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  :توضیح

  : ریز یاھباتک تفایرد طیارش

 ای دشرا یسانشراک همان نایاپ هک ینایوجشناد طقف . دارد وجود شخصی آرشیو در که PDFکتابھای  یماسا ، ریزفھرست 

 .دنھد هئارا ریز یاھباتک تفایرد یارب ار دوخ تساوخرد دنناوت یم )هرواشم ای ییامنھار( دنراد هدنب اب ار دوخ یرتکد هلاسر

 : ساسا یارب

 .فرمایید ارائه را خود درخواست سپس و کرده یادداشت را کتاب فلوم مان و  عنوان ، فیدر شماره

...................................................................................................................................................  

 

  باستان ایران 

  یح هللا منصوری، مترجم ذب یكا والتاریسنده میپزشك مخصوص فرعون ، نو: نوھه یس -١

 )یحسن عباس(اوش اوستا یسن اوستا ، یآئ -٢

  ان یلی، مترجم شھرام جل یآر اس  مور یران باستان ، پیا -٣

  ین كسروی، آرم ییایآر ینبشته ھا: ستون یب -۴

  .لیزنب چوغا -۵

  ن كوبین زری، دكتر عبدالحس) كشمكش با قدرتھا(ران قبل از اسالمیا:رانیخ مردم ایتار -۶

  یمیف رحیس ، ترجمه حنیبو ی، مار ون، گله ھا و مردمیروحان -٧

  ی، عبدالملك ثعالب) رعم یغرر اخبار ملوك فرس و س( یخ ثعالبیتار -٨

  ر پاپكانیكارنامه اردش -٩

  پروانه  یحاج یستون ، محمد مھدیبه بیكت -١٠

  ی، ساسان قادر) رنگ آبایران باستان، نشر : فصل اول کتاب تاریخ تحوالت اجتماعی ایران، جلد اول(فالت ایران در سپیده دم تاریخ  - ١١

  آرمین کسروی: سرودھای زرتشت ، موبد رستم شھزادی ، تنظیم از  -١٢

  ین مانیآئ -١٣

  ینویم یح مجتبینامه تنسر ، تصح -١۴

  یاسمید یستن سن ، ترجمه رشیان ، آرتور كریران در زمان ساسانیا -١۵

   یاسطوره زال ، محمد مختار -١۶

  یاحمد تفضل –زرتشت ، ژاله آموزگار  یاسطوره زندگ -١٧

  یار رخسانینامه كوروش بزرگ ، سنفون، برگردان از خشا یزندگ -١٨

  ید ، منوچھر جمالیومرث تا جمشیاز ك -١٩

  زاده یلگمش ، ترجمه داوود منشیافسانه گ -٢٠

  زرتشت  یشه ھایاند  -٢١

  یداوود یران ، مھدیا یامبر باستانیزرتشت پ یشه ھایاند -٢٢

  ایرنیران باستان ، حسن پیا -٢٣

  گات ھا ، حسین وحیدی ٣٠: سرود ھات -٢۴

   یانین آشتیگر ، جالل الدیان دین زرتشت در ادیر متقابل دیتاث -٢۵

  ران باستان ، جواد مفرد كھالنیا یقیتطب یریخ اساطیتار -٢۶
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  خانواده ایرانی در دوران پیش از اسالم ، علی اکبر مظاھری -٢٧

  پیش از عصر زرتشت ، ھاشم رضی: فرھنگ ایرانی دین و  -٢٨

  شناخت زرتشت ، حسین وحیدی -٢٩

  ، ذبیح هللا صفا)۵(از شاھنامه فردوسی : رستم و اسفندیار  -٣٠

  رستم و سھراب -٣١

  ، پرویز ناتل خانلری و ذبیح هللا صفا) ٢(رستم و سھراب  -٣٢

  داستان مانی نقاش ، صنعتی زاده کرمانی -٣٣

  شھربانو ، رحیم زاده صفوی داستان -٣۴

  سکه ھای اولیه تبرستان ، احسان خلیلی -٣۵

  گاتا ھا و تاثیر آن بر دانش در ایران باستان  و در جھان ، فریبرز رھنمون -٣۶

  دانش در ایران باستان و تاثیر آن برجھان ، پرویز شھریاری -٣٧

  ی صنعتیدانش و آغاز نھاد ھای دانشی در ایران باستان ، خانک عشق -٣٨

  پرمون. مزدک ، محمد برنا مقدم ، م –مانی : درآمدی بر سیر اندیشه در ایران  -٣٩

  راھنمای ریشه فعل ھای ایرانی ، محمد مقدم -۴٠

  ساله ایران و روم ، بھرام داھیم ٢٧خسرو پرویز و جنگ ھای  -۴١

  مکنزی ، ترجمه مھشید میر فخرایی. ن.فرھنگ کوچک زبان پھلوی ، د -۴٢

  لطنت قباد و ظھور مزدک ، آرتور کریستنسن ، ترجمه احمد بیرشکس -۴٣

  کاوه و ضحاک ، بھداد -۴۴

  کارنامه اردشیر بابکان  -۴۵

  بیژن. ن باستان ، اسیر تمدن و تربیت در ایرا -۴۶

  سرودھای مینوی زرتشت ، حسین وحیدی: گاتھا  -۴٧

  گئومات ، احسان طبری -۴٨

  مسعود خیامکاوه آھنگر و ضحاک ماردوش ،  -۴٩

  کوروش کبیر ، ھارولد لمب ، ترجمه رضازاده شفق -۵٠

  یین مانوی آمانی نقاش و  -۵١

  لشکرکشی کوروش ، گزنفون -۵٢

  مختصری در باره تاریخ مزدک ، پرتو علوی  -۵٣

  مرگ یزدگرد ، بھرام بیضایی -۵۴

  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان ، رشید شھمردان -۵۵

  روشنایی ، سید علی صالحی منم کوروش شھریار -۵۶

  نام خلیج فارس در طول تاریخ ایران ، محمد جواد مشکور -۵٧

  نژاد و زبان ، کی استوان -۵٨

  نقش و جایگاه زن در سنت زرتشتی و نظام حقوقی ایران باستان ، احمد نصر اصفھانی -۵٩

  ھرمزد نامه ، ابراھیم پور داوود -۶٠
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٣ 
 

  ثاقب فرامنشیان ، آملی کورت ، مرتضی ھخ -۶١

  ، جواد بابک راد) جزیره قشم(آثار ساسانی خلیج فارس  -۶٢

  آراء گوناگون در باره زرتشت ، ژاک دوشن گیمن ، ترجمه آرزو رسولی -۶٣

  ترجمه از کتاب تجارب االمم ابن مسکویه:یادداشت ھای خسرو اول انوشیروان  -۶۴

  آخرین شھریار نگون بخت ساسانی ، عباس احمدی: یزدگرد  -۶۵

  ، کیخسرو پورشاھرخ کرمانیآئینه آیین مزدیسنی  -۶۶

  پیش از اسالم ، مسعود گلستان حبیبی: ادیان ایرانی  -۶٧

  ادیان ایرانی ، مسعود رشیدی -۶٨

  اسطوره ، شھال بھار دوست  -۶٩

  از کوروش تا پھلوی ، یحیی زکاء: ارتش شاھنشاھی ایران  -٧٠

  بستنی ھا باستانی ، علی موقر -٧١

  کوروش بزرگ و محمد بن عبدهللا ، مسعود انصاری  -٧٢

  مجموعه قوانین زرتشت ، جیمز دارمستتر ، ترجمه موسی جوان -٧٣

  تاریخ اسکندر کبیر ، محمد علی فروغی -٧۴

  پیشگویی ھای زرتشت ، صادق ھدایت -٧۵

  اوستا ، جلیل دوست خواه -٧۶

  موله ، ترجمه ژاله آموزگار. ایران باستان ، م -٧٧

  باستانشناسی و ھنر ایران  -٧٨

  تاریخ تمدن ایران ساسانی ، سعید نفیسی -٧٩

  از پیش از تاریخ تا پایان ھخامنشیان ، بھرام روشن ضمیر: شاھنشاھی جھانی ایران  -٨٠

  تاریخ خط ھای جھان ، یوھانس فریدریش -٨١

  خود آموز خط اوستایی ، آرمین کسروی -٨٢

  انقراض ساسانیان ، حسن پیرنیاتاریخ ایران از مادھا تا  -٨٣

  )علی رضاپور(ایران باستان ، دھیوپت ونداد ) خطوط(دیپ ھا  -٨۴

  یحیایی. ر. ، ترجمه م کولسنیکف.ای.آدر آستانه یورش تازیان ، ایران  -٨۵

  تاریخ ایران باستان ، حسن پیرنیا  -٨۶

  بازخوانی تاریخ ایران زمین ، امیر حسین خنجی -٨٧

  یک روز از زندگانی داریوش ، فردیناند یوستی ، ترجمه رضا زاده شفق -٨٨

  انتقادی ایران  –مجموعه تاریخ تحلیلی  – ٨٩

  ، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانیزن در حقوق ساسانی ، کریستیان بارتلمه  -٩٠

  فروپاشی شاھنشاھی ساسانی ، امیر حسین خنجی -٩١

  حقیقت ذوالقرنین ، علی خجسته شورباخورلو -٩٢

  گیرشمن ، ترجمه محمد معین. ایران از آغاز تا اسالم ، ر -٩٣

  قانون و دادگستری در شاھنشاھی ایران باستان ، اشرف احمدی -٩۴
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  ، ج اولاز قدیمی ترین ازمنه تاریخی تا تشکیل سلسله طاھریان، عباس پرویز: پانصد ساله ایران تاریخ دوھزار و  -٩۵

  تاریخ سیاسی ایران باستان ، محمودرضا قلی -٩۶

  تاریخ تطبیقی ایران با کشورھای جھان ، عزیز هللا بیات  -٩٧

  کالیکان ، ترجمه گودرز اسعد بختیارباستان شناسی و تاریخ ھنر در دوران مادی ھا و پارسی ھا ، ویلیام  -٩٨

  گسترش یک آئین در اروپا ،پروفسور المار شورتھایم ، ترجمه نادر قلی درخشانی -٩٩

  ، ترجمه یعقوب آژند... ایران باستان ، رومان گیریشمن و  - ١٠٠

  کوروش بزرگ ، عباس خلیلی - ١٠١

  اندرز اوشنر دنا ، ترجمه ابراھیم میرزای ناظر - ١٠٢

  سرگذشت مانی ، امین معلوف ، ترجمه میترا معصومی: باغھای روشنایی  - ١٠٣

  زرتشت و تعالیم او ، ھاشم رضی - ١٠۴

  پانزده افسانه از افسانه ھای روستایی ایران ، حسین کوھی کرمانی - ١٠۵

  راز داستانھای اوستایی ، امید عطایی: آفرینش خدایان  - ١٠۶

  باستان ، جواد مفرد کھالنتاریخ و اساطیر تطبیقی ایران  - ١٠٧

  اسطوره ھای خاور دور ، دونا روزنبرگ ، ترجمه مجتبی عبدهللا نژاد - ١٠٨

  علی نخستینتاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران ، ویلیام مک الوی میلر ، ترجمه  - ١٠٩

  بزرگ علویحماسه ملی ایران ، تئودور نولدکه ، ترجمه  - ١١٠

  پیگولوسکایا ، ترجمه عنایت هللا رضا. روزگار پارتیان و ساسانیان ، ن شھرھای ایران در - ١١١

  شناخت دوره اشکانیان ، مھران خواجه - ١١٢

  الواح سومری، سمیوئل نوآ کرامر ، ترجمه داوود رسایی - ١١٣

  ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، عنایت هللا رضا - ١١۴

  ترجمه دقایقی یادگار ادبی عصر ساسانی،: بختیارنامه  - ١١۵

  میترا بصیری –ایران، وھاب ولی : جلد سوم : ادیان جھان باستان  - ١١۶

  اسکندر مقدونی ، ھارولد لمب، ترجمه صادق رضازاده شفق - ١١٧

  ایران در ھزاره اول قبل از میالد مسیح  - ١١٨

  جمشید و مرداس ، حسن اوشنی: پادشاھان افسانه ای - ١١٩

  ایران پیش از آریائیھا - ١٢٠

  ، مری بویس ، ترجمه ھمایون صنعتی زاده )چکیده(ت تاریخ کیش زرتش - ١٢١

  ، شاھرخ مسکوب) در مرگ و رستاخیز(سوگ سیاوش  - ١٢٢

  فرھاد چھارم ، احسان طبری - ١٢٣

  ، چراغعلی اعظمی سنگسرییشاھزادگان ساسان ،یگاوبارگان پادوسبان - ١٢۴

  .ایران قدیم ، آرتور کریستن سن مزدا پرستی در - ١٢۵

  معرفی سکه ھای دوره ساسانی ، شیوا طلوعی چرانی - ١٢۶

  ، ھالی پیتمن، ترجمه کورش روستایی)جنوب شرق ایران، آسیای میانه غربی و دره سند( ھنر عصر مفرغ  - ١٢٧

  پیوترووسکی ، ترجمه رشید برناک. ب.اورارتو ، بوریس  - ١٢٨
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  ، بھرام روشن ضمیر) از یورش مقدونیان تا تازش تازیان(فراز و فرود ایران  - ١٢٩

  ترجمه مجتبی مینویوضع ملت و دولت و دربار در دوره شاھنشاھی ساسانی، آرتور کریستن سن،  - ١٣٠

  آئین میترا ، مارتین ورمازرن ، ترجمه بزرگ نادر زاد - ١٣١

  برگردان فارسی پنج نیایش اوستایی ، ھاشم رضی: نیایش ھا   - ١٣٢

  دین وفرھنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت ، ھاشم رضی - ١٣٣

  ھجری، تصحیح محمد دبیر سیاقی ٧زراتشت نامه، زرتشت بھرام پژدو، شاعر قرن  - ١٣۴

  کتایون مزدا پور: شایست نشایست ، متنی به زبان پارسی میانه ، آوانویسی و ترجمه  - ١٣۵

  گاتھا ، ابراھیم پورداوود - ١٣۶

  دیاکونوف ، ترجمه کریم کشاورزتاریخ ماد ،  - ١٣٧

  مادی ھا و پارسی ھا، ویلیام کالیکان ، ترجمه گودرز اسعد بختیار - ١٣٨

  آریائی ھا ، ویرگوردون چایلد ، ترجمه محمد تقی فرامرزی - ١٣٩

  پادشاه پارسی داریوش یکم، پیتر یولیوس یونگ، ترجمه داود منشی زاده - ١۴٠

  ترجمه ھایده مشایخ زنان ھخامنشی ، ماریا بروسیوس، - ١۴١

  کورش کبیر ذوالقرنین ، موالنا ابوالکالم آزاد - ١۴٢

  کورش ھخامنشی بنیانگذار ایران پھناور ، ناھید فرشادمھر - ١۴٣

  زن در ایران باستان، ھدایت هللا علوی - ١۴۴

  آموزش خط میخی، فرھاد نیلوفری - ١۴۵

  آخرین سفر زرتشت ، فرھاد کشوری - ١۴۶

  ماسیمو مانفردی ، ترجمه فریده مھدوی دامغانیاسکندر، والریو  - ١۴٧

  پیدایش ایران ، امیر حسین خنجی - ١۴٨

  حیات مردان نامی ، پلوتارک ، ترجمه رضا مشایخی - ١۴٩

  نظری به روابط فرھنگی ایران باستان با شرق و غرب، شیرین بیانی - ١۵٠

  پرستشگاه زرتشتیان، رشید شھمردان - ١۵١

  امام شوشتریدانشگاه شاپورگرد،  - ١۵٢

  ، ابوالکالم آزاد، ترجمه باستانی پاریزی) ذوالقرنین (کوروش کبیر  - ١۵٣

  کوروش نامه ، گزنفون  - ١۵۴

  قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران ، ھارولد لمب ، ترجمه ذبیح هللا منصوری - ١۵۵

  جنگھای ایران و روم ، پروکوپیوس ، ترجمه محمد سعیدی - ١۵۶

  )عصر پھلوی؛ خسرو معتضد(و  )بعد از اسالم ؛ تالیف عباس اقبال آشتیانی(و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  - ١۵٧

  مراسم مذھبی و آداب زرتشتیان، موبد اردشیر آذرگشسب - ١۵٨

  بلیانف ، ترجمه سیروس ایزدی.آ.ی/ پتروشفسکی . پ. سه مقاله در باره بردگی، ای - ١۵٩

  ابراھیم پورداودوندیداد،  - ١۶٠

  تاریخ ایرانیان و عربھا در زمان ساسانیان، تئودور نولدکه ، ترجمه عباس زریاب - ١۶١

  فرمانھای شاھنشاھان ھخامنشی ، رلف نارمن شارپ  - ١۶٢
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  برمبنای جغرافیای موسی خورنی، یوزف مارکوارت، ترجمه مریم میراحمدی: ایرانشھر - ١۶٣

  زرونیایران زمین، جمشید نغماچی کا - ١۶۴

  جشن سده، جمعی از نویسندگان - ١۶۵

  )ترجمه ھای مختلف.(تاریخ ھرودوت - ١۶۶

  تاریخ ارمنیان، موسی خورنی ، ترجمه ادیک باغداساریان  - ١۶٧

  ایران باستان به روایت موزه بریتانیا، جان کورتیس، ترجمه آذر بصیر  - ١۶٨

  اشرف خسرویپیوند خرد و اسطوره در شاھنامه، سید کاظم موسوی و  - ١۶٩

  شھروز اقبال زادهاشعاری از چنانکه زرتشت گفت،  - ١٧٠

  بت شکنی در عصر داریوش، میکا والتاری ، ترجمه افشین مویدی - ١٧١

بیرشک، پازارگاد، حاتمی، سعیدی، : آربری ، ترجمه کنندگان . ج.ا: ، زیر نظر جمعی از نویسندگان ایران، میراث - ١٧٢

  صدیق، معین

  سرگذشت بھرام چوبین، بھرام داھیم  - ١٧٣

  مزدک، موریس سیماشکو، ترجمه مھدی سحابی - ١٧۴

  چنین گفت زرتشت، فردریش نیچه، ترجمه داریوش آشوری - ١٧۵

  آیین زرتشت، اسدهللا بھمنی - ١٧۶

  یونانیان و بربرھا، امیر مھدی بدیع - ١٧٧

  ، ماری رنولت، ترجمه سھیل سمی) پادشاھیسرگذشت واقعی اسکندر از کودکی تا ( اخگر پردیس  - ١٧٨

  ماد، دافنه دو موریه، ترجمه عنایت هللا شکیبا پور - ١٧٩

  ، پرویز رجبی یجلدپنج ھزاره ھای گمشده ،  - ١٨٠

  ھنر ایران باستان، ایدت پرادا، ترجمه یوسف مجید زاده - ١٨١

  بندھش، مھرداد بھار - ١٨٢

  پاکزادموبدان در درازای ھزاره ھا  ،ارشک  - ١٨٣

  مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، شاھرخ مسکوب - ١٨۴

  مانی و دین او ، دو خطابه سید حسن تقی زاده در انجمن ایرانشناسی - ١٨۵

گفتاری در باره کتاب ماتیکان ھزار داتستان ، گردآوری و برگردان از موبد :قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان - ١٨۶

  انگیز شھزادیرستم شھزادی ، به کوشش مھر

  شناخت اساطیر ایران ، جان ھینلز، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی - ١٨٧

  دیاکونوف، ترجمه روحی ارباب. م.تاریخ ایران باستان، م - ١٨٨

  ایران در زمان ھخامنشیان، مرتضی احتشام - ١٨٩

  ایران کھن، جان کرتیس، ترجمه خشایار بھاری - ١٩٠

  ایران باستان به روایت موزه بریتانیا، جان کورتیس، ترجمه آذر بصیر  - ١٩١

  کولسنیکف، ترجمه محمد رفیق یحیایی. ای.ایران در آستانه سقوط ساسانیان، ا - ١٩٢

  احمد کسرویو انتخاب از ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ ، ترجمه  - ١٩٣

  شاھنامه و مازندران، صادق کیا  - ١٩۴
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  تاریخچه مکتب مزدک، اوتاکر کلیما، ترجمه جھانگیر فکری ارشاد - ١٩۵

ناکامی ھای داریوش سوم و سلطه اسکندر مقدونی بر ایران، ماری رنولت، ترجمه ھادی عادل : اسکندر مقدونی - ١٩۶

  محمد فاضل ملک –پور 

  اسطوره شناسی پھلوانان ایرانی، شروین وکیلی - ١٩٧

  جاودانه، میرچا الیاده، ترجمه بھمن سرکاراتیاسطوره بازگشت  - ١٩٨

  ادب و اخالق در ایران پیش از اسالم، محمد محمدی - ١٩٩

  داستانھای ایران باستان، احسان یارشاطر - ٢٠٠

  فرھنگ ایران باستان ، پورداود - ٢٠١

  تاریخ ادبیات ایران در عصر ھخامنشی، عباس مھرین - ٢٠٢

  فرامرز دادرس –سرودھای مینوی زرتشت، نیما فرمین : گاتاھا - ٢٠٣

  آثار باستانی آذربایجان ، عبدالعلی کارنگ - ٢٠۴

  )پردیس(سروده ھای اھورایی زرتشت، خسرو خزاعی : گاتھا  - ٢٠۵

  قدیمیترین پایتخت کشور شاھنشاھی ایران، علی سامی: پاسارگاد - ٢٠۶

  آلبرت تن آیک اومستد، ترجمه محمد مقدمتاریخ شاھشاھی ھخامنشی،  - ٢٠٧

نقش رجب، انتشارات شورای مرکزی جشن دوھزار و پانصدمین  - نقش رستم- پاسارگاد: نگاھی به تخت جمشید - ٢٠٨

  ...سال بنیانگذاری 

  سیاحتنامه فیثاغورس در ایران، ترجمه یوسف اعتصامی - ٢٠٩

  منشور کوروش  - ٢١٠

  بینش زرتشت، خداد خنجری - ٢١١

  ، غالمرضا انصافپور؛ از دوره ماقبل تاریخ تا پایان ساسانیانتاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران  - ٢١٢

  عھد اردشیر ، احسان عباس ، ترجمه محمد علی امامی شوستری - ٢١٣

  مزدک ، زھره وفایی  - ٢١۴

  حماسه بابک خرم دین، نادعلی ھمدانی - ٢١۵

  مولفین ، ترجمه مجید رضیعصر اوستا ،  - ٢١۶

  ادیانتاریخ ایران باستان ، اردشیر خداد - ٢١٧

  صمد علیون–باستان شناسی آذربایجان ؛از دوره اورارتو تا شروع اشکانی، گروه مولفان، ترجمه محمد فیض خواه  - ٢١٨

  عنایت هللا رضالوکونین، ترجمه . گ.تمدن ایران ساسانی، و - ٢١٩

  اژیک ، ترجمه اکبر معارفیپال کریودر جستجوی زرتشت ،  - ٢٢٠

  از زبان داریوش، ھاید ماری کخ، ترجمه پرویز رجبی - ٢٢١

  داستانھای ایران قدیم، حسن پیرنیا - ٢٢٢

  زندگی و مرگ پھلوانان در شاھنامه، محمد علی اسالمی ندوشن - ٢٢٣

  پزشکی در ایران باستان - ٢٢۴

  ھدایت واژه ھای ایرانی نوشته ھای باستانی ، شھرام - ٢٢۵

  اسکندر و ادبیات ایران و شخصیت مذھبی اسکندر، سید حسن صفوی - ٢٢۶
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  کیانیان ، آرتور کریستن سن، ترجمه ذبیح هللا صفا - ٢٢٧

  مجموعه آثار ایران باستان در موزه ھای بزرگ جھان ، دو جلدی، بھنام محمد پناه: کھن دیار - ٢٢٨

  تاریخ اورارتو، محمد جواد مشکور - ٢٢٩

پروفسور کای بار، پروفسور آسموسن، دکتر مری بویس، ترجمه فریدون  مجموعه سه گفتار از: زرتشتی دیانت - ٢٣٠

  وھمن

  کاوه آھنگر و درفش کاویانی ، آرتور کریستن سن، ترجمه منیژه احدزادگان آھنی - ٢٣١

  از قدیمترین ازمنه تا دوره ساسانیان ، ملکزاده بیانی: جلد اول : تاریخ سکه - ٢٣٢

  شرح زندگانی کوروش و داریوش، فره وشی: باستان نامه  - ٢٣٣

  باستان شناسی ایران باستان، لوئی واند نبرگ، ترجمه عیسی بھنام - ٢٣۴

  ،  مھرداد بھار )پاره نخست و پاره دویم( پژوھشی در اساطیر ایران ، - ٢٣۵

  رقیه بھزادیاز تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان، لئوناردو کینگ، ترجمه : تاریخ بابل - ٢٣۶

  تاریخ و تمدن ایالم، یوسف مجید زاده - ٢٣٧

  تاریخ علم برای نوجوانان، حسن ساالری: علم در ایران باستان - ٢٣٨

  )تجدد(گردآوری و تفسیر متون اوستایی، مھین جھان بگلو : تراژدی آفرینش - ٢٣٩

  ر سرزمین ایران، ایرج اسکندریروند فروپاشی جامعه بدوی و تشکیل نخستین دولت د: در تاریکی ھزاره ھا - ٢۴٠

  دین ایرانی بر پایه متنھای مھم یونانی، امیل بنونیست ، ترجمه بھمن سرکاراتی - ٢۴١

  زندگی و جھانداری کوروش کبیر ، شاھپور شھبازی - ٢۴٢

  وخشور ایران؛ داستانی بر پایه سرگذشت زرتشت، میر جالل الدین کزازی - ٢۴٣

  ی ، ترجمه منصوره اتحادیه و فرحناز امیر خانی سقوط ساسانیان ، تورج دریای - ٢۴۴

از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، گردآوری از احسان  –بخش اول  –جلد سوم  –تاریخ ایران کمبریج  - ٢۴۵

  یارشاطر، مترجم حسن انوشه

ھانری کربن ، ، ) به نمایه ھای زرتشتی در فلسفه سھروردی(روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان  - ٢۴۶

  ترجمه عبدالمحمد روح بخشان

، ھانری کرین، ترجمه و ) محرک ھای زرتشتی  در فلسفه اشراق(روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان - ٢۴٧

  گزارش احمد فردید و عبدالحمید گلشن

  

  

  

  

  

  خ اسالم یتار

  م یالفھرست ، ابن ند -١

  یجلد ١٣ر ، یالكامل ابن اث -٢

  ، ترجمه فارسی ی، واقد یالمغاز -٣
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  انیخ اسالم ، رسول جعفریمنابع تار -۴

  ك سپھرللسان الم یخ ، محمد تقیناسخ التوار -۵

  یخ طبریتار -۶

  ی، ترجمه فارس یعقوبیخ یتار -٧

  ینینائ ید محمد رضا جاللی، مترجم س ی، ھشام ابن محمد الكلب) عرب یبت ھا(االصنام  -٨

  ینیر ، عالمه امیالغد -٩

 م كشاورزی، ترجمه كر یران ، پطروشفسكیاسالم در ا -١٠

 تاریخ عرب قبل از اسالم ، عبدالعزیز سالم ، ترجمه صدری نیا -١١

 )دو جلدی (، ترجمه ابوالقاسم پاینده  یالذھب ، مسعودمروج  -١٢

  )فارسی ترجمه( ، یمروج الذھب ، مسعود -١٣

  یاخبار الطوال ، ترجمه فارس -١۴

   ابومحمد احمد بن اعثم کوفی الکندی ، ، )ترجمه(الفتوح  -١۵

 یفتوح البلدان ، بالذر -١۶

  یطبقات ، ابن سعد واقد -١٧

  دانیخ المصور ، طارق السویاندلس التار -١٨

  یدوان یخ اسالم از آغاز تا ھجرت ، علیتار -١٩

  ناصر طباطباییسید به ، ترجمه ی، ابن قت) استیامامت و س(خ الخلفاء یتار -٢٠

  ی، ترجمه فارس یخ ، مقدسیالبداء و التار -٢١

  ی، ترجمه فارس یخ المختصر الدول ، ابن عبریتار -٢٢

  تمدن اسالم و عرب ، گوستاولبون ، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیالنی -٢٣

  یدونین فری، حس یامام مجتب -٢۴

  انیبید طید حمیط ، ترجمه سیامبر ، ھشام جعیمنش پ -٢۵

  بودراجا. و رام ییطباطبا ید مصطفی، ترجمه س یان ، محمد عبدالرزاق كانپوریبرمك -٢۶

  انیرستم یمعصومان ، محمد عل یاسیت سیحاكم  -٢٧

  تاریخ پیامبر  اسالم ، ابوالقاسم گرجی -٢٨

  تاریخ پیامبر اسالم ،محمد ابراھیم آیتی -٢٩

  الشامی ، ترجمه سید محمد ثقفی، علی اکبر مھدی پورتاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم ھجری ، فضیلت  -٣٠

  تاریخ شیعه و فرقه ھای اسالم تا قرن چھارم ، محمد جواد مشکور -٣١

  تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه ، فلوتن ، ترجمه سید مرتضی ھاشمی حائری -٣٢

  جنبش زیدیه در ایران ، عبدالرفیع حقیقت  -٣٣

  ابطال تحلیلی بابیگری ، بھائیگری و قادیانیگری ، یحیی نوریخاتمیت پیامبر اسالم و  -٣۴

  ، سید محمد رضا آقامیری) ص(زندگی پیامبر اسالم  -٣۵

  احوال و آثار محمد بن جریر طبری ، علی اکبر شھابی -٣۶

  زندگی پرافتخار سلمان فارسی ، مصطفی غالمحسینی -٣٧
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  در باره امام حسن ، محمد مھدی حاجی پروانه -٣٨

  نقد کتاب بیست و سه سال ، مصطفی حسینی طباطبایی: خیانت در گزارش تاریخ  -٣٩

  ، بعثه مقام معظم رھبری) س(زندگانی حضرت زینب  -۴٠

  ، محمد مھدی حاجی پروانه) ع(زندگی نامه امام جعفر صادق  -۴١

  ، محمد مھدی حاجی پروانه) ع(زندگی نامه امام سجاد  -۴٢

  ، محمد مھدی حاجی پروانه) ع(بررسی زندگی امام حسین  -۴٣

  ، محمد مھدی حاجی پروانه) ع(زندگی نامه و سیره امام محمد باقر  -۴۴

  سلمان پاک ، لویی ماسینیون -۴۵

  ترجمه سیره ابن اسحاق ، ویرایش متن از جعفر مدرس صادقی: سیرت رسول هللا -۴۶

  کارنامه اسالم ، زرین کوب -۴٧

  )متن عربی ( ی، واقد یالمغاز -۴٨

  ، ترجمه کیانوش حشمتیزندگی نامه پیامبر اسالم ، کارن آرمسترانگ : محمد  -۴٩

  ، مرتضی مطھری) ع(مسئله صلح امام حسن  -۵٠

  دنیای اسالم ، مالیس روت ون ، ترجمه مرتضی مدنی نژاد -۵١

  ، ترجمه فارسی از محمود مھدوی دامغانیمغازی ، واقدی  -۵٢

  مارگولیوث ، ترجمه رشید یاسمی مقام ایران در تاریخ اسالم ، -۵٣

  نامه ھا و پیمان ھای سیاسی حضرت محمد و اسناد صدر اسالم ، محمد حمید هللا ، ترجمه سید محمد حسینی -۵۴

  نگرشی نو به تاریخ صدر اسالم ، شیخ عثمان بن محمد الخمیس ، ترجمه اسحاق بن عبدهللا العوضی -۵۵

  جعفریتاریخ اسالم از منظر قرآن ، یعقوب  -۵۶

  جنگ بدر ، ابوشھاب -۵٧

  محمد آل هللا: عراقی ، بازخوانی از  –اخبار و راویان شیعه ، محمود شکری آلوسی  -۵٨

 تاریخ و عقاید ، مھدی فرمانیان: اسماعیلیه  -۵٩

  آفرینش و تاریخ ، مقدسی ، ترجمه شفیعی کدکنی -۶٠

  تاریخ قرآن ، عبدالصبور شاھین ، ترجمه سید حسین سیدی -۶١

۶٢-    

  از آغاز تا پایان آل بویه ، سید احمد رضا خضری: تاریخ خالفت عباسی  -۶٣

  بامداد اسالم ، عبدالحسین زرین کوب -۶۴

  از ترجمه پارسی تاریخ طبری ، برگردان ابولقاسم پاینده : زندگی نامه پیامبر   -۶۵

  ، سپھروز مولودی) ص(عایشه در حیات محمد  -۶۶

  غالمحسین زرگری نژادتاریخ صدر اسالم ،  -۶٧

  پیامبری و جھاد ، جالل الدین فارسی -۶٨

  فاطمه عاشورا، محمد رضا سنگری -۶٩

  از ھجرت تا رحلت ، علی اکبر قرشی -٧٠

  جایگاه زنان در نھضت عاشورا ، حمیده مرتضوی -٧١
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١١ 
 

  پیوند دین و سیاست در گفتمان عاشورا ، مصطفی جعفر پیشه فرد -٧٢

  اسپانیا ، سید احمد رضا خضریاسالم و تشیع در  -٧٣

  بازخوانی داستان کربال ، امیر حسین خنجی -٧۴

  داستان غدیر ، امیر حسین خنجی -٧۵

  پیامبر ، زین العابدین رھنما ، سه جلد -٧۶

  گردآورندگان سخنان امیر المومنین قبل از سید رضی ، عزیز هللا عطاردی -٧٧

  جھت گیری طبقاتی اسالم ، علی شریعتی -٧٨

  رازھا و رمزھای کربال ، ابرھیم یزدی -٧٩

  کشتی نجات ، شھریار رضاپور -٨٠

  ، سید محمد جواد آیت هللا زاده مرعشی نجفی) ع(مناقب امام علی   -٨١

  جزء چھارم) جواھر الکالم(آثار الشیعه االمامیه ، عبدالعزیز  -٨٢

  اسماعیلیه ، گروھی از نویسندگان -٨٣

  ، عبدهللا بن عبدالعزیز، ترجمه اسحاق دبیری) ع(من قتل الحسین: جمه کتاب، تر) ع(استشھاد حسین  -٨۴

  فرقه ھای اسالمی ، ویلفرد مادلونگ ، ترجمه ابوالقاسم سری -٨۵

  ناث ؛ و گلدزیھر ، ترجمه محمود رضا افتخار زاده. شعوبیه ، ر: اسالم در ایران  -٨۶

  سنی الملوک االرض و االنبیاء ، حمزه اصفھانی ، ترجمه جعفر شعار  -٨٧

  )متن عربی( کثیرسیره النبویه، ابن  -٨٨

  ) متن عربی( التنبه و االشراف ، مسعودی -٨٩

  مروارید درخشان ، عبدالھادی مسعودی -٩٠

  بانک جامع عاشورا ، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفھان -٩١

  ، محمد رضایی آدریانی) ع(سازی در باره زندگی امام رضا آئین برنامه  -٩٢

  بودراجا. ه. برمکیان ، محمد عبدالرزاق کانپوری ، ترجمه سید مصطفی طباطبایی و رام  -٩٣

  ، علی گوران) مھمترین غزوه تاریخ اسالم(حنین   -٩۴

  دوانیصحنه ھای تکان دھنده در تاریخ اسالم ، محمد عبدهللا عنان ، ترجمه علی  -٩۵

  ) س(زندگی حضرت زھرا -٩۶

٩٧-   

  احد ، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج -٩٨

  پیامبر و یھود حجاز ، پژوھشکده تاریخ و سیره اھل بیت  -٩٩

  قیام مختار ثقفی، محمد چنگیزی - ١٠٠

  ، مصطفی صادقی) ترجمه تحقیقی مقتل خوارزمی) : ع(شرح غم حسین  - ١٠١

  محمد بن حسین بن عمر ھرویاخبار آل برمک ،  - ١٠٢

  تشیع در مسیر تاریخ، حسین جعفری، ترجمه محمد تقی آیت اللھی - ١٠٣

  قمی ه، سید اصغر ناظم زاد) ع(اصحاب امام علی  - ١٠۴

  داستانھای قرآن و تاریخ انبیاء در المیزان، محمد حسین طباطبایی - ١٠۵
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١٢ 
 

  ، محمد جواد نجفی)س(زندگی حضرت زھرا  - ١٠۶

  تاریخی ھجرت امام رضا از مدینه تا مرو ، جلیل عرفان منش جغرافیای - ١٠٧

  ، محمد ھاشم خراسانی) ع(امام ھادی  –منتخب التواریخ  - ١٠٨

  بشارتھای انبیاء الھی و دیگران در باره ظھور رسول خدا ، ھاشم رسولی محالتی - ١٠٩

  ، لطیف و محمد رضا راشدی) ع(سیره و زندگانی حضرت امام محمد تقی  - ١١٠

  ، حسین عماد زاده) امام رضا ع(زندگی ائمه معصومین یا چھارده معصوم  - ١١١

  ، محمد جواد مولوی نیا) امام محمد باقر ع) (ع(تاریخ چھارده معصوم  - ١١٢

  تاریخ تفصیلی جنگھای جمل ، صفین ، نھروان، تالیف مھدی احمدی: سیف الواعظین و الذاکرین - ١١٣

  تصحیح محمد شیروانی، ) مولف تبصره العوام(، محمد بن حسین رازی  .ق ٧و  ۶در امامت و والیت از قرت نرھه الکرام و بستان العوام ،  - ١١۴

 بحث به سنت اھل علماي با که ھارون دربار در ،)ع( صادق امام شاگردان از بانویی مناظرات شرح :حسنیه - ١١۵

  .فربودي محمد بازنویسی و تحقیق ،رازي ابوالفتوح،نشست

  التنبیه االشراف ، مسعودی ، ترجمه ابوالقاسم پاینده - ١١٦

 برمکیان ، محمد عبدالرزاق کانپوری ، ترجمه سید مصطفی طباطبایی  - ١١٧

  )متن عربی(المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم ، ابن جوزی  - ١١٨

  )متن عربی(تاریخ اسالم ، ذھبی  - ١١٩

  النھایه ، ابن کثیر دمشقیالبدایه و  - ١٢٠

  تاریخ خلیفه ، ابن خیاط - ١٢١

  ھارون الرشید ، پناھی سمنانی - ١٢٢

  تاریخ دمشق ، ابن عساکر - ١٢٣

  الوافی بالوفیات، صفدی - ١٢۴

  ، عبدالفتاح عبدالمقصود ، ترجمه سید محمد مھدی جعفری) ع(امام علی  - ١٢۵

  جواھر کالمجرجی زیدان، ترجمه علی تاریخ تمدن اسالم،  - ١٢۶

  از خالفت تا شھادت ، صالح الدین عبدالفتاح الخالدی:خلفای راشدین  - ١٢٧

  فروغ ابدیت ، جعفر سبحانی - ١٢٨

  پیرامون سیره نبوی ، طه حسین ، ترجمه بدرالدین کتابی - ١٢٩

  )عصر پھلوی؛ خسرو معتضد(و ) آشتیانیبعد از اسالم ؛ تالیف عباس اقبال (و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  - ١٣٠

  عایشه بعد از پیامبر ، کورت فیشلر، ترجمه ذبیح هللا منصوری - ١٣١

  پیگو لوسکایا ، ترجمه عنایت هللا رضا. و.، ن. م ۶تا  ۴حدود مرزھای روم شرقی و ایران در سده ھای : اعراب - ١٣٢

  قیام عاشورا و گسترش تشیه در ایران، حسن بساک - ١٣٣

  امام باقر و فرصت طالیی برای نشر علوم اھل بیت ، واحد تحقیقات موسسه تبیان - ١٣۴

  ) متن عربی(مروج الذھب ، مسعودی  - ١٣۵

  گزیده تاریخ بلعمی، دکتر جعفر شعار ، دکتر سید محمود طباطبایی - ١٣۶

  سفرنامه ابن جبیر ، ترجمه پرویز اتابکی - ١٣٧

  ، مصطفی حسینی طباطبایی بین النھرین در روزگار خلفای راشدین - ١٣٨
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١٣ 
 

  بارتولد، ترجمه سیروس ایزدی. خلیفه و سلطان، و - ١٣٩

  تاریخ و عقاید ، مھدی فرمانیان و سید علی موسوی نژاد: زیدیه  - ١۴٠

  پرشکوه ترین نرمش قھرمانانه تاریخ، شیخ راضی آل یاسین، ترجمه سید علی خامنه ای) ع(صلح امام حسن  - ١۴١

  )از مجموعه چند جلدی(دوم اول و جلد فقط ، ) متن عربی(انساب االشراف، احمد بن یحیی بالذری  - ١۴٢

  احمد. ا: پیامبر و پرولتاریا، کریس ھارمن، ترجمه  - ١۴٣

  تشیع، کاول ھیلن برانه  - ١۴۴

  اسالمی مکه و مدینه، رسول جعفریان - ١۴۵

  وندقیامھای شیعه در تاریخ اسالم، صادق آئینه  - ١۴۶

  پطروشفسکی، ترجمه کریم کشاورز. پ. اسالم در ایران ، ا - ١۴٧

  ، طه حسین، ترجمه سید جعفر شھیدی) ترجمه جلد اول الفتنه الکبری(انقالب بزرگ  - ١۴٨

  ، سید جعفر شھیدی)تا پایان امویان( تاریخ تحلیلی اسالم - ١۴٩

  ، ترجمه جمعی از پژوھشگران، با نظارت سید علیرضا واسعی ترمانینی عبد السالم، رویدادھای تاریخ اسالم - ١۵٠

  بردگی از دیدگاه اسالم، مصطفی حسینی - ١۵١

  دایره المعارف تشیع، سید محمد مھدی جعفری - ١۵٢

  تقویم شیعه، عبدالحسین نیشابوری - ١۵٣

  شخصیت و قیام زید بن علی، سید ابوالفضل رضوی اردکانی - ١۵۴

  ، محمد باقر انصاری)ع(مجتبی کتابشناسی امام حسن  - ١۵۵

  ، ناصرالدین انصاری قمی)ع(کتابشناسی امام کاظم  - ١۵۶

  دیدگاه ھای دو خلیفه، نجاح الطائی - ١۵٧

  فاطمیان و سنتھای تعلیمی و علمی آنان ، ھاینس ھالم ، ترجمه فریدون بدره ای - ١۵٨

  تاریخ انبیاء ، سید ھاشم رسولی محالتی - ١۵٩

  ، محمد دشتی) ع(م حسن مجتبی فرھنگ سخنان اما - ١۶٠

  ...پژوھشی پیرامون خالفت نخستین ، ویلفرد مادلونگ ، ترجمه احمد نمایی و ) : ص(جانشینی حضرت محمد  - ١۶١

  . دیوان خطب ابن نباته - ١۶٢

  ترجمه سعید راد رحیمی  حسین براقی نجفی،تاریخ کوفه ،  - ١۶٣

عبید و سیرتھم اثر ابی عبدهللا محمد الصنھاجی، ترجمه حجت هللا  تاریخ فاطمیان؛ ترجمه کتاب اخبار ملوک بنی - ١۶۴

  جودکی

  )جلد  ٢۵(الذریعه ، آقا بزرگ تھرانی  - ١۶۵

مصطفی خالقداد ھاشمی، با مقدمه سید :، تحریر نو از ) ترجمه کتاب الملل  النحل از شھرستانی(توضیح الملل  - ١۶۶

  محمدرضا جاللی نائینی

  تاریخ خلفای فاطمی ، عبدالرحمن سیف آزاد  -١۶٧ 

  تاریخ سیاسی صدر اسالم، ترجمه محمود رضا افتخار زاده  - ١۶٨

  پیامبر و دیوانه، جبران خلیل جبران ، ترجمه نجف دریابندری - ١۶٩

  آشنایی با فرق تشیع،  - ١٧٠
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١۴ 
 

  ترجمه لھوف ، علی ابن موسی ابن طاوس ،  - ١٧١

  شیعه، صادق آئینه وندادبیات انقالب در  - ١٧٢

  تشیع در ری، رسول جعفریان - ١٧٣

  ساله، بیانات رھبر انقالب  ٢۵٠انسان  - ١٧۴

  تاریخ حدیث، کاظم مدیر شانه چی - ١٧۵

  سلسله ھای اسالمی، کلیفورد ادموند باسورث، ترجمه فریدون بدره ای - ١٧۶

  تاریخ تشیع ، محمد کاظم خواجویان - ١٧٧

  الالنی، ترجمه فریدون بدره ای. شیعی، ارزینا آرنخستین اندیشه ھای  - ١٧٨

  شیعه در شبه قاره، حسن فقیه - ١٧٩

  ، محسن شریفی.)ق ٢۵٠تا  ۶۵از سال (قیام ھای شیعی  - ١٨٠

  مطالعاتی در تاریخ تشیع، محمد کاظم رحمتی - ١٨١

  جغرافیای تاریخی ھجرت امام رضا از مدینه تا مرو ، جلیل عرفان منش  - ١٨٢

  سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان –حیات فکری  - ١٨٣

  دولت ھای شیعه در طول تاریخ، محمد جواد مغنیه، ترجمه محمد بحرینی کاشمری - ١٨۴

  .، مولفین ، زیر نظر سید احمد رضا خضری ١تاریخ تشیع ، ج  - ١٨۵

  و مھدی رستم نژادعاشورا، سعید داودی  - ١٨۶

  اصغر رضوانی دشمنی ابن تیمیه با اھل بیت، علی - ١٨٧

  شیعه و سابقه تاریخی آن، محمد رضا مظفر - ١٨٨

  شیعه در گذر تاریخ، جعفر سبحانی - ١٨٩

  ، مجید معارف)ع(زندگی سیاسی امام علی  - ١٩٠

  تاریخ خلفا ، رسول جعفریان - ١٩١

  تاریخ فرق اسالمی ، حسین صابری - ١٩٢

  اسالم، کرن ارمسترانگ، ترجمه محسن سپھردین یھود مسیحیت و : خداشناسی از ابراھیم تا کنون  - ١٩٣

  با خلفا، علی لباف) ع(دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی  - ١٩۴

  بنت الشاطی، ترجمه محمد علی خلیلی. زنان پیغمبر، س - ١٩۵

  تحول مبانی مشروعیت خالفت ؛ از آغاز تا فروپاشی عباسیان، حاتم قادری - ١٩۶

  قرن اول تا پایان قرن دھم، مھدی فقیه ایمانیاز دھه سوم : تاریخ تشیع اصفھان  - ١٩٧

  از دھه سوم قرن اول تا پایان قرن دھم، مھدی فقیه ایمانی: تاریخ تشیع اصفھان  - ١٩٧

  قَرائى على طباطبائى ، ترجمه سید مدرسى حسین سیدنخستین ھجری، میراث مکتوب شیعه ؛ از سه قرن  - ١٩٨

  جعفريان رسول

  حسین مدرسی طباطباییزمین در فقه اسالمی ،  - ١٩٩

نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، حسین مدرسی طباطبایی ، : مکتب در فرایند تکامل - ٢٠٠

  ترجمه ھاشم ایزد پناه

  محمد آصف فکرت: ترجمه ، حسین مدرسی طباطبایی؛ کلیات و کتابشناسی؛ ای بر فقه شیعه مقدمه - ٢٠١
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١۵ 
 

  مسعود انصاری: مترجم، عبدالملک ابن ھشام، ) لدسه ج(سیرت محمد رسول هللا  - ٢٠٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  )علویان -سامانیان -صفاریان –طاھریان  - دو قرن اول(ه یقرون اول

  ن كوبیدو قرن سكوت ، دكتر زر -١

  ن كوبیران بعد از اسالم ، دكتر زریخ ایتار -٢

  یخ بخارا ، نرشخیتار -٣

  یسید نفین ، سعیبابك خرم د -۴

  یب بغدادی، خطخ بغداد یتار -۵

  محمد رضا شفیعی کدکنی، ترجمه  یخ ، مقدسیالبداء و التار -۶

  بھار یح ملك الشعرایستان ، تصحیخ سیتار -٧

  یسید نفین ، سعیبابك خرم د -٨

  ی، رسول رضو یخنگاریبابك و نقد تار -٩

  تاریخ ایران بعد از اسالم ، مجتبی قنبری -١٠

  جغرافیای تاریخی ایران ، بارتولد -١١

  خاندان نوبختی ، عباس اقبال -١٢

  کارنامه اسالم ، عبدالحسین زرین کوب -١٣

  علویان طبرستان ، ابوالفتح حکیمیان -١۴

  دلیران جانباز ، ذبیح هللا صفا  -١۵

  قیام مازیار و بابک خرم دین ، ناصر نجمی -١۶

  ، ویرایش امیر حسین خنجی تاریخ بخارا ، نرشخی -١٧

  یزیزین االخبار ، گرد -١٨

  نھضت خرم دینی در ایران ، حمید حمید -١٩

  پرمون. بابک خرم دین ، م -٢٠

  جایگاه بابک خرم دین ، کام بخش فرد: قلعه جمھور یا دژبذ  -٢١

  چگونگی فرمانروایی عضدالدوله دیلمی و بررسی اوضاع ایران در زمان آل بویه ، علی اصغر فقیھی -٢٢

  انجام ، امیر اکبریتاریخ حکومت طاھریان از آغاز تا  -٢٣

  ابومسلم خراسانی ، حسین فراھانی -٢۴
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١۶ 
 

  یحیایی. ر.کولسنیکف ، ترجمه م. آی.ایران در آستانه یورش تازیان ، آ -٢۵

 ، ابوعلی بلعمی) ترجمه تاریخنامه طبری(تاریخ بلعمی  -٢۶

  شھریاران گمنام ، احمد کسروی -٢٧

  خالفت اموی و عباسی ، حسینعلی ممتحنجنبش ملی ایرانیان در برابر : نھضت شعوبیه  -٢٨

  از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان، ادموند کلیفورد باسورث، ترجمه حسن انوشه: تاریخ سیستان  -٢٩

  ، ملک شاه حسین بن ملک سیستانی، به اھتمام منوچھر ستوده . ق١٠٢٨تاریخ سیستان از ادوار باستانی تا سال : احیاء الملوک -٣٠

  تاریخ بلعمی ، ابوعلی بلعمی ، تصحیح ملک الشعرای بھار، به کوشش محمد پروین گنابادی  -٣١

  لمه، عباس پرویزااز عرب تا دی -٣٢

  ، غالمحسین صدیقی.جنبش ھای دینی ایرانی در قرنھای دوم و سوم ق -٣٣

  مالیریتاریخ و فرھنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی، محمد محمدی  -٣۴

  فرمانروایی و قلمرو دیلمیان ، مینورسکی ، ترجمه جھانگیر قائم مقامی -٣۵

  )عصر پھلوی؛ خسرو معتضد(و ) بعد از اسالم ؛ تالیف عباس اقبال آشتیانی(و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  -٣۶

  یعقوب لیث، باستانی پاریزی -٣٧

  حسین یوسفیابومسلم سردار خراسان، غالم -٣٨

  تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی، برتولد اشپولر، ترجمه مریم میر احمدی -٣٩

  تاریخ خاندان طاھری، سعید نفیسی -۴٠

  حسین فراھانیابومسلم خراسانی ،  -۴١

  از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، سعید نفیسی: تاریخ اجتماعی ایران  -۴٢

  مسلمانان تا پایان طاھریان، حسین مفتخری، حسین زمانیتاریخ ایران از ورود  -۴٣

  تحلیلی کوتاه از جنبش خرم دینان و نھضت حروفیان ، ابوذر ورداسبی: سرخ جامگان و نمد پوشان  -۴۴

  رضا انزابی –بابک، جالل برگشاد، ترجمه رحیم رئیس نیا  -۴۵

  امیر اسماعیل سامانی ، پناھی سمنانی -۴۶

  خراسان و سیستان در سه قرن اول ھجری، کاندیداکاد میسین محمد اعظم سیستانیقیام ھای مردم  -۴٧

  فرای ، ترجمه محمود محمودی . دستاورد قرون وسطی ، ریچارد ن: بخارا -۴٨

  تاریخ سامانیان، جواد ھروی -۴٩

  ابومسلم خراسانی، محمد عبدالغنی حسن، ترجمه شفیعی کدکنی -۵٠

  ن ساسانیان تا پایان آل بویه، عبدالحسین زرین کوباز پایا: تاریخ مردم ایران -۵١

  ) شوشتری(تاریخ زبان و ادبیات ایران در عصر سامانیان و غزنویان، عباس مھرین  -۵٣

  سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی ، آکادمی علوم تاجیکستان -۵۴

  

  

  

  

   )خوارزمشاھیان -آل بویه - سلجوقیان –ان یغزنو(قرون میانی
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١٧ 
 

  اضیاكبر ف یح دكتر علی، تصح یھقیب خیتار -١

  ی، عبدالملك ثعالب) رعم یغرر اخبار ملوك فرس و س( یخ ثعالبیتار -٢

  یح دكتر محمد رضا محرری،تصحیل جرجانیداسماعیم سی،حكیره خوارزمشاھیذخ -٣

  ی، جوزجان یطبقات ناصر -۴

  عبدالمحمد آیتی، ترجمه یخ مختصر الدول ، ابن العبریتار -۵

  االمم ، ابن مسکویه رازی تجارب -۶

   جرفادقانیعتبی ، ترجمه فارسی از ،  ینیمیخ یتار -٧

  بھار یح ملك الشعرایخ و القصص ، تصحیمجمل التوار -٨

  یزی، گرد)زین االخبار(تاریخ گردیزی  -٩

  هیلیاسماع -١٠

  یم ، حمد هللا مستوفیاحسن التقاس -١١

  یران بعد از اسالم ، قنبریخ ایتار -١٢

  یح هللا منصوریر، ترجمه ذبیخداوند الموت،  پل آم -١٣

  عقوب آژندیان ، ترجمه یموریج ، دوره تیران كمبریخ ایتار -١۴

  ی، احسان طبر یو جامعه غزنو یھقیابوالفضل ب -١۵

  انیفرمان ید ، مھدیخ و عقایتار: ه یلیاسماع -١۶

  عقوب آژندی، کارل یان و جان ماسون اسمیت، ترجمه  یپطروشفسكران در دوره مغول، یا یاقتصاد – یخ اجتماعیتار -١٧

  گلوین جھان بیر حسی،به كوشش ام) خ غازان خانیبخش سوم از تار(دوره مغول  یخ اجتماعیتار -١٨

  یدون بدره ایس ، ترجمه فریان ، برنارد لوئیلیخ اسماعیتار -١٩

  حدود العالم ، مولف مجھول ، به کوشش منوچھر ستوده -٢٠

  الصدور و آیه السرور ، بنداریراحه  -٢١

  تاریخ سلجوقیان کرمان، محمد ابن ابراھیم: تواریخ آل سلجوق  -٢٢

  قابوس نامه ، کیکاوس بن وشمگیر  -٢٣

  در پیرامون تاریخ بیھقی، سعید نفیسی -٢۴

  ، بھنداریخالصه التواریخ  -٢۵

  سمرقند ، امین معروف ، ترجمه کاظم شیوا رضوی -٢۶

  ریخ ، عبدالقادر بن ملوک شاه بداولیمنتخب التوا - ٢٧ 

  از پرویز تا چنگیز ، تقی زاده  -٢٨

  الغراضه فی الحکایته السلجوقیه ، حسینی یزدی -٢٩

  زین االخبار ، گردیزی -٣٠

  تاریخ الوزراء ، نجم الدین ابوالرجا قمی ، به کوشش محمد تقی دانش پژوه -٣١

  اخبار سالجقه روم ، محمد جواد مشکور -٣٢

  ، ترجمه سید ابوالفضل طباطبایی مینورسکی با تعلیقات،  رانیسفرنامه ابودلف در ا -٣٣

  آثار الباقیه ، ابویحان بیرونی ، تعلیق پرویز اذکایی  -٣۴



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٨ 
 

  اسماعیلیه یا ھدایه المومنین الطالبیین ، محمد بن زین العابدین خراسانی فدایی ، ترجمه الکساندر سیمیونوف -٣۵

  )جزوه درسی( انیو غور انیدر دوره خوارزمشاھ رانیا خیتار -٣۶

  ، گردآوری از بھمن انصاری)علی بن زید البیھقی(تاریخ بیھق، ابن فندق  -٣٧

  از جامع التواریخ خواجه رشید الدین فضل هللا، به کوشش محمد دبیر سیاقی: تاریخ غزنویان و سامانیان و آل بویه  -٣٨

  حسن انوشه تاریخ غزنویان ، باسورث ، ترجمه -٣٩

  تاریخ و فرھنگی ترکمنھا، محمد صالح راسخ یلدرم، به اھتمام عبدالعزیز عمر  -۴٠

  سیر الملوک ، خواجه نظام الملک ، به اھتمام ھیوبرت دارک  -۴١

  عقد العلی للموقف االعلی ، افضل الدین کرمانی ، تصحیح علیمحمد عامری نائینی، مقدمه باستانی پاریزی -۴٢

  متاخر ، عروج و اضمحالل ، ادموند کلیفورد باسورث ، ترجمه عبدالوھاب فناییغزنویان  -۴٣

  نجیب مایل ھروی ، اکبر عشیق کابلی: عطاملک جوینی ، گردآوری )  الموت نسخه فتح نامه(نامه الموت  -۴۴

  تاریخ آل بویه، علی اصغر فقیھی -۴۵

بدَ ترجمه فارسی کتاب ( تاریخ سلسله سلجوقی، تالیف محمد حسین جلیلی  -۴۶ ُ َ  هز ُخب ه و ن َ ُصر ُصره ، تالیف بنداری هالن   )الع

  سلجوقنامه ، ظھیر الدین نیشابوری -۴٧

  ، افضل الدین کرمانی ،  ایالعل هللحضر یسمط العل -۴٨

  ، افضل الدین کرمانی ، )تاریخ افضل(فی وقایع کرمان بدایع االزمان  -۴٩

  ، ) علی بن زید بیھقی( تاریخ بیھق، ابن فندق  -۵٠

  تاریخ اسماعیلیه ، ھدایت المومنین الطالبیین، محمد بن زین العابدین خراسانی فدایی ، تصحیح الکساندر سیمیونف -۵١

  تاریخ و عقاید اسماعیلیه ، فرھاد دفتری ، ترجمه فریدون بدره ای -۵٢

  المسالک  و الممالک ، اصطخری   -۵٣

  ، علی بن احمد منتجب الدین بدیع، تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی) مجموعه مراسالت دیوان سلطان سنجر(عتبه الکتبه  -۵۴

  .،   ترجمه عبد هللا امیدوار) فقه شیعه اسماعیلیه(دعایم االسالم،  -۵۵

  بن احمد غزالی، جالل الدین ھمایی شرح حال ابوحامد محمد: غرالی نامه  -۵۶

  داستانی بر پایه سرگذشت فردوسی، میر جالل الدین کزازی: فرزند ایران -۵٧

  ، ناصر نجمی) حسن صباح( فرمانروای الموت  -۵٨

  )خسرو معتضدعصر پھلوی؛ (و ) بعد از اسالم ؛ تالیف عباس اقبال آشتیانی(و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  -۵٩

  قالع اسماعیلیه ، منوچھر ستوده -۶٠

  به کوشش ایرج افشارمحمود بن بختیار اتابکی، ، .)ق ٧و۶و۵مجموعه منشات و فرامین از قرن (المختارات من الرسائل -۶١

  پیشینه باستانی زبان پارسی دری ، زبان و ادبیات دری در عھد غزنوی، عبدالواحد سیدی -۶٢

  ، به کوشش سید محمد دبیر سیاقی)تالیف خواجه رشید الدین فضل هللا(جانشینان او حسن صباح و  -۶٣

  قراختائیان، مولف مجھول: تاریخ شاھی  -۶۴

  رضا انزابی نژاد: دستور الوزاره، محمودبن محمد بن الحسین االصفھانی، تصحیح  - ۶۵ 

  تاریخ دیالمه و غزنویان، عباس پرویز -۶۶

  آرین پور. برتلس، ترجمه ی. ی.ان، اناصر خسرو و اسماعیلی -۶٧

  فرای، ترجمه مسعود رجب نیا. عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد ن -۶٨
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١٩ 
 

  ، به کوشش محمد کریمی زنجانی اصل)مجموعه مقاالت(ابن سینا و جنبش ھای باطنی،  -۶٩

  محمود غزنوی سرآغاز واپسگرایی در ایران، غالمرضا سلیم -٧٠

  و اسماعیلیان، محمد کریمی زنجانی اصلدرآمدی بر کشاکش غزالی  -٧١

  لمبتون، ترجمه یعقوب آژند. تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، آن -٧٢

  تاریخ دودمان بویه، علینقی بھمنیار کرمانی -٧٣

  بارتولد، ترجمه غفار حسینی. تاریخ ترکھای آسیای میانه، و -٧۴

  ترجمه فریدون بدره ایھاجسن ، . س. گ. فرقه اسماعیلیه ، مارشال  -٧۵

  سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت، ناصر نجمی، با مقدمه فاروق صفی زاده -٧۶

  جعفر زاده. تاریخ ترکان قبل از اسالم، نویسندگان ، ترجمه ج -٧٧

  کتاب نسب انبیا و تاریخ مختصر سالطین غور افغانستان، محمد نظر ایماق فروزکوھی -٧٨

  رگ سلجوقی، عباس اقبال وزارت در عھد سالطین بز -٧٩

  آثار البالد و اخبار العباد، زکریابن محمد بن محمود قزوینی، ترجمه از جھانگیر میرزا قاجار، تصحیح میرھاشم محدث -٨٠

  ، عبدالجلیل قزوینی رازی")بعض فضائح الروافض"معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض ( نقض -٨١

  سلطنت غزنویان ، خلیل هللا خلیلی -٨٢

  سلجوقیان در آسیای کھین، تامارا تالبوت  رایس، ترجمه رقیه بھزادی -٨٣

  ) نظام مافی(زمانه زندگی و کارنامه بیھقی، مریلین والدمن ، ترجمه منصوره اتحادیه  -٨۴

  تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی تا قرن دوازده، بارتولد ، ترجمه علی محمد زھما -٨۵

  ، فاروق سومر ، ترجمه آنادردی عنصری)ترکمن ھا(اوغوزھا  -٨۶

  لمبتون، ترجمه علی مرشدی زاد. اس. کی. دولت و حکومت در دوره میانه اسالم، آن -٨٧

  از آغاز فرمانروایی تازیان تا برافتادن خالفت عباسی، قاسم تویسرکانی: زبان تازی در میان ایرانیان -٨٨

  تاریخ سالجقه یا مسامره االخبار و مسایره االخیار، محمد آقسرایی ،  -٨٩

  تاریخ غوریان، اصغر فروغی -٩٠

  از سالجقه تا صفویه ، نصرت هللا مشکوتی -٩١

  التوسل الی الترسل ، موید بغدادی ، تصحیح احمد بھمنیار  -٩٢

  بھرامیاز ظھور اسالم تا سقوط بغداد ، اکرم :تاریخ ایران  -٩٣

  خوارزمشاھیان، تاج محمد وزیر تاریخ ادبیات افغانستان در دوره دوم غزنویان، سلجوقیان، غوریان و -٩۴

  ویلم فلور –، ترجمه حسن جوادی ) میگله ممبره  –آنتونیو تنررو  –رابی بنیامین تطیلی (سه سفرنامه  -٩۵

  

  

   

  

  

  ان یموریمغول و ت

  بضیاء بزنی تاریخ فیروز شاھی ، ضیاء الدین المعروف -١
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٢٠ 
 

  نووسلتسف ، ترجمه بھداد یمور ، آناتولیر تیام -٢

  م كشاورزی، ترجمه كر ینھضت سربداران خراسان ، پطروشفسك -٣

  یده ، حمدهللا مستوفیخ گزیتار -۴

  یین نوایل ، عبدالحسیاسماع مور تا شاهیاسناد و مكانبات از ت -۵

  تاریخ رویان ، اولیاء هللا آملی -۶

  ، احمد یادگارتاریخ شاھی  -٧

  تاریخ طبرستان ، ابن اسفندیار -٨

  تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ، ظھیر الدین مرعشی ، با مقدمه جواد مشکور  -٩

  تزوک تیمور -١٠

  ، عطاملک جوینی تاریخ جھانگشای جوینی -١١

  )چاپ ھند(، به تصحیح کارل یان تاریخ مبارک غازانی ، رشید الدین فضل هللا  -١٢

  تاریخ وصاف ،وصاف الحضره -١٣

  مجموعه مقاالت در باره شاه نعمت هللا ولی ، شھرام پازوکی -١۴

  ، ترجمه علی جواھر کالم ھارولد لمبتیمور لنگ ، تالیف  -١۵

  تزوک تیمور  -١۶

  چنگیز خان ، واسیلی یان ، ترجمه محمد پور ھرمزان -١٧

 )زنجانی(، محمد مدرسی  سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیر الدین طوسی -١٨

  ، شرف الدین علی ظفر نامه منتخب التواریخ  -١٩

   ابن بطوطه، ترجمه محمد علی موحد،  رحله ابن بطوطه -٢٠

  ھنر عھد تیموریان ، عبدالحی حبیبی -٢١

  حروفیه در تاریخ ، یعقوب آژند -٢٢

  یان ، جان ماسون اسمیت ، ترجمه یعقوب آژندپطروشفسکی ، کارل تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران در دوره مغول ،  -٢٣

  جامع التواریخ ، رشید الدین فضل هللا ھمدانی ، به تصحیح ادگار بلوشه  -٢۴

  .ھاجسن، آصف فیضی، ایوانف،ترجمه یعقوب آژند. حمدانی، م. برنارد لوئیس، لویی ماسینیون، ع: اسماعیلیان،مولفین – ٢۵

  ظھور تیمور ، عباس اقبال آشتیانی -٢۶

  نسوی ، ترجمه محمد علی ناصح، منکبرتی )تاریخ جاللی(جالل الدین  هسیر -٢٧

  ، به اھتمام عبدالحسین نوایی تاریخ آل مظفر، محمود کتبی -٢٨

  اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل ، عبدالحسین نوایی -٢٩

  رجال کتاب حبیب السیر ، عبدالحسین نوایی -٣٠

  تیمور و فتح سراسری ایران ، امیر تیمور رفیعیظھور  -٣١

  ثار و احوال و افکار حافظ ، قاسم غنیآبحث در  -٣٢

  فرھنگ صنفی و مردمی تیموریان ھرات ، نجیب مایل ھروی/ در شناخت آداب کاتبان دیوان سیاسی : کاتبان دیوانی  -٣٣

  تنسوخ نامه ایلخانی ، خواجه نصیر الدین طوسی -٣۴

  االعیان ، ابن خلکانوفیات  -٣۵
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٢١ 
 

  امپراتوری زرد چنگیز خان و فرزندانش ، یواخیم بارکھاوزن ، ترجمه اردشیر نیکپور -٣۶

  جامع التواریخ ، رشید الدین فضل هللا ھمدانی ، تصحیح محمد روشن -٣٧

  زبده التواریخ ، حافظ ابرو ، تصحیح سید کمال حاج سید جوادی -٣٨

  ، تصحیح منوچھر ستودهصور االقالیم ، مولف مجھول  -٣٩

  جغرافیای تاریخی سرزمین ھای خالفت شرقی، گی لسترنج، ترجمه محمود عرفان -۴٠

  ترجمه کتاب عجائب المقدور فی اخبار تیمور، ابن عربشاه ، ترجمه محمد علی نجاتی: زندگی شگفت آور تیمور  -۴١

  ، حسن امینیطوس نیالد ریو مغول و خواجه نص انیلیاسماع -۴٢

  تاریخ خواند میر ، حبیب السیر -۴٣

  روضه الصفا ، میر خواند -۴۴

  تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی، نظام الدین شامی: ظفرنامه  -۴۵

  منتخب التواریخ معینی، معین الدین نطنزی -۴۶

  مرعشیان در تاریخ ، مصطفی مجد -۴٧

  ، علی میر فطروس) نقطویان(جنبش حروفیه و نھضت پسیخانیان  -۴٨

  مواھب الھی در تاریخ آل مظفر، معین الدین بن جالل الدین محمد معلم یزدی، به تصحیح و مقدمه سعید نفیسی -۴٩

  تذکره الشعرا ، سمرقندی ، تصحیح ادوارد براون -۵٠

  تاریخ خاندان مرعشی مازندران، میرتیمور -۵١

  ستوده تاریخ گیالن و دیلمستان ، سید ظھیر الدین مرعشی ، تصحیح منوچھر -۵٢

  جىیالھ نیحس حاجى نیالدشمس بنعلىتاریخ خانی ،  -۵٣

  ، به کوشش محمد آصف فکرت یھرو یفیف سیتأل ،ھرات  هخنامیتارپیراسته  -۵۴

  ، تصحیح محمد اسحاقین محمد اسفزارین الدیف معیتأل ،ھرات  هنیاوصاف مد یروضات الجنات ف -۵۵

  میرھاشم محدثمجمع االنساب ، شبانکاره ای ، تصحیح  -۵۶

  سفرنامه کالویخو ، ترجمه مسعود رجب نیا -۵٧

  .؛ ترجمه منوجھر امیری]و دیگران... [جوزافا باربارو] نوشته/ [سفرنامه ھای ونیزیانی که در زمان اوزون حسن آق قویونلو به ایران آمده اند): شش سفرنامه( سفرنامه ھای ونیزیان در ایران -۵٨

  پل پلیو ، ترجمه شیرین بیانیتاریخ سری مغوالن ،  -۵٩

  نخجوانى سنجر بنھندوشاه بنمحمد،المراتبنییتع فى دستورالکاتب  -۶٠

  غیاث الدین بن ھمام الدین حسینی خواندمیر؛ به تصحیح میرھاشم محدث، به ضمیمه خاتمه خالصه االخبار و قانون ھمایونیماثر الملوک؛  -۶١

  بارتولد ، ترجمه حسین احمدی پورالغ بیگ و زمان وی، واسیلی  -۶٢

  آئین کشورداری در عھد وزارت رشید الدین فضل هللا ھمدانی ، ھاشم رجب زاده -۶٣

  ، علی میرفطروس) نقطویان( جنبش حروفیه و نھضت پسیخانیان  -۶۴

  کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عھد مغول ، پطروشفسکی ، ترجمه کریم کشاورز -۶۵

  الدین طوسی ، پناھی سمنانیخواجه نصیر  -۶۶

  جلدی ۶، سده ھای گمشده ،پرویز رجبی -۶٧

  سفرنامه ابن بطوطه ، ترجمه محمد علی موحد - ۶٨ 

  منم تیمور جھانگشا ، گردآورنده مارسل بریون فرانسوی ، اقتباس ذبیح هللا منصوری -۶٩
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٢٢ 
 

  جھانگردی مارکوپولو ، ترجمه محمد لوی عباسی -٧٠

  حکومت چغتایی ، واسیلی بارتولد، ترجمه حسین احمدی پورامپراتوری مغول و  -٧١

  )سخنیار( ده نفر قزلباش ، حسین مسرور  -٧٢

مشتمل بر بخش سوم از تاریخ غازان خان و مقدمه جامع التواریخ و زندگی رشید الدین فضل هللا ھمدانی به قلم خودش، به :تاریخ اجتماعی دوره مغول  -٧٣

  کوشش امیر حسین جھانبگلو

  )عصر پھلوی؛ خسرو معتضد(و ) بعد از اسالم ؛ تالیف عباس اقبال آشتیانی(و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  -٧۴

   چنگیز جھانگشای مغول ، امیر اسماعیلی -٧۵

  بارتولد، ترجمه کریم کشاورز. و  ترکستان نامه، -٧۶

  الھروی، تصحیح غالمرضا طباطبایی مجدتاریخنامه ھرات، سیف بن محمد بن یعقوب  -٧٧

  توزک جھانگیری، نورالدین محمد جھانگیر گورکانی، به کوشش محمد ھاشم: جھانگیرنامه -٧٨

  تزوکات تیمور  -٧٩

  چنگیز خان، ھارولد لمب، ترجمه غالمحسین قراگوزلو -٨٠

  نظام اجتماعی مغول، والدیمیر تسف، ترجمه شیرین بیانی -٨١

  مت ایلخانی در ایران، شیرین بیانیمغوالن و حکو -٨٢

  معماری ایران اسالمی در دوره مغول، وحید سرباز -٨٣

  ویلبر، ترجمه عبدهللا فربار. معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان، دونالد ن -٨۴

  امپراتوری صحرانوردان، رنه گروسه ، ترجمه عبدالحسین میکده -٨۵

  عبدالمحمد آیتیتحریر تاریخ وصاف، به قلم  -٨۶

  عروس ایران ؛ بانوی امپراتوری مغول، ھارولذ لمب، ترجمه علی جواھر کالم -٨٧

  تاریخ مختصر ھرات در عصر تیموریان، عبدالحکیم طبیبی -٨٨

  ساندرز ، ترجمه ابوالقاسم حالت. ج.تاریخ فتوحات مغول، ج -٨٩

  سیرت جالل الدین منکبرتی، نسوی، تصحیح مجتبی مینوی -٩٠

  تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرھنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، حسین میر جعفری -٩١

  قیام مرعشیان ، یعقوب آژند -٩٢

  محدث میرھاشم بیضاوي، به کوشش علی عمربن عبداللھبن ابوسعید ناصرالدین التواریخ، قاضی نظام -٩٣

  تاریخ بناکتی ، به کوشش جعفر شعار -٩۴

  فرھنگ اصطالحات دیوانی دوران مغول، شمیس شریک امین  -٩۵

  تاریخ آل چوپان، ابوالفضل نبئی -٩۶

  مشعشعیان، احمد کسروی -٩٧

  ھرات در دوره تیموری ھا، سرور ھمایون -٩٨

  شکوفایی ھرات در عصر تیموریان، عبدالحکیم طبیبی -٩٩

  القاشانی، به اھتمام مھین ھمبلیتاریخ اولجایتو، ابوالقاسم عبدهللا بن محمد  - ١٠٠

  قیام سربداران، یعقوب آژند - ١٠١

  تاریخ مغول در ایران، برتولد اشپولر، ترجمه محمود میر آفتاب - ١٠٢

  ، عباس اقبال )از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیمور(تاریخ مغول  - ١٠٣
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٢٣ 
 

  ھجوم اردوی مغول به ایران، عبدالعلی دستغیب - ١٠۴

حسین : به کوشش ،  تاج الدین حسن بن شھاب یزدی، بخش تیموریان پس از تیمور؛ حسنیجامع التواریخ  - ١٠۵

  مدرسی طباطبائی و ایرج افشار

محمد یوسف واله اصفھانی قزوینی، به ) تاریخ تیموریان و ترکمانان(خلد برین : روضه ھای ششم و ھفتم از  - ١٠۶

  کوشش میرھاشم محدث 

  )جھانشاھی(طوفان برخاسته از شرق، روبرت مارشال، ترجمه فروزنده برلیان : چنگیزخان -١٠٧ 

  اصفھان در دوره جانشینان تیمور ، لطف هللا ھنرفر - ١٠٨

  

  

  

  

  

  

  ه یزند -ه یافشار–ه یصفو

   یخان استرآباد یرزا مھدیدره نادره ، م -١

  یخوانسار یلیسھ: ح یتصح، منشیك ی، اسكندر ب یعباس یذیل تاریخ عالم آرا -٢

  ان ی،به كوشش رسول جعفریفندرسك ید ابوطالب موسویس،)ین صفویدر اوصاف و اخبار شاه سلطان حس(العالم هتحف -٣

  الملوك  هبر تذكر ینورسكیم یا حواشی یحكومت صفو یسازمان ادار -۴

  ایپد یكینادر شاه ، و -۵

  یاكبر ی، محمد مھد هیدوره صفو یاجتماع یاسینقش زنان در تحوالت س -۶

  ییخ بھایكشكول ش -٧

   یریه ، محمد رضا نصیران دوره افشاریاسناد و مكاتبات ا -٨

  عقوب آژندیه ، ترجمه یج ، جلد ششم ، دوره صفویران كمبریخ ایتار -٩

  روملو –خ یاحسن التوار -١٠

  قزلباشان در ایران ، امیر حسین خنجی -١١

  شاه عباس ، منوچھر مطیعی -١٢

  ، تصحیح محمد امین ریاحی الم آرای نادری ، محمد کاظم مروی وزیر مروع -١٣

  ، مریس ھربث ، ترجمه عبدالحسین وحدانی ١۴سفارت ایران در دربار لویی  -١۴

  شعاع الدین شفا: سفرنامه پیترو دال واله ، ترجمه و شرح از  -١۵

  قریب، ترجمه ژان قریبروزنه ای به تاریخ ایران در سده ھای گذشته، شکوه عظمی  -١۶

  نادر شاه ، احمد کسروی -١٧

  نادر شاه ، لکھارت ، ترجمه مشفق ھمدانی -١٨

  .آمده ۶٢، نسخه جدید در شماره ) نسخه خطی قدیمی( وراندینادر شاه ، بارتیمر د -١٩

  تاریخ جھانگشای نادری ، میرزا مھدی خان منشی -٢٠
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٢۴ 
 

  ، جمیل قوزانلو. ق ١١۵١در سال از جنگھای نادر شاه : جنگ ایران و ھند  -٢١

  جواھر االخبار، بوداق منشی قزوینی -٢٢

  ، ترجمه محمود ھدایت عبدالکریم یا سفرنامهدر رکاب نادر شاه  -٢٣

  نادر شاه ، نریمان نریمانف ، ترجمه محمد خلیلی -٢۴

  تاریخ افشار ، میرزا رشید ادیب الشعرا -٢۵

  یونان ، اشتن متز و جون بارک ، ترجمه ذبیح هللا منصوریشاه جنگ ایرانیان در چالدران و  -٢۶

  ،مولف مجھول ، به کوشش بدهللا شکری عالم آرای صفوی -٢٧

  منشآت سلیمانی ، دبیران دبیرخانه شاه سلیمان صفوی ، به کوشش رسول جعفریان -٢٨

  صدرالدین سلطان ابراھیم امینی ھرویفتوحات امینی ،  -٢٩

  حسین خنجی تاریخ صفویه ، امیر -٣٠

  جلد  ۵سفرنامه شاردن ،   -٣١

  تقویم التواریخ ، حاجی خلیفه -٣٢

  نقاوه االثار فی ذکر االخیار در تاریخ صفویه ، محمود بن ھدایه هللا افوشته یی ، به اھتمام احسان اشراقی -٣٣

  تاریخ تمدن و فرھنگی صفوی -٣۴

  مه سعید نفیسیزندیه، محمد صادق موسوی ، با مقد تاریخ گیتی گشا در تاریخ -٣۵

  ، باستانی پاریزیسیاست و اقتصاد عصر صفوی  -٣۶

  شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران ، ھاشم حجازی فر ، با مقدمه محمد اسماعیل رضوانی -٣٧

  قاراقوینلوھا و آغ قویونلوھا ، توفیق نجفلو ، ترجمه پرویز زارع -٣٨

  ، میرزا محمد خلیل مرعشی صفوی) ق ١٢٠٧در تاریخ انقراض صفویه و وقابع بعد تا سال (مجمع التواریخ  -٣٩

   )تاریخ جھانگیر پادشاه تیموری ھنددر باره (ر پادشاه بن اكبر پادشاه یجھانگ ینخشبمعتمد خان اقبال نامه جھانگیری، -۴٠

  مجالس المومنین ، قاضی نورهللا شوشتری -۴١

   ینیقزو یاحمد غفار یقاضتاریخ جھان آرا،  -۴٢

  یخ سلطانیتار یاسترآباد یدحسن بن مرتضیس، از شیخ صفی تا شاه صفی:  یخ سلطانیتار -۴٣

  ، به کوشش بھروز گودرزییمحمدحسن مستوفزبده التواریخ ،  -۴۴

  ایران در زمان نادر شاه ، والدیمیر مینورسکی، ترجمه رشید یاسمی -۴۵

،ابوالحسن بن ابراھیم قزوینی، امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه تاریخ سالطین و:فواید الصفویه -۴۶

  مریم میراحمدی :تصحیح،مقدمه و حواشی

  فرستاده فرانسه در دربار شاه سلطان حسین صفوی، ایون گرس، ترجمه علی اصغر سیدی سرگذشت و سفرنامه: سفیر زیبا  -۴٧

  ، ویلم فلور، ترجمه ابوالقاسم سری)ھلندیبه روایت شاھدان (اشرف افغان بر تختگاه اصفھان -۴٨

  )گرمانیک(، واھان بایبوردیان ، ترجمه ادیک باغداساریان.) م ١٧تا پایان سده (نقش ارامنه ایرانی در تجارت بین الملل  -۴٩

  محمد مھریار گزارشھای گیالننتز در باره حمله افغانان و سقوط اصفھان، پطرس دی سرکیس گیالننتز ، ترجمه: سقوط اصفھان  -۵٠

  شرفنامه ، امیر شرف خان البدلیسی -۵١

  عالم آرای امینی، فضل هللا بن روزبھان خنجی -۵٢

  سر آنتون شرلی و رابرت شرلی، ترجمه آوانس ، به کوشش علی دھباشیسفرنامه برادران شارلی،  -۵٣
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٢۵ 
 

  ژان باتیست تاورنیه، ترجمه حمید ارباب شیرانیسفرنامه تاورنیه ،  -۵۴

  انگلبرت کمپفر ، ترجمه کیکاووس جھانداریسفرنامه کمپفر ،  -۵۵

  عصر نادر شاه، ژان اوتر ، ترجمه علی اقبالی سفرنامه ژان اوتر در -۵۶

  نادر پسر شمشیر ، نورهللا الروی -۵٧

  .، ترجمه محمد طاھر میزرا هیویاول آنتن ومیگسفرنامه اولیویه ،  -۵٨

  تصحیح پرویز رجبیسفرنامه کارستن نیبور ،  -۵٩

: شامل سفرنامه ھای(، ترجمه مھراب امیری ) سیری در سفرنامه ھای جھانگردان خارجی راجع به ایران(ده سفرنامه  -۶٠

  ...)کروسینسکی، جیمز فریزیر، ویلیام فرانکلین، سرھارفورد جونز، سرجان ملکم، ادوارد اسکات وارینگ، جیمز موریر، و

  یگرن جان و ناطق ھما ترجمه ،، جونز ھاردفورد سر، زند خانلطفعلى روزھاى نیآخر -۶١

  )ھمین فھرست آمده ١٩نسخه قدیمی این کتاب در شماره (نادر شاه ، ھنری مورتیمر دوراند ، ترجمه عبدالرضا بالدی  -۶٢

از  هصفو -۶٣ ّ   مجدتصحیح غالمرضا طباطبایی ، )یلین اردبیالد یخ صفیکرامات ش هدر بار(الصفا اثر ابن بز

  .)هیدر شرح احوال بزرگان صوف( یشاه نعمت اللھیرزا معصومعلیم یحاج ،ق یطرائق الحقا -۶۴

  تذکره حزین، شیخ محمد علی حزین -۶۵

  یعبدالحسین نواینادرشاه و بازماندگانش ،  -۶۶

  یروزبھان خنج ،سلوک الملوک  -۶٧

 و تحشیه و تصحیح کرمانی؛ مومن محمد مال نویسنده،صفویه کار پایان - کرمان افشار تاریخ :االرشاد صحیفه -۶٨

  .پاریزي ابراھیم باستانیمحمد  مقدمه

  .بھپور احمد حواشی و آلمانی متن از ترجمه اولئاریوس؛ آدام نویسنده /آلمانی یک نگاه از صفوي عصر ایران :اولئاریوس آدام سفرنامه -٦٩

   تاریخ مال کمال ، تالیف دو نفر از درباریان شاه عباس دوم ، تصحیح ابراھیم دھگان –خالصه التواریخ : دو کتاب نفیس از مدارک اولیه تاریخ صفویان  -٧٠

  پناھی سمنانیمحمد احمد لطفعلی خان زند، از شاھی تا تباھی؛  -٧١

  ستاره ای جاویدان ، لطفعلی خان زند ، جمال فرجی -٧٢

  ، ترجمه حمید امیناشرافیان. ز. ک –آرونوا . ر.دولت نادر شاه افشار ، م -٧٣

  نادرشاه و بازماندگانش ، عبدالحسین نوایی -٧٤

  زندگانی شاه عباس اول ، نصرهللا فلسفی -٧٥

  حکومت نادر شاه ، ویلم فلور ، ترجمه ابوالقاسم سری -٧٦

  صفویان در گذرگاه تاریخ ، حمید رضا صفاکیش -٧٧

  آیین شاه تھماسب، به مقدمه ای از محمد تقی دانش پژوه -٧٨

  نادر شاه ، آخرین فاتح شرق -٧٩

  نقاشی ایرانی از کھن ترین روزگار تا دوران صفویه، اکبر تجویدی -٨٠

  تصرف بصره بدست ایرانیان در زمان شھریاری زند، محمد کشمیری -٨١

  کشاورز صدرسید محمد علی عقاب کمازان یا کریمخان زند ،  -٨٢

  کریم خان زند ، پناھی سمنانی  -٨٣

  )عصر پھلوی؛ خسرو معتضد(و ) بعد از اسالم ؛ تالیف عباس اقبال آشتیانی(و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  -٨٤

  سلیمان خان قانونی و شاه طھماسب، آلفرد البی ار ، ترجمه و اقتباس از ذبیح هللا منصوری -٨٥

  تذکره الملوک ، به کوشش محمد دبیر سیاقی -٨٦
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٢۶ 
 

  اکبرنامه تاریخ گورکانیان ھند، ابوالفضل بن مبارک عالمی، به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد  -٨٧

  .زین الدین محمود واصفی، تصحیح الکساندر بلدروف، ج اولبدایع الوقایع،  -٨٨

، سیدی علی کاتبی، ترجمه از ترکی به )نھر و ایرانسفرنامه ای به خلیج فارس، ھند، ماوراء ال(مرآت الممالک -٨٩

  محمود تفضلی و علی گنجه لی: فارسی

  مجمل التواریخ ، ابوالحسن بن محمد امین گلستانه -٩٠

  ، فضل هللا بن روزبھان خنجی، به اھتمام منوچھر ستوده) پادشاھی محمد شیبانیتاریخ (مھمان نامه بخارا  -٩١

  نویسنده بود یا جنگ ساالر؟ ، ناصر چکاوکآیا شاه شجاع درانی  -٩٢

  شیخ صفی و تبارش، احمد کسروی -٩٣

  سقوط اصفھان، ژان کریستف روفن، ترجمه محمد مجلسی -٩٤

  کریم خان زند، محبوبه طھرانی -٩٥

  بیاضی از مکاتیب عصر صفوی ، به کوشش ایرج افشار -٩٦

  کریم خان زند و زمان او، پرویز رجبی -٩٧

  .ادب در عصر صفوی ، احمد تمیم داری، جلد اولعرفان و  -٩٨

  عالم آرای شاه طھماسب ،به کوشش ایرج افشار -٩٩

  ، رسول جعفریان، سه جلدی) در عرصه دین ، فرھنگ و سیاست(صفویه  - ١٠٠

  ،عبدالحسین نوایی.ق ١١٠٥ تا ١٠٣٣ سال از ایران، سیاسى مکاتبات و اسناد - ١٠١

  ، عبدالحسین نوایی.ق ١١٣٥ تا ١١٠٥ سال از ایران، سیاسى مکاتبات و اسناد - ١٠٢

  مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی ، عبدالحسین نوایی: شاه عباس - ١٠٣

  مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی،عبدالحسین نوایی: شاه اسماعیل صفوی  - ١٠٤

  مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی، عبدالحسین نوایی: شاه طھماسب صفوی - ١٠٥

  ، تصحیح محمد عباسی عبد الرشید بن عبد الغفور حسینی مدنی تتویرشیدی ، فرھنگ  - ١٠٦

  عضدالدولهالدین حسین بن فخرالدین حسن اینجوی شیرازی، ملقب به  جمالجھانگیری، فرھنگ  - ١٠٧

  تاریخ سند معروف به تاریخ معصومی، محمد معصوم بکری - ١٠٨

  ترجمه محسن جاویدانطب در دوره صفویه، سیریل الگود ،  - ١٠٩

  تاریخ قزلباش ھا در افغانستان، محمد احسان پژوھش: نظری به  - ١١٠

  )دماوندی(تبریز از دیدگاه سیاحان خارجی در قرن ھفدھم، اکرم بھرامی  - ١١١

سفرنامه کروسینسکی؛ یادداشتھای کشیش لھستانی عصر صفوی ، ترجمه عبدالرزاق دنبلی مفتون، با مقدمه  - ١١٢

  میراحمدیمریم 

ق، ابوبکر بن عبدهللا،  ٩٨٦ – ٩٩٣) شرح یورش عثمانی به قفقاز و آذربایجان و تصرف تبریز(تاریخ عثمان پاشا - ١١٣

  ترجمه نصرهللا صالحی

  تفکر شیعه و شعر دوره صفوی، اسحاق طغیانی - ١١٤

ابراھیم بن زین  پادشاھی شاه سلطان حسین صفوی، محمد. ق ١١١٠تا  ١١٠٥سالھای :دستور شھریاران  - ١١٥

  العابدین نصیری

  تاریخ عالم آرای عباسی ، اسکندر بیگ ترکمان - ١١٦
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٢٧ 
 

تاریخ جھان آرای عباسی، محمد طاھر بن حسین وحید قزوینی، تصحیح سید میرمحمدصادق،زیرنظراحسان  - ١١٧

  اشراقی

  خلد برین، محمد یوسف بن حسین واله اصفھانی، به کوشش میرھاشم محدث - ١١٨

  باس صفوی، سعید قانعیشاه ع - ١١٩

  و سیاست، رسول جعفریان ، سه جلدی، فرھنگ صفویه در عرصه دین  - ١٢٠

  عالم آرای شاه اسماعیل، زیر نظر احسان یارشاطر، با مقدمه و تصحیح اصغر منتظر صاحب - ١٢١

  اھتمام احسان اشراقینقاوه اآلثار فی ذکر االخیار در تاریخ صفویه، محمود بن ھدایت هللا افوشته ای نطنزی،  - ١٢٢

  تاریخ شاه اسماعیل صفوی، امیر حسین خنجی - ١٢٣

  تشکیل شاھنشاھی صفویه ، نظام الدین مجیر شیبانی - ١٢٤

محمد تقی  –نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی، فاروق سومر ، ترجمه احسان اشراقی  - ١٢٥

  امامی

  نادر شاه، صادق رضا زاده شفق - ١٢٦

  کانیمال -نادر صاحبقران، کلیم هللا توحدی - ١٢٧

  شرح تاج گذاری شاه سلمیان صفوی، ژان شاردن - ١٢٨

  سفرنامه سانسون ، ترجمه تقی تفضلی - ١٢٩

  شاه اسماعیل دوم صفوی، والتر ھینتس، ترجمه کیکاوس جھانداری - ١٣٠

  فروھرمنشآت میبدی، قاضی حسین بن معین الدین میبدی، به تحصحیح نصرت هللا  - ١٣١

  رستاخیز قندھار و فروپاشی دولت صفویه ایران ، محمد اعظم سیستانی  - ١٣٢

  سفرنامه فدت آفاناس یویچ کاتف، ترجمه محمد صادق ھمایون فرد - ١٣٣

  بابر نامه ، ظھیر الدین محمد بابر شاه، ترجمه شفیقه یارقین - ١٣٤

  ه باستانی پاریزی، مقدم)بردسیری(تذکره صفویه کرمان، میر محمد سعید مشیزی - ١٣٥

  تاریخ عباسی یا روزنامه مالجالل، مال جالل الدین منجم، به کوشش سیف هللا وحید نیا - ١٣٦

، راجر سیوری، ترجمه عباسقلی غفاری فرد، محمد باقر )مجموعه مقاالت(تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی - ١٣٧

  آرام

  از آغاز تا طلوع دولت صفوی ، رسول جعفریان : تاریخ تشیع در ایران  - ١٣٨

  تاریخ رشیدی ، میرزا محمد حیدر دو غالت ، تصحیح عباسقلی غفاری فرد - ١٣٩

  مشاھدات سفر از بنگال به ایران، ویلیام فرانکلین، ترجمه محسن جاویدان - ١٤٠

  ل پیرزاده زاھدی سلسله النسب صفویه ، شیخ حسین پسر شیخ ابدا - ١٤١

  تاریخ زندیه، ھادی ھدایتی -١٤٢ 

  ایران عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمه کامبیز عزیزی - ١٤٣

  پیدایش دولت صفوی، میشل مزاوی، ترجمه یعقوب آژند - ١٤٤

  دین و دولت در عصر صفوی، مریم میر احمدی - ١٤٥

  .باره وحدت فریقین اسالمرساله ای در باره تالش ای نادر شاه در : راه نجات ملت  - ١٤٦

  جھانبخش ثواقب ،تاریخ نگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ  - ١٤٧
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٢٨ 
 

  ترجمه کاظم فیروزمند. ویلم فلور؛ دیوان و قشون در عصر صفوی - ١٤٨

  اختالف تجاری ایران و ھلند ، ویلم فلور ، ترجمه ابوالقاسم سری - ١٤٩

  رسول جعفریانکاوش ھای تازه در باب روزگار صفوی ،  - ١٥٠

  گزیده مقاالت ھمایش پاریس ، زیر نظر ژان کالمار، ترجمه سید داود طبایی: مظالعات صفوی  - ١٥١

خلیج فارس در عصر کریم خان زند ، ویلم  –ھلندیان در جزیره خارک ) : ١٠(جستارھایی از تاریخ اجتماعی ایران  - ١٥٢

  فلور ، ترجمه ابوالقاسم سری 

  .ریخ روزگار شاه صفی صفوی ، محمد معصوم بن خواجگی اصفھانیتا: السیر خالصه  - ١٥٣

  فیروز منصوری،  رازھایی در دل تاریخ - ١٥٤

  سید امیر نیاکویی –ایران در عصر نادر ، مایکل اکسورثی ، ترجمه صادق زیبا کالم  - ١٥٥

  نادر شاه افشار ؛ به سوی امپراتوری دریاھا، امین قیطاسی - ١٥٦

  

  

  

  

  انقالب مشروطه  –ه یخ قاجاریتار

  یرفسنجان یا قھرمان مبارزه با استعمار ، ھاشمیر یر كبیام -١

  سفر مازندران و وقایع مشروطه ، غالمحسین افضل الملک ، به کوشش حسین صمدمی -٢

  جنبش مشروطیت در افغانستان ، عبدالحی حبیبی -٣

  یزیوانف ، ترجمه آذر تبریران ، ایت ایانقالب مشروط -۴

  یران ، عبدهللا شھبازیدر ا یگر ییخ بھایاز تار ییجستارھا -۵

  یدی، ترجمه محسن مو یدر ممالك اسالم یسیجاسوس انگل: خاطرات ھمفر  -۶

  ن یل رائیام جنگل ، اسماعیق -٧

  ی، باقر مومن یپنج لول روس -٨

  یافسران ما ، احمد كسرو -٩

  یجان ، احمد كسرویخ ھجده ساله آذربایتار -١٠

  تحفه العالم ، عبدالطیف شوشتری -١١

  نیل رائیران ، اسماعیدر ا یفراموشخانه و فراماسونر -١٢

  یموریم تی، ابراھ یخبریعصر ب -١٣

   یخ احمد روحیو ش یرزا آقاخان كرمانیھشت بھشت ، م -١۴

  )در مھرگان یح(  یانقالب ناتمام ، به قلم رحمان ھاتف -١۵

  )منذر(یابوالحسن یدر ظھر توپخانه ، عل یانتقام رژ -١۶

  ی، دكتر حسن حضرت یمشروطه عثمان -١٧

  یت ، ژانت آفاریو انقالب مشروط یال دموكراسیسوس -١٨

  ت از انقالب مشروطه ، احمد اشرفیچھار روا -١٩
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٢٩ 
 

  آخوند زاده یرزا فتح علی، م) كمال الدوله به شاھزاده جمال الدوله ینامه ھا( مكتوبات  -٢٠

  ض محمد كاتبی،ف)خ افغانستانیدر تار(خیسراج التوار یم عماد العلماء خلخالید عبدالعظیسمشروطه، سلطنت یرساله در معن -٢١

  ین صمدین افضل الملك ، به كوشش حسی، غالمحس) ركن االسفار(ع مشروطه یسفر مازندران و وقا -٢٢

  د پارسا نژادیران ، امیخ معاصر ایتار -٢٣

  ، محسن باقر انقالب مشروطه یجامعه شناخت نییتب -٢۴

  یجدال مشروطه و مشروعه ، غالمرضا باطن: ران یسم در ایمدرن -٢۵

  ن یئل رایران ، اسماعیس در ایران انگلیحقوق بگ -٢۶

  یران در آستانه انقالب مشروطه ، باقر مومنیا -٢٧

   یرزا قھرمانین میمامونتوف ، ترجمه شرف الد. رزا ، پیم یحكومت تزار و محمد عل -٢٨

  ر حالجیمد. ران ، ح یخ نھضت ایتار -٢٩

  ه ، احمد اشرفیدوره قاجار: رانیدر ا یه داریرشد سرما یخیموانع تار -٣٠

  ر الممالكیخان مع ین شاه ، دوست علیناصرالد یخصوص یاز زندگ ییادداشتھای -٣١

  ه نھضت جنگل ، رسول مھربانیبر قض یمقدمه ا -٣٢

  رج پزشكزادیران ، ایت ایانقالب مشروط -٣٣

  یان ، ناظم االسالم كرمانیرانیابیداری  خیتار -٣۴

  یران ، احمد كسرویخ مشروطه ایتار -٣۵

  یم فتاحیان ، ترجمه محمد ابراھیرواند آبراھامیران مدرن ، یخ ایتار -٣۶

  ر ، بھدادیر كبیام -٣٧

  ، ترجمه رضا رضاییی، ژانت آفار انقالب مشروطه ایران -٣٨

  مابین دولتین روس و انگلیس راجع به ایران ، علی اکبر سلیمیاسناد محرمانه سیاسی  -٣٩

  یح هللا منصوریخواجه تاجدار ، ژان گوره ، ترجمه ذب -۴٠

  یجلدسه  ، یخ االسالمیجواد ش ،ا یتانیاسناد محرمانه وزارت خارجه بر -۴١

  یافشار ین صدریترجمه غالمحس ،تیس رایدن ،ران یان در ایسیانگل -۴٢

  یم امامیترجمه كر ،تیس رایدن ،ھا یسیان انگلیدر مان یرانیا -۴٣

  ، به کوشش عباس اقبال)پسر عباس میرزا نایب السلطنه( ، جھانگیر میرزا  )شامل حوادث دوره قاجاریه(تاریخ نو  -۴۴

  هیآمار دارالخالفه تھران ، منصوره اتحاد -۴۵

  ران ، مورگان شوستریاختناق در ا -۴۶

  لكم خان ناظم الدولهرزا میت ، میاصول آدم -۴٧

  فی، احمد س ١٩ران در قرن یاقصاد ا -۴٨

  زندگانی میرزا تقی خان امیر کبیر ، حسین مکی  -۴٩

  نیل رائیدر انقالب مشروطه ، اسماع یسر یانجمن ھا -۵٠

  افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار ، فریدون آدمیت و ھما ناطق  -۵١

  تیدون آدمیآخوند زاده ، فر یرزا فتحعلیم یشه ھایاند -۵٢

  نیل رائیت ، اسماعیانشعاب در بھائ -۵٣
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  یرانیاوراق ا -۵۴

  انیرواند آبراھامین دو انقالب ، یران بیا -۵۵

  رھاشم محدثهیاز نامه عصر قاجار ، میچند امت -۵۶

  سراج التواریخ ، جلد اول ، فیض محمد کاتب -۵٧

  خورشید ، احمد کسرویتاریخچه شیر و  -۵٨

  تاریخچه سلسله صوفیه و نعمت الھیه ، مصطفی آزمایش -۵٩

  وساالرید یت ، علیخ مشروطیاز تار یبخش -۶٠

  ٣و١تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران  ، حسین محبوبی اردکانی،ج  -۶١

  یسید نفیران در دوره معاصر ، سعیا یاسیو س یخ اجتماعیتار -۶٢

  یجلد ٣، )صنیع الدوله( اعتماد السلطنهتاریخ منتظم ناصری ، محمد حسن خان  -۶٣

  ینانی، محمد صادق مز یمحقق نراق یایس یشه ھایاند -۶۴

  تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا کتاب آرزو ، عباس اسکندری -۶۵

  رج افشاری، به كوشش اینیع قزوی، محمد شفیران دوره ناصریا یانتقاد اوضاع اجتماع:  ینیقانون قزو -۶۶

  تاریخ انقالب مشروطه ، ملک زاده -۶٧

  وحید مازندرانی. ، ترجمه عتاریخ ایران ، رابرت گرانت واتسون -۶٨

  تاریخ ایران ، سرجان ملکم -۶٩

  تاریخ تحوالت نظام  سیاسی ایران ، جھانگیر قائم مقامی -٧٠

  تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس ، محمود محمود -٧١

  تاریخ روضه الصفای ناصری ، رضا قلی خان ھدایت ، جلد نھم و دھم -٧٢

  تاریخ مفصل ایران از استیالی مغول تا اعالن مشروطیت ، عباس اقبال -٧٣

  حیات یحیی ، یحیی دولت آبادی -٧۴

  ...فریدون توکلی/ قاسم غنی / خ الدوله سپھرمور/ سیف هللا وحید نیا/شمس الدین امیر عالیی/خاطرات سیاسی و تاریخی ، سید محمد علی جمال زاده  -٧۵

  خاطرات سردار مریم ، بی بی مریم بختیاری -٧۶

  سیاح ، به کوشش حمید سیاححاج خاطرات  -٧٧

  سراج التواریخ ، فیض محمد کاتب -٧٨

  جنگ فرقه ھا در انقالب مشروطیت ایران ، ھما ناطق -٧٩

  قوزانلوروس ، جمیل  –جنگ ده ساله یا جنگ اول ایران  -٨٠

  زرساالران یھودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران ، عبدهللا شھبازی -٨١

  از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم ، عبدالحسین نوایی: دولت ھای ایران -٨٢

  دیپلماتھا و نمایندگان کنسولھای ایران و انگلیس ، لویی رابینو، ترجمه غالمحسین میرزا صالح -٨٣

  در انقالب مشروطیت ایران، کریم طاھر زاده بھزادقیام آذربایجان  -٨۴

  دومین سفرنامه مظفرالدین شاه قاجار: خلد هللا ملکه  -٨۵

  دالیل سبعه، سید علی محمد باب -٨۶

  دلیران تنگستان ، محمد حسین آدمیت -٨٧
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  رجال تھران و برخی والیات شمال غرب ایران ، فورتسکیو ، ترجمه محمد علی کاظم بیگی -٨٨

  )رستم الحکما( رستم التواریخ ، محمد ھاشم آصف -٨٩

  دیوان اشعار ناصرالدین شاه -٩٠

  رساله ھای میرزا ملکم خان ناظم الدوله، گردآوری از حجت هللا اصیل -٩١

  انتنر ، ترجمه احمد توکلی. ل.، مروین ) ١٨٢٨ -١٩١۴(روابط بازرگانی روس و ایران  -٩٢

  ، فریدون آدمیت  اندیشه ھای میرزا آقاخان کرمانی -٩٣

  سه مکتوب ، اثر میرزا آقاخان کرمانی -٩۴

  اندیشه ھای طالبوف تبریزی ، فریدون آدمیت  -٩۵

  شش سال انقالب مشروطه ایران ، احمد قاسمی -٩۶

  فارسنامه ناصری ، حاج میرزا حسن حسینی فسایی ، تصحیح از منصور رستگار فسایی -٩٧

  ضیحات از عبدالحسین نواییفتنه باب ، اعتضاد السلطنه ، تو -٩٨

  فرھنگ واژه ھای عامیانه در دوره قاجار ، رضا حکیم خراسانی، تصحیح سید علی آل داود -٩٩

  انتقاد اوضاع اجتماعی ایران دوره ناصری، محمد شفیع قزوینی: قانون قزوینی  - ١٠٠

  ابراھیم فخراییسردار جنگل ،  - ١٠١

  اعالمیه ھای دوره مشروطیت، به کوشش ایرج افشارنمونه ھایی از : قباله تاریخ  - ١٠٢

  فراموشخانه و فراماسونری در ایران، اسماعیل رائین - ١٠٣

  چرچیل ، ترجمه غالمحسین میرزا صالح. فرھنگ رجال قاجار ، جورج  پ - ١٠۴

  سیاحت نامه ابراھیم بیک ، تصحیح محمد کاظم شیرازی - ١٠۵

  احمد کرمانیقصه ھای جاجی بابای اصفھانی ، شیخ  - ١٠۶

  )نسخه قدیمی( قصص العلماء ، تنکابنی - ١٠٧

  کتابشناسی شیخ فضل هللا نوری ، حسین صمدی - ١٠٨

  کریم شیره ای ناصرالدین شاه ، عطاء هللا گیالنی - ١٠٩

  گزیده اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ جھانی اول ، محمد نادر نصیری مقدم - ١١٠

  وستون،ترجمه علی اصفر مظھری کرمانی. اف.برد،ھارولد. ال. یران بعد از انقالب مشروطیت،افگشت و گذاری در ا - ١١١

  ، محمد محیط طباطباییمجموعه آثار میرزا ملکم خان   - ١١٢

  مآثر السلطان دنبلی  - ١١٣

  قیام تنباکو ، یعقوب آژند - ١١۴

  السلطنه، به کوشش ایرج افشاربرگرفته از روزنامه خاطرات اعتماد : مباحث فرھنگی عصر قاجار -١١۵ 

  علی رحمانی ، حسین رضوی ، الدن مختاری: مبلغان آلمانی در ایران ، آندراس والد بورگر ، مترجمان - ١١۶

  گزارش ھای حسینقلی مقصود لو وکیل الدوله ، دو جلد ، به کوشش ایرج افشار: مخابرات استرآباد  - ١١٧

  ، ترجمه محسن صبامسافرت به  ایران ، الکسیس سولتیکف  - ١١٨

  مکتوبات ، میرزا فتح علی آخوند زاده - ١١٩

  مجمع الفصحا ، رضا قلی خان ھدایت - ١٢٠

  مقاالت جمالیه ، سید جمال الدین اسد آبادی - ١٢١
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  میرزا ملکم خان ، اسماعیل رائین - ١٢٢

  ناصرالدین شاه پلید ، سید جمال الدین و ملکم خان ، ھما ناطق - ١٢٣

  اد ، سیف هللا وحید نیاخاطرات و اسن - ١٢۴

  نامه ھای تاریخی و سیاسی سید جمال الدین اسد ابادی ، ابوالحسن جمالی اسد آبادی - ١٢۵

  نسیم شمال ، سید اشرف الدین حسینی - ١٢۶

  انقالب ایران ، ادوارد براون - ١٢٧

  واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال ، محمد رضا فشاھی - ١٢٨

  زا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحیھشت بھشت ، میر - ١٢٩

  آذربایجان در جنبش مشروطه ، صمد بھرنگی - ١٣٠

  یادداشت ھای سید محمد طباطبایی از انقالب مشروطیت ، حسن طباطبایی - ١٣١

  دو کمینگاه استعمار ، ابوالفتح وثوق زمانی: آشوراده و ھرات  - ١٣٢

  الیور باست،ترجمه حسین بنی احمد،نگ جھانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسهنگاھی به تحوالت ایران در ج:آلمانی ھادر ایران - ١٣٣

  اسناد امیر موید سواد کوھی ، محمد ترکمان - ١٣۴

  )نظام مافی(آمار دارالخالفه تھران ، سیروس سعدوندیان ، منصوره اتحادیه  - ١٣۵

  شاه ، ابوالقاسم تفضلی و خسرو معتضدزنان حرمسرای ناصرالدین : از فروغ السلطنه تا انیس الدوله  - ١٣۶

  اصول آدمیت ، میرزا ملکم خان ناظم الدوله  - ١٣٧

  اقتصاد ایران در قرن نوزدھم ، احمد سیف - ١٣٨

  نگاھی به روابط شوروی و نھضت انقالبی جنگل ، مصطفی شعاعیان - ١٣٩

  انجمن ھای شورایی در انقالب مشروطیت ، ھما ناطق - ١۴٠

  در انقالب مشروطیت ، اسماعیل رائینانجمن ھای سری  - ١۴١

  یادداشتھای تاریخی راجع به فتح تھران و اردوی برق ، علی دیوساالر: بخشی از تاریخ مشروطت  - ١۴٢

  از دولت موقت کرمانشاه تا کمیته ملیون برلن ، عبدالحسین شیبانی وحید الملک: خاطرات مھاجرت - ١۴٣

  ان اصفھان و بختیاری، نورهللا دانشور تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرست - ١۴۴

  سفینه طالبی یا کتاب احمد ، عبدالرحیم طالبوف - ١۴۵

  خاطرات ستاره فرمانفرماییان ، ترجمه مریم اعالیی: دختری از ایران  - ١۴۶

  امیر کبیر و ایران ، قسمت دوم ، فریدون آدمیت - ١۴٧

  صدری افشار انگلیسیان در ایران ، دنیس رایت ، ترجمه غالمحسین - ١۴٨

  ایرانیان در میان انگلیسی ھا ، دنیس رایت ، ترجمه کریم امامی - ١۴٩

  ، ھما ناطق ) ١٨٣۴-١٨۴٨(ایران در راه یابی فرھنگی  - ١۵٠

  ، احمد تاجبخش) دوره قاجاریه(تاریخ تمدن و فرھنگ ایران اسالمی  - ١۵١

  پیمان آزاد ، علی امید مارتین ، ترجمه.جی.تاریخ روابط ایران و آلمان ، برادفورد  - ١۵٢

  تاریخ روابط روس و ایران ، محمد علی جمال زاده  - ١۵٣

  تاریخ عضدی ، شاھزاده عضدالدوله - ١۵۴

١۵۵ -    
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  حیدر خان عمواغلی ، اسماعیل رائین - ١۵۶

  کنت ژولین دو روششوار ، ترجمه مھران توکلی: خاطرات سفر ایران  - ١۵٧

  پزشک زادانقالب مشروطیت ایران ، ایرج  - ١۵٨

  چھره زن در جراید مشروطیت، روشنک منصور - ١۵٩

  شرح زندگانی من ، عبدهللا مستوفی - ١۶٠

  منیریتبریز مه آلود ، محمد سعید اردوبادی ، ترجمه سعید  - ١۶١

  سفرنامه عزالدوله ، مسعود سالور - ١۶٢

  تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، گوئل کھن ، جلد اول - ١۶٣

  ژنرال گاردان در ایران ، آلفرد دو گاردان ، ترجمه عباس اقبال آشتیانیماموریت  - ١۶۴

  سفرنامه عضد الملک به عتبات ، علیرضا عضد الملک - ١۶۵

  خاطرات سفر کلود آنه در آغاز مشروطیت ، کلود انه ، ترجمه ایرج پروشانی: اوراق ایرانی  - ١۶۶

  شش اصغر فرمانفرمایی قاجار، به کوسفرنامه رضا قلی میرزا نواده فتحعلیشاه  - ١۶٧

  به قلم میرزا محمد ھادی علوی شیرازی، به کوشش محمد گلبن،سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی به روسیه - ١۶٨

  سفرنامه ترکستان ، پیتر ایوانوویچ پاشینو ، ترجمه جمشید کیانفر - ١۶٩

  ) مخبر السلطنه(گزارش ایران ، مھدی قلی خان ھدایت  - ١٧٠

  جنگ ترکمن ، کنت دو گوبینو ، ترجمه سید محمد علی جمالزاده - ١٧١

  و سیروس سعدوندیان) نظام مافی (خاطرات تاج السلطنه ، به کوشش منصور اتحادیه  - ١٧٢

  سفرنامه خراسان و کرمان ، غالمحسین افضل الملک ، به اھتمام قدرت هللا روشنی - ١٧٣

  .به ایران و افغانستان  سفرنامه کلنل ییت: خراسان و سیستان - ١٧۴

  مسالک المحسنین ، طالبوف  - ١٧۵

  امیر کبیر ، عباس اقبال آشتیانی - ١٧۶

  امیر ارسالن نامدار ، میرزا محمد علی نقیب الممالک - ١٧٧

  فرھنگ واژه ھای آمیانه در دوره قاجار ، رضا حکیم خراسانی - ١٧٨

  گفتگوی میرزای نائینی با آخوند خراسانی پیرامون تشکیل حکومت دینی و ورود روحانیت به حکومت، اکبر ثبوت  - ١٧٩

  تاریخ ایران ، مورگان شوستر  - ١٨٠

  )فقط جلد اول( تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ، دو جلدی ، سعید نفیسی - ١٨١

  ،سید اشرف الدین نسیم شمال) طنزدیوان اشعار ھزل و (رساله ھزلیات  - ١٨٢

  حاج فتح هللا مفتون یزدی،  نخستین كاخ از ھفت كاخ،: آصف نامه  - ١٨٣

  انشعاب در بھائیت ، اسماعیل رائین - ١٨۴

  اسکندر ذبیحیانقتل وزیر مختار، یوریی تینیانوف ، ترجمه  - ١٨۵

  ، به کوشش منصوره تدین پور ، با مقدمه استاد عبدالحسین حائری) ۴مجلس تاریخ مشروطیت به روایت اسناد کتابخانه (اسناد روحانیت مجلس  - ١٨۶

  به کوشش مریم نیل قاز، )اسناد دوره دوم مجلس شورای ملی(فھرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسالمی  - ١٨٧

  سفرنامه روسیه - ١٨٨

  خان به بروجرد سفرنامه جعفرقلی - ١٨٩
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  و سیروس سعد وندیان) نظام مافی(افضل التواریخ ، منصوره اتحادیه  - ١٩٠

  ایران ، فریدون آدمیت یتایدئولوژی نھضت مشروط - ١٩١

  ایران در دوره سلطنت قاجار ، علی اصغر شمیم - ١٩٢

  سفرنامه مکه ، محمد رضا طباطبایی: ھدایه الحجاج  - ١٩٣

  آذربایجان در جنگ جھانی اول یا فجایع جیلولوق ، توحید ملک زاده دیلمقانی - ١٩۴

  ، چارلز عیسوی ، ترجمه یعقوب آژند. ق ١٢١۵ – ١٣٣٢قاجاریه : تاریخ اقتصادی ایران  - ١٩۵

  عھدنامه گلستان، آسیه ایزدیار - ١٩۶

  تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای تبریز، حاجی محمد باقر ویجویه ، به کوشش علی کاتبی - ١٩٧

  السلطنهاسرار انحطاط ایران یا خواب نامه مرحوم اعتماد  - ١٩٨

  پدر روشنفکری ایران، تالیف جمعی از افراد، تدوین از امیر قربانی: چھره پنھان میرزا ملکم خان  - ١٩٩

  حقایق االخبار ناصری ،محمد جعفر خورموجی، به کوشش حسین خدیو جم: تاریخ قاجار - ٢٠٠

  زنان ایران در جنبش مشروطه ، عبدالحسین ناھید  - ٢٠١

  ژنرال آیرونساید در ایران ، ترجمه بھروز قزوینیخاطرات و و سفرنامه  - ٢٠٢

  و جنگھای ایران با روسیه ، ناصر نجمی )یا رشید ترین و میھن پرست ترین فرزند خاندان قاجار(عباس میرزا  - ٢٠٣

  ، محمد قلی مجد ، ترجمه محمد کریمی) م  ١٩١٧ – ١٩١٩/ ش  ١٢٩۶ – ١٢٩٨(بزرگ قحطی  - ٢٠۴

  میرزا رضا کرمانی ، ھما ناطقکارنامه و زمانه  - ٢٠۵

  اعتماد السلطنه محمد حسن خان روزنامه خاطرات ،  - ٢٠۶

  خاطرات سیاسی امین الدوله ، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان - ٢٠٧

  علی مسیو ، رھبر مرکز غیبی تبریز ، صمد سرداری نیا - ٢٠٨

  اھتمام علی اصغر حقدار، به ) دفتر دوم/ اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران(ھفت رساله  - ٢٠٩

  مجلس اول و نھادھای مشروطیت ، علی اصغر حقدار - ٢١٠

  ، به اھتمام علی اصغر حقدار )دفتر پنجم/ اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران(میرزا فتحعلی آخوندزاده،مکتوبات کمال الدوله ،  - ٢١١

  میرزای نائینی و روایت شرعی از مشروطیت ، علی اصغر حقدار - ٢١٢

  محمد جعفر محجوب: صد خطابه، میرزا آقاخان کرمانی، ویراستار - ٢١٣

  زندگانی ملک المتکلمین، مھدی ملک زاده - ٢١۴

   زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه ، حسین مکی - ٢١۵

  روزنامه خاطرات عین السلطه ، قھرمان میرزا سالور - ٢١۶

  اصالحات و تجدد در عصر قاجار ، ناصر قرگزلو - ٢١٧

  ۴و  ٢فھرست اسناد تاریخی وزارت امور خارجه دوران قاجاریه ، جلد  - ٢١٨

  فھرست مجموعه چاپی اسناد عصر فتحعلیشاه ، ایرج افشار - ٢١٩

  انقالب مشروطیت ایران، نیروھا و ھدفھا، تالیف بیژن جزنی - ٢٢٠

  برخی مالحظات پیرامون تاریخ انقالب مشروطیت، رحیم نامور - ٢٢١

  )آتشباک(ستارخان، نصرت هللا فتحی دیدار ھمرزم  - ٢٢٢

  حیدر عمو اوغلی در گذر از طوفانھا، رئیس نیا - ٢٢٣
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٣۵ 
 

  ، ویرایش و مقدمه محمد علی ھمایون کاتوزیان قیام شیخ محمد خیابانی ، احمد کسروی - ٢٢۴

  ) مخبر السلطنه(خاطرات و خطرات ، مھدیقلی ھدایت  - ٢٢۵

  .متخلص به طرب ؛ به کوشش ایرج افشار تالیف محمدجعفربن محمدحسین نائینی )/نادری، زندی و عصر سلطنت فتحلعی شاهتاریخ یزد در دوران : ( جامع جعفری - ٢٢۶

  ) متخلص به طرب(محمدجعفربن محمدحسین نائینی تنبیه االمه و تنزیه المله ،  - ٢٢٧

  ، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی نویکنت دوگوب ،ا یسه سال در آس - ٢٢٨

  ، ترجمه کیکاوس جھانداری دکتر پوالک هسفرنام - ٢٢٩

  ، به کوشش مسعود گلزاری)دورنژنرال به سفارش (سفرنامه استرآباد و مازندران و گیالن ،مولف میرزا ابراھیم   - ٢٣٠

  ترجمه علی محمد فره وشی ،)در ایران روسکنسول سابق (ن یتیکین .ب.موسیو هسفرنامخاطرات و  - ٢٣١

  ، ترجمه علی محمد فره وشی)سفیر سابق روس در ایران(شناخته ام ، نیکیتین ایرانی که من   - ٢٣٢

  اصغر سعیدیترجمه علی ، ) ن شاهیمحمدشاه و ناصرالد هدور ییایتالیجھانگرد ا(سفرنامه مادام کارال سرنا : آدمھا و آئینھا در ایران - ٢٣٣

  ترجمه منوچھر امیری و فریدون بدره ای،  جکسون زویلیامآبراھام ولنتاین ایران در گذشته و حال، :جکسونسفرنامه  - ٢٣۴

  ترجمه محمد گلبن و فرامرز طالبیو ملکونوف ،  )برادر ناصرالدین شاه(تالیف عزالدوله ،)نواحی شمال ایران( سفرنامه ایران و روسیه - ٢٣۵

  سفرنامه اوژن فالندن به ایران ، ترجمه حسین نور صادقی  - ٢٣۶

  ترجمه کیکاوس جھانداری سفرنامه بلوشر ، - ٢٣٧

  سفرنامه میرزا صالح شیرازی ، با مقدمه اسماعیل رائین - ٢٣٨

  ، ناصرالدین شاه ، تصحیح منوچھر ستوده)خاطرات سفر ناصرالدین شاه به گیالن(روزنامه سفر گیالن   - ٢٣٩

  روزنامه سفر مازندران ، ناصرالدین شاه ،  - ٢۴٠

  ، ناصرالدین شاه  الکربال یسفر از تھران ال هروزنام - ٢۴١

  روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان، تصحیح فاطمه قاضیھا - ٢۴٢

  روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان، تصحیح فاطمه قاضیھا - ٢۴٣

  سفارتنامه خوارزم ، رضا قلی خان ھدایت ، به کوشش علی حصوری - ٢۴۴

  )به انضمام سفرنامه عبدالفتاح گرمرودی(محمد مشیری  آجودان باشی ،حسین خان نظام الدوله،شرح ماموریت  -٢۴۵

  ، )ران و عراق و ھندیا یگزارش سفر مؤلف به شھرھا( یآقااحمد بھبھان، مرآت االحوال جھان نما  - ٢۴۶

   اقبال ، ترجمه عباس)پزشك مخصوص ناصرالدين شاه(دكتر فووريه فرانسوي ،سه سال در دربار -٢۴٧

  خاطرات ژنرال دنسترویل ، سرکوبگر جنگل ، ترجمه حسین انصاری - ٢۴٨

  امیر کبیر یا میرزا تقی خان فراھانی، قھرمان مبارزه با استعمار، اکبر ھاشمی رفسنجانی - ٢۴٩

  انقالب مشروطه از آغاز تا انجام، بھمن انصاری - ٢۵٠

  خان ممتحن الدوله، به کوشش حسینقلی خانشقاقیخاطرات ممتحن الدوله ، زندگی نامه میرزا مھدی  - ٢۵١

  ، ترجمه حسین کردبچه )نخستین سفیر امریکا در ایران( بنجامین . و.ج.س ،) عصر ناصرالدین شاه(ایران و ایرانیان  - ٢۵٢

  رالممالکیخان مع یدوستعل ،ن شاه یناصرالد یخصوص یاز زندگان یادداشت ھایی - ٢۵٣

  غالمحسین میرزا صالح: سرگذشت زندگی من ، تالیف:زنجانی خاطرات شیخ ابراھیم  - ٢۵۴

  ارومیه در محاربه عالم سوز، رحمت هللا خان معتمد الوزراه ، به کوشش کاوه بیات - ٢۵۵

  روزنامه خاطرات سید محمد کمره ای، به کوشش محمد جواد مرادی نیا - ٢۵۶

  مجاھدان مشروطه ، سھراب یزدانی - ٢۵٧
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٣۶ 
 

  تجدد ادبی در دوره مشروطه ، یعقوب آژند  - ٢۵٨

  .جلد اول .افشار ایرج کوشش به /تاریخی منابع و اسناد مجموعه :تاریخ دفتر - ٢۵٩

  ، باقر مومنی )مستشار الدوله(؛ میرزا یوسف خان تبریزی  یک کلمه: ادبیات مشروطه  - ٢٦٠

  ایوانف ، ترجمه کاظم انصاری. س.انقالب مشروطت ایران ، م - ٢۶١

  اسناد رسمی در روابط سیاسی ایران با انگلیس و روس و عثمانی ، به اھتمام غالمحسین میرزا صالح - ٢۶٢

  ، محمد فتح هللا بن محمد تقی ساروی، به اھتمام غالمرضا طباطبایی مجد) احسن التواریخ(تاریخ محمدی  - ٢۶٣

  اسرار تاریخی کمیته مجازات ، جواد تبریزی - ٢۶۴

  داد وستد با بانک شاھی و رژی تنباکو ، ھما ناطقبازرگانان در  - ٢۶۵

  دین و دولت در عصر مشروطیت ، باقر مومنی - ٢۶۶

  سقوط در کام استعمار، پناھی سمنانی: فتحعلیشاه قاجار  - ٢۶٧

  حاجی میرزا عبدالرحیم طالبوف - ٢۶٨

  حکایت دختران قوچان، از یاد رفته ای انقالب مشروطه؛ افسانه نجم آبادی - ٢۶٩

  ظل السلطان، حسین سعادت نوری - ٢٧٠

  از یگانگی تا تعیین مرزھای سیاسی ، محمد علی بھمنی قاجار : ایران و افغانستان - ٢٧١

  ستارخان و جنبش آذربایجان ، نریمان حسن زاده ، ترجمه پرویز زارع شاھمرسی - ٢٧٢

  جنبش ھای انقالبی ایران ، احمد رناسی - ٢٧٣

  ، حسن نراقیایران کاشان در جنبش مشروطه - ٢٧۴

  تاریخ تبریز، مینورسکی ، ترجمه عبدالعلی کارنگ  - ٢٧۵

  بی طرفی ایران  - ٢٧۶

  ، ترجمه حسین ابوترابیان) ھمسر وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه( خاطرات لیدی شیل - ٢٧٧

  خاطرات کلنل کاساکوفسکی ، ترجمه عباسقلی جلی - ٢٧٨

  نیرنگ انگلیس کشف تلبیس ، دو رویی و - ٢٧٩

  قائم مقام فراھانی ، چھره درخشان ادب و سیاست ؛ پناھی سمنانی - ٢٨٠

  مظفرالدین شاه قاجار ، خودکامه ای کوچک؛ پناھی سمنانی - ٢٨١

  گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاھان، به کوشش رضا آذری شھرضایی - ٢٨٢

  نویسندگان، جمع آوری از امیر قربانیمعمای تقی زاده ، گروھی از  - ٢٨٣

  ھادی خسرو شاھی: تاریخی سید جمال الدین اسدآبادی ، تنظیم  - نامه ھا و اسناد سیاسی - ٢٨۴

  اوراق تازه یاب مشروطیت ، به کوشش ایرج افشار - ٢٨۵

  اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، خسرو شاکری –پیشینه ھای اقتصادی  - ٢٨۶

  حقایقی ناشناخته از تاریخ مشروطت ایران، جمشید صداقت نژاد: رویای صادقانه  - ٢٨٧

   )نظام مافی(،چارلز فرانسیس مکنزی،منصوره اتحادیهگزارش اولین کنسول انگلیس در رشت از سفر به مازندران و استرآباد:سفرنامه شمال - ٢٨٨

  ، به کوشش فتح الدین فتاحیدر زمان محمد شاه قاجار فتاح خان گرمرودي به اروپا میرزا هسفرنام - ٢٨٩

  مدارس جدید در دوره قاجاریه ، بانیان و پیشروان ؛ اقبال قاسمی پویا - ٢٩٠

  کتاب خاطرات من ، یا روشن شدن تاریخ صد ساله،؛ حسن اعظام قدسی اعظام الوزاره - ٢٩١
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٣٧ 
 

  حسین بن عبد هللا سرابی ، به کوشش کریم اصفھانیان و قدرت هللا روشنی ، " الوقایع خزنم" الدوله امین خان فرخ سفرنامه - ٢٩٢

  ، ترجمه علی محمد ساکی) ایرانھمسر وزیر مختار انگلیس در (سفرنامه خانم دوراند  - ٢٩٣

  کاوه بیاتاز مقدمه نصارا تا بلوای اسماعیل خان، رحمت هللا خان معتمد االوزراه ، به کوشش :ارومیه در محاربه عالم سوز  - ٢٩۴

  بخشی از الواح خطی باب و سید حسین کاتب - ٢٩۵

  ترجمه کردبچه) سفیر پروس یا آلمان در ایران(سفری به دربار سلطان صاحب قران، ھینریش بروگش - ٢٩۶

  کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، حسن اعظام قدسی اعظام الوزاره - ٢٩٧

  )گزارشی از سفر ناصرالدین شاه به مشھد( ملقب به صنیع الدولهمطلع الشمس، محمد حسن اعتماد السلطنه،  - ٢٩٨

  خاطرات پرنس ارفع، به کوشش علی دھباشی - ٢٩٩

  منشآت قائم مقام ، قائم مقام فراھانی - ٣٠٠

  عین الوقایع، محمد یوسف ریاضی ھروی ، به کوشش محمد آصف فکرت - ٣٠١

  اجتماعی تھران در قرن سیزدھم ، جعفر شھری تاریخ - ٣٠٢

  ایران در سیاست شرقی آلمان در ج ج ا ، اولریخ گرکه، ترجمه پرویز صدری: پیش به سوی شرق - ٣٠٣

  ظھیرالدین در حکومت مازندران ، ایرج افشار - ٣٠۴

  ، شیخ حسن کربالیی . ق ١٣٠٩یا تاریخ انحصار دخانیات در سال . م١٨٩٠قرارداد رژی  - ٣٠۵

  کتابنامه مازندران، حسین صمدی - ٣٠۶

  قائم مقام در آئینه زمان، بھرام فلسفی ، با مقدمه حسین مکی - ٣٠٧

  چند سند در باره روابط سیاسی ایران و فرانسه در دوره قاجار، خانبابا بیانی - ٣٠٨

  حاجی بابای اصفھانی، جیمز موریه ، - ٣٠٩

  جلد سه محمد باقر نجف زاده بارفروش ،  –طنز سرایان ایران از مشروطه تا انقالب ، مرتضی فرجیان  - ٣١٠

  جلد ٨،  به کوشش احمد بشیری،)گزارش محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقالب مشروطه ایران (کتاب آبی - ٣١١

  سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان - ٣١٢

  مشروطه ایرانی ، ماشاء هللا آجودانی  - ٣١٣

  مرآت البلدان ، محمد حسن خان اعتماد السلطنه ، با تصحیح عبدالحسین نوایی - ٣١۴

  )متن اصلی(تھاجم روسھای قدیم به طبرستان، ب دورن ،  - ٣١۵

  بحران مشروطیت در ایران ، حسین آبادیان - ٣١۶

  الدولهتیاتر ، به قلم میرز ملکم خان ناظم  - ٣١٧

  )بخش تاریخ قاجاریه(الملک  لسان محمدتقی سپھرمیرزا التواریخ ، ناسخ  - ٣١٨

    البلدان، محمد حسن خان اعتماد السلطنه همرآ - ٣١٩

 ، محمد حسن خان اعتماد السلطنه ) چھل سال تاریخ ایران( المآثر و اآلثار - ٣٢٠

  السلطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه ،خاطرات ظل)سرگذشت تاریخ مسعودی(خاطرات ظل السلطان  - ٣٢١

  ایران، ادوارد براون ، ترجمه مھری قزوینی انقالب مشروطیت - ٣٢٢

  .جنایت روس و انگلیس نسبت به ایران، ژورژ برادندس  - ٣٢٣

  ، رکن زاده آدمیت٢فارس و جنگ بین الملل، ج  - ٣٢۴

  )عصر پھلوی؛ خسرو معتضد(و ) اسالم ؛ تالیف عباس اقبال آشتیانیبعد از (و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  - ٣٢۵
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٣٨ 
 

  ، وزارت امور خارجه )مجموعه اسنادی درباره بیطرفی ایران در جنگ جھانی اول(بیطرفی ایران  –کتاب سبز  - ٣٢۶

  ایران و عثمانی در قرن بیستم، رحیم رئیس نیا - ٣٢٧

  خارجی، غالمرضا انصاف پورایران و ایرانی به تحقیق در صد سفرنامه  - ٣٢٨

  به لندن، به کوشش حسن مرسل وندسفرنامه ابوالحسن خان ایلچی : حیرت نامه  - ٣٢٩

  داور.پنج مقاله از کارل مارکس و فردریک انگلس در باره ایران، ترجمه ش - ٣٣٠

  فکر دموکراسی اجتماعی در نھضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت - ٣٣١

  اصفھانی، جیمز موریه، تصحیح سید محمد علی جمالزادهسرگذشت حاجی بابای  - ٣٣٢

  رجال عصر مشروطیت، ابوالحسن علوی - ٣٣٣

  سفر به ایران در عھد فتحعلیشاه قاجار، ستوان الکس بارنز ، ترجمه حسن سلطانی فر: سفرنامه بارنز  - ٣٣۴

  حسینعلی پورمدنی: اھتمامتاریخ اشرار کاشان، تالیف آیت هللا مال عبدالرسول مدنی کاشانی، به  - ٣٣۵

  )منذر( ابوالحسنی ھا، علی راھه بی و راھھا مشروطه؛ تا عدالتخانه از - ٣٣۶

 فکري جریانھاي پژوھشی ھمایش، ضمایم و مقاالت سخنرانیھا، مجموعه :مشروطیت فکري جریانھاي - ٣٣٧

  .تھران : 1385 :مشروطیت

  ) منذر(علی ابوالحسنی ی، نور هللا فضل شیخ فرھنگی و سیاسی مواضع و دیدگاھھا !بیدار بان، دیده - ٣٣٨

  مقاالت و گفتگوھا،ماشاء هللا آجودانی، به کوشش امیر قربانی - ٣٣٩

  ) منذر(علی ابوالحسنی ، باشد باید که گونه آن ھست، که گونه آن مشروطیت، تاریخ - ٣۴٠

  از ابراھیم صفاییدبیر الملک، گردآوری  - ظل السلطان - سپھساالر: اسناد برگزیده از - ٣۴١

  نظم و نظمیه در دوره قاجاریه، مرتضی سیفی فمی تفرشی - ٣۴٢

  لمتون، ترجمه چنگیز پھلوان. اس. کی.نظریه دولت در ایران، آن - ٣۴٣

 ٣۴۴-    

رابینو، و گزارش ھای کتاب آبی در باره مشروطه گیالن ، شیخ حسین اولیاء بافقی، به . ل. مشروطه گیالن، ه - ٣۴۵

  روشنکوشش محمد 

  ، ترجمه حسن زنگنه)کنسول انگلیس در فارس(خاطرات فردریک اوکانر: از مشروطه تا جنگ جھانی اول - ٣۴۶

  یکصد سند تاریخی، ابراھیم صفایی - ٣۴٧

  جکتاجی. پ.سفرنامه و جغرافیای گیالن و مازندران، موسیو بوھلر، به کوشش م - ٣۴٨

  سفرنامه اصفھان ، میرزا غالمحسین افض الملک -٣۴٩ 

  ابراھیموف. ا. پیدایش حزب کمونیست ایران، ت - ٣۵٠

  تاریخچه اخالق جنسی ایرانیان در دوران قاجار، مھدی قرائیان - ٣۵١

  فارس از مشروطیت تا جنگ جھانی دوم ، محمد علی رنجبر - ٣۵٢

  سفارت فوق العاده کنت دوسرسی، ترجمه احسان اشراقی .): ق ١٢۵۶ – ١٢۵۵. (م١٨۴٠ –١٨٣٩ایران در  - ٣۵٣

  سیاحتنامه مسیو چریکف ، ترجمه آبکار مسیحی، به کوشش علی اصغر عمران  - ٣۵۴

  ، موریس دوکوتزبوئه، ترجمه محمود ھدایت)دوران فتحعلیشاه قاجار(مسافرت به ایران  - ٣۵۵

  مسعود کوھستانی نژاد اسناد دوره اول مجلس شورای ملی، به کوشش - ٣۵۶

  محمد علی ھمایون کاتوزیان، ترجمه حسن افشار) انقراض قاجار و استقرار پھلوی(دولت و جامعه در ایران  - ٣۵٧
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٣٩ 
 

  ارمنیان ایران در سده نوزدھم، ھما ناظق - ٣۵٨

  حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، میرزا مطصفی خان منصور السلطنه - ٣۵٩

  ، موسی نجفی)عصر مشروطیت( ایران بنیاد فلسفه سیاسی در  - ٣۶٠

  ایرج افشار ،)در دوره مشروطیت تا پایان سلطنت احمدشاه... نمونه ھایی از اعالمیه ھا ، بیانیه ھا و (قباله تاریخ - ٣۶١

   اجمالی و تتمه البیان فی تاریخ االفغان، سید جمال الدین الحسینی تاریخ  - ٣۶٢

  االصل بودن سید جمال الدین اسد آبادی، صفات هللا جمالی اسد آبادیاسناد و مدارک در باره ایرانی  - ٣۶٣

  اجتماعی گیالن و قزوین، صادق کوچکپور –نھضت جنگل و اوضاع فرھنگی  - ٣۶۴

٣۶۵ -    

٣۶۶ -    

  یادداشتھای روزانه اعتمادالسلطنه، به کوشش سیف هللا وحیدنیا - ٣۶٧

  میرزا کوچک خان، حسن تھرانی افشاری - ٣۶٨

  قضایی عصر قاجار و پھلوی، ویلم فلور و امین بنانی ، ترجمه حسن زندیه نظام - ٣۶٩

  از رویای پادشاھی تا زندان رضاشاھی، باقر عاقلی: نصرت الدوله فیروز - ٣٧٠

  خدا، به کوشش ایرج افشارنامه ھای سیاسی دھ - ٣٧١

  مھد علیا ، به اھتمام عبدالحسین نوایی - ٣٧٢

  محمد حسن پدراممجموعه کلمات قصار و سخنان ستارخان،  - ٣٧٣

  ، عباس رمضانی)قرارداد و معاھده تاریخی از عصر صفویه تا پایان عصر قاجاریه ١٠٠(معاھدات تاریخی ایران - ٣٧۴

  مصیبت وبا و بالی حکومت، ھما ناطق - ٣٧۵

  علی آذری  - قیام شیخ محمد خیابانی ، س - ٣٧۶

  ژوبر ، ترجمه محمود ھدایت. آ. ارمنستان و  ایران، پ مسافرت به  - ٣٧٧

  گزارش ھایی از انقالب مشروطیت ایران، محمد امین رسول زاده ، ترجمه رحیم رئیس نیا - ٣٧٨

  فکر آزادی در ادبیات مشروطیت ایران، مھرنور محمد خان - ٣٧٩

  ، محمد حسین خسروپناه و الیور باست) ١٩٢٠ – ١٩١٧از جنوب قفقاز تا شمال خراسان ( فرقه عدالت ایران  - ٣٨٠

  فرازھایی از انقالب مشروطه، ساسان آقاجانی - ٣٨١

  ، ناصر نجمی)سلطان مراد میرزا حسام السلطنه( فاتح ھرات  - ٣٨٢

  عباس میرزا ، ناصر نجمی - ٣٨٣

  شورش بر امتیاز نامه رژی، فریدون آدمیت - ٣٨۴

  ، با مقدمه عباس اقبال ، به کوشش عبدالحسین نوایی) الدین شاهبرادر ناصر (شرح حال عباس میرزا ملک آرا  - ٣٨۵

  اسرار سقوط احمد شاه، خاطرات رحیم زاده صفوی، به کوشش بھمن دھگان - ٣٨۶

  انقالب مشروطه با رسم شکل، محمد رفیع ضیایی - ٣٨٧

  اوضاع ایران در جنگ اول یا تاریخ رضائیه، محمد تمدن - ٣٨٨

  ایران و بین النھرین ، اوژن اوبن ، ترجمه علی اصغر سعیدی ١٩٠۶- ١٩٠٧ایران امروز  - ٣٨٩

  ایران و جنگ جھانی اول ؛ میدان نبرد قدرتھای بزرگ، تورج اتابکی، ترجمه مھدی حقیقت خواه - ٣٩٠

  کرزن، ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی. ن. ایران و قضیه ایران، جرج  - ٣٩١
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۴٠ 
 

  کیخسرو کشاورزیحماسه ستارخان، عباس پناھی ماکوئی ،  - ٣٩٢

  سفرنامه ابراھیم صحافباشی، به اھتمام محمد مشیری - ٣٩٣

  چھره ھای منفور در تاریخ معاصر ایران، حبیب اله تابانی - ٣٩۴

  فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت، علی اصغر حقدار: مدرن اندیشان ایرانی - ٣٩۵

  پژوھی در ایران، دفتر چھاردھم، علی اصغر حقداراسنادی از مشروطه : خاطرات محمود وصال - ٣٩۶

اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران، دفتر چھارم، علی اصغر  :نھادھا و مفاھیم مدنی نوین در آثار پیشامشروطه - ٣٩٧

  حقدار

  اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران، دفتر سوم، علی اصغر حقدار :امر سیاسی در رسائل عصر مشروطیت - ٣٩٨

اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران، دفتر پنجم، علی اصغر : مکتوبات کمال الدوله میرزا فتحعلی آخوندزاده - ٣٩٩

  حقدار

  اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران، دفتر دھم، علی اصغر حقدار: آداب مشروطیت دول) یعنی(حقوق اساسی - ۴٠٠

اسنادی از مشروطه : ، میرزا حسین خان سپھساالرکتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران - ۴٠١

  پژوھی در ایران، دفتر یازدھم، علی اصغر حقدار

اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران، دفتر سیزدھم، علی : گزیده نامه ھای رسمی میرزا ملکم خان ناظم الدوله - ۴٠٢

  اصغر حقدار

  دفتر اول، علی اصغر حقداراسنادی از مشروطه پژوھی در ایران، : سفرنامه تفلیس - ۴٠٣

  ، گرمون استفان رای، ترجمه حسن زنگنه. م١٨۵٠تا  ١٧۵٠از : چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران - ۴٠۴

  رابینو، ترجمه جعفر خمامی زاده. ل.،ه.ش ١٢٨٩روزنامه ھای ایران از آغاز تا سال  - ۴٠۵

  سعیدی.ا.تانکوانی، ترجمه ع.ام.نامه ھایی در باره ایران و ترکیه آسیا، سفرنامه ژی - ۴٠۶

  سفرنامه دروویل، سرھنگ گاسپار دروویل، ترجمه جواد محیی - ۴٠٧

  یپرم خان سردار، اسماعیل رائین - ۴٠٨

  مشھور به خوابنامه، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، به کوشش محمود کتیرایی:خلسه - ۴٠٩

  ).مجلسدوره  ٢۴(آشنایی با مجالس قانونگذاری در ایران  - ۴١٠

  کتابشناسی تاریخ مشروطیت ایران، حافظ فرمانفرمائیان - ۴١١

  یادداشتھای حاج میرزاسیداحمدتفرشی حسینی،به کوشش ایرج افشار:روزنامه اخبارومشروطیت وانقالب ایران- ۴١٢

  یادداشتھایی از سالھای جنگ اول جھانی و آشوب بعد از آن، رحمت هللا توفیق: تاریخچه ارومیه  - ۴١٣

نامه ھای پراکنده قائم مقام فراھانی، بخش دوم ، نامه ھای مربوط به ماموریت گریبایدوف در ایران و مسائل دیگر  - ۴١۴

  در روابط ایران و روسیه، به کوشش جھانگیر قائم مقامی

  زن ایرانی در نشریات مشروطه، غالمرضا وطن دوست - ۴١۵

  علی دھباشی –شار خاطرات سید محمد علی جمالزاده، به کوشش ایرج اف - ۴١۶

  جامع الشتات ، ده جلدی ، میرزای قمی  - ۴١٧

  سفرنامه حاج سیاح به فرنگ، به کوشش  علی دھباشی - ۴١٨

  مجموعه آثار قلمی ثقه االسالم شھید تبریزی ، به کوشش نصرت هللا فتحی - ۴١٩

  احواالت و دستخط ھای عباس میرزا قاجار، ابوالقاسم الچینی - ۴٢٠
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۴١ 
 

  از مشروطیت تا سقوط سلطنت، محمد رضا شفیعی کدکنی: فارسی ادوار شعر  - ۴٢١

  فرھنگ انجمن آرای ناصری ، رضا قلی خان ھدایت  - ۴٢٢

  نھضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمھوری شورایی در ایران، شاپور رواسانی - ۴٢٣

  ھوشیار.ایرانسکی، ترجمه م.س –تریا .و –پاولویچ .سه مقاله در باره انقالب مشروطه ایران، م - ۴٢۴

  سرگذشت حاجی بابای اصفھانی، جیمز موریه، ترجمه میرزا حبیب اصفھانی دستان، به کوشش یوسف رحیم لو - ۴٢۵

  ، سید علی آل داود) ق ١٣٠٧و  ١٢۵۶در سالھای (دو سفرنامه از جنوب ایران  - ۴٢۶

  نامه ھایی از تبریز ، ادوارد براون ، ترجمه حسن جوادی - ۴٢٧

  نامه ھای عارف قزوینی، به کوشش مھدی نور محمدی -۴٢٨ 

  سردار ملی ستارخان، محمد رضا عافیت  - ۴٢٩

مامونتوف، به .پ.جکومت تزار و محمد علی شاه، خاطرات ن) :ق ١٣٢۶در سال ( لس شورای ملی بمباران مج - ۴٣٠

  اھتمام ھمایون شھیدی

  حیدرخان عمو اوغلی، اسماعیل رائین - ۴٣١

  از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، پیتر آوری، ترجمه محمد رفیعی مھرآبادی: تاریخ معاصر ایران -۴٣٢ 

  سیاحتنامه ابراھیم بیگ، حاجی زین العابدین مراغه ای - ۴٣٣

  الھام ملک زاده –روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه، تصحیح و ویرایش عبدالحسین نوایی  - ۴٣۴

  پایه گذار نھضتھای اسالمی، صدر واثقیسید جمال الدین حسینی ؛  - ۴٣۵

  سفرنامه جیمز موریه، دو جلدی، ترجمه ابوالقاسم سری -۴٣۶ 

  ز جکسن، ترجمه منوچھر امیری و فریدون بدره ایویلیام. و.، ابراھام )ایران در گذشته و حال(سفرنامه جکسن  - ۴٣٧

، به .ق ١٣٢٢تا   ١٢٩١ سال از ایران جنوبی والیت در انگلیس نویسان خفیه گزارشھاي مجموعه :اتفاقیه وقایع  - ۴٣٨

  کوشش سعیدی سیرجانی

  تاریخ شروان و دربند، والدیمیر مینورسکی،  - ۴٣٩

  نامه مازندران؛مجموعه اول؛ سفرنامه ھای عصر ناصرالدین شاه، به کوشش مصطفی نوری - ۴۴٠

  نیاتاریخ روزنامه ھا و مجله ھای آذربایجان، جلد اول، صمد سرداری  - ۴۴١

  تاریخ ایران در دوره قاجار، کلمنت مارکام، ترجمه میرزا رحیم فرزانه - ۴۴٢

  عین الدوله و رژیم مشروطه، مھدی داوودی - ۴۴٣

  اسناد و مکاتبات محمد صادق میرزا معزالدوله از حکومت ارومیه ، به کوشش کاوه بیات: نامه ھای ارومیه - ۴۴۴

  با مقدمه محمد مشیریتاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز ، شاھزاده نادر میرزا،  - ۴۴۵

  انقالب مشروطیت مرکز غیبی تبریز، صمد سرداری نیا - ۴۴۶

  نگاھی به ترکمن چای، حسین حسینچی قره آغاج - ۴۴٧

  سیاست نامه خراسانی ، محسن کدیور - ۴۴٨

  ، مھدی عطارزاده)قاجاردر دوره ناصرالدین شاه (سیمای تبریز - ۴۴٩

  ، به اھتمام حسین زمانی) عصر محمد شاه قاجار(سفرنامه بخارا  - ۴۵٠

  ، به کوشش منوچھر محمدی)نائب اول وزارت امور خارجه(سفرنامه میرزا خانلرخان اعتصام الملک  - ۴۵١

  محمد علی جدید االسالم:آرشیو تصاویر –فرشاد ابریشمی :قاجار در گذر تصویر، متن و تحقیق - ۴۵٢
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۴٢ 
 

  جنبش تھی دستان در ایران، آصف بیات ، ترجمه سید اسدهللا نبوی چاشمی: سیاستھای خیابانی  - ۴۵٣

  آغامحمد خان قاجار، امینه پاکروان - ۴۵۴

  ستارخان، پناھی ماکویی ، ترجمه غالم خاتون  - ۴۵۵

  )خونیق(، ابراھیم پورحسین )برد شکر بازی و ساری داشن(بحران آذربایجان در اثنای جنگ اول جھانی  - ۴۵۶

  ، ژاک ھردوان ، ترجمه مصطفی مھذب . ش ١٣٠۵ – ١٣٠٣: در آفتاب ایران  - ۴۵٧

  تراژدی ستارخان، محمد حسن پدرامتحقیقی پیرامون عاملین فاجعه شوم پارک اتابک و  - ۴۵٨

  نطق ھای شیخ محمد خیابانی ، بھرام خیابای - ۴۵٩

  و آل احمد ، بھروز خرمجالل  - ۴۶٠

  تاریخ و ذوالقرنین ، میرزا فضل هللا شیرازی متخلص به خاوری ، تصحیح از ناصر افشار فر  - ۴۶١

رحیم  –تحوالت غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس شورای ملی ؛دوره ھای سوم تا پنجم، علی ططری  - ۴۶٢

  نیکبخت

  فدرال ملی، علی خوشنویسمحمد قولوخان افشار ارومی در تشکیل دولت  - ۴۶٣

  )کورش(عارف قزوینی ؛ شاعر ملی ایران ، سید ھادی حائری  - ۴۶۴

  سیاستگران دوره قاجار، خان ملک ساسانی - ۴۶۵

ّة طاھره زندگی بر مروری: پرده از میانطاھره بردار  - ۴۶۶   )متن فرقه ضاله( طلب اصالح و خواه آزادی مبارز العین قر

  ایلچی، اسماعیل رائینمیرزا ابوالحسن خان  - ۴۶٧

  جمھوری آذربایجان چگونگی شکل گیری و وضعیت کنونی آن، محمد امین رسول زاده، ترجمه تقی سالم زاده - ۴۶٨

  از یک سیاح روس، ترجمه سید عبد هللا، به اھتمام محمد رضا نصیری. م١٨٨٧. / ق١٣٠۵گزارش ایران ؛ به سال  - ۴۶٩

  ناصرالدین شاه، حسین نوربخش، با مقدمه محمد جعفر محجوبکریم شیره ای دلقک مشھور دربار  - ۴٧٠

  سفرنامه کالت؛گوشه ای از تاریخ مشروطت ایران، احمد مجداالسالم کرمانی - ۴٧١

  اسنادی از روابط ایران و انگلیس در عھد محمد شاه قاجار، مینا ظھیر نژاد ارشادی - ۴٧٢

  فریدون آدمیتاندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپھساالر،  - ۴٧٣

  )رھبر نژادنو،تجلیات روح ایرانی،قوه فکر،تفسیر معنوی بر دیباچه مثنوی(تالیفات ایرانشھر: اثر ارزنده از ۴ - ۴٧۴

  آثار و احوال کاظم زاده ایرانشھر ، کاظم کاظم زاده ایرانشھر - ۴٧۵

  مقاالت تاریخی ، فریدون آدمیت - ۴٧۶

  منافی، ترجمه پرویز زارع شاھمرسیمیرزا عبدالرحیم طالبوف، میر علی  - ۴٧٧

  تاریخ میسیون امریکایی در ایران، جان الدر ، ترجمه سھیل آذری - ۴٧٨

  تاریخ نھضت آزادیخواھی ، رمضان شیر نشان - ۴٧٩

، ) مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما(حکمرانی و ملکداری : سیاق معیشت در عصر قاجار، سیاق اول - ۴٨٠

  سیروس سعدوندیان –) نظام مافی(ش منصوره اتحادیهجلد اول، به کوش

، محمد علی کاظم ) عصر قاجاریه -پژوھشی در کشتیرانی دریاچه ارومیه( دریاچه شاھی و قدرتھای بزرگ  - ۴٨١

  بیکی

  جلد ۴ملیجک ثانی، محسن میرزائی ، : روزنامه خاطرات عزیز السلطان - ۴٨٢
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۴٣ 
 

شب نامه و : سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی به اروپا ؛ موسوم به چھارفصل؛ و دو رساله دیگر به نامھای  - ۴٨٣

  سفرنامه ممسنی؛ در زمان محمد شاه قاجار ، به کوشش فتح الدین فتاحی 

  زندگینامه پیر معارف رشدیه؛ بنیانگذار فرھنگ نوین ایران، فخرالدین رشدیه - ۴٨۴

  شوروی و جنبش جنگل ، گریگور یقیکیان، یادداشتھای یک شاھد عینی ، به کوشش برزویه دھگان  - ۴٨۵

  سفرنامه فردریچاردز ، ترجمه مھین دخت صبا - ۴٨۶

  شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی، چند نفر از دوستان و آشنایان او - ۴٨٧

۴٨٨ -    

  عبدالحسین ناھیددو مبارز جنبش مشروطه، رحیم رئیس نیا و  - ۴٨٩

  مکاتبات محرمانه و سیاسی میرزا حسن خان سپه ساالر ، محمد رضا عباسی: حکومت سایه ھا - ۴٩٠

  ) نظام مافی(، فیروز میرزا فرمانفرما ، به کوشش منصوره اتحادیه بلوچستان  و کرمان سفرنامه - ۴٩١

  فردوییپیامدھا و عبرت ھا، غالمعلی عباسی : تحریم تنباکو و مشروطیت  - ۴٩٢

  یادنامه ابراھیم فخرایی: بزرگ مردی از تبار جنگل  - ۴٩٣

  عافیت ، مترجم اسد بھرنگی. پژواک سیمای ستارخان در ادبیات آذربایجان ، م - ۴٩۴

  سخنگویان سه گانه آذربایجان در انقالب مشروطیت ایران، نصرت هللا فتحی - ۴٩۵

  پدرامستارخان سردار ملی در آئینه زمان، محمد حسن  - ۴٩۶

  تاریخ سفارت حاجی خلیل خان و محمد نبی خان به ھندوستان، غالمحسین میرزا صالح  - ۴٩٧

  ایران در میان طوفان یا شرح زندگانی عباس میرزا نایب السلطنه و جنگھای ایران و روس، ناصر نجمی - ۴٩٨

عھد مظفرالدین شاه و محمد شاه در (نامه ھای خصوصی سر اسپرینگ رایس ؛ وزیر مختار انگلیس در دربار ایران - ۴٩٩

  ، ترجمه جواد شیخ االسالمی) قاجار

، به کوشش ایرج ) از رجال سیاسی و بزرگان محلی به سید حسن تقی زاده(نامه ھای مشروطیت و مھاجرت  - ۵٠٠

  افشار

  آئینه تاریخ ، ابراھیم صفایی - ۵٠١

  سعیدیسفرنامه قفقاز و ایران، ارنست اورسل، ترجمه علی اصغر  - ۵٠٢

  ادبیات مشروطه، باقر مومنی - ۵٠٣

  صدیق . مقاالت فلسفی میرزا فتحعلی آخوند زاده ، ویراسته ح - ۵٠۴

  نھضت ادبی ایران در عصر قاجار ، ابراھیم صفایی - ۵٠۵

  سفرنامه عضدالملک به عتبات ، علیرضا عضد الملک، به کوشش حسن مرسلوند - ۵٠۶

  ژاپن در ایران، ترجمه ھاشم رجب زاده نخستین وزیر مختار:سفرنامه کازاما - ۵٠٧

  سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ  - ۵٠٨

  سوگلی حرمسرا، منوچھر دبیر منش - ۵٠٩

  سفرنامه خاطرات کاوشھای باستان شناسی شوش ، مادام ژان دیوالفرا ، ترجمه ایرج فره وشی - ۵١٠

  ترجمه حسین سعادت نوریسفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس ؛ یا دو ھزار میل در ایران،  - ۵١١

  سید جمال الدین افغان؛ شخصیت و افکار، شاه عبدالقیوم، ترجمه عبدالرحیم احمد پروانی - ۵١٢

  )تمنا(تاریخ زندگی و مبارزه سیاسی سید جمال الدین افغانی ، محمد ابوریه، ترجمه رضوان قل  - ۵١٣
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۴۴ 
 

  گزیده آثار سید جمال الدین افغانی، سید مخدوم رھین  - ۵١۴

  سید قاسم رشتیاالدین افغانی و افغانستان،  لسید جما - ۵١۵

  آزادی و سیاست، عبدالرحیم طالبوف ، ایرج افشار - ۵١۶

  سید جمال الدین اسد آبادی، سید غالمرضا سعیدی ، مقدمه از سید ھادی خسروشاھی: مفخر شرق - ۵١٧

  به افغانی، اصغر مھدوی و ایرج افشار مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده در باره سید جمال الدین مشھور - ۵١٨

  مسافرژاپنی در ماوراء النھر ، ایران وقفقاز، ماساجی اینووه، ترجمه ھاشم رجب زاده: سفرنامه ایران - ۵١٩

  خاطرات و اسناد ظھیر الدوله ، جلد اول، به کوشش ایرج افشار - ۵٢٠

  انگلستان به ایران، ترجمه مانی صالحی عالمهروزنامه سفر خاطرات ھیئت اعزامی : خاطرات سرھارفورد جونز - ۵٢١

  مستخرجه از اسناد وزارت خارجه انگلستان، حسن معاصر: تاریخ استقرار مشروطیت در ایران - ۵٢٢

  تحوالت فرھنگی و سیاسی ایران معاصر ، در گفتگو با علی اصغر حقدار - ۵٢٣

  سفرنامه فرھاد میرزا، تصحیح غالمرضا طباطبایی - ۵٢۴

  تبریز در نھضت تنباکو ، صمد سرداری نیا  - ۵٢۵

  قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس ، صمد سرداری نیا - ۵٢۶

۵٢٧ -    

  تصویرھایی از ایران ، گرترود بل ، ترجمه بزرگمھر ریاحی - ۵٢٨

  سفرنامه گروته، ترجمه مجید جلیل وند - ۵٢٩

  گردآوری از باقر مومنی، ، میرزا فتحعلی آخوندزاده) مقاالت(ادبیات مشروطه  - ۵٣٠

  منشآت امیر نظام گروسی ، به کوشش علی محمد برنجه  - ۵٣١

  اسالم  و علم ، سید جما الدین افغان - ۵٣٢

  قیام شیخ محمد خیابانی، شوکت علی قیزی ، ترجمه پرویز زارع شاھمرسی: تبریز توفانی - ۵٣٣

  به خط میرزا محمد رضا کلھر، نوشته ناصرالدین شاه قاجار : سفرنامه خراسان - ۵٣۴

خاطراتم در باره میرزا جلیل محمد قلی زاده سردبیر مجله مالنصرالدین، حمیده محمد :مونس روزھای زندگی  - ۵٣۵

  قلی زاده، ترجمه دلبر ابراھیم زاده

  سید ھادی خسروشاھی: لحسینی، اعداد و تقویمتاریخ ایران و افغانستان، سید جمال الدین ا - ۵٣۶

  سید جما الدین اسدآبادی، سید ھادی خسرو شاھی: مجموعه رسائل و مقاالت  -۵٣٧ 

  معروف به سفر زمستانی، جیمز بیلی فریزر ، ترجمه منوچھر امیری: سفرنامه فریزر -۵٣٨ 

  بیست سال در ایران، جان ویشارد، ترجمه علی پیرنیا - ۵٣٩

  سفرنامه الیارد یا ماجراھای اولیه در ایران، سر اوستون ھنری الیارد، ترجمه مھراب امیری - ۵۴٠

  سفرنامه بارون فیودوروکوف، ترجمه اسکندر ذبیحیان - ۵۴١

  نمونه ھایی از نظم و نثر وثوق الدوله: آثار وثوق - ۵۴٢

  کارلو ترنزیو، ترجمه عباس آذرین  - رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان، پیو - ۵۴٣

  تاریخ وقایع و سوانح افغانستان، علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه، به تصحیح میرھاشم محدث - ۵۴۴

مد نادر نصیری ، به کوشش مح)مسئله ھرات در عھد محمد شاه قاجار(گزیده اسناد سیاسی ایران و افغانستان - ۵۴۵

  مقدم
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، و تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه ، به )بھاء الملک(سفرنامه خسرو میرزا، بقلم میرزا مصطفی افشار  - ۵۴۶

  قلم حاجی میرزا مسعود مستوفی انصاری 

  مقایسه حوزه مشروطه خواھی اصفھان و تبریز، رسول جعفریان: درک شھری از مشروطه - ۵۴٧

  الدوله، به کوشش محمد گلبنسفرنامه رکن  - ۵۴٨

  حسین سعادت نوری: سفرنامه ویلسون یا تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران، ترجمه و تلخیص  - ۵۴٩

  بلشویک ھا و نھضت جنگل، مویسی پرسیتس، ترجمه حمید احمدی - ۵۵٠

  جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابانی، عبدالحسین ناھیدی آذر - ۵۵١

، ) مولف کتاب حاجی بابای اصفھانی(سھراب ، جیمز موریه : ع سلطنت آغامحمد خان قاجارقسمتی از وقای - ۵۵٢

  ترجمه حسن ناصر 

  حیدر عم اوغلو، زھره وفایی - ۵۵٣

  ستارخان سردار ملی، ھوشنگ ابرامی - ۵۵۴

  محمد گلبن: میرزا حبیب هللا افشار قزوینی، به اھتمام: سفرنامه سیف الملک به روسیه، به قلم - ۵۵۵

: خاور بی بی شادلو، به اھتمام / یارمحمدخان سھام الدوله : سفرنامه ھای سھام الدوله بجنوردی، نویسندگان - ۵۵۶

  قدرت هللا روشنی زعفرانلو

  تشیع و مشروطیت در ایران، عبدالھادی حائری - ۵۵٧

  سرینقش علما در دوره قاجار، حامد الگار ، ترجمه ابوالقاسم : دین و دولت در ایران  - ۵۵٨

  راھبران فکر مشروطه، مھران امیری - ۵۵٩

  رھبران مشروطه، ابراھیم صفایی - ۵۶٠

  بین النھرین و ایران، ھنری بایندور ، ترجمه کرامت هللا افسر –سفرنامه ھانری بایندور ؛ کردستان  - ۵۶١

  تادیب النساء - ۵۶٢

  تاریخ روابط روس و ایران ، محمد علی جمالزاده  - ۵۶٣

  پیشتاز ، ابراھیم صفاییده نفر  - ۵۶۴

  اسناد سیاسی دوران قاجار ، ابراھیم صفایی - ۵۶۵

  تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، محیط طباطبایی - ۵۶۶

  ، مسعود برزین ١٣۵٧تا  ١٢١۵شناسنامه مطبوعات از  - ۵۶٧

  پنجاه خاطره از پنجاه سال، ابراھیم صفایی - ۵۶٨

  ییبرگ ھای تاریخ ؛دوران قاجار، ابراھیم صفا - ۵۶٩

  اسناد مشروطه ، ابراھیم صفایی - ۵٧٠

  اسناد نو یافته ، ابراھیم صفایی - ۵٧١

  مدارک تاریخی، ابراھیم صفایی - ۵٧٢

خاطرات و سفرنامه موسیوب نیكتین؛قنسول سابق روس در ايران، با مقدمه ملك الشعراي بھار و بھرام فره  - ۵٧٣

  )مترجم ھمايون(وشي، ترجمه علیمحمد فره وشي 

  پرويز بديعي –شھريار جاده ھا؛ سفرنامه ناصرالدين شاه به عتبات ، به كوشش محمدرضا عباسي  - ۵٧۴

  قبله عالم ناصرالدين شاه و پادشاھي ايران، عباس امانت، ترجمه حسن كامشاد - ۵٧۵
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۴۶ 
 

  زندگي و سفرھاي وامبري ، آرمین وامبري، ترجمه محمد حسین آريا  - ۵٧۶

  ان ملکم، ترجمه میرزا اسماعیل حیرتتاریخ کامل ایران، سرج - ۵٧٧

  شش نمایشنامه و یک داستان، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ترجمه محمد جعفر قراجه داغی: تمثیالت - ۵٧٨

  تحریم تنباکو ، محمد رضا زنجانی - ۵٧٩

  خاطرات سردار اسعد بختیاری ؛ جعفرقلی خان سردار بھادر،به کوشش ایرج افشار - ۵٨٠

  ، ترجمه جواد شیخ االسالمیوزیر مختار بریتانیا در ایران در عھد مظفرالدین شاه قاجار: رآرتور ھاردینگ خاطرات سیاسی س - ۵٨١

  دست پنھان سیاست انگلیس در ایران، خان ملک ساسانی  - ۵٨٢

  رجال آذربایجان در عصر مشروطیت ، مھدی مجتھدی، به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد - ۵٨٣

  رساله انشاهللا از میرزا آقاخان کرمانی رساله ماشاهللا در رد - ۵٨۴

  رساله یک کلمه ، میرزا یوسف خان مستشارالدوله  -۵٨۵ 

ن، به ارگان انجمن ایالتی آذربایجا انجمن؛  "اسنادی از مشروطه پژوھی در ایران"دفتر شانزدھم از مجموعۀ  - ۵٨۶

  اھتمام علی اصغر حقدار

  غالمحسین میرزاصالح: گردآورنده و مترجم ، سفارت انگلیسبنابر گزارشھای ؛ خان جنبش میرزا کوچک - ۵٨٧

  ، مورخ الدوله سپھر  ١٩١٨ – ١٩١۴ایران در حنگ بزرگ ؛  - ۵٨٨

  ، صادق زیبا کالمقاجار عصر ایران در سیاسی نوسازی و اصالحات ناکامی علل یابی ریشه: سنت و مدرنیسم - ۵٨٩

  دفتری در شعر و ادب مشروطه ، ماشاء هللا آجودانی : یا مرگ یا تجدد -۵٩٠

  تاریخچه بست و بست نشینی ، عباس خالصی - ۵٩١

، ترجمه ) رساله دکتری(، فریدون آدمیت  ١٨٣٠ – ١٨١۵: روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان ، عثمانی و روسیه  - ۵٩٢

  علیرضا پالسید

  ھدی حمیدیشعر در عصر قاجار، م - ۵٩٣

  ١سیمای احمد شاه قاجار، محمد جواد شیخ االسالمی ، ج  - ۵٩۴

 -فرھاد فخاری تھرانی -شامیل فتح هللا یف –محمد مھریار : اسناد تصویری شھرھای ایران دوره قاجار، مولفین  - ۵٩۵

  بھرام قدیری

  استفان رای، ترجمه حسن زنگنه، گرمون . م ١٨۵٠تا  ١٧۵٠چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران از  - ۵٩۶

کتاب نارنجی؛گزارش سیاسی وزارت خارجه روسیه تزاری در باره انقالب مشروطه ایران، به کوشش احمد  - ۵٩٧

  بشیری

  تاریخ سیاسی دوره صدرات میرزا حسینخان مشیرالدوله سپھساالر اعظم، محمود فرھاد معتمد - ۵٩٨

تورج اتابکی، به کوشش : ون در عھد قاجار، محمود میرزا قاجار، مقدمه نخستین رساله وبا و طاع: ضیاء المحمود - ۵٩٩

  شھرام کیانی

  )نظام مافی(، منصوره اتحادیه . ق ١٢٨٠تا  ١٢٠٠گوشه ھایی از روابط خارجی ایران ؛ - ۶٠٠

  فکر آزادی و مقدمه نھضت مشروطیت، فریدون آدمیت  - ۶٠١

  پرویز بدیعی –عتبات، به کوشش محمد رضا عباسی سفرنامه ناصرالدین شاه به : شھریار جاده ھا - ۶٠٢

بھروز مسلمانیان  -.بادیانیق رحیم مسلمانیان :،ترجمه از صفویه تا قاجاریه : اسنادی از روابط ایران و روسیه - ۶٠٣

  قبادیانی
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۴٧ 
 

ِ نظم الدوله؛  صورت استنطاق میرزا رضا کرمانی - ۶٠۴ ھر ُ متن ( از روی نسخه خطی به خط محمدباقر گلپایگانی و م

  )بازجویی محاکمات میرز رضا کرمانی

  ، ویلم فلور، ترجمه ایرج نبی پورسالمت مردم در ایران قاجار - ۶٠۵

  فھرست اعالم و محیط سیاسی و زندگانی مشیرالدوله پیرنیا، باستانی پاریزی - ۶٠۶

کیانوش : به کوشش ، رجبیپرویز : ترجمه ، ویلھلم لیتن،  خاطرات کنسول آلمان در تبریز؛ عسل ایرانی ماه - ۶٠٧

  کیانی

  ، غالمعلی سرمد) در دوره قاجاریه(اعزام محصل به خارج از کشور  - ۶٠٨

دستور االعقاب ؛ رساله انتقادی و سیاسی از اوائل عھد قاجار، میرزا مھدی نواب طھرانی، تصحیح از سید علی  - ۶٠٩

  آل دواود

  شاه؛ خبرھایی از خوی، شھریار ضرغامگزارشھای تلگرافی آخرین سالھای عصر ناصرالدین  - ۶١٠

مرکز پزوھش ھای ) ١٢٨۵ – ١٣٢٨(آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران دوره اول تا دوره شانزدھم - ۶١١

  مجلس

  )منذر(تحلیلی از نقش سه گانه شیخ شھید نوری در نھضت تحریم تنباکو، علی ابوالحسنی  - ۶١٢

  آذربايجانگرائياحمد كسروي بین ايرانگرائي و  - ۶١٣

  مجموعه پنج جلدی ، صدرالدین عینی ، به کوشش سعیدی سیرجانی : یادداشت ھا  - ۶١۴

  مومنی . ب.چھار تیاتر ، میرزا آقا تبریزی، م - ۶١۵

  آلبوم زنان قاجار  - ۶١۶

  اسنادی از فعالیت ھای آزادیخواھان ایران در اروپا و استانبول ، ایرج افشار  - ۶١٧

  ، ابراھیم صفایی وثوق الدوله - ۶١٨

شیخ احمد  –میرزا نصر هللا بھشتی ملک المتکلمین  –سید جمال الدین واعظ اصفھانی : رویای صادقه ؛ نوشته - ۶١٩

  مجد االسالم کرمانی ، به کوشش بھرام چوبینه 

  د تفضلیامیر عبدالصمد خلعت بری، به اھتمام محمو: ، گردآوری )محمد ولی خان خلعتبری(سپھساالر تنکابنی  - ۶٢٠

  اولین مقاومت منفی در ایران، ابراھیم تیموری :تحریم تنباکو  - ۶٢١

  تاریخ بی دروغ ؛ در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار ، علی اصغر ظھیر الدوله  - ۶٢٢

  فعالیت ھای جاسوسی واسموس یاالرنس آلمانی در ایران ، کرستوفر سایکس ، ترجمه حسین سعادت نوری - ۶٢٣

  یخ انقالب مشروطیت ایران، سید حسن تقی زادهتار - ۶٢۴

  تاریخ روابط ایران و امریکا در روزگار قاجاریه و پھلوی، اسکندر دلدم :حاجی واشنگتن  - ۶٢۵

  دیوان کامل اشعار فتحعلیشاه قاجار  - ۶٢۶

  رساله مجدیه، حاج میرزا محمد خان مجد الملک ، با مقدمه سعید نفیسی - ۶٢٧

  یوسف سارینای، ترجمه علی ارغون چینار: ایران در اسناد آرشیوی، مدیر پروژهروابط عثمانی و  - ۶٢٨

  بیمارستانھای ایران در زمان صفویه و قاجاریه ، ویلم فلور ، ترجمه ایرج نبی پور - ۶٢٩

  از سقوط صفویه تا تا استقرار مشروطیه، جلد اول ، احمد خاتمی:تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی  - ۶٣٠

  از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول کودتا: خاطرات عبدهللا بھرامی  - ۶٣١

  از خراسان تا بختیاری ، ھانری رنه دالمانی ، ترجمه غالمرضا سمیعی - ۶٣٢
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۴٨ 
 

  سفرنامه سدید السلطنه ، محمد علی خان سدید السلطنه مینابی بندر عباسی ، تصحیح احمد اقتداری - ۶٣٣

  ایرج رودگر کیادارا،  جنبش مشروطیت در )، کجور کالرستاق،  تنکابن(ثالث محال  - ۶٣۴

 محمود فرھادمعتمد،  سپھساالر اعظم - ٦٣٥

  ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند ، حسین آبادیان  - ۶٣۶

  سیاست طالبی ، عبدالرحیم طالبوف  - ۶٣٧

  انقالب مشروطه در بوته نقد ، علیرضا کریمی - ۶٣٨

  عصر قاجار ، محمود سریع القلماقتدارگرایی  - ۶٣٩

  

  

  

  

  

  و انقالب اسالمی  یپھلو

  ی، عبد شھباز ییدكتر مظفر بقا یمعما -١

  از کودتا تا کودتا ، عباس مظاھری -٢

  نیل رائیاسرار خانه سدان ، اسماع -٣

  ی، عبدهللا شھباز یوصعود سلطنت پھلو یمان پارسی، نر یاقبال الھور -۴

  ھمسران رضاشاه  -۵

  یران ، عبدهللا شھبازیمعاصر ا یخنگاریدر تار یه توطئه و فقر روش شناسینظر -۶

  مشروطه  یدفاع دكتر مصدق از قانون اساس -٧

  ی، عبدهللا شھباز ١٣٣٢مرداد  ٢٨ یپورتر و كودتایسر شاپور ر -٨

  اسکاچپل و انقالب اسالمی ، احمد رھدار -٩

  یصالحسم ، منوچھر یش سكوالریدایپ یخیعوامل تار -١٠

  زاده  یاكبر حكم یاسرار ھزار ساله ، عل -١١

  یران ، عبد هللا شھبازیدر ا یگر ییخ بھایاز تار ییجستارھا -١٢

  یران ، نادره افشاریدر ا یبحران روشنفكر -١٣

  یزمان یران ، دكتر ھادیدر ا ین دولت مدرن و توسعه اقتصادیموانع تكو -١۴

  قیا نبودن فرمان عزل مصدق ، دكتر عباس توفیبودن  یقانوندر باره : خ یران در گذر تاریا -١۵

  یرند ، عبدهللا شھبازیگ یاسطوره ھا جان  م -١۶

ْذِر( یابوالحسن یخ ، علیز با تاریعناد با فرھنگ، ست -١٧ ن ُ   )م

  ھان یموسسه ك ی، دفتر پژوھشھا یاشرف پھلو -١٨

  یم برداشت، احمد كسرویدر راه الفبا خواھ ییگامھا -١٩

  ین و جھان ، احمد كسروید -٢٠
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۴٩ 
 

  یدولت به ما پاسخ دھد ، احمد كسرو -٢١

  ران ، ماشاء هللا ورقایحكومت مصدق و نقش حزب توده ا یزیرامون فرو ریپ ییناگفته ھا -٢٢

  یگانمان ، احمد كسرویما و ھمسا -٢٣

  ی، احمد كسرو یمقاالت كسرو -٢۴

  نیاحمد تدان ، ترجمه یون كاتوزیمصدق و نبرد قدرت ، ھما -٢۵

  یكا ، احمد كسرویام به دانشمندان اروپا و امریپ -٢۶

  ، مترجم عباس مخبر ٧جلد :ج یخ كمبریت تاریبه روا:  یمذھب یروھایو ن یسلسله پھلو -٢٧

  ، ویرایش علی نقی عالیخانیاسد هللا علم  یادداشت ھای -٢٨

  یبنیاد ، احمد كسر -٢٩

  محمد تركمان ،دكتر مصدق  ینامه ھا -٣٠

  یشمس ١٣٣٠ ،اداره اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه  ،اسناد نفت -٣١

  اریمور بختیت ،اه در باره سازمان افسران تودهیكتاب س -٣٢

  فاتح یمصطف ،ران یپنجاه سال نفت ا -٣٣

  ان یون كاتوزیھما یران ، محمد علیدر ا یو نھضت مل یاستبداد ، دموكراس -٣۴

  ین دربندیمرداد ، وود ھاوس ، ترجمه نظام الد ٢٨ یاسرار كودتا -٣۵

  زاده ید حسن تقیز ، سیز تا چنگیاز پرو -٣۶

  اسرار قتل رزم آرا ، محمد تركمان -٣٧

  یاست جمھوریران ، دفتر ریدر ا یاسیاز احزاب س یاسناد -٣٨

  یاست جمھوری، ر ١٣۴٠تا  ١٣٢٠ران یاز مطبوعات ا یاسناد -٣٩

  ییم صفایشدن نفت ، ابراھ یمل –اشتباه بزرگ  -۴٠

  اعترافات شاه -۴١

  ید ، محمد رضا پھلویانقالب سف -۴٢

  یع مھرآبادیح ، ترجمه محمد رفیران در دوره دكتر مصدق ، سپھر ذبیا -۴٣

  یاسناد نھضت آزاد -۴۴

  یم سنجابیھا ، كر یدیدھا و نا امیام -۴۵

  ی، محمود طلوع یگران عصر پھلویباز -۴۶

  مرداد ، فرج هللا میرزایی ٢٨تجربه  -۴٧

  یخ ، محمد رضا پھلویپاسخ به تار -۴٨

  یھا ، فرھاد رستم یپھلو -۴٩
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۵٠ 
 

  ی، كسرو ییپاكخو -۵٠

  نظر پور یران ، مھدیمعاصر ا یاسیخ سیتار -۵١

  یران ، ابوالفضل لسانیا یا بالیاه یس یطال -۵٢

  یعبدالرضا ھوشنگ مھدور نظر یخاطرات محرمانه اسدهللا علم ، ز: من باشاه  یگفتگوھا -۵٣

  صوفیگری ، احمد کسروی -۵۴

  گزیده ای از آثار احسان طبری   -۵۵

  تاج الملوک ، ھمسراول رضاشاه و مادر محمد رضا شاه: خاطرات ملکه پھلوی -۵۶

  تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران ، غالمرضا نجاتی ، دو جلد -۵٧

  ، )ملک الشعرای بھار(قی بھار تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، محمد ت -۵٨

  در پیرامون اسالم ، کسروی -۵٩

  مرداد ٢٨اسناد جدید سازمان سیا در مورد کودتای  -۶٠

  تشکیالت فراماسونری در ایران، حسین میر -۶١

  تحقیقات و اسناد تاریخی پس از انقالب اسالمی ایران ، عبدهللا شھبازی -۶٢

  ن ، گریگوری لوویچ بوندارفسکیتاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایرا  -۶٣

  یخاطرات ھاشم -۶۴

  فه نوریصح -۶۵

  یعتیآثار شر -۶۶

 یام شوكراس ، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدویلین سفر شاه ، ویآخر -۶٧

  یطانیات شیآ -۶٨

  ید تفرشیا ، ترجمه مجیتانیبر یو ملیران در آرشین اسناد آزاد شده مربوط به ایتازه تر -۶٩

  یانقالب اسالم یشه ھایبر ر یدرآمد -٧٠

  یت هللا منتظریخاطرات آ -٧١

  یشھر یخاطرات ر -٧٢

  صدر ید ، بنیانت به امیخ -٧٣

  پیشینه نظریه والیت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد -٧۴

  دخت ی، محمد رضا تق یل نگاه فوكو به انقالب اسالمیتحل -٧۵

  م و نشر آثار امامیسه تنظدگاه امام ، موسیاز د یو انقالب اسالم یتحوالت اجتماع -٧۶

  ی، رضا رمضان نرگس یفوكو و انقالب اسالم -٧٧

  محاکمه و دفاع دکتر مصدق ، روزنامه کیھان  -٧٨
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۵١ 
 

  تقریرات مصدق در زندان ، جلیل بزرگمھر ، به کوشش ایرج افشار -٧٩

  جامعه ایران در دوران رضاشاه ، احسان طبری -٨٠

  حاج قربانعلیچھره دکتر حسین فاطمی ، ابوالفضل  -٨١

  جنبش دانشجویی ایران از آغاز تا انقالب اسالمی ، عماد الدین باقی  -٨٢

  حزب توده ایران و دکتر مصدق ، نورالدین کیانوری -٨٣

  خاطرات من از زنده یاد دکتر حسین فاطمی ، مکری -٨۴

  امیر کبیر ، بھداد -٨۵

  جوانشیر. م.تیر ، ف ٢٣حماسه  -٨۶

  عه از شورا تا والیت فقیه ، احمد کاتبتکامل فکر سیاسی شی -٨٧

  خاطرات نورالدین کیانوری  -٨٨

  سید مجتبی نواب صفوی ، محمد مھدی حاجی پروانه -٨٩

  نجاتیسالھای مبارزه و قدرت ، دو جلدی ، غالمرضا : مصدق  -٩٠

  داستان انقالب ، محمود طلوعی -٩١

  درون ارتش شاه ، خسرو معتضد -٩٢

  ایران ، عزت هللا سحابیدغدغه ھای فردای  -٩٣

  جنبش ملی ادبی ، سید حسن تقی زاده  -٩۴

  جنبش ھای انقالبی شمال ایران ، جعفر مجیری -٩۵

  ھزار. ز.دوران پھلوی ، م -٩۶

  )فایل ناقص است( ، رضا آذری شھرضایی آلمانیدولت ایران و متخصصان مھاجر  -٩٧

  آخرین سفیر شاه در لندنخاطرات پرویز راجی ، : خدمت گذار تخت طاووس  -٩٨

  خاطرات اسدهللا مبشری با پروژه تاریخ شفاھی دانشگاه ھاروارد -٩٩

  خاطرات دکتر غالمحسین مصدق ، ویرایش از غالمرضا نجاتی: درکنار پدرم مصدق - ١٠٠

  خاطرات آیت هللا خلخالی - ١٠١

  دادگاه ، احمد کسروی - ١٠٢

  در راه سیاست ، احمد کسروی - ١٠٣

  مد مصدق و بھائیان ، بھرام چوبینه دکتر مح - ١٠۴

  دکتر مصدق و راه مصدق ، جلد اول ، منصور بیات زاده  - ١٠۵

  انقالب سفید ، محمدرضا پھلوی - ١٠۶

  ایران بین دو انقالب ، یرواند آبراھامیان ، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراھیم فتاحی - ١٠٧
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  زرگمھرجلیل بدو جلد ، محمد مصدق در محکمه نظامی،  - ١٠٨

عبدالرضا ھوشنگ :به کوشش،)سرپرست تلگراف خانه مخصوص رضاشاه(شش سال در دربار پھلوی،خاطرات محمد ارجمند :خالصه کتاب - ١٠٩

  مھدوی

، به کوشش ) ٢٠١٢تا  ١٨٠٠(کالبد شکافی سیاست انگلیسی ھا در ایران :  چکیده مقاالت فارسی ھمایش بین المللی - ١١٠

  حسین احمدی

  سیاسی و تاریخی سی قرن اخیر ، جعفر مھدی نیا قتل ھای - ١١١

  خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقایی، تصحیح نصرهللا حدادی: سال ھای بحران  - ١١٢

  سال ھای پرآشوب ، انور خامه ای - ١١٣

  ظھیرالدین در حکومت مازندران ، ایرج افشار - ١١۴

  دوستان و ھواخواھان آن مرحوم، به قلم چند نفر از کلنل محمد تقی خان پسیان - ١١۵

  ، محمد حسین خسرو پناه ١٣٢٣-١٣٣٣سازمان افسران حزب توده  - ١١۶

  ١٣۴٩،  به مناسبت پنجاھمین سال تاسیس حزب کمونیست ایران و سی امین سال تاسیس حزب توده ایران:سالنامه توده - ١١٧

  فرھنگ ستیزی در دوره رضا شاه ، محمود دلفانی - ١١٨

  نامه دکتر ژاک امریکاییسیاحت  - ١١٩

  سیاست موازنه منفی در مجلس چھاردھم، حسین کی استوان - ١٢٠

  بیات هشورش لھاک خان ساالر جنگ ، کاو: قیام نافرجام - ١٢١

  کارنامه حزب توده و راز سقوط مصدق ، عبدهللا برھان - ١٢٢

  یتمدن بزرگ ، محمد رضا پھلو یبسو - ١٢٣

  کژراھه ، احسان طبری - ١٢۴

  روی و کتاب بھایی گری او ، بھمن نیک اندیشکس - ١٢۵

  رانیخلق ا ییفدا یھا کینژاد ، چر کیخاطرات مختار ن: خاطرات جنگل  - ١٢۶

  مرداد در ایران ، یرواند آبراھامیان ، ترجمه لطف هللا میثمی ٢٨کودتای  - ١٢٧

  )، دولت مصدق ، نفت و تاریخ ١٢٩٩کودتای (گفتگو با حسین مکی  - ١٢٨

  اسناد روابط ایران و آلمان ، مینا ظھیر نژاد ارشادیگزیده  - ١٢٩

  گفتگو با تاریخ ، نورالدین کیانوری  - ١٣٠

  گوشه ھایی از تاریخ معاصر ایران ، رسول مھربان - ١٣١

  ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری ، حمید رضا دالوند - ١٣٢

  رشیدی. خاطرات ژنرال ھایزر ، ترجمه ع: ماموریت در تھران  - ١٣٣

  بنیانگذاران ، انتشارات سازمان مجاھدین خلق ایران - ١٣۴

  قیصر و شاه ، خسرو معتضد - ١٣۵

  ثریا اسفندیاری ،لویی واالنتن ، ترجمه امیر ھوشنگ کاوسی: کاخ تنھایی  - ١٣۶

  ) مامور مخصوص شاه (خاطرات علی شھبازی : محافظ شاه  - ١٣٧
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  محمد ابراھیم فتاحیتاریخ ایران مدرن ، یرواند آبراھامیان ، ترجمه  - ١٣٨

   نفت ، قدرت و اصول ، مصطفی علم ، ترجمه غالمحسین صالحیار - ١٣٩

    مصاحبه با شاه ، مارکارت الینگ ، ترجمه اردشیر روشنگر - ١۴٠

  توحیدی –، سولماز رستمووا  ١٩٣٢تا  ١٩١٧در سالھای : مطبوعات کمونیستی ایران در مھاجرت  - ١۴١

  ی ، صادق زیبا کالممقدمه ای بر انقالب اسالم - ١۴٢

  مھاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان ، بابک امیر خسروی و محسن حیدریان - ١۴٣

  ،زھرا شجیعی) نمایندگان مجلس(از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی :نخبگان سیاسی ایران  - ١۴۴

  ویژه نامه تقی ارانی : دنیا  - ١۴۵

  د ساواک ، فریبرز سنجرینگاھی به چپ در ایران ، به روایت اسنا - ١۴۶

  نکاتی از تاریخ حزب توده ایران ، گفت و گو با نورالدین کیا نوری - ١۴٧

  آخرین دفاع دکتر تقی ارانی  - ١۴٨

  شاپور بختیار ، ترجمه مھشید امیر شاھی : یکرنگی  - ١۴٩

  تقی ارانی آثار و مقاالت دکتر  - ١۵٠

  د تدین ، شھید احمدیآخرین انقالب بزرگ ، رابین رایت ، ترجمه احم - ١۵١

  مجموعه مقاالت و مصاحبه ھا ، احسان نراقی: آزادی  - ١۵٢

  از کاخ شاه تا  زندان اوین ، احسان نراقی - ١۵٣

  دولت به ما پاسخ دھد ، احمد کسروی - ١۵۴

  ایدوئولوژی و قدرت ، نوام چامسکی ، ترجمه بھروز شیدا  -١۵۵ 

  امثال و حکم ، دھخدا - ١۵۶

  تاریخ شفاھی ایران دانشگاه ھاروارد - ١۵٧

  نفت ، وزارت آموزش و پرورش - ١۵٨

 دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور ، به کوشش جلیل بزرگمھر - ١۵٩

  خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی، بھرام افراسیابی - ١۶٠

  ھمسران شاه ، بھرام افراسیابی - ١۶١

  دکتر محمد مصدقخاطرات و تالمات مصدق ،  - ١۶٢

  رقابت غرب و روسیه در ایران ، جورج لنزوسکی ، ترجمه اسماعیل رائین - ١۶٣

  معمای ھویدا ، عباس میالنی - ١۶۴

  زندگی سیاسی قوام السلطنه ، حمید شوکت: در تیر رس حادثه - ١۶۵

  ساواک ، کریستین دالنوا ، ترجمه عبدالحسین نیک گھر  - ١۶۶

  من و خاندان پھلوی ، احمد علی مسعود انصاری  - ١۶٧

  سقوط شاه و پیروزی انقالب اسالمی ، فخر روحانی : اھرم ھا  - ١۶٨

  مجموعه مقاالت پیشه وری در روزنامه حقیقت ، به کوشش رحیم رئیس نیا: آخرین سنگر آزادی - ١۶٩

  صعود محمد رضا شاه به قدرت، شمس الدین امیر عالیی - ١٧٠

  در صحنه ، خاطرات دکتر جالل عبده چھل سال - ١٧١
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  چرا از عدلیه بیرون آمدم ، احمد کسروی - ١٧٢

  گفتگو با ھاشمی رفسنجانی، مسعود سفیری: حقیقت ھا و مصلحت ھا  - ١٧٣

  خاطرات اشرف پھلوی: من و برادرم  - ١٧۴

  از خاطرات گذشته ، محمد حسین میمندی نژاد - ١٧۵

  سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران ، آثار آوتیس سلطان زاده –اسناد تاریخی جنبش کارگری  - ١٧۶

  .دازی دکتر مصدق،غالمرضا وطن دوست،مقدمه محمد علی ھمایون کاتوزیان نمرداد و برا ٢٨اسناد سازمان سیا در باره کودتای  - ١٧٧

  محمد ترکمان ،) رئیس شھربانی حکومت ملی(اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشار طوس  - ١٧٨

  آذری یا زبان باستان آذربایجان ، احمد کسروی - ١٧٩

  از شریعتی ، عبدالکریم سروش  - ١٨٠

  بھروز طیرانیبه کوشش ،  ، جلد اول)حزب توده(احزاب سیاسی ایران اسناد - ١٨١

   ١٧و  ١۶مشروح مذاکرات مجلس  - ١٨٢

  ترجمه سیروس ایزدیملیکف ، . س.استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران ، ا - ١٨٣

  ، نادر پیمایی از آالشت تا ژوھانسبورگ یرضاشاه پھلو - ١٨۴

  ماموریت در تھران ، یادداشت ھای سروان اریک زیگفرید - ١٨۵

  یک سال در امریکا، عیسی صدیق - ١٨۶

  )مادر فرح(، فریده دیبا "  دخترم فرح"خالصه کتاب  - ١٨٧

  لطف هللا میثمی، ترجمه ھمه مردان شاه ، استیون کینزر  - ١٨٨

  آرشیو شماره ھای مختلف نشریه کاوه - ١٨٩

  شعبان جعفری و طیب حاج رضایی: مصاحبه با جسین شاه حسینی راجع به : از عیاری تا لمپنیسم  - ١٩٠

  ) برزگر.ا_ بخشی از خاطرات مھندس صادق انصاری(پا به پای حزب توده ایران، : از زندگی من - ١٩١

  زندان ھای سیبری ، غالمحسین بیگدلیاز کاخ ھای شاه تا  - ١٩٢

  خاطرات امیر عباس ھویدا، جمع آوری از امیر قربانی - ١٩٣

  ده سال در عدلیه، احمد کسروی - ١٩۴

  خاطرات فرح پھلوی : کھن دیارا  - ١٩۵

  یالوزرائ استیرضا شاه در زمان ر یادداشتھای - ١٩۶

١٩٧ -    

  خواجه نوریبازیگران عصر طالیی ، ابراھیم  - ١٩٨

  برگزیده ای از نوشته ھا و سخنان شاھنشاه آریامھر  - ١٩٩

  بھرنگ رجبی، به کوشش امیر قربانی: سند تازه منتشر شده، مترجم  ١٧متن کامل : مرداد  ٢٨اسناد سیا در باره کودتای  - ٢٠٠

  ، عبدهللا برھان) پاسخ به کژراھه احسان طبری( بیراھه  - ٢٠١

  تجدد در ایران ، علی اصغر حقدارداریوش ھمایون و کشاکش با  - ٢٠٢

  ، ترجمه معصومه عامری) ملکه اسبق(حاال خودم حرف می زنم ، ثریا اسفندیاری  - ٢٠٣

  کا گ ب  در ایران ، والدیمیر کوزیچکین افسر سابق کاگ ب ، ترجمه اسماعیل زند ، دکتر حسین ابوترابیان - ٢٠۴

  ، ترجمه بھرنگ رجبی، به کوشش امیر قربانی نایپل. اس. انقالب ایران به روایت نایپل ، وی - ٢٠۵
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سرمقاله ھای دکتر حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز، سند منتشر نشده ای از وزارت : ایران بین دو کودتا - ٢٠۶

دکتر حسین فاطمی، دکتر انور خامه ای، فریدون مجلسی، بھرنگ رجبی، احمد بنی : امور خارجه بریتانیا،نویسندگان

  ، به کوشش امیر قربانی ...جمال و

  شیدا قماشچی: حزب رستاخیز از تاسیس تا فرجام، پروین مرآت امینی ، ترجمه  - ٢٠٧

  ، امیر قربانی) مرداد ٢٨خاطرات اردشیر زاھدی از کودتای (پنج روز بحرانی  - ٢٠٨

  ناگفته ھای ابراھیم یزدی از جنگ ایران و عراق ، به کوشش امیر قربانی - ٢٠٩

  قربانی امیرخاطرات ریچارد فرای ، به کوشش  - ٢١٠

  ، دو جلد ، سیاوش بشیری ۵٧توفان در  - ٢١١

  پروژه تاریخ شفاھی ایران، دانشگاه ھاروارد، به کوشش حبیب الجوردی - ٢١٢

  ، جالل متینی) مجله ایرانشناسی(دکتر مصدق، پیشنھادھای نخست وزیری ، و انگلیسی ھا ،  - ٢١٣

  قر مومنی دنیای ارانی ، با - ٢١۴

  جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران، جعفر شاھید: دودمان پھلوی  - ٢١۵

  کاپیتوالسیون و ایران ، محمد مصدق- ٢١۶

  ملیکف ، ترجمه سیروس ایزدی.س.استقرار دیکتاتوری رضا خان در ایران ، ا - ٢١٧

  سھرابی تھران، تھاجم کارتر و وقایع پشت پرده، جولیتو کیه زا ، ترجمه ھادی: ھدف - ٢١٨

  جریان شناسی سیاسی جمھوری اسالمی ایران ، اندیشکده راھبردی تبیین - ٢١٩

  کشف حجاب ، امیر قربانی - ٢٢٠

  تیمور تاش در صحنه سیاست ایران ، باقر عاقلی - ٢٢١

  حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق ، نورالدین کیانوری - ٢٢٢

  شاپور بختیارسی و ھفت روز پس از سی و ھفت سال ، گفتگو با  - ٢٢٣

  ملی شدن صنعت نفت و کسوف امپراتوری انگلستان در خاورمیانه، علیرضا موسوی زاده - ٢٢۴

  سی و ھفت سال ، احمد سمیعی - ٢٢۵

  ، سرلشگر احمد زنگنه) ١٣٢۵تا تا دی  ٢٠از شھریور (خاطراتی از ماموریتھای من در آذربایجان - ٢٢۶

  شاھرخ فرزاد: آذربایجان و نقش سید جعفر پیشه وری در آن ، علی اکبر درخشانی، تحقیق ، تشکیل فرقه دموکرات  ١٣٢۴آذر  ٢١ - ٢٢٧

  فخر روحانی ، جلد اول: اھرمھا، سقوط شاه و پیروزی انقالب اسالمی ، تالیف - ٢٢٨

  تاریخ سی ساله ایران ، بیژن جزنی، دو جلد - ٢٢٩

  اعتصابات کارگری دوره نخست وزیری دکتر مصدق،  - ٢٣٠

  جلد  ١٢اسناد النه جاسوسی امریکا،  - ٢٣١

  خاطرات ابوالحسن بنی صدر - ٢٣٢

  ) ٣مجموعه اثار (یادداشت ھای روزانه، مھندس مھدی بازرگان  - ٢٣٣

 ن  ويلبر. به قلم دكتر دونالد، كند مرداد را منتشر مى ٢٨ننگین  سیا تاريخ كودتاى - ٢٣۴

  اسناد، ابوالحسن بنی صدر ، جمال صفرینھضت ملی ایران و دشمنانش به روایت  - ٢٣۵

  گازیوروسکی ، ترجمه غالمرضا نجاتی. ، مارک ج ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای  - ٢٣۶

  ترجمه توحید ملک زاده دیلمقانی با ارتش ترکیه، ١٩٢٧بر اساس گزارش محرمانه سال آذربایجان در اوائل دوره پھلوی،  - ٢٣٧
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۵۶ 
 

  آبادیان زندگی سیاسی دکتر مظفر بقایی ، حسین - ٢٣٨

  ، به کوشش رسول جعفریانخاطرات مرحوم آیت هللا میرزا عبدهللا مجتھدی در باره غائله پیشه وریبحران آذربایجان ،   - ٢٣٩

  ریچارد کاتم ، ترجمه محمد علی آتش برگ –چرا شاه سرنگون شد؟ ، والتر الکر  - ٢۴٠

  داخلی ساواک ، عرفان قانعی فردگفتگویی با پرویز ثابتی مدیر امنیت : در دامگه حادثه  - ٢۴١

  داستانھایی از پنجاه سال ، سید معزالدین مھدوی - ٢۴٢

  سازان، اسکندر دلدم انقالب به روایت انقالب - ٢۴٣

  انقالب اسالمی و ریشه ھای تاریخی آن ، محمد رحیم عیوضی - ٢۴۴

  ترجمه حورا یاوری؛ ژرژ لنچافسکی ،  ١٩١٨-١٩۴٨غرب و شوروی در ایران ، سی سال رقابت  - ٢۴۵

  ، جامی١٣٣٢تا  ١٢٩٩شته چراغ راه آینده است ، تاریخ ایران در فاصله دو کودتای ذگ - ٢۴۶

  حقایق در باره بحران ایران ، ارتشبد عباس قره باغی - ٢۴٧

  محسن یلفانی –دیکتاتوری و توسعه ، فرد ھالیدی ، ترجمه علی طلوع : ایران - 248

  جلدی ۶، ایران ، احمد رناسی معاصر فراگشایی تاریخ - ٢۴٩

  جنبش دانشجویی تبریز ، رحیم نیکبخت - ٢۵٠

  شیعیگری ، احمد کسروی - ٢۵١

  بھائیگری ، احمد کسروی - ٢۵٢

  خاطرات الھیار صالح ، به اھتمام سید مرتضی مشیر - ٢۵٣

  شکل گیری جنبش دانشجویی در ایران ، ھما ناطق - ٢۵۴

  اسناد النه جاسوسی ، کردستان ،  - ٢۵۵

  آخرین روزھا، نوشته ھوشنگ نھاوندی: آخرین روزھای شاه ، به نقل از کتاب - ٢۵۶

  ماموریت در تھران، یادداشت ھای سروان اریک زیگفرید - ٢۵٧

  من مرغ طوفانم ، منوچھر کارگر - ٢۵٨

  نامه ھای خلیل ملکی، امیر پیشداد و محمد علی ھمایون کاتوزیان - ٢۵٩

  نگاھی به شاه، عباس میالنی - ٢۶٠

  مصدق و رستاخیز ملت ، سید محمود سخایی - ٢۶١

  پلیس جنوب ایران ، منیره راضی - ٢۶٢

  ایران به روایت تصویر از به قدرت رسیدن محمدرضا شاه تا مرگ او ، امیر قربانی - ٢۶٣

  پیدایش خلق ترکمن، کانون فرھنگی و سیاسی خلق ترکمن - ٢۶۴

  پیرامون انقالب اسالمی، شھید مطھری - ٢۶۵

  رجال عصر پھلوی به روایت اسناد ساواک ، سید حسن  تقی زاده ؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات - ٢۶۶

  ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران ، احمد رناسی - ٢۶٧

  ، کیوان حسینی ١٣٣٢مرداد  ٢٨بررسی رویدادھای : سقوط  - ٢۶٨

جلد دوم کتاب جستارھایی از (جلدی  ٢دوست ، ، حسین فر) خاطرات فردوست(ظھور و سقوط سلطنت پھلوی  - ٢۶٩

  )تاریخ معاصر ایران ، تالیف عبدهللا  شھبازی است 

  ) خاطرات عباس امیر انتظام( ١- آنسوی اتھام  - ٢٧٠
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۵٧ 
 

  ابراھیم یزدی کیست؟  - ٢٧١

  دکتر عبدالرحمن قاسملو و کردستان، بھزاد خوشحالی - ٢٧٢

  استراتژی قیام و سرنگونی ، مسعود رجوی - ٢٧٣

  اسناد نفت و نطق ھا و نامه ھای تاریخی ، دکتر محمد مصدق - ٢٧۴

  ، عبدهللا برھان) در پاسخ به کژراھه احسان طبری(بیراھه  - ٢٧۵

  ، محمود نادری ١، ج ١٣۵٧از نخستین کنش ھا تا بھمن :چریک ھای فدایی خلق - ٢٧۶

  مجید احمد زادهجنبش دانشجویی ایران و وظایف اصلی آن، چریک فدایی خلق رفیق  - ٢٧٧

  مصاحبه با شاه، مارگارت الینک، ترجمه اردشیر روشنگر - ٢٧٨

  قیام افسران خراسان ، احمد شفایی - ٢٧٩

  به اھتمام بابک امیر خسروی و فریدون آذرنور ،)از اعضای جنبش کمونیستی(خاطرات سیاسی ایرج اسکندری  - ٢٨٠

  هللا شیفتهزندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر محمد مصدق، نصر - ٢٨١

  قیام افسران خراسان ، ابوالحسن تفرشیان - ٢٨٢

  نھضت ملی ایران و عدالت اجتماعی، خلیل ملکی - ٢٨٣

  ، بھرام سلطانی) ١٣۶۴تا   ١٣۵۴(پژوھشی در اقتصاد ایران  - ٢٨۴

  پشت پرده تخت طاووس ، مینو صمیمی، ترجمه حسین ابوترابیان - ٢٨۵

 )زند(، خسرو شاکریمرداد  ٢٨تا  ٢۵در روزھای   پیرامون نقش حزب تودهنقدی بر پاره ای از نظرات  - ٢٨۶

  ژنرال بیطرف ، عباس قره باغی - ٢٨٧

  ، سر آنتونی پارسونز، ترجمه منوچھر راستین) خاطرات سفیر سابق انگلیس در ایران(غرور و سقوط  - ٢٨٨

  کاوه بیات –استوارت ، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی . در آخرین روزھای رضا شاه، ریچارد ا - ٢٨٩

  ، به کوشش محمد دبیر سیاقی )چرند و پرند ، مجمع االمثال دخو، ھذیانھای من، یادداشتھای پراکنده(مقاالت دھخدا  - ٢٩٠

  ، روح هللا عباسی) ١٣٣۵ -١٣٣٠( خاطرات یک افسر توده ای - ٢٩١

  شصت سال صبوری و شکوری ، خاطرات دکتر ابراھیم یزدی - ٢٩٢

  محمود طاھر احمدی –، به کوشش مجید تفرشی ) ١٣٢۴ -٢۶(گزارش ھای محرمانه شھربانی  - ٢٩٣

  اسپوزیتو ، ترجمه محسن مدیر شانه چی. انقالب ایران و بازتاب جھانی آن ، جان ال  - ٢٩۴

  جوانشیر. م.مرداد ،ف ٢٨تجربه  - ٢٩۵

٢٩۶-    

  )عصر پھلوی؛ خسرو معتضد(و ) بعد از اسالم ؛ تالیف عباس اقبال آشتیانی(و ) قبل از اسالم ؛ تالیف حسن پیرنیا(تاریخ ایران  -٢٩٧

   مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعاتبه روایت اسناد ساواک،حزب دموکرات کردستان،جلد اول،:چپ در ایران - ٢٩٨

  به قدرت یا شکوفایی دیکتاتوری، شمس الدین امیر عالییصعود محمد رضاشاه  - ٢٩٩

  ، منوچھر یزدی) دھه چھل و پنجاه خورشیدی(کالبدشکافی روشنفکران سیاسی ایران  - ٣٠٠

  ، ترجمه بھرنگ رجبی کمونیسم و اندیشه اشتراکی در ایران، یرواند آبراھامیان - ٣٠١

  مجاھدین خلق ایران و چریکھای فدایی خلق ایران، : نشریه ویژه بحث درون دو سازمان - ٣٠٢

  ) ١٣۵٢ - ۵۴(تغییر و تحوالت درونی سازمان مجاھدین خلق ایران : تحیلی بر - ٣٠٣

  بررسی شرایط انقالبی روستاھای ایران، سازمان مجاھدین خلق ایران: روستا و انقالب سفید - ٣٠۴
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۵٨ 
 

  زمان مجاھدین خلق ایران در پاسخ به اتھامات اخیر رژیم شاهبیانیه سا - ٣٠۵

  ھاشمی زاده ایرج: حزب توده ایران به روایت حزب توده ایران ، گردآوری  - ٣٠۶

  کتابشناسی انقالب اسالمی، محسن آرمین و افسر رزازی فر - ٣٠٧

  برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمھوری دموکراتیک اسالمی ایران  - ٣٠٨

  حسین مکی: دکتر مصدق و نطق ھای تاریخی او، گردآورنده  - ٣٠٩

  تاریخچه فرقه جمھوری انقالبی ایران و گروه ارانی ، حمید احمدی  - ٣١٠

  نایب سرھنگ حاجعلی رزم آرا، به کوشش کامبیز رزم آرا و کاوه بیات.) ش١٣١٠پاییز و زمستان (عملیات اورامان  - ٣١١

  خاورمیانه، محمود طلوعی جنگ نفت در: بازی قدرت - ٣١٢

  تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسین و قیام امام خمینی ، غالم حیدر ابراھیمبای سالمی - ٣١٣

  ، مھدی صالح) پیامدھا و ھا واکنش ھا، زمینه(  حجاب کشف - ٣١۴

  انصاري مسعود آوارگی ، احمدعلی دوران در پھلوي خاندان سرگذشت :سقوط از پس - ٣١۵

  به پھلوی، محمد قلی مجداز قاجار  - ٣١۶

  گزارشھای روزانه حسین عالء به محمد رضا پھلوی، فرھاد رستم: در وزارت دربار - ٣١٧

  اندیشه سیاسی در اسالم معاصر، حمید عنایت - ٣١٨

  ھجری، مھدی بامداد ١۴و  ١٣و  ١٢شرح حال رجال ایران در قرنھای  - ٣١٩

  ید مجتبی نواب صفوی،به کوشش سید ھادی خسرو شاھیتاریخ،عملکرد،اندیشه، شھید س:فدائیان اسالم - ٣٢٠

، محمد علی ھمایون کاتوزیان، ترجمه محمد رضا )از مشروطیت تا پایان سلسله پھلوی(اقتصاد سیاسی ایران - ٣٢١

  نفیسی و کامبیز عزیزی

  آتایف. ، خ)١٩١٧ -١٩٢۵( جنبش رھایی بخش ترکمنھای ایران  - ٣٢٢

  ایدئولوژیک سازمان مجاھدین خلق ایرانپیرامون تغییر مواضع  - ٣٢٣

  جلدی، سید جالل الدین مدنی ٢تاریخ سیاسی معاصر ایران ،  - ٣٢۴

  ).مصاحبه میشل تبمن با رضا پھلوی(ن انتخاب زما - ٣٢۵

  سی خرداد به روایت تاریخ  - ٣٢۶

  نوری، به کوشش مصطفی )مجلس ششم تا دوازدھم شورای ملی(اسناد مازندران در دوره رضاشاه - ٣٢٧

  تاجگذاری شاھنشاه و فرح  - ٣٢٨

  برخی مسائل حاد انقالب ایران، احسان طبری - ٣٢٩

  در مورد برگزاری جشن دوھزاروپانصدمین سال شاھنشاھی ایران ،  - ٣٣٠

  ١٣٣٨، وزارت خارجه ، )قراردادھای ایران و آرژانتین ، ایران و آلمان(مجموعه قراردادھا  - ٣٣١

  شناسی یک شکست، علی میرفطروسآسیب : دکتر محمد مصدق - ٣٣٢

  ویژه احمد کسروی، ایران نامه  - ٣٣٣

  مرکز اسناد انقالب اسالمیدربار به روایت دربار؛ فساد اخالقی ،  - ٣٣۴

٣٣۵ -    

  بازرگان؛ اسوه تقوی و صداقت، ابراھیم یزدی - ٣٣۶

  )عضو کمیته مرکزی(انورواقعیاتی از عملکردھای فاجعه آفرین گردانندگان حزب توده ایران، ناخدا  - ٣٣٧
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۵٩ 
 

  بازتاب جھانی انقالب اسالمی، منوچھر محمدی - ٣٣٨

  گفت و گو فضل نامه تالش با پرفسور گوئل کھن: دوران رضاشاھی در آینه مطبوعات - ٣٣٩

  خاطرات خانم ستاره فرمانفرمائیان ، ترجمه از مریم اعالیی: دختری از ایران - ٣۴٠

  ،موسسه مطالعات و پژوھش ھای سیاسی،سه جلدی) ١٣٨۴ -١٣۴۴:فرجامپیدایی تا (سازمان مجاھدین خلق - ٣۴١

  ، خسرو شاکری) گروه نخستین دکتر ارانی(فرقه جمھوری انقالب ایران  - ٣۴٢

  گویایی از تاریخ ، ایرج پزشکزاد - ٣۴٣

  نفت ، سیاست و کودتا در خاور میانه، لئونارد ماسلی، ترجمه محمد رفیعی مھرآبادی - ٣۴۴

  ، ابراھیم یزدی ١٣۴٠تا  ١٣٢٠دانشجویی در دو دھه از جنبش  - ٣۴۵

  بھمن ناصری ،)شاخه تبریز -گزارشھای درون تشکیالتی اعضا و ھواداران سازمان چریکھای فدایی خلق( تبریز اسناد قیام  - ٣۴۶

  ١٣۴٧توده ای ھا در دادگاه نظامی  - ٣۴٧

  ، ایرج افشار) در باره الھیار صالح( پرونده صالح  - ٣۴٨

  یادداشتھای روزانه از محمد علی فروغی، به کوشش ایرج افشار - ٣۴٩

  یادداشتھای زندان ، جعفر پیشه وری - ٣۵٠

  دفتر پژوھشھای موسسه کیھان ،)امیر عباس ھویدا(، ١۴سیمای کارگزاران فرھنگ و سیاست ، جلد : نیمه پنھان - ٣۵١

  میراث مصدق، رامین کامران - ٣۵٢

  راوش.م.، ح ٢رویدادھای تاریخی و اجتماعی ایران، ج نقش فراماسونھا در  - ٣۵٣

  نقدی بر اندیشه ھای کسروی، احمد ایرانی - ٣۵۴

  مکاتبات چرچیل و روزولت در باره ایران، وارن اف کیم بل، ترجمه ذبیح هللا منصوری - ٣۵۵

  سیاوش اوستامنم آن فرح زیبا، زن سوم شاھنشاه؛مروری برکتاب کھن دریارا خاطرات شھبانوفرح،  - ٣۵۶

  جلدی ٢مقاالت فروعی، محمد علی ذکاء الملک ،  -٣۵٧ 

  ، یرواند آبراھامیان، ترجمه محمد ابراھیم فاتح مرداد، سازمان سیا و ریشه ھای روابط ایران و امریکا در عصر مدرن٢٨ :کودتا - ٣۵٨

  رضا پھلوی در گفتگو با احمد احرار: گذشته و آینده - ٣۵٩

  ، ایرج پزشکزاد١٣۴٢خرداد  ١۵مروری در واقعه  - ٣۶٠

  گوشه ای از خاطرات نھضت ملی آذربایجان، سالم هللا جاوید - ٣۶١

  زندگی و زمانه علی دشتی، عبدهللا شھبازی - ٣۶٢

  شعبان جعفری، ھما سرشار - ٣۶٣

  از سید ضیا تا بختیار ، مسعود بھنود - ٣۶۴

  از انقالب سفید تا انقالب اسالمی، ناصر قرگزلو - ٣۶۵

  ایران در تند باد سیاست خارجی ، عبدالرضا ھوشنگ مھدوی - ٣۶۶

  تا سقوط رضاشاه، ایرج رودگر کیا ١٢٩٩ایران از کودتای سوم اسفند  - ٣۶٧

  ایران برآمدن رضاخان؛ برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ھا، سیروس غنی ، ترجمه حسن کامشاد - ٣۶٨

  علی اصغر شمیم ایران در دوره سلطنت اعلیحضرت محمد رضا پھلوی، - ٣۶٩

  اسالم رادیکال مجاھدین ایرانی ، یرواند آبراھامیان ، ترجمه فرھاد مھدوی - ٣٧٠

  ملی تا انقالب، عبدالرضا ھوشنگ مھدویدر حاشیه سیاست خارجی از دوران نھضت  - ٣٧١
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  از بسیج تا انقالب ، چارلز تیلی، ترجمه علی مرشدی زاد - ٣٧٢

  ر، ترجمه ھمایون مجدآینده اسالم و غرب، شیرین ھانت - ٣٧٣

  روابط ایران و شوروی در دوره رضاشاه، محمود طاھر احمدی - ٣٧۴

  ، عبدالرضا ھوشنگ مھدوی١٣٣٠لشکرکشی نافرجام انگلیس به ایران در : روزھای افتخار -٣٧۵ 

  از دیدگاه دربار، به کوشش محمد رضا عباسی و بھروز طیرانی ١٣٢٠شھریور : خاطرات نصرهللا انتظام  - ٣٧۶

  ایوانف، ترجمه ھوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه. س.تاریخ نوین ایران، م - ٣٧٧

  تاریخچه جبھه ملی، احمد ملکی  - ٣٧٨

   ١، ج از نھضت آزادی تا مجاھدین ، لطف هللا میثمی - ٣٧٩

رجمه و ریشه ھای جدایی ایاالت متحده و ایران، کریستوفر جی پتریک، ت ١٣٣٢کودتای : سازمان سیا در ایران - ٣٨٠

  غالمعباس ذوالفقاری و اعظم اصغری

  ، مظفر شاھدی) مردم ، ملیون ، ایران نوین(سه حزب  - ٣٨١

  عباس قره باغیماجرای فرار ارتشبد قره باغی،  - ٣٨٢

  تاریخ نفت ایران از امتیاز تا قرارداد، احمد راسخی لنگرودی: موج نفت - ٣٨٣

  جیمز دفرونزو، ترجمه حمیرا مشیرزادهانقالب اسالمی ایران از چشم انداز نظری،  - ٣٨۴

، سرھنگ .ش١٣٢۵ - ١٢٩٨از جنگھای استقالل ترکیه تا عملیات رھایی آذربایجان :سرگذشت یک افسر ایرانی - ٣٨۵

  سید احمد جان پوالد

  عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران، جویا بلوندل سعد، ترجمه فرناز حائری - ٣٨۶

  کسرویدر پیرامون ادبیات، احمد  - ٣٨٧

  ، علی اصغر حقدار) ظھور قاجاریه تا سقوط پھلوی(قطعاتی از تاریخ معاصر ایران - ٣٨٨

  جلدی ۵پنجاه سال شاھنشاھی پھلوی، شجاع الدین شفا، : گاھنامه  - ٣٨٩

  بسوی تمدن بزرگ، محمد رضا پھلوی - ٣٩٠

  ناگفته ھا از زندگی و روزگار پھلوی ھا، محمود طلوعی: پدر و پسر - ٣٩١

زندگی و خاطرات غالم یحیی دانشیان از فرقه دموکرات آذربایجان و حزب توده ایران، :شم و ھیاھوی یک زندگیخ - ٣٩٢

  علی مرادی مراغه ای

  ، ترجمه فرھاد مھدوی)پسر عموی ابوالحسن بنی صدر(خاطرات یک شورشی ایرانی، مسعود بنی صدر - ٣٩٣

  ابوترابیان، حسین ٢۶تا  ٢٠از شھریور :مطبوعات ایران  - ٣٩۴

  مرداد ؛ کانون مدافعان حقوق بشر ٢٨ویژه نامه جنبش کارگری و کودتای  - ٣٩۵

  ، مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری، زیر نظر فرھاد زیویار  یجلد ۵،  ٢اسناد از اشغال ایران در ج ج  - ٣٩۶

  خاطرات سیاسی ، انور خامه ای  - ٣٩٧

  ری ژیسکاردستن، ترجمه محمود طلوعیکنفرانس گوادالوپ، وال: قدرت و زندگی - ٣٩٨

  رضاشاه کبیر در آئینه خاطرات، ابراھیم صفایی - ٣٩٩

  شکست شاھانه ، ماروین زونیس، ترجمه عباس مخبر - ۴٠٠

  خاطرات نجف دریابندری از آبادان، در گفتگو با حسین میرزایی: سیاست و جواني ھاي سال - ۴٠١

  ھیکل، ترجمه حسن فرامرزیدیداری تازه با تاریخ، محمد حسنین  - ۴٠٢
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  عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در دادگاه نظامی: آخرین دفاع خسرو روزبه  - ۴٠٣

  ، عباسقلی گلشائیان، با مقدمه رامین کامران ١٣٢٠یادداشتھای شھریور  - ۴٠۴

  قیام کلنل محمد تقی خان پسیان، علی آذری - ۴٠۵

  امیر قربانی: یه و تنظیم دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه نظامی، تھ - ۴٠۶

  ، گزارشگر تاج قلی مرادف . م ١٩٣١در پائیز غم انگیز و دردناک سال : قتل عام ترکمن ھا  - ۴٠٧

  کمونیستی در ایرن، رخساره کوثری –نگاھی به تکوین و شکل گیری جنبش کارگری  - ۴٠٨

  خاطرات شاپور بختیار ، ویراستار حبیب الجوردی - ۴٠٩

  ، حبیب شیری آذر ١٣٢٠تا  ١٣٠۴آذربایجان از والیان  - ۴١٠

  الجزیره ، عیسی پژمان ١٩٧۵اسرار بستن پیمان  - ۴١١

  پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان ، منیژه صدری و رحیم نیکبخت - ۴١٢

  سیری در زندگی سیاسی و ادبی علی دشتی ، بھرام چوبینه  - ۴١٣

مقاله ھا نامه ھا و سخنرانی ھای سیاسی محمد علی فروغی، به اھتمام ایرج افشار :سیاستنامه ذکاء الملک - ۴١۴

  ھرمز ھمایون پور –

  گازیوروسکی ، ترجمه فریدون فاطمی. ج. سیاست خارجی امریکا و شاه، مارک  - ۴١۵

سناد ریاست جمھوری، به ، مرکز پژوھش سنجش و ا ١٣۵٧ – ١٣١١اسنادی از مھاجرت داخلی در ایران  - ۴١۶

  کوشش ایرج محمدی

  ھوگالند، ترجمه فیروزه مھاجر. زمین و انقالب در ایران، اریک ج - ۴١٧

  ، حمید مالزاده١٣٢٣ -٢۵اسناد و اطالعات طبقه بندی شده وقایع پشت پرده سالھای :رازھای سر به مھر - ۴١٨

  تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، فواد روحانی  - ۴١٩

  ساله ارتش شاھنشاھی ایران، ذبیح هللا قدیمی٢۵تاریخ  - ۴٢٠

  ) پروژه تاریخ شفاھی دانشگاه ھاروارد(مصاحبه با اشرف پھلوی  - ۴٢١

  محمد رضا پھلوی آخرین شاھنشاه، ھوشنگ نھاوندی ، ایوبوماتی - ۴٢٢

   رضا شاه کبیر پھلوی اول ، دانش نوبخت :جلد اول  ؛عصر پھلوی  - ۴٢٣

  و علی امینی در ترازو ، رحمت مصطفوی تھران دموکرات - ۴٢۴

  زندگینامه سپھبد زاھدی، ابراھیم صفائی - ۴٢۵

، علی ) پیشه وری= بررسی زندگی و آراء سید جعفر جوادزاده (از زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آذربایجان - ۴٢۶

  مرادی مراغه ای

  مصدق و اقتصاد ، حسن توانایان فرد - ۴٢٧

  امیر قربانی: تاریخی، سیاسی و فرھنگی ، به قلم سید ھادی خسرو شاھی، تدوین مجموعه مقاالت  - ۴٢٨

۴٢٩ -    

  ناکامی چپ در ایران، مازیار بھروز ، ترجمه مھدی پرتوی: شوروشیان آرمانخواه - ۴٣٠

  حزب سوسیالیست و انتقال حکومت از قاجار به پھلوی، سید کمال الدین طباطبایی - ۴٣١

، محمد قلی مجد، ) ش ١٣٢٠ – ١٣٠۴./ م ١٩٢۵ – ١٩۴١( تاراج بزرگ آمریکا و غارت میراث فرھنگی ایران  - ۴٣٢

  مرادی . مصطفی امیری، گ: مترجمین
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  نبرد با دیکتاتوری شاه ، بیژن جزنی - ۴٣٣

  مصدق، نھضت ملی و رویدادھای تاریخ معاصر ایران، جمال صفری - ۴٣۴

  امیر قربانی: اھی ، تدوینخاطرات سید ھادی خسروش - ۴٣۵

پرسش ھای بی پاسخ در سالھای استثنایی ، به کوشش ابوالحسن ضیاء ظریفی : خاطرات مھندس زیرک زاده - ۴٣۶

  ، خسرو سعیدی

  ) یزدی(خان ملک  –غوغای تخلیه ایران، محمد  - ۴٣٧

  با مقدمه محمد علی ھمایون کاتوزیان: خاطرات سیاسی خلیل ملکی - ۴٣٨

  مرداد و رویدادھای متعاقب آن، حسین مکی ٢٨کودتای  - ۴٣٩

  ساواک ؛ از آغاز تا فرجام: ؛امپراتوری وحشت ۴۶جلد : نیمه پنھان - ۴۴٠

  افشین جھان دیده –و نه گفتگوی دیگر با میشل فوکو ، ترجمه نیکو سرخوش : ایران؛ روح یک جھان بی روح  - ۴۴١

۴۴٢ -    

  آیا مصدق فراماسون بود  - ۴۴٣

  سرتیپ علی اکبر درخشانیخاطرات  - ۴۴۴

  زاوش. م.رویدادھای تاریخی و اجتماعی ایران ، حنقش فراماسونھا در  - ۴۴۵

  سفرنامه شاھنشاه به کشور امریکا - ۴۴۶

  سفرنامه خوزستان رضاشاه، فرج هللا بھرامی - ۴۴٧

  پنجاه و پنج، علی دشتی - ۴۴٨

  روز بازرگان ، مسعود بھنود  ٢٧۵ - ۴۴٩

  خاطرات از سرگذشت دکتر عیسی صدیق: یادگار عمر - ۴۵٠

  و اتحاد جماھیر شوروی ١٢٩٩دفتر دوم کودتای : وقتیکه مارکسیستھا تاریخ می نویسند - ۴۵١

اسناد و مدارک آزاد شده دولت امریکا در باره جنبش ملی شدن صنعت نفت ، زیر نظر : امریکا و تحوالت ایران - ۴۵٢

  صادق خرازی

  سفر فرنگ ، جالل آل احمد - ۴۵٣

۴۵۴ -    

  علی اصغر حقدار: خاطرات به یغما رفته داریوش ھمایون، گردآوری از  - ۴۵۵

از : نگاھی به تاریخ حزب توده ایران و رابطه آن با جنبش ھای اجتماعی ، جلد نخست: فرزندان سلیمان میرزا - ۴۵۶

  چلنگریان . و حزب توده و جنبش کارگری ایران ، م ١٣٢٧تاسیس تا بھمن 

  روانه فروھر به دکتر محمد مصدق ی داریوش فروھر و پنامه ھا - ۴۵٧

  کارنامه مصدق، به کوشش خسرو شاکری - ۴۵٨

   .) ١٣٢۶ – ١٣٢٠(از حزب توده : خاطرات اردشیر آوانسیان  - ۴۵٩

  جستاری در آراء سیاسی رضا پھلوی، علی اصغر حقدار: پھلویسم و ایران - ۴۶٠

  سیروس بینامصدق ؛ بحران نفت و بھای استقالل،   - ۴۶١

  نامه ھای دکتر قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی و سید حسن امین - ۴۶٢
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، ترجمه غالمحسین ) سرکنسول پیشین انگلیس در مشھد(جنگ جھانی در ایران، سر کالمونت اسکرین - ۴۶٣

  صالحیار

  از شکل گیری تا فروپاشی ، به کوشش جمعی از پژوھشگران: حزب توده  - ۴۶۴

۴۶۵ -    

  تاجھای زنانه، خسرو معتضد  - ۴۶۶

  تاجگذاری شاھنشاھان ایران - ۴۶٧

  ، داود علی بابایی)از بازرگان تا خاتمی(بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ - ۴۶٨

۴۶٩ -    

  )مادر فرح دیبا ، ھمسر شاه(زنان دربار به روایت اسناد، فریده دیبا  - ۴٧٠

  بیژن نوذری –، فخرالدین عظیمی، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠: بحران دموکراسی در ایران - ۴٧١

، به روایت رادیو ١٣۵٧بھمن  ٢٢روایت شفاھی تاریخ معاصر ایران از آغاز نھضت مشروطیت تا : داستان انقالب  - ۴٧٢

  بی بی سی، تھیه کننده ، بھروز افاق، 

  الحسن ابتھاجخاطرات ابو - ۴٧٣

  ، ابراھیم صفایی ١٢٩٩زمینه ھای اجتماعی کودتای  - ۴٧۴

  ، افشین متین، ترجمه ارسطو آذري ١٣٣٢ – ۵٧كنفدراسیون تاريخ جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور  - ۴٧۵

  یلبر و. برای سرنگونی مصدق نخست وزیر ایران، دونالد ن ٣٢مرداد سال  ٢٨در  CIAتاریخ عملیات سری  - ۴٧۶

  ، سعید نفیسی) ١٣٢٠تا بیست و چھارم شھریور  ١٢٩٩از کودتای سوم اسفند ماه (تاریخ معاصر ایران  - ۴٧٧

،  ١٣۵٧ – ١٣٢٠؛ ) از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقالب اسالمی(سیاسی ایران  –جریانھا و سازمان ھای مذھبی  - ۴٧٨

  رسول جعفریان

  ، کوروش زعیم ، با ھمکاری علی اردالن) مرداد ٢٨پیدایش تا کودتای از (جبھه ملی ایران  - ۴٧٩

  خاطرات صدر االشراف ، محسن صدر  - ۴٨٠

  ) فرمانفرمائیان ( خاطرات مریم فیروز  - ۴٨١

  زندگی طوفانی ؛ خاطرات سید حسن تقی زاده ، به کوشش ایرج افشار - ۴٨٢

  منوچھر شجاعیاستمپل ، ترجمه . دی. درون انقالب ایران، جان  - ۴٨٣

۴٨۴ -   

  داور و عدلیه ، باقر عاقلی - ۴٨۵

  رضا شاه از تولد تا سلطنت، رضا نیازمند - ۴٨۶

سفیر ( گزیده خاطره ھا از وضع سیاسی ایران در سالھای پیش از انقالب، حسین شھید زاده : ره آورد روزگار - ۴٨٧

  )پیشین ایران در بغداد

  موسسه مطالعات و پژوھشھای سیاسیساواک و دستگاه اطالعاتی اسرائیل ،  - ۴٨٨

  زندگی پرماجرای رضا شاه، اسکندر دلدم - ۴٨٩

  ماموریت برای وطنم، محمد رضا پھلوی - ۴٩٠

  ارسطو آذریترجمه ،افشین متین،١٣۵٧ -  ١٣٣٢؛ کنفدراسیون تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور - ۴٩١

  غالمرضا علی بابایی: ترجمه ، رھام الوندی، متحده و ایران در جنگ سردروابط ایاالت :  نیکسون، کیسینجر و شاه - ۴٩٢
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  رضاشاه پھلوی در ترکیه، علی اصغر حقدار - ۴٩٣

  زندگینامه اشرف پھلوی، حسن سعیدی: زن اژدھا - ۴٩۴

  خاطرات اشرف پھلوی، برگردان ھرمز عبداللھی: چھره ھایی در یک آئینه  - ۴٩۵

  رضا شاه ، صادق زیبا کالم - ۴٩۶

  تا انقالب اسالمی، محمد عباسی... مشتمل بر نھضت مشروطیت : تاریخ انقالب ایران - ۴٩٧

از کودتای (و جلد سوم ) ٣٢مرداد  ٢٨از تاسیس تاسیس سلسله پھلوی تا کودتای (جلد دوم :تاریخ معاصر ایران - ۴٩٨

  پیتر آوری، ترجمه محمد رفیعی مھرآبادی) مرداد تا اصالحات ارضی  ٢٨

  ات روح ایرانی در ادوار تاریخی، حسین کاظم زاده ایرانشھر تجلی - ۴٩٩

مجید  –، به کوشش کاوه بیات ١٣٢٩تا  ١٢٩٩خاطرات و اسناد یوسف افتخاری : خاطرات دوران سپری شده  - ۵٠٠

  تفرشی

  پرویز بدیعی - ، کیانوش کیانی ھفت لنگ١٣٢۶تا شھریور  ١٣٢٠مھر ماه : ایران در بحران - ۵٠١

  برای شاه ، گفت و شنود محمود تربتی سنجابی با عبدهللا ارگانی پنج گلوله - ۵٠٢

  دھنوی. م: مجموعه ای از مکاتبات سخنرانی ھا و پیامھای ایت هللا کاشانی، گردآورنده  - ۵٠٣

  ، کاظم سادات اشکوری١٣۵٧تا  ١٣٣٢معرفی نشریات نامنظم غیر دولتی: نگاھی به نشریات گھگاھی - ۵٠۴

  ماجرای نقت از آغاز تا امروز ، دانیل یرگین ، ترجمه اکبر تبریزی داستان پر: غنیمت - ۵٠۵

  خاطراتی از نھضت ملی، اصغر پارسا: فرزند خصال خویشتن  - ۵٠۶

  زندگینامه و مبارزات سیاسی محمد مسعود ؛مدیر روزنامعه مرد امروز، نصرهللا شیفته - ۵٠٧

  جلد ، حسین مکی  ٨تاریخ بیست ساله ایران ،  - ۵٠٨

به کوشش عبدالحسین ،  ١٣١٣ تا ١٣٠٧اسناد مربوط به قانون اعزام محصل از سال  نشجویان ایرانی در اروپادا - ۵٠٩

  نوایی، الھام ملک زاده

 ١٣٢٨ابوالحسن حائری زاده از دولت ساعد در سال  -دکتر مظفر بقایی –استیضاح حسین مکی (استیضاح ؛  - ۵١٠

  ، حسین مکی) مجلس ١۵، در دوره . ش

  حسین مکی ) جلد سوم از مجموعه کتاب سیاه ( ید  خلع - ۵١١

  سی خاطره از عصر فرخنده پھلوی، علی اصغر حکمت  - ۵١٢

  اسناد کنفرانسھای تھران،یالتا ، پتسدام ؛ حسن مفیدی: جنگ جھانی دوم - ۵١٣

  نگاھی به روابط ایران و روسیه، محمد حسن مھدیان: برگ ھایی خاطرات  - ۵١۴

  ، تھمورث آدمیت "آدمیت"خاطرات سفیر کبیر ایران در شوروی : گشتی بر گذشته - ۵١۵

  یادداشتھای سیاسی در وقایع سی تیر ، حسن ارسنجانی - ۵١۶

  مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پھلوی، منوچھر محمدی - ۵١٧

، )دوره قاجار تا پایان دوره پھلویاز آغاز (تاریخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و و مسلمین  - ۵١٨

  داریوش رحمانیان 

  جامعه مدنی،دولت و نوسازی در ایران معاصر ، مسعود کمالی، ترجمه کمال پوالدی - ۵١٩

  جریانھای اصلی تاریخنگاری در دوره پھلوی ، سیمین فصیحی - ۵٢٠

  تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پھلوی دوم، فریبرز خسروی : سانسور  - ۵٢١
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۶۵ 
 

  محمد رضا حائری –گیتی اعتماد  –شھرنشینی در ایران، فرخ حسامیان  - ٢٢۵

  معتصم السلطنه: خاطرات سیاسی فرخ  - ۵٢٣

سیموندز ، ترجمه .س –لینگمن . آر. ای –وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاه ، آرتور سی میلیسپو  - ۵٢۴

  شھرام غالمی

خاطرات شولتسه ھولتوس جاسوس آلمان در ایران در جنگ دوم :ھولتوس  –سپیده دم در ایران، شولتسه  - ۵٢۵

  ، ترجمه مھرداد اھری جھانی

  دولت در عصر پھلوی ، ابراھیم فیوضات - ۵٢۶

  خاطرات سفر اذربایجان و کردستان ، محمد رضا خلیلی عراقی  - ۵٢٧

کاوه باسمنجی و کاووس ، ترجمه گزارش یک شاھد عینی از انقالب ایران، دزموند ھارنی : روحانی و شاه - ۵٢٨

   باسمنجی

  ١ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پھلوی ، ج  - ۵٢٩

  ایران در عصر پھلوی ، مصطفی الموتی  - ۵٣٠

  انگلیس و اشغال ایران در جنگ جھانی اول ، محمد قلی مجد ، مترجم مصطفی امیری  - ۵٣١

  ) اسناد انگلیسی(مرداد  ٢٨اسناد وزارت خارجه امریکا در کودتای  - ۵٣٢

  محسن روستایی –، غالمرضا سالمی .) ش ١٣٣٢تا  ١٣٢٠( اسناد مطبوعات ایران  - ۵٣٣

  تاریخچه تشکیالت دمکراتیک زنان ایران ، مریم فیروز - ۵٣۴

  ی اسناد تاریخی، مرکز بررس) اشرف پھلوی(زنان دربار به روایت اسناد ساواک  - ۵٣۵

  ، محمد ترکمان) کابینه قوام و حوادث سی ام تیر(تھران در آتش  - ۵٣۶

  ، ترجمه اصغر گرشاسبی) آخرین رئیس شعبه ساواک در امریکا(خاطرات منصور رفیع زاده  - ۵٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ نگاری  – یخیتار یجامعه شناس – یخ اجتماعیتار

   یت ،  عزت هللا نوذریمشروطران از آغاز تا یا یخ اجتماعیتار -١

  درسھایی از تاریخ ، سخنرانی ھای رضازاده شفق در رادیو ایران -٢

  ن خسرو پناهیران معاصر ، دكتر عبدالحسیا یفكر یان ھایجر -٣

  در دانشگاھھا یرھبر یندگیمعاصر ، نھاد نما یاسیس یبه جنبش ھا ینگاھ -۴

  قی، خالد توف یاسیسم و اسالم سیسكوالر -۵

  .خ.، مرتضی ران یا یخیتار یجنگھا یتمام یمعرف -۶
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۶۶ 
 

  مھدى انصارى،  ت تا انقالب اسالمىیغربگرایی، مشروط -٧

  یفارسان یال ترابیسھ:، ترجمهیریبنو عز یعل –ران،احمد اشرف ی،دولت و انقالب در ایطبقات اجتماع -٨

  تىیخ ابن خلدون، ترجمه عبد المحمد آیالعبر تار -٩

  زن ایرانی در سفرنامه ھا، فرشته پناھی  -١٠

  یل ، ترجمه حجت هللا جودكی، دكتر محمود اسماع یخ پژوھش اسالمینقد تار -١١

  ن مونسیخ اسالم ، حسیاطلس تار -١٢

  ران ، احمد اشرف یدر ا ینیشھرنش یخیتار یھا یژگیو -١٣

  یرضا قل ی، عل ینخبه كش یجامعه شناس -١۴

  زورخانه ، غالمرضا انصافپورخ و فرھنگ یتار -١۵

  یران ، احسان طبریدر ا یه داریش سرمایو زا ینظام سنت یفروپاش -١۶

  یخ ، احسان طبریاز تار ییجستارھا -١٧

  یت ، فشاھیاز گاتھا تا مشروط -١٨

  یه ، نعمت هللا ولیاصطالحات صوف -١٩

  تاریخ تمدن ویل دورانت -٢٠

  حشمت زاده است ، محمد باقریعلم س یمسائل اساس -٢١

  یران ، نادره افشاریدر ا یبحران روشنفكر -٢٢

  گذار از تاریخ ، داریوش ھمایون -٢٣

  یعتی، دكتر شر خیتار یبررس -٢۴

  یمنتخب مقاالت احسان طبر -٢۵

  جلد ١٠،  یراوند یران ، مرتضیا یخ اجتماعیتار -٢۶

  نوراییتاریخنگاری و تاریخ آموزی ، برنارد بایلین ، ترجمه مرتضی  -٢٧

  تاریخ تمدن ، دکتر شریعتی -٢٨

  رابینو ، ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی. ل.مازندران و استراباد ، هسفرنامه  -٢٩

  تشیع علوی و تشیع صفوی ، دکتر شریعتی -٣٠

  اه نخشب ، سعید نفیسیراونم -٣١

  و کتابخانه ملی اسناد سازمان تاریخ شفاھی ایران ،  مجموعه مقاالت -٣٢

  ) گفتگو با محمد علی سفری(تاریخ شفاھی مطبوعات ایران  -٣٣

 ، صفورا برومند BBCتاریخنگاری به شیوه رادیو  -٣۴

  جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری، اسماعیل نوری عالء -٣۵

  ، عبدهللا شھبازی اندیشه ھای آرامش دوستدارنقدی بر : دین و دولت در اندیشه سیاسی -٣۶

  ، محسن مھدویخالصه تاریخ ایران  -٣٧

  شکوفایی و انحطاط تمدن اسالمی ، فرنان برودل ، ترجمه عبدی کالنتری -٣٨

  این است مذھب من ، مھاتما گاندی ، ترجمه باقر موسوی زنجانی -٣٩

  خسرو پارسا: در باره تکامل مادی تاریخ ، کارل مارکس و فردریک انگلس، ترجمه  -۴٠
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۶٧ 
 

  ایران ، بھزاد کشاورزیتشیع و قدرت در  -۴١

  صنایع ایران بعد از اسالم ، زکی محمد حسن ، محمد علی خلیلی -۴٢

  فارسنامه ، ابن بلخی -۴٣

  برخی بررسی ھا در باره جھان بینی ھا و جنبش ھای اجتماعی در ایران ، احسان طبری -۴۴

  به روایت سفرنامه نویسان فرنگی ، میترا مھرآبادی: زن ایرانی  -۴۵

  اولیانوفسکی در باره ایران . سه مقاله از ر -۴۶

  در بستر تاریخ ایران ، بھروز آرمان  -۴٧

  تسیبو لسکی ، ترجمه باغداساریان. و.گاھشماری  کشورھای خاور میانه ، و -۴٨

  مردم شناسی ایران ، ھنری فیلد ، ترجمه عبدهللا فریار  -۴٩

  گنابادی، ترجمه محمد پروین  مقدمه ابن خلدون -۵٠

  نامه ھا و پیمان ھای تاریخی ھند و ایران : منتخبات ابوالفضل  -۵١

  نخبه شناسی در جامعه کشی ، محمد علی مھیمنی -۵٢

  نگاھی به تاریخ ایران بعد از اسالم ، فریدون اسالم نیا -۵٣

  وجه تسمیه شھرھای ایران ، محمد رضا قدکساز -۵۴

  ، جلد اول ترجمه کاظم ودیعی ھیات علمی فرانسه در ایران ، ژاک دمورگان ، -۵۵

  آشفتگی در فکر تاریخی ، فریدون آدمیت  -۵۶

  ۵و  ٣و  ١، جلد  ، ایرج افشار یادداشت ھای قزوینی -۵٧

  یادگارنامه حبیب یغمایی  -۵٨

  یک سال در میان ایرانیان ، ادوارد براون ، ترجمه مانی صالحی عالمه  -۵٩

  جلدیعلی پاشا صالح ، دو آثار ایران ،  -۶٠

  اعترافات غزالی ، ترجمه کتاب المنقذ من الظالل ، ترجمه زین الدین کیایی نژاد -۶١

  معجم البلدان ، یاقوت حموی -۶٢

  اصطالحات صوفیه ، شاه نعمت هللا ولی -۶٣

  گفتنی ھای تاریخ ، علی سپھری اردکانی -۶۴

  دفاعیات ، احمد کسروی -۶۵

  تاریخ گیالن ، عبدالفتاح مومنی  -۶۶

  تاریخ سلسله صوفیه و فرق منشعبه ، سید مصطفی آزمایش -۶٧

  تاریخ وھابیان ، ایوب صبری -۶٨

  ناس ، ترجمه علی اصغر حکمت. تاریخ جامع ادیان ، جان بی -۶٩

  خط و فرھنگ ، ذبیح بھروز -٧٠

  اوضاع سیاسی اجتماعی تاریخی ایل بارزان ، محمد علی سلطانی -٧١

  احمدیخاطرات بزرگ علوی ، حمید  -٧٢

  خاور شناسان انگلیسی زبان ، طیباوی ، ترجمه سید خلیل خلیلیان -٧٣

  بازخوانی تاریخ مازندران ، اسدهللا عمادی -٧۴
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۶٨ 
 

  خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ھا ، الکساندر شیشف ، ترجمه عزیز آریانفر -٧۵

  بررسی مسائل مطبوعات ایران  -٧۶

  دارالمجانین ، سید محمد علی جمال زاده -٧٧

  بزرگان تنکابن ، محمد سمامی حائری -٧٨

  بررسی پیدایش و تکامل خط در ایران و جھان، سید سیاوش مصطفوی -٧٩

  تاریخ ادبیات ایران ، رضازاده شفق -٨٠

  )از ازمنه قدیم تا انقراض ساسانیان: جلد اول (،  تاریخ ادبیات ایران ، جالل ھمایی -٨١

  ابوالقاسم پایندهتاریخ نوشته ھای جغرافیایی در جھان اسالم، کراچکوفسکی ، ترجمه  -٨٢

  ، محمد حسن اعتماد السلطنه) تاریخ سوادکوه مازندران(التدوین فی احوال جبال شروین  -٨٣

  تاریخ سیاسی کھگیلویه ،سید مطصفی تقوی مقدم -٨۴

  مھرابی، مسعود ) ١٣۵٧از آغاز تا (تاریخ سینمای ایران  -٨۵

  تاریخ قم ، حسن بن محمد بن حسن قمی -٨۶

  از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر : تاریخ کامل ایران  -٨٧

  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ، سعید نفیسی -٨٨

  پیک و چاپار –نگاھی به تاریخچه خبر رسانی در ایران  -٨٩

  شیرازیتاریخ وقایع مازندران ، لطف علی میرزا  -٩٠

  تاریخ یزد ، عبدالحسین آیتی -٩١

  جمعیت اخوان المسلمین مصر ، برونیار لیا ، ترجمه عبدهللا فرھی -٩٢

  نامه ھا به عین القضاه شیخ احمد غزالی قطب سلسله نعمت اللھی ، علیمحمد صابری -٩٣

  فھرس التواریخ ، رضا قلی خان ھدایت -٩۴

  ض محمد كاتبی، ف )خ افغانستانیدر تار(خ یسراج التوار -٩۵

  خالصه ادیان در تاریخ دینھای بزرگ ، محمد جواد مشکور -٩۶

  تاریخ و فرھنگ  ، مجتبی مینوی -٩٧

  ، سر پرسی سایکس ، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیالنی ایرانتاریخ  -٩٨

  مقاله تاریخی و ادبی ، نصرهللا فلسفی چند -٩٩

  تاجیکان در آئینه تاریخ ، از آریان تا سامانیان ، امامعلی رحمانف  - ١٠٠

  بازخوانی اندیشه اعتزالی ، امیر حسین خنجی - ١٠١

  فرقه ھای اسالمی ، ویلفرد مادلونگ ، ترجمه ابوالقاسم سری - ١٠٢

  ران ، ادوارد براونیات ایخ ادبیتار - ١٠٣

  ران ، دكتر رضا زاده شفقیات ایخ ادبیتار - ١٠۴

  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ، سعید نفیسی - ١٠۵

  مروری در تاریخ انقالب روسیه ، ایرج پزشک زاد - ١٠۶

  بلنیتسکی ، ترجمه پرویز ورجاوند. خراسان و ماوراء النھر ، آ - ١٠٧

  نگاھی به تاریخ جھان ، جواھر لعل نھرو ، ترجمه مجمود تفضلی - ١٠٨
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۶٩ 
 

  وامبری ، آرمینیوس وامبریزندگی و سفرھای  - ١٠٩

  الروفسفرنامه تحف بخارا ، میرزا سراج الدین حاجی میرزا عبد  - ١١٠

  سفرنامه ابن فضالن ، احمد بن فضالن ، ترجمه ابوالفضل طباطبایی - ١١١

  از پیاز آباد تا شھر سوخته - ١١٢

  سفرنامه خانیکف ، ترجمه اقدس یغمایی و ابوالقاسم بیگناه - ١١٣

  آرتور کستلر ، ترجمه محمد علی موحدخزران ،  - ١١۴

  ) معین الفقرا(تاریخ مالزاده ، احمد بن محمود  - ١١۵

  سرکرده قزاقھا ، ھارولد لمب ، ترجمه خسرو ھمایون پور - ١١۶

  تجدد و تجدد ستیزی در ایران، عباس میالنی - ١١٧

  کیمیای سعات ، غزالی - ١١٨

  )رفیع(عبدالرفیع حقیقتآزاد اندیشی و مردم گرایی در ایران ،  - ١١٩

  ده سفرنامه ، ترجمه مھراب امیری - ١٢٠

  چرا عقب مانده ایم؟ ، علی محمد ایزدی - ١٢١

  دا ، خاطرات سیده زھرا حسینی ، به اھتمام سیده اعظم حسینی - ١٢٢

  مکتب ھای سیاسی ، بھاء الدین پازارگاد - ١٢٣

  الملوک ، غزالی هنصیح - ١٢۴

  صادق ھدایتنوشته ھای پراکنده ،  - ١٢۵

  نقدی بر تئوری ھمگانی ، احسان طبری - ١٢۶

  عبور از بحران ، ھاشمی رفسنجانی - ١٢٧

  رسائل ابن عربی  - ١٢٨

  مبانی نظری فراماسونری جھانی ، ھارون یحیی: شوالیه ھای معبد  - ١٢٩

  ، به کوشش باقر مومنی یک گفتگوی خودمانی و چند نامه بزرگ علوی - ١٣٠

  سیاسی در ایران  ، سید جواد طباطباییزوال اندیشه  - ١٣١

  .در تاریخ شوشتر و برخی مشاھیر آن ، نورهللا شوشتری: فردوس  - ١٣٢

   المعارف فارسی ، غالمحسین مصاحب هدایر - ١٣٣

  ، پنج جلدفرھنگ نظام ، سید محمد علی داعی االسالم - ١٣۴

  از آغاز تا دوران معاصر ، شکری: حماسه  - ١٣۵

  جھان امروز ، جالل ستاریاسطوره در  - ١٣۶

  نقد آثار خاورشناسان ، مصطفی حسینی طباطبایی - ١٣٧

  ، ترجمه سارا قاضیھیات ھای زنان و مبادی جنبش ھای زنان در ایران ، ویلیام مورگان شوستر - ١٣٨

  آثار ایران ، علی پاشا صالح  - ١٣٩

  نظامتاریخ عمومی ، الویس ، ترجمه کریم خان معاون : اساس جمشیدی  - ١۴٠

  از آغاز تا انجام ، آیت هللا حسینعلی منتظری - ١۴١

  چگونه نام آذربایجان بر اران نھاده شد؟ ، عنایت هللا رضا: آذربایجان و اران - ١۴٢
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٧٠ 
 

  ، به کوشش سید سعید میر محمد صادق) رساله در تاریخ ۵مجموعه (گنجینه بھارستان  - ١۴٣

  ، ترجمه منصوره حسینی ، داود وفاییدین و سیاست در دولت عثمانی، داود دورسون  - ١۴۴

  ، رایزنی فرھنگی ج ا ایران ١٩تا ١٧بخش اول،از قرن ) ویژه نامه معرفی ایرانشناسان روس(فرھنگ روس - ١۴۵

  قواعد السالطین ، سید محمد عبد الحسیب بن سید احمد علوی عاملی ، به کوشش رسول جعفریان - ١۴۶

  غالمرضا عزیزیمدیریت اسناد الکترونیکی ،  - ١۴٧

  تاریخ ایران اسالمی ، رسول جعفریان ، دفتر اول ، دوم ، سوم - ١۴٨

  روش تحقیق در تاریخ ، جزوه درسی  -١۴٩ 

  جغرافیای تاریخی سرزمین ھای اسالمی ، علی رضا خزائلی - ١۵٠

  احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ، مقدسی  - ١۵١

  ترجمه سعید خاکرند، المسالک و الممالک ، ابن خرداد به  - ١۵٢

  ، عبدهللا خوافی معروف به حافظ ابرو، مقدمه و تصحیح صادق سجادیجغرافیای حافظ ابرو  - ١۵٣

١۵۴ -    

  ھادی انصاری: ابراھیم رفعت پاشا ؛ ترجمه: تالیف،) سفرنامه حجاز و تاریخ و جغرافیای راھھا و بقاع متبرکه آن: شامل (مرآه الحرمین - ١۵۵

  .هللا انتخابی؛ مترجمان حسن حکیمیان ودیگران کارو اوئن میناسیان؛ ویرایش حشمت،دژ اصفھان شاه - ١۵۶

  )آموزش فنی حرفه ای –گروه ھنر  -کتاب دبیرستان رشته نقشه کشی معماری(آشنایی با بناھای تاریخی - ١۵٧

  ، سید علی موید ثابتی )از اوائل دوره ھای اسالمی تا اواخر عھد شاه اسماعیل صفوی(اسناد و نامه ھای تاریخی  - ١۵٨

  ، مترجم نادر نوروزشاد)وزیر دفاع سابق مصر(، عبدالحلیم ابو غزاله  ٢جنگ ایران و عراق از نگاه دیگران ، ج - ١۵٩

  کرمان  - ١۶٠

  عرفان ایران ، سید مصطفی آزمایش - ١۶١

  درآمدی بر تحوالت تاریخی سلسله نعمت اللھیه در دوران اخیر، سید مصطفی آزمایش - ١۶٢

  سلوک صوفیانه تا دیار سیمرغ ، سید مصطفی آزمایش: با فردوسی  - ١۶٣

  تاریخ فلسفه ، ویل دورانت ، ترجمه عباس زریاب خویی - ١۶۴

  ھنوز ھم خورشید از شرق می درخشد ، سید مصطفی آزمایش  - ١۶۵

  ، ابراھیم صفایی) ۴تا ٢ش (نشریه انجمن تاریخ  - ١۶۶

  کسروی، ) ١٢تا  ١ش (نشریه پرچم  - ١۶٧

  ، کسروی) ٧تا  ١سال (نشریه پیمان  - ١۶٨

  نظریات سیاسی فالسفه غرب ، بھاء الدین پازارگاد - ١۶٩

  پنجاه و سه نفر ، بزرگ علوی - ١٧٠

  کومتھای ایرانی ، حسین سلمان زادهحتاریخ  - ١٧١

  تاریخ گیالن و دیلمستان، سید ظھیر الدین مرعشی ، با تصحیح منوچھر ستوده - ١٧٢

  مازندران ، مال شیخعلی گیالنی ، تصحیح منوچھر ستوده تاریخ - ١٧٣

  تاریخ مختصر ترک ، جواد ھیئت ، ترجمه پرویز زارع شاھمرسی - ١٧۴

  به روایت اشکوری و اردکانی ، سید ابراھیم دیباچی: نا یابن س - ١٧۵

می ، انشاء ابوالفضل یا  - ١٧۶ ّ میمکتوبات عال ّ   افضل محمدعبدالصمد :  ، گردآوری توسط ابوالفضل عال
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٧١ 
 

  ، یونس پارسا بناب١مبارزه بین دو خط در تاریخ سیاسی ایران ، ج: استقالل و وابستگی - ١٧٧

  اسالم و مالکیت ، سید محمود طالقانی - ١٧٨

  احوال و آثار مخصوص کاتب السلطان و کاتب الخاقان - ١٧٩

  اخبار االخیار فی اسرار االبرار ، عبدالحق محدث دھلوی  - ١٨٠

  )مجله ای افغانی( ١۵و  ١۴و ١٣مجله ادب ، ش  - ١٨١

  دقیقی بلخی ، سلیمان رواوش - ١٨٢

  بسعی و اھتمام محمد ملك الكتاب، احسن التقویم الدائمی ، محمد کریخان الحاج میرزا موسی االصفھانی - ١٨٣

  ارواح شاه نعمت هللا ، شاه نعمت هللا ولی - ١٨۴

  ...سلطان حسین تابنده رضا علشاه ثانی، قطب سلسله نعمت اللھی ، حاج ) سفرنامه(از گناباد به ژنو  - ١٨۵

  ، محمد مھدی کرانی ابن عربشاه و کتابه فاکھه الخلفاء و مفاکھه الظرفاء - ١٨۶

  استعمار در آسیا ، کارل مارکس و فردریش انگلس ، ترجمه حمید محوی - ١٨٧

  )بھائیتاز کتب فرقه ضاله (اشراق ربانی ، طاره قره العین  - ١٨٨

  احسن القصص ، احمد غزالی طوسی ، ترجمه افشین ساجدی - ١٨٩

  تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ، عبدالحسین زرین کوب، ترجمه مجدالدین کیوانی - ١٩٠

  ، ترجمه مھرداد مھرین) شوشتری(تصوف ، عباس مھرین  - ١٩١

  جستارھایی از تاریخ ، احسان طبری - ١٩٢

  مجموعه ای نفیس و نایاب از روزنامه ھای قدیمی، حسین سلمان زاده: روزنامه ھای ایران - ١٩٣

  سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی، فردریش نیچه، ترجمه عباس کاشف و ابوتراب سھراب - ١٩۴

  شاپور شھبازی. شاھنشاھان و سنت ایرانیان ، ع - ١٩۵

  ، سلیم برنجی )در باره صائبین مندایی(قوم از یاد رفته  - ١٩۶

  نقد متون تاریخی ، نجیب مایل ھروی - ١٩٧

١٩٨ -    

١٩٩ -    

  تھران قدیم ، سعید نفیسی - ٢٠٠

  تاریخ پانصد ساله خوزستان ، احمد کسروی - ٢٠١

  جلد ۴تاریخ ده ھزارساله ایران ، عبدالعظیم رضایی ،  - ٢٠٢

  غالمعلی ھمایون، دو جلدی، ) از اوائل قرون وسطی تا اواخر قرن ھجدھم(اسناد مصور اروپائیان از ایران - ٢٠٣

  سعید نفیسی ، تصحیحغیاث الدین بن ھمام الدین خواند میر، دستور الوزراء  - ٢٠۴

  جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ جھان اسالم، والدیمیر بارتولد ، ترجمه لیال ربن شه - ٢٠۵

  جلد ١٢سخنوران نامی معاصر ایران، سید محمد باقر برقعی ،  - ٢٠۶

  مرزبان نامه به پارسی سره ، بازنویسی حامد قنادی - ٢٠٧

  بیگدلیشاملو ، غالمحسین - تاریخ بیگدلی - ٢٠٨

  طرح مختصری از فرھنگ ایران، آرتور کریستنسن،  - ٢٠٩

٢١٠ -    
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٧٢ 
 

  مجموعه اسناد و منابع تاریخی، به کوشش ایرج افشار: دفتر تاریخ - ٢١١

٢١٢ -    

  ، محمد رضا چیت ساز) از ابتدای اسالم تا حمله مغول( تاریخ پوشاک ایرانیان  - ٢١٣

  ،سیروس سعدوندیان)نظام مافی(، گردآورنده الکساندر شودزکو، به کوشش منصوره اتحادیه و ترانه ھای عامیانه ترکمن در تاریخ و جغرافیای استرآباد:نخبه سیفیه -٢١۴

  آثار الباقیه ، ابوریحان بیرونی ، ترجمه اکبر دانا سرشت  - ٢١۵

  پوشاک ایرانیان، پیمان متین - ٢١۶

  ، تصحیح علی غروی) ھجری ٧ایران تا قرن با مقدمه ای در صید و آداب آن در (بازنامه ، احمد نسوی  - ٢١٧

  تاریخ و فرھنگ ، مجتبی مینوی - ٢١٨

  داستانھا و قصه ھا ، مجتبی مینوی - ٢١٩

  دین خرم، محسن فرزانه - ٢٢٠

نوشته ای به زبان فارسی میانه در باره تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران، با :شھرستانھای ایرانشھر - ٢٢١

  شھران جلیلیان: آوانویسی و ترجمه فارسی از تورج دریایی ، مترجم 

: نظر سال تحقیقات مجتبی مینوی، زیر ۵٠گفتار در ادب و فرھنگ ایرانی به پاس  ٣٨مجموعه : نامه مینوی  - ٢٢٢

  حبیب یغمایی ، ایرج افشار ، محمد روشن

  بھائیت مولود تصوف ، نصیر سید کماری - ٢٢٣

  تاریخ تحلیلی شعر نو ، شمس لنگرودی - ٢٢۴

  ، محمد تقی دانش پژوه٨از متون فارسی قرن )در اخالق و سیاست(تحفه  - ٢٢۵

  یادداشت ھایی در ادب و تاریخ، غالمحسین یوسفی: کاغذ زر  - ٢٢۶

  ، به تصحیح عباس اقبال) فضائل االنام من رسائل حجه االسالم(مکاتیب فارسی غزالی  - ٢٢٧

  ،تصحیح منصور صفت گل،سروده صبوریکیانی در دھه ھای نخست حکومت قاجاران بھرام ملک فرمانروایی تا روزگاران کھنترین از سیستان منظوم تاریخ:الملوك هشجر - ٢٢٨

  ،کلفورد ادموند باسورث، ترجمه فریدون بدره ایراھنمای گاھشماری و تبار شناسی:سلسله ھای اسالمی جدید - ٢٢٩

  ادق سجادیصتاریخ برمکیان، محمد  - ٢٣٠

  مجموعه مقاالت زبانشناسی، محمد رضا باطنی: زبان و تفکر  - ٢٣١

  زبان شناسی و زبان فارسی، پرویز ناتل خانلری - ٢٣٢

  اخالق محتشمی، خواجه نصیر الدین طوسی   - ٢٣٣

   تاریخ مختصر زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی - ٢٣٤

  گرشاسپ نامه ، ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی - ٢٣۵

  ھرمزد نامه ، ابراھیم پور داوود - ٢٣۶

  ادیان بزرگ جھان ، ھاشم رضی - ٢٣٧

  علی اصغر بشیر، ) خواجه عبدهللا انصاری(اندیشه ھای عرفانی پیر ھرات - ٢٣٨

٢٣٩ -    

  ، از اوائل دوره اسالمی تا اواخر عھد شاه اسماعیل صفوی، سید علی موید ثابتیاسناد و نامه ھای تاریخی  - ٢۴٠

  آئین جوانمردی ، ھانری کرین ، ترجمه احسان نراقی - ٢۴١

  نگاھی به عرفان شیخ ابوسعید ابی الخیر ، جالل الدین ھمایی: تصوف در اسالم - ٢۴٢
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٧٣ 
 

  اشراق و عرفان ، نصرهللا پور جوادی  - ٢۴٣

  برنامه حزب کمونیست کارگری ایران، : نقد یک دنیای بھتر - ٢۴۴

  عقاید و اقدامات صفویه ، محمود رضا افتخارزاده: پژوھش ھای ایرانشناسی  - ٢۴۵

  مقاالت حمید شوکت ، به کوشش امیر قربانی - ٢۴۶

  کارنامه فرھنگی فرنگی در ایران ، ھما ناطق - ٢۴٧

  مقدمه ای در اسالم شناسی ، علی میرفطروس - ٢۴٨

  بحثی اولیه پیرامون علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم ، سند مصوب چھارمین کنگره حزب توده ایران - ٢۴٩

  اصول راھنمای اسالم ، ابوالحسن بنی صدر - ٢۵٠

  ھدایت ، به کوشش بھرام چوبینهالبعثه االسالمیه الی البالد االفرنجیه ، صادق  - ٢۵١

 خبات. بیکس ، ترجمه خ . مالحظاتی در باره روابط شوروی و کردھا ، ن - ٢۵٢

  خاندانھای حکومتگر ایران یا الیگارشی ، ابوالفضل قاسمی - ٢۵٣

  فھرست واره احمد منزوی - ٢۵۴

  معجم االدباء ، یاقوت حموی - ٢۵۵

  ، ایرج افشار یادنامه ایرانی مینورسکی ، مجتبی مینوی - ٢۵۶

  نواندیشی و روشنفکری در ایران ، باقر مومنی - ٢۵٧

  ، ابوالفضل قاسمی) از گوماتا تا کودتا(سیر الیگارشی در ایران  - ٢۵٨

  ظھور نازیسم و استیالی ھیتلر ، مظفر مالک  - ٢۵٩

  بھزادیدر قفقاز ، ماورای قفقاز ، بین النھرین و ھالل حاصلخیز ؛ رقیه : قوم ھای کھن  - ٢۶٠

  الیف ، ترجمه رضا جوالیی –یورش به سوی قدرت ، گروه ویراستاران تایم  - ٢۶١

  آذربایجان ایران و آذربایجان قفقاز، پرویز زارع شاھمرسی - ٢۶٢

  احتضار امپراتوری دالر و توطئه ھای امپریالیستی امریکا، مجاھدین خلق ایران - ٢۶٣

  از بازرگان تا سروش، فروغ جھان بخش - ٢۶۴

  یادنامه زندگی احسان طبری، به کوشش محمد علی شھرستانی: از دیدار خویشتن - ٢۶۵

  )باستی(ژاله علیخانی : اسرار نفت ، ژاک دولونه ، ژان میشل شارلیه، ترجمه  - ٢۶۶

  مجموعه آثار ، دکتر شریعتی: اسالم شناسی  - ٢۶٧

  جلد ، الحاج عبدالواحد سیدی ۶بازشناسی افغانستان،  - ٢۶٨

٢۶٩ -    

  ١٣٧٧مجموعه مقاالت دومین سمینار بررسی مطبوعات ایران خرداد  - ٢٧٠

  بیژن و منیژه ، رحیم زاده صفوی - ٢٧١

  سال رسالت ، علی دشتی ٢٣ - ٢٧٢

  بیست مقاله قزوینی - ٢٧٣

  عصر اکتشافات، سارا فالورز، ترجمه فرید جواھر کالم - ٢٧۴

  کوریک ، ترجمه آزیتا یاسائی . رنسانس ، جیمز آ - ٢٧۵

  تاریخ ادبیات مازندران، نظام الدین نوری - ٢٧۶
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٧۴ 
 

  تاریخ افغانستان، احمد علی کھزاد - ٢٧٧

  جامعه شناسی در ایران ،علی اکبر مھدی، عبدالعلی لحسایی زاده، ترجمه نوشین احمدی خراسانی - ٢٧٨

  تاریخ آذربایجان یا آتورپاتکان در آئینه زمان، نادر پیمائی - ٢٧٩

  شمال ایران، دپالنول ، ترجمه سیروس سھامیجغرافیای انسانی  - ٢٨٠

  تذکره نویسی فارسی در ھند و پاکستان، سید علیرضا نقوی - ٢٨١

  در بوته تاریخ، ایران را بھتر بشناسیم، پارسا بناب - ٢٨٢

  تحوالت اجتماعی در روستاھای ایران، عبدالعلی لھسائی زاده - ٢٨٣

  صالح الدین ایوبی و بنگیان، جرجی زیدان،  - ٢٨۴

  شھر بی شاه در فرھنگ ایران، منوچھر جمالی - ٢٨۵

  ، ابن عربی ، ترجمه محمد خواجوی) متن و ترجمه(فصوص الحکم  - ٢٨۶

  کتاب اول برآمدن ھخامنشیان، ناصر پورپیرار: دوازده قرن سکوت  - ٢٨٧

  رودخانه ارس و رویدادھای تاریخی اطراف آن ، رحیم ھویدا - ٢٨٨

  یل رائینقتل عام ارمنیان ، اسماع - ٢٨٩

  ھدایت هللا حکیم الھییادداشتھای یک دیکتاتور،  - ٢٩٠

  قزوین ، حسینعلی ستوده - ٢٩١

  روزنامه ھای ایران، محمد اسماعیل رضوانینخستین سیری در  - ٢٩٢

  زندگینامه رجال و مشاھیر ایران ، حسن مرسلوند - ٢٩٣

  )دو جلد، قبل و بعد از اسالم( تاریخ افغانستان، عبدالحی حبیبی - ٢٩۴

  تاریخ سری جنایتھای استالین، الکساندر آرلوف، ترجمه عنایت هللا رضا - ٢٩۵

  حسین شیخ رضایی ، حسین بکایی، محسن ھجری: داستان فکر ایرانی، مولفین - ٢٩۶

  نشانیھایی از گذشته دور گیالن و مازندران، جھانگیر سرتیپ پور - ٢٩٧

  مردم دوان، عبدالعلی لھسایی زاده، عبدالنبی سالمیتاریخ و فرھنگ  - ٢٩٨

  دومین بیست گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و فلسفی و کالمی و تاریخ علوم در اسالم ، مھدی محقق - ٢٩٩

  از آستارا تا استارباد ، منوچھر ستوده - ٣٠٠

  طالب زاده شوشتریپژوھشی در شعر مملوکیان و عثمانیان، دکتر بکری شیخ امین، ترجمه عباس  - ٣٠١

  تاریخ تصوف در اسالم، قاسم غنی - ٣٠٢

  ، ناصرالدین پرویننگاھي به منابع تاريخ روزنامه نگاري ايراني و فارسي - ٣٠٣

  ) شیوا(تاریخ مشاھیر کرد، بابا مردوخ روحانی  - ٣٠۴

  تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر، سید محمد تقی سجادی - ٣٠۵

  زینوویف. شوروی ، گ) بلشویک( تاریخچه حزب کمونیست  - ٣٠۶

  مبانی ماتریالیسم تاریخی،  - ٣٠٧

  تاریخ جامع بھائیت ، بھرام افراسیابی - ٣٠٨

  تاریخ جمعیت جھان، مھیار علوی مقدم، علیرضا نوری گرمرودی - ٣٠٩

  حل مشکالت معینیه ، خواجه نصیر الدین طوسی، با دیباچه ای از محمد تقی دانش پژوه - ٣١٠
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٧۵ 
 

  نقلی مستعانرابعه، حسی - ٣١١

  ولی هللا شادان  :خان عالی ، مترجم نورالدین محمد شیرازی ملقب به نعمتروزنامه وقایع ایام محاصره دارالجھاد حیدرآباد ،  - ٣١٢

  نامه ھای عین القضات ھمدانی، به اھتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران - ٣١٣

  جغرافیای تاریخی آثار باستانی تبریز، مجید وھرام - ٣١۴

  یھودیان ایرانی در تاریخ معاصر ، مرکز تاریخ شفاھی یھودیان ایرانی: تروعا  - ٣١۵

  ، محمد مدد پور خودآگای تاریخی - ٣١۶

  رھبران و رھروان در تاریخ ادیان ، اسد هللا فاضل مازندرانی - ٣١٧

  روزنامه و روزنامه نگاری در خراسان ، حسین الھی - ٣١٨

  محمد امین زکی بیگ ، ترجمه یدهللا روشن اردالنزبده تاریخ کرد و کردستان،  - ٣١٩

  کتاب تحقیقی برای دانش آموزان، رضا شیرازی: زندگی نامه مشاھیر جھان - ٣٢٠

٣٢١ -    

  سیر تحول و تکامل خط فارسی دری ، رکن الدین ھمایونفرخ - ٣٢٢

  جھانگیر قائم مقامیمھرھا ، طغراھا و توقیع ھای پادشاھان ایران از ایلخانان تا پایان قاجاریه،  - ٣٢٣

  مشاھیر رجال ، باقر عاقلی - ٣٢۴

  نه سال در امریکا، عبدهللا دشتی - ٣٢۵

  مشاھیر آذربایجان، صمد سرداری نیا - ٣٢۶

  روایت ھای یاس و امید، علی میرسپاسی، ترجمه عباس مخبر: روشنفکران ایران - ٣٢٧

  مشاھیر افغانستان، سید محی الدین ھاشمی، ترجمه محمد رفیع - ٣٢٨

  روشنفکری دینی و چالش ھای جدید، ابراھیم یزدی - ٣٢٩

  زندگینامه سیاسی مھندس مھدی بازرگان، سعید برزین - ٣٣٠

  مرزھای ایران، محمد علی مخبر - ٣٣١

  تاریخ فرھنگ اصفھان، مجتبی ایمانیه - ٣٣٢

  جوانشیر. م.بحثی در محتوای سیاسی شاھنامه فردوسی، ف: حماسه داد  - ٣٣٣

  ، جعفر شھری طھران قدیم - ٣٣۴

  شھرام قلی پور گودرزی –محمد شکری فومشی  –عکس ھای تاریخی بابل، یوسف الھی  - ٣٣۵

  تاریخ در ادبیات، علی میر فطروس - ٣٣۶

  کشته شدگان بر سر قدرت، مسعود بھنود: از قائم مقام تا ھویدا - ٣٣٧

  گیرشمن، ترجمه ذبیح هللا منصوری –ھرتز فلد  –ماریژان موله : سرزمین جاوید ، از اثار  - ٣٣٨

  )از انتشارات سازمان منافقین(در باره شرایط عینی انقالب ، اشرف دھقانی و محمد حرمتی پور  - ٣٣٩

  جامعه و جامعه شناسی ، احسان طبری - ٣۴٠

  ، ترجمه علی اصغر حلبیتھافت الفالسفه ، امام محمد غزالی - ٣۴١

  ترجمه احمد تدینمقاومت شکننده ، جان فوران،  - ٣۴٢

  کتابھای درسی در ایران از تاسیس دارالفنون تا انقالب اسالمی ، اسفندیار معتمدی - ٣۴٣

  شرح حال عبدهللا بن المقفع ، عباس اقبال آشتیانی - ٣۴۴
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٧۶ 
 

  )رساله کارشناسی ارشد عبدالقیوم آیتی(نقش تشیع در فرھنگ و تمدن افغانستان از صفویه تا دوره معاصر - ٣۴۵

  ،شعیب زکریایی)از حسین مرادبیگی، در مورد تاریخ معاصر کردستان" تاریخ زنده"نقدی بر کتاب (یخ بازنده تار - ٣۴۶

  تاریخ و جغرافیای گناباد، حاج سلطان حسین تابنده گنابادی، رضا علیشاه - ٣۴٧

  صالح الدین ایوبی، عبدهللا ناصح علوان، ترجمه حامد دانشور - ٣۴٨

٣۴٩ -    

  دولت در اندیشه سیاسی فارابی ، محسن مھاجرنیا - ٣۵٠

  جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، ترجمه منوچھر صبوری - ٣۵١

  ایران و اھمیت آن در ترقی و تمدن بشر، عبدالحسین سپنتا - ٣۵٢

  ) داریوش(بی نیاز . ب: یک پیش بینی، حامد عبدالصمد، ترجمه: زوال جھان اسالم  - ٣۵٣

  داریوش شایگان آسیا در برابر غرب، - ٣۵۴

  زندگینامه امام خمینی ، فاطمه سادات معروفی - ٣۵۵

  جامعه شناسی روستایی ایران، خسرو خسروی - ٣۵۶

  ندانشنامه دفاع مقدس و انقالب اسالمی، جمعی از نویسندگا - ٣۵٧

کاشلنکو، گرانتوسکی ، داندامایو، : تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، جمعی از نویسندگان شوروی  - ٣۵٨

  پتروشفسکی ، ایوانف ، بلوی ، ترجمه کیخسرو کشاورزی

  ارلز بلگریو ، ترجمه حسین ذوالقدرسفرنامه دریایی الخ، مولف سرچ - ٣۵٩

  در باره چند تن از رجال ادب اروپا از اومیروس تا برناردشا، مجتبی مینوی: پانزده گفتار - ٣۶٠

  باس قمی، ترجمه محمد باقر کمره اییخ عجلدی ، حاج ش ۴مشاھیر دانشمندان اسالم ،  - ٣۶١

  عرب ھای افغانستان، محمد نسیم قریشی - ٣۶٢

  سعید مقدم: ھشت تمرین در اندیشه سیاسی، ھانا آرنت، ترجمه: میان گذشته و آینده - ٣۶٣

  ، زیر نظر احسان یارشاطر، ترجمه پیمان متین)از سری مقاالت دانشنامه ایرانیکا(پوشاک در ایران زمین - ٣۶۴

  نظم نوین روحانیت در ایران، مھدی خلجی - ٣۶۵

٣۶۶ -    

٣۶٧ -    

  نظریه ھای دولت در فقه شیعه، محسن کدیور - ٣۶٨

  تجدد ، توسعه و جھان امروز، عبدهللا شھبازی - ٣۶٩

  نظام حکومت در اسالم، سید محمد صادق روحانی - ٣٧٠

  درآمدی بر جامعه شناسی تجدد، حسین بشیریه  - ٣٧١

  باغ، میرزا جمال جوانشیر قره باغی، تصحیح از حسین احمدیتاریخ قره  - ٣٧٢

  دیکشنری علوم سیاسی - ٣٧٣

٣٧۴ -    

  شیخ احمد غزالی طوسی، به کوشش علیمحمد صابری..نامه ھا به عین القضات  - ٣٧۵

  خرده بورژوازی در ایران، جمشید مساوات - ٣٧۶

  تاریخ ادیان و مذاھب جھان، عبدهللا مبلغی آبادانی - ٣٧٧
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٧٧ 
 

  تاریخ و فرھنگ کمره ، ادیک باغداساریان - ٣٧٨

  واھان بایبوردیان، ترجمه ادیک باغداساریانمیالدی،  ١٧نقش ارامنه ایرانی در تجارت بین المللی تا پایان سده  - ٣٧٩

  تفرج صنع ، عبدالکریم سروش - ٣٨٠

  درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، جواد طباطبایی - ٣٨١

  پان ترکیسم و ایران، کاوه بیات  - ٣٨٢

  تیمور خانف، ترجمه عزیز صغیان. تاریخ ملی ھزاره، ل - ٣٨٣

  تاریخ کبودجامگان، طاھری شھاب - ٣٨۴

  تاریخ فرھنگ و ادب گرگان و استرآباد، اسدهللا معطوفی - ٣٨۵

  دائی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد - ٣٨۶

  وری اسفندیاریتاریخ خانواده اسفندیاری، اسد هللا ن - ٣٨٧

  در باره جامعه و تاریخ، احسان طبری - ٣٨٨

  یادواره غالمحسین صدیقی، جمعی از نویسندگان، ایران نامه  - ٣٨٩

  خانواده برومند، احسان طبری - ٣٩٠

  چھره ھای درخشان مبارزان ایران ، مریم فیروز - ٣٩١

  شاھنشاھی ٢۵٣٧کتاب تاریخ ایران سال سوم دبیرستان، سال  - ٣٩٢

  عماد الدین نسیمی و نھضت حروفیه ، تقی خمارلو - ٣٩٣

  در باره دو بینش بزرگ خردگرایانه در تاریخ ، احسان طبری - ٣٩۴

  چند مسئله اجتماعی ، احسان طبری - ٣٩۵

  لمپنیسم، علی اکبر اکبری - ٣٩۶

  پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس، ایرج نبی پور - ٣٩٧

  یاسر میردامادی: حامد ابوزید ، ترجمه اصالح اندیشه اسالمی ، نصر  - ٣٩٨

  جیجک علیشاه، ذبیح هللا بھروز - ٣٩٩

  تصویر ایران و ایرانی از نگاه مسافران خارجی، علی اصغر حقدار - ۴٠٠

  ، رضا وکیلی طباطبایی تبریزی ، به اھتمام منوچھر ستوده) اراک(تاریخ عراق  - ۴٠١

  دوھزارسال تاریخ خرمشھر، یاسر خلفی - ۴٠٢

  پشت پرده ھای حرمسرا، حسن آزاد - ۴٠٣

  سقوط قسطنطنیه، میکا والتاری، ترجمه ذبیح هللا منصوری - ۴٠۴

  ، رالف کورن گودن ، ترجمه ذبیح هللا منصوری)رمان تاریخی(خاطراتی از یک امپراتور  - ۴٠۵

  ابن سینا، جرج بی کوچ ، ترجمه ذبیح هللا منصوری - ۴٠۶

  منوچھر افسریتاریخ ، الزا مورانته، ترجمه  - ۴٠٧

  نادره ، میرجعفر پیشه وری ، به کوشش محمود مصور رحمانی و صفدر تقی زاده  - ۴٠٨

  تاریخ فلسفه اسالمی، ھانری کوربن، ترجمه جواد طباطبایی - ۴٠٩

  دوسفرنامه از نیما یوشیج ، تصحیح علی میر انصاری - ۴١٠

  کیانی تزئینات وابسته به معماری ایران دوره اسالمی، محمد یوسف - ۴١١
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٧٨ 
 

  بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه، سید ضیاء مرتضوی - ۴١٢

  دد ، مھدی نصیریاسالم و تج - ۴١٣

  پژوھشی در اندیشه ھای ابن خلدون، محمد علی شیخ - ۴١۴

  ، لعل زادنام ھای تاریخی و جغرافیای قدیمی سرزمینھای ما در منابع پس از اسالم - ۴١۵

  سرزمین خراسان، قسمت اول ، پژوھشی از صباحموقعیت تاریخی و جغرافیایی  - ۴١۶

  سیری در تاریخ آذربایجان، صمد سرداری نیا - ۴١٧

  تاریخ نوشته ھای جغرافیایی در جھان اسالم، ایگناتی یولیانوویچ کرا چکوفسکی، ترجمه ؟ - ۴١٨

  آزاد، ترجمه اسدهللا )سفرنامه کالرا کولیور رایس (زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان  - ۴١٩

  از تھران تا استالین آباد، محمد تربتی - ۴٢٠

  ).مجموعه ای از نقاشی ھای لوئی امیل دوھوسه از مناظر و مردم ایران(سفری به ایران  - ۴٢١

  راھنمای تحقیقات ایرانی، ایرج افشار - ۴٢٢

  وھابیگری، حامد الگار، ترجمه احمد نمایی -۴٢٣ 

  مسکوبھویت ایرانی و زبان فارسی، شاھرخ  - ۴٢۴

  ، ترجمه ناصر نجمی)معشوقه ھیتلر(یادداشتھای محرمانه اوا براون - ۴٢۵

  واژه نامه سیاسی ، علی مصطفوی - ۴٢۶

  میراث تصوف، لئونارد لویزان، ترجمه مجد الدین کیوانی - ۴٢٧

  میرزا ، بزرگ علوی - ۴٢٨

  دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، سید جواد طباطبایی - ۴٢٩

  ، علی میرفطروس)علل تاریخی عقب ماندگی جامعه ایران(تاریخ ایران مالحظاتی در - ۴٣٠

بازرگان، یزدی، سروش،جعفری،شبستری،توسلی، : گفتگوی حسن یوسفی اشکوری با( نوگرایی دینی  - ۴٣١

  )پیمان،میثمی،سحابی،حجتی کرمانی،موسوی بجنوردی

  نھاد ناآرام جھان، سروش - ۴٣٢

  مھرداد بھارجستاری چند در فرھنگ ایران،  - ۴٣٣

  مکتب ھای فلسفی، ترجمه پرویز بابایی - ۴٣۴

  ایوب گنجی –حسن زارعی : ، تصیحیح ) حضرت مجدد الف ثانی( مکتوبات امام ربانی  - ۴٣۵

  موانع توسعه سیاسی در ایران، حسین بشیریه - ۴٣۶

  منحنی قدرت در تاریخ ایران، عزیز هللا کاسب - ۴٣٧

  ابوالعالء عفیفی، ترجمه نصرت هللا فروھرمالمتیه صوفیه و فتوت ،  - ۴٣٨

  مقدمه ای بر شناخت ایالت و عشایر، عبدهللا شھبازی - ۴٣٩

  نظریه تاریخ و سیاست در ایران، محمد علی ھمایون کاتوزیان، ترجمه علیرضا طیب: تضاد دولت و ملت - ۴۴٠

  تاریخ پزشکی، لیزا یونت ، ترجمه رضا یاسائی - ۴۴١

  ایرانی، ھانری ماسه، ترجمه مھدی روشن ضمیرمعتقدات و آداب  - ۴۴٢

  قره باغ در گذرگاه تاریخ، صمد سرداری نیا - ۴۴٣

  کتابشناسی سفرنامه ھا در ایران، علی اصغر حقدار - ۴۴۴
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٧٩ 
 

  ما در کدام جھان زندگی می کنیم؟ ، عبدالکریم سروش - ۴۴۵

  .سروش عبدالكريم با سجادي داريوش گفتگوي :عالمی را یک سخن ویران کند - ۴۴۶

  زکریای رازی ، مھدی محقق : فیلسوف ری  - ۴۴٧

  تاریخ یک جنایت، رمانی از ویکتور ھوگو ، ترجمه شاپور رزم آزما - ۴۴٨

  ما چگونه ما شدیم؟ ، صادق زیبا کالم - ۴۴٩

  گفتگوی جان ھیک و عبدالکریم سروش ، مترجم سروش دباغ و جالل توکلیان - ۴۵٠

  فراماسونری ایران، عالالدین روحانیگوشه ھایی از تاریخ  - ۴۵١

  تبریز؛ مادر شھر، رسول داغسر - ۴۵٢

  ، رسول جعفریانکارنامک خودنوشت  - ۴۵٣

۴۵۴ -    

  ، بقلم ایرج افشار)شرح احوال میرزا محمد باقر بواناتی؛ معلم زبان فارسی ادوارد براون(ابراھیم جان معطر - ۴۵۵

  صالحی امیری مدیریت منازعات قومی در ایران، سیذ رضا - ۴۵۶

  معاھدات ایران  - ۴۵٧

  ولفرام کالیس  –کاروانسراھای ایران ، محمد یوسف کیانی  - ۴۵٨

۴۵٩ -    

  به کوشش انسیه شیخ رضایی و شھال آذری،)راپورت وقایع مختلفه محالت دارالخالفه(گزارشھای نظمیه از محالت طھران - ۴۶٠

  منوچھر امیریلمبتون، ترجمه . س.ک.مالک و زارع در ایران ، ا - ۴۶١

  کاسه کوزه تمدن، باستانی پاریزی - ۴۶٢

  متفکران بزرگ جامعه شناسی، راب استونز، ترجمه مھرداد میردامادی - ۴۶٣

  مبارزات خلق مسلمان ترکستان بر ضد استعمار سرخ شوروی و چین، محمد اسد شھاب، ترجمه مھدی پیشوایی -۴۶۴ 

  ) مقاالت(گذشته و آینده فرھنگ و ادب ایران  - ۴۶۵

  گرشاسب نامه حکیم ابونصر علی ابن احمد اسدی طوسی ، به اھتمام حبیب یغمایی - ۴۶۶

  گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران ، سید محمد علی جمالزاده - ۴۶٧

  فرھنگ ایران در قلمزو ترکان، عبدالکریم گلشنی - ۴۶٨

  ھگل ، ترجمه حمید عنایت. و.عقل در تاریخ ، گ - ۴۶٩

  طنز و شوخ طبعی در ایران و جھان اسالم، علی اصغر حلبی - ۴٧٠

  طبقات سالطین اسالم، استانلی لین پل، ترجمه عباس اقبال - ۴٧١

  شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسالم، مقصود علی صادقی - ۴٧٢

  حمد کریمی زنجانی اصلاندیشه سیاسی ایرانی از حالج تا سجستانی، م - ۴٧٣

  ایران از نظر خاورشناسان، رضازاده شفق - ۴٧۴

  ایران در اسپانیای مسلمان، شجاع الدین شفا، ترجمه مھدی سمسار - ۴٧۵

بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرھنگی ایران در یکصدسال اخیر، ژان پیر : ایران در قرن بیستم  - ۴٧۶

  ریشار، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدویدیگار، برنار ھورکاد، یان 

  ھای ایران، محمد رضا بیگدلی) شاھسون(ایلسون  - ۴٧٧
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٨٠ 
 

  آذربایجان پیشگام جامعه مدنی ، صمد سرداری نیا - ۴٧٨

  آذربایجان در سیر تاریخ ایران؛ از آغاز تا اسالم، رحیم رئیس نیا - ۴٧٩

  حسین یحیاییفرزانه ، .ع.گفتگویی با م: آذربایجان در گذرگاه تاریخ - ۴٨٠

  سه حکیم مسلمان، حسین نصر، ترجمه احمد آرام - ۴٨١

  بین گذشته و آینده، رامین جھانبگلو - ۴٨٢

  جغرافیای تاریخی شھرھای ایران، محمد تقی خان حکیم: گنج دانش  - ۴٨٣

  زبان سیاسی اسالم، برنارد لوئیس ، ترجمه غالمرضا بھروز لک - ۴٨۴

دیسالو ژیگولسکی، ترجمه  –کارن آرمسترانگ  –چالش سنت و مدرنیته، برنارد لوئیس : برخورد تمدنھا  - ۴٨۵

  غالمحسین میرزا صالح

  فلسفه تاریخ ابن خلدون، محسن مھدی، ترجمه مجید مسعودی -۴٨۶ 

  تاریخ ملل و دول اسالمی، کارل بروکلمان، ترجمه ھادی جزایری - ۴٨٧

  باقی. ، ع)موسوم به انجمن حجتیه(عدین زمان در شناخت حزب قا - ۴٨٨

۴٨٩ -    

  گرایشھای علمی و فرھنگی ایران از ھخامنشیان تا پایان صفویه، استفان پانوسی،  - ۴٩٠

  سنت عقالنی اسالمی در ایران، سید حسین نصر، ترجمه سعید دھقانی - ۴٩١

  تفسیر تاریخ، عبدالحمید صدیقی، ترجمه جواد صالحی - ۴٩٢

  ١و غزالی، ھانری الئوست، ترجمه مھدی مظفری، ج سیاست  - ۴٩٣

  دین و جامعه، حمید عنایت: شش گفتار در باره - ۴٩۴

  استرآباد نامه، به کوشش مسیح ذبیحی - ۴٩۵

  بررسی آراء اخباری و اصولی، مصطفی طباطبایی  - ۴٩۶

  مقاله ھایی در نسخه شناسی و کتابشناسی، ایرج افشار: مجموعه کمینه - ۴٩٧

  معمای مدرنیته، بابک احمدی - ۴٩٨

  افسانه ھا و داستانھای ایرانی در ادبیات انگلیسی، ترجمه کوکب صفاری - ۴٩٩

  میشل فوکو، اریک برنز، ترجمه بابک احمدی - ۵٠٠

  ھایدگر و تاریخ ھستی ، بابک احمدی - ۵٠١

  اسرار اساطیر ھند، امیر حسین ذکرگو - ۵٠٢

  محجوبادبیات عامیانه ایران ، محمد جعفر  - ۵٠٣

  اخالق خدایان، عبدالکریم سروش - ۵٠۴

  اخبار ایران از الکامل ابن اثیر ، ترجمه باستانی پاریزی - ۵٠۵

  اجمال وقایع جنگ روس و ژاپن، کارپت آوانسیان، به کوشش رسول جعفریان - ۵٠۶

۵٠٧ -    

۵٠٨ -    

  استبداد شرقی ، ویتفوگل، ترجمه محسن ثالثی - ۵٠٩

  فرھنگ استبدادی، احمد سیفدر باره استبداد ذھن و  - ۵١٠
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٨١ 
 

  از جنبش تا نظریه اجتماعی تاریخ دو قرن فمنیسم، حمیرا مشیرزاده - ۵١١

  )داریوش(بی نیاز .ھاینتس اولیگ ، ترجمه ب –بازخوانی تاریخ اسالم از آخر به آغاز، کارل : از بغداد به مرو  - ۵١٢

  .تالبرگ . از کوروش تا پھلوی، ق - ۵١٣

  .دموکراسی، جین شارپاز دیکتاتوری به  - ۵١۴

  فرھنگ ایرانی و اندیشه یونانی، سید مھدی حسینی اسفیدواجانی - ۵١۵

  فرھنگ خاورشناسان، ابوالقاسم سحاب - ۵١۶

  فرھنگ سیاسی ایران، محمود سریع القلم - ۵١٧

  مینو افشاری راد –فرھنگ علوم سیاسی، علی آقابخشی  - ۵١٨

  ھگل، ترجمه مسعود تقی زاده منظریفلسفه تاریخ ھگل، جرج ویلھم فردیریک  - ۵١٩

  بررسی جریان مارکسیسم دانشجویی در ایران، داود رنجبران - ۵٢٠

  خاطرات مردم شناسان ایران، ژیال مشیری - ۵٢١

  ، نسیم کمپانی)از دوران باستان تا آغاز عصر پھلوی( فرھنگ اصطالحات پارچه و پوشاک در ایران - ۵٢٢

  ترجمه عبدالرحیم گواھیشرق شناسی، ادوارد سعید،  - ۵٢٣

  سفر اروپاییان به ایران، ژن رز فرانسواز شیبانی، ترجمه سیذ ضیاء الدین دھشیری - ۵٢۴

  میھن دوستی در ایران، ناصر تکمیل ھمایون - ۵٢۵

  کار روشنفکری، بابک احمدی - ۵٢۶

  پیش درآمدی بر استبدادساالری در ایران، احمد سیف  - ۵٢٧

  آخوریتراژدی حالج، قاسم میر  - ۵٢٨

  بنیاد ایران شناسی، ٨١مجموعه مقاالت نخستین ھمایش ملی ایرانشناسی ، خرداد  - ۵٢٩

  علل تشتت فرھنگ در ایران، رضا براھنی: تاریخ مذکر  - ۵٣٠

  جنبش ھا و شخصیت ھای اجتماعی ایران، فرزاد جاسمی - ۵٣١

  رضا جوادی یگانهخلقیات ایرانیان در سفرنامه ھا و برخی متون ادبی، زیر نظر محمد  - ۵٣٢

  زنان در تاریخ کھن ایران، مھدی اقبالی مھدی آبادی - ۵٣٣

  محمد تقی زھتابی، ترجمه علی احمدیان سرایتاریخ دیرین ترکان ایران،  - ۵٣۴

  .نگاھی نوین به تاریخ دیرین ترکھای ایران، محمد رحمانی فر - ۵٣۵

  قلندریه در تاریخ، محمد رضا شفیعی کدکنی - ۵٣۶

  تصوف در سنت سریانی، جورج گونتر بلوم،  - ۵٣٧

  تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، ویلم فلور، ترجمه محسن مینو خرد - ۵٣٨

  تاریخ و فرھنگ ایران در زمان ھخامنشیان: سخنرانیھای سومین اجالسیه کنگره تاریخ و فرھنگ ایران  - ۵٣٩

  .، ساموئل ھیو مافت١۵تا قرن تاریخ مسیحیت در آسیا، جلد اول ، از آغاز  - ۵۴٠

  عکس ھای قدیمی تھران، قاسم صافی گلپایگانی - ۵۴١

  خدمات متقابل اسالم و ایران، مرتضی مطھری - ۵۴٢

  نژاد و تاریخ، لوی استروس ، ترجمه ابوالحسن نجفی - ۵۴٣

  بزرگان و سخن سرایان آذربایجان غربی، محمود رامیان و محمد تمدن و عالء الدین تکش - ۵۴۴
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٨٢ 
 

  بافت تاریخی شھر تبریز، بھروز عمرانی و حسین اسماعیلی سنگری - ۵۴۵

  تاریخ عمومی آذربایجان، کاویان پور - ۵۴۶

  از دوران باستان تا برآمدن مغوالن، مجید رضا زادعمو زین الدینی: تاریخ تبریز - ۵۴٧

  ایران و آذربایجان، بھروز خاماچی: تبریز در ادبیات  - ۵۴٨

  آگیبالووا، ترجمه رحیم رئیس نیا. و.ا –دنسکوی . م.تاریخ سده ھای میانه ، گ - ۵۴٩

  تاریخ طبیعی دین، دیوید ھیوم، ترجمه حیمد عنایت - ۵۵٠

  تقریر درس دکتر حمید عنایت، با تصحیح و مقدمه صادق زیباکالم: در ایران و اسالم سینھادھا و اندیشه سیا - ۵۵١

  زاد جاسمیتاریخ مختصر کردستان، فر - ۵۵٢

  چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت ؟ ، کاظم علمداری - ۵۵٣

  ١، ج  اردبیل در گذرگاه تاریخ، بابا صفری - ۵۵۴

  ، موسی مجیدی ١٣٨٠تا  ١٢٣٠: تاریخچه و تحلیل روزنامه ھای آذربایجان  - ۵۵۵

  زاد، محمود کیانوش پروین اعتصامی ؛ دختر ناصرخسرو و عالمتاج قائم مقامی؛ مادر بزرگ فروغ فرخ - ۵۵۶

  سید حسین نصر، احمد مستوفی،عباس زریاب: اطلس تاریخی ایران ، مولفین ، ھیات نظارت  - ۵۵٧

  از شاھد قدسی تا شاھد بازاری، سعید حجاریان - ۵۵٨

  تاریخ کتاب در ایران، محمد حسن رجبی - ۵۵٩

  حماسه کویر ، باستانی پاریزی - ۵۶٠

  داود فیرحیدین و دولت در عصر مدرن ،  - ۵۶١

  آغاز و انجام تاریخ ، کارل یاسپرس ، ترجمه محمد حسن لطفی - ۵۶٢

  واینر، ترجمه تعدادی . فرھنگ تاریخ اندیشه ھا ، فیلیپ پی - ۵۶٣

  علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، احسان نراقی - ۵۶۴

  تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، محمد توکلی طرقی - ۵۶۵

  ١، ج  علی فروغی سیر حکمت در اروپا، محمد - ۵۶۶

  ھزارستان، باستانی پاریزی - ۵۶٧

  مبانی تاریخ اجتماعی ایران، رضا شعبانی - ۵۶٨

  درآمدی بر جایگاه مسجد در تمدن اسالمی، عباس برومند اعلم - ۵۶٩

  پادشاھی و پادشاھان از دیده ایرانیان بر بنیاد شاھنامه فردوسی، علیقلی اعتماد مقدم - ۵٧٠

  نام نامه اندیشمندان ایرانی علوم اجتماعی ، عبدالعلی لھسائی زاده  - ۵٧١

  در باره زندگی و اندیشه ابوحامد غزالی، عبدالحسین زرین کوب: فرار از مدرسه - ۵٧٢

  بزادگاھم، عالء الدین تکش  - ۵٧٣

  دانستنیھای شیعه - ۵٧۴

  اھتمام عبدالعزیز عمر، به تاریخ و فرھنگ ترکمنھا، محمد صالح راسخ یلدرم - ۵٧۵

  مجموعه مقاالت دکتر معین - ۵٧۶

  نمایش در تبریز؛ از انقالب مشروطه تا نھضت ملی نفت، محمود رنجبر فخری - ۵٧٧

  آئین نگارش تاریخ، رشید یاسمی - ۵٧٨
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۵٧٩ -    

  تاریخ پند دھندگان ایران؛ از عھد صفویه تا اواخر قاجاریه، حسین بایبوردی - ۵٨٠

  آذربایجان و خوانین ماکو ، محمد رحیم نصرت ماکوئیتاریخ انقالب  - ۵٨١

  تاثیر اسالم در اروپا، مونتگمری وات، ترجمه یعقوب آژند - ۵٨٢

  فرھنگ فرق اسالمی، محمد جواد مشکور  - ۵٨٣

  زندگینامه موالنا جالل الدین مولوی، رساله فریدون بن احمد سپھساالر، مقدمه سعید نفیسی - ۵٨۴

  روشنفکران، جالل آل احمددر خدمت و خیانت  - ۵٨۵

  دومین مرکز آموزش عالی ایران، صمد سرداری نیا: دارالفنون تبریز  - ۵٨۶

  سرچشمه تصوف در ایران، سعید نفیسی - ۵٨٧

  دانلپ، ترجمه محسن خادم. م.تاریخ خزران ؛ از پیدایش تا انقراض، د -۵٨٨ 

  تاریخ عمومی اویغورستان، ابلیت قیوم اویچ کمالف ، ترجمه میترا نظریان ھمدانی  - ۵٨٩

  ؛ حکومت والیی ، محسن کدیور) ٢(اندیشه سیاسی در اسالم  - ۵٩٠

  بیداران تاریخ مازندران، دفتر اول؛ زیر نظر سیروس مھدوی، به اھتمام حسین اسالمی - ۵٩١

  اھورحافظ آئینه دار تاریخ، پرویز  - ۵٩٢

۵٩٣ -    

  ترکان در گذر تاریخ، بھنام محمد پناه - ۵٩۴

  تاریخ ادیان و مذاھب در ایران، عباس قدیانی - ۵٩۵

  تاریخ ادبیات فارسی، ھرمان اته، ترجمه رضازاده شفق - ۵٩۶

  تاریخ دولت اسالمی در اندلس ، محمد عبدهللا عنان، ترجمه عبدالمحمد آیتی - ۵٩٧

  احوال سالطین ایران ، ابومنصور عبدالملک بن محمد الثعالبیشاھنامه ثعالبی در شرح  - ۵٩٨

  ، احمد کاظمی) مبانی ، اھداف و نتایج( آذریسم  پان ي ترکیسم پان - ۵٩٩

  پیدایش ، ناصرالدین پروین: تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان، جلد اول  - ۶٠٠

  مینورسکی، ترجمه رقیه بھزادی. ، و)ماد(در آتروپاتن  نام ھای جغرافیایی و ریشه ھای تاریخی آن - ۶٠١

  تاریخ خوی ، محمد امین ریاحی - ۶٠٢

  امیر بانی مسعود –فرامرز پارسی  –باخوانی نقشه ھای تاریخی شھر تبریز ، فرھاد فخاری تھرانی  - ۶٠٣

  تاریخ مختصر آذربایجان، آرازاوغلو ، ترجمه عیسی یگانه  - ۶٠۴

  نظری به تاریخ آذربایجان، محمد جواد مشکور  - ۶٠۵

  سیر خط و کتابت ، مجموعه مقاالت ھمایش بین المللی از لوح تا لوح  - ۶٠۶

  سیر فرھنگ ایران در بریتانیا؛ یا تاریخ دویست ساله مطالعات ایرانی، ابوالقاسم طاھری - ۶٠٧

 –لینچ - مادام بیشوپ –استاک - تن ھنری الیاردسیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان، سر اوس - ۶٠٨

  ویلسون ، ترجمه مھراب امیری

  سرگذشت نافرجام بومی گرایی ، مھرزاد بروجردی، ترجمه جمشید شیرازی: روشنفکران ایرانی و غرب - ۶٠٩

  تاریخ علوم در اسالم، سید حسن تقی زاده - ۶١٠

  ضیاء الدین دھشیریسیاست اروپا در ایران، محمود افشار ، ترجمه سید  - ۶١١
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  تاریخ ایران؛ از صدر اسالم تا انقراض قاجاریه، عباس اقبال اشتیانی - ۶١٢

  تاریخ مختصر ایران؛از اول اسالم تا انقراض زندیان، پاول ھرن، ترجمه رضازاده شفق - ۶١٣

  موالنا جالل الدین محمد مولوی، بدیع الزمان فروزانفر - ۶١۴

  ، مونت استوارت الفنستون ، ترجمه محمد آصف فکرت )گزارش سلطنت کابل(افغانان؛جای فرھنگ نژاد  - ۶١۵

  تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان، غالمرضا انصاف پور - ۶١۶

  جلدی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ٢٠تاریخ جامع ایران ، مجموعه  - ۶١٧

  انصاف پوراز اسالم تا یورش مغول، غالمرضا : روند نھضت ھای ملی و اسالمی در ایران - ۶١٨

  از دانش نوبخت ، آراسته روزبه ، از تازی به پارسی دره الیتیمه یا ترجمه ادب الکبیر: ) از پھلوی به تازی(در یکتا  - ۶١٩

  عفری لنگرودیاز انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، ج: تاریخ حقوق ایران - ۶٢٠

  تاریخ پزشکی ایران، سیریل الگود ، ترجمه محسن جاویدان - ۶٢١

  ایران و ایرانیان، محمد جوادی پور - ۶٢٢

  یروفه یف ، ترجمه محمد تقی زاد. آ. تاریخ چیست؟ ، ن - ۶٢٣

، ) پاره ای از نوشته ھا و مشاھدات سیاحانی که در قرون گذشته از ایران دیدن کرده اند(ایرانیان از نظر بیگانگان - ۶٢۴

  ابوالقاسم طاھری 

  درآمدی بر تاریخ پژوھی، مایکل استنفورد، ترجمه مسعود صادقی - ۶٢۵

  یزدی ، اسماعیل) از گذشته تا معاصر(سیری در تاریخ دندان پزشکی ایران  - ۶٢۶

  تاریخچه بیرق ایران و شیر و خورشید، حمید نیر نوری - ۶٢٧

  اروپائی ھا و لباس ایرانیان، سید حسام الدین شریعت پناھی - ۶٢٨

  دانشنامه اصولیان شیعه، محمد رضا نصیری - ۶٢٩

  ، جلد سوم افغان نامه، محمود افشار  - ۶٣٠

  تصحیح جمشید مظاھریتاریخ اصفھان، حاج میرزا حسن خان جابری انصاری،  - ۶٣١

  موسوی فریدنی. ع.میناسیان ، م. لئون گ: تاریخ جلفای اصفھان، ھاروتون درھوھانیان، مترجمان - ۶٣٢

  جستاری در ھرمنوتیک تاریخ، بابک احمدی: رساله تاریخ  - ۶٣٣

  روابط ایران و روسیه، به کوشش محمد سنایی و جھانگیر کرمی - ۶٣۴

  لدج ۴نامواره محمود افشار ،  - ۶٣۵

  در جستجوی جامعه بلند مدت ، گفتگو با دکتر ھمایون کاتوزیان ، کریم ارغنده پور - ۶٣۶

  مقام فلسفه در دوره تاریخ ایران اسالمی ، رضا داوری اردکانی - ۶٣٧

  ، ...گفتگوی حسن یوسفی اشکور با بازرگان یزدی سروش و : نوگرایی دینی  - ۶٣٨

  الدین کیانوریحکم تاریخ به پیش می رود، نور  - ۶٣٩

  احزاب سیاسی معاصر ایران؛ چالشھا ؛ دست آوردھا، نصرهللا نجات بخش - ۶۴٠

  تاریخ علم، جرج سارتون ، ترجمه احمد آرام - ۶۴١

  نقد نامه ؛ تاریخ، باستانشناسی و ھنر ، به کوشش صادق آئینه وند و سیمین مقیسه  - ۶۴٢

  شغالشاه، احسان طبری - ۶۴٣

  کمال مظھر احمد ، ترجمه جوتیارزن در طول تاریخ،  - ۶۴۴
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  ، کاظم مالزاده و مریم محمدی)دایره المعارف بناھای تاریخی ایران در دوره اسالمی( قالع و استحکامات نظامی  - ۶۴۵

  پیدایش تمدن در آذربایجان ، محمد تقی سیاھپوش - ۶۴۶

  تاریخ اورمیه، احمد کاویانپور - ۶۴٧

  کتاب پژوھش ھای تاریخی :کارنامک  - ۶۴٨

  جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در جھان اسالم، رسول جعفریان - ۶۴٩

  ، حمید شوکت)گفتگو با ایرج کشکولی(نگاھی از درون به جنبش چپ ایران - ۶۵٠

  ، حمید شوکت)گفتگو با کورش الشایی(نگاھی از درون به جنبش چپ ایران - ۶۵١

  ثالثیاسالم و سرمایه داری، ماکسیم رودنسون، ترجمه محسن  - ۶۵٢

  اصفھان از دید سیاحان خارجی، فیروز اشراقی - ۶۵٣

  موسی غنی نژاداقتصاد و دولت در ایران،  - ۶۵۴

  انقالب و بسیج سیاسی ، حسین بشیریه - ۶۵۵

  نقشی از نیم قرن تکاپو، عبدالھادی حائری: آن چه گذشت - ۶۵۶

  نیکیتین، ترجمه فره وشی . ب.ایرانی که من شناخته ام، موسیو  - ۶۵٧

  تاریخ فالسفه ایرانی ، علی اصغر حلبی - ۶۵٨

  تاریخ سیر فلسفه در اروپا، علی اصغر حلبی - ۶۵٩

  ریشه ھای تجدد ، چنگیز پھلوان - ۶۶٠

  نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران، احسان نراقی  - ۶۶١

  شعوبیه ناسیونالیسم ایرانی، محمودرضا افتخار زاده - ۶۶٢

  در باره مدل ھای حکومت دینی در قرآن، سید محمد علی دیباجیپژوھشی : پیامبران دولتمرد - ۶۶٣

  ، ویراسته سید صادق حقیقت) مجموعه مقاالت از افراد مختلف: درآمدی بر اندیشه سیاسی اسالمی  - ۶۶۴

۶۶۵ -    

  سفرنامه ابن حوقل ، ترجمه جعفرشعار - ۶۶۶

  شعر در ایران پیش از اسالم، محسن ابوالقاسمی - ۶۶٧

  استرویوا ، ترجمه کریم کشاورز–بلنیتسکی  –پطروشفسکی  –یاکوبوسکی -پیگولوسکایا: تاریخ ایران ، مولفین - ۶۶٨

  مکتب نگارگری ھرات ، یعقوب آژند -۶۶٩ 

  مطالعه موردی قنوات در تھران، احمد مالکی و احمد خورسندی آقایی: قنات در ایران - ۶٧٠

  آنتونی آرالتو ، ترجمه یحیی مدرسیدرآمدی بر زبانشناسی تاریخی ،  - ۶٧١

  رساله منشآت نورالدین عبدالرحمن جامی ، عبدالعلی نور احراری - ۶٧٢

۶٧٣ -    

  حزب توده ایران در مھاجرت، قاسم نور محمدی - ۶٧۴

  سیری در سفرنامه ھا، فواد فاروقی - ۶٧۵

  شلبی، ترجمه محمد حسین ساکتاز آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر، احمد :تاریخ آموزش در اسالم  - ۶٧۶

  تاریخ و سیاست ، باقر مومنی - ۶٧٧

۶٧٨ -    
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۶٧٩ -    

  مقاالت، محمد علی ھمایون کاتوزیان  - ۶٨٠

  کالت نادری، محمد رضا خسروی - ۶٨١

مجموعه مقاالت کنگره جھانی بزرگداشت فردوسی، به کوشش غالمرضا : نمیرم از این پس که من زنده ام - ۶٨٢

  ستوده

  )تاھباز زاده(خیام پور . سخنوران ، عفرھنگ  - ۶٨٣

  میرزاده عشقی، محمد قائد - ۶٨۴

  تاریخ بیمارستانھا در اسالم، احمد عیسی بک، ترجمه نورهللا کسائی - ۶٨۵

  )حاج کاظمش( پژوھشی در تاریخ ھزاره ھا، حسینعلی یزدانی  - ۶٨۶

  تاریخ و زبان در افغانستان، نجیب مایل ھروی - ۶٨٧

  افغانستان، شمس الدین رادمشاھیر  - ۶٨٨

  جغرافیای تاریخی غور ، عزیز احمد پنجشیری - ۶٨٩

  سادات متقدمه گیالن ، حاج شیخ محمد مھدوی سعیدی نجفی الھیجانی - ۶٩٠

  بازشناسی و نقد تصوف، علیرضا ذکاوتی قراگزلو - ۶٩١

  تجلیات عرفان در ادبیات فارسی، لطفعلی صورتگر - ۶٩٢

  تاریخ ایران، فواد فاروقی پادشاھان سربریده در - ۶٩٣

  کویر. ح.نھضت ھای پیشه وران ایران، م  - ۶٩۴

  تاریخ جاف، حسن جاف - ۶٩۵

  ادبیات معاصر ایران، اسماعیل حاکمی - ۶٩۶

  بازاندیشی تاریخ، کیت جنکینز، ترجمه ساغر صادقیان - ۶٩٧

  بازاندیشی تاریخ، کیت جنکینز، ترجمه حسینعلی نوذری - ۶٩٨

  نظریه ھایی در باره تاریخ گرایی، گوردون چایلد، ترجمه محمد تقی فرامرزیبررسی : تاریخ - ۶٩٩

  تاریخ الصوفیه، ابوعبدالرحمن السلمی، ترجمه غزال مھاجری زاده - ٧٠٠

  چند نفر، ترجمه حسینعلی نوذری: فلسفه تاریخ، مولفین  - ٧٠١

  فلسفه تاریخ در قرآن، جواد سلیمانی - ٧٠٢

  ترجمه داود وفایینقشبندیه، حامد الگار،  - ٧٠٣

  شاھنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران، مرتضی ثاقب فر - ٧٠۴

  روش تحقیق در تاریخ نگاری، جھانگیر قائم مقامی - ٧٠۵

  ، ترجمه یعقوب آژند)مینورسکی -کاھن –سومر  - باسورث - اشپولر: (ترکان در ایران، مولفین - ٧٠۶

  کویرھای ایران، سون ھدین، ترجمه پرویز رجبی - ٧٠٧

  و بررسی تاریخ،زبان و ھویت آنھا در ایران، حسن راشدی: ترکان  - ٧٠٨

  کریستی ویلسن، ترجمه عبدهللا فریار. تاریخ صنایع ایران، ج - ٧٠٩

  تاریخ تنکابن ، علی اصغر یوسفی نیا - ٧١٠

  تراژدی قدرت در شاھنامه، مصطفی رحیمی - ٧١١
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  ، عبدالرضا ھوشنگ مھدوی) ٢صفویه تا پایان ج ج از ابتدای دوران ( تاریخ روابط خارجی ایران  - ٧١٢

  ، جمیل قوزانلو  ١تاریخ نظامی ایران ، ج  - ٧١٣

  پول، ترجمه سید ھاشم آقاجریبینش و روش در جامعه شناسی تاریخی، تدا اسکاچ - ٧١۴

  رابینو، ترجمه جعفر خمامی زاده . ل. گیالن ، ه : والیات دارالمرز ایران  - ٧١۵

  نبوی، عبدالکریم سروشبسط تجربه  - ٧١۶

  برگی از تاریخ قزوین، حسین مدرسی طباطبایی - ٧١٧

  بررسی فر در شاھنامه فردوسی، بھروز ثروتیان - ٧١٨

  تاریخ ادیان ، ھاشم رضی  - ٧١٩

٧٢٠ -    

  تاریخ سیاسی ارتش ایران، یونس پارسا بناب - ٧٢١

  تاریخ اندیشه ھای سیاسی در قرن بیستم، حسین بشیریه  - ٧٢٢

  تاریخ تصوف در کردستان، محمد رئوف توکلی - ٧٢٣

  وارینگتن ، ترجمه محمد رضا بدیعی –پنجاه متفکر کلیدی در زمینه تاریخ، مارنی ھیوز  - ٧٢۴

٧٢۵ -   

  از مھدی بازرگان تا حسن روحانی، محمود فاضلی بیرجندی - ٧٢۶

  تاریخ نیشابور ، ابوعبدهللا حاکم نیشابوری ، تصحیح شفیعی کدکنی - ٧٢٧

  تاریخ در ترازو، عبدالحسین زرین کوب - ٧٢٨

  نخستین ديكسیونر فكاھي دنیا: فرھنگ توفیق - ٧٢٩

  تھران به روايت تاريخ، مسعود نوربخش - ٧٣٠

  جوامع الحكايات و لوامع الروايات ، سديد الدين محمد عوفي، به كوشش جعفر شعار - ٧٣١

  سفرنامه رابي بنیامین تودواليي ، ترجمه مھوش ناطق  - ٧٣٢

  تاریخ معاصر کرد، دیوید مک داول، ترجمه ابراھیم یونسی - ٧٣٣

  تاریخ کامل ایران، عبدهللا رازی - ٧٣۴

  تاریخ فلسفه در جھان اسالم، حنا فاخوری، ترجمه عبدالمحمد آیتی - ٧٣۵

  سیاسی تآتر در ایران ؛ تعزیه ، مجید فالح زاده –تاریخ اجتماعی  - ٧٣۶

٧٣٧ -     

   ١٣١٩ – ١٣١٨سال تحصیلی : سالنامه دانشسرای عالی - ٧٣٨

  ، ١١سیری در ھنر ایران؛از دوران پیش از تاریخ تاامروز،آرترپوپ و فیلیپس اکرمن،ویرایش زیر نظر سیروس پرھان،ج  - ٧٣٩

  تکوین سرمایه داری در ایران، محمد رضا فشاھی - ٧۴٠

  فی شیبی ، ھجری، کامل مصط ١٢تشیع و تصوف تا آغاز سده  - ٧۴١

  تخت پوالد ، علی دشتی - ٧۴٢

  تحقیقی در زندگی و افکار و آثار او ، فرید الدین رادمھر : جنید بغدادی - ٧۴٣

  جابجایی در قدرت، الوین تافلر ، ترجمه شھیندخت خوارزمی - ٧۴۴

  جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران، حسین بشیریه - ٧۴۵
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٨٨ 
 

  ثقیجنبش ھای اسالمی معاصر ، سید احمد مو - ٧۴۶

٧۴٧ -    

  حدیث بندگی و دل بردگی، عبدالکریم سروش - ٧۴٨

  محمد توکلی طرقی : به کوشش و پیشگفتارگزیده آثار استاد احسان یارشاطر، : حکمت تمدنی  - ٧۴٩

  دموکراسی و ھویت ایرانی ، پیروز مجتھد زاده - ٧۵٠

٧۵١ -    

  ، محسن کدیور) مجموعه مقاالت فلسفی و کالمی(دفتر عقل  - ٧۵٢

٧۵٣ -    

  دریای خزر و قدرتھای بزرگ، محمد علی کاظم بیکی - ٧۵۴

٧۵۵ -    

  دانشنامه تھران بزرگ - ٧۵۶

  درآمدی بر آئین تصوف ، تیتوس بورکھارت، ترجمه یعقوب آژند - ٧۵٧

  ، ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی)رئیس پیشین سازمان سیا(خاطرات جرج تنت : در چشم توفان - ٧۵٨

  مردم سالخورده، محمود دولت آبادیروزگار سپری شده  - ٧۵٩

  دوره جمھوری اسالمی، حسین بشیریه: دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران  - ٧۶٠

  دولتھا و انقالبھای اجتماعی ، تدا اسکاچ پل، ترجمه سید محید روئین تن - ٧۶١

  رساله در تاریخ ادیان، میرچا الیاده، ترجمه جالل ستاری - ٧۶٢

  ، ناصر حریریسرگذشت فردوسی - ٧۶٣

  یاداشتھای دکتر قاسم غنی؛ زندگی من،  - ٧۶۴

  حسن افشار: ترجمه ، رضا ضیاء ابراھیمی، جاسازی نژاد و سیاست بی: پیدایش ناسیونالیسم ایرانی - ٧۶۵

لقیات ایرانی: ما ایرانیان - ٧۶۶ ُ   ، مقصود فراستخواهزمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خ

  ویلم فلور، ترجمه ایرج نبی پور ،سالمت مردم در ایران قاجار - ٧۶٧

  متفکران اجتماعی معاصر، مازیار جفرودی - ٧۶٨

  ، دو جلدی ترجمه زیرنظر نصرهللا پورجوادی،  گروھی از نویسندگان: تالیف ،  تاریخ فلسفه در اسالم - ٧۶٩

  محمد حسین آریا لرستانی: ترجمه ، ویلفرید اسپاروی،  فرزندان درباری ايران - ٧٧٠

  مجموعه مقاالت گروھی از نویسندگان، از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی؛ تاریخ ایران معاصر زن در - ٧٧١

  نخستین مفسران پارسی نویس، موسی درودی - ٧٧٢

  ، زرگری نژاد و صفت گل و وثوقی ١٣٢٢ – ١٣١٣: تاریخ دانشگاه تھران؛ جلد نخست  - ٧٧٣

  نسترن حکمی –نسرین حکمی  –فرھنگ معاصر فارسی، غالمحسین صدری افشار  - ٧٧۴

  نسترن حکمی –نسرین حکمی  –فرھنگ فارسی اعالم ، غالمحسین صدری افشار  - ٧٧۵

  شرح احوال و معرفی آثار مورخان و جغرافیدانان ایران، غالمحسین صدری افشار: تاریخ در ایران - ٧٧۶

  کار ، ترجمه حسن کامشاد. اچ . تاریخ چیشت؟ ، ای - ٧٧٧

  وفیه، عبدالحسین زرین کوبارزش میراث ص - ٧٧٨

  نظم جھانی، ھنری کیسینجر، ترجمه محمد تقی حسینی - ٧٧٩
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٨٩ 
 

  ، سعید برزین١٣٧۶تا دوم خرداد  ١٣۶٠از دھه :جناح بندی سیاسی در ایران - ٧٨٠

  مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی ، جھانگیر قائم مقامی - ٧٨١

  ، ترجمه ھاشم رجب زاده)کاکوء( سفرنامه ایران و ورارود، اوء با گاله اکی  - ٧٨٢

  گفتارھایی در سیاست و ھویت ایرانی، مھرزاد بروجردی: تراشیدم پرستیدم شکستم - ٧٨٣

  در زمینه ایران شناسی، چنگیز پھلوان - ٧٨۴

  پیروزی بدون جنگ ، ریچارد نیکسون ، ترجمه فریدون دولتشاھی - ٧٨۵

  با تجدد و مابعد تجدد، حسین کچویان ایرانی در کشاکش:تطورات گفتمان ھای ھویتی ایران - ٧٨۶

  سال پیش ، ارنست ھولستر ، ترجمه محمد عاصمی  ١١٣ایران در  - ٧٨٧

  پایی در کوی ایران ، حاتم قادری - ٧٨٨

  تاریخ تمدن ، آرنولد توین بی ، ترجمه یعقوب آژند - ٧٨٩

 - محمد خاتمی -رضا داوری – داریوش شایگان-بررسی افکار شریعتی: کیستی ما از نگاه روشنفکران ایرانی - ٧٩٠

  صادق زیبا کالم ، حسین کاجی - سید جواد طباطبایی - سروش

  تبریز در دوره معاصر ، علی اصغر حقدار  - ٧٩١

  زنده رود ، جلد اول، علی جواھر کالم - ٧٩٢

  سفرنامه بسوی اصفھان ، پیر لوتی ، ترجمه بدر الدین کتابی - ٧٩٣

سید محمد رضا  - ردھای چھل ساله انقالب اسالمی، سید محمد رضا راجیمروری بر دستاو: صعود چھل ساله  - ٧٩۴

  خاتمی

  جرفادقانی. از کلینی تا خمینی، م: علمای بزرگ شیعه - ٧٩۵

  ایران پیش از سرمایه داری، عباس ولی، ترجمه حسن شمس آوری - ٧٩۶

  جھانی از خود بیگانه، حمید عنایت  - ٧٩٧

  ، عبدالرفیع حقیقت رفیعزمان تاریخی تا پایان دوره قاجاردانشمندان ایرانی از کھن ترین  - ٧٩٨

  قدرت ، دانش و مشروعیت در اسالم ، داود فیرحی - ٧٩٩

  فقه و سیاست در ایران معاصر ، داود فیرحی - ٨٠٠

  ساله شاھنشاھی ایران، حسین احمدی پور ٢۵٠٠نقش آذربایجان در تاریخ  - ٨٠١

  کراوس ، ترجمه سید حمید طبیبیان . ب –لویی ماسینیون : اخبار حالج ، تصحیح - ٨٠٢

  حسین مدرسی طباطبایی: به کوشش ، محمدتقی بیک ارباب: نوشته ؛  تاریخ داراالیمان قم - ٨٠٣

  حسین مدرسی طباطبائی، کتاب شناسی آثار مربوط به قم - ٨٠۴

  حسین مدرسی طباطبائی،  راھنمای جغرافیای تاریخی قم - ٨٠۵

  حسین مدرسی طباطبایی، ت و متونمجموعه مقاال؛  قم نامه - ٨٠۶

  اصالحات ، سارا فالورز ، ترجمه رضا یاسایی - ٨٠٧

  غربت غرب ، احسان نراقی - ٨٠٨

  موسی فقیه حقانی –تاریخ تحوالت سیاسی ایران، موسی نجفی  - ٨٠٩

  از ظھور اسالم تا دوران سلجوقی ، رضا فرنود  : اطلس تاریخی ایران - ٨١٠

  ، ترجمه مھین دوخت صبا  ادواردزسیسیل قالی ایران،  - ٨١١
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٩٠ 
 

  رویین پاکباز، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز - ٨١٢

  اندیشه پست مدرن، رضا داوری اردکانی - ٨١٣

  ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم، آندره گدار، یدا گدار، ماکسیم سیرو و دیگران:  آثار ایران - ٨١۴

  صفاء الدین تبرائیان –م الحسنی ، ترجمه محمد باھر نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار، سلی - ٨١۵

  قلندریه در تاریخ ، محمد رضا شفیعی کدکنی - ٨١۶

  سوسن اصیلی –کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تھران؛ گذشته و حال، پریسا کرم رضایی  - ٨١٧

  ھاشمیروشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان، محمد منصور : دین اندیشان متجدد - ٨١٨

  ، محمد بن نجیب بکران، به کوشش محمد امین ریاحی. ق ۶٠۵متن جغرافیایی تالیف شده در : جھان نامه - ٨١٩

  ، پیتر گنز ، ترجمه علی اکبر مھدیان تاریخ اتحاد شوروی از آغاز تا پایان - ٨٢٠

  پژوھشھایی در باره محمد غزالی و فخر رازی ، نصرهللا پور جوادی: دو مجدد  - ٨٢١

  مجموعه مقاالت علمی و ادبی، تقدیم به جالل الدین ھمایی ، زیر نظر مھدی محقق: ھمایی نامه - ٨٢٢

  قربانیان استعمار در ایران، ابوالفضل قاسمی - ٨٢٣

٨٢۴ -     

  ابن عربی و مسئله اختالف ادیان، ویلیام چیتیک ، ترجمه قاسم کاکایی: عوالم خیال  - ٨٢۵

  فاخته جوبنه  کرونولوژی تاریخ گیالن، قربان - ٨٢۶

  کیمیای سعادت ، غزالی ، دو جلدی ، به کوشش حسین خدیو جم  - ٨٢٧

  گاھشماری ایرانی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ، احمد بیرشک - ٨٢٨

  مقام فلسفه در دوره تاریخ ایران اسالمی، رضا داوری اردکانی - ٨٢٩

  نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، رویین پاکباز - ٨٣٠

  افسانه نجم آبادی - نسوان شرق ، غالمرضا سالمی نھضت - ٨٣١

  شرح حال فردوسی از ماخذ شاھنامه ، حبیب یغمایی:فردوسی و شاھنامه او  - ٨٣٢

  عرفان و تفکر ؛از تامالت عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر ھایدگر، امید ھمدانی - ٨٣٣

  دوره مختصر تاریخ فرھنگ ایران، عیسی صدیق  - ٨٣۴

  مجموعه مقاالت و سخنرانی ھای ھزاره ابن سینا  - ٨٣۵

مجموعه مقاالتی در باره تاریخ و زندگی یھودیان در ایران، به کوشش ھومن سرشار، ترجمه : فرزندان استر - ٨٣۶

  مھرناز نصریه 

  واژه نامه شاھنامه، پرویز اتابکی - ٨٣٧

  فرھنگ شاھنامه، رضازاده شفق - ٨٣٨

  ) با چند نفر... (لی اصغر ضرابی با مجموعه مباحثه ھای ع - ٨٣٩

  پست مدرنیسم ، گلن وارد ، ترجمه علی مرشدی زاد - ٨۴٠

  تاریخ گیالن ، عباس کدیور - ٨۴١

  محمدعلی آزاد کشمیری، شرح حال علمای شیعه:  نجوم السما فی تراجم العلما - ٨۴٢

  فرھنگ ایرانی و تاثیر آن در تمدن اسالم و عرب ، محمد محمدی - ٨۴٣

  )٣تا  ١جلدھای ( تاریخ تبرستان ، اردشیر برزگر  - ٨۴۴
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٩١ 
 

  تاریخ تمدن جدید ؛ دنیا و ایران، عباس پرویز  - ٨۴۵

  تاریخ ترکیه ، سرھنگ الموش ، ترجمه سعید نفیسی - ٨۴۶

  رویین پاکباز –اوج درخشان ھنر ایران، ریچارد اتینگھاوزن و احسان یارشاطر، ترجمه ھرمز عبداللھی  - ٨۴٧

  آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی ، داریوش شایگان ، ترجمه باقر پرھام: نھانری کرب - ٨۴٨

  دالیل عقب ماندگی ایرانیان و آسیب شناسی جامعه ایران، جمال ھاشمی: بالندگی و بازندگی ایرانیان  - ٨۴٩

  عمران صالحی –طنز آوران امروز ایران، بیژن اسدی پور  - ٨۵٠

  ھجری ، آندره ریمون ، ترجمه حسین سلطان زاده ١٢تا  ١٠قرنھا  اسالمی در –شھرھای بزرگ عربی  - ٨۵١

  سیر فلسفه در ایران ، محمد اقبال الھوری - ٨۵٢

  بینش اساطیری در شعر معاصر فارسی، بھزاد رشیدیان - ٨۵٣

  تحوالت تصوف و عرفان ، عباسعلی عمید زنجانی پژوھشی در پیدایش و  - ٨۵۴

  نیکلسون ، ترجمه محمد باقر معین. ا.پیدایش و سیر تصوف ، رینولد  - ٨۵۵

  اسالمي ، حنا فاخوري، ، ترجمه عبدالمحمد آیتی  جھان در فلسفه تاريخ - ٨۵۶

  تاریخ طب در ایران پس از اسالم، محمود نجم آبادی - ٨۵٧

  تاریخ ھنر اسالمی، کریستین پرایس ، ترجمه مسعود رجب نیا - ٨۵٨

  ری، به کوشش ایرج افشار تاریخ یزد ، جعفر بن محمد بن حسن جعف - ٨۵٩

  تصوف و ادبیات تصوف ، یوگنی ادواردویچ برتلس ، ترجمه سیروس ایزدی  - ٨۶٠

  زمینه تاریخ فلسفه اسالمی، مصطفی عبدالرزاق ، ترجمه فتحعلی اکبری - ٨۶١

  سیر فلسفه در جھان اسالم، ماجد فخری - ٨۶٢

  سوداگر. رعیتی در ایران، م –نظام ارباب  - ٨۶٣

  ، پوران فرخ زاد) دایره المعارف زنان ایرانی(ی زنان کارای ایران ؛ از دیروز تا امروز کارنما - ٨۶۴

  از آغاز تا ابتدای سلطنت کریم خان زند ، حسن خوب نظر ؛ به کوشش جعفر موید شیرازی: تاریخ شیراز - ٨۶۵

  ، حسن العلوی ، ترجمه محمد بنی ابراھیمی  ١٩٩٠ – ١٩١۴: شیعه و حکومت در عراق  - ٨۶۶

  چوبی ، ترجمه شھریار مشیری. اس. رد پای فلسفه ھند در شعر پارسی ، اوبی  - ٨۶٧

  رابینو، ترجمه جعفر خمانی زاده . ل.ه –الفون .صنعت نوغان در ایران، ف - ٨۶٨

  عباس کاظمی،  شناسی روشنفکری دینی در ایران جامعه - ٨۶٩

  کاخ گلستان:مجموعه عکسھای باستان شناس فرانسوی ، گردآوری : از دیدگاه ژاک دومرگان ایران  - ٨٧٠

  احزاب و تشکیالت سیاسی در ایران، لطفعلی لطیفی پاکده  - ٨٧١

  آشنایی با حوزه ھای علمیه شیعه در طول تاریخ ، سید حجت موحد ابطحی - ٨٧٢

  روایتی از زندگی شھدای دانشگاه خوارزمی : ترم عاشقی  - ٨٧٣

  پیدایش آمریکا ، احمد کسروی - ٨٧۴

  وحید مازندرانی . ع : مجموعه عھدنامه ھای تاریخی ایران؛ از عھد ھخامنشی تا عصر پھلوی ، گردآوری - ٨٧۵

  بابک و نقد تاریخ نگاری ، رسول رضوی - ٨٧۶

  ان، سپھر ذبیح ، ترجمه محمد رفیعی مھرآبادی تاریخ جنبش کمونیستی در ایر - ٨٧٧

  ، سید ضیا الدین سجادی.) ق ١۴تا  ۴از قرن (دیباچه نگاری در ده قرن  - ٨٧٨
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٩٢ 
 

  دین قدرت جامعه، ماکس وبر ، ترجمه احمد تدین - ٨٧٩

  مھین فضائلی جوان –، آذر تفصلی ) از قرن اول تا چھاردھم(فرھنگ بزرگان اسالم و ایران  - ٨٨٠

  یخ علم در ایران ، مھدی فرشادتار - ٨٨١

  مصائب حالج، لویی ماسینیون ، ترجمه سید ضیا الدین دھشیری - ٨٨٢

  تاریخ طنز در ادبیات فارسی، حسن جوادی - ٨٨٣

  میراث تصوف ، لئونارد لویزن ، ترجمه مجد الدین کیوانی - ٨٨۴

  ، حسن جوادی) ویهاز قدیم ترین ایام تا اوایل عھد صف(ایران از دیده سیاحان اروپایی  - ٨٨۵

  مفھوم والیت مطلقه در اندیشه سیاسی سده ھای میانه ، سید جواد طباطبایی - ٨٨۶

  دو قرن با مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور در قاره آسیا ، مھدی چعفری خانقاه - ٨٨٧

  دیباچه ای بر فرھنگ استبداد در ایران ، سید احمد میری - ٨٨٨

٨٨٩ -  

٨٩٠ -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ینید

  زانیالم ریتفس -١

  ر نوریتفس -٢

  نمونه ریتفس -٣

  یو محمد رجب یبی، مسعود گلستان حب یرانیان ایاد -۴

  ، ترجمه محمد آصف فکرت) ترجمه فارسی الزریعه، شیخ آقا بزرگ تھرانی(مصنفات شیعه  -۵

  ، ترجمه علی اکبر مھدی پور دریادار سرتیب ایوب صبری، تاریخ وھابیان  -۶

  مفاتیح -٧

  ابوالقاسم گرجیادوار اصول فقه ،  -٨

  )ھمراه با شرح وقایع تاریخی(نھج البالغه  -٩

  اصول کافی ، جلد سوم -١٠

  اشراق و عرفان ، نصر هللا پور جوادی -١١

  تحقیقی در دین یھود، جالل الدین آشتیانی -١٢

 مبانی فقھی حکومت اسالمی، آیت هللا منتظری -١٣
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٩٣ 
 

١۴-    

١۵-    

  استاد مصباح یزدی و عبدالکریم سروش جلسه مناظره -١۶

  قبض و بسط تئوریک شریعت، عبدالکریم سروش -١٧

  صحیح مسلم، امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشري، ترجمه خالد ايوبي نیا -١٨

  معاد شناسی ، سید محمد حسین حسینی طھرانی -١٩

  

  

  

  

  اتیادب

  ران ، دكتر رضا زاده شفقیات ایخ ادبیتار -١

  ات حافظ با برگردان انگلیسی ، بھروز ھمایون فریغزل -٢

  ین اعتصامیوان پروید -٣

  یگلستان سعد -۴

  در بابا سالمیح -۵

  جاپا ، جالل آل احمد -۶

  ین خنجیر حسیه از امیم بر اساس قافیام ، تنظیات خیرباع -٧

  و مجنون یلیل -٨

  یوان رودكید -٩

  یشاھنامه فردوس -١٠

  نیریخسرو و شدر باره  -١١

  شرح حال ھزار شاعر ، میرزا محمد طاھر نصر ابادی اصفھانی: تذکره نصر آبادی -١٢

  یالشعراء ، دولتشاه سمرقند هتذكر -١٣

  وان حافظید -١۴

  یشابوریاء ، عطار نیاالول هتذكر -١۵

  یشابوریر ، عطار نیمنطق الط -١۶

  یشابوریوان عطار نید -١٧

  رباعیات خیام -١٨

  ، به كوشش سھراب چمن آرا یفردوسز یگفتار شور انگ -١٩

  رزایرج میوان اید -٢٠

  یمعنو یمثنو -٢١

  یگلستان سعد -٢٢

  یبوستان سعد -٢٣
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٩۴ 
 

  سفرنامه ناصر خسرو -٢۴

  لغت نامه دھخدا -٢۵

  یلباب االلباب ، محمد عوف -٢۶

   یبوستان سعد -٢٧

  ران ، ادوارد براون یات ایخ ادبیتار -٢٨

  امثال و حکم ، دھخدا -٢٩

  فرھنگ فارسی عمید -٣٠

  بحث در آثار و احوال و افکار حافظ ، قاسم غنی -٣١

  مولوی نامه ، جالل الدین ھمایی -٣٢

  فرھنگ اصطالحات ادبی ، احمد سپنتامھر -٣٣

  راھنمای ریشه فعلھای ایرانی در زبان اوستا و فارسی باستان و فارسی کنونی، محمد مقدم -٣۴

  ، دو جلد ر زبان فارسی ، سعید نفیسیتاریخ نظم و نثر در ایران و د -٣۵

  اشعار فروخ فرخ زاد: تولدی دیگر  -٣۶

  یادداشتھای روزانه نیما یوشیج -٣٧

  احوال و اشعار رودکی سمرقندی ، سعید نفیسی -٣٨

  اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ، ابی سعید ابی الخیر  -٣٩

  دفتر پنجم ، علی میر انصاریمشاھیر ادب معاصر ایران ، : اسنادی از -۴٠

  تاریخ زبان فارسی ، پرویز ناتل خانلری  -۴١

  دیوان صائب تبریزی -۴٢

  دیوان رباعیات ابوسعید ابو الخیر  -۴٣

  دیوان فروغی بسطامی -۴۴

  گزیده ای از اشعار مھدی اخوان ثالث -۴۵

  مرزبان نامه به پارسی سره ، بازنویسی حامد قنادی -۴۶

  برگزیده از دیوان خواجه حافظ شیرازیاشعار  -۴٧

  رجمه شعرھای منصور حالج ، بیژن الھیت -۴٨

  اشعار مھدی اخوان ثالث -۴٩

  سفرنامه ناصر خسرو علوی -۵٠

  محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ، سعید نفیسی -۵١

  نقد ادبی، عبدالحسین زرین کوب -۵٢

  کارنامه دکتر معین ، عبدهللا نصری -۵٣

  ، عبدالباقی گولپینارلی، ترجمه توفیق سبحانی)زندگانی ، فلسفه ، آثار و گزیده ای از آنھا(موالنا جالل الدین -۵۴

  دیوان اشعار خواجو مرشدی کرمانی، تصحیح احمد سھیلی خوانساری -۵۵

  ، جلد اول ، تصحیح مجتبی مینوی داستان سیاوش از شاھنامه فردوسی -۵۶

  مختلف ، بخش نخست ، سبک خراسانی، تالیف پوران شجیعی سبک شعر پارسی در ادوار -۵٧
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٩۵ 
 

  تحلیل اشعار ناصر خسرو ، مھدی محقق -۵٨

  چھار گزارش از تذکره االولیاء عطار نیشابوری ، بابک احمدی -۵٩

  الف لیله و لیله ، ترجمه عبدالطیف طسوجی تبریزی، ویراستاری میترا مھرآبادی: ھزار و یک شب  -۶٠

  ھای خیام ، صادق ھدایت هتران -۶١

  ماھی سیاه کوچولو ، صمد بھرنگی -۶٢

  ، به کوشش بھروز ایمانی) رساله در ادبیات فارسی ١۶مجموعه ای از ( گنجینه بھارستان  -۶٣

  کاشفان فروتن شوکران ، احمد شاملو -۶۴

  دیوان رودکی -۶۵

  حزب توده ایراناز میان ریگ ھا و الماس ھا ، ترانه ھای خوابگونه ، انتشارات  -۶۶

  سبک شناسی ، ملک الشعرای بھار -۶٧

  ایمان بیاوریم به فصل سرد ، فروغ فرخ زاد -۶٨

  عصیان ، فروغ فرخ زاد -۶٩

  کشف المحجوب ، علی بن عثمان ھجویری -٧٠

  بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ، قاسم غنی -٧١

  )کیا(، به اھتمام زھرا خانلری برگزیده قابوسنامه -٧٢

  تاریخ ادبیات ایران ، ذبیح هللا صفا -٧٣

  مکتبھای ادبی، رضا سید حسینی -٧۴

  شیوه اسطوره ای در تفسیر شعر جاھلی، عبدالفتاح محمد احمد ، ترجمه نجمه رجایی -٧۵

  مکتبھای ادبی، رضا سید حسینی -٧۶

  فرھنگنامه پارسی، سعید نفیسی -٧٧

  حماسه سرایی در ایران، ذبیح هللا صفا -٧٨

  مجموعه آثار حالج ، تحقیق از قاسم میر آخوری -٧٩

  شرح مثنوی حاج مال ھادی سبزواری ، به کوشش مصطفی بروجردی -٨٠

  شرح مثنوی ، جعفر شھیدی -٨١

  شرح مثنوی شریف ، بدیع الزمان فروزانفر -٨٢

  )عماد(احمد خوش نویس : مقاالت شمس تبریزی، به تصحیح  -٨٣

  مغل ، عبدالحی حبیبیکشف شاھنامه قبل از دوره  -٨۴

  رف نامه، ایرج میرزااع -٨۵

  سپانلو. ع.مجموعه اشعار فرخی یزدی، تدوین از مھدی اخوت و م -٨۶

  ایران در ادبیات جھان، ج اول، ادبیات فرانسه، شجاع الدین شفا -٨٧

  تذکره ریاض العارفین، رضا قلی خان ھدایت، به کوشش سید رضی واحدی و سھراب زارع -٨٨

  ضرب المثل ایرانی  ١٢٠٠بیش از  -٨٩

  خالصه خسرو و شیرین، نظامی گنجوی، شرح از سعیدی سیرجانی -٩٠

  از شاھنامه تا خداینامه، جالل خالقی مطلق  -٩١
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٩۶ 
 

  موش و گربه ، عبید زاکانی -٩٢

  نثرپارسی در آئینه تاریخ، علی اصغر خبره زاده -٩٣

  مکیحسین : دیوان فرخی یزدی، تصحیح و مقدمه -٩۴

  ملک الشعرای بھار، شروین وکیلی: داد سخن -٩۵

  دیوان عارف قزوینی -٩۶

  در کوچه باغ ھای نیشابور، شفیعی کدکنی -٩٧

  )خواھر مجتبی مینوی(مینوی بر گستره ادبیات فارسی، ماه منیر مینوی  -٩٨

  واژه نامه بوربسه، به کوشش ایرج افشار -٩٩

  اقبالکلیات عبید زاکانی ، تصحیح عباس  - ١٠٠

  قمار عاشقانه ، عبدالکریم سروش - ١٠١

  مقام حافظ ، جالل الدین ھمایی - ١٠٢

  در باره فردوسی و شاھنامه، عبدالحسین زرین کوب:نامورنامه  - ١٠٣

سال ، به انضمام .ش ١٣١٣مجموعه مقاالت به مناسبت ھزارمین سال تولد فردوسی در : ھزاره فردوسی - ١٠۴

  شماری زندگی فردوسی از محمد امین 

  ، محمد رضا شفیعی کدکنی، ترجمه حجت هللا اصیل) از عصر جامی تا روزگار ما(ادبیات فارسی  - ١٠۵

  فردوسی، محمد امین ریاحی - ١٠۶

  از صدر مشروطیت تا معاصر، ایرج افشار ، با مقدمه سعید نفیسی: نثر فارسی معاصر - ١٠٧

  ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ادوارد براون، ترجمه محمد عباسیتاریخ مطبوعات و  - ١٠٨

  مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی، ذبیح هللا صفا  - ١٠٩

  ریشه ھای تاریخی امثال و حکم، مھدی پرتوی آملی  - ١١٠

  کلیله و دمنه، ابوالمعالی نصر هللا منشی  - ١١١

  شطحیات حالج، ترجمه بیژن الھی - ١١٢

  نشنامه زبان و ادب فارسی ، به سرپرستی اسماعیل سعادت ، دا - ١١٣

  رساله دلگشا ، عبید زاکانی  - ١١۴

، ادبیات ایران پیش از اسالم ، به کوشش رونالد امریک؛  ١٧تاریخ ادبیات فارسی ؛زیر نظر احسان یارشاطر، جلد  - ١١۵

  ماریا ماتسوخ ؛ ترجمه فارسی زیر نظر ژاله آموزگار 

  عبید زاکانی ؛ لطیفه پرداز و طنز آور بزرگ ایران، با آثاری از چند نفر  - ١١۶

  بھار و ادب فارسی؛ مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعرای بھار، به کوشش محمد گلبن - ١١٧

  مجموعه مقاالت نقد و نظر در باره حافظ ، حسینعلی ھروی، به اھتمام عنایت هللا مجیدی - ١١٨

  جستارھایی در زندگی و اندیشه فردوسی، محمد جعفر یاحقی: وازه رزان از پاژ تا در - ١١٩

  تاریخ ادبیات ایران، یان ریپکا، ترجمه عیسی شھابی - ١٢٠

  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ، احمد تفضلی ،  - ١٢١

قلم گروھی از ایران ؛ مقدمه کلی بر ادبیات فارسی، به ١تاریخ ادبیات فارسی ؛زیر نظر احسان یارشاطر، جلد  - ١٢٢

  شناسا، ترجمه مجدالدین کیوانی
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٩٧ 
 

  دیوان شھریار -١٢٣ 

  دیوان حزین الھیجی - ١٢۴

استاد بدیع : مطابق نسخه تصحیح شده ،  موالنا جالل الدین محمد مشھور به مولوی،  کلیات دیوان شمس - ١٢۵

  ،  الزمان فروزانفر

  )جلدی ٣(ی آرین پور سال ادب فارسی، یحی ١۵٠تاریخ : از صبا تا نیما  - ١٢۶

  

  

  

  و مجالت قدیمی روزنامه ھا

  / ١٣٢٩/  ١٠٠٢/  ٣۴٣ /  ٢۵٢: ماره ھایش/ سال سوم /  )شمسی ١٢٩٧سال (رزا محمد خان ملك زاده یران،میا -١

  /  ١۶٣/  ١٠٧/   ۶۵:  ھای ا،  شماره یابوالض.ر مسول میران نو، مدیا -٢

  اعتماد السلطنه محمد حسن خان روزنامه خاطرات ،  -٣

  آخر ، و شماره  ٧، یروزنامه باختر امروز، دكتر فاطم -۴

  ٣١تا  ١: ، شماره ھایروزنامه جنگل -۵

   ۴٧١تا  ٣٧۵ش : جلد چھارم /  ٣٧۴تا  ٢۶١ش : جلد سوم /  ٢۶٠تا  ١٣١ش : جلد دوم /  ١٣٠تا  ١ش : ، جلد اول  ، دوره قاجاره یع اتفاقیروزنامه وقا -۶

  اختر، دوره قاجارروزنامه  -٧

  ٧٠تا    ١: ، شماره ھاییشه ورید جعفر پیر، سیروزنامه آژ -٨

      ٢٠تا  ٩ سالشماره ھای مختلف از حبل المتین،  روزنامه -٩

  نشریه توفیق، محمد حسین توفیق -١٠

  مجله ایرانشھر، حسین کاظم زاده -١١

  روزنامه طوفان، فرخی یزدی -١٢

  ٢٠٨تا  ١ش  جلد اول ،روزنامه ایران،  -١٣

  روزنامه صور اسرافیل -١۴

  روزنامه قانون، میرزا ملکم خان ناظم الدوله -١۵

  جلدی، محمد صدر ھاشمی ۴تاریخ جراید و مجالت ایران ،  -١۶

  روزنامه آذربایجان -١٧

  ) از احمد کسروی(نشریه ھای پیمان ، پرچم ، کوشاد  -١٨

  روزنامه وقایع اتفاقیه ، امیر کبیر   -١٩

  ارگان جمعیت آزادی مردم ایران ): سوسیالیست ھای خداپرست(روزنامه مردم ایران  -٢٠

  روزنامه ایران باستان ، سیف آزاد -٢١
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  خ جھان یمنابع تارفھرست 

  ل دورانتیخ تمدن ویتار -١

  یسم ، عبدهللا شھبازیپنھان صعود ناز یرازھا -٢

  ی، عبدهللا شھباز یعثمان یعلل انحطاط و فروپاش -٣

  یاول  و دوم ، كامران فان یجھان یجنگھا -۴

 یه ، عبدهللا شھبازیمه و انحطاط روسیجنگ كر -۵

  ، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ١٣تا  ١دایره العمارف بزرگ اسالمی ، جلد  -۶

  ترجمه فریدون شایانسکارکین، . س.پاولوا ، و. زاگالدین ، س. دالین ، و. فرانسه در عصر انقالبھا، و -٧

  جنبش ھای مخفی در اروپا، ھانری میشل، ترجمه مصطفی موسوی -٨

  جلدی، وینستن چرچیل، ترجمه تورج فرازمند ۶خاطرات جنگ جھانی دوم،  -٩

  راجر لنسلین گرین، ترجمه عباس آقاجانیاساطیر یونان،  -١٠

  لی، ترجمه ایرج نوبختتاریخ عثمانی ، اوردینر پروفسور اسماعیل حقی اوزون چارشی  -١١

  از اقتدار تا انحالل، اسماعیل احمد یاقی، ترجمه رسول جعفریان : دولت عثمانی -١٢

  اطلس جامع گیتا شناسی -١٣

  اطلس عمومی ایران و جھان  -١۴

  تاریخ عثمانی، سبحان پاکپور  -١۵

  تاریخ جھان نو، رابرت روزولت پالمر ، ترجمه ابوالقاسم طاھری  -١۶

  تاریخچه جنگ جھانی اول، سایمون آدامز، ترجمه پرویز دلیر پور -١٧

  تاریخچه جنگ جھانی دوم، سایمون آرامز ، ترجمه پرویز دلیر پور -١٨

  جلد ، رضا مشایخی ۶جریانھای بزرگ تاریخ معاصر ،  -١٩

  تاریخ بلوک شرق، دیوید پیتر وزا ، ترجمه مھدی حقیقت خواه  -٢٠

  لوتسکی ، ترجمه پرویز بابایی. جدید ، وتاریخ عرب در قرون  -٢١

  دبورین ، ترجمه کیخسرو کشاورزی. ا. رازھای جنگ جھانی دوم، گ -٢٢
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