نام نویسنده
فرزانه قایینی
محمد یوسف کیانی

ردیف نام کتاب
موزه آبگینه و سفالینه های ایران
1
پیشینه سفال و سفال گری در ایران
2
3
4

هنر سفالگری دوره اسالمی ایران
2ج
سفال ایران در دوران اشکانی

محمد یوسف کیانی
ارنی هرینگ مترجم:حمیده چوبک

5

واژه نامه باستان شناسی انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسی

دکتر ملک شهمیرزادی

6
7

باستانشناسی و تاریخ هنر در دوران مادی ها و پارسی ها
مذهب قدم ایالم

ترجمه:گودرز اسعد بختیار
ویلیام کالیکان
دکتر محمد رحیم صراف

8
9
10

2ج
چهارسپاه شاهنشاهی ساسانی
کتابشناسی باستان شناسی شال و شمال شرق ایران
کتیبه های پهلوی اشکانی (پارتیان)

ترجمه:سیروس نصراله زاده
دهقان -شیر خدایی
داریوش اکبر زاده

11

کتیبه های ایران باستان
3ج
کتیبه بیستون

12
13
14
15
16
17
18
19

دکتر ملک شهمیرزادی  -جبرییل نوکنده
آق تپه
محمد یوسف کیانی
سفال و سفالگری در ایران
عبدهللا قوچانی
گنبد سلطلنیه به اسناد کتیبه ها2
مترجم:فیروز فیروز نیا
والتر هینتس
دنیای گمشده
رضوانی-روستایی -آزادی-علمداری
گورستان باستانی لما
وحدتی
خراسان شمالی
بوم های سنگی و گزارشی بررسی دو مجموعه هنر صخره ای در استانعلی اکبر
ابوالقاسم دادور-مهتاب بیتی
جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان
یعقوب محمدی فر
باستان شناسی و هنر اشکانی

20
21
22
23
24
25
26

دکتر پرویز ورجاوند
میراثهای تمدن ایران در سرزمین های آسیایی شوروی
ملکزاده بیانی
تاریخ مهر در ایران
مهدی گلجان
ماورالنهر)
میراث مشترک(نظری اجمالی بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ایران و دکتر
دکتر محمد علی سجادیه
نیاکان سومری ما
ترجمه:حیدر آبادیان -جهرمی
کتیبه ایالمی بیستون
عباس علیزاده
شکل گیری حکومت عشایری و کوهستانی ایالم باستان4ج
ترجمه:کریم کشاورز
ا.م.دیاکونوف
تاریخ ماد 2ج

2ج

محمد تقی راشد محصل
داریوش اکبر زاده

27

عصر آهن ایران

دکتر حسن طالیی

28
29

فینیقی ها
انگلیسی برای دانشجویان رشته باستان شناسی

ساباتیو موسکاتی -رقیه بهزادی
دکتر ملک شهمیرزادی-دکتر پرویز بیرجندی

30

باستانشناسی ایران و جهان

دکتر جمال انصاری

31
32
33

گوشه هایی از تمدن ماقبل تاریخ درغربان بیزیزد
بررسی باستان شناسی منطقه بناب
الواح بابل

حسین سرجمعی
علی صدرایی
ادوارد شی را ترجمه:علی اصغر حکمت

34

عصرمفرغ ایران

دکتر حسن طالیی

35
36

هنر مفرغ
ایران کهن

37
38

شوش بهشت شهرهای عیالم
فرهنگ توصیفی باستان شناس

هالی پیت بن
جان کریتس

 2نسخه
2ج

عباس قدیانی
هایده معیری

مترجم:کوروش روستایی
ترجمه:خشایار بهاری

39
40

راهنمای مستند نقش رستم و نقش رجب در شهریاران
پاسارگاد شهر کوروش

کاظم بازوبندی
ابوالحسن نجف زاده اتابکی

41
42

کتیبه های هخمامنشی 2ج
گور نگاره های لرستان 2جلد

رضا مرادی غیاث آبادی
علیرضا فرزین

43

کتیبه های پهلوی کازرون

دکتر سیروس نصرهللا زاده

44
45

نگاهی به تدوین تابوتی در ایران
موزه های سنگی و هنرهای صخره ای (سنگ نگاره های ایران)

امیر خیز -سعیدی هرسینی
محمد ناصری فرد

46

موزه هایی در باد( گزارش مجموعه سنگ نگاره ها ونو یافته صخره ای تیمره)

47
48

گزارشی فعالیت حفظ و احیا میراث فرهنگی سال 62
باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد

49
50

دکتر ملک شهمیرزادی
ایران در پیش از تاریخ (باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی)
مصیب امیری
بررسی آثار دشتهای پس کرانه های خلیج فارس

دکتر حسن طالیی
2ج

51

جهان های گم شده

تری وایت -ترجمه:کیکاووس جهانداری

52
53
54
55

روشهای سالیابی در باستان شناسی 2ج
کهن دیار (آثار ایران پس اسالم در موزه های بزرگ جهان)ج1.2
میراث باستانی ایران3ج
نشانها و مدالهای ایران از آغاز سلطنت قاجار تا امروز

فرانک بحرالعلومی
بهنام محمد پناه
ریچارد دن ترجمه:مسعود رجب نیا
محمد مشیری

56
57
58
59
60

کاوش در گذشته
گنجینه های سکه های نیشابورمکشوفه در شهر ری  3نسخه
سکه های طبرستان گرگان و استر آباد
سکه های ایران (از آغاز تا دوران زندیه)
سکه های تبرستان(تاریخ و گاهشماری)

هوشنگ فتحی
عبدهللا قوچانی
اسدهللا معطوفی
علی اکبر بزواز-فریدون آور زمانی
حسن پاکزادیان

61
61
62

تاریخ گاهشماری در سکه های ساسانی
تاریخ سکه(از قدیمیترین تا دوره ساسانیان)
سکه های الیمایی

حسن پاکزادیان
ملکزاده بیانی
حسن پاکزادیان

63
64
65

سکه های ایران
معرفی  104سکه طال از مکشوفه در مسجد جامع تبریز
کتابنامه باستانشناس استان فارس

حسن پاکزادیان
نشریه دفترفنی آثار باستانی
علیرضا مسگری چاوردی

66
67

ریتون های اشکانی نسا(ج دوم تفسیر نقوش ریتون ها)
کتیبه های پهلوی

مون و پوکگا چنگوترجمه:حیدر آبادیان-رویا تاج بخش
داریوش اکبر زاده

68
69

مرو
واژه نامه و متون تخصصی برای دانشجویان باستان سناسی

دکتر سید منصور سید سجادی
احمد خانی و اکبری

70
71
72

نقوش برجسته ایالمی
4نسخه
ظروف رنگارنگ شهر سوخته
کاوشهای  72-1971در شوش
کاخ هخامنشی شاهور

محمد رحیم صراف
ل.موگارو سید منصور سید بحاری
محمود کردوانی

73

نخستین شهرهای فالت ایران ج1.2

دکتر سید منصور سید سجادی

74
75

باستان شناسی استخوانهای انسان
ویرانه های تخت سلیمان و زندان سلیمان 3ج

از سیمون مایز
رودلف ناومان

76
77

ایران کهن
کاربری روشهای ژیو فیزیک در باستان شناسی

گیور گیمن آغاسی
نصیری نصر آبادی-امین پور

ترجمه:دکتر مازیار اشرفیان
ترجمه:فرامرز نجد سمیعی

محمود پدرام
پ.دلفوس

78
79

تمدن مهاباد
شوش و جنوب غربی ایران

80
81

لرستان در گذر زمان
ظروف فلزی مارلیک

2ج

82

مترجم:مژده مومن زاده
گزارشی مطالعات فلزکاری و مدرن کاری محوطه های اریمان و وشنوه 7ج

ترجمه:هایده اقبال

علیرضا فرزین
عزت هللا نگهبان

83
84

نجوای ظروف و اشیا منسوب به غار کالکره لرستان
ایستگاههای پارتی(کهنترین متن جغرافیایی ایران باستان)

رسول بشاش
خاراکسی ترجمه:فیروز حسن عزیز

85

تاریخ علم باستانشناسی

غالمرضا معصومی

86
87

موزه هایی در باد( گزارش مجموعه سنگ نگاره ها و نو یافته صخره ای)مرتضی فرهادی
محمد نادری فرد
سنگ نگاره های ایران

88
89

ایرج فره وشی
محمد مهریار-احمد کبیری

خاطرات باستان شناسی شوش
ادامه کنکاش ها در معبد آناهیتا کنگاور
 1نسخه

ج دوم -رومن گریشمن

90

بیشاپور

91
92
93
94

بیشاپور
تاریخ تمدن خضر
ریتون های اشکانی
سیلک (کاشان)

95
96
97
98
99

گیرشمن اصغر کریمی ج 2.3.4
گیرشمن
چغازنبیل
عزت هللا نگهبان
حفاری هفت تپه دشت خوزستان
مصطفوی کاشانی -مهدی صدری
مجموعه مقاالت در زمینه باستان شناسی
چکیده مقاالت باستان شناسی ایران حوزه شمال و شمال شرق  2نسخه سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی
یادنامه گردهمایی باستان شناسی شوش ج1

 1نسخه

ج اول -رومن گریشمن

ج اول  3-نسخه

ترجمه:اصغر کریمی
ترجمه:اصغر کریمی
نادر کریمیان سردشتی
ترجمه و تدوین:بهرام حیدر آبادیان
اصغر کریمی
گیرشمن

 100چهارمین مجمع ساالنه باستان شناسی در ایران
 101مجموع مقاالت دومین همایش باستان شناسان جوان ایران
 102مجموعه مقاالت همایش باستان سنجی در ایران  3نسخه

سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی
به کوشش دکتر مسعود آذر نوش

 103چکیده مقاالت همایش باستان شناسی ایران حوزه غرب
 104خالصه مقاالت نخستین همایش باستان شناسان جوان
1.نسخه
 105گزارش باستان شناسی 1

به کوشش دکتر مسعود آذر نوش
سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی

 106گزارش باستان شناسی .3
 107گزارش باستان شناسی4

2نسخه
3نسخه

2نسخه
 108گزارش باستان شناسی5
 109گزارش باستان شناسی (6ویژه دوره اسالمی)

سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی
1نسخه

1نسخه
 110گزارش باستان شناسی 8
 111گزارش سومین مجمع سامانه باستان شناسی در ایران
 112کاوش های محوطه باستانی ازبکی ج: 1هنر و معماری ج:2سفال
 113منشا نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس

 2نسخه

سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی
یوسف مجید زاده
عباس علیزاده

 114نگاهی به تهران درسه هزار سال پیش
 115ورودی به پنجاه سال باستان شناسی ایران  3نسخه

موزه ملی ایران
دکتر عزت هللا نگهبان

 116جیرفت کهنترین تمدن شرق
 117باستان شناسی و تاریخ بلوچستان

یوسف مجید زاده
سید منصور سید سجادی

 118حفاری های مارلیک ج اول
 119تپه مارلیک

عزت هللا نگهبان
عادل ابراهیمی

 120کاوشهای باستانشناسی تول تاش
 121همایش ویژه نامه هفت هزار ساله حصار  3نسخه

محمد رضا خلعتبری

 122ساختمان حریق زاده تپه حصار 3نسخه

پژوهشکده باستان شناسی

 123کاوش های تپه حصار دامغان 3
 124کتیبه های هخامنشی 2ج

پژوهشکده باستان شناسی
پ.کوک ترجمه:خانی لمی و آموزگار

 125اقوام سرزمین مکزیک

ترجمه:مهران کندری -سیمونی آباد-پیمنتل

 126کاوش های تپه حصار دامغان
 127تاریخ عیالم

اریخ اشیت
پیر آمیه

 4نسخه

ترجمه:کوروش روستایی
ترجمه :شیرین بیانی

 128فرهنگ هفت هزار ساله شهر قم
 129باسنانشناسی و تاریخ قم

سیامک سرلک
سیامک سرلک

 130هترا(شهر خورشید)

ترجمه:نادر کریمیان سردشتی

131
132
133
134
135
136
137
138
139

تئوری عمل در باستانشناسی
مقدمه ای بر باستان شناسی
کاوشهای باستانشناسی درمحوطه های باستانی تالش
آثار شهرهای باستانی (سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان)
مجله های باستانی و فرهنگی  IRANبه انگلیسی
باستان شناسی پیش از تاریخ منطقه بختیاری  5نسخه
جایگاه فرهنگ چشمه علی در فالت مرکزی ایران
کاوشهای باستانشناسی در محوطه های باستان تالش
تاریخ و تمدن بین النهرین ج1

 140بررسی باستان شناسی قمرود 2ج
 141تپه حاجی فیروز
 142پروژه باستان شناختی در ممسنی مرحله اول

عباس علیزاده
ل.ادکینز ترجمه:الیاس صفاران
محمد رضا خلعتبری
احمد اقتداری

 24ج
ترجمه:کوروش روستایی
ا.زاگارل
علیمحمد اسفندیاری
محمد رضا خلعتبری
یوسف مجید زاده

 2نسخه

میر عابدین کابلی
مترجم:صدرایی-علیون
ماری.ا
دانیل پاتن .کوروش روستایی

 143روستاییان سیلک
 144تپه تمپور  2نسخه
 145گزارش سومین فصل حفریات در محوطه باستانی ازبکی

دکتر ملک شهمیرزادی
دکتر سید منصور سید سجادی
یوسف مجید زاده

 146گزارش نهایی کاوشهای باستان شناختی گورستان لما
2نسخه
 147ایران در عصر آهن 1

پژوهشکده باستان شناسی
ترجمه:علی اکبر وحدتی
پانامه ودسکایا

 148گزارش استقرار و فرهنگ های پیش از تاریخ دشت شوشان
 149مجموعه مقاالت جام زرین حسنلو ج اول
 150کاوش در حسنلو
 151پالک سینه حسنلو
 152تمدن اورارتو بخش 1.2

عباس علیزاده
 4نسخه
مترجمان:صدرایی علیون
مترجمان:صدرایی -علیون
هنری دایسون
مترجمان:صدرایی-علیون
ا-وینتر
دکتر حمید خطیب شهیدی

(2ج)

نسخهآذر نوش
دکتر 2مسعود
 153مجموعه مقاالت همایش بین الملل باستان شناسان ایران در حوزه شمال غرب
 4نسخه
 154صیادان سیلک
 155گزارش کاوش محوطه سرخ دم لکی کوهدشت لرستان2
 156بررسی های باستان شناختی میاناب شوشتر
 157مهرهای حسنلو

 2نسخه

دکتر ملک شهمیرزادی
آرمان شیشه گر
عباس مقدم
میشل ای مارگوس صدرایی-علیون

 158سیلک روستای محصور ایران
 159فقره کاران سیلک

دکتر ملک شهمیرزادی
دکتر ملک شهمیرزادی

 160گزارش فصل  1زیگورات سیلک
 161تپه حسنلو (دوره ایلخانی)

دکتر ملک شهمیرزادی
مترجمان:صدرایی-علیون
مایکل دانتی

 162سفالگران سیلک

دکتر ملک شهمیرزادی

 163دژحسنلو
 164کاوش هایی باستان شناسی در محوطه باستانی تالش

دایسون-ویت
مریان-تندوین

مترجمان:صدرایی -علیون
مترجم:محمد رضا خلعتبری

 165یادنامه پنجمین کنگره بین المللی باستان شناسی و هنر ایران ج1.2
 166راههای باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته به آنها
2ج
 167کلده و شوش

ماکسیم سیرو ترجمه:مهدی مشایخی
م.دیو الفوا ترجمه:علی محمد فره وشی

 168کاوش رصد خانه مراغه
 169بیستون .کاوشها و تحقیقات سال 1967-1963

دکتر پرویز ورجاند
کالیس-کالمایر ترجمه:فرامرز نجد سمیعی

 170ماد -هخامنشی-اشکانی-ساسانی

سرافراز-فیروزمندی

171
172
173
174

کتیبه های اشکانی نسا
مجموعه مقاالت هشتاد سال باستان شناسی ایران
رصد خانه خورشیدی نقش رستم
رصد خانه زرتشت در نیمروز

دیاکوئوف.لیو ییتس مترجم:شهرام حیدر آبادیان
حسن زاده -سیما میری
رضا مرادی غیاث آبادی
رضا مرادی غیاث آبادی

175
176
177
178
179

قلعه دختر -آتشکده 2جلد
آثارایران ج 2و3
قلعه فلک واالفالک (دژ شاپور خواست )
آثار ایران (التین ) 2جلد
بناهای تاریخی و اماکن فارس

پرفسور ه.هوگی ترجمه فرزین فر دانش
گدار  -سیرو ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم
سجادی -فرزین
نصرت اله مشکاتی
نصرت اله مشکاتی

180
181
182
183

شرح مصور تخت جمشید
تخت جمشید
تخت جمشید بنای میهنی ایرانیان
سرزمین مهرو ماه(تخت جمشید،نقش رستم،نقش رجب،پاسارگاد

شاپور شهبازی
بهار-کسراییان
رضا مرادی غیاث آبادی
صانع
فرامرز غنی

عکس :افشین بختیار

 184پارسه (تخت جمشید)
 185پارسه (کارنامه بنیاد پژوهشی پارسه -پاسارگاد)
 186نگرشی نو بر تخت جمشید

اردشیر خورشیدیان

 187تخت جمشید پرستشگاه خورشید

جواد برومند سعید

حسین سلطان زاده
 188تخت جمشید
ویلکینسون  -ترجمه هادی بکائیان
چارلزبکائیان
 189نیشابور( ساختمانهای اوایل اسالم ومعماری کاوشهای نیشابور) چ ویلکینسون

