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مێژووى   له  بی، فارسی، كوردى( ره زمانی عه  وه) به كانی لێكۆلینه  گرنگه  رچاوه سه 

 كۆنی ئێران

 

  أنًطريذ ، االيثراطٕريح انفارضيح عثر انراريخ، ذرخًح يدًٕعح يٍ انًررخًيٍ

ذاريخ ايراٌ قذيى..... ، ، تاقرانٓا شًی..،  يقذيح في ذاريخ  انسضاراخ انقذيًح   طّ -

 ٖ  كاَی ديكّ يّ رّْ تّ

 تيير ترياَد ، يٕضٕعح ذاريخ االيثراطٕريح انفارضيح يٍ كٕرظ اني اضكُذر

 رتيال( زًذاييٍ عهی عثذهللا پ.ز  )ئّ 333رٖ گۆگاييال    شّ -
 رگيراَی ٔريا قاَع شكاَی ٔ ضاضاَی  ِٔ كاَی ئّ يێژٔٔيّ  يّ دِر ضّ  ر نّ دێريٍ َاضی ٔ َّْٕ -

 ِٔ كاَّ  رگيراٌ ٔ زياَّ يٕ ِٔ ّْ  ٖ زيُفٌٕ تّ كّ شرّ َاتاضص گّ ئّ -
   گير صالذ انذيٍ ئاشری كاٌ( يانكٕو كانيح ِٔ كاٌ )پارذّ شكاَييّ ئّ -
 ذاريخ شرق االدَی انقذيى ايراٌ ٔ اَاضٕل، ٔ .....ضايی ضعيذ  ،  -
ضايي ضعيذ ، تالد تاتم ذسد زكى االشٕرٖ...، نًارا ضقطد انذٔنح االشٕرىح. يدهح ضٕير  -

 27، 72يح 
 ،فارضی   ٌ  پير َيا : ذاريخ ايراٌ قذيى تّ ضّ زّ  -
زري َٓايح انعٓذ انطاضاَي، ذرخًح  يسًذ  ذاريخ ايراٌ انقذيى يٍ انثذايح ،  َيا زطٍ  تير  -

 ًذ انطثاعيَٕرانذيٍ عثذ انًُعى ٔ انطثاعي يس
 ٔ انسذيثح  انسضاراخ ٔ ذاريخ االيى انقذيًّ  يسًٕد شاكر ، يٕضٕعّ -
 ، دياكَٕٕف  انسضاراخ انقذيًّ -
عثذ انرفيع زقيقد،  دٔر االيراَيٍ في ذاريخ انسضارج انعانًيح ٔ يقرطفاخ ، ذرخًح  عثذ  -

 3442انعسيس انطثاعي قاْرج 
 3زطٍ خاف،  انٕخيس فی انراريخ ايراٌ ج -
 ذا ْاذُی ئيطالو   ذأِ رِ ضّ  رٔيٍ :  ذاريخ ايراٌ نّ  گريشًٍ  -

 -شتیحەددین ئاال: سەالڕۆمەن گریشمن، مێژووی ئێران لە سەرەتاوە تا هاتنی ئیس -



 فارضي ٔ كٕردي ْحرٔجْا  دياكؤَؤف ، ييذيا ، ذرخًح ْٔثيح شٕكد   

 شام -ئێران  –كەلسومە جەمیل عبدالواحد: مێژووی كۆنی ڕۆژهەالتی نزیك عێراق 

 عثذ انقادر انشيخهي ، انًذخم اني ذاريخ انسضاراخ انقذيًح ....  

 عثذ انعسيس صانر :  انشرق االدَي انقذيى انعراق....

 أرٔاد عذَاٌ  انعالٌ،  انذٔنح االشكاَيح ) االيراَيح(  انسياج انطياضي ٔاالخرًاعيح ٔاالقرصاديح

 ..فرزاخ ، يذخم اني ذاريخ فارش ٔ زضارذٓا انقذيًح قثم االضالو يسًذ زرب 

 غٕضراف نٕتٌٕ ، زضارخ تاتم ٔ أشٕر، ذرخًح يسًذ خيرخ انًسايي..

 ، ذرخًح فرسي عثذانهح انًُريَٕردًرٖ ، فيثكَٕد : انسرب عثر انراريخ 

 6،5يسًذ صانر طية زيثارٖ :  يدهّ  شاَّ دِ ر،  عذد 

 ف خزر چوپان: شارستانیەتی ئاسیاو ڕۆژهەالتی ناوەڕاست ، و: یوسڤ  یارۆساال

د. ئەحمەد تاج بەخش، و: وریا قانع: مێژوویەكی كورتی شارستانییەت و فەرهەنگی ئێران لە  -

 مداالپێش ئیس

ق.و.  رضاج  534: عالقاخ انعراق انقذيى تثالد عيالو  زري ضُح  عثذ انعسيس انياش انخاذَٕي 

 ياخطرير خايعح انًٕصم

ٌ َصار ضهيًاٌ صانر : اندٕاَة انسضارٖ ٔ انطياضيح ٔ انعطكريح نعالقاخ تالد انرافذيٍ  انطعذٔ

 يع تالد عيالو  في انراريخ انقذيى  ، أطرٔزح دكرراِ  غير يُشٕر، خايعح انقادضيح 

 ياريا تٕضيٕش : ايراَياٌ عصر تاضراٌ ، ذرخًّ ْايذِ يشايخ 

 ديٍ ، ُْرٔ فرُْگ  تٓسادٖ  قٕيٓاٖ يٍٓ ، عيالو )  رقيّ

 ذارير ايراٌ كًثريح ....

 يٕضی خٕاٌ ،  ذاريخ ايراٌ تاضراٌ ، 

 دياكَٕٕف :  ذاريخ ايراٌ تاضراٌ 

پياو َٕرذٓراٌ ،    ْخايُشی ، داَشگاِ  پرٔيس رخثی : ذاريخ ايراٌ ايالييٓا ٔ اريايٓا ذا پاياٌ  دٔرِ
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 ، ذاريخ ٔ ذًذٌ ايالو   يديذ يٕضف زادِ

 ضيذ زًذ يسًذ داعی  گيالَی      ايكص پرش :  ذاريخ ايراٌ ، ذرخًّژَرال ض

 عثاش قذیاًی، غْظ تِػت غِرُآ ایالم

 ایالم  ّالٌس ٌُیص : غِریارٓ ایالم هترجن  تیرًّی ... دًیآ گوػذٍ



  حسن انوشە  دم تاریخ ، ترجمە  جورج گلن كمرون،  ایران در سپیده

 ایالم، تاریخ و تمدن   یوسفف مجید زاده

  هؤلفیي رّضص گراًتْضكی، پتر ّغفطكی، ایْاًف:تاریخ ایراًاز زهاى تاضتاى تا اهرّز ، ترجوَ

 كرین كػاّرز

 رگ دّ تَجوػیذ ًغواچٔ كازرًّی : ایراى زهیي 

 ضیذ حطیي پیواى  : از عیالم تا ضاضاًیاى ، 

 رُاد خۆغٌاّ  رگێراًی  فَ كاى ٍّ تِسادٓ : ئاریایی ّ ًا ئاریاییَ  رّقییَ

 ایراى تا پایاى ُخا هٌػیاى  غیریي تیاًی :  تاریخ ایراى تاضتاى  از ّرّد أریاییِا  تَ

 تعذ هیالد  055پیع از هیالد تا  555ّیطِر فر  یْزف :  ایراى تاضتاى  از 

 حكْهت ُخاهٌػیاى  احوذ تْكلی : اغاز تاریخ ایراى  ّ

 تاریخ هكتْب ایراى  اقتصاد ّ هذیریت در اییٌَضیذ حطیي پیواى  : 

 خػایار  تِارٓ   جاى كرتیص : ایراى كِي ، ترجوَ

 احتػام : ایراى در زهاى  ُخا هٌػیاى 

 غفق  رچا زادٍ   ُارّلذ الثرت لوپ : كْرظ كثیر ى ترجوَ

 طعْد رجة ًیاه  ُرترت جرج ّلس : كلیات تاریخ .... ترجوَ

 ایراى از پیذایع اریائیِا تا پارتِا  ُسار ضالَ  رضایی :  تاریخ دٍ

 هػایخی  ، ترجوَ   گسًفْى : كْرظ ًاهَ

 هاریژاى ، ُێرتسفیلذ ، گریػوي: هێژّّٓ هیسۆ پۆتاهیا ّ زاگرّش

 


