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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/299014شیرازی، شوریدهرمضان: آثار متاخرین1

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1035318خواجه ییان، میترانگاهی به آیین های نمایشی ماه رمضان؛ بیدار کردن در سحر: نگاه ویژه2

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/602749شوشتریگفت و گو با دکتر شوشتری مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران: فرهنگ رمضان3

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/602750میرمنگره، اردشیرگزارشی از برگزاری نمایشگاه پوستر ماه رمضان: نمایش رمضان4

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/602752تنهایی، ارشرمضان و حضور پر رنگ پوسترها5

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/224532آتش زر، سید علیحکایت رمضان6

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1035327باالزاده، امیر کاوس؛ ناصربخت، محمد حسین؛ جعفری، محمد...ماه رمضان، ماه شادی است و : میزگرد7

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1224511جاوید، هوشنگنگاهی به دو نمایش آیینی رمضان در ایران8

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/187659نظرخواهی از منتقدان و هنرمندان در مورد سریال های ماه مبارک رمضان9

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/386207(نقدی بر سریال های ماه رمضان)کاش هیچ سریالی ساخته نمی شد 10

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/511749صفامنش، کامران م1908 ق سپتامبر 1326شرح و تفسیر نقشه خریطه شهر تبریز در حال انقالب به تاریخ رمضان 11

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/587289حیاتی، وحیدرمضان در رسانه12

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/518071درودیان، ولی اهللرمضان در فرهنگ مردم13

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/983446تقی اف، متین -1392تیرماه - گالری محسن - گسست : عنوان- بررسی آثار مهرنوش رمضان نیا - جهان ذات مطلق و گسست ما : نقد مخاطب14

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/992524رمضان بهار قرآن15

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/195208خادمی، آمن(هنری برای تمام فصول)گزارشی به بهانه تعطیلی موسیقی در ماه رمضان 16

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/346525موسوی، سید عظیم(1387ویژه برنامه ماه مبارک رمضان در کافه تریای تئاترشهر شهریور )رخصت 17

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/386121رمضان و سازهای پیام رسان: خط حامل18

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/386081جشنواره های تئاتر استانی و تعطیلی در ماه رمضان19

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1334710عادل حامد، نجالءعادات و تقالید شهر رمضان فی التراث الموصلی20

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1038334شناخت نامه رمضان امیری پیشکسوت تئاتر بوشهر21

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1035819یاراحمدی، جهانشیرآیین ها، مناسک و مراسم ماه رمضان در ایران22

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/352184فرخی سیستانیآثار اساتید رمضان23

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/195330نادری فرید، الهام(اشاره ای به کتاب موسیقی رمضان در ایران)تعابیر  قدسی از موسیقی آئینی 24

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/602754گزارش تصویری کارگاه عملی دوروزه طراحی پوستر ماه مبارک رمضان25

1389https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/602751بیانیه هیأت داوران نمایشگاه طراحی پوستر ماه مبارک رمضان 26

ص : : ۱۳۸۳ ، بهمن و اسفند ۷۸، ۷۷کتاب ماه هنر ،ش   جاوید، هوشنگ  موسیقی رمضان در ایران27

.۱۰ص  : (۱۳۸۴ م ه ر ۲۸)اع ت م اد،   آزادپ ور، رض ا، ب ن گ ر ه ن ر روزه  روزه  و اس ت ه الل  در آی ی ن ه  ش ع ر ف ارس ی28

ص  : ۱۳۸۶ آذر ۱  کیهان ، منصور مهدوی۱۴۲۸بازخوانی محتوایی سریال های ماه مبارک رمضان :   هنر دینی دین هنری 29

. [۵۰ ]-۳۳: (۶:پیاپی)۴ ، پاییز؛ جلد دوم، شماره ۱۳۹۹ . مطالعات عالی هنر.- فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایرانهانیه همایونیاثر پیتر بروگل مهتر "جنگ بین کارناوال و روزه داران"تحلیل نقاشی 30

. ۵ -۴: ۲۴، خرداد و تیر؛ جلد جدید، شماره ۱۳۹۷ . سفیر هنر، نشریه خبری فرهنگستان هنرالهام طالبی گفتگو با استاد محمدرضا اسحاقی یکی از آخرین بازماندگان سحرخوانی ایران، مردم هنوز سحرخوانی و صدای قدما را دوست دارند 31
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