
  9جلدفرهنگنامه فهرست مقاله هاي 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 111 تبخال یا هرپس ساده 46 تاغ 1 تئاتر

 111 تبخیر 46 تاکستان 16 تئاتر عروسکی

 116 تبدیل تاریخ 46 تاکسیدرمی 16 تابستان

 114 تب راجعه 46 تاگور، رابیندرانات 16 تابش یا تشعشع

 111 تبرستان 11 تاالب 13 تابعیت

 111 تبریز 14 تاالب انزلی 11 تابعین

 116 تبریزی 17 تاالر 11 تابو

 116 تبریزی، میرزا آقا 17 تاالسمی 11 تاتار

 116 تب زرد 63 تالس 16 تاتوره

 116 تب شیر 63 تالش 16 تاتی

 116 تبعیض نژادی 66 تالیم 16 تاج اصفهانی،جالل

 116 تب الزم 66 تامسن،جوزف جان 16 تاج الملوک

 116 تبلیغات 64 تامین اجتماعی 14 تاج خروس

 111 تب مالت 66 تانتالم یا تانتال 14 تاج ریزی

 116 تب نوبه 66 تانزانیا 16 تاج محل

 116 تبوک 71 تانک 16 تاجیکستان

 116 تب یونجه 76 تاورنیه،ژان باتیست 61 تار

 117 تپورها 74 تئوری 66 تارتالیا،نیکولوفونتانا

 117 تپه 74 تئوری جنبش مولکولی 66 تاریخ

 111 تپه ازبکی 74 تاهیتی 61 بلعمی تاریخ

 111 تپه حصار 71 تایباد 61 تاریخ بیهقی

 116 تثلیث 76 تایر 61 تاریخ سیستان

 116 تجریش 76 تایلند 61 تاریخ طبری

 116 تجن 131 تایوان 61 تاریخ گزیده

 114 تجنیس 134 تائو، آیین 61 تاریخ نگاری

 114 تحریم 131 تب 41 تاژکداران

 114 تحریم اقتصادی 136 تب برفکی 41 تاس ماهیان

 111 تحریم تنباکو 136 تبت 41 تاسوعا

 163 تحمیدیه 111 تبت 41 تاشکند



  9فهرست مقاله هاي فرهنگنامه جلد

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 163 ترینیداد و توباگو 171 تربیم 161 جمشیدتخت 

 161 تسبیح 171 ترتیزک یا شاهی 161 تخت حوضی یا روحوضی

 161 تسبیحات اربعه 176 ترجمه 166 تخت سلیمان

 161 تسنن 176 ترجیع بند 166 تخت سلیمان

 166 تسوایگ،اشتفن 177 ترخون 161 تخت طاووس

 166 تشبیه 177 ترس 166 تخته نرد

 166 تشعشع 131 ترشک 166 تختی، غالمرضا

 166 تشعیر 131 ترصیع 143 تخلص

 164 تشی 131 ترعه 141 تخمیر

 161 تشیع 131 ترکستان 141 تخیل

 161 تصاعد 131 ترکمانچای 141 تذکره االولیا

 166 تصعید 136 ترکمن یا ترکمان 146 تذهیب

 167 تصلب شرایین 113 ترکمنستان 144 ترابری

 163 تصنیف 116 ترکمن صحرا 144 تراخم

 163 تصوف 111 ترکها 141 ترازنامه

 161 تصویرگری 116 ترکی، زبان 141 ترازو

 164 تعاون 117 ترکیه 111 تراژدی

 161 تعاونیها 117 ترمودینامیک 116 تراست

 161 تعرفه 111 ترموستا 116 ترافیک

 161 تعرق 111 ترمه 114 تراکتور

 166 تعریق 116 ترنا بازی 116 ترانزیستور

 167 تعزیر 116 ترنج 163 ترانسفور ماتوریا مبدل

 143 تعزیه 116 ترنجبین  166 ترانه

 146 تعلیم وتربیت 116 تروپوسفر 164 ترب

 146 تغابن 116 تروریسم 164 تربت جام

 146 تغذیه 114 تره)تره ایرانی( 161 تربت حیدریه

 147 تغییر حالت ماده 111 تره فرنگی 166 تربچه

 147 تفت 111 تریاک 167 تربیت،محمد علی

 113 تفتان 117 تریشین 173 تربیت بدنی



 9فهرست مقاله هاي فرهنگنامه 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

   131 تلخه 111 تفرش

   136 تلخه رود یا آجی چای 111 تفسیر

   136 تلسکوپ 111 تفسیر طبری

   111 تلفن 111 تفضلی، احمد

   116 تلقین 111 تفکر یا اندیشیدن

   116 تلکس 114 تفلیس

   116 تلگراف 111 تفنگ

   116 تلمبه 117 تقطیر

   111 تلمود 161 تقلید

   111 تلوریم 161 تقلید

   111 تلویزیون 161 تقوا

   113 تله پاتی 161 تقویم

   113 تماشاخانه 167 تقی زاده، سیدحسن

     171 تقیه

     171 تکاب

     176 تکاثر

     176 تکامل

 176 تکلیف
 مقاله 441ارجاعي جمعا  14مقاله و  471

 

  176 تکنسیم

     177 تکنوکراسی

     177 تکنولوژی

     177 تکواندو

     133 تکویر

     133 تکیه

     131 تگرگ

     131 تل، ویلهلم

     131 تلخ بیان

 


