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 مقدمه

با قدمتی بیش از دانشگاه تهران، قدیمی ترین کتابخانه دانشکده ای کشور است که در طول   کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فراز و نشیب ها در هر دوره، راهی   به سوی پیشرفت دارد. تالشی سال ها با حضور کتابداران، دانشمندان و بزرگان فرهیخته، همواره 

تالش خالصانه همکاران   دستاوردنمایانده است. مجموعه حاضر، بازتاب    برای صعود یا تجربه ای برای یافتن بهترین راه به کتابخانه 

 است.  19-کتابخانه در سال های اخیر، در جریان عملیات به سازی لرزه ای و همه گیری کووید

 

 مجموعه سازي 

مبادله کتاب های کاغذی و دیجیتالی )متنی و صوتی(،   ،مجازی کتاب تهران نمایشگاه 2از  عنوان 1500بیش از   خرید آزاد و خرید

اهدای کتاب از استادان و تهیه فرم سپاسگزاری برای اهدا کنندگان )تحویل حضوری، ارسال به صورت فکس یا پیام رسان فراخوان  

ن، انتشارات میراث فرهنگی و  ، اعالم عناوین مورد نیاز کتابخانه به بنیاد حامیا به صورت اهداجلد کتاب  3000و دریافت بیش از  ها( 

تفکیك   ،)غیر مرتبط و تکراری(  شده  کتاب های وجین  مبادله از  و   اهدا  موسسه حکمت و فلسفه جهت دریافت اهدا، برگزاری نمایشگاه

در یك سال و نیم اخیر از جمله فعالیت های مجموعه سازی    صحافی  و دسته بندی نشریات، کتاب و نسخه عکسی برای ارسال به

 .است

 ی صحافی شدهعکسنسخه هاي  

دالیل االعجاز فی  ، حدائق السالطین فی کالم الخواقین علی بن طیفور بسطامی، التدوین فی ذکر اخبار قزوین، تاریخ، اسرار الحکمه

   ،علم المعانی جلد دوم عبدالقاهر جرجانی

General maps of Persia cyrus Alai ،   

Agyptishe und heutige kunst zur stellung der Agyptischen in der weltkunst von Heinrich Schafer 

  سازماندهی

پایان نامه های تحویل گرفته شده و منابع دیجیتالی  جدید و قدیمی  کتاب ها و نشریات )کاغذی( خریداری و اهدا گرفته شده  ،

اصالح   . می گیردپس از ورود به کتابخانه در روند سازماندهی قرار    )کتاب، نشریه و مقاالت دیجیتال زاد و اسکن منابع غیرکتابی(

   اطالعات کتاب های صحافی شده و اشکاالت شماره های بازیابی نیز به صورت موردی انجام می شود.

منابع غیر کتابی    ،  1398سال    اواخرهمزمان با برنامه مقاوم سازی و به سازی لرزه ای کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، در  

پیدا شد و   اولویت  قدیمی هنگام جابجایی مخزن نفیس  اساس  اسکنر   در دستور کار سازماندهی قرار گرفت.بر  علیرغم مشکالت 

و منابع کتابی مربوط به تاریخ کتابخانه با همکاری کتابخانه    کتابخانه  داخلدر    عنوان(  2000)بیش از    مستعمل، همه منابع غیرکتابی 

مبادله  یا از طریق همکاری بین کتابخانه ای،  اسکن و فایل کتاب ها، نشریات و مقاالت در فرآیندهای دشوار، جستجو، دریافت،    مرکزی

 شد. تهیه یا خریداری 
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قدیمی کتابخانه اسکن و در سامانه بارگذاری شده است و پایان نامه   همه پایان نامه های اکنونکتابخانه،  پرتالشبه همت کتابداران 

همه مجالت قدیمی نیز صحافی شده و اطالعات آن در حال ورود به سامانه    های جدید به صورت روزآمد وارد سامانه آذرسا می شود.

است.   و جدید  372تعداد  آذرسا  و مدرک عنوان    168،    نقشه قدیمی  تاریخیعنوان    59  ،سند  اقبال  سند  نویس  و  )بیشتر دست 

  100  فعال  شیء،  4  ،اهدایی مولفان و دانشمندان بزرگ ایرانی و خارجی()جزوه  عنوان    167تصویر )عکس و پوستر(،    94،  قزوینی...(

)تصاویر آثار هنری اسالید    34  فعال  لوح فشرده،  18  فعال  ،به بعد(   1312)اهدایی به انجمن کتابخانه در سال های  روزنامه قدیمیعنوان  

 سازماندهی شده و آماده ارائه به پژوهشگران است.نفیس دنیا( 

منبع دیجیتالی شامل فایل های کتاب، نشریه، پایان نامه، مقاله، تصویر، اسناد و مدارک اسناد تاریخی، جزوه های    10000بیش از

کتاب فارسی قدیمی موجود در کتابخانه کنگره به صورت عنوان    300همچنین بیش از    ،عنوان مقاله دیجیتالی  1178  کتابخانه و 

 . کتاب دیجیتالی فهرست نویسی و فایل آن در سامانه آذرسا بارگذاری شده است

از   ارائه به کاربران نابینای دانشگاه تهران است.  2500بیش  ی  کتابخانه برای دسترس پذیر شدن کتاب ها  کتاب صوتی نیز آماده 

 صوتی در سامانه آذرسا در تالش است.

 مخازن کتاب 

پس از پایان فاز اول عملیات به سازی لرزه ای، قفسه های ریلی در دو مخزن نصب و کتابهای فارسی و التین و مجموعه فرمانفرما به  

 خدمات رسانی دارد.  18تا ساعت این بخش منتقل شد و اکنون 

 تاالر مطالعه  بخش امانت و 

پایان محدودیت های حضور مربوط به همه گیری کویید   اندازی مخزن و  راه  برقراری  19با  با تعمیر آسانسور کتاب،  این بخش   ،

اینترنت، نصب مجدد رایانه های جستجو، خروج وسایل اضافه، نظافت و نصب راهنماها آماده سازی شده است و به صورت فعال تا  

 . فعالیت دارد  18ساعت 

 نشریات ادواري 

امکان مطالعه نشریات ادواری  ،  در این بخش راهنمایی و پاسخگویی حضوری، اینترنتی و تلفنی برای دریافت مقاله های مورد نیاز

فراهم    "، کیهان عربی  Tehran timesهمشهری، اطالعات، ایران، جام جم، الوفاق ،  “روزنامه    7به تازگی دسترسی به    و  فارسی  

 . شده است

 و پایان نامه ها مرجع

مجموعه مرجع شامل کتاب های مرجع و پراستفاده است و هرگونه راهنمایی حضوری، اینترنتی و تلفنی برای استفاده از مجموعه  

   جلد کتاب مرجع معتبر و جدید، غنی تر شد. 100انجام می گیرد. این مجموعه امسال با خرید بیش از 



 

6 
 

و نحوه تنظیم پایان نامه و تحویل پایان نامه    ، دریافت راهنماییدرخواستی پایان نامه ها، اطالع از شرایطمطالعه یا دریافت فایل های  

 در این بخش انجام می شود. به صورت حضوری، تلفنی و اینترنتی 

 فعالیت دارد.   18این بخش همه روزه تا ساعت 

 همکاري بين کتابخانه اي 

 نشریات برای اسکنکتاب و کتابخانه مرکزی: ارسال پایان نامه ها،  مبادله فایل های نشریات و ارسال 

 کتابخانه جغرافیا: آموزش ورود اطالعات پایان نامه ها  

 ی: ارائه راهنمایی درباره سازماندهی اسناد و مدارک و ایجاد موزهبهشت د یدانشگاه شه یتابخانه مرکزک

 نشگاه خوارزمی: ارائه راهنمایی جهت استفاده و ایجاد استانداردهای ورود اطالعات در سامانه آذرسا  کتابخانه مرکزی دا

 کتابخانه موسسه باستان شناسی: تهیه دستنامه، راهنمایی و کمك برای انتقال مجموعه به محل جدید و چینش و امانت بهینه منابع

 بادله کتاب کاغذی و دیجیتالی )متنی و صوتی( کتابخانه پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی: م

 جلسات، کميته ها ، همایش ها و دوره هاي تخصصی کارکنان

 شورای هماهنگی کتابخانه ها شرکت در جلسات 

 در دوره ها و کارگاه های تخصصی داخل و خارج سازمانی شرکت 

 ششمین کنگره متخصصان علوم اطالعات ایران

 1400در ششمین کنگره متخصصان علوم اطالعات در آبان ماه   دهی برگز دهیا 7راه یابی ایده موزه مجازی کتابخانه به عنوان یکی از 

 های شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران ها و کارگروه عضویت همکاران در همه کمیته 

 کتابخانه های دانشگاهی عضویت همکاران در کارگروه استانداردها و آیین نامه های 

 ) همه همایشها، کارگاه ها و دوره ها در گروه کارکنان کتابخانه اطالع رسانی می شود.( 

 سایر امور انجام شده 

 تصویب در هیات رییسه دانشکده و ابالغ به همکارانکتابخانه، تدوین شرح وظایف   - 

 تدوین خط مشی کتابخانه )در حال انجام(  -

 : تالیفگردآوری و -
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کتاب: نگاهی به تاریخ کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی)ارسال به انتشارات دانشگاه(، فهرست پایان نامه های موجود کتابخانه  

(، فهرست  1399)در مرحله ویرایش(، فهرست نشریات فارسی کتابخانه) :1400دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از آغاز تا  

()نشر کتابدار:  1315(، یادمان پوشکین در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران )1400نشریات التین کتابخانه)معاونت پژوهشی دانشکده:

 (1400(، بخش تاریخ کتابخانه از کتاب تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی)دانشگاه تهران: 1400

 1399و  1398ال های سالنامه: بخش کتابخانه در سالنامه های دانشکده در س

 روز کتابدار: دورهمی کتابداران با حضور همکار بازنشسته کتابخانه؛ انتشار فایل معرفی سفرنامه های کتابخانه  -

هفته کتاب و کتاب خوانی: برگزاری دوره مجازی آشنایی با کتابخانه و منابع آن و شیوه استفاده از منابع اطالعات علمی؛ انتشار    -

 ی جدید کتابخانه و فایل های جالب و مفید جهت پژوهش برای کاربران کتابچه راهنما

انتشار فایل روز دانشجو: آماده سازی    -   ت یاطالعات مفید برای کاربران به مناسبت روز دانشجو)در کانال دانشکده و وبسا  های   و 

 روز دانشجو(  ژه یو هی)هد یو روانشناس یزشیانگ یقطع کتاب، کتاب ها ،یی وید یرده بند ی کتابخانه(: معرف

و انتشار در گروه های استادان و معاونت پژوهشی دانشکده و شورای هماهنگی   1مخزن   یانتقال کتابها و آماده ساز نماهنگ هیته -

 کتابخانه های دانشگاه تهران 

 همکاری با شبکه مستند برای ساخت مستند عالمه قزوینی  -

خانه شرق شناسی دانشگاه لهستان( از کتابخانه و پیشنهاد تدوین تفاهم نامه با هدف  بازدید خانم ماوگوژاتا وروبلسکا )رییس کتاب-

 خدمات رسانی بهتر به کاربران 

 بازدید دانش آموزان دبیرستانی از کتابخانه  -

 آموزش و اطالع رسانی 

 )آموزش به صورت گروهی و فردی نیز انجام می گیرد.(  و استفاده از منابع اطالعات علمی برگزاری دوره مجازی آشنایی با کتابخانه-

 منابع مورد نیاز   یهمکاری با پژوهشگران جهت انجام پژوهش ها و دستیابی به فایل ها -

 راهنمایی کاربران برای جستجوی موثر و استفاده مفید از منابع کتابخانه -

 #https://literature.ut.ac.ir/libraryآماده سازی فایلهای )منتشر شده در بخش آموزش و اطالع رسانی وب سایت کتابخانه  -

: معرفی گلچینی از کتاب هایی با موضوعات ماه رمضان، امام علی )ع(، آداب 1401بخش(؛ ماه رمضان    2(: فهرست کتاب های صوتی)

پایگاه های  رستگان سلجوقیان در دانشگاه تهران: جهت استفاده کاربران در همایش سلجوقیان؛  و سنن اسالمی و تاریخ اسالم؛ فه

الکترونیکی فارسی، سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران،  پایگاه های اطالعات علمی  الکترونیکی غیرفارسی،  اطالعات علمی 

کتابچه   وهشی دانشگاه، سامانه های مفید، کتابخانه دیجیتال دانشگاه، پژ  -دانشگاه ها، سامانه نشریات علمی   رچهسامانه جستجوی یکپا
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رده   یمعرف فایل های ویرایش(: این راهنما به صورت چاپی در سالن مطالعه و بخش مرجع قرار دارد.  2راهنمای کتابخانه دانشکده )

اطالعات علمی الکترونیکی غیرفارسی، پایگاه های اطالعات  پایگاه های  ی،  و روانشناس  یزشیانگ  یقطع کتاب، کتاب ها   ،ییوید  یبند

  -دانشگاه ها، سامانه نشریات علمی  پارچهعلمی الکترونیکی فارسی، سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران، سامانه جستجوی یک

  ی حق مولف و استناد ده  کاگو،یش  به روش یحق مولف و استناد ده،  پژوهشی دانشگاه، سامانه های مفید، کتابخانه دیجیتال دانشگاه 

مختلف دانشکده،   یروز کتابدار(، پایگاه های اطالعاتی رشته ها  ژهیو  هیکتابخانه )به عنوان هد  ی، فهرست سفرنامه هاAPA به روش 

  ات، ینشر  یبخش ها  یجامع کتابخانه، راهنما  ینقشه ها، مقاالت و جزوه ها، تصاویر، درباره کتابخانه، راهنما  ،یخینادتاراسناد، اس

و    یموزه مجاز  ،ینماهنگ در آستانه صد سالگ   یمعرف   تال،یجیو د  یجستجو، امانت و مطالعه کتاب کاغذ  وهینامه و ش  انی مرجع و پا

 مختلف آن  یبخش ها

 سایت  وب

 ایجاد تغییرات در بخش های وب سایت به منظور اطالع رسانی بهتر 

 (1400)فضاها و فعالیت های کتابخانهویرایش اطالعات با توجه به تغییرات دو ساله  

اطالعات  ورود فایل های مفید )تهیه شده به مناسبت های مختلف، راهنماها، فهرست ها و...(و اخبار کتابخانه به صورت روزآمد و  

 ، اخبار و اطالع رسانی وب سایت منابع جدید سازماندهی شده به صورت ماهانه در بخش تازه ها

 موزه مجازي کتابخانه 

علوم انسانی دانشگاه تهران، به عنوان شناسنامه و کارنامه صد سال فعالیت قدیمی ترین    موزه مجازی کتابخانه دانشکده ادبیات و

تصویر درباره کتابخانه   700با امکان نمایش و توضیح بیش از    ،و تنها موزه مجازی کتابخانه ای در نوع خود  ای کشورکتابخانه دانشکده

برداری شد. اطالعات موزه و دعوت به بازدید  بهره   1400  و در مهر ماه بخش راه اندازی    9تاکنون در    1308های آن از سال  و فعالیت

لگرام دانشگاه، گروه شورای هماهنگی کتابخانه  به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم و در گروه استادان و کانال تلگرام دانشکده و کانال ت

 ( https://literature.ut.ac.ir/museum-lib) های دانشگاه تهران و گروه های کتابداری، اطالع رسانی شد. 

 : های مختلف موزه بخش

 تصویر(  52رؤسا )-

ازماندهی منابع و مجموعه سازی(، لوازم و  اسناد اداری: امور کارکنان، امور کتابخانه، بخش امانت و مطالعه، بخش خدمات فنی )س  -

 تصویر( 347تجهیزات کتابخانه ای، همکاری با سایر مراکز )

های نفیس و اهدایی(،  های فارسی و التین و مخزن کتابساختمان کتابخانه: ساختمان قدیم کتابخانه، مخازن کتاب )مخزن کتاب -

 120مه(، نشریات ادواری، خدمات فنی )سازماندهی منابع و مجموعه سازی( )بخش امانت و مطالعه، تاالر پژوهش )مرجع و پایان نا

 تصویر( 
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 تصویر( 41لوازم و تجهیزات کتابخانه ای ) -

 تصویر( 51های تخصصی، آموزش و اطالع رسانی )ها و نشستآموزش و اطالع رسانی: انجمن کتابخانه، نمایشگاه -

 تصویر(  48همگام با تاریخ کتابداری ) -

 تصویر( 101چین منابع )گل -

 های ارسالی کاربران از کتابخانه ادبیات و علوم انسانی یا سایر کتابخانه های دانشگاهی خواهد بود.(مهمان خانه )محل نمایش عکس -

 نماهنگ )در آستانه صد سالگی(  -

 به موزه اضافه گردید.  1400عنوان عکس نیز در اسفند ماه  167تعداد 

 



 

10 
 

 

 اهدا شده به کتابخانهبرخی منابع 

 اهدا کننده  عنوان اهدا شده  تاریخ اهدا 

 لیال احمدآبادی  ی رهاد یم  راندختیشادروان دکتر ا  یبر زندگ  ی: مرور اری  ادی 4/1400

 پریزاد سدادی  گفت بخوان، گفت بنویس، باد ما را خواهد برد، در آغوش واژه ها  6/1400

8/1400 

 

پژوهشی در شاهنامه، دیداری با اهل قلم، از صبا تا نیما، از نیما تا روزگار ما،  تاریخ ادبیات در ایران،  

تاریخ بیهقی، اساطیر و آیین های باستانی جهان، کلیله و دمنه، هنر ساسانی، فرهنگ تلمیحات، از 

کوچه رندان، سبك شناسی، چشمه روشن، چشم انداز شعر معاصر ایران، از رنگ گل تا رنج خار، موج  

جان، مخزن االسرار، شاهنامه فردوسی، ایرانیان، یونانیان و رومیان، ایران از آغاز تا اسالم، نقد  و مر 

ادبی، حافظ نامه، تاریخ ادبیات جهان، درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی، هنر بین النهرین  

ی در ادب فارسی،  باستان، آشنایی با معماری اسالمی ایران، اصول نقد ادبی، رمز و داستانهای رمز 

سیر غزل در شعر فارسی، هنر ایران باستان، راهنمای روش کاوش باستان شناسی، نقوش برجسته  

صغیر، شناخت اساطیر ایران، بین النهرین و ایران دوران    یایالمی، باستان شناسی و هنر آسیا 

دی، بوستان سعدی،  باستان، معماری ایران، رزم نامه رستم و اسفندیار، سبك شناسی نثر، غزلهای سع

سرچشمه های داستان کوتاه فارسی، روشهای میدانی، زبان یونان باستان، اتروسك ها، مینوسی ها،  

در سایه آفتاب، ایران در زمان ساسانیان، باستان شناسی و هنر دوران تاریخی، ادوار شعر فارسی،  

عماری، ریشه های زن  نقشی از حافظ، مکتب های ادبی، تحلیل های روانشناسی در..، معمای  م

ستیزی در ادبیات کالسیك، گزیده اشعار خاقانی شروانی، دستور زبان فارسی، آرایه های ادبی، تجدید  

 حیات هنر و تمدن ایران باستان 

زنده یاد ناهید  

 بیات

دکتر سید رسول   قم   حوزه  سالگی  صد 8/1400

 جعفریان 

موسسه فقه  الوثقیملحق عروه    -المکاسب المحرمه-جامع الشتات 9/1400

 الثقلین 

  الوقایع،  زبده  راولز،  جان  سیاسی  اندیشه  امروز،  ایران  در  ورزی  تاریخ  های  چالش  دمنه،  و  کلیله  برآمدن 9/1400

  پژوهی  تاریخ  ،(باغ  قره)  آرتساخ  مسئله  ایران،  در  پژوهشی  هایمؤسسه   سرنوشت  سیاق،  در  ای  رساله

  در  ایران  دانشگاهی،  پژوهش  نگارش  راهنمای  وحشت،  در  تبریز  ها،  ایرانی  اخالقی  شناسی  آسیب  در

  وحدت  و  آذربایجان  زبان  تاریخچه،  ادبیات  آذربایجان  تاریخ،  در  تحقیق  روش  تاریخ،  خانه  تاریك  گذار،

  در  نگاری  تاریخ  ایران،  مدارس  در  تاریخ  آموزش  مقاالت  مجموعه  آذربایجان،  دیرین  زبان  ایران،  ملی

  تاریخ  ایران،  مشروطیت  انقالب  درباره  رساله  دو  ،…المللی  بین  کنفرانس  مقاالت  مجموعه  ایران،

 تاریخی،  شناسی  روش  و  نگاری

دکتر حسن  

 حضرتی 

  و  الروایه  زمان،  ساعت  العربیه،  الحضاره  ازمه  رهایی،  هایاسطوره   شناسی،  زیبایی  مبنای  بر  نقد 10/1400

  الروایه،  آفاق  داستان،  انواع  تحلیل  المقدس،  العقد  انفراط  ایران،  نویسی  داستان  سال  صد  االنتفاضه،

  تمجید  و  القلق  العربی،  الروایی  النص  فی  ابحاث  ،…و   السرد  فضاءات  الحدیث،  االدب  دراسه  فی  مقدمه

  مذهب  العربیه،  الروایه  فی  التحوالت  افق  عربی،  معاصر  ادبی  نقد  با  آشنایی  محفوظ،  نجیب  الحیاه،

  تاریخی،  رمان  الصحرا،  مدار  الدالله،  و  البنیه  المکان،  جمالیات  نویسی،  داستان  جستار  ده  للسیف،

  متعه  رمان،  تحلیل  شیوه  مرگ،  از  هراس  و  هدایت  صادق  العربیه،  الروایه  فی  الزمن  الحرب،  و  الروایه

  الروایه  فی  التراث  توظیف  السرد،  اسالیب  الشعریه،  اللغه  داستان،  هایجلوه   النص،  تاصیل  الروایه،

دکتر جواد  

 اصغری 
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  بر  نقدهایی  درونمایه،  تا  اززمینه  رمان،  آینه  در  پدیده  سه  ایران،  معاصر  ادبیات  در  هاییگزاره   العربیه،

  رمان،  درسه  روایی  شیوه   بررسی  العربیه،  الروایه  فی  الحریه  مباهج  ایران،  معاصر  داستانی  ادبیات

  االدب  سوسیولوجیا  الی  مدخل  ها،روایت   ساختاری  تحلیل  بر  درآمدی  العراق،  و  منیف  عبدالرحمن

  درآمدی:  نظر  و  نقد  غربی،  مدرن  پست  هایفلسفه  الروایی،  النص  بنیه  ،…عدو  من  اقل  العربی،

  هنر  رمان،  شناسی  جامعه  معاصره،  قضایا  مطر،  بال  ایلول  محفوظ،  نجیب  آثار  در  سمبولیسم  ،… جامع

  الروایه  الروائی،  النقد  اتجاهات  السرد،  لغه  و  الفضاء   النبیل،  الطائر  ترحال  ادبی،  نقد  نویسی،  داستان

  تاریخچه  سوپرمن،  اسطوره  المعاصره،  شهرزاد  ،… التمویه  و  المتاهه  داستان،  عناصر  مصر،  فی  الجدیده

  و Handbook of critical approaches to literature  ،  النصوص  تداخل  ادبی،  نقد

 االسالمیه   الدراسات  مجله  54  شماره  و  ارغنون  مجله  10/4،  4  ،22  ،21  هایشماره 

 The authenticity of the next in  لیلیا،  سیاسی،  حدود  المکان،  فی  هرمنوتیك،  زمان،  درباره 10/1400

hermeneutics 

دکتر سید موسی  

 دیباج

10/1400 
 

خانم لطیفی   فرهنگ اصطالحات فلسفه 

 مقدم 

  -فناوری اطالعات و کتابخانه ها-تحصیالت تکمیلی علوم کتابداری...-دورکاری برای کتابداران 10/1400

- ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران_سنجش و مصورسازی پراکندگی-مجموعه سازی مشارکتی

 اطالفرینی  مبانی

 مریم امینی

 حسن فرهمند  اشارتهای ابرو  29/10/1400

 حسین جوکار  المسرحیه نشاتها و تاریخها   -المدرسه الرمزیه-جرج برنارد شو وتوفیق الحکیم 3/11/1400

12/11/1400 

 

 عنوان مجله   16شماره از    66عنوان کتاب و    147

 

انتشارات سازمان  

میراث فرهنگی و  

 گردشگری 

23/11/1400 

 

تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی. حکایت های هدهد. راز گمشده مجنون. میشل فوکو در اندیشه  

معاصر غرب. پژوهشی در جای خالی سلوچ. وصیت نامه امیرمومنان)منظوم(. پیگمالیون. پژوهش های  

محمدعلی فروغی. قرعه العین.  باستان شناسی خلیج فارس. فرائد االدب. یادداشت های روزانه از  

سمط العلی. هدیه. گفتار ادبی. لطایف المعنوی. به یاد محمد قزوینی. مجموعه آثار شهید مطهری.  

جلد(. ریاض الملوک  2دیلم نامه. خلیج فارس. گفتار ادبی. زرین سخن. دو رساله عرفانی. نادره کاران)

جلد(. االمثال    6امه خاطرات ناصرالدین شاه) فی ریاضات السلوک. بوطیقا و سیاست در شاهنامه. روزن 

جلد(.  2جلد(. اندیشه و سیاست در ایران قاجار )3االیرانیه. سفینه کهن رباعیات. کتاب نقش جهان)

چکیده مقاله های همایش بین المللی باستان شناسان جوان. جستارهایی درباره واقعه گلستان.  

رمت. الهدف فی نصوص الریاضیه. مقدمه ای بر ارتباط  منظومه عاشورا. بررسی آثار تاریخی فلزی در م

(. نشریات: ادب عربی.  8دفترهای ایران شناسی.) .  نامه  نیایش باستان شناسی و گردشگری فرهنگی.

 1399آینه پژوهش. سالنامه دانشکده ادبیات  

دکتر جواد  

 اصغری 

 و  ها  آیین  تاریخ  عقلی،  علوم  و  میانفاط  مشروطیت،  و  اسماعیلیه  کالم  فاطمیان  شیعه،  مذاهب  تاریخ 3/12/1400

 فاطمیان   شعائر

انتشارات  

 میراثبان 

دکتر گودرز   فارسی(  -تاریخ مختصر ادبیات گرجستان )از دیدگاه پیوندهای ادبی گرجی/ 14/12/1400

 رشتیانی

دکتر حسن   تاریخ سندی مدرسه ایرانیان استانبول  15/12/1400

 حضرتی 

 جمیل ویشلقی یك تك نگاری  15/12/1400
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 مریم امینی 1315یادمان پوشکین در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران:   18/12/1400

  4جلد(. االحتجاج. سیره ابن هشام )  5جلدی(. تاریخ الطبری)  8جلدی(. الطبقات الکبری )   8الفتوح ) 22/12/1400

 نسخه(  2)  جلد(. سیره اداری امام علی )ع(  2جلد(. اخبار الطوال. تاریخ الیعقوبی ) 

 مریم معینی نیا

کتاب خوزستان. قلعه پوسکان کازرون. کازرونیه. آثارالرضا. فرهنگ بازیهای محلی ایالم. جاودانگان   24/12/1400

تاریخ. تا دست به قلم می برم... . به خاطر دنیای جدید. مجنون. با غزل تا مکاشفات جنون. نابغه  

 باستان پژوهی.    استان.محروم. خانه هزار نیلوفر. معشوق حافظ. د
Morfologia I biomasa podziemnych….Journal of the maharaja sayajirao. 
Islamic studies. Journal of the K. R. Cama oriental institute. Iranica. Acta 

universitatis carolinae. Revue de Teheran 

کتابخانه گروه  

 باستان شناسی 

16/1/1401 

 

دکتر سید عباس   ماندگار  مردمان  .  رامشه  سخن  فرهنگ

رجایی دانشکده  

 جغرافیا 

7/2/1401 

 

آذر همتی  ادبیات   جلد کتاب  130

 گرکانی

7/2/1401 Organization innovation: Theory, research, and direction دامان فريبرز 

 پور
 

 اسناد و مدارک منابع سازماندهی شده: 

شماره   عنوان  سال 

 سند 

 1 تصویبنامه ها 1334

رسمی   یادداشتهای  و  ها  اعالمیه 1334  2 

 3 طرحهای نمایندگان  1334

 4 مصوبات کمیسیونهای مجلسین  1335

 5 تصمیمات قانونی مجلسین  1334

قراردادها   و  ها  عهدنامه 1335  6 

 7 لوایح دولت  1335

 8 شرکتها و بنگاهها  1335

ها   نامه  آئین 1335  9 

ها   نامه  آئین 1334  10 

 11 لوایح دولت  1334

 12 تصویبنامه ها 1335

 13 تصمیمات قانونی مجلسین  1335

 14 قوانین  1335

قراردادها   و  ها  عهدنامه 1334  15 

 16 قوانین  1334

مجلسین   کمیسیونهای  مصوبات 1334  17 
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 18 مصوبات کمیسیونهای مشترک مجلسین 1334

- Porteus Test : No. 37055G : Year VIII 19 
- Porteus Test : No. 37055O : Adult I 20 
- Porteus Test : No. 37055E : Year VI 21 
- Porteus Test : No. 37055J : Year XI 22 
- Porteus Test : No. 27131 : Year XII –4 Trials 23 
- Porteus Test : No. 37055R : Adult II 24 
- Porteus Test : No. 27133 : Year XIV – 4 Trials 25 
- Porteus Test : No. 37055H : Year IX 26 
- Porteus Test : No. 37055D : Year V 27 
- Colored Cards 28 

1921 Merrill - Palmer scale of mental tests 29 
1315قیمتها در سال  شاخص بهای عمده فروشی در تهران پایه متوسط   1315  30 

 31 منابع تاریخ تیمور -

 32 دعوتنامه دویست و پنجاه و یکمین جلسه عمومی فرهنگستان برای قزوینی 1321

 33 دعوتنامه بزرگداشت نودمین سال تولد شهریار برای مهدی روشن ضمیر 1377

درخشان ابالغیه کمیسیون تقسیم اراضی یوسف آباد به ابراهیم معتضد   1323  34 

 35 برگ معامله قطعی غیر منقول ابراهیم معتضد درخشان  1331

1352-1348 50  و  40  های  دهه   در  هنر  و  فرهنگ  بنیاد  با  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات   36 

1352-1348 50  و  40  های  دهه  در  هنر  و  فرهنگ  با وزارت  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات   37 

1350  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  کارآموزان  پرونده 1350  38 

1352-1348 50  و  40  های  دهه  در  دانشکده  آموزشی  گروههای  با  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات   39 

1352  مختلف  مراکز  با  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات 1352  40 

1352-1348 (1352-1348علوم انسانی )گزارش جلسات شورای کتابخانه دانشکده ادبیات و     41 

1370  سال  در  ادبیات  دانشکده  کتابخانه   به  زبانشناسی  گروه  اهدایی  و  نفیس  مخزن  روسی  کتابهای  فهرست 1370  42 

 43 اسناد و مدارک فعالیتهای آموزشی سیف الدین نجم آبادی  -

( 27/3/34)  دانشگاه  اختصاصی  اعتبار  از  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  شده  خریداری  کتابهای  هزینه  اسناد 1334  44 

( 14/9/33)  دانشگاه  اختصاصی  اعتبار  از  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  شده  خریداری  کتابهای  هزینه  اسناد 1333  45 

(30از )دهه    ادبیات  دانشکده  شده کتابخانه  خریداری  کتابهای  فهرست -   Librairie Larousse 46 

30ادبیات از مکتبه الهالل )مصر: قاهره( دهه    دانشکده  کتابخانهفهرست کتابهای خریداری شده   -  47 

80و    70ادبیات )قدیمی( دهه    دانشکده  منابع کتابخانه  انواع  نویسی  فهرست  های  کاربرگه -  48 

(1319-1318ادبیات  )  دانشکده  کتابخانه  اعالم ارسال و لیست کتب ارسالی از انگلستان به 1318-1319  49 

( 16/9/34)  دانشگاه  اختصاصی  اعتبار  از  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  شده  خریداری  کتابهای  هزینه  اسناد 1334  50 

(1352-1348مکاتبات کتابخانه دانشکده ادبیات با اداره فرهنگ و هنر شهرستانها )   51 

(1352-1348)  تهران  دانشگاه  کتابداری  گروه  با  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات   52 

(1352-1348)  ایران  مدارک علمی  مرکز  با  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات   53 

 54 ( 12/2/34)  دانشگاه  اختصاصی  اعتبار  از  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  شده  خریداری  کتابهای  هزینه  اسناد 1334

( 4/11/33)  دانشگاه  اختصاصی  اعتبار  از  شده کتابخانه دانشکده ادبیات  خریداری  کتابهای  هزینه  اسناد 1333  55 

(1352-1348اسنادمربوط به لوازم و تجهیزات کتابخانه دانشکده ادبیات ) -  56 

 57 (1352-1348)  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  کارکنان  پرونده -
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(1352-1348مکاتبات و مدارک اداری نوش آفرین انصاری رئیس کتابخانه دانشکده ادبیات ) 1348-1352  58 

1352-8134 ( 1352-1348مکاتبات دانشکده ادبیات با دانشگاه، درباره کتابخانه )   59 

1352-1348  60 (1352-1348مکاتبات کتابخانه دانشکده ادبیات با معاونت مالی دانشکده ) 

1338-1330 30  دهه  در   ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات   61 

20مجالت خریداری شده کتابخانه دانشکده ادبیات در دهه  مکاتبات و اسناد هزینه کتابها و   1320-1329  62 

اطلس(   و  نقشه)    کتابخانه  جغرافیایی  منابع  نویسی  فهرست  های  کاربرگه -  63 

4  نسخه:  کنندگان  استفاده  راهنمای :  نوسا  کتابخانه  جامع  سیستم 1373  64 

(90انسانی )دهه    علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه   راهنمای  بروشورهای  و  کتابچه  شویم:  آشنا  بیشتر  خود  کتابخانه  با 1396  65 

1398-1324  66 (1398-1324کپی( ))  کتابخانه  روسای  احکام 

کپی()  تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده   کتابخانه  درباره  گزیده  منابع -  67 

 68 برگه اطالعیه حقوق عبدالحسین زرین کوب 1358

80بروشورهای اطالع رسانی کتابخانه در دهه   -  69 

( 1384راهنمای تلفن دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ) 1384  70 

انسانی در دهه   علوم  و  ادبیات  پرسشنامه و تحلیل نتایج سنجش میزان استفاده و رضایت کاربران کتابخانه دانشکده -

80 

71 

(80انسانی )دهه    علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  یراهنما   بروشورهای  و  کتابچه -  72 

شورای هماهنگی کتابخانه ها   1386آیین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران: مصوب اسفند   -  73 

(80دستورالعمل اجرایی وجین منابع کتابخانه ای موجود در کتابخانه های دانشگاه تهران )دهه   -  74 

1387آبان    29یادبود شصت و ششمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه ها در دانشکده ادبیات و علوم انسانی،   1387  75 

(80طرح کتابخانه ایده آل برای دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گزارش وضعیت موجود و پیشنهادات )دهه   -  76 

رسانی   اطالع  و  کتابداری  تخصصی  مسابقه  دوره  چهارمین -  77 

)کپی(  "یادمان پوشکین در دانشگاه تهران"منابع استفاده شده برای مجموعه   1398  78 

راهنما و کاربرگه های فهرست نویسی نسخه های خطی، چاپ سنگی و اسناد تاریخی در سیستم جامع کتابخانه های   -

 دانشگاه تهران )اوراکل( 

79 

( 80کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه )دهه    مکاتبات کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی با -  80 

80  -70دهه  )  مختلف  مراکز  با  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات - ) 81 

 82 (70انسانی برای تجهیزات ایمنی )دهه    علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات -

 83 (80-  70انسانی با گروه های آموزشی دانشکده )دهه    علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات 

 84 (80-70انسانی با معاونت پژوهشی دانشگاه )دهه    علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات 

(80دستورالعمل تجلیل از کتابداران نمونه کتابخانه های دانشگاهی، فرمها و نامه مربوطه )دهه     85 

(80-70با رییس و معاون اداری و مالی دانشکده )دهه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات   86 

 87 (1385-1383)  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  شورای  جلسات  گزارش 

 88 مربوطه   بروشورهای  و(  80  و   70  دهه)  تجهیزات  برای  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  مکاتبات 

میرهادی   ایراندخت  دکتر  شادروان  زندگی  بر  مروری:  یار  یاد -  89 

(80و    70مکاتبات مربوط به کارکنان کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )دهه     90 

( 80معرفی نامه های کار دانشجویی در کتابخانه )دهه     91 

(80و    70انسانی )دهه    علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  نامه های اداری عمومی   92 

81لغایت    77رتبه کتابخانه دانشکده ها و موسسات وابسته به دانشگاه تهران در سالهای     93 
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(80-70نامه ها و گزارشهای کارکنان به رییس کتابخانه )دهه     94 

دانشگاه تهران   شورای  0138  تیر  مصوب:  تهران  دانشگاه  های  کتابخانه  از  استفاده  نامه  آیین   95 

80  و  70  دهه)  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  اداری فعالیتهای  های  نامه  ) 96 

1378آیین نامه انجمن های علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب   1378  97 

مختلفپی گیری دیرکرد بازگشت کتاب به کتابخانه در دوره های   -  98 

تهران   دانشگاه  اسناد  از  برخی  کپی -  99 

 100 کاربرگه های تکمیل شده سالنامه های کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  -

 101 کاربرگه های تکمیل شده کتب چاپ سنگی قطع وزیری کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  -

شده کتب چاپ سنگی قطع رحلی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران کاربرگه های تکمیل   -  102 

 103 کپی جدول کاتر سن برن قدیمی -

 104 کاربرگه های خام فارسی و التین -

 105 انتخاب کتاب: راهنمای کتابداران و کتابخانه ها )کپی( 1355

شورای هماهنگی )تکمیل شده توسط مراجعان( پرسشنامه کمیته توسعه و برنامه ریزی   -  106 

 107 خالصه آیین نامه طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو -

 108 نرم افزار امور خوابگاههای دانشجویی  1381

 109 راهنمای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 1383

کتابخانه ادبیات متقیان 2006لیست سفارش نشریات سال  1385  110 

 111 مشخصات رایانه های موجود در بخش های مختلف کتابخانه -

80دهه   112 80دستورالعمل و فرم های ارزشیابی)کارکنان سرپرستان کارشناسان( دهه  

80دهه  ( 80معرفی نامه های کارآموزی کتابداری )دهه    113 

80دهه  (80داوطلبان کار روزمزد در کتابخانه )دهه مکاتبات و ساعات حضور    114 

(1385-1369دفتر امانت اساتید )دکتر عدنان طهماسبی  -  115 

( 7613-7413محمود عابدی  دکتر) اساتید امانت دفتر -  116 

( 8113سید حمید طالب زاده  دکتر) اساتید امانت دفتر -  117 

(5713-2136ماشاءاهلل طالچیان  دکتر) اساتید امانت دفتر -  118 

( 1376-1349علی اشرف صادقی  دکتر) اساتید امانت دفتر -  119 

(3138-9713 منصور صفت گل دکتر) اساتید امانت دفتر -  120 

پیراپزشکی(   دانشکده)  ای  کتابخانه  بین  کتاب  درخواست  برگه -  121 

 122 خواندن   ترویج  و  نوجوان   و  کودک  کتابدار  بروشور خانه -

 123 1397دعوتنامه دومین نشست علمی کتابخانه دانشکده ادبیات تهران:   1397

بیوفیزیك  -  بیوشیمی  تحقیقات  مرکز  کتابخانه  برای  پیشنهادی  طرح  و  موجود  وضع  بررسی 1358  124 

 125 راهنمای تلفظ صحیح اسامی شهرها در نقشه های سازمان نقشه برداری  1338

 126 کاربرگه ورود اطالعات نشریات موجود در کتابخانه مجلس -

دهه   -

80 

: گزارشها و اسناد فارسی.پایان نامه. نشریان ادواری التین.. مقاالت فارسی.  80کاربرگه های جدید کتابخانه در دهه  

های فارسی.مقاالت التین.طراحی و تعریف فیلدها و مداخل جستجوی یك پایگاه. کتاب های التین. کتاب    

127 

80دهه  80دستورالعمل و پرسشنامه های انتخاب کتابخانه نمونه دانشگاه تهران در دهه     128 
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 129 تقدیر معاون پژوهشی دانشگاه از کارکنان کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  1383

 130 پرسشنامه کمیته خدمات فنی دانشگاه درباره استفاده ازبرگه دان  -

 131 بخش هایی از مقررات استخدامی  -

 132 شرح وظایف کمیته های شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران  1382

 133 اساسنامه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران  1374

 134 پرسشنامه وضعیت کتابخانه و ارائه خدمات کتابخانه ادبیات  -

1358الی    1304از سال    مجموعه انتشارات انجمن آثار ملی   135 

 136 بخشی از فاکتورهای منابع و لوازم و تجهیزات موجود در کتابخانه  

 137 کاربرگه های فهرست نویسی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  

 138 معرفی کتابخانه دانشکده علوم  

 139 آیین نامه و فرم های طرح امین  

سیدمحمدتقی حکیمزندگی و آثار علمی آیت اهلل     140 

 141 محمدتقی دانش پژوه  

80دهه  80اسناد و مدارک مربوط به کمیته سازماندهی منابع شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران در دهه     142 

 143 موزه تاریخ مشهد  1383

 144 نگاهی به گنجینه نجوم 1383

 145 نگاهی به موزه سالح  1383

موزه صدف نگاهی به   1383  146 

نمایشگاه جلدهای رقم دار: نسخ خطی )ماوراءالنهری( و مجموعه صحافیهای هنری فردریش النکامرر موجود در   -

 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه 

147 

 148 دانشگاه تهران در یك نگاه  1382

 149 آیین نامه شورای کتابخانه دانشکده یا موسسه  1382

کتابخانه نادر کریمیان سردشتیمجموعه   1384  150 

 151 معرفی تاالر خواجه نصیرالدین طوسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران  -

 152 راهنمای پایگاه اطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران  1381

 153 بیانیه جمعی کتابداران به مناسبت شروع فعالیت انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران  

 154 عضویت فراگیر کتابخانه ها  1377

 155 اساسنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران: هدیه کتابخانه ملی -

 156 طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه ها 1376

 157 بروشورهای مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران  -

" شهیدی رفت"شعر   1386  158 

فعالیتهای اداره نرم افزار مرکز انفورماتیك و آمار دانشگاه تهرانخالصه ای از   1377  159 

امضای یادبود: نوش آفرین انصاری و زنده یادان عباس حری اسداله آزاد پوری سلطانی برای یك دانشجو در سومین   1373

1373سمینارکتابداری پزشکی کرمان: آبان:    

160 

1373نی و رضا رهگذر برای یك دانشجو در شب شعر اصفهان: مرداد:  امضای یادبود نویسندگان: مهدی حجوا 1373  161 
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 162 معرفی انجمن کتابداران ایران  -

فهرست نسخه های چاپ سنگی دانشکده ادبیات   کتاب  پیش نویس و کپی منابع استفاده شده در تالیف -  163 

 164 قرارداد خدمات ساماندهی منابع کتابخانه دانشکده ادبیات  -

 165 پرسشنامه راهنمای کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ایران  -

 166 کارت عضویت کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  -

70دهه   167 راهنمای پر کردن برگه درخواست کتاب از مخزن  

 انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  های چاپی فارسی و عربی )مخزن نفیس(  کتاب  شده  تکمیل  های  کاربرگه -

تهران   دانشگاه  

168 

 اسناد تاریخی منابع سازماندهی شده: 

 ردیف عنوان  سال 

 1 یادداشت های قزوینی برعتبه الکتبه 1310

مقاله راجع به مجموعه منشئات منتجب الدین بدیع اتابك جوینی دبیر سلطان سنجر که برای   1312

پنجاهم عمر آقای دینشاه ایرانی تهیه شده است. کتاب جشن سال    

2 

 3 یادداشت های قزوینی بر ترجمه احوال شیخ ابوالفتوح رازی  1314

 4 یادداشت های قزوینی بر منافع حیوان 1314

 5 یادداشت های قزوینی بر زین االخبار  1310

 6 یادداشت های قزوینی بر منتخبات دواوین شعراء سته 1310

الترسل   الی  التوسل  بر  قزوینی  های  یادداشت 1310  7 

احیاء الملوک  بر   قزوینی  های  یادداشت 1310  8 

نامه   نوروز  بر  قزوینی  های  یادداشت 1310  9 

المزار   زوار  عن  االوزار  حط  فی  االزار  شد  بر  قزوینی  های  یادداشت 1310  10 

بیهق  تاریخ  بر  قزوینی  های  یادداشت 1310  11 

حافظ   دیوان  بر  قزوینی  های  یادداشت 1317  12 

  خطاب  مرا  راپرت  از  قسمتی  مسوده  این  ام  انداخته  عکس  من  که  گانه  نوزده  نسخ  وصف  مسوده 1308

میدهد   تشکیل  معارف  بوزارت  

13 

الجنان   روح  و  الجنان  روض  بر  قزوینی  های  یادداشت 1314  14 

کله  شصت  منوچهر  بن  باحمد  راجع  توضیحات  معنی 1318  15 

فردوسی   شاهنامه  بر  قزوینی  های  یادداشت 1313  16 

علیه   دولت  با  من  جدید  جدید  حساب  بقیه  صورت 1315  17 

معارف   وزارت  با  قزوینی  عبدالوهاب  بن  محمد  اینجانب  حساب  بقیه  صورت 1315  18 

 19 مسودات تحویل بعضی پولهای عکس نسخ از پول خارجه بفرانك  -

مفسران   بر  قزوینی  های  یادداشت -  20 

صورت حساب صد هزار فرانگی که وزارت جلیله معارف برای استنساخ عکس کتب باختیار اینجانب   1310

 محمد قزوینی گذارده است 

21 

  مجمد  جانب  این  باهتمام  و  معارف  جلیله  وزارت  بخرج  که  فارسی  نسخ  بعکس  راجع  راپرت  سواد 1310

است   شده  تهیه  قزوینی  

22 

جوینی  جهانگشای  تاریخ  بر  قزوینی  های  یادداشت 1315  23 
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 24 یادداشت های قزوینی بر عبداهلل  بن  میمون قداح  1311

غیرهم  و  وزرا  و  سالطین  مختلفه  طبقات 1313  25 

 26 شرح حال شیخ منتجب الدین صاحب الفهرست  1316

 27 زبده التواریخ  -

- The datistan i dinik 28 

یادداشت عباس اقبال   دفتر 1297  29 

رازی   ابوالفتوح  جلیل  شیخ  تفسیر  نسخه خطی  علی اصغر حکمت ازکامل    وصف 1314  30 

 31 شرایع االسالم  1059

طبرستان  یادداشت های اقبال بر تاریخ 1234  32 

الخطیم   بن  قیس  دیوان  فهرست -  33 

 34 سراج القلوب  -

 35 دایره مختلفه )شعر عربی(  -

 36 کتابچه تاریخ ایران بعد از اسالمی اقبال  -

 37 یادداشت های اقبال درباره اصل و اشتقاق بعضی لغات چاو چاپ اسکناس  -

 38 فضیلت برخی سوره های قرآن  -

 39 یادداشت های اقبال راجع بتواریخ طبرستان  -

 40 یادداشت های اقبال درباره زبان و ادبیات ایرانی  -

الفبایی اسامی اشخاص و اماکنیادداشت   -  41 

 42 اسامی مشترکین سال دوم مجله اصول تعلیم  -

 43 سروده ابوالصت ابو امیه بن ابی الصلت الثقفی در خصوص لشکرکشی ایرانیها بیمن و مدح آنها  -

 44 یادداشت های قزوینی بر کشی -

 45 چند بیت شعر از شعرای مختلف  -

مشکالت مختلفدعا نویسی برای   -  46 

 47 سلغریان جامع التواریخ -

 48 در بیان مزاج مردان و زنان  -

 49 گزارش امین الدوله به دربار  1298
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About the author of the Shahanshah nama Mirzoyev, A. M 141 

 142 - متون فارسی میانه 

 143 - کتابهای دستور زبان و زبان شناسی

 144 - عکسهای مربوط به بررسیهای علمی و کاوشهای باستانشناسی در بخش گرمی از توابع مشکینشهر 

Historical structures in Isfahan - 145 
Ettal Wellnhofer, P. S. 146 

Klosterkirche Zwiefalten - 147 

 148 - مسلحانه   قیام

Commemoration de Balzac: 1850- 1950 - 149 

 150 محقق، مهدی  یافشال  صیختل

مسعودی اکرم؛ مطلبی   راپرت و صورت حساب برای استنساخ و عکس نسخ خطی

 کاشانی نادر 

151 

 152 مسعودی اکرم  1382کتابشناسی فهرست های انتشار یافته در ایران در سال  

باستانی محرم؛ سودمند   1393معرفی و گزارش عملکرد اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی: زمستان  

 بابك 

153 

 154 یارشاطر احسان  کتیبه های کرتیر

 155 - شمسی  1286  مصوب  ایران  بلدیه  قانون  نخستین
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 156 ابوالفضل کمیلی زاده  یاد آفتاب به روایت تمبر

 157 - مجمع ذخایر اسالمی در یك نگاه 

وزارت فرهنگ و ارشاد   ضوابط نشر کتاب 

 اسالمی 

158 

دانشکده ادبیات و علوم   فارسی   الخط  رسم  باب  در  نکاتی

 انسانی 

159 

همایون رضوان و امیرحسین   ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در نگاهی اجمالی دانشکده  

 باباالر 

160 

 161 - 1385-1382گزارش عملکرد انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران: د.ره دوم  

صادق حیدری نیا و مهدی   نشریات عصر مشروطه 

 عباسی 

162 

 163 پژوهشکده مردم شناسی  ایران   درمانی  گیاه  مردم  اطلس  معرفی

 164 - چکیده مقاالت همایش رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطالعات

 165  مجموعه منتشرات تاریخی خلیج فارس 

 166 سیدمحمود مرعشی  نجفی  مرعشی  العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بزرگ  کتابخانه  انتشارات  فهرست

 167 - مجله کاوهمقاالتی درباره فردوسی و شاهنامه در  

 لوح فشرده منابع سازماندهی شده: 

 عنوان  شماره 

 نگارستان   موزه   باغ  در  موجود  های  عکس   آلبوم 1

 نور   سرزمین  سوی  به  نور،  سفره  بر:  نجوانامه 2

 راز  3

 سیمای مواد مخدر  4

 1315  اطالعات  روزنامه  در  پوشکین  بزرگداشت  گزارش 5

 1315:  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  پوشکین  یادبود  مراسم  در  شده  داده  نمایش  تصاویر 6

 1385کتابشناسی ملی ایران، سری اول   7

 1377  ایران،  ملی  نرم افزار کتابشناسی 8

 1387کتابشناسی ملی ایران، نسخه اول،   9

 ایران، نگارش سیزدهم  ملی  کتابشناسی 10

 نگارش چهاردهم  ایران،  ملی  کتابشناسی 11

 1391شانزدهم، بهار    نگارش  ایران،  ملی  کتابشناسی 12

 1392هفدهم، بهار    نگارش  ایران،  ملی  کتابشناسی 13

 1393هجدهم، بهار    نگارش  ایران،  ملی  کتابشناسی 14

 1394نوزدهم، بهار    نگارش  ایران،  ملی  کتابشناسی 15

 جشنواره اولین کتاب من  16

 SPSSمحاسبات آماری در باستان شناسی با استفاده از نرم افزار   17

 مقاالت راجع به فردوسی و شاهنامه در مجله کاوه 18
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 اشياء منابع سازماندهی شده: 

 عنوان  شماره 

 بلگراد   دانشگاه  کتابخانه  نشان 1

 POTAX: Solar3  اسالید  نمایش  دستگاه 2

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی مهرهای موجود در کتابخانه   3

 کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی قدیمی  قفل های نرم افزار   4

 

 روزنامه هاي قدیمی منابع سازماندهی شده: 

 ردیف عنوان  صاحب امتیاز سال فاصله انتشار

هفته  در دوبار ق.1327  كالممدالویم  رانای سیلپ    1 

ق.  1321 هفتگی  یاناشک  انخدمحمیلع رزا یم  اریث   2 

ق.  1328 هفتگی  زاده حسین علی  تلم  یارچ ج   3 

مج امج - 1303 هفتگی   4 

ق.1325 هفتگی  اصفهانی حسینمحمد میرزا   5 الجمال  

ق.  1335 هفتگی   6 جنگل خطیبی  

دانش   یلدع محم 1314 هفتگی  انهفاص شدان   7 

المعالی دادستان  شمس 1313 هفتگی   8 چمن  

هفته  در دوبار ق.1327  الکالمخیر  -   9 

هفته  در دوبار تبریزی  صادق محمد 1325   10 خورشید 

عبدالغفار   قاضی 1314 - پیام  روزنامه   11 

ماه   در دوبار  12 خالفت - - 

ماه  در نوبت سه ا منره هچ - 1322   13 

ملقنزری. ع 1333 - رادم یاجح   14 

ق لخ - 1300 هفتگی   15 

ق 1327 -  16 خاورستان - 

کارگر حیات - 1306 -  17 

فیس راصن 1301 هفتگی  رانای اتی ح   18 

جاوید  حیوه - 1298 هفتگی   19 

هفته در نوبت سه  انخنی سحالدبع رزا یم 1302 

یخایشم  

یراسوکدم  20 

ق 1331 - عدالت دیوان مالك    21 
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کمال  - مجدالعلی 1303 هفتگی   22 بوستان  

هفته در نوبت سه  23 بهار - 1308 

د اهجم نیس حدمحم 1310 هفتگی  ران ای ارهب   24 

جمشید  تخت - 1314 -  25 

اهلل نوبخت حبیب  1299 هفتگی  نوبخت انتارسهب   26 

ق 1314 هفتگی    فروغی حسینمحمد 

ك(لمالاءذک)  

تیربت  27 

ق 1325 هفتگی  االسالم فخر   28 تدین  

رانای ددجت - 1306 روزانه   29 

پیامی  محمد 1313 هفتگی   30 نامه پیام  

یوانررضیام ارض  1296 هفتگی   31 گلشن 

هفته  در دوبار ق 1325  کاشانی تاجر الرحیمعبد  نما عیب  آئینه   32 

هفته در نوبت سه اد ح ات - 1300   33 

هفته  در دوبار جهرمی  علی 1303   34 ابالغ 

 35 احیاء - 1329 هفتگی 

الچینی  القاسمابو  1334 هفتگی   36 لوتی 

ق 1324 روزانه  سلجم -   37 

ق 1328 -  38 مجموعه ماورای بحر خزر  - 

داور رباکیلع  1301 روزانه  آزاد ردم   39 

ق 1325 هفتگی   40 مساوات - 

 41 معیشت ملی  - 1314 روزانه 

ق 1315 هفتگی  الظفر مفتاح -   42 

هفته در نوبت سه مکی  مدار 1310  ایران  مفتش   43 

یروانیش. ب. ا 1301 روزانه  ه یومی نهیم   44 

ق 1342 هفتگی  یانجزن یسیرزاع یم  ه لمرالاصن   45 

ق 1329 - امروز  اخبار -   46 

ق 1324 هفتگی   47 ادب   - 

وزیرزاده اهللفتح 1312 روزانه   48 اخگر  

ق 1328 هفتگی  عالی اخوت -   49 

 50 ارژنگ  - 1304 روزانه 

استخر  حسینمحمد 1297 هفتگی   51 استخر  

ونایمه اردوی  - 1300 هفتگی   52 
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رشاد  هللااسد  میرزا 1302 -  53 استقامت 

یافمطیحم  انخماشهمیرزا  1309 هفتگی  قوی شت   54 

علوی  جعفر 1306 هفتگی  اسالم تمدن   55 

ق 1325 روزانه  هی بنت -   56 

ق 1324 - هرند  كالممدیرالم  دنمت   57 

 58 توفیق حسین توفیق  1304 هفتگی 

هفته  در دوبار ق 1326   خانرضا  میرزا 

نائینی طباطبایی  

 59 تیاتر

یزمع   یلع  1304  ا م انشفشآت   60 

آزادینشلگ اکبرعلی 1304 روزانه   61 آزادی  

هفته  در دوبار طیوس ایی آس - 1302   62 

مدنی  بنان 1308 هفتگی  تابان آفتاب   63 

آموزگار  رضاعلی 1314 روزانه  رق ش ابتآف   64 

 65 اصالح  برهان الدین کشککی  1312 روزانه 

هفته  در دوبار یرائ سکزادهنس ح 1301  دلع  ارص ح   66 

ماه   در دوبار  67 الحقیقة  - 1295 

هفته  در دوبار الجح - 1308   68 

یفسلف 1301 هفتگی  اتی ح   69 

ق 1325 روزانه   الدینجالل 

مؤیداالسالمالحسینی   

المتین حبل   70 

ق 1311 هفتگی   الدینجالل 

مؤیداالسالمالحسینی   

المتین حبل   71 

امیپ كبس. ح 1300 هفتگی  درب   72 

ماه   در دوبار رینم درب جالل الدین بدری  1303   73 

هفته در نوبت سه نروش داد امب - 1294   74 

یاطمفورپ ف یس 1314 روزانه  رتاخب   75 

ق 1330 -  76 اطالعات - 

ق 1331 هفتگی  طرفبی -   77 

هفته  در دوبار ق 1329  یائاطبطب ندیالاءیض  رق ب   78 

ق 1327 روزانه  ) شبستری محمد. ش 

اء(یضوال اب  

ون ران ای  79 

د یاهن  می راهاب 1300 هفتگی  د یاهن   80 
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هفته  در دوبار ق 1325  طباطبائی  الدینضیاء  اسالم ندای   81 

ق 1324 هفتگی  یانرمکالماالسدجم  وطن داین   82 

ق 1325 هفتگی  شمال نسیم -   83 

ق 1342 هفتگی  واعظ  یحیی   84 نصیحت  

ق 1328 - الشعراء(ملك)بهار تقیمحمد   85 نوبهار 

 86 نوروز  - 1300 هفتگی 

یادرانب اغب ه لدالاس 1301 هفتگی  الماس تضهن   87 

هفته در نوبت سه طیحم  ماشه 1308   88 وطن 

هفته  در دوبار ق 1338  تقوی   المحققینملك 

گلستان  تقیمحمد  

 89 گلستان

ق 1336 هفتگی  ریحان خانیحیی  زرد گل   90 

روان  نیك 1304 هفتگی   91 صورت  

فردوس حسنعلی 1301 هفتگی   92 صیحه  

مصور  طب مزین 1296 ماهانه  93 

هفته در نوبت سه آراء صدر ع 1309   94 طبرستان  

کافی  علی میرزا 1300 هفتگی   95 طبیعت  

ریبتعلخادلع  1309 هفتگی  رانای دهنآی   96 

هفته در نوبت سه یلیلجر یام 1308  ران ای هن یآئ   97 

السلطان ندیم 1298 هفتگی   98 اطالع 

هفته  در دوبار  99 طوس  میرمرتضی موسوی  1314 

هفته در نوبت سه یرخف 1300   100 طوفان 

 

 سالیدها منابع سازماندهی شده: ا

Author Title No. 

Paul Cezanne Still life with peppermint bottle 1 

Paul Cezanne The card players 2 

Paul Cezanne Madame Cezanne in a yello chair 3 

Paul Cezanne The montagne Sainte-Victoire 4 

Paul Cezanne Les grandes baigneuses 5 

Paul Gauguin The Schuffenecker family 6 

Paul Gauguin The yellow Christ 7 

Paul Gauguin The spirit of the dead watching 8 

Paul Gauguin The white horse 9 

Pierre Bonnard Breakfast 10 

Hans Holbein the younger Madonna with the Meyer family 11 
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Jan Van Goyen Landscape with two oak trees 12 

Jacob van Ruisdael The Portuguese-Jewish cemetery 13 

Jacob van Ruisdael View of Haarlem 14 

Philips Koninck View of the River Waal 15 

Dosso Dossi Circe 16 

Jan van der Heyden The dam at Amsterdam 17 

Pieter Saenredam Library, St Lawrence. Alkmaar 18 

Jan Vermeer Young woman with a water jug 19 

Adriaen van Ostade Interior with shaters 20 

Jan Steen Easy come, easy go 21 

Paulus Potter The bullock 22 

Bernini The ecstasy of St. Theresa 23 

Pieter van Laer The doughnut seller 24 

Domenico Fetti The lost silver 25 

Johann Lys The vision of st. Jerome 26 

Bernardo Strozzi St. Sebastian 27 

Evaristo Baschenis Musical instruments 28 

Salvator Rosa Temptation of St. Anthony 29 

Giovanni Battista Gaulli The adoration of the name of Jesus 30 

Castiglione Crucifixion 31 

Carlo Maratti The virgin appearing to st. Philip Neri 32 

Luca Giordano St. Francis Xavier baptizing the neophites and st. 
Francis Borgia 

33 

Francesco Solimena Oreithyia 34 

 نقشه هامنابع سازماندهی شده: 

شماره   عنوان  ناشر  مقیاس  ابعاد  سال نشر 

 مدرک 

 1 خارطه الموصل علی زمن االتابکیین - 1:5000 75* 50 -

1962 49*60 - Brigham Young 

University 

Ragged - Chair Mountain area, Pitkin and 

Gunnison Co's - Colo 

2 

1962 71*39 - Brigham Young 

University 

Ragged - Chair Mountain area, Pitkin and 

Gunnison Co's - Colo 

3 

- 59*46 1:1000000 Edinburgh 

Geographical 

Institute 

South-Western Asia 4 

1922 35*33 - Longmans, Green 

and Co 

Lower Mesopotamia 5 

- 44*69 - - Thailand 6 

- 64*84 1:12000000 Herausgeber 

missionshochschule 

Innsbruck 

Die sprachen von Afrika nach Albert 

Drexel 

7 

1925 59*51 - Longmans, Green 

and Co 

Upper mesopotamia 8 

1962 75*57 1:48000 Brigham Young 

University 

Ragged - Chair Mountain area, Pitkin and 

Gunnison Co's - Colo 

9 
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1918 67*82 1:4200000 Alaeddin Kiral 

Basimevi 

Turkili haritasi 10 

- 98 *67 
 

1:۴000000

0 
 

موسسه جغرافیایی و  

 کارتوگرافی سحاب 

  1۳۶۲  -هجری قمری   1۴0۳جهان اسالم در آغاز سال  

 هجری شمسی 

11 

- 89 *110 
 

1:9000000 
 

موسسه جغرافیایی و  

 کارتوگرافی سحاب 

 
 امریکای شمالی و مرکزی سیاسی 

 

1۲ 

موسسه جغرافیایی و   1:9000000 110* 89 -

 کارتوگرافی سحاب 

 1۳ امریکای جنوبی سیاسی 

موسسه جغرافیایی و   1:15000000 57* 80 1۳4۲

 کارتوگرافی سحاب 

 14 برداری از آن نقشه افریقا: رستنیها زمین و بهره 

موسسه جغرافیایی و   1:۴0000000 100* 70 1۳6۳

 کارتوگرافی سحاب 

 15 جهان نما سیاسی 

موسسه جغرافیایی و   1:۲500000 59* 89 -

 کارتوگرافی سحاب 

 Road Map = ایراننقشه راههای جمهوری اسالمی 

of ISLAMIC Republic of IRAN 

16 

موسسه جغرافیایی و   - ۶9× 100 -

 کارتوگرافی سحاب 

 17 افریقا سیاسی و طبیعی 

]1۳۶۲

[ 

موسسه جغرافیایی و   - ۶0×  90

 کارتوگرافی سحاب 

 18 جمهوری اسالمی ایران طبیعی، سیاسی، مردمشناسی 

]1۳75

[ 

جغرافیایی و  موسسه  1:6000000 110* 88

 کارتوگرافی سحاب 

 19 اروپا: سیاسی 

موسسه جغرافیایی و   - 59×8۶ -

 کارتوگرافی سحاب 

شناسی: لباسهای محلی، کارهای دستی، ایران، مردم 

 های کشاورزی ه فراورد 

۲0 

موسسه جغرافیایی و   1:۲500000 70×100 1۳6۲

 کارتوگرافی سحاب 

 ۲1 شمال   -اولین نقشه برجسته نمای تهران

موسسه جغرافیایی و   1:500000 70×100 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۲۲ نقشه راهنمای شهر و استان یزد 

موسسه جغرافیایی و   1:17500 50* 69 1۳58

 کارتوگرافی سحاب 

 ۲۳ مشهد مقدس 

- ۶0x90 1:10000  

500000 :1 

موسسه جغرافیایی و  

 کارتوگرافی سحاب 

شهرستان  انضمام نقشه  نقشه راهنمای شهر باختران: به 

 باختران و اطراف 

۲4 

موسسه جغرافیایی و   - 90* 60 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۲5 نقشه راهنمای مکه المکرمه و المدینه المنوره 

1۳4۲ 80 *66 1:۲500000 The World Soil 

resources office Land 

and water 

development division-

FAO 

های خاک  محدودیت نقشه استعداد خاکهای ایران: بر حسب 

 از نظر تولیدات کشاورزی 

۲6 

موسسه جغرافیایی و   1:6000000 70*100 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۲7 اروپا سیاسی و طبیعی 

 ۲8 اقیانوسیه  اصغر کارخانه میرزاعلی  1:۳0000000 66* 84 -

1۲89 1۳0*100 
 

1:۲000000 
 

 ۲9 نقشه مفصل کشور ایران )اطلس بغلی ایران(  حسین 

موسسه جغرافیایی و   - 1۳5* 91 -

 کارتوگرافی سحاب 

زمین در دوران فرمانروائی داریوش کبیر  نقشه ایران  

 شاهنشاه بزرگ هخامنشی 

۳0 

موسسه جغرافیایی و   - 4۳* ۲8 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳1 جمهوری فرانسه نقشه 

موسسه جغرافیایی و   - ۳5* 47 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳۲ نقشه سیاسی اروپا 
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موسسه جغرافیایی و   - 47* ۳5 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳۳ نقشه سیاسی افریقا 

موسسه جغرافیایی و   - ۲9* 4۳ -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳4 نقشه سیاسی کشورهای جنوب اروپا 

جغرافیایی و  موسسه  1:50000 74* 55 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳5 نقشه راهنمای تهران 

موسسه جغرافیایی و   - ۳۲* 4۳ -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳۶ آلمان خاوری و باختری 

موسسه جغرافیایی و   - 4۳* ۲9 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳7 ایتالیا 

موسسه جغرافیایی و   - 4۳* ۲9 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳8 خاوری نقشه سیاسی کشورهای آسیای جنوب 

موسسه جغرافیایی و   - ۳1* 4۳ -

 کارتوگرافی سحاب 
 

 
 نقشه تقسیمات سیاسی ایاالت متحده آمریکا 

 

۳9 

موسسه جغرافیایی و   - ۲8* 4۳ -

 کارتوگرافی سحاب 

 نقشه تقسیمات سیاسی کشور کانادا 
 

40 

موسسه جغرافیایی و   - ۳4* 46 -

 کارتوگرافی سحاب 

 41 افغانستان نقشه راهنمای کشور 

موسسه جغرافیایی و   1:1۲٫000٫000 60* 85 1۳45

 کارتوگرافی سحاب 

 4۲ نقشه اقتصادی امریکا جنوبی 

موسسه جغرافیایی و   - 59* 88 -

 کارتوگرافی سحاب 

 4۳ امریکا شمالی و مرکزی 

موسسه جغرافیایی و   1:8٫000٫000 90* 60 1۳45

 کارتوگرافی سحاب 

 44 برداری از آن بهره نقشه اروپا: رستنیها زمین و 

موسسه جغرافیایی و   - 60* 90 -

 کارتوگرافی سحاب 

 45 اقتصادی امریکا جنوبی  -سیاسی   -نقشه طبیعی  

موسسه جغرافیایی و   1:1۲٫000٫000 89* 59 -

 کارتوگرافی سحاب 

برداری  نقشه امریکا شمالی ـ مرکزی:رستنیها زمین و بهره 

 از آن 

46 

جغرافیایی و  موسسه  - ۳7* 48 -

 کارتوگرافی سحاب 

 47 جهان نما 

موسسه جغرافیایی و   - 60*9 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۴8 ایران، کشاورزی، دامپروی 

موسسه جغرافیایی و   1:9000000 11۲* 88 -

 کارتوگرافی سحاب 

 49 افریقا: سیاسی 

موسسه جغرافیایی و   1:1۳000 60* 90 -

 کارتوگرافی سحاب 

شیراز : بانضمام نقشه قدیمی شهر  نقشه راهنمای شهر 

 شیراز 

50 

موسسه جغرافیایی و   - 57* 87 -

 کارتوگرافی سحاب 

خزندگان و   -پرندگان   - ایران زندگی جانوری پستانداران 

 ها ماهی  -دوزیستان جانوران آبزی 

51 

1988 66*45 - Tourism Division PESHAWAR PAKISTAN 52 شاور پاکستان ی= پ 

- 84*38 1:210000 Sahab Geographic & 

Drafting institute 

 
Karte der umgegend von Tehran 

 

53 

- 58*74 - Sahab Geographic & 

Drafting institute 

Ispahan 54 

1973 57*86 1:2534000 

1:3803000 

The national 

geographic magazine 

Mexico and central America 55 

1978 57*87 - Sahab Geographic & 

Drafting Institute 

Iran: livestock, agiculture, fishery 56 
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1978 57*87 - Sahab Geographic & 

Drafting Institute 

Iran: ethno composition, local costumes, 

handicrafts 

57 

1966 48*62 1:7920000 National Geographic 

Maps 

Northwestern Africa 58 

1953 104*63 1:3500000 National Geographic 

Society, 

China coast and Korea 59 

1970 81*58 - National Geographic 

Society, 

A traveler's map of Italy 60 

1953 102*66 1:5000000 National Geographic 

Society, 

Historical map of the United States 61 

1981 73*125 1:250000 Ministry of 

Agriculture, Soil 

Institute 

Regional map of land resources and 

capabilities 

62 

موسسه جغرافیایی و   - ۴7×۶۴.5 -

 کارتوگرافی سحاب 

 6۳ نقشه زمین شناسی ایران 

موسسه جغرافیایی و   1:1۲000000 60* 90 1۳45

 کارتوگرافی سحاب 

 64 برداری از آن  نقشه جنوبی امریکا: رستنیها زمین و بهره 

موسسه جغرافیایی و   - 59* 89 -

 کارتوگرافی سحاب 

 65 مصور افریقا  -سیاسی   -نقشه طبیعی  

موسسه جغرافیایی و   1:1000000 58* 90 -

 کارتوگرافی سحاب 

 66 نقشه مفصل جزائر اقیانوس کبیر 

موسسه جغرافیایی و   1:۲500000 84* 70 1۳69

 کارتوگرافی سحاب 

 نقشه توپوگرافی ایران  
 

67 

موسسه جغرافیایی و   - 70*100 -

 کارتوگرافی سحاب 

  10نقشه تاریخی ایران در زمان حکومت صفویه در قرن 

 هجری  1۲و 

68 

موسسه جغرافیایی و   1:۳000000 87* 60 1۳45

 کارتوگرافی سحاب 

 69 حیوانات و مناطق زئوجئوگرافي ایران نقشه انتشار 

موسسه جغرافیایی و   1:  17500 48* 69 1۳50

 کارتوگرافی سحاب 

 70 نقشه راهنمای شهر تبریز 

موسسه جغرافیایی و   - 57/ 5* 4۳ -

 کارتوگرافی سحاب 

 71 راهنمای شهر اصفهان 

موسسه جغرافیائی و   1:۲500000 70*100 -

 کارتوگرافی ارشاد 

 7۲ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران نقشه 

موسسه جغرافیائی و   - 48* 67 -

 کارتوگرافی ارشاد 

 Map of the Moslem world 7۳دنیاي اسالم = 

- 90x۶0 1:۳000000   موسسه جغرافیایی و

 کارتوگرافی سحاب 

  -مرغداري  -نقشه کشور شاهنشاهي ایران: دامپروري  

 ابریشم پرورش کرم  -زنبور داري 

7۴ 

موسسه خاکشناسی و   1:۲50000 7۳*1۳0 1۳60

 حاصلخیزی خاک 

آبدانان   -نقشه منابع و قابلیت اراضی منطقه : دهلران 

 استان ایالم 

75 

موسسه جغرافیایی و   1:1600000 86* 60 -

 کارتوگرافی سحاب 

 76 نقشه آسیا 

موسسه   ٬دانشگاه تهران 1:000000 59* 98 -

 جغرافیایی 

 77 دشت لوت 

1974 72*124 1:250000 Ministry of 

Agriculture, Soil 

Institute 

Regional map of land resources and 

capabilities:Fars province Abadeh Abarqhu 

78 

موسسه جغرافیایی و   1:۶000000 ۳0* 48 1۳4۲

 کارتوگرافی سحاب 

 79 نقشه تقسیمات کشوری ایران 



 

35 
 

1965 48*54 1:500000 
 

 

A. Sahab, 

Geographical 

& Drafting 

 Map of Kuwait & Basreh 
 

80 

سازمان جغرافیایي نیروهاي   1:۲500000 78* 90 1۳71

 مسلح

 81 نقشه کویرهاي مرکزي کشور جمهوري اسالمي ایران 

      

      

1976 58*89 1:250000 A. Sahab, 

Geographical & 

Drafting 

New map of Tehran and environs 82 

موسسه جغرافیائی و   1:1000000 88* 58 -

 کارتوگرافی سحاب 

 8۳ نقشه راهنمای استان کرمان 

موسسه جغرافیائی و   1:500000 5۲* 87 -

 کارتوگرافی سحاب 

 84 نقشه راهنمای استان کرمانشاهان 

موسسه جغرافیائی و   1:1000000 50* 59 -

 کارتوگرافی سحاب 

 85 فارس نقشه راهنمای استان 

موسسه جغرافیائی و   1:16۲50 100* 70 1۳6۲

 کارتوگرافی سحاب 

راهنمای شهر قم : بانضمام نقشه راهنمای شهرستان قم و  

 اطراف 

86 

موسسه جغرافیایی و   1:1۳000 88* 57 1۳6۳

 کارتوگرافی سحاب 

 87 نقشه راهنمای شهر شیراز و استان فارس 

موسسه جغرافیایی و   - 4۲* 46 1۳6۲

 کارتوگرافی سحاب 

 88 المقدس( و حرم شریف نقشه راهنمای قدس )بیت 

موسسه جغرافیایی و   1:15000 140*100 1۳79

 کارتوگرافی گیتا شناسی 

نقشه کامل کرج بزرگ )کرج، گوهردشت، مهرشهر و  

 فردیس ( 

89 

موسسه جغرافیایی و   1:۲000000 70* 50 1۳6۲

 کارتوگرافی سحاب 

جمهوری عراق بانضمام نقشه شهرهای  نقشه راهنمای 

 موصل  -بغداد کربال  

90 

1937 100*86 - Geographical Service 

of the German 

Federal Foreign 

Office 

Germany 91 

موسسه جغرافیایی و   1:۲800000 60* 90 1۳74

 کارتوگرافی سحاب 

 9۲ شناسی ایران نقشه زمین 

جغرافیایی و  موسسه  1:۲800000 60* 90 -

 کارتوگرافی سحاب 

 9۳ نقشه آب و هوای ایران 

1963 62*48 1:9820800 National Geographic 

Society 

Antarctica : atlas plate no. 65 94 

سازمان جغرافیایي نیروهاي   1:500000 60* 7۳ 1۳7۳

 مسلح

 95 رشت 

موسسه جغرافیایی و   1:6000000 79*100 -

 کارتوگرافی سحاب 

 96 استرالیا ـ زالندنو: سیاسي 

موسسه جغرافیایی و   1:1000000 58* 86 -

 کارتوگرافی سحاب 

 97 نقشه راهنمای استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان 

موسسه جغرافیایی و   1:17000 60* 89 -

 کارتوگرافی سحاب 

نقشه راهنمای شهر اهواز : همراه با نقشه راهنمای  

 اطراف اهواز 

98 

موسسه جغرافیایی و   - 58* 90 -

 کارتوگرافی سحاب 

 99 نقشه اقتصادی ایران 
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- 78*53 - National Travel 

Association of 

Denmark 

Map of Denmark 100 

1724 47*67 - A. Sahab, 

Geographical & 

Drafting Institute 
 

Carte de Perse 101 

1953 70*105 - National Geographic 

Society  

The Great Lakes region of 

the United States and 

Canada 
 

102 

- 49*69 - A. Sahab, 

Geographiel & 

Drafting Institute 

Carpets of Iran 103 

1938 58*84 - War Office Iran and Afghanistan 104 

موسسه جغرافیایی و   1:۲000000 60* 90 1۳6۲

 کارتوگرافی سحاب 

 105 نقشه راهنمای جمهوری افغانستان 

 106 نقشه خوزستان  - 1:500000 80* 9۲ -

- 4۳ *4۳ 1:5000000 - Map of Persia 107 

- 108*86 1:12000000 George Philip & Son Climate, winter conditions 108 

- 108*86 1:12000000 George Philip & Son Climate, summer conditions 109 

موسسه جغرافیایی و   1:5000 58* 40 -

 کارتوگرافی سحاب 

 110 نقشه راهنمای بغداد 

- 70*49 1:7500000 - The United States of America 111 

1988 88*113 - The Company AZ 35 miles around London, road map and 

index 

112 

1977 75*58 - A. Sahab, 

Geographic & 

Drafting Institute 
 

Royaume de Perse, avec les pays 

limitrophes et les places maritimes 

113 

- 62*96 1:435000 Bartholomew Clyde Leisure map, south west Turkey 114 

1952 43*52 - Bundeszentrale fur 

Heimatdienst 

Germany 115 

1976 58*88 - Sahab, Geographie & 

Drafting Institute 

Map of Tehran and environs 116 

1954 72*94 1:3500000 National Geographic 

Society 

West Indies 117 

- 67*98 1:2250000 Sahab Geographical 

& Drafting Institute 

General map of Iran 118 

1971 47*61 - National Geographic 

Society 

Arctic Ocean floor . 119 

1۳۶۳ 96 *70 1:۲500000 

1:500000 

موسسه جغرافیایی و  

 کارتوگرافی سحاب 

نقشه راهنمای مرز ایران و عراق بانضام نقشه کشورهای  

 عراق، کویت، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن 

1۲0 
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موسسه جغرافیایی و   1:15000000 60* 90 1۳۴5

 کارتوگرافی سحاب 

 نقشه اقتصادی افریقا  
 

1۲1 

موسسه جغرافیایی و   - 47* ۳4 -

 کارتوگرافی سحاب 

 1۲۲ نقشه سیاسی امریکا شمالی و مرکزی

موسسه جغرافیایی و   1:500000 50* 65 -

 کارتوگرافی سحاب 

نقشه راهنمای استان باختران : بانضمام نقشه راهنمای  

 شهر باختران 

1۲۳ 

1971 71*57 - National Geographic 

Society 

The heritage of Africa 124 

- 110*85 1:1۲000000 George Philip & Son philips comparative wall atlas of asia 125 

1947 31*23 - Karl Wenschow 

GmbH 

 

 

Weltatlas 126 

- 47*73 - Public.Relations 

Department 

Tourist Thailand 127 

1921 60*68 1:1000000 Geographical section  

General 

Kirman 128 

- 74*94 - Cartes Taride Turquie D'Asie 129 

 1۳0 نقشه ممالک ایران  وزارت علوم  1:1۴00000 150*148 1۳1۶

کتابخانه سعادت،کتابخانه   1:9000000 77* 9۳ -

 اسالمیه اخوان کتابچی 

 1۳1 جنوبی امریکای 

- 98*89 - Rue Denfert--

Rochereau 

Carte des rives meridionales de la mer 

caspienne 

132 

- 108*85 1:12000000 George Philip & Son Natural vegetation 133 

- 108*85 1:1۲000000 George Philip & Son Temperature 134 

- 108*85 1:1۲000000 George Philip & Son Relief of land & communications 135 

- 108*85 1:1۲000000 George Philip & Son Economic 136 

1937 36*30 - Herausgeber 

Bundeszentrale fur 

Heimatdienst in 

Zusammenarbeit mit 

dem Geographischen 

Dienst des 

Auswärtigen Amts 

Deutschland 137 

- 96*74 1:750000 long.or.merid Carte de l'Elam 138 

- 104*74 1:250000 - Carte de la partie centrale du Kurdistan 139 

1926 61*59 1:1000000 American 

Geographical Society 

of New York 

Northern Arabia 140 

1927 26*29 1:4000000 American 

Geographical Society 

of New York , 

Index map to  arabia deserta 141 

1920 44*56 1:160000000 Librairie Hachette Vivien de Saint-Martin et F. Schrader atlas 

universel de geographie 

142 

 14۳ نقشه طرق و شوارع ایران  - 1:۲100000 91* 88 -

 144 نقشه جدید سیاسی جهان  گیتا شناسی  1:۳0000000 1۳5* 96 1۳17

 145 ابوظبی: خریطه طبیعیه  عن اداره تخطیط المدن[  1:500000 98*1۳۲ -
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1917 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries :Iraq and 

persia 

146 

1917 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia 147 

1924 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries : 

Iraq,Persia,Russia &Turkey 

148 

1925 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries :Persia 149 

1924 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia & 

Russia 

150 

1922 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia & 

soviet Turkistan 

151 

1915 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia 152 

1915 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia 

,Arabia, & Turkey in Asia 

153 

1916 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries : Afghanistan, 

Persia & Russian Turkistan 

154 

1918 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent 

countries:Afghanistan,Baluchistan & persia 

155 

1930 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Arabia & 

Persia 

156 

1929 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent 

countries:Afghanistan,Persia and soviet 

Turkistan 

157 

1918 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia 158 

1924 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries : 

Iraq,Kuwait,Nejd & Persia 

159 

1924 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia & 

Russian Turkistan 

160 

1916 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Persia 161 

1917 45 *5۲ 1:1000000 Surveyor general of 

India 

India and adjacent countries:Baluchistan & 

Persia 

162 

- 95*101 1٬01۳٬760 ::1 - Persia 163 

1978 87*57 - Sahab Geographical 

& Drafting Institute 

Iran: Wildlife 164 

1964 52*34 - - Political and administrative map of the 

U.S.S.R 

165 

دانشگاه تهران، موسسه   - 47* 64 1۳50

 جغرافیا 

 شاهنشاهی هخامنشی: اطلس تاریخی ایران 

Historical atlas of Iran 

166 

1906 1.77*97 - Institut geographique 

national 

Asie 1.000.000e: Tabriz,Asterabad,Merv 167 

موسسه جغرافیایی و   - 1۳6*106 -

 کارتوگرافی سحاب 

 168 نقشه جهان 

موسسه جغرافیایی و   ۲5۳۴۴0:1 11۲*18۲ 1۳6۳

 کارتوگرافی سحاب 

آباد. شهرکرد،  نقشه اصفهان و شهرستانهای نجف 

خونسار، فریدن و مناطق قشالقی و ییالقی  نائین شهرضا، 

 بخت... 

1۶9 
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موسسه جغرافیایی و   - 1۳۶*1۳8 1۳6۳

 کارتوگرافی سحاب 

 170 هجری قمری 1۳0۲نقشه تهران در سال 

موسسه جغرافیایی و   - 140*140 1۳6۳

 کارتوگرافی سحاب 

 171 نقشه دارالسلطنه اصفهان 

1۳6۳ 9۳x1۴0 1:۲00000  جغرافیایی و  موسسه

 کارتوگرافی سحاب 

  -هجری قمری  1۳۲8نقشه تهران و اطراف در سال 

 Map of Tehranمیالدی ]مواد جغرافیایی[ = 1910

&0  environs 

17۲ 

1958 81*82 1:۲500000 National Iranian Oil 

Company 

Geological map of Iran 173 

1816 66*90 - Longman,Hurst,Rees A map of Beloochistan and Sinde 174 

منشورات الجمع العلمی   - ۶5* 90 -

 العراقی 

 175 بغداد قدیما و حدیثا 

 176 تکاب  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 100×70 1۳۳8

 177 شاهپور )آذربایجان(  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 70×99 1۳۳8

 178 زیراب  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 99×77 1۳۳8

موسسه جغرافیایی و   1:10000 9۳* 80/ 1 -

 کارتوگرافی سحاب 

  -نقشه مفصل راهنمای تهران بزرگ شامل: تهران مرکزی  

 تهران...  -آباد  یوسف  -عباس آباد   - شهر ری - شمیرانات 

179 

موسسه جغرافیایی و   1:10000 95×180 -

 کارتوگرافی سحاب 

 180 تهران 

موسسه جغرافیایی و   1:1000000 175*180 1۳45

 کارتوگرافی سحاب 

 181 نقشه مفصل کشور ایران: طبیعی، سیاسی، اقتصادی 

موسسه جغرافیایی و   1:۳000000 88×58 -

 کارتوگرافی سحاب 

 IRANنقشه فرآورده های کشاورزی ایران = 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

18۲ 

جغرافیایی و  موسسه  - 100* 70 -

 کارتوگرافی سحاب 

 18۳ نقشه تاریخی ایران در زمان حکومت سلجویان 

سازمان جغرافیایی نیروهای   - - 1۳78

 مسلح

 184 پوششی کشور  1:500000آلبوم نقشه های 

دانشگاه تهران موسسه   - 50×70 1۳64

 جغرافیا 

 185 1۳۶۴برگ نقشه از اطلس شیب ایران  " 109مجموعه " 

دانشگاه تهران، موسسه   - ۳9×۴۴ 1۳44

 جغرافیا 

 186 اطلس اقلیمی ایران 

- - - - Iran (Persia) 187 

 188 بیرجند  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳8×۴۶ 1۳۲1

 189 الریاض  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1.1000000 4۳* 46 1۳۲1

 190 سیستان  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 40* 46 1۳۲1

 191 سرخس  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳7* 46 1۳۲1

 19۲ الهفوف  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 41* 46 1۳۲1

 19۳ بمپور  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 4۲* 46 1۳۲1

 194 بصره  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 40* 46 1۳۲1

 195 کرمان  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 40* 46 1۳۲1

 196 تبریز  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳8×۴۶ 1۳۲1

 197 هرات  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳8×۴۶ 1۳۲1

 198 مشهد  جغرافیایی ستاد ارتش دائره  1:1000000 ۳7×۴۶ 1۳۲1

 199 گرگان  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳7* ۴7 1۳۲1

 ۲00 دشت کویر  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳9* ۴7 1۳۲1

 ۲01 طهران  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳8* ۴۶ 1۳۲1

 ۲0۲ کرمانشاه  ارتش دائره جغرافیایی ستاد  1:1000000 ۳8* ۴7 1۳۲0

 ۲0۳ رشت  دائره جغرافیایی ستاد ارتش  1:1000000 ۳7* ۴7 1۳۲1
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[1962] 95*109 - - Germany 204 

- - - - Iran (Persia) 205 

1967 93*107 - - Gebiete mit deutscher hochsprache 206 

 ۲07 شهر مشگین  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 90* 75 1۳۳9

بخش آموزش و پرورش،   1:۲000٫000 9۲*105 -

سازمان ملی حفاظت آثار  

 باستانی ایران 

 

 نقشه مصور آثار باستانی ایران 

۲08 

 ۲09 ایزدخواست  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 89* ۶9 1۳۳9

 ۲10 داراب  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 ۶9* 90 1۳۳9

 ۲11 مالیر  برداری کشور سازمان نقشه  1:۲500 91* 75 1۳۳9

 ۲1۲ طرقبه سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 70*100 1۳۳9

 ۲1۳ خامنه  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 8۳* ۶7 1۳۳9

 ۲14 شیراز  سازمان نقشه برداری کشور  1:۲500 70*100 1۳۳8

- 78*88 - University of Tehran 

Institute of 

Geography 

Iran :Mean monthly no. of days with 

precipitation equal to or more than 10 mm 

for 

215 

 ۲1۶ 56صوره االرض للشریف االدریسی المتوفی سنه   مطبعه المساحه بغداد  - 5۴* 7۳ 1۳70

- 79*65 - The Directorate 

 

The archaeological map of Iraq 217 

المساحه  طبعت فی مدیرته  - 7۳* ۶5 -

 العامه 

 ۲18 العراق االثریه  خریطه

شرکت مهندسین مشاور   1: 71۴۲ 1۴0*107 1۳88

 سنورهیوای میدیا 

 ۲19 نقشه مصور گردشگری و فرهنگی شهر بوکان 

1992 67*50 1:2,914,000 The Society The making of Canada 220 

1998 74*43 1:54,109,440 National Geographic 

Society 

Millennium in maps 221 

1997 90*57 - National Geographic 

Society 

Great peoples of the past 222 

خریطه تاریخیه الممالک االسالمیه لفتوحات العربیه )   مصلحه عموم المساحه  - 58* 79 19۲6

 لفتوحات العربیه( 

۲۲۳ 

1960 67*96 - - Deutsche Demokratische Republik 224 

1944 73*88 1:4000000 Service geographique 

de l'armee 

Carte de l'Europe . 225 

1951 64*70 1:500000 Instituto geografico 

militar 

Concordia : Entre rios - corrientes  : carta 

provisional de la Republica Argentina : 

Hoja 3157 

226 

1941 64*67 1:500000 Instituto geografico 

militar 

San Rafael Oeste: Mendoza-Chile: Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 50 

227 

1928 55*68 1:500000 Instituto geografico 

militar 

Mendoza Oeste :Santiago y valparaiso 228 

1952 51*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Castelli : Buenos Aires : Carta topografica 

de la Republica Argentina : Hoja 3757-2-1 

229 

1943 54*62 1:100000 Instituto geografico 

militar 

Monte Caseros : Corrientes : carta 

Topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3157-2 

230 
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1951 62*49 1:25000 Instituto geografico 

militar 

Merlo : Buenos Aires : Carta topografica de 

la Republica Argentina : Hoja 3925 c 

231 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Banado Mirunga : Corrientes : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 2957-27-3 

232 

1952 54*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Paso Ledesma : Corrientes : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 2957-32-4 

233 

1952 50*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Oliden : Buenos Aires : Republica 

Argentina : Carta topográfica Hoja 3557-

20-3 

234 

1952 50*60 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Lonquimay: Eva peron : Carta topografica 

de la Republica Argentina : Hoja 3763-8-2 

235 

1952 54*60 1:50000 Instituto geografico 

militar 

General Cabrera : Cordoba : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3363-14-1 

236 

1953 54*62 1:50000 Instituto geografico 

military 

 

Monte Caseros Sur : Corrientes : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3157-8-2 

237 

1952 55*60 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Villa Saboya : Buenos Aires-Santa Fe : 

Republica Argentina : Carta topografica 

Hoja 

238 

1952 49*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Eduardo Costa : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3563-17-1 

239 

1952 54*60 1:50000 Instituto geografico 

militar 

 

Laboulaye : Cordoba : Republica Argentina 

: Carta topográfica Hoja 3563-3-1 

240 

1952 50*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Porvenir : Buenos Aires : Republica 

Argentina : Carta topografica Hoja 3563-

17-4 

241 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Jovita : Cordoba : Carta topografica de la 

Republica Argentina : Hoja 3563-8-3 

242 

1952 54*64 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Berazategui : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3557-13-2 

243 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

 

Colonia Basavilbaso : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3563-10-4 

244 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Ucacha : Cordoba : Republica Argentina : 

Carta topografica Hoja 3363-20-2 

245 

1952 54*60 1:50000 Instituto geografico 

militar 

 246 
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Estancia Las Tres Marias : Codoba : 

Republica Argentina : Carta topografica 

Hoja 3563-8-1 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Colonia Emilio V. Bunge : Buenos Aires : 

Carta topografica de la Republica 

Argentina : Hoja 3563-15-4 

247 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Coronel Charlone : Buenos Aires-Cordoba : 

Carta topografica de la Republica 

Argentina : Hoja 3563-15-1 

248 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Germania : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3563-11-4 

249 

1952 54*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Solari : Corrientes : Republica Argentina : 

Carta topografica Hoja 2957-25-2 

250 

1952 55*64 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Moreno : Buenos Aires : Carta topografica 

de la Republica Argentina : Hoja 3560-12-3 

251 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Las Perdices : Cordoba : Republica 

Argentina : Carta topográfica Hoja 3363-

14-2 

252 

1951 54*63 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Monte Caseros : Corrientes : carta 

Topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3157-2-4 

253 

1951 54*64 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Tunuyan : Mendoza : Carta topografica de 

la Republica Argentina : Hoja 3369-27-4 

254 

1952 50*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Pulperia Ybipora : Cordoba : Republica 

Argentina : Carta topografica Hoja 3563-2-

3 

255 

1952 53*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

La Puma : Eva Peron : Republica 

Argentina : Carta topografica Hoja 3563-

32-3 

256 

1952 51*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Pila : Buenos Aires : Republica Argentina : 

Carta topografica Hoja 3757-1-2 

257 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Curaru : Buenos Aires : Carta topografica 

de la Republica Argentina : Hoja 3563-29-4 

258 

1952 49*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

 

Estancia Santa Narcisa : Buenos Aires : 

Carta topografica de la Republica 

Argentina : Hoja 3557-31-3 

259 

1947 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Rincon Santa Ana : Corrientes : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 2957-33-3 

260 

1952 51*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

 

Intendente Alvear : Buenos Aires : 

Republica Argentina : Carta topografica 

Hoja 3563-20-4 

261 

1952 54*63 1:50000 Instituto geografico 

militar 

 262 
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Banderalo : Buenos Aires-Eva Peron : 

Carta topografica de la Republica 

Argentina : Hoja 3563-21-1 

1952 62*58 1:50000 Instituto geografico 

militar 

 

Eva Peron : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3557-14-3 y 14-1 

263 

1952 50*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Santa Eleodora : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3563-16-2 

264 

1952 54*60 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Villa Rossi : Cordoba : Republica 

Argentina : Carta topografica Hoja 3563-3-

3 

265 

1953 50*62 1:50000 Instituto geografico 

military 

Chascomus : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3557-25-4 

266 

1952 49*62 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Estancia Huelen : Eva Peron : Republica 

Argentina : Carta topografica Hoja 3763-2-

4 

267 

1952 55*64 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Colonia Marti : Buenos Aires-Cordoba : 

Carta topografica de la Republica 

Argentina : Hoja 3563-9-3 

268 

1952 54*60 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Campo de Mayo : Buenos Aires : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3560-12-4 

269 

1952 54*61 1:50000 Instituto geografico 

militar 

Piedritas : Buenos Aires : Republica 

Argentina : Carta topografica Hoja 3563-

16-1 

270 

1951 64*71 1:500000 Instituto geografico 

militar 

Junin : Buenos Aires : Carta Provisional de 

la Republica Argentina : Hoja 3560 

271 

1951 64*71 1:500000 Instituto geografico 

militar 

Buenos Aires : Buenos Aires : Carta 

Provisional de la Republica Argentina : 

Hoja 3557 

272 

1951 64*70 1:500000 Instituto geografico 

militar 

Rocha : Carta provisional de la Republica 

Argentina: Hoja 3554 

273 

1952 62*72 1:500000 Instituto geografico 

militar 

Tucuman : Tucuman-Santiago del Estero-

Catamarca-Salta : Carta Provisional de la 

Republica Argentina : Hoja 24 

274 

1951 64*70 1:500000 Instituto geografico 

militar 

Mar del Plata : Buenos Aires : Carta 

Provisional de la Republica Argentina : 

Hoja 3757 

275 

1951 63*70 1:500000 Instituto geografico 

militar 

San Juan : Carta Provisional de la 

Republica Argentina : Hoja 37 

276 

1952 64*69 1:500000 Instituto geografico 

militar 

San Juan oeste : Carta Provisional de la 

Republica Argentina : Hoja 36 

277 
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1952 57*74 1:250000 Instituto geografico 

militar 

Alvear : Corrientes : Carta de la Republica 

Argentina : hoja 2957-IV 

278 

1952 54*74 1:250000 Instituto geografico 

militar 

Monte Caseros : Corrientes - Entre Rios: 

Carta  de la Republica Argentina : Hoja 

3157-1 

279 

1952 55*72 1:250000 Instituto geografico 

militar 

La Paz :- Entre Rios - Corrientes -Santa Fe 

:Carta de la Republica Argentina : Hoja 

3160-II 

280 

1952 55*74 1:250000 Instituto geografico 

militar 

Mburucuya : Corrientes : Carta de la 

Republica Argentina : hoja 2957-I 

281 

1952 54*71 1:250000 Instituto geografico 

militar 

Goya Corrientes -Santa Fe: Carta de la 

Republica Argentina : hoja 2960-IV 

282 

1951 59*74 1:250000 Instituto geografico 

militar 

Curuzu Cuatia : Corrientes : Carta  de la 

Republica Argentina : Hoja 2957-III 

283 

1952 56*75 1:250000 Instituto geografico 

militar 

General Paz : Corrientes : carta  de la 

Republica Argentina : Hoja 2757-III 

284 

1952 56*75 1:250000 Instituto geografico 

militar 

Corrientes: corrientes - presidente peron : 

Carta  de la Republica Argentina : Hoja 

2760-IV 

285 

1953 53*71 1:250000 Instituto geografico 

militar 

Concepcion del Uruguay, Entre rios : Carta  

de la Republica Argentina : Hoja 3357-I 

286 

- 53*71 1:250000 Instituto geografico 

militar 

San Rafael : Mendoza : Carta de la 

Republica Argentina : Hoja 3569-II 

287 

1952 51*65 1:100000 Instituto geografico 

militar 

Yapeyu : Corrientes : Carta topografica de 

la Republica Argentina : Hoja 2957-28 

288 

1953 55*64 1:100000 Instituto geografico 

militar 

Chajari : Entre Rios : Carta topografica de 

la Republica Argentina : Hoja 3157-14 

289 

1953 54*64 1:100000 Instituto geografico 

militar 

Paso de Los Libres : Corrientes : Carta 

topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 2957-33 

290 

1952 54*63 1:100000 Instituto geografico 

militar 

Acuna : Corrientes : Carta topografica de 

la Republica Argentina : Hoja 2957-32 

291 

1953 54*62 1:100000 Instituto geografico 

militar 

Mandisovi : Entre Rios : Carta topografica 

de la Republica Argentina : Hoja 3157-13 

292 

1952 50*64 1:100000 Instituto geografico 

militar 

Monte Caseros Este : Corrientes : carta 

Topografica de la Republica Argentina : 

Hoja 3157-3 

293 

- 27*32 -  First  Russian revolution , 1905-07 294 

1967 71*53 - Universidad del 

Salvador Facultad de 

Filosofia 

Ethnographical map of Turanians (Uralo-

Altaians ) 

295 

1934 123*94 - Biblioteka Polska 

bydgoszczy 

Polskie koleje panstwowe 296 

- 27*21 - - [Russia ] 297 

- 21*28 1:40000000 - [Russia ] 298 

- 28*21 - - [Russia ] 299 

- 37*24 - - [Russia ] 300 
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1814 91*65 - Longman A map of Beloochistan & Sinde, with parts 

of Kutch, Seistan, Khorasan, Persia &c . 

301 

- 74*104 - - [Ottoman empire ] 302 

- 53*72 - - Carte de nomination de la race humaine : 

Avec signification du nom de chaque nation 

303 

- 

 

89*98 - - Iran 304 

موسسه جغرافیایی و   - ۴۴* ۲5 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳05 نقشه تهران 

موسسه مطالعات و تحقیقات   - ۴7* ۳۶ 1۳48

 شناسی اجتماعی گروه جامعه

 ۳0۶ اطلس تهران تجهیزات شهری و اوقات فراغت در تهران] 

دانشگاه تهران، موسسه   - ۴8* ۳۳ 1۳50

 جغرافیا 

 ۳07 اطلس تاریخی ایران 

 ۳08 ش اد ارت تس یائ یراف غج ره دای ات ری شن ت رسه ف ش اد ارت تس  یائ یرافغج ره دای  1:1000000 ۲7* ۳۶ 1۳۲8

 ۳09 اطلس تاریخ اسالمی  سینا انتشارات ابن  - ۳7* ۲7 -

1946 73*98 1:4000000 Institut geographique 

de grenelle 

Carte generale de la chine orientale 310 

1946 47*64 - Ministry of Foreign 

Affairs 

Brazil 311 

1942 73*55 1:50000 Institut geographique 

national 

Brie-Comte-Robert 312 

1938 74*55 1:50000 Institut geographique 

national 

Carte de France au 50,000e (type 1922) 

:Corbeil 

313 

1940 66*53 1:50000 Service 

Geographique de 

l'Armee 

lagny seine et marne 314 

1945 74*54 1:50000 Institut geographique 

national 

Carte de France au 50,000e (type 1922) 

:Paris 

315 

1945 75*55 1:50000 Institut geographique 

national 

Carte de France au 50,000e (type 1922)): 

Gerardmer 

316 

1940 68*53 1:50000 Service 

Geographique de 

l'Armee 

Carte de France au 50,000e (type 1922): 

Moutiers 

317 

1927 68*53 1:50000 Service 

Geographique de 

l'Armee 

Carte de France au 50,000e (type 1922): 

Modane 

318 

1941 68*53 1:50000 Institut geographique 

national 

Carte de France au 50,000e (type 1922): 

Lanslebourg 

319 

1945 69*54 1:50000 Institut geographique 

national 

Carte de France au 50,000e (type 1922): 

Tignes 

320 

1934 68*53 1:50000 Service 

Geographique de 

l'Armee 

Carte de France au 50,000e (type 1922): 

S.Foy-Tarentaise 

321 

1940 77*55 1:50000 Institut geographique 

national 

Carte de France au 50,000e (type 1922): 

Bourg-Simaurice 

322 
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1851 88*58 - Sahab, Geographic & 

Drafting Institute 

Western hemisphere [and] Eastern 

hemisphere 

323 

1920 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Birjand 324 

1918 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Bushire 325 

1916 60*66 1:250000 Maison Andriveau-

Goujon 

Eastern turkey in asia :Serdesht - Sakiz 326 

1902 60*66 1:250000 Maison Andriveau-

Goujon 

Eastern turkey in asia : Khoi - Julfa 327 

1924 60*66 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Tabriz 328 

1914 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Meshed 329 

1916 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Tehran 330 

1918 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Resht 331 

19210 60*77 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Medina 332 

1918 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

El Djauf 333 

1920 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Hofuf 334 

1917 60*68 1:250000 Maison Andriveau-

Goujon 

Eastern turkey in asia : Baghdad 335 

1918 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Baghdad 336 

1918 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Basra 337 

1922 60*68 1:1000000 Maison Andriveau-

Goujon 

Riyadh 338 

1915 60*95 1:250000 Maison Andriveau-

Goujon 

Eastern turkey in asia : Samava 339 

1915 60*92 1:250000 Maison Andriveau-

Goujon 

Eastern turkey in asia : Kerbela 340 
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[1935] 51*65 - - [Persia ] 341 

 ۳۴۲ نقشه مفصل کشور ایران  حسین  1:۲000000 9۴*1۲5 1۳09

1937 58*42 - - Bund Deutscher 

Verkehrsverbande 

(BDV ) 

Bundesrepublik Deutschland. Baden-

Wurttemberg 

343 

1957 58*58 1:400000 Dortmund, Busche BV-Karte. Blatt 6. Ausgabe 

Westdeutschland 

344 

 ۳۴5 تهران بزرگ  برداری سازمان نقشه  1:۲000 ۶9* 97 -

- 58*28 - Willy F.P.Fehling Hannover germany : The city of the famous 

fair 

346 

- 59*41 1:50000 Verlag Die schonen 

Bucher Strache 

Stuttgart. Die Grossstadt zwischen Wald 

und Reben 

347 

- 59*41 - Ministry of press, 

broadcasting & 

Tourism 

Istanbul 348 

1959 

 

60*60 1:550000 Esso Deutschland : Blatt West - ESSO 349 

1957 44*17 - Wolfsburg,Volkswage

nwerk 

 

 

 

 

Uberall in europa 350 

- 44*70 1:1500000 Shell Deutschland 351 

1972 97*67 1:2500000 Iran national tourist 

organization 

Tourist guide map of Iran 352 

موسسه جغرافیایی و   1:1000000 57* 88 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳5۳ نقشه راهنمای استان خراسان 
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سازمان جغرافیایی نیروهای   1:۴000000 ۶5* ۶5 1۳7۴

 مسلح

 ۳5۴ نقشه طبیعي و سیاسي جمهوري اسالمي ایران 

سازمان جغرافیایی نیروهای   1:۶00000 57* ۶۴ -

 مسلح

 ۳55 نقشه ژئومرفولژی قسمت جنوبی دشت لوت : 

 ۳5۶ خاورمیانه  برداری کشور سازمان نقشه  1:10000000 ۴9* ۳9 1۳7۴

موسسه جغرافیایی و   1:7500 ۶9* ۴8 1۳۴9

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳57 راهنمای شهر قم نقشه  

سازمان ایرانگردی و   - 70* 50 -

جهانگردی استان کرمان و  

 مرکز کرمانشناسی 

 ۳58 کرمان نقشه راهنمای گردشگری شهر 

موسسه جغرافیایی و   - 89* 59 -

 کارتوگرافی سحاب 

 ۳59 نقشه طبیعی و سیاسی اقتصادی آسیا 

سازمان جغرافیایی نیروهای   1:۲50000 7۳* 5۶ 1۳90

 مسلح

 ۳۶0 داراب 

سازمان جغرافیایی نیروهای   1:500000 7۳* 58 1۳77

 مسلح

 ۳۶1 همدان 

جغرافیایی نیروهای  سازمان  1:500000 7۲* 59 1۳78

 مسلح

 ۳۶۲ ساری 

موسسه جغرافیایی و   - 100* 70 -

 کارتوگرافی سحاب 

میالدی(،   18هجری قمری )قرن  1۲ایران در قرن  

 انقراض صفویه، نادرشاه افشار 

۳۶۳ 

1998 78*51 1:54,100,000 National Geographic 

Society 

 

Millennium in maps. Physical earth 

364 

1984 75*43 1:2000000 Japan national 

Tourist Organization 

Tourist map of Japan 365 

1993 67*81 1:7,500,000 Interior-Geological 

Survey 

Seasonal land cover regions 366 

1990 - 1:10,560 Geographers' A-Z 

Map Co. Ltd . 

AZ map of London : indexes to streets, 

places of interest etc., scale 

367 
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1971 90*78 1:3,168,000 National Geographic 

Society 

The peoples of mainland Southeast Asia 368 

1996 49*77 1:7,080,000 National Geographic 

Society 

Indonesia 369 

موسسه جغرافیایی و   1:5000000 100* 70 -

 کارتوگرافی سحاب 

نقشه تاریخی خط سیر لشکرکشی اسکندر مقدونی به  

 مشرق زمین 

۳70 

موسسه جغرافیایی و   - 100* 70 -

 کارتوگرافی سحاب 

بعداز   ۲۲۴قبل از میالد تا   ۲50ایران در زمان اشکانیان، 

 میالد 

۳71 

موسسه جغرافیایی و   1:5000000 100* 70 -

 کارتوگرافی سحاب 

میالدی " سال   ۶10ظهور اسالم و پیشرفت آن از سال  
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 1400پایان نامه هاي منابع سازماندهی شده: 

 گرایش  مقطع  رشته استاد راهنما پدیدآور عنوان  ردیف

دستوری شدگی صورت های زبانی برای  1

فارسی  بازنمایی وجهیت از فارسی باستان تا  

 نو

فهیمه تسلی 

 بخش

محمود دکتر

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  دکتری

  ندیفرآ در انی سامان دولت  یتیهو یی بازنما 2

 کستانیتاج دولت نیتکو  و سیتاس

گودرز دکتر احسان حسامیان 

 رشتیانی

 قفقاز ارشد تاریخ

  و هخامنشی  ی دوره جنگی ادوات ی مطالعه 3

 دوره  آن نظامی ساختار شناخت در  آنها نقش

بهمن دکتر سروش جلیلی

 فیروزمندی

  ارشد باستان شناسی 

  القرن یف نیالمفکر عقائد  کتاب ترجمه 4

 العقاد محمود عباس اثر نیالعشر

زبان و ادبیات   مسعود فکریدکتر محمد حاجی لو 

 عرب

 مترجمی  ارشد

 دیجمش تخت یسوز آتش حادثه یابیار 5

  باستان شواهد  بر هیتک با  ال؟ یخ ای تیواقع

 مکتوب منابع و یشناخت

داریوش  

 خوشبخت 

دکتر مصطفی ده  

 پهلوان 

  ارشد باستان شناسی 

 در  بالغت انهیگراصورت  وجه یبررس 6

 یفردوس شاهنامه در رستم یهاداستان

نیلوفر سادات 

 عبدالهی 

محمد  دکتر 

 افشین وفایی 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  دکتری

غالمحسین  دکتر  شهریار هرمزی یفارس  زبان در صفت یواژگان مقوله 7

 کریمی دوستان 

  ارشد زبانشناسی 
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  در یهخامنش فرا  دوره ی نیتدف شواهد یبررس 8

  و  تداوم یندها یفرآ مطالعه منظور به فارس

  الدیم از شی پ  330 از یاجتماع  قدرت رییتغ

  دست مقابر یمورد  مطالعه ی الدیم 224 تا

 مرودشت  دشت در یا صخره کند

شاهرخ  دکتر  احسان احمدی نیا

 رزمجو 

  دکتری باستان شناسی 

دکتر منوچهر   تقی کارگر یداریپا شعر در ها  سروده شهر 9

 اکبری 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

  شوشتر مردم  یها داستان 10

 لیتحل و ی،مستندسازیگردآور

  ارشد ایرانشناسی  دکتر علی شهیدی سیده بهار سعادت 

  در یسنگ  یها بهیبرکت  شعر و نثر نقش 11

 سده التیا ی مکل گورستان پاکستان

سید اسدعلی  

 کاظمی 

دکترمحمدرضا   

 ترکی

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  دکتری

ترجمه کتاب اسواق العرب فی الجاهلیه و   12

 االسالم

مریم سادات  

 منتظری تبار 

دکترمعصومه 

 شبستری 

زبان و ادبیات  

 عرب

 مترجمی  ارشد

دراسه ترجیحات الطبرسی فی تفسیره جوامع   13

 الجامع

سید احمد 

 موسوی پناه

زبان و ادبیات   دکترمحمد دزفولی 

 عرب

  دکتری

14  
فتح قفقاز و گسترش و نفوذ اسالم در آن از 

 آغاز تا قرن سوم هجری

 

دکتررسول   تورج خسروی 

 جعفریان 

 اسالم دکتری تاریخ اسالم

معیارهای زیبایی شناسی شعر  بررسی و نقد  15

 نو عربی 

دکتر شهریار  سمیرا فراهانی

 نیازی

زبان و ادبیات  

 عرب

  دکتری

تلقی حقوقی جان الک از هویت شخصی  16

 برای تبیین مسئولیت اخالقی

علی محمدپور 

 شجاعی 

دکتر محمدتقی  

 طباطبائی 

  ارشد فلسفه 

تکاپوهای نخبگان قفقازی در جنبش پرومته   17

 .م 1939م. تا  1926از 

حمیدرضا بابایی  

 خامنه

 قفقاز ارشد تاریخ دکترعلی کالیراد

محمدعلی   شناسی و دستور تاریخی زبان طبری واج 18

میرزایی جدید  

 اسالمی

دکتر احمدرضا 

 قائم مقامی 

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

 مترجمی  ارشد مترجمی عربی  علی افضلی دکتر  کوثر الکریم ترجمه کتاب خانم کارکوب به زبان عربی  19

20  
 بررسی انواع لحن های فردوسی در شاهنامه 

 

دکتر منوجهر   عارفه دهقانی 

 اکبری 

  دکتری ادبیات فارسی 

مطالعه مهرهای استوانه ای مجموعه موزه   21

 (ملی ایران)طبقه بندی و گاهنگاری

دکتر کمال الدین   سیما عابد کهنوئی

 نیکنامی 

  ارشد شناسی باستان 

مقدمه،تصحیح و تعلیقات ترجمه فارسی   : 22

 دن کیشوت توسط ماردوس داود خانف
 

افسانه احمدی 

 نژاد

دکترمهدی علیایی  

 مقدم 

  ارشد ادبیات فارسی 
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23  
مقایسه علل و چگونگی حضور زنان در 

انقالب مشروطه ایران و جنبش منشورگرایی 

 چارتیسم انگلستان

دکترفرج اهلل   راحیل عسگری 

 احمدی 

ایران   ارشد تاریخ

 اسالمی

های معنایی واژگان مرتبط با  بررسی داللت 24

 زمان در قرآن

زبان و ادبیات   دکترشهریار نیازی زهرا رضائی

 عرب

  ارشد

دکتر محمود  وحید افتخازاده ترجمه و شرح پنج متن حقوقی بلخی 25

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

 هیپا  بر یزرتشت زبان در  یفعل یوندها یبررس 26

 یعیتوز صرف هینظر

  یدیرش سحر

 آباد فیشر

  ارشد زبانشناسی  مزدک انوشه دکتر

  تا  3 کودکان نیب ی واج یندهایفرآ یسهیمقا 27

 شنواکم و شنوا یساله 5

محمود بی  دکتر ی لله سادات الله

 جن خان

  ارشد زبانشناسی 

  نهیسک و البحورمجمع ی نه یسف حیتصح 28

 الجمهور 

محمد افشین دکتر ی شکرالله فرزانه

 وفایی 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

  یها یمثنو غزل ی شناسانه سبك لیتحل 29

 انقالب عصر

زبان و ادبیات   منوچهراکبری دکتر ابوالفضل قمی

 فارسی 

  ارشد

 نیالعارف مرآت یخط نسخه قیتعل و حیتصح 30

 قرن یبخار بك مسعود اثر

زبان و ادبیات   زهرا خزاعی زهرا خزاعی

 فارسی 

  ارشد

 دیابوسع اقوال و احوال از ساختگرا ینییتب 31

 دیالتوح  اسرار در  دانشیمر و ری ابوالخ

دکتر علیرضا   بهزاد برهان

 حاجیان نژاد

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  دکتری

  یمحمدمهد فضل  بالل   آثار در یاسیس یاجتماع  طنز 32

 یمیکر

  اتیادب و زبان دکتر علی افضلی 

 عرب

  ارشد

)   رانیا یشرق جنوب با ایتانیبر تجارت 33

  1941-1906/یشمس یهجر 1285-1320

 (یالدیم

  یقربان محمدصالح

 پور

فرج اهلل  دکتر 

 احمدی 

 تاریخ

 

ایران   ارشد

 اسالمی

  شرق در( ق )  4 و  3 قرون در ییروستا جوامع 34

 ی اسالم خالفت

 یدریح میابراه

 یداران

دکتر یاسر قزوینی  

 حائری

 تاریخ

 

تاریخ   ارشد

 اسالم

  جماعت ی اجتماع  و ی اسیس یها تیفعال 35

 .(م1988-1947) پاکستان در یاسالم

دکتر خدیجه  یوسف حیدرنژاد 

 عالمی 

 تاریخ

 

تاریخ   ارشد

 اسالم

  آثار و یزندگ یبررس یفرا نلسون چاردیر 36

 ی علم

دکتر محمود  مهناز قربانی 

 جعفری دهقی

  ارشد ایرانشناسی 

دکتر گودرز  فاطمه گشانی  قاجار دوره  زنان یمهرها 37

 رشتیانی

 تاریخ

 

اسناد  ارشد

 آرشیوی 

  یفرهنگ منظر ی شناخت باستان مطالعه 38

  یاشکان یخیتار دوران در یجنوب خراسان

 ی ساسان

میثم لباف  دکتر  محمد فرجامی 

 خانیکی

  دکتری باستان شناسی 
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  قاجار یدوره در همدان شهر یجامعه و  فضا 39

 ی شناخت باستان  شواهد به اتکاء  با

دکتر حسن  ارشد ینظر رضا

 کریمیان

  دکتری باستان شناسی 

شناسی و تحلیل کاربری مهرهای  گونه 40

ساسانی با نقوش انسانی مجموعه موجود در 

 گنجینه موزه ملی ایران 

میثم لباف  دکتر  سحر خداقلی

 خانیك

  ارشد باستان شناسی 

  شیپ  ییارسطو شهیاند در ی عمل یی دانا 41

  سیفرونس اد یبن بر  یعمل یفلسفه بر یدرآمد

 یی ارسطو

  نیالد جمال دیس

 نیالد رشرفیم

دکتر محمدرضا  

 حسینی بهشتی 

  دکتری فلسفه 

  یف االسرار عجائب  کتاب شرح و حیتصح 42

 االطهار  مناقب لطائف

محمدحسن دکتر  مهر  فاضل دیحم

 فوادیان

  ارشد ادبیات عرب

  چارچوبِ در ضحاک اسطوره یبازشناس 43

 ساختارگرا یدارشناسی پد

دکتر روزبه زرین  حسین قنبری 

 کوب

 تاریخ

 ایران باستان

  ارشد

  ی عل شرح یخط نسخه قیتعل و حیتصح 44

 االستعاره یف العصام رساله

دکتر علی اکبر   ی گیب  هاشم هراز

 فراتی

  ارشد ادبیات عرب

 یبیصل یها جنگ در  شام بنادر تجارت 45

 .م1291-1098./ق 492-690

مسعود وکیلی  

 تنها

دکتر رسول  

 جعفریان 

  دکتری تاریخ اسالم

 
 
46 

تصحیح نسخه خطی زبده االعراب نوشته 

 عبداهلل محمد 

دکتر عبدالحسین  فائزه صفائیه

 فقهی

زبان و ادبیات  

 عرب

  دکتری

ساسانیان در قفقاز جنوبی سیاست فرهنگی  47

 از قرن چهارم تا ششم میالدی 

دکتر روزبه زرین  احمدرضا حسینی 

 کوب

 تاریخ

 گرایش قفقاز 

کارشن

اسی 

 ارشد

 

پژوهشی سندی درباره واکنش ایران به دولت   48

-1309م/1920-1930نوپای عراق )

ش( بر اساس اسناد آرشیو ملی ایران و  3001

 وزارت امور خارجه 

زهرا شریف 

 اظمی ک

دکتر یاسر قزوینی  

 حائری

 تاریخ

 گرایش اسناد 

کارشن

اسی 

 ارشد

 

بالغت ساختارهای نحوی در شعر نظامی   49

 گنجوی با تکیه بر منظومه خسرو و شیرین

دکتر روح اهلل   زینب نصیری 

 هادی 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  دکتری

مسلمانان در برابر کمپانی هند شرقی   50

قیام تیپوسلطانانگلیس مطالعه موردی   

سیده لیال موسوی 

 سالم 

دکتر خدیجه 

 عالمی 

 تاریخ

 گرایش اسالم

کارشن

اسی 

 ارشد

 

کتاب تاریخ روابط چین و ایران نوشته ژو  51

 جیه چین ترجمه و تحقیق 

کارشن ایرانشناسی  دکتر علی کالیراد  جیا جیا ژانگ

اسی 

 ارشد
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شناسی تاریخی زبان بلوچی گویش  واج 52

 سراوانی

دکتر سید احمد   فرشاد صالح زهی 

 رضا قائم مقامی 

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

کارشن

اسی 

 ارشد

 

53  
جنبش آالش مبانی فکری و زمینه های  

م( 1920 -1917سیاسی )  

 

  دکتر علی کالیراد  فرزاد امینی آریا
 تاریخ

 گرایش قفقاز 

کارشن

اسی 

 ارشد

 

دکتر روزبه زرین  یاسر ملك زاده  تدوین تاریخ ملی ایران) زمینه  54

 کوب

 تاریخ

گرایش ایران 

 باستان

  دکتری

زن در اندیشه متفکران معاصر عرب) مصر،   55

 عربستان،سوریه( 

ارسالن محمدی 

 گروسی

 تاریخ دکتر آذر آهنچی

 گرایش اسالم

کارشن

اسی 

 ارشد

 

 

 

56  
  ەبررسی کاربرد حروف اضافه در شاهنام 

  ەاضاف حروف با آن ەمقایس و  فردوسی

 پهلوی

 

دکتر احمدرضا  فاطمه قلیچ خانی 

 قائم مقامی 

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

بازتاب سلطه روسیه تزاری بر آسیای مرکزی  57

 در تاریخ نگاری محلی نیمه دوم سده نوزدهم 

دکتر گودرز  سارا علی لو 

 رشتیانی

 تاریخ

 قفقاز

  ارشد

روایت تصویری حماسه ملی ایران بر اساس  58

هجری قمری/   8-6های مواد فرهنگی سده

میالدی با تاکید بر روایت فریدون 14-12  

  دکتری باستان شناسی  دکتر هایده الله علی مولودی آرانی

59  

تاثیرات متقابل مذهب رسمی و اقدامات عمرانی  

اصفهان: تشیع دوازده امامی و  صفویان در شهر 

روند تبلیغ آن با تکیه بر کتیبه نگاری در حوزه  

 معماری

نگین سادات  

 طباطبایی 

  دکتری باستان شناسی  دکتر هایده الله

 تاریخ دکتر یاسر قزوینی  مهسا اسدیان  موزه و هویت سازی در امارات متحده عربی  60

 اسناد

  ارشد
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تکیه بر شواهد  زوال شاهنشاهی ساسانی باد   61

 باستان شناختی 

دکتر میثم لباف   بابك کوفگر

 خانیکی

  ارشد باستان شناسی 

62  
واج شناسی فرایند وقف در قرآن رویکرد  

 بهینگی

 

دکتر محمود بی   سیما عوض پور

 جن خان

  دکتری زبانشناسی 

  متن یواژگان  و  ییآوا یها گونه در قیتحق 63

  با سهیمقا در وزار كیگمان شکند پازند 

  یدر یفارس و یهودی  یفارس  انه،ی م یفارس

 متقدم

احمدرضا قائم  دکتر یمیابراه دهیحم

 مقامی 

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

  و  مضاف  و صفت و موصوف بیترت سهیمقا 64

 یپهلو و  انهی م یفارس متون در هیالمضاف

 یمانو یاشکان

دکتر محمود  اطمه قضاوی ف

 جعفری دهقی

  یزبانها و فرهنگ

 ی باستان

  ارشد

  دوره در زنان یآموزش ی هابرنامه و متون 65

 متوسطه  مقطع یپهلو

 تاریخ دکتر حسن زندیه فاطمه سمیعی

 ایران اسالمی

  ارشد

 در رانی ا كِیکالس ادبِ و  فرهنگ انعکاسِ 66

  ماین اشعارِ بر هیتک با معاصر شاعرانِ اشعارِ

 فرخزاد،  فروغ ثالث، اخوان یمهد ج،یوشی

 محمدرضا شاملو، احمد ،یسپهر سهراب

 پورنیام صریق و  یکدکن  یعیشف

علی اکبر قاسمی  

 گل افشانی 

دکتر منوچهر  

 اکبری 

زبان وادبیات  

 فارسی 

  دکتری

دکتر روزبه زرین  ویدا موفقی  تاریخ نگاری علیرضاشاپورشهبازی 67

 کوب

  ارشد تاریخ ایران باستان

68  
بازنمایی تاریخ اسالم از دیدگاه دولت  

اسالمی داعش مطالعه موردی دو نشریه دابق 

 و رومیه

 

دکتر یاسر قزوینی   فاطمه متوسلی

 حائری

 تاریخ

 اسالم

  ارشد
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69  
 ترجمه و شرح دیوان جمیل بثینه 

 

دکتر امیرمحمود  زینب فمی تفرشی

 کاشفی 

زبان و ادبیات  

 عرب

  ارشد

حماسه ی بانو گشسپ نامه تحلیل سبك  70 دکتر حمیرا   آمنه دیلمی 

 زمردی 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

 
71 

 

خلیج فارس در جغرافیای ذهنی جغرافیدانان 

 و منجمان مسلمان تا سده ی هشتم

دکتر محمدباقر   علیرضا کجویی 

 وثوقی 

 تاریخ

 خلیج فارس

  ارشد

دکتر محمدرضا   عباسی نرگس  بررسی نسبت ایده آلیسم بارکلی و کانت  72

 حسینی بهشتی 

  ارشد فلسفه 

 

 

 

 

73  
تصحیح شرح و مستندسازی نسخه خطی  

کالم المهدی نوشته سید محمد المشهشع از 

 تا پایان نوشته 181ص 

دکتر محمدحسن  علی شکوری

 فوادیان

  ارشد زبان وادبیات عرب 

74  
نسبت سنت و مدرنیته در آراء و نظریات  

 طالبوف تبریزی 

 

دکتر حسین  آزیتا دهقانیان 

 مصباحیان

  ارشد ایرانشناسی 

75  

 
 جمع آوری و بررسی اشعار عربی شیخ بهایی 

 

دکتر عزت   زهره خورسندی 

 مالابراهیمی

زبان و ادبیات  

 عرب

  ارشد

76  

ررسی سبك شناسی زبان آثار معینی از ب

 بیضائی بهرام 

دکتر مهدی   فروزان پرورده

 علیایی مقدم 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

77  
ترجمه کتاب تنمیه المهارات اللغویه االطفال 

 ماقبل المدرسه

 

دکتر سعداهلل   هانیه درستکار

 همایونی 

ادبیات عرب  

 مترجمی 

  ارشد
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بررسی شکلی و محتوایی وقف نامه های زنان   78

 دوره قاجار

 تاریخ دکتر حسن زندیه عباسی نسرین 

 اسناد

  ارشد

های اقتصادی دولت صفویه درباره   سیاست 79

  کلیساهای ارمنی و گرجی قفقاز

 

دکتر گودرز  زهرا محمدپور 

 رشتیانی

 تاریخ

 قفقاز

  ارشد

نقد و بررسی عناصر هویت فرهنگی درادبیات   80

معاصر سوریه و ایران مطالعه موردی رمان  

هانی الراهب ورمان داستان یك الوباء اثر 

 شهر اثر احمد محمود 

دکتر مصطفی   یارا مرهج 

 موسوی راد 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  دکتری

تصویرپرداز ی تطبیقی واقعه عاشورا در  81

 دیوان احمد وائلی و دیوان نیر تبریزی 

دکتر محمد   حسن کاهه

 دزفولی

زبان و ادبیات  

 عرب

  دکتری

82  
الریادة الشعریه من مصر إلى  مالبسات تحویل 

العراق فی الشعر الحداثی على ضوء النقد  

 الثقافی المقارن عبدالوهاب البیاتی صالح

دکتر ابوالحسن   محمد سالمی 

 امین مقدسی 

  دکتری زبان وادبیات عرب 

  منابع اساس بر چین و ایران فرهنگی روابط 83

 از پهلوی  دوره  در  چین های رسانه و اسناد

 1320 سال

دکتر نورالدین  لینگ لینگ ما

 نعمتی

 تاریخ

 ایران اسالمی

  ارشد

کاربرد سازهای زهی در دوران ساسانی   84

 براساس یافته های باستان شناسی 

دکتر میثم لباف   زهرا رزقی

 خانیکی

  ارشد باستان شناسی 

بررسی ساخت های دومفعولی و دومتعدی در   85

 توزیعیزبان فارسی در چارچوب صرف 

  دکتری زبانشناسی  دکتر مزدک انوشه ویدا صدرالممالکی 

86  
صوره المقاومه فی شعر جواد الحطاب )دِراسة 

 موضوعیه فنیه 

 

دکتر ابوالحسن   محمود مسلمی

 امین مقدسی 

ربان و ادبیات  

 عرب

  دکتری
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87  
تصحیح ،شرح و مستندسازی نسخه خطی 

المشعشع از  کالم المهدی نوشته سید محمد 

180اول تا   

سید محمود 

 همیلی

دکتر محمدحسن 

 فوادیان

زبان و ادبیات  

 عرب

  ارشد

زبان فارسی و   مقابله ای تحلیل و تجزیه 88

عربی، رویکردی کاربرد شناختی )مورد 

مطالعه مبتدا سازی، کانونی سازی، وجهیت،  

 زمان نحوی(

فاطمه بیك  

 محمدی

دکتر  سعداهلل  

 همایونی 

ادبیات  زبان و 

 عرب

  ارشد

شرح و تحلیل شیوه ادبی در آموزش اخالق   89

 در آثار سعدی و کنفوسیوس 

دکتر محمود  وی لیو

 فضیلت

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

بررسی سکه های سربداران در نظام سیاسی   90

 و اقتصادی ایران پس از فروپاشی ایلخانان 

آخوندیان سمیرا 

 امیری 

  ارشد باستان شناسی  دکتر هایده الله

بررسی و تحلیل ساختارهای محیطی و   91

معماری آثار دوره هخامنشی دشت برازجان  

بر اساس مطالعات آرکئوژئوفیزیك و  

 آزمایشگاهی 

دکتر مصطفی ده   نصراهلل ابراهیمی

 پهلوان 

  دکتری باستان شناسی 

بررسی ترجمه ی عناصر فرهنگی در رمان   92

سواقی القلوب و ذاکره  های العطر الفرنسی 

 الجس بر اساس مدل والدیمیر ایویر

زبان و ادبیات   دکتر  علی افضلی  زینب فلکی 

 عرب

  ارشد

نقد کهن الگوی شخصیت در رمان بنات   93

الریاض براساس نظریه یونگ با تکیه بر 

 دیدگاه شینودا بولن

دکتر  معصومه   ریحانه حمزه 

 شبستری 

زبان و ادبیات  

 عرب

  ارشد

ترجمه ی رمان الباقی من الزمن ساعه نجیب   94

 محفوظ 

ادبیات عرب   دکتر جواد اصغری  لیال ونکی فراهانی 

 مترجمی 

  ارشد

استراتژی های نظامی ایران در دوره  95

 ساسانیان 

دکتر کلثوم  سیامند کریم پور

 غضنفری 

 تاریخ

 باستان

  ارشد
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جایگاه بنادر سواحل مکران در ارتباطات   96

بازرگانی با خلیج فارس و بنادر فرامنطقه ای 

آن در صدر و قرون میانه اسالمی )مطالعه  

 موردی بندر تیس

محمدیاسین  

 دررازهی 

دکتر اسماعیل  

 اسمعیلی جلودار 

  ارشد باستان شناسی 

ای در  بررسی و تحلیل الگوهای تدفین سردابه 97

 خاور نزدیك )تداوم یا تغییر(

  ارشد باستان شناسی  ده پهلواندکتر   شهرزاد پارسائی 

بررسی تطبیقی واژگان کردی کرمانجی با   98

 واژگان زبان فارسی میانه 

دکتر محمود  چتین تاش

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  دکتری

99 
 

تداوم و تحول نظام مالکیت آب در دوره  

 قاجاریه
 

دکتر داریوش  مهدی میرزایی

 رحمانیان

تاریخ ایران 

 اسالمی

  دکتری

بررسی روند توسعه شهر تبریز از دوره صفوی  100

 تا قاجار با اتکا بر داده های باستان شناسی 

دکتر حسن  رضا سلمانپور 

 کریمیان

  ارشد باستان شناسی 

بررسی باستان شناختی قلعه دختر بشرویه  101

 خراسان جنوبی

زهرا ابطحی 

 فروشانی 

  ارشد شناسی باستان  دکتر هایده الله

 از قاجار دوره ایران جامعه بهداشت وضعیت 102

خارجی سیاحان منظر  

دکتر خدیجه  فاطمه علی محمد 

 عالمی 

  ارشد ایرانشناسی 

بررسی تطبیقی عناصر داستانی حکایات دفتر   103

 ها پنجم مثنوی با مآخذ آن

 

  ارشد ادبیات فارسی  دکتر میترا گلچین کوثر دهقانی 

دکتر محمود  راضیه باصفا  نامه موضوعی گویش وزوانواژه  104

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد
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  های قالی طرح های تفاوت و ها شباهت تحلیل 105

 مطالعه صفویه دوره  با قاجار دوره ایرانی

 و صفوی هایقالی  شاخص هایطرح  موردی

 قاجار 

آذین خشنود 

 شریعتی

دکتراسماعیل 

 جلودار اسمعیلی 

  ارشد باستان شناسی 

نقد ادبی فمینیستی بر آثار و زندگی حرفه  106

 ای هوشنگ گلشیری 

دکتر  شهرام  سوزان کریمی

 آزادیان 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

بازخوانی مفهوم غرب زدگی جالل آل احمد  107

در پرتو نظریه به رسمیت شناسی دیگری 

 اکسل هونت

حسین دکتر  محمدحسین علی

 مصباحیان

  ارشد ایرانشناسی 

جایگاه و کارکرد دیوان مظالم از دوره  108

 سامانیان تا قرن هفتم هجری

دکتر حمید کرمی   رحیم پاکزاد 

 پور

 تاریخ

 ایران اسالمی

  ارشد

ی اسناد تجاری دوره  سند شناختبررسی  109

قاجار؛ )مطالعه موردی: اسناد تجارت خارجی 

محمدابراهیم ملك التجار تجارتخانه 

 اصفهانی(

 

 تاریخ دکتر حسن زندیه عارفه سلیمانی 

 آرشیو 

  ارشد

بررسی عناصر و کردارهای مابعدالطبیعی در  110

 شاهنامه فردوسی 

دکتر  محمود   ساناز جمشید پور

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

  پژدو، ̧ بهرام  زرتشت̧ منظوم نامه اردایراف 111

تعلیقات   و تصحیح مقدمه،  

دکتر شهرام  میرساالر رضوی 

 آزادیان 

  ارشد رشته ایرانشناسی

ی اسناد تجاری دوره  سند شناختبررسی  112

قاجار؛ )مطالعه موردی: اسناد تجارت خارجی 

تجارتخانه محمدابراهیم ملك التجار 

 اصفهانی(

 تاریخ دکتر حسن زندیه عارفه سلیمانی 

 آرشیو 

  ارشد
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بررسی عناصر و کردارهای مابعدالطبیعی در  113

 شاهنامه فردوسی 

دکتر  محمود   ساناز جمشید پور

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

114  
 های پارینهانداز استقراری محوطه چشم

سنگی میانی منطقة میانکوه در ارتفاعات  

بختیاری وچهارمحال بختیاری زاگرس مرتفع   

دکتر کمال الدین   محسن بهرامی نیا 

 نیکنامی 

 باستان شناسی 

 

  دکتری

ی رمان ساعت بغداد اثر خانم شهد   ترجمه 115

 الراوی 

دکترسعداهلل   حورا نباتی 

 همایونی 

 ادبیات عرب

 مترجمی 

  ارشد

مطالعه تحلیلی سفالهای ساسانی و   116

موردی گونه صدراسالمی غرب ایران مطالعه 

شناسی، طبقه بندی، گاهنگاری مقایسه ای و 

مطالعات میان رشته ی سفال های محوطه 

 های گوریه و جهانگیر ایوان در استان ایالم

دکتر اسماعیل   میالد باغ شیخی

 اسمعیلی

  دکتری باستان شناسی 

سندشناسی و بررسی تاریخی اسناد   117

 خالصجات سیستان در دوره پهلوی اول

دکتر منصور صفت  نجعلیجواد گ

 گل

 تاریخ

 آرشیو 

  ارشد

-800تبیین الگوهای استقراری عصرآهن از  118

های زاب بزرگ و  پ.م حوضة رودخانه  2001

 کوچك 

  الدینکمال معصومیانمحمد

 نیکنامی 

  دکتری باستان شناسی 

119 
 

ترجمه کتاب در هاله ای از غبار به زبان  

حاج  عربی سرگذشت نامه سردار بی نشان 

 احمد متوسلیان 
 

 
آسیه حاجی 

عباسی  

 تبریزی  
 

دکتر عدنان  

 طهماسبی

 ادبیات عرب

 مترجمی 

  ارشد

 نظریات و آراء در مدرنیته و سنت نسبت 120

تبریزی  طالبوف  

 دکتر  حسین دهقانیان  آزیتا

 مصباحیان

  ارشد ایرانشناسی 

فرهنگ تاریخی اصطالحات عرفان و تصوف   121

قرن دوم تا قرن پنجم هجری بر مبنای  از 

 متون منثور عرفانی این دوره 

زبان  و ادبیات   دکتر حاجیان نژاد آگیتا محمدزاده

 فارسی 

  دکتری
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نقش ایزد بهرام در بازسازی حماسه ملی   122

 ایران در دور ه ساسانی 

 
  

نوذر جعفری  

 غریبوند

 

دکتر محمود 

 جعفری دهقی

  ارشد تاریخ

االیدیولوجی السیاسیه و توظیف الشخصیه  123

معاصر الدینیه والتراثیه فی الشعر العراقی ال

شعر عبد الرزاق عبد الواحد و یحیى السماوی  

 انموذجا

 

زبان و ادبیات   دکتر علی افضلی  ابتسام السعدی

 عرب

  ارشد

 بررسی سندشناسی اسناد قورخانه های قاجار  124
 

مصطفی  

 آقابیگی پور

  
 

 تاریخ دکتر حسن زندیه

 اسناد

  ارشد

125  
 جلوه های ادبیات پایداری در اندیشه سارتر 

 

دکتر منوچهر   حبیب اهلل اکبری 

 اکبری 

زبان و ادبیان  

 فارسی 

  ارشد

شناسی  ی ارج اکسل هونت و مخمصه 126

 ایدئولوژیکی

دکتر حسین  یاسمین ماکوئی 

 مصباحیان

  ارشد فلسفه 

ارزیابی ترجمه های فارسی ارائه شده از   127

کتابهای برنده جایزه بوکر عربی بر اساس  

 نظریه الدمیرال

زبان و ادبیات   دکتر جواد اصغری  محمدعلی یوسفی

 عرب

  ارشد

128 
 
بررسی تاثیر هنر معماری و حجاری مصر 

 باستان در تخت جمشید
 

  ارشد باستان شناسی  والیتی دکتر رحیم  صادق رستمی 

129 
 

یابی عناصر  بررسی نقش مذهب در فرم

شهری و معماری شهر یزد در دوره قاجار  

) مطالعه موردی محله مسلمان نشین و  

 (زرتشتی نشین
 

دکتر حسن  فاطمه کریمی 

 کریمیان

  ارشد باستان شناسی 

130 
 

فارس در روایت متون حماسی فارسی)تا  

قمریپایان سده ششم  ) 
 

محمدمهدی  

 رئیسی

دکتر کلثوم 

 غضنفری 

  ارشد تاریخ
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131 
 

مطالعه اقتصاد سیاسی در دشت شوشان 

 در دوران اواخر پیش از تاریخ و ایالم قدیم 
 

 علی رضا 

 فطرت

دکتر نصیر 

 اسکندری 

 دامنه 

  ارشد باستان شناسی 

132 
 
محدوده سرزمینی ایران در خلیج فارس و  

جغرافیایی و تحول اسامی بنادر  تقسیمات 

 و جزایر آن در نقشه های مکاتب اروپایی 
 

 فاطمه

 حیدری 

 دکترمحمدباقر 

 وثوقی 

  ارشد تاریخ

133  
شکل گیری و تحول گروه انصاراالسالم در  

2020 -1990کردستان عراق ) ) 
 

دکتر یاسر قزوینی   بیژن یزدانی

 حائری

  ارشد تاریخ

134 
 

آثار زنان معاصر )پروین  جایگاه فرزند در 

اعتصامی ، فروغ فرخزاد، سیمین 

 ((بهبهانی
 

زبان و ادبیات   دکتر میترا گلچین آرزو بابایی حقیق

 فارسی 

  ارشد

135 
 

بررسی تطبیقی وطن فروشی و وطن 

فراموشی در شعر شاعران معاصر فارسی و  

 عربی زبان 
 

دکتر منوچهر   رضا محمدصالحی 

 اکبری 

ادبیات  زبان و 

 فارسی 

  ارشد

تحول گفتمان تاریخ نگاری محدثان قمی در   136

 قرون اولیه 

دکتر حسن  ابوالفضل ربانی

 حضرتی

  دکتری تاریخ

تحلیل جامعه شناختی بازتاب وقایع اشغال   137

ر با  ( در شعر معاصر مص2011-2003عراق )

تکیه بر اشعار تمیم برغوثی، فاروق شوشه، 

طلب و عصمت رضوان فاروق جویده، حسن   

دکتر ابوالحسن   مهدی محمودی

 امین مقدسی 

  دکتری ادبیات عرب

ترجمه کتاب موجز تاریخ العراق از آغاز تا   138

 پایان فصل هفتم 

 ادبیات عرب دکترعلی افضلی  لطیفه شهبازی 

 مترجمی 

  ارشد

139 
 

تبیین مبانی نظری آموزش ترجمه عربی  

معنابه فارسی از سویه ساخت زبان و   
 

دکتر مسعود  علی قربان باقری 

 فکری

مطالعات ترجمه  

 عربی 

  دکتری
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140 
  
 

های اروپایی در مناسبات    تاثیر قدرت

 ایران عثمانی در دوره صفوی 
 

دکتر حسن  آدم ناملی 

 حضرتی

  دکتری تاریخ

141 
 

ترجمه کتاب علم الدالله بین النظر و  

الکراعین التطبیق تالیف دکتر احمد نعیم   
 

زبان و ادبیات   دکتر جواد اصغری  مختار حسامی 

 عرب

  ارشد

142  
بررسی و تحلیل شعر شیخ احمد وائلی بر  

 مبنای نقد سبك شناسانه
 

کمال دهقانی  

 اشکذری 

دکتر عزت  

 مالابراهیمی

زبان و ادبیات  

 عرب

  دکتری

143 
 
زندگانی، آثار و جلوه هایی از نوآوری های  

غالیینی درصرف و نحوشرتونی و   
 

دکتر غالمعباس   حسن جمهوری 

 رضایی هفتادر 

زبان و ادبیات  

 عرب

  ارشد

144 
 

  
بررسی باستان شناختی ساختار  

معماری و هویت تاریخی بناهای  

آرامگاهی شمال غرب ایران در دوره  

 سلجوقیان 
 

 

دکتر مجید منتظر   حمید کریمی

 ظهوری 

  ارشد باستان شناسی 

دکتر حمید طالب   واقف قلی اف  پدیدارشناسی اخالق در فلسفه ماکس شلر  145

 زاده

  دکتری فلسفه 

روند فتوحات اعراب در فالت ایران عوامل   146

 تسهیل کننده و موانع

بهمن یزدان 

 پرست

دکتر روزبه زرین 

 کوب

  ارشد تاریخ

فرهنگ توصیفی واژگان واصطالحات  147

 مهندسی عمران

دکترسعداهلل   علی مجلسی

 همایونی 

زبان و ادبیات   

 عرب/مترجمی 

  ارشد

خرد شهریاری و شهریار آرمانی در اندیشة   148

 فردوسی مطالعه موردی کیخسرو در شاهنامه

[ 

محمدعلی عزت  

 زاده

دکتر   

محمودجعفری 

 دهقی 

  ارشد ایرانشناسی 
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رودان و   های جمعیتی در میانجاییجابه 149

ساسانی )دالیل، روند و  خوزستان عصر 

 (پیامدها 

گری مهسا شیشه 

 محجوب 

دکتر کلثوم 

 غضنفری 

  ارشد تاریخ

150  
تصحیح دیوان رضوان شهرآشوب وحید 

 قزوینی 
 

دکتر علیرضا   فاطمه ذکریا 

 امامی 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

151 
 

 ترجمه کتاب دمشق الحرائق از زکریا تامر
 

زینب جعفری  

 ندوشن 

ادبیات عرب   دکتر جواد اصغری 

 مترجمی 

  ارشد

152 
 

 آئین سالم در دوره قاجار 
 

 

تاریخ/ایران   دکتر حسن زندیه حسین فرازمند 

 اسالمی

  ارشد

153 
 

تحلیل شمایل شناختی نقش ایزدان بر 

 سکه های کانیشکای اول 
 

دکتر میثم لباف   باقر فاضلی 

 خانیکی

  ارشد باستان شناسی 

154 
 

جامعه شهر آمل در دوره متاخر فضا و 

هـ. ق تا عصر حاضر  10اسالمی قرن   
 

دکتر حسن  نگار نظری

 کریمیان

  ارشد باستان شناسی 

155 
تعامالتت تحوالت سیاسی و فرهنگی شاهنشاهی  

اشکانی و جوامع سکایی  با تکیه بر منابع مکتوب و  

 های باستان شناختی یافته

دکتر مصطفی ده   هاشم کاظمی 

 پهلوان 

  ارشد باستان شناسی 

156 
  

آور سوم در مانویتشان پیام  
 

 

فرهنگ و زبانهای   دکتر لیلی ورهرام شهرزاد خاشع 

 باستانی 

  ارشد

157 
  

 آیرونی در کلیات سعدی 
 

 

ریسا سربندیپ  دکتر روح اله  

 هادی 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد
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158 
 

السالم در آثار علیهمسیمای اهل بیت 

 منظوم فارسی دوره مشروطه و پهلوی اول 
 

زبان و ادبیات   دکتراحمد احمدی  مینو شریفی

 فارسی 

  ارشد

159 
 
تحقیق دربارة مبانی اخالق در آثار دکارت  

 با تأکید بر کتاب انفعاالت نفس 
 

دکتر سعیده   سجاد جلیلی 

 کوکب

  ارشد فلسفه 

160 
 

روسیه در عهد صفوی تداوم  روابط ایران و 

 و دگرگونی 
 

سیدمهدی  

آباد حسینی تقی  

دکتر منصور صفت 

 گل

تاریخ /ایران 

 اسالمی

  دکتری

161 
  

هنجار گریزی در شعر معد الجبوری با  

 کاربست میراث و اسطوره های کهن

 

 

اکبر رئیسیعلی دکتر عزت   

 مالابراهیمی

زبان و ادبیات  

 عرب

  دکتری

ترجمه کتاب الثقافه السیاسیه فی السعودیه   162

 اثر فاید العلیوی

دکتر حسن  سجاد معینی 

 اعظمی خوبرد

زبان و ادبیات  

 عرب

  ارشد

ترجمه فصل اول ازکتاب الظاهره الداللیه  163

عندعلماءالعربیه القدامی حتی نهایه القرن  

 الرابع الهجری اثردکترصالح الدین زرال 

زبان و ادبیات   جواد اصغری دکتر  زینب سدیدی

 عرب/مترجمی 

  ارشد

مطالعه تطبیقی روزنامه های انجمن تجدد و   164

 آذربایجان با تاکید بر هویت

دکتر حمید کرمی   حامد دامادی 

 پور

تاریخ/ایران  

 اسالمی

  ارشد

سیاست راهبردی دولت ایران و همگرایی  165

کشورهای منطقه در خلیج فارس با تکیه بر  

- 1346اسناد وزارت خارجه و سازمان اسناد  

75  

دکتر نورالدین  رضا نوریان عباد 

 نعمتی

  ارشد تاریخ/خلیج فارس

سازمان فضایی و فرم عملکرد و گاهنگاری   166

 شهر سرمشهد در استان فارس

دکتر حسن  افشین آریان پور 

 کریمیان

  ارشد باستان شناسی 
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جنوبیروابط اقتصادی ایران و کره  167 تاریخ/ایران   دکتر حسن زندیه هاکجون لی  

 اسالمی

  ارشد

روند تغییر نظام آموزشی دوره ناصری به  168

نظام نوین با تاکید بر حضور معلمان خارجی 

 و

دکتر رسول   مهدی شادکام 

 جعفریان 

  ارشد ایرانشناسی 

کرامت انسانی و واقع گرایی اخالقی در   169

 فلسفه اخالق کانت 

  ارشد فلسفه  دکتر مصطفی زالی  بهنام اخگر

ایران ازمنظرسفرنامه ویلیامزجکسن )براساس  170

ای به نام ازقسطنطنیه سفرنامه ترجمه نشده

 تا زادگاه عمرخیام 

دکتر محمود  رضا نمازی

 جعفری دهقی

  ارشد ایرانشناسی 

بررسی و نقد دیدگاه های داریوش شایگان   171

هویت ایرانی در عصر جهانی  متاخر درباره ی  

 شدن

دکتر حسین  فاطمه بصری

 مصباحیان

  ارشد ایرانشناسی 

172 
 

 

تحلیلی بر روابط فرهنگی جوامع فالت 

مرکزی  شرق و آسیای مرکزی ایران با شمال

 در طی هزاره سوم و دوم قبل از میالد

دکتر حسن فاضلی   شیرین خدایاری 

 نشلی

  ارشد باستان شناسی 

نقش احزاب صوفیانه اسالمی در جهاد   173

 م1989-1978افغانستان از سال 

دکتر خدیجه  خبیب نوری 

 عالمی 

 تاریخ

 تاریخ اسالم

  ارشد

کتایون عسگرزاده  حکایات زرتشتی در روایات داراب هرمزیار 174

 طرقبه 

فرهنگ و زبانهای   دکتر علی شهیدی

 باستانی 

  ارشد

 آموزشی فعالیت محور اثر بخشی روش  175

TBLT   در یادگیری مهارت شنیداری با

اهداف عمومی مورد مطالعه دانشجویان 

کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه  

 تهران 

دکتر سعداهلل   مریم فوالدی 

 همایونی 

زبان و ادبیات  

 عرب

  دکتری
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زدواج،طالق و نهاد خانواده در عصر ا 176

سریانی و  ساسانیان بنا بر متون حقوقی 

 پهلوی

امین شایسته 

 دوست

دکتر محمود 

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  دکتری

عناصر داستانی در کتابهای دا و دختر شینا  177

 از خاطرات دفاع مقدس 

دکتر عبدالرضا   سوسن براتی 

 سیف 

زبان و ادبیات  

 فارسی 

  ارشد

آسان سازی قواعد نحو بر اساس بافت و   178

 کالم معنای 

محمدجواد حسن  

 پوری 

دکتر غالمعباس  

 رضایی هفتادر 

زبان و ادبیات  

 عرب

  دکتری

179  
بوم فرهنگی شغا  تحلیل جایگاه زیست

ای بر تیموران در تعامالت اجتماعی منطقه 

 های تل تیموران فارساساس یافته

 

دکتر کمال الدین   حبیب عمادی

 نیکنامی 

  دکتری باستان شناسی 

دکتر مسعود  فردین مهاجری کتاب الحق فی التعبیر ترجمه  180

 فکری

 ادبیات عرب

 مترجمی 

  ارشد

بررسی روند انتقال اوستا بر اساساهونور اشم  181

 وهو و ینگهه هاتام 

دکترمحمود  میثم صائبی 

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

های ترجمة اوستا به پهلوی بر بررسی روش 182

 بغان یسن اساس 

 

دکترمحمود  جمیله میرقاسمی

 جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای  

 باستانی 

  ارشد

در قفقاز   انازوفیل  یکمپان  یاقتصاد   یها  تیفعال 183

 ی مرکز  یا یو آس
  ارشد  قفقاز/خیتار ه یدکتر حسن زند یلیمحمود خل

  یمانیسل  سارا ی سعد االله  نهیسف  یانتقاد  حیتصح 184

 ی کشکول
  نیمحمدافش  دکتر

 ییوفا
  اتیو ادب  زبان

 یفارس
  ی دکتر
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  ارشد  ی زبان عرب  یمترجم ی جواد اصغر  دکتر انی کاشان  فاطمه بدر   یعل  یاثر آقا  "الکافره"رمان    ترجمه 185

 نشریاتمنابع سازماندهی شده: 

 تاریخ ورود  تعداد  سال شماره  جلد عنوان  ردیف 
 فروردین  2 1399 11 3 خاطرات سیاسی  1

 فروردین  1 1399 4 2 گفتمان  راهبردی فلسطین  2

 اردیبهشت  1 1399 27 - تحقیق و توسعه باریج 3

 اردیبهشت  1 1399 94-93 24 پیمان  4

 خرداد  1 1399 3 2 ایران شناسی  5

 خرداد  1 1399 13 - آفتاب خرد  6

-1399 88-87 11 روشنا  7

1400 

 خرداد  1

  سالنامه دانشکده  8

- 

 خرداد  1 1400 1399

 خرداد  1 1400 129 30 نگاه نو  9

 تیر 2 " 12 4 خاطرات سیاسی  10

 تیر 1 " 14-16 - ثانیه 11

 " 1 " 72 9 اندیشه پویا  12

 مرداد  -تیر   1 " 73-74 10 اندیشه پویا  13

 شهریور  1 " 75 10 "            "" 14

 " 1 1399 5 3 تمدن دریایی  15

 مهر  2 1400 13 - خاطرات سیاسی  16

 مهر  1 1400 130 30 نگاه نو  17

 مهر  1 1400 2729 56 زن روز 18

19 " " 2730 " 1 " 

20 " " 2731 " 1 " 

21 " " 2732 " 1 " 

 آبان  1 " 2733 " " 22

23 " " 2734 " 1 " 

24 " " 2735 " 1 " 

25 " " 2736 " 1 " 

 " 1 1400 76 10 اندیشه پویا  26

 " 1 " 29 - باریج اسانس  27

 " 1 " 89 11 روشنا  28

 " 1 " 2744-2737 56 زن روز 29
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 آذر 1 1400 2748-2745 56 زن روز 30

 " 1 1400 2752-2749 56 زن روز 31

 دی  2 1400 95 25 پیمان  32

 " 1 " 131 31 نگاه نو  33

 " 2 " 14 4 خاطرات سیاسی  34

 " 1 " 77 10 اندیشه پویا  35

 " 2 1400 75 21 فرهنگستان علوم خبرنامه   36

 بهمن  1 " 5 3 گفتمان راهبردی قلسطین  37

 اسفند  1 " 2765-2763 56 زن روز 38

 " 1 1400 132 31 نگاه نو  39

 " 1 1401 78 10 اندیشه پویا  40

 اسفند  1 1400 96 25 پیمان  41

 " 1 1400 91-90 12 روشنا  42
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بماند به یادگار ...
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