ردیف
1
2

نام کتاب
ضرب المثل های سرخه ای

نام نویسنده
انجمن رسالت قلم سرخه

فرهنگ لغات و اصطالحات سرخه 2ج

رضا مهربان

3
4

سرزمین افتاب

انجمن رسالت قلم سرخه

تاریخ شهر سرخه

رضا مهربان

5

افتر سرزمین گلهای زنبق

علیرضا شاه حسینی

6
7

گزیده مشاهیر استان سمنان

ارشاد اسالمی سمنان

شیر آقا و چهره های ماندگار شهمیرزاد

عبداله قاسمی شهمیرزادی

ارمن به دل (شعر به گویش سمنانی)

مصطفی ترحمی

بررسی و توصیف گویش سرخه ای 2ج

حسن یعقوبی

تاریخ و فرهنگ قومی در گذر اندیشه ها

فرهنگ و ارشاد اسالمی

آیین عرفان پیر عرفانی

حمیدرضا نظری

فرهنگ و اصطالحات عرفانی در دوران شیخ عالءالدوله سمنانی

بزرگمهر حکمت شعار

پکه پور(هله هوله-گویش سمنانی)

خسرو عندلیب

بررسی آثار و احوال شیخ عالءالوله سمنانی

محمدرضا جدیدی

سامانه های صرفی و نحوی در گویش سمنانی

علی محمد مقدسی

گویش و واژه نامه السگردی

عباسعلی و حسین حیدریان

مناظر المحاضر للمناظرالحاضر

رکن الدین عالءالدوله سمنانی

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

تاریخچه دوهزارساله گویش باستانی سمنان و ویژگی های آن
بنیادهای هویتی سمنان (تاریخ اجتماعی شهرسمنان)
پیشینه طب سنتی در سمنان

3ج

2ج

پرویز پژوم شریعتی
خسرو عندلیب
خسرو عندلیب

سورخه ولین یادیگار( اشعار محلی سمنان)

محمد حسن جواهری

سونا( شهر محلی سمنان)

محمد حسن جواهری

تل حکاتبین یا قندی عسلی

علی محمد مقدسی

نصاب واژگان سمنانی 2ج

محمدباقر نیری-فرهنگ شکوهی

21
22
23
24
25
26
27

شهمیرزاد شناسی

عبداله قاسمی شهمیرزادی

فرهنگ سمنانی (شرح حال ونمونه آثار شاعران سمنانی)

محمد احمد پناهی سمنانی

28

مشتی فرمانروای البرز

عابس نصیری

29
30

عقاب کوهستان (زندگی مشدی پروری)

محمدرضا گودرزی

سوت وناجش( ترانه های بومی پرور)

محمدرضا گودرزی

31

پرور دیار فراموش شده

محمدرضا گودرزی

32

سرواجه (ترانه های به گویش پروری)

محمدرضا گودرزی

سمنی مثلون آستونکی( داستان های ضرب المثل های سمنانی)

محمد عموزاده

33

حاج مالعلی حکیم الهی

عبدالرفیع حقیقت

34

بازمانده گویش سمنانی در متون عرفانی

یوسف عالی -صدیقه سلیمانی

35
36

سمنان بر تارک روزگاران

فرهنگ شکوهی

بازی ها و سرگرمی های مردم سمنان

فرهنگ شکوهی

حرف و مشاغل قدیم مردم سمنان و کشور

فرهنگ شکوهی

کتابشناسی شهرستان مهدیشهر

علیرضا شاه حسینی

37
38

رزه کیژه (دوبیتی های گویش سمنانی)

2ج

محمد احمد پناهی سمنانی

ضرب المثل های اصیل شهمیرزادی

صدفی-موسوی

درجزین شهریاقوت سرخ

حامدی-شاه حسینی

41
42

فرهنگ مردم چاشم

صادق نبوی چاشمی

بازی های محلی روستای السگرد

عباسعلی حیدریان

43

نقش مایه های باستانی در فرهنگ و آثار ایل سنگسر

حسن پاکزادیان

44
45

مهدیشهر گذشته ،حال،آینده

شهرداری و شورای اسالمی مهدیشهر

عشایر ایل سنگسر( مهدیشهر)

علیرضا شاه حسینی

46

بررسی زبان سنگسری

ناصر صباغیان

47
48

شهمیرزاد بهشت کویر

اسماعیل الری

واژه نامه سنگسری

چراغعلی اعظمی-گرنات.ل.ویندفوهر

49
50

مثنوی بیابانک در گذر زمان

مجید صبوری

رمز وارستگی (زندگی مرحوم غالمحسین هراتی)

محمد حسن هراتی

51

نورو (به گویش سمنانی)

فرهنگ شکوهی

52
53
54
55

ت ی م( گویش سمنانی)

فرهنگ شکوهی

ایل سنگسری

علیرضا شاه حسینی

جاذبه های گردشگری وطبیعی دامغان

مصطفی سعیدی

بناهاو شهر دامغان

نشر فضا

دیباج گوهری درشمال دامغان

علیرضا شاه حسینی

خالصه مقاالت در خصوص شخصیت منوچهری دامغانی

فرهنگ و ارشاد سمنان

بیست مقاله در خصوص شخصیت منوچهری دامغانی

فرهنگ و ارشاد سمنان

طاق روستایی در دامنکوه دامغان

علی ربیع زاده

سیمای دیباج

صمد گرزالدین

واژه نامه گویش باستانی سمنانی

طاهری-پژوم شریعتی

فرهنگ جامع اصطالحات و ضرب المثل های سمنانی

خسرو عندلیب

گنجینه ای از مثل های گویش سمنانی

ذبیح اله وزیری

گزیده ای از اصطالحات و امثال وحکم وکنایات زبان سمنانی

علی محمد مقدسی

مجموعه مقاالت نخستین همایش پژوهشی از گویش سمنانی

جباری-اسماعیلی

مجموعه مقاالت همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران

دانشگاه سمنان

از فرهنگ و گویش های کومش

اسماعیل همتی

کومش سرزمین هزار گویش

به کوشش اسماعیل همتی

سمنان سرزمین گویش ها

اسماعیل همتی

معرفی مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان سمنان

محیط زیست سمنان

71
72
73

ایل ها و عشایر استان سمنان

رنجبر-شاه حسینی

سیمای فرهنگ و طبیعت استان سمنان

اتوکش-عباسی زاده

کومش سرزمین آزاد اندیشان

عبدالرفیع حقیقت

74

شناسنامه اثار تاریخی کومش

عبدالرفیع حقیقت

75
76

تاریخ سمنان

عبدالرفیع حقیقت

سیمای استان سمنان 3جلد

دفترامور اجتماعات وانتخابات استانداری

تاریخ قومس

عبدالرفیع حقیقت

کتابشناسی استان سمنان چاپ سال 77

مدیریت و برنامه ریزی-شاه حسینی

39
40

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

77
78

کتابشناسی استان سمنان چاپ سال 73

مدیریت و برنامه ریزی-شاه حسینی

شیوه سنتی تقسیم آب در سمنان

احمد پناهی

81
82

کتاب شناسی استان سمنان در حوزه تمدن وفرهنگ

علیرضا شاه حسینی

بررسی نقش عرفای استان سمنان در شکل گیری عرفای ایران ج1

سید حسن طباطبایی

83

بررسی نقش عرفای استان سمنان در شکل گیری عرفای ایران ج2

سید حسن طباطبایی

84
85

چشم انداز شعر معاصر استان سمنان

حسن یعقوبی

تاریخ جراید ومطبوعات استان سمنان

حمیدرضا نظری(حکمت)

86

ولی سمنی دسته(دسته گلهای سمنانی-گویش سمنانی)

مصطفی ترحمی

87
88

قلمرو وفرهنگ مردم ایل الیکایی

علیرضا شاه حسینی

بازیهای محلی استان سمنان

ابوالفضل محمد خانی

89
90

مو بی بین هکاتی(اشعار سمنانی)

علیرضا ضمیری

عشق و عرفان در دیوان شیخ عالءالدوله سمنانی

سعید کرکه آبادی

91

بجنن یا نجنن(گویش بیابانکی)

ابوالحسن چلویان

92
93
94
95

ایل اصانلو

یونس شاه حسینی

السگرد(یادگار دوران پارت)

عباسعلی حیدریان

استان سمنان در سفرنامه های سیاحان خارجی

رسول گلپایگانی

تاریخ نمایش استان سمنان

رحیم موسوی

تمدن های باستانی استان سمنان

علی اکبر مرادان

از ادبیات بومی چهار سویه سمنان

اسماعیل همتی

گرمسار در عهد ناصرالین شاه

علیرضا شاه حسینی

سرگذشت کندو روستای نی ،کوچ وشکار

گلوردی اعرابی

مجموعه مقاالت شیخ محمد تقی ایوان کی

به کوشش مجتبی نور محمدی

گاهشماری سنگسری

حسن پاکزادیان

وره پکی کی(گویش سمنانی)

ولی اله شهاب

کوتی طال(گویش سمنانی)

و لی اله شهاب

میلکا رئیسه(گویش سمنانی)

رحیم معماریان

مو دیونه نکرا(اشعار سمنانی)

رحیم معماریان

سمنی آوا(آوای سمنان)

عبدالمحمد خالصی

استوناوند

منوچهر ستوده-مهریار -کبیری

ضرب المثل های الیکایی

علیرضا شاه حسینی

ریکان شکوه دیروز،افتخار امروز

ابوالفضل حسنی

درختان کهنسال و دیر زیست گرمسار

بهرام میر آخورلی

111
112
113

گرمسار سرزمین خورشید درخشان

علیرضا شاه حسینی

فرزانگان،فرهیختگان و متخصصان گرمسار

علیرضا شاه حسینی

گویش الیکایی

علیرضا شاه حسینی

114

پاده ،روستایی کهن بر کران کویر

یونس شاه حسینی

115
116

منزل چهارم(نگاهی به روستای ده نمک)

یونس شاه حسینی

حسین آباد کردها(آرادان)

علیرضا شاه حسینی

ایوانکی سرزمین خربزه ،انار وصنعت

علیرضا شاه حسینی

یاطری علیا ،هشت آباد

یونس شاه حسینی

79
80

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

117
118

روستای قاطول در گذر زمان

سید رضا طباطبایی فر

خوار(گرمسار) ومیراث کهن آن

علیرضا شاه حسینی

121
122

نگاهی به گرمسار

نوش آذر اسدی

شهرستان آرادان سرزمین کهن

علیرضا شاه حسینی

123

آواز نی تا آوای ایل (روستای فروان گرمسار)

علیرضا شاه حسینی

124
125

گرمسار درگذر تاریخ و نامداران آن(گرمسار ،ایوانکی و آرادان)

اسماعیل عاشوری

داور آباد ،زادگاه تعاونی روستایی ایران

یونس شاه حسینی

126

رستم آباد،بندر خوارگرمسار

یونس شاه حسینی

127
128

آیین عرفان خرقانی ( چکیده مقاالت بررسی شخصیت وافکارشیخ ابوالحسن خرقانی

119
120

احوال و افعال شیخ ابوالحسن خرقانی به ضمیمه منتخب نورالعلوم

مجتبی مینوی

129
130

محرم در شاهرود و بسطام

علی ناصحی

مجن بهشت پنهان

نصیری -اسماعیلی

131

بسطام نامه ( شرح حال مشاهیر بسطام)

سید هادی میر آقایی

132
133
134
135

ستاره ای بر خاک(شرح حال امامزاده محمد بسطام)

سید هادی میر آقایی

میغان نامه (منو گرافی روستای میغان شاهرود)

علی اصغر نادری

فرهنگ مردم شاهرود

سید علی اصغر شریعت زاده

ابرسج مهد بزرگان

حجت االسالم کوثری

چوداری قبیله ای کویر نشین

علیرضا شاه حسینی

136
137

