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 کتابخانهمرکزيرسانیومرکزاطالعفارسیهايمرجعازهت

 (95آبان،مهر)

راهنما شماره -نشر سال -عنوان ردیف  

 
 مولکولی، ژنتیک ژنتیک، مهندسی) بیوتکنولوژی و ژنتیک اصطالحات فرهنگ 1

 4931 ،(کمی ژنتیک سیتوژنتیک،

 QH ۴۲۴الف/ ۳ف ۴ 

 
 4939شکیبا، حقوقی نامه فرهنگ 2

 

 K ۲۲ش/ ۴ف ۴ 

 
 4931قانون مدنی به زبان عامه،  3

 

 KMH ۲۵۵ت/ ۷۴ق ۲

 
 4934 داوری، به مربوط مقررات و قوانین 4

  

 KMH ۱۲۲۳آ/ ۲۲ ۱۳۳۱

 
 – 4931 فارسی، المثلهای ضرب تعبیرات، اصطالحات، لغات، جامع: کوچه کتاب 5

                                                  41ج

PIR ۲۳۳۱ /ش  ۲ ک  ۲ 

 
 4933سذال  مذااکرات  مشروح از مستنبط: نگهبان شورای نظرات و آراء مبانی 6

،4934 

 KMH ۲۲۱۲ش/ ۳م ۲۲ ۱۳۲۴ 

 
 کارشناسذی  کارشناسذی،  شناسی جرم و جزا حقوق مقررات و قوانین مجموعه 7

     4931، دکتری ارشد،

 KMH ۳۲۵۵ن/ ۴۲م ۳  
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 کتابخانهمرکزيرسانیومرکزاطالعفارسیهايمرجعازهت

 (95آبان،مهر)

راهنما شماره -نشر سال -عنوان ردیف  

 
 دوره اسالمی شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظرات مجموعه 8

   4931،(4919 خرداد تا 49۳3 خرداد) اول

 KMH ۲۲۱۲ش/ ۳م ۳۷۲ ۱۳۲۳-۱۳۷۳ 

 
 دوره المیاسذ  شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظرات مجموعه 9

 4933 ،( 4913 خرداد تا 4919 خرداد) دوم

 KMH ۲۲۱۲ش/ ۳م ۳۲ ۱۳۷۳-۱۳۷۴ 

 
 دوره اسالمی شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظریات مجموعه 11

 493۳، )493۳  خرداد تا 4934  خرداد) چهارم

KMH  4۳  /ش م  3   99 
 
 دوره اسذالمی  شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظرات مجموعه 11

 4934 ،(4939 خرداد تا 4933 خرداد) ششم

 KMH ۲۲۱۲ش/ ۳م ۳۲۲ ۱۳۴۳-۱۳۲۳ 

 
 دوره اسذالمی  شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظرات مجموعه 12

  4933،( 4933 خرداد تا 4939 خرداد) هفتم

 KMH ۲۲۱۲ش/ ۳م ۳۲۲ ۱۳۲۳-۱۳۲۴ 

 
 دوره اسذالمی  شورای مجلس مصوبات مورد در نگهبان شورای نظرات موعهمج 13

 4931،( 4934 خرداد تا 4933 خرداد) هشتم

 KMH ۲۲۱۲ش/ ۳م ۳۷۳ ۱۳۲۴-۱۳۳۱ 

 
 Persian Nobles ،4939=  زمین ایران آوران نام 14

 ج: مصور) رنگی( 1

 CT ۱۲۲۳س/ ۲ن ۲ 
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 کتابخانهمرکزيرسانیومرکزاطالعفارسیهايمرجعازهت

 (95آبان،مهر)

راهنما شماره -نشر سال -عنوان ردیف  

 
 4931،پروژه مدیریت جامع نامه واژه 15

 HD ۷۳م/ ۴ع ۲۲ 

 
 4931 کیفری، حقوقی مقررات و قوانین کاربردی هندبوک 16

 

 KMH ۴۳۳/۲الف ۱۳۳۴ 

 
 4939 اندیشه، تاریخ متفکر و فیلسوف یکصد 17

 

 B ۱۵۴ک/ ۳ی ۲ 
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