www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۲۹
 13.74۰.۰۰۰سَهبى

سؼذاد صفحبرۺ ۲73
 16.38۰.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

سصَس هذسًیشِ
ًَیسٌذُۺ آسسی ٍاًی

Fantasy Of Modernity

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

فیلن ٍ سخیل اخالقی
ًَیسٌذُۺ اسججَسى گشاًسشذ
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Film And The Ethical Imagination

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲33
 13.98۰.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

جسشجَ ثشای حکوز دس فیلن ّب
ًَیسٌذُۺ سیچبسد گیلوَس

Searching For Wisdom In Movies

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۷

ثبخشیي ٍ سئبسشۺ گفشگَّبیی ثب اسشبًیسالٍسکی،
ٌّش

نام اصلی کتاب

سؼذاد صفحبرۺ ۲۶4

هبیشَّلذ ٍ گشٍسَفسکی

 15.84۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ دیک هکبٍ
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Bakhtin And Theatre : B5Dialogues
With Stanislavski, Meyerhold And
Grotowski

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

هَسیقی ثِ ػٌَاى سصَیشۺ سٍاًطٌبسی سحلیلی ٍ
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۱۷6

هَسیقی دس فیلن

Music As Image : B5Analytical

 11.616.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ ثٌجبهیي ًگبسی

Psychology And Music In Film

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲۷2
 16.32۰.۰۰۰سَهبى

هَسیقی فیلن اٍلیِ ی دهیششی ضَسشبکٍَیچ
ًَیسٌذُۺ سی سبس
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

The Early Film Music Of Dmitry
Shostakovich

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۰8
 12.48۰.۰۰۰سَهبى

سؼذاد صفحبرۺ ۱۷۶
16.616.۰۰۰

عکس جلد کتاب

صٌؼز ٍ َّشۺ ٌّش هؼبصش دس اص ۱۸۲۰
ًَیسٌذُۺ لیبم گیلیک
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

گشٍچَ هبسکسۺ کوذی ٍجَد
ًَیسٌذُۺ لی سیگل
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

نام اصلی کتاب

Industry And Intelligence :
Contemporary Art Since 1820

Groucho Marx : The Comedy Of
Existence
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گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۱۹7
 11.82۰.۰۰۰سَهبى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

ٌّش فشیجٌذُ ی ادشا
The Crafty Art Of Opera

ًَیسٌذُۺ کبیکل ّبهخ
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

هَسیقی ٍ افسبًِ ی سوبهیزۺ ثِ سَی یک الگَی
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲80

جذیذ صیجبیی ضٌبسی

Music And The Myth Of Wholeness :

 16.80۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ سین ّبدیٌسَى

Toward A New Aesthetic Paradigm

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464
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گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

چگًَِ سصبٍیش هب سا کبهل هی کٌٌذۺ صیجب ،هشؼبلی ٍ
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۱۹2

الْی

 11.52۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ دبئَل کشاسش
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

نام اصلی کتاب

How Pictures Complete Us : The
Beautiful, The Sublime, And The
Divine

ایي ًسخِ ی دیضًی اسز!ۺ سیٌوبی ػبهِ ٍ
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲۵4

کالسیک ّبی ادثی

It’S The Disney Version! : Popular

 15.24۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ داگالس ثشاد ،ضیب ثشاد

Cinema And Literary Classics

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۱6
 12.96۰.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

اسطَسُ ضٌبسی اثشقْشهبى
ًَیسٌذُۺ اًذسُ ثبّل هي

The Mythology Of The Superhero

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

صًبى سذٍیٌگشۺ ٌّشهٌذاى دیذُ ًطذُ ی سیٌوبی
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲32

آهشیکب

 13.92۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ دیَیذ هَئل
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Women Film Editors : Unseen Artists
Of American Cinema

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

ثیشل ثَدىۺ چگًَِ ثیشلض ٍ طشفذاساًطبى جْبى سا
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ 352

اص ًَ سبخشٌذ.

Beatleness : How The Beatles And

 21.12۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ کٌذی لئًَبسد

Their Fans Remade The World

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۱۶8
 11.088.۰۰۰سَهبى

ٌّش ٍ سیبسزۺ هبثیي خلَظ ٍ سجلیغبر
ًَیسٌذُۺ جبس سگبل
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Art And Politics : Between Purity And
Propaganda

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۲۴
 13.44۰.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

هلَدسامۺ صیجبیی ضٌبسی غیشهوکي ثَدى

نام اصلی کتاب

Melodrama: An Aesthetics Of

ًَیسٌذُۺ جبًبسبى گلذثشگ

Impossibility

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

اٍ اص ساُ هی سسذۺ صًبى دس ػشصِ ی هَسیقی کِ
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۱۵۰
 ۱۰،۵۰۰،۰۰۰سَهبى

صًذگی هب سا سغییش دادًذ
ًَیسٌذُۺ جف گبسدیٌش ،هبسک ًٍگبسسي ،الیسب

Here She Comes Now : Women In Music

چبدل،
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Who Have Changed Our Lives

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۶۰
 15.6۰۰.۰۰۰سَهبى

سؼذاد صفحبرۺ ۲۹۰
 ۱۷،۴۰۰،۰۰۰سَهبى

سقبسىۺ اص دیذگبُ اسشبداى قذین ًقبضی
ًَیسٌذُۺ اهیل هبکٍَیکی

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Symmetry : Through The Eyes Of Old
Masters

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

هَقؼیز سیٌوبی اسٍدبۺ دٍص جذیذی اص ٍاقغگشایی
ًَیسٌذُۺ اًگبس فیٌی

The State Of European Cinema : A New

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Dose Of Reality

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

سؼشیف دٍثبسُ ی هطبلؼبر هَسیقی دس ػصش
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۱۷6
 11.616.۰۰۰سَهبى

سحَلۺ خالقیز ،سٌَع ٍ ادغبم

Redefining Music Studies In An Age

ًَیسٌذُۺ ادٍاسد سبساد ،دیَیذ هبیشص ،دبسشیسیب

Of Change : Creativity, Diversity,

ضْبى کبهذل

And Integration

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲60
 15.6۰۰.۰۰۰سَهبى

چْشُ ّبی آهشیکبییۺ سبسیخ فشٌّگی دشسشُ ٍ َّیز
ًَیسٌذُۺ سیچبسد سبًذسس
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

American Faces : A Cultural History
Of Portraiture And Identity

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

اصَل فیلوٌبهِ ًَیسیۺ ٌّش ٍ هْبسر ًَضشي
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲۰4

ثصشی

Screenwriting Fundamentals : The Art

 12.24۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ ایشٍ ثَئشٍ ،یوی ثَئش

And Craft Of Visual Writing

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

سجسن خالقیز هَسیقیبییۺ ػلیز ضٌبخشی ٍ
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲۴0

اجشایی آٌّگسبصی

 14.40۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ صًٍٍیویش ًبگی
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Embodiment Of Musical Creativity :
The Cognitive And Performative
Causality Of Musical Composition

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۹۴
 ۱۷،۶۴۰،۰۰۰سَهبى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

ػکبسی ٍ سشدیذ
Photography And Doubt

ًَیسٌذُۺ سبهیٌِ کشیجل ،اًذسُ هبسیَ صسٍیگَى
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

سبخز سَئذۺ هطبلؼبر دسثبسُ ی هَسیقی ػبهِ
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲۶6

دسٌذ

 ۱۵،۹۶۰،۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ الف جَسًجشگ ،سَهبس ثَسیس

Made In Sweden : Studies In Popular

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Music

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۷2
 ۱۶،۳۲۰،۰۰۰سَهبى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

ادساک سًگ ۺ هقذهِ ثشای طشاحبى

Understanding Color : An

ًَیسٌذُ ۺ لیٌذا َّلشضچَ

Introduction For Designers

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱7

ٍاقغگشایی دس سیٌوبی یًَبىۺ اص دٍسُ ی دس اص
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ 304

جٌگ سب هؼبصش

Realism In Greek Cinema : From The

 ۱۸،۲۴۰،۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ ٍساسبداس کبسالیس

Post-War Period To The Present

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464
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گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۱66
 10.956.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

آصادی ثیبىۺ ثبصسبة دس ٌّش ٍ فشٌّگ ػبهِ
ًَیسٌذُۺ دبسشیسیب دٍلی
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

هلیز گشایی دس هقبثل جْبى ضوَلیۺ سبسیخ ًگبسی
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲60

هَسیقی دس اسٍدبی هشکضی ٍ ضشقی

 15.60۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ سبٍاهیشا اساسکب کَهیٌک
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

نام اصلی کتاب

Freedom Of Speech : Reflections In
Art And Popular Culture

Nationality Vs Universality : Music
Historiographies In Central And
Eastern Europe

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۷9
 16.74۰.۰۰۰سَهبى

سؼذاد صفحبرۺ ۲10
 12.60۰.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

چشا هجزٍة هَسیقی غن اًگیض هی ضَین؟
ًَیسٌذُۺ سبًذسا گبسیذٍ

Why Are We Attracted To Sad
?Music

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۷

خطًَز دس فیلن ّبی آلفشد ّیچکبک
ًَیسٌذُۺ دیَیذ ّبهجشر
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۷

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Violence In The Films Of Alfred
Hitchcock

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

غشیجِ ی آهشیکبییۺ هذسًیسنّ ،بلیٍَد ٍ سیٌوبی
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲58

ًیکالس سی

 15.48۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ ٍیل چجیل
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۷

ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲۵6
 ۱۵،۳۶۰،۰۰۰سَهبى

هلز ٍ هَسیقی کالسیکۺ اص ٌّذل سب کَدلٌذ
ًَیسٌذُۺ هشیَ سیلی ،اًشًَی اسویز
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

نام اصلی کتاب

American Stranger : Modernisms,
Hollywood, And The Cinema Of
Nicholas Ray

Nation And Classical Music : From
Handel To Copland

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

سحلیل سیگٌبل هَسیقی سٌشی ٌّذٍسشبًی
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۲66

ًَیسٌذُۺ داسب ،سَالًکی ،سي گَدشب ،چبکشاثَسسی،

Signal Analysis Of Hindustani

 15.96۰.۰۰۰سَهبى

هبّشَ ،دبسشاًبسیت

Classical Music

سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۷

ًقبضی هٌظشُ ی اهذشسیًَیسشیۺ کٌذ ٍ کبٍ دس ًَس
ٌّش

سؼذاد صفحبرۺ ۱۴۷

ٍ سًگ ثب آثشًگ ٍ اکشیلیک

 10.29۰.۰۰۰سَهبى

ًَیسٌذُۺ دٍسشبى ًبیز
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Painting The Impressionistic
Landscape : Exploring Light And
Color In Watercolor And Acrylic

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۱92
 11.52۰.۰۰۰سَهبى

سؼذاد صفحبرۺ ۱70
 11.22۰.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

سبسیخ ًَسۺ ایذُ ی ػکبسی
ًَیسٌذُۺ جًَکَ سشسب هیکَسیب
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ٍاقؼیز سئبسشیۺ فضب ،سجسن ٍ ّوذلی دس اجشا
ًَیسٌذُۺ کبهذل ادیٌجَسگ
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

نام اصلی کتاب

A History Of Light : The Idea Of
Photography

Theatrical Reality: Space,
Embodimnet And Empathy In
Performance

www.apprg.ir

گشٍُ سحقیقبسی ٍ دژٍّطی آسٍیي دٌذاس دبیب

سَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس سشَى سؼشفِ کلیِ خذهبر ریل سا ضبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کشبة اسجیٌبل اص سبیز آهبصٍى سشجوِ سخصصی ٍ سٍاى ٍ سذٍیي فْشسز ٍ سشفصل هطبلت کشبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی سشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیز حقَق هؼٌَی کشبة ٍ ًبضش
-2اًجبم سخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاسشبسی (هحشَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کشبة ثب سبییذ ًْبیی ضوب
-3کلیِ اهَس ًطش کشبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجز دس فْشسز سبصهبى اسٌبد کشبثخبًِ هلی ایشاى (فیذب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاسر هحششم اسضبد ٍ چبح  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی هنر و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

ٌّش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

سؼذاد صفحبرۺ ۲۹7
 17.82۰.۰۰۰سَهبى

عکس جلد کتاب

جٌجص ّبی اجشوبػی ٍ دٍلز دس ٌّذ
ًَیسٌذُۺ کٌز ثَ ًیلسي ،الف گًََالذ ًیلسي
سبل اًشطبسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

نام اصلی کتاب

Social Movements And The State In
India

