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 فرهنگی ایکوموس ایرانموسسۀ 

 آثار  شناسی گزیدۀکتاب
 یانیک محمدیوسفدکتر یاد زنده

 ۱۳۹۷خرداد  ۱۷

 فارسیآثار 

 (تألیف) کتاب

هران: نسیم دانش، ها و استحکامات دفاعی به روایت تصویر. تگیری دیوارهه شیوه شکلب ینظر اجمالکیانی، محمدیوسف. 
13۸1. 

 *.1379، شد میعاقبت خاک گل کوزه گران خواهکیانی، محمدیوسف. 
 .1377سفالگری در ایران. تهران: نسیم دانش، کیانی، محمدیوسف. پیشینه سفال و 

 137۶، )پژوهشگاه( شورک یفرهنگ راثیتهران: سازمان م. دوره اسالمی رانیا یوابسته به معمار ناتیتزئکیانی، محمدیوسف. 

 .137۴، کشور یفرهنگ اثریسازمان متهران:  .رانیهای اتختیپاکیانی، محمدیوسف و محمدابراهیم باستانی پاریزی و دیگران. 
ها علوم انسانی دانشگاه تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب. یدر دوره اسالم رانیا یهنر معمار خیتارکیانی، محمدیوسف. 

 .137۴، (سمت)
تهران: سازمان تبلیغات  ریتصو تیبه روا رانیا یو شهرساز یمعمارکیانی، محمدیوسف و محمدعلی مخلصی و دیگران. 

 .137۲ .اسالمی، حوزه هنری
 .1370، تهران: جهاد دانشگاهی .)جلد چهارم( رانیا یشهرهاکیانی، محمدیوسف و احمد تفضلی و دیگران. 
 .13۶۸ ،یتهران: جهاد دانشگاه .)جلد سوم( رانیا یشهرهاکیانی، محمدیوسف و احمد تفضلی و دیگران. 

 .13۶۶، تهران: جهاد دانشگاهی .)جلد دوم( رانیا یشهرهامد تفضلی و دیگران. کیانی، محمدیوسف و اح
 .13۶۶، . تهران: جهاد دانشگاهیج۲ی. دوره اسالم رانیا یمعمار کیانی، محمدیوسف.

 .13۶5، ی. تهران: جهاد دانشگاه)جلد اول( رانیا یشهرهاکیانی، محمدیوسف و احمد تفضلی و دیگران. 
 .13۶5، می )هما(هواپیمایی جمهوری اسالتهران:  .رانیدر ا یو شهرساز ینیبر شهرنش ینظر اجمالکیانی، محمدیوسف. 
 .13۶۴ی، . تهران: موزه رضا عباسهای سفال نیشابورکتیبهدر قوچانی، عبداهلل. « مقدمه»کیانی، محمدیوسف. 

مرکز باستان  ،یالعوزارت فرهنگ و آموزش تهران: .یاسالم ورهد رانیا یهنر سفالگرکیانی، محمدیوسف و فاطمه کریمی. 
 .13۶۴ شناسی ایران،

 * .13۶۲ـ13۶3،ی، انتشارات صانعاستان سمنان کیانی، محمدیوسف. 
ی، سازمان ملی زش عال. تهران: وزارت فرهنگ و آمو(ج 3) رانیا یکاروانسراهاکیانی، محمدیوسف و ولفرام کالیس. فهرست 

 .13۶۲-۶۸، باستانیحفاظت آثار 

 .13۶۲ ،یموزه رضا عباس تهران: .رانیا یهنر اسالمکیانی، محمدیوسف. 
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ها، سالمی، اداره کل موزهاوزارت ارشاد تهران: . رانیا یریگبر هنر کاش یاهمقدمکیانی، محمدیوسف و فاطمه کریمی و دیگران. 
 .13۶۲، رانیا یموزه رضا عباس

 *.13۶0 ،یوزارت فرهنگ و آموزش عال .رباط شرف یادگارهایکیانی، محمدیوسف. 
 .1357 ،ایران یریتهران: نخست وز .ریوزیتسخن هوعمجم یرانای ایههنیالفس یررسنی: برایسفال اکیانی، محمدیوسف. 

 *.135۲، رانیا یمرکز باستان شناس .رانیا یکنگره ششم باستان شناس ادنامهیکیانی، محمدیوسف. 

 *.1350 ،رانیا یباستان شناس . مرکزرانیا یکنگره پنجم باستان شناس ادنامهیکیانی، محمدیوسف. 
م انسانی تبریز، موسسه تاریخ . تبریز: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوتخت سلیمانکیانی، محمدیوسف و علی اکبرسرفراز. 

 . 13۴7و فرهنگ ایران، 

 

 )ترجمه( کتاب

تهران: سازمان ج. ۲ کیانی. وسفمحمدیترجمه کرامت ا... افسر و  .و توران رانیدر ا یموریت یمعمار .لبریدونالد وو  زایل ،گلمبک
 .137۴، کشور یفرهنگ راثیم

 لهمقا

ن اسالمی با گیری شهر گرگان )جرجان( در دوراهای طبیعی و فرهنگی در شکلمطالعه زیر ساخت»محمدیوسف.  کیانی،
 (.13۸۶مستان ز)پاییز و  ۴3و  ۴۲در نشریه اثر، ش «. مطالعه موردی: کاوش در محوطه اسالمی شهر گرگان )جرجان(

محوطه  13۸۴تا  13۸1های های باستان شناختی سالشهای مکشوفه از کاومطالعه و تحلیل سفالینه»کیانی، محمدیوسف. 
 (.13۸5) 1۸0در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش «. باستانی جرجان

 مجلهدر «. رانیا یباستان شناس یهایدر بررس انیجازمور یفرهنگ -ییایحوزه جغراف»کیانی، محمدیوسف و حمیده چوبک. 
 .۶۸تا  31ص (،13۸3زمستان) 35ش  ریزی و آمایش فضا،رنامهبـیمدرس علوم انسان

دانشگاه تهران، ش  در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی«. خراسان مجموعه حرم حضرت رضا )ع(»کیانی، محمدیوسف. 
 (.1377) 1۴7و  1۴۶

ت و علوم انسانی انشکده ادبیادر نشریه د«. ای محققانه، ویژه معماری و شهرسازیمعرفی مجموعه»کیانی، محمدیوسف. 
 (.1373) 13۲تا  1۲9دانشگاه تهران، ش 

 (13۶۲)مهر  5ها، ش در نشریه موزه«. دو بنای تاریخی حاشیه خزر»کیانی، محمدیوسف. 

)بهمن و اسفند  1۲ و 11در نشریه آینده، ش «. حکم شاه طهماسب صفوی برای پذیرایی همایون با شاه»کیانی، محمدیوسف. 
13۶0.) 

 (.1359) ۴و  3و  ۲در مجله اثر، ش «. دیوار دفاعی گرگان»کیانی، محمدیوسف. 

، اثر مجلهدر «. معرفی یک نسخه خطی موزه بریتانیا: کاروانسراهای میدان نقش جهان و بازار اصفهان»کیانی، محمدیوسف. 

 .151 تا 1۴۴ (، ص135۸) ۲1ش 
 (.1355بهار ) 3و  ۲ران، شدر نشریه فرهن معماری ای«. کاروانسراهای صفوی در راه خراسان»کیانی، محمدیوسف. 
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/588/%d8%a7%d8%ab%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/588/%d8%a7%d8%ab%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/27235
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 فارسیغیرآثار 

BOOK 

Kiani, Mohammad Youssef. The Islamic City of Jurjan, Berlin, 1984.*  
Kiani, Mohammad Youssef. Parthian sites in Hircania, Berlin, 1982.* 
Kiani, Mohammad Youssef. Memorial Vol. of VI International Congress of 
Kiani, Mohammad Youssef. Iranian Caravansarais, Tokyo, 1978.* 
Iranian Art & Archaeology, Oxford, Teheran, 1972.* 
Kiani, Mohammad Youssef. The memorial volume of the VTH International 
Congress of Iranian Art & Archaeology, Tehran, Isfahan, Shiraz, Tehran: 
Ministry of Culture and Arts, 1972. 

ARTICLE 

Kiani, Mohammad Youssef. “IlKhanid capitals, Edinburgh, Presented in 
symposimi of IIKhanid Arts”, Edimburgh, Aug 1995-1996.* 
Kiani, Mohammad Youssef. “Religious buildinJs complex in Iran”, Tokyo, 
1989-1991. * 
Kiani, Mohammad Youssef. “Urbanization and urban planning in Iran, 
during Islamic period”, The middle East in culture center, Tokyo, 1989.* 
Kiani, Mohammad Youssef. “Excavations on the Dofensive Wall of Gurgan 
plain”, Iran XX, 1982.* 
Kiani, Mohammad Youssef. “Robat Sepanj”, A MI, Berlin, 1971.* 

 
 الزم است.تر ه است، اطالعات دقیقمشخص شد *شناسی مواردی که با عالمت برای تکمیل کتاب


