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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98تیر،  خرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1 

مهرداد  ،ییوفا دهیسع ،یبهشت ینی. ملوک السادات حساتیاضیراصطالحنامه

نشر چاپار ؛ رانیطالعات اا یپژوهشگاه علوم و فناور :. تهرانیاقبال ینوروز

۱۳۹۳.                                                                                             

QA ۵ /۵ح الف  ۶ 

2 

[؛ یمحققان ]پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالماز یجمع نیتدو فقه.نامهالحاصط 

محمدباقر  راستاریسرو ؛یاطالعات و مدارک اسالم تیریپژوهشکده مد هیته

 .۱۳۹۷ ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم :. قمیانصار

 ج8

        
BP ۱4۷ / 2الف 2۶  

3 

 هیو الفلسف هیاللغه و النحو و الصرف و االعراب و المصطلحات العلم یالمعجم: ف 

ق ۱4۳۱ ،و الترجمه و النشر فیموسسه النخبه للتال :. لبنانثهیو الحد هیو القانون

 ج۶  .۱۳8۹م = 2۰۱۰= 

PJ ۶۰۷۱ /۹ش   م۶

4 

 سولماز ،یکرداوان زیپرو فیتال. یفارس ادب نهیآ در یشهر یایجغراف دانشنامه

 تمدن و خیتار موزه ران،یا ییایجغراف انجمن[ سفارش به] ؛(یروح) ییرضا

  . ۱۳۹۶ ،کیآکادم :تهران. یاسالم یشهرها یجهان مجمع ،اسالم جهان

PN ۵۶ /۹ش ک  ص42۰ 42  

5 

 راستارانیو ؛یبجنورد یموسو رنظرکاظمیز. رانیامردم فرهنگ دانشنامه

 المعارفرهیدا مرکز:تهران.یمیبراها ،معصومه(یقنوات)ی،محمدجعفریمیراصغرک

 ۱۳۹۱ ،یاسالم بزرگ

 ج۵

GR 2۹۰ د/  2۶ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98تیر،  خرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

6 

 یمحمد اکبر ،یراسانخ یبه کوشش عل . یوح نیحج و سرزم یدانشنامه قرآن

 ،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هی(؛ تهیمدبر )اسالم یعل ،یکارمزد

پژوهشگاه علوم و  :حامد. قم دیوح راستاریو ؛یخراسان یعل یعلم راستاریسرو

۱۳۹۷ ،یفرهنگ اسالم . 

BP ۱88/8  ج۱ 2د ۳8۳خ/ 

7 

. به کوشش یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یمعارف عقل یدانشنامه قرآن 

، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هی[؛ تهگرانی...]و دایاسحاق ن درضایس

 ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم : . قمیخراسان یعل یعلم راستاریسرو

۱۳۹۶. 

 ۱ج
BP ۶۶/۹  22۱د/ 

8 

ترجمه  ؛ینیاسالم. عبدالسالم ترمان خیتار یدادهایرو یخیالمعارف تار دائره

شگاه علوم و پژوه :. قمیواسع رضایاز پژوهشگران با نظارت و اشراف عل یجمع

 -۱۳8۵ ،یفرهنگ اسالم

 ج4
DS ۳۵/۶۳  ۳۰4الف 4ت/ 

9 

 رنظریاطالعات. ز یچهارم( سازمانده راستی)و یفارس یموضوع یسرعنوان ها

. انیزینرگس خاتون عز یبا همکار ؛یزهاد روزانیف ،یفانکامران  ،یسلطانیپور

 ، ۱۳۹۷.رانیا یاسالم یجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل :تهران. 4شیرایو
Z ۶۹۵ /8ی س  ج۵  42  

10 

آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر.  ی: معرفیاسالم - یرانیفرهنگ آثار ا

(، رضا یالنی)گ یعیآل داود، احمد سم یعل یعلم تیتحت نظر هئ 

سروش )انتشارات  :(. تهرانیالنی)گ یعیاحمد سم یبه سرپرست ؛ینیدحسیس

 .- صدا و سیما(، ۱۳8۵ .

Z ۳۳۷۰ /4ج  4ف 8س  
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98تیر،  خرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

11 

 یو بازرگان یفناور ،یشادمهر علم یو بازرگان یفناور ،یجامع علم فرهنگ 

 انهیجهان را یو اطالع رسان یکینشر الکترن :شادمهر. تهران یشادمهر. مهد

 .۱۳۹۷ ،نیام

 ج3

PE 4۵۱۶ 2ش/  ف  42 

12 

 : . تهرانیمنصور داهللی(. یسیانگل - یفارس - ی)پهلو یزبان پهلو فرهنگ

 .۱۳۹4 ،مرکز چاپ و انتشارات ،یبهشت دیدانشگاه شه

  2، 1ج

31 

 عقوبی یمحمدهاد. رحمه اهلل یمطهر دیآثار شه دهیفرهنگ موضوعات و چک

 راستاریسرو ؛یاطالعات و مدارک اسالم تیریپژوهشکده مد هینژاد؛ ته

پژوهشگاه علوم و  :بهشت آباد.قم یطمه رجبفا راستاریو ؛یمحمدباقر انصار

  .۱۳۹۶،قم هیحوزه علم یاسالم غاتیدفتر تبل ،یفرهنگ اسالم

BP2۳۳ / ۷م             ۷ی ۶

14 

 ،یبهشت دیدانشگاه شه: . تهرانیرواق ی. پژوهش علیفرهنگنامه بزرگ قرآن

 .۱۳۹۵ ،مرکز چاپ و انتشارات

 3، 2، 1ج
BP ۶8 /8۳ر ف  4 

51 

توران  رنظریکتاب کودک؛ ز یشورا دآورندهیفرهنگنامه کودکان و نوجوانان. پد

و نشر فرهنگنامه کودکان و  هیشرکت ته :. تهرانیجهانشاه رجیا ،یرهادیم

 . -۱۳۷۱ ،نوجوانان

AG ۳۶ ف/  ۱8ج 4  

16 

 .۱۳۹۶ ،فرهنگ معاصر : . تهرانانیاهلل مظفر یول میتنظ و هیفلور دماوند. ته

 
QK ۳۷۱ /8۶ف ۶م 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98تیر،  خرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

17 
  .۱۳۹۷ ا،یلی. رشت:  فرهنگ اانیاهلل مظفر یول فیو تال ی. گردآورالنیفلور گ

 
QK ۳۷۱ /84ف ۶م 

18 

فرشته  نیپژوهش و تدو. ۱۳۷۱ - ۱۳8۳ یشده چاپ یفارس یهرست کتابهاف

 یپژوهشها ادیبن :. مشهد ینصرآباد یمحسن ناج رنظری[؛ زگرانی...]و دیناصر

 ۱۳۹۳. ،یاسالم

Z ۳۳۶۹ /۶آ ف  ج۹ ۹2  

19 

صنعت  یاز ابتدا ی: آثار فقه و حقوق اسالمیجامع فقه اسالم یماخذشناس

تهیه پژوهشکده فقه و حقوق؛  ؛یمحمد نور. ۱۳8۳سال  انیچاپ تا پا

سرویراستار محمدباقر انصاری. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، دفتر 

 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم: ۱۳۹۶-
Z ۷8۳۵ /ج۵ ۹2۳ن ۵الف  

20 
 یمنج نی[؛ مترجمگرانی...]و دکونیجون ماتر نیالقرن. مولف موسوعه  

   .بورقو...]و دیگران[. تونس: الدار المتوسطیه للنشر، 2۰۰۶م=۱42۷هـ
AG ۵ /82م 
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