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 کتب، اسناد و مدارک موجود درکتابخانه دانشگاه مراغه در خصوص

 تاریخ، فرهنگ و مشاهیر مراغه و آذربایجان 

 تاریخ و فرهنگ مراغه
 تاریخ نشر ناشر مولف نام اثر ردیف

1 
از نظر اوضاع طبیعی، اجتماعی،اقتصادی و  "افرازه رود "مراغه

 تاریخی
 یونس مروارید

 نشر یونس

 
1360 

 1391 نشر اوحدی اصغر محمد زاده مراغه قدیم 2

 1381 انتشارات احرار تبریز مجید سپهروند مراغه در سیر تاریخ 3

 1385 نشر اوحدی دکتر مسعود غالمیه تاریخ مراغه به روایت تصویر 4

 دکتر رسول جعفریان مراغه کانون تمدنی عصر ایلخانی) پژوهش( 5

فصل نامه علمی و 

تاریخ پژوهشی گروه 

 دانشگاه تهران

1388 

6 
کاوش رصدخانه مراغه و نگاهی به پیشینه دانش ستاره شناسی در 

 ایران
 1366 امیر کبیر پرویز ورجاوند

 1392 نشر اختر دکتر عطوف خیرالهی مراغه در عهد قاجار 7

 1387 جام گل احمد گلی مقدمه و گزینش و گزارش غزلیات اوحدی مراغه ای 8

مراغه و عجب شیردیدنیهای  9  1378 اوحدی فخرالدین صدراالسالمی 

 1393 بهتا پژوهش حامد سلیمانیان مراغه بهشت چشمه ها و قنات ها 10

)عکسهای داوود وکیل زاده( مراغه باغ شهر ایران 11  

فرهاد زمانی، نزهت 

یعقوبی،مسعود غالمیه،ناصر 

 دبیر،سهیال مهدیان دهکردی

 1390 شهرداری مراغه

صمدخان شجاع الدوله و رژیم مشروطه حاجی 12  1380 نشر اوحدی دکتر مسعود غالمیه 

 اسناد صمدخان شجاع الدوله 13
دکتر بیگ بابا پور دکتر 

 غالمیه
 1391 مجمع ذخایر اسالمی قم

 سفرنامه مظفرالدین شاه به مراغه 14
به کوشش دکتر بیگ بابا پور 

 و دکتر غالمیه
 1389 مجمع ذخایر اسالمی قم

 مجموعه اسناد قاجاری مراغه 15
علیرضا پاشایی، یوسف بیگ 

 باباپور
 1388 مجمع ذخایر اسالمی قم

 مراغه در مطبوعات قاجار 16
دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1391 مجمع ذخایر اسالمی قم

 تاریخ دبستان اوحدی مراغه 17
دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1395 انتشارات منشور سمیر
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 مجموعه اشعار اسماعیل حمیدیه 18
به کوشش دکتر بیگ بابا پور 

 و دکتر غالمیه
 1392 انتشارات سفیر اردهال

19 
 اسناد نو یافته از تاریخ مراغه

 ) مجموعه اسناد حکومتی دوره قاجاریه(

دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1388 مجمع ذخایر اسالمی قم

20 
مراغهاسناد نو یافته از تاریخ   

 ) مجموعه اسناد شرعی دوره قاجاریه(

دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1388 مجمع ذخایر اسالمی قم

 تاریخ عکاسی در مراغه 21
دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1390 مجمع ذخایر اسالمی قم

22 
 مشاهیر مراغه 

 )خواجه نصیرالدین طوسی(

دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1393 انتشارات منشور سمیر

23 
 مشاهیر مراغی

 ) اوحدی مراغه ای(

دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1393 انتشارات منشور سمیر

24 
 مشاهیر مراغه

 )میرزامهدی شکوهی شاعر مرثیه سرا و طنز پرداز دوره قاجار(

دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1393 انتشارات منشور سمیر

25 
 مشاهیر مراغه

 )میرزامهدی شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه(

دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1393 انتشارات منشور سمی

26 
 کلیات دخیل

 
 1394 مجمع ذخایر اسالمی قم حسین دخیل مراغه ای

 1391 شمیم قلم اداره تبلیغات اسالمی مراغه گزیده اشعار مالحسین دخیل مراغه ای 27

28 
 منتخب غزلیات اشرف مراغی

 ) از شاعران سده نهم هجری(

مقدمه و تصحیح دکتر بیگ 

 باباپور
 1393 انتشارات منشور سمیر

 1384 نشر اوحدی به کوشش دکتر بیگ بابا پور دیوان اشعار میر فتاح موسوی مراغی متخص به اشراق 29

 دیوان مدایح و مراثی میرفتاح)اشراق( مراغه ای 30
تحقیق: رحیم نیکبخت و 

 حسن صفیاری
  

31 
بیان واقع وقایع مراغه ) شرح وقایع حمله عبدا... کرد به مراغه در 

قمری 1298سال   

مقدمه و تصحیح دکتر بیگ 

 باباپور و دکتر غالمیه
 1393 انتشارات منشور سمیر

 مجالس االحباب ) مهمانیه( 32

 عبدالفتاح موسوی مراغه ای

مسعود ) به کوشش دکتر 

 غالمیه(

 1393 انتشارات منشور سمیر

 منافع حیوان 33
عبدالهادی ابراهیم مراغی به 

 کوشش محمد روشن
 1388 بنیاد موقوفات دکتر افشار

34 
دیوان حاج میزا مهدی شکوهی  ) از شعرای بزرگ آذربایجان و 

 مراغه(

تصحیح: )دکتر بیگ بابا پور 

 و دکتر غالمیه(
 1394 انتشارات منشور سمیر
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35 
میزا مهدی شکوهی) از روشنفکران و مبارزان مشروطه در مراغه 

 دوره قاجار(

دکتر جالل جالل شکوهی، 

 بیگ باباپور، غالمیه
 1394 انتشارات منشور سمیر

 یادگار شکوهی 36
دکتر جالل جالل شکوهی، 

 بیگ باباپور، غالمیه
 1394 انتشارات منشور سمیر

 سیاحت نامه 37

 حاج میزا مهدی

شکوهی)دکتر جالل جالل 

شکوهی، بیگ باباپور، 

 غالمیه(

 1394 انتشارات منشور سمیر

 سیصد بند در مرثیه 38

حاج میزا مهدی شکوهی )به 

کوشش دکتر جالل جالل 

شکوهی، بیگ باباپور، 

 غالمیه(

 1394 انتشارات منشور سمیر

 لطایف و ظرایف 39

حاج میرزا مهدی شکوهی )به 

 کوشش دکتر جالل جالل

 شکوهی، بیگ باباپور(

 1393 مراغه

40 
 سه سفر نامه

 
 1393 بنیاد موقوفات دکتر افشار حسن  جوادی و ویلم فلور

41 
 سیری در کوچه های خاطرات

 
 1391 انتشارات ارک حمید مالزاده

42 
 تقویم البلدان

 

ابوالفداء ایوبی) تصحیح دکتر 

 بیگ باباپور(

کتابخانه مجلس شورای 

اردهالاسالمی، سفیر   
1392 

43 
 سیری در تاریخچه ورزش مراغه

 

میرحبیب رباع الدین، 

 اسماعیل زنده روح
 1392 انتشارات سفیر اردهال

44 
جستارهایی در میراث اسالمی   ) ویژه نامه مراغه پژوهی( مجموعه 

 مقاالت، اسناد، متون و.

به کوشش دکتر بیگ بابا پور 

 و دکتر غالمیه
 1392 انتشارات سفیر اردهال

45 
 اندیشه های فلسفی و کالمی خواجه نصیرالدین طوسی

 
 هانی نعمان فرحات

مرکز پژوهشی میراث 

 مکتوب تهران
1389 

46 

 رساله اثبات العقل المجرد

خواجه نصیرالدین طوسی   

 

احد فرامرز قراملکی، طیبه 

 عارف نیا

مرکز پژوهشی میراث 

 مکتوب تهران
1393 

47 
 جبر و اختیار

خواجه نصیرالدین طوسی   

تحقیق: دکتر شیخ محمود 

 نعمتی
 1394 نشر مجمع ذخایر اسالمی

 شرح فصول نصیریه 48
محمد بن احمد خواجگی 

 شیرازی

مرکز اسناد مجلس 

 شورای اسالمی
1390 
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 تحقیق: خدیجه مقدس زاده

49 
 روضه تسلیم)تصورات( 

 خواجه نصیرالدین طوسی

تصحیح: سید جالل الدین 

 بدخشانی
 1393 میراث مکتوب

50 
 تلخیص تنسوخ مامه ایلخانی

 خواجه نصیرالدین طوسی 

دکتر جالل جالل شکوهی، 

 دکتر یوسف بیگ باباپور

دبیرخانه تدوین دانشنامه 

تاریخ پزشکی اسالم و 

 ایران

- 

 1388 آیین اکبر رهنما مطالعه تطبیقی تربیت اخالقی از دیدگاه کانت و خواجه نصیر 51

سنگ نوشته ها و اسناد مراغهمزارات،  52  1388 مجمع ذخایر اسالمی قم دکتر یوسف بیگ باباپور 

 1390 مجمع ذخایر اسالمی قم دکتر یوسف بیگ باباپور تحفه الملوک) تصنیف اوحدی مراغه ای( 53

54 
فهرست الفبایی نسخه های چاپ سنگی و سربی کتابخانه عمومی 

 مراغه
منشور سمیر انتشارات دکتر یوسف بیگ باباپور  1393 

 صنعه آالت الرصد 55
فاضل بیرجندی با مقدمه فرید 

 قاسملو و یوسف بیگ باباپور
 1391 مجمع ذخایر اسالمی قم

56 
چکیده مقاالت همایش ملی مشروطه آذربایجان )از کهن شهر 

 مراغه تا دارالسلطنه تبریز(

رحیم نیکبخت، یوسف بیگ 

 بابا پور
 1394 انتشارات منشور سمیر

 مجالس تعزیه ) سروده میر سالم اهلل موسوی مراغی( 57
به اهتمام دکتر بیگ بابا پور و 

 دکتر غالمیه
 1394 انتشارات منشور سمیر

58 
 حسن پهلوان صمدی

 
 1394 پارالق قلم احمد صمد پور

 1378 نشر هما مهدی اکبری صاعقه های نور، تعلیمات انور  )قسمت اول( 59

60 
تعلیمات انور  )قسمت دوم(صاعقه های نور،   

 
 1384 موسسه نشر هما، تهران مهدی اکبری

جلدی( 2سیمرغ سالمتی ) دوره  61  1393 مکتب اسنوند مراغه مهدی اکبری و حسین بشیری 

 پنجاه و دو هفته سالمتی در ایران 62
دکتر مهدی اکبری و میترا 

 بهمن پور
 1394 مکتب اسنوند مراغه

جلدی 2شرح االلباب و العالمات( دوره طب اکبری ) ترجمه  63  
دکتر بیگ بابا پور و دکتر 

 غالمیه
 1394 انتشارات المعی

جلدی 2دوره  فهرست دستنویس های مکتب مراغه 64  
دکتر بیگ بابا پور، دکتر 

 پورموذن
 1395 منشور سمیر

 دستنویسهای موجود از آثار اوحدی مراغی 65
هوشیار، دکتر بیگ  دکتر

 باباپور
 1395 انتشارات مکتب اسنوند

 1395 منشور سمیر دکتر بیگ بابا پور محمد حسن خان اعتماد السلطنه مراغی 66

 1395 انتشارات مکتب اسنوند دکتر بیگ بابا پور دستنویسهای موجود از آثار ادیبان مراغی 67
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اسنوندانتشارات مکتب  دکتر بیگ بابا پور حسن بن عبدالرحیم مراغی و آثارش 68  1395 

 1395 انتشارات مکتب اسنوند دکتر بیگ بابا پور جستارها و جستارها) مجموعه مقاالت در حوزه تاریخ و فرهنگ( 69

 1395 نتشارات مکتب اسنوند دکتر بیگ بابا پور فهرست دستنویس های کاتبان مراغی 70

 سفرنامه مصور فرانک هارلی به ایران 71

 دکتر بیگ بابا پور و دکتر

غالمیه، اکبر وقاری فر و سید 

 حسین حسینی

 1395 انتشارات منشور سمیر 

شاعر و نویسنده نامدار مراغه  متخلص به باریشماز حیدر عباسیاستاد آثار   
 تاریخ نشر ناشر مولف نام اثر ردیف

جلدی(6مجموعه ترجمه مثنوی معنوی به زبان ترکی) دوره  1  حیدر عباسی )باریشماز( 
مکتب اسنوند انتشارات 

 مراغه
1394 

(2و1ترجمه و تفسیر مثنوی معنوی شرح انور)جلد  2  1381 موسسه نشر نما حیدر عباسی )باریشماز( 

(4و3ترجمه و تفسیر مثنوی معنوی شرح انور)جلد  3  2013 موسسه البالغ بیروت حیدر عباسی )باریشماز( 

4 
 نمی از یم ) شرحی بر دعای صباح حضرت علی)ع((

 
عباسیحیدر   

موسسه فرهنگی صاحب 

 االمر)عج(
1388 

5 
 تبت یدا

 
 1387 نشر اوحدی حیدر عباسی

6 
(1دووارالر) جلد   

 
 1382 نشر اوحدی حیدر عباسی )باریشماز(

(2دووارالر) جلد  7  2014 موسسه الشهاب حیدر عباسی )باریشماز( 

 1379 موسسه نشر هما حیدر عباسی )باریشماز( کعبه و قانلی اذان 8

9 
 غزل لر)قوشماالر، بئشلیکلر و قصیده لر(

 
 2014 موسسه الشهاب حیدر عباسی )باریشماز(

(2ایشارانتی الر)جلد  10  موسسه الشهاب حیدر عباسی )باریشماز( 
2014 

 

11 
 دوم دلو کار

 
 2014 موسسه الشهاب حیدر عباسی )باریشماز(

12 
(2دارتیلمامیش دنلر)جلد   

 
 - موسسه الشهاب حیدر عباسی )باریشماز(

13 
 هفتاد بند استغفار) شرح دعای مولی الموحدین علی )ع((

 
 2013 موسسه البالغ حیدر عباسی )باریشماز(

14 
 نغمه داغی

 
 1383 نشر اوحدی حیدر عباسی )باریشماز(

 1384 نشر اوحدی حیدر عباسی )باریشماز( والعصر 15
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16 
 دل در دل ترجمه کعبه و قانلی اذان

 
عباسی )باریشماز(حیدر   1393 مکتب اسنوند مراغه 

17 
 شبهای حرا

 
 1393 مکتب اسنوند مراغه حیدر عباسی )باریشماز(

18 
 اود و ملودیره ک

 
 1383 نشر اوحدی حیدر عباسی )باریشماز(

19 
 چاغیریلمامیش قوناقالر

 
 1383 نشر اوحدی حیدر عباسی )باریشماز(

)باریشماز(حیدر عباسی  ره آورد سفر 20  - 1391 

2ترجمه نهج البالغه به زبان ترکی جلد  21  1393 مکتب اسنوند مراغه حیدر عباسی )باریشماز( 

 1394 مکتب اسنوند مراغه حیدر عباسی )باریشماز( ترجمه نهج البالغه به زبان ترکی جلد 22

 سس 23

 حیدر عباسی )باریشماز(

ترجمه دکتر محمد مشتری و 

قهیاریفرشته اقبالی   

 1395 مکتب اسنوند مراغه

 آثار شاعر نامدار مراغه استاد حاج میرزا حسین کریمی مراغه ای

جلدی آثار استاد کریمی( 16رنگارنگ کریمی) دوره  1  
حاج میرزاحسین کریمی 

 مراغه ای
  انتشارات پیری

 ارجنامه ی حاج میرزا حسین کریمی مراغه ای 2
محمد حسین قابل نژاد 

 سردرودی
 1394 تکدرخت

  "مراغه، انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی"آثار مربوط به 
 تاریخ نشر ناشر مولف نام اثر ردیف

 انقالب اسالمی در مراغه 1
دکتر منصور پورموذن، دکتر 

 مسعود غالمیه

بنیاد تاریخ پژوهی و 

 دانشنامه انقالب اسالمی
1394 

2 
پرافتخار فرماندهان طالیه داران، صحنه ها و خاطراتی از زندگی 

 شهید شهرستان مراغه
 علی مکرمی

اداره کل بنیاد شهید 

 آذربایجان شرقی
1383 

 - نشر شاهد علی رستمی آیین اعطای نشانهای ملی ایثار آذربایجان شرقی 3

 مهدی شیردل یاد یاران) خاطره شهدای ارتش، پادگان مراغه( 4
پادگان امام رضا)ع( 

 مراغه
1389 

جاودانه های تاریخ فرهنگ نامه 5  1389 نشر شاهد سید سعید موسوی 

خرداد 15 اکبر هاشمی رفسنجانی انقالب و دفاع مقدس 6  1367 

 ناهید روشن انقالب فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران 7
مرکز اسناد انقالب 

 اسالمی
1383 
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8 
مردم ساالری دینی و دموکراسی های غربی در آیینه نگاه رهبر 

انقالب)آیت اهلل خامنه ای(معظم   
 1384 قدر والیت آیت اهلل سید علی خامنه ای

 1395 سایان جعفر شیر علی نیا دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی)ره( 9

حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای از زندگی و زمانه مصور روایتی 10  1394 سایان جعفر شیر علی نیا 

مورد تاریخ ایران و آذربایجانآثار و منشورات در   
 تاریخ نشر ناشر مولف نام اثر ردیف

1 
 زبان دیرین آذربایجان

 
 1384 بنیاد موقوفات دکتر افشار دکتر منوچهر مرتضوی

 1393  فیروز منصوری فرهنگ واژگان آذری 2

3 
 فرهنگ و مدنیت در آذربایجان

 
 1388 قیزیل قلم تبریز حسن علیزاده پروین

4 
یک قلعه)جلد اول( هزار و  

 
 1390 انتشارات زینب تبریز زهره وفایی

5 
 آتاالر سوزو

 
 1387 یاز نشریاتی ارومیه جالل بیگدلی

6 

( اشعار 1آنتولوژی شعر ارومیه) اورمیه شعر آنتولوگییاسی()جلد 

 راجع به دریاچه ارومیه

 

 1393 انتشارات اولکر ارومیه اسماعیل مددی)اولکر(

 1392 انتشارات سفیر اردهال عبدا.. کابلی تذکره التواریخ 7

8 

نقد شعر معاصر آذربایجان) با تحلیل شعرهای ساهر،سهند، 

 باریشماز و سحر(

 

 1383 نشر اختر تبریز همت شهبازی

 1390 انتشارات ارک دکتر ناصر فرونچی نگاهی به مطبوعات و اوضاع سیاسی دوره قاجار 9

2( جلد 12تا ق 8تاریخ ادبیات آذربایجان) ق  10  1384 موسسه یکتا رصد زنجان محمد رضا باغبان کریمی 

11 
 بی صور

 
 1393 مکتب اسنوند مراغه دکتر مهدی اکبری

12 
 نقد و بررسی بخشی از رویدادهای تاریخی ایران

 
 1384 نشر اوحدی منوچهر ملک قاسمی

 1390 انتشارات یاران دکتر محمد حریری اکبری فوبیه تون) سیری در فرهنگ آذربایجان( 13

14 
 هورومجک ) عنکبوت (

 
 1392 انتشارات ارک رشید حسین نژاد

15 
 ایل لر و ساحل لر

 
 1390 انتشارات نباتی نبی خزری
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16 
 گذار ایل مقدم از گدار تاریخ

 
 1388 انتشارات پینار فرهاد مقدم

17 
 مبانی دستور زبان آذربایجانی

 
 1371 نشر فرهنگ م.ع. فرزانه

18 
 کروان گئچر

 
 1392 انتشارات ارک رضا محمدی

19 
 کلیات علی آقا واحد

 
 1393 نشر نباتی پریسا دادش پور

20 
) ترجمه سبعین مناقب فی فضائل 4مجموعه احیای متون 

 امیرالمومنین)ع((

میرسیدعلی همدانی، مقدمه و 

تصحیح دکتر بیگ باباپور، 

 دکتر مرعشی

 1392 انتشارات سفی اردهال

21 
فهرست توصیفی دستنوشت های موسیقی در کتابخانه های ایران و 

 برخی کتابخانه های جهان
 1393 انتشارات منشور سمیر دکتر یوسف بیگ باباپور

 1394 انتشارات منشور سمیر دکتر یوسف بیگ باباپور فهرست دستنویس های کردی، ارمنی و زبان های باستانی 22

بیگ باباپوردکتر یوسف  سفرنامه ایران 23  1394 انتشارات منشور سمیر 

 فهرست توصیفی مراثی و مقتل نامه های خطی 24
به اهتمام دکتر بیگ بابا پور و 

 دکتر غالمیه
 1394 انتشارات منشور سمیر

 دکتر یوسف بیگ باباپور فهرست توصیفی دست نوشت های جغرافیای دوره اسالمی 25
انتشارات منشور سمیر و 

 سفیر اردهال
1393 

جلد 6فهرست دستنویس های ترکی در کتابخانه های جهان  26  
دکتر یوسف بیگ باباپور با 

 حمایت دکتر جالل شکوهی
 1394 انتشارات منشور سمیر

 کتابشناسی سفرنامه ها و سیاحتنامه های خطی 27
دکتر بیگ باباپور و دکتر 

 غالمیه
 1394 انتشارات ارمغان تاریخ

قلی میرزا)مجنون علیشاه((نوراالنوار) رضا  28  1385 نشر اوحدی دکتر یوسف بیگ باباپور 

 سحر ساحر) مجموعه اشعار محمد اسماعیلی( 29

به اهتمام دکتر ژاله حمیدیه 

تلخیص: دکتر یوسف بیگ 

 باباپور

 1393 سفیر اردهال

 - دانشگاه تورنتو کانادا - سفینه الشعرا 30

1332تا مرداد  1320اقدامات دولتهای ایران از شهریور  31  
محمد علی  -مسعود خاتمی

 حسین زاده
 1394 انتشارات منشور سمیر

 1394 انتشارات منشور سمیر رحیم نیکبخت میرکوهی جستارهایی از تاریخ معاصر آذربایجان 32

33 
مقاالت همایش ملی مشروطه آذربایجان )از کهن شهر مراغه تا 

جلد 2دارالسلطنه تبریز(   

یوسف بیگ رحیم نیکبخت، 

 بابا پور
 1394 انتشارات منشور سمیر
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 تاریخ فرهنگ آذربایجان ) با فوائد ادبی( 34
محمد علی صفوت، رحیم 

 نیکبخت میر کوهی
 1394 انتشارات منشور سمیر

 1394 انتشارات منشور سمیر علی قانعی زوارق آذربایجان در قرون اولیه اسالمی 35

36 
 تاریخ فرهنگ آذربایجان

ایمان و آموزش() مرد   

محمد علی صفوت، رحیم 

 نیکبخت میرکوهی
 1394 انتشارات منشور سمیر

37 
 تاریخ فرهنگ آذربایجان

 )اثر هزار و یک سخنور(

محمد علی صفوت، رحیم 

 نیکبخت میرکوهی
 1394 انتشارات منشور سمیر

 1394 انتشارات آیدین اسماعیل امیرخیزی قیام آذربایجان و ستارخان 38

 1393 نباتی جالل شقایق مقدمه ای بر تاریخ طب و طبابت در آذربایجان 39

جلد 2سازمین سوزو  40 سهند -ق-ب   - انتشارات شمس تبریز 

 1390 ندای شمس بهروز ایمانی، نادر گرمرودی محمد بی ریانین اثرلری 41

 1392 نشر ملینا محمد رحمانی فر شهریارال بیرلیکده 42

چایلی صمد یورد سفرلریم 43  1390 ارک 

 ائللر امانتی 44
آیت ا... دکتر حجت اله 

 ذاکری
 - اورال

45 
 مثنوی جام جم

 

اوحدی مراغه شاعر و عارف 

 قرن هشتم
 1394 آماره، تهران

 1389 اکباتان حبیب مجیدی ذالبین ضرب المثل های آذربایجان  46

 1394 آیدین ساو حسین مالئی آتاالر میراثی 47

 1390 انتشارات صدای معاصر احمد کسروی تاریخ مشروطه ایران  48

 برتولد اشپولر تاریخ مغول در ایران 49
شرکت انتشارات علمی و 

 فرهنگی
1380 

جلد 2تاریخ طب و طبابت در ایران  50  1382 انتشارات کتابخانه ملی محسن روستایی 

جلد 5تذکره شعرای آذربایجان  51  1367 آذرابادگان محمد دیهیم 

 1391 موسسه انتشاران نگاه احمد کسروی تاریخ هجده ساله آذربایجان 52

 یادی از بیاد مانده ها 53
غالمرضا آزادی) داش غالم 

 مراغی(
 1379 نشر اوحدی

54 
گزارشها و نامه های دیوانی و نظامی امیر نظام گروسی) درباره 

هجری( 1297وقایع کردستان در سال   
موقوفات دکتر افشابنیاد  ایرج افشار  1373 

 1377 بنیاد موقوفات دکتر افشا عبداهلل عقیلی دارالضربهای ایران در دوره اسالمی 55

 سفرنامه تبریز 56
میرزا سلیمان خان مهندس     

 ) به کوشش شهرزاد سپاهیان(
 1392 انتشارات سفیر اردهال

 1392 انتشارات سفیر اردهالعلی اکبر مشکوه السلطان ) به  مشکوه المسافرین  57
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میرهاشم محدث(کوشش   

 1389 نشر تکدرخت امیر چهره گشا عجب شیر در گذر زمان 58

 تاریخ بناب به روایت تصویر  59
به کوشش یوسف بیگ بابا 

 پور، افسانه حصیری
 1388 مجمع ذخایر اسالمی قم

 1377 امیر کبیر دکتر عزیز اهلل بیات شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران) از آغاز تا سلسله صفویه( 60

 1385 دانشگاه آزاد واحد ری الهام ملک زاده نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار 61

 1390 ندای شمس  دکتر زومرود یاغمور گناهکارین الومو 62

 1388 قیزیل قلم حسن علیزاده پروین فرهنگ و مدنیت در آذربایجان 63

آالباشدنیز کنارییال قاچان  64  1394 پارالق قلم چنگیز آیتامف 

 


