
 01جلدفرهنگنامه فهرست مقاله هاي 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 77 توکا 34 توپ 1 تمبر

 77 توکسوپالسما 33 توپولوژی 3 تمثیل

 08 توکل 37 توت 3 تمدن

 08 توگو 37 توت فرنگی 7 تمر هندی

 08 تولستوی،لئونیکالیوویچ 11 توتم 18 تمساح

 03 توللی،فریدون 18 توتون 14 تمشک

 01 تولوزلوترک،هانری دو 13 توتیای دریایی 13 تناسخ

 05 تولید 15 توچال 13 تنباکو

 07 تولید مثل 17 توحید 13 تنب بزرگ

 78 تولیم 17 توحید،سوره 11 تنب کوچک

 78 توندرا 17 تور 15 تنبک )دمبک(ضرب

 74 تونس 17 تورات 17 تنبور

 70 تونگا 10 توران 10 تنفس

 188 تونل 10 توربین 81 نکابنت

 183 تویسرکان 51 تورگنیف،ایوان سرگویچ 88 تنگستان،قیام

 181 تهذیب االحکام 54 تورم 84 تنگستن یا ولفرام

 181 تهران 53 توری 83 تنگه

 181 تهران،استان 53 توریچلی،اوانجلیستا 85 تنگه هرمز

 188 تهرانی،حسین 51 توریسم 80 تنگی نفس

 188 تهماسب اول 51 توریم 80 تنور

 188 تهمتن 55 توزیع 48 تنیس

 188 تهمورث 57 توس 48 تنیس روی میز

 188 تهمینه 50 توس 44 توالو

 184 تهویه 50 توسعه 43 توان

 183 تهویه مطبوع 71 توسکا 41 توانبخشی

 185 تیتانیم 74 توسیدید 40 تواین،مارک

 187 تیر 74 توفان 38 توبه

 187 تیر 73 توفیق 38 توبه

 187 تیراندازی 75 توفیق الحکیم 38 توپ



  01فهرست مقاله هاي فرهنگنامه جلد

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 888 جاهلیت 114 جادو یا سحر 148 تیرداد

 881 جبال 111 جاده ابریشم 148 تیرکمان آبی

 888 جبر 117 جاذبه یا گرانش 141 تیرگان

 881 جبران خلیل جبران 158 جارو 141 تیروئید

 885 جبرئیل 158 جارو 148 تیسفون

 885 جبل طارق 153 جاروبرقی 141 تیفوس

 887 جبیر 151 جاز 141 تیمم

 887 جت 157 جازموریان 145 تیمور

 818 جدول تناوبی عنصرها 157 جاسک 140 تیموریان

 818 جده 150 جاسوسی 138 تیموس

 814 جذام یا خوره 157 جاشیر 134 تین

 813 جراحی 178 جاف 134 تیهو

 811 جراحی 178 جالوت 131 ثابت بن قره،ابوالحسن

 811 جرب یا گال 178 جالیز 135 ثریا

 811 جرثقیل 171 جالینوس 135 ثعالبی،ابومنصورحسین

 810 جرجانی 178 جام 135 ثعالبی،ابومنصورعبدالملک

 810 جرجانیه 174 جامائیکا 135 ثعلب

 810 جرجیس 171 جام جم 137 ثقه االسالم تبریزی،میرزا علی

 817 جرم 175 جامد 130 ثلث

 817 جرم 177 جامع ازهر یا االزهر 130 ثمود

 888 جرم شناسی 170 جامع التواریخ 130 ثواب

 881 جزایر سلیمان 177 جامعه 130 ثوابت

 881 جز و مد 108 جامعه شناسی 130 ثور

 884 جزیره 108 جامعه ملل متحد 137 جابرین حیان

 881 جزیه 108 جامی،نورالدین عبدالرحمان 137 جاثیه

 885 جستانیان 104 جانسن،بن 118 جاجرم

 885 جشن 103 جانسن،سمیوئل 118 جاجرم

 887 جشنواره 101 جانوران 111 جاجرود

 848 جعفر طیار 175 جانورشناسی 118 جاجیم

 



 01فهرست مقاله هاي فرهنگنامه 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 434 جهانگردی 855 جندق 848 جعفری

 430 جهانی شدن 857 جندیشاپور 841 جعفری تبریزی،محمدتقی

 411 جهرم 850 جنگ 848 جعفری،مذهب

 411 جهنم 857 جنگ ایران و عراق 848 جغد

 418 جیبوتی 804 اولجنگ جهانی  844 جغرافیا

 413 جیحون 807 جنگ جهانی دوم 847 جغرافیا،نقشه

 413 جیرجیرک یا سیرسیرک 870 جنگ سرد 847 جگن

 411 جیرفت 877 جنگل 838 جگوار

 415 جیرفت،منطقه باستانی 487 جنگلداری 831 جل

 417 جیمز،ویلیام 487 جنگل های صلیبی 831 جالل الدین خوارزمشاه

 410 جیوه 418 جنگ یازده رخ 838 یا ایلکانیانجالیریان 

   413 جنوبگان 834 جلبکها

   417 جنون گاوی 835 جلد سازی

   417 جو 837 جلفا

   481 جو 837 اصفهان جلفا

   483 جوانمردی 837 جلگه

   483 جوانی 818 جمال الدین اسدآبادی

 480 جواهر 818 جمال زاده،محمدعلی
 مدخل 834ارجاعي جمعا  84مقاله و  888

 487 جواهرات ملی 813 جمال واعظ اصفهانی

   441 جواهرسازی 811 جمشید یا جم

   444 جوجه تیغی 815 جمعه

   444 جودو 817 جمعیت

   444 جوزبویا 858 جمل

   443 جوشکاری 858 جمهوری

   447 جوالیی 854 جن

   447 جویس،جمیز 854 جن،سوره

   440 جهاد 853 جناح،محمد علی

   447 جهاد سازندگی 851 جناس یا تجنیس

   431 جهانشاهی،ایرج 851 جنبش عدم تعهد

 


