نام کتاب
لغت نامه دهخدا

نام نویسنده
علی اکبر دهخدا

 15جلد

فرهنگ واژگان طبری

جهانگیر نصری اشرفی

 15جلد

نشرشهید سعید مجتبی

دایره المعارف تشیع 12جلدی
دایره المعارف فارسی

ج2

نشر شرکت سهامی کتابهای حبیبی

دانشنامه جهان اسالم

 5جلد

ز نظر غالمعلی حداد عادل

تاریخ مصور پزشکی

جهان  8جلد

دکتر ولی اله محرابی

فرهنگ اثار مکتوب ملل جهان از اغاز تا امروز ج1و2
دایره المعارف بزرگ زرین
سخنوران نامی معاصر ایران

ج 1و 2

رضا سید حسینی
حقایقی -ریاحی پور
سید محمد باقر برقعی

 6جلد

دکتر محمد معین

فرهنگ فارسی معین
معارف و معاریف (دایره المعارف جامع اسالمی)
پژوهش در تاریخ پزشکی و درمان جهان

10ج

6ج

فرهنگ لغت اکسفورد axford
فرهنگ  1جلدی پیشرو اریان پور

سید مصطفی حسینی دشتی
محمد تقی سرمدی
ادونس لرنز

انگلیسی فارسی

منوچهر اریان پورکاشانی

واژه نامه بزرگ آلمانی  -فارسی

میراشرف اریان پور

فرهنگ فارسی -آلمانی

حسین پنبه چی

فرهنگ پیشرو اریان پور انگلیسی فارسی

6ج

فرهنگ فارسی عمید ج 1و  2و3
واژه نامه نفت و گاز

 6جلد

 8زبانه

منوچهر اریان پورکاشانی
حسین عمید
فریدون ملکیان

فرهنگ سنسکریت -فارسی

محمد رضا جاللی نائینی

دایره المعارف مستشرقان

عبدالرحمان بدوی مترجم :صالح طباطبایی

دانشنامه های ایرانی

مهناز مقدسی

فرهنگ نامه جانوران در ادب پارسی

دکتر منیژه عبداللهی

فرهنگ الروس (عربی،فارسی) 2ج ج1و2

سید حمید طبیبیان

فرهنگ پیشه و هنر

دکتر ابراهیم زاده

واژه نامه آمار (انگلیسی -فارسی)

مرکز اسناد و مدارک علمی

واژه نامه مخابرات

مرکز استاد و مدارک علمی

واؤه نامه شیمی (فارسی،انگلیسی)

دکتر علی پور جوادی

فرهنگ واژگان علوم اجتماعی

سید قوام الدین مهدوی

فرهنگ علمی و فنی

ناصر سلحشور

فرهنگ علم کالم

انتشار صبا

فرهنگ نامه های عربی به فارسی

ع-منزور

فرهنگ بیان اندیشه ها

دکتر محسن صبا

تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از مانی تا کمال الملک

عبدالرفیع حقیقت

فرهنگ هنر و هنرمندان 2ج

سوسن افشار

فرهنگ سخنوران

2ج

زندگی نامه علمی دانشوران
تاریخ صنعت و اختراع

5ج

دکتر علی بختیارپور
احمد بیرشک
م.د.ما ترجمه عبدهللا ارکانی

زندگی نامه علمی دانشمندان اسالمی

ابراهیم بن سنان-حنین ابن اسحاق

زندگی نامه ریاضی دانان دوره اسالمی

ابوالقاسم قربانی

فرهنگ شهرها و استان های ایران

ایرج افشار سیستانی

دایره المعارف دانشمندان علم و صنعت

آ.آسموف ترجمه محمود مصاحب

شرح حال رجال ایران

6ج

دایره المعارف مصوز زرین

مهدی بامداد
4ج

غالمرضا طباطبایی مجد

فرهنگ نامه نوجوان کلید دانش

کاظم طالیی

اطلس نقشه و اطالعات مکانی

سازمان نقشه برداری کشور

اطلس ملی ایران (گردشگری)

دکتر محمد مجد

اطلس تاریخ ایران

سازمان نقشه برداری کشور

اطالعات عمومی

عبدالحسین سعیدیان

اطلس تاریخی ایران

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

اطلس مناطق حفاظت شده ایران

سازمان حفاظت محیط زیست

