
  8جلدفرهنگنامه فهرست مقاله هاي 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 113 پلیمر یا بسپار 38 پسخانیان 1 پرو

 121 پلینزیا ییها 38 پشتکوه 6 پرو، شارل

 122 پمپئی 38 پشتو یا پختو 7 پروانش

 128 پناهندگی 38 پشتوانه 3 پروانه

 126 پنبه 38 پشم 17 پروانه واران

 181 پنبه دوزی 33 پشه 13 پروتاکتینیم

 181 پنکه 22 پشه خاکی 13 پروتئینها

 181 پنگوئن 28 پل 21 پروتستان

 188 پنیر 27 پالتیپوس 22 پروتوپالسم

 186 پنیرک 27 پالتین 26 پروتوزوئرها

 187 پنی سیلین 23 پالستیک 26 پروتون

 183 پو، ادگار آلن 118 پالسما 26 پروس

 182 پوان کاره، ژول هانری 118 پالسما 27 پروست، مارسل

 181 پوپ،آرتور، اپهام 118 پالکتها 23 پروکوفیف، سرگئی، سرگیویچ 

 182 پوپر،کارل ریموند 118 پل هللا وردیخان 23 پرولتاریا

 188 پورپورا 118 پالنارین 81 پرومتیم

 188 پورداود، ابراهیم 112 پالنک،ماکس 81 پروین

 182 پوریای ولی 116 پل خواجو 81 پری

 186 پوست 117 پلدختر 81 پریسکوپ

 183 پوستر 113 پل دزفول 82 پزشکی

 121 پوشاک 113 پل سفید 21 پژواک

 126 پوشکین، الکساندر سرگیویچ 112 پل صراط 21 پژوهش

 123 پول 112 پلنگ 27 پس انداز

 161 پولو،مارکو 111 پلوتارک 23 پست

 161 پولونیم 111 پلوتو 68 پستالوتسی، یوهان هاینریش

 161 پولیتسر،جایزه 118 پلوتونیم 62 پستانداران

 161 پولینزی 118 پلیس بین الملل 72 پسته

 161 پومپئی 118 پلیس جنوب 31 پسوریازیس

 161 پونه 116 پلیکان 31 پسیان، محمد تقی

 



  8فهرست مقاله هاي فرهنگنامه جلد

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه مقالهنام 

   281 پینگ پونگ 161 پهلوان

   281 پینوکیو 168 پهلوی، آثار

   281 پیوره 167 پهلوی،خط

   281 پیوک 163 پهلوی،زبان

   288 پیوند زدن 163 پهلوی

   282 پیوند شیمیایی 128 پی

     128 پیاز

     128 پیاژه،ژان

     126 پیانو

 123 پیتون
 مدخل 111ارجاعي جمعا  11مقاله و  101

 

  122 پیچ امین الدوله

     211 پیچ اناری

     211 پیچ تلگرافی

     211 پیچک

     211 پیر اندلو، لوییجی

     212 پیرانشهر

     218 پیران ویسه

     218 پیرنه

     212 پیرنیا، محمدکریم

     212 مشیرالدولهپیرنیا، میرزاحسن خان 

     217 پیری

     212 پیری، رابرت ادوین

     218 پیش از تاریخ

     221 پیشاهنگی

     222 پیشدادیان

     228 پیشکوه

     228 پیکاسو،پابلو

     226 پیگمه ها

     227 پیل

 


