
 

     

 کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

های اهداییکتابفهرست   

(1401هما شهریور -اردیبهشت)   

  

 

 

 

 

http://literature.ut.ac.ir/library 

 

 

 

 

 



 

 نام کتاب نویسنده اهدا کننده اهدا تاریخ

 های سلوکتازیانه محمدرضا شفیعی کدکنی فرزانه کرمانی نژاد 17/3/1401

 (1تاریخ فرق اسالمی ) حسین صابری الهه حمیدی زاده 17/3/1401

 تاریخ علم کالم در ایران و جهان اسالم علی اصغر حلبی الهه حمیدی زاده 17/3/1401

 عزیزالدین نسفی هه حمیدی زادهال 17/3/1401
مجموعه رسائل مشهور به کتاب االنسان 

 الکامل

 گلشن راز محمود شبستری بنفشه کالنتری 17/3/1401

 شهرداری اصفهان 21/3/1401
مجموعه فرهنگی مذهبی 

 تخت فوالد

 4دانشنامه تخت فوالد اصفهان دوره 

 جلدی

23/3/1401 
مسعودرضا مدرسی 

 چهاردهی
 اسماعیلیه گذشته و حال هاردهینورالدین چ

24/3/1401 
داریوش قاسمیان 

 دستجردی

داریوش قاسمیان 

 دستجردی
 انسان استاندارد

 کیوان کیخانزاده 28/3/1401

مقاالتی از ماری لوئیس 

شومون و دیگران؛ ترجمه 

 سامان رحمانی

دختر کو ندارد نشان از پدر: جستارهایی 

دختر درباره ی فرمانروایی شهبانو بوران 

 خسرو پرویز

 میر جالل الدین کزازی کیوان کیخانزاده 28/3/1401
پدر ایران: داستانی برپایه سرگذشت 

 کورش بزرگ

 یادگار زریران ژاله آموزگار کیوان کیخانزاده 28/3/1401

 هفده پژواک گاتاها بهنام مبارکه کیوان کیخانزاده 28/3/1401

30/03/1401 
ولی اهلل فتحی 

 )فاتح(
 ای؟از کجا آورده اهلل فتحی )فاتح(ولی 

30/03/1401 
ولی اهلل فتحی 

 )فاتح(
 دفاع مقدس ولی اهلل فتحی )فاتح(

 



 

 نام کتاب نویسنده اهدا کننده اهدا تاریخ

 خاطرات و مبارزات محمد دیهیم حمید دیهیم حمید دیهیم 4/4/1401

 آیه اهلل شبیری خاقانی شبیری دفتر آیه اهلل 6/4/1401
 رک العروه الوثقیموسوعه المد

 جلدی 40دوره 

7/4/1401 
دکتر عدنان 

 طهماسبی
 آستان قدس رضوی

المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغیه 

 جلدی 9دوره 

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 7/4/1401
ها و تزئینات معماری گچبری در آرایه

 دوران اشکانی و ساسانی

 موزه ملی ایران 7/4/1401
رانموزه ملی ای شناسی فرانسه در های باستانپژوهش 

 ایران

 موزه ملی ایران 7/4/1401
هایی از دویست هزار سال همبودی نشانه موزه ملی ایران

 انسان و جانواران در ایران زمین

 موزه ملی ایران 7/4/1401
 زن در گذر زمان موزه ملی ایران

 موزه ملی ایران 7/4/1401
ده هزار سال هنر و تمدن ای از گزیده موزه ملی ایران

 ایران

 موزه ملی ایران 7/4/1401
 مرد در افق تاریخ موزه ملی ایران

 گذری بر فرهنگ و هنر مانا یوسف حسن زاده موزه ملی ایران 7/4/1401

 موزه ملی ایران 7/4/1401
 موزه ملی ایران

Compendio storico dell’IRAN 

 موزه ملی ایران 7/4/1401
نموزه ملی ایرا  فرهنگ حاشیه هلیل رود و جیرفت 

 موزه ملی ایران 7/4/1401
یوسف حسن زاده و جان 

 کرتیس

آجرهای لعابدار بوکان استردادی از کشور 

 سوئیس

 ایران باستان موزه ملی ایران موزه ملی ایران 7/4/1401

 موزه ملی ایران 7/4/1401

به کوشش باربارا 

هلوینگ و پاتریسا 

 رحیمی پور

تاریخچه نیم قرن حضور  :50تهران 

 شناسان آلمانی در ایرانباستان



 

 های آیات الهیجلوه موزه ملی ایران موزه ملی ایران 7/4/1401

 کریستیانو تیوسی و ... موزه ملی ایران 7/4/1401
شیرها و گاوهای ایران باستان در آکوئی 

 لی یا

 ی موزه ملی ایرانهامجموعه مقاله موزه ملی ایران موزه ملی ایران 7/4/1401

 ای از هنر و تمدنارومیه گنجینه موزه ملی ایران موزه ملی ایران 7/4/1401

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی

دین گودمن و سالواتوره 

پیرو، ترجمه کمال الدین 

نیکنامی، حیان جبارزاده 

 و مهسا وهابی

سنجش از دور جی پی آر در باستان 

 شناسی

11/4/1401 
کمال الدین  دکتر

 نیکنامی
 کمال الدین نیکنامی

های پیشرفته آماری در تحلیل داده روش

 شناختیهای باستان

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی

تامس آر. هستر، هری 

جی. شیفر، کنت ل. فدر؛ 

ترجمه کمال الدین 

 نیکنامی، حسین صبری

 شناسیهای میدانی در باستانروش

11/4/1401 
لدین دکتر کمال ا

 نیکنامی

استفانو آر. ال. کامپانا؛ 

ترجمه کمال الدین 

نیکنامی، حیان جبارزاده 

 و مهسا وهابی

نقشه برداری پیوستارهای باستان 

های فرهنگی شناختی تکمیل پهنه

 مدیترانه

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی
 کمال الدین نیکنامی

های روشمند بررسی میدانی در شیوه

 یشناسباستان

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی

برونو اورلت؛ ترجمه 

کمال الدین نیکنامی، 

 امیر ساعد موچشی

 عصر آهن اولیه در پشتکوه لرستان

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی
2006 Archeologia Ecalcolatori 17 

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی
2009 Archeologia Ecalcolatori 20 



 

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی
Michael Gervers 

… 

Cultural Interaction and 

Conglict in Central and Inner 

Asia 

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی
Kamal Aldin 

Nikmami 

Stone Age Archaeology of 

Izeh Plain, Kuzistan, Iran 

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

ینیکنام  

الیزابت جی ریتز، الیزابت 

س. وینگ؛ ترجمه کمال 

الدین نیکنامی، حسین 

 صبری

 شناسیجانور باستان

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی

های های تحلیل کمی در پژوهشروش کمال الدین نیکنامی

 شناسیباستان

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی

کمال الدین نیکنامی، 

 صونا نادری

وعه گل مهرهای ساسانی موزه خلیج مجم

 بندرعباس -فارس 

11/4/1401 
دکتر کمال الدین 

 نیکنامی

کمال الدین نیکنامی، 

 عبدالکریم شادمهر

حل معادالت رگرسیون برای تبیین 

 شناسیقضایای باستان

 حسن فرامرزی فرامرز فرامرزی 12/4/1401
مقاالت ادبی و اجتماعی استاد 

 عبدالرحمن فرامرزی

 غالمعلی حداد عادل 2/5/1401
بنیاد دائره المعارف 

 اسالمی
 22دانشنامه جهان اسالم جلد 

 غالمعلی حداد عادل 2/5/1401
بنیاد دائره المعارف 

 اسالمی
 23دانشنامه جهان اسالم جلد 

 فاروق ضیایی فاروق ضیایی 3/5/1401
کورستنه: سروده هایی فاروق ضیایی به 

 گویش اوزی

 فاروق ضیایی ضیاییفاروق  3/5/1401
بستنه: منتخبی از اشعار فاروق ضیایی به 

 گویش اوزی 

 فاروق ضیایی فاروق ضیایی 3/5/1401
ی فاروق ضیایی به گویش هانیخه: سروده

 اوزی

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 تمهید المبانی )دوره دو جلدی( غالمحسین رضانژاد

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 سحرگاهان )مجموعه دیوان اشعار( غالمحسین رضانژاد



 

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 اصول علم بالغت در زبان فارسی غالمحسین رضانژاد

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 مشاهد االلوهیه )دوره سه جلدی( غالمحسین رضانژاد

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 حکمت نامه )دوره دو جلدی( غالمحسین رضانژاد

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 غالمحسین رضانژاد

مجموعه رسائل، حواشی و تعلیقات عالمه 

 ابوالحسن رفیعی قزوینی سید

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 هدایه االمم )دوره دو جلدی( غالمحسین رضانژاد

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 مجمع النوادر )دوره سه جلدی( غالمحسین رضانژاد

7/6/1401 
خانواده مرحوم 

 غالمحسین رضانژاد
 فلسفه -آثار  –حکیم سبزواری زندگی  غالمحسین رضانژاد

 انه امثال و حکمفرهنگ پنج زب احمد ابریشمی خاندان ابریشمی 8/6/1401

 های فارسی و انگلیسیفرهنگ مثل احمد ابریشمی خاندان ابریشمی 8/6/1401

 احمد ابریشمی خاندان ابریشمی 8/6/1401
های فارسی رایج در فرهنگ نوین مثل

 کرمان

 مثل شناسی و مثل نگاری احمد ابریشمی خاندان ابریشمی 8/6/1401

 های فارسیفرهنگ نوین گزیده مثل احمد ابریشمی خاندان ابریشمی 8/6/1401

 موسیقی و اندیشه محمدرضا دلیر محمدرضا دلیر 8/6/1401

 پیرفرانچسکو کالیری و ... موزه ملی ایران 16/6/1401
سال همکاری در  60ایران و ایتالیا: 

 میراث فرهنگی

 موزه ملی ایران 16/6/1401
توماس اشتولنر و 

 جبرئیل نوکنده

بع: گزیده آثار انسان در جستجوی منا

معدنکاری باستانی از موزه معدن آلمان 

 در بوخوم



 

 کریستیانو تیوسی ... موزه ملی ایران 16/6/1401
شیرها و گاوهای ایران باستان در آکوئی 

 های دوره ...لی یا: آثار زرین و پیکره

 بزرگداشت مشروطه در موزه ملی ایران موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401

 کرم میرزایی ... موزه ملی ایران 16/6/1401
کاتالوگ نمایشگاه چهارده قرن هنر و 

 تمدن ایران در دوره اسالمی

 ولفرایم کالیس موزه ملی ایران 16/6/1401
ها در استحکامات بسطام جلد اول: کاوش

 م 1975-1972اورارتویی 

 ولفرایم کالیس موزه ملی ایران 16/6/1401
ها در استحکامات اوشبسطام جلد دوم: ک

 م 1978-1977اورارتویی 

 کوزویا مایکاوا موزه ملی ایران 16/6/1401
ایران باستان: چشم اندازی نوین از 

 شناسی و مطالعات نوین ....باستان

 فرانسوا بریدی ... موزه ملی ایران 16/6/1401
موزه لوور در تهران: گنجینه هایی از 

 مجموعه فرانسه

 موزه ملی ایران ه ملی ایرانموز 16/6/1401
موزه و گردشگری: پیوند دهنده فرهنگ 

 ها

 شهرام حیدرآبادیان موزه ملی ایران 16/6/1401
ستانی نوزایی بهاران: نمایشگاهی از اشیا با

 یو تاریخی با نقش مایه گیاه

 موزه ملی ایران 16/6/1401
جبرئیل نوکنده و هری 

 توپان

لند به شناسی و هنر سرزمین هباستان

 روایت موزه درنتس

 موزه ملی ایران 16/6/1401
باربارا هلوینگ و پاتریسا 

 رحیمی پور

تاریخچه نیم قرن حضور  50تهران 

 شناسان آلمانی در ایرانباستان

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
ای از ده هزار سال هنر و کاتالوگ گزیده

 تمدن ایران

 زن در گذر زمان موزه ملی ایران یرانموزه ملی ا 16/6/1401

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
هایی از دویست هزار سال همبودی نشانه

 انسان و جانواران در ایران زمین

 گلچینی از هنر دوران اسالمی موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401



 

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401

مکنش انسان و جانواران در فالت بر ه

های بخش استخوان ایران: پژوهش

 شناسی موزه ملی ایران

 شناسی رودبار گیالنهای باستانکاوش علی حاکمی موزه ملی ایران 16/6/1401

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
های آیات الهی: با نگاهی به آثار جلوه

 هنری موزه ملی ایران

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
مرد در افق تاریخ )به روایت آثار موزه 

 ملی ایران(

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
ها و تزئینات معماری گچبری در آرایه

 دوران اشکانی و ساسانی

 فرهنگ حاشیه هلیل رود و جیرفت موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401

 منشور کوروش موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401

 تجلی شاهنامه در هنر اسالمی ایران موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401

 شناسی دریای پارس به روایت باستان جبرئیل نوکنده موزه ملی ایران 16/6/1401

 معماری قالیچی بهمن کارگر ... موزه ملی ایران 16/6/1401

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
نمایشگاه ابزارها و نمادهای رزم در آثار 

 موزه ملی ایران

 موزه ملی ایران 16/6/1401
تورنستن وستفال و کارل 

 او هویسنر

های جفاظت از چوب و تعیین سن روش

 آن از طریق دنروکرونولوژی

 نه سنگی تا پایان ساسانیایران از پاری ماندانا کرمی موزه ملی ایران 16/6/1401

 ای از هنر و تمدنارومیه گنجینه موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401

 موزه ملی ایران 16/6/1401
علی اکبر وحدتی، 

 کریستین کنارد پیلر
 مارلیک شکوه فرهنگ عصر آهن گیالن

 آدریانو والریورسی ... موزه ملی ایران 16/6/1401
ایران و ایتالیا:  مجموعه مقاالت همایش

 سال همکاری در میراث فرهنگی 60



 

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
شناسی فرانسه در های باستانپزوهش

 ایران

 موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401
ایران باستان نگاهی به گنجینه موزه ملی 

 ایران

 های کهن بین آب و بیابانان: فرهنگایر موزه ملی ایران موزه ملی ایران 16/6/1401

 موزه ملی ایران 16/6/1401
یوسف حسن زاده و جان 

 کرتیس

کاتالوگ نمایشگاه آجرهای لعابدار بوکان 

 استردادی از کشور سوئیس

 شاه و نخبگان در شاهنشاهی هخامنشی ووتر هنکلمن موزه ملی ایران 16/6/1401

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


