
  
 

 لیست کتاب های هنری
 
 

 ردیف نام کتاب نام مولف نام ناشر

 1 انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخی هنر دنیس اسپور دوستان -نیلوفر 

 2 از سالها پیش تا هنوز هم قباد شیوا نظر

 3 طراحی گرافیک /عکاسی / نقاشی مرتضی ممیز نظر

 4 فرهنگ تصویری سیامک علیزاده اسلیمی

 5 نرهای تجسمیمبانی و پایه ه مان فرد مایر شباهنگ

 6 نقش نگار اسلیمی ختایی در طراحی فرش و هنر تذهیب محمد رضا هنرور و رضا خنیاگر یساولی

 7 دید، فرم ، فضا گرهام کالیر مارلیک

 8 هزارنقش دکتر محمد خزائی موسسه مطالعات هنر اسالمی

 9 هنر اسالمی )ماهنامه( موسسه مطالعات هنر اسالمی

 11 صبورنی  پرویز نیک بین 

 11 اسکیسهای مدادی توماس سی وانگ مارلیک

 12 خالقیت در رنگ فابر برن فرهنگان

 13 آموزش گام به گام نقاشی ایرلنی  
 14 هنر حجم سازی)هندسی( لوئیس ولکانوک 

 15 آشنایی با هنر چاپ از حروفچینی تا صحافی اسمعیل دمیر چی 

 16 گرافیک پایه پیتر گاورز یساولی

 17 گره و کار بندی اصغر شعر باف ن نورسبحا

 18 کاشیهای ایرنی استفانو کاربونی موسسه مطالعات هنر اسالمی

 19 باغ ایرانی حسین نیک بین یساولی

 21 اصول و مبانی هنرهای تجسمی دکتر محمد حسین حلیمی احیاء کتاب

 21 فصلنامه سینمای فارابی)انیمیشن( )فصلنامه( فارابی

 22 نقاشی ایرانی ازل گریب دنیای نو

 23 مجموعه عکاسی دیجیتال گروهی از محققان کداک پیکان

 24 نقد عکس تری برت نشر مرکز

 25 فن و هنر عکاسی هادی شفائیه علمی فرهنگی

 26 کاربرد خط و روشهای طراحی بارو.و.جکستمیر مارلیک

 27 سبکها و مکتبهای هنری آزمورن-چیلورز عفاف

 28 کاربرد رنگ و تکنیکهای نقاشی و.جکستمیربارو. مارلیک

 29 مبانی هنرهای تجسمی آرمین هافمن موسسه مطالعات هنر اسالمی

 31 نقاشی ایران از دیر باز تا کنون رویین پاکباز زرین و سیمین

 31 آشنایی با هنرهای سنتی حسین یاوری صبای سحر

 32 نقاشی ایرانی شیال. کن بای دانشگاه هنر

 33 طراحان گرافیک کانونهای تبلیغاتی و ... بهرام عفراوی ل هنرسی با

 34 عکاسی از تاریخ تا تکنیک فرهاد گشایش مارلیک



 35 آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند بهرام عفراوی سی بال هنر

 36 اصول فرم و طرح وسیوس ونگ نشر نی

 37 رنگ پنجم مجموعه آثار یساولی

 38 هنر رنگ انس ایتنیو ه یساولی

 39 نسل پنجم منتخب پوستر هفت رنگ

 41 آموزش نقاشی ایرانی)نگارگری( غالمرضا اسماعیل زاده یساولی

 41 (1مبانی نقاشی ایران ) اردشیر مجرد تاکستانی یساولی

 42 نشانه ها مجموعه نشانه ها هفت رنگ

 43 گزیده آثار سوسن قائم زاده )مینیاتور(  موءلف

 44 غریزه گرافیکی امید قنبری آنا

 45 نمایشگاه پوسترهای تجربی طراحان گرافیک   داروگ نو

 46 ترکیب رنگ جودی مارتین مارلیک

 47 آلگرو  سفیر علم

 48 هنر شیعی دکتر مهناز شایسته فر موسسه مطالعات هنر اسالمی

 49 آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن دکتر حسین یاوری سوره مهر

 51 تجلی نور در هنرهای سنتی ایران دکتر حسین یاوری سوره مهر

 51 همنشینی رنگها  شاهرخ دهدشتی کارنگ

 52 گرافیک مطبوعاتی کامران افشار مهاجر سمت

 53 نگاره به کمک کامپیوتر میر حسن ولوی  چشمه

 54 استانداردهای گرافیک و چاپ حمید رضا بختیاری فرد گرد آورنده

 55 ساختار رنگ و طراحی رهاد گشایشف عفاف

 56 طراحی بسته بندی شادی رئیس دانا نوردان

 57 سیر تحول عکاسی محمد ستاری سمت

 58 راهنمای عکاسی دیجیتال دیوید دی بوش غزال جوان

 59 شیشه گری دستی در ایران حسین یاوری سوره مهر

 61 فلز کاری حسین یاوری سوره مهر

 61 نگرشی در تحوالت صنایع دستی در جهان ریحسین یاو سوره مهر

 62 نگارگری ایرانی  شیال کنبای موسسه مطالعات هنر اسالمی

 63 سیر تاریخ نقاشی ایرانی بازیل گری و .... امیر کبیر

 64 سفالگری اسالمی جیمز ویلسن آلن موسسه مطالعات هنر اسالمی

 65 اصول مقدماتی انزوا محسن نوری نجفی سوره مهر

 66 اصول عکاسی دیجیتال بیل کوربت ارسباران

 67 گرافیک حرفه ای رابین ویلیامز انتشاراتی نور

 68 فرهنگ اصطالحات و واژگان هنرهای تجسمی محسن کرامتی چکامه

 69 هنر جوان  مرکز هنرهای تجسمی حوزه

 71 رنگ در دکوراسیون و طراحی داخلی جوانا کاپتیک پشوتن

 71 (1شیوه طراحی) مقدم محسن وزیری سروش

 72 (2شیوه طراحی) محسن وزیری مقدم سروش



 73 نقطه . خط . سطح واسیلی کاندینسکی مارلیک

 74 در آمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم فهیمه پهلوان دانشگاه هنر

 75 آشنایی با مکاتب نقاشی فوزیه لطفی میر شمس

 76 خوشنویسی اسالمی آنه ماری شیمل موسسه مطالعات هنر اسالمی

 77 تکنیک عکاسی آندریاس فنینگر شباهنگ

 78 به باغبانی می مانیم در باغچه اش)نقاشی( ژوزف امیل مولر ... داهنگ و ارشوزارت فر

 79 ده نقاش بزرگ نو گرا حمید رضا زاهدی امیر کبیر

 81 طرحهای سر برگ و لوگو  یساولی

 81 خالصه تاریخ هنر پرویز مرزبان 

 82 خط نگاره ها  ابراهیم حقیقی هفت رنگ

 83 جهان مهر و ماه آثار ارائه شده در نمایشگاه انجمن هنرهای تجسمی

 84 نقاشیها و طراحیهای سهراب سپهری  سروش

 85 پوستر های مقاومت  سوره مهر

 86 رنگ در عکاسی هارلد مانته سروش

 87 بنیانهای گرافیک سوگود من-تام پرتر مارلیک 

 88 اصول و مبانی طراحی فرانسیس .د.ک.چینگ مارلیک

 89 گزیده آثار گرافیک حقیقی  نظر

 91 قباد شیوا طراح گرافیک  نظر

 91 سبک ویکتوریای مهرداد پور ایمان هامون

 92 بررسی آثار میلتون گلیزر حمید رضا وصاف  چایخانه نیما

 93 نوعی دیگر /شقایق های داریوش مختاری  هیراد 

 94 بررسی و معرفی آثار رمبولین مییرن دساند حمید رضا وصاف چایخانه نیما

 95 پارادیم های زیبایی شناسی هنر معاصر دکتر محمد مدد پور سوره مهر

 96 اسالمی -تجلی نور و رنگ در هنرهای ایرانی  دکتر حسن بلخاری سوره مهر

 97 امعه ی نوینجایگاه هنر اسالمی در ج علیرضا نوروزی طلب سوره مهر

 98 مجموعه آثار داوود وکیل زاده  وکیل زاده

 99 مجموعه بهترینهای گرافیک جهان  ناربن

 111 طراحی و ارتباطات بصری برونو موناری  سروش

 111 باو هاوس فرانگ ویتفورد موج

 112 جهانی شدن و هنر جدید ادوارد لوسی اسمیت نظر

 113 مبانی هنر عزیزا... گلکارزاده گل

 114 در ستایش مرتضی ممیز  نشان

 115 مهرهایی از جنس عشق محسن احتشامی کتاب خورشید 

 116 زیر و ربر هادی فراهانی یساولی

 117 طراحان گرافیک معاصر ایران مصطفی اسدالهی یساولی

 118 طراحان گرافیک ایران نورالدین زرین کلک یساولی

 119 ایران طراحان گرافیک فرزاد ادیبی یساولی

 111 طراحان گرافیک معاصر ایران کوروش پارسا نژاد یساولی



 111 طراحان گرافیک معاصر ایران هومن مرتضوی یساولی

علیرضا مصطفی زاده  یساولی

 ابراهیمی

 112 طراحان گرافیک معاصر ایران

 113 طراحان گرافیک معاصر ایران مسعود نجابتی یساولی

 114 شانه هان ابراهیم حقیقی هفت رنگ

 115 پوسترهای تئاتر ابراهیم حقیقی هفت رنگ

 116 طراحان گرافیک معاصر ایران قباد شیوا یساولی

 117 گرافیک حسی اسکات ویتهام شابک

 118 طلسم پرویز تناولی شابک

 119 طراحی دست و پا جیووانی سیواردی برگ نگار

 121 تکنیکهای طراحی جیووانی سیواردی برگ نگار

 121 طراحی نور و سایه جیووانی سیواردی رگ نگارب

 122 طراحی در آثار ربنس  یساولی

 123 طراحی از حاالت چهره  یساولی

 124 چگونه از بدن انسان طراحی کنیم ویکتور آمبروس یساولی

 125 طراحی از حرکات بدن انسان آندره سومیس یساولی

 126 کلیدهای طراحی برت دادسون  یساولی

 127 رنگ را چگونه ببینیم و نقاشی کنیم آرتور اشترن اولییس

 128 کمپوزسیون در نقاشی دیوید فرند دنیای نو 

 129 مناظر خیابانی شهر جوانا گیونزو برنارد اوبرهونرر همام 

 131 قلم سماع کابلی …یداال  گویا

 131 معماری قرن بیستم آمریکا حسین حافظ القرآنی همام

 132 سر مشق  رفرهنگستان هن

 133 مسجد شیخ لطف ا...و ویژگیهای آن محمد حسین نجم آبادی فرزان روز

 134 تجلی نور  محراب قلم 

 135 درباره هنرهای ایران ر. دبلیو . فریه فرزان روز

 136 در جستجوی زبان نو رویین پاکباز نگاه

 137 تاریخ هنر مدرن ه. ه. آرناسون آگاه

 138 هنر مدرن ننوربرت لبنت نشر نی

 139 هنر دوران مدرن شفر ماری –ژان  نشر آگه
 
 
 
 

 گروه درسی گرافیک کامپیوتری استان اردبیل
 
 


