
دکتر رضا شباهنگاستفاده از تکنیک های آماری در حسابرسی

سازمان حسابرسیاستانداردهای خدمات حسابرسی و بدهی های مالی

سازمان حسابرسیرهنمودهای حسابرسی

سازمان حسابرسیحسابرسی بانکهای تجاری

حسن سجادی نژاداصول خزینه یابی و روش های حسابداری صنعتی

حسن سجادی نژادفرهنگ اصطالحات حسابداری

محمدعلی قوامیاستانداردهای حسابرسی دولتی

کیهان مهام-امیر پوریانسبکنترل داخلی

ناصر آریاحساب رسی کامپیوتری

حبیب هللا تیموریارزش،پول،تورم

محمدرضا نفیسیمشکالت حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

عزیر علی پورقیمت گذاری انتقاالت داخلی

ارباب سلیمانیفرهنگ اصطالحات حسابرسی

عباس ارباب سلیمانیحسابرسی کامپیوتری استانداردهای اطالعاتی کامپیوتری

امین بیدختی- مجید پور عیسیحساب های منطقه ای استان سمنان

مصطفی گودرزیحسابرسی مالی

مصطفی علی مددمبانی نظری استانداردهای بین المللی حسابرسی

علی نیکخواه آزادبیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

سازمان حسابرسیحسابرس

ویدا مجتهداصول حسابرسی

پروین جاللی پورحسابرس

لیدا فرخوریاضیات پایه و مقدمات آمار

دکتر ارسالن ثابت سعیدیحقوق اساسی

شهربانو ثمربخش تهرانی2 و 1زبان تخصصی 

دکتر محمدرضا حمیدی زادهبرنامه ریزی استراتژیک

دکتر علی رضائیاناصول مدیریت

دکتر مهدی ابراهیمی نژادبودجه از تنظیم تا کنترل

دکتر سید مهدی الوانیمباحث ویژه مدیریت دولتی

دکتر محمد سعید تسلیمیمدیریت سازمانی تحول

دکتر اسفندیار سعادتمدیریت منابع انسانی

سازمان معین اداراتطرح طبقه بندی و ارزشیابس مشاغل

سازمان معین ادارات شماره4طرح طبقه بندی و ارزشیابی 

محمد خورشیدی پاجیاصول سرپرستی و مدیریت ذر کارگاه

مهندس علیرضا پور اسدکتاب جامع قراردادهای عمرانی

80سالنامه آماری استان سمنان سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزیمقاله عملکرد برخی شاخص های آماری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی76گزارش اقتصادی اجتماعی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی76گزارش اقتصادی اجتماعی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی80گزارش اقتصادی اجتماعی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی78آمارنامه استان سمنان سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی86آمارنامه استان سمنان سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی81سالنامه آماری استان سمنان سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی61آمارنامه استان سمنان سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی74آمارنامه استان سمنان سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی74-78عملکرد برنامه دوم اقتصادی اجتماعی فرهنگی سال 

سازمان پژوهشی دانشگاه سمنان84-75کارنامه پژوهشی سال 

شورای عالی برنامه ریزیگزارش عملکرد بخش های اقتصادی اجتماعی فرهنگس سمنان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی82گزارش اقتصادی اجتماعی سمنان سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی81گزارش اقتصادی اجتماعی سمنان سال 

 مطالعات و پژوهش های بازرگانی81مجموعه مقاالت همایش شناخت ؟؟؟ بازرگانی اقتصادی سمنان 

سازمان توسعه مدیریت ومنابع انسانی90 تابستان 89سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی سمنان در سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی82استان سمنان در آیینه آمار سال 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی81استان سمنان در آیینه آمار سال 



سازمان مدیریت و برنامه ریزی79آمارنامه استان سمنان سال 

سازمان برنامه ریزی و بودجهگزارش اقتصادی اجتماعی سمنان

سازمان برنامه ریزی و بودجه77آمارنامه استان سمنان سال 

استاندای سمنانگزیده شاخص ها و ؟؟اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سازمان پژوهشی دانشگاه سمنانمجموعه مقاالت اولین همایش ملی توسعه سمنان

معاونت سازمان مدیریت برنامه ریزی79-80حساب های منطقه ای استان سمنان تولید 

سیاست و رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه

سازماند برنامه ریزی و بودجه78الیحه برنامه سوم شهریور 

سازمان ثبت احوال89سالنامه اماری اداره کا ثبت احوال سمنان 

82گزارش نتایج  سرشماری عمومی کارگاهی استان سمنان ومقاسیه ان با برخی استانهای مشابه خرداد 

سند سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی سمنان

71ساختار اقتصادی اجتماعی فرهنگی شمنان 

دانشگاه آزاد واحد گرمسارمجموعه مقاالت همایش راهکارهای ایجاد انگیزه پژوهشی در جوانان

معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت برنامه ریزی82079حسابهای منطقه ای سمنان حساب تولید 

78فهرست مشخصات کلی پیمانکاران تشخیص صالحیت شده سمنان مرداد 

77فهرست مشخصات کلی پیمانکاران تشخیص صالحیت شده سمنان تیر 

82گزارش اجمالی مالی از سفر علمی سروف گرمسار به مالزی بهمن 

سازمان بازرگانی کرمانتوانمندی های برتر تولیدی استان کرمان

توانمندی های تولیدی صادراتی استان سمنان 

81نگرش شهروندان به عملکرد اولین دوره شورای اسالمی شهر سمنان سال 

دانشگاه آزاد واحد گرمسارمجموعه مقاالت همایش گرمسار و توسعه پایدار

دبیرخانه دانشگاه آزاد واحد گرمسارمجموعه مقاالت همایش ارتباط و صنعت دانشگاه

62فهرست نام و نشان کارگاه های بزرگ صنعتی 

سازمان برنامه ریزی و بودجهمطالعات جامع توسعه اقتصادی اجتماعی استان سمنان

سازمان نوسازی و تجهیز مدارسخیرین مدرسه ساز

استانداری سمنانبخشی از کارنامه انقالب اسالمی

سازمان ثبت احوال کشور

وزارت راه و شهرسازی ساله مسکن مهر و شهرسازی سمنان33آوای فجر عملکرد 

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان90معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان آبان 

84عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروه های سمنان 

1383سالنامه آماری استان سمنان 

78-81نگاهی به عملکرد شهرداری سمنان 

معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری سمنان1392گزیده شاخص ها  و نماگرهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی استان سمنان  سال 

دفتر امور اجت حوزه معاونت سیاسی امنیتی استان سمنانمجموعه فهرست الفبایی دهستانی جمعیت روستایی استان سمنان

اداره کل فرهنگ و ارشاد75عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی استان سمنان شهریور 

ابوالقاسم دادورپای پوش های ایرانی

مهر آسا غیبیهشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی

ترجمه پیمان متینج2پوشاک در ایران زمین  

رامونا محمدیسیر تاریخ و تحوالت پوشاک در ایران

عیسی قائد رحمتلباس لرهای فیلی در استان های لرستان ، ایالم ، کرمانشاه

ترجمه حسینعلی هرویفرهنگ البسه مسلمانان

ویل کاکس  ترجمه شیرین بزرگمهرتاریخ لباس

اشنایدر  ترجمه کیوان شکوهی.ب(مصور)پوشاک اقوام مختلف 

سرخوش- یاوری آشنایی با لباس ها و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران

وجیهه قپانداران(از باستان تا عصر حاضر)تاریخ پوشاک در ایرانیان  

محمدرضا چیت ساز(از ابتدای اسالم تا حمله مغول )تاریخ پوشاک ایرانیان  

شایا صفا ایسینیپوشاک زنان هرمزگان

محمدرضا ریاضیطرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

پیمان متینپوشاک ایرانیان

وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمیزبان شناسی مجموعه مقاالت

دکتر زهرا زرشناسشش متن سغدی

اسفندیار طاهری:بیلکس  ترجمه.ردرآمدی بر زبان شناسی تطبیقی زبان های هند و اروپایی

رقیه بهزادی:سوکولوف  ترجمه -ن.سزبان اوستایی



محمد تقی راشد محصلراهنمای زبان سنسکریت

کورش صفوی: جان الینز   ترجمهدرآمدی بر معنی شناسی زبان

محمدرضا باطنی(مجموعه مقاالت)درباره زبان   

شهرام هدایتواژه های ایرانی در نوشته های باستانی

ابوالفضل شیرخانیمجموعه دروس فرهنگ و زبان های باستانی

ایران کلباسیفرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران

علی اشرف صادقی:ارانسکی  ترجمه.مزبان های ایرانی

 سعید عریانج2واژه نامه پهلوی   

میر فخرایی: دیوید مکنزی ترجمه فرهنگ کوچک زبان پهلوی

دکتر بهرام فره وشیفرهنگ زبان پهلوی

غالمرضا کرمیانواژگان اشکانی و ساسانی در زبان لری

رونتال ترجمه سعید عریان.فدستور زبان ارامی کتاب مقدس

محسن ابوالقاسمی2و1راهنمای زبانهای باستانی ایران  ج

دکتر صادق کیا گویش ایرانی67واژه نامه 

ژاله آموزگاراسطوره-فرهنگ-زبان

محمود حسن پورواژه نامه بسامدی رساله جودیه ابن سینا

رودریگر اشمیت   ترجمه حسن رضاییراهنمای زبان های ایرانی

بهرام فره وشیکارنامه اردشیر بابکان

کتایون مزداپور (واژه و معنای آن  )از فارسی میانه تا فارسی 

کنت  ترجمه سعید عریان.رج2فارسی باستان   

حمیدرضایی صدر- نصراله زاده  راهنمای مجمل ادبیات کتیبه ای ایرانی و انیرانی

یحیی مدرسی: آنتونی آرالتو  ترجمهدرآمدی بر زبان شناسی تاریخی 

سامارین ترجمه لطیف عطاری.وزبانشناسی عملی

بهروزیان-میرشکرایینسخه3زبان مردم ماسوله      

لطف اله یارمحمدیدرآمدی بر آواشناسی

ایرج افشارج2واژه نامه سیستانی   

کریمیان سردشتی:محمد داود سلوم  ترجمه ج3فرهنگ واژگان اکدی     

طاووسی-  اکبرزاده ج3کتیبه های فارسی میانه     

میلیکشویلی  ترجمه حمیده بحرانیاننسخه2زبان اورارتو    

گروه نویسندگان ومترجمانزبان و جامعه شناسی

رهسپار-روژه گارودی- ارنست کاسیرر  (مجموعه مقاالت)زبان،فلسفه 

گروه نویسندگان ومترجمان(مجموعه مقاالت)زبانشناسی 

زهره زر شناسزبان وادبیات ایران باستان

حسن رضایی باغ بیدیواژه نامه موضوعی زبان های باستانی ایران

فرهنگستان زبان وادب فارسی(مقاالت)زبان ها وگویش های ایرانی

فرهنگستان زبان وادب فارسی4و3و1گویش شناسی  ج  

اله کرم لیراوی جلد4گویش و ادبیات و فرهنگ مردم دیلم و لیراوی 

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی خالصه مقاالت همایش ملی زبان شناسی ، کتیبه ها و متون

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی چکیده مقاالت دومین همایش ملی زبان شناسی ، کتیبه ها و متون

دکتر ابوالقاسم پورمطلقمجموعه مقاالت نخستین همایش زبان شناسی،کتیبه ها متون

غالمرضا عمرانی4 و 3و 2گویش سیستانی ج 

عبدهللا طاهرزادهزبان مردم قوچان

ازکیا - درخشان : مرضیه صناعتی  همکاران واژه نامه گویش ابیانه

میراث فرهنگی کشور4و3و2شناسایی گویشهای ایران ج

متیور ترجمه حشمت اله صباغی.پی اچ زبان شناسی 

بدرالزمان قریبنسخه2   (متن سغدی و سنتره جاتکه)روایتی از تولد بودا 

هارون  وهومنقاهره بزرگترین شهر آفریقا

هارون  وهومن جلد 3عراق از دیدگاه سیاحان و جهانگردان     

(اعتماد السلطنه)محمد حسنخان صنیع الدوله جلد3مطلع الشمس       

ترجمه سید عبداله   به اهتمام محمدرضا نصیریگزارش ایران از یک سیاح روس

ترودبل   ترجمه بزرگمهر ریاحی.  گتصویرهایی از ایران

شرفا شرفاییتاریخ و فرهنگ شهر جناح- خاطرات شرفا شرفایی 

ترجمه ابوالفضل طباطبایی- والدمیر مینورسکی سفرنامه ابودلف در ایران



ترجمه منوچهر امیریسفرنامه های ونیزیان در ایران

محمد علی خان سدید السلطنهجلد8یادداشت های سدید  

ترجمه رحیم رئیس نیا- نصوح مطراق چی جلد3بیان منازل     

ترجمه کیکاووس جهانداری- بلوشر .مسفرنامه بلوشر

مک گریگور. ام.کلنل سشرح سفری به ایالت خراسان

آوانس:ترجمهسفرنامه برادران شرلی

ترجمه هژیان اسدی- دبلیو فریر .رسفرنامه شاردن

ترجمه عباس اقبال- دوما .ب.ژیادداشت های ژنرال تره زل در سفر به ایران

ترجمه عبدالرزاق دنبلیسفرنامه کروسینسکی

به اهتمام محمد گلبنسفرنامه صفاء السلطنه نائینی

ترجمه مهراب امیری- هنری الیارد .سسفرنامه الیارد

ناصرالدین شاه قاجار(به خط میرزا محمدرضا کلهر)سفرنامه خراسان  

با مقدمه استاد حبیبیسفرنامه شرفا شرفایی

ترجمه فتحعلی خواجه نوریان- وامبری .آسیاحت درویشی دروغین

زین العابدین مراغه ایسیاحت نامه ابراهیم بیک

ترجمه دکتر ولی اله شادانسفرنامه پالن کاردین

ایرج افشار:ابوالحق ابراهیم اصطخری  بکوششمسالک و ممالک

رابینو ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی.ل.همازندران و استرآباد

به کوشش علی دهباشیسفرنامه حاج سیاح به فرنگ

دهنوی ، میرزاآقا: هندریک گرووتروپ  ترجمهویلهلم واسموس

مسعود-ح:ترجمه (ابن فقیه)ابوبکر محمدبن اسحاقالبلدان

موحد .به اهتمام صسفرنامه عبداللطیف نهان  خان شوشتری 

ترجمه دکتر محمد علی موحدسفرنامه ابن بطوطه

نوایی ، ملک زاده: تصحیح و ویرایش روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه

محمد حسین خان میرپنج:هنری استانلی مترجم.س2و1سفرنامه آفریقا   ج

حسین خدیوجمج2  (سفرنامه میرزا ابوطالب خان)مسیر طالبی 

یوس   ترجمه حسین کردبچه.ااصفهان خونین شاه صفی

ایرج افشاربیاض سفر

لرد کرزن  ترجمه وحید مازندرانی.جایران و قضیه ایران ج دوم

میشائیل رز   ترجمه جواد سید اشرفربع الخالی   زیر آفتاب کویر

محمد دبیر سیاقیسفرنامه خسرو قبادیانی مروزی 

ترجمه سکندر امان الهیسفرنامه هنری راویلنسون

پروین حسینیسفرنامه قشم

گاسپا درودویل    ترجمه منوچهر اعتماد مقدمسفر در ایران

ترجمه امیری بدره ایسفرنامه جکسن

ترجمه مهین دخت صباسفرنامه فردر ریچاردز

ترجمه شعاع الدین شفاسفرنامه پیتر ودالواله

اولئاریوس   ترجمه حسین کردبچه. اسرزمین تزارهای مخوف

ترجمه حسن سلطانی فرسفرنامه بارتر

عبد امین ، خلیلیج3روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار 

دکتر محمد علی  چلونگر: به اهتمام روزنامه های اصفهان در عصر مشروطه

ایرج افشار: مقدمهروزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

سعدوندیان مافی(تاریخ غفاری)خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری 

مجید نیک پور:به کوشش      (سفرنامه به کرمان ،یزد،شیرازوبوشهر)مالحان خاک وسیاحان افالک

یعقوب میرزای شیرازیسفرنامه حج منصور

ابوالقاسم سحری2و1سفرنامه جیمز موریه  ج

سازمان امور عشایرفصلنامه عشایری ذخایر انقالب

ابراهیم اسکندری نیاساختار سازمان ایالت و شیوه معیشت عشایر آذربایجان غربی

شورای عالی عشایر(منابع وماخذ)عشایر ایران 

عزیز صفایی زاده پاسارگادی(آداب ورسوم و فرهنگ عامیانه مردم عشایرو روستایی منطقه پاسارگاد)یادی از گذشته 

عبداله شهبازی(کوه نشینان سرخی فارس)ایل ناشناخته 

اصغر کریمیفنون کوچ نشینان بختیاری

ایرج افشار2و1ایل ها، چادرنشینان و طوایف عشایر ایران      ج



دکتر جواد صفی نژادعشایر مرکزی ایران

سهیال شهشهانی(زندگی زنان عشایر ممسنی)چهار فصل آفتاب 

مرتضی فرهادیگمانه زنی درخصوص عشایر وروستائیان کرمان)موزه های بازیافته

علی بلوکباشیجامعه ایلی در ایران

در رهگذر کویر

محمد شهریاری:به کوشش(به خط گروهی از خوشنویسان معاصر)شاهنامه 

انتشارات نگاربرگزیده آثار نقاشی محمود فرشچیان

(نفیس -1344چاپ )قرآن کریم

غنی خط اخوین ونگارگرفرشچیان-قزوینی دیوان حافظ

سید محمد باقر نجفی(به خط ونگارش هنرمندان ایران در طول هزار سال)مصحف ایران

دکتر علی رواقیقرآن کریم 

موسسه تاریخ معاصر ایران(عکسهای تاریخی قاجار و پهلوی)روزی روزگاری 

دمندان- پریسا (گوشه ای از تاریخ عکاسی ایران)چهره نگاران اصفهان

انتشارات  سازمان میراث فرهنگینسخه2سفری به ایران  عکس های جورج استیونس    

یحیی ذکاءتاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران

مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی(تصویرهای ارنست هولتسر )هزار جلوه زندگی

عکسهای عکاسان سینمای جوانان ایرانپنج نگاه

شهریار توکلی- تورج حمیدیان 2و1فرهنگ عکاسان جهان  جلد

شهرداری تهرانتهران امروز

بهمن جاللی- درساهاکیان : به کوششعکاسان و عکاسی

کیهان ولی نژاد:  پی یربوردیو      ترجمه عکاسی هنر میان مایه

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان(مجموعه عکس های برگزیده پیشگیری از مصرف مواد مخدر )قلبهای خاموش 

بهمن جاللی: به کوشش(مجموعه ای از عکس های آلبوم خانه کاخ گلستان  )گنج پیدا 

رضا نبوی: مایکل لنگفورد   مترجمداستان عکاسی

نیلوفر معترف: روالن بارت  ترجمه (اندیشه هایی درباره عکاسی)اتاق روشن 

اسماعیل جاشوییسفر سنگ

حسن قراگزلو(مصور  ) 1057- 1331از صفویه تا قاجار )قدیم قم  

نسرین ترابیعکاسی ایام

مهران مهاجرتهران بی گاه 

فرشاد ابریشمی(مهد تمدن جهان  )ایران قدیم 

محمد حسن مسمار- یحیی ذکا ج2تهران در تصویر   

افشین شاهرودی:روتشتاین   گردآوری وترجمه. آ. . . مباحثی درباره عکاسی مستند ، عکاسی برای مطبوعات و

یحیی دهقانپور(مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد)آنروزاورا درباغچه کاشتند

احمد مسجد جامعی1393اربعین 

حوزه هنری (  57و56جلوه هایی از حماسه مردم سمنان درسال )تجسم یک باور 

رضا مرادی غیاث آبادیدایره المعارف عکس ایران

محسن عابدیعکسهایی از ایالت و عشایر ایران

جمال امیدتاریخ سینمای  ایران

محمد تهامی نژادسینمای ایران 

(مجموعه مقاالت)...جستارهایی در موسیقی ،سینما،تئاتر و

جعفری نژاد:مورین تامس  ترجمه/فرانسوا پنزسینما ومعماری

(مجموعه مقاالت)سینماوسینما گران 

مسعود اوحدی:الکساندر دین الرنس کارا ترجمهمبانی کارگردانی تئاتر

بهروز غریب پورتئاتر در ایران

تاجبخش فنائیان(1357تا سال )هنر نمایش در ایران 

فرهنگستان هنرمجموعه مقاالت نمایش 

فروغ-محمدی(مجموعه مقاالت)نمایش 

جمشید ملک پور2و1ادبیات نمایشی در ایران     ج

(مجموعه مقاالت)در پهنه تئاتر

فرامرز طالبیتئاتر گیالن

دکتر مصطفی اسکوییسیری در تاریخ تئاتر ایران

همایون امامینسخه2سینمای مردم شناختی ایران   

دیدرو ترجمه احد سمیعیهنرپیشه کیست



دکتر ابوالقاسم رادورفرهنگواره داستان و نمایش

سازمان محیط زیستدومین جشنواره بین المللی فیلمهای محیط زیست در ایران

بهرام بیضایینمایش در ایران

امین شهمیرینورپردازی در تئاتر

علیرضا احمد زادهفرهنگ واژگان سینمایی

جاسم غضبانپوراز آسمان ایران

اقاخانiran architectureکتاب التین 

ابراهیم اصالح عریانی3و2و1کتاب گیالن     ج

نصرهللا کسرائیاندماوند 

علی اکبر آقاجریج3آبادان و خرمشهر به روایت تصویر   

میراث فرهنگی کهکیلویه و بویر احمد(کهکیلویه وبویر احمد)رویای سرزمین پهارفصل

کالچرال الیف(معرفی جاذبه های ایران)کتاب التین ایران

افشین بختیارایران جلوه های تمدن

محمدرضا بهارنازمسافران جاودانه کوهها و دشتها

سید حسین نصر- رولف نبی ایران پل فیروزه

جاسم غضبانپوربم

ج2سیمای فرهنگی ایران    

سازمان دانش آموزیفرهنگ ایرانگردی

میراث فرهنگی و استانداری خراسانخراسان سرزمین نور

کسرائیانسرزمین ما ایران

اداره ایرانگردی و جهانگردی استان بوشهرسیمای سیاحتی استان بوشهر

محمد علی حضرتیقزوین سرزمین روزگاران

عکس های افشین بختیارایران سرای کهن

همایون امیر یگانه: عکسج2سمنان نگین ابریشم   

داوود وکیل زادهج2ایران جلوه های ناب     

عکاسان ایرانیسیاحت ایران

نیکول فریدنیمجموعه ای از تصاویر ایران

فرجی-گالبچی:رابرت دورسی  ترجمه سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان

آل نبی-گالبچیفناوری اطالعات در مهندسی ساختمان ومدیریت پروژه

محمد کاری-ریاضیویژگیهای کارکردی دیوارهای خارجی ساختمانهای متعارف

فدایی رضوی-ریاضیویژگیهای کارکردی دیوارهای داخلی ساختمانهای متعارف

ریاضی-اسالمی عملکرد عایقکاری حرارتی در ساختمان

معاونت فنی برنامه و بودجه کشورفهرست بهای واحد عملیات حفاری چاهها و قناتها

معاونت فنی برنامه و بودجه کشورراه آهن-فرودگاه-راه-فهرست بهای واحد عملیات ساختمان 

معاونت فنی برنامه و بودجه کشورتاسیسات برقی-فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی 

معاونت فنی برنامه و بودجه کشورفهرست بهای تاسیسات مکانیکی

معاونت فنی برنامه و بودجه کشورفهرست بهای کارهای شبکه توزیع آب

معاونت فنی برنامه و بودجه کشورفهرست بهای واحد عملیات مقاومت مصالح

معاونت فنی برنامه و بودجه کشورفهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقال آب

علی اکبر دهخدا جلد 15لغت نامه دهخدا    

جهانگیر نصری اشرفی جلد15فرهنگ واژگان طبری     

نشرشهید سعید مجتبیجلدی12دایره المعارف تشیع   

آیدین آذری: کتس   ترجمه. ا.ودایره المعارف ها 

نشر شرکت سهامی کتابهای حبیبی2دایره المعارف فارسی     ج 

مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمیدوم: دانشنامه فرهنگ مردم ایران        جلد

ز نظر غالمعلی  حداد عادل جلد 5دانشنامه جهان اسالم      

دکتر ولی اله محرابی جلد8تاریخ مصور پزشکی    جهان 

گروه طب اسالمی و طب سنتیمدخل نامه دایره المعارف پزشکی اسالم و ایران

رضا سید حسینی2و1فرهنگ اثار مکتوب ملل جهان از اغاز تا امروز   ج

هومن عباسپورشیوه نامه دایره المعارف پزشکی اسالم و ایران

ریاحی پور-حقایقی 2و 1دایره المعارف بزرگ زرین          ج 

سید محمد باقر برقعی جلد6سخنوران نامی معاصر ایران     

علی میر انصاری6و5و4و3و2و1اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران 



دکتر محمد معین    (نسخه 2هر جلد - جلد 6)فرهنگ فارسی معین   

سید مصطفی حسینی دشتی ج10     (دایره المعارف جامع اسالمی)معارف و معاریف 

ابوالفرج علی بن الحسین بن هند (کلید دانش پزشکی و برنامه دانشجویان آن )مفتاح الطب و منهاج الطالب 

محمد تقی سرمدی ج6پژوهش در تاریخ پزشکی و درمان جهان    

ادونس لرنزaxfordفرهنگ لغت اکسفورد 

سعید نفیسیج2فارسی  - فرهنگ فرانسه 

منوچهر اریان پورکاشانی جلدی پیشرو اریان پور      انگلیسی فارسی1فرهنگ 

موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیفرهنگ خاور شناسان   جلد اول

آریانپور کاشانی2و1جلد    (فارسی - انگلیسی  )فرهنگ دانشگاهی 

میراشرف اریان پورفارسی- واژه نامه بزرگ آلمانی 

حسین پنبه چیآلمانی- فرهنگ فارسی

منوچهر اریان پورکاشانیج6فرهنگ پیشرو اریان پور   انگلیسی فارسی     

حسین عمید3 و2و 1فرهنگ فارسی عمید ج 

فریدون ملکیان زبانه8 واژه نامه نفت و گاز      

محمد رضا جاللی نائینیفارسی-فرهنگ سنسکریت 

صالح طباطبایی: عبدالرحمان بدوی   مترجمدایره المعارف مستشرقان

کمیسیون ملی یونسکو در ایرانایرانشهر  جلد دوم 

مهناز مقدسیدانشنامه های ایرانی

دکتر منیژه عبداللهیفرهنگ نامه جانوران در ادب پارسی

سید حمید طبیبیان2و1ج   ج2   (عربی،فارسی)فرهنگ الروس 

دکتر ابراهیم زادهفرهنگ پیشه و هنر

مرکز اسناد و مدارک علمی(فارسی-انگلیسی )واژه نامه آمار 

مرکز اسناد و مدارک علمیواژه نامه مخابرات

دکتر علی پور جوادی(فارسی،انگلیسی)واؤه نامه شیمی 

سید قوام الدین مهدویفرهنگ واژگان علوم اجتماعی

ناصر سلحشورفرهنگ علمی و فنی

انتشار صبافرهنگ علم کالم

منزور-عفرهنگ نامه های عربی به فارسی

دکتر محسن صبافرهنگ بیان اندیشه ها

عبدالرفیع حقیقتج2تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از مانی تا کمال الملک   

عبدالرفیع حقیقتفرهنگ  هنرمندان ایرانی از آغاز تا امروز  

سوسن افشارج2فرهنگ هنر و هنرمندان   

جواد طاهری: آستن هاروی  مترجم فرهنگ الهیات مسیحی

دکتر علی بختیارپورج2فرهنگ سخنوران        

احمد بیرشکزندگی نامه علمی دانشوران

ما ترجمه عبدهللا ارکانی.د.مج5تاریخ صنعت و اختراع     

حنین ابن اسحاق-ابراهیم بن سنانزندگی نامه  علمی دانشمندان اسالمی

ابوالقاسم قربانیزندگی نامه ریاضی دانان دوره اسالمی

عبدالرفیع حقیقتج3فرهنگ تاریخی و جغرافیایی شهرستانهای ایران    

جالل الدین فارسیفرهنگ واژه های انقالب اسالمی 

ایرج افشار سیستانیفرهنگ شهرها و استان های ایران

آسموف ترجمه محمود مصاحب.آدایره المعارف دانشمندان علم و صنعت

مهدی بامدادج6شرح حال رجال ایران      

غالمرضا طباطبایی مجدج4دایره المعارف مصوز زرین    

کاظم طالییفرهنگ نامه نوجوان کلید دانش

سازمان نقشه برداری کشوراطلس نقشه و اطالعات مکانی

دکتر محمد مجد(گردشگری)اطلس ملی ایران   

طالقانی ، بورژل ، گلی ، کوثری(اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی )اطلس ایران 

سازمان نقشه برداری کشور  اطلس تاریخ ایران

فریدون فاطمی: کالین مک ایودی  ترجمه دوره معاصر: 4دوران باستان  ج: 1اطلس تاریخی جهان  ج

عبدالحسین سعیدیاناطالعات عمومی 

دانشکده ادبیات دانشگاه تهراناطلس تاریخی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست  اطلس مناطق حفاظت شده ایران



مصطفی رحیمی نیافرهنگ مصور گیاهان دارویی

علیرضا چکنگی (نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی ایران ونواحی مجاور )فرهنگنامه تطبیقی 

محمدرضا توکلی صابریفارسی-فرهنگ داروسازی   انگلیسی 

حکمی-صدری افشار فارسی-واژه نامه فنی  انگلیسی 

انجمن رسالت قلم سرخهضرب المثل های سرخه ای

رضا مهربانج2فرهنگ لغات و اصطالحات سرخه  

انجمن رسالت قلم سرخهسرزمین افتاب

رضا مهربانتاریخ شهر سرخه

علیرضا شاه حسینیافتر سرزمین گلهای زنبق

ارشاد اسالمی سمنانگزیده مشاهیر استان سمنان

عبداله قاسمی شهمیرزادیشیر آقا و چهره های ماندگار شهمیرزاد

علیرضا شاه حسینیج2مومن آباد پایتخت گچ ایران  

مصطفی ترحمی(شعر به گویش سمنانی)ارمن به دل 

علی اکبر فخروج2فرهنگنامه سرخه ای   

حسن یعقوبیج2بررسی و توصیف گویش سرخه ای   

فرهنگ و ارشاد اسالمیتاریخ و فرهنگ قومی در گذر اندیشه ها

حمیدرضا نظریآیین عرفان پیر عرفانی

بزرگمهر حکمت شعارفرهنگ و اصطالحات عرفانی در دوران شیخ عالءالدوله سمنانی

خسرو عندلیب(گویش سمنانی-هله هوله)پکه پور

محمدرضا جدیدیبررسی آثار و احوال شیخ عالءالوله سمنانی

علی محمد مقدسیج3سامانه های صرفی و نحوی در گویش سمنانی 

عباسعلی و حسین حیدریانگویش و واژه نامه  السگردی

رکن الدین عالءالدوله سمنانیج2مناظر المحاضر للمناظرالحاضر 

پرویز پژوم شریعتیج2تاریخچه دوهزارساله گویش باستانی سمنان و ویژگی های آن    

خسرو عندلیب(تاریخ اجتماعی شهرسمنان)بنیادهای هویتی سمنان 

خسرو عندلیبج3پیشینه طب سنتی در سمنان    

محمد حسن جواهری(اشعار محلی سمنان )سورخه ولین یادیگار

محمد حسن جواهری(شهر محلی سمنان )سونا

علی محمد مقدسیتل حکاتبین یا قندی عسلی

فرهنگ شکوهی-محمدباقر نیریج2نصاب واژگان سمنانی   

محمد احمد پناهی سمنانیج2    (دوبیتی های گویش سمنانی)رزه کیژه 

عبداله قاسمی شهمیرزادیشهمیرزاد شناسی

محمد احمد پناهی سمنانی(شرح حال ونمونه آثار شاعران سمنانی)فرهنگ سمنانی 

عابس نصیریمشتی فرمانروای البرز

محمدرضا گودرزی(زندگی مشدی پروری)عقاب کوهستان 

محمدرضا گودرزی(ترانه های بومی پرور )سوت وناجش

محمدرضا گودرزیپرور دیار فراموش شده

محمدرضا گودرزی(ترانه هایی به گویش پروری)سرواجه 



محمد عموزاده(داستان های ضرب المثل های سمنانی)سمنی مثلون آستونکی

عبدالرفیع حقیقتحاج مالعلی حکیم الهی

صدیقه سلیمانی-یوسف عالی بازمانده گویش سمنانی در متون عرفانی

فرهنگ شکوهیج2سمنان بر تارک روزگاران    

ج3نصاب واژگان گویش های شهرها و روستاهای استان سمنان    محمدرضا جدیدی: به اهتمام 

سید حسین طباطباییج2گزیده ضرب المثل های کویری   

محمدرضا جدیدیج2 شمسی   1308مجله اطالعات علی صحت سمنانی در سال 

فرهنگ شکوهیبازی ها و سرگرمی های مردم سمنان

فرهنگ شکوهیحرف و مشاغل قدیم مردم سمنان و کشور

علیرضا شاه حسینیکتابشناسی شهرستان  مهدیشهر

موسوی-صدفیضرب المثل های اصیل شهمیرزادی

شاه حسینی-حامدیدرجزین شهریاقوت سرخ

صادق نبوی چاشمیج2فرهنگ مردم چاشم      

عباسعلی حیدریانآسی نیک

عباسعلی حیدریانبازی های محلی روستای السگرد

حسن پاکزادیانج2نقش مایه های باستانی در فرهنگ و آثار ایل سنگسر  

شهرداری و شورای اسالمی مهدیشهرمهدیشهر گذشته ،حال،آینده

علیرضا شاه حسینی(مهدیشهر )عشایر ایل سنگسر

ناصر صباغیانبررسی زبان سنگسری

اسماعیل الریشهمیرزاد بهشت کویر

ویندفوهر.ل.گرنات-چراغعلی اعظمیواژه نامه سنگسری

مجید صبوریج4مثنوی بیابانک در گذر زمان  

علیرضا شاه حسینی:تدوین ج2مستند سازی دانش بومی در حوزه آبخیز حبله رود 

محمد حسن هراتیج2  (زندگی مرحوم غالمحسین هراتی)رمز وارستگی 

فرهنگ شکوهی(به گویش سمنانی)نورو 

محمد حسن جواهریج2  (مجموعه شعر محلی سمنانی )شیلون  

فرهنگ شکوهی(گویش سمنانی )ت ی م

علیرضا شاه حسینیایل سنگسری

مصطفی سعیدیجاذبه های گردشگری وطبیعی دامغان

نشر فضابناهاو شهر دامغان

ابوالفضل سیاه پوشج2دامغان گنج پنهان  

علیرضا شاه حسینیدیباج گوهری درشمال دامغان

فرهنگ و ارشاد سمنانخالصه مقاالت در خصوص شخصیت منوچهری دامغانی

فرهنگ و ارشاد سمنانبیست مقاله  در خصوص شخصیت منوچهری دامغانی

علی ربیع زادهطاق روستایی در دامنکوه دامغان

مصطفی سعیدیج2دامغان شکوه تاریخ و طبیعت    

صمد گرزالدینسیمای دیباج



پژوم شریعتی -طاهریواژه نامه گویش باستانی سمنانی

خسرو عندلیبفرهنگ جامع اصطالحات و ضرب المثل های سمنانی

ذبیح اله وزیریگنجینه ای از مثل های گویش سمنانی

علی محمد مقدسیگزیده ای از اصطالحات و امثال وحکم وکنایات زبان سمنانی

ج2مجموعه مقاالت نخستین همایش پژوهشی از گویش سمنانی   اسماعیلی-جباری

دانشگاه سمنانمجموعه مقاالت همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران

اسماعیل همتیاز فرهنگ و گویش های کومش

علیرضا شاه حسینیج2تاریخچه ورزش شهرستانهای استان سمنان 

هادیان- علیزاده - رشیدی ج2تاریخچه ورزش  استان سمنان 

به کوشش اسماعیل همتیکومش سرزمین هزار گویش

اسماعیل همتیج4سمنان سرزمین گویش ها     

محیط زیست سمنانمعرفی مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان سمنان

شاه حسینی-رنجبرایل ها و عشایر استان سمنان

سلطانعلی حیدری پورج4 (سنگسر - تاریخ اجتماعی مهدیشهر )وات وات 

عباسی زاده-اتوکشسیمای فرهنگ و طبیعت استان سمنان

یداله حاجی علیانج2 (خانه ای برای بازی )چوکر خونه 

پرویز پژوم شریعتیج4آیین نگارش گویش سمنانی 

سعید رسولی نژاد(مروری بر زندگی شیخ عالءالدوله سمنانی )از فرش تا عرش 

عبدالرفیع حقیقتکومش سرزمین آزاد اندیشان

عبدالرفیع حقیقتشناسنامه اثار تاریخی کومش

خالصی- پژوم شریعتی  آموزش گویش سمنانی 

عبدالرفیع حقیقتتاریخ سمنان 

دفترامور اجتماعات وانتخابات استانداریجلد 3سیمای استان سمنان 

عبدالرفیع حقیقتتاریخ قومس

شاه حسینی-مدیریت و برنامه ریزی 77کتابشناسی استان سمنان چاپ سال 

شاه حسینی-مدیریت و برنامه ریزی 73کتابشناسی استان سمنان چاپ سال 

احمد پناهیج4شیوه سنتی تقسیم آب در سمنان    

علیرضا شاه حسینیکتاب شناسی استان سمنان در حوزه تمدن وفرهنگ

سید حسن طباطبایی1بررسی نقش عرفای استان سمنان در شکل گیری عرفای ایران  ج

سید حسن طباطبایی2بررسی نقش عرفای استان سمنان در شکل گیری عرفای ایران  ج

حسن یعقوبیچشم انداز شعر معاصر استان سمنان

(حکمت)حمیدرضا نظریتاریخ جراید ومطبوعات استان سمنان

مصطفی ترحمی(گویش سمنانی-دسته گلهای سمنانی)ولی سمنی دسته

علیرضا شاه حسینیقلمرو وفرهنگ مردم ایل الیکایی

ابوالفضل محمد خانیبازیهای محلی استان سمنان

علیرضا ضمیری(اشعار سمنانی)مو بی بین هکاتی

سعید کرکه آبادیعشق و عرفان در دیوان شیخ عالءالدوله سمنانی



ابوالحسن چلویان(گویش بیابانکی)بجنن یا نجنن

یونس شاه حسینیایل اصانلو

عباسعلی حیدریان(یادگار دوران پارت)السگرد

رسول گلپایگانیاستان سمنان در سفرنامه های سیاحان خارجی

رحیم موسویتاریخ نمایش استان سمنان

علی اکبر مرادانتمدن های باستانی استان سمنان

اسماعیل همتیاز ادبیات بومی چهار سویه سمنان

علیرضا شاه حسینیج2گرمسار در عهد ناصرالین شاه  

گلوردی اعرابیسرگذشت کندو روستای نی ،کوچ وشکار

حسن پاکزادیان (افسانه سنگسری)آسئنک گلیم گوش

حسن پاکزادیانج2 (افسانه سنگسری)آسئنک، جئمشیدی زرشوم 

به کوشش مجتبی نور محمدیمجموعه مقاالت شیخ محمد تقی ایوان کی

حسن پاکزادیانج3گاهشماری سنگسری     

یداله حاجی علیانجلد  2ضرب المثل های سنگسری   

ولی اله شهاب(گویش سمنانی)وره پکی کی

و لی اله شهاب(گویش سمنانی)  کوتی طال

رحیم معماریان (گویش سمنانی)میلکا رئیسه

رحیم معماریان(اشعار سمنانی)مو دیونه نکرا

عبدالمحمد خالصی(آوای سمنان)سمنی آوا

عباسعلی حیدریانج2 (گویش السجردی )ممه نصی اد 

کبیری-مهریار -منوچهر ستودهاستوناوند 

عباسعلی حیدریانج2 (گویش السجردی )مسین بابا ارفون 

علیرضا شاه حسینیج2ضرب المثل های الیکایی    

ابوالفضل حسنی ریکان شکوه دیروز،افتخار امروز

بهرام میر آخورلی درختان کهنسال و دیر زیست گرمسار

علیرضا شاه حسینیگرمسار سرزمین خورشید درخشان

علیرضا شاه حسینیفرزانگان،فرهیختگان و متخصصان گرمسار

علیرضا شاه حسینیادبیات عامیانه ایل الیکایی

علیرضا شاه حسینیگویش الیکایی

یونس شاه حسینیپاده ،روستایی کهن بر کران کویر

یونس شاه حسینی(نگاهی به روستای ده نمک)منزل چهارم

علیرضا شاه حسینی(آرادان)حسین آباد کردها

علیرضا شاه حسینینسخه2ایوانکی سرزمین خربزه ،انار وصنعت  

یونس شاه حسینییاطری علیا ،هشت آباد

سید رضا طباطبایی فرروستای قاطول در گذر زمان

علیرضا شاه حسینیومیراث کهن آن (گرمسار)خوار

نوش آذر اسدینگاهی به گرمسار



علیرضا شاه حسینیشهرستان آرادان سرزمین کهن

علیرضا شاه حسینی(روستای فروان گرمسار)آواز نی تا آوای ایل 

ناصر پازوکیتاریخ و آثار تاریخی ایوانکی 

اسماعیل عاشوری(گرمسار ،ایوانکی و آرادان)گرمسار درگذر تاریخ و نامداران آن

یونس شاه حسینیداور آباد، زادگاه تعاونی روستایی ایران

یونس شاه حسینیرستم آباد،بندر خوارگرمسار

چکیده مقاالت بررسی شخصیت وافکارشیخ ابوالحسن خرقانی)آیین عرفان خرقانی 

رجبی- کریمی خرقان فالت توحید

احوال و افعال شیخ ابوالحسن خرقانی به ضمیمه منتخب نورالعلوم       مجتبی مینوی

علی اکبر پاکمهرج2ادبیات شفاهی بیارجمند و خارتوران   

حسن شهنماشاهرود بهشت کویر

مجتبی رحیمی: به کوشششاهرود قاره کوچک

علی ناصحیمحرم در شاهرود و بسطام

اسماعیلی-نصیری ج2مجن بهشت پنهان    

سید هادی میر آقایی(شرح حال مشاهیر بسطام)بسطام نامه 

ج2  (شهرستان میامی )نگاهی به تاریخ و فرهنگ مردم روستای ارمیان    - (ع)ارمیان ، بارگاه ارمیای نبی  علیرضا شاه حسینی

ج2 (شرح حال امامزاده محمدوآرامگاهش در بسطام)ستاره ای پر فروغ برکرانه خاک سید هادی میر آقایی

سید هادی میر آقایی(شرح حال امامزاده محمد بسطام)ستاره ای بر خاک

جهانی مقدم ، دلبریجلد 2جغرافیای تاریخی بسطام  

محمد مهدی باقریمختصری از تاریخ بسطام ازپیدایش تا حکومت قاجاریه

علی اصغر نادری(منو گرافی روستای میغان شاهرود)میغان نامه 

علیرضا شاه حسینیج2 (سال دفاع مقدس 8نقش عشایر استان در )از دشت تا دشت 

سید علی اصغر شریعت زادهفرهنگ مردم شاهرود

حجت االسالم کوثریابرسج مهد بزرگان 
علیرضا شاه حسینیچوداری قبیله ای کویر نشین 

علیرضا شاه حسینی(به همراه مقاالت ازپژوهشگران استان)نامواره سید محمود طباطبایی 

علیرضا شاه حسینیدایره المعارف ایل ها ،طوایف واقوام استان سمنان

ابوالفضل حسنی اطلس گردشگری گرمسار،آرادان وایوان کی

محمدرضا دربیگی نامقیگنجینه نسخ خطی دانشوران استان سمنان

محمد درزیمدخل شناسی شعر کهن استان سمنان
نعمت اله قنبری نیکدلموسیقی استان سمنان

محمد اسماعیل حاجی علیان(دفتر نخست افسانه ها)داستان های عامیانه ی استان سمنان 

ابراهیم محمودیتعزیه تداعی عاشورا وکربال وگذری برشبیه خوانی افتر

انجمن رسالت قلم سرخه(یاد وخاطره هایی از شهدای شهر سرخه استان سمنان)فصل پرستو 

انجمن رسالت قلم سرخه(مجموعه شعر شاعران سرخه)فصلی به نام آینه 

کانون فرهنگی هنری المهدی سرخه(زندگینامه شیخ زین العابدین نطنزی سرخه ای)شمیم ملکوت 
غالمحسین صدری افشارکتابنامه علوم ایران

میر شمس الدین ادیب سلطانیراهنمای آماده ساختن کتاب



کتابخانه ملی کتابشناسی ملی ایران

امین سعادت:کریش کومار ترجمهسازمان کتابخانه

فریده رازیکتابشناسی مانی

محمد زهریکتابشناسی ملی ایران

اصغر کاظمیفهرست کتابهای آلمانی درباره ایران

گیسک ، نیلاصول عملی مدیریت کتابخانه

عبدالحسین آدرنگچند نوشتار و گفتار در نشر و ویرایش 

مرکز اسناد ومدارک علمیواژه نامه کتابداری و دکومانتاسیون

استال کیننعلوم کتابداری و اطالع رسانی

مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان83،84،85نشریه تازه های کتابخانه  سالهای 

(سعید حمیدیان: تصحیح )محمد مقیم تویسرکانیفرهنگ جعفری

محمد تقی دانش پژوه:به تصحیحیواقیب العلوم

عطار نیشابوریتذکره االولیا

فرشته صرافان:محمد یوسف منشی  تصحیح(سیر تاریخی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان )تذکره مقیم خانی

(حسین خدیو جم:به ترجمه)کاتب خوارزمیترجمه مفاتیح العلوم

دکتر سعید نجفی اسداللهی:ترجمه1دستور االخوان

احمد گلچین معانیتاریخ تذکره های فارسی

سید ضیا الدین سجاد الدینکوی سرخاب تبریز

دکتر قاسم غنیتاریخ تصوف در اسالم

فائزه بنت عمر المویدکشاف الشواهد القرانیه فی المصادر در النحویه

به تصحیح محمود فرخمجمل فصیحی

باهتمام دکتر ریاضی االسالممنشات حسن خان شاملو

ابو جعفر محمد بن عبدهللا اسکافی معتزلیالمعیار الموازنه

انتشارات نگاه(2و1ج )کلیات دیوان شهریار

علی ابراهیمی:تصحیح(فرهنگ عربی به فارسی)تاج االسامی

دکتر احمد خاتمی:به اهتمام(جوینی) ج 2شرح مشکالت تاریخ جهانگشای 

محمد تقیزی(از فردوسی تا شهریار)گنجینه نیاکان

فهرست مقاالت فارسی در مطبوعات جمهوری اسالمی ایران

برگران احمد شاملو(جلد2)گیل گمش 

نصرهللا جوادی پورزبان حال در عرفان و ادبیات پارسی

جلیل دوستخواهفرآیند تکوین حماسه ایران

دکتر ذبیح اله صفا(جلد2)حماسه سرایی در ایران

دکتر احمد خاتمیپژوهش در نثر و نظم دوباره بازگشت ادبی

سارتر-ژگوشه گیران آلتونا

 محمد بن یحیی سیبک نیشابوریحسن و دل

ترجمه یعقوب آژند-پ گیب  ادبیات نوین عرب

دبیر سیاقیلغت فرس اسدی طوسی

حسن بلخاریعکس مه رویان خیال عارفان

محمدالمقرالبیهقی  به تصحیح دکتر عالم زادهتاج المصادر

تقی بینش:ابو عبداله احمد زوزنی به کوششکتاب المصادر

انتشارات تومس(مجموعه مقاالت)کتاب قوس

یو ابر گل:ترجمه ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری

محمد حقوقیمهدی اخوان ثالث

شاه میرزا: قادررستم    ترجمه : تصحیح و تشریحدیوان رودکی 

پروین شکیبازندگینامه شاعران ایرانی از رودکی تا امروز

روشنگر گندودی(2و1ج )از نیما تا بعد     

قاسم غنیتاریخ عصر حافظ

انتشارات امیر کبیرشاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

حمدهللا مستوفی: به تصحیح ج2ظفرنامه حمدهللا مستوفی به انضمام شاهنامه ابوالقاسم فردوسی   

اسماعیل صارمیدیوان حافظ

قاسم غنی و محمد قزوینیدیوان حافظ شیرازی

مقدمه بدیع الزمان فروزانفر(نسخه نیکلسون)مثنوی معنوی موالنا جالل الدین بلخی

منصور مشفق: باهتمام غزلیات شمس تبریزی 



 انتشارات هنر محمد سلحشور گلچین غزلیات شمس

(ترجمه حسن الهوتی)شیمل.م . آ (سیری در آثار وافکار موالنا)شکوه شمس

 (بر اساس نسخه مشهور به چاپ مسکو  )شاهنامه فردوسی 

محمد علی فروغیکلیات سعدی

دکتر ذبیح اله صفاگنج سخن

انتشارات پیمان(بر اساس چاپ مسکو)متن کامل شاهنامه فردوسی

قدمعلی سرامی(شکل شناسی قصه های شاهنامه)از رنگ گل تار خار

داریوش شامبیاتیفرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه

مجتبی مینوی خط خسروی و تذهیب آقا میری(به نظم و نثر)داستان سیاوش 

حسین پناهی(مجموعه شعر)من و نازی 

دکتر محمد دبیر سیاقیکشف البیات شاهنامه فردوسی

دکتر حسین وحیدیرستم در شاهنامه

خسرو معتضد(فردوسی)زندگی سخن سرای طوس

علیرضا ذکاوتیبدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی

محسن فرزانهسیری در شاهنامه

فرانک دوانلورویدتدهای تاریخ داردر شاهنامه فردوسی

عبداللطیف تسوجی2و1هزارو یک شب   جلد 

فریدون جنیدیداستانهای رستم پهلوان

محمد کیانوش(آفتاب)2وج (سیاهی)1جلد  ج2از کیکاووس تا کیخسرو  

علی بابا ربیعیهشت داستان فردوسی در شاهنامه

(استاد فرادی:خط )عباس سرمدی(زال و رودابه)شاهنامه فردوسی

دکتر جواد برومندرستم نامه

(خط منظوری)محمد علی فروغی بوستان سعدی

(خط کردستانی)محمد علی فروغی گلستان سعدی

حسین حداد:ابوالمعالی نصرهللا منشی توضیح شرحکلیله و دمنه

سعیدنفیسی- ادوارد برون :محمد عوفی با تصحیح لباب االلباب 

 فرصت الدوله شیرازیبحر االلحان

آریری  ترجمه منوچهر کاشف.اشیراز مهد شعر و عرفان

حسن قریبیدستور خط فارسی تاجیکی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسیدستور خط فارسی

دکتر موید شیرازی ج برای دانشجویان خارجی4فارسی امروز 

توحید معبودمجموعه کامل دستور زبان و فنون ادبیات فارسی

محمد یا حقی(ادبیات معاصر فارسی)چون سبوی تشنه

دکتر شریعتینامه استاد

داریوش ذوالفقاریآشنایی با علم معانی در زبان فارسی

دکتر شریعتیشهادت

محمد تقی جعفریحیات معقول

دکتر شریعتیایدئولوژی و تمدن انسان و اسالم

به تصحیح عباس اقبالمکاتیب فارسی غزالی

به تصحیح عباس اقبالروزنامه میرزا محمد کالنتر فارس

رضا قلی هدایتسفارتنامه خوارزم

میثاق امیر جعفرمروری به اندیشه ابوالقاسم فردوسی-شاعر افالکی 

علی اصغر شعردوستچشم انداز شعر امروز تاجیکستان

علیرضا قزوه(جشن نامه محمد علی بهمنی)کسی که هنوز عیارتورا نسنجیده است

دکتر نادر الدین صاحب الزمانیزبان دوم

آذرتاش آذرنوشراههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی

انشارات نگارگزیده اشعار فروغ فرخزاد

به تصحیح مجتبی مینوینامه تنسر

جالل الدین ارموینسایم االسحار من لطائم االخبار

دکتر سید ضیاالدین سجادی(کهن ترین نثر تاریخی)تاریخ بلعمی

میثم موحد فر(پژوهشی در شعر مشروطه)نغمه آزادی

ستاد بزرگداشت انقالب مشروطهخالصه مقاالت همایش علمی انقالب مشروطه 

روح انگیز کراچیاندیشه نگاران زن در شعر مشروطه 



مهدی سهیلیدریچه ای به جهان روشنایی

عبدالرفیع حقیقت2فرهنگ شاعران زبان فارسی   ج

جواد معصومیدیوان کامل ناصر الدین شاه قاجار

دکتر عبدالحسین زرین کوببا کاروان اندیشه

دکتر عبدالحسین زرین کوببحر در کوزه

دکتر عبدالحسین زرین کوباز کوچه رندان

دکتر عبدالحسین زرین کوب(موالنا)پله پله تا مالقات خدا

ترجمه سعید نفیسیایلیاد هومر

ترجمه سعید نفیسیاودیسه

هومن یمینی شریفشهر غریب

حسین بن اسعد دهستانی دکتر اسماعیل حاکمی3و2و1فرج بعد از شدت   ج

بدیع الزمان فروزانفرترجمه رساله قشریه

میرزا محمد شفیع مازندرانی: برنهارد دارن  به امداد کنزاالسرارمازندرانی

(ممتاز)محمود ترکمان فراهی محبوب القلوب یا شمسه و قهقهه

مجتبی مینوی پانزده گفتاراز چند تن رجال ادب اروپا

انتشارات روزنهمقاالت حسین الهی قمشه ای

حسن انوریاصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی

سید جعفر شهیدیاز دیروز تا امروز

به خط هاشم زمانیان(ابوسعید-بابا طاهر-خیام )نوای چنگ 

شورای عالی فرهنگ و هنر(مجموعه سخنرانیهای فارسی)یادنامه بیرونی

حسام الدین حسن بن عبدالمومن خویی مجموعه آثار حسام الدین خویی

سید علی آل داودحریف جندقی خویی

عبدالرضا افسری کرمانیدیوان افسر کرمانی

(جالل الدین )ابوالسحاق ابراهیم نیا محمد ثقفی 1.2الغارات ج

طاهر بن نقاهی به کوشش ایرج افشارگزیده در اخالق و تصوف 

عباس اقبال(وطواط)رشید الدین محمدکاتب بلخی حدائق السحر

جالل الدین محدث2 و1تعلیقات نقص ج 

محمودفاضل: محی الدین محمدبن العربی کوشششرح و ترجمه مقدمه شرح فصوص الحکم

ذبیح هللا صفا(عجایب البخت )بختیار نامه 

محمد علی شیخپژوهشی در اندیشه های ابن خلدون

مالصدراکتاب المشاعر

عراقی:خواجه محمد پارسای بخارایی به تصحیحقدسیه

ابوالقاسم قربانی(آثار ریاضی علی بن احمد نسوی)نسوی نامه

محمد گلبن1.2بهار و ادب فارسی ج 

بودلی ترجمه اسالمی ندوشن. شمالل پاریس و گلهای بدی

باقرزاده-اختیاری عبید زاکانی لطیفه پرداز و طنز آور بزرگ ایران

غالمحسین یوسفی2 و1دیداری با اهل قلم ج 

محمد روشن:فخرالدین اسعد گرگان تصحیح ویس و رامین

وحید دستگردی2و1کلیات خمسه نظامی ج 

ناهید موید حکمتارزش های فرهنگی نهفته در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی

شهید علی جمال پور (هدایت-سارتر کامو-گورکی )چهار مقاله 

شاهرخ مسکوبهویت ایرانی و زبان فارسی

کاوه گوهر نیاخالصه داستان لیلی و مجنون

پرویز ناتلیوسف و زلیخا

محمد دبیر سیاقیمنوچهر دامغانی

ابوالقاسم رادفرچند وثیقه از شاعران پارس

حمید مصدقدو منظومه

احمد رنجبرحافظ

احمد رنجبرکیمیای سعادت

شاهرخ حکمت آیین نگارش وادبنامه اداری

احمد سمیعینگارش و ویرایش

شمس الدین ادیب سلطانیدرآمدی بر  چگونگی شیوه خط فارسی

سید جعفر شهیدیشرح لغات و مشکالت دیوان انوری ابیوردی



نعمت هللا جیحون آبادیحق الحقایق

گل بابا سعیدی:محمد علی مودود الری  به کوششترجمه و شرح اصطالحات الصوفیه عبدالرزاق کاشانی

موفق الدین علی الهرویاالبنیه عن حقایق االدویه

موالنا جالل الدین محمد بلخی  مشهور به رومیمثنوی معنوی 

خواجه نصیرالدین طوسیترجمه صور الکواکب

غالمحسین یوسفی: تصحیح-سراج محمودارمویلطائف الحکمه

عبدالرحیم ذاکر حسین4و3و2و1ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت ج

احمد تفضلی(پیش از اسالم)تاریخ ادبیات ایران

ذبیح اله صفا4و3و2و1تاریخ ادبیات ایران ج 

احمد تفضلیتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم 

حکیمی ، کاموس3و2مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان  ج

قائینی- محمدی جلدی12تاریخ ادبیات کودکان ایران     

ذبیح هللا منصوری:قدلینگ ترجمه.مدنیای پس از مرگ

عبدالحسین زرین کوبشعر بی دروغ ، شعر بی نقاب 

جرج سیوا ترجمه جالل عنایتپسری در سمرقند

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران2 و1مجموعه مقاالت نخستین همایش نیما شناسی ج 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندرانچکیده مقاالت همایش نیما شناسی

سرویس طاهبازمجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

مهدی محققیادنامه ادیب نیشابوری

محمود دولت آبادی جلدی5کلیدر      

محمود دولت آبادیجای خالی سلوچ

ابو الحسن نجفی2و1فرهنگ فارسی عامیانه ج 

خانلری:فرامرزعبدهللا کاتب االرجانی  تصحیح  جلدی6سمک عیار 

علی اکبر دهخدا نسخه2      هرجلدی 4و3و2و1امثال و حکم      ج 

(جلد12)مجموعه کتابهای داستان هزار و یک شب 

رابرت ایروین ترجمه فریدون بدره ایج2تحلیلی از هزار و یک شب   

نظام عقیلی به تصحیح جالل الدین حسین ارمویآثار الوزرا

محمد تقی بهارمنتخب جوامع الحکایات و لوامع الروایات

محمود بن عثمان  به کوشش ایرج افشارفردوس المرشد فی اسرار الصمدیه

ذبیح هللا صفا1تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجم       ج

سدید الدین محمد عوفی به تصحیح محمد معینجوامع الحکایات و لوامع الروایات

انتشارات داانشگاه تهرانیادنامه خواجه نصیرالدین طوسی

محمد خوانساریقوانین منطق صوری

حاج محمد علی حکیملطائف العرفان

بدیع الزمان فروزانفر:به تصحیح «بها ولد»مجمموعه مواعظ سخنان سلطان العلما بها الدین مشهور به 

حاج محمد هاشم بن محمد علی خراسانیمنتخب التواریخ

صدرالدین محمد شیرازی مالصدراکتاب المشاعر

 عزیز الدین نسیفی به تصحیح حق وردی نادریرساله عرفانی زبده الحقایق

خواجه نظام الملک محمد قزوینیسیاست نامه

ناهید کاشی چی:  ترجمه مجموعه آثار چخوف  

قاسم صافیاز چاپ سپاری تا کتابخوانی

شمس لنگرودیسبک هندی و کلیم کاشانی

همای نامه

اسماعیل فصیحثریا در اغما

مک لین   ترجمه کاوه بیاتشیخ شامل داغستانی

ذبیح هللا صفا:موالنا محمد بیغمی  مصحح2و1داراب نامه    ج 

محمد قهرماندیوان صیدی طهرانی

محی الدین الری با تصحیح علی محدثفتوح الحرمین

وحید وام البنین حسین زادهمقبره الشعرا تبریز

کوشش ذبیح اله صفا. علی بن موسی طرسوسی داراب نامه طرسوسی 

بهاالدین خرمشاهی2 و1حافظ نامه    ج 

نصراله حکمتج2متا فیزیک خیال در گلشن راز شبستری    

بخارایی-دکتر احمد علی رجایی فرهنگ اشعار حافظ



محمود دولت آبادیروزگار سپری شده مردم سالخورده

قاسم رسا ملک الشعرای استانقدسنصایح منظوم

ترجمه مشرف- فرتیس مایربها ولد زندگی و عرفان او

یدهللا ثمرهآموزش زبان فارسی کتاب چهارم دور پیشرفته

عبدالحسین زرین کوب2جستجو در تصوف ایران ج

عبدالحسین زرین کوبدنباله جستجو در تصوف ایران

سعید نفیسیسر چشمه تصوف در ایران

کامل مصطفی الشیبی ترجمه علیرضا ذکاوتیتشیع و تصوف

حاج طاهر خوشنویس : به خط جامع المقدمات 

احمد مجاهد: نظام الدین ترینی قندهاری   به اهتمام(فرهنگ اصطالحات عارفان و شاعران  )قواعد العرفا و آداب الشعراء 

شیخ عبدهللا نعمه سید جعفر غضبانفالسفه شیعه

تصحیح سید جعفر سجادی.ابو نصرمحمد فارابی  ج2اندیشه های اهل مدینه فاضله    

معین کرمانشاهی(مجموعه شعر)خورشید شب 

داریوش صبور(رهی معیری)رهاورد رهی 

کیخسرو اسفندیار2و1دبستان مذاهب     ج 

تصحیح محمود مدبری-تقی الدین اوحدی بلیانی (فرهنگ فارسی به فارسی)سرمه سلیمانی 

قاسم مدبری(فرهنگ فارسی از واژه های قرآنی)تراجم االعاجم 

تولستوی    ترجمه محمد علی شیرازیرستاخیز

عزیز اله جوینی (عربی به فارسی)فرهنگ مصادر اللغه 

نصرت هللا نوحدیوان رفعت سمنانی

نجیب مایل هروینسخه2مصنفات فارسی شیخ عالءالدوله سمنانی   

عبدالرفیع حقیقتدیوان کامل اشعار فارسی و عربی شیخ عالءالدوله سمنانی

سید علی آل داود 2و1مجموعه آثار یغمای جندقی    ج 

محمد دبیر سیاقیدیوان منوچهری دامغانی

دانش پژوه ، افشار: احمدبن الحسین بن الشیخ الخرقانی بکوششدستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور

کاظم مجدی وایقانیبایزید بسطامی

سید علی اصغر شریعت زادهابن یمین

جعفر سیدابن یمین فریومدی

جعفر سیدجلوه های ادبی در غزلیات فروغی بسطامی

علی اکبر سلیمانیانگزیده ای  ماده تاریخ های ابجدی یزد ازشاعران )تاریخواژه های یزد

پل بالنفا(فرانسوی- عربی )چهار رساله از روزبهان بقلی شیرازی 
(التین ) شعر عارفانه و کالم شاعرانه ایران در قرون وسطی فخرالدین عراقیدر تقاطع راههای طریقت  او پییرونک

فور سایت برگردان محمد قطاع. ف مشت خدا 

(نشر آبگینه(هوتون)شاهنامه شاه طهماسب 

فرامرز گودرزیزندگی نامه وکارنامه ادبی طالب آملی

محمدجعفر محمدزاده(بیداری در باغ مومیایی)پژوهشی مقایسه ای در شناخت شاهنامه 

اسماعیل یحیی- هنری کربین التین (شیخ حیدر آملی )کتاب نص النصوص 

استمرار فرهنگی ایران با بررسی شاهنامه ونقش ونگار آن درهزار سال   مهدی غروی )سیمرغ سفید

(مجموعه مقاالت)یاد آر زشمع مرده یاد آر

(مجموعه مقاالت)فرهنگ ،زبان ،ترجمه

(مجموعه مقاالت)پیرامون ترجمه

(مجموعه مقاالت)نویسنده و کتاب

(مجموعه مقاالت)ادبیات وتحقیق ادبی

(مجموعه مقاالت)شعر روزگار ما

(مجموعه مقاالت)کزین برتر اندیشه بر نگذرد

(مجموعه مقاالت)دفتر اول ودوم -شاهنامه خوانی 

بهروز ثروتیانلیلی و مجنون

بهروز ثروتیانخسرو وشیرین

کریم زمانی(جلدی 7)شرح جامع مثنوی معنوی  

جلیل دوستخواهشناخت نامه فردوسی و شاهنامه

حسن وحید دستگردی(هفت پیکر ، شرفنامه ، اقبالنامه  )کلیات نظامی گنجوی 

2و1جلد    (استاد بدیع الزمان فروزانفر : براساس نسخه تصحیح شده )کلیات دیوان شمس  انشارات نگار

دکتر کاظم دزفولیان: به کوشش 2و1چاپ لیدن ج  (نسخه نیکلسون)مثنوی معنوی موالنا جالل الدین بلخی



حمیدرضا توکلیبوطیقای روایت در مثنوی

مجموعه مقاالت) 1پیرامون ادبیات 

(مجموعه مقاالت)نقد وتحقیق 2پیرامون ادبیات 

زهره زرشناسمیراث ادبی روایی در ایران باستان

دکتر سلیم نیساریتبصره ای بر تدوین غزل های حافظ

سارا خلیلی: ترجمه (همراه با ترجمه انگلیسی )برگزیده اشعار سیاوش کسرایی 

خطیبی- سمیعی مقاله ها ونقدها  شاهنامه )به فرهنگ باشد روان تندرست

نجم رازی    به اهتمام محمد امین ریاحیمرصاد العباد

نوشین:آنتون چخوف   ترجمه بانو با سگ ملوس

شهریار زر شناسرویکردها ومکتب های ادبی

به آذین.ا.مگفتار در آزادی

کورش صفوی:بورگل  برگردان.یسه رساله درباره حافظ

محمد علی ندوشنسخن ها را بشنویم

میرزا ابراهیم صنیع السلطنهامثال و حکم برای همه یا اخالق مصور

سید کمال حاج سید جوادیفرهنگ نامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند

هوشنگ گلشیریشازده احتجاب

منوچهر اکبری(مجموعه مقاالت )رودکی سرآمد شاعران فارسی 

سهراب یزدانیصور اسرافیل نامه آزادی

احمد محمودقصه آشنا

بر اساس نسخه محمد قزوینی و قاسم غنیفالنامه کامل دیوان حافظ

محمود دولت آبادیسفر

عطاء هللا تدینبه دنبال آفتاب از قونیه تا دمشق 

(کافی)نسرین قدیری رهایم کن

افشین مویدی: ترجمه   (سینوهه  )میکاوالتاریترمس فرزند طوفان 

فیروز اسفندیاری: ماریو پوزو    ترجمهآخرین پدر خوانده

اسماعیل فصیحشهباز و جغدان

محمد باقر خسروی(ماجرای دل انگیز آبش خاتون ،عروس هالکوخان)شمس و طغرا 

ویکتور هوگوج2بینوایان  

حسینقلی مستعانشوریده و هفت داستان دیگر

ایرج نوبخت: یاشار کمال   ترجمهشاهین آناوارزا

در این دفتر می خوانید

فریدون مشیریبهار را باور کن

محمد بدیعی(پژوهشی در زندگی محی الدین بن عربی)احیاگر عرفان

محمد دبیر سیاقیاشعار منوچهری دامغانی

هرمان الندولت(مجموعه مقاالت )پژوهشی در باب معنویت ایرانی 

سید جواد مرتضاییزشعر دلکش حافظ

مشفق کاشانی(سروده مشفق کاشانی)نفس نسترن

سید محمد علی جمالزادههفت کشور

مریم کاظمی: به کوشش (همراه با حواشی و معنی لغات )دیوان اشعار رودکی 

قیصریه:ارنست همینگوی ترجمهپروانه و تانک

(بر اساس نسخه محمد علی فروغی )رباعیات عمر خیام نیشابوری 

مهدی صدری:عبدالکریم کاشانی  تصحیح(فرهنگ اعداد کلمات)تحفه الدستور

جالل خالقی مطلق (دفتر دوم)شاهنامه  

عالمه حاج سید محمد حسین طباطباییتفسیر المیزان 

عبدالرفیع حقیقت(شیخ عالءالدوله سمنانی)خمخانه وحدت

عبدالرفیع حقیقت(شرح حال هفت شاعروعارف نامی ایران)هفت گنج کومش

عبدالرفیع حقیقت(شیواترین آثار منظوم ادبیات فارسی)نگین سخن 

عبدالرفیع حقیقتشاعران بزرگ ایران 

به خط  راهجیری- غالمحسین رضا نژادپنج ساقی نامه عرفانی

دکتر حسن انوری: انتخاب و توضیح (گزیده غزلیات حافظ  )صدای سخن عشق 

حمید سیاهپوش: به کوشش (یادنامه سهراب سپهری  )باغ تنهایی  

محمد مجلسی: لئو تولستوی  ترجمهآنا کارنینا 

ناهید کاشی چیمجموعه آثارچخوف 



نادر نادرپورسرمه خورشید

فریدون مشیریابر و کوچه

سیروس شمیسانگاهی به سهراب سپهری

مهدی سهیلی: بکوشش دیوان اشعارناصر بن خسرو قبادیانی

حسین پرتو بیضاییدیوان کلیم کاشانی

تقی تفضلی: باهتمام دیوان غزلیات و قصاید عطار نیشابوری

بهرام افراسیابی (نادر ترین نسخه گلستان جهان -دو زبانه یونسکو  )گلستان سعدی  

ابوالمکارم محمودبن ابی المکارم حسنی واعظدقائق التاویل و حقائق التنزیل

معین-هنری کربین /شیخ روزبهان بقلی شیرازی (بحث در تصوف فارسی)عبهرالعاشقین 

عزیزالدین نسفیاالنسان الکامل 

نادره بدیعیادبیات آهنگین ایران

محمد علی اسالمی ندوشننوشته های بی سرنوشت 

سهراب سپهریج2هشت کتاب    

حسن شهباز: مارگارت میچل   ترجمهبرباد رفته

مریم بیات: مارگارت میچل   ترجمهبرباد رفته

حکیمیالحیاه

علی اصغر خبره زاده: مانفرد گریگور   ترجمهشهر بی ترحم

ذبیح اله منصوری: ژان دنکور  ترجمه سایه عقاب 

باقرزاده. ا: برتولت برشت  ترجمهرمان دوپولی

حسین نعیمی: پائولوکوالو   ترجمهزائر کوم پوستل

قائمی ، کاوه خوری: ویلکی کالینز   ترجمهزن سفیدپوش

ایاز حدادی: ویکتور هوگو  ترجمهگوژپشت نتردام    

نسرین ثامنیافسانه زندگی

نسرین ثامنیشب شیشه ای

ذبیح اله منصوری: روژه روسل   ترجمه و اقتباسسفر به قطب شمال 

روح انگیز جاسمیروژیا

ذبیح اله منصوری: ترجمه و اقتباس /الکساندردوما نسخه2   هرجلد 3و2و1ژوزف بالسامو     ج

سیاوش میرزا بیگی: مارتین مونفورد    ترجمه سپیده دم عشق

سید محمد باقر برقعیسخنوران نامی معاصر ایران

شاتوبریانرنه

فریده حسن زاده: ترجمه (گزیده اشعار )مارینا تسوه تایوا  

ایران درودی. . .در فاصله دو نقطه 

عبدالعظیم ساعدی (معرفی غزلهای حافظ در وصف مهدی موعود)حافظ در اشتیاق  ظهور

(سرشک . م )دکتر شفیعی کدکنی از زبان برگ 

(مجموعه اشعار سومین کنگره شعر دفاع مقدس )حماسه قالقیران 

عذرا جعفر آبادیقصه گوی شب

ایرج اصغری(شرح حال شاعران مازندران )سبوی سخن

محسن آثار جویدیوان ظهیر فاریابی

دکتر خلیل خطیب رهبر(با معنی واژه و شرح ابیات م ذکر وزن  )دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازی 

نصراله تقویدیوان ناصرخسروقبادیانی

محمد جعفر مصفا(کاربرد مثنوی در خود شناسی )با پیر بلخ 

گلشاهی:محمد بن عثمان الحریری  ترجمهمقامات الحریری

شمس الدین محمد بن قیس رازی المعجم فی معاییر اشعارالعجم

محمود سلطانیه:ترجمهداستانهای شگفت انگیز ادگارآلن پو

عبدالرفیع حقیقتغزل های ناب یغمای جندقی

صادق سجادی:دوبلو ترجمه.فبرزوی طبیب منشاء کلیله ودمنه

محمد روشن: احمد بن محمدبن زیدطوسی به اهتمام (الستین الجامع للطائف البساطین )تفسیر سوره یوسف  

انجمن ایرانشناسی فرانسه(التین)درسهای هانری کربن در سوربن  

اسماعیلی و اسفندیاری:تصحیحنسخه2دیوان الفت اصفهانی   

داریوش ذوالفقاری: تصحیحنسخه2دیوان شاطر اصغر نهاوندی     

ابوالقاسم اسماعیل پورج2اسطوره بیان نمادین        

بهرامی.ا.کمبل  ترجمه ع.ژاساطیر ایران و ادای دین



ترجمه جالل ستاریمجموعه مقاالت اسطوره و رمز

کارنوی ترجمه احمد طباطبایی.ج.آاساطیر ایرانی

مهوش واحد دوسترویکردهای علمی به اسطوره شناسی

رزنبرگ    ابوالقاسم اسماعیل پور. داسطوره ایزیس، ازیریس و حماسه گیل گمش

بهمن سرکاراتی(. . .مقاالت در خصوص اسطوره و)سایه های شکارشده  

  اسماعیل پور مطلقزیر آسمانه های نور

سعید فاطمیاساطیر یونان و رم

ترجمه عباس مخبر2و1جهان اسطوره ها     ج

مهوش واحد دوستنهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی

مسعود نصرتیج2دماوند خاستگاه اساطیری ایران زمین     

منصوری-دادورج4درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران وهند   

گفتگوهای محمد ارشادگستره اسطوره

تفضلی-جان هیلنز   ترجمه آموزگار ج2شناخت اساطیر ایران      

مزداپور-بهرامی :هنری هوک     ترجمه.سلاساطیر خاورمیانه

دکتر مهین دخت صدیقیان(پیشدادیان) 1حماسی ایران جلد -فرهنگ اساطیری

سید ابوطالب سید عابدینی(کیانیان) 2حماسی ایران جلد -فرهنگ اساطیری

فرخنده حاجی زادهج2کتابشناسی اساطیر و ادیان   

حمیرا زمردینقد تطبیقی ادیان و اساطیر

منصور رستگارفساییاژدها در اساطیر ایران

سید حسن امینبازتاب اسطوره بودا در ایران و اسالم

جین گرین ترجمه عباس مخبر.ماسطوره های سلتی

پیچ عباس مخبر.ی.راسطوره های اسکاندیناوی

گاردنر عباس مخبر.جاسطوره های رومی

هارت عباس مخبر.جاسطوره های مصری

برن عباس مخبر.لاسطوره های یونانی

توب عباس مخبر.کاسطوره های آزتکی و مایایی

ه مک کال عباس مخبراسطوره های بین النهرین 

مهرداد بهارپژوهشی در اساطیر ایران

رحیم عفیفیاساطیر فرهنگ ایران

ابوالقاسم اسماعیل پور: رکس وارنر  برگردانج2دانشنامه اساطیر جهان   

کوپ ترجمه محمد دهقانی.لاسطوره

مجتبی عبداله نژاد:زنبرگ  ترجمه .داسطوره های یونانی

ابراهیم امانت:اریک فروم   ترجمه داستانهای کودکان اساطیر-درک وتعبیر رویا )زبان از یاد رفته 

علی آبادی:گریمال  ترجمه .پاسطوره های بابل و ایران باستان

حمزه حسین زادهضحاک از اسطوره تا واقعیت

به کوشش مریم ابراهیم زادهمجموعه مقاالت دکتر نادر کریمیان سردشتی

ری ادموند سان(رهنمودهای یونسکو برای حفاظت از میراث مستند)حافظه جهانی 

انجمن دوستداران فرهنگ ودائی(آیین عمل و تفکر آریایی )اندیشه و حکمت در هند باستان 

فریدون جنیدی12و2و1نامه فرهنگ ایران    ج

فریدون جنیدینبرد اندیشه ها در ایران پس از اسالم

فریدون جنیدیج2زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی   

امان اله قریشیایران نامک



فریدون وهمنواژه نامه ارتای و یراز نامک

مهرانگیز صمدیماه در ایران

سیری در تاریخ فرهنگ ایران

فرخ جوانمردیان:مورگان ترجمه.دسیری درایران در سده های میانه

زین العابدین موتمنانسانی-آشیانه عقاب حماسه تاریخی 

نوبان-فاتح-شکراییج2گرفتگی خورشید و ماه در فرهنگ مردم ایران   

بختورتاش.ننشان رازآمیزگردون خورشید یا گردونه مهر

گلشن اسماعیل پور:دروسیلور  ترجمهایزدان و ایزد بانوان

جالل ستاری:باشالر ترجمه .گروانکاوی آتش

شفیعی کدکنی: مطهربن طاهر مقدسی  ترجمهآفرینش و تاریخ

محدث:لطفعلی بیگ آذر بیگدلی مترجم(نیمه دوم)آتشکده آذر

رضه دشتیجشن های ملی ایرانیان

هاشم رضیجشن های آتش

گرز ترجمه همایون صنعتی زاده-بویسپس از اسکندر گجسته  ج سوم

سعید عریانزبور پهلوی

رضا مرادی غیاث ابادیایران سرزمین همیشگی آریائیان

مهشید میرفخراییافرینش در ادیان

نیک سرشت:کراپ  ترجمه .ی.ایستاره شناسی تمدن های کهن

مهشید میرفخراییآفرینش در ادیان

هومباخ. هدر هندوستان (مهر)میترا

بزرگ نادر زاد: مارتین ورمازرن  ترجمه آئین میترا

رامز-خرم:خون دانیکن  ترجمان.االهه های گذشتگان

محمدرضابدیعی:شاتوک   ترجمه.سآئین هندو

مسعود رجب نیا: گیمن ترجمه .دوشن . ژاک زرتشت و جهان غرب

ذبیح اله صفا: آرتور کریستین  ترجمهمزدا پرستی در ایران قدیم

دکتر فرهنگ مهرج2       (فلسفه زرتشت)دیدی نو از دینی کهن  

مسعود رجب نیا: کومار ترجمه. بوش کیمپرا . مالوری سه گفتار درباره آریائیها

عبدالرحیم گواهیفرهنگ توصیفی ادیان

عبدالعظیم رضاییجلدی3تاریخ ادیان جهان   

عباس قدیانیتاریخ ادیان و مذاهب در ایران

داریوش شایگانبت های ذهنی و خاطره ازلی

هاشم رضی جلد4وندیداد    

هاشم رضی(سرودهای زرتشت ، یسنا ، یشت ها ، ویسپرد ، خرده اوستا )اوستا 

محمد تقی راشد محصلاوستا

به کوشش کتایون مزداپورج3خرده اوستا   

جلیل دوست خواه جلد2اوستا   

مری بویس    ترجمه عسکر بهرامیزردتشتیان

کتایون مزداپورزردتشتیان

مری بویس ترجمه همایون صنعتی زادهتاریخ کیش زردتشت

مری بویس ترجمه همایون صنعتی زاده(هخامنشیان)تاریخ کیش زردتشت  

رضا مرادی غیث ابادی جلد2اوستا 

مهری باقریدین های ایرانی پیش از اسالم



ناس   ترجمه علی اصغر حکمت.جتاریخ جامع ادیان

دکتر نجم آبادی:نیلبرگ ترجمه.هدین های ایران باستان

رضا مرادی غیث ابادیاوستای کهن

تیمور قادری: زنر    ترجمه. سی . آرطلوع و غروب زردشتی گری 

پور داوودیشت ها

ترجمه مرتضی ثاقب فردین مهر در جهان باستان

بهروز ثروتیانخرد نامه های ایران باستان

ژاله آموزگار:ژینیو     ترجمه.ف ارداویراف نامه 

ابوالقاسم اسماعیل پورج4 (جستاری در شعر ایران باستان ومیانه وسرودهای مانوی)سرودهای روشنایی 

فرزانه قایینیموزه آبگینه و سفالینه های ایران

محمد یوسف کیانیپیشینه سفال و سفال گری در ایران

محمد یوسف کیانیهنر سفالگری دوره اسالمی ایران

حمیده چوبک:ارنی هرینگ مترجمج2سفال ایران در دوران اشکانی      

دکتر ملک شهمیرزادیج2  (انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسی)واژه نامه باستان شناسی 

گودرزاسعد بختیار:ویلیام کالیکان          ترجمهباستانشناسی و تاریخ هنر در دوران مادی ها و پارسی ها

دکتر محمد رحیم صرافمذهب قدم ایالم

حسن پاکزادیانتاریخچه پیدایش خط ، اعداد و تاریخ گذاری در سکه ها و کتیبه ها 

سیروس نصراله زاده:ترجمهج2چهارسپاه شاهنشاهی ساسانی       

شیر خدایی  -دهقان ج5کتابشناسی باستان شناسی شمال و شمال شرق ایران     

داریوش اکبر زاده(پارتیان)کتیبه های پهلوی اشکانی 

محمد تقی راشد محصلکتیبه های ایران باستان

داریوش اکبر زادهج3کتیبه بیستون       

موزه ملی ایران  ، میراث استان آذربایجان غربی(حوزه شمال غرب ایران )ارومیه گنجینه از هنر و تمدن 

جبرییل نوکنده- دکتر ملک شهمیرزادی آق تپه

آنیتا همتی پور گشتیزیور آالت گنجینه لرستان

محمد یوسف کیانیسفال و سفالگری در ایران

عبدهللا قوچانی2گنبد سلطانیه به اسناد کتیبه ها

فیروز فیروز نیا:والتر هینتس      مترجمدنیای گمشده عیالم

علمداری-آزادی-روستایی -رضوانیگورستان باستانی لما

ج2بوم های سنگی و گزارشی بررسی دو مجموعه هنر صخره ای در استان خراسان شمالی   علی اکبر وحدتی

زیدی- جهانی باستان شناسی صومعه سرا

مهرداد وحدتی: جور چینا هرمان  ترجمهجلد2تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان   

ملک شهمیرزادی- علیزاده - مجید زاده باستان شناسی و هنر ایران 

کامیار عبدی:  داک     ترجمه. آر - کن مبانی نظری  باستان شناسی

(فرهنگی خراسان - گزیده از یافته های باستان شناسی و نفایس تاریخی )گذری بر باستان شناسی خراسان  میثم لباف خانیکی: به کوشش 

مهتاب بیتی-ابوالقاسم دادورجانوران ترکیبی در هنر ایران باستان

یعقوب محمدی فرباستان شناسی و هنر اشکانی

مهتا شیخیآثار گنجینه زیویه

دکتر پرویز ورجاوندج2میراثهای تمدن ایران در سرزمین های آسیایی شوروی   

صدرایی- علیون  : تانیا توپتو ترجمه(بر اساس یافته های اشمیت )شهر ری در دوران اسالمی 

ملکزاده بیانیتاریخ مهر در ایران

دکتر مهدی گلجان(نظری اجمالی بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ایران و ماورالنهر)میراث مشترک

دکتر محمد علی سجادیهنیاکان سومری ما

جهرمی- حیدر آبادیان:ترجمهکتیبه ایالمی بیستون

عباس علیزادهج4شکل گیری حکومت عشایری و کوهستانی ایالم باستان

موزه ملی ایرانمجموعه مقاله های موزه ملی ایران

کریم کشاورز:دیاکونوف      ترجمه.م.اج2تاریخ ماد 

دکتر حسن طالییعصر آهن ایران

رقیه بهزادی-ساباتیو موسکاتی    فینیقی ها



دکتر پرویز بیرجندی-دکتر ملک شهمیرزادیج2انگلیسی برای دانشجویان رشته باستان شناسی  

دکتر جمال انصاریباستانشناسی ایران و جهان

محمدرضا خلعتبریج2گیالن در عصر آهن   

حسین توفیقیانج2بنادر تاریخی خلیج فارس در دوران اسالمی و صدر اسالم   

اسمعیلی جلودار(بندر باستانی سیراف )پژوهش های باستان شناختی خلیج فارس 

شهرام زارع: به کوشش (مجموعه مقاالت باستان شناسان جوان)مروری بر باستان شناسی خراسان 

صدیقه پیرانآثار گنجینه جیرفت 

ج2  (محوطه های تنگ بالغی ، پاسارگاد)سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فرا هخامنشی  فرانچسکو کلیری- عسکری چاوردی 

حسین سرجمعیگوشه هایی از تمدن ماقبل تاریخ درغربان  بیزیزد

علی صدراییج2بررسی باستان شناسی منطقه بناب   

علی اصغر حکمت:ادوارد شی را ترجمهالواح بابل

دکتر حسن طالییعصرمفرغ ایران

کوروش روستایی:هالی پیت بن      مترجم نسخه2هنر مفرغ       

خشایار بهاری:جان کریتس        ترجمهایران کهن

عباس قدیانیج2شوش بهشت شهرهای عیالم     

هایده معیریفرهنگ توصیفی باستان شناس

غربی- دادور ج2مطالعه تطبیقی نقوش برجسته ی هخامنشی و ساسانی در ایران  

کاظم بازوبندیراهنمای مستند نقش رستم و نقش رجب در شهریاران

ابوالحسن نجف زاده اتابکیپاسارگاد شهر کوروش

رضا مرادی غیاث آبادیج2کتیبه های هخامنشی 

علیرضا فرزینجلد4گورنگاره های لرستان 

دکتر سیروس نصرهللا زادهکتیبه های پهلوی کازرون

سعیدی هرسینی-امیر خیز  نگاهی به تدوین تابوتی در ایران

محمد ناصری فردج2   (سنگ نگاره های ایران)موزه های سنگی و هنرهای صخره ای 

(گزارش مجموعه سنگ نگاره ها ونو یافته صخره ای تیمره)موزه هایی در باد

62گزارشی فعالیت حفظ و احیا میراث فرهنگی سال 

دکتر حسن طالییج2باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد   

ج3دکتر ملک شهمیرزادی       ج2    (باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی)ایران در پیش از تاریخ 

مصیب امیریج4بررسی آثار دشتهای پس کرانه های خلیج فارس    

عیسی بهنام: لوئی وندن برگ  ترجمه ج2باستان شناسی ایران باستان    

صادق ملک شهمیرزادیمبانی باستان شناسی ایران ، بین النهرین ، مصر

علی هژبریج2باستان شناسی وتاریخ شهر همدان   

آرمان شیشه گرج3آرامگاه دو بانوی عیالمی  

مهندس برهان عبدی - محمدرضا برزگر انشان گمشده عیالمی 

صدرایی- علیون : وارن بلدیکت  ترجمه ج2سنگ نوشته کله شین   

امیرخیز ، افضل زادهدیمیتری یرماکف عکاس میراث فرهنگی و باستان شناسی

کیکاووس جهانداری:ترجمه- تری وایتجهان های گم شده

فرانک بحرالعلومیج3روشهای سالیابی در باستان شناسی 

بهنام محمد پناه1.2ج(آثار ایران پس اسالم در موزه های بزرگ جهان)کهن دیار 

مسعود رجب نیا:ریچارد دن ترجمهج3میراث باستانی ایران

محمد مشیرینشانها و مدالهای ایران از آغاز سلطنت قاجار تا امروز

هوشنگ فتحیکاوش در گذشته

عبدهللا قوچانی نسخه3گنجینه های سکه های نیشابورمکشوفه در شهر ری 

حسن پاکزادیانراهنمای معلم در بررسی موضوعی سکه های ایران

اسدهللا معطوفیج2سکه های طبرستان گرگان و استر آباد  

فریدون آور زمانی-علی اکبر بزواز(از آغاز تا دوران زندیه)سکه های ایران 

حسن پاکزادیانج2تاریخ و گاهشماری درسکه های تبرستان  

امین امینیسکه شناسی آخرین شاهان ساسانی

حسن پاکزادیانج3تاریخ و گاهشماری در سکه های ساسانی    

ملکزاده بیانی(از قدیمیترین تا دوره ساسانیان)تاریخ سکه



حسن پاکزادیانج2سکه های الیمایی   

حسن پاکزادیانسکه های ایران

نشریه دفترفنی آثار باستانی سکه طال از مکشوفه در مسجد جامع تبریز104معرفی 

یوسف مجیدزاده3 و 2و 1تاریخ و تمدن بین النهرین ج

رحیم والیتیج2مطالعات پیشینه باستان شناسی کشورهای آسیای میانه   

مهدی رهبرکاوش های باستان شناسی خورهه

حسین زاده- دارابی : مک کارتر ترجمه.ف . سنوسنگی 

عدیلی- پورفرج : ترجمه/ پل بان- رنفریو . کمفاهیم بنیادی در باستان شناسی 

(راهکارهایی عملی برای بازسازی وضعیت غذایی در جوامع باستانی )مقدمه ای بردیرینه تغذیه شناسی  طاهره عزیزی پور

شهرام حیدر آبادیان      دو جلدJuTAKEپژوهشی از هیئت باستانشناسی -ج اول )ریتون های اشکانی نسا

محمد یاریمستند سازی سه بعدی در باستان شناسی

نوید صالح وندتاریخ شیشه و شیشه گری 

علیرضا مسگری چاوردیکتابنامه باستانشناس استان فارس

رویا تاج بخش-حیدر آبادیان:مسون و پوگا چنکواترجمهج3  (ج دوم تفسیر نقوش ریتون ها)ریتون های اشکانی نسا

داریوش اکبر زادهکتیبه های پهلوی

سعیدی انارکی-جنیتو پروژه بایگانی دیجیتال باستان شناسی مسجد جمعه اصفهان

دکتر سید منصور سید سجادیمرو

محمدرضا میری:غالمعلی شاملو   به کوشش: ترجمهآغاز شکوفایی فرهنگ و تمدن در جنوب شرقی ایران

احمد خانی و اکبریواژه نامه و متون تخصصی برای دانشجویان باستان سناسی

پیتری- عسکری - سیدین پژوهش های باستان شناسی تل اسپید فارس

دانشگاه تربیت مدرس(ویژه نامه )آخرین دستاوردهای کاوشهای باستان شناسی تنگ بالغی 

دکتر ملک شهمیرزادیج2بین النهرین  در دوران پیش از تاریخ    

محمد رحیم صرافنقوش برجسته ایالمی 

علیرضا عسکری چاوردی پژوهش های باستان شناسی کرانه های خلیج فارس

فرزاد فروزانفر(مطالعات انسان شناسی ) 3گزارش های شهر سوخته جلد 

سید منصور سید سجادیجواهر سازی در شهر سوخته 

سید منصور سید سجادی 1مجموعه مقاالت شهر سوخته 

سید منصور سید سجادی2 و1گزارش های شهر سوخته    جلد

(ممسنی )پژوهش های دوره هخامنشی و فرا هخامنشی منطقه غرب وشمال غرب فارس  پیتری- توماس پاتس - عسکری چاوردی 

موگارو سید منصور سید سجادی.لنسخه4ظروف رنگارنگ شهر سوخته       

عزت هللا نگهبانشوش یا کهن ترین مرکز شهرنشینی جهان

محمود کردوانی در شوش72-1971کاخ هخامنشی شاهور       کاوشهای 

دکتر سید منصور سید سجادی1.2نخستین شهرهای فالت ایران ج

آیرملو- رضالو : ادوارد هریس ترجمه مبانی الیه نگاری باستان شناختی 

میرقادری ، شهرآیینیمجموعه دروس باستان شناسی 

(التین )نیکل شوالیه      وقایع نگاری اولین ماموریت های باستان شناسی فرانسه در ایران

نجد سمیعی: رودلف ناومان برگردان - هانس هنینگ تخت سلیمان

سمیه عدیلی: از سیمون میز    ترجمهباستان شناسی استخوانهای انسان  

دکتر مازیار اشرفیان:از سیمون مایز    ترجمهج2باستان شناسی استخوانهای انسان   

رضا نوروزیج2بررسی باستان شناسی فیروزآباد   

فرامرز نجد سمیعی:رودلف ناومان      ترجمهج4ویرانه های تخت سلیمان و زندان سلیمان 

گیور گیمن آغاسیایران کهن

پژوهشکده باستان شناسیج2چکیده مقاالت همایش باستان شناسی نجات بخشی دره بالغی   

امینی- محمدی فر ج2باستان شناسی و هنر ساسانی  

امین پور-نصیری نصر آبادیکاربری روشهای ژیو فیزیک در باستان شناسی

محمود پدرامج2تمدن مهاباد  

هایده اقبال:دلفوس        ترجمه.پشوش و جنوب غربی ایران

علیرضا فرزینج2لرستان در گذر زمان    

عزت هللا نگهبانظروف فلزی مارلیک

ج9گزارشی مطالعات فلزکاری و مدرن کاری محوطه های اریمان و وشنوه  مژده مومن زاده:مترجم



رسول بشاشنجوای ظروف و اشیا منسوب به غار کلماکره لرستان

فیروز حسن عزیز:خاراکسی ترجمه(کهنترین متن جغرافیایی ایران باستان)ایستگاههای پارتی

غالمرضا معصومیتاریخ علم باستان شناسی

مرتضی فرهادی(گزارش مجموعه سنگ نگاره ها و نو یافته صخره ای)موزه هایی در باد

محمد نادری فردسنگ نگاره های ایران

ایرج فره وشیخاطرات باستان شناسی شوش

احمد کبیری-محمد مهریارج3ادامه کنکاش ها در معبد آناهیتا کنگاور 

اصغر کریمی:ترجمه نسخه1رومن گریشمن     -       بیشاپور                   ج دوم 

اصغر کریمی:ترجمه نسخه1رومن گریشمن      -       بیشاپور                 ج اول

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ومیراث همدان ج2مجموعه مقاالت همایش باستان شناسی هگمتانه 

ج2بررسی کاوش های باستان شناسی    )مجموعه مقاالت همایش تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاوند  پایگاه پژوهشی شهر نهاوند

نادر کریمیان سردشتیج2تاریخ تمدن حضر  

بهرام حیدر آبادیان:ترجمه و تدوینریتون های اشکانی

دکتر لیال خسرویج2گنجینه غارکلماکره   

(هشت مقاله در باب تاریخ و باستانشناسی هخامنشی بقلم دانشوران غربی )پژوهشهای هخامنشی  ع شاپور شهبازی: ترجمه

دکتر حمید خطیب شهیدی: دیوید استروناخ  مترجم (گزارش کاوش های انجام گرفته توسط مطالعات ایرانی بریتانیا )پاسارگاد 

      گیرشمن      اصغر کریمی نسخه4-ج اول              (کاشان)سیلک 

(بررسی شناسایی آثار باستانی وتاریخی) 1آیین نامه و دستور العمل های بررسی های باستان شناسی ج پژوهشکده باستان شناسی 

ماندانا کرمیفرهنگ مصور باستان شناسی

  2.3.4      گیرشمن   اصغر کریمی ج   چغازنبیل                                                                          گیرشمن

عزت هللا نگهبانج2حفاری هفت تپه دشت خوزستان  

پژوهشکده باستان شناسی76 خالصه مقاالت دومین گردهمایی باستان شناسی ایران  آبان 

مهدی صدری-مصطفوی کاشانی مجموعه مقاالت در زمینه باستان شناسی

سازمان میراث فرهنگی نسخه3چکیده مقاالت باستان شناسی ایران حوزه شمال و شمال شرق 

سازمان میراث فرهنگینسخه2  1یادنامه گردهمایی باستان شناسی  شوش  ج

سازمان میراث فرهنگیج2 چهارمین مجمع ساالنه باستان شناسی در ایران    

پژوهشکده باستان شناسی4و3مجموعه مقاالت نهمین گردهمایی باستان شناسی در ایران    ج 

دکتر هاشمی و قریشی: دانشگاه بیرجند  به اهتماممجموعه مقاالت همایش ملی باستان شناسی ایران

پژوهشکده باستان شناسیمجموعه مقاله های دوازدهمین گردهم آیی باستان شناسی

پژوهشکده باستان شناسیمجموعه مقاالت همایش باستان شناسی ایران حوزه غرب

میراث فرهنگی کرمان-پژوهشکده باستان شناسی چکیده مقاله های سمینار مباحث باستان شناسی جیرفت

سازمان میراث فرهنگیج2مجموعه مقاالت دومین همایش باستان شناسان جوان ایران    

پژوهشکده باستان شناسیج2چکیده مقاله های یازدهمین گردهم آیی باستان شناسی ایران  

به کوشش   دکتر مسعود آذر نوش نسخه4مجموعه مقاالت همایش باستان سنجی در ایران 

به کوشش   دکتر مسعود آذر نوشج2چکیده مقاالت همایش باستان شناسی ایران حوزه غرب  

سازمان میراث فرهنگیج2خالصه مقاالت نخستین همایش باستان شناسان جوان    

سازمان میراث فرهنگینسخه1        .1گزارش باستان شناسی 

سازمان میراث فرهنگینسخه3.       3گزارش باستان شناسی 

سازمان میراث فرهنگینسخه3        4گزارش باستان شناسی

سازمان میراث فرهنگینسخه2       5گزارش باستان شناسی

سازمان میراث فرهنگینسخه3   (ویژه دوره اسالمی)6گزارش باستان شناسی 

سازمان میراث فرهنگینسخه2       8گزارش باستان شناسی 

مرکز باستان شناسی ایرانج2گزارش های دومین مجمع ساالنه باستان شناسی در ایران  

سازمان میراث فرهنگیج2گزارش سومین مجمع ساالنه باستان شناسی در ایران  

پژوهشکده باستان شناسیگزارش سیزدهمین گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران

(پژوهشکده باستان شناسی)حسن فاضلی نشلی ج3 85گزارش عملکرد پژوهشکده باستان شناسی سال 

یوسف مجید زادهسفال:2هنر و معماری ج :1کاوش های محوطه باستانی ازبکی ج

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشادچکیده مقاالت نخستین مجمع بین المللی پیوندهای فرهنگی کهن در ایران و غرب آسیا

پژوهشکده باستان شناسیچکیده مقاله های مباحث باستان شناختی هنر، فرهنگ وتمدن اسالمی

عباس علیزاده  نسخه3منشا نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس        



موزه ملی ایراننگاهی به تهران درسه هزار سال پیش

دکتر عزت هللا نگهبان نسخه3ورودی به پنجاه سال باستان شناسی ایران 

یوسف مجید زادهجیرفت کهنترین تمدن شرق

سید منصور سید سجادیباستان شناسی و تاریخ بلوچستان

عزت هللا نگهبانحفاری های مارلیک ج اول

عادل ابراهیمیتپه مارلیک

محمد رضا خلعتبریکاوشهای باستانشناسی تول تاش

 نسخه3 ویژه نامه همایش هفت هزار ساله حصار 

اشمیت. ف (به زبان انگلیسی )تپه حصار دامغان 

پژوهشکده باستان شناسینسخه3ساختمان حریق زاده تپه حصار 

عبدالرضا مهاجری نژادتاریخ ماد از دیدگاه باستانشناسی

پژوهشکده باستان شناسی3کاوش های تپه حصار دامغان 

نازیال خلخالی:لوکوک     ترجمه.پج5کتیبه های هخامنشی  

پیمنتل-سیمونی آباد-مهران کندری :ترجمهاقوام سرزمین مکزیک

کوروش روستایی:اریخ اشمیت       ترجمه نسخه4کاوش های تپه حصار دامغان       

شیرین بیانی:پیر آمیه          ترجمه تاریخ عیالم

سیامک سرلکفرهنگ هفت هزار ساله شهر قم

سیامک سرلکباستان شناسی و تاریخ قم

مجید توانگر مروستیقلعه روستاهای تاریخی منطقه هرات و مروست استان یزد

نادر کریمیان سردشتی:ترجمه(شهر خورشید)هترا

غالمعلی شاملو: برایان فاگان  ترجمه (اصول ، مبانی و روشها )سرآغاز درآمدی بر باستانشناسی 

عباس علیزادهج2تئوری عمل در باستانشناسی   

الیاس صفاران:ادکینز     ترجمه.لمقدمه ای بر باستان شناسی

محمد رضا خلعتبریکاوشهای باستانشناسی درمحوطه های باستانی تالش

احمد اقتداری(سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان)آثار شهرهای باستانی 

 ج24 به انگلیسی        IRANمجله های باستانی و فرهنگی 

کوروش روستایی:زاگارل       ترجمه.ا نسخه6باستان شناسی پیش از تاریخ منطقه بختیاری 

آذرمیدخت علیمحمد اسفندیاریج2جایگاه فرهنگ چشمه علی در فالت مرکزی ایران  

محمد رضا خلعتبریکاوشهای باستانشناسی در محوطه های باستان تالش

حمیدفهیمی:هلوینگ،رحیمی پور ترجمه:به کوشش(تاریخچه نیم قرن حضور باستان شناسان آلمانی در ایران ) 50تهران 

آذر بصیر:جولین رید      ترجمهبین النهرین 

یوسف مجید زاده1تاریخ و تمدن بین النهرین ج

میر عابدین کابلی ج2بررسی باستان شناسی قمرود 

علیون-صدرایی:ا        مترجم.ماریتپه حاجی فیروز

کوروش روستایی.دانیل پاتس       نسخه3پروژه باستان شناختی در ممسنی مرحله اول          

دکتر ملک شهمیرزادینسخه3روستاییان سیلک   

دکتر سید منصور سید سجادی نسخه2تپه تمپور 

کریم علیزادهج4گزارش  کاوش باستان شناسی اولتان قاالسی دشت مغان   

یوسف مجید زادهگزارش سومین فصل حفریات در محوطه باستانی ازبکی

پژوهشکده باستان شناسینسخه2گزارش نهایی کاوشهای باستان شناختی گورستان لما 

یوسف مجید زاده ، محمدرضا میری(جیرفت : جنوب شرق ایران )باستان شناسی حوزه هلیل رود 

حسین صبری: کریس و جفری اسکار مترجم (دیدگاه های فلسفی در باستان شناسی )اخالق باستان شناسی  

علی اکبر وحدتی:پانامه ودسکایا          ترجمهنسخه2             1ایران در عصر آهن 

سیمین لک پورج3 (سیمره)کاوش ها وپژوهش ها باستان شناسی دره شهر

عباس علیزاده  نسخه4گزارش استقرار و فرهنگ های پیش از تاریخ دشت شوشان        

نجفی ، نیک گفتار ، وظیفه شناسشهر تاریخی بلقیس اسفراین 

علی اکبر وحدتیج2 (اسفراین کهن)پژوهش های باستان شناسی در شهر بلقیس 

صدرایی علیون:مترجمانمجموعه مقاالت جام زرین حسنلو ج اول

علیون-صدرایی :هنری دایسون      مترجمانکاوش در حسنلو

علیون-صدرایی:وینتر            مترجمان-اپالک سینه حسنلو



خاکسار ، رحمانی: گردآورندگان ج2مجموعه مقاالت همایش واکاوی پنجاه سال باستان شناسی مالیر 

دکتر حمید خطیب شهیدی(ج3 )       1.2تمدن اورارتو بخش 

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه هنر اصفهانج2 (جشن نامه دکتر ملک شهمیرزادی)مفاخر میراث فرهنگی ایران 

دکتر مسعود آذر نوش نسخه2مجموعه مقاالت همایش بین الملل باستان شناسان ایران در حوزه شمال غرب 

عزیزی ، خانی پور ، ناصری: به کوششج2چکیده مقاله های همایش بین المللی باستان شناسان جوان 

دکتر ملک شهمیرزادی نسخه4صیادان سیلک            

محمود موسوی:علی حاکمی به کوشش (لوت)فصل بررسی وکاوش در شهداد 8گزارش 

آرمان شیشه گر 4گزارش کاوش محوطه سرخ دم لکی کوهدشت لرستان 

عباس مقدم نسخه2بررسی های باستان شناختی میاناب شوشتر          

علیون-میشل ای مارگوس صدراییمهرهای حسنلو

دکتر ملک شهمیرزادیسیلک کهن ترین روستای محصور ایران

دکتر ملک شهمیرزادینقره کاران سیلک

دکتر ملک شهمیرزادیج2 زیگورات سیلک    1گزارش فصل 

علیون-صدرایی:مایکل دانتی      مترجمانج3     (دوره ایلخانی)تپه حسنلو 

 دکتر ملک شهمیرزادیسفالگران سیلک

محمدشریف کمالیج2انسان شناسی پیش از تاریخ  

به کوشش دکتر حامد وحدتی نسبپیدایش انسان

 به کوشش ناهید غفوریعباس علیزاده   با فصل هایی در زیست شناسی، تاریخ ومعرفت شناسیمبانی نظری و عملی در باستان شناسی 

علیون-صدرایی :ویت      مترجمان-دایسوندژحسنلو

محمد رضا خلعتبری:تندوین     مترجم-مریانکاوش هایی باستان شناسی در محوطه باستانی تالش

1.2یادنامه پنجمین کنگره بین المللی باستان شناسی و هنر ایران ج

مهدی مشایخی:ماکسیم سیرو ترجمهراههای باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته به آنها

علی محمد فره وشی:دیو الفوا ترجمه.مج2کلده و شوش        

دکتر پرویز ورجاندکاوش رصد خانه مراغه

فرامرز نجد سمیعی:کالمایر ترجمه-کالیسنسخه2     1967-1963کاوشها و تحقیقات سال .بیستون 

میرعابدین کابلیکاوشهای قره تپه قمرود

فیروزمندی-سرافرازساسانی-اشکانی-هخامنشی-ماد 

یوسف مجیدزادهتاریخ و تمدن ایالم

صدرالدین طاهریهنر و باستان شناسی عصر آهن ایران 

مرادیان- رمضان پور : فیلیپ کوهل  ترجمه باستان شناسی آسیای مرکزی از پارینه سنگی تا عصر آهن

بابک شیخ بیکلو(ورامین )محوطه پیش از تاریخی احمدآباد کوزه گران در مرکز فالت ایران 

سید حمید فهیمیفرهنگ عصر آهن در کرانه های جنوب غربی دریای خزر 

آریامنش-  وحدتی نسب  ج2باستان شناسی پارینه سنگی ایران    

قربانعلی عباسی(ورکان )دستاوردهای باستان شناسی دشت گرگان 

بهمن فیروزمندی باستان شناسی و هنر آسیای صغیر

محمد عاصمی: پترکالمایر ترجمهمفرغهای قابل تاریخ گذاری لرستان و کرمانشاه 

صغری اسماعیلیپژوهشی در سکه ها و مهرهای دوره صفوی

شهرام حیدر آبادیان:لیوشیتس  مترجم.دیاکوئوفکتیبه های اشکانی نیسا

سیما میری-حسن زاده مجموعه مقاالت هشتاد سال باستان شناسی ایران

رضا مرادی غیاث آبادیرصد خانه خورشیدی نقش رستم

رضا مرادی غیاث آبادیرصد خانه زرتشت در نیمروز

هوگی    ترجمه فرزین فر دانش.پرفسور هجلد2آتشکده -قلعه دختر 

شنبه زاده-پیرانی ج2دهلران ایالم   (بزمرده)تپه علی کش 

سیرو    ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم-گدار   3و2آثارایران   ج 

فرزین-سجادی  (دژ شاپور خواست )قلعه فلک واالفالک 

پژوهشکده حفاظت ومرمتمطالعات علمی روی آثار مومیایی واشیا زنجان)مردنمکی 

نصرت اله مشکاتیجلد2 (التین )آثار ایران 

نصرت اله مشکاتیبناهای تاریخی و اماکن فارس

شاپور شهبازیشرح مصور تخت جمشید 



کسراییان-بهارتخت جمشید

رضا مرادی غیاث آبادینقش رستم و پاسارگاد

رضا مرادی غیاث آبادیتخت جمشید بنای میهنی ایرانیان

تخت جمشید،نقش رستم،نقش رجب،پاسارگاد     صانع)سرزمین مهرو ماه

افشین بختیار:فرامرز غنی     عکس (تخت جمشید)پارسه 

ج2  (پاسارگاد-کارنامه بنیاد پژوهشی پارسه )پارسه 

اردشیر خورشیدیاننگرشی نو بر تخت جمشید

جواد برومند سعیدتخت جمشید پرستشگاه خورشید

کاظمی- طالبیان تخت جمشید در تاریخ معاصر

حسین سلطان زادهتخت جمشید 

ترجمه هادی بکائیان- چارلز ویلکینسون چ ویلکینسون بکائیان   (ساختمانهای اوایل اسالم ومعماری کاوشهای نیشابور)نیشابور
حمیدرضا دالوندنسخه2   (قلعه فلک االفالک)تاریخ ومعماری دژشاپورخواست 

حسن فاضلی نشلیج4تغییرات سیاسی و اجتماعی دشت قزوین کاوش های تپه قبرستان  

سیف اله کامبخش فردنسخه3کاوش ها وپژوهش ها باستان شناسی ومعماری معبد آناهیتا وتاق گرا  

پژوهشکده باستان شناسی(کرمانشاه )  8گزارش های باستان شناسی 

پژوهشکده باستان شناسی  جلد اول7گزارش های باستان شناسی 

پژوهشکده باستان شناسی  جلد دوم7گزارش های باستان شناسی 

ترجمه دکتر تیمور قادری( جلدی20)تاریخ ایران کمبریج 

 ابوالقاسم طاهری(از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس)تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران

نامه تکمیل همایونتاریخ اجنماعی و فرهنگی تهران

سعید قانعی-حسن نراقی تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران

سعید قانعی-حسن نراقی  جلد7تاریخ اجتماعی کاشان     

سعید قانعی-حسن نراقی افشاریه و زندیه

سعید قانعی-حسن نراقی کوروش کبیر

سعید قانعی-حسن نراقی امیر کبیر در گذرگاه تاریخ

سعید قانعی-حسن نراقی داریوش بزرگ

سعید قانعی-حسن نراقی مظفرالدین شاه قاجار

سعید قانعی-حسن نراقی تیمور لنگ گورکانی

سعید قانعی-حسن نراقی رضاشاه

سعید قانعی-حسن نراقی محمد علی شاه قاجار

سعید قانعی-حسن نراقی احمد شاه قاجار

سعید قانعی-حسن نراقی سلسله قاجاریه

سعید قانعی-حسن نراقی شاه عباسی صفوی

سعید قانعی-حسن نراقی ناصر الدین شاه

زهرا جمالی(امیر کبیر در بلندای تاریخ)ساالری از ملک جم

بهنام محمد پناهاسرار تمدن یونان باستان

بهنام محمد پناهاسرار تمدن مصر باستان

بهنام محمد پناهاسرار تمدن روم باستان

بهنام محمد پناهاسرار تمدن های باستانی بین النهرین

بهنام محمد پناهترکان در گذر تاریخ

رضا نوری شادمهانیتاریخ فرهنگ ایران

محمد مهدی مالیری جلدی7تاریخ در فرهنگ ایران 

احمد تاج بخشتاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسالم

علی اکبر مظاهریخانواده ایرانی دوران پیش از اسالم

عبدالحمید نیر نوری1.2سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان ج

ابراهیم حاجیانی: به کوشش (مجموعه مقاالت )کنکاشی درهویت ایرانی 

بهنام: خاورشناسان فرانسوی    مترجمتمدن ایرانی

شرمین نادری(یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می کند )قمر در عقرب 

رقیه بهزادیآریاها و ناآریاها در چشم انداز کهن تاریخ ایران

محمد محمدیفرهنگ ایرانی پیش از اسالم

محمدرضا توکلی رودیپیشگامی ایران در فرهنگ جهان 

ایرج افشارفرهنگ ایران زمین



 محمد محمدی مالیریج2  (در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی  )تاریخ و فرهنگ ایران  

شهناز خواجه: مهرالزمان شیرزادفر  به کوشش اصفهان در دوران افشار و زند

رسول پور رضاتاریخ تمدن و فرهنگ ایران باستان

تیشه یار-مقصودی تمدن ایرانی وفراسوی مرزها

دکتر وهاب ولی-  الهامه مفتاح نگاهی به ایرانشناسی و ایرانشناسان کشورهای مشترک المنافع و قفقاز

   ویراسته متی کدی  ترجمه مرتضی اسدیایرانشناسی در اروپا و ژاپن

برنار اورکادایرانشناسی در فرانسه

چنگیز پهلواندر زمینه ایرانشناسی

انجمن ایرانشناسی فرانسه(28-27-26-25-24-23جلد )چکیده های ایرانشناسی 

اصغر زاده- جمشیدی -برجیس     -چارلز نامه هایی از ایران

مسعود رجب نیا:ریچارد فرای      مترجمج2عصر زرین فرهنگ ایران    

عبدالرفیع حقیقتخدمات ایرانیان به اسالم

اردکانی- حسن محبوبی1.2.3تاریخ موسسات تمدن جدید در ایران ج 

عباس قدیانیج2تاثیر فرهنگ و تمدن ایران 

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران از ظهور اسالم تا پایان سامانیان 

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره آریا ها و مادها

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره سامانیان

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره افشاریه و زندیه

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره هخامنشی

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره مغول

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران دوره غرنویان و خوارزمشاهیان

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره قاجاریه

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره صفویه 

 عباس قدیانی تاریخ و تمدن ایران در دوره سلوکان و اشکانیان

ماه ملک بهار:لوییس ترجمه. باستانبول و تمدن امپراطوری عثمانی

ژان کالمار (التین  )مطالعات صفوی 

پرویز مرزبان:ره لینتون ترجمهسیر تمدن

زهرا باستی:پارنز ترجمه.جخاستگاه تمدن در اسیای شرقی

شیوا رویگریان:مک کی ترجمه.س(اسالم و روح یک ملت.ایران )ایرانی ها 

موسسه مطالعات ملیایران فرهنگی و حیاتی شدن      چکیده مقاالت

مصطفی فرزامخط و زبان در گذر فرهنگ ایران

رضا عبداللهیتاریخ تاریخ در ایران

هوشنگ صادقی:گ ترجمهفئورالیسم در ایران باستان

اسماعیل جمشیدیدیدار با ذبیح هللا منصوری

بختور تاش.نتاریخ پرچم ایران

محمد حسین آریا:ارنولد توین       ترجمهبررسی تاریخ تمدن

دولتشاهی بیگیجلدی11           (ویل دورانت  )تاریخ تمدن  

مسعود رجب نیا:جورج ولز ترجمه2 و 1کلیات تاریخ ج 

عبدالرفیع حقیقتتاریخ نهضتهای ملی ایران

عبدالرفیع حقیقتج2وزیران ایرانی   

ناظم االسالم کرمانیتاریخ بیداری ایرانیان

ابوالقاسم طاهری:پالمر    ترجمه.    ر1.2تاریخ جهان ن ج 

منوچهر کاشف:رانسیمان       مترجم.  ا 1.2.3تاریخ جنگهای صلیبی ج

محمود محمودی:ریچارد فرای    مترجمبخارا دستاورد قرون وسطی

مدرسی صفوی:ابوبکر الزشحنی  تصحیح تاریخ بخارا

شیرین بیاتی:والویمیر تسف     ترجمه.بنظام اجتماعی مغول

دکتر یعقوب آژندتاریخ اجتماعی ایران در دوره مغول

محمد میر آفتاب:اشپولر   ترجمه.بتاریخ مغول در ایران

مهین همبلی:به اهتمامتاریخ اولجایتو

عبدالحسین میکده:رند گروسه ترجمهامپراطوری صحرا

عباس آشتیانیتاریخ مغول

دکتر ابراهیم تیموریامپراطوری مغول و ایران

شیرین بیاتیدین و دولت در ایران عهد مغول



پروفسور مهدی فرشادتاریخ مهندسی در ایران

عبدالرفیع حقیقتج2تاریخ علوم و فلسفه ایرانی  

عبدالرفیع حقیقتتاریخ وقایع فرهنگی ایران از آغاز تا امروز 

پرویز اتابکی:جما ل الدین سالم بن واصل  ترجمه1.2.3.4.5تاریخ ایوبیان     ج

حسن ملکج2تاریخ آموزش و پرورش در ایران    

سازمان آموزش وپرورش کرمان(1گنجینه )آموزش و پرورش کرمان در آئینه تاریخ

اسفندیار معتمدیاصفهان ،مدارس نوین و مفاخر آن

اقبال قاسمی پویامدارس جدید در دوره قاجاریه

پرویز بدیعییادداشتهای روزانه ناصرالدین شاه

حسن آزادپشت پرده های حرمسرا

علی عبداللهی نیا(میرزا آقا خان کرمانی)نامه باستان

جعفر محسنی : بویل   ترجمه. ای . جان (تاریخ و میراث )ایران 

ناصر نجمیعباس میرزا

محسن میرزایی1.2.3.4ج(ملیجک ثانی)روزنامه خاطرات عزیز السلطنه 

زهرا جمالی(زندگی عباس میرزا قاجار)دالور ایل قاجار 

فواد فاروقی(زندگی کریم خان زند)شهریاران بی تاج و تخت 

عبدالعظیم رضایی1.2.3.4تاریخ هزار ساله ایران    ج

پرویز رجبی : والتر هینتس      مترجمیافته های تازه از ایران باستان

2.3دیاکوف ج .وتاریخ جهان باستان

  عبدالعظیم رضاییجلدی12گنجینه تاریخ ایران  

دکتر پرویز رجبیاوستا .زرتشت.هزاره های گمشده    اهورا مزدا

دکتر پرویز رجبیهزاره های گمشده   هخامنشیان به روایتی دیگر

دکتر پرویز رجبیهزاره های گمشده    خشایار تا فروپاشی هخامنشیان

دکتر پرویز رجبی(پارت ها)هزاره های گمشده    اشکانیان 

دکتر پرویز رجبیهزاره های گمشده     ساسانیان

(مشیرالدوله)حسن پیرنیا 1.2.3ایران باستان ج 

عباس اقبال آشتیانی-حسن پیرنیا  دوره تاریخ ایران

محمد جواد مشکور(از باستان تا قاجاریه)تاریخ ایران زمین

فتاحی-فتح الدین تاریخ ایران   دوره قاجار

اردشیر خدادادیانتاریخ ایران باستان    آریاها و مادها

اردشیر خدادادیانتاریخ ایران باستان    سلوکیان

اردشیر خدادادیانتاریخ ایران باستان    هخامنشی ها

حسن پیرنیا و عباس اقبال اشتیانیتاریخ کامل ایران 

ثاقب فر:ویسهوفر ترجمه.یایران باستان 

محمد جواد مشکورایران در عهد باستان در تاریخ اقوام وپادشاهان پیش از اسالم

عزیزاله بیاتج2  (از آغاز تا سلسله صفویه )شناسایی منابع و ماخذ تاریخ ایران 

محمد معین:گیرشمن   ترجمه.  رج2ایران از آغاز تا اسالم   

احمد کسرویشهریاران گمنام

امیر مهدی بدیع ج14یونانیان و بربرها    

احمد آرام:امیر مهدی بدیع   ترجمه2و1یونانیان و بربرها        ج

دکتر رقیه بهزادی:کینگ   ترجمه.لج2تاریخ بابل    

منوچهر ستوده1.2.3.4.5از آستارا تا استر آباد     ج

مسیح ذبیحی و منوچهر ستوده6.7از آستارا تا استر آباد      ج

ابوالبشری- نوعی در خراسان (ع)امام رضا 

رقیه بهزادی:لوزینسکی   ترجمه.فخاستگاه پارت ها

هوشنگ صادقی:فرانس آلتهایم     ترجمهتاریخ وفرهنگ اشکانیان

نعمت احمدی- محمد خان اعتماد السلطنه تاریخ اشکانیان

بهرام داهیم(اشک ششم)سرگذشت مهرداد اول

مسعود رجب نیا- محمد جواد مشکورتاریخ سیاسی اجتماعی اشکانیان پارتیان

کریم کشاورز:ترجمه-م دیاکونوف .ماشکانیان

کاظم کاظم زاده:اینواستسف   ترجمه.کتحقیقاتی درباره ساسانیان

علیرضا شاپور شهبازیتاریخ ساسانیان

طوبی فاضلی پورتاریخ کشاورزی در دوره ساسانیان



سمیعی:شیپ بان   برگردان. کج.2تاریخ شاهنشاهی ساسانی 

کیکاووس جهانداری:شیب مان    ترجمه.کمبانی تاریخ ساسانیان

کیکاووس جهانداری:ترجمه/   وینتر، دیگناس ج3روم و ایران 

بهرام واهیم ساله ایران و روم27خسرو پرویز جنگهای 

یاسمی:کریستین سن   ترجمه.آایران در زمان سامانیان

صدری- پهلوان سامانیان و نقش آنها در اعتالی تمدن و فرهنگ ایران زمین

جواد هرویایران در زمان سامانیان

زهرا ربانیفرهنگ ایران در قلمرو سلجوقیان روم

محسن مرسل پورتاریخ سلجوقیان کرمان

دکتر ملیحه ستارزادهسلجوقیان

دکتر محمد امین ریاحی2.3عالم نادری ج 

جلد اول  (از آغاز سلطنت قاجارها تا پایان جنگ نخستین با روسیه )تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر  سعید نفیسی

طاهره پروین اکرم: توکل بیگ  به کوشش (بر اساس شاهنامه فردوسی  )تاریخ دلگشای شمشیر خانی 

محمد حسین قدوسینادر نامه

موسی نجفیاندیشه تحریم در تاریخ سیاسی ایران

سید جعفر شهیدی- میرزامهدیخان استر آبادی (تاریخ عصر نادر شاه)دره نادره 

یدهللا شکریتاریخ عالم آرای صفوی

منوچهر مطیعیشاه عباس و گنج های نهفته در خلیج فارس

دکتر مقصود علی صادقیصفویه در گستره تاریخ ایران زمین

حسن انوشه:کمرون ترجمه.جایران در سپیده دم تاریخ

کیکاووس جهانداری:وایت  ترجمه.آنجهان های گم شده

کریم امامی:دنیس رایت  ترجمهایرانیان در میان انگلیسی ها

منوچهر ستوده:میر تیمور مرعشی تصحیحتاریخ خاندان مرعشی مازندران

خشایار بهاری:چارلز هیگ نت مترجملشکر کشی خشایار به یونان

مهدی سمسار:یر بریان  ترجمه.پی 1.2تاریخ امپراطوری هخامنشیان ج

خشایار بهاری: تالیس ترجمه.ن - کرتیس . جامپراطوری فراموش شده هخامنشیان

ناهید فروغان:پی یر بریان  ترجمه1.2امپراطوری هخامنشی ج

محمد مقدم:آلبرت تن اومستد  ترجمهتاریخ شاهنشاهی و هخامنشی

رضا یعقوبی(زندگی نامه عالمه علی اکبر دهخدا با تاکید بر جنبه سیاسی آن 

شاپور آرین نژاد(زندگی شگفت انگیز کوروش )فرزند سرنوشت  

غالمرضا برومندی/ الکساندر مقدونی  مهدی زارع آوای پارسه 

بیدسرخی. م : کوروفکین   ترجمه.پ.ف1تاریخ دنیای قدیم  ج

نگره: انتشاراتی خاطرات اردشیر آوانسیان

(التین)فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی 

افشین مویدی:میکا واستاری ترجمهبت شکنی در عصر داریوش

دکتر پرویز رجبی:هاید ماری کخ  مترجم از زبان داریوش

ذبیح هللا منصوری:هارولد و هرودت  ترجمهقدم به قدم با اسکندر در کشور ایران

مهدی حاضری(امام ومراجع تقلید)اسناد ماندگار نامه ها،پیام ها و تلگرافها

بختور تاش.دکتر نحکومتی که برای جهان دستور می نوشت

همایون صنعتی زاده:یوتن بی   ترجمه.آجغرافیای اداری هخامنشیان

سالکین فخراعی گیالنیتاریخ ایران ج اول

حسین مکی جلدی8 ساله ایران     20تاریخ 

بهرام افراسیابی(جنگ به روایت تصویر)نبرد برلین

جهانگیر موسوی زاده1.2محاکمه   ج 

خسرو معتضد1.2سراب جانشین پسر ج

مرتضی صادقکارروانشناسی سه انقالب

جعفر مهدی نیاقتلهای سیاسی و تاریخ سی قرن ایران

پسیان ومعتضد(رضا شاه)از سواد کوه تا ژوهانسبورگ

دکتر بریمانانگیر نیسیون یا دادگاه تفتیش عقاید

حسین مکی1.2کتاب سیاه ج

محمود طلوعیبازی قدرت جنگ نفت در خاورمیانه

سعیدی سیرجانی(گرایشهای خفیه نویان انگلیس)وقایع اتفاقیه

میراث فرهنگی آذربایجان شرقییکصدمین سالگرد انقالب مشروطه



مطالعات تاریخ معاصر ایران مجموعه مقاالت1نهضت مشروطیت ایران ج

کاوه بیات( شمسی1300مجموعه اسناد )انقالب خراسان 

سعیدی سیرجانیوقایع اتفاقیه

حیدری- کمالی ج2احمد مجداالسالم کرمانی روایتگر مشروطه   

احمد کسرویتاریخ مشروطه ایران

رشیدی.ع:ترجمه(خاطرات ژنرال هایز)ماموریت در تهران

مریم میر احمدیپژوهشی در تاریخ معاصر ایران

علی اصغر حکمتسی خاطره در عصر پهلوی 

طیرانی- عباسی خاطرات نصرهللا انتظام

فروغ پارساتفاسیر شیعی و تحوالت تاریخی ایران

محمدتقی لسان الملکج2           (3تاریخ قاجاریه  )ناسخ التواریخ 

محمد مهدی اشتهاریبابی گری وبهایی گری

الیور باست(زبان فرانسه  )ایران و جنگ جهانی اول 

ناصر تکمیل همایونره آغاز فرمانروایی ایل قاجار

ابراهیم تیموریتحریم تنباکو

حسین ابو ترابیانکشیش های انگلیسی

حسین ابوترابیان- انیگرافر . دبذرهای توطئه

عزت هللا فوالدوندرشد سیاسی

علیرضا مالیی توانیایران و دولت ملی در جنگ جهانی اول

صدقی:الجوردی ترجمهاتحادیه کارگری

حبیبی- حامدتاریخ صنعت برق در ایران

محمد مطلوعی(جای پای زن در مسیرتاریخ معاصرایران)ازطاووس تافرح

زبیده جهانگیری امیرانی در آیینه خواندنیها

تفضلی- معتضد (زنان حرمسرای ناصرالدین شاه)از فروغ السلطنه تا انیش الدوله

فریدون هویداسقوط شاه

دانشگاه فردوسی مشهدنقش مشهد در انقالب اسالمی 

با مقدمه محمود طلوعی(خاطرات اشرف پهلوی)من و برادرم

دانش عباسی شهنی(تاریخ تحوالت صنعت نفت )تاریخ مسجد سلیمان 

عباس مخبر:زونیس مترجم .م(روانشناسی شخصیت شاه)شکست شاهانه

خاطرات امیر اسدهللا علم1.2گفتگوی من با شاه ج 

غالمحسین زرگری نژادروز شماار تحوالت ایران در عصر قاجاریه

عبدالرفیع حقیقتتقویم تاریخ سیاسی ایران

(خاطرات احمد نفیسی شهردار سابق تهران)برنده ها هم بازنده اند

دکتر علی بهزادی 1.2.3شبه خاطرات ج

(خاطرات محمدارجمندسرپرست تلگرافخانه رضاه شاه)شش سال دردربار پهلوی                                                                

دکتر باقر عاقلیرضا شاه و قشون متحدالشکل

دکتر وحید نیامعاهدات ننگین قاجار

مهین دستمالچی ج2فهرست گزیده مقاالت روزنامه ها ایران 

حسین ابو ترابیان 1326 تا 1320مطبوعات ایران از شهریور 

موجانی ، چنار ، بیگی (اسناد آرشیو عثمانی درباره ایران )اسناد سلطانی 

مهدی وزین افضل(کتاب ارشد )تاریخ ایران باستان 

سید فرید قاسمی:بکوششج2روزنامه اردوی همایونی  

مرکز اسناد تاریخی وزارت اطالعات(مجله امید ایران  )مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک

ناصرالدین پروین.تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان ودیگر پارسی نویسان  ج اول                         

آذر مشایخ فریدنی:ترجمهدانشگاه االزهر تاریخ هزار ساله تعلیمات عالیه اسالمی

دکتر نورهللا کساییتاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی

بهنام محمد پناه: کاوه فرخ   ترجمه سواره نظام زبده ارتش ساسانی

عبدالرضا هوشنگ مهدوی(از ابتدای دوران صفوی تا پایان جنگ جهانی اول)روابط خارجی ایران

استوارت.تی - مک کازلند21روابط آمریکا وانگلیس در آغاز قرن 

قاسم صفویتاریخ روابط بین الملل در قرن نوزدهم    ج اول

دکتر ابوالقاسم طاهریتاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس

جان هون نین:لیان  ترجمه. جتاریخ روابط چین و ایران

محمد باقر آرام:سیلسون ترجمه.آروابط سیاسی ایران و آمریکا



غالمرضا علی باباییتاریخ سیاست خارجی ایران از شاهنشاهی هخامنشی تا به امروز

علیرضا ذکاوتی قراگزلو: آدم متز  ترجمه تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسالمی

دکتر وهاب ولی: فاروق سومر  ترجمه تاریخ ، تشکیالت طایفه ای و حماسه ها (ترکمن ها  )تاریخ غزها 

علی جواهر کالم:جرجی زیدان ترجمه تاریخ تمدن اسالم

مانی بهرامیتاریخ جامع بم و ارگ بم

پروین ترکمنی آذر(از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول  )تاریخ نگاری در ایران 

دکتر یعقوب آژند:مترجم(دوره تیموریان)تاریخ ایران 

محمد جوینی1.2.3تاریخ جهانگشای جوینی ج

آرام-سیوری غفاری فرد. راجر تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی

عزیزاله بیات(از ماد تا پهلوی)تاریخی تطبیقی ایران با کشورهای جهان

حسن انوشه: فرای      مترجم . ن. ر(از اسالم تا سالجقه )تاریخ ایران  

جواد هرویتاریخ سامانیان

حسن انوشه:باسورث ترجمه.ک1.2تاریخ غزنویان ج

احسان یار شاطر ترجمه حسن انوشهقسمت دوم.3تاریخ ایران ج

احسان یار شاطر ترجمه حسن انوشهقسمت دوم.3تاریخ ایران ج

احسان یار شاطر ترجمه حسن انوشهقسمت دوم.2تاریخ ایران ج

حسن انوشه:مترجم-  فرای (از فروپاشی سامانیان تا آمدن سلجوقیان)تاریخ ایران 

حسن انوشه:آبویل مترجم.ج5تاریخ ایران ج

عبدالحسین زرین کوب ج2     (قبل از اسالم)تاریخ مردم ایران

عبدالحسین زرین کوب ج2(از پایان سامانیان تا پایان آلبویه)تاریخ مردم ایران

عبدالحسین زرین کوب(بعد از اسالم)تاریخ ایران

عبدالحسین زرین کوبدو قرن سکوت

رضا رضازاده لنگرودی ج3جنبش های اجتماعی در ایران پس از اسالم    

مرتضی راوندی1.4.5.6.7.8.9.10تاریخ اجتماعی ایران ج

دکتر محمد ابراهیم آیتیآندلس یا حکومت مسلمین در اروپا

محمد رضا شفیعی کدکنیقلندریه در تاریخ

فانی-پیرانفر :جان برنان ترجمه(ج2)      1.2علم در تاریخ 

خرمشاهی- ثالثی-مالیری:جان برنان ترجمه( ج2)      3.4علم در تاریخ

فرهاد دفتریتاریخ و عقاید اسماعیلیه

نوش آفرین انصاری:ژان سواژه ترجمهمدخل تاریخ شرق اسالمی

لطفعلی خنجی:ادوارد سعید ترجمهشرق شناسی

رقیه بهزادی:مینورسکی ترجمه.و(ماد)نامهای جغرافیایی و ریشه های تاریخی آنها در آتروپاتن

حسن الهوتی:نفیس احمد ترجمهخدمات مسلمانان به جغرافیا

منوچهر ستوده:بکوششحدودالعالم من المشرق الی المغرب

برادری-متقی زاده :عبدارزاق جوهری مترجمانتاریخ اکتشافات جغرافی

بنیاد پژوهشهای اسالمی 2.3مجموعه مقاالت سمینار جغرافیایی ج

پوران فرخ زاد1.2زن از کتیبه تا تاریخ     ج

مریم میر احمدی:ج ترجمه2اشپولر .ب.ج اول ج2تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ج اول 

مریم میر احمدی:ج ترجمه2اشپولر .ب.ج اول ج2تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ج دوم 

اقبال آشتیانی(پس از اسالم)تاریخ ایران

علی اصغر روش:ویل دورانت ترجمه(قیصر و مسیح)تاریخ تمدن

دکتر علینقی منزوی:یاقوت حموی بندادی ترجمه(جلد دوم)ج3-(جلد اول)ج8معجم البلدان 

(فرصت الدوله)سید محمد نصر حسینی(بالد و اماکن فارس)آثار العجم

دکتر آذز تاش آذر نوش:ترجمه(یحیی البالذری)فتوح البلدان

دکتر آذر تاش آذر نوش:ترجمه(یحیی البالذری)فتوح البلدان

کریم کشاورز:و بار توله ترجمه.و انتشارات بنیاد فرهنگ ایران1.2ترکستان نامه ج

کریم کشاورز:و بار توله ترجمه.وانتشارات آگاه(1.2)ترکستان نامه 

محمد مدرس زنجانی:به اهتماممجمع التواریخ السلطانیه

محمد حسین تسبیحی: میرسید ظهیرالدین سید نصیرالدین مرعشی  به کوشش تاریخ طبرستان و رویان و مازندران 

عبدالحسین حبیبی:عبدهللا محمد بن حسین بلخی به تصحیحفضائل بلخ

عبدالحسین نوایی: سلطان هاشم میرزا  با تصحیحات (شرح ارتباط سادات مرعشی با سالطین صفویه )زبور آل داود 

دکتر جعفر شعار:ابوالشرف ناصح جوفادقانی به اهتمامترجمه تاریخ یمینی

محمد روشن:گردانیده منسوب به بلعمی  به تصحیح(جلدی5)تاریخنامه طبری  



ابو علی محمد بلعمینسخه3تاریخ طبری 

محمداکبر عشیق: فضل اله خنجی اصفهانی  تصحیح(شرح حکمرانی سالطین آق قویونلو و ظهور صفویان )تاریخ عالم آرای امینی 

مسعود میرزا ظل السلطانتاریخ مسعودی

دکتر خانبابا بیانی:حافظ ابرو به اهتمامذیل جامع التواریخ رشیدی  

مقصود علی تبریزی:شمس الدین محمد بن شهروزی ترجمه(تاریخ الحکما)نزهنه الرواح و روضه االفراح

محمد ابراهیم آیتی:احمدبن ابی یعقوب ترجمهالبلدان

ابوبکر تهرانی(تاریخ آق قونیلو وقراقونیلووجغاتای )کتاب دیاربکریه 

منوچهر ستوده:علی بن شمس الدین  حسین الهیجی تصحیح( ساله گیالن40حوادث )تاریخ خانی 

دکتر خانباپا بیانی:حافظ ابرو به اهتمامذیل جامع التواریخ   

بهمن کریمی:رشید الدین فضل هللا همدانی به کوشش1.2جامع التواریخ ج 

عبدالرحمن شرفکندی:زکریا بن محمدبن محمود ترجمهآثار البالد و اخبار العباد

محمد ابراهیم آیتی:احمد بن ابی یعقوب تر جمه 1.2تاریخ یعقوبی ج

محمد جواد مشکورتاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری

ایرج افشار:محمد جعفر بن محمد حسین نائینی به کوشش ج2(تاریخ یزد در دوره نادری وزندی و فتحعلی شاه)جامع جعفری

نادره جاللی: تصحیح و تعلیقات تاریخ آل سلجوق در آناطولی 

مجیدی... عنایت ا: تصحیحمجموعه آثار حاجی عبدهللا خان قراگوزلو امیرنظام همدانی

(وارد)محمد شفیع طهرانی (تاریخ سقوط صفویان ، پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی )مرآت واردات 

ریاضی-تاج پور:غریغور ابوالفرج اهرون ترجمهتاریخ مختصر الدول

هندوشاه بن نخجوانیتجارب السلف در تواریخ خلفا و وزرای ایشان

ستوده ، مجیدی: محمدعلی خان رشوند  تصحیح (شرح وقایع تاریخی منطقه رودبار و الموت وقزوین )مجمل رشوند 

ابوالقاسم پاینده:ابوالحسن علی بن حسین مسعودی ترجمهالتنبیه و االشراف

محمد ابراهیم آیتی:احمد بن ابی یعقوب تر جمه (ترجمه و نشر کتاب)تاریخ یعقوبی 

میر جالل الدین حسین ارموی:سیف الدین بن نظام عقیلی به تصحیح  جلد2آثار الوزرا 

حسینقلی ستوده1.2تاریخ آل مظفر ج

محمودبیرسیاقی:حمداله مستوفی به کوششنزهه القلوب

منوچهر ستوده:مولفی ناشناخته به تصحیح هفت کشور یا صور االقالیم

دکتر جهانگیر قائم مقامیمقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی

جعفر مهدی نیا1.2.3.4 قرن    ج23هفت بار اشغال ایران در 

ذبیح هللا منصوری:گیرشمن ترجمه-هرمزفلد- موله 1.2.3.4سرزمین جاوید     ج

دکتر محمدعلی خنجیتاریخ مادو منشا نظریه دیاکوفوف

زهرا میرخانی:به کوشش(میرخانی)گوهر مقصود خاطرات سیاسی و اجتماعی دوره استبداد صغیر

محمد علی طالقانی:مری وات ترجمه.م اسپانیای اسالمی

اشرف احمدیقانون دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان

محمد مهدی شجاع شفیعی(از قرن دوم تا دوازدهم هجری)تاریخ هزار ساله اسالم در نواحی شمالی ایران 

هادی عالم زاده:صباح ابراهیم سعید ترجمهاصناف در عصر عباسی

فرهنگ ارشادمهاجرت تاریخی ایرانیان به هند

مهرداد بهارج3جستاری در فرهنگ ایران    

عباس خالصیتاریخچه بست وبست نشینی

ایرج کیامروری بر تاریخ پست ایران

رحیم رئیس نیا1جلد   (از آغاز تا اسالم )آذربایجان در سیر تاریخ ایران 

جواد مشکور ج2نظری به تاریخ آذربایجان 

محمد فاروق فرقانیج2تاریخ اسماعیلیان قهستان 

قرن تاریخ ایتالیا و اروپا27     محمد حسن افضلی نژاد: باربادورو  مترجم .ب  

 ظیرالدین بن  نصیرالدین مرعشی تصحیح منوچهر ستودهتاریخ گیالن و دیلمستان

   محمدبن محمدرضا اصفهانی تصحیح منوچهر ستودهنصف جهان

منوچهر ستوده:مال شیخعلی گیالنی به تصحیح تاریخ مازندران

علی صدراییروز شمار سالها برای در تاریخ نقده

مسعود عالم پور رجبیج2تاریخ تبریز    

اسمعیل واعظ جوادی:شهاب الدین ابی الخیرزرکوب شیرازی کوشششیراز نامه

دکتر اسماعیل حاکمیمتون تاریخی

ابوالفضل لسانیطالی سیاه یا بالی ایران

احمد کتابی  قحطی های ایران

محمد کریمی: مجد    ترجمهقحطی بزرگ 



شاپور رواسانینهضت جنگل

وحید مازندرانی: اونز  ترجمه. آ.ج : تنظیم تاریخ هرودوت 

ناصر تکمیل همایوندانشگاه جندی شاپور

آندرانیک هویانایرانیان ارمنی

حسینعلی ممتحننهضت شعوبیه

ذبیح اله صفا:کریستین سن ترجمه- امانوئل . آ کیانیان

ژاسنت صلیبیایرانیان آشوری و کلدانی

نادر میرسعیدیایران باستان

محمدرضا ناجیسامانیان

غالمرضا امیرخانیتیموریان

ناصر تکمیل همایونخوارزم

علی اصغر بیژن پورج3کوروش هخامنشی    

رضا شعبانیکوروش کبیر

رضا شعبانیداریوش بزرگ

رضا شعبانیکریم خان زند

اصغر فروغی ابریتاریخ غوریان

رضا شعبانینادر شاه افشار

حسن پیرنیا3و2و1ج  (تاریخ مفصل ایران قدیم)ایران باستان

هوشنگ صادقی: شیپمان  ترجمه. ک مبانی تاریخ پارتیان

منیژه ربیعی رودسریبانک و بانکداری در ایران

منوچهر احتشامیراه آهن در ایران

منوچهر احتشامیراه وراه سازی در ایران

سید حسن امینیدادرسی و نظام قضایی در ایران

ناصر تکمیل همایونآموزش و پرورش در ایران

پرفسور مهدی نخستینتاریخ سرچشمه های اسالمی آموزش وپرورش غرب

سید حسن امینیدیوان استیفا

عنایت اله رضا: الکساندر سولژنیتسین  ترجمهبه زمامداران شوروی

سیاوش میرزا بیگی:جان بارون ترجمه(عملیات ماموران مخفی شوروی)ب . گ . ک 

میرزا زکی علی بابایی:پورگشتال   ترجمه.ه1.2.3.4.5تاریخ امپراطوری عثمانی ج

ثریا شهسواریاسناد و فعالیت های بهائیان در دوره محمد رضا شاه

مختاری-  زارعی  پهلویسم یا شبه مدرنیسم در ایران

مرتضی نورائیاسناد کارگزاری بوشهر

سهراب صالحیایران وانقالب اسالمی

غفاری فرد:یاکوت ابوت  ترجمهداریوش بزرگ

تورج آرامش-جرج ارول (1937گزارشی از جنگ داخلی اسپانیا)درود بر کاتالونیا

عزت اله فوالدوند-جرج ارول به یاد کاتالونیا

نوایی-بابایی : کریس هارمن  ترجمهتاریخ جهان مردمی

عبدالرفیع حقیقتمهاجرت تاریخی ایرانیان از قرن اول هجری تا امروز

عبد الرفیع حقیقتتاریخ عرفان وعارفان ایرانی

عبدالرفیع حقیقتایران از دیدگاه اقبال الهوری

محمد عتیق پور( 1321 آذرماه 17فاجعه )بلوای نان    

عبدالرفیع حقیقتسخن انجمن

احمد تدین: همایون کاتوزیان  ترجمه مصدق و نبرد قدرت 

ناصر نجمیدکتر مصدق بر مسند حکومت 

سرهنگ غالمرضا نجاتیجلد2مصدق سال های مبارزه و مقاومت  

عبدالرفیع حقیقتزندگینامه ومبارزات مصدق

عبدالرفیع حقیقتتاریخ نهضتهای فکری ایران

عبدالرفیع حقیقتقهرمانان ملی ایران

عبدالرفیع حقیقتمکتب های عرفانی

عبدالرفیع حقیقت(آزاد مردان ایرانی)جنبش شعوبیان

عبدالرفیع حقیقتج2تاریخ نهضت های ملی ایران      

عبدالرفیع حقیقتحکومت دینی ساسانیان 

عبدالرفیع حقیقتتاریخ جنبش های مذهبی ایران



نصراله شیفتهزندگینامه ومبارزات سیاسی دکتر مصدق

مطالعات و پژوهش های سیاسیاسناد النه جاسوسی آمریکا

بصیر احمد دولت آبادیشناسنامه افغانستان

عبدالرفیع حقیقتشهیدان قلم واندیشه

علی رحیمی صادقکرمان وآقامحمد خان قاجار

رحمت اله معتمدیار سیاه کوه تا دهانه ذوالفقار

عبدالرفیع حقیقتتاریخ فرهنگ و تمدن ایران

علینقی وزیری:محمدبن احمد مقدسی     ترجمهاحسن التقاسیم فی معرفه االقالیم

عبدالرفیع حقیقتسهروردی  شهید فرهنگ ملی ایران

اکبر کشاورز شیرازی(حدیث عارفان  )تاریخ و بررسی رجال شهر ری 

حسن زندیهمجموعه سوالهای کارشناسی ارشد تاریخ

ابراهیم انصاری الری: به کوشش (روز شمار هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران )انتخاب هفتم 

عبدالرفیع حقیقتسهروردی فیلسوف شهید ایران

عبدالرفیع حقیقتهجری8تاریخ جنبش سربداران ودیگر جنبش های ایران درق

دکتر شاپور رواسانی(نهضت جنگل)اولین جمهوری شورایی ایران 

داستان آفرینش وتاریخ پیشدادی وکیانی درباورهای کهن ایرانی    پرویز پژوم شریعتی

غالمرضا اسماعیل زادهج2طرح معرق    

حمید طوجیجلد3آموزش معرق کاری 

مازیار رستمیخودآموز جامع معرق بر چوب 

نیکو شجاع نوریج2چوب و هنرهای چوبی ایران   

مینو کریم نیا جلد2معرق روی چوب 

داود امیریج2معرق چوب   

حمید بلوچمنبت کاری روش و طرحها

محمد ستاریمنبت کاری روش و طرحها

حمید طوجیمنبت کاری روش و طرحها

فرهنگستان هنرنگاره های چوبی مساجد آذربایجان شرقی

حمید طوجیاتصاالت چوبی

یاوری یادگار اصفهان(صفوی تا به امروز)قلمکار اصفهان 

حمید طوجیرنگ کاری چوب

حسین یاوریآشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن

زهرا رهنورد(تصویر آثاراکبر صوتی )مشبک 

محمود مددیآموزش مشبک کاری چوب

اصغر خانچیتراشه های ماندگار

میر محمد عباسیانصنعت لعاب سازی و رنگهای آن

مهرآسا غیبیسال تاریخ زیور آالت اقوام ایرانی35000 

منوچهر حمزه لونگاره های عشق

منوچهر حمزه لوهنر قلمزنی در ایران

غالمحسین توانگر زمیناموزش هنر قلمزنی

محمد ستاریقلمزنی

حامد شعبانی منش(تاریخچه ، آموزش ، اساتید بنام  )قلمزنی 

فرح حریری(اموزش سرمه دوزی)نقش و دست

الله محمد پور(هنر چاپ پارچه )چاپ باتیک 

شهین پزشکیسرمه دوزی

لطف صادقیحکاکی فیزیکی و شیمیایی روی شیشه

آرمان شیشه گر: شینجی فوکائی   برگردان به فارسی ج3شیشه ایرانی  

حسین یاوریج2شیشه گری دست در ایران    

سمیه اربابیواژگان تخصصی هنر فلزکاری

محمد افروغفلزکاری دوره سلجوقی و صفوی

علی اکبر زاده کرد مهینیج3  (مجموعه مرزبازرگان)شیشه    

مهناز شایسته فر:ریچارد وارد   ترجمهفلز کاری اسالمی

محمد تقی احسانیهفت هزار سال فلز کاری در ایران

مژگان اصالنیبسته بندی و تبلیغات در مراکزفروش 

صفر علی شعبانی خطیب  جلد6(آرایه و نقش فرشهای ایران )فرهنگ نامه تصویری   



حسین یاوریمبانی شناخت قالی ایران

مرکز تحقیقات فرش(فرش وصنایع دستی)کتابنامه 

طرحی از استاد حسین طاهر زادهطراحی قالی و تذهیب

ذبیح اله بداغی جلد4نیاز جان و فرش ترکمن 

مطالعات و پژوهشهای بازرگانیحمایت حقوق بین المللی ازطرح  و نقشهای فرش دستباف ایران

فضل اله حشمتی رضویفرش ایران

محمد ستاری ج2قالیبافی 

فرهنگستان هنرمقاالت اولین هم اندیشی هنر فرش

زهرا احمدیشستشو و مراقبت و نگهداری فرش دستباف 

ابوالفضل وکیلی جلد3رنگرزی الیاف فرش دستباف 

ابوالفضل وکیلیشناخت طرحها و نقشه های فرش ایران و جهان

بیژن اربابیمرمت قالی و زیر انداز

سید رضا خشکنابیادب و عرفان در قالی ایران

قالیچه های نفیس موزه دفینه

محمد افروغنماد و نشانه شناسی در فرش ایران

علی حصوریفرش سیستان

محمد مبارکی جلد2آموزش جامع طراحی فرش 

شیرین صور اسرافیل ج4کتاب فرش ایران    

شیرین صور اسرافیل ج2فرش و استاندارد    

غالمرضا طوسیان شاندیز: استون   برگردان . پ تعمیر قالی شرقی 

نازیال دریایی: دیوید بلک  ترجمه اطلس قالی و فرش 

بیژن اربابی: استون   ترجمه . پ فرهنگنامه فرش شرق

ایرج افشارفرش ایرانی

آرمن هانگالین   ترجمه اصغر کریمیقالی های ایرانی

فرناز عباسی فرقالیچه های تصویری ایران معاصر

دکتر سید جالل الدین بصام(انگلیسی- فارسی / فارسی - انگلیسی - دوزبانه)فرهنگ فرش دستباف

محمد جواد نصیریفرش ایران

       persian carpetکتاب التین فرش ایران

حشمتی رضوی-آذرپاد  ج2فرشنامه ایران     

تورج ژوله ج2پژوهشی در فرش ایران 

احمد دانشگرفرهنگ جامع فرش یادواره دانشنامه ایران

شیرین صور اسرافیلطراحان بزرگ فرش ایران

غالمعلی ملون(دریچه ای به قالی ایران)بهارستان

عباس سرمدیعرب زاده بدایع نگار فرش ایران

علی حصوریفرش بر مینیاتور

محمد جواد نصیریافسانه جاویدان فرش ایران

علی حصورینقش های قالی ترکمن و اقدام همسایه   سه جلد

سیروس پرهامشاهکارهای فرشبافی فارس

اکباتانیبافت فرشهای ظریف

تورج ژوله1عیوب فرش 

فرحناز اردانیشناسایی قالی های نقش برجسته

تورج ژوله1عیوب فرش 

گلیم باف و نقشه خوانی

قیچی کاری در فرش

غبارگیری

هماهنگی رنگ در فرش

 چله کشی ،پل بافی و بارگیری

(رفوگری)تعمیرات فرش 

نقشه فرش

بهداشت محیط کارگاه

آماده سازی مواد اولیه

اموزش فنی حرفه ای و رسمی 11و7و6و5و2و1طراحی فرش 

جعفر پاکدستشیوه طراحی فرش



(رشته صنایع دستی)آموزش متوسطه 1کارگاه طراحی نقوش سنتی

رحیم و ژرژ عناویانترمه های سلطنتی ایران و کشمیر

جاغرق-وکیلی  جلد3 1کارگاه طراحی نقشه قالی 

محمد علی رجبی: به کوشش طرح و نقش فرش ایران

حسن جبلیآموزش طراحی قالی

پرویز تناولی ج2گبه هنر زیر پا  

فاطمه فقیری زادهآموزش هنرگبه بافی

سیوس پرهام2و1دستبافته های عشایری و روستایی فارس   ج 

ایمان زکریاییشال های ترمه کرمان

زینب رجبی: ایو پورتر   ترجمه آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی

محمد مهدی بوذری: موریس  ترجمه - هیوز تکنیک های سنتی و معاصر چاپ دستی 

اسماعیل بنی اردالنمعرفت شناسی آثار صناعی

مصطفی رستمی(از سلجوقیان تا قاجار )جلد سازی ایرانیان  

محمد جوادی پور(پژوهشی در زمینه نمدهای گرگان و دشت  )نمدهای ایران  

همایونفر و الفت شایان:ویووسکا مترجم-آ هالج2گلیم   

منوچهر کیانی(بررسی هنر در ایل قشقایی  )کوچ با عشق شقایق 

کرامت اله افسر:بارنارد مترجم-هال.آ ج2گلیم های ایرانی 

آذرنوش:دانکن هالدین ترجمه جلدهای اسالمی: صحافی3مجموعه هنر اسالمی 

پرویز تناولیقفلهای ایران

(معرف توانمندیهای صنایع دستی وهنرهای سنتی آذربایجان شرقی)گوهر خیال

فایق توحیدیمبانی هنرهای فلز کاری ، نگارگری ، سفالگری ، بافته ها و منسوجات ، معماری ، خط وکتابت

سیمین لک پورج2سفید روی 

هاجر انتظاری شغل آبادیهنر خاتم سازی

دلشاد طهوریهنر خاتم سازی در ایران

عبدی- سعادتمند - یاوری (تجلی درخشان فیروزه ای در هنر ایرانی )خرمهره 

جاللی- روزی طلب هنر خاتم 

محمد ستاریخاتم سازی

یاوری ، بادیانیمروری بر پارچه های نفیس دوره صفویه

ورزی- حاجی شریفیفناوری سنتی رنگرزی و چاپ پارچه

حیدری-ویسیان-منتظرطبیعت گرایی در رنگرزی الیاف پروتئینی

منصور ورزیهنر و صنعت پرداخت و رنگرزی پوست

جهانشاهی افشار  ج3فرآیند و روشهای رنگرزی الیاف با مواد طبیعی   

حسین قیچی گنجینههنر باتیک

اعظم خرمی:      برونو لوچسی    مترجم مدل سازی چهره با استفاده از گل

علی مازندرانی: مالایر ونزل  مترجم انگشتری ها 

شادی فروغیصنایع دستی و گردشگری

نوشین فرا احمدیفیروزه

شهرام حیدر آبادیان(منتخب آثار فلز کاری  موزه رضا عباسی )شکوه فلز 

منتخب نقاشی های الکی در نمایشگاه موزه رضا عباسی

مقدم- هراتی بوم سنتی در هنرهای ایرانی

ایرج افشار: محمدبن ابی البرکات جوهری نیشابوری به کوشش جواهر نامه نظامی

وفایی- امان اللهی-بیاتی (زیورها)جواهر شناسی سنگهای قیمتی

دکتر داریوش ادیب4و3و2و1جهان جواهرات     ج 

فاطمه مجیدیکتاب شناسی صنایع دستی  

همدانی- یاوری سیری در قلمدان های الکی روغنی ایران

فریبا عرب زادهچرم دوزی در عرصه جهانی هنر

قاسم کیان مهرچاپ سیلک

پروین لطفی نژاد: کرسن ، گالوان   برگردانمبانی گریم

محمد توکلی بزازگوهر ایران

(اسفندیار کوه نور)منتخب صبا 3و2و1دایره المعارف هنرهای سنتی ایران ج

ادریس ابن عباسی (همراه با تست - گروه هنر )هنرهای سنتی 

ابن عباسی ، مقتدائیهنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران

علیرضا بهارلو: ویلم فلور  ترجمهصنایع دستی کهن در دوره قاجار



براتعلی- بهنود- حسینی1دایره المعارف عمومی و رشته های صنایع دستی ایران 

روزنامه جوان(صنایع دستی )چشمهای برگزیده هفت شهر ایران 

گروه هنری خاکیانج2بانک اطالعات صنایع دستی ایران    

مرکز مردم شناسی سازمان میراث فرهنگیهنرهای بومی در صنایع دستی باختران

هیراموتو کالک-جی کالکسیری در صنایع دستی ایران  

نورماه- یاوری نگرشی بر تحوالت صنایع دستی در جهان 

دکتر سیروس ابراهیم زاده :هانس وولف  ترجمه ج3صنایع دستی کهن ایران 

صنایع دستی استان مرکزیصنایع دستی استان مرکزی

مسعود رحیمی(نقاش ذهن خویش )بافنده کرد 

صنایع دستی استان قمصنایع دستی قم

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  ایالمصنایع دستی استان ایالم

اولین جشنواره عکس صنایع دستی ایران

عبدهللا فریاد:موریس دیماند مترجم ج3راهنمای صنایع اسالمی      

عبدهللا فریاد:کریستی ویلسن  ترجمه -جتاریخ صنایع ایران

عرفانی- یاوری هنر های سنتی در یک نگاه

فرزانه طاهری ، میترا طاهریکتابشناسی و راهنمای صنایع دستی ایران 

فروهر نورماه- حسین یاوری  ج2نگرش بر تحوالت صنایع دستی در جهان  

اداره کل هنرهای سنتیکتاب شناسی هنرهای سنتی

حسین یاوریتجلی نور در هنرهای سنتی

حسین یاوریکارشناسی آثار صنایع دستی

1نشریه دستها و نقش ها   شماره 

رضا بصیری:دوری ترجمه.جی .کهنر اسالمی

فریده طالب پورج4تاریخ پارچه و نساجی در ایران 

پروین آقایی: هربرت رید ترجمه تاریخ مجسمه سازی مدرن

نسیم کمپانیفرهنگ اصطالحات پارچه و پوشاک در ایران

صدیقه رمضانخانیج2هنر نساجی در شهر یزد   

مهناز شایسته فر:بیکر ترجمه .بمنسوجات اسالمی

ابوالقاسم سید صدرهنرهای صنایع دستی و حرف مربوط به آن

ستاره امیریالیاف شناسی 

قیاسی ، دولت آبادی ، رحیمیفرهنگ  واژگان و لغات پارچه و لباس

قیاسی ، دولت آبادی ، رحیمیپارچه و پوشاک در امثال و حکم فارسی

رهبرنیا ، رستمیج2تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان  

سیده زینب حسینیدانشنامه طراحی و چاپ با گرایش به طراحی و چاپ پارچه

میر رضا طاهری اطاقسرا:بلینوف  ترجمه .آ اصول طراحی و محاسبه بافت پارچه

فریده طالب پورج2منسوجات سنتی هند   

منتخب صبا نگرشی بر روند سوزن دوزیهای سنتی ایران 

محمدعلی کشاورزصفحه آرایی مجله

فکری ، سلماسی ، شمسمبانی طراحی پارچه 

زهره روح فرج8نگاهی به پارچه بافی دوران اسالمی   

حسنی ، مشیری ، سلمانیانپوشاک سنتی استان سمنان

نصرت اله سپهرناگفته هایی از صنایع دستی کهن منطقه کرمانشاه

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمنانج5صنایع دستی استان سمنان    

(اسفندیار کوه نور)منتخب صبا 10و9و8و4جلوه گری نقوش هندی در هنرهای سنتی ایران ج

میراث فرهنگی آذربایجان شرقیصنایع دستی آذربایجان شرقی 

محمد حسن عرب اسدیراهنمای مصور و جامع سنگهای قیمتی

به کوشش حسین خواجه بیدختیسنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در ایران و جهان

costume jewelleryjudite millerکتاب التین 

دکتر ابراهیمی:جان ترجمهفرآیند انتقال میان در چوب

ره شارف ترجمه محمدرضا عدل پورنسخه2راهنمای سیستم های ساخت و ساز خشک   

فرهنگستان هنر3 و 2و1مجموعه مقاالت اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران   جلد 

فرهنگستان هنر5 و 4مجموعه مقاالت دومین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران      جلد 

فائزی پور-ابراهیمی چوب خشک کن در کوره

آرزو اسکندریهنر طراحی لباس



ادهم ضرغام: هری جکسون  ترجمهبرنز ریزی آثار هنری به روش موم زدایی

رضا قاسم زادهمبانی طراحی و اصول کار کوره ها

دکتر یاوری،منصوری و سلطانی3آشنایی با هنرهای  سنتی 

حسین یاوریشناخت صنایع دستی ایران

مهناز محمدزاده میانجیبررسی سیر تاریخی سفال زرین فام در جهان

نسرین صدریبافندگی ایران از صنعتی تا سنتی

رفعت غیورنقش هنر سفالگری

دادور ، قریب پورشهریاری ، عرب نیاج3جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی   

محمد ابوالفضلینسخه2فناوری سنتی رنگرزی تار وپود در کاشان  

علینقی وزیریتاریخ عمومی هنرهای مصور

زیلون بیتا شمسینیدر امدی هنرهای زیبا

ماری مترجمان طباطبایی دینی.کنویسندگان برجسته قلمرو هنر

ترجمه مریم مدنی-هیلدتونراندو

بیدار بخت لواسانی-ونکاصول فرم و طرح

سمیع آذر.اسمیت مترجممفاهیم رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

شالومو مترجم حبیب اله ایت الهی.ژ(فلسفه ،زیباشناسی و تاریخ هنر)نگره های هنر

توتونچی- اعتصام :جرمی آینسلی  مترجمانیک قرن طراحی گرافیک

منصور کچوییحجم شناسی

هرمز معزر: گوئن وایت  ترجمه پرسپکتیو

فرهاد گشایش:پرتر لوگودمن مترجمبنیانهای گرافیک

حسن بلخاری قهی(مجموعه مقاالت )فلسفه هنر اسالمی 

ادواردزترجمه عربعلی شروهطراحی با سمت راست مغز

محمد افروغ(کارشناسی ارشد گروه هنر)فرهنگ و هنر ایران و جهان   

آهنگ حقانی: برایانت وایلدر  ترجمه. ج تاریخ هنر به زبان آدمیزاد

دکتر حسین بلخاریاشنایی با فلسفه هنر

شپرد ، رامینمبانی فلسفه هنر

نجف دریا بندری:ادوارد رید  ترجمهمعنی هنر

حبیب اله ایت الهیاینه نوروهنر

ج2زیبا شناخت مطالعات نظری و فلسفی هنر   

ج لوسیون مترجم فریبرز مجیدیمسایل کلی زیبا شناسی 

اریک نیوتن مترجم پرویزمرزبانمعنی زیبایی

لونسیون پ گالدیر مترجم فریبرز مجیدیزیبا شناسی فلسفی

صالح طباطبایی: کوماراسوامی   مترجم . آ ج2هنر و نماد گرایی سنتی  

کالینسن مترجم فریده فرنودفر.دترجمه زیبا شناختی

اریک نیوتن مترجم پرویزمرزبانمعنی زیبایی

بندتوکروچه مترجم فوادروحانیکلیات زیبا شناسی

حسن بلخاریمعنا و مفهوم زیبایی

حسن بلخاریهندسه خیال و زیبایی

حمید محمد قاسمیجلوهایی از هنر تصویر آفرینی در قرآن

محمد پور اقاسی.عفیف الهنسی مترجمهنر اسالمی

سعید بینای مطلقهنر در نظر افالطون

ابوالقاسم اسماعیل پور.یواخیم کلیم کایت مترجمج2هنر مانوی    

گریشمن مترجم دکتر یعقوب آژند.رفرهنگ های هنری ایران

ابوالحسن بهار همدانیدانش و هنر 

جلیل ضیاد پور2و1مختصرتاریخ هنر ایران و جهان  ج

مهناز شایسته فراسالمی-دیباچه ای به هنر ایرانی 

فرهاد گشایش. اسمیت مترجمفرهنگ اصطالحات هنری

صدیقه شوشه ریزچکیده پایان نامهای کارشناسی ارشد دانشگاه هنر

سید رضا حسینیدرک عمومی هنر

سیامک علیزاده: وایر تدوین. دفرهنگ تصویری

پرویزتناولیطلسم گرافیک سنتی ایران

احمد بیرشکاصول مناظر و زوایا پرسپکتیو

خسرو کریمیکتابنامه فرهنگ و هنر ایران در دوران پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی



فرهاد گشایش: آزبورن ، چیلورز  ترجمه سبک ها و مکتب های هنری

دکتر حبیب اله ایت الهیمبانی نظری هنرهای تجسمی

مجید جعفری الهیجانی2و1جلد    ( سینما و تلویزیون1359-1357)هنر در گرماگرم انقالب  

نشاط. دادورنقش زن در اثار هنری دوره ساسانیان

سید ابوالقاسم جزایری: جنسن  مترجم. و. ه سرچشمه های نخستین هنر مدرن

رضا افهمیتاریخ مختصر طراحی

پیترچایلدز رضارضاییمدرنیسم

فرید افشین-رابینسون . مهنر مدرن

کارول مترجم صالح طباطبایی. ندر امدی به فلسفه هنر

فرهاد ساسانیمقاالت سومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر

فریده دشتینگاره شیر دراندیشه و هنر هخامنشیان 

فرامرزنجدسمیعی . خون گالجنگ سواران در هنر ایران

فرهاد گشایشتاریخ هنر 

پرویز مرزبانخالصه تاریخ هنر

امیر حسین ذکرگو.سوامی مترجم. امقدمه ای بر هنرهند

بهروز فرنومنشا فرهنگ تمدن و هنردر بین النهرین کهن

صداف-مورتگان مترجمان باستی. اهنر بین النهرین باستان

محمود رضای الهیفلسفه هنر

فرهنگستان هنرج2   (مجموعه مقاالت هنرهای صناعی)گردهمایی مکتب اصفهان 

مشیت عالیی. برمودس گاردنر مترجم هنر و اخالق  

مسعود رجب نیا.ک پرایس مترجمتاریخ هنر اسالمی

مریم خسرو شاهی.لیتل مترجمگرایشهای هنری

مهتدی- گنجی (مجموعه راهنمای سیاسی برای هنر)موزه یک کارخانه است 

هنرمند: حرفه(ویژه گرافیک معاصر ایران ) 46نشریه هنرهای تصویری شماره 

هنرمند: حرفه(ویژه نامه هنر و معانی جمعی ) 59نشریه هنرهای تصویری شماره 

هنرمند: حرفه 57نشریه هنرهای تصویری شماره 

هنرمند: حرفه(ویژه کارت پستال و نامه نگاری ) 45نشریه هنرهای تصویری شماره 

کونل  مترجم هوشنگ طاهریهنر اسالمی

بیتا مختار معصومینقش دیروز ، گرافیک امروز

عفت السادات افضل موسیج2طبیعت در هنر باستان   

ندا گلیجانی مقدم: زکی محمد حسن  ترجمه گنجینه های فاطمیان 

ایمان افسریان:گردآوری2و1جلد    (درآمدی بر تاریخ انتقادی هنر معاصرایران)در جستجوی زمان نو  

 محمد معمارزادهج2تصویرو تجسم عرفان در هنرهای اسالمی  

ارین ازمودهکتاب شناسی هنر ایران قبل از اسالم

نظام الدین نوریمکتب ها، سبک ها وجنبشهای ادبی وهنری جهان تا پایان قرن بیستم

حامد مظاهریان(انگلیسی)بیبلیو گرافی آورآرت   

سیروس پرهام: پوپ    زیر نظر .         آ ( جلدی 15 )سیری در هنر ایران   

عباسعلی مهاجری(فارسی- انگلیسی )فرهنگ هنر      

محمد تقی فرامرزی. رید مترجم.ه فلسفه هنر معاصر 

عیسی بهنام:گیرشمن مترجم هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی

گیرشمن مترجم بهرام فره وشیهنر ایران در دوره پارتی و ساسانی

حسن افشارجلدی8تاریخ هنر 

محمد حسین حلیمیاصول و مبانی هنرهای تجسمی

رویین پاکباز دایرالمعارف هنر

علی رامین: ارنست گامبریج  ترجمه جلد2تاریخ هنر 

امین موید: آرنولد هاوزر      مترجم تاریخ اجتماعی هنر

لینتون مترجم علی رامینجلد2هنر مدرن 

مهدی اشترینقش غالب در هنر

محمد مدد پورحکمت معنوی و ساحت هنر

شروه.ع(جلدی5)    1-2-3-4-5اطالعات جامع هنر

محمد افروغمجموعه مقاالت زیبایی شناسی

بریس گات و آیورلوییسج3دانشنامه زیبا شناسی  

ایرج افشار (مجموعه مقاالت هنر)جستاری در تاریخ هنر ایران 



علی رامین: ترجمه و نگارش نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

احسان یارشاطرج2اوج های درخشان هنر ایران   

شهریار عدلهنرو جامعه در جهان ایرانی

رومن گریشمن  ترجمه بهرام فره وشیهنر ایران     ماد و هخامنشی  

رومن گریشمن  ترجمه بهرام فره وشیساسانی-      پارتی 1هنر ایران ج

ذکاء و سمساراثار هنری ایران

ابوالعال سودآورهنر دربارهای ایران

دکتر یعقوب آژند:هربرت رید ترجمه جلد2کتاب هنر 

مصطفی اسالمیه:ارناسون ترجمه تاریخ هنر مدرن

محسن کرامتی(فارسی- انگلیسی )فرهنگ اصطالحات و واژگان هنرهای تجسمی 

گ خپکوا اکبر خاکیموف ناهید کریم زندیهنر دراسیای مرکزی

مرتضی گودرزیگرافیک انقالب

اعظم راودراد: ویکتوریا الکساندر  ترجمه (شرحی بر اشکال زیبا و مردم پسند هنر )جامعه شناسی هنرها  

صالح طباطبایی: نوئل کارول  مترجم درآمدی بر فلسفه هنر

افشاری- ساعتچی : جرولد لوینسون  ترجمه زیبایی شناسی هنرها 

فریبرز مجیدی: جرولد لوینسون  ترجمه مسائل کلی زیبایی شناسی 

بهنام صدری: ایوا بئر   مترجم پیکر انسان در هنر اسالمی

علی اصغر قره باغیهنر نقد هنری 

حسین سلطان زادهیادداشت هایی در باب دیدگاه تیتوس بورکهارت درباره هنر اسالمی)هنرهای اسالمی 

عباس زمانیتاثیر هنر ساسانی در هنر اسالمی

عزیزی پور- ندوشن تاریخ و هنر شرق ایران از زمان هخامنشیان تا ظهور اسالم

یعقوب آژند:اسکراتن  ترجمه .ر- هاسپرز .ج فلسفه هنر و زیبایی شناسی

اکرم قیطاسی: ترجمه تجلی معنا در هنر اسالمی

دبلیو فرید مترجم پرویز مرزبانهنرهای ایران

یعقوب آژند: ترجمه و تدوین زیبایی شناسی و نقد هنر 

فریدون شایان: آونرزایس    ترجمه زیبایی شناسی علمی و مقوله های هنری 

هلن گاردنر مترجم محمد تقی فرامرزیهنر در گذر زمان

پرویز و زبان : بورک فلدمن     ترجمه.اج2تنوع تجارت تجسمی  

رویین پاکباز(سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید)در جستجو زبان نو   

ارنامن محمد تقی فرامرزی.ه.یتاریخ هنر نوین

پرویز مرزبان:جنسن ترجمه .و.ههنرهای تجسمی ازسپیده دم تاریخ تا عصرحاضر)تاریخ هنر

هرمز ریاحی:ویراستار-فردریک هارتسی و دوهزارسال تاریخ هنر

کرمی-گلن وارد     فخررنجبری پست مدرنیسم

سزابو. زتکنیک های آبرنگ

کوکرترجمه نصیری و سجادی. پتکنیک های اچنیک هنر چاپ دستی

ترجمه فرهاد گشایشطرح و فرم اتین

شروه ، قدرتی: پارامون    برگردان . خوزه م تئوری رنگ

  مهدی نهاویمقدمه ای به روابط هنری ایران عصرصفوی)جادوی رنگ 

محمد حسین حلیمی: ایتن  ترجمه کتاب رنگ 

ناصرپور پیرار5و2و1همنشینی رنگ هاج 

زهره روحفرتجلی شاهنامه در هنر اسالمی

فاطمه کریمیجلد2گلستان خیال 

انتشارات یساولیتاثیرهنرهای اسالمی درتحول هنراروپا )سوابق تاریخ نقوش

محمد ریاضیفرهنگ مصور اصطالحات ایران هنر

دکتر پرویز دبیرینگاهی به اصفهان شهر هنر

پیمان متینفرهنگ نامه خدایان دیوان نمادهای بین النهرین باستان

(انگلیسی)اشنایی میراث فرهنگی و هنری ایران   

محمد رضا ریخته گران.مارتین هید گرحقیقت و نسبت ان با هنر           

12تا 1تاریخ هنر          شماره 

محمد شریف احمدیجستاری در هنر دینی 

(مجموعه مقاالت)معنویت در هنر

عربعلی شروه:لوسیو می یر    ترجمهج2زیبا شناسی بصری   

کامران غبرایی:تری برت    ترجمه(شناخت هنر معاصر)نقد هنر 



مجموعه مقاالت(خط-گرافیک - نقاشی)به باغبانی می مانم در باغچه اش

مرتضی گودرزیجلدی4تاریخ تطبیقی هنر  

حسینی-بشروتنی -رفیعیگزیده تاریخ هنر ایران

فرهنگستان هنرخرد جاویدان 

حسین امید یانینقش وقف در فرایند توسعه

انتشارات اگاهمسائل ارضی و دهقانی

حسین نوربخشبنادر ایران در خلیج فارس

به مناسبت روز ملی خلیج فارس(ابواسحق ابراهیم اصطخری )معرفی نسخه ترجمه المسالک و الممالک 

ناصر تکمیل همایونخلیج فارس

طالقانی ، بکه گرامو، سیلواکوتو(فرانسه- انگلیسی  )کارتوگرافی تاریخی خلیج فارس 

خاتونی-نوعی خلیج فارس از دیروز تا امروز

ایرج افشار سیستانیجزیره بوموسی و جزایر تنب بزرگ وکوچک

ارسیا ، پوراحمد1مجموعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس  ج

جهانیان پور احمد2و1خلیج فارس ج

دبیر خانه همایش خلیج فارسمجموعه مقاالت دومین همایش علمی خلیج فارس

قرخلو- جهانیان : به اهتماممجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی خلیج فارس

کیانی هفت رنگنسخه7خلیج فارس همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس 

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللیمجموعه مقاالت پنجمین سمینار خلیج فارس

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللیمجموعه مقاالت دومین سمینار بررسی مسائل خلیج فارس

غالمرضا زعیمیتنگه هرمز

حسین نوربخشدریانوردی در ایران

علی بلوکباشیجزیره قشم

آندرانیک هویانایرانیان ارمنی

علی مظاهری ملک نامه نوبان2و1جاده ابریشم ج

محسن ثالثی: براونستون     ترجمه. فرانک و د.آجاده ابریشم

عبدلی ، گرکنی2و1تاریخ و جغرافیای تاریخی جاده ابریشم  ج

محسن ثالثی:فرانک و براونستون   ترجمهجاده ابریشم 

مهشید عبدلی: گردآوریگامی به سوی کتابشناسی جاده ابریشم

محمد رضا فشاهیمقدمه ای به سیر تفکر درقرون وسطی

حسن الهوتیجنبش اسالمی و گرایشهای قومی در مستعره هند

سیف ازاددموکراسی در هند

اریان پورپژوهندگان زبان

احمد خزاعیاشتغال در جهان سوم

یادمان چهرهای ماندگارچهره های ماندگار

هدایت اله فلسفیسازمانهای بین المللی

محمد علی خان السلطنهصید مروارید خلیج فارس

محمد کریمی زنجانی اصل: به کوشش درآمدی بر کشاکش غزالی و اسماعیلیان 

محمدرضا آخوندزاده: پیتر سجویک  ترجمه(مروری بر فلسفه اروپایی  )دکارت تا دریدا 

انتشارات علمی فرهنگیجلدی8تاریخ فلسفه   

سید حسین نصرنظرمتفکرن اسالمی درباره طبیعت

مرکز بین المللی گفت و گوی تمدنهانگاهی اجمالی به بعضی ازوجوه نظری تمدنها

ناصر تکمیل همایونآبسکون یا جزیره آشوراده

ناصر تکمیل همایونمرزهای ایران در دوره معاصر



بهرام امیر احمدیانتقسیمات کشوری

ذبیح اله صفا،چاوشی،آیتی،جمالپورهایده گر(پنج مقاله)ابوریحان ،فارابی،هایده گر

ناصر تکمیل همایونایران زمین

ناصر تکمیل همایوندریای مازندران

نواب مقربی: پیتر گادفری اسمیت  برگردان درآمدی بر فلسفه علم

قاسم کاکاییوحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستراکهارت

(حکمت )حمیدرضا نظری درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب 

عبدالمحمد آیتی: الجر    ترجمه-خوری تاریخ فلسفه در جهان اسالمی

غالمحسین ابراهیمی دینانی2و 1قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی   ج 

مجموعه مقاالت(درباره فالسفه وفلسفه)شوریده سران منطقی

مجموعه مقاالتفرهنگ شرق

مجموعه مقاالتسنت و فرهنگ

مجموعه مقاالتمسائل وچشم اندازهای فرهنگ

سید حسین رضوی: محمد بن ابوالفضل فخر رازی  به تصحیح (رساله ای کهن در باب بهداشت تن )حفظ البدن 

مجموعه مقاالتخانواده ،آموزش وفرهنگ

مجموعه مقاالت...دین،روانشناسی،انسان شناسی و

مجموعه مقاالت  (درباره انسان شناسی،مردم شناسی،جامعه شناسی )...دردم نهفته به

پژوهشکده تحقیقات راهبردیخانواده ایرانی، چالش ها وراهبردها

کاظم محمدی وایقانیسهروردی دانای حکمت باستان

کریم مجتهدیسهروردی و افکار او

سیروس سهامی:ترجمهتولستوی از نگاه خود ومعاصرانش

مهدی امانیجمعیت شناسی

مصطفی ازکیاجامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران

غالم عباس توسلینظریه های جامعه شناسی

غفاری- ازکیا توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران

ناصر فکوهی:ترجمه(پل کولن-ژان-مارک اوژه)انسان شناسی  

یوسف کرمی: مترجم روانشناسی اجتماعی

سیدمحمدی: هرگنهان  مترجم . آ تاریخ روانشناسی

سلمی خضر اجیوسی: زیر نظر (جلد دوم )میراث اسپانیای مسلمان    

پیرخائفی-معنوی پورروشهای پژوهش در علوم رفتاری

فرید ریش نیچهاراده قدرت 

یونس صمدیمجموعه قوانین و مقررات و بخشنامه ومعاهدات میراث فرهنگی    

یونس صمدیجلد2میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین المللی     

امید غنیجلد4مجموعه قوانین و مصوبات در دسترس مدیران    

امید غنیجلد2مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی و گردشگری   

یوکیلتو ترجمه سوسن چراغچی-فلیدون -برنارد رهنمودهای مدیریت برای محوطه های میراث فرهنگی

جلد2چراغچی    -صمدی - غنمی ایین نامه ها و معاهدات سازمان میراث فرهنگی و و گردشگری

دکتر مهدی حجتجلد3میراث فرهنگی در ایران     

یونس صمدی   دفترحقوقی و بین المللی میراث ایین نامه ها بخشنامه ها و معاهدات میراث فرهنگی 

 سازمان حج و اوقافمجموعه قوانین و مقررات اوقافی

وزارت مسکن و شهرسازیمقررات شهرسازی و معماری و طرحهای توسعه و عمران 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورجلد8 برنامه تحول در نظام اداری     7مصوبات 

شکری وسیروسقانون مجازات اسالمی

موسسه راهبران توسعهقانون خدمات کشوری

عبداله شمس1آیین دادرسی مدنی ج

نهاد کتابخانه های عمومی کشورقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اصغر محمدی همدانیمجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مشهدی- هداوند (در پرتو آراء دیوان عدالت اداری )اصول حقوق اداری 

محب اله آقاییبررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

عباس زراعتقانون مجازات اسالمی

یوسف رونققانون خدمات کشوری

سازمان سرمایه گذاریقانون وآئین نامه مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

علوی و طاهری فردمزایده



محمد حسین قشقاییقوانین و مقررات کار و امور اجتماعی 

دفتر تبلیغات و اطالع رسانیقوانین ومقررات تبلیغاتی کشوری

حسن عابد زادهمتن کامل قانون اساسی

حسن عابد زادهقانون مجازات اسالمی

وزارت معادن و فلزاتقانون معادن و آیین نامه اجرایی

80-75-73-72-71جلد6قانون بودجه کل کشور 

جهانگیر منصورمجموعه قوانین و مقررات حقوقی

فرج اله قربانیمجموعه قوانین و مقررات حقوقی

مجتبی اشرفیمحشای حقوقی

ایریمجموعه قوانین جزایی

مجتبی اشرفیمحشای ارضی جنگلها ،اب کشاورزی

سازمان معین اداراتمجموعه قوانین و مقررات استخدامی

سید مهدی مجتبیقانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی

معصومه زواریان: مترجمراهنمای معاضدت قضایی و استرداد

جواد خالقیانقوانین حقوقی

معاونت اموزشی مدیریت پژوهشیقوانین و مقررات  قضایی

روزنامه رسمی کشورآراء وحدت رویه قضایی

دکتر موسی عمیدهبه ووصیت در حقوق مدنی ایران

ناصر کاتو زیان2و1اثبات و دلیل اثبات    ج

غالمرضا حجتی اشرفیقلمروشورای حل اختالف در امور حقوقی و کیفری

مطالعات وزارت مسکن و شهریحقوق شهری و قوانین شهری

سید مهدی کماالنقوانین و مقررات تخلفات اداری

سید مهدی کماالنقانون کار

سید مهدی کماالنقوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی

سید مهدی کماالنقانون اساسی

دکتر شمس الدین جزایری(مطالعه بودجه از ابتدای مشروطیت تاحال)قوانین ما لیه 

مهران افشاریآیین جوانمردی

علی بلوکباشینخل گردانی

علی بلوکباشی(مناسک نمادین قالی شویی در مشهد اردهال)قالی شویان

سام خسروی فردمیراث طبیعی ایران

پزوهشگاه میراث فرهنگیج3    (گزارش مصور)میراث معنوی بشری 

عیسی مرادیترانه ها و زبان زدها و فرهنگ عامه مردم کرمان

ج2اسد اله شعور   نسخه2ترانه های غرجستان    

حسن خرمیضرب المثلهای منظوم

فریدون امیریانضرب المثلهای کهکیلویه وبو یر احمد

سید محمد علی امامجلد2چیستان نامه دزفولی 

زهرا حسینی موسیضرب المثل های شهربابک

صمد ملکی فرضرب المثلهای مشهور ایرانی

پژوهشکده مردم شناسیج4     (مجموعه مقاالت )فرهنگ و میراث طبیعی

حسین رحیمیانفرهنگ زبانزدهای رامسر

آهودشتی- نصری اشرفی از آیین تا نمایش

بنفشه مجازی(جایگاه زن از قرن اول تا عصر صفوی )به زیر مقنعه        

پردیس قند هاریزن و قدرت

ستاد امور فرهنگی و اجتماعی وزارت ارشادزنان در عرصه فرهنگ وهنر

حمید کریمیحقوق زن

مجید شالچیهویت زن از دیدگاه جوامع بین المللی

میرشکرایی وحسن زادهزن وفرهنگ

جولی موتوس     مترجم نجمه خندق ج3زن ، جنگ، بحران                

رقیه بهزادیزن در شرق باستان

نعمت اله فاضلیمردم نگاری هنر

م اولمان مترجم فریدون بدره ایطب اسالمی

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی (چکیده مقاالت )همایش ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا 

پنجعلی اصل- مهدیزاده درمان با آبهای معدنی



مطالعات و تحقیقات فرهنگیطب سنتی ایران

ادوارد براون مترجم مسعود رجب نیاتاریخ طب اسالمی 

مصطفوی:زین الدین محمداحدالجرجانی تصحیح2بخش     (طب قدیم)ذخیره خوارزمشاهی 

عبد النبی سالمیطب سنتی دوان

ایرج افشار سیستانیپزشکی سنتی مردم ایران

عبداله ساالریفرهنگ مردم کوهپایه ساوه

علی برزگر(دگر گردی بجستان وبجستانیان)گذر سرزمین ایزد

حمید ایزدپناهفرهنگ لری

منوچهر ستودهفرهنگ نائینی

محمد رضا راشد محصلج2جستاری در تاریخ و فرهنگ و اموزش نوین بیرجند      

محمود بختیاری شهری: به کوشش ج2  (مجموعه مقاالت )نوروزگاه در خراسان رضوی 

مهر موید محسنیفرهنگ عامیانه سیرجان

کریمیان سردشتیج2کتاب شناسی نوروز   

کریمیان سردشتیج3 کتاب شناسی نوروز   التین 

پژوهشکده مردم شناسیمقاالت نخستین همایش نوروز

هوشنگ عباسیآیین های سنتی نوروز در گیالن

پژوهشکده مردم شناسیمقاالت نخستین همایش نوروز  انگلیسی

جواد برومند سعیدنوروز جمشید

مرتضی هنریج2نوروزگان 

روزی احمدج2نوروز در ورارودان     

مرکز مردم شناسی3مجموعه مقاالت مردم شناسی

پژوهشکده مردم شناسیجلد2مجموعه مقاالت دومین همایش نوروز

اکبرزاده- سپهرفرنوروز در اذربایجان غربی

علی بلوکباشینوروز جشن نوزایی آفرینش

پوپک عظیم پور تبریزی(آیین بهاری تکه گردانی در آذربایجان  )تکه وتکه چی 

عسکر بهرامیجشن های ایرانیان

کوروش نیکنام(آیین ومراسم سنتی زرتشتیان ایران )از نوروز تا نوروز 

جهانگیر نصری اشرفیخنیاگران نوروزی

محسن شریفیانج7سازشناسی موسیقی بوشهر 

پرویز رجبیجشن های ایرانی

سازمان میراث فرهنگی کشورج2   (1369مهرماه )مجموعه مقاالت اولین گردهمایی مردم شناسی 

نادر کریمیان جلد4اسب نامه های فارسی   

پژوهشکده مردم ایرانیجلد5نخستین همایش اسب  در فرهنگ ایران 

پژوهشکده مردم ایرانیجلد2اسبچه خزر  چکیده پژوهش های 

پزوهشکده مردم ایرانیج3اسبچه خزر 

پزوهشکده سازمان میراث فرهنگیج2  (2مجموعه مقاالت ج )غذاهای محلی وسنتی استان مرکزی

علی ریاحیزارو باد و بلوچ

عباسی راد:اما نوئل تری  ترجمه جوامع سنتی مبتنی بر تیره و طایفه

ایرج افشار سیستانیکولی ها

ذبیح بهروزتقویم و تاریخ در ایران

محمد میر شکراییچای در ایران

شهرداد میرزاییج4واژه نامه توصیفی  کفش گری   

جمال انصاریآشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی

مالک شعاعیگاهشماری در فرهنگ کردی

موسی اکرمیگاهشماری ایرانی

بابا صفریسال تقویم تطبیقی180 

ابوالفضل نبئیتقویم و تقویم نگاری در تاریخ

فرهنگ و ارشاد مازندران(تبری و دیلمی)گاهشمار شمال 

علی اصغر بهرامی:مارگارت مید   ترجمهج3آدمیان وسرزمین ها    

محمود سلطانیه:یونگ  مترجم.ک ج2انسان و سمبولهایش    

مهر الزمان نوباننام مکانهای جغرافیایی در بستر زمان

حسین توکلی مقدموجه تسمه شهرهای ایران

ایرج افشارسیستانیج2پژوهش در نام شهرهای ایران   



حسین وحیدینامهای فارسی

محسن  پزشکیانقصه های مردم کازرون

علی مومنفرهنگ نامگذاری

حسین اذراننامنامه

ترجمه دادور و تاران-فورد  فرهنگ مصور نمادها و نشانه ها در جهان

سودابه فضایلیفرهنگ نمادها

حمید احمدیقومیت و قوم گرایی در ایران

ناصر فکوهی: روالن برتون   ترجمهقوم شناسی سیاسی

سروش-کاظمی - مکرمی فر-علیزاده  جلد6نگرشی به مهرنامه های عصر قاجاریه در بیرجند 

جواد صفی نژادنظامهای آبیاری سنتی در ایران    جلد دوم

ج4پژوهشکده مردم شناسی     مجموعه های مقاله های بین المللی انسان و آب

اصغر کریمی: ژان پیردیگار  ترجمه (مردم شناسی انسان و حیوانات اهلی )انسان وحیوان 

محمدمیر شکرایی(پژوهش مردم شناختی)انسان و آب درایران  

غالمرضا انصاف پورتاریخ و فرهنگ زورخانه

مهدی عباسیتاریخ ورزش باستانی و کشتی پهلوانی ایران

صابر و مختاریجلد2میراث پهلوانی      

فوزی غفاریج3نقش میراث فرهنگی بر روی تمبرهای ایران   

منصور میرزانیافرهنگنامه کنایه

علی محمد حق شناس(فونتیک  )آوا شناسی 

علی بلوکباشیجلد4معرفی و نقد اثاری در ادبیات مردم شناسی       

ده الیور مترجم علی برزگرمقدمه ای بر مردم شناسی

حسین مسرت(خشت ازدیدگاه معماری و مردم شناسی)خشت خام 

عبدالحسین سعیدیانسرزمین و مردم ایران

عبدالحسین سعیدیانمردمان ایران

سپیده پارسا پژوه  (اتنوگرافی یک تردید)ما آن ها 

حمیدرضا خزاعی(اسفراین )افسانه های خراسان 

ابراهیم شکور زادهعقاید و رسوم مردم خراسان

پژوهشکده مردم شناسیمردم شناسی ابیانه

حسینعلی بیهقیپژوهش و برسی فرهنگ عامه مردم ایران

اکبری و فرزینج3مشکه و ماالر      

سازمان میراث فرهنگیمجموعه مقاالت اولین همایش مردم شناسی میراث فرهنگی

مهردادعربستانیج2        (مردم شناختی دین ورزی)تعمیدیان غریب  

جهانگیر نصری اشرفیدریچه ای بر رسم ها ، نقل ها ، آیین ها و نمایش های مازندران

صادق هدایت فرهنگ عامیانه مردم ایران 

حمیدرضا حسنیج2مردم نگاری تفرش  

مهرالزمان نوبانج2مردم نگاری دلیجان 

پژوهشکده مردم شناسی -  املیا نرسیسیانس ج4مردم شناسی جنسیت      

سودابه معموریج5میراث ناملموس استان بوشهر   

محمد میرشکرایی  ج 2مهر و داغ بر خرمن و دام 

یاوری ،مسیحا، مغانکی عابدینی 3 و 2و 1فرهنگ عامه  

مرکز مردم شناسی ایران  ج 5مردم شناسی وفرهنگ عامه ایران  

سید علی اصغر شریعت زاده ج 6مجموعه مقاالت و مردم شناسی ایران دفتر اول  

حمید رضا خزاعی ج 3(سبزوار )افسانه های خراسان  

علی درویشیان و رضا خندان   3 و 2 و1فرهنگ افسانه های مردم ایران      ج

نادری و موحدی قصه های مردم استان مرکزی 

ایرج محرر آیین ها وافسانهای مردم لرستان 

محمد تقی پور افسانه های  گیالن 

روشن رحمانی افسانه های مردم فارسی زبان 

لوفلر  دل آشو مترجم جالل ستاری ج 2زبان رمزی قصه های پریوار   

غالمعلی سرمد   ج 6   (قصه های محلی بیرجند)روزی بود روزگاری بود 

مارتسولف، حسینی ، وکیلیان: الول ساتن ویرایش  ( قصه عامیانه ایرانی100)قصه های گلین خانم 

 علی سوری  (متل های نهاوند)یک سبد افسانه   



کریستن سن مترجم اکبری شامچی افسانه های ایرانیان 

افشین نادری نمونه ای از قصه های مردم ایران  

خداداد ابراهیمی قصه های مردم ایالم 

انجمن ادبیات داستانی مازندران قصه های اولین روز هفته 

سید احمد بر آبادی  ج 2مردم شناسی و مراسم عزاداری مردم در شهرستان بیرجند

پژوهشکده مردم شناسی  ج 5همایش بین المللی محرم و فرهنگ مردم 

پژوهشکده مردم شناسی مجموعه مقاالت همایش بین المللی محرم و فرهنگ مردم 

فریبا خوش منظرعزاداری ماه محرم در مشهد

پ چلکو وسطی مترجم داود حاتمیجلد2(هنر بومی پیشرو در ایران )تعزیه 

پژوهشکده مردم شناسی مجموعه مقاالت نخستین همایش محرم و فرهنگ مردم ایران

عنایت اله شهیدیتغزیه و تغزیه خوانی

صادق همایونیتعزیه در ایران 

پژوهشکده مردم شناسی  جلد3مجموعه مقاالت همایش بازی فرهنگ جوانان 

ایت محمدی 3و 2و 1فرهنگ بازیهای ایالم   ج 

عبدالحسین یادگاریحماسه های مردم بلوچ

ثریا قزل ایاق با همکاری افتخاری جلد 2راهنمای بازیهای ایران   

قادبرف مترجم اما نگلدی ضمیر- مراد وردیفترکمن های جهان

عطری-تاجیک فرهنگ بازیهای محلی ورامین  

عطری-تاجیک عزاداری در ورامین

دکتر احمد تمیم داریفرهنگ عامه

قصه ها وافسانه های مردم دنیا

عیسی زاده و مامدوفنسخه2    (موسیقی تالش)ترانه های مردم و نغمه های شادی

حسن حبیبی فهلیانیشعر ، موسیقی و ادبیات مردم ممسنی

حمیدرضا خزاعی (طبس )افسانه های خراسان  

حیدر لطفی نیانسخه2حماسه های قوم کرد      

کریمی-رحیمی (زندگی کودکان افغانی در ایران)سیب های کابل شیرین است 

سازمان میراث فرهنگی کشور بررسی سنگ نبشته مزار شهدا

شهرداد میرزاییج3واژه نامه توصیفی  دوزندگی   

ناصر فکوهیمبانی انسان شناسی

سپیده پارسا پژوه(مروری انسان شناختی بر هویت جمعی)ما، آنها 

جالل الدین رفیع فرج3سنگ نگاره های ارسباران  

قبادی،زرین فرد،:فریندارناس    مترجماننسخه3مقدمه ای بر مردم شناسی پزشکی حقوقی  

بهروز نیا:برونوبتلهایم   ترجمهج2  (کاربردهای افسانه وافسون)کودکان به قصه نیاز دارند

حمیدرضا خزاعینسخه3افسانه شعرها          

علی اصغر ارجیافسانه های قوچان

هادی غالم دوستنسخه3افسانه های افشار    

محمد اسدیاننسخه4آیین های گذر در ایران    

حمیدرضا خزاعیافسانه های خراسان جنوبی

غالمحسین بیابانینسخه3جرم وفرهنگ      

مزدک انوشه:گرد آوری و تدوین نسخه3چکیده مقاله های نخستین همایش تقابل با وندالیسم درمیراث فرهنگی        

نجله خندق :لطیفه    مترجم:نویسندهنسخه2سیمای ممنوع من   

منصور ثروتفرهنگ کنایات 

سودابه فضایلیج2فرهنگ غرایب   

آندرانیک هویاننسخه2فعالیت های فرهنگی هنری ارمنیان تهران  

حسن سپهر فرآیین ها ومراسم محرم در شهرستان ارومیه)روز دهم 

مینو کریم نیانخل در فرهنگ ایرانی

شمس السادات رضویج3افسانه های کرمان  

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی

ابوبکر محمدبن الحسن الحاسب الکرجیاستخراج آبهای پنهانی

سلیم سلیمی مویدنسخه4پاالن وپاالن دوزی در ایران    

جعفر کوهیافسانه های دیار شهریار

خمامی زاده:رابینو  ترجمه وتدوین.ل.ه/الفون .فصنعت نوغان در ایران

علیرضا فرزین(پژوهش مردم شناختی ومضمون سنگ)گور نگاره های لرستان 



قربانی-عربستانی:کارل هایدر    ترجمهنسخه2فیلم مردم نگار   

ناهید سخائیاننسخه2روش بازی کاله پران      

ژیال مشیریروش بازی الک دولک

انسان- محمودیمعماری کالسیک

تورانیان-محمودینقشه کشی معماری

محمودی-عامرینقشه کشی معماری برای زمینهایی محدود

رضا شاطریاندر شکل گیری فضاهای معماری

احمدی نژاد-محمودیفضا وطرح وچیدمان در معماری داخلی

سعید تاتایی:مترجم(طراحی اقلیمی)خورشید وباد ونور 

سیده مریم سیادتی:هافمن مترجم.جگونه شناسی عناصر معماری تاریخی

کوروش محمودی:مترجماطالعات معماری

فرهنگی-چکیده مقاالت گردهمایی ملی احیا اماکن تاریخی 

کوروش محمودی:مترجماصول و مبانی نور پردازی در معماری

نسخه2آگاهینامه  مهندسان مشاور گروه میراث فرهنگی   

محمودی ومحرمی وربیعیان:ترجمهاتوکد معماری داخلی

منوچهر مزینی: زیگفرید گیدئین  ترجمه فضا ، زمان و معماری

غالمحسین صدری افشار:پوپ مترجم.امعماری ایران

کرامت هللا افسر:پوپ ترجمه.امعماری ایران

انجمن مفاخر معماری ایرانکتاب معماران ایران  جلد اول 

یعقوب آژند:جرج میشل ترجمه نسخه3معماری جهان اسالم                 

 نسخه4سید احمد موسوی میراث فرهنگی و جنگ تحمیلی

فرزانه طاهری:بنکت مترجم:گردآوریکاربری تکنولوژی جدید و منطقه ای

عبدهللا جبل عالمی:گالدیری  ترجمه.اج2مسجد جامع اصفهان   

حسینعلی سلطانی زاده:گالدیری    ترجمه.امسجد جمعه اصفهان

پرویز ورجاوند:مارتن مترجم-هواکسبک شناسی هنر معماری و سرزمینهای اسالمی

پروین پرتویپدیدار شناسی مکان

محمدحسن افضلی نژاد: پیتر بلیک     مترجمپیشگامان معماری نوین 

هدی علم الهدی:مور مترجم.چج2آب و معماری                

علی محمد ساکی:پستر ویلی       مترجمقالع خشاشین

 نسخه4سامان سورتچی ج2قالع باستانی مازندران   

فرناز اخوان توکلی نسخه2کتابشناسی سلطانیه          

فرهنگستان هنرمجموعه مقاالت معماری وشهرسازی 

معماریان- اردشیری هویت شهری شیراز

(پژوهشگاه )سازمان میراث فرهنگی کشور 5 مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ج

2.3.5.1جمجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

محمود ماهرالنقشمیراث آجرکاری ایران

محمود طالقانی(خانه بهزادی  )میراث معماری روستایی گیالن 

محمود طالقانی(خانه مرادی  )میراث معماری روستایی گیالن 

محمود طالقانی(خانه موسوی  )میراث معماری روستایی گیالن 

محمد ابراهیم زارعی( اداره کل میراث فرهنگی84-77گزارش عملکرد )میراث بازیافته 

دکتر شهرام یوسفی فرشهر و روستا در سده های میانه تاریخ ایران

بهجو- زمانی - طالقانی شهرنشینی و توسعه نیافتگی در ایران

صادق شمس(جلوه هایی از هنر معماری ایران زمین )واژه نامه سنتی معماری ایران 

عبدالحمید نقره کارج2برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری   

حسین مسرت(خشت از دیدگاه معماری و مردم شناسی  )از خاک تا خشت 

حسن محمدی: بینگلی  ترجمه . ک ج2معماری و حریق      

(آلوار آلتو) 2مجموعه آثار معماری 

واحد ترجمه انتشارات هنر و معماری: مترجم(فرانک لویدرایت)3مجموعه آثار معماری 

نشر فضا معماری و موسیقی

بهرام قدیری-فتح الدین فخاری تهرانی-محمد مهریارشهرهای ایرانی دوره قاجار

فصلنامه فنی هنری اثر 

علیرضا عندلیبفرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران

بهرام قدیریساختارهای جدید در محیط های تاریخی



حبیبی ، محمدرسولی: سیمون آنوین     ترجمهبیست بنا که هر معماری باید بشناسد

ج2هوشنگ ثبوتی معماری گنبد سلطانیه در گذر گاه هنر

نادیا بنیادلوسقاخانه های تهران

معصومه رحیم زاده نادیا بنیادلوسقا تاالرهای مازنران 

سازمان زیبا سازی شهر تهرانمجموعه مقاالت نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی نورپردازی شهری

حسین گیتی افشاراسرار ساختمانی هرم بزرگ  گیزا

سمانه قرایی: ترجمهمعماری اروپا ومدیترانه قبل از رنسانس

هوشنگ مظاهریآرامگاه ارامنه اصفهان

Iran architecture for changing societies

ملیحه مهدی آبادی(گزارشی به مناسبت ثبت جهانی)بیستون 

شهروز جدید مغانلوج3آالچیق معماری انعطاف پذیر   

خوشنویس،دشت گرد:وای سیلیگ  مترجمین . مج2معماری مسکن جوامع خودگردان  

نعمتی-بختیاری-لباف خانیکیکاروانسراهای خراسان

مهنازاشرفی: گردآوری و تدوین چکیده مقاالت اولین همایش معماری دست کند 

سوسن نزهت زاده:مترجم- علی بایراک دار ج2تحلیل بناهای تاریخی و روش های مقاوم سازی لرزه ای   

حفاظت آثار باستانی ایرانج2بناهای تاریخی ایران    

شکوفه مصباحیبازسازی سردر عالی قاپو-مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی 

منوچهر حمزه لوتزیینات معماری خانه بروجردی های کاشان

لینا ملکمیانکلیساهای ارامنه ایران

محمدرضا ریاضی:مترجم  (میرسیدعلی)محمد علی جناباالصفهان

هوشنگ مظاهریآرامگاه خارجیان در اصفهان

گنجعلی ، عسگری ، مقری:ترجمه/ ماجد خلوصیحسن فتحی احیاگر معماری بومی

 نسخه4اصغر شعرباف گره و کاربندی

نیما مکاری و حسین عالیهنر اسالمی و تبلور آن در تاج محل و الحمرا

منوچهر طبیبیان: گوردون کالن  ترجمهگزیده منظر شهری 

سنگری- عمرانی مساجد تاریخی آذربایجان شرقی

اکرم قیطاسی:اولک گرابر ودیگران  مترجممعماری اسالمی

سنگری- عمرانی بافت تاریخی شهر تبریز

سعید هادی زاده کاخکیکبوترخانه در ایران 

محمد احمدی نژاد:ژان دویته مترجممعماری با خاک

راضیه رضازاده:برنت رادین مترجممعماری زمینه گرا

محمودی نژادفضا و مکان در طراحی شهری

سمانه یاریخانی:ترجمهاحیائ محله های تاریخی شهرها

طبیبیان: علی مدرس ترجمه/بون .کریستوفر،شهر و محیط زیست

محمودی نژادمسکن بومی ترکمن

سید حسن مرتضی زادهمهندسی آوا و روشنایی در معماری

نسخه2مترجم نارسیس سهرابی مال یوسف طراحی فضاهای شهری

قاسم زاده-نوریتنظیم شرایط محیطی

کاترین دی حشمت هللا عبدالوهابیفرم و کالبد در معماری منظر

پراکاش محمد رضا افضلی-چینگآشنایی با معماری جهان

احمدی- بمانیانمبانی طراحی منظر طبیعی در مناطق حفاظت شده

سید محسن موسوی:فورویاما مترجم.اهندسه فضای انسانی

یاغش کاظمیآتشگاه اصفهان

محمد حسین احمدیمعماری معاصر مساجد

مهدی پارساییج2 (جلوه های هنری نام پیامبر در کتیبه های معقلی شیراز)خط و خاک 

تاجیک- عالیمرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

میثم زندی(هنر و معماری اسالمی)مسجد

محمد رضا نیلفروشانمعماری ایرانی از آغاز تا دوره قاجاریه 

صارمی ، رادمردارزشهای پایدار در معماری ایران

1.2آینده      ج. حال.گذشته.معماری مسجد

  نسخه5آندرانیک هویان         کلیساهای مسیحیان در ایران زمین

 نسخه4آندرانیک هویان         کلیساهای ارامنیان ایران

رضا ابویی امام یزد12مطالعه قبه -هزار سال استواری 



محمد علی مخلصیجغرافیای تاریخی سلطانیه

حسین میسرتجلد2در آیینه خشت خام 

بابک داریوش-محمد فاتح ج2معماری روستایی     

فرزین رضاییانپنج هزار سال مهندسی ایرانی  

ولی هللا کاووسی: شیال بلر  ترجمه (مجموعه مزار شیخ عبدالصمد )معماری ایلخانی در نطنز 

آتوسا مهر تاش: پاسکال کوست  ترجمه  ش1218بناهای دوره اسالمی ایران  از آغاز تا 

سحر مختارانی-پانته آ مختارانی آرایه های معماری ایران

محمود مدنی-شیر ملک سعید آقایی.امعماری.فرم. ایده 

علیرضا آقا میری:هاریس ترجمه.سفرهنگ واژگان تاریخ معماری

دانشکده معماری دانشگاه شهیدبهشتی  (حمام ها،مدارس،بازار،خانه های کاشان،مساجد جامع،مساجد،خانه های یزد،کاروانسراها ، امامزاده ها و مقابر،بناهای مذهبی تهران)گنجنامه

رضا سیروس صبری(تاملی در عناصر معنی دهنده به منظر  )هنر محیطی 

مهندس مرتضی فرشته نژادنسخه2گره سازی و گره چینی در هنر معماری ایران 

انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحنسخه2 (دوران اسالمی)مجموعه آثار معماری سنتی ایران

 نسخه2انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نسخه2 (دوران قبل از اسالم)مجموعه آثار معماری سنتی ایران

احمد رضا آی:آنتونی سی                     ترجمه- آنتونادیس 1.2 بوطیقای معماری 

سامان صادقی:سنوزیان ترجمه.جمعماری فرآیند زیستی

صابر.رواقی :ترجمهخلق فضای قابل دفاع

یاران ، مهران فر: دی کی چینگ ، اکلر ترجمه 2الفبای معمار     ج

ونداد جلیلی: اردالن ، بختیار  مترجم (نقش سنت در معماری ایرانی  )حس وحدت 

حسین سلطان زادهفضاهای ورودی خانه های تهران قدیم

حناچی ، مهدوی نژادبازآفرینی شهرها میراثی برای آینده

ایرج افشار2و1معماری ایرانی  جلد 

غالمرضا نعیماسیر تحول معماری ایران از آغاز دوران اسالمی تا دوره تیموری

کوروش محمودی بیژن شادپی:ترجمهعناصر و جزییات ساختمانی

پیروز حناچی: ترجمه/  فیلدن ، یوکیلتو  مدیریت در محوطه های میراث جهانی 

رضا شاطریاناقلیم و معماری

فرزانه طاهری:بیکن ترجمه.اطراحی شهرها

عبدهللا فریار:دونالد ویلبر      ترجمهج4معماری ایران در دوره ایلخانیان 

علیرضا جذبی:محمد البوزجانی برگردان(کاربرد هندسه در عمل)هندسه ایرانی

 نسخه3استاد محمد کریم پیرنیا   زهره بزرگمهری هندسه در معماری

مسعود رجب نیا:عصام السعید و عایشه پارمان ترجمهنقشهای هندسی در هنر اسالمی

دکتر فریدون قریبشبکه ارتباطی در طراحی شهری

جهانشاه پاکزاد(کمیت تا کیفیت)سیر اندیشه ها درشهرسازی     

جهانشاه پاکزاد(ارمان تا واقعیت)سیر اندیشه ها درشهرسازی     

فیاض- حبیب :نورسن ترجمه-رمعماری برای معموالن

رسول مجتبی پور:ترجمهسرشت معماری

انجمن دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران: دیلمان، رخه نمان ، فیفر ترجمه اصول طراحی مسکن

علی اشرفی:حسن فتحی ترجمهساختمان سازی با مردم

sfahan (city of light)

سیاوش کبادیمصالح شناسی

تحقیقات مسکن و شهرسازیتاثیر فرم به پایداری ساختمان در برابر زلزله

قدچانی-فراهانیمسجد جامع ساوه

 مطالعات و تحقیقات مسکن و شهرسازی جلد4جغرافیا -مسکن-اقتصاد-مجموعه مباحث و روشهای شهر سازی 

آذر صادقی نژاد مقدمقلعه رودخان بزرگترین دژ گیالن

محمدرضا حائریقنات در ایران

لباف خانیکی-پایلی یزدی جلد4قنات های تفت      

علی تقی بهروزیتاریخچه ساختمان مسجد جامع عتیق شیراز

امیر علی خلیلیان:کویین تری      مترجممعماری ناشناخته

عباس دانشوری(مطالعه نگاره شناختی )مقابر برجی سده های میانی ایران  

نسرین جهانگرد:استویانویچ مترجم.تروشهای تاریخی پارادایم آنال

مدنی-آقایی :الزیو ترجمه-کرویادداشتهای معبدی برای معماران و طراحان

محمدعلی طاهریادامغان ششهزار ساله

 ج5نشر فضا بناها و شهر دامغان



دکتر منصور فالمکیحریم گذاری برای ثروت های فر هنگی ایران

دکتر محمد فالمکیج3باز زنده سازی بناها وشهر های تاریخی   

فردا موحد:          شیال کنی      مترجمهنر و معماری صفویه

شروه:ویلسون     ترجمهسازه الفبای معماری

علیرضا عندلیب ج 2نگاهی نو به راهبردها و سیاست های نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران 

حسین سلطان زادهفضاهای ورودی در معماری سنتی ایران

مهندس غالمحسین معماریان(گونه شناسی برونگرا)آشنایی با معمای مسکونی ایرانی

مهندس غالمحسین معماریان(گونه شناسی  درونگرا)آشنایی با معماری مسکونی ایرانی 

مهرداد قیومی: جعفر افندی         مترجم رساله معماریه

مالمد. ن.ر: ارنست نویفرت   ترجمهنویفرت آرشیتکت داتا 

تیموری- حناچی : دنیس رادول  ترجمهحفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی

مریم ماهوشنور در معماری قدیم ایران 

مهرو سامرئی: امیلیوپیتزی  ترجمه(پروژه ها وآثار)ماریوبوتا 

مهندس غالمحسین معماریان:استاد کریم پیرنیا      تالیف:تقریرمعماری ایرانی

اکبر زرگردرآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

مهندس تقی احمدیفرهنگ اصطالحات مهندسی شهرسازی

محمد یوسف کیانیج2تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی  

فریدون بدره ای:پیتر ویلی               مترجمج2   (قلعه های اسماعیلی در ایران و سوریه)آشیانه عقاب 

وحید قبادیانج2بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران     

دکتر یعقوب آژند:گرابر ترجمه.آ1هنر و معماری اسالمی 

هاشم جواد زاده:نورمن گراث       ترجمهعکاسی معماری

حسین راعیج2ابیانه یک روستا ، یک محله ، یک بنا   

پور گوان      با مقدمه جالل الدین سلطان کاشی.ج(هنر گره سازی)طرحهای هندسی اسالمی 

امیربانی مسعودمعماری معاصر ایران

دکترباقرآیت اله زاده شیرازی :هیلن برند  ترجمه.رمعماری اسالمی

محمد حسن جواهریج2یاد مانده های معماری سنتی سمنان   

حمید رضا عامری سیاهوییشناسایی سبک های معماری

مرتضی فرح بخش:مترجم / جان  ، نیکال اشست نسخه2جلد دوم    (آجر ، سفال ، خاک )راهنمای کاربردی حفاظت از ساختمان 

مهرداد قیومی:شولتس ترجمه.نوربرگج2معنا در معماری غرب    

زینب داعی پورگذر و خانه در بافت سنتی دزفول

حسین حسن پور:پیتر کالینز ترجمهدگرگونی آرمانها در معماری مدرن

اردشیر اشراقی:رابرت هیلن برند ترجمههنر و معماری اسالمی 

آقایی معدنی:مترجم(ساختمانها و پروژه ها)جینر استر لینگ

فرهاد گشایش:کالین پین ترجمه-فورداصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو

یاوری-مقتدر-خوانساریباغ ایرانی بازتابی ازبهشت

عباس مسعودیباغ شازده- باز شناسی باغ ایرانی  

یعقوب دانشدوستپیدایش باغ آسمانی ایران

علیرضا آریان پورپژوهشی در شناخت باغهای ایران

نسخه2حسین سلطان زاده تداوم طراحی باغ ایران در تاج محل

آزاده شاهچراغی(در آمدی بر بازشناسی و باز آفرینی باغ ایرانی )پارادایم های پردیس 

مهین دخت صبا:دونالد ویلبر مترجمباغ های ایرانی و کوشک های آن

غالمرضا نعیماباغ های ایرانی 

عبدالوهاب موسوی نسبج2  (باغ عباس آباد بهشهر)باغ در بهشت

تجلی امام رضا در میراث فرهنگی

میراث فرهنگی خراسان رضویج2 (میراث فرهنگی استان خراسان رضوی)بازپرایی بناهای استان 1بناهای آباد ج

(دکتر علی اکبر صارمی)طرحهایی از معماری ایران

اسفندیار حیدری پور2و1جلد    (مستند نگاری قلعه های تاریخی استان چهارمحال و بختیاری )عمارتهای خانی 

حسین سلطان زادهج2فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران   

موسی رجبی اصلج3نقش و رنگ در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی 

محمد احمدی نژاد: وایت  ترجمه. ادوارد ت مفاهیم پایه درمعماری 

مرتضی صدیق آموزش کروکی معماری

کیومرث زنده دل:ترجمهج2آثار معماری ادوارد آردو کاتاالنو    

iranantony hutt



حجت هللا حسن الریجانیکتابنامه بازار

رضا شیخستونها و سر ستونهای بناهای تهران

رحیم غیور فرعوامل بیولوژیک خسارت زا به بناهای تاریخی

(دفتر دوم)جستار کیفیت در تجربه های بار آفرینی شهری 

 ج4زهره بزرگ نیا     معماران ایران از آغاز دوره اسالمی تا پایان دوره قاجار

دکتر لطیف ابوالقاسمیتاریخ معماری

محسن عباسی هرفتهج2    (شهرستان مهریز یزد)سرزمین مهر وخشت 

میراث فرهنگی یزد(بناهای تاریخی یزد )چهل بنا  

ج2هوشنگ ثبوتی     بررسی آثار سلطانیه 

دانشگاه تبریزمجموعه مقاالت نخستین مجمع بررسی بازار در فرهنگ و تمدن جهان اسالم

امیر کبیریان-مرادی ج2معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیل بر ویژگیهای فضایی آنها 

منوچهر ستودهقالع  اسماعیلیه

توسلی ، مومنیطراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد

مهرداد وحدتی دانشمند:گرابر مترجم- درک هیلمعماری و تزیینات اسالمی

دکتر سید حسین بحرینیتئوری شکل خوب شهر

محمود ماهرالنقشاصول فنی ساختمان

حسین سلطان زادهج2تبریز خشتی استوار در معماری ایران 

منوچهر حمزه لوج2هنرهای کاربردی در گنبد سلطانیه 

سید داوود طبایی:چنکووا ترجمه.گج2شاهکارهای معماری آسیای میانه    

نجیب اغلو مهرداد قیومی:طومار توپکایی مترجمج2هندسه و تزیین در معماری اسالمی 

صدرایی-خیری ج2ارگ علیشاه تبریز اثری ماندگار   

سلطان زاده- قدیری:فتح هللا سیف ترجمه.شگونه شناسی معماری مساجد در جمهوری آذربایجان 

طاهره مفتخری(پیوست)کتابخانه معماری 

دکتر منصور فالمکی:لوکور بوزیه برگردانمنشور آتن

فرزاد فرید افشین:جرمی ملوین مترجمگرایش های معماری

رییسی دهکردیاستحکام بناهای تاریخی

نادر مرزخ:برگردانچند وجهی نامتناهی

مهرداد قیومی-   سید محمد بهشتی 2 و1فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی  ج 

ج2دکتر محمود گالبچی :ماریوسالوادوری  ترجمه سازه در معماری

رضا افهمی: بیکر   مترجم . جفری اچ راهبردهای طراحی در معماری

غالمرضا یغمادزفول شهر آجر

علی سجادیسیر تحول محراب

امیر بانی مسعودمعماری غرب  ریشه ها ومفاهیم

منوچهر احتشامیپل های  ایران

محمد علی مخلصیپل های قدیمی ایران

رندویی(مبانی و اصول اولیه)طراحی معماری 

حسین زمرشیدیطاق وقوس در معماری ایران

مسجدی خاک ، خزائی کوهپر ، یوسفیمعماری ایران در دوره اسالمی و ترئینات وابسته 

محمدرضا حائرینقش فضا در معماری ایران

سید محسن حبیبی:روالن بزنوال ترجمهنسخه3فناوری تاق در خاور کهن 

حسین سلطان زاده(از عهد باستان تا تاسیس دارالفنون)تاریخ مدارس ایران

احمد سالک:جمعی اساتید دانشگاه معماری رم ترجمهطراحی ساختمانهای دانشگاهی

حسین سلطان زاده جلد2پنجره های قدیمی تهران 

یوسف وند ، حسینیشهرهای تاریخی استان ایالم

مهدی سحابی:وایت هاوس ترجمه.رنخستین شهر

صابری مقدم-لباف خانیکیج2مساجد خراسان از آغاز تا دوران معاصر    

ابراهیم امیر کالئیبازشناسی معماری پل های مازندران

(گوشه ای از معماری مجموعه دخمه های مانکجی لیمجی ، هوشنگ هاتریا و گلستان بانوی یزد )برج سکوت  رویا شینی غالمپور

غالمرضا مقصودیسیر تحول معماری مساجد و مصالها از صدر اسالم تا کنون

حسین فرخ یار(شهرستان کاشان وبیدگل)آب انبار یادگاری از یاد رفته 

کرامت هللا افسرتاریخ بافت شیراز

مخلصی-حبیبی-میرزایی تخت فوالد یا دمان تاریخی اصفهان

مهندس عباس جعفرینقشه خوانی



کاتانیزی منوچهر فرینی.آروشهای علمی تحلیل مسائل شهری

کوروش محمودیتاریخ معماری قبل از اسالم و تاریخ معماری کشورهای اسالمی

پژوهشگاه میراث فرهنگی فرهنگی(چکیده مقاالت)همایش ملی قنات 

سلطان زادهفضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران

مهدی اواییارسی پنجره هایی رو به نور

هاشمی ، فرمهینی فراهانی:بیانچینی   مترجمان/الندری  جلد10شهر خالق     

فریدون قریب: کامیلو زیته  ترجمهساخت شهر براساس مبانی هنری

سید محسن حبیبیاز شارتا شهر

خدادادی- بزرگمهری  سیر تحول معماری ایران از آغاز دوران اسالمی تا پیش از حمله مغول

مهناز اشرفی: پژوهشگاه میراث فرهنگی  گردآوریچکیده مقاالت دومین همایش معماری دست کند

مهناز اشرفی: پژوهشگاه میراث فرهنگی  گردآوری ج3مجموعه مقاالت اولین همایش معماری دست کند    

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزیقلعه تاریخی مورچه خورت دروازه ورودی به پایتخت کهن ایران 

هانی زارعیمعماری خانه های شیراز دوره قاجاریه

فاطمه کاتبنور در معماری داخلی 

نسرین گلیجانی مقدمتاریخ شناسی معماری ایران

خاقانی- شانواز کاروانسراهای ایران زمین

سلطان زاده-دیباجفلسفه و معماری

پیرزاد-  ریاحی مقدم  درآمدی برروند مطالعه و حفاظت میراث معماری

سلطان زاده:پراسکور یاکوف ترجمهمعماری معابد مایا

حسین زمرشیدی(مصالح شناسی سنتی)معماری ایران

پژوهشکده مردم شناسیج2خالصه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایرانی  

غالمحسین معماریانمسیری در مبانی نظری معماری 

پژوهشکده مردم شناسیج3مجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایرانی   

کریمیانج3کتابشناسی حمام 

پرویز ورجاوند:مارتن ترجمه-هوگ سبک شناسی هنر معماری در سرزمینهای اسالمی

مهدی غرویآرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی

محمود ماهرالنقشمسجد سید اصفهان

پرویز ور جاوند:هوگ ترجمه-جهنر معماری در سرزمینهای اسالمی

محمود گالبچی(نگاهی به معماری فردا)سیستم های ساختمانی آینده

دکتر حسن بلخاریمبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی 

خلیل مشتاقتاریخ معماری ایران

علی عمرانی پورهنر معماری اسالمی ایران

آسیه جوادی:گردآوری1.2معماری ایران ج 

محمد ابراهیم زارعیآشنایی با معماری جهان

اهری، ارجمندنیا ، حبیبی ، خسروخاورمسکن حداقل

اسکویی- کی نژاد بازآفرینی ربع رشیدی بر اساس متون تاریخی

صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی مجموعه مقاالت همایش ملی شناخت و معرفی مزیت ها وظرفیت های احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

کاظم مالزادهخانه های تاریخی 

مظفری- رجبی  (آسیب شناسی و فن شناسی )تئوری و عمل در بناهای تاریخی 

پاکزاد ، بزرگالفبای روانشناسی محیط برای طراحان

فاطمه کاتبمعماری خانه های ایرانی

یعقوب دانشدوستج2طبس شهری که بود

منوچهر طبیبیاندستورالعمل های ارزیابی منظر و آثار هنری 

مسکن و شهرسازینگاهی به مهندسی ساختمان و معماری معاصر ایران

حسین نادری ج3شعر باف و آثارش 

خداوردی جعفریالگوهای معماری مسکن در قطعه زمینهای محدود

علی اکبر بیهقیراهنمای طرحهای پژوهشی مهندسی

آرمان شیشه گر:اشمیت برگردان-اریک فج3پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران   

سید محمد تقی مصطفوینگاهی به هنرهای معماری ایران

محمد یوسف کیانی(فهرست بناها )معماری ایران دوره اسالمی

صانعی-اقبال-شریعت-دادخواه-فالمکی-مهریار یوبی-آلپانوگونوولوج2معماری بومی 

جبل عاملی- گالدیری ج2مسجد جامع اصفهان 

مهندس طبرسا: غالمحسین معماریان به اهتمام: تصنیف مسجد جامع اصفهان 



امیر علی خلیلیانبرداشت از بناهای تاریخی

بهروز مرباغیبن مایه های نوین در معماری بوشهر

سید غالمرضا اسالمیمبانی نظری معماری 

میراث فرهنگی-مسکن و شهرسازی کالبد قدیم-زندگی جدید

وزارت مسکن وشهرسازیراهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

محسن معتمدیجغرافیای تاریخی تهران

سید حسین بحرینی:برندفری        مترجمطراحی شده به سوی یک شکل پایدارتر

هوشنگ رسولیج2تاریخچه و شیوه های معماری در ایران  

سیامک ابراهیم زادهشناخت مواد و مصالح ساختمانی

غضبان،درخشان،امیدوار:اسپنس   ترجمه/گوبرنایمن سازی در برابر زلزله

محمد جواد ثقفی:براون  ترجمه/داینزراهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه

محمد جواد میمندی نژاد:اودوم   ترجمه.یوجین پ شالوده بوم شناسی

مسعود رجب نیا:پورکهارت       ترجمهج2  (زبان و بیان  )هنر اسالمی  

(طرحها و ومطالب از علی اکبر زارعی فرد)طرح نو

حسین لرزادهج3(مبانی معماری سنتی در ایران)احیای هنرهای از یاد رفته 

محمد رضا تقوی نژادج2معماری شهرسازی و شهر نشینی در ایران 

غالمرضا میثاقیان(گفتارهایی در باب مفاهیم پایه شهر و معماری ایرانی)جمال صورت و معنی 

جهانشاه پاکزادتاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا دوران قاجار

محمد علیدوستمعماری ایرانی از نگاه تصویر

شهرام یوسفی فرشهر ، روستا در سده های میانه تاریخ ایران

شهرام یوسفی فرمناسبات شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقیان

سمانه قرایی: ترجمه معماری اسالمی

عنایت هللا رضا:پیگولوسکایا ترجمهج2شهرهای ایران در روزگار پارتیان و سامانیان 

جمعی از پژوهشگرانمجموعه مقاالت متون و کتیبه های دوران اسالمی 

هاشمی نژاد:راب کریمی ترجمهفضای شهری

پژوهشگاه فرهنگ وهنردایره المعارف مساجد

مظفر-  ریاحی مقدم  هندسه ترسیمی و پرسپکتیو

یوکیلیتو.بتاریخ حفاظت معماری

عسکری ، قاسمی، مشایخیاز مفهوم تا فرم در معماری

محمدی-مالزاده دایره المعارف مدارس و بناهای مذهبی

محمد تقی فرامرزی: دیوید وتکین  ترجمهتاریخ معماری غرب 

اهری-  حبیبی  (مکتب اصفهان )زبان طراحی شهری در شهرهای کهن 

محمود ماهرالنقشمعماری مسجد حکیم

محمد یوسف کیانیمعماری و شهرسازی ایران به روایت تصویر

محمد یوسف کیانی2.3.4شهرهای ایران

محمد یوسف کیانیحفظ اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی

52فهرست بناهای تاریخی ایران           شهریور 

بیات-سیفی:مترجمیناستانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا

منوچهر مزینی:گیدئین ترجمه.زج2زمان و معماری       .فضا

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران1.2.3استخوان بندی شهر تهران ج

توالیی-فالمکی:توماس رامیز ترجمهج2زیسستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری

مهدوی نژاد-کامل نیا-شایان-خادم زاده -حناجی بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان

دکتر فالمکیسیری در تجارب شهری از ونیز تا شیراز

دکتر فالمکیریشه و گرایش های نظری معماری

وزارت مسکن وشهرسازی(سنندج)در جستجوی هویت شهری

وزارت مسکن وشهرسازی(سنندج)در جستجوی هویت شهری

وزارت مسکن وشهرسازی(اردبیل)در جستجوی هویت شهری

وزارت مسکن وشهرسازی(اصفهان)در جستجوی هویت شهری

وزارت مسکن وشهرسازی(بیرجند)در جستجوی هویت شهری

وزارت مسکن وشهرسازی(مشهد)در جستجوی هویت شهری

دکتر فالمکیتکنولوژی مرمت معماری

علیرضا عظیمیاندیشه معماران معاصر ایران

مهرداد کرباسی: ژوزف بلمن  ترجمهشهر گذشته ، شهر آینده



دکتر فالمکیتاریخی-مجموعه مقاالت اولین سمینار آینده ومراکزمسکونی 

عبدالحسین سعیدیانشناخت شهرهای ایران

اصغر شعربافنسخه3             1گره وکاربندی ج

سید علی اکبر حلیگره ها و قوسها در معماری اسالمی

معصومه داودیانج2سیر تحول معماری و شهرسازی دامغان در قرون اولیه اسالمی     

عباس نامجوبناهای چهار تاقی ایران

حسین سلطان زاده-رابرت آرام معماری کالسیک

محمد حسن خادم زادهمساجد تاریخی شهر یزد

علی اصغر رضوانینقشه خوانی وآشنایی با نقشه ها

حسین زمرشیدیرسم فنی و نقشه کشی جامع عمران

الدن اعتضادی:اوسترفسکی ترجمه.و(از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن)شهرسازی معاصر 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهرانبرنامه ریزی و مدیریت ریسک ، سوانح و شرایط اضطراری شهری

اسالمبولچی- حلیمی : نجم الدین بمات   ترجمهشهر اسالمی 

حسین سلطان زادهمعماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامه فردوسی

 JOHN BORREGOعشرت ارجمندی :   ترجمه اسکلتهای مدرن در ساختمان

غالمحسین معماریاننیارش سازه های طاقی

حسین زمرشیدیمسجد در معماری ایران

سید کمال حاج سید جوادی(به زبان عربی)مساجد ایران  

مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری(جلد دوم- طراحی دسترسی  )اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران

ناصر فکوهیانسان شناسی شهری

مجموعه آثار سید هادی میرمیران

(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)وزارت مسکن و شهرسازی مجلد3اقلیم ، مصالح وسیستم های ساختمانی، بافت (چهارمحال و بختیاری )گونه شناسی مسکن روستایی 

مجلد2اقلیم ، مصالح و سیستم های ساختمانی، بافت  (ایالم )گونه شناسی مسکن روستایی 

(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)وزارت مسکن و شهرسازی مجلد3اقلیم ،مصالح و سیستم های ساختمانی،بافت (کهکیلویه و بویر احمد )گونه شناسی مسکن روستایی 

حسین سلطان زادهبازارهای ایرانی

ج   ج نخست5مجموعه نقشه های بناهای تاریخی ایران )نقش عجب

محمد حسن خادم زادهمحالت تاریخی یزد

کیانی فرد-هیراسکار        سلیمانی.کی-ج در آمدی به مبانی برنامه ریزی شهری

موسسه همیاران غدا1379-1393بازآفرینی بافت تاریخی اردکان 

بنیادی-توسلیج2طراحی فضای شهری    

مقصودی-حبیبیمرمت شهری

محمد حسن خادم زاده(ایلخانی و تیموری )معماری دوره آل مظفر یزد  

حسین زمرشیدیمعماری ایران اجرای ساختمان با مصالح سنتی

ولفرام کالیس-محمد یوسف کیانی فهرست کاروانسراهای ایران

آذر صادقی نژاد(بزرگترین قلعه آجری ایران )قلعه رودخان 

تهرانی- یف - قدیری - مهریار اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار

سعید هادی زاده کاخکیکاروانسرا در ایران

دکتر فرخ سعیدیراهنمای تخت جمشید و پاسارگاد

دکتر منوچهر مزینی:کوین لینچ ترجمهج2سیمای شهر  

جواد نیستانیمعماری مدارس علوم دینی قاجار شهر تهران 

کیوان پندی(ارباب قلعه ها )قلعه رودخان 

دکتر علی اشرفی:ژان بایسته مترجمشهر

حسین زمرشیدیجلد2اجرای ساختمان با مصالح سنتی   

BUNGALOW BLISSJACK FITZSIMONS

a comparative study of abraham s sacrifice

کریم پیرنیاج2سبک شناسی معماری ایرانی 

دکتر پریدخت فشارکیمبانی اقلیم شناسی

محرمی نمین- عاقبت به خیر طراحی مسکن و روستایی

غالمحسین معماریان:استاد پیرنیا تدوینآشنایی با معماری اسالمی ایران



راه و رباط

لیال پهلوانزادهنسخه2     2و1اسناد و روزنامه های کارخانه های اصفهان  جلد 

لیال پهلوانزادهکارخانه های مرمت شده ایران و جهان

لیال پهلوانزادهنسخه3  ( یزد 2ج-  اصفهان 1ج)میراث معماری صنعتی معاصر ایران  

اقلیم و معماری

مسجدی- لطفی  فرهنگواره گرمابه

سعید ایرانفر:مترجم- جوزپ چینی   پایدار کران سازه های آجری فن های مداخله

پژوهشگاه مردم شناسیمجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایرانی

مظفری- رجبی  ج2مبانی نظری مرمت   

محب علی  ، مرادیج3دوازده درس مرمت    

مجید  وهرام:ویانگ ترجمه.اسه آرامگاه برجی از دوران سلجوقی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمیدایره المعارف بناهای آرامگاهی

میترا آزادمعماری ایران د رقلمرو آلبویه

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگرینقش جهان و میراث جاویدان

د ن برگ    شیرین بنی احمد.لج2قلعه پوسکان کازرون 

میراث کرمانشاهکاروانسراها و پل ها کرمانشاه

سید علیرضا جذبی: غیاث الدین جمشید کاشانی    ترجمه وتحشیه رساله طاق و ازج

اشمیت     انتشارات امیرکبیر و فرانکلین- ف-اریش(بناها،نقش هاو نبشته ها)  تخت جمشید 

راضیه رضا زاده:  جیمزموریس  ترجمهتاریخ شکل شهر تا انقالب صنعتی 

زیگفرید گیدیونمعماری ،شما و من

عبداله قوچانیجلد3بررسی کتیبه های بناهای یزد  

ماه وش- کیانی : وایت ترجمه. ادوارد تکتاب مرجع کانسپت ؛ واژگان فرم های معماری

صدیق- دانش فر (انسان و طبیعت )معماری منظر 

محمود طالقانی(جلگه مرکزی - میراث معماری روستایی گیالن  )خانه امینی 

طالقانی ، برومبرژه ، گرودول(میراث معماری روستایی گیالن  )خانه رفیعیی 

ریاضی-مصطفوی-راز جویان-ادیب زادهآثار خانه در ایران 

امیر اقبال حیدر پورتاریخچه معماری ایران و کشورهای اسالمی

اسماعیل شیعهبا شهر و منطقه در ایران 

خالصه مقاالت همایش ایده های نو درمدیریت شهری

اسماعیل شیعهج2مبانی برنامه ریزی شهری   

 ناصر پوپیرار   و وزارت مسکن و شهرسازیمعماری و هنر در سرزمین های اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسالمی(مساجد)دایره المعارف بناهای تاریخی ایران  

حناچی و شاه تیموری:رادول        ترجمه. دحفاظت وپایداری در شهرهای تاریخی  

حناچی و پور سراجیان(با رویکرد مشارکت)احیای بافت شهری تاریخی 

بمانیان ،محمودی نژادامنیت و طراحی شهری

عالقمندان- گالبچی پل های ایران وجهان

منوچهر مزینیاز زمان و معماری

صادقی- محمودی نژاد طراحی شهری از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی

پورجعفر،بمانیانطراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری

رضایی جعفری، شهره علی بخشیمعماری جهان اسالم  بعد از ایران   

دکتر مهدی اختر کاوانتنظیم شرایط همساز با بوم اقلیم ایران

مصطفی رستمیبرج الجیم 

محمدرضا نیک بختمعماری اجزا 

داریوش-فاتح 2-1معماری روستایی  

عیسی حجتمعماری در دل ماست

پاکزاد و همایون:یورگ گروتر    ترجمهزیبایی شناسی در معماری

غالمحسین معماریان:استاد پیرنیا تدوینآشنایی با معماری اسالمی ایران

دکتر غالمحسین معماریانسیری در مبانی نظری معماری

فرهمند ، کریمیانبافت تاریخی ارومیه

کریمیان ، قبادی زادهبافت تاریخی کرمانشاه



علی اصغر محمودی نسب بافت تاریخی سرایان با تکیه بر اقلیم گرم و خشک منطقه

خسرو افضلیان:ریچارد راجرز  ترجمهشهرهای پایداربرای سیاره ای کوچک

بشیری گودرزی- محمودی مرجع کامل معماری داخلی

گالبچی و زینالی فرید(کهن الگویی)معماری آرکی تایپی 

لیال رضایی: رایان نامس مترجم اصول محوطه سازی و زیبایی شناختی در معماری

وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری مشاور نقش جهان2و1ج  ( سال تجربه بناهای عمومی 75)معماری معاصر ایران 

ناصری مالوانیفرهنگی - کتابشناسی حفاظت و مرمت آثار تاریخی 

plotMaker به انضمام نرم افزار Archi Cadطراحی و ترسیم فضاهای ساختمانی به کمک نرم افزار امیر حسین سیفی

رضا شاطریانزیبایی نقش در هنر ومعماری

محمد حسین احمدی شلمانیمعماری معاصر فضاهای آموزشی ایران باستان تا معاصر جهان

رضا شیرازیانراهنمای نقشه های تاریخی تهران

مرضیه فضایلیطراحی شهری خیابان ها 

مرتضی کسمائیاقلیم و معماری

ناصر مشهدیزاده دهاقانیتحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران 

ابراهیم مقیمیژئومورفولوژی شهری

از انتشارات جامعه مشاوران ایران(یادنامه وارطان هوانسیان )پیدایش معماری مدرن در ایران 

عیسی حجتمشق معماری 

احسان طایفهایده و خالقیت در معماری ایرانی

خلیل نژادی: مک کارتی   ترجمهشراکت ، برنامه ریزی تعاونی و بازآفرینی شهری

(انشارات یساولی )مهندس هوشنگ سیحون کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران  

عبیداله جرجانی(جلد اول و سوم )نقشه کشی ساختمان  

ریما فیاض: ویتروویوس    ترجمهده کتاب معماری

محمدرضا تقوی نژاد دیلمیمعماری،شهر سازی وشهر نشینی ایران در گذر زمان

سیمون آیوازیان: پی یر فون مایس  ترجمهنگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان

دکتر محمد مهدی عزیزیتراکم در شهرسازی

گالبچی و سروش نیاجزییات ارتقاء دهنده معماری

قراگزلو: چینگ  ترجمه. کی . فرانسیس دی معماری فرم ، فضا و نظم

تغابنی،قویدل: چینگ  ترجمه. کی . فرانسیس دی معماری فرم ، فضا و نظم

تهرانی- راسخی : لوئیجی زانگری  ترجمه اسالمی - باغ های ایرانی 

عمرانی- جیحانی باغ فین

دکتر وحید قبادیانمعماری معاصر ایران

حسین زمرشیدیگنبد و عناصر طاقی ایران 

اردشیر اشراقی:شیال بلرو جاناتان ام بلوم      ترجمههنر و معماری اسالمی

دکتر منوچهر مزینیتاریخ هنرومعماری ایران وجهان ازآغازهنرتا هنر معاصر 

اکبر مختارپورقوانین ساخت وساز شهری

رضا نوری شادمهانیج2معماری ایران وجهان در سپهر فرهنگ ایران    
مهرزاد پرهیزگاریمهمان خانه بزرگ قزوین

     Auto cadراهنمای کاربردی 

رضا شاطریانآشنایی با فرم وفضا در معماری

آرتور پوپمعماری ایران 

علی مسعودی نیاسازه در معماری

دهقانی-بهادری نژاد بادگیر شاهکار مهندسی ایران

مهناز محمودیبادگیر نماد معماری ایران

رامین تابان:ترجمهتهویه مطبوع برای معماران

دکتر مرتضی صدیقبوم واقلیم ایران به زبان تصویر

میر قادری-ازهری طراحی سازه های فوالدی

جواد میرزا مصطفی5موسیقی ضربدر

مجموعه مقاالت   (موسیقی جهان)جادوی انگشتان

منوچهر صدوقی سهارساله در موسیقی قدیم و سه گفتار در فلسفه هنر

آذرتاش آذرنوش: ابونصر فارابی  ترجمه کتاب موسیقی کبیر

داریوش طالیینگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی



(مجموعه مقاالت)موسیقی ایرانی  

(مجموعه مقاالت)  (موسیقی ایران)نی نوا

عسکری- گزوانی - ایازی نگرشی بر پیشینه موسیقی در ایران به روایت آثار پیش از اسالم

حبیب هللا نصیری فر1.2مردان موسیقی سنتی ونوین ایران      ج

روح هللا خالقی1.2.3سرگذشت موسیقی ایران             ج

محمد تقی بینشج2شناخت موسیقی ایران               

فریدون ناصریفرهنگ جامع اصطالحات موسیقی

حسن ادیب(مجموعه مقاالت )پژوهشی در موسیقی معنوی ایران  

داریوش طالیی(نت نویسی آموزشی و تحلیلی )ردیف میرزا عبدهللا 

سودابه فضایلی:دورینگ  ترجمه.ژسنت و تحول در موسیقی ایرانی

روح هللا خالقینظری به موسیقی

نصرت هللا حدادیفرهنگنامه موسیقی ایران

 پژمان اکبر زادهج2موسیقی دانان ایرانی 

حسن زند باف:ترجمهدائره المعارف سازهای جهان

فریدون ناصریتاریخ موسیقی روس

بهروز وجدانی:اولن ترجمه-کینز ج3موسیقی و ساز در سرزمین های اسالمی 

امان الهی بهاروندج3موسیقی در فرهنگ لرستان    

مهران پور منداندایره المعارف موسیقی کهن ایران

اردشیر مجرد تاکستانیدر هنرهای کتاب آرایی ایران (طراحی حیوانات )شیوه تشعیر 

مهدی فیض آبادی فراهانیشیوه طراحی پرندگان

پرویز اسکندر پور خرمی(گل های ختایی)آیین هنر و آموزش نقاشی ایران

دکتر محمد خزاییهزار نقش

علی دولتشاهی ج3نقش و نگارهای ایرانی   

جهانگیر شهدادیدریچه ای به زیبایی شناسی گل و مرغ

اردشیر مجرد تاکستانیج2شیوه تذهیب   

حسین نیک بینطرح ونقش در تذهیب و فرش

امیر هوشنگ آقا میریآرایه ها ی نقوش ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش

حسینعلی ماچیانیج2آموزش طرح و تذهیب   

علیرضا آقا میریآموزش گام به گام گل و مرغ ایرانی

مینگ جوسانطراحی گلهای شرقی

پرویز اسکندر پور خرمیطوبای گل و مرغ

صدر السادات-انیانلو ج2گل و بوته در هنر اسالمی 

محمد رضا هنرور(گردش اسلیمی ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش )پیچش زرین 

محمد حسین عطار ناصریطرحهای هندسی و نقش های تزئینی

تذهیبی و شهبازیج2نقش مایه های ایرانی    

محمد رضا هنرور ج3آموزش قدم به قدم هنر تذهیب و طرح فرش    

حسینعلی ماچیانی1آموزش گل و مرغ 

باخ-میرو-بروسطرحهای تزیینی

محمد رضا ریاضی:ویلسون ترجمه. اطرح های اسالمی

مظفر بختیار:خط میرعلی هروی تصحیحمرقع نی نامه جامی

مهدی الماسی(زندگی نامه داستانی میرعمادالحسنی  )چلیپای قلم 

محمد مهدی هراتیج2انگلیسی    -عربی-تجلی هنر و کتابت در بسم هللا فارسی

علیرضا هاشمی نژادج2سبک شناسی خوشنویسی قاجار    

طاهره مال محمدیج2    (از زینب شهده تا ام سلمه  )بانوان خوشنویس ایران 

رعنا حسینی و ایرج افشار: یعقوب بن حسن سراج شیرازی   به کوشش(در آیین خوشنویسی و لطائف معنوی آن )تحفه المحبین 

پیمان متینخوشنویسی

حوزه هنری:به کوشش میرزا محمدرضا کلهر فخرالکتاب 

غالمرضا راهپیماج2  (شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب های خوشنویسی )از الفبا تا هنر 

علی ایمانیسیر خط کوفی در ایران

علی راهجیریتذکره خوشنویسان معاصر

سید محمد علی میر مومنی(نگاهی به تصویرگری در آثار استاد غالمحسین امیرخانی )قصه عشق ایاز 

منوچهر قدسی   (شرح حال و آثار خطاطان)مرقع

انجمن خوشنویسان ایران1366مجموعه آثار خوشنویسان معاصر ایران   



استاد فلسفی:خط دیوان بابا طاهر عریان همدانی

دارالکتابه میرخانی(استاد سید حسن میرخانی : خط )کلیات نفیس سعدی 

وزارت فرهنگ و ارشاد- کمیته هنری ستاد امور جنگ 1367 (جنگ تحمیلی و کلک خوشنویسان  )قلمرو ایثار 

انجمن خوشنویسان ایران1367  (گزیده غزلیات حافظ شیرازی )رقم مهر 

کیانوش معتقدیج2کتیبه های نستعلیق تهران   

انجمن خوشنویسان ایراناستاد امیرخانی: دکتر قمشه ای  خط : حافظ   به تصحیح 

یدهللا کابلی خوانساری(نقش شعر در چلیپای خط شکسته )کلک شیدایی 

(ویژه نخستین جشنواره خوشنویسی در استان کرمانشاه )کلک کلهر 

مهدی بیانی نسخه2ج     هرجلدی 2احوال و آثار خوشنویسان  

مجموعه دکتر مهدی بیانی

انتشارات سروش(آثار خوشنویسان معاصر)گنج نور

میترا معنوی رادج2بن مایه های زیبایی شناسی در آثار خوشنویسی خطوط پهلوی و شکسته نستعلیق   

محمود ماهرالنقشخط بنایی

محمد حسن اثباتیشیوه نو در آموزش خط تحریری

محمد علی فرزبود(یادمان استاد حاج میرزا طاهر خوشنویس ) کلک و کمال 

دکتر اسدهللا آزاد: آن ماری شیمل   ترجمهخوشنویسی و فرهنگ اسالمی 

حبیب اله فضایلیاطلس خط

استاد غالمحسین امیرخانی: خط (رباعی از محمد علی اسالمی ندوشن 77)بهار در پائیز 

امیر رضائی نبردئیمبانی و اصول خوشنویسی  (تاریخچه خط و خوشنویسی در ایران و جهان )خوشنویسی 

دکتر محمود طاووسیج2    (خط و تذهیب)گنجینه هنر

دکتر محمود طاووسی:باهتمام  (شاعر و خوشنویس قرن سیزدهم )آقا فتحعلی حجاب شیرازی 

میرزا نصیر اصفهانیبه  خط شکسته و نستعلیق (مثنوی پیر و جوان  )بهاریه 

انتشارات آتلیه هنر سلحشور***کتاب نفیس ***(به خط گروهی از خوشنویسان معاصر)شاهنامه

(برگزیده آثار جلیل رسولی )جان جانان 

حمیدرضا قلیچ خانیفرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی و هنرهای وابسته

اویس وفسیج2   (اوراق زرین از اساتید خوشنویس)مرقع زرین

فرهنگستان هنرمجموعه مقاالت خوشنویسی

1382سال  (منتخبی از آثار همایش خوشنویسی جهان اسالم )سرمشق 

انتشارات انجمن خوشنویسان ایران1364مجموعه آثار خوشنویسان معاصر ایران   

(گزیده ای از آثار نخستین جشنواره خوشنویسی جهان اسالم )کلک مشکین 

عبدالمحمد ایرانیپیدایش خط و خطاطان

(برگزیده از آثار عباس اخوین )یک عمر نستعلیق 

(مجموعه مقاالت )خط خوش فارسی 

(استاد محمد باقر آقا میری : به خط حسین جعفری تبار  مینیاتور )دیوان حافظ 

رباعیات استاد حمیدی (مجموعه قطعات خوشنویسی)سروناز 

دکتر مهناز شایسته فر:گرومن  ترجمه.آمنشا و توسعه ابتدایی کوفی گلدار

هدایت هللا لسان الملکتذکره خوشنویسان

انجمن خوشنویسان ایران(به خط استاد خروش )دیوان حافظ  

فرهنگستان هنر(به خط وصال شیرازی)دیوان حافظ  

خسرو زعیمی: ناشر (به خط استاد خروش  )یوسف و زلیخا 

توفیق سبحانی: مصطفی عالی افندی  ترجمه مناقب هنروران 

استاد یدهللا کابلی خوانساری (خط شکسته  )سماع قلم 

استاد یدهللا کابلی خوانساری(هندسه عرفان در خط شکسته )منحنی عشق 

سهیلی خوانساری: به اهتمام/قاضی میراحمدحسین منشی قمی (شرح حال خطاطان ، نقاشان،صحافان ، قلمدان سازان و کاغذسازان )گلستان هنر 

کوروش صفوی.عباس مخبرتاریخ خط  آلبرتین گاور

ج2آداب الخط امیرخانی     

علی راهجیری(میرزا محمد حسین خان سیفی قزوینی )زندگی و آثار عمادالکتاب 

محمد مهدی هراتی: تحقیق و شرح فنون هنر پژوهی در برگزیده قرآن کریم به خط و کتابت علیرضا عباسی

استاد یدهللا کابلی خوانساریآلبوم خط محراب خیال

دکتر محمد علی اسالمی ندوشناستاد امیرخانی : خط (درباره شاهنامه فردوسی )سرو سایه فکن 

عباس بحرینیخوشنویسی یا هنر خط 

علی حصوریج2   (مجموعه قطعات نستعلیق ، نسخ و شکسته )مجموع پریشانی 

اقبال: انتشارات  (یزدانی ، سلحشور، فرادی، آدمیت، انصاری ، مصباح زاده ، حامد :به خط استادان )قطب الرحی  (ع)علی 



میرزا محمد ابراهیم نواب طهرانی (به خط میرزا محمدرضا کلهر)فیض الدموع   

فیروز منصوریق و نقد و بررسی گلستان هنر. فهرست اسامی و آثار خوشنویسان قرن دهم  ه 

امیرخانی ، صمدی: به خط استادان (محمد خزایی ترشیزی : مقدمه و ترجمه )دعای کمیل  

کاظم مدیر شانه چی: مقدمه و تصحیح ج2سلطانعلی مشهدی    : اربعین جامی      کاتب 

شمس الدین میر فخرایی: به کوشش استاد خروش: سفر نامه ناصر خسرو قبادیانی   به خط

رسول مرادی: تحقیق و نگارش در عرصه سیاه مشق 

(مجموعه آیدین آغداشلو )نمونه هایی از آثار خوشنویسان ایران 

استاد جلیل رسولی: به خط (غزل های عارفانه حضرت امام خمینی )سبوی عشق 

عزیزهللا گلکارزاده: به اهتمام (نمونه هایی از زندگینامه خوشنویسان کشور)خوشنویسان ایران 

آزاده محمودیج2اصطالحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران   

نوعی خبوشانی(به خط ابوتراب اصفهانی)سوز و گداز مصور 

مهرداد قیومی بیدهندی: مارتین لینگر  ترجمه هنر خط و تذهیب قرآنی 

محمد رضا ریاضی نسخه3فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزه ملی ایران 

بدری آتابایفهرست کتب ادبی عرفانی خطی کتابخانه کاخ گلستان

ج1 (نسخه های خطی)فهرست کتابهای کتابخانه انجمن آثار ملی بخش نخست

دانشکده الهیاتفهرست نسخه های خطی

نمایشگاه اسناد و قباله های ایرانی 

سید عبدهللا انوارج2فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی 

سبحانی.هفهرست نسخه های  خطی فارسی کتابخانه های ترکیه

سید عبدهللا انوارفهرست نسخ خطی کتابخانه ملی

دکتر هادی شریفیگنجینه دست نویس های اسالمی در ایران

گزیده ای از نسخ خطی قرآن نگاران فارسی

گلچین از قرآن های خطی موزه دوران اسالمی

سعید انواریمرقع اصناف عهد قاجار

مهناز شایسته فر:رزسگاری    مترجم.ممعراج نامه

صالح طباطبایی: ترجمه و تحقیقمجموعه مقاالت نگارگری ایرانی اسالمی در نظر و عمل

انتشارات یساولی- موزه ملک (خط ونگارگری در موزه ملک)یاد باد آن روزگاران  

زهره فیضی:آدامووا     ترجمه.ت.ا(گنجینه ارمیتاژ)نگاره های ایرانی 

غالمرضا تهامی:ثروت عکاشه ترجمهنگارگری اسالمی

محمد ناصری پورزندگی و آثار استاد حسین بهزاد

مسعود مخصوص: گردآورنده ج2احوال و آثار مخصوص  

محمد ناصری پور(زندگی و آثار استاد حسین بهزاد  )آفرین بر قلمت ای بهزاد 

انتشارات کلهر(به خط استاد امیرخانی )قرآن کریم 

دکتر اکبر تجویدیج2نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا  قرن دهم   

(اسالمی-اولین نمایشگاه ساالنه ایرانی)نگاره ها

(پنجمین دو ساالنه نگارگری ایران اسالمی)نگاره ها 

(اسالمی-اولین نمایشگاه دو ساالنه ایرانی)نگاره ها

جاسم غصبانپورآقا لطفعلی صورتگر شیرازی

هلنا شین دشتگل (ص)معراج نگاری نسخه های خطی تا نقاشی های مردمی با نگاهی به پیکر نگاری حضرت محمد 

مجید اخگر(درآمدی انتقادی بر مطالعه نقاشی ایرانی )فانی و باقی 

(دیباج )مرتضی گودرزی تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر

حسن افشاریهنر نقاشی ایران از آغاز تا اسالم 

عربعلی شروهنقاشی ایرانی

زهره فیضی:اشرفی مترجم.م.م( میالنی16سده )سیر تحول نقاش ایرانی 

علیرضا کمالیورودی به تحوالت دیوار نگاری در ایران

علیرضا بهارلو: ویلم فلور  ترجمهنقاشی دیواری در دوره قاجار

رویین پاکبازنقاشی ایرانی

فرهنگستان هنرج2مجموعه مقاالت نگارگری مکتب اصفهان   

کاشانی- اکبری  ج2تاریخ هنر نقاشی و مینیاتور در ایران    

غالمرضا اسماعیل زاده(نگارگری)آموزش نقاشی ایرانی

زهره فیضی:رحیمووا مترجم.ز-کووا.اج2نقاشی و ادبیات ایرانی 

حسین رحمت سمیعی:مترجمج2طراحی های ایرانی در موزه مترو پولتین 

دکتر یعقوب آژند:پوپ ترجمه.آسیر و صور نقاشی ایران



مرتضی گودرزیجست و جوی هویت در نقاشی معاصر ایران

دکتر یعقوب آژند:ترجمهیاد نگاری دوازده نقاش نادره کار ایرانی

مهناز شایسته فرهنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری تیموریان و صفویان

عبدالمجید شریف زادهتاریخ نگارنگری

دکتر یعقوب آژندقزوین و مشهد-مکتب نگارگری تبریز

تاملی در مینیاتور ایرانی

مرتضی خلج امیر حسینیج3رموز نهفته در هنر نگارگری   

مهدی حسینی:کن بای    مترجم.شیال(ج3)       82.87نقاشی ایرانی 

رویین پاکباز:اشرفی مترجم.م.مهمگامی نقاشی با ادبیات در ایران

محمد تقی احسانی(نگارگری)جلدها و قلمدانهای ایرانی

اردشیر مجرد تاکستانیمبانی نقاشی ایران

مهدی الماسیسیری در نگارستان نقاشی ایرانی

پرویز مرزبان:گیبسن ترجمه.کج2زبان رمزی نگارگری 

انتشارات نگاه***کتاب نفیس ***برگزیده آثار نقاش استاد محمود فرشچیان 

حسنعلی وزیریکمال الملک 

احمد سهیلی خوانساری(کمال الملک)آثار و احوال محمد غفاری)کمال هنر 

نقاشی های حجت هللا شکیبا

DESLYNERS EDITIONکتاب التین

پرویز رضایی:اوتیر ترجمه.اطرحهای ون گوگ

مرضیه قره باغی:گارنر مترجم.جی.فطراحی و نقاشی از درخت 

انتشارات نگاربرگزیده آثار نقاشی عبدالحسین محسنی کرمانشاهی

(نقاشی)پروانه اعتمادی

جواد مجابی(نسل اول)پیشگامان نقاشی معاصر ایران

عبدالحسین سعیدیان(سه هزار اثر تابلو)آثار نقاشان جهان 

احدادیان-پاکباز (حسین زنده رودی)پیشگامان هنر نو گرای ایران

پرتره های محمد فاسونکی

گروه نقاشان معاصر ایران(سلطان کربال)شرح واقعه عاشورا 

نقاشی عباس کاتوزیان

نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور بهره وری

مهدی حاجی محمدی فریمانی(مجموعه آثار تایپوگرافی عاشورا)مشق عشق 

نقاشی مرتضی کاتوزیان

عبدهللا قوچانی3خط کوفی مقعلی در مساجد باستانی اصفهان ج

سلیمانی ، وحیدزاده ، فرهمند بروجنیج2کتیبه های کاشی معرق در ایران   

حسین زمرشیدی(گره معقلی)کاشیکاری ایران

اکبر پور شیروینقوش تزئینی در هنر کاشی کاری

حسین زمرشیدیج2   (گلچین معقلی)کاشیکاری ایران

هادی سیفج2نقاشی روی کاشی  

هادی سیفج2نقاشی روی گچ      

محمود ماهرالنقش 1.2.3.5طرح و اجرای نقش در کاشیکاری ایران      ج 

محمود ماهرالنقشکاشی و کاربرد آن 

عبدهللا قوچانیاشعار فارسی کاشیهای تخت سلیمان

دکتر مهدی علومی(در جستجوی دستیابی به علوم و فنون گمشده و هنرهای فراموش شده ایران باستان)کاشی

دکتر مهناز شایسته فر:ترجمهکاشی های ایرانی

سعید گرجستانیتاریخ سفال و کاشی

ابراهیم مسعوددایره المعارف سرامیک

(هفتمین نمایشگاه دو ساالنه سفالگران معصر ایران)سفال و سرامیک معاصر ایران

(مجموعه مقاالت)مجله هنر و مردمآشنایی با فنون علمی هنر سرامیک

سید محمد حسین رحمتیهنر موزاییک

فریدون امیدی:گودوین ترجمه.اموزاییک های تزیینی

فاطمه عظیم پور(ج7 )کلپورکان  

NEW CERAMIC DESIGNکتاب التین سرامیک 

فرزانه قائینیج2موزه آبگینه و سفالینه های ایران 

(پنجمین نمایشگاه سفالگران معاصر ایران)سفال معاصر ایران



حسین یاوریسفال و سرامیک سازی

فائق توحیدیج2فن و هنر سفالگری    

(سومین نمایشگاه سفالگران معاصر ایران)سفال معاصر ایران

دکتر ناصر خلیلی:گروبه گردآورنده.ا ج2سفال اسالمی 

سید محمد مقیمیسازمان ومدیریت رویکردی پژوهشی

شاهو صبار: پل کوبلی  ترجمه(مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه ای)نظریه های ارتباطات 

اعرابی-ریچارد دخت   ترجمه پارسائیانتئوری و طراحی  سازمان

سید محمد اعرابیجلد3طراحی ساختار سازمانی  

ایزدی-استرینگر ترجمه اعرابی. ا جلد3تحقیق عملی      

سید محمد تقی زاده مطلق:پیت اسپینر ترجمه.اممدیریت پروژه

ایران نژاد: کارول کندی   ترجمهنخبگان مدیریت 

اعرابی-ین    ترجمه پارسائیان.ک.رتحقیق موردی

کریستوفل ترجمه مصطفی اسالمیه-مک گالنعصر مشارکت 

وایت    حمید رفیعی.وجلد2پژوهش عملی مشارکتی 

محمد شریف ملک زادهج3مدیریت مشارکتی  

ترجمه اعرابی و ایزدیجلد2تحقیق کاربردی 

درسلر ترجمه محمودعبداله زاده-برینکرهوف.راندازه گیری بهره وری

ایزدی-ولونن ترجمه اعرابی-برکومدیریت ارتباطات

 سید محمد اعرابی روش تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت 

ایزدی-هس مر ترجمه اعرابی. ال( جلد2 )اخالق در مدیریت     

رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی.پیرفتار سازمانی

دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی.فرد آرمدیریت استراتژیک

حسن زنده دل و همکارانجهانگردی عشایر روستاهای شگفت انگیز

حسن زنده دل و همکارانمعرفی جاذبه های ایران به زبان التین

حسن زنده دل و همکاران(استان ها)مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی 

 حسن زنده دل و همکارانمعرفی جاذبه های ایران به زبان عربی

حسن زنده دل و دستیارانجلد8راهنمای گردشگری روستاهای ایران      

مرتضی اسعدی1جهان اسالم  ج

خراسانی- رمضان زاده - رضوانی توسعه گردشگری روستایی محلی گرایی و تغییرات فرهنگی

احمد دیناریجلد5 کشور جهان     20گردشگری در 

هالت ودالی   ترجمه محمدتقی اکبریتاریخ سودان بعد از اسالم

وزارت ارشادسیاحت فرهنگ یوگسالوی

وزارت ارشادسیاست فرهنگی کوبا

کتایون سرمدیسفره آرایی با تزئین میوه وسبزی

وزارت ارشادسیاست فرهنگی رومانی

احمد فرامرزیعمان

مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه( جلد کشور های جهان73)مباحث کشورها و سازمان ها  

علی شعبانیسفر در امتداد حیات سیستان

محمد زاهدی- بهرام رنجبریان خدمات صنعت گردشگری

بهمن کارگرتوسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران

طاهره شالچیاناخالق در جهانگردی از دیدگاه اسالم

علی رحیم پورتوسعه گردشگری در جمهوری اسالمی ایران

مسعود معصومیسابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران

سوی ترجمه مستوفی واحدی-فایوسروش آموزش کیفی در صنعت جهانگردی

حسین آبادی-دالن تیمونی ترجمه سعیدیجامعه شناسی مصرف

فرشیدی-اقطایی مدیریت خانه داری در هتل

نبی زاده-آتشی-طالبیان(هتل)مجموعه کتب عملکردهای معماری

نبی زاده-آتشی-طالبیان(مجتمع اقامتی)مجموعه کتب عملکردهای معماری

سید محمد علی گالب زادهکرمان در آینه گردشگری

یحیایی ایلدایتشریفات هتل

حسن احمدی فرد(زندگی نامه پدر صنعت هتلداری ایران)سزاوارترین مرد 

حمیرا زمانی فراهانیدر صنعت ایرانگردی (تور)اطالع رسانی سیاحتی و راهنمایی گشت

بوفی فیس ترجمه محمود عبداله زادهمدیریت گردشگری فرهنگی



آدریان بول ترجمه محمد بیگیاقتصاد سفر و جهانگردی

ماندانا کرمیفارسی-انگلیسی-واژه نامه گردشگری فرهنگی ژاپنی

داس ویل ترجمه اعرابی و ایزدی.رمدیریت جهانگردی

نصراله مستوفیجهانگردی پایدار راهی برای توسعه 

دانشکده حسابداری دانشگاه عالمه طباطباییج2مطالعات جهانگردی   

پرویز دیباییج2شناخت جهانگردی   

محمد رضا رضوانیتوسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

کارگاه بازاریابی وآمار جهانگردی

بمانیان و محمودی نژادمبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی

زاهدی-رنجبریانج4شناخت گردشگری  

ترجمه صالح الدین محالتی- پوتیه -کازسجهانگردی شهری

محمدرضا فرزینج2اقتصاد گردشگری  

مسعود معصومیدرآمدی به رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی،شهری و منطقه ای

ضیایی و میرزاییواژگان تخصصی فراغت،گردشگری و هتلداری

وزارت راه و ترابریدفترچه مسافات راههای کشور

جمشید نژاد-توسعه سازمان برنامه ریزی راهبردی تاکید بر سازمان های گردشگری   رحمانی سرشت جمشید نژاد- رحمان رشت 

نصراله مستوفیسفرنامه هیات اعزامی سازمان ایرانگردی وجهانگردی 

مجتبی کاویان آشنایی با مناظر فرهنگی جهان

مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتیجهانگردی و توسعه

بهنام افتخاریانج2اصول وآداب رانندگی در گردشگری   

اردکانیان-موحدی-احمدی- پیتر تیرگ بررسی صنعت جهانگردی و صنعت فراغت

اصغر ساروخانیج2محاسبه نرخ و صدور بلیط    

نصراله مستوفیخصوصی-به سوی روشهای جدیدی از مشارکت بخش دولتی 

علی اصغرشالبافیانج2گردشگری سالمت در رویکردی جامع   

علیرضا کالنتریج2برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها  

زاهدی- رنجبریان برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها

موسوی- رحیم پور  سیمای جهانگردی اسالمی   

شفیعیان ، ابوزیدآبادی: المسدن   ترجمه/ دیکینسون ج2سفر و گردشگری کم شتاب    

حمید اعلمیراهنمای مصور ایرانگردی

(جلد7)هفنه نامه تعطیالت نو 2011راهنمای سازمان جهانی جهانگردی در سال 

مسعود معصومیج2ماهیت گردشگری   

ابراهیمی ، مهرانی: گرین   ترجمه/کیگان بازاریابی جهانی   

محمد حسن افضلی نژادبازاریابی توریستی

زاهدی-رنجبریانبازاریابی گردشگری

(نخستین راهنمای گردشگری مناطق آزاد ایران )سیران 

مطالعات و پژوهش های بازرگانیاستراتژی بازاریابی در بازارهای اینترنتی

دادورخانی ، بیات ، فتاحی ، رستگار: مترجمین ج2گردشگری ترکیبی نو   

مهسا مطهرج2فن سخنوری در گردشگری    

کیومرث فالحیج2استراتژی و عملیات در مدیریت تور  

کانون تبلیغاتی سپهرانخارجی-بانک اطالعات گردشگری داخلی

زاهد قادریاصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی

نادر ریاحیاماکن مذهبی ایران و توسعه گردشگری

محمد حسن افضلی نژاد:گولیمو گولتا مترجم روان شناسی توریستی

کاظمی، یزدانی و عزیزی:پیج   مترجمین - آتلیویک کارآفرینی و گردشگری

رنیوآرترجمه صالح الدین محالتی.ر-ژرژ کازهآمایش جهانگردی

صالحی-جان لی  افتخاریگردشگری و توسعه در جهان سوم

منوچهر جهانیانج3راهنمای عمومی کویر و بیابان و نقش آن در توسعه گردشگری ایران   

محمد رویاییسیاحت و جهانگردی در فرایند تمدن و قرآن

نوشین اصفهانیجهانگردی ورزشی

بوهالیس ترجمه دانشجویان عالمه طباطبایی.دگردشگری الکترونیکی

منوچهر فرخ زاده اصلسیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد ان در برنامه ریزی توریسم

هرمزپور رستمیزمان دیدار از ایران

احد دینارینسخه3گردشگری شهری در ایران و جهان      



لطیف صادقیسیمای سیاحتی

اعرابی و ایزدی: مایکل هال و جنکینز   ترجمهسیاستگذاری گردشگری

معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگیمشوق ها وحمایت ها از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنانتحلیل موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان سمنان و ارائه راهکار برای جذب سرمایه گذار 

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنانراهنمای سرمایه گذاری در استان سمنان

هاجرهوشمندی: برنز  ترجمه . م .پیترج2درآمدی بر مردم شناسی گردشگری 

مطالعات و پژوهش های بازرگانیبررسی جذب سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت های بخش بازرگانی استان ها

مطالعات و پژوهش های بازرگانیضوابط عمومی ورود و فعالیت سرمایه خارجی

محمدحسن زارع تضمین سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت

مطالعات و پژوهش های بازرگانیج3تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران  

علی رحیم پورج2گردشگری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه    

3و2و1اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران  ج

یوسژن ترجمه ابراهیم گوهریان.لبازاریابی گردشگری 

بهروز افخمیج4ارتباط باستان شناسی وگردشگری فرهنگی   

شهرام  حیدر آبادیانشناخت صنعت گردشگری

اکبری- الماسی -محمد زاده ج3مدل سازی تقاضای گردشگری  

رضاییان فردویی-الماسی-صنیعی منفردج2مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در صنعت گردشگری ایران  

الفردن ترجمه تاج زاده نمین.لبازاریابی گردشگری

علی رحیم پورج5بازاریابی گردشگری 

علی رحیم پورج5بازار گردشگری چین 

علی اکبر سالمبرنامه ریزی بازاریابی

مطالعات و پژوهش بازرگانیج3خوشه گردشگری رهیافتی نوین در صنعت گردشگری  

حیدر شجاعیدانشنامه اماکن مذهبی و فرهنگی و فرهنگی و تاریخی ایران 

زاهدی ، باللیفن راهنمایی گشت

حمید رهبراخالق وآداب سفر در آیینه روایات و ادعیه 

محمد شریف ملک زادهگردشگری با عالیق ویژه در ایران

کریمی- حسام - رضوانی ج3تحلیل شبکه گردشگری   

نعمتی- حیدری - ابراهیم پور (رویکرد گردشگری )آشنایی با سازمان های دولتی 

بهرام نکویی صدری: تدکیبل ترجمه- لری بک اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری

افسانه احسانیج2اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار 

اسماعیل کهرماکولوژی ، فعالیت های تفریحی و صنعت جهانگردی- اکوتوریسم 

اکوتوریسم در مناطق تحت مدیریت محیط زیست چهار محال و بختیاری

هادی حمیدپناهدایره المعارف گردشگری ایران

عسکری ، براتیج2 در گردشگری  GPSنقشه خوانی و 

فاروق مظلومیج2نقشه خوانی و ناوبری زمینی   

محمدرضا گوهری: هندرسون مترجم. سی . جان علت ها و پیامدها-مدیریت بحران در صنعت گردشگری 

فرحناز ابراهیمی:سازمان جهانی گردشگری  ترجمه گردشگری و تنوع زیستی

نجارزاده ، حکیمی ، مرادنژادج2گردشگری بین الملل و رفتار فرهنگ ها   

رمضان نژاد  ، قیومی: ترجمهج2توسعه گردشگری و محیط زیست فراتر از پایداری   

مرتضی بذر افشانج2درآمدی بر صنعت گردشگری  

ابتهال زندیج2برنامه ریزی و طراحی پایدار اکوتوریسم  

میرزایی قلعه- اکبرپور ج2اصالحات ارضی و توسعه روستایی در ایران    

یزدی اسماعیلی-مائده بن کتاب شناسی گزیده توصیفی فراغت وگردشگری

محمد مهدی ضیاء الدینج2بازاریابی  گردشگری با رویکردی کاربردی    

همیرا زمانی فراهانیدر صنعت ایرانگردی و جهانگردی (تور)اطالع رسانی سیاحتی و راهنمایی گشت

اولین همایش بین المللی تورگردانان جهان

فرهنگی، بذرافشان ، کرباسی زاده: نینمیر ترجمه/هایسج2مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری  

رنجبریان ، امامی ، غفاریج2رفتار مصرف کننده در گردشگری  

علی اصغر رضایتج2آموزش خدمات میزبانی  

صالحی ، ایزدی ، کهزادی ، پازوکی: ترجمهج  2روش تحقیق در گردشگری و هتل داری    

شیریان ، سیفیآموزش کاربردی خدمات غذا و نوشابه

امیر حسین ایمانی زاده: ترجمه ج2منشور جهانی اخالق گردشگری  

جهاندار مظاهریج2کنترل هزینه غذا و نوشابه 



نورآقایی ، سادات مکیانج2شناسایی مسیرهای گردشگری  

صلحی ، فرهادی ، گلرنگج2ایمنی و بهداشت در صنعت هتل داری  

ج2 (جستاری در فرهنگ مهمان پذیری در ایران و اسالم  )سفر ، مهمان پذیری ، مهمان نوازی   علیرضا کریم زاده

محمود یزدی مهریزیقوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

سازمان راهداری و حمل و نقلکتاب حمل و نقل گردشگری 

سازمان ایرانگردی و جهانگردی اصفهانراهنمای جدید شهر اصفهان

اداره کل محیط زیست استان کرمانتوانمندی های گردشگری و جاذبه های طبیعت گردی استان کرمان

صادق فغانلوجاذبه های گردشگری سرعین

محسن عبداللهی آرا ج2پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات     

ایرانگردی وجهانگردیروز جهانی گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان خراسانج2فرصتهای سرمایه گذاری بخش گردشگری استان خراسان رضوی 

میراث فرهنگی استان لرستانفرصتهای سرمایه گذاری در استان لرستان

میراث فرهنگی استان لرستانمجموعه مقاالت موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان لرستان

نظری-طاهریاستان چهار محال بختیاری و توانمندیهای اقتصادی

سازمان ایرانگردی و جهانگردی مازندرانراهنمای برنامه ریزی سفر در مازندران

میراث فرهنگی استان البرزجاذبه های گردشگری و تاریخی استان البرز

زرندی ، فالحی ، صالحی، حالجیان: کلونوفسکی  ترجمهج2فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر  

درگاهی ، مجتهدی (3)جاذبه های طبیعی گیالن 

عباس زاده- مقیم سیمای فرهنگ وطبیعت استان البرز

عالم پوررجبیسیری در بازار و سه مسجد تاریخی تبریز

ج3ره آورد اولین جشنواره جهانگردی چهار محال و بختیاری  

(Eco torist Guide -Book)کتاب التین جاذبه های گردشگری کشورهای عضو اکو

میراث فرهنگی خراسان جنوبیج2مناطق نمونه گردشگری خراسان جنوبی  

عباسی-مصطفی زاده  (نقطه200)  نقطه دیدنی چابهار

چابهار نگین شرق ایران

منوچهر جهانیان(انگلیسی-فارسی )مجموعه عکس ها   -ایران را ببینیم 

شکار و صید در جمهوری اسالمی ایران

مقاالت همایش ملی توانمندی راهکارهای توسعه گردشگری سمنان

خالصه مقاالت همایش ملی گردشگری تویعه پایدار و اشتغال زایی

((ب))شیوه اجرایی صدور پروانه بهره برداری بند 

ج7برنامه تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ارزان قیمت 

روش اجرایی تشکیل و راهبری ستاد نظارت بر تاسیسات و دفاتر ایرانگردی و جهانگردی

روش اجرایی صدور مجوز ایجاد اصالح و یا تکمیل تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی

روش اجرایی صدور کارت مدیریت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی

روش اجرایی درجه بندی و صدور پروانه بهره برداری تاسیسات ایرانگردی و جهانگری

میراث فرهنگی استان فارسدفترچه راهنمای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 

میراث فرهنگی استان فارسمعرفی فرصت ها و بسته های سرمایه گذاری گردشگری ، میراث و صنایع دستی استان فارس

میراث فرهنگی استان سمنانفرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان سمنان

میراث فرهنگی استان سمنانقابلیت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری استان سمنان

عباس زاده- مقیمی سیمای فرهنگ وطبیعت استان قم

حمید بهزادیاصول روابط بین الملل و سیاست خارجی

میراث فرهنگی بوشهرج5سیمای گردشگری استان بوشهر     

پژوهشکده فرهنگ وتمدن 3و2و1نقش جهان      ج

تبریزی- حسن پور - رمضان زاده : جعفری مترجمین - اسکات ج3گردشگری در جهان اسالم    

ایرانگردی وجهانگردی اصفهانراهنمای جدید شهر اصفهان

دکتر حمید ضرغام بروجنیبرنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه

داغستانی-حسن پور :اینسکیپ   ترجمه.اج2برنامه ریزی گردشگری    

فیاضی- دهدشتی شاهرخ  مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری

موسوی ، کشکولی(ماهیت و مفاهیم )گردشگری فرهنگی 

موسوی ، عبدهللا زادهبرنامه ریزی استراتژیک گردشگری

ترجمه اعرابی- ایوانز،کمپبل،هاوسمدیریت استراتژیک سفر وگردشگری



شهاب طالیی ، صبا عبدیانراهنمای عمومی  گردشگری 

جعفر باپیری: جان ترایپ  ترجمهج2اندیشه های فلسفی در گردشگری  

دکتر اسماعیل قادریج3مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران   

باپیری-پورفرج:دالن تیمونی ونیاپان ترجمهمیراث فرهنگی وگردشگری درکشورهای در حال توسعه

کانون تبلیغاتی سپهر(راهنمای اطالعات صنعت گردشگری ایران )کتاب سفر 

هادی-قاسمی-کشکرراهنمای کاربری کمپینگ

جالل نصیریانآداب معاشرت والگوهای رفتاری در صنعت گردشگری

کجوئیان-شفیعی :نوبرت فن هوو  ترجمهج2اقتصاد مقاصد گردشگری   

میربد،مهرجو،حسینیآموزش کاربردی تهیه طرح های توجیهی گردشگری

کاظمی ، زاهدیج2شناخت روحیات ملل    

پیرس ترجمه حمید ضرغام بروجنی.فیلیپ(بن مایه ها و طرح های مفهومی)رفتار گردشگر

محمودی میمند ،مقدمیمدیریت نوین توریسم جهانی

فاروق مظلومی و گیرنده های دستیGPSتکنولوژی 

دلبری ،رجبی:مترجمین مدیریت مقصد توریسم

دکتر رهنماییایران توان های محیطی وطبیعی آن

کیومرث فالحیج2رفتار شناسی ایرانیان    

رحمانی ،دانیالیبرند در بازاریابی گردشگری

دکتر رهنماییاوقات فراغت و گردشگری

قدمی،بایی(پیامدها،چارچوب ها وسیاست ها)اثرات گردشگری

تاج زاده،مرزی،دلفان آذریبخش بندی بازارگردشگری

رحیم پور- رضایی بخش بندی بازارگردشگری

حمید ضرغام بروجنیبرنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار

علی اصغر رضایتراهنمای حرفه واطالعات عمومی هتل ها وواحدهای پذیرایی

محمد رضا اشرفیبازاریابی نوین در صنعت هتل داری

سودهیر اندروسخانه داری در هتل

علی اصغر رضایتنکته برای هتل داران110ج2  

مهدی رجبیاندرسنامه جامع مدیریت هتل 

اقطایی،پورعبداله،صمدزاده،عبدالهی،طاهرامدیریت غذا و نوشیدنی ها

سلیمیان،صمدی:ترجمهمبانی مدیریت غذا و نوشابه

نوابخش ،صفیجامعه شناسی گردشگری شهری

سازمان برنامه وبودجهصنعت جهانگردی در ایران

الوانی،پیروز بختفرایند مدیریت جهانگردی

اعرابی-پارسائیان :چاک،وای،گی   ترجمهج2جهانگردی در چشم اندازی جامع  

دکتر میثم موساییج2مبانی اقتصاد توریسم    

ضرغام بروجنی وبذر افشان:ترجمهخط مشی گذاری در صنعت گردشگری

سعید داغستانی(مفاهیم،مدیریت وبرنامه ریزی)جاذبه های گردشگری

ضرغام بروجنی،شالبافیان(مطالعه ای تطبیقی)سیاست های گردشگری کشورها

عبدالکریم شادمهر: به کوشش ج2فن آوری اطالعات وارتباطات در صنعت گردشگری 

حمیدرضا صباغیراهبردهای دستیابی به توسعه گردشگری روستایی پایداراز منظر طراحی کالبدی

علی کردانگردشگری از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران

بایی،قدمی(پیامدها،چارچوب ها وسیاست ها)اثرات گردشگری

اصغر حیدریشناخت روحیات ملل



اصغر حیدریج2آشنایی با فن راهنمایی در تور  

جعفر باپیری:ترجمه /اسمیت ، مک لئود ، روبرتسون ج2مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری   

ابوالقاسم رادفرکشمیر
محمد علی فنایی :آنکتاد ترجمهراهنمای تهیه طرح توجیهی اقتصادی

موسسه اطالع رسانی کتاب مرجع اطالعاتکتاب مرجع گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان تهرانبانک اطالعات تخصصی گردشگری استان تهران

منوچهر طبیبیان:اکاالگان     ترجمه.آرکاربری زمین

سید احمد میر مطهریارزیابی طرح های اقتصادی

مهدی طالبمدیریت روستایی در ایران

محسن رنجبر:آلن مور ترجمه-اندی دراممقدمه ای بر برنامه ریزی ومدیریت اکوتوریسم

قرخلو-اکبریاکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری

اوالدی قادیکالیی:فنل ترجمه.دیوید ای مقدمه ای بر طبیعت گردی

راضیه ذوالنوریانج2میراث های فرهنگی ایران   

دانشگاه سمنان-میراث فرهنگی سمنانمجموعه مقاالت گردشگری،توسعه پایدارواشتغال زایی

نادر ریاحی سامانیج3نگاهی به سیاست،اقتصاد ومدیریت چین      

دکتر شهریار خالدیجغرافیای زیستی

عالم پور رجبیسیری در موزه داری و نظری به گنجینه ها و موزه های تبریز

معرفی و آموزشج4           2آشنایی با میراث فرهنگی 

خیامباشی-حاجیها -زاهدیج2موزه،موزه داری و موزه ها    

معرفی و آموزش میراث فرهنگیج2موزه های استان فارس  

موزه های استان خراسان 

معرفی و آموزش میراث فرهنگیج2موزه های استان آذربایجان شرقی   

خالصه مقاالت همایش منطقه ای موزه ها در هزاره سوم

وزارت امور خارجه- میراث فرهنگی ج2انگلیسی -برنامه ریزی بازسازی موزه ایران باستان   فارسی 

نوشین دخت نفیسیجلد3موزه داری    

موزه های استان خراسان رضوی

نادر داودیجلد3آثار ایران در موزه مترو پولیتن 

محمد معمارزادهآثار ایرانی موجود در موزه ارمیتاژ

مونتاز ترجمه اکرم بحرالعلومی.جموزه های جدید موزه ها و معماری مدرن

ترجمه کارشناسان  فنی اداره کل موزه هاراهکارهای بازدید معلولین از موزه ها

(گنجینه کتب ونفایس خطی)کاخ گلستان 

اینانلو-اردالننگاهی به موزه مرکزی آستان مقدس رضوی

1363راهنمای موزه های ایران   

ابوالفضل ذابحج2راهنمای موزه هنرهای تزئینی ایران    

ناصر پور پیرارهنر ایران گزیده از مجموعه موزه های هنرهای شرقی

موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی

طالبیان،آتشی،نبی زادهموزه 

صادقپور،میرعزیزی،خلیل زادهمدیریت موزه

طالبیان،آتشی،نبی زاده(کتاب ششم)موزه

صادقپور،میرعزیزی،خلیل زاده(اصول و مبانی)مطالعات موزه 

الهام دهقان مهرجردیج2میبد در آیینه تاریخ  

پایگاه پژوهشی میبد(التین)میبد

سعیده شجاع رضویج3واژه نامه توصیفی معماری در گویش میبد  

پایگاه پژوهشی میبد(میبد )کهن شهر کویر  

عیسی اسفنجاری کناریمیبد شهری که هست

سید محمدتقی مصطفویآثار تاریخی طهران

یحیی زکاءتاریخچه ساختمان های ارگ سلطنتی تهران

کیوان پهلوان(فرهنگ عامه)االشت  

زکریا رستگاردشتی   تاریخ ، سرزمین ، فرهنگ

حمید ایزدپناهآثار باستانی و تاریخی لرستان

بذرگر ، امینیهفت شهر تاریخی فارس

سید محمدتقی مصطفویج2اقلیم پارس     



کاظم دهقانیانسیمای تفت 

غالمرضا معصومی(بندر طاهری)سیراف 

محمد امین میر فندرسکی: مشاوراصفهان

سیدمحسن حسینی:عبدالحمید مولوی  به کوشش (ابنیه و مشاهیر)مجموعه مقاالت خراسان 

احمد اقتداریآثار شهرهای باستانی،سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان

محمد علی حضرتی(التین)قزوین 

مهرزاد پرهیزگاری(درخاطرات،سفرنامه هاومنابع جغرافیاتاریخی)اوصاف قزوین

مهرزاد پرهیزگاریاخبار قزوین

ج2صفاری    -سیاقیتاریخچه فرهنگ و مدارس سرزمین قزوین بر مبنای تعلیمات نوین

دکتر پرویز ورجاوندج2          (سابقه تاریخی وآثار تاریخی)سرزمین قزوین 

بهادر بهاءالدینتحلیلی بر تاریخ و گویش مردم اردکان فارس

کرامت اله افسرج3تاریخ بافت قدیمی شیراز            

عبدالعلی کارنگج3           (آثار و ابنیه تاریخی تبریز)آثار باستانی آذربایجان 

یعقوب دانش دوست(باغهای طبس)طبس شهری که بود 

یعقوب دانش دوست(بناهای تاریخی طبس)طبس شهری که بود 

عباس و ماندانا سایبانی آرامگاه های مفاخر فرهنگی استان هرمزگان

حسین کریمان(اماکن تاریخی و جغرافیایی ری و تهران)قصران 

حسن نراقیآثار تاریخی کاشان و نطنز

سید حسن اعظم واقفیمیراث فرهنگی نطنز

ابوالقاسم رفیعی مهرآبادیدیار شهریاران جلد یک    آثار ملی اصفهان 

احمد اقتداری2و1آثار وبناهای تاریخی خوزستان      ج

احمد اقتداریدیار شهر یاران جلد دو   آثار و بناهای تاریخی خوزستان

تیت ترجمه سید احمد موسوی.پی.جیج4سیستان  

تیت باهتمام غالمرضا رئیس الذاکرین.پی.جیج4سیستان       

حسین کریمان جلد    مجلد دوم2ری باستان         

حسین رفعتیجیرفت در آینه تاریخ

ایرج افشارجلدی3   (ابنیه تاریخی وآثار باستانی یزد)یادگارهای یزد 

اصغر کریمیجلد2سفرنامه دشت کویر  

عبدالکریم حکمت یغماییبر ساحل کویر نمک

نادر کریمیان سردشتیج3اسروشنه     

اتاق بازرگانی رشتگیالن در یک نگاه

نریمان سبحانیکرند تمدنی مانده از باستان

محمدرضا خسرویجغرافیای تاریخی والیت زاوه

زکریا رستگاردشتستان ، تاریخ ، سرزمین ، فرهنگ

آریا فشیفش درگذر تاریخ و فرهنگ

اقتداری:محمد علی خان سدیدالسلطنه  تصحیحسرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان

کاوه بهلولی قشقاییفیروزآباد و رویای توسعه

کاوه بیات3کهکیلویه و بویر احمد  ج

جواد نوشینچالوس

یونس شاه حسینی(جاذبه های طبیعی دماوند و فیروزکوه)نگین البرز 

مسعود نصرتیتاریخ دماوند و آثار تاریخی آن

محمدعلی مخلصیجغرافیای تاریخی سلطانیه

علی اکبر سرفرازجزیره خارک

وزارت ارشاد اسالمی(خرمشهر)بررسی مراکزفرهنگی استان خوزستان 

محمدرضا خسرویکالت نادری

علی غفاریزواره نمادی از اسطوره کویر

مظفر امین فرشچیان2و1طالش منطقه قومی در شمال ایران    ج

محبی- ریاحی مقدم : ایبنزر هاورد  ترجمهباغ شهرهای فردا

ریاحی مقدم ، پیرزاددرآمدی بر روند مطالعه و حفاظت میراث معماری

سازمان ملی حفاظت آثار باستانیبناهای تاریخی قزوین

سازمان ملی حفاظت آثار باستانیبناهای تاریخی کرمان

آذین سیف بوشهریج3تجار بوشهری در دوران قاجار   

رضا دشتیاجتماعی بوشهر-تاریخ اقتصادی 



حسن قراخانی بهارآثار باستانی و معماری بقاع متبرکه سبزوار و اسفراین

عبدالحمید مولویآثار باستانی خراسان

عیسی ابراهیم زادهسیستان مرکز نیمروز واقعی یا نصف النهار مبدا جهان

سید حسین مجتبویجغرافیای تاریخی گناباد

رجبعلی لباف خانیکیگناباد خاستگاه حماسه های پنهان

عباس زمانیگناباد پیر تاریخ

حمیرا رئیسیان زادهچکیده نامه مقاالت خراسان

سرافرازراهنمای آثار باستانی بیشاپور

جهانبخش ثواقبجغرافیای تاریخی بیشاپور

عمادالدین شیخ الحکماییکازرونیه

علی صدراییج3یادگارهای عصر صفوی در آذربایجان غربی    

صدرالسادات سالمیآثار الرضا

صید محمد درخشندهایل من ایالم

سید حسین اعظم واقفی(آثارتاریخی، آداب وسنت ها وتاریخ نطنز)میراث فرهنگی نطنز 

نجیب اله رجبیتاریخ وجغرافیای شهرستان قاینات

هزاوه زادگاه امیرکبیر

علی عبدالهی نیاتاریخ رفسنجان

محمد گالب زادهرفسنجان چشمه خضرا

محمدعلی گالب زادهکوهنبان میعادگاه عرفان

محمدعلی گالب زادهعنبرآباد عبرستان

محمدعلی گالب زادهکهنوج ستیغ پایداری

مرکز کرمان شناسیکرمان در یک نگاه 

محمدحسین خیراندیشسیرجان در خشت خام

محمد خداوردیتاریخ سیاسی و اجتماعی کرمان

محمدعلی گالب زادهجیرفت بلندای تاریخ

محمدعلی گالب زادهبافت اقطاع زمردین

علی سپهریگنجینه اردکان

محمد علی گالب زادهج2راور جلوه گاه هنر    

محمدعلی گالب زادهرودبارقلعه گنج منوجان

محمدعلی گالب زادهکرمان پگاه هستی

علی رحمتیفرهنگ قومی و جغرافیایی شهرها و آبادی های خراسان شمالی

محمدعلی گالب زادهبردسیر نگارستان طبیعت

محمدعلی گالب زادهشهر بابک فیروزه فام

مورشان- سوفی ویویه - آن (التین)افزاد قوم شناسی یک روستای ایرانی 

محمدعلی گالب زادهج2سیرجان خطه گهرنشان      

بیوک جامعیج2نگاهی به اثار و ابنیه تاریخی اردبیل  

دبیرخانه کرج شناسیکتابشناسی کرج

ایراندوست ،آشوری:کالرک ترجمه .دی- کالرک .آیج2کرمانشاه  مرکز استان پنجم   

کرباس فروش-سلطانیج2سروستان      

یزدانی- همپانژاد ارومیه از باستان تا کالن شهر امروز

موسی زاده-اسکوییاسکو از ساحل دریاچه ارومیه تا قله سهند

عالمپور رجبیتاریخچه فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی

محمدعلی مخلصیج2فهرست بناهای آذربایجان شرقی   

حفاظت آثار باستانی ایرانجلد        4آثار باستانی آذربایجان شرقی     

حفاظت آثار باستانی ایرانبقعه و آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقان

میراث فرهنگی استان قم(گذری به کویر قم و دشت قمرود)رویای کویر 

میراث فرهنگی استان قمقم در آیینه میراث

تاجیک-عطری پاکدشت در گذر تاریخ

وحید ریاحیمازندران

ناصر تکمیل همایونتهران

غالمرضا عزیزیبروجرد

سید محمد علی گالبزادهماهان

حسین زرینینهاوند



احمد مزینانیمزینان عشق آبادی کوچک

دکتر فرید براتی سدهسده دل وچلیپای زلف

دکتر جهانشاه درخشانی4و 3دانشنامه کاشان 

حسین محلوجی:  زیر نظر (کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان )دانشنامه کاشان 

حسن نراقیتاریخ اجتماعی کاشان 

1351مجموعه انتشارات و اساسنامه انجمن آثار ملی  دی ماه 

سیروس چاه کوتاهیپژوهش درباره آبهای جوی،سطحی وزیرزمینی منطقه کاشان

بهفر-دیانت نژاد:ترجمهبررسیهای بوم شناسی گیاهان در محیط های شور)بیابان 

خسرو جهانداری:جان ای آرلی ترجمهبه سوی سیاست های ارتباطی واقع بینانه

مرکز اسناد ومدارک علمی راهنمای مراکزآموزشی پژوهشی اطالعات علمی وفنی 

حسین عماد افشارگزارش و نگارش در روابط عمومی

مرکز تحقیقات وبررسی مسائل روستایی(گزیده مقاالت)روستا و توسعه

موسوی-رضوانی مروری دوباره بر اعتیاد

مجموعه مقاالت برگزیده در همایش وزارت اطالعات و مردم

سید محمد مقیمیسازمان ومدیریت رویکردی پژوهشی

مراد خانی-موسوی آکواریوم و اطلس ماهی های آب شور

پرایس  ترجمه محسن موسوی.نحفاظت و مرمت در کاوش های باستانی

بروجنی-ری درر  ترجمه سمنانی-زروشهای جدید مرمت و نگهداری اموال فرهنگی

اکراوال  ترجمه زهرا راحت.پمراقبت و نگهداری از اشیاء موزه ای

مریم شیروانیآسیب شناسی و حفاظت از سنگهای تاریخی

وحیده  میرفخراییج2سیر تحول و ضرورت مرمت و بازسازی اشیای تاریخی   

کلود کرباسیروشهای تهیه فهرست اموال فرهنگی غیر منقول

روحی فر-اسدیمدیریت و فرماندهی انتظامی در حفظ و نگهداری از اموال فرهنگی

رویا بهادریج5شیمی آلی مبانی و کاربرد در حفاظت و مرمت آثار تاریخی 

خدادادی- بزرگمهری (شناخت ، آسیب شناسی و مرمت )آمودهای ایرانی 

اکرم مظفریمبانی نظری مرمت و آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی

طارمیان ، کریمی: یونگر ، شنیویند  ترجمهحفاظت آثار چوبی

تیتونیکو ترجمه منیژه هادیان دهکردی.جج2کتاب راهنمای آزمایشگاهی برای حفاظتگران بنا   

فاسینا ترجمه دکتر وطن دوست-آموروسوفرسودگی سنگ و حفاظت از آن

حناچی ، ارمکی ،تیموری: آیلین ارباسلی ترجمهحفاظت معمارانه 

احسان ایروانی(برج قابوس )حفاظت اضطراری یک بنای تاریخی 

ترجمه دکتر رسول وطن دوستحفاظت،نگاهداری و مرمت آثار هنری وتاریخی

جان وارن ترجمه مهرداد وحدتیج3حفاظت سازه های گلین   

شهرکی-محمدی ج2پاسارگاد  -فرسودگی زیستی وآثار باستانی 

بروجنی-هوری ترجمه سمنانی.یموارد مورد استفاده درمرمت

ج6 (کنکور کارشناسی ارشد - تست های طبقه بندی شده )مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی  مهدی پرنا

بابک پرتوحفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای

نسخه2راهنمای مصور مراقبت و نگهداری از مجموعه های بافته و پوشاک         رابینسون ترجمه منصوره آزادواری-پاردو

منیژه هادیان دهکردیج4کاربری پژوهشی آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی  

84  گزارش و مقاالت ساالنه پروژه نجات بخشی میراث فرهنگی بم تابستان 

فرهنگی- خالصه مقاالت نهمین همایش دو ساالنه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی 

ج2مجموعه مقاالت نخستین همایش علم و مواد و حفاظت آثار فرهنگی تاریخی 

مجموعه مقاالت هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری

فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری-مجموعه مقاالت سومین وچهارمین همایش حفاظت ومرمت اشیا تاریخی 

1فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری -مجموعه مقاالت پژوهشکده حفاظت ومرمت اشیا تاریخی 

خالصه  مقاالت نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیا تاریخی فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری

مجموعه مقاالت پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیا تاریخی فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری

مجموعه مقاالت ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیا تاریخی فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعه حفاظت و معماری خشتی در ایران

مجموعه مقاالت نخستین همایش حفاظت و مرمت اشیا تاریخی فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری

علیرضا ناصری مالوانیفرهنگی وتزئینات وابسته به معماری- کتابشناسی حفاظت ومرمت آثار تاریخی 



داریوش امیری کاشانیخواص مواد 

مهندس محب علیدوازده درس مرمت

تیلیا ترجمه کرامت اله افسر.آبررسی مرمت در تخت جمشید و دیگر اماکن باستانی فارس

زهرا باستی: شلی     ترجمه.منگهداری و مراقبت اشیاء هنری

گالدیری  ترجمه عبداله جبل عاملی.اعالیقاپو

تاجیک-عالی مرمت واحیا بناها و بافت های تاریخی

جاوید فیوضاتفرهنگ علمی وعملی برای محافظت و ترمیم آثار هنری

سید حسام الدین طبیبیانآشنایی با مرمت ابنیه 

پیروز حناچی:  سزاره برندی  ترجمه تئوری مرمت 

سیامک علیزادهمقدمه ای برتکنیک های ویژه حفاظت ومرمت بناهای تاریخی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه مواد و انرژیج3مجموعه مقاالت نخستین همایش علم مواد و حفاظت آثارفرهنگی ، تاریخی   

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریج2چکیده مقاالت دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی ، تاریخی   

سید مهدی حسینیسیری در مبانی نظری مرمت

پیروز حناچیج2مرمت شهری در بافتهای تاریخی ایران    

دکتر مجتبی رضا زاده اردبیلی(شناخت ،آسیب شناسی،فن شناسی)مرمت آثار معماری 
اصغر محمد مرادیمرمت واحیا مدرسه قدسیه اصفهان

پوراحمد- کالنتری برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها

محمد حسین بحرالعلومیج2   (مدرسه عالی شهید مطهری)مسجد مدرسه سپهساالر

حاتمی نژاد-کالنتری برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهر یزد

محسن دامادیشیخ بهایی

کاظم محمدیابن عربی

کاظم محمدیغزالی در جستجوی حقیقت

بهروز ثروتیاننظامی گنجوی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیحاج مال هادی سبزواری

خسرو معتضدزکریای رازی

فریدون جنیدیکارنامه ابن سینا

انجمن آثار ومفاخر فرهنگی(ابن سینا)مردی برتراز عصر خویش

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیعلی اکبر دهخدا

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر عبدالرسول خیامپور

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر مهری باقری

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیسید حسن قاضی طباطبایی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر اسماعیل حاکمی واال

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمهدی آذر یزدی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیهوشنگ اعلم

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیعبدالمحمدآیتی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر سید جعفر شهیدی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیپروفسورویلییام چیتیک 

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیآیت اله حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر محمد علی موحد

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیاستاد بدیع الزمان فروزانفر

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیعبدالجواد فالطوری

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمحمد خوانساری

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمیرزا ابوالحسن شعرانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیشادروان ارباب کیخسرو شاهرخ

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر ناصر کاتوزیان

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر محمد معین

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمیرزا عبدالغفار خان نجم الملک

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیعباس حری

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمیرزا حسن رشدیه

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیسید محمد تقی مصطفوی 

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر حسن تاج بخش



انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر رشدی راشد

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر غالمحسین یوسفی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمیرزا حسن موسوی بجنوردی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیعباس اقبال آشتیانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر رضا داوری اردکانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر علی اکبر شعاری نژاد

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیآیت اله شیخ علی دوانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیعلی اصغر فقیهی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر علی اقبالی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیمحمد بهمن بیگی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیاحمد بهمنیار کرمانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیاستاد محمد پروین گنابادی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیبابا صفری

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیحاج محمد آقا نخجوانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگی(ماه شرف خانم )مستوره کردستانی 

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیزندگی نامه پرفسور محمود حسابی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیاستاد سید جالل الدین آشتیانی

انجمن آثار ومفاخر فرهنگیدکتر غالمحسین شکوهی

علی اکبر والیتیعلی اکبر دهخــــدا

هاشم بنا پورعین القضاه همدانی

حیرت سجادینامداران علم ،فرهنگ وهنر کردستان

ناصر رجب زادهتکنولوژی نان

پست جمهوری اسالمی ایرانتمبر 

مصطفی کواکبیانموانع مردم ساالری در ایران

علی اصغر نظریجغرافیای جمعیت ایران

همایون مطیعیزمین شناسی نفت سنگ های کربناتی

عالی پور- کرد زنگنه  مهندسی فرهنگ خصوصی سازی

الهه گنجوی(نکات خانه داری)از یادداشت های یک زن خانه دار 

مهاجری- رضایی زاده مهارتهای مدیریت خویشتن 

خوش نشین: گیبسون  ترجمه - بارترام نیاز سنجی آموزش حرفه ای کارکنان

یزدانی: کمرون    مترجم - وتن تیم سازی 

وزارت ارشاد اسالمیارزش ها و نگرش های ایرانیان 

دبیرخانه مجمع ملی جوانان جوانان در نظام بین الملل

بخت جو- قنبری  دور کاری

ایران کلباسیساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز

ساجدی- نیک نام اقتصاد در برآیند جهانی شدن

انشاءهللا رحمتی:هانری کربن  ترجمه واقع انگاری رنگ ها و علم میزان

رضا داوری اردکانیدرباره علم 

(کتاب به زبان انگلیسی )ج  3 دوره ساخت و ساز در زمان هاشمی رفسنجانی  

اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنانج3راهنمای حفظ محیط زیست در محل های کار    

بذرافشان- ززولی درسنامه جامع آلودگی محیط زیست

مظفر شاهدیحزب پان ایرانیست

پارخ. ج اصول و روش های پرورش درختان مینیاتوری 

هادی کریمی16و 13و 8فرهنگ رستنی های ایران  ج 

مهدی علیخانی صدرفن آوری های هسته ای ایران 

بروین- غزنی ابزار آالت رصدخانه مراغه 

میراث فرهنگی استان خراسان رضویپژوهشی جاده والیت- مجموعه مقاله های پنجمین همایش علمی

اسماعیلی ، رسولیان ، معرفتی: به کوشش(مجموعه گفتارها و نوشتارها )چشم اندازهای ایران فرهنگی 

مهدی قربانی: به کوششاولین همایش ملی جامعه ، منابع طبیعی ، آب و محیط زیست

محسن مخملبافبودا در افغانستان تخریب نشد از شرم فرو ریخت 

محمد سلطانی(بررسی باورهای غلو آمیز در جامعه شیعی ایران )از ستایش تا پرستش 

جالل ستاری (چهار مقاله  )در قلمرو فرهنگ 

مرتضی کالنتریان: ترجمه/ اسپونویل - آندره کنت رساله کوچک در باب فضیلت های بزرگ



محمود صناعتی: ترجمه  (درس عشق از زبان افالطون )ضیافت 

انشاءهللا رحمتی:هانری کربن  ترجمه معبد و مکاشفه 

مصطفی رحماندوست:اگزوپری  ترجمه. د.آنتوان شازده کوچولو

اسماعیل فصیح: هریس     ترجمه . تامس ا وضعیت آخر

محمد جعفر مصفا: کریشنا مورتی    ترجمهنگاه در سکوت

مرسده لسانی: کریشنا مورتی    ترجمهمرگ 

مرسده لسانی: کریشنا مورتی  ترجمه رهایی از دانستگی

رضا ملک زاده: کریشنا مورتی  برگردان برای جوانان

مرسده لسانی: کریشنا مورتی    ترجمهآینده اکنون است

محمد جعفر مصفاانسان در اسارت تفکر

پیمان آزاد: ترجمه : کریشنا مورتی   ترجمهزندگی پیش رو

محمد جعفر مصفاهله

محمد جعفر مصفارابطه 

IMAGES OF ISLAMIC SCIENCEانجمن ایرانشناسی فرانسه

کروسل دپس: اسماعیل جرجانی   ترجمه و شرح به فرانسهمباحث چشم پزشکی در ذخیره خوارزمشاهی  

زرین باف شهر- زرکن (التین)ایرانیان استانبول   

پرویز محبیالتین (از قرن اول تا سیزدهم هجری)تکنیک و منابع در ایران 

نصرهللا پورجوادی ، ژیواوسل: گردآوریاز قرن چهارم تا سیزدهم ه ق (فارسی - التین )تاریخ علم و صنعت و ابزار علمی در ایران 

دوکروسل دیس- بیگ باغبان - وسل (التین )تاریخ علم در ایران 

موزه ملی ایراننسخه6کتابشناسی نوشته های پژوهشگران فرانسوی در ایران  

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- انجمن ایرانشناسی فرانسه (ادبیات خاطره نویسی رزمندگان ایران و رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول )جنگ و خاطره 

انستیتو ایران و فرانسهLE TEXTE DES TEXTES( شیخ حیدر آملی)

تیری کویل(التین  )اقتصاد ایران اسالمی بین دولت و بازار 

(پژوهشی در بیماری پوستی در طب مردمی در ایران از دیدگاه مردم شناسی  )زیبایی در گزند  نیلوفر جوزانی

سید عالءالدین گوشه گیرکشا یا نبرد کبوتر باز 

جعفر آقایانی چاوشی: ترجمه ابوالوفاء محمدبن محمدبوزجانی (در هندسه عملی )کتاب النجاره 

(بریده جراید بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداریها استان اصفهان  )وقایع بلدیه 

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعیچند مقاله درباره دورنگری

اردشیر خورشیدیانپاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان

فرشته کاشفی  ج2رده بندی ده دهی دیهوئی جغرافیای ایران   

مشیری ، رحمانیدرآمدی بر منابع و ماخذ جغرافیای ایران

ایراندخت (مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی )فرهنگ نامه آشپزی 

میرهاشم محدث: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه   به تصحیحتطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید ایران

اخوان زنجانی:خواجه نصیرالدین طوسی   تصحیح ج 2شرح ثمره بطلمیوس در احکام نجوم    

عبدالحسین احمدی ریشهریج2      40تقدس 

صنایع دانش بنیان دریایی1394آمار دریایی ایران 

حبیب هللا تیموری: نورمن کورتز     ترجمهآمار در علوم اجتماعی 

بهرام الهیاستخوان شناسی

طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیگسست و تداوم نسلی





























































































































دانش پژوه ، افشار: احمدبن الحسین بن الشیخ الخرقانی بکوشش





















پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه هنر اصفهان













محمد حسین تسبیحی: میرسید ظهیرالدین سید نصیرالدین مرعشی  به کوشش 



میر جالل الدین حسین ارموی:سیف الدین بن نظام عقیلی به تصحیح 

اسمعیل واعظ جوادی:شهاب الدین ابی الخیرزرکوب شیرازی کوشش









ایرج افشار: محمدبن ابی البرکات جوهری نیشابوری به کوشش 













سید حسین رضوی: محمد بن ابوالفضل فخر رازی  به تصحیح 















دانشکده معماری دانشگاه شهیدبهشتی  (حمام ها،مدارس،بازار،خانه های کاشان،مساجد جامع،مساجد،خانه های یزد،کاروانسراها ، امامزاده ها و مقابر،بناهای مذهبی تهران)گنجنامه

احمد رضا آی:آنتونی سی                     ترجمه- آنتونادیس 

انجمن دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران: دیلمان، رخه نمان ، فیفر ترجمه 



مهندس غالمحسین معماریان:استاد کریم پیرنیا      تالیف:تقریر





صانعی-اقبال-شریعت-دادخواه-فالمکی-مهریار یوبی-آلپانوگونوولو





(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)وزارت مسکن و شهرسازی 

(مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)وزارت مسکن و شهرسازی 



روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

سید علیرضا جذبی: غیاث الدین جمشید کاشانی    ترجمه وتحشیه 



وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری مشاور نقش جهان



رعنا حسینی و ایرج افشار: یعقوب بن حسن سراج شیرازی   به کوشش















اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان خراسان

تبریزی- حسن پور - رمضان زاده : جعفری مترجمین - اسکات 





جعفر باپیری:ترجمه /اسمیت ، مک لئود ، روبرتسون 

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان تهران









پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه مواد و انرژی





دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- انجمن ایرانشناسی فرانسه 


