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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98دي، آذر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما 

1 
 یچشم پزشک یکننده[ آکادم هی. ]تهیداخل چشم یچشم و تومورها یپاتولوژ یآکادم

 .1۳۹۴ ،طب نیآرت :. تهرانیصمد ایعارف پژمان، پور نیمترجم کا؛یآمر
RC ۲۸۰ /۷آ ۵چ 

2 

 ؛یدولت یحسابدار یاستانداردها نیتدو تهی. کمیبخش عموم یحسابدار یاستانداردها

 یاستانداردها نیتدو تهی)کم یحسابرس سازمان :. تهرانی[ سازمان حسابرسی]برا

 .1۳۹۷ ،(یدولت یحسابدار
HF ۵۶۲۶ /۵۲الف ۲س 

۳ 
صالحات )اصطالحات( و واژه های متداول زیست فناوری. گردآوری مینا کریمی، داوود ا

 م2۰1۷=  1۳۹۶ ،اه اصفهان، انتشاراتدانشگ :بی ریا، رضا بی ریا. اصفهان
TP ۲۴۸/۱۶  ۲ب ۴ک/ 

۴ 

 نیالددبهنامیس فیو تال یگردآور. اطلس آنژیوگرافی سه بعدی )آناتومی و پاتولوژی(

 ؛یرمهدیم یدعلیس راستاریو ؛یروح اهلل عبد یعلم یبا همکار ربند؛یشمش یهاد ،یجامع

تهران، مرکز رشد  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یعلم ی[ مرکز پژوهشهای]برا

 ،طب نیآرت یموسسه انتشارات :تهران. تهران یدرخشان دانشگاه علوم پزشک یاستعدادها

1۳۹۰. 
R ۸۵۷ /۲ج ۶ت 

5 
محسن  قیو تحق حیمقدمه، تصح ؛یواله داغستان یقلیعل فیالشعراء. تال اضیتذکره ر

 -1۳۸۴ ،ریاساط: . تهرانینصرآباد یناج
PIR ۳۵۴۳ /ج۵ ۴ت ۱۷و  

۶ 
پژوهشکده  ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم نیو تدو هی. تهمیالمعارف قرآن کر رهیدا

 -1۳۸2،(یاسالم غاتیبوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبل :فرهنگ و معارف قرآن. قم
BP ۶۶/۹  ۲د/ 

۷ 
 ،یشاه نظر ی. محمدتقیداریشن یدارید یاصطالحات در ترجمه  یکاربرد یدوره

 .1۳۹۶ ،دانشگاه اصفهان، انتشارات :. اصفهانیریآرمان ام ،یاحسان مصلح
PE ۱۴۶۰ /۹د ۲ش 

۸ 
محمدحسن  محمد . مولفینبو رهیو س ثیدر حد یخیتار - ییایفرهنگ اعالم جغراف

 یلو یندگی[ حوزه نمای]برا ؛یمحمدرضا نعمت قیتحق ؛یخیش درضایشراب؛ ترجمه حم

 .1۳۸۹ ،مشعر :. تهرانارتیدر امور حج و ز هیفق
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98دي، آذر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما 
 BP ۱۰۶/۲ /ش۴ ف۴ 

۹ 

مصوب فرهنگستان زبان و ادب  ی: براساس دستور خط فارسیخط فارس ییفرهنگ امال

. ویراست مقدم  یزهرا زند ،یاشرف صادق ی. عل یتان زبان و ادب فارسفرهنگس یفارس

  .1۳۹۴،1۳۸5،نشر آثار ؛یفرهنگستان زبان و ادب فارس: . تهرانجدید 
PIR ۲۷۲۹ /۴۱ف ۲ص 

1۰ 
فرهنگ تاتی رودبار.کوروش برهانی نیا؛ ویراستار رویا صفری پاسکه؛ ]برای[ حوزه هنری 

 گیالن. رشت: فرهنگ ایلیا، 1۳۹۶.
PIR ۳۲۶۸ /۴ب ۹۳گ 

 .1۳۹۶ ،آرون :. تهرانیانیعباس قد فی. تالرانیا یتمدن و معمار یفیفرهنگ توص 11
NA ۱۴۸۰ /۴ف ۴ق 

12 
. ی. مولف محمود رمضانیفارس - یسیانگل ،یسینگلا - ینفت و گاز: فارس یفرهنگ حقوق

 .1۳۹۷ ،اریحقوق : تهران
HD ۹۵۶۰/۵  ۴۲ف ۸ر/ 

 .1۳۹۷ ،اریوق حق: . تهرانیمولف محمود رمضان .یفارس - نیالت یفرهنگ حقوق ۳1
K ۵۲ /۸۲۱ر ۲ل 

۴1 
 ،هرمس  :. تهرانیفرارو دی. جمش(یواژگان فارس فیط ی)طبقه بند یفیفرهنگ ط

1۳۸۷. 
PIR ۲۹۵۴ /۴ف ۳۴ف 

51 
فرهنگ گفته های الهام بخش)فارسی به انگلیسی(. گردآوری، ترجمه و تالیف نازنین بنی 

 .1۳۹۰ ،کتابدار: اسدی. تهران
PN ۶۰۹۵ /۹ب ۲ف 

۶1 
فرهنگ لغات مدیریت دانش: انگلیسی به فارسی . کریم حنفی نیری، مریم مقدمی وایقان.  

  .1۳۹۸.م=2۰1۹ ،چاپار: اساطیر پارسی :تهران
HD ۳۰/۲  ۴ف ۹ح/ 

۷1 

 ،یوسفیمسعود ،یستانکیکالنترن نیحس یو گردآور فی. تال یمتالورژ ینامه تخصص فرهنگ

 ؛یرجائ دیشه ریدب تیبدانشگاه تر یمتالورژ یانجمن علم یبا همکار ؛یاریحجت اهلل ز

 .1۳۹2 ،یرجائ دیشه ریدب تیدانشگاه ترب :.  تهران یعباس مراد راستاریو
TN ۶۰۹ /۴ف ۸ک 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98دي، آذر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما 

۸1 
درون  یها ی)دسته بند یموضوع یه نامه واژ وستیواژگان جنوب کرمان: با پ فرهنگ

 .1۳۹۴ ،نشر فرهنگ عامه :. کرمانی(. زمان صادقیا هیما
PIR ۳۰۲۴ /۲ص ۷۳ک 

1۹ 

 مرکز و هاموزه ها،کتابخانه سازمان گوهرشاد جامع مسجد کتابخانه یخط کتب فهرست

 یفن امور و یراستاریو مقدم؛ یغالم یبراتعل مولف. گوهرشاد. یرضو قدس آستان اسناد

 ،یرضو قدس آستان اسناد مرکز و ها موزه ها، کتابخانه سازمان :مشهد. آرام حسن

1۳۸۷.                                                                                              

 ۹۳Zف 5آ/ ۶۶21

2۰ 

به  یاهلل خامنه ا هیرهبر معظم انقالب حضرت آ ییاهدا یفهرست هزار و پانصد نسخه خط

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز  :. مشهدی. رضا استادیآستان قدس رضوکتابخانه 

 .1۳۷۳ ،یاسناد آستان قدس رضو
Z ۶۶۲۱ /۵الف ۵آ 

21 

 آنیینامه اجرا نییو آ یاسالم یشورا مجلس1۳۹۰/۸/22مصوب یقانون امورگمرک

رضا  دآورندهی. پدیحیتوض یها ادداشتیبه انضمام  رانیوز اتیه1۳۹1/12/۶مصوب 

 .1۳۹2 ،یشرکت چاپ و نشر بازرگان :. تهرانیبنائ

KMH ۳۶۴۵ /الف۱۳۹۲ ۲۸آ 

22 

اداره  ینظر مشورت هی: همراه با آراء وحدت رویو مقررات مربوط به امور حسب نیقوان

 ،یمنصور؛ به روزرسان ریجهانگ نینگهبان و... تدو یشورا اتینظر یدادگستر یحقوق

 نیحس یوزرسان]به ر دآور؛ید نیقوان نیو تدو حیاضافات و اصالحات واحد پژوهش، تنق

  1۳۹۸ ،دارید :[. تهرانیزارع
KMH ۴۸۳۰ /۱۳۹۸ ۲۸آ 

۳2 

 نیب وانیالملل: منشور سازمان ملل، اساسنامه د نیحقوق ب یکاربرد نیقوان مجموعه

 یهان ،یقراچورلو، حسن عبداله زاده سنگرود یمحمدتق فی... . تالیدادگستر یالملل

 .1۳۹۷ ،انتشارات موجک :بورا. تهران یطالئ
KZ ۳۴۱۰ /۳م ۴ق 

۴2 
مجموعه قوانین کاربردی سنا. توحید زینالی؛ ]به سفارش[ بنیاد بین المللی حقوقی سنا،  

۳۹۸1 ،چراغ دانش :تهران و پژوهش ها. قاتیمعاونت تحق  .                                  
KMH ۴۹۳/۸  ۱۳۹۸ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98دي، آذر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما 

52 

توسعه  ی: مصوبات شوراییاجرا یدستگاه ها یو اختصاص یمجموعه مشاغل عموم

.  1۳۹۶تا سال  1۳۹1کشور از سال  یو استخدام یسازمان ادار یانسان هیو سرما تیریمد

و نوشتار تهران.  ریتصو یهنر ی[ موسسه فرهنگیرونق؛ ]برا وسفی میو تنظ یگردآور

 1۳۹۸ ،فرمنش :تهران
HF ۵۵۴۹/۵  ۹۲ر ۴ر/ 

۶2 
.  یغالمرضا جالل رنظریگروه تراجم و انساب؛ ز ؛یاسالم یپژوهشها ادی. بن رانیمزارات ا

1۳۹2 ،یاسالم یاپژوهشه ادیبن ،یآستان قدس رضو :مشهد . 
DSR ۲۲۲ /۴۳م ۴آ  

۷2 
موسسه نگارش  :( . تهرانهیالعرب-هیالفارس ه،یالفارس -هی)العرب هیاضیمعجم المصطلحات الر

1۳۹۴ ،کتاب کیالکترون . 
GV ۵۶۷ /۶۲م ۸ش 

۸2 
 نیعبدالحس ،ینوروز عقوبی( . یسیانگل-یعرب-یواژه نامه سه زبانه علم اطالعات )فارس

1۳۹۷ ،: چاپاریپارس ریاساط: . تهرانیطالع . 
Z ۱۰۰۶ /۲۲و ۹ن 

 

2۹ 

 در آنها کاربرد و یالملل نیب یحقوق اسناد در یدیکل عبارات و میمفاه کلمات،: نامه واژه 

 ؛یاسد باقر.  یالملل نیب و یاسیس مطالعات مرکز( یفارس-یسیانگل) چندجانبه یپلماسید

1۳۹۶ ،نشر اداره خارجه، امور وزارت :تهران.  اسناد ینگهدار و حفظ اداره[ یبرا]  
KZ ۱۱۶۱ /۲و ۵الف 

۳۰ 
 

قدرت، کنترل، مخابرات و ...( . مولف  ک،ینانوالکترون ک،یبرق )الکترون یدسنامه مهن واژه 

 1۳۹۴ ،تهران باگرانید یهنر یموسسه فرهنگ : . تهرانیمسعود دوست
TK ۹ /و ۹د ۲۲  
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