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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 آذر و دي)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1 
 اسناد مرکز و یمرکز کتابخانه در موجود) تهران دانشگاه خیتار اسناد

 .(دانشگاه
LGR ۴۵۳ /۲د الف  ۵ 

2 
 .۱۹۷۶ - ۲۱۴ زویا استاندارد براساس یسینو دهیچک اصول

Z ۶۹۵/۹/۵۶ /الف 

3 

 نظم در مرتبط نیقوان و یاسالم یشوراها و یشهردار مقررات مجموعه حیتنق

 شوراها یاعضا و شهرداران -قضات -وکال ژهیو ییقضا هیرو با همراه یکنون

 ی.قانون حهیال سینو شیپ مهیضم

KMH ۲۹۳۷ /۹ ت۹پ 

4 
 .۳۷۶ کتابدار مجموعه درس ۱۵ در ییوید یدهده یبند رده

Z ۶۹۶ /۹ ز۹۲د 

5 
 مباحث و اتینشر شیرایو نیآخر با مطابق: ختمانسا ییاجرا یها روش

 .ساختمان یمل مقررات
 TH ۱۴۵ /س۴ ر۹

6 

 ینگار دانشنامه ادیبن ی کتابخانه یستیز و غذا ،یکشاورز یمهندس دانشنامه

 .۷۴ ،۷۳ رانیا

 ج.۲
TP ۳۶۸ /۲ /۲۲۱د 

7 

 امام دانشگاه فرم انیاد المعارف رهیدا شرح و ترجمه: انیاد المعارف رهیدا

 .۷۱ ات؛یاله و فلسفه: ۶۷۴( ع)صادق

 .۳،۱ج 
 BL ۳۱د/ ۲۲ 

8 
 یها داستان و اصطالحات ات،یکنا حکم، و امثال شرح: یپارس نامه دستان

 ی.فارس امثال
PIR ۳۹۹۶ /۵ د۵ر 

9 
 ی.سازمانده یخط یها نسخه یسیفهرستنو قواعد دستنامه

 Z ۶۶۲۰ /الف۹ ب۲

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286102&lang=fa
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http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=212365&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285216&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285216&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285216&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285908&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=264572&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=264572&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285250&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285250&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=271997&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=271997&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=282794&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=282794&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=278344&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 آذر و دي)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

10 
 .کایآمر قا،یآفر ا،یآس: جهان شعر در یریس

PN ۴۶۶ /۴۲ الف۹ص 

11 
 .اروپا: جهان شعر در یریس

PN ۶۱۰۹ /۹۲۱س ۹ص 

12 
 .فرانسه: جهان شعر در یریس

PQ ۱۴۶ /۹۲س ۹ص 

13 
 ینگار دانشنامه ادیبن کتابخانه رانیا یاسالم یمعمار مصور یاجمال فرهنگ

 .۶۹ رانیا

NA ۱۴۸۰ /۲ک ف  ۴۲ 

14 
 ی.داریشن ،یدارید یوداریآرش اصطالحات فرهنگ

CD۲/۹۷۳ /۴ف ۴ق 

15 
 .۱۷۸۹-۱۹۴۵ معاصر خیتار فرهنگ

D ۲۰۵ /۴ف ۲پ 

16 
  ن.زبا و گفتار یشناس بیآس یفیتوص هنگفر

RC ۴۲۳ /۴۳ف 

17 
 ی.شناس دانش و اطالعات علم یفیتوص فرهنگ

Z ۱۰۰۶ /۴۲ف ۲ع 

18 
 ی.شناس یمعن یفیتوص فرهنگ

P ۳۲۵ /۴۲ف ۴۵ک 

19 
. یورزش علوم انتشارات یورزش علوم و یبدن تیترب اختصارات جامع فرهنگ

 .۱۱۴ یورزش یولوژیزیف مجموعه از
GV ۲۰۷ /۸۶پ ف  ۴۲ 

20 
 ی.فارس – فرانسه: معاصر یحقوق فرهنگ

K ۵۲ /۴ ف۵۳ب 
 
21 

 ییکایآمر و ییاروپا لیدخ یها نوشته کوتاه و ها واژه یشناخت شهیر فرهنگ

  .یفارس در

PIR ۲۹۲۳ /۴ف ۸ز 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285238&lang=fa
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http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285996&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285297&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=231377&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=231377&lang=fa


 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 آذر و دي)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

22 

 پرکاربرد واژه ۵۰۰۰ بر مشتمل: )یفارس - یسیانگل - فرانسه زبانه سه فرهنگ

 .(فرانسه
PE ۱۶۴۵ /۴۲۱ف ۹ش 

23 
 ی.سیانگل یها شهیکل فرهنگ

PE ۱۶۸۹ /۴۲ف ۲۸پ 

24 
 .مدرن یاجتماع ی شهیاند ی نامه فرهنگ

H ۴۱ /۴۳ف 

 
25 

 .گازارنامه مهیضم به یگازار واژگان و ها مثل نامه فرهنگ
GR ۲۹۱ /  ۲ ر ۲گ 

62 

 ی.مل کتابخانه یخط نسخ فهرست

 .۵۲، ۵۰، ۴۹، ۴۴، ۴۰، ۳۱، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۳ج
Z ۶۶۲۱ / ۷۵م 

72 
 .پوشاک واژگان فرهنگ

GT ۱۴۲۰ / ۴ ف ۹ هـ 

82 
 .زاد فرخ فروغ اشعار ینما واژه فرهنگ

 PIR ۸۱۶۳ /آ۲ ک۴

29 

 و یحیتشر ،یریتفس) یکنون یحقوق نظم در یفریک یدادرس نییآ قانون

 با ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون بر منطبق( یانتقاد

 یتمام نقل با ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ و ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ مصوب یبعد الحاقات و اصالحات

 یه.رو وحدت یآرا
KMH ۴۶۰۳ /۱۳۹۷ ۲۲ ق۲۷ص 

30 

 یانتقاد ،یحیتشر ،یریتفس) یکنون یحقوق نظم در یمدن یدادرس نییآ قانون

 و اصالحات نیآخر لحاظ با ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ مصوب قانون بر منطبق( یقیتطب و

 ی.حقوق نیدکتر نیآخر و یبعد الحاقات
KMH ۱۷۱۰ /۱۳۹۷ ۲۴ ق۲۷ص 

31 
 .اصالحات با( ۱۳۱۹/۴/۲ مصوب) یحسب امور قانون

KMH ۴۸۳۰ /۱۳۹۶ج ۲۸آ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285527&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285527&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285261&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285609&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=193792&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=248387&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=262652&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286036&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286036&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286036&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286036&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286035&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286035&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286035&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 آذر و دي)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

32 

 نامه نییآ و یاسالم یشورا مجلس ۱۳۹۰/۸/۲۲ مصوب یگمرک امور قانون

 ی.حیتوض یها ادداشتی انضمام به رانیوز اتیه۱۳۹۱/۱۲/۶ مصوب آن ییاجرا
KMH ۳۶۴۵ /۱۳۹۷ ۲۸آ 

33 
 (.کار قانون یمحشا - کار حقوق پنجم دفتر) یکنون یحقوق نظم در کار قانون

KMH ۱۲۶۳ / ۸ ۱۳۹۶ 

34 

 نامه نییآ ها، دستورالعمل ها، بخشنامه: شامل افزوده ارزش بر اتیمال قانون

 . ...ها
KMH ۳۶۲۸ /۱۳۹۷ ۲۸آ 

35 
 .قم یها کتابخانه جامع یراهنما: ها کتابخانه شهر قم،

Z ۹۵۵ /۱آ ۹الف 

36 

 ،یکاریب مهیب قانون - کار قانون: یاجتماع نیتام و رفاه کار مقررات و نیقوان

 ی و... .اجتماع نیتام قانون
KMH ۱۵۲۰ /۱۳۹۶ ۲۸آ 

37 

 .۱۳۹۵ سال در شده منتشر یها کتاب یموضوع فهرست: نشر کارنامه

 ج.۶

Z ۳۳۶۶ /۱۳۹۵ ۲ک ۶آ 

38 

 ۱۳۹۳ سال در شده منتشر یها کتاب یموضوع فهرست: ۱۳۹۳ نشر کارنامه

 .کتاب خانه

 ج.۷

Z ۳۳۶۶ /۱۳۹۳ ۲ک ۶آ 

39 

 ۱۳۹۴ سال در شده منتشر یها کتاب یموضوع فهرست: ۱۳۹۴ نشر کارنامه

 .کتاب خانه

 ج.۶
Z ۳۳۶۶ /۱۳۹۴ ۲ک ۶آ 

40 

 و ستیب قرن لیاوا و ستمیب قرن در یمرکز یایآس یفیتوص یشناس کتاب

 .کمی
Z ۳۴۱۱ /۲۲ک ۴خ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285629&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285629&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285283&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285645&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285645&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=282190&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=282190&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285249&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285247&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285247&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285248&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285248&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285285&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285285&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 آذر و دي)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

41 
 .قاجار عصر یها سفرنامه یفیتوص یشناس کتاب

Z ۶۰۱۹ /۲۲ک ۸س 

42 

 زیتبر دانشگاه یمرکز کتابخانه یسنگ چاپ و یخط نسخ یفیتوص یکتابشناس

 .۴۹۵ زیتبر دانشگاه

Z ۶۶۲۱ / ۲ ک۲ت 

43 

 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه پنجم برنامه قانون عملکرد گزارش

 .۱۳۹۵ سال در رانیا یاسالم یجمهور

 ج.۳
HC ۴۷۵ /۴۵۲گ 

44 
 .زاگرس هیحاش از شیگو هفت: یرانیا یها شیگو نهیگنج

PIR ۳۰۲۱ /۹گ ۹ل 

45 

 یزمان بازه در) یادار عدالت وانید یبدو شعب یآرا و یدعاو یشناس گونه

 (۱۳۹۲ اسفند انیپا تا ۱۳۹۲ مهر یابتدا

KMH ۴۴۰ /۱۳۹۲ ۹گ 

46 

 ی.کاربرد یفریک مقررات و نیقوان شده حیتنق مجموعه

 ج.۵
KMH ۳۷۹۳ / ۸۱۳۹۶ الف 

47 
 ... .کشور یصنف نظام قانون بر مشتمل: یصنف نظام مقررات و نیقوان مجموعه

KMH ۳۴۲۹ /۱۳۹۷ ۲۸آ 

49 

 نامه نییآ ن،یقوان بر مشتمل: خانواده حقوق مقررات و نیقوان مجموعه یمحشا

 ا و... .ه
KMH ۵۳۴۱ ۱۳۹۷ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285262&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186114&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=186114&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285813&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285813&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285386&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285624&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285624&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286062&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285281&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285279&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285279&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 آذر و دي)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

50 

 یفرنس ،یعرب -یزیانکل ،یزیانکل -یعرب: هیااللکترون التجاره مصطلحات معجم

 ی.عرب – یزیانکل -

HF ۵۵۴۸ / ۳۲ /۶۲م ۶م 

51 

 با همراه یانسان علوم( یسیانگل) یکیالکترون و یچاپ یتخصص مرجع منابع

 ی.کتابدار یهاآموزش یفارس دهیچک
Z ۱۰۳۵ / ۱ / ۸م ۸ش 

52 
 .اسالم صدر اسناد و( ص) محمد حضرت یاسیس یمانهایپ و ها نامه

BP ۱۴۲ / ۶ / ۱۳۷۶ ۳۰۴۱م ۸ح 

53 
 .۲۷۷۱ /۱۱۶۹ مجد یفریک حقوق یتخصص واژگان

K ۵۰۱۴ / ۶ /۲۲و ۲ع 

54 

 یزیر برنامه ت،یترب و میتعل فلسفه بر دیباتاک)  یتیترب علوم یتخصص نامه واژه

 .(یدرس یزیر برنامه و یآموزش
LB ۱۵ /۲۲و ۹ی 

55 
 یفارس -یسیانگل: یشناخت علوم نامه واژه

BF ۳۱۱ /۲۲و ۴خ 

65 
 .۱۸۱ یفارس ادب و زبان فرهنگستان( فردوس) تون شیگو نامه واژه

PIR ۳۰۲۴ /۲۲ی۴۳ف 

57 

 و ها دستورالعمل مقررات، ن،یانقو: دادستان یندگینما و فهیوظ ار،یاخت هزار

 .مربوط یمشورت یها هینظر
KMH ۴۶۱۰ /۴هـ ۲ذ 

58 
 .کتاب خانه قلم اهل شکسوتیپ ده و کصدی: ماندگار ادگاری

CT ۱۸۸۶ /۲۲ی۲د 
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