کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
زی
آب گرمابه و پاکیگ نزد زرتشتیان ایران
آتش و آتشکده
آتش و آتشکده
آتش در ایران باستان
آتش در ایران باستان
آتش در ایران باستان
آتش درون
آتش جاودانه جشن سده
آتش و جشن سده
آتش و جشن سده
آشنای با زرتشت
ی
آفرینش در ادیان
آموزشهای زرتشت
پیامی ایران
آموزشهای زرتشت ر
پیامی ایران
آموزشهای زرتشت ر
آوا
آوای زنگوله ها
آوای زنگوله ها
ز
آیی اختیار
ز
آیی اختیار
ز
آیی برگزاری جشن های ایران باستان
ز
آیی برگزاری جشن های ایران باستان
آیی ر ی
ز
است
آیی ر ی
ز
است
ز
آیی زرتشت
ز
آیی زرتشت
ز
آیی زرتشت
ز
زناشوی زرتشتیان
آیی
ی
ی
ز
آیی سدره پویس
ی
ز
آیی سدره پویس
ز
آیی کفن و دفن
ز
آیی کفن و دفن

Autor
جمشید رسوش رسوشیان
خداداد خنجریم
خداداد خنجریم
موبد اردشی آذرگشسب
موبد اردشی آذرگشسب
موبد اردشی آذرگشسب
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
اکی جعفری
عیل ر
مهشید می فخر یای
رشید شهمردان
تهمورس ستنا
تهمورس ستنا
سیاوش کرس یای
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
کورش نیکنام
کورش نیکنام
اردشی آذرگشسب
اردشی آذرگشسب
مهرداد مهرین
مهرداد مهرین
گشتاسب اشیدری
گشتاسب اشیدری
مهرداد مهرین
اردشی آذرگشسب
اردشی آذرگشسب
اردشی آذرگشسب
اردشی آذرگشسب
اردشی آذرگشسب
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Donor

رستم گیو
رستم گیو
رستم گیو
رستم گیو
رستم گیو

گلبانو کاوویس
رسوش م.
رسوش م.

Catalogue #
آFB-0001-
آFB-0002-
آFB-0003-
آFB-0004-
آFB-0005-
آFB-0006-
آFB-0007-
آFB-0008-
آFB-0009-
آFB-0010-
آFB-0011-
آFB-0012-
آFB-0013-
آFB-0014-
آFB-0015-
آFB-0016-
آFB-0017-
آFB-0018-
آFB-0019-
آFB-0020-
آFB-0021-
آFB-0022-
آFB-0023-
آFB-0024-
آFB-0025-
آFB-0026-
آFB-0027-
آFB-0028-
آFB-0029-
آFB-0030-
آFB-0031-
آFB-0032-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ی
ی
ادبیات سنت زرتشت
سنت زر ی
ادبیات ی
تشت
اخالق ایران باستان
اخالق ایران باستان
 Rادیان بزرگ جهان
ادیان بزرگ جهان
ارداوی راف نامه
اردشی بابکان
از دین زرتشت چه میدانید
از دین زرتشت چه میدانید
شناخت اساطی ایران
اسب سپید خورشید
ی
اسطوره زندگ زردشت
ی
اسطوره زندگ زردشت
اسنادی از زرتشتیان معارص ایران
اشا وهیشتا
اشا وهیشتا
اصل و نسب ایرانیان از آغاز تا اسالم
اصل و نسب ایرانیان از آغاز تا اسالم
افسانه های کهن در اوستا
امشاسپندان
امشاسپندان
اندرزنامه های پهلوی
اندرزنامه های پهلوی
انسان در گذرگاه تاری خ
اوستا
اوستا
اوستا
اوستا
اوستا
ی
ز
اوستا و آیی ها باور زرتشت
آیی ها باور زر ی
اوستا و ز
تشت
اوستاهای شایسته و دانستنیهای ز
دیت
اوستاهای شایسته و دانستنیهای ز
دیت
اوستا
اوستا
ایران شاه
ایران شاه
ایران از آغاز تا اسالم

Autor
ز
هاشم رض
هاشم ز
رض
دینشاه ایر زای
دینشاه ایر زای
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
کیخرسو جاماسب
احسان یار شاطر
فرهنگ مهر
فرهنگ مهر
جان هینلز
ز
حسی وحیدی
ژاله آموزگار
ژاله آموزگار
تورج ز
امیت
مهرداد مهرین
مهرداد مهرین
رضای
عبدالعظیم
ی
رضای
عبدالعظیم
ی
عباس ساسانفر
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
آذرباد مهر اسپندان
آذرباد مهر اسپندان
م .ز
ایلی
ز
آبتی ساسانفر
ز
آبتی ساسانفر
ز
هاشم رض
هاشم ز
رض
جلیل دوستخواه
مازیار قویدل
مازیار قویدل
بهرام شهزادی
بهرام شهزادی
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
رومن گیشمن
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Donor

گلبانو کاوویس

سهراب بهرام کاوویس
ی
منوچهر فرهنگ
شیین و کیخرسو گیو
ز
شهرویت
مهربان

شیین و کیخرسو گیو
شیین و کیخرسو گیو

Catalogue #
ا FB-0033-
ا FB-0034-
ا FB-0035-
ا FB-0036-
ا FB-0037-
ا FB-0038-
ا FB-0039-
ا FB-0040-
ا FB-0041-
ا FB-0042-
ا FB-0043-
ا FB-0044-
ا FB-0045-
ا FB-0046-
ا FB-0047-
ا FB-0048-
ا FB-0049-
ا FB-0050-
ا FB-0051-
ا FB-0052-
ا FB-0053-
ا FB-0054-
ا FB-0055-
ا FB-0056-
ا FB-0057-
ا FB-0058-
ا FB-0059-
ا FB-0060-
ا FB-0061-
ا FB-0062-
ا FB-0063-
ا FB-0064-
ا FB-0065-
ا FB-0066-
ا FB-0067-
ا FB-0068-
ا FB-0069-
ا FB-0070-
ا FB-0071-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ایران از آغاز تا اسالم
ایران شنایس
 Rایران از آغاز تا اسالم
 Rایران من

Autor
رومن گیشمن
جالل ز
متیت
رومن گیشمن
مزدا تهر زای
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Donor

Catalogue #
ا FB-0072-
ا FB-0073-
ا FB-0074-
ا FB-0075-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
باالخره به یزد بر میگردم
باالخره به یزد بر میگردم
بدانیم و رس بلند باشیم
بدانیم و رس بلند باشیم
بدانیم و رس بلند باشیم
بررسیهای تار ز
ز
مذهت آیی نوروزی
یخ و
ر
بندهش هندی
روشنای
به دنبال
ی
به یاد پی مغان
به یاد محبوب
بیست و یک نوشتار
بیست و یک نوشتار
ی
بیگانگ از خود و اردیبهشت
ی
بیگانگ از خود و اردیبهشت

Autor
ز
خرسو باستای فر
ز
باستای فر
خرسو

Donor

منوچهر منوچهرپور
منوچهر منوچهرپور
منوچهر منوچهرپور
رحیم عزیزی
رقیه بهزادی
عزیز طوییل
جمشید رسوش رسوشیان
برهان ابن یوسف
اردشی جهانیان
اردشی جهانیان
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی

شیین و کیخرسو گیو
شیین و کیخرسو گیو

Page 4 of 27

مهربان و پریدخت زر ی
تشت

Catalogue #
بFB-0076-
بFB-0077-
بFB-0078-
بFB-0079-
بFB-0080-
بFB-0081-
بFB-0082-
بFB-0083-
بFB-0084-
بFB-0085-
بFB-0086-
بFB-0087-
بFB-0088-
بFB-0089-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
پارسان اهل کتابند
پارسان اهل کتابند
پایگاه بلند شاهنامه فردویس
پارسای
پایه های آرمان
ی
پاسخگوی
ی
پاسخگوی
ی
پاسخگوی به اتهامات
ی
پاسخگوی به اتهامات
ی ی
پرسه فرهنگ
ی
پرسه فرهنگ
پژوهش در فرهنگ باستان
پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا ()1
پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا ()1
پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا ()2
پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا ()2
پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا ()3
پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا ()3
پارسای در ایران
پژوهش در آرمان
ی
پارسای در ایران
پژوهش در آرمان
ی
پند از دید فرهنگ ایران در شاهنامه فردویس
پند از دید فرهنگ ایران در شاهنامه فردویس
پوراندخت نامه
پیام پی پارسا
پیام پی پارسا
پیام زرتشت
پیام زرتشت
پیام زرتشت
پیام زرتشت
پیام رسوش (سال دوم)
پیام رسوش (سال سوم)
پیشدادیان و کیانیان
پیمیی زرتشت
ر

Autor
طاهر رضوی
طاهر رضوی
ز
محمد عیل فروغ
ز
حسی وحیدی

Donor
ی
ز
آبتی
دکی

گشتاست
فریدون
ر
گشتاست
فریدون
ر
اردشی آذرگشسب
اردشی آذرگشسب
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
رحیم ماسوف
مسعود میشایه
مسعود میشایه
مسعود میشایه
مسعود میشایه
مسعود میشایه
مسعود میشایه
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
دیلم نیساری
دیلم نیساری
استاد ابراهیم پورداوود
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
اکی جعفری
عیل ر
اکی جعفری
عیل ر
اکی جعفری
عیل ر
اکی جعفری
عیل ر
کانون زرتشتیان
کانون زرتشتیان
احمد نوری
رشید شهمردان

گشتاست
فریدون
ر
گشتاست
فریدون
ر
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گلبانو کاوویس
ایرج پورکرییم
شهریار نامور
مه بانو خرسوی
مه بانو خرسوی
گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس

Catalogue #
پ FB-0090-
پ FB-0091-
پ FB-0092-
پ FB-0093-
پ FB-0094-
پ FB-0095-
پ FB-0096-
پ FB-0097-
پ FB-0098-
پ FB-0099-
پ FB-0100-
پ FB-0101-
پ FB-0102-
پ FB-0103-
پ FB-0104-
پ FB-0105-
پ FB-0106-
پ FB-0107-
پ FB-0108-
پ FB-0109-
پ FB-0110-
پ FB-0111-
پ FB-0112-
پ FB-0113-
پ FB-0114-
پ FB-0115-
پ FB-0116-
پ FB-0117-
پ FB-0118-
پ FB-0119-
پ FB-0120-
پ FB-0121-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ز
ز
تاثی فرهنگ و جهان بیت ایرای بر افالطون
تاثی فرهنگ و جهان ز
بیت ایر زای بر افالطون
 Rتاری خ ده هزار ساله ایران
 Rتاری خ زرتشتیان
تاری خ زرتشتیان کرمان
تاری خ زرتشتیان کرمان
تاری خ و ادبیات ایران
تقویم و تاری خ در ایران
تقویم و تاری خ در ایران
توپ مرواری

Autor
استفان پانویس
استفان پانویس
رضای
عبدالعظیم
ی
رشید شهمردان
جمشید رسوش رسوشیان
جمشید رسوش رسوشیان
محمد تر رای
م  .مغدم
م  .مغدم
هادی صداقت

Page 6 of 27

Donor

سهراب بهرام کاوویس
گلبانو کاوویس

گلبانو کاوویس
رسوش م.

Catalogue #
ت FB-0122-
ت FB-0123-
ت FB-0124-
ت FB-0125-
ت FB-0126-
ت FB-0127-
ت FB-0128-
ت FB-0129-
ت FB-0130-
ت FB-0131-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
جاودان خرد
جستاری
جشن سده چهارشنبه سوری
جشن فروردینگاه فرودگ پنجه
جشن مهرگان
جشن نوروز
جشن های آب
جشن های آتش
جغرافیای تار ز
یخ شهر بزرگ هگمتان وانشان
جهان ز
بیت اشوزرتشت
بیت زر ی
جهان ز
تشت
بیت زر ی
جهان ز
تشت
بیت زر ی
جهان ز
تشت و عرفان مغان
بیت زر ی
جهان ز
تشت و عرفان مغان
جهان فروری
جهان فروری

Autor
محمد کاظم امایم
جمشید جمشیدی ی
کالنیی
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
برهان ابن یوسف
م .اورنگ
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
ی
جواد صدق
اردشی خورشیدیان
موبد رستم شهزادی
موبد رستم شهزادی
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
بهرام فره ی
ویس
بهرام فره ی
ویس
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Donor
ز
مهربای
شاپور

فریدون خرسوی
ی
منوچهر فرهنگ
ی
منوچهر فرهنگ
ی
ز
شهرویت
دکی

Catalogue #
ج FB-0132-
ج FB-0133-
ج FB-0134-
ج FB-0135-
ج FB-0136-
ج FB-0137-
ج FB-0138-
ج FB-0139-
ج FB-0140-
ج FB-0141-
ج FB-0142-
ج FB-0143-
ج FB-0144-
ج FB-0145-
ج FB-0146-
ج FB-0147-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
چکیده ای از سخنان گهربار اشوزرتشت

Autor
مهربان گشتاسب پورپاریس
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Donor

Catalogue #
چ FB-0148-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ر
حاج آقا
حافظ و راه عشق
ز
خرسوای
حکمت

Autor
صادق هدایت
اصالن غفاری
هاشم ز
رض
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Donor
رسوش م.
مهربان زر ی
تشت
ی
منوچهر فرهنگ

Catalogue #
ح FB-0149-
ح FB-0150-
ح FB-0151-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
خاطرات اردشی خاضع
خاطرات  365روز
 Rخاطرات  365روز
خرده اوستا
خرده اوستا
خرده اوستا
خرده اوستا
خرمشاه
 Rخرسو و شیین
اوستای
 Rخودآموز خط و زبان
ی
خود پتت

Autor
رشید شهمردان
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
موبد اردشی آذرگشسب
موبد اردشی آذرگشسب
رشید شهمردان
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
نظایم گنجوی
هاشم ز
رض
ابراهیم میزای ناظز
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Donor

گلبانو کاوویس
رسوش م.
سهراب بهرام کاوویس

Catalogue #
خ FB-0152-
خ FB-0153-
خ FB-0154-
خ FB-0155-
خ FB-0156-
خ FB-0157-
خ FB-0158-
خ FB-0159-
خ FB-0160-
خ FB-0161-
خ FB-0162-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
داراب
 Rداستان جاوید
داستان سهراب و گردآفرید
آیی زر ی
دانستنیهای ز
تشت
دانشگاه گندی شاپور
دانشگاه گندی شاپور
دانشنامه مزدیسنا
دانشنامه مزدیسنا
دای جان ناپلون
 Rی
ی
در جستجوی راست ها
دستگاه ی
بینش ایر زای
دستگاه ی
بینش ایر زای
دماوند
دیالکتیک در گاتها
دیالکتیک در گاتها
دیدی نو از ز
دیت کهن
دیدی نو از ز
دیت کهن
دین بیه
ی
دین پایه زرتشت
دین پایه زر ی
تشت
ی
زرتشت
دین
ی
دین زرتشت
دینکرد
دین های ایران باستان
دین های ایران باستان
 Rدیوان توران

Autor
برهان ابن یوسف
اسماعیل فصیح
مازیار قویدل
خورشید دابو
مهربان شهرویتز
ز
شهرویت
مهربان
جهانگی اوشیدری
جهانگی اوشیدری
ایرج پزشکزاد
فرنگیس کیخرسو شاهرخ
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
نرصاله کرساییان
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
فرهنگ مهر
فرهنگ مهر
مهرداد مهرین
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
محمد جواد شکور
ز
هییک سامول رنیگ
ز
هییک سامول رنیگ
توران شهریاری
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Donor

ایرج پورکرییم
ژینوس کرییم

گلبانو کاوویس
خدارحم ز
کیای

شیین و کیخرسو گیو
سهراب بهرام کاوویس
شیین و کیخرسو گیو
ز
شهرویت
مهربان

Catalogue #
د FB-0163-
د FB-0164-
د FB-0165-
د FB-0166-
د FB-0167-
د FB-0168-
د FB-0169-
د FB-0170-
د FB-0171-
د FB-0172-
د FB-0173-
د FB-0174-
دFB-0358-
د FB-0175-
د FB-0176-
د FB-0177-
د FB-0178-
د FB-0179-
د FB-0180-
د FB-0181-
د FB-0182-
د FB-0183-
د FB-0184-
د FB-0185-
د FB-0186-
د FB-0187-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
رزم سهراب و رستم
رزم سهراب و رستم
راهنمای دین زر ی
تشت
ی
رستم در شاهنامه
روایت پهلوی

Autor
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
هاشم ز
رض
ز
حسی وحیدی
مهشید می فخر یای
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Donor
ایرج پورکرییم
شیین و کیخرسو گیو

Catalogue #
ر FB-0188-
ر FB-0189-
ر FB-0190-
ر FB-0191-
ر FB-0192-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ز
پیامی ایر زای
اولی
تشت
زر
ر
پیامی ایران ز
زمی
زرتشت ر
زرتشت
زرتشت
زرتشت
زرتشت
زرتشت
ز
زرتشت و آیی ایران
زرتشت و ز
آیی ایران
زرتشت و تعالیم او
زرتشت و تعالیم او
زرتشت و جهان غرب
زرتشت و زرتشتیان
زرتشت و زرتشتیان
زرتشتیان یکتا پرست هستند
زرتشت
زند بهمن یشت
زندگاهان
ی
زندگ و مرگ پهلوانان
ی
زندگ و مهاجرت نژاد آریا
زین ابزار

Autor
بطحای
محمد
ی
هاشم ز
رض
کیخرسو شاهرخ
جالل الدین آشتیایز
ز
آشتیای
جالل الدین
موبد رستم شهزادی
موبد رستم شهزادی
شاهیگ
امی منصور
ر
شاهیگ
امی منصور
ر
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
ژ .روشن گوییل ز
می
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
موبد رستم شهزادی
ی
غیت
بین ر
محمد یتق راشد محصل
یرسوین وکییل
محمد عیل اسالیم ندوشن
فریدون خبیی
استاد ابراهیم پورداوود
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Donor

ی
ز
آبتی
دکی
خرسو آذریم
ایرج پورکرییم

مهربان زر ی
تشت
مهربان زر ی
تشت
گلبانو کاوویس

القای
خداداد ر

بهرام کاوویس

Catalogue #
ز FB-0193-
ز FB-0194-
ز FB-0195-
ز FB-0196-
ز FB-0197-
ز FB-0198-
ز FB-0199-
ز FB-0200-
ز FB-0201-
ز FB-0202-
ز FB-0203-
ز FB-0204-
ز FB-0205-
ز FB-0206-
ز FB-0207-
ز FB-0208-
ز FB-0209-
ز FB-0210-
ز FB-0211-
ز FB-0212-
س FB-0213-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ز
سال دیت زرتشتیان
سالماری در ایران
سایه روشن
سبک شنایس  -جلد اول
سبک شنایس  -جلد دوم
سبک شنایس  -جلد سوم
سپنتا
ستوت یسن
ستوت یسن
سهراب و گرد آفرید
رسود هات  29گاتها
 Rرسوش پی مغان
سواد آموزی و دبیی
سواد آموزی و دبیی
سوشیانت
سوشیانت
ز
سیی در آیی مزدیسنا
سیی در ز
آیی مزدیسنا

Autor
رشید شهمردان
اصالن غفاری
صادق هدایت
محمد یتق بهار
محمد یتق بهار
محمد یتق بهار
کانون سپنتا
اکی جعفری
عیل ر
اکی جعفری
عیل ر
برهان ابن یوسف
ز
حسی وحیدی
کتایون مزداپور
جمشید رسوش رسوشیان
جمشید رسوش رسوشیان
استاد ابراهیم پورداوود
عیل اصغر مصطفوی
مهرداد مهرین
مهرداد مهرین
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Donor

رسوش م.
رسوش م.
رسوش م.
رسوش م.
سهراب بهرام کاوویس

مهوش رسوشیان
مهربان زر ی
تشت
گلبانو کاوویس

Catalogue #
س FB-0214-
س FB-0215-
س FB-0216-
س FB-0217-
س FB-0218-
س FB-0219-
س FB-0220-
س FB-0221-
س FB-0222-
س FB-0223-
س FB-0224-
س FB-0225-
س FB-0226-
س FB-0227-
س FB-0228-
س FB-0229-
س FB-0230-
س FB-0231-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
شاهنامه فردویس
شاهنامه فردویس
شاهنامه فردویس
شاهنامه  -سخنوری و سخن دایز
شاهنامه  -ضحاک مار دوش
شاهنامه  -چهره های پندار
شاهنامه  -گشتاسب نامه
شاهنامه  -نامه رستم فرخزاد به برادرش
شاهنامه  -داراب
شاهنامه  -ی
شینگ و نرد
شاهنامه  -ی
شینگ و نرد
شاهنامه  -رسآغاز
شاهنامه  -فهرست ولف
شاهنامه  -دیباچه
شاهنامه  -دیباچه
شاهنامه فردویس
شاهنشاه
شایست و ناشایست
شایست و ناشایست
شناخت اساطی ایران
شناخت اساطی ایران
شناسای زرتشت
ی
شناسای زرتشت
ی
شور شیدا
شهر روشن زرتشت
شهر روشن زرتشت

Autor
طالت
فلور ر
رجای بخار یای
احمد عیل ی
رجای بخار یای
احمد عیل ی
همای
جالل الدین
ی
سعیدی سیجایز
ز
کدکت
شفییع
ی
جالل خالق مطلق
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
محمد جعفر محجوب
ز
ز
نوشی
عبدالحسی
جهانگی افکاری
جهانگی افکاری
ز
محمد عیل فروغ
سیاوش بشیی
کتایون مزداپور
کتایون مزداپور
احمد تفضیل
جان هینلز
مهربان خداوندی
مهربان خداوندی
جمشید پیشدادی
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
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Donor

شیین و کیخرسو گیو

گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس
شیین و کیخرسو گیو
جمشید پیشدادی
فرخ نامداران
مروارید گیو

Catalogue #
ش FB-0232-
ش FB-0233-
ش FB-0234-
ش FB-0235-
ش FB-0236-
ش FB-0237-
ش FB-0238-
ش FB-0239-
ش FB-0240-
ش FB-0241-
ش FB-0242-
ش FB-0243-
ش FB-0244-
ش FB-0245-
ش FB-0246-
شFB-0357-
ش FB-0247-
ش FB-0248-
ش FB-0249-
ش FB-0250-
ش FB-0251-
ش FB-0252-
ش FB-0253-
ش FB-0254-
ش FB-0255-
ش FB-0256-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Catalogue #
FB-0257- ض

Donor

Autor
سعیدی سی ز
جای
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Title
ضحاک مار دوش

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Catalogue #
FB-0258- ظ

Donor

Autor
ز
فایق صق زاده
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Title
ظهور دوباره آرش

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
فاریس باستان
فردویس
فردویس
فروهر
فرشن ها
ز
فروغ از آتش مهر مزدا
فغان ز جغد جنگ و ...
فرهنگ ایران
فرهنگ ایران باستان
فرهنگ ایران باستان
فرهنگ بهدینان
فرهنگ نامهای اوستا  -جلد اول
فرهنگ نامهای اوستا  -جلد دوم
فرهنگ نامهای اوستا  -جلد سوم
فرهنگ نامهای ایران باستان
فرهنگ واژه های تازی به پاریس
فرهنگ و تمدن ایران
فلسفه ایران باستان
فلسفه ایران باستان
فلسفه زرتشت
ز
فهرست کتابهای دیت زرتشتیان
فهرست کتابهای ز
دیت زرتشتیان

Autor
ز
هاشم رض
منوچهر احتشایم
عیش صدیق
برهان ابن یوسف
رهیم اشه
جمشید پیشدادی
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
استاد ابراهیم پورداوود
ز
آبادای
فرهاد
جمشید رسوش رسوشیان
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
احمد نوری
کانون پاسداران فرهنگ ایران
علیقیل محمودی بختیاری
دینشاه ایر زای
دینشاه ایر زای
فرهنگ مهر
رشید شهمردان
رشید شهمردان
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Donor

مهربان زر ی
تشت
گلبانو کاوویس
جمشید رسوشیان

گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس

Catalogue #
ف FB-0259-
ف FB-0260-
ف FB-0261-
ف FB-0262-
ف FB-0263-
ف FB-0264-
ف FB-0265-
ف FB-0266-
ف FB-0267-
ف FB-0268-
ف FB-0269-
ف FB-0270-
ف FB-0271-
ف FB-0272-
ف FB-0273-
ف FB-0274-
ف FB-0275-
ف FB-0276-
ف FB-0277-
ف FB-0278-
ف FB-0279-
ف FB-0280-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ز
قانون مدی زرتشتیان در زمان ساسانیان

Autor
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Donor

Catalogue #
ق FB-0281-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
کیانیان
کیشهای ایران در عرص ساسانیان

Autor
ز
آرتور کریستی سن
ی
شوشیی
عباس
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Donor

Catalogue #
ک FB-0282-
ک FB-0283-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
گاتها
گاتها
گاتها
گاتها
گاتها
گاتها
گاتها
گاتهای اشو
گاتها  -سیی در آموزشهای گاتها
گاتها  -سیی در آموزشهای کاتها
گاتها
گاتها
گاتها
گاهشماری و جشن های ایران باستان
گاهشماری و جشن های ایران باستان
گزارش هات  29گاتها
گزارش هات  29گاتها
های از گلزار دین و فرهنگ
گل ی
های از گلزار دین و فرهنگ
گل ی
گلیگ ها
ر
گلیگ ها
ر
گلیگ ها
ر
گنجینه اوستا
گنجینه اوستا
گنجینه نام

Autor
موبد فیوز آذرگشسب
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
موبد فیوز آذرگشسب
استاد ابراهیم پورداوود
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
رستم پارگ
رستم جمشیدی
رستم جمشیدی
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
هاشم ز
رض
هاشم ز
رض
کانون پاسداران فرهنگ ایران
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Donor
شهریار نامور
گلبانو کاوویس

پوراندخت زارع پاریس
سهراب بهرام کاوویس
گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس
سهراب بهرام کاوویس
ایرج پورکرییم

شیین و کیخرسو گیو

Catalogue #
گ FB-0284-
گ FB-0285-
گ FB-0286-
گ FB-0287-
گ FB-0288-
گ FB-0289-
گ FB-0290-
گ FB-0291-
گ FB-0292-
گ FB-0293-
گ FB-0294-
گ FB-0295-
گ FB-0296-
گ FB-0297-
گ FB-0298-
گ FB-0299-
گ FB-0300-
گ FB-0301-
گ FB-0302-
گ FB-0303-
گ FB-0304-
گ FB-0305-
گ FB-0306-
گ FB-0307-
گ FB-0308-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ی
لغزشهای در شناخت کیش زرتشت
ی

Autor
ز
حسی وحیدی
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Donor
گلبانو کاوویس

Catalogue #
ل FB-0309-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ماتیکان یوشت فریان
متون پهلوی
مخترصی از پایه های بنیادی
مخترصی از رسگذشت خود
مذهت و آداب زرتشتیان
مراسم
ر
مذهت و آداب زرتشتیان
مراسم
ر
مذهت و آداب زرتشتیان
مراسم
ر
مذهت و آداب زرتشتیان
مراسم
ر
پارسای در ایران
منش میل و منش
ی
پارسای در ایران
منش میل و منش
ی
مهر
مهرگان
مهرگان
میزا رسوش لهراسب
میزا رسوش لهراسب

Autor
محمود جعفری
سعید عریان
هرمزدیار خورشیدیان
جمشید رسوش رسوشیان
موبد اردشی آذرگشسب
موبد اردشی آذرگشسب
موبد اردشی آذرگشسب
موبد اردشی آذرگشسب
ز
حسی وحیدی
ز
حسی وحیدی
پیمای
نادر ی
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
جمشید پیشدادی
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Donor

دینیار پاریس

ی
ز
آبتی
دکی
مهربان زر ی
تشت
مهربان زر ی
تشت

Catalogue #
م FB-0310-
م FB-0311-
م FB-0312-
م FB-0313-
م FB-0314-
م FB-0315-
م FB-0316-
م FB-0317-
م FB-0318-
م FB-0319-
م FB-0320-
م FB-0321-
م FB-0322-
م FB-0323-
م FB-0324-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ز
پهلوای
نامه
نامه رستم به برادرش فرخزاد
نجات ی
بخش در ادیان
نجات ی
بخش در ادیان
ی
نگریس نو بر تخت جمشید
نوروز
ز
نوروز آیی هزاره ها
نوروز
نور و ظلمت در تاری خ ادبیات ایران

Autor
فریدون جنیدی
برهان ابن یوسف
محمد یتق راشد محصل
محمد یتق راشد محصل
اردشی خورشیدیان
برهان ابن یوسف
برهان ابن یوسف
هاشم ز
رض
اسد پورپیانفر
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Donor
شیین و کیخرسو گیو
ز
شهرویت
مهربان

ز
شهرویت
مهربان

رسوش م.

Catalogue #
ن FB-0325-
ن FB-0326-
ن FB-0327-
ن FB-0328-
ن FB-0329-
ن FB-0330-
ن FB-0331-
ن FB-0332-
ن FB-0333-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ز
ویژگیهای آیی زرتشت
ویژگیهای تاری خ
ویژگیهای تاری خ
ویسید
ر
ویسید
ر

Autor
مهرداد مهرین
اردشی جهانیان
اردشی جهانیان
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
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Donor
همایون آبادیان

Catalogue #
و FB-0334-
و FB-0335-
و FB-0336-
و FB-0337-
و FB-0338-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi
Title
ز
هدف زندگای و بدنایم حیات
هدف ز ز
ندگای و بدنایم حیات
هرمزدنامه
هزاره های گمشده  -جلد اول
هزاره های گمشده  -جلد دوم
هزاره های گمشده  -جلد سوم
هزاره های گمشده  -جلد چهارم
هزاره های گمشده  -جلد پنجم
هفت نوشتار

Autor
خدابخش مهر ز
آیی
خدابخش مهر ز
آیی
استاد ابراهیم پورداوود
رجت
پرویز ر
رجت
پرویز ر
رجت
پرویز ر
رجت
پرویز ر
رجت
پرویز ر
اردشی جهانیان
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Donor

گلبانو کاوویس

خدارحم ز
کیای

Catalogue #
ه FB-0339-
ه FB-0340-
ه FB-0341-
ه FB-0342-
ه FB-0343-
ه FB-0344-
ه FB-0345-
ه FB-0346-
ه FB-0347-

کتابهای فاریس زبان
Books in Farsi

R
R
R
R

Title
یادنامه انکتیل دوبرون
یسنا  -جلد اول
یسنا  -جلد اول
یسنا  -جلد دوم
یسنا  -جلد دوم
یشتها  -جلد اول
یشتها  -جلد اول
یشتها  -جلد دوم
یشتها  -جلد دوم

Autor
فرهنگ مهر
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
استاد ابراهیم پورداوود
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Donor
گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس
گلبانو کاوویس

Catalogue #
ی FB-0348-
ی FB-0349-
ی FB-0350-
ی FB-0351-
ی FB-0352-
ی FB-0353-
ی FB-0354-
ی FB-0355-
ی FB-0356-

