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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
1 

 یزج،د یباقر یرضاعل یفتال/یمخابرات یها یستماختصارات و عبارات در س

1396 

TK ۵1۰۲ /3الف ۲ب 

 
 
2                            

و کاربرد آنها در جمله: با ترجمه کامل  یکاییو آمر یسیاصطالح انگل هزار

1391ی،و ترجمه حسن رجب ترق یفتال/یفارس   جمالت به   

 PE 1۴6۰ر/ 3هـ ۴

 
 
3 

زهرا  یاریبا دست یمحمدرضا باطن/یاپو یفارس یجاصطالحات و عبارات را

 139۲یا،ن یاحمد

PE 1۴6۴ /6الف ۲ب 

 
 
4 

و  یقتحق/13۵9 - 139۴نگهبان  یدر پرتو نظرات شورا یاصول قانون اساس

139۴ی،اصفهان یکاظم کوه ی،محمد فتح ینتدو  

 KMH ۲۰66/۵136۸ /ی۸ 13۵9-139۴

 
 
5 

و  یقتحق/13۵9 - 139۴نگهبان  یدر پرتو نظرات شورا یقانون اساس اصول

139۴ی،اصفهان یکاظم کوه ی،محمد فتح ینتدو  

 KMH ۲۰66/۵136۸ /ی۸ 13۵9-139۴

 
 
 
6 

منصور صفت  ی،پژوهش محمدباقر وثوق/یرانا یانوردیبنادر و در یخاطلس تار

139۵[ دانشگاه تهران،یگل؛ ]برا  

ج3  
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2 

 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

VK 1۰۷ /6الف ۲و 

 

 
 
 
7 

موسسه  یدآورندگانواله/پد یهاهلل عل یاطلس غزوات رسول خدا صل

با مقدمه و نظارت  یعه؛مکتوب ش یراثم یایو اح یربزرگ غد یرةالمعارفدا

1391یتی،اکبر وال یعل  

BP ۲۴/۴  ۸الف/ 

 
 
 
8 

و انتخاب آثار  ینشگز ی؛گل محمد یمهد یسندهعکاس و نو/یاطلس مسلمان

شجاع  ینشاه یو هنر یفیناظر ک ی؛خزائ یدهمترجم حم ی؛حجت صفرل یرام

139۵ی،بهروز اکبر یراستارو یا؛ن  

BP ۲6۲/۲  6۲الف ۸گ/ 

 
 
 
9 

به سفارش معاونت /93مشهد  یشهردار 1393نوآورانه و خالقانه  اقدامات

...]و یمیکر یمشهد؛ گردآورندگان محمدمهد یو توسعه شهردار یزیبرنامه ر

1393شربتدار،  یموس یفی[؛ ناظر کیگراند  

JS ۷۴69 /1393 9۲ش ۵م 

 
 
 
10 

(/9۴-93مشهد ) یشهردار 139۴قدامات نوآورانه و خالقانه  به سفارش  

 ین محمدمهدمشهد؛ گردآورندگا یو توسعه شهردار یزیمعاونت برنامه ر

139۴شربتدار،  یموس یفی[؛ ناظر کیگران...]و دیمیکر  

JS ۷۴69 /139۴ 9۲ش ۵م 
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3 

 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
11 

9۵مشهد یقدامات نوآورانه و خالقانه شهردار  یزینت برنامه ربه سفارش معاو 

[؛ یگران...]و دیمیکر یمشهد؛ گردآورندگان محمدمهد یو توسعه شهردار

1396شربتدار، یموس یفیناظر ک  

JS ۷۴69 /139۵ 9۲ش ۵م 

 
 
 
12 

رضا  یرنظرز یعی؛رب یراو [ ترجمه سم یگردآور/ییمواد غذا یباتجدول ترک

13۸9راست منش،  

TX ۵۵1 /۴ج ۲ر  

 
 
 
 
13 

و پاسخ  یناسمسئله ش یپژوهش یعلم یمل یشهما ینمقاالت نخست یدهچک

از منکر/نظارت  یاناز آمران به معروف و ناه یتبه مسائل قانون حما ییگو

 ی؛جواد شمس یمی،ابراه یهسم یراستارو ی؛محمدرضا جواهر یعلم

امر  یشورا ی،از منکر خراسان رضو یبرگزارکنندگان ستاد امر به معروف و نه

1396مشهد،  یاز منکر شهردار یبه معروف و نه  

BP ۲۲6/۴  1396 ۸هـ/ 
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4 

 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
 
 
14 

 یمرکز یایمطالعات آس یالملل ینموسسه ب یمقاالت نشست منطقه ا یدهچک

پور،  یمانا یبه کوشش محمدتق/یشمجاده ابر یالملل ینب یش( و همایکاس)ا

 - یفرهنگ یمرکز پژوهش ها یشباغدار دلگشا؛ برگزارکننده هما یعل

دانشگاه  یشهما یانمشهد(؛ حام ی)دانشگاه فردوس یمرکز یایآس یاجتماع

139۵یاحقی،محمدجعفر  یشهما یس[؛ رئیگرانمشهد...]و د یفردوس  

 HE 3۲6 /چ۷ 139۵  

 
 
 
15 

شهر مشهد مقدس )دوره  یاسالم یخدمت صادقانه: عملکرد چهارساله شورا

 ی،ساسان خوئ یرزمگاه؛ با همکار یورمحتوا فاطمه غ یدو تول یهچهارم(/ته

 ی؛رزمگاه، ساسان خوئ یورفاطمه غ ی،حاتم مهجور ینتدو یر؛دستگ یبشر

1396داوود بهگام، یا،عکاسان محمد زائرن ی؛حاتم مهجور یراستارو  

JS ۷۴69 /1396 ۴خ ۵م 

 
 
 
 
16 

 سیداحمد ترجمه پالم؛. سی دونالد(/هفتم روایت) دامپزشکی جامع دارونامه

139۴ فاطمی،  

SF 91۷ /۲د ۸پ 

 
 
17 

 تدوین و ترجمه دسکینز؛ باربارا و اندرسون جین تالیف/تغذیه المعارف دائره

13۷9زاده، منشی کتایون ویراستار فتحی؛ بهروز  

TX 3۴9 /۲د ۸الف 

 
 139۵منظرنژاد، محمد تالیف/مقررات و قوانین و تور راهنمایی 18

KMH 3۰33 /۲ر ۸م 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=276717&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=276717&lang=fa
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5 

 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
19 

 1393اخترنیا، جعفر مولف/نگارش آیین جامع راهنمای

ج۵  

KMH 1۷1۰ /139۲ ۲ر 33الف 

 
 
 
 
 
20 

کودک و نوجوان و  یاتادب یمل یشهما ینمقاالت ششم یده: چکیتزالل معنو

 1396ماه  یبهشتارد 19و  1۸امام رضا)ع(  یالملل ین)دانشگاه ب یتمعنو

امام  یالملل ینبرگزار کننده دانشگاه ب/یفرهنگ اسالم یتختمشهد، پا

 یکخواهاعظم ن یراستارو ی؛چترود یقمه دخت پورخال ینرضا)ع(؛ نظارت و تدو

1396ی،فاردق  

PN 1۰۰9 /1396 ۸هـ 

 
 
 

21 

طرح پژوهشکده  یمجر /یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یسال نما

 139۵ ی؛دمطالعات راهبر

UA ۸۵3 /1396 ۲۲س 9الف 

 
 
 

22 

 یسازمانآستان قدس رضو یاز اسالم در موزه مرکز یشپ یرانا یسکه ها

 ین/نگارش و پژوهش ام یس رضوکتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قد

 139۵معاونت سازمان در امور موزه ها، یرنظرز ینی؛ام

 CJ 3۷۵۲/۲م/ ۵الف ۸

 
 
 
 

23 

از اول  یزدانشگاه تبر یو اجتماع یفرهنگ یها یتتا فجر: گزارش فعال فجر

 یو اجتماع یفرهنگ یریتطرح مد یمجر/139۵ماه  یتا آخر د 139۴بهمن ماه 

 139۵ یری،حسن جهانگ یراستاریو و یگردآور یز؛دانشگاه تبر

LGR 3۲3 /139۴-139۵ 3ف  

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=279682&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280502&lang=fa
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http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280502&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280502&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280502&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280600&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280600&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=272002&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
24 

 ی،و مواد/گردآورنده و مترجم محمدرضا افضل یمتالورژ یحیفرهنگ تشر

13۸6 

TN 6۰9 /۴ف ۷الف 

 
 
25 

 یفالح، مجتب یناصر پورصادق، حسن/یکاستراتژ یریتجامع مد فرهنگ

139۵یمورتاش،ت  

HD 3۰/۲۸  ۴ف 9پ/ 

 
 
 
26 

 یانماد یمتن پهلو یه( بر پایانهم ی)فارس یزبان پهلو یفرهنگ حقوق

 یداهلل(/یفارس - یسیانگل - ی)پهلو یمتون پهلو یگرو دهزاردادستان 

139۵ی،منصور  

K ۵۰ /۴ف ۸م 

 
 
27 

 مانیمجلد/سل یک)در  یفارس - یسیانگل یسی،انگل - یفرهنگ معاصر فارس

13۸۲شده در واحد پژوهش فرهنگ معاصر، یرایشو ییم؛ح  

PE 16۴۵ /966ح ۲۲ف 

 
 
28 

 یدحم ینو تدو یگردآور/یرعاملپدافند غ یفرهنگ واژگان موضوع

 1391 ی؛اسکندر

UA 9۲6 /۴ف ۵الف 

 
 
29 

 یجسوداگر/باغ موزه دفاع مقدس و ترو یدشه یفهرست منابع کتابخانه تخصص

 139۲فرهنگ مقاومت،

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280752&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280752&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280364&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280364&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280192&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280192&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280192&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=221654&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=221654&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281456&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281456&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=268414&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=268414&lang=fa


 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 Z ۸۴6 /ف9

 
 
 
 
 
30 

دانشگاه پنجاب الهور  یکتابخانه مرکز یفارس یخط یفهرست نسخه ها

(مرکز یو عموم یفیک یرانی،ش یرزاده،آزاد، پ ی)پاکستان( )مجموعه ها

به کوشش عارف /6 ؛یخط ی: فهرست نسخه ها۲۲9مکتوب  یراثم یپژوهش

139۰ی،نوشاه  

Z 66۲1 /ج۲ 9ف 9پ  

 
 
 
31 

کالج وادام ی،کتابخانه فردوس یو عرب یفارس یخط یفهرست نسخه ها  

(Wad ham) ۲۸۸مکتوب  یراث(میناسیانجموعه مدانشگاه آکسفورد )م :

139۴یرانصاری،م یبه کوشش عل/۸ ی؛خط یفهرست نسخه ها  

Z 66۲1 /9ف ۲۵ک 

 
 
 

32 

 یدر کتابخانه ها یه اسالمدور یایجغراف یدست نوشت ها یفیفهرست توص

در  ینسخه خط 1۵۰۰ یجهان )مشتمل بر معرف یکتابخانه ها یو برخ یرانا

1393باباپور، یگب یوسف/به اهتمام  یر(انتشارات منشور سمیاجغراف  

Z 6611 /9ب ۷ج 

 
 
 

33 

 یو علوم وابسته در کتابخانه ها یمیاعلم ک یدستنوشت ها یفیفهرست توص

1393باباپور، یگب یوسفجهان/به اهتمام  یکتابخانه ها یو برخ یرانا  

Z 6611 /9ب 9ک 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280269&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280269&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280269&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280269&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280419&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280419&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280419&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280331&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280331&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280331&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280320&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280320&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 

34 

 یو برخ یرانا یدر کتابخانه ها یقیموس یدستنوشت ها یفیفهرست توص

1393باباپور، یگب یوسفجهان/به اهتمام  یکتابخانه ها  

Z 6611 /9ب ۸م 

 
 

35 

 یدر کتابخانه ها یسیمرقعات و آثار خوشنو یدستنوشت ها یفیفهرست توص

1393باباپور، یگب یوسفجهان/به اهتمام  یکتابخانه ها یو برخ یرانا  

Z 6611 /9ب ۴م 

 
 

36 

)لغات، اصطالحات و یبر متون فارس یقاتو تعل یفهرست حواش

13۸۷ی،محمود مدبر یفتال/۲۴۷باهنر کرمان  یداعالم(انتشارات دانشگاه شه  

Z 3369 /۴م ۴الف 

 
 

36 

13۸6ید،جاو یادرمان بخش/رو یو خوراکها یاههاگ یماریها،ب یفهرست موضوع  

RS 16۴ /9ف ۲۲ج 

 
 

37 

 یمتابخانه اراک: )مدرسه حاج محمدابراهدو ک یخط یفهرست نسخه ها

 ی(کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورایو مدرسه سپهدار یخوانسار

139۰یانی،آشت یصادق حضرت یفتال/3۲۸ یاسالم  

Z 66۲۰ /6ح 9الف 

 
 

38 

 ینعبدالحس یفتال/یاسالم یکتابخانه مجلس شورا یخط یفهرست نسخه ها

13۸9یلی،سوسن اص ی،حائر  

Z 66۲1 /13۸9 3۴م 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280278&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280278&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280193&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280193&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=241480&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=241480&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280683&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=233924&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=233924&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=233924&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186578&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186578&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 

39 

وزارت امور خارجه /اکرم  ی: کتابخانه تخصصیفارس یخط یفهرست نسخه ها

]وزارت امور خارجه، مرکز  یپلماسید یخبه سفارش اداره اسناد و تار ؛یمسعود

139۲ی،الملل ینب یآموزش و پژوهش ها  

Z 66۲1 /9ف 36و 

 
 
 
 

40 

...( و ی،بهداشت ی،شده )کشاورز یتهو یینتع یانبندپا یفیتوص یمهفهرست ن

چمران  یداستان خوزستانانتشارات دانشگاه شه یآفات کشاورز یرسا

13۸1یلی،مصدق و فرحان کچ یدمحمدسع یفتال/۲66  

QL ۴3۴/3  9ف 6م/ 

 
 

41 

139۵ی،محمدرضا صفار/یفریک یدادرس یینقانون آ  

KMH ۴61۰ /139۵ ۲ق ۷ص 

 
 

42 

139۵ی،محمدرضا صفار/یمدن یدادرس یینقانون آ  

KMH 1۷۰۴ 139۵ 

 
 

43 

139۵ی،شاکر یاسرمولف /یموضوع یقانون مجازات اسالم  

KMH 3۷9۴ 139۵الف 

 
 

44 

: به همراه ده ها 13۸۲ /1۰/ 9مسلح مصوب  یها یرون یمقانون مجازات جرا

139۵ی،موسو یدرضاس ینمرتبط/تدو یضمائم کاربرد  

KMH 3۷۵۸ /13۸۲ ۲۸۲آ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280368&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280368&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280368&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186603&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186603&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186603&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280006&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280015&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280282&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=279894&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=279894&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
45 

 

139۵ی،محمدرضا صفار/یقانون مدن  

KMH ۴9۴ 139۵ 

 
46 

 
 
 

 یمجلس شورا 1393مهر  1۵: مصوب یمال یها یتمحکوم یقانون نحوه اجرا

به انضمام قانون  139۴یرت۲1مورخ  یمنتشر شده در روزنامه رسم یاسالم

1396ی،موسو یدرضاس تدوین/ سرپرست و... یاز کودکان و نوجوانان ب یتحما  

KMH 3۵۲۵ /1393 ۲۸آ 

 
شهال  ی،زارع یسیقم/ع یجامع کتابخانه ها یقم، شهر کتابخانه ها: راهنما 47

1396یمانی،سل یممر یمی،کر  

Z 9۵۵ /1آ 9الف 

 
 
 

48 

 ینکشور.../تدو یاسالم ی: شوراهایو مقررات مربوط به شهر و شهردار ینقوان

و  یح، اضافات و اصالحات واحد پژوهش ، تنق یمنصور؛ به روزرسان یرجهانگ

1396یدآور،د ینقوان ینتدو  

KMH ۲93۷ /1396الف ۲۸آ 

 
 
 

49 

 یابیدفتر نظارت و ارز/139۴سال  ییدانشگاه عالمه طباطبا یکارنامه آمار

139۵یرا،نسترن مهرزاد، محبوبه چمن پ ینو تدو یهدانشگاه؛ ته  

LGR 9۴3 /139۴ ۲ک 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280016&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=279994&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=279994&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=279994&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280182&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280182&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280312&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280312&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280312&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280497&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280497&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 

50 

احمد  ی،زهرا نظر ینو تدو یموالنا/گردآور یدپروفسور حم کتابشناسی

139۵زاده،  یشگاهپ  

Z ۸۸31 /139۵ ۲ک ۸م 

 
 

 
51 

 

الحق  یدحجتپژوهش س/یطوس یرالدینجامع خواجه نص یشناس کتاب

139۵ ینی؛حس  

Z ۸۸۵۸ /۲ک ۵ح 

 
 
52 

 

 یغالم رضا جالل یو گردآور یمتنظ/یرعاملو مقررات پدافند غ ینبر قوان گذری

  139۵ی،اسکندر یدحم ی،آهار یرسول یدداوودس ی،فراهان

KMH 3۷۵۲ /139۵ ۲۸آ 

 
 

53 
 

 یگاهپا ینو تدو یهعلوم جهان اسالم/ته یاستناد یگاهعملکرد پا گزارش

1396علوم جهان اسالم، یاستناد  

Q ۲۲۴ /139۲-9۵ ۴۲گ  

 
 
۵۴ 

-9۵)یعلوم و فناور یاطالع رسان یگزارش عملکرد مرکز منطقه ا

1396ی،علوم و فناور یاطالع رسان یمرکز منطقه ا ینو تدو یگردآور/139۲  

LB ۲3۲6/۴ 139۲-9۵ ۴گ 9۲الف/   

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280730&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280730&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280718&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280718&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281416&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281416&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281324&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281324&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280504&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280504&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 یهسال پا یراندر ا یصادرات یکاالها یشاخص بها یدنظرگزارش مشروح تجد 55

 ی،معاونت اقتصاد یران،ا یاسالم یجمهور یکننده[ بانک مرکز یه]ته/139۰

139۵ی،اقتصاد یکل آمارها یریتمد  

HF 1۴16/6  139۰ ۴گ 9الف/ 

 
 
 
 
۵6 

سال  یها یهنگهبان در خصوص مصوبات و استفسار ینظرات شورا یمبان

کاظم  یحو تنق یقنگهبان/تحق ی: برگرفته از مشروح مذاکرات شورا1393

139۵[،یگران...]و دیاصفهان یکوه  

KMH ۲۵1۲ /1393 ۲۴۵م 9ش 

 
139۵ی،موسو یدرضاس ینتدو/یمهو مقررات ب ینمجموعه قوان 95  

KMH 99۸ /139۵ ۲۸آ 

 
 ینبا اعمال آخر یحقوق عموم یو مقررات کاربرد ینمجموعه قوان 60

139۵یرزاد،ش یدو انجام اصالحات ام یناصالحات/تدو  

KMH ۲۰۰۰ /139۵ 3م 9ش 

 
 
 
61 

با  یممستق یها یات: مشتمل بر قانون مالیاتیو مقررات مال ینمجموعه قوان

( 139۵/1/1الزم االجراء از -139۴/۴/31اصالحات و الحاقات )مصوب ینآخر

1396ساسان نژاد، یرهوشنگام ینتدو/  

KMH 3۵۷3 /1396 ۲۸آ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280496&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280496&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280496&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280557&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280557&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280557&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=279895&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280360&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280360&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281746&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281746&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281746&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
 
62 

 – ی)ادار یو منابع انسان یخدمات کشور یریتو مقررات مد ینمجموعه قوان

[ موسسه یرونق؛ ]برا یمرونق، مر یوسف ینو تدو ی(/گردآوریاستخدام

139۵یریت،مد یشهتوسعه اند یهنر – یفرهنگ  

KMH ۰۲9۷  139۵ ۲۸آ/ 

 
 
 
 
63 

 ی: برگرفته از فرهنگ واژه هایربسپار شاخه تا یمهندس یمجموعه واژه ها

و ادب  فرهنگستان زبان1391 - 139۰ یمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس

گروه واژه  ی؛فرهنگستان زبان و ادب فارس/6: مجموعه واژه ها؛1۷6 یفارس

1396نشر آثار، ینی؛پژوهشکده مطالعات واژه گز ینی؛گز  

HD 9161/۵  ۴3ف ۲3ت/ 

 
 
 
 
 
64 

مصوب  ی: برگرفته از فرهنگ واژه هایخوردگ یمهندس یمجموعه واژه ها

 یفرهنگستان زبان و ادب فارس139۵تا  13۸9 یفرهنگستان زبان و ادب فارس

 ینی؛گروه واژه گز ی؛فرهنگستان زبان و ادب فارس/3: مجموعه واژه ها؛ 169

1396نشر آثار، ینی؛پژوهشکده مطالعات واژه گز  

TA ۴1۸/۷۴  3م ۴ف/ 

 
 
65 

سفارش  یان؛رضو یرهپروژه: من یرمشهد مقدس/مد یلیتجربه ر یمستندساز

 1396شربتدار، یو پژوهش موس یزیدهنده معاونت برنامه ر

TF /۵م ۵م 

 
 
66 

1396ی،بار یمجتب/یبر رفتار قضات دادگستر ینظارت انتظام  

KMH 161۰ /6۲ن ۲ب 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280396&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280396&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280396&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280114&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280114&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280114&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280114&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280115&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280115&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280115&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280115&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280839&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
67 

-139۴ یانقالب فرهنگ یعال یشورا یها و دستاوردها یتفعال ینمهم تر

139۵ی،انقالب فرهنگ یعال یشورا/13۸۴  

DSR 1۵91 /13۸۴-9۴ ۸۵ش ۸۴الف  

 
 
68 

ملک الشعرا بهار/به  یمل یشمقاالت هما یده: چکیمرغ سحر ینغمه ها

  1396یزبان؛مقدم، جواد م یکرامت یدعلیکوشش س

PIR ۷96۸ /1396 ۸هـ 

 
 
69 

و  یوزارت امور اقتصاد یدآورندهکشور/د یاستان ها یاقتصاد یمال ینماگرها

 139۵ی؛گل ینتز ی،اشراف یکتاطرح  یانمجر یی؛دارا

HC ۴۷1 /1393 ۲آ 

 
 1393یا،ن یگردآورنده سهراب مظفر/ییواژه نامه جزا 70

K ۵۲ /۲و 6۴م 

 
 139۲محمد اعظم زاده،  یفهنر/تال یواژه نامه عموم 71

N 33 / فال  ۲و 6

 
 
72 

 ی،کوکب یترجمه مرتض یمینی؛پژوهش/دن ر یواژه نامه مفهوم ها و موضوع ها

139۴ 

 LB ۲369ر/ 9و ۲

 
 139۵ی،نوشته حسن سبحان/یرانیوکالت ا 73

ج۴   

JQ 1۷۸۷/9 ۲۲س/  س  ۲ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
74 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛  یاجتماع یشورا /یاستان خراسان رضو یدریهشهرستان؛ شهر تربت ح

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یبا همکار

 1396 ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۴ت 9ی/ 

 
: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع  75

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یاستان خراسان رضو یبادشهرستان؛ شهر تا

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۲۲ت 9ی/ 

 
 
 
 
76 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

؛ با کشور یاجتماع یشورا /یشهرستان؛ شهر درگز استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۴د 9ی/ 

 
 
 
79 

: گزارش شهر مرکز نیراجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر سبزوار استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۲1س 9ی/ 

 
 
 
80 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

 یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر دولت آباد )زاوه( استان خراسان رضو
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یکشور؛ با همکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9۲د 9ی/ 

 
 
 
81 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

 یاجتماع یشورا /یآباد )مه والت( استان خراسان رضو یضشهرستان؛ شهر ف

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یرکشور؛ با همکا

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9ف 9ی/ 

 
 
 
 
82 

ش شهر مرکز : گزاریرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا /یشهرستان؛ شهر سرخس استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۴۲س 9ی/ 

 
 
 
83 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یاستان خراسان رضو یشابورشهرستان؛ شهر ن

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9۲ن 9ی/ 

 
 
 
 
84 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر تربت جام استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یها دانشگاه تهران؛ دفتر طرح یهمکار

 1396ی،اسالم
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

HA ۴۵۷۰/۲  ۴۲ت 9ی/ 

 
 
 
85 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یاباد استان خراسان رضوشهرستان؛ شهر گن

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9گ 9ی/ 

 
 
 
 
86 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر بردسکن استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۴ب 9ی/ 

 
 
 
87 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر قوچان استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9ق 9ی/ 

 
 
 
 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛  یتماعاج یشورا/ی( استان خراسان رضوینشهرستان؛ شهر نقاب )جو
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یبا همکار 88

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  6ن 9ی/ 

 
 
 
 
89 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یقو اخال یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع یمل

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر کاشمر استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۲ک 9ی/ 

 
 
 
 
 
90 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یآباد استان خراسان رضو یلشهرستان؛ شهر خل

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۸خ 9ی/ 

 
 
 
91 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

 یشورا /یشهرستان؛ شهر سلطان آباد )خوشاب( استان خراسان رضو

 وزارت یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یا همکارکشور؛ ب یاجتماع

 1396ی،فرهنگ و ارشاد اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۸۲س 9ی/ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
 
92 

: گزارش شهر مرکز نیراجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛  یاجتماع یشورا /یاستان خراسان رضو یدریهشهرستان؛ شهر تربت ح

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یبا همکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۴ت 9ی/ 

 
 
 
 
93 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر خواف استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9۲خ 9ی/ 

 
 
 
 
94 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

 یشورا/ی( استان خراسان رضوینالود)ب یزشهرستان؛ شهر طرقبه شاند

وزارت  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یرکشور؛ با همکا یاجتماع

 1396ی،فرهنگ و ارشاد اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9۲ب 9ی/ 

 
 
 
95 

ش شهر مرکز : گزاریرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر مشهد استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۵۲م 9ی/ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
 
96 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر کالت استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲ 9ی/  ک  ۸ 

 
 
 
9۷ 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یاستان خراسان رضو یروزهشهرستان؛ شهر ف

وزارت فرهنگ و ارشاد  یلم یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9ش 9ی/ 

 
 
 
 
98 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع 

کشور؛ با  یاجتماع یشورا یتان خراسان رضوشهرستان؛ شهر باخرز اس

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۲۲ب 9ی/ 

 
 
 
 
99 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یاستان خراسان رضو یمانشهرستان؛ شهر فر

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۴ف 9ی/ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

 (96يد ،ذرآ)

 محمودصدیقی                  

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

 
 
 
 
100 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر داورزن استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396،یاسالم

HA ۴۵۷۰/۲  ۲د 9ی/ 

 
 
 
 
101 

: گزارش شهر مرکز یرانجامعه ا یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یشهرستان؛ شهر چناران استان خراسان رضو

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  9۲چ 9ی/ 

 
 
 
 
102 

: گزارش شهر مرکز یرانامعه اج یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یتوضع

کشور؛ با  یاجتماع یشورا/یاستان خراسان رضو یشهرستان؛ شهر جغتا

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یدانشگاه تهران؛ دفتر طرح ها یهمکار

 1396ی،اسالم

HA ۴۵۷۰/۲  6ج 9ی/ 

 
 
103 

 1396یا،زکر یرسول یگردآورنده عل/یفریو ک یخاص حقوق ینهندبوک قوان

KMH ۴9۴ /1396الف 
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