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 (9919االول  )محرم الی ربیع

134 

 135 واژه نامه نایینیدستور زبان و  محمد یادگاری نایینی مگستان

 136 العربیه الدالله الصوتیه فی اللغه مریم حیدری نظری

 137 دو رساله عرفانی از مولفی ناشناخته و ابوعلی دقاق جزه جمشید جعفری دکتر محمود افشار

 138 ای بر بیاض یا سفینه صائب دیباچه محسن ذاکرالحسینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 139 نامه: ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری دیلم اهلل مجیدی عنایت دکتر محمود افشار

 140 انگلیسی( -دین و مذهب در عهد ایلخانی )فارسی  مسعود فریامنش اداره نشر وزارت امور خارجه

 141 دیوان عطار ابراهیم عطار محمدبن آثار قلم

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 142 انتقادیرابطه نظریه و عمل از حکمای باستان تا رئالیسم  عماد افروغ

 143 پارتی -پهلوی  های ایرانی میانه راهنمای کتیبه سعید عریان علمی

 144 ه.ق 119رساله حاتمیه: نوشته شده در  علی کاشفی بن حسین موسسه نشر میراث مکتوب

 145 ایرانی رساله هفت دستگاه موسیقی میرزامحمد شفیع موسسه نشر میراث مکتوب

علی  محمودبن موسسه نشر میراث مکتوب

 کرمانی خواجوی

 146 رسائل خواجو: شمع و شمشیر، سراجیه و سحاب، نمد و بوریا

 147 رمز و مثال اعلی: تحقیقی در معنای وجود مارتین لینگز حکمت

 148 های باستان های فلسفی تراژدی رنج تراژیک دانستن: بررسی جنبه بارچانی علیرضا محمدی نگاه معاصر



 

 

های ایران )هومیان و میرمالس( ارتباطات غیرگفتاری از  رنگین نگاره سلیمان لطفی پازینه

 ...مردمان باستان

149 

آغاز دانشگاه: نگاهی تاریخی به سیر تکوین دانشگاه تهران )از تاسیس  ره سیدمحسن حبیبی دفتر پژوهشهای فرهنگی

 تا انقالب اسالمی(

150 

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 151 مانروایی ایل قاجارآغاز فر ره همایون ناصر تکمیل

 152 شناختی به فناوری های باستان رهیافت لویس میلر هترمارگارت دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 153 هایی به قرآن رهیافت جرالد هاوتینک حکمت

 154 النهرین در عهد باستان روابط ایالم و بین وحید محمودیان زاگرو

 155 روابط خارجی ایران در عصر سلوکی و اشکانی محمد ملکی شفیعی

کاظم شریف کاظمی و  اداره نشر وزارت امور خارجه

 محمد چگینی

وابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا: بزرگداشت چهارصد سال روابط ر

 دیپلماتیک

156 

 157 نگارانه تاریخ بیهقی شناسی تاریخ روایت محمد راغب پژوهشکده تاریخ اسالم

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

  های گویشی رویکردهای نظری در پژوهش تفرشی بیک آتوسا رستم

 158 از ایران های تاریخی جدایی قفقاز ریشه حسین زرینی پژوهشکده تاریخ اسالم

فروهر)وابسته به سازمان جوانان 

 زرتشتی تهران(

 159 های دموکراسی و مجلس در ایران باستان ریشه سورنا فیروزی

 160 زبان واژه سازی و واژه شناسی زبان پارسیگ )پهلوی(: دستور رهام اشه کتاب سده

 161 زبان تصویرى شاهنامه رابرت هیلن برند متن

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 162 زبان شعری زردشت در گاهان مهشید میرفخرائی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 163 زبان عربی و هویت ایرانی زاده عیسی متقی

 164 شناسی شناختی زبان ویلیام کرافت آگاه

ای و تجزیه و تحلیل خطاها: ساختارهای دستوری در  مقابلهزبانشناسی  محمد فالحی مرکز نشر دانشگاهی

 انگلیسی و فارسی

165 

 166 شناسی زبان شناسی و آسیب زبان رضا نیلی پور شرکت نشر کتاب هرمس

 167 زرندیه: رساله طنز انتقادی درباره اخذ مالیات از تریاك در دوره قاجار اسفندیاری اسداهلل یمین موسسه نشر میراث مکتوب

 168 زنان خاندان عصر تیموری لیال محمدی حوزه و دانشگاهپژوهشکده 

 169 زنان فنیقی اریپید بیدگل



 

 

 170 نگاری وصاف شیرازی زمانه و تاریخ زندگی، محبوبه شرفی پژوهشکده تاریخ اسالم

 171 میالدی 61و  31تاریخ: برگرفته از جراید اروپایی در دهه زوایای تاریک  داود سیدمرتضی آل مگستان

 172 شناسی زیبایی ای. سی. گریلینگ حکمت

 173 شناسی و ذهنیت: از کانت تا نیچه زیبایی آندرو بووی متن

 174 ابزارهای باستانی ایران ابزار: جنگ زین ابراهیم پورداود اساطیر

منتخب السادات خوری  مگستان

 جندقی

 175 سراینده ای از کویر

 176 های رودکی سروده علی رواقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اوس  ه ک ادواردب ایرانشناسی

  ک وی ت س ای

، روزنامه خاطرات   سفرنامه ادوارد بکهاوس ایستویک: سه سال در ایران

  یک دیپلمات انگلیسی

177 

 178 ایران در وارینگ اسکات سفرنامه اسکات وارینگ اساطیر

ناشناخته حکمران بندر  مگستان

 لنگه

 179 بنادر جنوبی ایرانسفرنامه بندر لنگه و 

 180 "السلطان خان اعتمادی، معین جعفرقلی"الملک  سفرنامه جالل امید شریفی ایرانشناسی

 181 سفرنامه ژنرال اسکوبلف آویوتان اسکوبلف مگستان

رضاقلی  بن محمدعلی میراث مانا

 سردارمکرم

شهر  91شنبه  سفرنامه مسافرت بلوك جوانرود کردستان بتاریخ سه

 9299ئیل  الحجه الحرام قوی ذی

182 

 183 سفرنامه یزد و کرمان مولف ناشناس مگستان

 184 بخش کردستانی کلودیوس جیمزریچ  سفرنامه جیمز ریچ گالودیوس ایرانشناسی

 185 "الفراریه"خان )نوه صاحب دیوان(  ی میرزاحسن سفرنامه امید شریفی ایرانشناسی

 186 شراب العاشقین، المنتهی  سه رساله: اسرارالعارفین، فنصوری حمزه مکتوبموسسه نشر میراث 

سه سفرنامه: رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تزرو و میکائیل حمبره )از  حسن جوادی دکتر محمود افشار

های  زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه( با دو شرح درباره سفرنامه

 سپانیولی، پرتغالی و ...ا

187 

سیر تحول ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی: نخستین قلمهای  جعفرشجاع کیهانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 ژورنالیستی )عهد ناصری و مظفری(

188 

 189 سیر تحول بافندگی در ایران باستان بهنام اسکندری سید علی زاده

 190 بین شاهنامه و تاریخ گمشده ایران باستان شاهنامه و ایران: تطبیقی محبوبه غالمی نظری

 191 قرن چهارم هجریشعر فارسی در بخارا در  ادواردوویچ برتلس یوگنی فرهنگستان زبان و ادب فارسی



 

 

 192 شعر مدرن از بودلر تا استیونس مترجم مراد فرهادپور بیدگل

 193 شمشیر ایران: نادرشاه اکسورثیمایکل  اساطیر

 194 شناخت اصالت و جعل آثار تاریخی ایران باستان ممقانی عیسی صفری پازینه

های سامی )برگردان المعجم المقارن بین العربیه و  شناسنامه زبان محمدجواد مشکور مکین

 الفارسیه و اللغات السالمیه(

195 

 196 نامه محمدی شوق طالبی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 197 الصحاح الصراح من  محمدحسین حیدریان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 196-109صراط الخط: صراط السطور: سروده سلطانعلی مشهدی حدود  قلعه آق علی صفری موسسه نشر میراث مکتوب

 .ق

198 

صفة المغرب و ارض السودان و مصر و االندلس اقتباس از کتاب نزهة  محمد ادریسی محمدبن پژوهشکده تاریخ اسالم

 المشتاق فی اختراق اآلفاق

199 

 200 طبائع الحیوان طاهر مروزی الزمان شرف موسسه نشر میراث مکتوب

 201 عجایب الدنیا: ابن محدث تبریزی )نیمه اول قرن هفتم( ابوالموید بلخی دکتر محمود افشار

 202 عرفان و ادب در عصر صفوی داری احمد تیمم حکمت

 203 آستینها: سرگذشت شش محصل ایرانی در انگلستان جین  عشق غریبه نایل گرین نشر چشمه

 204 9190 - 9113عصر امپراتوری  جان هوبزباوم اریک اختران

 205 نگاری شناسی و نگاهی به عکاسی مردم عکاسی در باستان طهرانی ندا حسین پازینه

 206 عناصر هندواروپایی در زبان حوری آرنو فورنه دانشگاه ولی عصر )عج(

 207 قمری 9903عهد حسام )سفرنامه لرستان و خوزستان( سال  محمود میرزاقاجار موسسه نشر میراث مکتوب

علی  محمدبن فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 سمرقندی ظهیری

غره االلفاظ و نزهه االلحاظ )در ترسل و لغت و بالغت؛ نگارش در ربع 

 سوم قرن ششم هجری(

208 

ظهیرالدین  موسسه نشر میراث مکتوب

 اردبیلی زاده قاضی

غزوات سلطان سلیم )گزارش اسیر ایرانی جنگ چالدران از فتح مصر و 

 شام به دست سلطان سلیم اول عثمانی(

209 

 210 نامه ها، واژه باستان: کتیبهفارسی  دوست محمد حسن فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 211 و نفوذ زبان و ادب فارسی در زبان و ادب عربی فارسی در عربی: تاثیر محسن رائی دانشگاه شهید بهشتی

 212 شناسی علوم انسانی الفاظ و اشیا: باستان میشل فوکو ماهی

 213 های فکری در ایران باستان فراز و فرود مکتب تفرشی منیژه مشیری خجسته

 214 فرهنگ اصطالحات جغرافیای تاریخی اهلل جودکی حجت پژوهشکده تاریخ اسالم

 215 ادبیات داستانی و نمایشی فرهنگ اصطالحات زبانی در د رفیعی خضریسعی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 216 فرهنگ اصطالحات فلسفی مسعود امید شفیعی

 217 فرهنگ امثال مردم سنخواست هادی اکبرزاده دستور



 

 

 و  ابوالقاسم امینی

 218 فرهنگ تاریخ صفویه فرد :عباسقلی غفاری اطالعات

 219 فرهنگ توصیفی نحو مهند محمد راسخ علمی

 220 عربی فرهنگ جامع اصطالحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن بابا سعیدی گل زوار

 221 9 جلد فارسی زبان جامع فرهنگ احسان یارشاطر فارسی ادب و زبان فرهنگستان

 222 های مکسر فرهنگ جمع بهروز صفرزاده کتاب بهار

 223 سخن فرهنگ شفاهی محب اله پرچمی سخن

 224 فرهنگ فلسفی جمیل صلیبا حکمت

 225 فرهنگ لغت زبانشناسی همگانی جالل تباشیر اساتید دانشگاه

 226 فرهنگ نمادهای آیینی کوپرجین  علمی

 227 های فارسی در زبان عربی، گویش لبنانی فرهنگ واژه طونی الحاج دانشگاه خوارزمی

گزینی  گروه واژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

پژوهشکده مطالعات 

 گزینی واژه

 228 92های مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه

 229 93های مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 230 16 های مصوب فرهنگستان فرهنگ واژه - فرهنگستان زبان و ادب فارسی

گزینی  گروه واژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

پژوهشکده مطالعات 

 گزینی واژه

 231 1های مصوب فرهنگستان  فرهنگ واژه

گزینی  گروه واژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

پژوهشکده مطالعات 

 گزینی واژه

 232 1های مصوب فرهنگستان  رهنگ واژهف

 233 )فرهنگ توصیفی(های ایرانی  های نمایش فرهنگ واژه رسول نظرزاده افراز

 234 پذیری ایرانیان و عیالمیان: آغاز امپراتوری هخامنشی فرهنگ ووتر هنکلمن حکمت سینا

 235 نامه بناهای دینی پیش از اسالم ایران فرهنگ میترا آزاد دانشگاه شهید بهشتی

 236 نویسی ها: فن و هنر فرهنگ فرهنگ آی الندو سیدنی کتاب بهار

 237 نویسی )دفتر دوم: تعریف ها: فن و هنر فرهنگ فرهنگ آی الندو سیدنی کتاب بهار

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 238 ها و فرهنگ ایران فروردگ: گفتارهایی درباره زبان محمدتقی راشدمحصل

سازمان انتشارات پژوهشگاه 

 فرهنگ و اندیشه اسالمی

 239 فلسفه انتقادی تاریخ سیدابوالفضل رضوی



 

 

 240 فلسفه تحلیلی هنر علی رامین متن

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 241 فلسفه در دوره تجدید حیات فرهنگی غرب )از دانته تا کامپانال( کریم مجتهدی

 242 فلسفه در قرون وسطی کریم مجتهدی امیرکبیر

 243 فلسفه هنر ارسطو محمد ضیمران متن

 244 ( خیال،مثال و جمال در عرفان اسالمی0فلسفه و حکمت ) علی شیخ االسالمی متن

 245 ( زیبایی شناسی از منظر پدیدارشناسی9فلسفه و حکمت) محمود خاتمی متن

 246 ( گزیده زیبایی شناسی هگل2فلسفه و حکمت) محمود عبادیان متن

 247 ( هنر از دیدگاه مارتین هایدگر1فلسفه و حکمت) محمدرضا ریخته گران متن

 248 ( هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا1فلسفه و حکمت) محمدرضا ریخته گران متن

 249 فن ترجمه و تعریب کاربردی علی اسودی دارالفکر

سید علی موجانی و  اداره نشر وزارت امور خارجه

 خواجه فوژان

مربوط به آسیای مرکزی موجود  های فارسی فهرست عمومی دستنویسی

 در کتابخانه های ایران

250 

 251 فهرست مقاالت فارسی، اردو، انگلیسی در زمینه ایرانشناسی در شبه قاره پور مهدی رحیم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 252 بررسی و تحلیل اندیشه و آثا قیصر امین پور :ق حرف آخر عشق مصطفی گرجی اساطیر

 253 العین قره سلمان ساکت دکتر محمود افشار

 254 من مغنی اللبیب النحو الوافی و ... المفردات: المقتبسالکافی فی  محمد حسن قاسمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 255 کانت و اختالف نظر میان مفسران فلسفه او کریم مجتهدی

محمد  احمدبن موسسه نشر میراث مکتوب

 مسکویه ابن

 256 کتاب الکنز الکبیر

کتاب سرنوشت: رمزگشایی اسرار مایاهای باستان و پیشگویی سال  کارلوس باریوس گل آذین

9199 

257 

بنیاد ایران شناسی )وابسته به 

 نهاد ریاست جمهوری(

 258 شناسی مطالعات زرتشتی )بخش فارسی( کتاب السادات میرحیدری مریم

بنیاد ایران شناسی )وابسته به 

 نهاد ریاست جمهوری(

 259 شناسی مطالعات مهرپرستی )میترایی کتاب السادات میرحیدری مریم

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان 

 قدس رضوی

 260 های تیموری در خراسان کتیبه سیدمحسن حسینی



 

 

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی )گورنوشته،  کتیبه زاده سیروس نصراله

 یادبودی(: تصویرها

261 

 262 ها )از کرد در سفرنامه فرامرز آقابیگی ایرانشناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 263 ه.ق( 9960-9991نگاری ایران دوره قاجار ) تاریخ ها در کالن روایت محمدامیر احمدزاده

حالج  بن احمد موسسه نشر میراث مکتوب

 اطعمه بسحاق

 264 کلیات بسحق اطعمه شیرازی

 265 فلسفه یونانکلیات تاریخ  ادوارد تسلر حکمت

 266 کنز المعانی )منشآت نیمدهی( عبدالکریم نیمدهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 267 گاتها )سرودهای مینوی زرتشت( مترجم حسین وحیدی امیرکبیر

بنیاد ایران شناسی )وابسته به 

 نهاد ریاست جمهوری(

 268 گاهنگاری مرکز فالت ایران از دوره نوسنگی جدید تا پایان عصر آهن نشلی حسن فاضلی

کاظم شریف کاظمی  اداره نشر وزارت امور خارجه

بهاره زرگری. فریده 

 فرزین

 269 ایران ازدوره ناصری تا پایان پهلوی اول گذرنامه در تاریخ دیپلماسی

ب اول گزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز: از شاه تهماس گودرز رشتیانی اداره نشر وزارت امور خارجه

 تا شاه سلیمان صفوی

270 

گزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز: از شاه سلطان حسین  گودرز رشتیانی اداره نشر وزارت امور خارجه

 تا شاه تهماسب دوم

271 

گزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز: از نادرشاه افشار تا  گودرز رشتیانی اداره نشر وزارت امور خارجه

 علی مرادخان زند

272 

 273 گزیده مجله دانشکده وابسته به انجمن ادبی دانشکده علی ایلنت مدید

 274 خانلری پرویز ناتلگزینه اشعار  خانلری پرویز ناتل مروارید

 275 گزینه اشعار سیاوش کسرایی سیاوش کسرایی مروارید

 276 ی اشعار حسین منزوی گزینه حسین منزوی مروارید

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

ها )اثری از طه حسین درباره شعر دوره  های ادبی چهارشنبه گعده طه حسین

 عباسی(

277 

 278 ای رشته های میان گفتارهایی درباره تاریخ و همکاری پور سیدمحسن علوی پژوهشکده تاریخ اسالم

 حسن حضرتی پژوهشکده تاریخ اسالم

 و عباس برومنداعلم

 279 نگاری شناسی و تاریخ گفتگوهایی در باب تاریخ

عبدالوهاب معموری  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 اصفهانی

 280 بالغتگلشن 

 281 شناسی فارسی گنجینه گویش عبدالنبی سالمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 282 (9های ایرانی )استان  خراسان  گنجینه گویش محسن صادقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی



 

 

های: جرقویی،  ( گویش9های ایرانی )استان اصفهان  گنجینه گویش حبیب برجیان زبان و ادب فارسیفرهنگستان 

 ای، ... خورزوقی، رفره

283 

 284 (9های ایرانی )استان اصفهان گنجینه گویش محمدمهدی اسماعیلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

های: کلهری، گورانی،  های ایرانی )استان کرمانشاه( گویش گنجینه گویش محمدرئوف مرادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 ای، کاکاوندی، هوزمانوندی ای، جاللوندی، زوله سنجابی، کولیایی، زنگنه

285 

 286 )تاتی خلخال(های ایرانی  گنجینه گویش جهاندوست سبزعلیپور فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ای از مقاالت نشریه وزارت  هایی از تاریخ دیپلماسی ایران )گزیده گوشه امیرسعید الهی اداره نشر وزارت امور خارجه

 امور خارجه(

287 

 288 گویش اسکنانی علی مصریان فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 289 شناسی گویش ج. ك.چیمبرز نقد فرهنگ

 290 لغه االعالم فی الصحافه العربیه و الفارسیه اصفهانی محمد خاقانی مجمع ذخائر اسالمی

 291 ماکس شلر و پدیدارشناسی )مجموعه مقاالت( مانفرداس فرینگز خوارزمی

 292 اسالممبانی جغرافیایی تاریخ  ژاویه پالنهول پژوهشکده تاریخ اسالم

 293 مبانی واجشناسی نژاد بتول علی دانشگاه اصفهان

 294 متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری نصراهلل حکمت متن

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 295 ای( متن کامل طومارهای بحرالمیت )آثار فرقه گیزا ورمش

سعید کتابی و محمود : دانشگاه اصفهان

 اردودری

 296 گلستان سعدیهای آن در  های انگلیسی و معادل مثل

 297 بویه )اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( مجموعه مقاالت آل علی یحیایی پژوهشکده تاریخ اسالم

 298 بویه )اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( مجموعه مقاالت آل علی یحیایی پژوهشکده تاریخ اسالم

 299 ن جامیالمللی عبدالرحما مجموعه مقاالت اولین کنگره بین - اداره نشر وزارت امور خارجه

میثم امانی و زینب  اداره نشر وزارت امور خارجه

 احیایی

 300 های جهانی( مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران )ایران و جنگ

احیایی و میثم زینب  اداره نشر وزارت امور خارجه

 امانی

 301 مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران )خلیج فارس(

 302 مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران )دوره افشاریه و زندیه( میثم امانی اداره نشر وزارت امور خارجه

زینب احیایی و میثم  اداره نشر وزارت امور خارجه

 امانی

 303 مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران )دوره قاجار(

میثم امانی و زینب  اداره نشر وزارت امور خارجه

 احیایی

خ روابط خارجی ایران )نقش نفت در تاریخ روابط مجموعه مقاالت تاری

 خارجی ایران(

304 

زینب احیایی و میثم  اداره نشر وزارت امور خارجه

 امانی

 305 مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران: دوره پهلوی

زینب احیایی و میثم  اداره نشر وزارت امور خارجه

 امانی

 306 9مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران: دوره مشروطه



 

 

زینب احیایی و میثم  اداره نشر وزارت امور خارجه

 امانی

 307 9مشروطهمجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران: دوره 

میثم امانی .محسن چیت  اداره نشر وزارت امور خارجه

 ساز

 308 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران

های  شناسی مطالعات تاریخی و رهیافت مجموعه مقاالت همایش روش - پژوهشکده تاریخ اسالم

 ای بینارشته

309 

موسسه چاپ و انتشارات 

 دانشگاه تهران

 310 شناسی ای در باستان محاسبات رایانه دوم یورگ هریسون ایتل

 311 مدرسه دارالفنون و تاریخچه آن اقبال یغمایی مگستان

 312 پایان سلسله زندیه مذهب و باورهای دینی: از ایران باستان تا عباس قدیانی آرون

 313 مذهب و باورهای دینی: از ایران باستان تا پایان سلسله زندیه عباس قدیانی آرون

فضلی کنوش.مترجم  پژوهشکده تاریخ اسالم

 حسن حضرتی

 314 شناسی تاریخ سلجوقیان مرجع

 315 نامه بزرگ )روضه العقول( مرزبان غازی ملطیوی محمدبن خوارزمی

 316 نگاری ادبیات مروری بر تاریخ حسن عابدینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 317 های میانه مرینیان: سیاست، جامعه و فرهنگ در مغرب سده یونس فرهمند پژوهشکده تاریخ اسالم

 318 پترزبورگ روسیه به اصفهان در ایران مسافرت از سنت آنترمونی جان بل بهاردخت

محمود  خسروبن نشر میراث مکتوب موسسه

 امیرخسرو

 319 االنوار: سروده امیرخسرو دهلوی مطلع

 320 نگاری ای بر تاریخ مقدمه راجر اسپالدینگ پژوهشکده تاریخ اسالم

بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

پارسه)رسته تهیه و توزیع و 

 کتاب(فروش 

ای بر دین ایران  مقدمه

 باستان

 321 ای بر دین ایران مقدمه

رساله ای بر رویاشناسی تاریخی: مطالعه موردی: تصحیح انتقادی  مقدمه داریوش رحمانیان پژوهشکده تاریخ اسالم

 منامیه

322 

ملی دولت  -های هویت سیاسی  ای بر شناخت مبانی و زیرساخت مقدمه نژاد محسن بهرام پژوهشکده تاریخ اسالم

 صفوی

323 

 324 نقوش تزیینی و مفاهیم نمادینها و  منار جام: کتیبه محمد خزایی متن

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 325 تاریخ ایران )مجموعه مقاالت( مناسبات دولت و مردم در فر عبدالرحمن حسنی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 326 مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران )مجموعه مقاالت( فر عبدالرحمن حسنی

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 327 (9261 - 9211خانوادگی در رمان فارسی پس از انقالب )مناسبت  رضایی مریم عاملی



 

 

بنیاد ایران شناسی )وابسته به 

 نهاد ریاست جمهوری(

 328 جشن ها و آداب و رسوم  ای از )گزیده های ایرانی مناسبت مهرداد کریمی و دیگران

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 329 شناسی منطق و زبان اس آلوود ینس

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 330 شناسی منطق و زبان اس آلوود ینس

 331 (9211-9210کاران: سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی ) نادره ایرج افشار دکتر محمود افشار

 332 های زبان عربی ناگفته زهرا رحمانی مجد

 - 9913نصرالدین ) نامه بیداری: جدال کهنه و نو در روزنامه مال نیا فرهاد دشتکی پژوهشکده تاریخ اسالم

 ش(9291

333 

 334 نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار سغدی زهره زرشناس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 335 زبانشناسی جدیدنحو عربی در پرتو  جنان النعیمی نظری

گروه علمی موسسه  چتر دانش

آموزش عالی آزاد چتر 

 دانش

 336 شمسی 9916نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 

 337 ها نزاع دانشکده ایمانوئل کانت شب خیز

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان 

 قدس رضوی

 338 شناسی اسالمی شناسی و زبان نشانه محمد خاقانی اصفهانی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسالمی

شکوفایی تمدن شناسی دانشمندان مسلمان در دوره  های زبان نظریه سیدحسین سیدی

 اسالمی

339 

ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری  ی ناسازه نظریه حمیرا زمردی زوار

 های عارفان شطح

340 

 341 شناسی حروف در متون فارسی ی نشانه نظریه حمیرا زمردی زوار

های چاپ انتقادی متون در  پژوهی مدرن: نقدی بر نظریه نقد متن گن ج. مک جروم مکتوبموسسه نشر میراث 

 انگلستان و آمریکا

342 

 343 نقد مکاتب ادبی: ابن مالک مصطفی جمالی دارالفکر

 344 نقد مکاتب ادبی: ابن هشام مصطفی جمالی دارالفکر

 345 الدین سیوطی نقد مکاتب ادبی: جالل مصطفی جمالی دارالفکر

 346 نقد مکاتب ادبی: سیبویه مصطفی جمالی دارالفکر

 347 نقد مکاتب ادبی: عباس حسن مصطفی جمالی دارالفکر

 348 نقد مکاتب ادبی: کوفی و بصری مصطفی جمالی دارالفکر



 

 

 349 نقد مکاتب ادبی: محقق رضی )ره( مصطفی جمالی دارالفکر

 350 ادبیات تطبیقی نقش ترجمه ادبی در المیرا دادور فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فارس و دریای عمان: تحلی تاریخی از قرن  آفرینی ایران در خلیج نقش محمدجعفر چمن کار اداره نشر وزارت امور خارجه

 نهم تا چهاردهم هجری شمسی

351 

پارس: روابط ایران و پرتغان در عصر جدید  نگاهی به امپراتوری باشکوه اکونیاژوئاون مانوئل تلش  اداره نشر وزارت امور خارجه

(9113-9131) 

352 

 353 نگاهی به تاریخ و فرهنگ نهاوند از باستان تا امروز الدین سیدان شمس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 354 (؛ فیل در شمایلهای هندویی و بودایی9نمادشناسی هنر شرق ) امیرحسین ذکرگو متن

 355 (؛ مار در هنرهای بودایی و هندویی9نمادشناسی هنر شرق ) امیرحسین ذکرگو متن

(؛ پرنده های اساطیری در هنرهای بودایی و 2شرق )نمادشناسی هنر  امیرحسین ذکرگو متن

 هندویی

356 

 357 (؛ ایزدان آب و آبزیان اساطیری0نمادشناسی هنر شرق ) امیرحسین ذکرگو متن

 358 نوای کاروان: دفتر دوم از اشعار منتشرنشده نیما یوشیج نیما یوشیج فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 359 هخامنشیان بر مبنای مدارك ایران شرقی سانگ ویلم فاگل موسسه نشر فرزان روز

گزینی  گروه واژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

پژوهشکده مطالعات 

 گزینی واژه

 360 شناسی هزار واژه باستان

فرهنگستان زبان و ادب  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 گزینی فارسی، گروه واژه

 361 شناسی هزار واژه زبان

گزینی  گروه واژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

کده مطالعات پژوهش

 گزینی واژه

پژوهی، اقتصاد،  های آینده : مجموعه واژه9هزار واژه علوم انسانی 

شناسی، علوم سیاسی و روابط  شناسی، زبان شناسی، جامعه باستان

 الملل، علوم کتابداری بین

362 

فرهنگستان زبان و ادب  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 گزینی فارسی، گروه واژه

پژوهی، اقتصاد،  های آینده مجموعه واژه9هزار واژه علوم انسانی:

شناسی، علوم سیاسی و روابط  شناسی، زبان شناسی، جامعه باستان

 الملل، علوم کتابداری ... بین

363 

 364 هنر در نظر افالطون سعید بینایی مطلق متن

 365 ایران باستان هنر و تمدن در زاده حسن غالمرضا برادران پویانما

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 366 الهیات و مساله شر قاسم پورحسن

 367 جهان گزینی در ایران و واژه رضا منصوری فرهنگستان زبان و ادب فارسی

بنیاد ایران شناسی )وابسته به   368 شناسی توصیفی ایراننامه  واژه پوران طاحوئی



 

 

 نهاد ریاست جمهوری(

 369 نامه فلسفی و کالمی آثار منثور ناصرخسرو واژه فاطمه حیدری زوار

 370 (9باستانی ایران )های  نامه موضوعی زبان واژه سپیده پورکوشکی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 371 های باستانی ی موضوعی زبان نامه واژه بیدی باغ حسن رضائی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 372 (9های باستانی ایران ) ی موضوعی زبان نامه واژه سپیده پورکوشکی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

بنیاد ایران شناسی )وابسته به 

 نهاد ریاست جمهوری(

 373 های دوره اسالمی وصف ایران و مناطق آن در برخی از نقشه امیرهوشنگ انوری

 374 آتش هفت کشور سوگندنامه(ویسپرد )آفرین پیغمبر زرتشت،  ابراهیم پورداود اساطیر

 375 های سیدمحمود فرخ خراسانی یادداشت مجتبی مجرد فرهنگستان زبان و ادب فارسی

رجبعی لباف خانیکی و  متن

 هادی تقی زاده

 376 خراسان یادنامه معماران و معماری سنتی

 

 


