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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1 

و  نیتام تیری.گردآورنده مد ۱۳۹۵زا  یانرژ ینفت یمصرف فرآورده ها آمارنامه

روابط  ران،یا ینفت یورده هاپخش فرآ یوزارت نفت، شرکت مل :تهران . عیتوز

               .  ۱۳۹۵اداره انتشارات، ،یعموم

2 
. اصف اهلل حیذب بامقدمه. انیثابت اهلل حیذب. هیصفو دروه یخیتار یها نامه و اسناد

  .۱۳۴۳ ،نایسابن: تهران

3 

 مجلس سوم و دوم ادوار) تیمشروط دوره در ثالث اتیوال و همدان اسناد

 اسناد مرکز و موزه کتابخانه، :تهران. یمظفر دیجمش کوشش به(. یمل یشورا

 .۱۳۹۲،یاسالم یشورا مجلس

4 

 ،یتننوان یننیمال رضننایعل کوشننش بننه. رانیننا فرهننن  ادیننبن از یاسننناد

 و ینسنانا علنوم پژوهشنااه :تهنران. یملکن دایل ،یمحمد نیدمحمدحسیس

 .۱۳۹۶ ،یفرهنا مطالعات

5 
: قم.یخراسان یرضوان محمدرضا. میالکر القرآن الدوات المفهرس المعجم

 .۱۳۹۲ ،دارالعلم

6 

 یقمر یهجر نهم قرن انیپا تا ورود آغاز از: رانیا سادات یخیتار اطلس

 ابوالفضل ها نقشه میترس ؛یبرجک ییرضا لیاسماع.  بزرگ خراسان سادات

 ،یجو چهار رمحمدطاه راستارانیو ؛یجالل روزیپ نمودارها میترس ؛یزارع

. یباغستان محمد پاکدامن، محمدحسن ابانیارز ؛یمصلح انیلیجل یمصطف

 .۱۳۹۷ ،یاسالم یپژوهشها ادیبن: مشهد

 
BP ۵۳/۷  ۶الف ۶ر/ 

7 
[ فیتال] و ترجمه.  ییایتالیا روزمره اصطالحات و مکالمات: سفر در ییایتالیا

  .۱۳۸۰ ،استاندارد: تهران  .۲راستیو. یلیاسماع ماهرخ ،یعباس یعل
PC ۱۱۲۱ /۹الف ۲ع 

8 

فر،  یوسفیبه کوشش شهرام  .یشمس ۱۳۴۳ - ۱۳۶۱فرهن :  ادیبن یها انینب

 ۱۳۹۶ ،یو مطالعات فرهنا یپژوهشااه علوم انسان :. تهرانیتوان ییمال رضایعل

.  
AS ۵۷۱ /۹۲ب ۵آ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

9 
 ،یاصالن فرهاد کوشش به. مطلق یخالق جالل شیرایپ هیپا بر: شاهنامه ابیتیب

 . ۱۳۹۶ ،سخن: تهران. یپورتق معصومه
PIR ۴۴۹۴ /۹ب ۶الف 

10 

 یدر سننفر: مکالمننات و اصننطالحات روزمننره ترکنن یجننانیآذربا یترکنن

بنه  ناجنه؛یزاده  یاصنل، عبناد ممن یبانیو ترجمه صابر ش فی.تالیجانیآذربا

 . ۱۳۹۵،استاندارد :مفرد.تهران روزیپ یکوشش محمدمهد

PL ۳۱۲ /۴ت ۷م 

11 
 .۱۳۹۱ ،یخرسند :تهران .یمشهد یعل فیتال. ستیز طیمح حقوق ینولوژیترم

KMH ۳۱۲۷ /۴۲ت ۵م 

12 

 یمشاور عل راستاریفر؛ و ی.محمدرضا محمدیریندازه گا یکاهایتزاروس 

موسسه  ;فر.تهران یاکرم محمد ،یپژوهشار شهره انصار راستارانیفروزفر؛ و

 .۱۳۷۸ ;رانیا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق
QC ۸۲ /۴ت ۳م 

13 

بهمن  ۱۶-۱۸ رانیا یمرتع و مرتع دار یمل شیهما نیدوم یمقاله ها دهیچک

موسسه : [. تهرانارانی...]و درانیا یبرگزارکنندگان انجمن مرتعدار .۱۳۸۰ ماه

 . ۱۳۸۰،جنالها و مراتع قاتیتحق

14 
 یدری. ترجمه نرگس حینیدر سفر: مکالمات و اصطالحات روزمره چ ینیچ

 .۱۳۹۳ ;استاندارد ;. تهرانییلقا الیل راستاریو ؛یلیمنج

PL ۱۱۲۱ /۹۲چ 

15 

 ۱۳۸۷آبان ماه  ۲۱ - ۲۲ رانیو آسفالت ا ریق شیهما نیخالصه مقاالت چهارم

و آسفالت،  ریبرگزارکنندگان موسسه ق . ۲۰۰۸نوامبر  ۱۱ - ۱۲مطابق با 

وفا.  نینازن ،یرمحمدصادقیم دیمج میو تنظ هیپژوهشکده حمل و نقل؛ ته

 ۱۳۸۷ ;یترابر وزارت راه و ;تهران
TE ۲۷۰ /۸۲هن 

16 

ماه  وریچهارم تا هفتم شهر رانیا یکناره علوم باغبان نیخالصه مقاالت هشتم

 نا،یس یدانشااه بوعل ،رانیا یبرگزارکنندگان انجمن علوم باغبان .۱۳۹۲

 یاستاندار یبا همکار ؛یوزارت جهاد کشاورز یاهیگ داتیمعاونت امور تول
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف
[؛ با ارانی...]و دیخان یحسن سار میو تنظ شیرای[؛ وارانیهمدان...]و د

 .۱۳۹۲ ;نایس یدانشااه بوعل ;[. همدانارانی...]و دیرباط دهیشه یهمکار

SB ۴۵۰/۹۳   ۹ک/ 

17 

 جامعه نظارت ؛یبرج یعقوبعلی یعلم ریمد. السالم هیعل رضا امام دانشنامه

 و فرهن  وزارت ه،یالعالم( ع) یالمصطف جامعه[ یبرا]  ه؛یالعالم( ع) یالمصطف

 نیب مرکز: قم (. ع) رضا امام یهنر یفرهنا یالملل نیب ادیبن ،یاسالم ارشاد

 . ۱۳۹۶،(ص) یالمصطف نشر و ترجمه یالملل

BP ۳۵/۴۷ /ج۲،۱ ۲۲د 

18 

 ،یو ناارش یروش شناخت ،ینظر یدهاکری: رورانیدانشنامه فرهن  معاصر ا

: . تهرانیقاسم نیپرو یبا همکار ؛ینعمت اهلل فاضل یمدخلها. به سرپرست

 . ۱۳۹۴ ،رانیا یاسالم یجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل
PN ۲۳۹ /۲۲ف ۲د 

19 

                                                                            

 راستاریسرو قرآن، معارف و فرهن  پژوهشکده هیته. اخالق یقرآن دانشنامه 

 ;قم. یانصار محمدباقر یادب و یفن راستاریسرو ؛یخراسان یعل یعلم

  –۱۳۹۵ ;یاسالم فرهن  و علوم پژوهشااه

 ۱ج

 BP ۱۰۳/۳د/ ۲

20 

 هی[؛ تهارانی...]و دیهاشم درضایفقه و اصول. به کوشش س یقرآن دانشنامه

 ؛یخراسان یلع یعلم راستاریپژوهشکده فرهن  و معارف قرآن؛ سرو

پژوهشااه علوم و فرهن   ;. قمیمحمدباقر انصار یو ادب یفن راستاریسرو

 ۱۳۹۷ ;یاسالم

                                                                         1ج 
BP ۱۴۷/۲ د/  ۲۲   

 
21 

 :. تهرانیاشکان زند یو گردآور نی. تدورانیا ییدستنامه اشکال دارو

 .۱۳۹۶ ،نوربخش

RS ۱۴۱/۷۵  ۹۲ز ۹الف/ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

22 

 گمنام معتادان انجمن.  رانیا گمنام معتادان انجمن: یبهبود جلسات یراهنما

 ران،یا گمنام معتادان انجمن ;تهران. گمنام معتادان یرسان اطالع تهیکم ران؛یا

 .تا یب
HV ۵۸۰۱ /۲۲۱ر 

23 

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

غالمرضا امیرخانی. تهران; سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

 ایران; ۱۳۹۶.
Z ۸۴۶ /۱۳۹۶ ۲۲ح ۷م  

24 

و ترجمه  فیتال . یدر سفر: مکالمات و اصطالحات روزمره روس یروس

 :نژاد.  تهران یمانیمطهر، عبدالصاحب سل یمیجان اهلل کر ،یمحمدرضا محمد

 .۱۳۹۶ ،استاندارد

PG ۲۱۲۱ /۹۲ر ۳م 
 
25 

 - جاتیسبز - ییشامل: مواد غذا یاهیگ یها یخوراک یو گرم یسرد  

    ;زی. تبریانی. مولف کاظم کیمزاج شناس ره،یو غ اتیلبن -حبوبات  -ها  وهیم

 . ۳۸۶۱، زرقلم 
R ۱۳۵ /۴س ۹ک  

26 

 یجمهور یو فرهنا یاجتماع ،یبرنامه ششم توسعه: اقتصاد یلیسند تفص  

و برنامه  تیریسازمان مد ،یجمهور استیر (. ۱۳۹۵-۱۳۹۹) رانیا یاسالم

کشور؛ مرکز اسناد؛  یزیو برنامه ر تیریدسازمان م ;کشور. تهران یزیر

 .۱۳۹۴ ،مدارک و انتشارات

HC ۴۷۳ /۸۳۲س 

27 

 ارراستیو ا؛یرنیمنصوره پ فی. تالریو تصو خیتار تی: به روایشاهنامه پهلو

 یرو ریتصاو یها یتابناک؛ نقاش نیرحسیام یسیخط و خوشنو ا؛یرنیپ وشیدار

انتشارات  ؛لندی: مرکایمتحده آمر االتی. ایسجاد یجلد و داخل کتاب مهد

  . ۱۳۹۶ ،رانیمهر ا
DSR ۱۴۷۶ /۲ش ۹پ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288075&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288075&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288075&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286591&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286591&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286591&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288252&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288252&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288252&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=213290&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=213290&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=213290&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286675&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286675&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286675&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286675&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288047&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288047&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288047&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288047&lang=fa


 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

28 

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

 ه،ییقضا قوه :تهران. یذبح نیحس مولف. دیجد حقوق نظم در یبعد الحاقات

 .  ۱۳۹۷، انتشارات و مطبوعات مرکز
KMH ۴۴۰۴ /۳۶ش ۲ذ 

29 
    اکبر  یدعلی. سیو کاربرد ی: آموزش عملشرفتهیبه زبان پ یشرح قانون مدن

. ۳۹۶۱ ;کتاب آوا ;. تهرانانیتقو  . 

۳۰ 

     . ی. گردآورنده اشرف کافیو معادل آنها در فارس یسیانال یضرب المثل ها

.۱۳۹۲، سخن گستر :مشهد  . 

 PN ۶۴۲۱ /۴ض ۱۷ک  

31 

....  عبارت لغت،فرهن    ۵۵۰۰۰ شامل: رهنما یفارس - فرانسه ییایآر فرهن 

 . ۱۳۸۸ ;رهنما ;تهران [ .  ارانید و... ] اسفه یکاظم میابراه
 PC ۲۶۵۰ /۲ف 

32 
 .۱۳۹۱ ،بلور نشر :رشت. یریغد لیجل.  یعروض اصطالحات فرهن 

 PIR  3559 /غ4 ف4

33 

 ؛[ارانید و...]کرنو یمار نظر ریز. تیرا یکپ و مولف حقوق یقیتطب فرهن 

 رضایعل راستاریو ؛یمحمد پژمان ،یوادقان محمدزاده رضایعل حیتوض و ترجمه

 .۱۳۹۰ ،انتشارات موسسه تهران، دانشااه :تهران. یاستوار
 K ۱۴۱۹/۵  ۴۲ف/ 

34 

 :.تهران یدیروح اهلل شه راستاریو ؛یقباد می. مرثیعلوم حد یفیتوص فرهن 

  .۱۳۹۶ ،یو مطالعات فرهنا یپژوهشااه علوم انسان
 BP ۱۰۶/۲ ف ۲ق/  ۴۲   

35 

  ،خاور یآوا: . تهرانیمنصور داهللی. یافعال زبان فارس یشناخت شهیفرهن  ر

۱۳۹۶.  
PIR ۲۷۷۱ /۴ف ۸م 

36 

 :تهران(. کاظم حاج) یزدانی ینعلیحس مولف.  هزاره فیطوا انهیعام فرهن 

 .۱۳۷۳ ،دانش گنج

 PIR ۳۱۰۷ /۴ف ۴ی 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

37 

. پهلوان وانیک نیتدو و پژوهش ،یگردآور. یرانیا جهان در یعروس فرهن 

 ۱۳۹۴ . ، علم نشر : تهران

 GT ۱۷۵۳ /الف۹ پ۹     

 

38 

: تهران. رهیبص عبدالحسن راستاریو ار؛یکاش فیلط فیتال. کیزیف فرهن 

 .۱۳۹۴،معاصر فرهن 

 ج.3
QC ۵ /۴۲ف ۲ک  

39 

 ،یلطف محمدکاظم مشترک فیتال. یفارس - فرانسه: یحقوق لغات فرهن 

 .  ۱۳۹۴،مهرسا: تهران. یکوثر دیوح
K ۵۲ /۴ف ۶ل 

40 

 ؛یاسالم مدارک و اطالعات مرکز نیتدو و هیته. یقرآن علوم نامه فرهن 

 :قم. یرجب فاطمه ،یریخ محمد راستارانیو ؛یانصار محمدباقر راستاریسرو

 :قم هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر ،یاسالم فرهن  و علوم پژوهشااه

۴۳۹۱ . 
Z ۷۸۳۵ /۴۲ف 

41 
 .۱۳۹۵ ،کالغ: تهران. یایب معصوم اکبر کارور؛ ترل. مارکس ی نامه فرهن 

HX ۳۹/۵  ۴ف ۲ک/ 

42 

 از یگروهن فیتنال. یخیتنار المعنارف رهیندا یاسنالم مولفنان نامنه فرهن 

 پژوهشنااه :قنم(. ع) تینب اهل رهیس و خیتار پژوهشکده هیته پژوهشاران؛

  -۱۳۹۶، یفرهنا مطالعات و یانسان علوم
Q ۱۸۰ /ج.  ۵ج ۱آ 

43 

 نیپرو ترجمه ونسکو؛ی مولفان گروه فیتال. یدرس برنامه واژگان فرهن 

 .۱۳۹۶ ،رانیکتاب گهواره :تهران. ییخزا الیل ،یاحمد
LB ۲۸۰۶/۱۵  ۴۳۲ف/ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

44 
 یس[. ارانید و...]یمیمق افضل مولفان. یراحمدیبو یلر یها واژه فرهن 

 .۱۳۹۴ ،مانا فرهن  ;سخت
PIR ۳۲۸۴ /۴ف ۸۳ب 

۴۵ 

مرکز  ه،ییقوه قضا  :.تهرانهیی. پژوهشااه قوه قضایفریک یدادرس نییقانون آ

 .۱۳۹۳،مطبوعات و انتشارات
KMH ۴۶۱۰ /۱۳۹۳ ۲۲ق 

64 

 و اصالحات با همراه( ۴/۱۲/۱۳۹۲ مصوب) یفریک یدادرس نییآ قانون 

 نیتدو و یگردآور... .کشور یعال وانید هیرو وحدت آراء انضمام به: الحاقات

 قوه : تهران.یرازان نیحس راستاریو ه؛ییقضا قوه انتشارات و مطبوعات مرکز

 .۱۳۹۷،انتشارات و مطبوعات مرکز ه،ییقضا
KMH ۴۶۱۰ ۱۳۹۷ 

47 

و قانون ( ۱۰/۱۱/۱۳۹۵توسعه کشور )مصوب یبرنامه ها یقانون احکام دائم

 یاسالم یجمهور یو فرهنا یماعاجت ،یبرنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد

مرکز  نیو تدو یبه انضمام قانون ... . گردآور( ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)مصوب  رانیا

 ه،یقوه قضائ :. تهرانیرازان نیحس راستاریو ه؛ییمطبوعات و انتشارات قوه قضا

 . ۱۳۹۷،مرکز مطبوعات و انتشارات

KMH ۱۵ /۱۳۹۷ ۹الف 

84 

( ۱۳۹۴) یمال یها تیمحکوم یو نحوه اجرا( ۱۳۵۶) یاحکام مدن یاجرا نیقوان

 یبه انضمام مواد قانون هیقوه قضائ یاداره کل حقوق یمشورت یها هیو نظر

پور،  یدریشاه ح یمحمدعل نیکشور. تدو یعال وانید هیمرتبط، آراء وحدت رو

مرکز مطبوعات و  ه،ییقوه قضا ;افشار. تهران یکاکا نیافتاده، حس نیغالمحس

 .۱۳۹۵ ،انتشارات
KMH ۲۷۹۵ /ج ۲۸آ ۱۳۹۵   

94 

 مواد متن با همراه(: یالملل نیب و یمل) یفکر تیمالک حقوق مقررات و نیقوان

 الناز.... وحدت یآرا مکمل و مرتبط مقررات و نیقوان ،یاصالح و شده نسخ

 .. ۱۳۹۵، جنال :جاودانه :تهران. زاده میکر
KMH ۱۱۵۵ /۱۳۹۵ج ۲۸آ 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

50 

 و یزیر برنامه معاونت رو،ین وزارت. ازدهمی دردولت روین وزارت کارنامه

  .۱۳۹۶، روین وزارت : تهران. یقیتلف و یراهبرد یزیر برنامه دفتر ،یاقتصاد
TK ۱۱۹۳ /۲۲ک ۹الف 

51 

   کتاب اباختر. به کوشش محمدجواد احمدی نیا. تهران:  خانه کتاب،  ۱۳۹۵

PN ۹۸ /۳الف ۷ن 

25 

 باچهیبا د ؛ی. مولف فرهاد اله وردیدر حکم کالهبردار میو جرا یکالهبردار

 ،جنال: جاودانه :. تهرانیارژند رضایعل راستاریو ؛یرمحمدصادقیم نیحس

۱۳۹۷.  

KMH 4258 /7الف ک  82 

35 

گفت و  رخانهی. برگزارکننده دانشااه مازندران؛ دبییایآس یفرهنا یگفتاوها

 راستاریو ؛یاکبر جعفر یگردآورنده عل ؛یالملل نیب یفرهنا یگوها

  .۱۳۹۶ ،دانشااه مازندران :. بابلسریقرب دمحمدجوادیس
HM ۶۲۱ /۱۳۹۶ ۶۲گ 

45 

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

رضا عباسپور نادری. گرگان: دانشااه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

.۱۳۹۶ 

KMH 3340 /2ع م  3 

55 

و مقررات عام  نیقوان ،دفتر اول» یاستخدام - یو مقررات ادار نیمجموعه قوان

مرکز  ه،یقوه قضائ: راد. تهران یگردآورنده رضا شهباز.  «یاستخدام -یادار

 .۱۳۹۵ ،و انتشارات مطبوعات
KMH ۲۹۷۰ /۱۳۹۵ت ۲۸آ  

65 

 یعال وانید هیرو وحدت آراء انضمام به: یفریک مقررات و نیقوان مجموعه

 راستاریو ه؛ییقضا قوه انتشارات و طبوعاتم مرکز نیتدو و یگردآور... . کشور

 .۱۳۹۶ ،انتشارات و مطبوعات مرکز ه،ییقضا قوه : تهران. یرازان نیحس
KMH ۳۷۹۳/۸  ۱۳۹۶ب 
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

75 

کشور ... .  ی: مشتمل بر قانون نظام صنفیت نظام صنفو مقررا نیمجموعه قوان

مرکز  ه،ییقوه قضا :. تهرانیلطف، جالل طالب یبهزاد عزت نیو تدو یگردآور

 . ۱۳۹۷،مطبوعات و انتشارات
KMH ۳۴۲۹ /۱۳۹۷ ۲۸آ 

85 

 نیو تدو فی. تالیلیتکم التیو تحص یمجموعه مقررات حوزه معاونت آموزش

 یو معاونت ها یامور حقوق یراهبرد یدانشااه؛ به اهتمام شورا یدفتر حقوق

 .۱۳۹۵. ،یدانشااه آزاد اسالم ;. تهرانیسازمان مرکز

95 

و النبات. ممدوح محمد  وانیلسان العرب: الح یف هیمعجم الکلمات المصطلح

  .م[۲۰۱۰ق=۱۴۳۱] ،بدمشق هیمطبوعات مجمع اللغه العرب؛ خساره. دمشق
PJ ۶۱۶۷ /۶م ۵خ 

60 

 یبرا یو ارتباطات: کتاب غاتیتبل ،یابیدر بازار یذهن و ان ال پ یمهندس 

و ترجمه احمد  فی. تال یو روابط عموم غاتیتبل یو گسترش مهندس شبردیپ

 یفرهناموسسه خدمات  :. تهرانیاحمد مهیفه راستاریو ه؛یخو یروستا، عل

 .۱۳۹۳ ،رسا
HF ۵۸۲۳ /۹م ۷۸ر 

61 

 رخانهیدب نیو تدو هی.تهرانیدر ا ییدانشجو - یعلم یادهایبه المپ یااهن

سازمان سنجش آموزش  ;تهران.۳ شیرایکشور. و ییدانشجو - یعلم ادیالمپ

 .۱۳۸۵ ;کشور
LB ۳۰۶۹ /۷۷ن 

61 

.  یبه فارس سىیانال - سىیفارسى به انال یاخترشناس یحیواژه نامه تشر

                         .۱۳۹۷، اختران: شهاب صقرى. تهران

QB ۱۴ /۲و ۷ص 

62 

)زمستان  یخوارزم یالملل نیجشنواره ب یو پنج سال برگزار ستینامه ب ژهیو

 نیو تدو هیته ران؛یا یو صنعت یعلم یوهشهاسازمان پژ ازیصاحب امت(. ۹۰

 ،معاونت نو ران،یا یو صنعت یعلم یسازمان پژوهشها :. تهرانانیآذر اورنا

۱۳۹۰. 
Q ۱۸۰ /۸۴الف ۱آ 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285281&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285281&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=285281&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286697&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286697&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=286697&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=289134&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=289134&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288472&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288472&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288472&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=288472&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=205847&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=205847&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=205847&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=287213&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=287213&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=240380&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=240380&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=240380&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=240380&lang=fa
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 کتابخانه مرکزيرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (97 اسفند و بهمن )

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

63 

و هشت سال  ستی)و ب یجشنواره جوان خوارزم یهجده سال برگزارنامه  ژهیو

 ریمد ؛انیآذر اورنا نیو تدو هیته . ۱۳۹۶( بهار یبخش دانش آموز یبرگزار

سازمان  ،یو فناور قاتتحقی علوم، وزارت: . تهرانیاریرضا الله یمسئول عل

 یت علماداره کل امور جشنواره و مسابقا ران،یا یو صنعت یعلم یپژوهش ها

 .۱۳۹۶، یو فناور
Q ۱۸۰ /۵ج ۱آ  

 

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=289106&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=289106&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=289106&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=289106&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=289106&lang=fa

