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 فْزست

ٍ رٍٗکزد هذّثٖ  1   اجتواعٖ آى -رقن هسجع: علل 

 یعقَب آشًذ

ساى در ٌّز هعاصز ٕ در تاب ًوَد پ٘کز ًا درٗار ،جستار  9   تا تأک٘د تز ًظزٗات َت

 حسي بلخاری قْی، هیٌا هحوذی ٍکیل

ٍاقع٘ت افشٍدُ ِت  هثأت رساًِ در ٌّز هعاصز تحل٘ل پدٗدارضٌاختٖ 

ُ در  ٍاقع٘ت افشٍد ش ٍ استاًثَل )ٌّز   11  (1111دٍساالًٔ ًٍ٘

 اصغر جَاًی، هحوذجَاد صافیاى زادُ اخَیاى، ریحاًِ رفیع

ٖ تز عٌاصز تصزٕ حوشُ ِ تا تأک٘د تز هکتة تثزٗش تأث٘ز ًگارگزٕ اٗزًا  11   1 ًاه

 فاطوِ طْواسبی عوراى، ًادیا هعقَلی

ٍ ت٘اى در پ٘کزٔ هطالع ک سلجَقٖ تا رٍٗکزد  سفاٖل طغزلٓ ستاى  ٌاهتٌٖ٘ت  54   ٘ت

 بْوي ًاهَر هطلق، جَاد ًکًَام

ٖ سفال کَتاچ ٔطالعه ( اٗزاى ٔتطث٘ق ک تزکِ٘ )عثواًٖ ٍ سفال اٗشً٘  44   )صفَِٗ( 

 ًظر بیي خَش ، سیذ رحین خَبآبادی حسیيًصاد رفسٌجاًی، زّرا  زّرُ ابراّیوی

اف کاغذّإ دٍر ٍ   رٍش گ٘زٕ اس سلجَقٖ ٍ ت٘وَرٕ ٍ تْزُٓ هزٍرٕ تز تَص٘ف ٍٗژگٖ ا٘ل ّاا 

ٖ در ضٌاساٖٗ ال٘اف آًاى ٕ دستگاّ  76   اتشارّا

 پَرطْواسی کاهبیس، هْرًاز آزادی بَیاغچی، هحذثِ حسیٌی صَهعِ

ٕ سرٗي کاضٖ ٔتزرسٖ کت٘ث  66   هعصَهِ)س( در قن فاطوِفام هشار حضزت  ّا

 هحسي قاًًَی، سواًِ صادقی هْر

زاى ِٗ ٍ سلجَقٖ تز  تأث٘ز هٌسَجات ٗا إ اسالهٖدٍراى آل َت  اسپاً٘

 99   )هطالعٔ هَردٕ: هٌسَجات دٍراى هزاتطَى ٍ هَحدٍى(

 سواًِ پَرعسیسی برٍاتی، فریٌاز فربَد

ٖ ًوادگزاٗاً ِٗ آلًقَش هطتزک هٌسَجات ساساًٖ ٍ ٔ تحل٘ل ٍ تاسضٌاس  111   َت

 ابَالفضل صادقپَر فیرٍزآباد

ٖ هاًدگار اس عکاس گوٌام قاجار زتزُپ  116   ّاٗ

 شکَفِ بیاتیهحوذ ستاری، 

وٌٖ هفاّ٘ن ٗادگ٘زٕ در آهَسضٖ  تاسٕ ث٘زأتزرسٖ ت صٍ اهٌ٘ت ٍ  ٗا ِ  گزٗا ات آًْا ت ٕ  فعا٘ل  ّاا

َاحل اهي در  111  درٗا س

 ٍحیذ چَپاًکارُ، اکرم سلطاًی




