
�سانشباتکهرامش
�لم

:۵۱۳۷۵۱۸

سابع،نمیا�لیلنافل�م /۲ناسآباتکمیسی�نبومینا�خب :]هوزج[دارمداتسا:روآديدپمانونا�نع
.یرظنیداه،ضایفرغصا�لعیراکمهاب،�حایس

.۱۳۴۹،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک،رامآقیقحتوهعلاطمزکرم :نارهت:رشنتیعضو

.ص۱۶:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

تبثتاعالطا:

۲۹۷/۱۶۲۵۶:دنسهسانش
یامنهار�حایسسابعهبتاناریمشگنهرفهرادافرطزاناشنهعطقکیآاطعا:نا�نع

۰۰وق�فهرادا�تامیل�ت
۱۳۴۲:داجیاهرود/ خیرات
ص۴:یرهاظتاصخشم
یامنهار�حایسسابعهبتاناریمشگنهرفهرادافرطزاناشنهعطقکیآاطعا:ا�تحموهنماد

۰۰وق�فهرادا�تامیل�ت
ش۱۳۴۲:رگفیص�ت

تاناریمش
تاجردواهناشن،باقلا،بصانم
تلودنانکراک
شنادهاپس

ناريا�لمويشرآ:دنسيرادهگنزكرم
۲۹۷/۱۶۲۵۶:دنسهسانش
۲ژ۴۰۷:ويشرآردلحم پآ ۱

سابع،�حایس:هسانشرس
.�حایسسابعهتش�ن /درمهکماباب:روآديدپمانونا�نع
.۱۳۵۳،یبیجیاهباتک،ریبکریما :نارهت:رشنتاصخشم

.ص۷۳:یرهاظتاصخشم
لایر۵۰:کباش
۱۴نرق -- �سرافیاهناتساد:ع�ض�م
۲ب۲ی/ PIR۸۱۰۸:هرگنکیدنبهدر ۱۳۵۳
۸:ییویدیدنبهدر اف ۳/۶۲
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�سانشباتکهرامش
�لم

:۱۸۳۲۲۸۳

�لیلیراکمهاب،�حایسسابع،�هاشناهججریانافل�م /میسی�نبومینا�خب:روآديدپمانونا�نع
نودیرفزا�طاطخ؛]نارگیدو[ … �نامزنامزدمحم�شاقن؛)�هآ( نمیا

.�هاشناهج
)�گنرشخب( ر�صم.ص۶۷:یرهاظتاصخشم
.تساناسآباتکجنپوسیردتیامنهاریارادباتکنیا:تشادداي
.نالاسگرزبشز�مآیاربمیسی�نبومینا�خب :دلجیورنا�نع:تشادداي

�سانشباتکهرامش
�لم

:۳۱۱۱۹۱۲

۱۳۰۸ - ،)نمیا( �لیل،�هآ:هسانشرس
یراکمهاب؛�حایسسابع،)�هآ( نمیا�لیلنافل�م /میسی�نبومینا�خب:روآديدپمانونا�نع

یرظنیداه،ضایفرغصا�لع
.۱۳۴۸،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :نارهت:رشنتاصخشم

۶۶ص:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

�لبق�سی�نتسرهف:

تساسیردتیامنهارباتککیوناسآباتکدلجراهچیارادباتکنیا:تشادداي
.نالاسگرزبشز�مآیاربمیسی�نبومینا�خب :دلجیورنا�نع:تشادداي
.نالاسگرزبشز�مآیاربمیسی�نبومینا�خب:دلجیورنا�نع
�سانشباتکهرامش
�لم

۸۸۶تم:

۱۳۰۸ - ،)نمیا( �لیل،�هآ:هسانشرس
یراکمهاب؛�حایسسابع،)�هآ( نمیا�لیلنافل�م /میسی�نبومینا�خب:روآديدپمانونا�نع

یرظنیداه،ضایفرغصا�لع
.۱۳۴۸،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :نارهت:رشنتاصخشم

۶۱ص:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

�لبق�سی�نتسرهف:

تساسیردتیامنهارباتککیوناسآباتکراهچیارادباتکنیا:تشادداي
.نالاسگرزبشز�مآیاربمیسی�نبومینا�خب :دلجیورنا�نع:تشادداي
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.نالاسگرزبشز�مآیاربمیسی�نبومینا�خب:دلجیورنا�نع
�سانشباتکهرامش
�لم

۸۸۷تم:

�ئادها:هژيوهع�مجم
۹۹۸/۱۸۶۴:دنسهسانش
]دنس[میسی�نبومینا�خب:نا�نع
رگادها،- ۱۳۰۶،)رظنریپ(هنیمث،نابهچغاب:اشنم
.۱۳۴۴:داجیاهرود/ خیرات

.).ص۷۱( گرب۳۷:یرهاظتاصخشم
سابعو�هاشناهججریاۀتش�ننالاسگرزبشز�مآیاربمیسی�نبومینا�خبباتک:ا�تحموهنماد

.)رظنریپ( نابهچغابهنیمثزا�نادردقورکشت،نمیا�لیلیراکمهابو�حایس
- ۱۳۰۶،)رظنریپ(هنیمث،نابهچغاب:رگفیص�ت

 - ۱۳۰۸،)نمیا(�لیل،�هآ

۱۳۰۵-۱۳۷۰،جریا،�هاشناهج
]رگیزاب[ ،سابع،�حایس

شرورپوشز�مآترازو .ناریا:رگفیص�ت
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

]۱[اهباتک:رگفیص�ت
Books

نالاسگرزبشز�مآ
Adult Education

ناريا�لمويشرآ:دنسيرادهگنزكرم
۹۹۸/۱۸۶۴:دنسهسانش

۱۳۰۵-۱۳۷۰،جریا،�هاشناهج:هسانشرس
سابع،�هاشناهججریانافل�م /نالاسگرزبشز�مآیارب�تسردنتوتشادهب:روآديدپمانونا�نع

.نادا�س�نیاهیندنا�خهیهتزکرمناگدنسی�نیار�شرظنریز؛�حایس
.۱۳۴۷،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :نارهت:رشنتاصخشم

.ر�صم :.ص۴۶:یرهاظتاصخشم
.می�شدا�سابومینا�خب:تسورف
تسرهفتیعضو
�سی�ن

.یراپسنورب:

�تمالس:ع�ض�م
سابع،�حایس:هدوزفاهسانش
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نادا�س�نیاهیندنا�خهیهتزکرمناگدنسی�نیار�ش:هدوزفاهسانش
یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک .ناریا:هدوزفاهسانش
۹ب۹ج/RA۷۷۶/۵:هرگنکیدنبهدر ۱۳۴۷
۶۱۳:ییویدیدنبهدر
�سانشباتکهرامش
�لم

:۱۶۰۹۳۸۴

،�هاشناهججریانافل�م/]باتک[ ناتسبدلوا�سرافباتکسیردتیامنهار:روآديدپمانونا�نع
�حایسسابع

۱۳۵۲،ناریا�سردیاهباتکنامزاس :نارهت:رشنتاصخشم
.ص۱۵۹:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

)تبثتاعالطا( �سی�نتسرهفراظتنارد:

�سانشباتکهرامش
�لم

:۲۴۶۵۸۱۶

جریانافل�م/ناتسبدلواسالکیارب�سرافباتکسیردتیامنهار:روآديدپمانونا�نع
�حایسسابع،�هاشناهج

۱۳۴۷،ناریا�سردیاهباتکنامزاس :نارهت:رشنتاصخشم
.ص۱۵۹:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

)تبثتاعالطا( �سی�نتسرهفراظتنارد:

ناتسبدلواسالکیارب�سرافسیردتیامنهار : دلجیورنا�نع:تشادداي
�سانشباتکهرامش
�لم

:۲۰۷۳۹۶۸

۱۳۰۵-۱۳۷۰،جریا،�هاشناهج:هسانشرس
سابع،�هاشناهججریا /ناتسبدلواسالکیارب�سرافباتکسیردتیامنهار:روآديدپمانونا�نع

.شرورپوشز�مآترازو ]یارب[ ؛�حایس
.۱۳۴۵،نیلکنارفتاراشتناهسس�م :ناریا�سردیاهباتکنامزاس :نارهت:رشنتاصخشم

.لودج،ر�صم :.ص۱۵۴،]۲[:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

.یراپسنورب:
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همانربنامزاسو�عامتجاتامدخ�هاشنهاشنامزاستیامحابرضاحباتک:تشادداي
.تساهدشرشتنم

)ییادتبا( �شز�مآیامنهار -- �سراف:ع�ض�م
) ییادتبا ( �شز�مآیامنهار -- سیردت:ع�ض�م
سابع،�حایس:هدوزفاهسانش
ناریا�سردیاهباتکنامزاس:هدوزفاهسانش
شرورپوشز�مآترازو .ناریا:هدوزفاهسانش
�عامتجاتامدخ�هاشنهاشنامزاس:هدوزفاهسانش
همانربنامزاس:هدوزفاهسانش
) کرویوین (نیلکنارفتاراشتناهسس�م:هدوزفاهسانش
Franklin Book Programs, inc:هدوزفاهسانش

۹ج۲ف/ LB۱۵۷۷:هرگنکیدنبهدر ۱۳۴۵
۳۷۲/۶۰۴۴:ییویدیدنبهدر
�سانشباتکهرامش
�لم

:۱۵۴۶۷۵۷

�حایسسابع -ضایفرغصا�لع:ناگدننکهیهت/]باتک[ بارهسومتسر:روآديدپمانونا�نع
.۱۳۴۹،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :نارهت:رشنتاصخشم

.ص۵۲:یرهاظتاصخشم
)۹( مینک�گدنزرتهبومینا�خب:تسورف
تسرهفتیعضو
�سی�ن

)تبثتاعالطا( �سی�نتسرهفراظتنارد:

�سانشباتکهرامش
�لم

:۳۳۴۲۳۷۷

۱۳۰۸ - ،)نمیا( �لیل،�هآ:هسانشرس
/نالاسگرزبشز�مآیارب ]�سردیاهباتک[ می�شدا�سابومینا�خبسیردتشور:روآديدپمانونا�نع

یرظنیداه،ضایفرغصا�لع،�حایسسابعیراکمهاب؛)�هآ( نمیا�لیلفل�م
۶۰ص:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

�لبق�سی�نتسرهف:

�سانشباتکهرامش
�لم

:۲۳۰۷۰۱
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)�هآ( �لیل،نمیا:هسانشرس
نمیا�لیلفل�م /نالاسگرزبشز�مآیاربمی�شدا�سابومینا�خبسیردتشور:روآديدپمانونا�نع

یرظنیداه،�ضایفرغصا�لع،�حایسسابعیراکمهاب،)�هآ(
.۱۳۴۸،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمکرامآوقیقحتوهعلاطمزکرم :]نارهت[:رشنتاصخشم

۶۰ص:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

�لبق�سی�نتسرهف:

�سانشباتکهرامش
�لم

۱۷۵۲تم:

)�هآ( �لیل،نمیا:هسانشرس
نمیا�لیلفل�م /نالاسگرزبشز�مآیاربمی�شدا�سابومینا�خبسیردتشور:روآديدپمانونا�نع

یرظنیداه،�ضایفرغصا�لع،�حایسسابعیراکمهاب،)�هآ(
.۱۳۴۹،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمکرامآوقیقحتوهعلاطمزکرم :نارهت:رشنتاصخشم

۶۰ص:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

�لبق�سی�نتسرهف:

�سانشباتکهرامش
�لم

۱۷۰۳تم:

؛�ئوزربزرمارفنافل�م/نالاسگرزبشز�مآیارب : میسی�نبومینا�خبسیردتشور:روآديدپمانونا�نع
]نارگیدو[…)�هآ(نمیا�لیلیراکمهاب�حایسسابع

،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمکشز�مآوشهوژپزکرمتاراشتنا :]اجیب[:رشنتاصخشم
۱۳۵۰

.ص۲۱۵:یرهاظتاصخشم
یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک:تسورف
تسرهفتیعضو
�سی�ن

)تبثتاعالطا( �سی�نتسرهفراظتنارد:

�سانشباتکهرامش
�لم

:۲۰۰۶۷۷۰

[ /نالاسگرزبشز�مآیارب ]�سردیاهباتک[ میسی�نبومینا�خبسیردتشور:روآديدپمانونا�نع
یدا�سیبابراکیپیاههتیمکیراکمهاب؛]نارگیدو[ … )�هآ ( نمیا�لیل ]نافلؤم
.یبرغناجیابرذآو�قرشناجیابرذآیاهناتسا

.۱۳۴۹،قیقحتوهعلاطمهبعش،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :نارهت:رشنتاصخشم
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.ص۴۸:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

.یراپسنورب:

،دازرفدیجم،�حایسسابع،�حورتایحفرشا�لع، )�هآ ( نمیا�لیل :نافلؤم:تشادداي
.یرظنیداه،ضایفرغصا�لع،د�نرفنیسحدمحم

ناریا -- )نالاسگرزبشز�مآ( ندنا�خ:ع�ض�م
ناریا --نالاسگرزبشز�مآردهرواشم:ع�ض�م
ناریا --یز�مآدا�س:ع�ض�م
 - ۱۳۰۸،)نمیا(�لیل،�هآ:هدوزفاهسانش

/ LC۵۲۵۷:هرگنکیدنبهدر فلا ۹ر۹ ۱۳۴۹
۳۷۴/۹۵۵:ییویدیدنبهدر
�سانشباتکهرامش
�لم

:۲۴۳۷۷۸۹

[ /نالاسگرزبشز�مآیارب ]�سردیاهباتک[ میسی�نبومینا�خبسیردتشور:روآديدپمانونا�نع
یدا�سیبابراکیپیاههتیمکیراکمهاب؛]نارگیدو[ … )�هآ ( نمیا�لیل ]نافلؤم
.یبرغناجیابرذآو�قرشناجیابرذآیاهناتسا

.۱۳۴۷،قیقحتوهعلاطمهبعش،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :نارهت:رشنتاصخشم

.ص۱۴۲:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

.یراپسنورب:

.یرظنیداه،ضایفرغصا�لع،�حایسسابع، )�هآ ( نمیا�لیل :نافلؤم:تشادداي
،قیقحتوهعلاطمهبعش،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :رگیدپاچ:تشادداي

.)ص۴۸(۱۳۴۹
ناریا -- )نالاسگرزبشز�مآ( ندنا�خ:ع�ض�م
ناریا --نالاسگرزبشز�مآردهرواشم:ع�ض�م
ناریا --یز�مآدا�س:ع�ض�م
 - ۱۳۰۸،)نمیا(�لیل،�هآ:هدوزفاهسانش

/ LC۵۲۵۷:هرگنکیدنبهدر فلا ۹ر۹ ۱۳۴۷
۳۷۴/۹۵۵:ییویدیدنبهدر
�سانشباتکهرامش
�لم

:۹۰۴۹۲۳
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زرمارف،�ئوزرب:هسانشرس
،�ئوزربزرمارفنافل�م /نالاسگرزبشز�مآیاربمیسی�نبومینا�خبسیردتشور:روآديدپمانونا�نع

یرظنیداه،ضایفرغصا�لع،)�هآ( نمیا�لیلیراکمهاب،�حایسسابع
.۱۳۴۷،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمکرامآوقیقحتوهعلاطمزکرم :]نارهت[:رشنتاصخشم

۲۰۰ص:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

�لبق�سی�نتسرهف:

�سانشباتکهرامش
�لم

۱۷۱۷تم:

۱۳۰۵-۱۳۷۰،جریا،�هاشناهج:هسانشرس
،�هاشناهججریافیلاتویروآدرگ / نالاسگرزبشز�مآیاربناتسادورعش:روآديدپمانونا�نع

یاهیندنا�خزکرم .شرورپوشز�مآترازومیظنتوفیلات[ ؛�حایسسابع
]نادا�س�ن

.۱۳۴۷،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک : نارهت:رشنتاصخشم

.ر�صم :.ص۴۸:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

.یراپسنورب:

.می�شدا�سابومینا�خب :نا�نعیالاب:تشادداي
اههع�مجم -- ۱۴نرق -- �سرافهات�کیاهناتساد:ع�ض�م
اههع�مجم -- ۱۴نرق -- �سرافرعش:ع�ض�م
سابع،�حایس:هدوزفاهسانش
نادا�س�نیاهیندنا�خهیهتزکرم.شرورپوشز�مآترازو .ناریا:هدوزفاهسانش
۷ش۹ج/PIR۴۲۴۹:هرگنکیدنبهدر ۱۳۴۷
۳:ییویدیدنبهدر اف ۸/۶۲۰۸
�سانشباتکهرامش
�لم

:۲۴۲۳۴۰۲

�حایسسابع،�هاشناهججریانافل�م/ناتسبدلوا�سراف:روآديدپمانونا�نع
۲تساریو:تساريوتيعضو
۱۳۵۸،]شرورپوشز�مآترازو[ :]نارهت[:رشنتاصخشم
ص۱۱۱:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

)تبثتاعالطا( �سی�نتسرهفراظتنارد:
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�سانشباتکهرامش
�لم

:۲۲۴۳۱۸۸

هردان،شیدآ:هسانشرس
.]نارگیدو[… ،)�هآ(نمیا�لیلیراکمهاب؛شیدآهردانهتش�ن /رذبتشک:روآديدپمانونا�نع
.۱۳۴۷،قیقحتوهعلاطمهبعش،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک :نارهت:رشنتاصخشم

.ر�صم :.یراذگهرامشنودبجا:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

.یراپسنورب:

.یرظنیداه،ضایفرغصا�لع،�حایسسابع،)�هآ( نمیا�لیل:تشادداي
�شاپرذب:ع�ض�م
 - ۱۳۰۸،)نمیا(�لیل،�هآ:هدوزفاهسانش

یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک .ناریا:هدوزفاهسانش
۵ک۴آ/SD۴۰۱/۶:هرگنکیدنبهدر ۱۳۴۷
۶۳۱/۵۳۱:ییویدیدنبهدر
�سانشباتکهرامش
�لم

:۱۸۹۸۷۴۶

�سانشباتکهرامش
�لم

:۶۱۵۶۷۷۴

،)�هآ( نمیا�لیلنافل�م /۳ناسآباتکمیسی�نبومینا�خب :]هوزج[یداشهچ�ک:روآديدپمانونا�نع
.�حایسسابع،ضایفرغصا�لعیراکمهابیرظنیداه

.۱۳۵۰،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک،شز�مآوشهوژپزکرم :نارهت:رشنتیعضو

.ص۲۰:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

تبثتاعالطا:

�لبقیزاسهیامن:یزاسهیامنتیعضو
�سانشباتکهرامش
�لم

۷۶۰۸-۸۳م:

یراپساوهرامش
�ن�ناق

و۶۳۶۱:

؛نامزاسهدننکهیهت؛فابلمخمنسحمنادرگراک ]و[ سی�نهمانملیف /]ملیف[هبگ:روآديدپمانونا�نع
ید�محملیلخ،�چدوردلیلخ،ناریا�تسدعیانص
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.۱۳۸۲،یری�صتیاههناسرهسس�م :]نارهت[:رشنتيعضو

لاپ،�گنر :)هقیقد۶۹ ( ییویدیوتساک۱:یرهاظتاصخشم
: ۱۳۶۹دیل�ت:تاجردنم

دنتسمیاهملیف:رگفیص�ت
ییامنیسیاهملیف
�سرافیاهملیف
یرنهیاهملیف
هناقشاعیاهملیف
- ۱۳۳۶،نسحم،فابلمخم

- ۱۳۳۰،د�محم،یرالک

- ۱۳۳۰،نیسح،هدازیلع

لیلخ،�چدورد
لیلخ،ید�محم
سابع،�تحایس
قیاقش،تد�ج
نیسح،�مرحم

۳۸۵۱۴-۸۵:یبایزابهرامش
سابع،�حایس:هسانشرس
�حایسسابع/�هایگیزرگنرونم:روآديدپمانونا�نع
۲۵ - ۲۴ص : :۱۳۸۴دادرم،۵۰ش،شرفیایند:هلاقماشنم
یزرگنر:رگفیص�ت
ناهایگ:رگفیص�ت
تارطاخ:رگفیص�ت

�سانشباتکهرامش
�لم

:۵۱۳۷۵۱۹

سابع،نمیا�لیلنافل�م /۱ناسآباتکمیسی�نبومینا�خب :]هوزج[ناسرهمان:روآديدپمانونا�نع
.یرظنیداه،ضایفرغصا�لعیراکمهاب،�حایس

.۱۳۴۹،یدا�سیباب�ناهجراکیپ�لمهتیمک،رامآقیقحتوهعلاطمزکرم :نارهت:رشنتیعضو

.ص۱۲:یرهاظتاصخشم
تسرهفتیعضو
�سی�ن

تبثتاعالطا:
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۲۶۴/۱۱۷۱۲:دنسهسانش
]دنس["درمهکماباب" باتکپاچویزیمم:نا�نع
هدنورپ:درادناتساحطس
�مالساداشراوگنهرفترازو .ناریا:اشنم

Iran. Vezarat Farhang va Ershad Islami
.۱۳۵۴:داجیاهرود/ خیرات

.)ص۷۴( باتکدلج۱ + .گرب۱۲:یرهاظتاصخشم
زیممناسانشراکورنهوگنهرفترازوشراگنلکهرادا،�لمهناخباتکتابتاکم:ا�تحموهنماد

"درمهکماباب" باتکتبثوپاچ،یزیمملحارمیارجاص�صخردروبزمهرادا
هناخپاچویبیجیاهباتک�ماهستکرشتاراشتنازا،�حایسسابعهتش�ن
.یزیممتبثمرظناب )نارهت( رویرهشجنپوتسیب

سابع،�حایس:رگفیص�ت
شراگنلکهرادا .رنهوگنهرفترازو .ناریا:رگفیص�ت

ناریا�لمهناخباتک
تبث:رگفیص�ت

یزیمم
�گنهرفتسایس
�گنهرفتیریدم
+ �لخادتاعوبطم

اهباتک
نارشان
�سرافتایبدا
ناتساد
اههناخپاچ
ناگدنسی�ن
ی�لهپهرود

نارهت:رگفیص�ت
ناريا�لمويشرآ:دنسيرادهگنزكرم
۲۶۴/۱۱۷۱۲:دنسهسانش
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