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 چین کتابشناسی

 

 چین مورد در(  تألیف و ترجمه)  فارسی کتابهای فهرست

 محمد سابقی و تدوین: علیتهیه 

 

 

 فرهنگ دو رویارویی چین، مسلمانان: کتاب نام-1

 ایزراییلی رافائل:  لفؤم

 طوسی زاده تقی حسن: مترجم

 رضوی قدس استان اسالمی پژوهشهای بنیاد: ناشر

 نسخه 3000: شمارگان

 1368 اول، چاپ: انتشار تاریخ

 

 چین – جهان در فارسی زبان: کتاب امن – 2

 «پژوهشگر» امیری کیومرث: لفؤم     

 فارسی ادبیات و زبان گسترش شورای دبیرخانه: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان

 1378 اول، چاپ: انتشار تاریخ

 

 چین در اسالم گسترش و نفوذ چگونگی: کتاب نام - 3

 زاده مراد رضا: لفؤم

 رضوی قدس استان یاسالم پژوهشهای بنیاد: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان
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 1382 اول، چاپ: انتشار تاریخ

 

 چین پایتخت پکن، شهر کالن از تجربیاتی: کتاب نام - 4

 سابقی محمد علی: لفؤم

 شهر نشر سسه ؤم: ناشر

 نسخه 2000: شمارگان

 1386 اول، چاپ: انتشار تاریخ

 

 چین ادیان: کتاب نام -5

 چینگ جولیا: لفؤم

 ارشدی درضاحمی: مترجم

 باز انتشارات: ناشر

 نسخه 1400: شمارگان

 1383 اول، چاپ: انتشار تاریخ

 

 تیموری شاهرخ تا اشکانی روزگار از ایران، و چین روابط تاریخ: کتاب نام -6

 لیان شین جان: لفمؤ    

 نین هون جان: مترجم    

 گویش و زبان پژوهشکده:  ناشر    

 نسخه 1100: شمارگان    

  1385 اول، چاپ: انتشار ریختا    

 

 چین در ایرانی و اسالمی فرهنگ: کتاب نام -7
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 یوان جین فِنگ: لفؤم    

 امیدوارنیا جواد محمد: مترجم    

 الهدی المللی بین انتشارات: ناشر    

 نسخه 3000: شمارگان    

 تا بی: انتشار تاریخ    

 

 شناسی ایران و فارسی زبان چین،: کتاب نام -8

 رسولی حجت: لفؤم    

 بهشتی شهید دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز: ناشر    

 نسخه 1500: شمارگان    

 1368 اول، چاپ: انتشار تاریخ    

 

 کنفوسیوس و بودا های آموزه: کتاب نام -9

 سوماناسیری گالیله: لفؤم   

 اکبربرخورداری: مترجم   

 الهدی المللی بین انتشارات: ناشر   

 نسخه 1500: نشمارگا   

 1383 اول، چاپ: انتشار تاریخ   

 

 چین و ایران روابط تاریخ: کتاب نام -10

 آذری الدین عالء: لفؤم      

 امیرکبیر انتشارات موئسسه: ناشر     

 نسخه 1500:  شمارگان     
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  1377: انتشار تاریخ    

 

 چین و ایران های افسانه و ها آیین: کتاب نام -11

 کویاجی سی -یج: لفؤم     

 دوستخواه جلیل: مترجم     

 فرانکلین انتشارات: ناشر    

  1353: نشر سال    

 

 ایران و چین دیرینه دوستی: کتاب نام -12

 لیان جویی: لفؤم      

 پکن خارجی زبانهای نشریات موءسسه انتشارات: ناشر     

 1973: نشر سال    

 

 چین تاریخ: کتاب نام -13

 مین – وهوییل: لفؤم      

 شروقی ناهید: مترجم     

 کبیر امیر انتشارات: ناشر    

 1354: نشر سال    

 

 چین اقتصاد: کتاب نام -14

 دلین جان: لفؤم      

 سهامی سیروس: مترجم      

 مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات: ناشر     
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 1354: نشر سال     

 

 شگفتیها سرزمین چین: کتاب نام -15

 مسعودی عباس: لفؤم      

 اطالعات روزنامه موءسسه تهران: ناشر     

 1352: نشر سال     

 

 اسالم تا چین و ایران فرهنگی و تجاری سیاسی، روابط به نگاهی: کتاب نام -16

 تشکری عباس: لفؤم      

 خارجه امور وزارت الملل بین روابط موءسسه انتشارات: ناشر     

 :نشر سال    

 

 نامه ترکستان: بکتا نام -17

 بارتولد والدیمیرویچ واسیلی: لفؤم      

 کشاورز کریم: مترجم     

 ایران فرهنگ بنیاد: ناشر

 1352: نشر سال

 

 ماسفیلد جان مقدمه با مارکوپولو نامه سفر: کتاب نام -18

 مارکوپولو: لفؤم      

 صحیحی اهلل حبیب: مترجم      

 کتاب نشر و ترجمه بنگاه: ناشر     

 1350: نشر سال     
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 باستان جهان شگفتیهای: کتاب نام -19

 سیرافی ابوزید و سلیمان: لفؤم      

 عباسی لوی محمد: مترجم     

 گوتمبرگ تهران: ناشر     

 1335: نشر سال     

 

 مغول خانان دربار به پاپ سفیران: کتاب نام -20

 ویلتس دورکه: لفؤم      

 یان رجب مسعود: مترجم      

 خوارزمی انتشارات: ناشر      

 1349: نشر سال      

 

 بتوته ابن نامه سفر: کتاب نام -21

 بتوته ابن: لفؤم       

 موحد علی محمد :مترجم       

 کتاب نشر و ترجمه بنگاه: ناشر       

 : شمارگان       

 1337: نشر سال       

 

 غازانی مبارک تاریخ: کتاب نام -22

 یان کارل تصحیح و اهتمام به اهلل فضل رشیدالدین: لفؤم       

 :مترجم       
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 انگلستان چاپ: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 

 بناکتی تاریخ: کتاب نام -23

 بناکتی: لفؤم       

 شعار جعفر کوشش به: مترجم       

 ملی آثار انجمن: ناشر       

 : شمارگان       

 1348: نشر لسا       

 

 ختای اهل طب یا نامه تنکسوق: کتاب نام -24

 همدانی اهلل فضل رشیدالدین: لفمؤ       

 مینوی مجتبی مقدمه با: مترجم       

 تهران دانشگاه انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 

 نامه ختای: کتاب نام -25

 ختایی اکبر علیسید : لفؤم       

 افشار ایرج کوشش به: مترجم       

 (فرهنگی تحقیقات و مطالعات پژوهشگاه) آسیا فرهنگی اسناد مرکز: ناشر       

 : شمارگان       
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 1372 اول چاپ: نشر سال       

 

 دارد طرف دو دیوار نو، چین از تصویری: کتاب نام -26

 گرین فلیکس: لفؤم       

 زاده شریعت اختر: مترجم       

 نیل انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

 1352:  نشر سال       

 

 اروپا متحده دول با چین جنگ تاریخ سیاحتنامه،: کتاب نام -27

 الندر سوج هنری :لفؤم       

 کتابفروش حسن شیخ مباشرت به :مترجم       

 اصغر علی میرزا: ناشر       

 : شمارگان       

 قمری هجری 1329: نشر سال       

 

 چین مسافرت خاطرات: کتاب نام -28

 مسعودی عباس :لفؤم       

 :مترجم       

 اطالعات روزنامه: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 

 شناخت نو از باید که سرزمینی چین: کتاب نام -29
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 تاراجی منصور :لفؤم       

 :مترجم       

 : ناشر       

 : مارگانش       

 چهارم چاپ 1350: نشر سال       

 

 ایلخانی نامه تنسوخ: کتاب نام -30

 توسی حسن ابن محمد ابن محمد :لفؤم       

 رضوی مدرس اهتمام به :مترجم       

 ایران فرهنگ انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 چین سفر کارنامه: کتاب نام -31

 ندوشن اسالمی علی محمد :فلؤم       

 :مترجم       

 کبیر امیر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1385 دوم چاپ و 1361 اول چاپ: نشر سال       

 

                                      حقوقی، تاریخی، مسایل و مرزی ختالفاتا هند، و چین روابط: کتاب نام -32

  آن نظامی و سیاسی

 دفتری مریم :لفؤم       

 :مترجم       
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 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر       

 نسخه 3000: شمارگان       

 1369: نشر سال       

 

 (چین دیدگاه)  یکم و بیست قرن در امنیت: کتاب نام -33

 امیدوارنیا محمدجواد :لفؤم       

 :مترجم       

 امورخارجه وزارت انتشارات و چاپ مرکز: اشرن       

 نسخه 1000 : شمارگان       

  1381: نشر سال       

 

 پایان تا روزگار ترین دیرینه از چین فرهنگ و جامعه تاریخ، سرزمین، به نگاهی : کتاب نام -34

 نوزدهم سده

 آشوری داریوش :لفؤم       

  :مترجم       

 : ناشر       

 : گانشمار       

 : نشر سال       

 

 فردا بزرگ قدرت چین: کتاب نام -35

 تیبورمند :لفؤم       

 مقدسی هوشنگ :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       
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 : نشر سال       

 

 مائو درباره حقیقت و افسانه: کتاب نام -36

 بامداد محمد:  نگارش و ترجمه       

 :مترجم       

 هفته انتشارات :ناشر       

 : شمارگان       

 1363 دوم چاپ: نشر سال       

 

 چین انقالب: کتاب نام -37

 جروم آن، چه :لفؤم       

 شفیعی ضیا :مترجم       

 سپهر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1357: نشر سال       

 

 1966 تا 1953 چین و غرب روسیه،: کتاب نام -38

  ایزاک دویجر، :لفؤم       

 ریاضی محمود :مترجم       

  چاپخش انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1356: نشر سال       

 

 چین انقالب: کتاب نام -39
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 شاهنده بهزاد :لفؤم       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات موءسسه: ناشر       

 : شمارگان       

  1365: نشر سال       

 

 ایران با روابط و خارجه سیاست چین،: کتاب نام -40

 دیگران و سری طارم مسعود :لفؤم       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات موءسسه: ناشر       

 : شمارگان       

  1364: نشر سال       

 

 چین در زندگی الس دو :ها چینی: کتاب نام -41

 جان فریزر، :لفؤم       

 ایرانخواه پرویز :مترجم       

 نو نشر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1362: نشر سال       

 

 یاؤر دو و بشر یک: کتاب نام -42

 آندره فونتن، :لفمؤ       

 مهدوی هوشنگ عبدالرضا :مترجم       
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 نو نشر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1364: نشر سال       

 

 1949 - 1985 چین خلق جمهوری: کتاب نام -43

 دیگران و برژه کلر ماری، :لفؤم       

 آگاهی عباس :مترجم       

 رضوی قدس آستان فرهنگی معاونت: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 

 پینگ شیائو دنگ ثارآ برگزیده از خالصه: کتاب نام -44

 :لفؤم       

 نیا امیدوار جواد محمد :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 :نشر سال       

 

 1996 اوت 31- 25 چین( مقاالت گزیده)  96 ایفال: کتاب نام -45

 حری عباس نظر زیر :لفؤم       

 :مترجم       

 ایران میاسال جمهوری ملی کتابخانه: ناشر       

 نسخه 2000: شمارگان       
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  1376 اول چاپ: نشر سال       

 

 چین تحوالت تقویم: کتاب نام -46

 امین طاهری زهرا کوشش به :لفؤم       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر       

 نسخه 3000: شمارگان       

  1370 دوم چاپ 1367 اول چاپ: نشر سال       

 

 آفریقا در چین نفوذ و نقش: کتاب نام -47

 امین طاهری زهرا :لفؤم       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر       

 نسخه 2500: شمارگان       

 1372: نشر سال       

 چین آسیایی سیاست: کتاب نام -48

 دیگران و دوبوروگار فیلیپ :فلمؤ       

 آگاهی عباس :مترجم       

 رضوی قدس آستان فرهنگی معاونت: ناشر       

 نسخه 3000: شمارگان       

  1369: نشر سال       

 

 چین سیاسی نظام در خلق آزادیبخش ارتش نقش: کتاب نام -49



 

15 
 

 دفتری مریم :لفؤم       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی العاتمط دفتر: ناشر       

 نسخه 3000: شمارگان       

  1369 دوم چاپ 1365 اول چاپ: نشر سال       

 

 مغول تاریخ: کتاب نام -50

 آشتیانی اقبال عباس :لفؤم       

 :مترجم       

 کبیر امیر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

 1364: نشر سال       

 

 (چین در اسالمی علوم و فرهنگ و)   چین در اسالم: کتاب نام -51

 مهدوی احمد و بدیع عبدالحمید :لفؤم       

 :مترجم       

  عطایی مطبوعاتی موءسسه: ناشر       

 : شمارگان       

  1355 دوم چاپ: نشر سال       

 

 چین مختصر تاریخ: کتاب نام -52

 جیان پوزان،: لفؤم       

 السلطان ندیم قاسم محمد بن خلیل محمد: مترجم       
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 خورشید مطبعه: ناشر       

 : شمارگان       

  1324: نشر سال       

 

 باستان چین روایت به ایران: کتاب نام -53

 : لفؤم       

 تشکری عباس: مترجم       

 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر       

 : شمارگان       

  1356 اول چاپ: نشر سال       

 

 چین آسمانی کشور به نظری: کتاب نام -54

 (داوود)  دینجونمین :لفؤم       

 :مترجم       

 شرق چاپخانه مشهد: ناشر       

 : شمارگان       

 تا بی اول چاپ: نشر سال       

 

 مغول فتوحات تاریخ: کتاب نام -55

 جوزف جان رز،ساند :لفؤم       

 حالت ابوالقاسم :مترجم       

 کبیر امیر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       
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  1361 اول چاپ: نشر سال       

 

 چین آسمانی کشور در سال یک: کتاب نام -56

 فرخ مهدی سید :لفؤم       

 :مترجم       

 چاپ سهامی شرکت: ناشر       

 : شمارگان       

  1331: نشر لسا       

 

 چین در اسالمی معماری: کتاب نام -57

 پینک لیوجی :لفؤم       

 خرم مریم :مترجم       

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان: ناشر       

 : شمارگان       

  1373 اول چاپ: نشر سال       

 

 مستقیم صراط – اسالم :کتاب نام -58

 کنت گان،مور :لفؤم       

 دیگران و بحرالعلومی امین :مترجم       

 حقیقت کتابچی باقر محمد حاج کتابفروشی تبریز،: ناشر       

 : شمارگان       

  1344: نشر سال       

 

 قاجاریه تا مغول از جهان و ایران: کتاب نام -59
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 نوایی عبدالحسین :لفؤم       

 :مترجم       

 کتاب نشر و مهترج بنگاه: ناشر       

 : شمارگان       

  1364 اول چاپ: نشر سال       

 

 (کمونیست چین در مسلمانان)  یانگ کائو امام خاطرات: کتاب نام -60

 هائویان کائو :لفؤم       

 منطقی عباس :مترجم       

 اسالمی انقالب اسناد مرکز: ناشر       

 : شمارگان       

 1377 اول چاپ: نشر سال       

 چین هایدیدنی: کتاب نام -61

 آدلر جوزف :لفؤم       

 افشار حسن :مترجم       

 مرکز انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1383: نشر سال       

 

 چین هنر: کتاب نام -62

 تریگیر سری :لفؤم       

 طاهری فرزانه :مترجم       

 هنر فرهنکستان: ناشر       
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 : رگانشما       

  1393: نشر سال       

 

 چین و ایران روابط تاریخ: کتاب نام -63

 آذری ینالد عالء :لفؤم       

 :مترجم       

 امیرکبیر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1367: نشر سال       

 

 نامه تنسوق: کتاب نام -64

 ناشناس :لفؤم       

 مینوی مجتبی مقدمۀ با :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

  1350 بهمن: نشر سال       

 

 چین دریای تا پارس دریای از: کتاب نام -65

 اقتداری احمد :لفؤم       

 :مترجم       

 ایران نقل و حمل مسایل انتشار و تحقیق شرکت: ناشر       

 : شمارگان       

  1364: نشر سال       
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 چین غرافیایج: کتاب نام -66

 ناشناس :لفؤم       

 :مترجم       

 امورخارجه وزارت تشریفات ادره: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 

 جدید چین تاریخ: کتاب نام -67

  دو ژرژ باربیه: لفمؤ       

 : مترجم       

 علمی مطبوعاتی مؤسسۀ: ناشر       

 : شمارگان       

  1341: نشر سال       

 

 معاصر زمان در چین و ایران فرهنگی و اقتصادی سیاسی، روابط بررسی: کتاب نام -68

 (نامه پایان) پور بحرانی علی: لفؤم       

 :مترجم       

 شیراز دانشگاه: ناشر       

 : شمارگان       

  1381: نشر سال       

 

 چین غوریاوی زبان در فارسی های واژه فرهنگ: کتاب نام -69

 بدیعی نادره :لفمؤ       
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 :مترجم       

 (نشربلخ) نیشابور بنیاد تهران: ناشر       

 : شمارگان       

  1377: نشر سال       

 

 ابریشم راه: کتاب نام -70

 لوس بولنوا :لفؤم       

  :مترجم       

 فرهنگی تحقیقات و مطالعات مؤسسۀ: ناشر       

 : شمارگان       

  1383: نشر سال       

 

 (چینی نمایشنامه سه همراه به)  چین در نمایش: کتاب نام -71

 بیضایی بهرام :لفؤم       

 :مترجم       

 امیرکبیر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1352 : نشر سال       

 

 چین مختصر تاریخ: کتاب نام -72

 جیان پوزان :لفؤم       

 هونیان جان :ممترج       

 ویسمن تهران: ناشر       
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 : شمارگان       

 1371: نشر سال       

 

 چین و کرمانی خواجوی: کتاب نام - 73   

 هویی جانگ :لفمؤ       

 :مترجم       

 آشنا تهران: ناشر       

 : شمارگان       

  1372: نشر سال       

 باستان چین: کتاب نام -74

 نیو نجا :لفؤم       

 :مترجم       

 اهورا مشهد،: ناشر       

 : شمارگان       

  1339: نشر سال       

 

 اسالمی هنرهای و چین: کتاب نام -75

 حسن محمد زکی :لفؤم       

 :مترجم       

 هنر فرهنگستان: ناشر       

 : شمارگان       

  1384: نشر سال       
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 ابرقدرت دو سرد جنگ چین، و شوروی: کتاب نام -76

 رائین اسماعیل :لفؤم       

 :مترجم       

 جاویدان انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1353: نشر سال       

 

 چین تا فارس خلیج از سیرافی سلیمان سفرهای: کتاب نام -77

 نژاد صفی جواد :لفؤم       

 :مترجم       

 ایران معاصر تاریخ مطالعات مؤسسۀ: ناشر       

 : شمارگان       

  1384: نشر سال       

 

 چین فلسفۀ تاریخ: کتاب نام -78

 یوالن تانگ :لفؤم       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت سیاسی مطالعات دفتر: ناشر       

 : شمارگان       

  1371: نشر سال       

 

 گمین و یوان های دوره منابع در هرمز: کتاب نام -79

 رالف کاوت :لفؤم       
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 :مترجم       

 دانشگاهی نشر مرکز: ناشر       

 : شمارگان       

  1383: نشر سال       

 

 چین اساطیر شناخت: کتاب نام -80

 آنتونی کریستی :لفؤم       

 :مترجم       

 اساطیر نشر: ناشر       

 : شمارگان       

  1384: نشر سال       

 

 کنون تا تشکیل بدو از چین امپراتوری: ابکت نام -81

 کوشان اسماعیل :لفمؤ       

 :مترجم       

 دانش کتابفروشی: ناشر       

 : شمارگان       

  1317: نشر سال       

 

 (شن فنگ و شاهنامه های اطوره شناسی ریشه)چین و ایران های اسطوره: کتاب نام -82

 کویاجی جهانگیر :لفؤم       

 :مترجم       

 اندیش نو نسل: ناشر       



 

25 
 

 : شمارگان       

 1378: نشر سال       

 

 باستان چین و ایران های افسانه و ها آیین: کتاب نام -83

 کویاجی جهانگیر :لفؤم       

 دوستخواه جلیل :مترجم       

 جیبی کتابهای انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1362: نشر سال       

 

 (نو چین از تصویری) دارد طرف دو دیوار: کتاب نام -84

 فلیکس گرین :لفمؤ       

 :مترجم       

 نیل انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

 1357: نشر سال       

 

 شاهرخ تا اشکانی روزگار از: ایران و چین روابط پیرامون باستانی متون: کتاب نام -85

 سیس جان لیان :لفؤم       

 هونیان جان :مترجم       

 فرهنگی میراث سازمان: ناشر       

 : شمارگان       

  1386: نشر سال       

 



 

26 
 

 چین تاریخ: کتاب نام -86

 هاشم محمد ابن خلیل محمد السلطان ندیم :لفؤم       

 :مترجم       

 خورشید انتشارات تهران، :ناشر       

 : شمارگان       

  1324: نشر لسا       

 

 چین در ایران هنر و فرهنگ نفوذ: کتاب نام -87

 فرخ همایون الدین رکن :لفؤم       

 :مترجم       

 گوهر انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1351: نشر سال       

 

 چین در ایرانی و اسالمی فرهنگ قمری، هجری 10 قرن: کتاب نام -88

 یوفای حسین :لفؤم       

 :مترجم       

 تهران دانشگاه انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

  1374: نشر سال       

 

 چین تاریخ: کتاب نام -89

 دوگالس ربرت سر :لفؤم       
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 جودت حسین :مترجم       

 مؤلف: ناشر       

 : شمارگان       

 1350: نشر سال       

 نچی فلسفه از مختصری: کتاب نام -90

 مهرین مهرداد :لفؤم       

 :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 1331: نشر سال       

 

 باستان چین در فلسفه سیر بر ای مقدمه: کتاب نام -91

 بوروا :لفؤم       

 چی کلکته مجید :مترجم       

 پیام: ناشر       

 : شمارگان       

 1355: نشر سال       

  وئدا خردمندانه تعالیم براساس زندگی: کتاب نام -92

 دایر وین :لفؤم       

 الهی آیت وجیهه :مترجم       

 پارسه کتاب: ناشر       

 : شمارگان       

 1393: نشر سال       
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 چین سرزمین به اسالم ورود تاریخچه: شرقی مروارید: کتاب نام -93

 جیا شی لی :لفؤم       

 زاده جلیل رامی :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 1393: نشر سال       

 چین فرهنگ: کتاب نام -94

 ناشناس :لفمؤ       

 :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 1388: نشر سال       

 چین در ایرانی موسیقی: کتاب نام -95

 بدیعی نادره :لفؤم       

  :مترجم       

 پارت انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 چین تمدن و فرهنگ تاریخ،: کتاب نام -96

 کاتریل آرتور :لفؤم       

 جوان مهراوه :مترجم       

 سبزان: ناشر       

 : شمارگان       
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 1391: نشر سال       

 سرخ چین: کتاب نام -97

 اسنو ادگار: مؤلف       

 غفاری سیف: رجممت       

 کبیر امیر: ناشر       

 : شمارگان       

 1351: نشر سال       

 جلدی دو – چین تاریخ: کتاب نام -98

 شستو ژان :لفؤم       

 پور پارسی شهرنوش :مترجم       

 علم: ناشر       

 : شمارگان       

 1372: نشر سال       

 چین شعر کتاب: کتاب نام -99

 :لفؤم       

 فرخی باجالن :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 ئوما مادام: کتاب نام -100

 آنچی مین :مؤلف       

 مهدی داغی، قراچه زهره فتوحی، :مترجم       

 : ناشر       
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 2200: شمارگان       

 1380: نشر سال       

 چین دیوار: کتاب نام -101

 داورت نارتلئو -فیشر :ؤلفم       

 منصور -شیر جام :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 3000: شمارگان       

 1384: نشر سال       

 

 (امنیتی و اقتصادی سیاسی، مناسبات)مرکزی آسیای و چین: کتاب نام -102

 جوانگ سون گوانگجی، شینگ چانگچینگ، جایو چینگی، :مؤلف       

 امیدوارنیا جواد محمد :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 1000: شمارگان       

 1379: نشر سال       

 

 ساله 5000 تمدن بر گذری: باستان چین تمدن: کتاب نام -103

 والتر -نلمر :مؤلف       

 فرزانه کریمی، :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 5000: شمارگان       

 1383: نشر سال       
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 مائوئیسم و مائو: کتاب نام -104

 پی شون وِن :مؤلف       

 محمد -مهرآبادی رفیعی :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 2000: شمارگان       

 1382: نشر سال       

 

 چین تمدن: کتاب نام -105

 محمدرضا آزادگان، :مؤلف       

 :مترجم       

 تهران نشر محل: اشرن       

 5000: شمارگان       

 1382: نشر سال       

 

 اویغورها نژادی تاریخی، تمایزات زمینه در نگاشتی تک)یغورستاناو عمومی تاریخ: کتاب نام -106

 (مناطق به نسبت

 آبلیت اف، کمال :مؤلف       

 دیگران و همدانی نظریان :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 1000: شمارگان       

 1381: نشر سال       

 

 حج و واتیکان آلمان، چین، به سفر گزارش: اربعه اسفار: کتاب نام -107

 علی کرمانی، حجتی :مؤلف       
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 :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 2200: شمارگان       

 1381: نشر سال       

 

 چین امپراتور آخرین خاطرات: روندشه تا امپراتور از: کتاب نام -108

  :مؤلف       

 امیدوارنیا جواد محمد :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 3300: شمارگان       

 488: صفحه تعداد       

 1383: نشر سال       

 چین فرهنگی انقالب: کتاب نام -109

 دیوید -پیتروزا: مؤلف       

 مهدی -اهخو حقیقت: مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 3000: شمارگان       

 120: صفحه تعداد       

 1385: نشر سال       

 

 (مصور -کودکان) چین: کتاب نام -110

 حسین آشتیانی، عطایی: مؤلف       

 :مترجم       
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 پدیده: ناشر       

 : شمارگان       

 26: صفحه تعداد       

 1353 :نشر سال       

 

 ناشناخته داستان مائو: کتاب نام -111

 دیگران و اشتری بیژن: مؤلف       

 :مترجم       

 تهران نشر محل: ناشر       

 1500: شمارگان       

 990: صفحه تعداد       

 1387: نشر سال       

 

 چین: کتاب نام -112

 افالکی اسداهلل: مؤلف       

 :مترجم       

 تهران نشر محل :ناشر       

 3000: شمارگان       

 128: صفحه تعداد       

 1387: نشر سال       

 

 باشی چین دیوار سازنده کارگر یک جای به بخوای نداره امکان: کتاب نام -113

 مورلی جکلین: مؤلف       
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 جان آتشین تبسم: مترجم       

 نقره حوض: ناشر       

 : شمارگان       

 32: صفحه دتعدا       

 1390: نشر سال       

 چین: کتاب نام -114

 امین طاهری زهرا: مؤلف       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت سیاسی مطالعات دفتر: ناشر       

 نسخه 1000: شمارگان       

 1375 اول چاپ: نشر سال       

 (سفر رهاورد) دنیا وسط کشور: کتاب نام - 115

 ثروت صورمن: مؤلف       

 :مترجم       

 امیرکبیر انتشارات: ناشر       

 نسخه 1500: شمارگان       

 1380 اول چاپ: نشر سال       

 ها متعهد غیر و چین: کتاب نام - 116

 خرم علی: مؤلف       

 :مترجم       

 خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر       

  :شمارگان       

 1365: نشر سال       



 

35 
 

  بیستم قرن جهانی های قدرت: کتاب نام - 117

 هایت وارد،: مؤلف       

 رضایی جالل: مترجم       

 ترجمه و نشر بنگاه: ناشر       

 : شمارگان       

 1360: نشر سال       

 عرفانی ادبیات گلچین کنفوسیوس، تعالیم: کتاب نام - 118

 (مکالمات)  سکنفوسیو: مؤلف       

 دامغانی مهدوی فریده: مترجم       

 تیر نشر: ناشر       

 نسخه 800:  شمارگان       

 1383 دوم چاپ:  نشر سال       

 اجتماعی وضعیت و فرهنگ درتاریخ، پژوهشی سغدیان؛: کتاب نام -119

 خروموف لئونیدویچ آلبرت: مؤلف       

 بهرامیان علی: مترجم       

 خارجه امور وزارت نشر و چاپ مرکز: اشرن       

 نسخه 1000:  شمارگان       

 1381 اول چاپ: نشر سال       

 (غرب و چین اسالم،) جدید علم نخست خاستگاه: کتاب نام - 120

 هاف. ای توبی: مؤلف       

 پور تقوی حمید: مترجم       

 انیانس علوم توسعۀ و تحقیقات مؤسسه انتشارات: ناشر       

 نسخه 1100: شمارگان       
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 1384  اول چاپ: نشر سال       

 سرخ های زرد: کتاب نام -121

 مارکانت هانری: مؤلف       

 منتصری هوشنگ: مترجم       

 عطایی انتشارات: ناشر       

 : شمارگان       

 :نشر سال       

 جینگ ده دائو: کتاب نام -122

 الئوزه: مؤلف       

 پاشایی ع: مترجم       

 معاصر نگاه نشر: ناشر       

 نسخه 2200: شمارگان       

 1385 اول چاپ: نشر سال       

 رزم آیین: کتاب نام -123

 وو سون: مؤلف       

 حسینی جواد سید: مترجم       

 هالل: ناشر       

 نسخه 5000: شمارگان       

 1387 اول چاپ: نشر سال       

 التواریخ جامع در چین تاریخ بخش: تابک نام -124

 اهلل فضل الدین رشید: مؤلف       

 ایدان وانگ دکتر تصحیح: مترجم       

 دانشگاهی نشر: ناشر       
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 : شمارگان       

 1378: نشر سال       

 آسیا شرق در شناسی زیبایی و هنر: کتاب نام -125

 گران ریخته رضا محمد: مؤلف       

 :ترجمم       

 ایران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان: ناشر       

 نسخه 2000: شمارگان       

 1385 تابستان اول چاپ: نشر سال       

 سفید و آبی های چینی مجموعه در طبیعت حضور: کتاب نام -126

 نفیسی دخت نوشین کوشش به: مؤلف       

 :مترجم       

 ایران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان: ناشر       

 نسخه 1500:  شمارگان       

 1384 پاییز اول چاپ: نشر سال       

 «چینی نقاشی آیینی سرشت در پژوهشی»نقاشی دائوی: کتاب نام -127

 سه مای-مای چینی متن حواشی و انگلیسی ی ترجمه تصحیح: مؤلف       

 مازیار امیر: مترجم       

 ایران اسالمی ریجمهو هنر فرهنگستان: ناشر       

 نسخه 1500: شمارگان       

 184 پاییز اول چاپ: نشر سال       

 اسالمی های هنر و چین: کتاب نام -128

 حسین محمد زکی دکتر: مؤلف       

 تهامی غالمرضا: مترجم       
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 ایران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان: ناشر       

 نسخه 1500:  شمارگان       

 1384 پاییز اول چاپ: نشر سال       

 بودایی معماری و گری نگار: کتاب نام -129

 فیشر. ایی رابرت: مؤلف       

 پاشایی. ع: مترجم       

  ایران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان: ناشر       

 نسخه 2000: شمارگان       

  1383 پاییز اول، چاپ: نشر سال       

 آسیایی هنر رد انسانی روح: کتاب نام -130

 بنیون الرنس: مؤلف       

 (لرستانی) آریا حسین محمد: مترجم       

 ایران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان: ناشر       

  نسخه 1500: شمارگان       

 1383 اول،تابستان چاپ: نشر سال       

 آسیا شرقی جنوب هنر: کتاب نام -131

 راوسون فلیپ: مؤلف       

 فرامرزی تقی محمد: رجممت       

 ایران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان: ناشر       

 نسخه 1500: شمارگان       

 1383 تابستان اول، چاپ: نشر سال       

 چین هنر: کتاب نام -132

 تریگیر مری: مؤلف      
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 طاهری فرزانه: مترجم     

 ایران اسالمی جمهوری هنر فرهنگستان: ناشر     

 نسخه 1500: ارگانشم     

 1384 پاییز دوم، چاپ و 1383 تابستان اول، چاپ: نشر سال     

 جینگ ده دائو: کتاب نام -133

 الئوزه: مؤلف

 پاشایی. ع: مترجم

 معاصر نگاه نشر: ناشر

 نسخه 2200: شمارگان

 1385 اول چاپ: نشر سال

 ابریشم جاده: کتاب نام -134

 نبراونستو دیوید و فرانک آیرین: مؤلف

 ثالثی محسن: مترجم

 سروش انتشارات: ناشر

 نسخه 3000: شمارگان

 1387 دوم چاپ 1376 اول چاپ: نشر سال

  چین در ژاپن جنایات شرح نانکینگ،: کتاب نام -135 

 چانگ آیریس: مؤلف

 صالح میرزا غالمحسین: مترجم

 معاصر نگاه نشر: ناشر

 نسخه 1650: شمارگان

 1387 اول چاپ: نشر سال

 چین فلسفه تاریخ: کتاب منا -136
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 چای وینبرگ و چوجای: مؤلف

 پاشایی. ع:  مترجم

 معاصر نگاه نشر: ناشر

 نسخه 2000: شمارگان

 1386 اول چاپ: نشر سال

 چینی طریقه و کنفوسیوس: کتاب نام -137

 کریل. جی. اچ: مؤلف

 وزیری گیتی: مترجم

 سروش انتشارت: ناشر

 نسخه 2000: شمارگان

 1380 لاو چاپ: نشر سال

 چین فرهنگ تاریخ: کتاب نام -138

 جرالد فیتس و پاتریک چارلز: مؤلف

 دولتشاهی اسماعیل: مترجم

 فرهنگی علمی انتشارات: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان

 1384 دوم چاپ 1367 اول چاپ: نشر سال

 نامه چین: کتاب نام -139

 ریچی ماتیو: مؤلف

 لوجین تصحیح به.  زمان محمد: مترجم

 مکتوب میراث نشر مرکز: ناشر

 نسخه 2000: شمارگان

 1387 اول چاپ: نشر سال
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 میالدی هفتاد دهۀ در چین خلق جمهوری و ایران روابط :کتاب نام -140

 شاهنده بهزاد دکترای رسالۀ: مؤلف

 :مترجم

 تهران دانشگاه: ناشر

 :شمارگان

 1360:نشر سال

 چین خارجی سیاست پیرامون پژوهش:  کتاب نام -141

 انتصار ناصر: فمؤل

 :مترجم

 المللی بین اقتصادی و سیاسی های پژوهش مؤسسۀ: ناشر

 :شمارگان

 1365: نشر سال

 التین آمریکای در مائوئیسم: کتاب نام -142

 خاچاتوروف. ک: مؤلف

 دهقانی امید: مترجم

 لوح انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1358: نشر سال

 ریقاآف در مائوئیسم افشاگری خود: کتاب نام -143

 مدوزف. ال. آلیوف.یو: مؤلف

 جویا. ن. غ: مترجم

 ابوریحان انتشارات تهران: ناشر

 :شمارگان
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 1358: نشر سال

 1953- 1966 از چین و غرب: کتاب نام -144

 ایزاک دویچر: مؤلف

 ریاضی محمود: مترجم

 ورز چاپخش انتشارات تهران: ناشر

 :شمارگان

 1356: نشر سال

 شوروی و چین نزاع: کتاب نام -145

 معینی امیر بهروز: مؤلف

 :مترجم

 کاویان انتشارات تهران: ناشر

 :شمارگان

 1355: نشر سال

 (پرولتاریایی فرهنگی انقالب در مشی خط دو مبارزۀ)کارگران و چین: کتاب نام -146

 دئوتی استوارت و گولدواسر ژالت: مؤلف

 رمضانی. ح و داوودی.ی: مترجم

 یاور انتشارات تهران: ناشر

 :مارگانش

 1358: نشر سال

 چین در صنعتی سازمان و فرهنگی انقالب: کتاب نام -147

 بلتهایم شارل: مؤلف

 برتاف. د: مترجم

 یاور انتشارات تهران: ناشر
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 :شمارگان

 1358: نشر سال

  ویتنام و چین اخیر روابط از گزارش: کتاب نام -148

 موکرجی ساران: مؤلف

 رئوف. م: مترجم

 چین کمونیست زبح انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1358: نشر سال

 (1328-57) ایران با روابط و خارجی سیاست: چین: کتاب نام -149

 مستقیمی بهرام و عالم عبدالرحمن سری، طارم مسعود: مؤلف

 :مترجم

 المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر

 نسخه 5000: شمارگان

 1364: نشر سال

 چین تسلیحاتی سیاست و نظامی ندیشۀا در تحول سیر: کتاب نام -150

 امیدوارنیا جواد محمد: مؤلف

 :مترجم

 المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر

 نسخه 5000: شمارگان

 1370:  نشر سال

 خاورمیانه و چین: کتاب نام -151

 امیدوارنیا جواد محمد: مؤلف

 :مترجم
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 المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر

 نسخه 3000: شمارگان

 1368: نشر سال

 چین در نهادی تغییرات و ها نهاد: کتاب نام -152

 لینگ فی وانگ: مؤلف

 ایروانی جواد محمد: مترجم

 رسا فرهنگی خدمات مؤسسۀ: ناشر

 نسخه 2200: شمارگان

 1382 اول چاپ: نشر سال

 ویصف اسماعیل شاه معاصر) خطایی اکبر علی سید مشاهدات شرح نامه خطای: کتاب نام -153

 (چین سرزمین در

 خطایی اکبر علی سید: مؤلف

 افشار ایرج کوشش به: مترجم

 آسیا فرهنگی اسناد مرکز انتشارات: ناشر

 : شمارگان

 1357: نشر سال

 چین فرهنگی انقالب: کتاب نام -154

 پیتروزا دیوید: مؤلف

 خواه حقیقت مهدی: مترجم

 ققنوس انتشارات: ناشر

 نسخه 3000: شمارگان

 1386 دوم چاپ: نشر سال

 چین تاریخ: کتاب نام -155
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 السلطان ندیم محمد میرزا: لفؤم       

 :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 هجری 1323: نشر سال       

 فردا امروز، دیروز، چین؛ شکیبا، اژدهای: کتاب نام -156

 (یزاهد و فر علمایی)  دیگران و نژاد وردی فریدون: لفؤم       

 :مترجم       

 اطالعات مؤسسه: ناشر       

 : شمارگان       

 : نشر سال       

 چین های دین: کتاب نام -157

 آدلی. ا جوزف: لفؤم       

 افشار حسن: مترجم       

 مرکز نشر: ناشر       

 نسخه 1600:  شمارگان       

 1383 اول چاپ: نشر سال       

 

      چینی های اسطوره: کتاب نام -158

 بیرل آن: فؤلم

 مخبر عباس: مترجم

 مرکز نشر: ناشر

 نسخه 2700: شمارگان
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 1384: نشر سال

 چین و ایران روابط بررسی: کتاب نام 

 (استراتژیک بررسیهای مرکز) مقاالت مجموعه: مؤلف -159

 : مترجم

 گفتمان فرهنگ: ناشر

 نسخه 2000: شمارگان

 1382 اول چاپ:نشر سال

 امپراتور آخرین: تابک نام -160

 ادوارد بر،: مؤلف

 کامشاد حسن: مترجم

 اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان: ناشر

 :شمارگان

 1368: نشر سال

 چین ملکه آخرین: کتاب نام  -161 

 سن پرل، باک،: مؤلف  

 شهشهانی مهدی: مترجم

 (تهران) سرنا: ناشر

 : شمارگان

 تا بی: نشر سال

 مائو بارۀ در حقیقت و فسانها:  کتاب نام -162

 محمد بامداد،: مؤلف

 : مترجم

 هفته نشر: ناشر
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 : شمارگان

 1363: نشر سال

 بشر سرنوشت: کتاب نام -163

 آندره مالرو،: مؤلف

 ذکاء سیروس: مترجم

 خوارزمی انتشارات: ناشر

 : شمارگان

 1370: نشر سال

 چین فرهنگ تاریخ: کتاب نام -164

 فیتز جرالد،: مؤلف

 دولتشاهی اسماعیل: ممترج

 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت: ناشر

 : شمارگان

 1367: نشر سال

 چین خلق جمهوری: کتاب نام -165

 کلر -ماری برژر،: مؤلف

  آگاهی عباس: مترجم

 رضوی قدس آستان فرهنگی معاونت: ناشر

 : شمارگان

 1368: نشر سال

 بزرگ راهپیمایی تا کنفوسیوس از چین: کتاب نام -166

 دلفین ولرس،: مؤلف

 پور پارسی شهرنوش: مترجم
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 اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان: ناشر

 : شمارگان

 1368: نشر سال

 چین در سوسیالیسم ساختمان: کتاب نام -167

 یر شاری و شارل بتلهایم،: مؤلف

 رهسپار مهرداد: مترجم

 پژواک انتشارات: ناشر

 : شمارگان

 1359: نشر سال

 سال بیست از پس چین: کتاب نام -168

 پیر جین بروله،: مؤلف

 مدنی امیرباقر: مترجم

 ملی دانشگاه تهران،: ناشر

 : شمارگان

 تا بی: نشر سال

 کتاب چهار از جدید و دار نظام پژوهشی: کنفوسیوس راه: کتاب نام -169

 فو لی چن،: مؤلف

 وزیری گیتی: مترجم

 رضوی قدس آستان فرهنگی معاونت: ناشر

 : انشمارگ

 1373: نشر سال

 چین تاریخ: کتاب نام -170

 ماریان باستید، و ژان شسنر،: مؤلف
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 پور پارسی شهرنوش: مترجم

 علم انتشارات تهران،: ناشر

 : شمارگان

 1374: نشر سال

 سوم جهان و چین: کتاب نام -171

 ابوطالب سید میرعابدینی،: مؤلف

 : مترجم

 نا بی: ناشر

 : شمارگان

 1372: نشر سال

 1982 دسامبر مصوب چین اساسی قانون: کتاب نام -172

 :مؤلف

 کشور قوانین و مقررات کل اداره تدوین، و ترجمه: مترجم

 کشور قوانین و مقررات کل اداره جمهوری، ریاست: ناشر

 :شمارگان

 1368: نشر سال

 جهانی اقتصاد در چین: کتاب نام -173

 نیکوالس الردی،: مؤلف

 نوری قین آزاد، غالمرضا: مترجم

 کویر انتشارات: ناشر

 :شمارگان

  1374: نشر سال

 سن-یات سون: کتاب نام -174
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 پرل باک،: مؤلف

 رهسپار مهرداد: مترجم

 اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان: ناشر

 :شمارگان

 1370: نشر سال

 چین اساسی قانون ترجمه انضمام به معاصر چین حقوق: کتاب نام -175

 زائو ینگج تائو،: مؤلف

 وادقانی زاده محمد علیرضا: مترجم

 دادگستر نشر تهران،: ناشر

 :شمارگان

  1377: نشر سال

 رودخانه دیگر سوی: سرخ چین: کتاب نام -176

 ادگار اسنو،: مؤلف

 غفاری سیف: مترجم

 امیرکبیر انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1351: نشر سال

 یشپ به گام دو پس به گام یک چین: کتاب نام -177

 مسعود نوری،: مؤلف

 :مترجم

 ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری: ناشر

 :شمارگان

  1372: نشر سال
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 چین و روسیه گرایی هم: کتاب نام -178 

 راجان منون،: مؤلف

 ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری: مترجم

 ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری: ناشر

 :شمارگان

  1376: نشر سال

 (امنیتی و اقتصادی سیاسی؛ مناسبات) مرکزی آسیای و چین: کتاب نام -179

 جائو چینگ، چانگ: مؤلف

 نیا امیدوار جواد محمد: مترجم

 اسالمی فرهنگ نشر دفتر: ناشر

 :شمارگان

  1379: نشر سال

 رشد حال در کشورهای و چین: تجارت و سیاسی قمار: کتاب نام -180

 آلکسی واشچیلو،: مؤلف

 ریبراب و آزادی گروه: مترجم

 جا بی: ناشر

 :شمارگان

 1357: نشر سال

 چین خلق داخلی سیاست در راست به گرایش: کتاب نام -181

 حمید مؤمنی،: مؤلف

 :مترجم

 پیک انتشارات: ناشر

 :شمارگان
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 1353: نشر سال

 چین در آموزش و فرهنگ: کتاب نام -182

 داور شیخاوندی،: مؤلف

 :مترجم

 مروارید نشر: ناشر

 :شمارگان

 1353 :نشر سال

 پکن و مسکو سرد جنگ: کتاب نام -183

 ادوارد شاو، کرانگ: مؤلف

 آهویی. م: مترجم

 عطایی انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1346: نشر سال

 چین در تولیدی ریزی برنامه: کتاب نام -184

 جون رابینسون،: مؤلف

 زاده ملک فرخ: مترجم

 جاویدان انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1357: نشر سال

 اخیر سال سی در چین -ویتنام روابط واقعیت: کتاب نام -185

 ویتنام خارجه امور وزارت: مؤلف

 نام بی: مترجم

 ابوریحان انتشارات: ناشر
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 :شمارگان

 1360: نشر سال

 ایران و پاکستان هند، چین، جنگ بروز خطر و نظامی ظرفیت: کتاب نام -186

 اریک آرنت،: مؤلف

 دیگران و ابوطالبی، میر الدین شمس: مترجم

 جنگ عالی دوره ستاد، و فرماندهی دانشکده: ناشر

 :شمارگان

 1379: نشر سال

 (یوگسالوی و چین شوروی، در اصالحات درباره)دیدگاه سه: کتاب نام -187

 میلوان جیالس،: مؤلف

 پور همایون هرمز: مترجم

 آگاه انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1368: نشر سال

 سونگ خاندان: کتاب نام -188

 استولینگ سیگریو،: مؤلف

 مقدم صمد: مترجم

 مرکز نشر: ناشر

 :شمارگان

 1370: نشر سال

 چین خلق جمهوری در سیاسی تحوالت: کتاب نام -189

 ایان شر، داربی: مؤلف

 وزیری هدایت عباس: مترجم
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 اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان: ناشر

 :شمارگان

 1368: نشر سال

 1921-1971 چین: کتاب نام -190

 ژاک گیورماز،: مؤلف

 نبوی جمشید: مترجم

 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده: ناشر

 :شمارگان

 1353: نشر سال

 ابرقدرت دو سرد جنگ: چین و شوروی: کتاب نام -191

 اسماعیل رائین،: مؤلف

 :مترجم

 جاویدان انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 تا بی: نشر سال

 (1900 سال)چین در باکسرها قیام: کتاب نام -192

 سوج هنری الندر،: مؤلف

 شکری اسماعیل و پاشایی. ع: مترجم

 مازیار انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 تا بی: نشر سال

 ببلعد را آسیا خواهد می چین آیا: کتاب نام -193

 ارنست هنری،: مؤلف
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 : مترجم

 دم سپیده: ناشر

 :شمارگان

 1360: نشر سال

 آزاد اقتصاد به شده ریزی برنامه اقتصاد از ذارگ چین: کتاب نام -194

 ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری: مؤلف

 :مترجم

 ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری: ناشر

 :شمارگان

 1372: نشر سال

 جهانی آینده نظام در چین نقش: کتاب نام -195

 ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری: مؤلف

 :مترجم

 ایران میاسال جمهوری خبرگزاری: ناشر

 :شمارگان

 1372: نشر سال

 شوروی و چین در اصالحات: کتاب نام -196

 نا بی: مؤلف

 :مترجم

 معاصر ابرار المللی بین تحقیقات و مطالعات و فرهنگی مؤسسه: ناشر

 :شمارگان

 1380: نشر سال

 ژاپن و چین: کتاب نام -197
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 نیکوس کازانتزاکیس،: مؤلف

 دهقانی محمود: مترجم

 تیهآ نشر: ناشر

 :شمارگان

 1379: نشر سال

 چین فرهنگی انقالب: کتاب نام -198

 علی محمودی،: مؤلف

 :مترجم

 خارجه امور وزارت المللی، بین و سیاسی مطالعات دفتر: ناشر

 :شمارگان

 1364: نشر سال

 مائو از بعد چین: کتاب نام -199

 شارل بتالیم،: مؤلف

 میالنی عباس: مترجم

 روزبهان انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1357: نشر سال

 اسالمی انقالب از بعد و قبل چین و ایران روابط: کتاب نام -200

 حامی اهلل ولی: پژوهش و نگارش: مؤلف

 :مترجم

 اسالمی انقالب اسناد مرکز: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان

 1390 بهار اول چاپ: نشر سال
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 چین تمدن: کتاب نام -201

 توکلی فائزه: مؤلف

 :مترجم

 تیرگان انتشارات :ناشر

 :شمارگان

 :نشر سال

 وهند چین اول جلد باستانی؛ جهان ادیان: کتاب نام -202

 لی وهاب پور، فرهاد مراد اباذری، یوسف توسط اقتباس و تألیف ـ: مؤلف

 فرهنگی تحقیقات و مطالعات یمؤسسه: ناشر

 :شمارگان

 1372:  نشر سال

 چین اساسی قوانین یمهضم به چین در حکومت و سیاست: کتاب نام -203

 شاهنده بهزاد دکتر: مؤلف

 :مترجم

 دانشگاهی جهاد: ناشر

 :شمارگان

 1368: نشر سال

 چین یفلسفه تاریخ: کتاب نام -204

 الن یو فونگ: مؤلف

 :مترجم

 تمدنها گفتگوی مرکز: ناشر

 :شمارگان

 :نشر سال
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 جینگ دِه دائو: کتاب نام -205

 الئوزه: مؤلف

 پاشایی. ع: مترجم

 معاصر نگاه نشر: اشرن

 نسخه 2200: شمارگان

 1385 اول چاپ: نشر سال

 چین یفلسفه تاریخ: کتاب نام -206

 چای شِرگ و چوجای: مؤلف

 پاشایی عسگری: مترجم

 معاصر نگاه: ناشر

 :شمارگان

 1387 خرداد: نشر سال

 الملل بین سیاست در ظهور حال در چین استراتژی چین؛ نرم قدرت: کتاب نام-207

 جینگ مینگ لی: ویراستار: ؤلفم

 بناب قهرمانپور عسگر: مترجم

 (ع)صادق امام دانشگاه تهران،: ناشر

 :شمارگان

 1390: نشر سال

 چین فرهنگی قوانین و مقررات مؤسسات،: کتاب نام-208

 سان ساک گائو: مؤلف

 فضایلی فاطمه: مترجم

 دان راه تهران،: ناشر

 نسخه2000: شمارگان
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 1389: نشر سال

 1815-1816سال در چین امپراتوری به انگلیسی هیئت سفارت گزارش: کتاب نام -209

 اِلیس: مؤلف

 زاده ربیع زهرا تصحیح به. صادق میرزا و برجیس ادوارد: مترجم

  فرهنگ زبان نشر ی مؤسسه: ناشر

 :شمارگان

 1381 زمستان: نشر سال

 استاد هفت افسانۀ: کتاب نام -210

 مشخص نا: مؤلف

 دامغانی مهدوی فریده فارسی، به انگلیسی از. وانگ اِوا خانم انگلیسی، به چینی از: مترجم

 تیر نشر: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان

 1387: نشر سال

 (جلد 2) چین معاصر معماری: چین معماری: کتاب نام -211

 شلمانی احمدی حسین محمد: مؤلف

 :مترجم

 کتاب آراد ی مؤسسه دانش، کهکشان: ناشر

 مسخه 2200: شمارگان

 1388: نشر سال

 کهن دنیای سازندگان: کتاب نام -212

 هارتمن گرترود: مؤلف

 مرتضوی حسن: مترجم

 آگاه انتشارات: ناشر
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 نسخه 2200: شمارگان

 1382 دوم چاپ: نشر سال

 چین: کتاب نام -213

 افالکی اسداهلل: مؤلف

 :مترجم

 امیرکبیر انتشارات: ناشر

 نسخه 3000: شمارگان

 1387 اول اپچ: نشر سال

 (امنیتی و اقتصادی سیاسی، مناسبات)مرکزی آسیای و چین: کتاب نام -214

  جی جوانگ سون چینگ، گوانگ شینگ چینگی، چانگ جایو: مؤلف

 : مترجم

 اسالمی فرهنگ نشر دفتر: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان

 1379: نشر سال

 فرهنگی و طبیعی اثمیر و ساختار ابعاد،: چین توریسم جغرافیای: کتاب نام -215

 آقاجانی نسرین دریایی، محمود اسدی، رامین: مؤلف

 :مترجم

 اسدی رامین تبریز،: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان

 1389 اول چاپ: نشر سال

 چین مردم و فرهنگ با آشنایی: کتاب نام -216

 موزر زیگلند آنا: مؤلف

 نصیری فالح میر رضا: مترجم
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 فرشید -تهران: ناشر

 :شمارگان

 1389: نشر لسا

 اسالمی -ایرانی ارتباطات و چین: کتاب نام -217

 هادیزاده مجید: مؤلف

 :مترجم

 اصفهان اسالمی مطالعات مرکز انتشارات: ناشر

 :شمارگان

 1392: نشر سال

 الطلب منهاج: کتاب نام -218

 اصفهانی حکیم ابن محمد: مؤلف

 عابدینی میر طالب ابو سید دکتر بررسی و تحقیق: مترجم

 فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: اشرن

 : شمارگان

 : نشر سال

 چینی کوچولوی خیاط و بالزاک: کتاب نام -219

 سیجی دای: مؤلف

 هاشمی الهه: مترجم

 چشمه نشر: ناشر

 :شمارگان

 1389: نشر سال

 (جهان برای هایی آموزه و هند و چین اقتصادی غول دو ظهور)اژدها و فیل: کتاب نام -220

 مردیت روبین: مؤلف
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 غالمحسین: مترجم

 : ناشر

 :شمارگان

 :نشر سال

 باستان چین تمدن: کتاب نام -221

 اندیش خیر عبدالرسول: مؤلف

 :مترجم

 مدرسه انتشارات آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان: ناشر

 نسخه 3300: شمارگان

 :نشر سال

 چین: کتاب نام -222

 کیسینجر. آ هنری: مؤلف

 رآسی حسین: مترجم

 معاصر فرهنگ: رناش

 نسخه 1500: شمارگان

 1392: نشر سال

 چین و ایران راهبردی مناسبات: کتاب نام -223

 فر طالبی عباس و زاده قاضی شهرام: مؤلف

 :مترجم

 راهبردی مطالعات پژوهشکده: ناشر

 نسخه 3000: شمارگان

 1390: نشر سال

 سیکنفوسیو آیین از اخالقی های حکایت ِمنسیوس؛: کتاب نام -224
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 کنفوسیوس: مؤلف

 وزیری گیتی: مترجم

 بصیرت انتشارات: ناشر

 نسخه 1200: شمارگان

 1390: نشر سال

 آوری جنگ هنر: کتاب نام 225

 تزو سان: مؤلف

 کردستی علی: مترجم

 فرا فرهنگی سازمان: ناشر

 نسخه 3000: شمارگان

 1390 سوم، چاپ: نشر سال

 دانجاوی شاهکار: سرخ رؤیای قصۀ: کتاب نام -226

 چین - سوئه – تسائو: مؤلف

 آریا حسین محمد: مترجم

 قلم انتشارات تهران،: ناشر

 :شمارگان

 1370: نشر سال

 چینی ادبیات: کتاب نام -227

 یائو دان: مؤلف

 شیرازی موسوی جمال سید: مترجم

 مصطفوی ادیب شیراز،: ناشر

 نسخه 1000: شمارگان

 1392: نشر سال
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 ئوما تا کنفوسیوس از چین اندیشه تاریخ: کتاب نام -228

  کلی گلیسنر هرلی: مؤلف

 سلیمانیان مرضیه: مترجم

 ماهی نشر: ناشر

 :شمارگان

 ۱۳۹۳ بهار: نشر سال

 شرقی چین دریای تا فارس خلیج از: دریایی ابریشم جاده از اندازهایی چشم: کتاب نام-229

 نویسندگان: مؤلف

 کاوتس رالف: ویراستار/ مصحح

  صیادی پریسا و وثوقی رباق محمد: مترجم

 اسالم تاریخ پژوهشکده: ناشر

 :شمارگان

 ۱۳۹۲ تهران: نشر سال

 ایران تا چین از ابریشم راه های شگفتی: ماهوان سفرنامه: کتاب نام-230

 (چون چنگ فنگ نسخه روی از)ماهوان: مؤلف

 پور کریم سعید: مترجم

 ققنوس نشر: ناشر

 نسخه ۵۵۰: شمارگان

 ۱۹۹۳: نشر سال

 هندی پشت الک یا چینی خرگوش کیست؟ آینده ابرقدرت: کتاب نام-231

 باهل رغو: مؤلف

 است نشده ترجمه فارسی به هنوز: مترجم

 فرهنگ سنتی چین: کتاب نام  -232
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 جانک چی جی :مؤلف

 علی محمد سابقی :مترجم

 انتشارات بین المللی الهدی: ناشر

 1000: شمارگان

 439 :صفحه تعداد

 1392: نشر سال

 ) سه جلد( جامعه و فرهنگ چین: کتاب نام -233

 علی محمد سابقی :مؤلف

 :مترجم

 انتشارات بین المللی الهدی: ناشر       

 1000: شمارگان       

 صفحه 1500جلدی  3مجموعه  :صفحه تعداد       

 1392: نشر سال       

 

 (صاد متمرکز به اقتصاد آزادبررسی روند گذار از اقت)الگوی توسعه اقتصادی چین: کتاب نام -234

 معصومی فر، احمد :مؤلف       

 :مترجم       

 انتشارات سروش: ناشر       

 : شمارگان       

 253:صفحه تعداد       

 1384: نشر سال       

 اقتصاد چین: کتاب نام -235

 دلین، ژان :مؤلف       
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 سیروس سهامی :مترجم       

 وسیدانشگاه فرد: ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1354: نشر سال       

 اقتصاد چین: کتاب نام -236

 چی، نایی، روئن :مؤلف       

 امیرباقر، مدنی :مترجم       

 دانشگاه تهران: ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1354: نشر سال       

 ن از مائو تا دنگجمهوری خلق چی: کتاب نام -237

 یان داربی شر :مؤلف       

 عباس هدایت وزیری :مترجم       

 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1368: نشر سال       

 چین در اقتصاد جهانی: کتاب نام -238

 الردی، نیکوالس :مؤلف       

 غالمرضا آزاد، نقی نوری :ممترج       

 انتشارات کویر: ناشر       
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 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1374: نشر سال       

سیری در آفاق: اروپا، آمریکا، هند، حجاز، مصر، ترکیه، شوروی، چین، ژاپن، : کتاب نام -239

 ایران، سوریه، عراق.

 محمد پرستش :مؤلف       

  :مترجم       

 اصفهان محمد پرستش: ناشر       

 : شمارگان       

 494 :صفحه تعداد       

 1368 :نشر سال       

جاده ابریشم، سایر مسیرهای حمل و نقل تجاری آسیای مرکزی با جهان)گذشته، : کتاب نام -240

 حال، آینده(

 ان ملل متحدبرنامه توسعۀ سازمان ملل متحد و کنفرانس تجارت و توسعه سازم :مؤلف       

 رضا پاکدامن :مترجم       

 مژسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: ناشر       

 : شمارگان       

 116 :صفحه تعداد       

 1375 :نشر سال       

اتحادیه شانگهای: چشم اندازها، بیم ها، و امیدها)با نگاهی به عضویت ایران در : کتاب نام -241

 این اتحادیه(

 کیومرث یزدان پناه درو :مؤلف       

  :مترجم       
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 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ناشر       

 : شمارگان       

 286 :صفحه تعداد       

 1389 :نشر سال       

 چشم انداز روابط اقتصادی چین در روابط خارجی )مجموعه مقاالت(: کتاب نام -242

 چیترجمه و اقتباس: حافظ شور :مؤلف       

  :مترجم       

 تبریز: ناشر       

 : شمارگان       

 168 :صفحه تعداد       

 1387 :نشر سال       

 سازمان همکاری شانگهای، چشم اندازی به سوی جهان چند قطبی: کتاب نام -243

 حمید رضا انوری :مؤلف       

  :مترجم       

 رجهمرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخا: ناشر       

 : شمارگان       

 165 :صفحه تعداد       

 1387 :نشر سال       

 سازمان همکاری شانگهای: کتاب نام -244

 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی :مؤلف       

  :مترجم       

 مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه: ناشر       

 : شمارگان       



 

69 
 

 164 :صفحه تعداد       

 1388 :نشر سال       

  سرگذشت ترکستان یا کارنامه سیاه استعمار روس و چین :کتاب نام -245

 نجیب الکیالنی :مؤلف       

 حسین علی میر انصاری :مترجم       

 مشهد، هجرت: ناشر       

 : شمارگان       

 249 :صفحه تعداد       

 1364 :نشر سال       

 اسالمی -ایرانی چین و ارتباطات: کتاب نام -246

 مجید هادیزاده :مؤلف       

  :مترجم       

 مرکز مطالعات اسالمی اصفهان: ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1391 :نشر سال       

 سفر به فراسوی چین: کتاب نام -247

 مسلم ناصری :مؤلف       

  :مترجم       

 قم -کتابانتشارات بوستان : ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1394چاپ اول  :نشر سال       
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 چین و هنرهای اسالمی: کتاب نام -248

 زکی محمد حسین :مؤلف       

 غالمرضا تهامی :مترجم       

 فرهنگستان هنر: ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1384 :نشر سال       

 چین پس از مائو: کتاب نام -249

 شارل بتالیم  :مؤلف       

 غالمرضا وثیق :مترجم       

 انتشارات رواق: ناشر       

 : شمارگان       

 104 :صفحه تعداد       

 1357چاپ اول پاییز  :نشر سال       

 موسیقی ایرانی در چین: کتاب نام -250

 نادره بدیعی :مؤلف       

  :مترجم       

 انتشارات پارت: ناشر       

 1000: شمارگان       

 116 :صفحه تعداد       

 1393 :نشر سال       

 دین های جاده ابریشم: تجارت بری و داد و ستد فرهنگی از آغاز تا قرن پانزدهم: کتاب نام -251

 ریچارد فولتس :مؤلف       
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 ع پاشایی :مترجم       

 فرا ردان -تهران : ناشر       

 3000: شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 1384چاپ اول  :نشر سال       

 ؛ شعری صامت در ستایش طبیعت و رندگی انساننقاشی سنتی چین: کتاب نام -252

  جوانگ جیایی و نی چونگ جنگ :مؤلف       

 نسرین دستان :مترجم       

 فرهنگستان هنر: ناشر       

 نسخه 500: شمارگان       

 190 :صفحه تعداد       

 1394 :نشر سال       

 چشم انداز روابط ایران و چین: کتاب نام -253

 گردآوری و تدوین: حسین عسگریان :مؤلف       

  :مترجم       

 مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران: ناشر       

 نسخه 1000 : شمارگان       

 287 :صفحه ادتعد       

 1394اسفند  :نشر سال       

 : کتاب نام -254

  :مؤلف       

  :مترجم       

 : ناشر       
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 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 :نشر سال       

 : کتاب نام

  :مؤلف       

  :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 :نشر سال       

 : کتاب نام

  :مؤلف       

  :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 :نشر سال       

 : کتاب نام

  :مؤلف       

  :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       
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 :نشر سال       

 : کتاب نام

  :مؤلف       

  :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 :نشر سال       

 : کتاب نام

  :مؤلف       

  :مترجم       

 : ناشر       

 : شمارگان       

 :صفحه تعداد       

 :نشر سال       

 

 

 

 

 

 

 


