تازههای مقاالت فارسی
ورود اطالعات مقاالت فارسی در نرم افزار آذرسا از تاریخ  1931/11/1تا تاریخ 1931/11/91

ردیف

شماره مدرک

1

۸۸۲۲م ف

چوپان ،در عصر بی واسطگی (پژوهشی در نمادشناسی عصر شبانی ،حسن قریبی)

2

۸۸۲۲م ف

نقش و جایگاه مقابر برجی مازندران غربی در معماری اسالمی

3

۸۸۲۸م ف

ادیب خوانساری (شیرین ادیب)

ادیب شیرین

4

۸۸۲۲م ف

پژوهش در خط نستعلیق ،امری سهل و ممتنع (پژوهشنامه خط نستعلیق ،میراث جاوید ،رحیم سلوتی)

کاوه تیموری

5

۸۸۲۲م ف

برنامه بازسازی موزه ایران باستان (سازمان میراث فرهنگی گردشگری وزارت امور خارجه ایتالیا)

6

۸۸۲۲م ف

طبقه بندی کارکردی کتیبه ها

--حمید کاظمی

7

۸۸۲۲م ف

نگاهی بر خط کوفی در ایران (سیر خط کوفی در ایران ،علی ایمانی با مقدمه استاد منوچهر ستوده)

فریده مداحی

8

۸۸۲۲م ف

گام های گمشده (پژوهشی در مبانی و مفاهیم موسیقی ایرانی)

مرتضی حنانه

9

۸۸۲۲م ف

بررسی نقش پرنده در سالن سفال دوران اسالمی موزه ملی ایران

زینب وصال

11

۸۸۲۲م ف

قصه ها و افسانه های ایرانی در انیمیشن ایرانی

محمدعلی صفورا

11

۸۸۲۲م ف

شناخت نظام های تئاتر (استانیسالوسکی ،برشت ،گروتفسکی و پیتر بروک نوشته شومیت میتر)

12

۸۸۲۲م ف

دوربین خبرساز (مروری بر تاریخچه فیلم های خبری)

--علی شیخ مهدی

13

۸۸۲۸م ف

نشانه شناسی داستان کلیسای جامع (ریموند کارور)

محمدعلی خبری

14

۸۸۲۲م ف

فرهنگ بزرگ موسیقی (روالن کانده و ترجمه شهره شعشعانی)

15

۸۸۲۲م ف

بکت و مسئله ی انکار معنا

--علی اکبر علینژاد

16

۸۸۲۲م ف

درباره تئاتر ،داستان ،هند (نوشته ویلیام سامرست موام و ترجمه محمود محرر خمامی)

17

۸۸۲۲م ف

هستی بخشیدن به معنا (دیوید بردول)( :آفرینش معنا ،استنتاج و ریطوریقا در تأویل سینما)

18

۸۸۲۲م ف

رشد تکنولوژی و تأثیر تلویزیون بر تحوالت فرهنگی

19

۸۸۲۲م ف

اهل ماتم (آواها و آیین سوگواری در بوشهر نوشته ی محسن شریفیان)

21

۸۸۲۲م ف

نمادهای اسطوره ای در عزا ،عروسی ،تعزیه و سوگواری های مذهبی در فارس

هما همایونی

21

۸۲۲۲م ف

تصویرسازی مذهبی

پرویز اقبالی

22

۸۲۲۲م ف

بررسی تصویرسازی کتاب های مذهبی کودکان

23

۸۲۲۸م ف

ضرورت نقد و بررسی کتاب های درسی رشته گرافیک

ابراهیم معرفی

24

۸۲۲۲م ف

پست مدرنیسم (گلن وارد و ترجمه ی علی مرشدی زاد)

25

۸۲۲۲م ف

نقشمایه های بلوچ و همسایگانش (پیتراستون)

--مریم یوسفی

عنوان اصلی

نام نخستين پدیدآور
محمود ارژمند
حسن هاشمی زرج آباد

----ناصر ناصری
ناقد  :محسن شریفیان

محرم اسالم نژاد

26

۸۲۲۲م ف

اساطیر روم وسلت (ف  .ژیران ،آ  .و ،پیر  .ج  .کورکوران)

27

۸۲۲۲م ف

ارتباط مشروع سنگ ها و شاخه ها

--مجید کاشانی

28

۸۲۲۲م ف

شش درس ویولون (یهودی منوهین ترجمه ی ساسان گلفر)

29

۸۲۲۲م ف

آن پنجه کمان کش و انگشت خوشنویس (یادی از استاد حسن دانشفر همدانی)

31

۸۲۲۲م ف

و کتاب هایی که ما را با خود خواهند برد! (آش کالباس ،عرفان پهلوانی)

31

۸۲۲۲م ف

کالبد خدایان (تجلی امر قدسی در معماری اقوام گوناگون نوشته پژمان شقاقی)

32

۸۲۲۲م ف

هنر و اندیشه های فلسفی معاصر

33

۸۲۲۸م ف

فیلم مردم نگار (کارل هایدر)

--کاوه تیموری
محمدباقر انصاری
--محمود عبادیان
---

34
۸۲۲۲م ف

درباره ی زیبایی شناسی ارنست کاسیرر و احیای نظریه ی کانت

35

۸۲۲۲م ف

فرهنگ جامع موسیقی ایرانی (بهروز وجدانی)

36

۸۲۲۲م ف

پست مدرنیسم و هنر پست مدرن

37

۸۲۲۲م ف

چین و هنرهای اسالمی ،نوشته زکی محمد حسن

38

نویسنده  :کای همرایستر؛
مترجم  :افتخاری ،زهرا؛
--رامین خلج
--نویسنده  :کای همرایستر؛
مترجم  :افتخاری ،زهرا؛

۸۲۲۲م ف

بر بال های ترانه (پژوهشی در سیر تحول ترانه های آلمانی ،نوشته رامین ورزنده)

39

۸۲۲۲م ف

خیالی نگاری ،پایه گذار شمایل نگاری به مفهوم امروزین

مرتضی افشاری

41

۸۲۸۲م ف

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب (وحید قبادیان)

41

۸۲۸۲م ف

حرمت تصویر در نگارگری ایرانی
بررسی نقوش تصویری قدیمی خوزستان (نقاشی های شهر دزفول و حومه با تحلیلی بر مکتب شمایل
سازی)
درس نامه ی عرفانی هنر قدسی خوشنویسی (زمینی و آسمانی ،نگاهی به خوشنویسی ایرانی ،از
گذشته تا امروز)

--سید رضا حسینی

۸۲۸۲م ف

طنز و خالقیت های هنری عوام

42
۸۲۸۸م ف
43
۸۲۸۲م ف
44
45
۸۲۸۲م ف

انسان دوستی و هنر (والدیسالوزی من کو ترجمه ی جالل علوی نیا)

46
47

۸۲۸۲م ف

نقشمایه های ایرانی

۸۲۸۲م ف

نشانه شناسی و اصطالح شناسی در تئوری موسیقی (عزیزاهلل احمدیان)

48

نظام الدین امامی فر
کاوه تیموری
محمد احمدپناهی سمنانی
نویسنده  :کای همرایستر؛
مترجم  :افتخاری ،زهرا؛
نویسنده  :پیتر استون؛ مترجم
 :یوسفی ،مریم
--نویسنده  :ژوزف کی زربو؛
مترجم  :احمدی ،علی؛

۸۲۸۲م ف

آفریقا ،هنر در دوران نوسنگی

۸۲۸۲م ف

جست و جوی ریشه های یک داستان (ایلیاد و شاهنامه)

۸۲۲۲م ف

پویش ها و سفرها در جهان اساطیر

صابره محمدکاشی
نویسنده  :دان ناردو؛ مترجم :
صارمی ،شهربانو؛

51

۸۲۲۲م ف

یادداشت سردبیر :اصول و مبانی زیبایی شناسی هنر ایران

محمد خزایی

52

۸۲۲۸م ف

حکمت معنوی شمایل های مقدس (مبنای مسیحی و اسالمی شمایل شکنی)

محمد مددپور

53

۸۲۲۲م ف

نقاشی معاصر جهان اسالم

54

۸۲۲۲م ف

تصویرگران بزرگ جهان (لیال باغبان زاده)

55

۸۲۲۲م ف

ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسالمی (محمد تقی زاده)

49
51

عبدالمجید حسینی راد
محمد خزایی
---

56

۸۲۲۲م ف

تجلی نام علی (ع) در کتیبه های ابنیه ی اصفهان
بررسی نقوش تزیینی مساجد دوره ی خوارزمشاهیان در خراسان (مسجد ملک زوزن ،مسجد جامع
گناباد و مسجد جامع فرومد)

58

۸۲۲۲م ف

میراث پهلوانی (ابراهیم مختاری و هدی صابر)

محمد خزایی

59

۸۲۲۲م ف

برخورد سوداگران فرنگی با آثار هنری ایران

محمد خزایی

61

۸۲۲۲م ف

سرآغاز عکاسی در قزوین (مهدی نورمحمدی)

محمد خزایی

61

۸۲۲۲م ف

انگار و داشتی از آیینه پهلوانی

62

۸۲۲۲م ف

خندستان های سنتی ایرانی (کمدی ایرانی)

63

۸۲۲۸م ف

جلوه های ویژه در تلوزیون (برنادر ویلکی و ترجمه حمید احمدی الری)

64

۸۲۲۲م ف

هنر و تبلیغات

--سارا شهابی

65

۸۲۲۲م ف

نوپردازی تک چهره (والتر نرنبرگ و ترجمه حمید شاهرخ)

سارا شهابی

66

۸۲۲۲م ف

کمدی مدرن (به یاد چارلی ،جری اپستین)

67

۸۲۲۲م ف

معماری و اندیشه ی نقادانه (وین اتو و ترجمه امینه انجم شعاع)

سارا شهابی

68

۸۲۲۲م ف

صورت های فلکی رساله ی صورالکواکب ( ۲۲۲هجری) (کتابخانه ی بودلیان اکسفورد)

محمد خزایی

69

۸۲۲۲م ف

روش طراحی شخصیت های کارتونی (کریستوفرهارت)

71

۸۲۲۲م ف

یادداشت سردبیر :هنر و پژوهش

--سارا شهابی

71

۸۲۲۲م ف

درباره فیلم (استیفن میولهال و ناصرالدین علی تقویان)

72

۸۲۲۲م ف

نقش نمادین طاووس در هنرهای تزیینی ایران

--محمد خزایی

73

۸۲۲۸م ف

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (جین جیکوبز)

74

۸۲۲۲م ف

بازیابی کردار ریاضی طبیعت در هنر آسیایی (استحاله طبیعت در هنر)

--مهرداد صدقی

75

۸۲۲۲م ف

مقدمه ای بر شهر سازی معاصر ایران (( )۲۲۲۸ - ۲۲۲۸سید محمد علی کامروا)

76

۸۲۲۲م ف

جایگاه هنر قالی بافی در توسعه ی گردشگری استان کردستان

77

۸۲۲۲م ف

خاطرات من از امروز تا همین پنجاه سال پیش (حسن شریفی)

۸۲۲۲م ف

پس از ده سال

--گزارشگر  :نوروز زاده چگینی،
ناصر

79

۸۲۲۲م ف

تصویرسازی مذهبی کتاب های کودکان پس از انقالب اسالمی

سید حبیب اهلل لزگی

81

۸۲۲۲م ف

فرانشانه شناسی شبیه خوانی های ایرانی (تحلیلی بر سنت اجرایی نشانه های نمایشی تعزیه)

81

۸۲۲۲م ف

تعزیه ،هنری دینی و ملی سیر تحول ،نقش و کارکرد آن

82

۸۲۲۲م ف

بازیگری ،تخیل خالق بازیگر (میخائیل چخوف)

57
۸۲۲۲م ف

78

مهناز شایسته فر
آزاده شریفی  ،حسن راهنمای

محسن میهن دوست
حسین عامریان

حمیده هاشمی

--مهناز شایسته فر

محمد جعفر یوسفیان کناری
صادق همایونی
---

83

۸۲۲۸م ف

رنگ در سنت اسالم (نگاهی بر کتاب حس وحدت) (حس وحدت نوشته نادر اردالن و الله بختیار)

84

۸۲۲۲م ف

تفاوت نوآوری و نوگرایی در هنر با رویکردی به نقاشی معاصر در ایران

پریسا شادقزوینی

85

۸۲۲۲م ف

عناصر دیداری در هنر ایران

جمال الدین اکرمی

86

۸۲۲۲م ف

تاریخ نقد هنر (لیونلو ونتوری ترجمه امیر مدنی

87

۸۲۲۲م ف

هنر نمایش در دوره تیموری

--نظام نورجانف

88

۸۲۲۲م ف

سخن سردبیر :فارابی و هندسه صناعی (اقتباس از کتاب احصاءالعلوم)

محمد خزایی

89

۸۲۲۲م ف

تدریس طراحی

غالمرضا وکیل زاده ابراهیمی

91

۸۲۲۲م ف

طراحی صنعتی (جان هسکت و ترجمه ی غالمرضا رضایی نصیر)

۸۲۲۲م ف

هنر نو

محمد خزایی
فریناز فربود ،حبیب اهلل آیت
اللهی ،حبیب اهلل

92

۸۲۲۲م ف

طراحی صنعتی ،مواد و فرآیندهای تولید (جیم لسکو)

93

۸۲۲۸م ف

تکنولوژی و آینده طراحی

۸۲۲۲م ف

نیمه پنهان طراحی مدرن

--احسان نکویی
هدی آذرمهر،سمانه
پوراحمدی

95

۸۲۲۲م ف

انقالب صنعتی (ساوتکلیف اشتن و ترجمه احمد تدین)

96

۸۲۲۲م ف

بحران طراحی

--سید حسین معینی

97

۸۲۲۲م ف

تاریخ مختصر طراحی (توماس هوف ،ترجمه ی رضا افهمی)

98

۸۲۲۲م ف

دالیل موفقیت تجاری در بطری بازکن «آناجی»

99

۸۲۲۲م ف

عصر مدرن و صنایع غذایی

111

۸۲۲۲م ف

عصر آیکن ها

111

۸۲۲۲م ف

نمایشگاه های حدفاصل ()۲۲۲۲ - ۲۲۲۲

112

۸۲۲۲م ف

درآمدی بر طراحی صنعتی (دیوید لودینگتن و سید مجتبی میرقیداری)

113

۸۲۲۸م ف

کتابشناسی تاریخ طراحی صنعتی

114

۸۲۲۲م ف

ماهیت معماری در ایجاد و تعریف مکان (تجزیه و تحلیل معماری)

115

۸۲۲۲م ف

یادداشت دبیر :هنری با اصالت

116

۸۲۲۲م ف

دیدخوانی و دید سرایی (یعقوب صحاف)

91

94

117

118

۸۲۲۲م ف

آثار مکتوب موسیقی

۸۲۲۲م ف

مبانی تعلیم گوش و نت خوانی و سلفژ (محمد رضا گرگین زاده)

حمید فرهمند بروجنی

--رضا افهمی  ،مجتبی انصاری
مریم بنی اسدی نژاد
افسانه حکمت
محسن رحمتیان
رضا افهمی  ،مجتبی انصاری
علیرضا کاظمی
رضا افهمی  ،مجتبی انصاری
محمد خزایی
یعقوب صحاف
مصاحبه کننده  :نوروز زاده
چگینی ،بهمن؛ مصاحبه
شونده  :کیانی ،مجید
---

119

۸۲۲۲م ف

درنگی بر پژوهش نامه ی موسیقی شعر حافظ (موسیقی شعر حافظ)

111

جواد اسحاقیان
مصاحبه کننده  :وجدانی،
بهروز؛ مصاحبه شونده :
سریر ،محمد؛

۸۲۲۲م ف

چشم انداز موسیقی (ایران) ،علل و چگونگی تحول آن

111

۸۲۲۲م ف

موسیقی بومی و فولکور ایران زمین را بیشتر دریابیم

112

۸۲۲۲م ف

مانای سیما بینا ،مردم شناسی در موسیقی آواز و ترانه های محلی (محمد رسول گلشن فومنی)

یعقوب صحاف

113

۸۲۲۸م ف

موسیقی در فرهنگ لرستان (تاریخ و فرهنگ و مردم شناسی) (موسیقی در فرهنگ لهستان)

فرهاد مشتاق

114

۸۲۲۲م ف

هنر میکس (راهنمای تصویری برای ضبط ،مهندسی و میکس صدا نوشته دیوید گیبسون)

--مصاحبه کننده  :نوروز زاده
چگینی ،بهمن؛ مصاحبه
شونده  :همایونی ،صادق؛

115
۸۲۲۲م ف

موسیقی ،سنت و مدرنیسم

116

۸۲۲۲م ف

کتابشناسی و مقاله شناسی توصیفی موسیقی ایران (( )۲علیرضا میرعلی نقی)

117

۸۲۲۲م ف

ضرورت مستندسازی و حفاظت از میراث موسیقی ایران (فرهنگ جامع موسیقی ایرانی)

118

۸۲۲۲م ف

آشنایی با موسیقی (موسیقی ،آشنایی با موسیقی)

119

۸۲۲۲م ف

آتشی که نمیرد (صادق همایونی)

121

۸۲۲۲م ف

سنت و نوآوری در موسیقی زمان کمال الدین بهزاد (دوره تیموری)

121

۸۲۲۲م ف

هنر صدا ،تهیه موسیقی با نیوئندو (آرش میتویی)

122

۸۲۲۲م ف

سازشناسی ،درک ارزش های فرهنگی (دایرة المعارف سازهای ایران)

123

محسن میهن دوست

یعقوب صحاف
محمد سریر
سعید مجیدی بهار
--عسگر علی رجب زاده
یعقوب صحاف
علی محمدی پور
نویسنده  :کارمن کازما؛
مترجم  :زواریان ،زهرا؛

۸۲۲۸م ف

ارزش های اخالقی هنر موسیقی در یونان باستان

124

۸۲۲۲م ف

موسیقی ایرانی در گذر تاریخ (موسیقی کالسیک ایرانی)

125

۸۲۲۲م ف

آشنایی با هنر بداهه نوازی و بداهه سازی در موسیقی ایرانی

شهرام منظمی

126

۸۲۲۲م ف

نوای نوایی خراسان

مجتبی قیطایی

127

۸۲۲۲م ف

یادداشت سردبیر :بازخوانی دیگری از هنر در اجتماع

محمد خزایی

128

۸۲۲۲م ف

جامعه شناسی هنر در ایران

علی اکبر فرهنگی

129

۸۲۲۲م ف

روابط قدرت اجتماعی نهفته در اثر هنری

نعمت اهلل فاضلی

131

۸۲۲۲م ف

هژمونی تصویرسازی و جهانی کردن

131

۸۲۲۲م ف

هنرمند ،تاریخ و جامعه

132

۸۲۲۲م ف

وقتی که تاریخ و جامعه ی ایران را از سینمای آن کمتر بشناسیم

133

۸۲۲۸م ف

هنر به مثابه تخیل اجتماعی

مریم شیانی

محمد حسن احمدی
ستاره پیرخدری
حجت اهلل ساعدی
ناصر ناصری

134

۸۲۲۲م ف

سینما و فرهنگ توده

135

۸۲۲۲م ف

بررسی ساختاری برنامه های تلویزیونی

136

۸۲۲۲م ف

جامعه شناسی سینمای ایران

علی شیخ مهدی

137

۸۲۲۲م ف

پیل اندر خانه ی تاریک بود

محمد کاظم احمدی

138

۸۲۲۲م ف

نوسان بین جزم گرایی و نسبی گرایی

139
۸۲۲۲م ف

بستری برای جاودانگی

141

ابراهیم محسنی آهویی
ندا مختاری

حجت اهلل ساعدی
مصاحبه کننده  :اعرابی،
عباس؛ مصاحبه شونده :
میهن دوست ،محسن؛
محمد حسن جازمی ،
محمدرضا خاکی

۸۲۲۲م ف

الگوی انعطاف پذیری در تعزیه ایران

141

۸۲۸۲م ف

سفر قهرمان

زهرا احمدی

142

۸۲۸۲م ف

شکل و محتوی در اثر هنری ،نگاهی به فلسفه ی زیباشناسی هگل

زهرا زواریان

143

۸۲۸۸م ف

زیباشناسی در نقد سوم کانت ،و سرچشمه های تألیف آن

مجید داودی

144

۸۲۸۲م ف

ریتم در موسیقی هند

شهرام منظمی

145

۸۲۸۲م ف

یادداشت سردبیر :تحریف میراث معنوی آثار هنری ایران

محمد خزایی

146

۸۲۸۲م ف

بقاع متبرکه
مقایسه ی شکل و محتوی ظروف فلزی شیراز در دوره ی ایلخانیان با ظروف فلزی مملوک ها در
سده ی هشتم هجری

147
۸۲۸۲م ف
148

مهناز شایسته فر
مریم فدایی
رحیم خوش نظر ،محمدعلی
رجبی

۸۲۸۲م ف

حکمت نوری سهروردی و تأثیر آن بر نگارگری ایرانی

149

۸۲۸۲م ف

اسطوره ،چشمه گانی برای هنر

محسن میهن دوست

151

۸۲۸۲م ف

هنر و فرهنگ کتاب و کتاب سازی در عهد تیموری

یزدان علی مردانوف

151

۸۲۲۲م ف

مواد و مصالح جدید در نقاشی دیواری ،معاصر

اصغر کفشچیان مقدم

152

۸۲۲۲م ف

مسجد ملی مالزی ،مطالعه ای بر طراحی فضاهای مذهبی مدرن

153

۸۲۲۸م ف

درنگی بر نشان های درفش پهلوانان شاهنامه

154

مریم بیدمشکی
سهیال کاظمی  ،حسن
سرپولکی

۸۲۲۲م ف

راکو :هنر ،پیشینه ،تکنیک
بررسی برخی از قالب های اجرایی در هنر جدید (با شرحی بر آثار ارائه شده در سومین نمایشگاه هنر
جدید تهران اردیبهشت ماه )۲۲

نظام الدین امامی فر

۸۲۲۲م ف

کوبیسم و شاخه های منتج از آن

حسین رزمخواه  ،اکرم

155
۸۲۲۲م ف
156

فاطمه خزایی

محمودی
157

۸۲۲۲م ف

هنر و فرهنگ قصه های ایرانی

158

۸۲۲۲م ف

یادداشت سردبیر :ضرورت تدوین تاریخ هنر ایرانی  -اسالمی

محمد خزایی

159

۸۲۲۲م ف

معنی هنر از نظر برخی متفکران معاصر
مفهوم نور و رنگ و بررسی آرای هانری کربن در کتاب انسان نورانی در تصوف ایرانی با توجه به
معماری صفوی

محمد نقی زاده
ابوذر مجلسی

161

۸۲۲۸م ف

نمونه سازی ها و معنی جویی ها در نگاره های کمال الدین بهزاد

سعداهلل رحیمی

162

۸۲۲۲م ف

منابع مستند در هنر طراحی ایرانی

161
۸۲۲۲م ف

163

صادق همایونی

محمد خزایی
افسانه زرکش ،کوروش
مؤمنی دهقی

۸۲۲۲م ف

اصول و مفاهیم طراحی معماری دانشگاه
پیوندهای ایرانی و اسالمی اسطوره پارزیفال (دفتری که چشم به نزدیکی بیش تر شرق و غرب به هم
دارد)

165

۸۲۲۲م ف

تأثیر نقاشی ایرانی بر نقاشی هند در ادوار مختلف در سرزمین های شمال و دکن هند

زهرا رسولی

166

۸۲۲۲م ف

تجسمی خالق از فضا در نقاشی ایرانی (مروری بر یک نگاره از شاهنامه بایسنقری)

مصطفی ندرلو

167

۸۲۲۲م ف

مضامین دینی در نقوش سقانفارهای مازندران

164
۸۲۲۲م ف

168
۸۲۲۲م ف

بررسی سیر تحول عناصر کالبدی در مسجد  -مدرسه شهید مطهری

169
۸۲۲۲م ف

اخالق ساختن در معماری (منظر اخالق فضیلت گرا و اخالق کانتی)

171
۸۲۲۲م ف

معرفهای قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص)

171
۸۲۲۸م ف

الگوی پیشنهادی معماری محله اسالمی -ایرانی بر مبنای مدل نگرههای زندگی ساز حکمت اسالمی

172
۸۲۲۲م ف

ارزیابی آراء ریاضیدانان مسلمان(سده دو تا یازدهم هجری قمری) در باب ماهیت هندسه در معماری

173

۸۲۲۲م ف

بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مولفههای ادراک بصری

محسن میهن دوست

فتانه محمودی
بمانیان ،محمد رضا؛ شهیدی،
محمد شریف؛ اسمعیلی
مرندی ،محمد؛
رضا مرادپور/کاظم
مندگاری/هادی ندیمی
محمد مهوش  /مهدی
سعدوندی
حسن ذوالفقار زاده  ،رضا
جعفری ها
نوشین عباسی،مریم قاسمی
سیچانی ،نیما ولی
بیگ،مهدی سعدوندی
محمد صادق طاهرطلوع دل،
اسماعیل ضرغامی،سینا
کمالی تبریزی،امید حیدری
پور

174
۸۲۲۲م ف

نقش تفکر خالق و سبکهای یادگیری در آموزش طراحی معماری
تدوین شاخصه های کالبدی موثر بر ارتقای حس تعلق دانش آموزان درپالن مدارس ابتدایی (نمونه
موردی:مدارس ابتدایی شرق گیالن)
تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک
محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی :بیمارستان کودکان  ۲۲شهریور رشت)

۸۲۲۲م ف

بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن

175
۸۲۲۲م ف
176
۸۲۲۲م ف
177
178
۸۲۲۲م ف
179
۸۲۲۲م ف

استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمانهای اداری
بازخوانی رویکرد بازآفرینی فرهنگ-مبنا در ساخت شهر خالق (تدوین چارچوب تحلیلی بازآفرینی
قطب خالق و فرهنگی)

181
۸۲۲۸م ف

ساختار معماری باروی قلعه ایرج با استناد به کاوشهای باستانشناسی (پاییز )۲۲۲۲

181
۸۲۲۲م ف

مطالعه تطبیقی رمزهای آیینی و فرهنگی در منظر پردازی باغهای ایرانی و چینی

182
۸۲۲۲م ف

خوانش بیشمتنی نقش مایه انار در زیورآالت ایرانی

183
۸۲۲۲م ف
184
۸۲۲۲م ف

روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)
واکاوی منطق پنهان طراحی همه شمول در معماری بومی ایران با رویکرد پایداری؛ مطالعه موردی:
منطقه  ۲۸تهران (حصار صفوی)

185
۸۲۲۲م ف

عملکرد نمایهای شرق شناسی در هنر معاصر ایران

186
۸۲۲۲م ف

راهکارهای توسعه مسکن در شهرهای کوچک؛ مطالعه موردی :شهر خمام در استان گیالن

187
۸۲۲۲م ف

بررسی مفهوم طبیعت در آرایههای معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

188
۸۲۲۲م ف

تحلیلی بر طول سفرهای درون شهری با رویکرد جغرافی زمان :تاثیرپذیری از محدودیتهای فردی یا
فرصتهای فضایی

الهه السادات حسینی ،محمد
منصور فالمکی ،عیسی
حجت
ساهره مهرابیان ،حسین
صفری،جمال الدین سهیلی
مرضیه مقیمی ،مهسا دلشاد
سیاهکلی
جواد شکاری نیری
محمد جواد مهدوی نژاد،
مژگان ارباب،مریم ارباب
مریم پورذکریا،سمیه
فدایینژاد بهرامجردی
محمد رضا نعمتی ،سید
مهدی موسوینیا
مهدی حقیقتبین ،ساناز
علیدوست ماسوله
شقایق چیتساز،احمد
نداییفرد،بهمن نامورمطلق
سیده صدیقه میرگذار لنگرودی،ویدا
نوروز برازجانی،بهروز منصوری،
محمد ضیمران

لیدا اسالمی،حمید
ماجدی،ایرج اعتصام
سید سعید حسینی ،خشایار
قاضیزاده،پرویز حاصلی
علی یاران  ،حامد محمدی
خوش بین
کیانوش فرجی ،قادر
بایزیدی،بهمن باینگانی
میرزایی ،عنایتاله؛ خیرالدین،
رضا؛ بهزادفر ،مصطفی؛ مینو،
دومینک؛ محمدی ،محمود؛

189
191

۸۲۲۲م ف

نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی

۸۲۲۸م ف

ارائه مدل مفهومی از خوانایی با تکیه بر تصور ذهنی

191
۸۲۲۲م ف

خوانشی در باب معاصریت در هنر

192
۸۲۲۲م ف

پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری ،مطالعه میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن

193

اکبرزاده ،محسن؛ پیراوی
ونک ،مرضیه؛ مظفر ،فرهنگ
حسین نظیف  ،قاسم مطلبی
ترنم تقوی ،اصغر کفشچیان
مقدم،محبوبه پهلوان
مصطفی اسداللهی،سیمین
خضریان،صداقت جباری
حسین رضوی فرد،حسنعلی
پورمند،رضا افهمی

۸۲۲۲م ف

تحلیل فرم و ترکیببندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

194

۸۲۲۲م ف

کلیشهسازی در گذار از صفحه آرایی سنتی به چاپ سنگی دوره قاجار

عفت السادات افضل طوسی

195

۸۲۲۲م ف

کارستان هنری ولیجان تبریزی
تحلیل بازنمایی فضاهای جنسیتی در نگارگری دوره ایلخانی بررسی فضاهای جنسیتی شده بر اساس
نگارههای جامعالتواریخ و شاهنامه بزرگ ایلخانی

سولماز امیر راشد
مریم کلبادی نژاد  ،آرمان
مسعودی
ناهید جعفری دهکردی،سیده
مریم ایزدی دهکردی
مرتضی بابک معین ،فاطمه
رضایی
معصومه باباجانی
سنگتابی،محمدرضا مریدی،
محمد خدادادی مترجم زاده،
محمد؛

196
۸۲۲۲م ف
197
۸۲۲۲م ف

نماد و نمون قدمگاه در تاریخ شرق ،با تاکید بر نگاره قدمگاه فالنامه تهماسبی

198
۸۲۲۲م ف

تحلیل نشانه شناسی پوسترهای فرهنگی به مثابه متن در آغازدهه ۲۲

199

۸۲۲۲م ف

خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروههای مخاطبان از برخی عکس
های ایرانی

211

۸۲۲۲م ف

گذار از مدل فرمان بر به فرمان ده در رخ نگاره های سده نوزدهم میالدی فرانسه

پل ادواردز،شباهنگ کوثر

211

۸۲۲۲م ف

طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ

امیر مسعود فریدی زاد
فریده آفرین ،معصومه
شکوری ثانی
آزیتا شکوهی زادگان،اصغر
فهیمی فر

212
۸۲۲۲م ف

تبیین و تطبیق وجوه بیعالقگی در تجربهی زیباشناختی از نظر کانت ،شوپنهاور و نیچه
نقد آرم (نشانه) ،بر پایه ی کــهن الگوهای آنیما«روانزنانه» و آنیموس«روانمردانه» براساس تئوری
کارل گوستاو یونگ؛ مطالعه موردی :آرمهای آب و فاضالت ،آتشنشانی

۸۲۲۲م ف

«ابداع» و تولید نشانهها در هنر نقاشی از دیدگاه امبرتو اکو و نسبت آن با هرمنوتیک مدرن

۸۲۲۲م ف

خوانش رویکرد اسطورهسنجی نزد ژیلبردوران ،با نگاهی به " زیورآرایههای باغ ایرانی"

۸۲۲۲م ف

واکاوی الیههای معنایی در نگارههای فالنامه نسخه طهماسبی با رویکرد آیکونولوژی

213
۸۲۲۸م ف
214
215
216

فاطمه رحیمی
بهمن نامور مطلق،شقایق
چیت ساز،احمد ندایی فرد
سعید اخوانی  ،فتانه محمودی

217
۸۲۲۲م ف

بررسی روند تکامل و نقش موربنویسی در صفحهآرایی نسخخطی از سده چهارم تا نهم هجری

218
۸۲۲۲م ف
219
۸۲۲۲م ف

مطالعه کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی گناباد
معرفی چهار درونمایه ی اصلی حاکم بر تصاویر مجموعه کتاب های عکس جنگ تحمیلی ،دفاع در
برابر تجاوز

211
۸۲۲۲م ف
211
۸۲۲۲م ف

بررسی ویژگی های بصری آثار طراحی گرافیک شاخص مدرسه باوهاوس
بکارگیری چهارچوب هرمنوتیک درنوآوری بنیادین معنای محصول نمونه موردی :روش نوآوری
طراحی محور در کارگاه آموزشی شرکت باریال

212
۸۲۲۸م ف

بررسی توصیفی مقاالت تطبیقی در نشریه هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق) از سال  ۲۲۲۲تا
۲۲۲۲شمسی

213

۸۲۲۲م ف

جلدسازی قرآن در ایران

214

۸۲۲۲م ف

نمادشناسی گریفین و سیر تحوالت فرمی آن در هنر پیش از اسالم

215

۸۲۲۲م ف

خدای آتش در اساطیر ایران و یونان باستان

سعید خودداری نایینی،الهام
اکبری
علیرضا شیخی ،زینت
خلوصی راد
محمدحسین سیگارچیان
،محمد ستاری
سید محمد فدوی ،مریم
حبیبی
سعید اخوانی  ،فتانه محمودی
بهمن فیزابی،ساسان
سامانیان،اصغر حاجی
محمدی
مهدی عتیقی
حمیده جابر انصاری
افسانه شیری

216

۸۲۲۲م ف

چشم انداز تئاتر در قرن بیستم (پل لویی مینیون)

217

۸۲۲۲م ف

بررسی لعابینه های ایرانی در موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان

--سید احسان الجوردی

218

۸۲۲۲م ف

تحلیلی بر تصویرگری کتاب های کودکان با مضامین قرآنی

پریسا شاد قزوینی

219

۸۲۲۲م ف

سورستان (مجموعه معماری ایران از بدو شکل گیری تا ظهور اسالم) نوشته لئونل بیر

پریسا شاد قزوینی

221

۸۲۲۲م ف

بهزاد و معماری یگانگی اصول تصویر در هنر و ادب

عبد نبی ستارزاده

221

۸۲۲۲م ف

معمای معابد مایا (تاتیانا پراسکوریاکوف)
نگاهی به کتاب (هنر اسالمی ،زبان و بیان) بررسی خصوصیات هنر اسالمی و نماگرایی آن از دیدگاه
بورکهارت

پریسا شاد قزوینی

223

۸۲۲۲م ف

استمرار هنر و سنت مانوی بر نگاره های مکتب اول تبریز

224

۸۲۲۲م ف

ریشه شناسی واژگان موسیقی

سیف اهلل چنگیزی

225

۸۲۲۲م ف

نقش مایه های تزیین سفالینه های دوره ایلخانان موزه ایران باستان

مهناز شایسته فر

226

۸۲۲۲م ف

هنر و معماری اندلسی تجلی هنر اسالمی

پریسا شاد قزوینی

227

۸۲۲۲م ف

آفرینش نظریه معماری (جان لنگ)

پریسا شاد قزوینی

228

۸۲۲۲م ف

آیینه کاری در معماری دوره قاجار (نگاهی مختصر بر پیشینه ی آیینه و کاربرد آن در تاریخ هنر ایران

222
۸۲۲۸م ف

پریسا شاد قزوینی
محمد معمارزاده ،یگانه بهادر

طاهره مقیم پور بیژنی

229

۸۲۲۲م ف

تاثیر نور بر منسوجات موزه ای پوشاک موجود در کاخ گلستان

طاهره مقیم پور بیژنی

231

۸۲۲۲م ف

خطی مشی های برنامه سازی برای رادیو (اریک ک .نوربرگ)

پریسا شاد قزوینی
حسین رزمخواه ،اکرم
محمودی

231
۸۲۲۲م ف

باوهاوس؛ اهداف و آرمان ها

232

۸۲۲۸م ف

وسعت بی واژه (مجید کورنگ بهشتی)

233

۸۲۲۲م ف

تئاتر پست مدرن در آمریکا ،رویارویی با چالش های جدید

234

۸۲۲۲م ف

هنر پتینه (زهرا رسول زاده نمین)

پریسا شاد قزوینی

235

۸۲۲۲م ف

کاسه سازی (حسین پور نادری)

236

۸۲۲۲م ف

نگاهی به دو کتاب (خورشید ،باد و نورـ باغ های ایران)

--زهرا احمدی

237

۸۲۲۲م ف

تجلی آیات و اذکار در نگارگری اسالمی ایران

محمدعلی رجبی

238

۸۲۲۲م ف

تجلی وحدت در مساجد جامع ایران عصر تیموری ایران ،افغانستان ،ازبکستان
هنر و معماری مساجد به کوشش دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی
هنری مساجد)

فاطمه آقچه لو
محمدعلی رجبی

241

۸۲۸۲م ف

جایگاه کتیبه های قرآنی مساجد جامع در گسترش تفکر مذهبی (قرن اول تا هفتم هجری قمری)

فاطمه صداقت

241

۸۲۸۲م ف

موسیقی رمضان در ایران (هوشنگ جاوید)

242

۸۲۸۸م ف

عناصر هویت و فرهنگ ایرانی در آثار هنر اسالمی

--توفیق عنایت

243

۸۲۸۲م ف

خط نگاره های قرآنی در قالی بافی و فلز کاری دوره صفویه

زهرا شریعت

244

۸۲۲۲م ف

شمسه؛ نقش حضرت محمد (ص) در هنر اسالمی ایران

محمد خزایی

245

۸۲۸۲م ف

تزیینات کتیبه ای مسجد وکیل شیراز

246

۸۲۸۲م ف

نماد و نمود نام علی (ع) درهنر فلز کاری صفویه و قاجار

247

۸۲۸۲م ف

فرشتگان نقاشی

248

۸۲۸۲م ف

تاریخ شناسی معمای ایران (نسرین گلیجانی مقدم)

249

۸۲۸۲م ف

نگاهی بر هنر نساجی ایران

251

۸۲۸۲م ف

آشنایی با شیوه های هنر گچبری

251

۸۲۲۲م ف

چهارده رساله در باب فتوت و اصناف با مقدمه تصحیح و توضیح مهران افشاری مهدی مداینی)

252

۸۲۲۲م ف

دفتری در شناخت کهن الگوی جوان و جوانمردی

253

۸۲۲۸م ف

جایگاه اصنانف فتوت در هنر ایرانی

254

۸۲۲۲م ف

فتوت نامه (تاریخ ،آیین ،آداب و رسوم) محمد ریاض

255

۸۲۲۲م ف

سعدی در آیین جوانمردی

239
۸۲۲۲م ف

پریسا شاد قزوینی
حسین عامریان

مهناز شایسته فر
مریم فراست
توکا ملکی
--مهناز شایسته فر
اعظم نوروزی
مهناز شایسته فر
محسن میهن دوست
محمد خزایی
--بهمن نوروززاده چگینی

256

۸۲۲۲م ف

جوانمردان داستان پرداز (داستان گزاران جوانمرد) حرفه ها و پیشه ها

هوشنگ جاوید

