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 فهرست
  رسسخن  ۱ 

   یزدی یاهیگ درضایدکرت حم ادیبه  :شوق پژوهش 
 ۳  یاسالم ۀنگار علوم دور  خیتار 

  پور ماچیانی سارا فرض 
 ۱۶  یالَوتیل یبیو دلفر ییوایحساب، به ش 

  مریم زمانی 
 :پکناز املوت تا  

ل الحلق ذات  ۳۲  های ابریشم مغول در جاده دستوراملنجمینو رسالۀ  الدین ج
  محمد علیزاده وقاصلو، ترجمۀ یویچی ایساهایا 

 ۴۵  های ایرانی و عربی به روایت آنانیای شیراکی تقویم 
  محمد باقری، ترجمۀ گریگور بروتیان 

 ۵۲  »اسالمی ۀانقالب کشاورزی دور «ۀ نظری ارزیابی 
  صادق حجتی، ترجمۀ مایکل دکر 

ی خیام دانشمند از میخانه تا مدرسه:   ۶۸  سی
  زاده مائده حسین، ترجمۀ محمد باقری 

 ۷۴  مکتب مراغه و تأثیر آن بر علم پس از مغول در جهان اسالم 
  بخش مهدی نوروزی، ترجمۀ توفیق حیدرزاده 

 ۸۹  خوارزمی جربمجموعۀ مسائل کتاب  
  جفری ا. اوکس، ترجمۀ نرگس عصارزادگان 

 ۱۰۷  از بطریق تا ُحنین 
  الکساندر تریگر، ترجمۀ شهال باقری 

یش زوتر: تاریخ   ۱۲۲  نگار ریاضیات دورۀ اسالمی های
  انوشه هادزاد 

 ۱۳۳  ابوریحان بیرونی و استاد و همکارش ابونرص منصور عراق 
  و زینب کریمیان زاده حسینمائده سونیا برنتیس، ترجمۀ  

 پذیری هالل ماه بینی نخستین رؤیت پیش  ۱۴۶ 
  ونسسلو سگورا، ترجمۀ زینب کریمیان   

 تقويم يوليانی و دوازده ماهِ  َحوارییرونی، دوازده ب  ۱۵۰ 
  ، ترجمۀ نسرتن حکمیفرانسوا دو بلوآ   

 عهد قاجارگیری ارتفاع قلۀ دماوند در  گزارش اندازه  ۱۵۵ 
  کورس ضیائی 

  مفاهیم بیت، شعاع و تسییر در احکام نجوم دورۀ اسالمی  ۱۶۱ 
  ژوسپ کسولراس و یان پ. هوخندایک، ترجمۀ محمد باقری   

 ۱۶۶  زاده یادی از جواد همدانی 
  محمد باقری 

 ۱۷۱  نگار ارمنی نجوم و تقویم درگذشت گریگور بروتیان تاریخ 
  ایوت تاجاریان ˓کریستینه کوستیکیان ˓وارتازاریاناولگا  

 منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالک  ۱۷۵ 
 امیرمحمد گمینی 

 ۱۷۸  عزالدین زنجانی الوفق التامترجمه و رشح رسالۀ  
  نارص حائری 
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