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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98شهریور،  مرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1 

 یآمار ی]گروه پژوهش ها .۱۳۹۵- ۹۶ یلی: سال تحصرانیا یآموزش عال آمار

 ؛یداوود جعفر ،ینیام نبیهمکاران ز ؛یرابیاطالعات[؛ مولف مقداد م یو فناور

و  قاتیوزارت علوم، تحق :تهران یو فناور قاتی[ وزارت علوم، تحقی]برا

 .۱۳۹۷ ،یآموزش عال یزیموسسه پژوهش و برنامه ر ،یفناور

 LA ۱۳۵۳ /۱۳۹۶ ۸آ 

2 

و  یآمار ی. ]گروه پژوهشها۱۳۹۴ - ۹۵ یلی: سال تحصرانیا یآمار آموزش عال

[ وزارت ی]برا ؛یهمکار داود جعفر ؛یدیاطالعات[؛ مولف احمد سع یفناور

موسسه  ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق :.  تهرانیو فناور قاتیعلوم، تحق

 .۱۳۹۶ ،یآموزش عال یزیپژوهش و برنامه ر

 LA ۱۳۵۳ آ/  ۸ ۱۳۹۵ 

3 

 یآمار ی]گروه پژوهش ها .۱۳۹۳- ۹۴ یلی: سال تحصرانیا یآمار آموزش عال

[ وزارت ی]برا ؛یهمکار داود جعفر ؛یدیاطالعات[؛ مولف احمد سع یو فناور

موسسه  ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق :.تهرانیو فناور قاتیعلوم، تحق

 .۱۳۹۵ ،یآموزش عال یزیپژوهش و برنامه ر

 LA ۱۳۵۳ /۱۳۹۴ ۸آ 

4 

 نی. تدو۱۳۰۴ - ۱۲۸۵مطبوعات  تیاخبار و اعالن کتاب و کتابخانه به روا

 ،خانه کتاب :. تهرانرانیا ی[ مرکز کتاب پژوهینژاد؛ ]برا یمسعود کوهستان

۱۳۹۵ .   

Z ۱۰۰۳/۵ ک ۹الف/  ۹    

5 

 هتهی ( . ۱۳۸۹ - ۹۰ یلی)سال تحص یشیآما کردیبا رو یالطلس آموزش عا

کننده سیما بوذری؛ همکاران اصلی آیدین تاتاری، زهره سیفی پور؛ ناظر و 

ویراستار علمی رضا نوروززاده. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.

 LA ۱۳۵۳ /۹ب الف  ۲۵۵  
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98شهریور،  مرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

6 

اطلس استانی آموزش عالی سال تحصیلی ۱۳۸۷- ۱۳۸۸. نگارنده احمد  

سلطانی نژاد؛ با همکاری بهلول محمدی؛ ]برای[ وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری، معاونت آموزشی .تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 

.۱۳۸۹ 

LB ۲۳۳۱/۶۵    ۷۶س ۹الف/ 

7 
[؛ رانگیجمال...]و د نیاحمد نی(. مولف۲۰۱۴دوم شیرایسرطان )و طلسا

 ۱۳۹۵. ،چاپار :. تهرانیدیمج هیترجمه سم راستاریمترجم کاظم زنده دل؛ و

RC ۲۶۲ /۶۲الف 

8 

 امیلیو ،یدلاری. ی. دویو بافت آنها. بروس دبل یدگرگون یسنگ ها اطلس

سادات  ایمیک ،یآداب نیترجمه محمدحس لفورد؛ی. گیس ،یاسکات مکنز

 . ۱۳۸۶ ،یبهشت دیدانشگاه شه :تهران. یآذرمه سنجر راستاریو ؛یبیعجا
QE ۴۷۵ /۲۱ی ۲آ 

9 

با  ؛یاسکوئ یاسعد میابراه ،یمجتهد دیفر ماین . النیگ یاطلس کوه ها

 ،ایلیفرهنگ ا :. رشتالنیگ ی[ حوزه هنریپور؛ ]برا میمسعود سل یهمکار

۱۳۹۱ . 
GV ۱۹۹/۴۴ ۹الف/  ف  ۴ 

10 

 مای. مولف س ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ یلیتحص یدر سالها یآموزش عال یطلس ملا

احمد  یعلم یراستاریپور؛ ناظر و و یفیزهره س ،یتاتار نیدیهمکاران آ ؛یبوذر

موسسه پژوهش و برنامه  ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق :. تهرانیدیسع

 .۱۳۹۴ ،یآموزش عال یزیر

LA ۱۳۵۳ /۹ب الف  ۵۵ 

11 

 م،یرسلیم یمصطف ،یعراق یطاهر احمد رنظریز.  اسالم جهان دانشنامه 

 -۱۳۶۹ ،یاسالم رةالمعارفیدا ادیبن :تهران. یجواد پور نصراهلل

 26، 25، 24ج

DS ۳۷ /۲۸د  
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98شهریور،  مرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

12 

گردآورنده (. ۱۲۹۹ مرداد ۴-۱۲۹۶ خرداد ۲۰) ۴ تا ۱ سال ۱۳۳۵ جنگل روزنامه

هادی میرزانژاد موحد؛ ویراستار بهنام رمضانی نژاد؛ ]برای[ حوزه هنری گیالن. 

 رشت: فرهنگ ایلیا، ۱۳۹۶

AP ۹۵ /۹م ر  ۸۲ 

13 

 مانیا کام، نیریش دونیفر کوشش به. رانیا یاقتصاد کنشگر پنجاه سرگذشت

فرجام نیا؛ با همکاری مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و 

 کشاورزی ایران؛ ویراستار زهرا مهرآبادی. تهران: فرهنگ صبا، ۱۳۹۸

HC ۴۷۲/۵  ۹ش ۲آ/ 

14 

 ؛یانتظار عقوبی. مولف رانیدر ا یو فناور قاتیتحق ،یشصت سال آموزش عال

. یو فناور قاتی[ وزارت علوم، تحقی[؛ ]براگرانیهمکاران معصومه قارون...]و د

۱۳۸۹ ،یآموزش عال یزیموسسه پژوهش و برنامه ر :تهران   

 
LA ۱۳۵۱ /۶ش ۸الف 

15 

 :تهران . ۲یمحمدرضا جعفر راستاریو ؛یفی. محمد شر یفارس اتیفرهنگ ادب

  .۱۳۹۶ ،میفرهنگ نشر نو: آس

   
PIR۳۳۲۱ /  ۴۲ف ۴۳ ش

16 

. غالمرضا  یفارس -یسی: انگلیگذار هیو سرما یفرهنگ اصطالحات مال

 :تهران ۲شیرای. ویعبداهلل کوثر راستهیو ؛یزیعبده تبر نینظربلند، حس

 .۱۳۹۳ ،فرهنگ معاصر

HG ۱۵۱ /۴۲ف ۶ن  

17 
 ،ین. سردار اصالیـ فارس یمعاصر عرب یرسانه ا باتیفرهنگ اصطالحات و ترک

 ۱۳۹۷ ،دانشگاه اصفهان، انتشارات :جعفر دلشاد. اصفهان

PN ۴۷۲۸ /۴ف ۶الف 

18 
موسسه  :. تهرانیو توسعه. منصور مدرس یزیواژگان برنامه ر یفیتوص فرهنگ

۱۳۹۲ ،یزیو برنامه ر تیریآموزش و پژوهش مد یعال  
 HD ۸۵ /۴۲ف ۴م 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98شهریور،  مرداد)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

19 

.  رانیا یاسالم یجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل یفهرست نسخ خط

۳۴۳۱ ،رانیا یسازمان اسناد و کتابخانه مل :هلل انوار. تهرانفراهم آورنده عبدا     
  ۶۷،  ۵۴،  ۴۴،  ۳۷،  ۲۹،  ۲۲،  ۲۱،  ۱۸،  ۱۵،  ۱۴ج 

Z ۶۶۲۱ /۷۵م 

20 

 رجیا اگذارینظر بن ری.ز یرانیا قاتیتحق نهیدر زم یفهرست مقاالت فارس

 ،یبزرگ اسالم المعارفرهیمرکز دا :. تهرانانیناز کاش رانیافشار؛ بکوشش ا

۱۳۸۸.  

Z ۳۳۶۹ /۱۱ج ۷الف ۹الف  

21 

مرکز  یکتابخانه مرکز دائره المعارف بزرگ اسالم یخط ینسخه ها فهرست

مرکز دائره المعارف  :. تهران ی. نگاشته احمد منزو یدائره المعارف بزرگ اسالم

 .۱۳۸۸-۱۳۸۲ ،کتابخانه یبزرگ اسالم

Z ۶۶۲۱ /۴۶۶م ف  ۲ج ۹۴  
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