لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی تاریخ تهران )
 -1تاریخ تهران ( جزء اول تا پایان عصر ناصرالدین شاه قاجار )  /عبدالعزیز جواهر کالم  1335 /شمسی
 -2تهران در گذشته و حال  /دکتر حسین کریمان  /انشارات دانشگاه ملی ایران  1355 /شمسی
 -3تهران ( در گذشته نزدیک از زمان )  /گردآورنده حسین جودت  1356 /شمسی
 -4دارالخالفه طهران  /ناصر نجمی  /انتشارات امیرکبیر  1348 /شمسی
 -5ایران قدیم و تهران قدیم  /ناصر نجمی  /انتشارات جانزاده  1363 /شمسی
 -6دارالخالفه تهران  /ناصر نجمی  /انتشارات زوار – تهران – شاه آباد
 -7طهران عهد ناصری  /ناصر نجمی  /انتشارات عطار  1367 /شمسی
 -8دارالخالفه طهران در یکصد سال پیش  /ناصر نجمی  /انتشارات ارغوان  1368 /شمسی
 -9گوشه ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم  /جعفر شهری  /انتشارات امیرکبیر  1357 /شمسی
 -11مجموعه  6جلدی  ،تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم ( زندگی  ،کسب و کار)  /جعفر شهری  /انتشارات اسماعیلیان /
 1368 – 1367شمسی
 -11تهران در گذرگاه تاریخ ایران  /ح.م .زاوش  /نشر اشاره  1371 /شمسی
 -12مجموعه  5جلدی طهران قدیم  /جعفر شهری  /انتشارات معین  1371 /شمسی
 -13تهران در آیینه زمان  /مرتضی سیفی فمی تفرشی  /انتشارات اقبال  1369 /شمسی
 -14سرگذشت ط هران ( گزیده ای از آداب و رسوم مردم تهران )  /امیر حسین ذاکر زاده  /انتشارات قلم  1373 /شمسی
 -15مجموعه  6جلدی کتاب تهران  /جمعی از نویسندگان  /انتشارات روشنگران و مطالعات زنان  1376 – 1371 /شمسی
 -16تهران پایتخت دویست ساله  /مجموعه مقاالت  /سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران  ،انجمن ایران شناسی فرانسه 1375 /
شمسی
 -17تهران قدیم  /محمدرضا حسن بیگی  /نشر منصوری  1377 /شمسی
 -18مجموعه  3جلدی تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران  /دکتر ناصر تکمیل همایون  /دفتر پژوهشهای فرهنگی 1379 – 1377 /
شمسی
 -19اینجا رو تهرونش میگن  /رحمت اهلل منشی زاده  /انتشارات منشی  1379 /شمسی
 -21اولین های تهران  /سیروس سعدوندیان  /سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1381 /شمسی
 -21جغرافیای تاریخی تهران  /محسن معتمدی  /مرکز نشر دانشگاهی  1381 /شمسی
 -22در کوچه و خیابان ( داستان های واقعی از تهران قدیم )  /دکتر عباس منظر پور  /سازمان چاپ و انتشارات  1382 /شمسی
 -23سرگذشت تهران  /حسین شهیدی مازندرانی ( بیژن )  /انتشارات راه مانا و انتشارات دنیا  1383 /شمسی

 -24نگاهی به تهران از آغاز تا کنون  /علی اکبر محمودیان  /انتشارات گیتا شناسی  1384 /شمسی
 -25تهران ( از ایران چه می دانم ؟ / ) 45/دکتر ناصر تکمیل همایون  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1385 /شمسی
 -26گزیده تاریخ تهران  /سید حجت حسینی بالغی  /انتشارات مازیار  1386 /شمسی
 -27برگ هایی از تاریخ تهران – جلد اول  /داریوش شهبازی  /نشر بوره که یی  1386 /شمسی
 -28طهران قدیم  /جمعی از نویسندگان  /انتشارات روشنگران و مطالعات زنان  1388 /شمسی
 -29طهران قدیم تا تهران جدید  /اکبر تهرانی شفق  /نشر بوستان  1389 /شمسی
 -31تهران روزگاران قدیم  /فرشاد ابریشمی  /خانه تاریخ و تصویر ابریشمی  1389 /شمسی
 -31تهران در آیینه زمان  /محمود طلوعی  /انتشارات تهران  1391 /شمسی
 -32تهران در گذر تاریخ ( ازطهران دیروز تا تهران بزرگ امروز )  /محمد حسین فرمهینی فراهانی  /انتشارات بدرقه جاویدان /
 1391شمسی
 -33مجموعه  4جلدی پرسه در دارالخالفه  /داریوش شهبازی  /انتشارات کتاب سرا  1395 – 1392 /شمسی
 -34تهرانی که بود  /به کوشش محمدرضا بهزادی  /سازمان زیبا سازی شهر تهران  ،هنر معماری قرن  1393 /شمسی
 -35ضرب المثلهای تهرونی  /محمدرضا پوالوند  /مولف  1393 /شمسی
 -36طهران قدیم  /نصراهلل حدادی  /عکس  :آرشیو داریوش تهامی  /خانه فرهنگ و هنر گویا  1394 /شمسی
 -37با من به طهران بیایید  /نصراهلل حدادی  /عکس  :آرشیو داریوش تهامی  /خانه فرهنگ و هنر گویا  1394 /شمسی
 -38داستان تهران  /سید محمد بهشتی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1395 /شمسی
 -39اینجا طهران است ( مجموعه مقاالتی درباره طهران  1296 -1344هجری قری )  /منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) 1395 /
شمسی
 -41کوچه پس کوچهای طهران  /همایون عبدالرحیمی  /انتشارات بدرقه جاویدان  1396 /شمسی

لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی موضوعی )
 -1نامه شهرداری ( اداره آمار و اطالعات )  /شهرداری تهران  1329 /شمسی
 -2از شهرنو تا دادگستری  /دکتر حکیم الهی  /انتشارات مهر  1341 /شمسی
 -3فتح تهران ( گوشه هایی از تاریخ مشروطیت )  /دکتر عبدالحسین نوائی  /انتشارات بابک  1356 /شمسی
 -4آثار تاریخی طهران ( مجلد اول  ،اماکن متبرکه )  /سید محمد تقی مصطفوی  /انجمن آثار ملی  1361 /شمسی
 -5کتابشناسی تهران  ،جلد اول کتابها  /زیر نظر دکتر ناصر تکمیل همایون  /موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی  1369 /شمسی
 -6روزی روزگاری در طهران  /حسن هدایت  /انتشارات روزنه  1377 /شمسی

 -7طراحی فیلم  /ایرج رامین فر  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  ،بنیاد سینمایی فارابی  1379 /شمسی
 -8لهجه تهرانی  /الزارسا مویلویچ  .پی  .سیکوف  /ترجمه  :محسن شجاعی  /فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ،نشر آثار 1381 /
شمسی
 -9نگاهی به تهران در سه هزار سال پیش  /معاونت معرفی و آموزش – اداره کل آموزش  ،انتشارات و تولیدات فرهنگی 1381 /
شمسی
 -11سقاخانه های تهران  /نادیا بنیادلو  /موسسه فرهنگی هنری پیشین پژوه  1381 /شمسی
 -11یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کاالهای فرهنگی در تهران ( رفتارهای فرهنگی ایرانیان )  /وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی  ،دفتر طرح های ملی  1381 /شمسی
 -12پژوهشنامه  ،مجموعه مقاالت پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران  ،دفتر چهارم  1381 /شمسی
 -13پژوهشنامه  ،مجموعه مقاالت پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران  ،دفتر هفتم  1382 /شمسی
 -14قنات در ایران  ،مطالعه موردی قنوات شهر تهران  /مهندس احمد مالکی – مهندس احمد خورسند آقایی  /انتشارات پردازش و
برنامه ریزی شهری  1384 /شمسی
 -15پژوهشنامه  ،مجموعه مقاالت پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران  ،دفتر هشتم  1384 /شمسی
 -16اسطوره تهران  /جالل ستاری  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1385 /شمسی
 -17فرهنگ بروبچه های ترون ( کلمه های ویژه  ،واژه ها  ،اصطالحات و ضرب المثل های تهرانی )  /مرتضی احمدی  /انتشارات
هیال  1386 /شمسی
 -18باغ های تهران  ،باغ نگارستان  /سید عبداهلل انوار  /روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  1387 /شمسی
 -19محله خانی آباد (زادگاه جهان پهلوان غالم رضا تختی )  /سهند لطفی  ،مهسا شعله  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1387 /شمسی
 -21مجموعه  2جلدی رویدادها و یادمان های تاریخی تهران  /دکتر ناصر تکمیل همایون  /دفتر پژوهشهای فرهنگی 1387 /
و 1394شمسی
 -21آبنامه تهران  /اسماعیل عباسی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1387 /شمسی
 -22بازار تهران ( مطالعه انسان شناسی اقتصادی )  /سمیه کریمی  /پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی  ،نشر افکار /
 1387شمسی
 -23قایق سواری در تهران  /مجموعه شعر محمد علی سپانلو  /نشر افق  1388 /شمسی
 -24روز سی تیر میدان بهارستان  /دکتر هوشنگ طالع  /انتشارات سمرقند  1388 /شمسی
 -25سی سال محکومیت الله زار  /محمدرضا پوالوند  /نشر جمهوری  1389 /شمسی
 -26تهران در سینمای ایران  /احمد طالبی نژاد  /انتشارات روزنه  1391 /شمسی
 -27تهران در قاب شعر ( دنباله اسطوره تهران )  /جالل ستاری  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1391 /شمسی

 -28روشنایی تهران ( از چراغ موشی تا المپ خورشیدی )  /مسعود رحمانی  /موسسه نشر شهر  1391 /شمسی
 -29صدای پای آب ( از قنات های دارالخالفه تا ابرهای باردار پایتخت )  /احسان بهرام غفاری  /موسسه نشر شهر  1391 /شمسی
 -31از قاطر تا قطار ( قصه  211سال حمل و نقل تهران )  /فاطمه خرامان  /موسسه نشر شهر  1391 /شمسی
 -31تلخ وشیرین بلدیه ( روزنامه خاطرات آقا جمال بلدیه چی )  /شرمین نادری  /موسسه نشر شهر  1391 /شمسی
 -32از صفر تا  ( 111نقل تاریخ پلیس تهران )  /حسام الدین مقامی کیا  /موسسه نشر شهر  1391 /شمسی
 -33قصه های تهران  ،گذر ایلچی ( قتلگاه گریبایدف در طهران عتیق )  /بهنام ابوترابیان  /نشر تاریخ ایران  1393 /شمسی
 -34آمدیم خانه نبودید ( روایت خانه های مشاهیر ایران در تهران )  /نسرین ظهیری  /نشر ثالث  1393 /شمسی
 -35اودالجان  /دکتر ناصر تکمیل همایون  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1393 /شمسی
 -36فتح طهران  /دکتر اردشیر صالح پور  /فرهنگ مانا  1393 /شمسی
 -37روایت تهران ( فضاهای عمومی )  /جمعی از نویسندگان  /سازمان زیبا سازی شهر تهران  ،هنر معماری قرن  1393 /شمسی
 -38سرگرمی های مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی  /محمدحسین ناصربخت  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1394 /شمسی
 -39میدان بهارستان ( تجربه نووارگی در فضای شهری ایرانی )  /دکتر زهرا اهری  ،دکتر سید محسن حبیبی  /دفتر پژوهشهای
فرهنگی  1394 /شمسی
 -41پیشینه ی زیباسازی شهر تهران  /شهروز مهاجر  ،مرجان تاج الدینی  /سازمان زیبا سازی شهر تهران  ،نشر پیکره  1394 /شمسی
 -41کتیبه های نستعلیق تهران  /کیانوش معتقدی  /سازمان زیباسازی شهر تهران  ،نشر پیکره  1394 /شمسیع
 -42محله کلیمیان تهران  /دکتر ناصر تکمیل همایون  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1395 /شمسی
 -43دروازه های طهران قدیم  /کیانوش معتقدی  /نشر پیکره  1395 /شمسی
 -44واقفات دارالخالفه  /بهزاد یعقوبی  /خانه فرهنگ و هنر گویا  1395 /شمسی
 -45مجموعه  2جلدی نامداران تهران  /مصطفی ایزدی  /انتشارات کویر  1395 /شمسی
 -46نگاهی به دروازه غار  /احمد مسجد جامعی  /نشر ثالث  1395 /شمسی
 -47سیری در پدید آمدن محله های تهران  /شایان سلطانی لرگانی  /انتشارات آرون  1395 /شمسی
 -48قصه های مسعودیه ( تهران در آیینه یک عمارت )  /بهنام ابوترابیان  /نشر تاریخ ایران  1395 /شمسی
 -49محله های مردمی تهران ( دگرگونی های شهری و جامعه مدنی )  /مجموعه مقاالت به کوشش مینا سعیدی شهروز  /انتشارات
معین  ،انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران  1395 /شمسی
 -51مجموعه  21جلدی تهران پژوهی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  ،سازمان زیبا سازی شهر تهران  1395 /شمسی
 -51شهر ما تهران ( معرفی تهران به نوجوانان )  /پیمان فیوضات  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1396 /شمسی
 -52احیای طهران ( تاملی در ارتقای کیفی بافت های تاریخی )  /سید محمد بهشتی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1396 /شمسی
 -53تماشاخونه های طهرون  /پیمان شیخی  /نشر غنچه  1396 /شمسی

 -54خزانه جواهرات ملی  /بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 -55راهنمای جامع کلیساهای تهران  /پایگاه کلیساهای تاریخی ایران
 -56راهنمای جامع گردشگری تهران  /شهرداری منطقه  ، 12مدیریت بافت تاریخی

لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی معماری )
 -1نقوش سردرهای خانه های تهران قدیم  /افسانه حاجی علی محمدی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی با همکاری شهرداری تهران /
 1372شمسی
 -2نماهایی از ساختمانهای تهران از معماری دوران انتقال  /کار گروهی دانشجویان دانشکده هنر و معماری زیر نظر حسین ساطان
زاده  /معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  1373 /شمسی
 -3ستون ها و سر ستون های بناهای تهران  /رضا شیخ  ،سیروس سمیعی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1374 /شمسی
 -4پنجره های قدیمی تهران  /حسین سلطان زاده  ،رعنا جوادی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1375 /شمسی
 -5معماری نیکالی مارکوف ( مجموعه معماری دوران تحول در ایران )  /ویکتور دانیل  ،بیژن شافعی  ،سهراب سروشیانی /
انشارات دید  1382 /شمسی
 -6معماری دوره پهلوی اول ( دگرگونی اندیشه ها  ،پیدایش و شکل گیری معماری دوره بیست ساله معاصر ایران  1299تا
 / )1321مصطفی کیانی  /موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  1383 /شمسی
 -7معماری در دارالخالفه ناصری ( سنت و تجدد در معماری معاصر تهران )  /دکتر وحید قبادیان  /نشر پشوتن  1385 /شمسی
 -8میراث معماری مدرن ایران  /دکتر اسکندر مختاری طالقانی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1391 /شمسی
 -9جامعه شناسی معما ری شهر تهران ( روایت تطبیقی از معماری دو مسجد )  /سارا کریمی  /اداره کل مطالعات اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران  ،انتشارات تیسا  1392 /شمسی
 -11فضاهای ورودی خانه های تهران قدیم  /حسین سلطان زاده  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1393 /شمسی
 -11نقوش آهنی شهر تهران (نگاهی به درهای آهنی و نرده پنجره ها)  /مصطفی حمیدی  1395 /شمسی
لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی اسناد  ،خاطرات  ،سفرنامه ها )
 -1تهران قدیم ( متن گفتگوی خانوادگی آقای نیک سرشت با آقای دستان درباره تهران قدیم )  /سعید نفیسی  /بنگاه ترجمه و
نشر کتاب  1353 /شمسی
 -2پیروزی لبخند  /فرهاد مسعودی  /موسسه اطالعات  1354 /شمسی
 -3از انزلی تا تهران ( یادداشت های خصوصی یپرم خان مجاهد ارمنی )  /یپرم خان  /انتشارات بابک  1356 /شمسی

 -4خاطرات تاج السلطنه  /به کوشش منصوره اتحادیه ( نظام مافی )  ،سیروس سعدوندیان  /نشر تاریخ ایران  1362 /شمسی
 -5مسافر تهران  /ویتا سکویل – وست  ،ترجمه دکتر مهران توکلی  /نشر و پژوهش فرزان روز  1375 /شمسی
 -6مجموعه  2جلدی در جستجوی صبح ( خاطرات عبدالرحیم جعفری  ،بنیانگذار موسسه انتشارات امیرکبیر )  /موسسه
انتشارات امیرکبیر  1383 /شمسی
 -7مراسالت طهران ( نامه های مباشر میرزا حسین خان مبصرالسلطنه از تهران به کاشان  1314 ،تا  1319قمری )  /منصوره
اتحادیه ( نظام مافی )  /کتاب سیامک  1384 /شمسی
 -8مجموعه  2جلدی در محضر شیخ فضل اهلل نوری ( اسناد حقوقی عهد ناصری )  /منصوره اتحادیه ( نظام مافی )  ،سعید روحی
 /نشر تاریخ ایران  1385 /شمسی
 -9پرسه در احواالت ترون و ترونیا  /خاطرات مرتضی احمدی  /انتشارات هیال  1388 /شمسی
 -11من و زندگی  /خاطرات مرتضی احمدی  /اتشارات ققنوس  1389 /شمسی
 -11خاطرات تهران ( یادداشت های سفیر ترکیه از ماجرای تغییر سلطنت  ،آبان – بهمن  / ) 1314ممدوح شوکت بیگ ترجمه
حسن اسدی  /پردیس دانش  ،شرکت شیرازه کتاب 1391 /شمسی
 -12حاج حسین آقا ملک ( شخصیت  ،اقدامات  ،خدمات )  /مرضیه مرتضوی قصاب سرایی  1391 /شمسی
 -13از کافه نادری تا کافه فیروز  /خاطرات مهدی اخوان لنگرودی  /انتشارات مروارید  1392 /شمسی
 -14باغی میان دو خیابان ( چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا )  /کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور  /نشر بن گاه /
 1393شمسی
 -15تهران  ،خیابان آشیخ هادی ( نامه های احمد شاملو به ع  .پاشایی )  /نشر چشمه  1393 /شمسی
 -16مجموعه  2جلدی رویای صادقه (سیری در مستندات سالهای آغازین سینما در ایران )  /بهزاد رحیمیان  /نشر نظر 1395 /
شمسی
 -17خاطرات احمد صدری ( اعتمادالدوله) به کوشش حسین علی صدری  /نشر تاریخ ایران  1396 /شمسی

لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی ادبیات داستانی)
 -1ملیجک  ،عزیز دردانه شاه شهید  /حسین لعل  /کتابخانه ابن سینا – چهارراه مخبرالدوله  1345 /شمسی
 -2روزجهانی پارک شهر و زباله دانی  /مجموعه قصه مجید دانش آراسته  /انتشارات میرا  1351 /شمسی
 -3من در تهرانم  /ابراهیم رهبر  /انتشارات شبگیر  ،خیابان شاه آباد  ،پاساژ صفوی  1352 /شمسی
 -4شکر تلخ  /جعفر شهری
 -5داستان جاوید  /اسماعیل فصیح  /نشر البرز  1374 /شمسی

 -6دل کور  /اسماعیل فصیح  /نشر البرز  1375 /شمسی
 -7من او  /رضا امیرخانی  /انتشارات سوره مهر  1378 /شمسی
 -8ایستگاه آبشار  /پرویز دوائی  /روزنه کار  1378 /شمسی
 -9جایی دیگر  /گلی ترقی  /انتشارات نیلوفر  1379 /شمسی
 -11خاطره های پراکنده  /گلی ترقی  /انتشارات نیلوفر  1381 /شمسی
 -11دو دنیا  /گلی ترقی  /انتشارات نیلوفر  1381 /شمسی
 -12اشغال ( فیلمنامه )  /بهرام بیضائی  /روشنگران و مطالعات زنان  1381 /شمسی
 -13تهران شهر بی آسمان  /امیر حسن چهل تن  /انتشارات نگاه  1382 /شمسی
 -14شبهای تهران  /غزاله علیزاده  /انتشارات توس  1382 /شمسی
 -15امشب در سینما ستاره  /پرویز دوائی  /روزنه کار  1387 /شمسی
 -16تهران مخوف  /مرتضی مشفق کاظمی  /انتشارات امید فردا  1388 /شمسی
 -17یوسف آباد  ،خیابان سی و سوم  /سینا دادخواه  /نشر چشمه  1388 /شمسی
 -18مشق های خط نخورده  /ابراهیم حقیقی  /نشر مرکز  1388 /شمسی
 -19رویای تهران  /شرمین نادری  /موسسه نشر شهر  1388 /شمسی
 -21قمر در عقرب (یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می کند)  /شرمین نادری  /حرفه هنرمند  1389 /شمسی
 -21کافه نادری  /رضا قیصریه  /انتشارات ققنوس  1392 /شمسی
 -22تریو تهران  /رضیه انصاری  /نشر آگه  1392 /شمسی
 -23سیزده حکایت شیرین از طهران ( کتاب اول )  /فرزانه نیک روح متین  /نشر سیزده  1393 /شمسی
 -24گود  /مهدی افشار نیک  /نشر چشمه  ،نشر چرخ 1394 /شمسی
 -25سرخ سفید  /مهدی یزدانی خرم  /نشر چشمه  1394 /شمسی
 -26سیزده حکایت شیرین از طهران ( کتاب دوم )  /فرزانه نیک روح متین  /نشر سیزده  1395 /شمسی
 -27تهران در بعداز ظهر ( مجموعه داستان کوتاه )  /مصطفی مستور  /نشر چشمه  1395 /شمسی
 -28نزدیک داستان  /علی خدایی  /نشر چشمه  1395 /شمسی
 -29تهرانی ها  /امیرحسین خورشید فر  /نشر مرکز  1396 /شمسی
لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی عکس  ،سیاه قلم  ،اطلس و نقشه )
 -1تهران در تصویر جلد اول ( پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار )  /عکاسی علی خادم  /انتشارات سروش 1369 /
شمسی

 -2تهران در یک نگاه  /اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران  1371 /شمسی
 -3تهران در تصویر جلد دوم ( پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار )  /عکاسی علی خادم  /انتشارات سروش 1376 /
شمسی
 -4طهران قدیم  /عکس های سید محمود پاکزاد فوتوگرافر تهران قدیم در سالهای 1321تا  1354شمسی  /انتشارات دید 1382 /
شمسی
 -5سیمای تهران در سده  13هجری قمری جلد  ( 1به مناسبت یکصدمین سال تصویب قانون بلدیه تهران )  /محمدحسن سمسار
 ،فاطمه سرائیان  /سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  ،انتشارات زریران  1386 /شمسی
 -6خیابان انقالب  /محمود کالری  /خانه سینما  1387 /شمسی
 -7عودالجان ما (جشنواره عکاسی ) /سازمان زیباسازی شهر تهران 1391 /شمسی
 -8آن روزگاران  ،تهران  /سیاه قلم ها و نوشته های خسرو ( ابوالقاسم ) خورشیدی  /کتاب سرا  1391 /شمسی
 -9چگونه ساعتی عزیز شد ! ( عکس های عزیز ساعتی از مجموعه با بیضایی در طهران )  1391 /شمسی
 -11تهران  /مجید ناگهی  /خانه فرهنگ و هنر گویا  1391 /شمسی
 -11راهنمای نقشه های تاریخی تهران (  1319 – 1215خورشیدی )  /رضا شیرازیان  /انتشارات دستان  1391 /شمسی
 -12اطلس شهرشناسی تهران  /موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی  1392 /شمسی
 -13سیمای تهران در سده  13و  14هجری قمری جلد  / 2محمدحسن سمسار  ،فاطمه سرائیان  /انتشارات زریران 1392 /شمسی
 -14نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی " ته ران " ( با رویکرد زندگی در محالت قدیم )  /سازمان زیبا سازی شهر تهران /
 1392شمسی
 -15گود مقدس ( زورخانه های شهر تهران )  /شهرداری تهران  ،هنر معماری قرن  1392 /شمسی
 -16از طهران تا تهران ( جلوه های زندگی  ،هنر و معماری )  /انتشارات یساولی  1394 /شمسی
 -17شهرشناسی استان تهران  /انتشارات امید انقالب  1394 /شمسی
 -18اطلس تهران قدیم  /رضا شیرازیان  /انتشارات دستان  1394 /شمسی
 -19اطلس نقشه های منتخب دوره قاجار  /اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه 1395 /شمسی
 -21گذر امروزی در طهران دیروزی ( اماکن )  /عبدالرضا فرودی  /نشر شور آفرین  1395 /شمسی
لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی شمیرانات و ری باستان )
 -1ری باستان مجلد دوم  /دکتر حسین کریمان  /سلسله انتشارات انجمن آثار ملی  1349 / 69شمسی
 -2بقعه بی بی شهربانو در ری  /سید محمد تقی مصطفوی  /چاپخانه بانک ملی ایران
 -3مجموعه  2جلدی قصران ( کوهسران )  /دکتر حسین کریمان  /سلسله انتشارات انجمن آثار ملی  1356 / 137شمسی

 -4مجموعه  2جلدی جغرافیای تاریخی شمیران  /دکتر منوچهر ستوده  /موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه ) /
 1371و  1374شمسی
 -5شمیران یا باغهای گمشده  /کریستف لودو با مقدمه ای از ایرج افشار  /انتشارات ایران زمین  1379 /شمسی
 -6امام زاده قاسم " دزج باال " یا " باال دژ "  /سهند لطفی  /دفتر پژوهشهای فرهنگی  1386 /شمسی
 -7اطلس شهرستان شمیران  /علی اکبر محمودیان  /موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی  1381 /شمسی
 -8دانشنامه تهران بزرگ  ،جلد یکم و دوم  :شمیرانات  /مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی  1393 /شمسی
 -9آثار تاریخی شمیران (جلد اول  :لواسان و رودبار قصران )  /ناصر پازوکی طرودی  /اداره کل میراث فرهنگی استان تهران /
 1382شمسی
 -11فصلنامه فرهنگ مردم شماره  46-45ویژه نامه شمیران
لیست کتابهای تهران شناسی  ،گنجینه هزار افسان ( دسته بندی مجالت  ،جزوه ها و افست ها)
 -1حسن مقدم و جعفر خان از فرنگ آمده  /اسماعیل جمشیدی  1351 /شمسی
 -2تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان  /یحیی ذکاء  1349 /شمسی
 -3مطالعات فرهنگی سی نما
 -4ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آزما  / 112مهر 94
 -5ماهنامه سینمایی فیلم  / 491پرونده یک موضوع  :پنجاه سالگی " خشت و آینه " و " گنج قارون "  /اردیبهشت 94
 -6شهر  ،زندگی  ،زیبایی (ویژه نامه تهران به روایت کاشی های هفت رنگ )
 -7جواهرات ملی  /وی  .بی  .مین و ای  .دی  .تشینگام ترجمه  :مهرداد نبیلی  /بانک مرکزی ایران  1355 /شمسی
 -8ماهنامه فرهنگی هنری نمایه تهران  ،شماره های  1 :تا  7 ، 5و  8سال  1392شمسی و هدیه نوروز 93
 -9پایاب  ،دو فصل نامه فرهنگ ،هنر  ،ادبیات  /شماره  26پی در پی  /بهار و تابستان  1391شمسی
 -11سازمان مشاور  ،فنی و مهندسی شهر تهران  1371 /تا  1372شمسی
 -11ماهنامه اجتماعی و فرهنگی تهران  /شماره پنجم  /راسته های کتاب فروشی در تهران به روایت نصراهلل حدادی
 -12نشریه هنرهای تصویری ،تصویر  /شماره  77تا  1391 / 81و  / 1392شهر تهران در  33سال گذشته از نگاه عکاسان  ،طراحان
گرافیک  ،کاریکاتوریست ها و فیلمسازان ایرانی
 -13محیط شناسی ( مجموعه پژوهشهای محیط زیست )  /شماره  15ویژه نامه تهران  1368 /شمسی
 -14معماری و فرهنگ  ( 52معماران و طراحان خارجی دوره پهلوی  1314تا  1357شمسی )  1392 /شمسی
 -15معمار  73ویژه نامه تهران  1391 /شمسی
 -16سرزمین من  41ویژه نامه طهران قدیم  1391 /شمسی

 -17نشریه اجتماعی فرهنگی محله ی عودالجان شماره های  1تا  1389 / 8تا  1391شمسی

