هنر و معماری

هنر و معماري و
شهرسازي
86

هنر
رساله در موسيقی
 تشويقي وزارت ارشاد1369 ،

محمد المعمار (مشهور
تأليف و به خط علیبن ّ
به بنايی) چاپ عکسی از روی نسخة مورخ سال
 888ﻫ .ق .به خط مؤلف متعلق به کتابخانة
شخصی يوسف ّنيری با مقدمة داريوش صفوت،
تقی بينشزير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول  ،1368صفحه

 36000ريال

سهرسالة فارسی در موسيقی
موسيقی دانشنامة عالئی،
موسيقی رسائل اخوانالصفا،
کنزالتحف
به اهتمام تقی بينش
چاپ اول 208 ،1371صفحه
 27000ريال

زندگی و آثار استاد
صنيعالملک
ابوالحسنغفاری 83،ـ 1229ق
يحيی ذکاء
ويرايش و تدوين سيروس پرهام
چاپ اول ،1382صفحه
 350000ريال

سفالگری بدون چرخ
بافت و شكل گل
تألیف اف .کارلتون بال،
جنيس ل ُووس
ترجمة سنبل نفريه
چاپ اول 262 ،1383صفحه
 40000ريال

شرح ادوار
بامتنادوار و زوائد الفوائد
عبدالقادر بن غيبی حافظ مراغی
به اهتمام تقی بينش
چاپ اول 464 ،1370صفحه
 55000ريال

فرم موسيقی
ويليام کرل
ترجمة کريم گوگردچی
چاپ اول 232 ،1369صفحه
 12000ريال
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تاريخ معماری مدرن
تاريخ معماری مدرن
جلد سوم
جلد دوم
نهضت مدرن( )1918 - 1940
آوانگاردها( )1890 - 1914
تألیف لئوناردو بنهولو
تألیف لئوناردو بنهولو
محمد ساشدات
ی
عل
ترجمة
افسری
سادات
محمد
ّ
ترجمة علی ّ
چاپ اول  ،1384چاپ سوم 94افسری
چاپ اول  ،1384چاپ سوم1394
(با تجديد نظرکلی در ترجمه
(با تجديد نظرکلی در ترجمه
و وی رایش) 243 ،صفحه
و وی رایش) 348 ،صفحه
دورةپنججلدی750000:
دورةپنججلدی750000:

تاريخ معماری مدرن
جلد چهارم
پس از جنگ ( )1945 - 1970
تألیف لئوناردو بنهولو
محمد سادات افسری
ترجمة علی ّ
چاپ اول  ،1384چاپ سوم 1394
(با تجديد نظرکلی در ترجمه و وی رایش)،
 263صفحه
دورةپنججلدی750000:
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 آشناییباتاريخ معماری
تاريخ شهر
شهرهای اسالمی و اروپايی در
تألیف لئوناردو بنه ُولو
محمد سادات افسری قرون وسطا
ترجمة علی ّ
لئوناردو بنهولو
پ اول 1381
چا 
پ دوم  256 ،1384صفحه ترجمة پروانه موحد
چا 
چاپ پنجم 252 ،1393صفحه
 40000ريال
 100000ريال

تاريخ معماری مدرن
جلد اول
شهر صنعتی
تألیف لئوناردو بنهولو
محمد سادات افسری
ترجمة علی ّ
چاپ سوم 1394
(با تجديد نظرکلی در ترجمه و وی رایش)
 312صفحه
دورةپنججلدی 750000:ريال
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معماري و شه رسازي

 تاريخ معماري مدرن
شهرسازی معاصر
جلد سوم
از نخستين سرچشمهها تا
)1970
(1990
موج نو
منشور آتن
ولو
ه
بن
لئوناردو
تألیف
تألیف واتسالف اوستروفسکی
افسری
سادات
د
محم
ی
عل
ترجمة
ّ
ترجمة الدن اعتضادی
چاپ اول  ،1384چاپ سوم1394
چاپ اول 1371
(با تجديد نظرکلی در ترجمه و وی رایش) ،چاپ ششم 1395
 272صفحه
 272صفحه  80000 ،ريال
دورةپنججلدی750000:

 تاريخ مصور باستانشناسي
كمبريج
تألیف پال جي .بان
ترجمة زهرا باستي
چاپ اول  496 ،1393صفحه
 2000000ريال

 رسم فني عمومی
ويراست سوم
احمد متقيپور
چاپ اول 1392
چاپ هفتم 1397
 400صفحه  380000 ،ريال

معماری برای معلوالن
رابرت جيمز سورنسن
ترجمة فر ح حبيب ،راما فياض
چاپ دوم  224 ،1393صفحه
 58000ريال

