


























































































































































ه مع�ری ۴۱. تابستان ۱۳۹۵ ۲۱۶



فـرم اشرتاک و سفـارش خرید انـتشارات ه� مع�ری قرن

۲۰٪  تــخـفیـف خـریـد حــضوری از دفـــرت هــ� معــمــاری

آدرس مؤسسه: تهران، مفتح ش�لی، پایین  تر از مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پالک ۱، طبقه  ی همکف، واحد ۶                   تلفکس: ۸۸۳۴۲۹۶۰-۸۸۳۴۲۹۶۱       

فــرم اشرتاک و سفـارش خرید

نام:   نام خانوادگی / نام مؤسسه :  با ارسال کپی فیش واریزی به ش�ره  ی  

مورخ:  به مبلغ:  درخواست خرید ردیف   های   را دارم.

نشانی:   

تلفن:  کد پستی:  پست الکرتونیک: 

لطفاً جمع مبلغ سفارش را به حساب جاری سپهر به ش�ر ه  ی (۰۱۰۱۵۶۵۸۷۲۰۰۴) بانک صادرات شعبه  ی سورنا، به نام مؤسسه  ی ه� مع�ری قرن (قابل پرداخت در 

Íامی شعب این بانک) واریز کرده و فرم خرید و کپی فیش واریزی را به آدرس aoapub@ymail.com ایمیل یا به ش�ره  ی ۸۸۳۴۲۹۶۱ - ۸۸۳۴۲۹۶۰  فکس و یا به آدرس 

تهران، صندوق پستی ۸۴۹۱-۱۵۸۷۵ ارسال Îایید.  

aoapub@ymail.com

کتاب   های مع�ری و طراحی داخلی

۳. رنگ مدرن (کاربرد رنگ در مع�ری داخلی) [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۴. دفاتر کار خانگی (خلق یک مکان کارامد) 

۵. فضای هیربیدی (فرم   های جدید در مع�ری دیجیتال)     

۶. قوانین ساخت  وساز شهری (مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی) 

۷. مع�ری معارص ایران، امیر بانی  مسعود [چاپ پنجم، ویراست دوم] 

۸. مع�ری غرب، امیر بانی  مسعود (ریشه  ها و مفاهیم) [چاپ ششم] 

۹. هزار سال مع�ری جهان [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۰. نورپردازی بی  نقص (در طراحی فضا های مسکونی) 

۱۱. چرا مع�ری مهم است؟ 

۱۲. رسوده  های خاک (درآمدی بر فلسفه ی مع�ری خاک) پویا خزائل 

۱۰۰/۰۰۰ ریال 

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۲۸۰/۰۰۰ ریال

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۱۸۰/۰۰۰ ریال

رسی کتاب   های مشاهیر مع�ری جهان

۲۱. تادائو آندو [چاپ دوم]    

۲۲. سانتیاگو کاالتراوا [چاپ دوم]

۲۳. میس وان در روهه [ویراست دوم] 

۲۴. مارسل برویر 

۲۵. فرانک لوید رایت [چاپ سوم]  

۲۶. ارو سارینـن  

۲۷. ماریـو بوّتــا 

رسی کتاب   های اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی

۱۳. طراحی کتابخانه در ایران و جهان (اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی کتابخانه  ها از کالسیک تا معارص) [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۴. طراحی فضا های تجاری (اصول و مبانی مع�ری) 

۱۵. طراحی بی�رستان (اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی) [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۶. طراحی موزه در ایران و جهان (اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی) [چاپ سوم] 

   ۱۷. طراحی فضا های فرهنگی در ایران و جهان (همراه با CD پالن  ها و مقاطع) 

۷۲۰/۰۰۰ ریال

۱/۲۲۰/۰۰۰ ریال

۳۸۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

۶۴۰/۰۰۰ ریال

۳۲۰/۰۰۰ ریال

۱۲۵/۰۰۰ ریال

۲۱۵/۰۰۰ ریال

۲۰۰/۰۰۰ ریال

۶۰۰/۰۰۰ ریال

۴۰۰/۰۰۰ ریال

۵۶۰/۰۰۰ ریال 

۲۰۰/۰۰۰ ریال

۳۵۰/۰۰۰ ریال

۲۰۰/۰۰۰ ریال

۱. اشرتاک یک ساله  ی فصلنامه  ی ه� مع�ری (۴ ش�ره  ی سال ۱۳۹۵) 

۲. ش�ره   های موجود فصلنامه  ی ه� مع�ری (۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰) 

رسی کتاب   های مشاهیر مع�ری ایران

۱۸. تار و پود و هنوز... رسگذشت من و مع�ری ما، علی  اکرب صارمی [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۹. کامران دیبا و مع�ری انسان  دوستانه  

۲۰. هوشنگ سیحون؛ مع�ر، نقاش، ه�مند (جلد نفیس) 

۳۲۰/۰۰۰ ریال

۵۰۰/۰۰۰ ریال

۴/۲۵۰/۰۰۰ ریال
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