
 کتب مربوط به 
  

 مشروطیت و زنان 
  

  

 نگرشی بر زن و جنسیت در دوران مشروطه
روی جلد فارسی     روی جلد انگلیسی

اثر دکتر ژانت آفاری، مژگان علی بخشیان و منصوره فتوره 
چی 

  1378کانون پژوھش تاریخ زنان ایران، شیکاگو 

 

 جنبش حقوق زنان در ایران
 57تا انقالب  1280طغیان، افول و سرکوب از 
 

 دکتر الیز ساناساریان : اثر
 

نوشین احمدی خراسانی : ترجمه

 صفحه، تھران  208نشر اختران، 
 

  

 1911-1906انقالب مشروطه ایران 
در زمینه ھای دموکراسی، سوسیال دموکراسی و 

 ریشه ھای فمینیسم
 

 اثر دکتر ژانت آفاری

    

 

 حكایت دختران قوچان 
 از یادرفته ھای انقالب مشروطه

 
 
 

  
اثر افسانه نجم آبادی 

انتشارات : تھران  -، جلد نرم، 312:تعداد صفحه
  چاپ دوم - 2003روشنگران و مطالعات زنان، 
 شابك  8-29-5512-964

 انجمنھای نیمه سری زنان در نھضت مشروطه
 

 اثر دکتر ژانت آفاری

، جلد نرم، تھران، 80: جواد یوسفیان، تعداد صفحه: مترجم
  چاپ اول - 1998انتشارات بانو، 

 شابك  9-1-90772-964

 

 زن در دوره قاجار و انقالب مشروطه 
  

اثر دکتر ژانت آفاری 

  1371چاپ نیویورک، 

 زنان بنام در تاریخ ایران از آغاز تا انقزاض پھلوی
 

  
 ثر دکتر کامیاب خلیلی ا

 

 معایب الرجال 
 

  
اثر بی بی خانم استرآبادی 

1894  

 دانشنامه زنان فرھنگساز ایران و جھان
 

 زن از کتیبه تا تاریخ 
  

اثر پوران فرخزاد 

، 1-58-6339-964: ، شابك2087:دو جلد، تعداد صفحه
  1378تھران، انتشارات زریاب، 

 

 ساالر زنان ایران 
  

اثر منصوره پیرنیا 

  1374چاپ نیویورک، 
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 زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید
 

  
اثر بدر الملوک بامداد 

  1347نشر ابن سینا، دو جلد، 

 

 اسنادی از مدارس دختران 
 از مشروطه تا پھلوی

  
اثر سھیال ترابی فارسانی 

 صفحه 227سازمان اسناد ملی ايران، : نشر

مشاھیر زنان ایرانی و پارسی گوی، از آغاز تا 
 مشروطه 

  
اثر محمد حسن رجبی 

 1374تھران، نشر سروش، 

 

 کارنامه زنان ایران از قبل از اسالم تا عصر حاضر 
  

اثر فخری قویمی 

  1352تھران، 

 زنان ایران در جنبش مشروطه 
  

اثر عبدالحسین ناھید 

 1360تبریز، نشر احیاء، 

 

ھدفھای مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروطه تا 
 سلطنت پھلوی

 
  

 اثر محمد حسین خسروپناه 

 قیام آذربایجان در انقالب مشروطیت ایران 
  

اثر کریم طاھرزاده 

 1363تھران، دو جلد، 

 

 زنان نامی ایران و اسالم 
  

اثر شمس الملوک جواھرکالم 

1338 

  14-3از رابعه تا پروین، قرن 
 

  
اثر کشاورز صدر 

  1324بنگاه میرمحمدی، 

 

 زن در دوره قاجار 
  

اثر داریوش بشری 

  1375تھران، حوزه ھنری سازمان تبلیغات اسالمی، 

 خاطرات تاج السلطنه 
 

  
اثر منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان 

 1361تھران، چاپخانه نقش جھان، نشر تاریخ ایران، 

 

 بی بی خانم استرآبادی و افضل وزیری 
  

اثر افسانه نجم آبادی 

  1375چاپ نیویورک، 

 سالنامه زنان 
 

ھمراه ضمائمی درباره فعالیتھای زنان در عرصه 
ھای ھنری، علمی، اجتماعی سیاسی، 

 1382 - 1379ورزشی و ادبی، 
  

اثر سھیال ستاری 

 د  -ام، ام  -تھران و کلن، نشر ب 

 

 سالنامه زنان 
  

اثر نوشین احمدی خراسانی 

 1381-1378تھران، نشر توسعه، 
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 خاطرات تاج السلطنه 
  

اثر مسعود عرفانیان 

 نشر کتابفروشی دھخدا، لس آنجلس

 

 نامه ھای فروغ الدوله ملکه ایران
  

اثر ایرج افشار 

 فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه بود 

  

 مرغ سحر 
  

اثر پروانه بھار 

 خاطرات دختر ملک الشعرای بھار 
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