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ناشرمترجممولفعنوان

تاريخ 

نشر

هنرسينما11159
 بوردول، ديويد- تامسون، 

كريستين
1377مركزمحمدي، فتاح

21160
چگونگي درك فيلم ( چگونه فيلم 

بخوانيم)
 موناكو، جيمز

 احمدي الري، 

حميدرضا
1394بنياد سينمايي فارابي

1397سروشاحمدي الري، حميدميلرسون، جرالدتكنيك نورپردازي در تلويزيون و سينما31161

1391نيلوفر اكبري، عباسسيگر،ليندافيلمنامه نويسي پيشرفته41162

1396هرمس شهبا، محمد بازن، آندرهسينما چيست51165

1381مفاهيم كليدي در مطالعات سينمايي محمدي، فتاح هيوارد، سوزانمفاهيم كليدي در مطالعات سينمايي61167

1394تريتا حقيري، عبدالرضا حقيري، عبدالرضاژانر در سينما71168

1385نيلوفر اكبري، عباس فيلد، سيدچگونه فيلمنامه بنويسيم81169

1386افكار نبوي، رضانيكوالس تي.پرافيزاصول كارگرداني سينما91170

1389سروش___طاهري جو، مهسااصول و فنون بدلكاري در سينما101198

111199
كارگرداني فيلم هاي داستاني به روش 

تك دوربينه
1383دانشكده صدا و سيمااوحدي، مسعودكريسپ، مايك

1375سمت___اوحدي، مسعودانگليسي براي دانشجويان رشته سينما121200

1376بهمن___صمدي، روشنفرهنگ فن سينما و تلويزيون131483

1383سروش___رحيميان، مهديسينما معماري در حركت141585

1364اداره كل  و روابط سينماضوابطي، مهديلي برن، كيتآموزش متحرك سازي152134

1379الست فردا___فضلي نژاد، پيامسينما سياست آزادي162365

1380نقش و نگار___ميرميراني، عليبه رنگ ياد به طعم سينما172375

1377بنياد سينمايي فارابي___طالبي نژاد، احمددر حضور سينما182387

1365سروشدوايي، پرويزتروفو، فرانسواسينما به روايت هيچكاك192400

1375بنياد سينمايي فارابيگذرآبادي، محمدشرايدر، پلسبك استعاليي در سينما202411

1375بنياد سينمايي فارابي___براهيمي، منصورشكسپير و سينما212419

1372بنياد سينمايي فارابيشهبا، محمدنيكولز، بيلميزانسن در سينما222421

1369سروشتربيت، عبداهللاوولن، پيترنشانه ها و معنا در سينما232453

1370سروشاوحدي، مسعودلوتمن، يورينشانه شناسي و زيباشناسي سينما242456

1385سوره مهرقهرماني، محمدباقركين، مايكلبازيگري سينما252464

1372بنياد سينمايي فارابيشهبا، محمدنيكولز، بيلميزانسن در سينما262470

1376نيگلمكاني، هوشنگتورناتوره، جوزپهسينما پاراديزو272478

1379سازمان تبليغات اسالمي___صدري، محمدمفهوم واقعيت در هنر و سينما282504

1382سوره مهراكبري، عباسآرمر، آلنفيلمنامه نويسي براي سينما و تلويزيون292556

1377ب ن ي اد س ي ن م اي ي  ف اراب ي شهبا، محمدبازن، آندرهسينما چيست؟302560

1384سروشتربيت، عبداهللاوولن، پيترنشانه ها و معنا در سينما312575

1381نيدوائي، پرويزمك برايد، جوزفسينما به روايت هوارد هاكس322580

1381روزنگاركريمي، ايرججانتي، لوئيسشناخت سينما332583

1384توفيق آفرينمنصوري، مژگانكاردولو، برتبازيگري مقابل دوربين سينما342585

سينما



1371بنياد سينمايي فارابيخامنه پور، فريدونشارف، استفانعناصر سينما352591

1371بنياد سينمايي فارابيخامنه پور، فريدونشارف، استفانعناصر سينما362592

1373برگ___امامي، مجيدشخصيت پردازي در سينما372593

1383سروش___رحيميان، مهديسينما معماري در حركت382595

1376بنياد سينمايي فارابيشهبا، محمدبازن، آندرهسينما چيست392596

1384شلفينهاشمي، اسفنديارشه شاير، ديويدگام به گام با سينما402598

1375ب ن ي اد س ي ن م اي ي  ف اراب ي شهبا، محمدمي، جانتامالتي در باب سينما و دين412638

13736ايثارگرانصافاريان، روبرتمتز، كريستيننشانه شناسي سينما422640

1364سروشعالمي، اكبرسي آي، جاكوبسونظهور در عكاسي و سينما432654

1370سروشاميني، احمدداستايفسكي و سينما442661

1368سروشنجف زاده، فواديانگ، فرديكار فيلمبردار سينما452681

1389شروع___موذني، حميدسينما در بوشهر462708

1389سروش___طاهري جو، مهسااصول و فنون بدلكاري در سينما472710

1372اميركبير___استيونسون، رالفهنر سينما482719

1365پاپيروسدرساهاكيان، وازريكرد، اريكتاريخ سينما جلد اول492721

1365پاپيروسدرساهاكيان، وازريكرد، اريكتاريخ سينما502722

1368انجمن سينماي جوانان ايرانطباطبايي، غالمرضاهپه، برناردتكنيك سينما512723

1371سوره سينما___فراستي، مسعودهيچكاك هميشه استاد522954

533476
نام آوران سينما در ايران 2- فريدون 

رهنما
بي تا______ شعاعي، حميد

543518
نام آوران سينما در ايران- عبدالحسين 

سپنتا
2535______شعاعي، حميد

553666

 سينما- تئاتر -تلويزيون- هنرهاي -

 تجسمي- موسيقي كتاب طنين- جلد

-اول

___ نجم،  سهيال
سروش- انتشارات صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران
1368

 احمدي الري، حميد كريسپ، مايكاجراي صحنه هاي پر تحرك563823
انتشارات سروش و كانون انديشه 

پژوهش هاي سينما
1381

1387خانه سينما صافاريان، روبرت___سكوت در بلند گوها573968

583969
 مجموعه مقاالت تدوين فيلم- برش -

نهايي
___

 خرقه پوش، 

مصطفي،  

حسندوست، حسن و 

ديگران

1387خانه سينما

593277Stars!Daphny Davis______بي تا

منابع غير فارسي


