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 پیام نوینفهرست مطالب 

 نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی

 ، 1338 خرداد ،9ه ارشم

 ،1342(، آبان 2) 62شماره 
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 ،نشریه انجمن فرهنگی ایران و شورویپیام نوین، فهرست مطالب 
 1338 خرداد ،9ه ارشم

 
  لینک به فایل

 صفحه نویسنده عنوان

 1 محمد عاصمی عبید زاکانی

 16 پ. آندروسوف بخیۀ نجات بخش )پزشکی(

 20 جنتیابوالقاسم دکتر  ()نمایشنامه( 1)خیانت 

 24  ترانه های روستائی

 25  دربارۀ کیهانفیلمهای سینمائی 

در اتحاد شوروی منتشر  1959 که در سال یئکتابها

 میشود

 27 

 29 جامی روباه و سگ )شعر(

 30 عبدالعلی دست غیب بمانه )داستان(

 36 هوشنگ پیمانی گالری ترتیاکف

 40 عطار نیشابوری در پی لیلی )شعر(

 41 و. شاروکوفپرفسور  کرۀ ماهدست یافتن به 

 45 قاآنی بنفشه )شعر(

 46 ا. ماکسیمووا مدرسۀ نابینایان

 54 شهریار تار عبادی )شعر(سه

 55 گ. آلتوف ها سفر میکنندمنجنیق

 56 صفی علیشاه دلی بدست آر )شعر(

 سیارۀ شوروی

 مربوط به پرتاب آن هدف و وسائل

وس نابداپپرفسور یو. 

 تسف

57 

 62 قاآنی الله )شعر(

 63 بیگیفریدون ایل گذشته )شعر( 

 65 هللا مشیریقدرت تار عصب )شعر(

 66  نویسندۀ گرامی روس گوگول

 73  نظر نویسندگان روس دربارۀ گوگول

 75 گوگولن. و.  تاراس بولیا

 الشعرای بهار"بپاس احترام استاد "ملک

 بهار )شعر(

 81 ادیب برومند

 84 آ. کیپرنسکی هنرمند خوانندهماسلن نیکووا 

 86 ض. فروشانی جطرنش

 87  انجمنگزارش 

 88  ایران خبرهای فرهنگی

 90  خبرهای فرهنگی شوروی

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/payame-novin-09.pdf
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 نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی، پیام نوینفهرست مطالب 
 1342(، آبان 2) 62شماره 

 

  لینک به فایل

 صفحه نویسنده عنوان

 1 جنتی عطائیابوالقاسم دکتر  (1) کرمانشاهیالدین میرسیفزندگی و آثار 

 تجزیه و تحلیل آثار ادبس کالسیک فارسی

 خوانحماسۀ هفت

 11 غیبعبدالعلی دست

 30 آرا جهانیۀ ترجم –پرجوهی  دخترک )داستان(

 33 مهدی اخوان ثالث (5فارسی )امروز نوعی وزن در شعر 

 46  اندکی از همه چیز

 51 ن. گوگول جای جادوشده )داستان(

 60 محمد حقوقی )شعر(ها و رنگها چشم

 61 ا. باراویک نقاشی که روسیه را وصف میکند پاول کورین

 64  کلکسیونرهای شوروی

 67 منوچهر دولتشاهیمهندس  پیدایش و سرنوشت زمین

 73 فوننکوفی. آگا ناشر مطبوعات چاپ کننده و  بزرگترین

چه  هنرمندان ایرانیمطبوعات شوروی دربارۀ 

 مینویسند؟

 78 

 82 حمید مصدق انتظار )شعر(

 83  از مسکو گزارش انجمن فرهنگی شوروی و ایران

 85  دفترهای شعر و ادب فارسی

 90  گزارش انجمن

 93  طرنجش

 94  خبرهای فرهنگی

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/payame-novin-1.pdf
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 ،نشریه انجمن فرهنگی ایران و شورویپیام نوین، فهرست مطالب 
 1352 بهمن و اسفند ،(108) 8ه ارشم

 
  لینک به فایل

 صفحه نویسنده عنوان

 1  آموزش رایگان

 5 بیوک آقا حسینوف ایرانشناسی در آذربایجان شوروی

 14 انیبدکتر م. ه. عبدر سخنی با خوانندگان پیام نوین

 24 آرا هوانسیان شعرا و نویسندگان ارمنی در ایران

در اتحاد  تحقیقی درباره یکی از زبانهای ایرانی

 شوروی

 31 یفم. ای. حاجی

از نظر وقایع  مرز تاریخی قرون وسطی و عصر جدید

 نگاری در شرق

 40 ل. آ. برزنی

اصفهان از بخش کوهپایه عید نوروز در آبادی زفره 

 )فولکلور(

 46 ایمحمدحسن رجائی زفره

 48 مهین آزرده باقری )شعر( عید است

 48 مهین آزرده باقری بهارست بیا )شعر(

 48 مهین آزرده باقری همراز حافظ )شعر(

 49 آکسیل باکونتس غروب والیت )داستان(

 62 غیبعبدالعلی دست حافظ در جهان اندیشه

ء نشان انقالب اکتبر به رئیس انجمن روابط اعطا

 با ایرانشوروی فرهنگی 

 70 

 71 م. قانع ایرانویولون سولیست  و تواناترین نوازندۀانترین وج

 75 تائیسا ایواننکو شوروی سوسیالیستی قرقیزستان جمهوری 

 88  کتابهای تازه

 90  اخبار فرهنگی

 93  گزارش انجمن

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/payame-novin-8.pdf

