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  173  کتاب سرنوشت  باریوس، کارلوس

 ژیال رحيمی، بهمن
  عباسی مریم ،مشيری

  174  شناسمردم کتاب

  175  جهان نقش کتاب  حقدار اصغرعلی

 و یگنرهف - یخاریت ارآث ترمم و اظتفح یاسنشابتک  مالوانیریاصن ارضيلع
  معماری به وابسته تزئينات

176  

ميرحيدری، 
  (شناسی مطالعات مهرپرستی (ميتراییکتاب  السادات،مریم

177  

  178  های تيموری در خراسانکتيبه  سيدمحسنحسينی، 

های خصوصی فارسی ميانه ساسانی و پساساسانی کتيبه  زاده، سيروسنصرهللا
  (گورنوشته، یادبودی)

179  

 شناختىسبک مقایسه: پریشان زلف آن از جمعيت کسب آبادىخاتون افسانه
 ایرانى نقاشى و معمارى با فارسى، ادبيات

180  

  181  کليات تاریخ فلسفه یونان   ادوارد تسلر

 معنوی فرهنگی ميراث حفظ المللی بين کنوانسيون  چراغچی سوسن
  ناملموس)(

182  

گاهنگاری مرکز فالت ایران از دوره نوسنگی جدید تا پایان   نشلیفاضلی حسن
  عصر آهن

183  

  184  توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در گردشگری  پوررحيم علی



 هایرساله و هاگزارش: ایران تاریخی بناهای مرمت گزارش  -
  ایزمئو

185  

 اولتان در شناختی باستان های کاوش مقدماتی گزارش  عليزاده کریم
  اردبيل - مغان دشت, قاالسی

186  

 لما، گورستان شناختی باستان های کاوش نهایی گزارش  حسن رضوانی
  بویراحمد و کهگيلویه - یاسوج

187  

  188  گزیده زیباشناسی هگل  عبادیان محمود

  189  گزینه اشعار   کسرایی سياوش

  190 ادبی گفتار  افشاریزدی محمود

  191  ديشمج تخت ارویب ایههتشبنلگ  هلک. ت ریچارد خوانش

 شيخ مجموعه صفویه معماری و هنر از ایگمشده  مصباحی شکوفه
 احيای و عاليقاپو سردر بازسازی طرح: اردبيلی الدینصفی

  آن تزیينات

192  

  193  ارسف یاسنششویگ هنيجنگ  ،یبندالب، عیالمس

 عبدهللا بن عبداللطيف
  گجراتی عباسی

  194 المثنوی حقایق من المعنوی لطایف

 بر شناختی انسان مروری: دردیت کی یرافوگنات ا؛هآن ام  ژوهاپارسپ دهيپس
  کرج آباداسالم: ایحاشيه ایمحله در جمعی هویت

195  

  196  مار در هنرهای بودایی و هندویی   ذکرگو اميرحسين

  197  ماکس شلر و پدیدارشناسی( مجموعه مقاالت)  فرینگس، مانفرد اس.

 (e-CRM) مشتری با الکترونيکی ارتباط مدیریت در مباحثی  منفردصنيعی محمدعلی
  اجرا و طراحی ارزیابی،:  ایران گردشگری صنعت در

198  

  199  مبانی واجشناسی  نژادعلی بتول

 محمود کتابی، سعيد
  اردودری

های آن در گلستان های انگليسی و معادلمثل 
  سعدی

200  

مجموعه فعاليتهای پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی،   شادمهر عبدالکریم
  صنایع دستی و گردشگری در سال1387

201  

مجموعه مقاالت آل بویه (اوضاع سياسی، اجتماعی،   
  اقتصادی و فرهنگی)

202  

 ١٢ - ١۴ کند دست معماری همایش اولين مقاالت مجموعه  اشرفی مهناز
  ١٣٩١ ماه اردیبهشت

203  

 مانایی محوطه شناختی باستان بررسی مقاالت مجموعه  یوسف حسن زاده
  ایران ملی موزه لعابدار اجرهای بر تکيه با بوکان قالیچی

204  

 اشياء مرمت و حفاظت همایش پنجمين مقاالت مجموعه  -
 ١٣ - ١۶ معماری، به وابسته تزئينات و فرهنگی - تاریخی

  تهران ١٣٨٠ ماه بهمن

205  

 206 اسالمی دوران هایکتيبه و متون گروه مقاالت مجموعه حبيبی زهرا

  207 مقدس دفاع ميراث شناسیمردم مقاالت مجموعه سليمی مينو

 آب و انسان یللمالنيب شایمه نيتسخن االتقم وعهمجم -
 ١٣٨١ اهم ريت ١٣ - ١۵

208 



 آثار از حفاظت و مواد علم همایش نخستين مقاالت مجموعه  -
  ١٣٩٠ اسفند ١٠ تاریخی فرهنگی،

209  

 شناسی، زبان ملی همایش نخستين مقاالت مجموعه  -
  ١٣٨۶ اسفند یکم الی بهمن ام سی متون و ها کتيبه

210  

 شناسی باستان ساالنه گردهمایی نهمين مقاالت مجموعه  -
  ایران

211  

 اشياء مرمت و حفاظت همایش هفتمين مقاالت مجموعه  دوست وطن رسول
  ١٣٨۴ تهران معماری به وابسته تزئينات و فرهنگی - تاریخی

212  

مجموعه مقاالت همایش بينالمللی ميراث زبانی (بخش   حيدرپور آزاده
 ٢٩ و ٢٨ برگزاری تاریخ زبانهای باستانی و متون کهن)

  ١٣٩۴ مهرماه

213  

 زبان گروه زبانی ميراث المللیبين همایش مقاالت مجموعه مصطفوی پونه
 رایج گویش و

214 

 راثيم و گنرهف شایمه نيتسخن هایمقاله مجموعه -
 ،تبریز)١٣٧٨ مهرماه ١۴-١۶( یعيطب

215  

  216  صفوی عصر در زمين ایران جغرافيای:  مفيد مختصر  افشار ایرج

  217 گردشگری تقاضا سازیمدل الماسی حسن

  218  مرزبان نامه بزرگ  ازیغ ند بمح، مویطيلم

 219 اصفهان بهشتی سادات مزارات حبيبی زهرا

مسافرت از سنت پترزبورگ روسيه به اصفهان در    بل جان
  ایران

220  

  221  اردبيل مسجد جمعه معماری حفاظت در ایمطالعه  انيسی عليرضا

  222  فرهنگی گردشگری و شناسی باستان ارتباط بر ای مقدمه  افخمی بهروز

  223  تاریخی ای بر رویاشناسیمقدمه  رحمانيان داریوش

های هویت ای بر شناخت مبانی و زیرساختمقدمه  نژادبهرام محسن
  ملی دولت صفوی -سياسی 

224  

  225  حقوقی پزشکی شناسیمردم بر ایمقدمه  سریندارناس

  226  نادعليان احمد دکتر موزه  نادعليان احمد

  227 رضوی قدس آستان هایموزه کفيلی حشمت

 مریم موسوی، آناهيتا
  آراضيابریچهره

  228  ساخت و مطالعه روش روستایی هایموزه

 وچوانچو گوانجو بنادر"  چين بنادر در ایرانی دریانوردان ميراث  وثوقی محمدباقر
  خانجو" و

229  

  230  عربی معاصر اندیشه در فوکو ميشل  بغوره الزواوی

  231  نادره کاران ایرج افشار

  232  عربی های زبانناگفته  را،، زهیانمرح

  233  نامداران علم، فرهنگ و هنر کردستان در دو سده اخير  سجادیحيرت عبدالحميد



 ١٢٨۵نامه بيداری: جدال کهنه و نو در روزنامه مالنصرالدین (  نيادشتکی فرهاد
  ش)١٣١٠ -

234  

 کریم و فهيمی حميد
  عليزاده

  235  آذرنوش مسعود یاد پاسداشت در هایی مقاله:  نامورنامه

  236  شناسی جدیدنحو عربی در پرتو زبان  التميمی جنان

  237  شمسي 1286نخستين قانون بلديه ايران: مصوب   -

  238 یرانای گنرهف در لخن اينمریک ونيم

  239  هانزاع دانشکده  ،لوئانم، ایتانک

  240  متون فارسیشناسی حروف در ی نشانه نظریه  زمردی حميرا

  241  رانای یخاریت ایاهنب ایههشقن هوعمجم: بعج شقن  -

 242 دارا ز نگاری موثق بهار

  243  نذر فرهنگ و نماز نيایش،: ایران در اسالمی اعياد و نماز  -

  244  فارسی -عربی پيگماليون نمایشنامه  حکيم توفيق

کاروان: دفتر دوم از اشعار منتشر نشده نيما نوای    جيوشایمين 
  یوشيج

245  

 246 سغد نوروزنامه نورزاد نورعلی
 247 اشکانيان فرهنگ و تاریخ باب در هایینوشته آلتهایم فرانس

  248  هخامنشيان بر مبنای مدارک ایران شرقی  گانس لوگ

  249  هدیه  ابتهاج اميرهوشنگ

  250  ردمم گنرهف و رمحم یللمالنيب شایمه  -

 و نهم وبيست: ایران فرهنگی ميراث آیينه در نماز همایش  -
 ميراث هفته با همزمان ١٣٩۴ ماه اردیبهشت امسی

  فرهنگی

251  

  252  ردگيه نيارتم اهدگر از دینه  رانگهتخری ادرضمحم

  253  هنر در نظر افالطون (١)   مطلق بينایی سعيد

  254  ايآس رقدرش یشناسییابیر و زنه  رانگهتخری ادرضمحم

  255  زندگی دو توصيفی نامهواژه  ميرزائی شهرداد

  256  گری کفش توصيفی نامههواژ  ميرزایی شهرداد

 -١٣٢١ شوال ٢۶( فروغی محمدعلی از روزانه یادداشتهای فروغی محمدعلی
 قمری) ١٣٢٢ االول ربيع ٢٨

257  

  258  ١٣١۵دانشگاه تهران  اتيدر دانشکده ادب نيپوشک ادمانی  م،یمر ،ینيام

 علیمحمدرضابن مخطوط ميراث و قلم صریر: نگاریتک یک  ویشلقی جميل
  خوییویشلقی
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