
 محل انتشار سال انتشار ناشر پديدآورنده عنوان

دنانزن هونگ نای قاشع ردانم ۱۳۵۱، بن، زی یرزانوام یانام  ولامش -  دهشم ۱۳۹۲   

تاس نتسوانت نتسدان  
اچ تنارد، کچالنب  , Blanchard,م - ۱۹۳۹ ،.

Kenneth H 
دیپس رانهت ۱۳۹۲   

ینیآی ایرهعش لامک هوعمج: مرشع وارهوشگ ۱۳۲۰، یل، ع ارودیرمگ ویوسم  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۸۹   

راسه دونب ۱۹۴۹آر.، دی، وننرمش  روشس اراتشتان  Sherman , Wendy R,م -  رانهت ۱۴۰۰   

میرسب دفا و هنعار از مرشس ایطهیح هور بحم نم یطهیاز ح هونگ: چ اریپسره م ۲۰۱۵- ۱۹۴۰و، یلدب نر، ویدای  ,Dyer , Wayne W شدیوانن لسن رانهت ۱۳۹۴   

(المسالهیل)عیلع امام هالغبالجهو نرتدار در پم قح تومکح اتصتخم ۱۳۴۵ر، غاص یل، ع زتورعپ  یگنرهو ف یملع اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۸۸   

(ریجه مده رندر ق یارسف گنرهو ف )ادب اببر احذکم ،نس، حاریخب اریثن  ۱۰۰۵ق -  زرکر مشن  رانهت ۱۳۷۷   

رانهردار تهش یچاسربک نیسحالمغ اتیاعو دف هماکحم نت: ماعو دف هماکحم  
 

هشدیو ان گنرهف رانهت ۱۳۷۷   

ر س رازییظ شافد حمحم ندیال سمش هواجخ تاخندر ش یشژوه: پ دیرن بتکم

انهج دانرن هقلح  
۱۳۱۳، اسبع، یصالخ دیرمس -  رانهت ۱۳۸۷   

 نیو از ب وبخ ایهادتاد عجای رایب دهش اتبو اث انآس یا: راههادتعردهخ

دب ایهادتع ردنب  
زمیر، جیلک ,Clear , James انکلیر مشن رانهت ۱۳۹۹   

یکایر نذاگ انینب اطراتاز: خب شفک ۱۹۳۸.، اچ پیلی، فتاین  انکلیر مشن Knight , Philip H,م -  رانهت ۱۴۰۰   

اهاشرض در دوره ورویو ش رانط ایرواب ودمح، م دیمراحطاه  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت  رانهت ۱۳۸۴   

رآخ ایروزه ۱۳۴۵د، م، احانقده  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۸۵   

 انتسربع مانخ زادهاهش کی یدگزن انهنپ ای: زوایهطانلس مانخ زادهاهش رانتدخ

و ، ازدواج قشورد عدر م ودیعس یسنط جرواب   
،وناسس یپ نیج  ,Sasson , Jean P انکیپ رانهت ۱۳۸۶   

رار از اس رداریب رده: پ ودیعس انتسربدر ع نم یدگ: زن اناهادشرو پملدر ق نارم، کالدن نب  ,Binladin , Carmen ثالث رانهت ۱۳۸۹   



او دتاهو ش ارزاتبا، مههشدی: ان ویفص وابن یبتجد میس نیس، ح تین وشخ  رادریور بشنم   ۱۳۶۰ [ اج یب ] 

هترفو گلهپ یتشک ۱۳۳۹، دیه، میاعجش  انتسین ابتک -  رانهت ۱۳۹۶   

اوالنم یانرفع اتیاز ادب ادهفتا اسب انازمود در سبهب یاسنش یتسر هب دیدرآم ادرضیم، حیایرض  ارس  رانهت ۱۳۸۵   

اههتسدان ردنک یلمع  
اچ تنارد، کچالنب  , Blanchard,م - ۱۹۳۹ ،.

Kenneth H 
نآوی رانهت ۱۳۹۰   

رییادگز و یغ، مظهافح را واک، دان ونتسلیت  ,Tileston , Donna Walker الکش رانهت ۱۳۹۱   

تیبصر عب هبل؟ : غمیابیر بت مالس تیصخش هونگچ رتوال نر، ویدای  ,.Dayer , Wayne W انزم رانهت ۱۳۹۲   

هفیقدر س دهشمگ یومظلم ۱۳۵۳،یل، عافبل  رینم یاراتشتانیگنرهز فرکم -  رانهت ۱۳۸۳   

ودیبهد بنرایر در فگرانوی لامع۱۲ ۱۹۵۲، نر، آلرگب  دون رهزه Berger , Allen,م -  رانهت ۱۳۹۱   

دنلب وابخ کی گنت نراهی: پ یولک ۱۳۴۷، اووسکی، کدهیاکی  طرهر قشن -  رانهت ۱۳۹۲   

اءهقف اتطالحا اصب یاینآش ۱۳۵۱ا، درضم، احیانهفاص زاده نیسح  ملعدارال اراتشتان -  مق ۱۳۹۷   

میتاخسز نرگه هک یالمک یب ایهگنو آه ۱۳۶۰ا، ونور، ماپرض  انیل -  رانهت ۱۳۹۶   

وینعم وینثم دهزیرگب رحش ۱۳۴۹، ادی، ه بشخن  رانهت رانیراگور فشنم اراتشتان -  رانهت ۱۳۹۰   

ر د ظاهنمدرتق یتیعوقر مد در هیوانتیم هونگ( : چانیب درت)ق قوفم یراننخس

دویش  
۱۹۴۴، انرای، بیسریت زآوی نذه Tracy , Brian,م -  رانهت ۱۴۰۰   

اامانپ  
 

اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت رانهت ۱۳۹۰   

دهحتم یربع اراتام  
 

اراتشتو ان اپز چرک، م هارجور خام وزارت رانهت ۱۳۹۰   

ایب مدنوانخ هر بتا چب ۱۳۵۷ا، نی، مازادهآق  مجنپ لصف - رانهت ۱۳۹۳   

 ادهفتاس رایب رانگاندرم ایمنا: راههزوج رایب دینبایو پ رشذیر پب ینتبم اندرم

طرواب ازیازسا در بهوارهاز طرح یاها و آگه، ارزشیاهآگ هوجاز ت  
لیگو، آویل ,Lev , Avigail دنمارج ابتک رانهت ۱۳۹۹   



اواالنس ایههچب لیاعم، اسیمیهرااب  داص رانهت  رانهت ۱۳۸۳   

یانتداس اتیدر ادب تیصخا ششنم ، تدخ نریی، شانیقیدق  انیقیدق تدخ نرییش - ۱۳۳۶   ۱۳۷۱ 
 

دیجم رآنظر قنر از مشب وققح ۱۳۴۷، لیاعم، اسیطفل  دارون -  رانهت ۱۳۹۵   

دیام یاسنشر روانب دی: درآم ابختان وریئت م ۲۰۱۳- ۱۹۲۵، امیلر، ویسلگ  ,Glasser , William نخس هایس رانهت ۱۳۹۹   

رعش هوعمج: م وحر نسپ ایههانقاشع ۱۳۵۵د، محم یل، ع ودبم  وانر جعر شتدف -  رانهت ۱۳۸۲   

رعش هوعمج: مانهنپ ایهرهجنپ ۱۳۲۶، رج، اینکش فص  اهگن -  رانهت ۱۳۸۹   

یالماس رقشدر م هفسلف خاریت یوانازخب ۱۳۴۳، لیاعم، اسیانتساغب  سرمه -  رانهت ۱۳۹۴   

یدنم یدر دادرس تین نسح ۱۳۵۸، نیس، ح ادیروزآبیف یناقده  ارشتان یامهس ترکش -  رانهت ۱۳۹۹   

یایاروپ هادیحات یللمالنیب تویه یاسندارشدیپ ۱۳۴۰، هلادالب، عیوالیم  رشن ، ادارههارجور خام وزارت -  رانهت ۱۳۹۱   

اههرانت -آورد ره - آزاده -ر مع های: س تایلک رییعم یره ۱۳۴۷- ۱۲۸۸،  نسد حمح، مرییعم  رانهت ۱۳۸۹ زوار   

تیائهب یاسنش انریج ۱۳۵۲ا، رضیل، عدیمحم  ارفعر مشن -  مق ۱۳۸۹   

 اعو دف یالماس البقز انا دیر اسفعد جمحردار مس اطرات: خ ومس تدایه

دسقم  
رفعد جمح، م دیاس رهم ورهس اراتشتان ترکش  رانهت ۱۳۹۵   

رانای ارهدرب یایکریآم ایه ا و طرحردهکروی ۱۳۴۳، یل، ع یانخ هلدالبع   - 
 نیب اتقیقحو ت اتعطالم یگنرهف هسوسم

رانهر تاصعرار ماب یللمال  
رانهت ۱۳۹۰  

هارجخ وزارت دوره ایهتادداش...: یهد کش اریروزگ ۱۳۲۴ر، باک یل، ع یتوالی  اراتشتو ان اپز چرک، م هارجور خام وزارت -  رانهت ۱۳۸۸   

انگبخن تحیصن انرگبخ ظارتن ۱۳۴۰د، مح، مروشس  ملق لاه راثیم -  رانهت ۱۳۹۴   

رنو ه گنره، ف اتوعطبم لائسار در متوشار و نتف: گ یرایرگثکت هربجو ت هانرس ۱۳۳۶د، مح، م یفحص  اسمش -  رانهت ۱۳۸۷   

توسیپ جنپ اممضانبرو سرخاصار نعاش لیلحت ۱۳۰۸، دیه، مققحم  اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان -  رانهت ۱۳۶۸   



رانای انمارلدر پ تختایپ اندگنایم: ن سلجم انردانگ ازیو ب رانگازیب ۱۳۶۰، نریس، نریوزی  هدیمص -  رانهت ۱۳۹۴   

ردمم دارییر بب دیدرآم ۱۳۴۲، نسح، مریجه  هدیمص -  رانهت ۱۳۸۹   

یرقور شمیت  
 

اراتشتو ان اپز چرکم هارجور خام وزارت رانهت ۱۳۸۹   

هسرانف یاهانیاورمو خ یکیتالنرا آتف نوین ایهتاسیدر س یرایگمه ارضیل، ع یمدیالقم  اراتشتو ان اپز چرک، م هارجور خام وزارت  رانهت ۱۳۸۹   

مریک رآنظر قناز م زن ۱۳۴۳، یلد عمح، م اریصان  ورن تدایه انیب -  رانهت ۱۳۸۹   

ر آنب ماکح یایضق هو روی ر داوریب اریتسج ۱۳۴۵ا، درضمحور، مپ یاواتمس  دینرسخ -  رانهت ۱۳۹۹   

ردیاربک ریفیک یدادرس نیآی ارارهق "  ۱۳۶۰، نس، ح یائروزجیار فبت یاجح " زانیر مشن -  رانهت ۱۳۹۹   

 گنو آه راناعش الح رحش راهمه ها بههرانا و تهفینصت یهوعمج: مهرانور تش

ازانس  
۱۳۹۹- ۱۳۱۹ا، درضمح، مانریجش ارهاش  رانهت ۱۳۹۲   

رانهت انتدر اسقرانگ دایهاز ش یاطراتخ هوعمج: متشه ۱۳۴۳زاد، ه، بزاده یتشگ  ودج -  رانهت ۱۳۸۷   

دیس ایههویواگ ۱۳۳۶د، م، احیمشق  انآزادگ امیپ -  رانهت ۱۳۹۵   

یوشج هاطمف تروای هب ادانآب تاومقدر م انزن شق: ن جنپ ارهمش ۱۳۵۹، یضرت، م یاضق   - 
 اعاد دفنز اسرک،میالماس البقان داراناسپ اهپس

دسقم  
نراهت ۱۳۹۴  

شایین نیآی ۱۳۰۱، میراه، اباریفغ  یالماس ایهشژوهاد پین، بویرض دسق انتآس -  دهشم ۱۳۷۳   

درام لیلحو ت هظرین ردفانر، متسیفپ  ,Pfister , Manfred ردخ وینیم رانهت ۱۳۹۹   

انیانطح دیهم یرانای یدهر آزاد شیاس اتاطر: خامیگالس زدهیس همه ۱۳۴۶، دیه، مانیانطح  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۹۶   

دانمب دهزن تسوانتیمن ،ریباک  ۱۳۵۸،یل، ع  دهردآورن، گ -  (را )سا زهر یشن  رانهت ۱۳۹۲   

رانای یالماس وریهمج یگنرهاد فناس و اتباسنم ۱۳۴۶اد، ره، فاتیب  اراتشتو ان اپز چرک، م هارجور خام وزارت -  رانهت ۱۳۸۹   

یابوه هرقف خارید و تایقع ارهدرب ایهونگ قیقحو ت یررس: ب انیابوه ۱۲۹۲ر، غاصیل، عیهیقف  ابص -  رانهت ۱۳۶۶   



یرقش روم سراطریپودورا امئت تذشرگا: سهکاش اخک انونی سرن، پلشیم  ,Prince'f Greecen , Michel ارتفر گشن رانهت ۱۳۷۵   

دتوح میکحر تت: دف زاباح یاسیس یاسنش انریج ،یرامهب  ۱۳۴۰، هلالدرت، ق  تدایه زمزم اراتشتان -  مق ۱۳۹۲   

واتن یظامن تالوزوو و دخک رانحب ایههشری ۱۳۴۰, هلالبیب، حاهشکلم یهلالیول  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت - رانهت ۱۳۸۰   

ولقعم اتیاد حم، ن رآنق ۱۳۷۷- ۱۳۰۲، یقدتمح، مزیریبت ریفعج  ریفعج هالمار عر آثشو ن ندویت هسوسم  رانهت ۱۳۸۲   

اوتضق ونآزم ژهوی یوققح نیوانق هوعمجم امکو اح نیوان. ق رانای  اراتشتو ان اتوعطبز مرک، مهیائضق وهق  رانهت ۱۳۹۹   

(ادیقترد انکا روی)ب ایهانرس کاسنم ۱۹۵۸، کی، ندریولک  دهنآی طرح Couldry , Nick,م -  رانهت ۱۳۹۳   

رابنمال تنزی یر فواهجال هنزیخ ابتک ۱۳۲۹- ۱۲۳۸ر، باک یل، ع دیاونهن  هیالماس  رانهت ۱۳۶۴   

[ارس]ف جیلا در خهیالغرتپ ۱۳۳۷ر، اقدبمح، میوقوث  اراتشتو ان اپز چرک، م هارجور خام وزارت -  نفلت ۱۳۹۰   

هفسلدر ف وزیوآموز: ندل لژی ۱۹۶۰، لکای، مارته  یر نشن  , Hardt,م -  رانهت ۱۳۹۲   

راضح رندر ق القاخ هفسلف ۱۹۲۳ز،میج ریف، جوکوارن   م - 
ز رک، م یالع وزشو آم گنرهف وزارت

یگنرهو ف یملع اراتشتان  
رانهت ۱۳۶۲  

اربدر غ هزلی ۱۳۴۷، یل، عیحالص  ثالث -  رانهت ۱۳۹۳   

یلیل ودیب هتفار گگان ۱۳۴۷، دهیپو، سلامش  زرکر مشن -  رانهت ۱۳۸۰   

یارسر فثر و نعش یاسنشکبس هامندرس ۱۳۵۱رداد، ه، میرایتچ  تشپدژن -  انهفاص ۱۳۸۶   

و  هاسم، ح خاریت یهاردرب هانیم یارسف انزب هب ایهتوشر: نهشرانای ایهانترسهش

رانای یانتاسب اییرافغج  
۱۳۴۶، ورج، تیایدری وست -  رانهت ۱۳۸۸   

ریند هقر ننه ۱۳۱۹ر، غاص یل، عیاغبرهق  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۸۳   

ریسگنت ۱۳۷۷- ۱۲۹۵، ادق، ص کوبچ  اهگن اراتشتان هسوسم  رانهت ۱۳۹۳   

هلداخ اد وزارتن: اس اول یانهج گنو ج رانای ۱۳۳۳، اوه، کاتیب  رانای یلاد مناس انازمس -  رانهت ۱۳۸۱   



یتدول یالم ایهرلتنو ک داریابسح ۱۳۲۶ر، فع، جیاناجابب  یایاطبطب هالمع اهگشندا -  رانهت ۱۳۸۳   

اهار رفک رراتقو م نیوانق  راهم... هاریک همیب ونانار، قک ونانق یاعمتاج نیامو ت 

اهلمعورالتا ، دسههامن نیا آیب  ...  
رانهت ۱۳۸۵ دوران  

 کلمت اراتبت: اعلامش یتدول ایهابسح داریابسح لمعرالوتاز: دس ایهوعمجم

ا، ههانخوزارت هیلک ادهفتورد اسدارد مانتاس ایهلصرفا س... ب ایهایرمس ایهیدارائ

یتدول ایهترک، شاتسوسم  

۱۳۳۰، زهموح، ابودودی خیش ودود خیش -  رانهت ۱۳۸۵   

ورن لایرس اتیل: از کهفسلف تمکو ح رآنق تمکح هسایقم م ۱۹۶۰- ۱۸۷۳د، یع، س یورسن  انساح  رانهت ۱۳۹۰   

ارتاس دوران اطرات: خ امدهزن نم ۱۳۴۱، هومصعاد، مآب  روجب - رانهت ۱۳۹۳   

، سادیبک، الدونی، فطونری، اقرونوف( اتالطونراط و افقس تمک)ح هالرس شش

هیاع، دفاسیورجغ  
.م؟ق ۳۴۷-؟  ۴۲۷،الطوناف ,Plato سرمه رانهت ۱۳۹۰   

اریع کمس یاناالرج باتکال هلدالبع نداداد بخ نرز برامف و روان ادهس یتا روایب  ۱۳۴۷، یل، ع ریاهش  راصعم دایص -  رانهت ۱۳۸۲   

یصخش ایهتادداشر: یبا رهروز ب ۱۰: انتسیس انتداس ۱۳۵۲ا، ، رضیانرخیام  یاندیق -  رانهت ۱۳۹۶   

(گنج ارفعم یدانیم ایهتوریام)م رازییاد شید صیهر شفس ایهتادداشی نسح، میاظمک   

ر ت، دفرینه وزه، حیالماس اتغیلبت انازمس

 وریهمج ش، ارتتاومقر منو ه اتیادب

رانای یالماس  

رانهت ۱۳۷۸  

وت ایهمشچ حریض ۱۳۳۹،  دیه، میاعجش   - 
 اپچ انازم، سیالماد اسو ارش گنرهف وزارت

ملق رابح: ماراتشتو ان  
۱۳۶۳ [ رانهت ] 

ارگد و نوین یارهدرب اهوتک زارشگ هس ۱۳۴۳، یطفصور، متسم  زرکر مشن -  رانهت ۱۳۹۱   

رکف ایهوهیش  
م ۱۹۴۷- ۱۸۶۱، ورثرد نفد، آلهتوای ,Whitehead , 

Alfred North 
یالماس گنرهر فشر نتدف رانهت ۱۳۷۹   



روزی تسخن ایآق م ۱۹۵۶- ۱۸۹۸، تولرت، ب ترشب  ,Brecht, Bertolt نیعم رانهت ۱۳۸۴   

رگم هب کزدین ایهربج: ت تامیدر ق هقیدق هس  
 

ادیه میراهد ابیهش رانهت ۱۴۰۰   

رشع هسمخ اتاجنم رحش  
 

انیلیلخ رانهت ۱۳۸۳   

رانای نوین گنرهذار فگانین: ب هدیرش ارفعر میپ هامنیدگزن ندیرالخ، فهدیرش  دنرمیه  رانهت ۱۳۷۰   

ریبک اسبع اهش ۱۳۴۷، مری، مانربهم ریبژاداکن  هارسپ ابتک -  رانهت ۱۳۹۲   

دزن انخ مریک ۱۳۴۱، هوببح، میرانطه  هارسپ ابتک -  رانهت ۱۳۹۲   

الجح یدگدر زن ریی: س ونخ ویوض لشی، م برید غریف  راطیاس  رانهت ۱۳۷۸   

المسال مهیلع تیب لا اهار بصان لامعت ۱۳۵۶د،یع، سیانقطال  ابتک انتوسب هسوسم -  مق ۱۳۸۹   

یالماس بذاهم هقف خاریت ۱۳۸۱- ۱۳۰۶، اظم، کیچهانرشدیم  ابتک انتوسب  مق ۱۳۸۹   

یرانای ایهانتداس ۱۳۲۳د، م، احداری میمت  یالمر اسنو ه گنرهف اهگشژوهپ -  رانهت -۱۳۷۹   

ر(نه انویجشدان ایمنر: )راهگدی یابدا در قدری  
۱۹۶۶، ومکالم نویاردز، کچری  , Richards,م - 

Kevin Malcolm 

، رانای یالماس وریهمر جنه انتسگنرهف

رینار هر آثشو ن همرج، تفیالت هسوسم   ،

نتم  

رانهت ۱۳۹۵  

یاسیس انرفع ۱۳۳۷، لیاعم، اسیانجالری وریصنم  رآنقال دیهم -  رانهت ۱۳۸۵   

وگتفگ وفسلی، ف یطوس ندیرالیصن ۱۳۱۳، هلدال، ی یانندی یمیراهاب  سرم، هابتک رهش -  رانهت ۱۳۹۹   

(اندگنآی اطرات؟ )خاندایخ ایههاراب  
۱۹۳۵، ونف ش، ارینکیدان  , Erich von,م - 

Daniken 
ابتک انتارسگن رانهت ۱۳۸۴   

۱۳۹۸ارهب یلم رانگردشاز گ رییارگآم جایتن رانار ایز آمرکم  رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

جایتن ۱۳۹۶ورشر کت شیو ب نارکر کفن ۱۰ یتعنص ایهاهارگاز ک رییارگآم طرح  رانار ایز آمرکم  رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

رانار ایز آمرکم  ۱۳۹۰هایپ الس اینبر م)ب ۱۳۹۸ انتسابت لصف راندر ای دهنند کیولت تمیق صاخش رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   



( ۱۳۹۰هایپ الس اینبر م)ب ۱۳۹۸ز یایپ لصف راندر ای دهنند کیولت تمیق صاخش رانار ایز آمرکم  رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

 -ور شک ایهرداریهط شوست دهادر شص یانمتاخس ایههروانپ اتاطالع

۱۳۹۷انتسزم  
رانار ایز آمرکم رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

 -ور شک ایهرداریهط شوست دهادر شص یانمتاخس ایههروانپ اتاطالع

۳۹۸۱انتسابت  
رانار ایز آمرکم رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

اطقندر م اورزیشک اتدمخ هنزیو ه والتصحم روشف تمیق  
 

رانار ایز آمرکم رانهت ۱۳۹۸   

۱۳۹۷-ور شک رداریب رههب الدر ح ادنعاز م رییارگآم جایتن رانای ارز آمرکم  رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

۱۳۹۸زیایور پشک ریهاط شقدر ن نکسم ارهو اج تمیق اتاطالع رانار ایز آمرکم  ، رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

۱۳۹۸ارهب رانهر تهدر ش نکسم ارهو اج تمیق اتاطالع  
 

رانار ایآم زرکم رانهت ۱۳۹۸   

۱۳۹۰- ۱۳۹۵ور شک یگنرهو ف یاعمت، اجادیصتاق هعوست دافاه ایهصاخش رانار ایز آمرکم  رانار ایز آمرکم  رانهت ۱۳۹۸   

وتارلش ۱۹۷۴د، ، داوی وسنیکنوئف  رزبال Foenkinos , David,م -  رانهت ۱۳۹۹   

نیاششح م ۲۰۰۰- ۱۹۳۷، سامورد، تفیگ  ,Gifford , Thomas وسنقق رانهت ۱۳۸۸   

راقو ع هیرکت یاسیط ساز رواب ادیناس  ( ۱۹۳۷-۱۹۲۲ یلعظام، نوینده (  اراتشتو ان اپز چرک، م هارجور خام وزارت  رانهت ۱۳۸۶   

اد(عو م تام، ام وتب)ن یقیطبت المک ۱۳۳۴، یل، عیانگایپلگ یانرب  ()ص یطفصمر الشو ن همرجت یللمالنیز برکم -  مق ۱۳۹۳   

 هو باتن رشتساز: گقفو ق زیرکم اییآس شایمه نیمزدهانپ االتقم هوعمجم

ادهامیاد و پعاز: ابقفو ق زیرکم اییآس  

:  نیمزدهاناز )پقفو ق زیرکم اییآس یللمال نیب شایمه

(رانه: ت ۱۳۸۶  
اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت رانهت ۱۳۸۸   

رانای خاریت ونرامیپ انتسرجگ ایوهیاد آرشناس ترسهف  
درانسک، الادزهوخولچ ,Chulukhadzah , 

Aliksandr 
اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت رانهت -۱۳۸۱   

رشب تیاهم ۱۹۴۶.، ر جوفتسری، کریب  یاعمتو اج یگنرهف اتعطالم دهکشژوهپ  , Berry,م -  رانهت ۱۳۸۷   

انتداس انزب هدمقو م ابتک شرایوی یانبم ۱۳۵۰د، مح، مینیسح  ثالر ثشن -  رانهت ۱۳۹۵   



یرایگولاص یاسنشانری: ج یانبو م ولاص یندی تیماکح ۱۳۲۹، یل، عرودیاهش دییعس   - [ انیب ] ۱۳۹۱ [ اجیب ] 

نم یدهرنپ ۱۳۴۱ا، بری، فیوف  زرکر مشن -  رانهت ۱۳۹۱   

راصعم یرآنق تیصخش لهچ هامنتاخنش  
 

دیام آوای رانهت ۱۳۹۹   

انج یاسندارشدیار پتفگ شیپ اهآگ  ۱۸۳۱- ۱۷۷۰، شدریریف ملهلوی ورگئ، گلگه  رانهت ۱۳۸۷   

رادم هب یایه هامن هچین شردری: فوانخرا ن مایهابتا کطفل م ۱۹۰۰- ۱۸۴۴، ملهلوی شدریری، فهچین  ,Nietzsche , 

Friedrich Wilhelm 
ثالث رانهت ۱۳۸۸   

یلیاعماس اسبع اطرات: خنم یدگ، زننم گنج اسب، عیلیاعماس  داهر ششن  رانهت ۱۳۹۴   

ریصقت یهلئسم ۱۸۸۳،  ارل، کرسپاسی  همشر چشن م -  رانهت ۱۳۹۸   

ورراتپام ایههریگ ۱۳۵۷،  لاض، ف ظرین  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۹۰   

یتیربت یاسنشروان ۱۳۲۳،فوس، ییمریک  ارانبارس -  رانهت ۱۳۹۲   

اداتبع تمکح ۱۳۱۲، هلدالب، عیلآم وادیج  راءاس -  مق ۱۳۸۱   

یفلس هقف یخاریت یاسنش انریج ۱۳۶۳، یلا، عآری یایابب  ریبرکیام -  رانهت ۱۳۹۸   

تاسیو س ندی زاجتالط و امتاخ ۱۳۴۹ا، رضالم، غ ردیروجب ویوسم  شار دانکتاب -  مق ۱۳۹۲   

ر، شیف سامت هانخابتک یرکو ت یرب، عیارسف ایه سوینتر دسصتخم ترسهف

یاسنشهخسن اتحطلصر مصتخم گنرهف اممضانهو بتورنت اهگشدان  
رشیف سامت هانخابتک اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت  رانهت ۱۳۸۲   

ویلهوط پقا ست انیشنامخ: از هراندر ای یقیوسو م ریاگینخ ۱۳۱۶، درنکد، سارونهب یهلال انام  رانهت ۱۳۸۷ آرون -   

۱۹۴۵وال،کنیا پسالری، کسیتاس  ویگال نهک ارهدرب یایههصا و قههانسد: افدونیا مهرگا گب هک یانزن انکیپ  Estes,م -  رانهت ۱۳۸۶   

ومیه یاسنشیایبزی ۱۹۵۸ودور، ئ، تکیس ریگ  ظهحل  , Gracyk,م -  رانهت ۱۳۸۸   

تفم رفح ابدر ب  
۱۹۲۹.، یج ری، هورتفکرانف  , Frankfurt,م - 

Harry G 
دنرگر کشن رانهت ۱۴۰۰   



زیریبت الماالس هقا ثآق یلرزا عیم هشدیو ان هان، زم یدگدار: زنربرو سس ۱۳۵۲، ییح، یشایشخابآری  ریبرکیام -  رانهت ۱۳۹۸   

۱۳۴۱، دیه، مزیریهم زن رمر خشن -  مق ۱۳۷۷   

روشس مریکدالبع میقتسم ایراط هص ابتر کب دیقن یرایگ ولمش ۱۳۴۴ود، مح، مانویبن  ردیغ ایمه -  مق ۱۳۸۲   

هدرسمر دیم ۱۳۴۸- ۱۳۰۲، اللد، جماح آل  نخسهد، بیجم  رانهت ۱۳۹۳   

هنحص دانرزنف ۱۳۴۴ر، باک یل، عیواالی  هدرسم -  رانهت ۱۳۸۸   

رآنق ینریآف گنرهدر ف یثاحب: متاخنش رآنق ۱۳۲۴-، ندیاءاله، بیاهشرمخ  ون طرح   ۱۳۷۹ [ رانهت ] 

اراجق اند خمحا مآغ ۱۲۶۹- ۱۳۳۷، هنی، امرواناکپ  ر روزشن  رانهت ۱۳۶۷   

(هان)دوزب هایدر س ابتآف ۱۹۹۰ - ۱۹۳۱و، اش   ,Osho شدان میسن رانهت ۱۳۸۱   

هشدیان ایردپ ۱۳۴۲، رامه، باندیمحم  نوسس -  رانهت ۱۳۸۵   

یوققح اریگن هامن ولاص ۱۳۴۸د، محورم، نریبص  اواتسم اراتشتان -  رانهت ۱۴۰۰   

نیوتپراس نیژول  ریدب  رانهت ۱۳۸۴   

 همدک زییا چی یسک مذاریگ یم هونگزد: چریب مه هرا ب مابصاع یسک ذارمگیمن

دار دهشرا ف انمابصاع دنرد شخ  
م ۲۰۰۷- ۱۹۱۳، رتب، آلسیال انیارسپ اسمال  رانهت ۱۴۰۰   

المساالهیلرا عزه هاطمف رتضح هانارفع تاخنش ۱۳۴۱، نید اممح، م یانارزگ یادقص  ابتک انتوسب هسوسم -   ۲۱۳۹ مق   

(نوین زیالار ممعد )ممحر متایاهم ۱۳۲۶، اظمد کمح، میلوکت  وسنقق زارهه -  رانهت ۱۳۸۵   

هوادیدر ج یانهج امج ۱۳۴۹، داود، انرییام  یاندیق -  رانهت ۱۳۹۴   

اتیادب هفسلدر ف ردانرگس ۱۳۳۵، ورش، کویفص  رانای راناعش نمجان -  رانهت ۱۳۸۹   

دنکیم وشگ اهش ۱۹۲۳-۱۹۸۵ و، مالتو، اینویالک   , Calvino, Italo درواریم رانهت ۱۳۹۰   

یردوسف هامناهدر ش یاسیس اییرافغج ۱۳۶۲، لضفوال، ابباتک دیاونک  رویک -  رانهت ۱۳۹۴   



ابدر ب یایارهتوشن رهش النک یاعمتاج یاسنش بیآس  رانهت  ۱۳۵۷ز،یبامور، کپ یطفصم  رانهر تهش زیری هامرنو ب اتعطالز مرکم -  رانهت ۱۳۹۴   

انکم یایویو پ یراسوک، دم تی: ظرف ریهش النک یروایمکح  
 

رهر ششن هسوسم رانهت ۱۳۹۲   

ارعاش هنزیگ ۱۳۱۸ا، درضمح، میندکک یعیفش  درواریم اراتشتان -  رانهت ۱۳۸۸   

رگاد مب دهزن ۱۳۱۶ر،اص، نیرانای  روشس اراتشتان -  رانهت ۱۳۶۲   

هلاءالیدا و اولخ هب تبحمو  قشدر ع نیبحمالاضری ق ۱۲۸۸- ۱۲۱۵، انخ یلاق، رض تدایه  تبحم ایطوب  مق ۱۳۸۴   

ایارم ۱۳۵۲ا، ، رضیانرخیام  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۸۷   

ژکژی الویاس ۱۹۶۹،یونرز، تایم  ومس یزارهه Myers , Tony,م -  انجزن ۱۳۹۸   

رانخ زبار حکر افاشن " رانخ زبح هامروزن ۱۳۴۲د، ری، ف یماسق "  رودام -  رانهت ۱۳۸۸   

ردیقت انوردگخ مزخ ۱۳۹۲- ۱۳۳۱، همیه، فیمیرح  اهگپ  رانهت ۱۳۹۲   

وققو ح هقدر ف تیالنقو ع تدالع ۱۳۲۷د، مح، م ریغاص  اتاطالع -  رانهت ۱۳۸۶   

ا(هو روش ول)اص دسقر منه م ۱۹۸۴- ۱۹۰۸، وستی، تارتهورکب  ا(میدا و سص اراتشت)ان روشس  رانهت ۱۳۶۹   

رانای ریاطیاس خاریت هار، ژالوزگآم  رانهت ۱۳۷۴ سمت   

یلیاردب دسقم ومرحم یاندگاز زن یایهانت: داس الصاخ هنآی ۱۳۵۹د، یج، میوببحم  وغبن -  مق ۱۳۸۱   

جارنو ن لخن ۱۳۵۹د، یور، وحپ نیامی  رانکمج ابتک -  مق ۱۳۹۸   

اور(راکد کریفگزی هدمقا م)ب االتقم دهزی: گ لمزی ورگوگئگ م ۱۹۱۸- ۱۸۵۸، ورگئ، گلمزی  ,Simmel , Georg ادصتاق اییدن اراتشتان رانهت ۱۳۹۵   

زادرخف روغر فعو ش یدگر: زنعش تادخشریپ ۱۳۸۴- ۱۳۱۲ود، مح، میرانهآزاد ت رفشم  ثالث  رانهت ۱۳۷۸   

ورگ هر کییک ،یل، عیهللدابع  یکشم - ۱۳۴۷  رانهت ۱۳۸۶   

ردگایه م ۱۹۷۶- ۱۸۸۹، نیارتر، مدگایه  ,Heidegger ,  یکشم رانهت ۱۳۸۹   

هتیدرنم انایپ م ۱۹۹۱- ۱۹۰۱، ریور، آنوفل  ,Lefebvre , Henri وزشد آمرش اراتشتان رانهت ۱۳۹۰   



رکف درتق م ۱۹۸۱- ۱۸۹۸، وزف، جیورفم (۲)  ,Murphy , Joseph جنپس رانهت ۱۳۸۴   

/ هیوبع.[ شارزادهختا افودرضمحم رحو ش همرج؛ ]ت اثر. ن فیال/ تراندر ای الماس

.[ ارزادهختا افودرضمحم رحو ش شرایو؛ ]ویلدانضع نیسدحمحم همرجر؛ تهدزیلگ

انیاسبو ع انویام هیلع رانای یلم تاومقم تضه: نهیوبعش  

اتن ,Nath, .R ارزادهختود افمحم رانهت ۱۳۷۱   

یلجاز تین یارس. ف یالمث زهموحاب ایدع  حالص  رانهت ۱۳۶۲   

یولرار اح هواجخ ۱۹۳۲، انورخات، ب هواجخ یول  یالماس گنرهر فشر نتدف م -  رانهت ۱۳۷۶   

رگاز م سپ اتیح ۱۳۶۰- ۱۲۸۱، نیسد حمح، میائاطبطب  هاطمور فن  رانهت ۱۳۶۱   

المدرو در اسنت ایهرق: فنیاششح ارد، مرن، بسیوئل   -۱۹۱۶ ,Bernard , Lewis انزم ابت: ک ینسحاز مباکخ نسح رانهت ۱۳۸۳   

یفسلو ف یانرف، ع یرآنق تافیا رهب یهال قشع ۱۳۵۸، یلور، عپ یندی  ورهشم -  مق ۱۳۹۰   

 - یاعمت، اج یالم - ادیصت)اق رانیا یالماس وریهمج لامکو ت هعوست ایهتاسیس

(دیبالک - یائض، ف یگنرهف    
[۱۳۵۹] [ رانهت ] 

رانای یاتوعطبم نیوانق هوعمجم یخاریر تیس ۱۳۴۲د، ری، ف یماسق  دهردآورن، گ -  رودام  رانهت ۱۳۸۸   

طاط اداریحان رهرسس  
 

شدان مریح رانهت ۱۳۹۳   

و ادب آب ایقس ۱۳۳۹، دیه، میاعجش  انتسین ابتک -  رانهت ۱۳۹۲   

انتسانغاف یسوینانتداس یلیلحت خاریت ۱۳۲۳، نیسدحمح، مدیمحم  همشچ -  رانهت -۱۳۸۸   

انتو ک اهم ۱۳۳۸، یلعفوس، یکاکرشیم  رشن ابتک اراتشتان هسوسم -  رانهت ۱۳۹۱   

ارهراء بعشال کلم هامن ارج ۱۳۴۰، یل، ع اریصر انیم  وبتکم راثیم یشژوهز پرکم -  رانهت ۱۳۸۵   

۱۳۵۱، رج، ایازیبهش  وینعم وینثا در موالنم ایهشایین لامک هوعمج: م نک انمر آسب ریفس انتدوس -  رانهت ۱۳۹۵   

شرایو گ اتیادب یاسنرشاک ایهلصرفس قطاب: م وفصو ت انرفع یانبدر م یاتیلک یلعالما، غآری  اایپ یاراتشتو ان یگنرهف هسوسم  رانهت ۱۳۷۵   



رشب وققح القاخ ۱۳۴۵،  ، آراشیراقن  راصعم اهگن -  رانهت ۱۳۸۸   

مسیتانروم ایههشری م ۱۹۹۷- ۱۹۰۹ا، زای، آینیرلب  ,Berlin , Isaiah یاهم رانهت ۱۳۸۷   

گنرهو ف در ادب یایارهتس: جهنیو آی آب ۱۳۲۷،ندیالالل، جزازیک  ندیآی -  زریبت ۱۳۸۴   

راونادوارد ب انابیخ روشف ابتک ۱۳۶۲، نسح، میانضوررمپ  همشر چشن -  رانهت ۱۳۹۴   

ادرهر فکیپ ۱۳۳۶، اسب، عیروفعم  هتاخر فشن -  رانهت ۱۳۸۸   

مدهیم تامهش درس نم م ۱۹۹۰- ۱۹۳۱و، اش   ,Osho نودیه رانهت ۱۳۸۵   

وش یکود یا خب ۱۹۳۱-۱۹۹۰ و، ماش   ,Osho نودیه رانهت ۱۳۸۵   

طاوس روندر ق ودیهی هفسلف ، دناکربش - نوهک  ,Cohn - Sherbok, Dan بذاهو م انادی اتقیقحو ت اتعطالز مرکم مق ۱۳۸۳   

رمع هامن انای: پ حلا صی گنردا، جف انسان ۱۳۰۷، ماش، هیرانر اییخم  رر و ابهم -  رانهت ۱۳۸۸   

اوب ایهالس قشع  
م ۲۰۱۴- ۱۹۲۷، لریابز، گارکا میارسگ ,Garcia 

Marquez , Gabriel 
انابآری نراهت ۱۳۹۷   

(یومتوانک کزییدر ف یلیثمت یانت: )داس یومتوانک نیرزمدر س سیآل ۱۹۳۸.، ور، آر. اسملیگ  اراک اهگشدان Gilmore , R. S,م -   اراک ۱۳۹۷ 

دقن هوتدر ب دنش وییدن ۱۳۵۲ا، درضمح، م ردیزم  سریاهم -  انرهت ۱۳۹۸   

یسوین هصق ۱۲۷۰- ۱۳۷۶،  یلد عمح، مزادهالمج  نخ: س باقث ابهش  رانهت ۱۳۷۸   

یارسف - یسیلگا انویر پاصعم گنرهف ۱۴۰۰- ۱۳۱۳ا، درضمح، میاطنب  راصعم گنرهف  رانهت ۱۳۸۵   

ینیمخ دیمر احغاص یلع نیملسمو ال الماالس تجح هامادنی  
 

هقدیص رانهت ۱۳۸۴   

 قح هالذا رس: ه اندو زب هب یالع طحدر س انرفود : عهشال جاریعمود لعصال راجس

ام عم ریتسبش نم هیربعال هغالب نیقیال ... 
۱۲۹۰، نسحا، منیب انیب نسحم -   ۱۳۷۱ [ رانهت ] 

خاریاد در تصتر و اقهو: شکزیکا ما تحاز اری ۱۹۳۰، ل، پروکب  اودوکنک م -  رانهت ۱۳۸۹   

تایکح هتار رفاز روزگ ۱۲۶۹- ۱۳۶۸، ید ولمح، م انیائرمفانرمف ...  کامیس ابتک   ۸۲۱۳ رانهت   



(یرانای زن یاعمتاج ولحت خاریت یوانازخ)ب ریگنر روشصو ع یرانای زن ۱۳۵۹، یازلژاد، نن درینکاس  ابزی -  رانهت ۱۳۹۹   

سیه ۱۳۴۵ا، درضمح، مباتک  وسنقق -  رانهت ۱۳۹۴   

مدیق رانهت ۱۳۳۰ا، درضمح، م یگیب نسح  وسنقق -  رانهت ۱۳۸۲   

ارزانب لای یخاریت یاعمتاج یاسیس اعاوض ۱۳۳۶، یلدعمح، میطانلس   - 
 وریهمج یلم هانخابتاد و کناس انازمس

رانای یالماس  
رانهت ۱۳۸۳  

ورااشع انزن ۱۳۴۲ا،رضیل، عینیسح  زبس گنرهف -  رانهت ۱۳۸۳   

 نیسح رتضو ح نسح رتضحص تنس لظر اهن( از م)رض نینسح ایمیس

امهنع هلال یرض ╗ 
۱۳۴۷د، مح، میرفب رکف رابحم -  رانهت ۱۳۸۳   

یانرمک یول هلالتمعن اهار شو آث یدگزن واد،، جشخوربن  ملدا قلی - ۱۳۰۵  رانهت ۱۳۸۲   

انرقتفالی" المسالهیلع یلع عم رآنقوال رآنقال عم یلع ییح، ییفسلف " رازید شوین  رازیش -۱۳۸۵   

۱۳۸۲- ۱۲۱۵ رانای یاتوعطبم ایدادهروی ۱۳۴۳د، ریف ، یماسق   - 
ز رک، میالماد اسو ارش گنرهف وزارت

اههانرس اتقیقحو ت اتعطالم  
رانهت ۱۳۸۳  

ا ا یملع تیماک، حمسیونیهص و طرح نطیسلف هالس، مینیمخ امو ام یالماس البقان

رانکفنروش  
۱۳۱۷، ادیه، یاهروشسخ یالماس بذاهم بریقت یانهج عمجم -  رانهت ۱۳۹۰   

م ۱۹۳۱- م ۱۹۰۰ایهالدر س انآن یگنرهف ایهتیالعاز: فقفر در قاجهم انیرانای یلعظام، نوینده  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت   ۳۱۳۸ رانهت   

دایارتآپ هد نواهخیم حل: ص نیتسلف ۱۹۲۴، یمیر، جارتک  ۱,م -  ارکاف  رانهت ۱۳۸۶   

 ینیسد حمحدمیر ستد دکیهر شکفتار ماز آث انتداس۴۱: ) نرییش ایهانتداس

(یتشهب  
۱۳۳۹د، مح، میتشهب یالماس گنرهر فشر نتفد -  رانهت ۱۳۸۳   

خسم م ۱۹۲۴- ۱۸۸۳، سترانا، فکافک  ,Kafka , Franz وبتکم آوای رانهت ۱۳۹۳   

انتسلگ یلیل ایهتادداشی هوعمج: م مودیب هک اننچ آن ۱۳۲۳، یلی، لانتسلگ  دنرمنه هرفح -  رانهت ۱۳۹۷   



انتداس هوعمجد : مرنیمیم هتسا آهردهم ۱۳۵۱، ، آرشیرکتآس  رهم ورهس اراتشتان ترکش -   ۱۳۹۶ 
 

۱۳۰۵-واد، ، جشخوربن  ری، سیرخک روفع، می، داود طائیمجع بیب: حتقر طرییار پهچ ملدا قلی  رانهت ۱۳۷۹   

الآن بتکم تاخندر ش یایارهتسد : جدیج خاریت ۱۹۲۴، ، ژاکوفوگل  رانهت ۱۳۹۹ سمت Le Goff , Jacques ,م -   

ا ت ۱۳۳۱ )از دی رانا در ایکریآم ارتفس یاسیاد سنا: اسکریو آم رانای راتذاکم

( ۱۳۳۲دی   
هارسپ ابتر کشو ن همرجت اهگنب رانهت ۱۳۹۷   

-۱۳۵۷)  ترشس یتشهب نسحر متدک یاهفش اطراتر: خصق دانا زناد تآب ازیاز ن

(.شه۱۳۳۵  
۱۳۳۵، نسح، م ترشس یتشهب هشدیان انتارسگن -  رانهت ۱۴۰۰   

التسریا کت ونیاد : از افیتاع یاسنش هعامج ۱۳۳۹د، یع، س یدنم  هارسپ ابتر کشو ن همرجت اهگنب -  رانهت ۱۴۰۰   

 االتقم هوعمج(: میالماس البقا انت ریاصر نص)از ع راندر ای نوین اریگن خاریت

رانای اندان خاریت رهگنک نیومس  
(رانه: ت ۱۳۹۴:  نیوم)س رانای اندان خاریت رهگنک هشدیان انتارسگن  رانهت ۱۳۹۶   

 زارشا: )گوهارینو س یانب؛ م راندر ای اهگشو دان یالع وزشآم یژوهپدهنآی

( ۱۳۹۹ات ۱۳۹۳ ایهالس طی یژوهپدهنز آییم یصصخت لنپ یاز س ریصتخم  
۱۳۳۵ود، صق، م واهختراسف  - 

، یالع وزشآم زیریهامرنو ب شژوهپ هسوسم

یاعمتو اج یگنرهف اتعطالم دهکشژوهپ  
رانهت ۱۴۰۰  

ریبخ مالع ۱۳۳۵، نسد حمح، میبرج  رانر ایاصعم خاریت اتعطالم هسوسم -  رانهت ۱۳۹۹   

الکاالف کلف ایهاطرهخ ۱۳۴۳د، ری، ف یماسق  ابتک انهج رینه - یگنرهف هسوسم -  رانهت ۱۳۹۹   

و  یابب یورخم تروای هب تروطیشم شبنو ج ابب شبن: جرضغ یب خاریت

یمقکالممالخیش دیهم خیش واهخروطهشم  
ق ۱۳۳۱- ۱۲۷۳،  دیه، م کالممال خیش راصعم اهگن  رانهت ۱۳۹۹   

روز ی، ف یابحس هلال زتع ومرحاز م یایارهتفا و گههالق: م زیری هامرنب الس اهجنپ

رف نیعر مباک یل، ع قیوفت  ... 
۱۳۹۰- ۱۳۳۷، دیر، هابص و همرجت اهگنب  هارسپ ابتر کشن  رانهت ۱۳۹۸   

اضد فیولو ت هایرم، س تعی؛ طب وازنتامن هعوست ۱۹۵۴، لی، نتیماس  ریهشمه Smith , Neil,م -  رانهت ۱۴۰۰   

انهیک هامروزن قابر سیر دبس اطراتدور خ داننچ هن ایهتذشاز گ ۱۳۱۳، نیس، حدلع  رانای خاریر تشن -  رانهت ۱۴۰۰   



ریفکت هلئسو م طبد قیس زتع، م بطیخ  طه ابت، کطه یگنرهف هسوسم  مق ۱۴۰۰   

البقان انهاگن ۱۹۶۳ز،ارل، چنرزمک  یر نشن Kurzman , Charles,م -  رانهت ۱۴۰۰   

از  آن یالو اه رانای اندگنسوین ونانا کب الس ۱۲:  المک اندگنایمر ، نام اندگنایمن

۱۳۵۷ات ۱۳۴۵ الس  
۱۳۶۳، آراز، انیقارسب ریبرکیام -  رانهت ۱۴۰۰   

انج ایفوزا : شنیپاس روح ۱۹۴۱،لی، ننمروسگ  انتدوس اراتشتان Grossman , Neal,م -  رانهت ۱۴۰۰   

ردیروجد بمحد میهش یانتداس هامن یدگ: زن انتردسک حیسد ؛ ممحم ۱۳۳۵، هلالرتص، ن ودزادهمحم  حتف تروای اراتشتان -  رانهت ۱۳۹۵   

مریک رآنق یوعوضم هامنگنرهف ۱۳۳۹د، م، احیماتخ  یالماس گنرهر فشر نتدف -  رانهت ۱۳۸۳   

(ارینر قزای)ج اریانا کت اناشاز ک ۱۳۰۴,  هلال نی، ام دییرش  یائنس -  ۱۳۷۲ [ رانهت ] 

طیخ ایههخسن ادیقتان حیحصو ت ردازیپ هخسن خاریت ۱۳۲۹،بیج، ن رویه لایم  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۹۴   

۲۱رنق رایب درس۲۱ ۱۹۷۶، ان ووال، یاراریه  هارسپ ابتر کشو ن همرجت اهگن,بوشانر مشن Harari , Yuval N,م -  رانه,ت انرمک ۱۳۹۷   

یوققاد حناس هوعمجم .قه ۱۳۳۴ - ۱۳۲۷ انهفاص زاریارگک هالبق ۱۳۴۰، یضرت، م یورائن  انهفصا رداریهش یحریفت یگنرهف انازمس -  انهفاص ۱۳۹۱   

رانر ایاصعم خاریور در تفنم ایهرههچ ۱۳۲۳-، هلال بیب، حیانابت  اهگن اراتشتان هسوسم  رانهت ۱۳۸۲   

اهآن یندی ا و آداباوره: ب انیتزردش ۱۹۲۰، ری، مسویب  وسنقق Boyce , Mary,م -  رانهت ۱۳۸۲   

(مریک رآندر ق هرضتعم ایههلمج ونرامیپ یشژوه)پ مریک رآنق یانیب بیالاس ،هلال زت، ع یدانما هین یوالیم  زبس گنرهف - ۱۳۳۳  رانهت ۱۳۸۳   

 زارش( : گ۱۳۹۴) ومس وجم انیرانای ایهرشگا و نهارزش یلم شایمیپ ایههتافی

وریشک  

 ایهر طرحت. دف یالماد اسو ارش گنرهف . وزارت رانای

یلم  

ر ت، دف اطاتبر و ارتن، ه گنرهف اهگشژوهپ

یلم ایهطرح  
رانهت ۱۳۹۵  

رانای یتاخنشروان ایهشژوهر پد انوشزهیت یتیصخش ایهیژگوی ۱۳۲۷واد، ، ج ایاژه  ادپمس -  رانهت ۱۳۸۳   

روزام ابتک  
 

یگنرهو ف یملع اراتشتان ترکش رانهت ۱۳۹۹   

راطورانپام نیرزم: سانیارسپ وهکش  
 

ظرر نشو ن اپچ یشژوهپ یگنرهف هسوسم رانهت ۱۳۸۲   



د و نه هعیش نیفولاز م ابتک ۱۲۵۰۰ یرفعد : منه ارهق هبدر ش هعیش اتفیالت

یلواح... سیرب، عیارس: فانزب ۱۷ هب الدشگنو ب انتساکپ  
نسوار حه، ش دینه ویروهام ویقن ام لیدل  مق ۱۳۸۴   

خاریذر تدر گ انترسل نیس، ح ریفنضغ  ورشک یگنرهف راثیم انازمس  رانهت ۱۳۷۲   

رانهر تاصعم اریمعدد در مجو ت تن: س ریاصن هالفخدر دارال اریمعم ۱۳۳۵د،ی، وحانادیبق  نوتشپ -  رانهت ۱۳۸۳   

یلمع القاز در اخآغ ایهطهقن ۱۳۹۳- ۱۳۱۰ا، درضمح، م ینک دویهم  یالماس گنرهر فشر نتدف  رانهت ۱۳۷۳   

 سیرئ یانروح نسر حتدک ایهتیالعف هوعمجد: میر و امیدبت تار دولمروزش

( ۱۳۹۳ردادم ۱۱ تایغل ۱۳۹۲رداد م ۱۲از ) رانای یالماس وریهمج  
۱۳۵۱، یلد، عونشیخ رانور ایهمر جشن -  رانهت ۱۳۹۹   

 یانروح نسر حتدک ایهتیالعف هوعمجد: میر و امیدبت تار دولمروزش

( ۱۳۹۴ردادم ۱۱ تایغل ۱۳۹۳رداد م ۱۲) از  رانای یالماس وریهمجسیرئ  
۱۳۵۱، یلد، عونشیخ رانور ایهمر جشن -  رانهت ۱۳۹۹   

 سیری یانروح نسر حتدک ایه تیالعف هوعمجد: میر و امیدبت تار دولمروزش

  ۱۱ تایغل ۱۳۹۵رداد م ۱۲)از  رانای یالماس وریهمج
۱۳۵۱، یلد، عنوشیخ رانور ایهمر جشن -  رانهت ۱۳۹۹   

 سیری یانروح نسر حتدک ایه تیالعف هوعمجد: میر و امیدبت تار دولمروزش

( ۱۳۹۵ردادم ۱۱ تایغل ۱۳۹۴رداد م ۱۲)از  رانای یالماس وریهمج  
۱۳۵۱,  یلد ، عونشیخ رانور ایهمر جشن - رانهت ۱۳۹۹   

 سیرئ یانروح نسر حتدک ایهتیالعف هوعمجد: میر و امیدبت تار دولمشالس

مازدهی تدر دول رانای یالماس وریهمج   
رانور ایهمر جشن رانهت ۱۳۹۹   

دیر و امیبدت تدول صاخش اتداماق  ( ۱۴۰۰-۱۳۹۲ کژیراتتاس ایهیررسز برک. م وریهمج تاس. ری رانای (  ردبراه ابتک  رانهت ۱۴۰۰   

االتقم هوعمج: م یگنرهف اتعطالم ۱۹۵۰,  ونمای، س گنوریدی  یگنرهو ف یملع اراتشتان ترکش During , Simon , م - رانهت ۱۳۸۲   

یاسیس یاسنش انسان ۱۹۳۲ود،لر، کویری  یر نشن Riviere, claude,م -  رانهت ۱۳۸۲   

انازرگب راه ۱۳۲۳ود، مح، میمیکح  ملق -  رانهت ۱۳۸۳   

۱۳۴۴، نیداممح، م ینوررکپواز اه ربغ یاتیلمع اطقنم اییرافغج خاریت هامارن: کانآزادگ تدش ایردهبن دسقم اعدف ایهر ارزششار و نظ آثفاد حینب -  رانهت ۱۳۸۸   



۱۳۵۹- ۱۳۶۷( انآزادگ تدر دش دسقم اعدف عایوق یررسب  

اواکاد سناس تروای هراز بیر شنه نشج  
 

یخاریاد تناس یررسز برک، ماتاطالع وزارت رانهت ۱۳۸۱   

انتسربع تاخنش ۱۳۴۲،  یل، ع دیمحم  رعشر مشن -  رانهت ۱۳۸۴   

یالگوب تادداشی جنو پ لهچ هعوعمجر : میشمو ش الماس ۳۹۴۱- ۱۳۲۰ر، اصرار، نیورپپ   
   

نهک اتیادب تاخنش رایب یایهامگ ۱۳۴۳-ر، باک یلر، عفوانیک  وینثم  رانهت ۱۳۸۳   

دنوقخ اتانا و خزهیرقق فی اریسننک  ,Kenensarier, .T اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت رانهت ۱۳۸۰   

 تباسنم ه( بهالمع یفیوصت یاسنشابتک همیمض ها )بدارها و دیههباحصم هوعمجم

()رض یلدر آمید حیس هالمع یلم رهگنک  
(لاب: ب ۱۳۸۱:  نی)اول یلدر آمید حیس هالمع یلم رهگنک ثعبم  لابب ۱۳۸۱   

یاتاطالع هعامج ایههریظن ۱۹۵۰، کرانر، فتسوب   - ,Webster, Frank راس دهیصق رانهت ۱۳۸۰   

المسال هیلع یلع امام اهدگاز دی یاسیس درتق ۱۳۴۷در، ی، ح دیمحم   - 
ا، هاهگشدردان ریبره ظمعم امقم یدگنایمادنهن

ارفعرمشر نتدف  
مق ۱۳۸۰  

رانای تروطیشم البقاز ان یائاطبد طبمحد میس ایهتادداشی ،ادقص ند بمح، میائاطبطب  یآب ق ۱۳۳۹- ۱۲۵۷  رانهت ۱۳۸۲   

انونی دنمت ادرضمح، مانآزادگ   
 یگنرهف هسوسم رورشو پ وزشآم وزارت

تیربت ادینم  
رانهت ۱۳۸۱  

سدلان دنمو ت خاریدر ت اویدوکنک وندذنواحدالب، عطه  یالماس گنرهر فشر نتدف  رانهت ۱۳۹۱   

انیرانای یلم تویه ونکو ت نویکت انیرانای یلم تویه ونکوت نویکت ردازیپ هظرین تسشن  راصعم هشدیو ان شدان یگنرهف هسوسم  رانهت ۱۳۸۵   

انجایآذرب انو زب گنره، ف خاریت ارهدرب یایهخاسو پ شرسپ ۱۳۵۵ا، درضمح، میانرب  تاخنش رانای -  زریبت ۱۳۹۴   

طارر عطیال طقنم ایهتایکح ۱۳۶۹، هلدالبور، عاپیس  هشدیر انهپس -  مق ۱۳۹۹   

شخرباث ژیراتتاس ۱۳۹۰- ۱۳۳۵ا، ، وفاناریفغ  رار فشن  رانهت ۱۳۸۳   



ر صع هب طیوس رونذار از قگ ا طیاروپ یلقع سانسدر رن یالماس دنمت شقن

دیدج  
۱۳۶۰، متکآزاد، ت اورانبدهیپس -  دهشم ۱۳۸۹   

رانای یقیطبت خاریت اتیلک ۱۳۱۰، هلزالزی، عاتیب  ریبرکیام -  رانهت ۱۳۷۷   

روداگد سماح اجد حیهردار شس هامادن: ی قشر عوداگس  
 

ظفاد حینب دسقم اعدف ایهرزشر اشار و نآث  رانهت ۱۳۹۰   

(ملع ایهتادداشی متفد هلج وایتحم لیلح: )ت اطالع ضحم ۱۳۲۴، یلعالم، غ ادلداد عح  المو اس رانای گنرهف رینه یگنرهف هسوسم -  رانهت ۱۳۹۴   

المدر اس اریگنخاریت ۱۳۳۳، ادقدصمح، مادیجس  تمس -  رانهت ۱۳۸۰   

ادیدآباس ندیالالمد جی: س رقر شگنروش ودعسد ممح، م وروزین  راسدهیصق  رانهت ۱۳۸۳   

الماس خاریت  
 

در  ریبره ظمعم امقم یدگنایماد نهن

ارفعر مشر نتا، دفهاهگشدان  
مق ۱۳۸۱  

اسیلک یغیلبت نمجان تیالعر فب یشژوهپ C. M. S هاریاجق در دوره ورافد، صنرومب  رانر ایاصعم خاریت اتعطالم هسوسم  رانهت ۱۳۸۱   

هالغبال جهدر ن یاسیس ظراتن ۱۳۶۹- ۱۲۹۱، نیسد حمحم،  یدنریف خایشم  هالغبال جهاد نینب  رانهت ۱۳۷۷   

 الس اهدر آذر م مازدهی تدول وریهمج سیری اننخ: س یانروح ایه تفآذر گ

۱۳۹۲- ۱۳۹۵ ایه  
۱۳۲۷، نس، حیانروح  - 

 تاونع، ماورینو ف اتقیقح، توملع وزارت

و  ذاریگتاسیر ست، دفیاعمتو اج یگنرهف

یاعمتو اج یگنرهف زیریهامرنب  

رانهت ۱۳۹۶  

هالناقع یدگزن م ۲۰۰۷- ۱۹۱۳، رتب، آلسیال  ,Ellis , Albert درش رانهت ۱۳۸۰   

زیرایورشپ مریک ارزاتبو م یدگزن ورشش ۱۳۲۳ا، درضمح، م میراهاب آل  دهردآورن، گ -  همشچ  رانهت ۱۳۸۳   

(الدیی)م یحیسو م ریمق ریجه ایهاریمشاهگ هنیدر زم یقیقحت ۱۳۴۰ا، ، رضیهلدالبع  ریبرکیام -  رانهت ۱۳۷۵   

انگبخن رتاجهم  
 

اوری نو ف اتقیقح، توملع وزارت رانهت ۱۳۷۹   

مانو خر آهوهش ۱۳۰۴د، محم یل، عیانغاف  اهگن اراتشتان -  رانهت ۱۳۹۹   



زاریت هیا روسب گندر ج رانای امنمگ دالوران ر، ژانیونی  نزری  رانهت ۱۳۶۸   

لوغم وریراتپام ۱۹۷۳،  ری، ماله  وسنقق Hull , Mary ,م -  رانهت ۱۳۸۵   

یدگنا ، راز ب، ی وهلصرار الاس لامک همرجت ، عیفش نواد ب، جزیریبت یکلم  ورد ظهوین ق ۱۳۴۳-  مق ۱۳۹۲   

هاریاجقا ت هویفاز ص هیو روس رانط ایاز رواب ادیناس ۱۹۳۸،می، رحیانادیبق انیانملسم  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت م -  رانهت ۱۳۸۷   

وچلس یالخ ایج ۱۳۱۹ود، مح، م ادیآب تدول  همشر چشن -  رانهت ۱۳۹۹   

نزیگایج مرح  
 

رانهت ۱۳۸۷ سمت  

یکاریدر ت دیرم ۱۹۴۷، لر، پتاوس  قاف Auster , Paul,م -  رانهت ۱۳۹۵   

ادس لقع ۱۹۰۷، سوریو، مشالنب  لدگیب Blanchot , Maurice,م -  رانهت ۱۳۹۸   

لیزرائع توالی هر بفس ۱۳۴۸- ۱۳۰۲، اللد، جماحآل  دیجم  رانهت ۱۳۷۶   

وروید شض ورویش  
۱۹۳۲، چویاالیکیر نیم، والدیچووینوای  Voinovich,م - 

, vladimir Nilolaevich 
ثالر ثشن رانهت ۱۴۰۰   

ودشخ ملقب یانوچق یفجا نآق هامنیدگا، زن، یرقش تاحیس ۱۳۲۲- ۱۲۵۶، نسدحمح، میانوچق یفجن  ریبرکیما  رانهت ۱۳۶۷   

اسسو اح لقع م ۱۸۱۷- ۱۷۷۵، نی، جنیتاوس  ,Austen , Jane یر نشن رانهت ۱۳۹۷   

هیفخ رآت: م لامک انسان وبقع، یادیآب فریش ریمق  ابتهم روغف  مق ۱۳۹۹   

ددجا تسا پت ریگناز روش خاریت ملع هفسلف  
 

رانهت ۱۳۹۹ سمت  

یل نیماس، جوریک  مگ قشع نتافو ی ازیودسخ رایب یایمن: راه متداش مک هک ادریم ,Cori , Jasmin  یانسان وملع انمرجت رانهت ۱۳۹۹   

مکو ی تسیب نردر ق ازید بواع: ق اننریآف روتث ۱۹۳۸ر، تسارو، لت   -,.Thurow, Lester C 
 یاییمیش عاینص ذاریگهایرمس ترکرا: شف

رانای  
رانهت ۱۳۸۴  

تبیغ ومهفم هب یاهگ: نانیدوزخ زمب ۱۳۴۳، یلدعمح، ماریصان  ورن تدایه انیب -  انتهر ۱۳۹۰   

یندی وصصاز ن یلقع ارفعاط مبنت: اس نیهالتمدرالص یاسنش روش ۱۳۴۰ا، رضالمر، غاگنیم   تهران ۱۳۹۲  هشدیو ان گنرهف اهگشژوهپ اراتشتان انازمس - 



ادیه میراهبد ایهش اطراتو خ هامنیدگ: زن میراهر ابب المس  
 

ادیه میراهد ابیهش اراتشتان رانهت ۱۳۹۶   

اهنردار تس ۱۳۴۲،  ملس، مریاصن  انوانوجو ن انودکک ریکف رورشپ ونانک -  رانهت ۱۳۷۹   

لامکت روط و اوجخم هاطم، ف ویلور عپ یعیرف  ()ع ادیه امام امیپ  مق ۱۳۸۲   

المسال مهیلع هعیش انامام اریترف - یالقاخ ایهوزهآم ۱۳۲۸، یقد تمح، م دوسبع   - 
 اتغیلبر تتدف اراتشت)ان مق ابتک انتوسب

(مق هیملع وزهح یالماس  
مق ۱۳۹۲  

یوممع ایهانکم ۱۳۸۷- ۱۳۱۵ادر، ، نیمیراهاب  انهروزب  رانهت ۱۳۸۲   

نکمم بش ۱۳۵۰، نسدحمح، مواریسهش  همشر چشن -  رانهت ۱۳۸۹   

اهیانتسهل یهانخ ۱۳۵۲، انرج، مدیمحرمیش  همشر چشن -  رانهت ۱۳۹۶   

ونبسیل رهاصحم خاریت م ۲۰۱۰- ۱۹۲۲، و، ژوزهاگارامس  ,Saramago , Jose ملع رانهت ۱۴۰۰   

هدانهعتم طهراب ویس هر بف: سهاناهآگ نتداش تدوس ی، گسکدرینه  انآزادگ کلک  رانهت ۱۳۹۹   

یدگزن گناز آه وینعم یاهو: آگن یانهج ۱۹۴۸، ارته، اکلوت  انآزادگ کلک Tolle , Eckhart,م -  رانهت ۱۴۰۰   

دیام یارهدرب یابت! ک تاس رابخ یلیخ اعاوض ۱۹۸۴، ارک، مونسنم  انکلیم اراتشتان Manson , Mark,م -  رانهت ۱۳۹۹   

تاسیس کی تسک: ش رانای مریحت ،یانخیلع  نیسح  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت  رانهت ۱۳۸۶   

یوممع تاسیو س یاسنش هعامج ایارهتف: گ غیت هبر لب رانای ۱۳۵۳د ، مح، م یلاضف  هروزن -  رانهت ۱۴۰۰   

امخ رابش ۱۳۸۸- ۱۳۱۳، لیاعم، اسحیصف  زآوینذه  رانهت ۱۳۹۹   

انمآس انردبن ۱۳۴۵د، مح، میفریش  میو، آسر نشن گنرهف -  رانهت ۱۴۰۰   

ورین هلاللضد فیهش خیش هامو روزن اتوبتکا، مههیالم، اعلائاز رس ایهوعمجم ،وری، نهلاللضف  ارس یگنرهف اتدمخ ۱۳۲۷- ۱۲۵۹  رانهت ۱۳۶۲   

وادهانخ وققح هفسلف ۱۳۴۲ود، محا، مین تمکح  یوممط ع، روابانزن یاعمتاجیگنرهف ورایش -  رانهت ۱۳۸۸   

۱۳۳۴ر، باک یل، ع تداقص یوکلس ایهوهیو ش یانرفع ایههشدیر انب ذری: گانانج تبحو ص انحو ری روح راقاش تآی -  مق ۱۳۸۷   



هلالهمرح رییمشک مریکدالبد عیس قحالهآی رتضح  

و  ادیصت، اقیاسیاد سسف هولقم هب وردیم اهگ: نتیناد و امسف یاسنشهعامج

رانای یلم تینر امب ر آنیاثو ت یاعمتاج  
دمح، میانراهف انمرسپ  رانهت ۱۳۸۴   

 ایهنامخ هلالتآی رتضوا، حق لک ظمعم دهانرمف ایودهمنر: رهبره اهگدر ن شارت

شارت ارهدرب  
۱۳۱۸، رانای یالماس وریهمر جب، رهیلع، ایهنامخ  - 

 وریهمج شارت یاسیس یدتیقع انازمس

ط و رواب اتغیلبت تاونع،مرانای یالماس

یوممع  

رانهت ۱۳۷۰  

هعام، جرآن، ق زن ۱۹۴۱د، ، راشیوشنغ  ملع قاف م -  رانهت ۱۳۹۵   

 ق۶۵۶" هویفور صا ظهداد تغوط بقاز س انیعیش یاسیس هشدیو ان یگنرهف یدگزن

ق ۹۰۷- " 
۱۳۴۱، نسح، مریویال ()ع ادقص امام اهگشدان -  رانهت ۱۳۸۴   

انمو ای هشدیان رازویدر ت زن وققو ح ابجح ۱۳۳۱،  دیه، م بطی  هنیفس -  رانهت ۱۳۸۷   

اا اروپا تیاز آس ولحو ت شداییا: پارهاتت  
 

و  یاسیس اتعطالر مت، دفهارجور خام وزارت

یللمالنیب  
رانهت ۱۳۹۰  

دیفر سبب ۱۹۷۴د، نا، آراویگآدی  روفلین  , Adiga,م -   ۹۱۳۸ رانهت   

اوریوا بامک مرایار بهب ۱۳۵۴، مری، مانینیسح  سدینت رایسابتک -  رانهت ۱۳۸۹   

نوین یاسنشروان خاریت ، دوآنستولش  رانهت ۱۳۹۳ دوران   

ردانرگس ودیهی م ۱۸۵۷- ۱۸۰۴، و، اوژنس  , Sue , Eugene ریاز، دبردپ هصق رانهت ۱۳۸۵   

ززیع میم ۱۳۵۰، نسدحمح، مواریسهش  همشر چشن -  رانهت ۱۳۹۵   

دکف رایاجو م المساالهیلرا عزه رتضح هطبخ ۱۳۰۱-، یلعنیس، حظریتنم  یرایس  رانهت ۱۳۸۲   

ودنب تاعجش م ۱۹۶۵- ۱۸۸۶،  ل، پ شیلیت  یگنرهو ف یملع اراتشتان ترکش  رانهت ۱۳۸۴   

المسالهیلرا عزه هاطمف رتضح یدگزن هب اهوتک یاهگن ۱۳۰۸-، ماش، هیولرس  حبر صیفس  رانهت ۱۳۸۲   



ورپ نیر امصیق هامنوگ: سقایقش مرس  
 

رانهت ۱۳۸۶ انتشارات سروش  

گنج ایهصرق ۱۹۶۶، نرم، شیسکآل  درواریم Alexie , Sherman,م -  رانهت ۱۳۹۰   

مشخ ایههوشخ م ۱۹۶۸- ۱۹۰۲، تسارن ان، جکب نایتاس  اهگن  رانهت ۱۳۹۹   

یاسناشبزی لائسو م خاریت  
۱۹۱۵.، یرو سان، میردزلیب  , Beardsley,.م - 

Monroe C 
سرم، هابتر کهش رانهت ۱۳۷۶   

ادیقتان هظرین ودهقفم هقل: حیتانوکر نکفت دروو، انآرات  ,Arato, Andrew امگ ون  رانهت ۱۳۸۸   

اواکس انیتسریوآ، کدالن  ون طرح  رانهت ۱۳۷۱   

ادناس تروای هب یازرونک وانر دیاصن ۱۳۴۳، یوس، مزاده ریطهم  یاسنش ارساد فین، بهیازرونک -  رانهت ۱۳۸۳   

انزمرالو آخ ربغ ۱۳۳۷، لیاعم، اسیانتروسس یعیفش  الله اراتشتان -  رانهت ۱۳۹۵   

سیائت ۱۳۷۶- ۱۳۰۴ر، هوچن، میعطیم  تعرف  رانهت ۱۳۷۹   

یدنم وققر حصتخم ۱۳۶۲، دیهدممح، میلوکت  زبآراء س -  رانهت ۱۳۹۶   

دنش لشیم ۱۹۶۴، لشیا، ماماوب  هارسپ ابتر کشو ن همرجت اهگنب Obama , Michelle,م -  رانهت ۱۳۹۸   

یالقو اخ یانرفع اتایکح هوعمجم ۱۳۲۴، هلدال، ینهر کبجرن  زبار سهب -  رانهت ۱۳۸۸   

، انتوزس، خانتردس، کاناهشانرم، کدانمدر )ه رسزاگ انویلع تضهو ن امیق

(قح لاه یلیلحت خاریا، )ت(، یانجایآذرب  
۱۳۳۶، یلدعمح، میطانلس اهر سشن یگنرهف هسوسم -  اهشانرمک ۱۳۸۲   

نخروز س گنرهف ۱۳۱۲، نس، حوریان  نخس -  رانهت ۱۳۹۳   

یگالس لهچ ۱۳۳۷د، یاه، نیائاطبطب  همشر چشن -  رانهت ۱۳۸۹   

ریغص تبیدرغ هعیش یگنرهو ف یاعمت، اجیاسیس اعاوض نس، حیچهانشزاده نیسح  یالماس گنرهو ف وملع اهگشژوهپ  مق ۱۳۸۶   

دلرونگ هاچدری ۱۹۴۴، افتوس، گتسارن  اسیر تشن Ernst , Gustav,م -  رانهت ۱۳۹۷   

یانرمف یلدار عاسپ گنرهس اطرات: خهولج ۱۳۳۳،اسبد، عابع  ،  دسقم اعدف ایهر ارزششار و نظ آثفاد حینب -  رجک ۱۴۰۰   



درون دای: ن امهال م ۲۰۱۵- ۱۹۴۰و.، یلدب نر، ویدای  ,Dyer , Wayne  لپ اراتشتان رانهت ۱۴۰۰   

وننجو م یلیل هظومنر مب یشوشک ۱۳۳۰، ین، م لزعخ  لزعخ ینم -   ۱۳۶۴ [ رانهت ] 

دانوج و آزادی مسوالریکس ۱۹۷۳،نیلاسور، جلکم  انهروزب Maclure , Jocelyn,م -  رانهت ۱۳۹۹   

 ریاندهولت الس نیدومصکی تداشزرگب شایمه االتقم هوعمج: م رقر شزائ

نربک  

 نربک ریاند هولت الس نیدومصکی تداشزرگب شایمه

(رانه: ت۱۳۸۲)  
رانای هفسلو ف تمکح یشژوهپ هسوسم رانهت ۱۳۸۵   

بسن یالع یطفصرمیاد متاس هامارنو ک هانرا : زمیامر نیم ۱۳۵۴، لیائکی، میمظیع   - 
اد، صتو اق ندی اتعطالم یاعفتر انیغ هسوسم

راادگهن  
رانهت ۱۳۹۵  

 "ردیروجد بمحم"دار اسر پکشرلردار سس انادم: ی واره انت: داس انتردسک حیسم

المسالهیلداء عهشدالیس زهمح اهرارگق دهانرمف  
۱۳۳۶،  نیس، ح یاحتف دثحم -  ریامر سش، نمق ۱۳۷۸   

ولغد مهاز عا آغت انتاسب از دوران اران ۱۲۹۹، هلال تاینا، عرض  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت -  رانهت ۱۳۸۲   

نیاشب آه ۱۳۴۲، اظمد کمح، م یاننزیم  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۹۲   

:  وانلهز پیگنا چب یایا رجرضیل، عیودانآج هلاءالاش، میجنر گبو اکگتفگ جنپ

یدنم هعام، جن، دیتارکش، میانرای دنم، ترانکفندد، روشجت  
۱۳۱۸ز، یگن، چوانلهپ دهننکهباحص، م -  یطایع  رانهت ۱۳۸۲   

یالمک بذاهو م رقف ۱۳۳۴، یل، ع یانگایپلگ یانرب  یالماس وملع یانهز جرکم -  مق ۱۳۸۱   

اهگاز ن یرانای اههامرنفدر س رانای گنرهف مهف طقن: م ریگدی  ۱۳۵۹ار، ب، جیانمرح  اطاتبر و ارتن، هگنرهف اهگشژوهپ -  رانهت ۱۳۹۶   

یفسلف یاسنداشر خب دیدرآم ۱۳۴۲، نسح، موادیج   - 

در  ریبره ظمعم امقم یدگنایماد نهن

 د و دروسیاتور اسام تاونعا، مهاهگشدان

یالماس ارفعم  

مق ۱۳۷۵  

اد و ناس اسر اسب رانای درنم اهگشدان نیاول رییگ لکش یررس: )ب اهگشدان خاریت

(دارکم  
۱۳۶۴، نیس، حدیمحم یوارزمخ اهگشدان -   ۳۹۵۱ رانهت   



هفسلف انتداس ۱۹۳۰، انرای، ب یگم  هآم ابتک م -  رانهت ۱۳۸۸   

یانرمک رادیم گنوشا هو بگتف: گدوم گنوشه ۱۳۲۳، گنوش، هیانرمک رادیم  اتاطالع -  رانهت ۱۳۸۸   

تیحیسم هشدیدر ان نیسح امام وانتارا، انب   ,Bara, Antun انیس یلوعب اهگشدان دانمه ۱۳۸۱   

القخ هدرسدر م رورشو پ وزشآم یاسنشهعامج ۱۳۴۸رداد، ه، م اظرین  اورنس -  رانهت ۱۳۸۶   

 سپ الس ۱۰ یراقن نسح اب یایوهگتفآراء و گ یررسد و بق: ن ادیقتود انخ بتکم

یانودمخ یاسنشهعامج"از  " 
۱۳۹۹- ۱۳۲۶،  نس، ح یراقن روزام امیپ  رانهت ۱۳۹۲   

طو رواب وادهانخ ازدواج تویقت رایب امگ جندر پ یایمنط : راهود رواببهب ۱۹۴۲، ایردخم ان، جنماتگ  درییح اراتشتان م -  رانهت ۱۳۹۴   

النیدر گ وفصو ت انرفع یخاریر تیس ۱۳۵۴، اسب، عیاهنپ  ایلای گنرهف -  ترش ۱۳۹۲   

ترفعم یاسنشهعامج یانبم رتوب، هالوخوبنک  ,Knoblauch , Hubert یر نشن رانهت ۱۳۹۰   

گندر ج ادانآب  
و  اتعطالز مرک. م یالماس البقان داراناسپ اهپس

گنج اتقیقحت  

 اتعطالز مرک، میالماس البقان داراناسپ اهپس

گنج اتقیقحو ت  
رانهت ۱۳۸۲  

انارفر عضحدر م ۱۳۵۵، ف، واصایهوبادکب  انایارسپ -  مق ۱۳۷۸   

(آن ایهدینرساخو ن دنم)ت گنرهف ایهدینایوشاخن م ۱۹۳۹- ۱۸۵۶د، ونمگد، زیرویف  ,Freud ,  ون امگ رانهت ۱۳۸۲   

 یندی ایاوره: ب انیرانای ایهرشگا و نهارزش یلم اشمیپ ایههتافی لیلحت اهارگک

یاعمتاج ایهرشگو ن   

 اراتشت، انیالماد اسو ارش گنرهف وزارت

یلم ایهطرح   
[ رانهت ] 

  انیرانای ایهرشگا و نهارزش یلم شایمیپ ایههتافی لیلحت اهارگک
 

یلم ایه طرح  
 

[ رانهت ] 

ریغص رانایر: یمشک ۱۳۲۹، ماسقوالر، ابرادف  یگنرهف ایهشژوهر پتدف -  رانهت ۱۳۸۵   

یالماس رانای دنمدر ت یبطل قیوفت ۱۳۲۹،  یل، ع ویلع  رانهت ۱۳۸۵ سمت -   

انریطاه انایا پت انانملساز ورود م رانای خاریت ۱۳۳۸، نیس، ح ریختفم  رانهت ۱۳۸۱ سمت -   



ارآرا و آث هب یاهگاور : نرو خساد خرهف ادرهاور، فروخسخ  ظرر نشو ن اپچ  رانهت ۱۳۸۶   

یاسیس هفسلف و روش وعوضدر م ایهالرس ۱۳۲۹واد، د جمح، میانجالری  ا(میدا و سص تاراشت)ان روشس -  رانهت ۱۳۸۰   

یاطمف ایفلخ خاریت ۱۳۵۰- ۱۲۶۱،  نمرحدالبآزاد، ع فیس   [ ابتک اییدن رانهت [۱۳۶۸] [  

ستویآش وبکالخ رثی، ه سوریم  , Morris , Heather گرنتچ رانهت ۱۳۹۸   

ومس انهج یقیطبت - یخاریت یاسنش هعامج ۱۹۱۳،  اوروستاس نتف، ل وساناوریتاس  رانهت ۱۳۸۳ سمت  -   

دازاراندر، بن، بهانرخافسم ۱۳۱۹ا، درضم، احدیماح  ثالث -  رانهت ۱۳۹۳   

میویگ یود مخ هب هک یایهدروغ ان، جونسکردریف  , Frederickson , Jon ون شنیب رانهت ۱۳۹۹   

ر و تادهس یروش هب یابیتو دس طراباز اض یای: ره ردنک یدگزن ظهحر درلنه

یدگزن رایر بورترشپ  
۱۹۷۶ا،اون، شتسویکین انکلیم اراتشتان Niequist , Shauna,م -  رانهت ۱۳۹۹   

ردنک یدگزن وبخ رایو بن یا: روشههدغاز دغ یایره فر ظرینه ۱۹۸۴،ارک، مونسنم  انکلیم اراتشتان Manson , Mark,م -  رانهت ۱۳۹۹   

رسب اتیدگزن هب تاس سب الیر و خک: ف نکن اهبرا ت ودتخ انج ری، گ اپشیب  ,Bishop , Gary John انکلیم اراتشتان رانهت ۱۴۰۰   

ونخ طرهق هس ۱۳۳۰- ۱۲۸۱، ادق، صتدایه  درانهامج  رانهت ۱۳۸۵   

اهرادهب ۱۳۸۳- ۱۳۳۵، نس، حینیسح  رگب  رانهت ۱۳۷۶   

ریبدر کنکاس ۱۹۱۸، سوری، موندروئ  طرهر قش، نیتردشیم رایسابتک Druon , Maurice,م -  رانهت ۱۴۰۰   

یاسنش اندر زب یایارهتفگ ۱۳۳۵، ورش، کویفص  سرم، هابتر کهش -  رانهت ۱۳۸۰   

هیلع هلالهمرح یدانمه اریصان هلال تآی یلمع رهیس رحور: شضح هبعک ۱۳۵۴د، مح، م ادیآبیلع کل  ارسنه اراتشتان -  مق ۱۳۹۰   

تویک  
 

اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت رانهت ۱۳۹۰   

یوپیات  
 

اراتشتو ان اپز چرک،مهارجور خام وزارت رانهت ۱۳۸۹   

امنتوی  
 

اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت رانهت ۱۳۸۹   



دویگ یم ا دروغاز م یکی ام ارن، ک سنم کم  ,.McManus , Karen M یتشپ هولک ابتک رانهت ۱۳۹۹   

وبلصاز مب حیسم م ۱۹۵۷- ۱۸۸۳، وسکی، نسیزاکتازانک  ,kazantzakis  یامج  ۹۱۳۹ رانهت   

اتافکو م تاینج اهگن اراتشتان  ۱۸۸۱-۱۸۱۱،چوویلیائخیودور مئ، فیکوسایتداس  رانهت ۱۳۹۹   

اتاریارگد و مرشم م ۱۹۴۰- ۱۸۹۱، چوییاسانآف لیائخی، موفاکگولب  و همرجت اهگنب  , هارسپ ابتر کشن  رانهت ۱۳۹۹   

الماس یندی هشدیان ازیازسب م ۱۹۳۸- ۱۸۷۷د، مح، موریاله الباق  ردوسف  رانهت ۱۳۸۸   

هیقف توالی هظریو ن یندی االریس ردمم ۱۳۹۹-۱۳۱۳،یقدتمح، مزدیی احبصم   
(، )ره ینیمخ امام یشژوهو پ یوزشآم هسوسم

اراتشتان  
مق ۱۳۸۹  

(ان) رم اقات ۱۹۶۹ا، و، امهدان  وتآم Donoghue , Emma,م -  رانهت ۱۳۹۹   

رای نیج م ۱۸۵۵ - ۱۸۱۶، وتارل، شهترونب  ,Bronte ,  یر نشن رانهت ۱۳۹۹   

از درون پرامد تیفس اخ: کمشو خ شآت ۱۹۵۳، لکای، مفول  شدیرانهم Wolff , Michael,م -  رانهت ۱۳۹۶   

(یدگو زن اتیا ادبب دهنراکپ ایداره)دی زده وابخ انبدهدی ۱۳۹۴- ۱۳۱۹، یلدعمحو، ملانپس  روفلین  رانهت ۱۳۹۱   

هانوریم ۱۳۷۵- ۱۲۸۳، زرگ، بویلع  اهگن  رانهت ۱۳۹۸   

دینک د دورییواهخیمن هچد و از آنینک بسد کیواهخیرا م هچ: آنذبج ونانق ۱۹۶۲، لکایر، میوسل  لپ م -  رانهت ۱۴۰۰   

ایهناما...خ تآی رتضح ریبره ظمعم امقم اهدگاز دی تیربو ت میلعت  
 

رورشو پ وزشآم اتعطالم اهگشژوهپ رانهت ۱۳۸۴   

(ستایه گنر )وادرییادگب ایهدینلب  
م ۱۸۴۸- ۱۸۱۸، نیج یلی، امهترونب ,Bronte , Emily 

Jane 
یر نشن رانهت ۱۳۹۶   

انهلاب یهادیحات م ۱۹۶۹- ۱۹۳۷، دینک ان، ج ولت  ,Toole , John  همشر چشن رانهت ۱۳۹۹   

ورتایآن لته م ۱۹۸۹ - ۱۹۲۱، فوس، یانگلیآت  همشر چشن  رانهت ۱۳۹۹   

ارمداد خامب ۱۳۲۴، هانت، فوادید جیس اجح  رزبال -  رانهت ۱۳۹۸   

انروی انتداس انروی اهگشژوهدر پ یانیتآش یاظمد کیعر ستدک یاهفش خاریت -  ۱۳۶۵، یلدعمح، مانیانزم  اری راه -  رانهت ۱۴۰۰   



اهوتک ایهانتداس نریتهب م ۲۰۱۴- ۱۹۲۷، لریابز، گارکا میارسگ  ,Garcia  اهگن رانهت ۱۳۹۸   

ورگ هور بگ م ۱۹۶۲- ۱۸۹۷، امیلر، ویناکف  , Faulkner ,  همشر چشن رانهت ۱۳۹۹   

یارسف - یربع ثدیو ح رآنق اهگاز ن وادهانخ میکحت ۱۳۲۵د، مح، مریهش ری دیمحم   - 
 انازم، سثدیحدارال یگنرهف یملع هسوسم

رشو ن اپچ  
مق ۱۳۹۱  

داردد نشار ن: کهنکمرمیغ نکمرمیغ اریو، مئورلف  ,Forleo , Marie انکلیم اراتشتان رانهت ۱۴۰۰   

و  وبخ ایهادتاد عجای رایب دهشاتبو اث انآس ی: روش یمات ایهادتع

دب ایهادتع نتسکش  
زمیر، جیلک ,Clear , James تدخیآزرم نزویق ۱۴۰۰   

وفوملآب راصعم گنرهف  ۱۸۹۱- ۱۸۱۲، چدروویانسکآل وان، ایاروفچنگ  رانهت ۱۳۹۵   

البقان ایههظرین ۱۳۴۷االر، دسمح، میرایسک   - 
، یمالاس البق( و ان)ره ینیمخ امام دهکشژوهپ

یشژوهپ تاونعم  
رانهت ۱۳۹۹  

یعیش انرفع لائسم اتیل: ک اتیلکال عامج رازییش مگیب هملس ام  راقاش تآی  مق ۱۳۹۲   

راصعم یالماس هشدیدر ان انسان ترامو ک دیرونهش وققح ۵۹۱۳د،م، احریلگیب  ، یالماس البق( و ان)ره ینیمخ امام دهکشژوهپ -  رانهت ۱۴۰۰   

۱۳۵۷- ۱۳۴۰ ایهالس طی رانای یاسیز سطن ۱۳۶۳،  هیم، س دمقم  ، یالماس البق( و ان)ره ینیمخ امام دهکشژوهپ -  رانهت ۱۴۰۰   

 ورایش سیاسا تت روطهشاز م سلجم اتوبصر ما بهقف ظارتن اهگایج ولحت

انبهگن  
۱۳۵۸،هیرض، مزادهیگیب رانهت ۱۴۰۰  یالماس البق( و ان)ره ینیمخ امام دهکشژوهپ -   

مذاریگار بنرا ک ودههیب ایرهکف هونگچ ۱۹۸۴ا، سل، آیکرانف  وزنر هشن Frank , Ailsa,م -  رانهت ۱۳۹۹   

ان: رم رافتاع ۱۹۵۵، ان، جامشریگ  درواریم Grisham , John ,م -  رانهت ۱۳۹۹   

تاس الر سآخ لصز فیایپ ۱۳۶۲، میس، نیشرعم  همشر چشن -  رانهت ۱۳۹۹   

دار ابطن ابت ۱۳۶۴، دیه، مانیاهنپ  ااند مهع -  رانهت ۱۳۹۸   



روردیهس ندیالابهش خیش یدگزن اسراسب ":  هعلدر و قنلق ۱۳۲۱،ییح، ییربثی "  وق -  رانهت ۱۳۹۸   

هلغشم ناب ۱۳۸۷- ۱۳۱۵ادر، ، نیمیراهاب  انهروزب  رانهت ۱۳۹۸   

زانریگ ۱۹۷۱، فی، القفش  اژمیر نشن Shafak , Elif,م -  رانهت ۱۳۹۹   

ایهنامخ هلال تآی رتضح ریبو ره هشدیاز ان یرداد: طرحخ همیاز ن ۱۳۶۴، یطفص، ماریفغ  زاریاف رمن تضه، نیالماس البقان اراتشتان -  رانهت ۱۳۹۹   

ورااشع امیق یو روای یرآنق یانبم ۱۹۷۹ر، یوق، ت یاظمک اسبع  )ص یطفصمر الشو ن همرجت یللمال نیز برکم م -  مق ۱۳۹۷   

وینثدر م قشع ۱۳۰۲- ۱۳۷۷، یقدتمح، م زیریبت ریفعج  :  ریفعج هالمار عر آثشو ن ندویت هسوسم  رانهت ۱۳۸۳   

بصعرور و تغ م ۱۸۱۷- ۱۷۷۵، نی، جنیتاوس  ,Austen , Jane انرفر عشن  ۱۳۶۸ [ رانهت ] 

یانهج و دوم اول گندو ج هلاصدر ف هسرانو ف رانای یظامط نرواب ۱۳۳۳، اوه، کاتیب  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت -  رانهت ۱۳۸۷   

لزء از کج کی ۱۹۷۲و، یت، اسستولت  تدخیآزرم Toltz , Steve,م -  نزویق ۱۳۹۹   

(اند )رمنوانخیا آواز مهگنرچخ هک یایج ۱۹۴۹ا،یلز، دیناوئ  وتآم Owens , Delia ,م -  رانهت ۱۳۹۹   

گنج انبلخ  
م ۱۹۴۴- ۱۹۰۰دو،  وانت، آنریزوپاگ تنس , Saint - 

Exupery , Antoine de 
نخس هر بشن رانهت ۱۳۹۹   

ارآث هوعمج: م وسولخسآی .مق ۵۲۵ - ۴۵۶، لیاش  ,Aeschylus یر نشن رانهت ۱۳۹۸   

زده وابخ ۱۳۶۷از، ن، ال دیمحم  دیورشخ هرکب -  رانهت ۱۳۹۹   

()ره یایاطبطب یاضق یلد عیس هلال تآی یدگزن اسراسب یانت: داس یتسین انشکهک ۱۳۶۶، ادیدهمح، میانهفاص  رزانف ضیف -  رانهت ۱۳۹۹   

ااهرد رویم ۱۳۳۹، دیه، میاعجش  انتسین ابتک -  رانهت ۱۳۹۷   

تذشگ ها چهههبدر ج ۱۳۳۳،اسب، ع یاوجد سابع   - 
، دسقم اعدف ایهر ارزششار و نظ آثفاد حینب

  اداره
رجک ۱۴۰۰  

دنابتک لاه انیارسپ رد طاهمح، م ویرض  رروهف   
 

رانهت  

مینکیم ادتع ۱۳۳۱ا، رزاد، زوییپ  زرکر مشن -  رانهت ۱۳۹۹   



شارتزی ایهالو س گرن یب یازاکورو توکس ۱۹۴۹، یاروک، هیاموراکم  همشر چشن  , Murakami ,م -  رانهت ۱۳۹۹   

یانفیدر ت هانحبص م ۱۹۸۴- ۱۹۲۴، نرومت، یوتاپک  ,Capote , Truman درواریم اراتشتان رانهت ۱۳۹۹   

بیرغت م ۱۸۱۷- ۱۷۷۵، نی، جنیتاوس  ,Austen , Jane زریلگ رانهت ۱۳۹۹   

۱۹۱۸الاز س یرقش ایاروپ خاریا: تورهاتتکدی ردهخ یونت، آنیکسوالنپ  ,Polonsky , Antony زاویبش  ۱۳۶۵ [ رانهت ] 

داریب یدگزن م ۲۰۱۵- ۱۹۴۰و.، یلدب نر، ویدای  ونامه  رانهت ۱۴۰۰   

یدرون شو آرام تیقوفراز م۱۰ م ۲۰۱۵- ۱۹۴۰و، یلدب نر، ویدای  ,Dyer , Wayne W ونامه رانهت ۱۳۹۹   

رفص تدودیحم یایهاز نر رفص تیعور در وضضح ۱۹۵۳و، ، ج التوی  اسیآت اراتشتان Vitale , Joe,م -  رانهت ۱۴۰۰   

مشکیم تالج،خ مونت یم؟ : نهیتالجدر خق نای هچب نرا ایچ لوئان، امونگری  ,Rigon , Emmanuelle یتردشیم رایسابتک رانهت ۱۳۹۹   

 هرزانف ارفو ع هتوارس هیقاز ف یایهاطرها و خههباحصا، مارهتف: گ وینعم وکلس

(رهس دس)ق یندیاءالهب هلالهآی رتضح  
ا،، رض یندیاءالهب انایارسپ ۱۳۷۶- ۱۲۸۷  مق ۱۳۸۲   

هیوفصال یلرد عال یف هریشع یناالث هالرس همرج: ت وفصر تب عامج دیقن ق ۱۱۰۴- ۱۰۳۳، نسح ند بمح، م یلامرعح  اناریصان  مق ۱۳۸۶   

الماس یتیربت ظامر نب دیدرآم ۱۳۴۴، یلد عمح، م ادیآبده یاجح  ()صیطفصمر الشو ن همرجت یللمالنیز برکم -  مق ۱۳۹۸   

ادهلقم م ۱۹۹۱- ۱۹۰۴، امراه، گنریگ  ,Greene , Graham قاف رانهت ۱۳۹۹   

دیاشب یوبادر خدر و ما پطفل ۱۳۳۱ود، مح، م ینامن !  می، آس نامن -  رانهت ۱۳۹۱   

ارواب ژان  
۱۸۸۱- ۱۹۵۸، ار، روژهدوگ نارتم  , Martin du 

Gard , Roger 
روفلین رانهت ۱۳۹۹   

وازنت درتق  
م ۲۰۱۵- ۱۹۴۰و.، یلدب نر، ویدای ,Dyer , Wayne 

W 
ونامه رانهت ۱۴۰۰   

(یظامن اهدر دادگ اتعدافم نتم راهمه ه)ب یکلم لیلاز خ اعدر دف ۱۳۰۹،الم، کیمائق   -,Ghaemi , Kamal انرمزار که رانهت ۱۴۰۰   

رانای یایتروس هعامدر ج هعوسر و تییغاد تعر ابد بیاکا تب یایتروس یاسنشهعامج ۱۳۹۹- ۱۳۲۴،دیه، مبطال  اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان   ۹۹۱۳ رانهت   



هانیاورمخ طرح دیارآماکن یالماس دارییب زشیدر خ زرگب  ۱۳۴۳، نیس، حانیهلدالبر عیام  اراتشتو ان اپچ ، ادارههارجورخام وزارت -   تهران ۱۳۹۱ 

وننو ف آداب یآرای ابتو ک یاشقن  ۱۹۵۷و، ر، ایورتپ  ،  رانای یالماس وریهمر جنه انتسگنرهف Porter , Yves,م -  رانهت ۱۳۹۲ "  

د؟انم دهزن وادهاند در خایطور بچ نریات، ک نلاتم  ,Mathelin , Catherine انب رانای رانهت ۱۳۹۲   

هطانلس مانخ زادهاهش تایمح هقلح ،وناسس  یپ نیج  ,Sasson , Jean P انکیپ رانهت ۱۳۸۴   

قوفم ازدواج  
 

تدر والیق رینهیگنرهف هسوسم رانهت ۱۳۹۲   

فریشالهرجف یالعت هلاللجع" دیهم رتضح انتوسب لبلاز ب یایههمغن ۳۵۷۱- ۱۳۱۵د، م، احیافک " (ا)سهیاب ام  مق ۱۳۸۹   

دداونخ ایبزی ایهامن ینسحال هلاءالماس میاهفو م واصخ ق ۱۳۴۰- ۱۲۶۲دد، م یلع نب هلالبیب، حیاناشک  بائص  رانهت ۱۳۹۰   

دارییر بفس ۱۹۳۱، داس رام  هتسجخ Ram Dass,م -  رانهت ۱۳۸۴   

تجهب هلال هآی رتضاء حیاالول هیقاز ب یایهازه: تهانمیکح ایرهوهگ ۱۳۵۵، دیه، میماصع  (ا )عرضالادمخ -  مق ۱۳۹۰   

داشب هتذشار گار از کک یتوق یتد حیاشاد بد !: شریبب ذتل انترکتشم یدگاز زن  
 

راصعم راه رانهت ۱۳۹۲   

ردنک یراض اریمی: ب یبرطلهم ۱۹۴۸، تریر، هکریب  ارهب کیپ Braiker , Harriet B ,م -  رانهت ۱۳۸۲   

اهترصا و فهشال: چ ۲۱ رندر ق تفن ۱۹۳۴,  رترو ، رابابم  - ,Mabro , Robert زدای رانهت ۱۳۸۹   

هیلیاعمو اس هیاطن؛ بیعیش تمکح : ۱۳۸۹)  یالماس دنمو ت ملو ع یعیش تمکح شایمه  دراص یالماس تمکاد حینب  رانهت ۱۳۹۰   

یرانای گنرهدر ف قوفم ازدواج ۱۳۴۶، یل، عیمریک  ژهدان -  رانهت ۱۳۹۳   

رانو ای الماس دنمو ت گنرهدر ف هعیش شقن ۱۳۲۴ر، باک یل، عیتوالی  ریبر کیام -  رانهت ۱۳۸۹   

راک یقیوسم هچخاریت ۱۹۴۶،  یرم، جالکاسپ  سریاهم pascall , Jeremy,م -  رانهت ۱۳۸۷   

اههغابن ولرمف ۱۹۴۴، انرای، بیسیرت  ونامه Tracy , Brian,م -  رانهت ۱۳۸۴   

(نو )در ژاپتنیش نیآئ دسقم ابت: ک یکیوجک یارس، فیکیوجک  اروانی: نتجهب  رانهت ۱۳۸۰   

رگدی هالقد منچ همیمض هب عیشت توینعم ۱۳۶۰- ۱۲۸۱، نیسدحمح، میائاطبطب  عیشت  مق ۱۳۸۵   



روزا اماز ترباز دی رانای یاشقن ۱۳۱۸، نیاز، روئباکپ  نیمیو س نزری -  رانهت ۱۳۹۲   

وناگونگ یگنرهف ایهوزهدر ح وادهانخ یایوی: پوادهانخ والتحت ۱۳۰۷د، یشم، جامنهب  یاهم -  رانهت ۱۳۹۲   

 ومرحم فیالت انسحال ریقبعال هالص: خ المسال هیلر عصع یول رتضح اترکب

هلالهمرح دیاونهر نباک یلع خیش اجح  
۱۳۴۹واد، ، ج یفجن ویوسم المسالمهیلع تیب لاه اترکب اراتشتان -  دهشم ۱۳۷۹   

نوین هانیاورمخ ۱۳۲۷، اظمد، کنروزمیف  دنش یانهج اتعطالم یلز مرکم -  رانهت ۱۳۸۵   

یمسمداد الغاء بملع خاریت ارتخمال بختنم :  ق ۷۷۴- ۷۰۴،  عراف ند بمح، م یالمس  اتوعوسملل هیربعدارالال   
 ۱۴۲۰=م۲۰۰۰

۱۳۷۹=ق  
روتیب  

حیسم ندر دی یقیقحار : تکاف لیلحو ت هزیجر ، تشب آل دهای ۱۳۰۶،  ندیالالل، جیانیتآش  ارشتان -  رانهت ۱۳۷۹   

المسالهیلع بوطالاب رتضح یدگدر زن ریی: س انمای یلجت بوطالاب ۱۳۳۶د، یج، م یائاطبورطبپ  ارریهش -  مق ۱۳۷۵   

ملو س هو آل هیلع هلالیلر صبامیادر پم هشای، ع اطیشال تنب   
ر شو ن اپچ ترک، شیالماس اتغیلبت انازمس

للمال نیب  
رانهت ۱۳۸۱  

ازیس انسو ان ریب( در رهر)صبامیپ رهیس مالار، سفص  رشو ن اپچ ترک، شیالماس اتغیلبت انازمس  رانهت ۱۳۸۵   

اداتبرار عاس ۱۳۱۲، هلدالب، ع یلآم وادیج  (را)سزهال -   =۱۳۶۸ رانهت   

 لاه تبحر مب دانرزنف وزشو آم رورشپ ایه( : راهروزانف هلع)ش سبق ابهش

المسال مهیلع انزم امو ام تیب  
۱۲۹۸، دیهدمیور، سپ یلین لیبسلس -  مق ۱۳۸۵   

یگنرهف یدسنهم هب ردیکا رویا بارهکا و راههشال: چیالماس شوشپ ۱۳۳۰، نس، حانیانینب  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۹۳   

یاسنش اهنگ ۱۳۲۴، نسح، میترائق  رآناز ق یایهدرس یگنرهز فرکم -  رانهت ۱۳۸۴   

ویولا مب یاینآش ۱۳۰۰ا، رضالم، غمیلس  وست -  رانهت ۱۳۶۱   

ویجنگ یظامن جنگ جنرار از پاالس زنخم دهزیگ ؟ق ۶۱۴-؟  ۵۳۰،فوسی نب اسی، الیظامن  یگنرهو ف یملع اراتشتان ترکش  رانهت ۱۳۹۶   



نیازنن ۱۳۳۶ر، وفلی، نیاسبورعپ  قایقش -  رانهت ۱۳۹۲   

انود جصقا ماط ببارت رایروز ب کو ی تسیدر ب ایهامرن: ب یاهآگ ازیساکپ یورد، دبف  ,Ford , Debbie انآزادگ کلک رانهت ۱۳۹۲   

(اهوتک انتار داسه)چ یتخبوشخ ابباس ۱۹۶۰،لوئانام - ک، اریتیماش  رهطر قشن  -  رانهت ۱۳۹۲   

ازجر حفاز س یایهترداشا و بهاطره: خرابحم ید بجسو م وشامخ انتسراغچ ۱۳۴۰ا، رض نس، حیعیرف  رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۸۶   

(عانم ندیزالع یراقرد عرگس اطرات: )خدهش مگ ردانگ ندیزال، ععانم  رهم ورهس اراتشتان ترکش  رانهت ۱۳۸۷   

وانوجو ن ودکک یندی اتیادب خاریت ۱۳۵۰، یل، ع اریسوانخ یفاشک  واح اراتشتان -  رانهت ۱۳۹۰   

ارمهچ دهس تسخن همیا ناز تاز آغ الماس یلیلحت خاریت ۱۳۸۶- ۱۲۹۷ر، فع، ج دییهش  یگنرهو ف یملع اراتشتان ترکش  رانهت ۱۳۹۴   

المسالهیلع ادقص رتضح ،هلاللض، فیانپمک  هیالماالس بتکدارال ۱۳۷۴-  رانهت ۱۳۷۰   

انحالص تومکدار حاسپ اریصان هلدالبع نر بابار جخترافپ یدگزن ۱۳۲۳د، مح، م اردیهتاش دیمحم  آزادی امیپ -   ۱۳۷۵ [ رانهت ] 

هیرکو ت رانط ایاز رواب ادیناس  ( ۱۹۳۷-۱۹۲۲ یلعظام، ن وینده (  اراتشتو ان اپز چرک، مهارجورخام وزارت  انرهت ۱۳۸۶   

او ارهدرب وفصت لاه والاق یانرقخ نسحوالاب خیش والو اق والاح ۱۳۵۵- ۱۲۸۱، یبتج، موینیم  وریطه  رانهت ۱۳۸۱   

۱۹۱۷،  یونت، آن سرجب  اییدن ایهانرم نریته: ب انزب یسیلگان اییر در دناصعم دهزیرگب انرم هود و نن  -,Burgess, Anthony هونآس رانهت ۱۳۸۲   

(انتداس هوعمجدراز )م شدراز و ری سیگ ۱۳۳۵،  یلد عمح، م ینودیگ  اکر تش، نرانای یگنرهف ایهاهگشایمن هسوسم -  رانهت ۱۳۸۷   

یانونی ایزورب  
م ۱۹۵۷ - ۱۸۸۳، وسکی، نسیزاکتازانک

,kazantzakis  
یوارزمخ رانهت ۱۳۸۹   

 رایر بکناز م یهو ن روفعم هر ب؟ و ام تسیر ککناز م یاهو ن روفعم هر بآم

؟ تسیچ  
۱۳۲۷-ر، غاصیل، ع ینابکنت رییام ینابکنت یریر امغاصیلع  مق ۱۳۷۸   

قوفم وانج ۱۳۲۰، اسب، عیمیرح  المج -  مق ۱۳۸۶   

دتد از شعب رجف ،یلع نب نسح، میوخنت  انکید: پجدمیام ق ۳۸۴- ۳۲۷  رانهت ۱۳۸۳   

نشف اکد ، ربولآرن  ,Arnold , Rebecca یکشر مشن رانهت ۱۳۹۹   



ویانم انرفدر ع اریتفا گب یانم نیدر آی شنریآف یطورهاس ۱۳۳۳، ماسقوالور، ابپ لیاعماس  اروانک -  رانهت ۱۳۸۱   

؟تاس مه( مرانای رای)ب انتسانغرا افچ ۱۳۶۰ر، ی، امدمقم یماشه  ردبراه ابتک -   ۴۰۰۱ رانهت   

اهتلم ریرابابن ۱۹۶۷، و ، دارونلاوغ ماصع  وزنر هشن  , Acemoglu,م -  رانهت ۱۳۹۶   

هعیش هقدر ف یوصصو خ یوممع هرصع ۱۳۴۶د، مح، میگزشپ  یالماس گنرهو ف وملع اهگشژوهپ -  مق ۱۳۹۳   

وار و دش انظ واژگفل، ت اتیاب یوانخ تدرس هدمقا مب راهمراز ه نشلز گا یایرازه

اتحیوضت  
۱۳۳۴ا،درضمح، میقالر خرزگب زوار اراتشتو ان یروشفابتک -  رانهت ۱۳۹۷   

ملع هفسلو ف خاریا : تریث ۱۳۶۷د، یج، م دیمحم یلع  رانهت ۱۳۹۶ آرون -   

اوهگتفگ هوعمج: مراندر ای یاسیس شدان ۱۳۴۷،ابوهدالب، عیراتف  یالماس گنرهو ف وملع اهگشژوهپ -  مق ۱۳۹۴   

ادعمال یاد البعرالیس ؟ق ۵۲۵-؟  ۴۷۳،آدم ندود بج، میاینس  یولم   ۳۹۶۱ رانهت   

()ره ینیمخ امام هظریدر ن یالماد اسحو ات یلم تدول ۱۳۵۰، یل، ع یوکلور لدپاس  انسیر کشن -  انتسلگ ۱۳۹۶   

خاریدر ت یعیش ایهتدول ۱۳۴۱، یلدعمحر، مگونلچ  یالمسا گنرهو ف وملع اهگشژوهپ -  مق ۱۳۹۵   

اارهتوشا، نوهگتفا، گارهتف: گ یالماس وریهمج زبح ۱۳۶۰- ۱۳۰۷د، مح، م یتشهب  هروزن  رانهت ۱۳۹۱   

ارییمو ه اونع: ت اول زلن: میورایاشع وکلس ۱۳۹۱- ۱۳۱۶، یبتج، میرانهت  دیهال حیابصم یشژوهپ یگنرهف هسوسم  رانهت ۱۳۹۳   

داری نو دی ن: دی ارمهچ زلن: م یورایاشع وکلس ۱۳۹۱- ۱۳۱۶، یبتج، میرانهت  دیهال حیابصم یشژوهپ یگنرهف هسوسم  رانهت ۱۳۹۰   

دتاهجو م رتجه:  ومس زلن: میورایاشع وکلس ۱۳۰۵، یبتج، میرانهت  دیهال حیابصم یشژوهپ یگنرهف هسوسم -   ۱۳۹۰ 
 

ا ت ۲۴ نآت سدکارت تیحیسو م الماس یللمالنیب وموزیپمس نیاول االتقم هوعمجم

۱۳۶۹آذر ۲۶  
انونو ی رانای یتدوس نمجان  نی)اول سدکارت تیحیسو م الماس یللمال نیب وموزیپمس نآت ۱۳۷۳   

 یطفصم ایههباحصا و مههالقاز : مس گنرهف ایهابتو ک ودکک اتیادب

تدوسانمرح  
۱۳۴۲، نیسداد، حح رهم ورهس اراتشتان ترکش -  رانهت ۱۳۹۶   



رانای یالماس وریهما جب گندر ج راقع یظامن ژیراتتاس لیلحو ت هزیجت ۱۳۴۰اد، ره، فیالنتهس یشدروی   اد و نز اسرک، میالماس البقان داراناسپ اهپس -  رانهت ۱۳۹۳   

هتیدرنو م یاعمتر اجییغت م ۱۹۸۷- ۱۹۳۹، سان، هپامرکافه  , Haferkamp ,  اناسنشهعامج اراتشتان رانهت ۱۳۹۶   

هامناهش انزن ۱۳۰۲، تع، طلاریصب  راس ابتک ترکش -  رانهت ۱۳۹۶   

تام راروی، ف رتبع هنیآی ویام هالس ۳۷ هنتف ۱۳۳۴، یلع الم، غیاسبع  رزائ اراتشت، انمق هدسقم هانتآس -  مق ۱۳۹۶   

آراانهج خاریت ق ۹۷۵-؟  ۹۰۰د،محم ند بم، احینزویق اریفغ  راطیاس  رانهت ۱۳۹۶   

رانر اییاهشر و ماخفم ۱۳۴۸د، ریو، فلماسق  رطاه -  رانهت ۱۳۹۳   

مسوالریکو س الماس ایهیارویروی نیتسخن ۱۳۲۹، نسد حمح، م زورق  سرمه - رانهت ۱۳۹۶   

انویام خاریت هامندرس  
 

انساالح مدیق رانهت ۱۳۹۴   

(االتقم هوعمج: )م خاریا تب الس یس ۱۳۹۴- ۱۳۳۰، ادقص د،ونهنیآئ  وتت ابتک  رانهت ۱۳۹۱   

وینعم وینثم هب یاهگا ن: ب رآنق ایههصق ۱۳۲۶ا، درضمحور ، مپ یشرعم  روفلین -  رانهت ۱۳۹۶   

تاسیو س تاهقوا، فقو ت ملع دانانخ ۱۳۱۷، ادی، ه یاهروشسخ  روقش هبلک -  مق ۱۳۹۶   

یالماس البقاز ان سپ یالماس دارییب دوم وجم ۱۳۴۰د، یج، ماجاتفص  دارییب نروش اقآف -  رانهت ۱۳۹۴   

تنس لر اهیاسفدر ت المسال مهیلع تیبال لاه ۱۳۳۵د، مح، م ویضرتم  ()ع هاطمف فوسی -  دهشم ۱۳۹۳   

انیاسبع خاریت هامندرس ۱۳۵۷، هلال ، روح یاسبع  انساالح مدیق -  رانهت ۱۳۹۴   

یانندی یمیراهاب نیسحالمر غتاد دکتا اسب یایوهگتف: گ هلال لق، عرآنق ۱۳۱۳، نیسحالم، غ یانندی یمیراهاب  اتاطالع -  رانهت ۱۳۹۶   

راصعو م کیالسک ایردهک: روی ندی یاسنش هعامج رگن، ای تورشف   ,Furseth , Inger یملع دنمت رانهت ۱۳۹۷   

(ادیقترد اعک)روی مریک رآنق ندویو ت عمج ۱۳۳۷،  یل، ع یانترسهش  ام لیدل -  رانهت ۱۳۹۶   

 هواج، خ راقاش خیا ، شنیس ن، اب یارابظر فناز م یاسیس هفسلدر ف یوح اهگایج

نیهالتمدرالو ص یطوس ندیرالیصن  
ادرضم، اح دمقم یزدانی یمالاس گنرهو ف وملع اهگشژوهپ  مق ۱۳۹۵   



آن رانگ شرایو وی ندی شرای: وی رآنق اهگدر ن تدعب ۱۳۳۴د، محم یل، عزدیی  یالماس گنرهو ف وملع اهگشژوهپ -  مق ۱۳۹۴   

۱۳۷۷الس یانجنسرف یماشه اطراتو خ هامارن: ک تحلصم ویجتسدر ج ۱۳۹۵- ۱۳۱۳ر، ب، اکیانجنسرف یماشه  البقان ارفعر مشر نتدف  رانهت ۱۴۰۰   

 ۱۳۲۹ا ت ۱۳۲۷از  انجایآذرب داننمتسم هالنعفنم تیلاع: فانار و نک یدر پ وچک

دییورشخ  
۱۳۵۱د، محو، مجالم رانتاخ -  رانهت ۱۴۰۰   

راصعم راندر ای تعریو ش ونانق شال: چ ونانق رانحو ب درنم تدول ۱۳۹۹- ۱۳۴۳، داود، یرحیف  یر نشن  رانهت ۱۴۰۰   

الکرادی تاومقم شبنج نیوم: س یرایگ الماس ۱۹۲۳، تس، ارنهتولن  ثالر ثشن Nolte , Ernst,م -  رانهت ۱۳۹۹   

ا(ههطابا و خههالق)م تاسیو س خاری، ت تعریو ش وققح اب: در ب التامت ۱۳۰۲،  یلدعمحد، موحم  هارسپ ابتر کشو ن همرجت اهگنب -  رانهت ۱۳۹۹   

یانمثو عیآرش تروای هب رانای روطهشم ۱۳۴۹، نس، حیرتضح  وسوگل -  رانهت ۱۴۰۰   

نیدروغ دومران: رف راناز ای نریحب یدای: ج یودنشخابن اهنگ ۱۳۹۸- ۱۳۰۴د، م، احداریتاق  یالماس زرگب ارفعمرةالز دایرکم  رانهت ۱۳۹۹   

یوممع ایضو ف یراسکدم یهت ایهانکم رزاز، تنیکاسه  ,Hoskyns , Teresa رهر ماغا سسیر تشن رانهت ۱۴۰۰   

اتیر و ادبنر هب گنر جیاثت ابدر ب یایارهتس: ج یرانوی یعیطب خاریت م ۲۰۰۱- ۱۹۴۴، ورگئد گریفند، ویالبزی  ,Sebald ,  بوخ اراتشتان رانهت ۱۳۹۹   

۱۲۹۹دنفاس ومس ایودتک هب ویسرانف اهگن  
 

راندر ای هسرانف یاسنشرانای نمج، انروزهیف لپ رانهت ۱۳۹۹   

زن یاعمتاج اهگایج ریگازنا: باز ژرف رونیب هب یاهگن ۱۹۴۰،تیول، جلچیم  وبخ اراتشتان MitchJuliet,م -  رانهت ۱۳۹۹   

 الکرادی هونگر چییغ: ت مسروریت ایههشو ری وردهرخس یاعمتاج ایهشبنج

ود؟شیم  

۱۹۸۰ا،تسکیس نیتسری، کارتهنرای  , Rinehart,م - 

Christine Sixta 
وسوگل مق ۱۴۰۰   

۱۳۴۹دنفا اساز تاز آغ قلخ یدایف ایهکریچ شبن: جلکاهی، س بش ماس ۱۳۴۴، وش، انیحالص  اهگن -  رانهت ۱۴۰۰   

رخوذ سفن  ( ۱۲۹۹-۱۳۲۰ ۱۳۵۷ا، درضم، احیزارع (  یملع دنمت -  رانهت ۱۴۰۰   

راندر ای هعوست انتداس  
 

رکف وحل رانهت ۱۴۰۰   

(.ق ه۱۲۶۴-۱۲۱۰ار ) اجق دوره رانای اریگن خاریا در تهتروای النک ۱۳۵۹ر،یداممح، م دزادهماح  یگنرهف اتعطالو م یانسان وملع اهگشژوهپ -  رانهت ۱۴۰۰   



از  لبق ، دوره رانای قلخ ندیاهجم انازمس یاسنش انس: ان قلد خاهجم کریچ ۱۳۵۵، نسح، مزال  سریاهم -  رانهت ۱۴۰۰   

 گندو ج نیب راناز ای یایکرید آمنمشدان اطرات: خروتیو ب رانهت اطراتخ

یانهج  
۱۹۳۳،ان، ج وریای هارسپ ابتر کشو ن همرجت اهگنب Avery , John,م -  رانهت ۱۴۰۰   

انهو ج رانار در ایتر رفییغت ذاریگتاسیس وردیم اتعطال: م رانای رایر بگنلت ۱۳۶۷ا، رضیل، عیسیفن  انکلیم اراتشتان -  رانهت ۱۴۰۰   

( ۱۳۰۲انآب -ر ی) تیرانای ایه آلدها ایی وبطلم المک ۱۳۴۲ا، ، رضیایرضهش آذری  ابتک انهج رینه - یگنرهف هسوسم -  رانهت ۱۳۹۹   

یامادکاد شصتاق ۱۹۴۱، و اسرون، بریف  یارسپ هسویر نشن Frey , Bruno S.,م -  ]آنهت ۱۴۰۰   

ولغم دوره یاسند شنس ارهدرب یایارهتسج  
 

نخس اراتشتار، انشود افمحر متدک اراتشتان رانهت ۱۳۹۹   

۲۰۲۰ات الدییم ۱۷۲۰ الاز س طهراب کی خاری: تطهراب کی خاریا تکریو آم رانای ۱۳۵۳،ان، جانینزویق   -,Ghazvinian , John اژمیر نشن رانهت ۱۴۰۰   

اراجر قصع راندر ای تدالو ع انن یانفت، اسنیرونک  ,Cronin , Stephanie ر ژرفشن رانهت ۱۴۰۰   

رآناز ق ویرتپ ۱۳۵۸- ۱۲۸۹ود، مح، میانقطال  ارشتان یامهس ترکش  رانهت ۱۳۸۱   

انهج انادیدر  انرفع ۱۸۸۸،یدنیر، سسنپاس  سرمه Spencer , Sidney,م -  رانهت ۱۴۰۰   

 هب رابس انترسهدر ش راتکدم هرقف تیالعو ف لیکش!: )ت رابدر س راتکدم هرقف

(دهشر نشتناد مناس تروای  
۱۳۵۰،می، رح تخبکین  

 ورایش سلجاد منز اسرکو م وزه،مهانخابتک

یالماس  
رانهت ۱۳۸۸  

ورصم ایرهنه یوممع خاریت ۱۳۵۸- ۱۲۶۶، یقنیل، عریوزی  اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان  رانهت ۱۳۸۳   

ویلهپ هار باجاز ق تومکح القتو ان تسیالیوسس زبح ۱۳۴۳، ندیال الم، ک یائاطبطب  ابزی -  رانهت ۱۳۸۷   

داماع ارهدرب ۱۳۳۹د، یع، سیدنم  هارسپ ابتر کشو ن همرجت اهگنب -  رانهت ۱۳۹۷   

ولامد شماح تروای هب خلت خاریت ۱۳۳۸د، محمو، وزلراگق  اهگن اراتشتان هسوسم -  رانهت ۱۳۹۷   

یرانای اریگن خاریو ت مترس دانانخ ایهتروای ۱۳۵۱،یاق، سیازرانگ  زرکر مشن -  رانهت ۱۳۹۷   

رزیر مفص طهقن ۱۳۴۵،  یضرت، م زاده انازیبخ  زرکر مشن -  رانهت ۱۳۹۶   



اتوانیح وققح یاسیاد سصتاق اب، ب ورست  , Torres , Bob زرکر مشن رانهت ۱۳۹۶   

د یس اجح هلالتاد آییالس نیمتسیب ایارهتوشا و نارهتفگ هوعمجر: مکفند روشزاه

()ره یماتخ هلال روح   
یماتخ گنرهف هانخ رانهت ۱۳۹۰   

 ندیالاللد جیر ساصعم وفسلیف ارهدرب یاهروشسخ ادید هید سنتسم اطراتخ

اعتم تیعمج - یلم تاومقم تضهو ن یانیتآش  
۱۳۱۷، ادی، هیاهروشسخ روقش هبلک -  مق ۱۳۹۵   

یگنرهز فرک: مطرح ارهدرب یاهروشسخ ادید هید سنتسم اتاطرخ ااروپ یالماس   

دننل  
۱۳۱۷، ادی، هیاهروشسخ روقش هبلک -  مق ۱۳۹۶   

۱۳۱۷، ادی، هیاهروشسخ  یرابت نسر حتدک ارهدرب یاهروشسخ ادید هید سنتسم اطراتخ روقش هبلک -  مق ۱۳۹۵   

زریبت ایملو : ع هروعشم روطهش: مارهدرب یاهروشسخ ادیدهید سنتسم اطراتخ ۱۳۱۷، ادی، هیاهروشسخ  روقش هبلک -  مق ۱۳۹۶   

وزدآمنپ ایهتایکا و حهانت: داساشتهب ولکشک دهردآورن، گ - ۱۳۲۹، هلدال، یاشتهب  انحبس  رانهت ۱۳۸۷   

 دوران یاسیس زابا و احهانازمس ارهدرب یاهروشسخ ادید هید سنتسم اطراتخ

البقان ... 
۱۳۱۷، ادی، ه یاهروشسخ روقش هبلک -  مق ۱۳۹۶   

شره ۱۳۵۲ا، رض، یانرخیام  قاف -  رانهت ۱۳۹۶   

یکمن جنگ ایهانت: داسهامن جنگ ، امیلر، ویناکف  قاف Faulkner , William,م ۱۸۹۷- ۱۸۹۷  رانهت ۱۳۹۶   

انوانا و جهیفل، س وانر ، اخر : االزهصا در مودتک ۱۳۱۷، ادی، ه یاهروشسخ  روقش هبلک -  مق ۱۳۹۵   

هالغبال جهدر ن یگامودکخ یاسنش تخ: ری یاهبت اخک ۱۳۳۴، یطفص، میرانهاد تشدل  ادری -  رانهت ۱۳۸۷   

 هانرمحاد مناس اسر اسب انمآل لوامع ایهتیالعاز ف ایهوش: گ مجنپ ونتس

ایانتریب  ( ۱۳۲۴- ۱۳۲۰، رانای  ) 
۱۳۳۳، اوه، کاتیب مرجت، مدهردآورن، گ -  ابتک انهج رینه - یگنرهف هسوسم  رانهت ۱۳۹۱   

انزن ارهز دربیچ همه ۱۳۴۸ود، عس، م شخب نروش  دهردآورن، گ -  ابزی  رانهت ۱۳۹۰   

هعامج هتخیرهف ایرهشق ریذیپ بید آسر رونب یاهگ: ن ردانرگس ارهتس ۱۳۱۷ا، ، رض ژنیب  ابزی -  رانهت ۱۳۹۰   



والب الس ۱۳۳۶،اسب، عیروفعم  وسنقق -  رانهت ۱۳۹۹   

م ۱۹۵۰- ۱۹۰۳، ورج، جاورول ۱۹۸۴ ,Orwell , George تدخیآزرم نزویق ۱۴۰۰   

ری یخاریت اییرافغا: جرگ ۱۳۴۲، اسب، عیاندیق  رانهت ۱۳۸۴ آرون -   

رانای رقدر ش هانگیب ایهتور و دولضاد حناس  
 دسق انتاد آسنز اسرکا و مهوزها، مههانخابتک انازمس

ادناس . ادارهویرض  

اد نز اسرکا و مهوزها، مههانخابتک انازمس

ویرض دسق انتآس  
دهشم ۱۳۸۲  

،  دوم دوره ایهگنج همیمض ه( بو روس رانای اول ایهگنج خاری)ت هیطانلر ساثم

[رازییش اوری]خ نیرنقذوال خاریاز ت  
، یلقفجن نب رزاقدالب، عیلبدن ونتفم یاراتشتان هسوس، م رانای هامروزن ق ۱۲۴۳- ۱۱۷۶  رانهت ۱۳۸۳   

(خاریت هت)رش سزانیب خاریت رید اممح، م ورین خیش  ورن امیپ اهگشدان  رانهت ۱۳۸۴   

انویفص  
 

یولم نراهت ۱۳۸۰   

از  یطوس ندیرالیصنهواجو خ یزالد غمحم امام ایرهیسف: ت تاسیو س ندی طهراب

تاسیو س ند دیونیپ  
رجر، اییم یر نشن  رانهت ۱۳۸۰   

 یلعنیسرزا حیم دانزن نیر زمر سب یائهب یازل تابر: رقباک نجد سریخ اتداماق

رانهدر ت هلاءلهب  
۱۳۷۲- ۱۲۸۲، بیب، حتابث راصعم اهگر نشن  رانهت ۱۳۹۹   

رانای هعوسو ت تین، ام وققح رایب رگتس یشوش؛ ک امرجر : بهم هر براز س  
 

اتاطالع رانهت ۱۴۰۰   

قیقحت روش ۱۳۴۰، نیس، ح وینده  روفعر مشن -  مق ۱۳۷۶   

النیگ انخ ۱۳۶۶- ۱۲۸۰، یلد عمح، ماریفص  ایلای گنرهف  ترش ۱۳۸۹   

 هوط بربم دارک( )مروطهشر مصاد )عرآبتدر اس یاعمتاج - یاسیس ارزاتبم خاریت

(راندر ای الدییم ۱۹۱۱ - ۱۹۰۵ البقان خاریت  
، ا.ام فی ویاتم ,Matveev , A. M یانسان وملع هعوسو ت اتقیقحت هسوسم رانهت ۱۳۸۶   

راریکت ۱۳۹۴-؟  ۱۳۲۰ر،اصرار، نیورپپ  گارنک  رانهت ۱۳۸۰   

هونخمه ۱۳۵۲، مری، میاحری  االن، شانمرسپ -  رانهت ۱۳۹۰   



 رونا قاروپ لامکو ت نویکد تنرایف یخاریت یررس: ب طیوس رونود قولا ماروپ

الدییم ۱۶ا ت ۴ ایهدهس طیوس  
۱۹۲۴، ، ژاکوفوگل رویک م -  رانهت ۱۳۹۸   

یالماس وفصو ت انرفدر ع زن ۱۹۲۳، اریمه، آنلمیش   - , Schimmel ,  ریر تشن هسوسم رانهت ۱۳۸۱   

هضریف نریتزرگب ۱۳۹۹ - ۱۳۱۳، یقدتمح، م زدیی احبصم   
(، )ره ینیمخ امام یشژوهو پ یوزشآم هسوسم

اراتشتان  
مق ۱۳۸۹  

وادهاندر خ نریاط آفشو ن شخب شآرام لوام: ع رانبر دلس ۱۳۴۹، نیسرحیرد ، امورفپ یکانب  قشع راه ثدیح -  انهفاص ۱۳۹۲   

هکم هامرنفس ذیانپ  ، ق ندیابعال نزی نب ومصعد ممح، ماهشیلع ومصعم  رانهت ۱۳۸۴   

ارترف ایهوهیو ش وان، جریبره ۱۳۴۲-د، م، احیباسمطه  وتاقی  مق ۱۳۸۱   

یراساکونیهو ص لیرائوسی ۱۳۳۴،  ماش، هیوحرلیم  ارفعر مشن -  مق ۱۳۹۳   

یالماس لقد عقن ۱۹۲۸د، مح، مونارک  دهای -  رانهت ۱۳۷۹   

(یانسان وملد عارش یاسنارشک ایههت؟ )رشمینک قیقحت هونگچ ۱۹۴۵، نوریر، لتسکلب  ورن امیپ اهگشدان Blaxter , Loraine,م -  رانهت ۱۳۸۳   

یاسبو ع ویر امنه ۱۹۲۹،  گار، آلرابگ   - ,Grabar, Oleg یولم رانهت ۱۳۷۶   

یالماس انرفار در عتس: ج باتآف ایههوچدر ک ۱۳۹۹- ۱۳۱۳،  یقد تمح، م زدیی احبصم  ()ره ینیمخ امام یشژوهو پ یوزشآم هسوسم  مق ۱۳۹۰   

 ریجه زدهیس رنق ایمل: از ع زازیک یدایف هالمار عو آث الح رحاز ش ریصتخم

ریمق  
۱۳۲۴ا، رضالم، غیراقع یدایف اراپچ -  رانهت ۱۳۹۴   

(االتقم هوعمج)م انتسرجو گ رانای یگنرهو ف یخاریت لابقتم راتیاثت  
و  رانای یگنرهو ف یخاریت لابقتم راتیاثار تنیمس

(نراه: ت۱۳۷۷)  انتسرجگ  
اراتشتو ان اپز چرک، مهارجور خام وزارت رانهت ۱۳۸۰   

ویولم اننخس تیذابج لوامع ۱۳۷۷- ۱۳۰۲، یقد تمح، م زیریبت ریفعج  ریفعج هالمار عر آثشو ن ندویت هسوسم  رانهت ۱۳۸۲   

 دینبعموا و جتحم لیلحا تب راهمه یرانای داننمشدیظر اننا از مهدنمت ویگتفگ

اهاهدگدی  
۱۳۴۰د، محژاد، مورنصنم  - 

و  یانسان وملع دهکشژوه، پیاهگشاد دانهج

یاعمتاج  
رانهت ۱۳۸۱  



هب لین تهج ؛ انسان ودیار وجتاخر ساصنع نییبت  اتآی هب هوجا ت؛ ب سفن هیزکت 

المسال مهیلع تیب لاه اتو روای  
۱۳۴۷ا، درضم، احوتاخ رداف ابتک -  مق ۱۳۹۰   

 اقتشمال هزهن ابتاز ک اسبت: اق سدلر و االنصو م ودانسال و ارض ربغمال هفص

اقاالف راقتاخ یف  
ق ۵۶۰- ۴۹۳د، محم ند بمح، م یسادری الماس خاریت دهکشژوهپ  رانهت ۱۳۹۱   

رثو ن ظم، ن یارسر فاصعم اتیادب ایهانریا : جهظهحار لبویج ۱۳۲۶ر، فعد جمح، م یقاحی  یامج -  رانهت ۱۳۸۱   

وارجخ الماس یموریال هیاج، ن هلیجوعب  وتت ابتک  رانهت ۱۳۹۰   

تیانسان م، طع میراهاب ۱۳۳۹ر، اص، ن دویهم  انتدوس -  رانهت ۱۳۹۶   

دنآییمن اهوتک لاقع انزن اانارد ، یاره  ,.Ehrhardt, Jana U ونتزی رگب رانهت ۱۳۸۴   

رگدی یاهگظ، از نافح ۱۳۱۶، یل، عوریصح  همشر چشن -  رانهت ۱۳۹۱   

 الدر س ریبره ظمعم امقم اتانیاز ب یکی یزجم رح: ش یگنرهف ایههدغدغ

هل ظمعم اتانیر بگاز دی ادهفتا اسب ۱۳۷۳   
ادیهج هسوسم مق ۱۳۹۰   

راندر ای ارهک هآب یهامرنفس ؟م ۱۷۰۰-؟  ۱۶۴۰، یملارت، بارهک  تشگلگ  رانهت ۱۳۸۷   

اهزارهه دسقم ان، زب یوح ۱۳۳۰، نیس، حیقیوفت  یانسان وملع هعوسو ت اتقیقحت هسوسم -  رانهت ۱۳۸۵   

دوزالهک فوسد ییهش یدگاز زن یت: روای هتوخس ایهژهم ۱۳۵۳د، امدوز، حالهک   - 
اد و نز اسرک، م یالماس البقان داراناسپ اهپس

دسقم اعدف اتقیقحت  
رانهت ۱۳۹۰  

مدیدینخ یتو ح مدیانا م، م ترف مسیونمک ۱۹۴۹ا، کالون، اسچیولدراک  انمر گشن  Drakulic,م -  رانهت ۱۳۹۲   

آزاد / ارادهدروغ ۱۹۶۷، ام، سسریه  انمر گشن Harris , Sam,م -  رانهت ۱۳۹۳   

۱۳۹۳ااز تاز آغ لگنج تضهذ ناخم یفیوصت ایمنراه ۱۳۶۱، امنهژاد ، بن یانضرم  ایلای گنرهف -  ترش ۱۳۹۶   

اروارده اهگشدان هب ادیقتان یاهگن ۱۹۴۷آر،  ری، هسیوئل  یاعمتو اج یگنرهف اتعطالم دهکشژوهپ Lewis , Harry R,م -  رانهت ۱۳۹۵   



اهاریترفگا و الیب ونرامیپ یایارهتفگ ۱۳۲۱، نس، ح ارزادهختاف  ارفعم کین -  رانهت ۱۳۹۸   

تسین یادفصت یاقفات چیه  
 

وسمشال سمش رانهت ۱۳۹۲   

رانای رورشو پ وزشآم لائسم ۱۳۲۲د، م، احازادهآق   - 
 یانسان مولع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

(تما ) سهاهگشدان  
رانهت ۱۳۸۳  

(ردیف وکل) س ظمر اعبامیپ یالقاخ رهیس ۱۳۴۴ا، درضمح، ماریبج   - 
در  ریبره ظمعم امقم یدگنایماد نهن

ارفعر مشر نتا ، دفهاهگشدان  
مق ۱۳۹۰  

انهج اتیادب خاریاز ت یایهرگب ۱۳۴۵ا، درضمح، مدیوحم  امن یتسه -  رانهت ۱۳۸۴   

تنس لاه یهقف بذاهو م رآنق اهگاز ن یاعدف ظامن ۱۳۴۰، نیسحالم، غیراباع  دسقم اعدف ایهر ارزششار و نظ آثفاد حینب -  رانهت ۱۳۹۰   

الماالسیر فدیغال ابتک همرجت المر در اسدیغ  
 

اوعاست رانهت ۱۳۸۰   

یفقد ثیبع یاب نارابتخم امیق تیاهم ۱۳۲۸،  لاضوف، ابیاناردک ویرض  ز رک، میالماس اتغیلبر تت، دفمق هیملع وزهح -  مق ۱۳۷۳   

(رانه: ت ۱۳۹۰:  نیمجن)پ فوسی یادب زهایج  اعدف اهوتک انتداس ریراسس وارهنشج نیمجن: پاهوتک انتداس ارهدرب هالقم اردههچ رریص  رانهت ۱۳۹۰   

(از ازدواج شیپ وزش) آم ازدواج ۱۳۵۱، دیه، میادقدصمحرمیم   - 
، انهفاص انتاس یتسزیهب انازم، س شدان امغیپ

رییگشیو پ یگنرهور فام تاونعم  
انهفاص ۱۳۸۹  

رآندر ق تریدیاز م یایهوهل: ج انمیلس کلم ۱۳۴۳، یلد عمح، م اریصان  ورن تدایه انیب -  رانهت ۱۳۹۲   

۱۹۱۵-۱۹۷۰دهریفال رشسمه هر بدگایه ایههام!: ن نم نیازنن ۱۹۵۵رود، رتر، گدگایه  هفسلار، فگو ن شقن Heidegger , Gertrud,م -  رانهت ۱۳۸۶   

هتسکش ایهالب م ۱۹۳۱- ۱۸۸۳، لیلخ رانب، جرانبج  دریلک  رانهت ۱۳۸۷   

ودب هک یرانهت ۱۳۶۵ا، درضمح، مزادیهب  رنق اریمعر منه -  رانهت ۱۳۹۳   

لاویت ارهدرب ۱۳۳۴، نسراد، ح یطارم  عرجم ابتک -  رانهت ۱۳۹۰   

اد(ناس تروای هب یفواق فرید شیج: )مانازمور از سبع ۱۳۴۶رزاد، هور ، شپ اناسس  یالماس البقاد اننز اسرکم -  رانهت ۱۳۸۶   



یالماس دنمت زرگب ایهابتک ۱۹۱۷،  شخب یب، ن وصلب  هنیفس م -  رانهت ۱۳۸۳   

اوالنار معدر اش قشو ع لقع یلیلحت یررس، ب یداییو ش یگرزانف ۱۳۴۰ا، درضمح، میانهفر اصصن  تشهب تشر هشن -  انهفاص ۱۳۷۱   

راصعم رانا در ایهاریگن خاریت یاسنش انریج لضفوال، اب وریکش  رانای یالماس البقان خاریاد تینب   ۱۳۷۱ [ رانهت ] 

 رانای ایهگنا جت هویفص یاشروپاز ف آن ینارم کیلم جنو پ اغبهر: قهسمخ وکلم

 و روس
م ۱۸۸۸- ۱۸۳۵، یراف ,Raffi ام ابتک رازهیش رانهت ۱۳۸۵   

()ع امام ملدر ع یشدیازانب ۱۳۳۴، نس، حریبره  رویک -  رانهت ۱۳۹۴   

رانای یلم اهگشدان از ادیناس  ( ۱۳۵۸-۱۳۳۸  ) 
 

اراتشتو ان اپز چرک، میتشهد بیهش اهگشدان رانهت ۱۳۷۹   

آزاد هعامج ایهانینب ۱۹۵۲، ونمر، ایلاتب  لارگر سشن Butler ،, Eamonn,م -   تهران ۱۳۹۴ 

انیب زار آزادیاب هبعج  
 

رویر کشن رانهت ۱۳۹۵   

هو آل هیلع هلالیلر صبامیپ ینیشانج رانحب ۱۳۳۹-، فوس، ییالمغ  قشع تآی  مق ۱۳۸۲   

یتسیونیهص موط رژیقور و سد ظهر: رونرابابرد نبن نس، حظیواع  (امیدا و سص اراتشت)ان روشس  رانهت ۱۳۷۹   

انانخلای  
 

یولم رانهت ۱۳۸۴   

 


