تازههاي مرجع فارسی مرکزاطالعرسانی وکتابخانه مرکزي
( بهمن و اسفند )97
محمودصدیقی

عنوان -سال نشر -شماره راهنما

ردیف

آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا . ۱۳۹۵گردآورنده مدیریت تامین و
1

توزیع  .تهران :وزارت نفت ،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ،روابط
عمومی ،اداره انتشارات.۱۳۹۵،

2

اسناد و نامه های تاریخی دروه صفویه .ذبیح اهلل ثابتیان .بامقدمه ذبیح اهلل صفا.
تهران :ابنسینا.۱۳۴۳ ،
اسناد همدان و والیات ثالث در دوره مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس

3

شورای ملی) .به کوشش جمشید مظفری .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی.۱۳۹۲،
اسنننادی از بنینناد فرهننن

4

ایننران .بننه کوشننش علیرضننا مالیننی تننوانی،

سیدمحمدحسین محمدی ،لیدا ملکنی .تهنران :پژوهشنااه علنوم انسنانی و
مطالعات فرهنای.۱۳۹۶ ،

5

المعجم المفهرس الدوات القرآن الکریم .محمدرضا رضوانی خراسانی.قم:
دارالعلم.۱۳۹۲ ،
اطلس تاریخی سادات ایران :از آغاز ورود تا پایان قرن نهم هجری قمری
سادات خراسان بزرگ  .اسماعیل رضایی برجکی؛ ترسیم نقشه ها ابوالفضل
زارعی؛ ترسیم نمودارها پیروز جاللی؛ ویراستاران محمدطاهر چهار جوی،

6

مصطفی جلیلیان مصلحی؛ ارزیابان محمدحسن پاکدامن ،محمد باغستانی.
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.۱۳۹۷ ،
۶الف ۶رBP ۷/۵۳ /

ایتالیایی در سفر :مکالمات و اصطالحات روزمره ایتالیایی  .ترجمه و [تالیف]
7

علی عباسی ،ماهرخ اسماعیلی .ویراست . ۲تهران :استاندارد.۱۳۸۰ ،
۹الف ۲عPC ۱۱۲۱ /

بنیان های بنیاد فرهن  ۱۳۴۳ - ۱۳۶۱ :شمسی .به کوشش شهرام یوسفی فر،
8

علیرضا مالیی توانی .تهران :پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای۱۳۹۶ ،
.
۹۲ب ۵آAS ۵۷۱ /
1
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محمودصدیقی

ردیف

عنوان -سال نشر -شماره راهنما
بیتیاب شاهنامه :بر پایه پیرایش جالل خالقی مطلق .به کوشش فرهاد اصالنی،

9

معصومه پورتقی .تهران :سخن. ۱۳۹۶ ،
۹ب ۶الفPIR ۴۴۹۴ /

ترکننی آذربایجننانی در سننفر :مکالمننات و اصننطالحات روزمننره ترکننی
10

آذربایجانی.تالیف و ترجمه صابر شیبانی اصنل ،عبناد ممنی زاده یناجنه؛ بنه
کوشش محمدمهدی پیروز مفرد.تهران :استاندارد. ۱۳۹۵،
۴ت ۷مPL ۳۱۲ /

11

ترمینولوژی حقوق محیط زیست .تالیف علی مشهدی .تهران :خرسندی.۱۳۹۱ ،
۴۲ت ۵مKMH ۳۱۲۷ /

تزاروس یکاهای اندازه گیری.محمدرضا محمدی فر؛ ویراستار مشاور علی
12

فروزفر؛ ویراستاران پژوهشار شهره انصاری ،اکرم محمدی فر.تهران; موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران; .۱۳۷۸
۴ت ۳مQC ۸۲ /

چکیده مقاله های دومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران  ۱۶-۱۸بهمن
13

ماه . ۱۳۸۰برگزارکنندگان انجمن مرتعداری ایران[...و دیاران] .تهران :موسسه
تحقیقات جنالها و مراتع.۱۳۸۰،
چینی در سفر :مکالمات و اصطالحات روزمره چینی .ترجمه نرگس حیدری

14

منجیلی؛ ویراستار لیال لقایی .تهران; استاندارد; .۱۳۹۳
۹۲چPL ۱۱۲۱ /

خالصه مقاالت چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران  ۲۱ - ۲۲آبان ماه ۱۳۸۷
مطابق با  ۱۱ - ۱۲نوامبر  .۲۰۰۸برگزارکنندگان موسسه قیر و آسفالت،
15

پژوهشکده حمل و نقل؛ تهیه و تنظیم مجید میرمحمدصادقی ،نازنین وفا.
تهران; وزارت راه و ترابری; ۱۳۸۷
۸۲هنTE ۲۷۰ /

خالصه مقاالت هشتمین کناره علوم باغبانی ایران چهارم تا هفتم شهریور ماه
16

 .۱۳۹۲برگزارکنندگان انجمن علوم باغبانی ایران ،دانشااه بوعلی سینا،
معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی؛ با همکاری استانداری
2
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عنوان -سال نشر -شماره راهنما

ردیف

همدان[...و دیاران]؛ ویرایش و تنظیم حسن ساری خانی[...و دیاران]؛ با
همکاری شهیده رباطی[...و دیاران] .همدان; دانشااه بوعلی سینا; .۱۳۹۲
۹کSB ۹۳/۴۵۰ /

دانشنامه امام رضا علیه السالم .مدیر علمی یعقوبعلی برجی؛ نظارت جامعه
المصطفی (ع) العالمیه؛ [ برای] جامعه المصطفی (ع) العالمیه ،وزارت فرهن
17

و

ارشاد اسالمی ،بنیاد بین المللی فرهنای هنری امام رضا (ع) .قم :مرکز بین
المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص). ۱۳۹۶،
ج۲،۱
دانشنامه فرهن

18

۲۲دBP ۳۵/۴۷ /

معاصر ایران :رویکردهای نظری ،روش شناختی و ناارشی،

مدخلها .به سرپرستی نعمت اهلل فاضلی؛ با همکاری پروین قاسمی .تهران:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. ۱۳۹۴ ،
۲۲ف ۲دPN ۲۳۹ /

دانشنامه قرآنی اخالق .تهیه پژوهشکده فرهن
19

و معارف قرآن ،سرویراستار

علمی علی خراسانی؛ سرویراستار فنی و ادبی محمدباقر انصاری .قم;
پژوهشااه علوم و فرهن

اسالمی; –۱۳۹۵

ج۱
۲دBP۳/۱۰۳ /
دانشنامه قرآنی فقه و اصول .به کوشش سیدرضا هاشمی[...و دیاران]؛ تهیه
پژوهشکده فرهن
20

و معارف قرآن؛ سرویراستار علمی علی خراسانی؛

سرویراستار فنی و ادبی محمدباقر انصاری .قم; پژوهشااه علوم و فرهن
اسالمی; ۱۳۹۷
ج1
 ۲۲دBP ۲/۱۴۷ /

21

دستنامه اشکال دارویی ایران .تدوین و گردآوری اشکان زندی .تهران:
نوربخش.۱۳۹۶ ،
۹۲ز ۹الفRS ۷۵/۱۴۱ /
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محمودصدیقی

عنوان -سال نشر -شماره راهنما

ردیف

راهنمای جلسات بهبودی :انجمن معتادان گمنام ایران  .انجمن معتادان گمنام
22

ایران؛ کمیته اطالع رسانی معتادان گمنام .تهران; انجمن معتادان گمنام ایران،
بی تا.
۲۲۱رHV ۵۸۰۱ /

روسا و نام آوران کتابخانه ملی ایران ( .)۱۳۱۶-۱۳۹۶ناهید حبیبی آزاد،
23

غالمرضا امیرخانی .تهران; سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
ایران; .۱۳۹۶
۲۲ ۱۳۹۶ح ۷مZ ۸۴۶ /

روسی در سفر :مکالمات و اصطالحات روزمره روسی .تالیف و ترجمه
24

محمدرضا محمدی ،جان اهلل کریمی مطهر ،عبدالصاحب سلیمانی نژاد .تهران:
استاندارد.۱۳۹۶ ،
۹۲ر ۳مPG ۲۱۲۱ /

25

سردی و گرمی خوراکی های گیاهی شامل :مواد غذایی  -سبزیجات -
میوه ها  -حبوبات  -لبنیات و غیره ،مزاج شناسی .مولف کاظم کیانی .تبریز;
 .زرقلم۱۳۸۶ ،
۴س ۹کR ۱۳۵ /

سند تفصیلی برنامه ششم توسعه :اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای جمهوری
اسالمی ایران ( .)۱۳۹۹-۱۳۹۵ریاست جمهوری ،سازمان مدیریت و برنامه
26

ریزی کشور .تهران; سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ مرکز اسناد؛
مدارک و انتشارات.۱۳۹۴ ،
۸۳۲سHC ۴۷۳ /

شاهنامه پهلوی :به روایت تاریخ و تصویر .تالیف منصوره پیرنیا؛ ویراستار
داریوش پیرنیا؛ خط و خوشنویسی امیرحسین تابناک؛ نقاشی های تصاویر روی
27

جلد و داخل کتاب مهدی سجادی .ایاالت متحده آمریکا :مریلند؛ انتشارات
مهر ایران. ۱۳۹۶ ،
۲ش ۹پDSR ۱۴۷۶ /
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عنوان -سال نشر -شماره راهنما

ردیف

شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر :مصوب سال  ۱۳۶۷با اصالحات و
28

الحاقات بعدی در نظم حقوق جدید .مولف حسین ذبحی .تهران :قوه قضاییه،
مرکز مطبوعات و انتشارات.۱۳۹۷ ،
۳۶ش ۲ذKMH ۴۴۰۴ /

29

شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته :آموزش عملی و کاربردی .سیدعلی اکبر
 .تقویان .تهران; کتاب آوا; . ۱۳۹۶
ضرب المثل های انالیسی و معادل آنها در فارسی .گردآورنده اشرف کافی.

۳۰

 .مشهد :سخن گستر.۱۳۹۲ ،
۴ض ۱۷کPN ۶۴۲۱ /

فرهن
31

لغت ،عبارت ....

آریایی فرانسه  -فارسی رهنما :شامل  ۵۵۰۰۰فرهن

ابراهیم کاظمی اسفه [ ...و دیاران ]  .تهران; رهنما; . ۱۳۸۸
۲فPC ۲۶۵۰ /

32

فرهن

4ف 4غPIR 3559 /
فرهن

33

اصطالحات عروضی  .جلیل غدیری .رشت :نشر بلور.۱۳۹۱ ،
تطبیقی حقوق مولف و کپی رایت .زیر نظر ماری کرنو[...و دیاران]؛

ترجمه و توضیح علیرضا محمدزاده وادقانی ،پژمان محمدی؛ ویراستار علیرضا
استواری .تهران :دانشااه تهران ،موسسه انتشارات.۱۳۹۰ ،
۴۲فK ۵/۱۴۱۹ /

فرهن
34

توصیفی علوم حدیث .مریم قبادی؛ ویراستار روح اهلل شهیدی .تهران:

پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای.۱۳۹۶ ،
 ۴۲ف ۲قBP ۲/۱۰۶ /

فرهن
35

ریشه شناختی افعال زبان فارسی .یداهلل منصوری .تهران :آوای خاور،

.۱۳۹۶
۴ف ۸مPIR ۲۷۷۱ /

فرهن
36

عامیانه طوایف هزاره  .مولف حسینعلی یزدانی (حاج کاظم) .تهران:

گنج دانش.۱۳۷۳ ،
۴ف ۴یPIR ۳۱۰۷ /
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محمودصدیقی

عنوان -سال نشر -شماره راهنما

ردیف
فرهن
37

38

عروسی در جهان ایرانی .گردآوری ،پژوهش و تدوین کیوان پهلوان.

تهران :نشر علم. ۱۳۹۴ ،
۹پ ۹الفGT ۱۷۵۳ /

فرهن

فیزیک .تالیف لطیف کاشیار؛ ویراستار عبدالحسن بصیره .تهران:

فرهن

معاصر.۱۳۹۴،

3ج.
۴۲ف ۲کQC ۵ /

فرهن
39

لغات حقوقی :فرانسه  -فارسی .تالیف مشترک محمدکاظم لطفی،

وحید کوثری .تهران :مهرسا. ۱۳۹۴،
۴ف ۶لK ۵۲ /

فرهن

نامه علوم قرآنی .تهیه و تدوین مرکز اطالعات و مدارک اسالمی؛

سرویراستار محمدباقر انصاری؛ ویراستاران محمد خیری ،فاطمه رجبی .قم:
40

پژوهشااه علوم و فرهن

اسالمی ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم:

. ۱۳۹۴
۴۲فZ ۷۸۳۵ /

41

فرهن

۴ف ۲کHX ۵/۳۹ /

فرهن
42

نامه ی مارکس .ترل کارور؛ اکبر معصوم بیای .تهران :کالغ.۱۳۹۵ ،
نامنه مولفنان اسنالمی داینره المعنارف تناریخی .تنالیف گروهنی از

پژوهشاران؛ تهیه پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بینت (ع) .قنم :پژوهشنااه
علوم انسانی و مطالعات فرهنای-۱۳۹۶ ،
۵ج ۱آQ ۱۸۰ /

ج.

فرهن
43

واژگان برنامه درسی .تالیف گروه مولفان یونسکو؛ ترجمه پروین

احمدی ،لیال خزایی .تهران :گهواره کتابیران.۱۳۹۶ ،
۴۳۲فLB ۱۵/۲۸۰۶ /
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ردیف
فرهن
44

واژه های لری بویراحمدی .مولفان افضل مقیمی[...و دیاران] .سی

سخت; فرهن

مانا.۱۳۹۴ ،
۴ف ۸۳بPIR ۳۲۸۴ /

قانون آیین دادرسی کیفری .پژوهشااه قوه قضاییه.تهران :قوه قضاییه ،مرکز
۴۵

مطبوعات و انتشارات.۱۳۹۳،
۲۲ ۱۳۹۳قKMH ۴۶۱۰ /

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب  )۱۳۹۲/۱۲/۴همراه با اصالحات و
الحاقات :به انضمام آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور. ...گردآوری و تدوین
46

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه؛ ویراستار حسین رازانی.تهران :قوه
قضاییه ،مرکز مطبوعات و انتشارات.۱۳۹۷،
KMH ۴۶۱۰ ۱۳۹۷

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب )۱۳۹۵/۱۱/۱۰و قانون
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای جمهوری اسالمی
47

ایران (مصوب  )۱۳۹۵/۱۲/۱۴به انضمام قانون  . ...گردآوری و تدوین مرکز
مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه؛ ویراستار حسین رازانی .تهران :قوه قضائیه،
مرکز مطبوعات و انتشارات. ۱۳۹۷،
۹ ۱۳۹۷الفKMH ۱۵ /

قوانین اجرای احکام مدنی ( )۱۳۵۶و نحوه اجرای محکومیت های مالی ()۱۳۹۴
و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به انضمام مواد قانونی
48

مرتبط ،آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور .تدوین محمدعلی شاه حیدری پور،
غالمحسین افتاده ،حسین کاکای افشار .تهران; قوه قضاییه ،مرکز مطبوعات و
انتشارات.۱۳۹۵ ،
 ۱۳۹۵ج ۲۸آKMH ۲۷۹۵ /

قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین المللی) :همراه با متن مواد
49

نسخ شده و اصالحی ،قوانین و مقررات مرتبط و مکمل آرای وحدت ....الناز
کریم زاده .تهران :جاودانه :جنال.. ۱۳۹۵ ،
۱۳۹۵ج ۲۸آKMH ۱۱۵۵ /
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ردیف

کارنامه وزارت نیرو دردولت یازدهم .وزارت نیرو ،معاونت برنامه ریزی و
50

اقتصادی ،دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی .تهران :وزارت نیرو.۱۳۹۶ ،
۲۲ک ۹الفTK ۱۱۹۳ /

کتاب اباختر .به کوشش محمدجواد احمدی نیا .تهران :خانه کتاب۱۳۹۵ ،
51

۳الف ۷نPN ۹۸ /

کالهبرداری و جرایم در حکم کالهبرداری .مولف فرهاد اله وردی؛ با دیباچه
52

حسین میرمحمدصادقی؛ ویراستار علیرضا ارژندی .تهران :جنال :جاودانه،
.۱۳۹۷
 82ک7الفKMH 4258 /
گفتاوهای فرهنای آسیایی .برگزارکننده دانشااه مازندران؛ دبیرخانه گفت و

53

گوهای فرهنای بین المللی؛ گردآورنده علی اکبر جعفری؛ ویراستار
سیدمحمدجواد قربی .بابلسر :دانشااه مازندران.۱۳۹۶ ،
۶۲ ۱۳۹۶گHM ۶۲۱ /

مجموعه قوانین و مقررات شیالت ایران  .گردآوری و تدوین افشین عادلی،
54

رضا عباسپور نادری .گرگان :دانشااه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
.۱۳۹۶
 3م2عKMH 3340 /
مجموعه قوانین و مقررات اداری  -استخدامی «دفتر اول ،قوانین و مقررات عام

55

اداری -استخدامی»  .گردآورنده رضا شهبازی راد .تهران :قوه قضائیه ،مرکز
مطبوعات و انتشارات.۱۳۹۵ ،
۱۳۹۵ت ۲۸آKMH ۲۹۷۰ /

مجموعه قوانین و مقررات کیفری :به انضمام آراء وحدت رویه دیوان عالی
56

کشور . ...گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه؛ ویراستار
حسین رازانی .تهران :قوه قضاییه ،مرکز مطبوعات و انتشارات.۱۳۹۶ ،
۱۳۹۶ب KMH ۸/۳۷۹۳
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( بهمن و اسفند )97
محمودصدیقی

عنوان -سال نشر -شماره راهنما

ردیف

مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی :مشتمل بر قانون نظام صنفی کشور . ...
57

گردآوری و تدوین بهزاد عزتی لطف ،جالل طالبی .تهران :قوه قضاییه ،مرکز
مطبوعات و انتشارات. ۱۳۹۷،
۲۸ ۱۳۹۷آKMH ۳۴۲۹ /

مجموعه مقررات حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی .تالیف و تدوین
58

دفتر حقوقی دانشااه؛ به اهتمام شورای راهبردی امور حقوقی و معاونت های
سازمان مرکزی .تهران; دانشااه آزاد اسالمی.۱۳۹۵. ،
معجم الکلمات المصطلحیه فی لسان العرب :الحیوان و النبات .ممدوح محمد

59

خساره .دمشق؛ مطبوعات مجمع اللغه العربیه بدمشق۱۴۳۱[ ،ق=۲۰۱۰م].
۶م ۵خPJ ۶۱۶۷ /

مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی ،تبلیغات و ارتباطات :کتابی برای
پیشبرد و گسترش مهندسی تبلیغات و روابط عمومی  .تالیف و ترجمه احمد
60

روستا ،علی خویه؛ ویراستار فهیمه احمدی .تهران :موسسه خدمات فرهنای
رسا.۱۳۹۳ ،
۹م ۷۸رHF ۵۸۲۳ /

نااهی به المپیادهای علمی  -دانشجویی در ایران.تهیه و تدوین دبیرخانه
61

المپیاد علمی  -دانشجویی کشور .ویرایش .۳تهران; سازمان سنجش آموزش
کشور; .۱۳۸۵
۷۷نLB ۳۰۶۹ /

واژه نامه تشریحی اخترشناسی فارسى به انالیسى  -انالیسى به فارسی .
61

شهاب صقرى .تهران :اختران.۱۳۹۷ ،
۲و ۷صQB ۱۴ /
ویژه نامه بیست و پنج سال برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی (زمستان
 .)۹۰صاحب امتیاز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛ تهیه و تدوین

62

آذر اورنایان .تهران :سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،معاونت نو،
.۱۳۹۰
۸۴الف ۱آQ ۱۸۰ /
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محمودصدیقی

عنوان -سال نشر -شماره راهنما

ردیف

ویژه نامه هجده سال برگزاری جشنواره جوان خوارزمی (و بیست و هشت سال
برگزاری بخش دانش آموزی) بهار  . ۱۳۹۶تهیه و تدوین آذر اورنایان؛ مدیر
63

مسئول علی رضا اللهیاری .تهران :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان
پژوهش های علمی و صنعتی ایران ،اداره کل امور جشنواره و مسابقات علمی
و فناوری.۱۳۹۶ ،
۵ج ۱آQ ۱۸۰ /
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