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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 مهر، آبان)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1 
 .1397 اندام، پرورش یقدرت ناتیتمر یآناتوم

QM 1۵1 /۸۲آ ۶د 

2 
 .13۸۸ اسالم، نیآئ
 .4ج

AP 9۵ /9۲آ ۲ف 

3 
 .139۶ ،(13۸۰ – 13۸9) ۸۰ دهه رانیا یمطبوعات یها پرونده و اسناد

 .ج4

PN ۵449 /47ف 9الف 

4 
 .139۵ کتابت، و خط: یسنت یهنرها و یدست عیصنا نامه اصطالح

TT 9 /۶الف 7الف 

5 
 .139۶ سفال، و سنگ: یسنت یهنرها و یدست عیصنا نامه اصطالح

TT 9 /۶الف 3ص 

6 
 .1394 اسالم، جهان یکشورها اطلس

G 17۸۵ /۶41 الف ۲س 

7 
 .139۵ ران،یا پسته درختان آفات یرنگ اطلس

SB ۶۰۸ /94م ۵پ 

8 
 .139۰ ران،یا و اسالم یپزشک المعارف رهیدا

 .۲ج

R 3/1۲۸ /۲د ۸و 

9 
 .139۲ قرآن، المعارف رهیدا
 .4ج

BP 9/۶۶ /۲۵د 

10 
 .139۰ اه،یگ و گل المعارف دائره

 ج۵، ۶، ۸،7، 9.

QK 7 /۲د ۲م 

11 
 امروز، به تا آغاز از یرانیا زن سرگذشت: جهان زنان ساالر ران،یا دختران

139۵. 
HQ ۲/173۵ /3۲ د 9پ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284987&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186030&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285017&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285025&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285060&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285244&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284892&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=236644&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=252647&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=204381&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284999&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284999&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 مهر، آبان)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

12 
، «کاربردی»راهنمای جامع آیین نگارش لوایح )بانک لوایح( حقوقی و کیفری 

1397. 

KMH 171۰ /۲4ر 33الف 

13 
 .1393 کا،یآمر اتیادب.( : اس. یپPS)  رده

Z ۶9۶ /4هـ 9ک 

14 
 .139۶ ران،یا یایجغراف: یوئید یدهده یبند رده

Z ۶9۶ /139۶ ۲۲ک 97د 

15 
               .139۵ ،یرضو خراسان پرورش و آموزش یلیتحل -یآمار ی سالنامه 

 L ۶1۶خ/ 4الف 9 

16 
 .1391 ،یرضو خراسان استان یعموم یها کتابخانه شناسنامه

Z ۸4۵ /۲ع 9الف 

17 
 .139۶ مجرمانه، نیعناو

KMH 3۸۰۰ /139۶ ۸7۲ع 

18 
 .1371فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، 

 .17ج

AG 3۶ /4ف  

19 
 .1391 ،یفارس - یسیانگل: یبازرگان و یحقوق اصطالحات فرهنگ

K ۶/1۰۰4 /4۲ف ۲ح 

20 
 .1393 ،یفارس -یسیانگل: یارگذ هیسرما و یمال اصطالحات فرهنگ

HG 1۵1 /1393 4ف ۶ن 

21 
 .1394 ،یا پروژه یمال نیتام اختصارات و اصطالحات یفیتوص فرهنگ

HC 4۰۲۸ /9۲الف 4س 

22 
  .1394 ،یاسالم یشورا مجلس کتابخانه اسناد فهرست

 . 9، ۶ج

Z ۶۶۲1 /۸3ف ۸م 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284996&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284996&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=260886&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284400&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=277015&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=282522&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=281884&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=8342&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284991&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284995&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284992&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=216912&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 مهر، آبان)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

32 

 و موزه کتابخانه یاسالم یشورا مجلس کتابخانه یخط یها نسخه فهرست

 .1394 ، یاسالم یشورا مجلس اسناد مرکز

 .4۵،43، 41، ۲۸، ۲۰ج
Z ۶۶۲1 /9 ف ۸م 

42 
 .1343 ،یمل کتابخانه یخط نسخ فهرست

 .4۵، 39ج

Z ۶۶۲1 /7۵م 

52 

نوشت های پزشکی دوره اسالمی در کتابخانه های فهرست توصیفی دست

  .1393ان و جهان، ایر

 ج.۵

Z ۶۶11 /9۲ب 4پ 

62 
فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسالمی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

 .139۰مجلس شورای اسالمی، 

Z ۶۶۲1 /۸3ف ۸م 

72 

 افشار رجیا یها نوشته و ها چاپکرده از یخیتار -یموضوع یکتابشناس

 .139۶ ،(13۲3 - 139۵ یها سال در شده منتشر)
 ج.3

Z ۸/1۰۰3 /۲۲ک ۶ع 

82 
 .139۵ ،یشناس رانیا ادیبن اسناد نهیگنج

DSR ۲ /۶الف ۸۵ب 
 
92 

 .1397آن،  یینامه اجرا نییمقررات صادرات و واردات و آ
KMH 34۰7 /1397 ۲۸آ 

 
30 

 .139۶ مکس، در مکث
K 4۶4۰ /۸ج ۶الف 

 
31 

  .ق 14۲7 الفلسفه، موسوعه
 ج.3

B 4۸ /41ب 4ع 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280301&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=280301&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=1346&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285210&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285210&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=216912&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=216912&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285213&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285213&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285054&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284980&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=284938&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=191135&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 مهر، آبان)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف
 

23 
  .1396 ،1396 - کشور یها یدامدار از یریآمارگ یلیتفص جینتا

SF ۵۵ /139۶ 47م 9الف 

 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285246&lang=fa

