 فهرست کتب منتشره در تاریخ عکاسی ایرانفهرست حاضر شامل شصت و هشت عنوان کتاب مربوط به مجموعه ها  ،فهرست ها و متون نوشتاری عکس
های تاریخی ایران است و بخشی از" کتاب شناسی عکاسی ایران از آغاز تا سال " 3129را در بر می گیرد که
در دست چاپ و انتشار است .و به منظور گرامیداشت "روز عکس تاریخی "

جهت اطالع اهل نظر و عالقه

مندان به هنر عکاسی ارائه می گردد.

حسین چنعانی

 -3آقا رضا عکاسباشی ،مدیر پروژه موزه عکسخانه شهر –مژگان طریقی،مدیر هنری آرمان استپانیان،
سازمان فرهنگی هنری شهرداری – معاونت هنری ،زمستان .3131
 -9از گذشته ها ،مجموعه عکس گرد آورنده افشین شاهرودی با گفتاری از دکتر محمد ستاری ،انتشارات
پالیزان.3131،
 -1از نقره ونور ،جستارهایی در تاریخ عکاسی ایران ،محمدرضا طهماسب پور،چاپ اول ،نشر تاریخ ایران
،تهران.3132،
 -4امین السلطان در سفر به اطراف و اکناف اندر احواالت ایران و ایرانیان ،زیر نظر مختار حدیدی،ترجمه
محمدتقی بهرامی حران،چاپ اول تهران،موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران .3121،
 -1ایران از دیدگاه ژاک دومورگان ،مجموعه عکس ،کاخ گلستان.3131،
 -6ایران از نظر سوریوگین ،مجموعه عکس های اواخر قرن نوزدهم ایران ،موزه ملی نژاد شناسی ،لیدن
،هلند ،انتشارات زمان .3133،
 -3ایران در یکصدو سیزده سال پیش-بخش نخست ،اصفهان ارنست هولتسر ،ترجمه محمد عاصمی ،مرکز
مردم شناسی ایران وزارت فرهنگ و هنر ،فروردین .3111
 -3ایران عصر قاجاراز دید مونتابونه عکاس ایتالیایی،مژگان طریقی(گردآورنده)ترجمه منصوره دهقان
سلماسی،با گفتاری از شهریار عدل ،کارلوچرتی،محمد ستاری،چاپ اول-تهران انتشارات فرهنگسرای
میردشتی.3121،
 -2ایران قدیم ،تصاویر یک قرن  34استان ،داریوش تهامی،مهندس فرشاد ابریشمی ،ابریشمی فر،
 -31ایتالیایی ها و عکاسی در ایران ،محمدرضا طهماسب پور ،نشر قو.3131،

 -33بچه های اصفهان پناهندگان لهستانی در ایران 3193-3194پرتره نگاری های ابوالقاسم جال،پریسا
دمندان ،موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ نظر،تهران ،چاپ اول .3132،
 -39بیاد شیراز ،منصور صانع ،ناشرمولف.3133 ،
 -31پیدایش عکاسی در شیرازمنصور صانع ،انتشارات انقالب اسالمی.3132،
 -34پیشگامان عکاسی در اردبیل ،اسماعیل صادقی لر،انتشات عارف کامل.3136،
 -31تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان،شهریار خوانساری،نشر علم.3131،
 -36تاریخ عکاسی در مراغه ،یوسف بیک باباپور،مسعود غالمیه (به اهتمام)،چاپ اول ،قم مجمع ذخایر
اسالمی.
 -33تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام ایران یحیی ذکاء ،انتشارات انقالب اسالمی.3136،
 -33تبریز به روایت تصویر،ابراهیم پور حسین خونیق.3139،
 -32تبریز قدیم،محمد علی جدید االسالم -فرشاد ابریشمی،انتشارت ابریشمی فر.
 -91تداوم ،مجموعه شخصی کامران نجف زاده ،چاپ اول ،تهرا ن ،چاپ نظر.شماره شش،نقش آوران توس
(بی تا)
 -93تهران در تصویر جلد اول ،یحیی ذکاء،محمد حسن سمسار،عکاسی خادم،سروش.3162،
 -99تهران در تصویر جلد دوم ،یحیی ذکاء،محمد حسن سمسار،عکاسی خادم،سروش.3136،
 -91تختی و ورزشکاران به روایت تصویر،تهامی-مهندس فرشاد ابریشمی،انتشارات ابریشمی فر.3131،
 -94تصاویری از ایران ،الرنس الکهارت ،نشر هنر ایران.
 -91جهانگردان در سرزمینهای باستانی تصاویر خاور میانه،ترجمه احمد وخشوری،انتشارات طهوری.3133،
 -96چهره نگاران اصفهان،پریسا دمندان ،انتشارات پژوهشهای فرهنگی.3133،
 -93چهره های اصفهان،سیر تحول عکاسی پرتره در اصفهان ،پریسا دمندان،ترجمه سهراب مهدوی،چاپ
اول،تهران موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ نظر.3121،
 -93روزی روزگاری ایران ،3131-3111محمود رضا بهمن پور،مختار حدیدی ،نگارش خسرو طالب زاده
،چاپ و نشر نظر.3131،

 -92سرآغاز عکاسی در ایران ،دانا استاین – ترجمه ابراهیم هاشمی ،انتشارات اسپرک3163 ،
 -11سرآغاز عکاسی در قزوین  ،مهدی نور محمدی ،حدیث امروز3131 ،
 -13سفری به ایران  ،مجموعه عکس های جورج استیونس،معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی
 -19سیر تحول عکاسی ،پطر تاسک – ترجمه محمد ستاری ،انتشارات سمت3133،
 -11شیراز کودکی ما ؛عکس های شیراز قدیم،منصور صانع،چاپ دوم ،تهران ،ناشر مولف. 3123 ،
 -14طهران(جلد اول) 3121-3943عکس هایی از تهران قدیمو نگاهی تطبیقی به تهران قدیم و امروز
(3121ش)،دکتر سیدمحمد جواد شوشتری(،زیر نظر،):مجتبی آقایی سربزه(به کوشش.):ترجمه:شعبان
آزادی کنار،چاپ اول،تهران،سازمان زیباسازی شهر تهران،پاییز .3121
 -11طهران قدیم (اماکن)،تهامی-مهندس فرشاد ابریشمی فر،انتشارات ابریشمی3134،
 -16طهران قدیم (مشاغل)،تهامی-مهندس فرشاد ابریشمی فر،انتشارات ابریشمی 3134،
 -13طهران قدیم (مشاهیر )،تهامی-مهندس فرشاد ابریشمی فر،انتشارات ابریشمی3134،
 -13عکاسی ابداعی – تاریخچه  ،دانا استاین ،موزه هنرهای معاصر3116،
 -12عکاسخانه ایام،نسرین ترابی،کلهر 3131،
 -41عکس های تاریخی بابل،یوسف الهی-محمدشکری فومنی -شهرام قلی پور گودرزی،رسانش3131،
 -43عکس های تاریخی دوره قاجار،برگزیده عکس ،کاخ گلستان 3131،
 -49عکس های قدیم تهران،داریوش تهامی – محمد مهدی پارسایی،بانک قلم 3134،
 -41عکس های قدیم تهران کتاب ،3داریوش تهامی – محمد مهدی پارسایی،بانک قلم3131،
 -44عکس های قدیمی ایران،رضا مرادی غیاث آبادی ،فرهنگنامه عکس ایران3136،
 -41عکس های قدیمی ایران رجال ،مناظر،بناها،محیط اجتماعی ،قاسم صافی ،دانشگاه تهران 3163،
 -46فطوغرافخانه،مختار حدیدی  ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر3136،
 -43فهرست آلبومهای کتابخانه سلطنتی،بدری آتابای 3113،
 -43فهرست عکسهای تاریخی ایران جلد اول دوره قاجار،قاسم صافی ،دانشگاه تهران 3164،
 -42فهرست عکسهای تاریخی ایران جلد دو ،دوره قاجار ،قاسم صافی ،دانشگاه تهران3164،

 -11قاجار (به روایت تصویر) ،تهامی-مهندس فرشاد ابریشمی فر ،ابریشمی3134،
 -13قاجاریه و آموزش عکاسی ،عباس رحیمی ،تهران نشر فرزان3123،
 -19قیام جنوب به روایت تصویر،هیبت ا ..مالکی ،ستاد برگزاری بزرگداشت هشتادمین سال شهادت رئیسعلی
دلواری-مرکز بوشهر شناسی3134،
 -11کاخ گلستان (آلبومخانه)،فهرست عکسهای برگزیده عصر قاجار محمد حسن سمسار – فاطمه سرائیان ،
وزارت ارشاد اسالمی3139،
 -14کارت پستالهای تاریخی ایران ،قاسم صافی ،موسسه فرهنگی گسترش هنر3161،
 -11کودکان دیروز مجموعه عکس های کودکان  311سال گذشته ،مدیر پروژه مدیر موزه عکسخانه شهر
مژگان طریقی ،نوشته محمد ستاری،سازمان فرهنگی هنری شهرداری – معاونت هنری
 -16کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران،محمد محمد زاده،ترجمه ی متون ارمنی واروژان آدامیان ،جلد اول
مشهد ،دانش موسوی3133،
 -13گذری بر طهران،داریوش تهامی –مهندس فرشاد ابریشمی،ابریشمی فر
 -13گنج پیدا ،مجموعه عکس های آلبومخانه کاخ گلستان و رساله حشریه نوشته محمد بن علی مشکوه
الملک  ،سازمان میراث فرهنگی 3133 ،
 -12گنجینه عکسهای ایران  ،ایرج افشار ،فرهنگ ایران
 -61ناصرالدین شاه عکاس ،محمدرضا طهماسب پور ،تاریخ ایران 3133 ،
 -63نفت در گذر زمان ،مجتبی آقایی ،وزارت نفت
 -69نقاشان و عکاسان بزرگ ،محسن مرآثی ،شاهد 3132،
 -61نقره نوردیده ،تاریخ عکاسی اراک و خمین ،نسرین ترابی (،پژوهش و تالیف)،ناشر مولف،بهار . 3132
 -64هزار جلوه زندگی ،پریسا دمندان،مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی 3139،
 -61نخستین داگروتیپ های معاصر ایران و شیوه ی عملی عکسبرداری داگرئوتیپ ،محمد محمدزاده،،جلد
اول –تهران – ناشر مولف.بی تا

 -66عکس های قدیم کرمان ،مجید نیک پور (به کوشش) ترجمه یداهلل جهانشاهی ،چاپ اول ،تهران ،مرکز
کرمان شناسی.3121،
 -63آذربایجان و والی عکاس،اصغر محمد زاده  ،بر اساس آلبوم و نسخه خطی علی خان والی ،چاپ اول
،تهران،نشر اوحدی بهار 3121
 -63مراغه قدیم ،اصغر محمد زاده ( ،تحقیق و پژوهش) ،چاپ اول ،تهران،نشر اوحدی ،پاییز 3123

