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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98آبان، مهر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1 
حکمت.  دیمو دیناه یدر سطح شهر تهران. سرپرست و مجر یزندگ یسبک ها یبررس

 .1۳۹۲ ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :تهران
HQ ۲۰۴۴ /۴ب ۹الف 

۲ 

پس از  یمرکز یایآس یو کشورها رانیروابط ا یبازنگر شیهما نیمقاالت دوم دهیچک 

جواد  راستاریو ؛یزرقان یدهادینظارت سو  نی. تدوندهیو چشم انداز آ یشورو یفروپاش

 .1۳۸۹ ،مشهد یدانشگاه فردوس :. مشهد زبانیم
DSR ۱۶۵۶ /۱۳۸۹ ۹هـ ۵آ 

۳ 

ه بندی مناطق محروم کشور و خالصه اطلس مناطق محروم کشور: سطح بندی و پهن

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(،  مزیت های نسبی این مناطق.

کمیته تحقیق و توسعه. تهران: جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 .1۳۹۷اجتماعی، 

HC ۴۸۰ /۹م خ  ۸  

4 
[ شرکت ی]به سفارش روابط عموم ر؛یحسن بش نیو تدو هیدانشنامه علوم ارتباطات. ته

 .1۳۹۳ ،یانتشارات کارگزار روابط عموم : . تهرانرانیا ینفت یپخش فرآورده ها یمل

P ۸۷/۵ ۵ب/  د  ۲ج   ۲  

5 

 یاز پرسش ها ۲1۰۰۰حل جدول(: شامل پاسخ به  یالمعارف جدول )راهنما رهیدا

.  یاوجان ینوروزعل فیمتعدد هر پرسش . تال یگوناگون به همراه معان یمتعدد جدول ها

کارکنان، انتشارات کتابخانه  یکشور، تعاون یو حرفه ا یازمان آموزش فنس :تهران

   .1۳۸6،فرهنگ
GV ۱۵۰۷ /۸الف ۸ک 

6 
 راستاریو ؛یدنظریس یدمحمدعلی. س )مفردات( هی: علم االدویالمعارف طب سنت رهیدا

 .1۳۹۷ ،یدنظریس یدمحمدعلیس : . قمییاعظم رضا
RS ۱۶۴ /۲۲د ۸۳۲س 

۷ 

قلعه حسن خان)شهر  یمورد: مطالعه یسبک زندگ یبر مطالعه مردم شناخت یدرآمد 

و مطالعات  یپژوهشگاه علوم انسان ;حکمت. تهران دیمو دیقدس( . سرپرست طرح ناه

   .1۳۹4، یفرهنگ
 HQ ۲۰۴۴/۹الف د  ۴۲ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98آبان، مهر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

۸ 

 داینژاد؛ همکاران ش ی. بهنام رمضان1۳۹۳مآخذ نهضت جنگل: از آغاز تا یفیصتو یراهنما

سخن؛  اریمع یو هنر یموسسه فرهنگ یساز هیو نما شیرای[؛ وگرانیامام دوست...]و د

 .1۳۹6 ،ایلیفرهنگ ا :رشت. النیگ ی]به سفارش[ حوزه هنر

Z ۳۳۶۶ /۸ر ر  ۲۲ 

۹ 
1۳6۳- ،ریرکبیام :. تهراناتیب زاهللی. عز رانیا خیمنابع و ماخذ تار یشناسائ  

Z ۳۳۶۶ /۹ش ۹پ 

1۰ 
 ،رانیا یاسالم یجمهور یموزه علوم و فناور :. تهران بی. ژاله مج رانیا یشناسه موزه ها

1۳۸۹.   
AM ۷۹ /۹الف م  ۳۶  

 . 1۳۹4،اریدانش :جهان آرا. تهران یمهد فی. تال یفارس - ییایتالیفرهنگ ا 11
PC ۱۶۴۵ /۹ج ۲ف 

1۲ 
.  یمضان(. مولف محمود ریفارس - یسیانگل ،یسیانگل - یفرهنگ جامع قراردادها )فارس

  . 1۳۹۷، اریحقوق  :تهران
K ۸۴۰ /۴ف ۸ر 

1۳ 
( . ترجمه و یفارس - یسی)انگل یو بانکدار یواژگان و اصطالحات مال یفیفرهنگ توص 

. 1۳۹۷، صفار: فر، مهرداد پرچ. تهران یمحمد صالح فیتال         

HG ۱۵۱ /۲ص ف  ۴ 

14 
 ،فرهنگ معاصر : . حجت اهلل بشارت. تهران یفارس - یسیمعاصر انگل یفرهنگ حقوق

.1۳۹۷ 
K ۵۲ /۴۲ف ۵ب 

15 

 یو گردآور فی(. تالیفارس ،یگرج - یگرج ،ی)فارس یکاربرد - یفرهنگ دوزبانه: موضوع

دانشگاه  :. اصفهانیلیاشوونیگ دینظر جمشریز ؛یلیشویکتوان مگرل ،یمحمد رمنصوریام

 . 1۳۹۷ ،اصفهان، انتشارات

PK ۹1۲5 /4ف ۳م 

16 
 .1۳۹1 ،اریدانش :. تهران۲شیرای. وانیگلکار ری. قدیروس - ی: فارسهیدوسو هنگرف

PG ۲۶۵۳ /۴ف ۸گ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98آبان، مهر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1۷ 

 هیاالصطالح راتیللتعب یاقی(: المعجم السیفارس - ی)عرب یاصطالح یفرهنگ عبارت ها

الدوش؛  میالکر دعوضیس ن،یمختار حس ،ینی. نوشته محمود صی. فارسیعرب - یعرب

 ،دانشگاه سمنان :پور. سمنان یمنتظم نیمحمدحس ،یطاهر یلیبرگردان احسان اسمع

1۳۹5. 
PJ ۶۱۶۷ /۶۰۴۱م ۹ص 

 . 1۳۹4 ;فرهنگ معاصر :. تهرانمیق ی. عبدالنب یفارس - یب: عرانهیفرهنگ معاصر م 1۸
PJ ۶۶۳۶ /۹۳ق ۲ف 

1۹ 
 :تهران.  ی]بکوشش[ قادر فاضل یشابوریعطار ن نیدالدی. فر یادب پارس یفرهنگ موضوع

 .1۳۷4- ،هیطال
PIR ۵۰۲۴ /ج۶ ۲ف ۲آ  

۲۰ 
. به  یو مطالعات فرهنگ یاجتماع خیالمعارف اسالم( تار رهیفرهنگنامه اسالم )فشرده دا 

 .1۳۹۷،فرهامه انتشارات :. تهراننیمت مانیل؛ ترجمه پوان دونز یکوشش امر

DS ۳۵/۵۳  ۴۲ف/ 

۲1 
 ،یبهشت دیشه دانشگاه :تهران. آزاد ترایم.  رانیا اسالم از شیپ ینید یبناها نامه فرهنگ

 .1۳۹6 ،انتشارات و چاپ مرکز

DSR ۱۴۰ /۴ف ۴آ 

 .1۳۹۷ ،معاصر فرهنگ :تهران. انپوریآر نیآرم . یفارس - یسیانگل: نفت فرهنگ ۲۲
TN ۸۶۵ /۴ف ۴آ 

۲۳ 
 محمود ترجمه ؛[گان. یتربیپ کسلز،. یس آلن] فیتال. یاهیگ بافت کشت واژگان فرهنگ

 .1۳۹۰ ،شهرکرد دانشگاه :شهرکرد. یمختار آرش ،یاطرش محمود ،یباش خدام
QK ۷۲۵ /۴ف ۵ک 

۲4 
.  یفرج اله محمود یعلم راستاریو ؛یری. مسعود مع یژئومورفولوژ یفرهنگ واژه ها

 .1۳۹۰ ،دانشگاه اصفهان، انتشارات :اصفهان

GB ۴۰۰ /۴ف ۶م 

۲5 
. ینی. گروه واژه گزیمصوب فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارس یفرهنگ واژه ها

 1۳۸۳ ;نشر آثار ،یفرهنگستان زبان و ادب فارس ;تهران
PIR ۲۹۶۴ /۴ف ۴ف 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98آبان، مهر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

۲6 

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی .  1۳۸5تا  1۳۷6فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان 

دبیات فارسی. تدوین و ویرایش و حروف نگاری گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ا

 .1۳۸۷تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، 
PIR ۲۹۶۴ ف/  ۴ ف  ۴۷ 

۲۷ 
محمد گلبن، احمد  نیتدوو  فیها. تال ادنامهیمقاالت جشن نامه ها و  یفیفهرست توص

. 1۳۸5 ،یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ: آذر. تهران بیشک  
Z ۱۰۳۳ /ج۴  ۸گ ۲ی  

۲۸ 
المعارف بزرگ مرکز دائره :ان. تهری. به کوشش احمد منزوفارسی یفهرستواره کتابها

   . 1۳۸۲،کتابخانه ،یاسالم

Z ۳۳۷۰ م/  ۸ ف  ۸ج  ۹۲  

۲۹ 

قانون  میو تتم راتییاصالحات و تغ 1۳5۸مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

ها و  هیاصالح نیجلد سوم با آخر -جلد دوم  -جلد اول یقانون مدن 1۳6۸مصوب  یاساس

اضافات و اصالحات  ،یمنصور؛ به روزرسان ریجهانگ نی... . تدویو معان حاتیالحاقات و توض

 ،دوران :[. تهرانیزارع نیحس ی]به روزرسان دآور؛ید نیقوان نیو تدو حیواحد پژوهش، تنق

1۳۹۸. 

KMH ۲۰۶۴/۵۱۳۶۸  ۱۳۹۸ ۸ی/ 

۳۰ 

و  راتیو تعز 1۳۹۲/۲/1مصوب  اتید -قصاص  -حدود  - اتی: کلیقانون مجازات اسالم 

 یا انهیرا میو جرا 1۳۹۲/۲/1 و اصالحات مصوب 1۳۷5بازدارنده مصوب  یمجازات ها

 حیاضافات و اصالحات واحد پژوهش، تنق ،یمنصور؛ به روزرسان ریجهانگ نیمصوب.... تدو

 .1۳۹۸ ،دارید :[. تهرانیزارع نیحس ی]به روزرسان دآور؛ید نیقوان نیو تدو
KMH ۳۷۹۴/۳۷  ۱۳۹۸  

۳1 

 کتابخانه یموجود یرمضان محمد موقوفه نهیگنج دهیگز: چاپ مطبوعات، کتاب، قباله  

 اعظم مسجد[ یبرا] ؛یقاسم دیدفریس نشیگز و پژوهش. یبروجرد یالعظم اهلل تیآ

 .1۳۹۷ ،کتاب خانه: تهران. یبروجرد یالعظم اهلل تیآ کتابخانه
Z ۴۵۰/۳  ۲ق ۸ر/ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=236532&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98آبان، مهر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

۲۳ 

 ،یاستخدام کشور ،یخدمات کشور تیری: قانون مدیو مقررات استخدام نیقوان 

... .یدولت یاستخدام بانک ها - یمانیاستخدام پ -یدولت یاستخدام شرکت ها

 نیو تدو حیاضافات و اصالحات واحد پژوهش، تنق ،یمنصور؛ به روزرسان ریجهانگ نیتدو 

 . 1۳۹۸ ،دارید :[. تهرانیزارع نیحس ی]به روزرسان دآور؛ید نیقوان
KMH ۲۹۷۰ /۱۳۹۸ ۲۸آ 

۳۳ 

 - یحقوق ملت در قانون اساس - یو مقررات مربوط به خانواده: زن در قانون اساس نیقوان

 -و ارث  تیوص -زنان و کودکان  -خانواده  -ازدواج و طالق  - یاشخاص در قانون مدن

 ،یوزرسانمنصور؛ به ر ریجهانگ نی.تدو ها و الحاقات... هیاصالح نیثبت احوال با آخر

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

 .1۳۹۸ ،دوران :[. تهرانیزارع
KMH ۵۳۴ ۱۳۹۸ 

۳4 

 میو تنظ هی. ته1۳۹۷رانیکتاب ا یآثار منتخب جشنواره ها یفیتوص یکتابشناس

...]و یمحمد یعل یبه کوشش عل ران؛یا یاسالم یکتاب سال جمهور زهیجا رخانهیدب

 :[. تهرانگرانیپور...]و د ینیحس کنامیموسسه خانه کتاب ن رعاملی[؛ همکاران مدگرانید

 . 1۳۹۸ ،موسسه خانه کتاب

Z ۱۰۳۵/  / ۸ک ۲۲۱ 

۳5 
 رجیا یگردآور. شاهنامه و یفردوس درباره قاتیتحق و آثار فهرست: یفردوس یکتابشناس

 . 1۳55 ،«یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن»یمل آثار انجمن :تهران. ۲شیرایو. افشار
Z ۸۵۷۴ /۷الف ک  ۲۳  

۳6 
 فرهنگ :تهران. ریوز محمود مولف. رانیا یتعاون بخش مقررات و نیقوان مرجع کتاب

      .  1۳۹۷ ،دهخدا

KMH ۱۱۲۰ /۱۳۹۷الف ۲۸آ 

۳۷ 
 :تهران.  زادهیعل حماد راستاریو ؛یرانصاریم یعل کوشش به. بهار الشعراء ملک یکتابشناس

  .1۳۹۷ ،یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن
Z ۸۱۰۹/۴  ۲ک ۹م/ 

۳۸ 

 ؛یعیکننده رضا من نی.تدو 1۳۹۲سال یو فناور قاتیتحق ،یآموزش عال یگزارش مل

موسسه : . تهرانیو فناور قاتی[ وزارت علوم، تحقیمژگان مهرپرور؛ ]برا یهمکار اصل

 . 1۳۹5،یآموزش عال یزیبرنامه ر پژوهش و
LA ۱۳۵۳ /۴گ ۸۴م 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98آبان، مهر)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

۹۳ 

معجم االفعال المتعدیه و الالزمه فی القرآن الکریم عربی - عربی، عربی - فارسی: دراسة   

 ;. اصفهان ینجف درضایس فیو اللزوم . تال ةیالتعد ثیمن ح هیل االفعال القرآنشاملة لک

  .1۳۸۸ ،دانشگاه اصفهان
BP ۸۲/۲  ۷م ۲۷ن/ 

4۰ 
 کین نیسرژ پوگام؛ ترجمه عبدالحس رنظری. ز یشناسجامعه  یدی[ واژه کلکصدی] 1۰۰

 .1۳۹۳،معاصر فرهنگ :گهر. تهران
HM ۴۲۵ /۷ی ۹ب 
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