
 ردیف نام کتاب نویسنده

 1 چنین سیاه آینه اي علیرضا کاوه

 2 معماري وارطان هوانسیان سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل، بیژن شافعی

 3 ترسیم گسترده لباس مهسا ناصر زارع

 4 : عوامل انسانی در طراحی مهندسیارگونومی مارك اس. ساندرز؛ ترجمه محمدرضا افضلی

 5 راهنماي مدیریت مالکیت فکري حسن علم خواه

 6 معناي هنر طراحی در برونو موناري؛ ترجمه آزاده بیات

 7 ها ایران: فرصت ها و چالش صنعت اسباب بازي کارگروه ارزیابی آسیب ها و فرصت هاي کارآفرینی

 8 نقدي بر محصوالت طراحی صنعتی ویلیام لیدول؛ مهسا حقی پناه

 9 رویکرد طراحی احساس گرا در دنیاي معاصر چاپ نازیال محمد قلیزاده

 10 طراحی با الگوهاي طبیعی مگی مکنب؛ ترجمه سارا سادات تجاره

 11 عناصر طراحی گیل گریت هانا؛ ترجمه علی شیرکرمی

براي رشته هاي گرافیک و طراحی  :گرافیک پایه پیتر گاورز: ترجمه غالمرضا الیقی

 صنعتی

12 

 13 طراحی تعاملی بوذريسید محمد مهدي 

 14 واژه نامه برند سعید فریسی

 15 باوهاوس وایمار بهزاد سلیمانی

 16 بنیان طراحی خالقانه گاوین آمبروز؛ ترجمه آرمینه آواك قهرمانی

 17 15و19و20و 16گنجنامه شماره هاي  کامبیز حاجی قاسمی



 18 مکتب اصفهان محسن حبیبی، زهرا اهري

 19 تجربیاتی در زمینه مرمت بدنه هاي شهري زادهحسین سلطان 

 20 طراحی شهري مرمت و حفاظت نوهوم کوهن؛ ترجمه مریم چرخچیان

 21 آنالوطیقاي طراحی محمود رضایی

 22 رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه ي پیتر زومتور پیتر زومتور؛ ترجمه مرتضی نیک فطرت

 23 معماري و ادراکات حسی :پوستچشمان  یوهانی پالسما؛ ترجمه رامین قدس

تفسیر و تاویل معماري  حافظیه و شعر گدار: ویکتور دانیل، گلنار تاجدار

 آرامگاه حافظ

24 

 25 اتمسفر پیتر زومتور؛ ترجمه علی اکبري

 26 ده حکایت معماري مهرداد قیومی بیدهندي

 27 معماري بایونیک محمود گالبچی، مرتضی خرسند نیکو

 28 معماري آندره گدار دانیل، بیژن شافعی، سهراب سروشیانیویکتور 

 29 معماري پل آبکار بیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل

 30 عناصر شفاف پوسته ي خارجی ساختمان حمید عرفانیان جم

تحلیل مسابقات معماري ایران  :مسابقات معماري محمود گالبچی، نجمه ماستري فراهانی

 و جهان

31 

 32 مقدمه اي اجمالی بر معماري منظر ایان اچ. تامسون؛ ترجمه مهدي خاك زند

 33 بنیان هاي نظري در مطالعات شهري حسن اسماعیل زاده

 34 چشم اندازهاي آرمان شهر ادوارد راث استاین؛ ترجمه امیر یداله پور



 35 و هواسیاست هاي مقابله با تغییرات آب  آنتونی گیدنز؛ ترجمه صادق صالحی

اندیشه هاي نو در مدیریت شهري و حکمروایی  جواد مهدي زاده

 شهري

36 

 37 زنان، شهر و شهرسازي جواد مهدي زاده

 38 شهرها، طراحی و تکامل استفان مارشال، ترجمه حسین بحرینی

 Scionic 39 

 


