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 انه مرکزيکتابخرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98 فروردین ، اردیبهشت)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

1 

 یمرکز منطقه ا ؛ی. محمدجواد دهقانرانیا یاسالم یعلم جمهور یاطلس مل 

 یاستناد گاهیپا ؛یفناورحوزه معاونت پژوهش و  ،یعلوم و فناور یاطالع رسان

 .1۳۹۷،یعلوم و فناور یاطالع رسان یمرکز منطقه ا :رازیعلوم جهان اسالم. ش

 ج۳
Q 1۲۷ /۹۲د ۹الف 

۲ 

 11و  1۰« : فرصت ها و چالش هایابیبازار»یمل شیهما نیمقاالت اول دهیچک

 یآذرکفاش پور، مجتب ان،یحداد رضایبه کوشش عل . 1۳۹۳ماه  بهشتیارد

دانشگاه  یو اقتصاد یدانشکده علوم ادار تیری[ گروه مدی]برا ؛یمیپورسل

 ی، و اقتصاد یدانشکده علوم ادار ،یدانشگاه فردوس: مشهد. مشهد یفردوس

1۳۹۳ 
HF ۵۴1۵/1۳  ۸۲هـ/ 

3 

                 و  11پس از برداشت  یولوژیزیف یمل شیهما نیمقاالت اول دهیچک  

مقاالت  دهیمجموعه چک میو تنظ شیرای. گروه ورازیش 1۳۹1بهمن ماه  1۲

 یجهاد کشاورز ران؛یا ی[ انجمن علوم باغبانی[؛ ]براگرانی...]و دیراحم دیمج

 . 1۳۹1،رازیدانشگاه ش :رازیاستان فارس. ش

SB ۳۶۰ /۷۲چ 

4 

 ۲۶ یال ۲۴ ،رودخانه یمهندس یالملل نیب ناریسم نیهفتم مقاالت دهیچک 

 یحسون هوشنگ گردآورنده. اهواز چمران دی۰شه دانشگاه 1۳۸۵ ماه بهمن

  .1۳۸۵ ،خوزستان برق و آب سازمان :اهواز. زاده

TC ۴۰۹ /۳م ۸س 

5 
ماه  وریچهارم تا هفتم شهر رانیا یکنگره علوم باغبان نیمقاالت هشتم خالصه 

 .1۳۹۲ ،نایس یدانشگاه بوعل: همدان. 1۳۹۲
SB ۴۵۰/۹۳  ۹ک/ 

6 

. 1۳۹۳مهر ماه  ۲۳ ییروستا داریو توسعه پازن  یمل شیمقاالت هما دهیچک

 یتکتم سربرق راستاریطاهره صادقلو؛ و ،یبوزرجمهر جهیخد میو تنظ نیتدو

مشهد، مرکزپژوهش مطالعات  یمقدم؛ برگزارکنندگان دانشگاه فردوس

 ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف یخراسان، انجمن علم یروستاها ییایجغراف
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 انه مرکزيکتابخرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98 فروردین ، اردیبهشت)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف
...]و یجمهور استیاونت امور زنان و خانواده رکنندگان مع تیحما ران؛یا

 .1۳۹۳ ،مشهد یدانشگاه فردوس: [. مشهدگرانید
HQ 1۲۴۰/۵  ۷چ ۹الف/ 

7 

در  ستیز طیو مح یعیمنابع طب یردای: زن و پایمل شیهما یمقاله ها دهیچک

 یمشهد، انجمن علم ی. برگزار کنندگان دانشگاه فردوسییمناطق روستا

 یمرکز پژوهش ،یشعبه خراسان رضو رانیا ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف

 جهیو نظارت خد نیتدو ؛یخراسان رضو یروستاها ییایمطالعات جغراف

دانشگاه  :مقدم. مشهد یتکتم سربرق راستاریطاهر صادقلو؛ و ،یبوزرجمهر

 .1۳۹۵ ،مشهد یفردوس
HQ 1۲۴۰/۵  ۷۲چ ۹الف/ 

8 

 هیمرض ل،یکم ینظام بهرام نیتدو. 1۳۹۵فرهنگ و هنر سال  یسالنامه آمار 

بهروز  ،یمروست شیاصغر کاراند یعل رنظریز ؛یسه پله، ساره اعظم انیحاج

 تیری[ معاونت توسعه مدی[؛ ]براگرانی...]و دیریهمکاران فاطمه زارع ن ؛یفتح

. یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یراهبرد یزیو منابع، دفتر مطالعات و برنامه ر

 . 1۳۹۶ ،مهر اشراق هیپو یهنر یموسسه فرهنگ :تهران
HD ۹۹۹۹ /۲۴س ۲ک 

9 

)مصوب  رانیوز اتیه 1۳۹۶/۴/۲۸کشور مصوب  یراهبرد انرژ یمل سند 

انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور  (یانرژ یعال یشورا 1۳۹۵/1/۲۳

سازمان برنامه و بودجه : تهران تهیه کننده سازمان انرژی کشور .۹۷/۰۰/1۷

 .1۳۹۷ ،کشور، مرکزاسناد، مدارک و انتشارات
HD ۹۵۰۲ /۹۲س ۹۲الف  

10 

. یکاف . گردآورنده اشرفیو معادل آنها در فارس یسیانگل یالمثل ها ضرب

 .1۳۹۲ ،سخن گستر :مشهد

 
PN ۶۴۲1 /۴ض 1۷ک  
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 انه مرکزيکتابخرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98 فروردین ، اردیبهشت)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

11 

(. یسیانگل - یفارس ؛یفارس - یسیموشک )انگل شرانهیپ یمهندس فرهنگ

 یآوا :صابر. تهران دکاظمیس,-1۳۳۶ دکاظم،یصابر، س,-1۳۳۶صابر، کاظم، 

  .1۳۹۳ ،نشر سبحان ؛سبحان
TL ۷۰۵ /۴۲ف ۲ص 

21 

 یاصل زبان به سیسو تعهدات قانون متن با همراه: سیسو تعهدات قانون

 زان؛یم :تهران. یواحد جواد مترجم. متون دهیگز: ۶۲زانیم( فرانسه)

 .1۳۷۸،دادگستر

KKW 804 1378 

31 

ها  تیمعاف -کفالت  - فهی: نظام وظیعموم فهیو مقررات خدمت وظ نیقوان 

 یعموم فهیمکرر قانون خدمت وظ( ۵۸ماده ) یینامه اجرا نیهمراه با آئ

اضافات و  ،یمنصور؛ به روزرسانریجهانگ نیتدو . 1۳۹۵/11/۲۷مصوب 

 نیحس ی]به روزرسان دآور؛ید نیقوان نیو تدو حیاصالحات واحد پژوهش، تنق

  .1۳۹۷،دارید :[. تهرانیزارع
KMH ۳۷۶۷ /1۳۹۷ ۳آ ۶ن 

41 

 یدادرس نیآئ و التیتشک قانون: یادار عدالت وانید دیجد مقررات و نیقوان

 و اضافات ،یروزرسان به منصور؛ ریجهانگ نیتدو... . یادار عدالت وانید

 نیحس یروزرسان به] دآور؛ید نیقوان نیتدو و حیتنق پژوهش، واحد اصالحات

 .1۳۹۷،دارید :تهران[. یزارع
KMH 1۴۴۲ /۹۵د آ  ۲ 1۳۹۷ 

51 

نامه ها و  نییآ ن،یو مقررات مربوط به مواد مخدر شامل قوان نیقوان مجموعه

آن.  یسازها شیمربوط به مواد مخدر، روان گردان ها و پ یدستورالعمل ها

 ،مرکز مطبوعات و انتشارات ه،ییقوه قضا : . تهرانیذبح نیحس نیو تدو هیته

1۳۹۶ . 
KMH ۴۴۰1 /1۸آ 
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 انه مرکزيکتابخرسانی ومرکزاطالع فارسیهاي مرجع ازهت

    (98 فروردین ، اردیبهشت)

 محمودصدیقی 

 عنوان- سال نشر- شماره راهنما ردیف

61 

و اسناد  رانیدر حقوق ا»و مقررات مرتبط با اطفال و نوجوانان  نیمجموعه قوان

 و یبروزرسان ه؛ییقضا قوه انتشارات و مطبوعاتمرکز نیتدو.  «یالملل نیب

 ;مرکز مطبوعات و انتشارات ه،ییقوه قضا ;هرانراد یشهباز رضا یعلم شیرایو

1۳۹۵. 
KMH ۵1۵/۵  1۳۹۵ت ۲۸آ/ 

71 
[ ترجمه غالمرضا محمد ی. ]گردآور یفریک یالملل نیب وانیمجموعه مقررات د 

. 1۳۸۵ ،دادگستر :. تهرانیمحمد آشور باچهینسل؛ با د    
KZ ۶۳1۰ /۳م ۲۵م 
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