
کتابهاي فارسی و عربی: پایگاه
90)90بهمن -دي (تابخانه مرکزي تازه هاي مرجع فارسی مرکز اطالع رسانی و ک:نام فایل

)90بهمن بببب
١٩: تعداد

aaaa

١: صفحھ
aaaa

وضعیت نشر-پدیدآور -عنوان شماره کنگرهرکورد

123294
م
RS 9  الف/ 141/75
9  ش 1386

طرح و تالیف اولیه / 1386درسنامه جامع داروهاي رسمی ایران : فارماایران
سعید شهراز، طاهره غازیانی؛ مدیر تالیف ویرایش دوم اکبر شفیعی؛ 

-.با مقدمه احمدرضا دهپورتالیف داروهاي گیاهی بیتا مسگرپور؛
.1387طبیب، : تیمورزاده: تهران-].2ویرایش [

122466
م
BP 8 هـ/ 230/12
1389

/ 1389مهرماه 21چکیده مقاالت همایش ملی عدالت و سیاست 
: مشهد-.برگزارکننده گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

. 1389دانشگاه فردوسی مشهد، 

25849
م
PJ 6636 ف/ ش2  اقبال، : تهران-.تالیف علی اکبر شهابی/ فرهنگ اشتقاقی عربی بفارسی9 

1360 .

60870
م
BF 31 آ/ ف7  -عربی -روانپزشکی؛ انگلیسی -نامه روانشناسی واژه): س(فرهنگ الزهرا4 

کنکاش؛ ]: اصفهان[-.تالیف شهال آکوچیان، حیدرعلی داوري/ فارسی
. 1377انشگاه علوم پزشکی اصفهان، د

22284
م
PIR 3256 آ/  23
66 ص

ها، واژه: شامل یک مقدمه و دو بخش: فارسی-فرهنگ بوره کی یی کردي 
1380نشر پلیکان، : تهران- ).بوره که یی(زاده تالیف صدیق صفی/ اعالم

 .

123396
م
HG 8025 م/ ف3  بیمه مرکزي : تهران- .علی محمودصالحیجان/ نیفرهنگ بیمه و بازرگا42 

. 1389جمهوري اسالمی ایران، پژوهشکده بیمه، 

116835
م
BF 31 ف/ -انگلیسی : تربیتیفرهنگ تخصصی روانشناسی، روانپزشکی، علوم4 

آرویج، : تهران-].و دیگران...[ گردآورنده شهنام ابوالقاسمی/ فارسی
1388 .

122900
م
Z 282 پ/ ف9  علیرضا / فارسی-انگلیسی -انگلیسی : فرهنگ جامع چاپ و نشر42 

.ج3. 1388شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، : تهران-.پورممتاز

122147
م
BP 236 خ/ ف8  اهللا سید هاي مرحوم آیتنوشتهبر پایه دست: فرهنگ جامع فرق اسالمی4 

.ج3. 1389اطالعات، : تهران-.مینیسیدحسن خ/ مهدي روحانی

123438
م QR 9 س/ ف9 پل سینگلتون، [تالیف / فرهنگ جامع میکروبیولوژي و بیولوژي مولکولی4

: تهران-.؛ ترجمه محمدکریم عمادزاده، عظیم اکبرزاده]دایانا سینزبري
. 1389جهان ادیب، 

121805
م
NA 9010/5 س/  9
36 ف

. 1389آییژ، : تهران-.الدینیتالیف فرانک سیف/ فرهنگ شهرسازي

24981
م
Z 6621 م/ فهرست کتابخانه مجلس شوراي ملی ایران، کتب خطی فارسی و عربی و 34 

. - 1305مجلس شوراي ملی، : تهران-.ترکی



کتابهاي فارسی و عربی: پایگاه
90)90بهمن -دي (تابخانه مرکزي تازه هاي مرجع فارسی مرکز اطالع رسانی و ک:نام فایل

)90بهمن بببب
١٩: تعداد

aaaa

٢: صفحھ
aaaa

122260
م
Z 1012 ب/ م9  -.ی بوذري، محمد آزاديعل/ ماخذشناسی کتابهاي چاپ سنگی و سربی2 

. 1390کتابدار، : تهران

123288
م
Z 720 آ/ م1  : تهران- .زادهتالیف زهرا موسوي/ رسانیمشاهیر در کتابداري و اطالع8 

. 1389همارا، : چاپار

72320
م
BP 66/6 ز/ م9  ین؛ اعداد محمدبسام رشدي الز/ المعجم المفهرس لمعانی القرآن العظیم6 

دارالفکر، : دارالفکر المعاصر؛ دمشق: بیروت- .اشراف محمد عدنان سالم
.ج2. ق1417

123177
م
CS 3020 هـ/ ن87  : تهران-.نگارش فرناز هوشمندرجبی/ هاي خاص اوستایینام: نام نامه2 

. 1386فروهر، 

121903

م
BL 31 گ/ و9   2
1387

-فارسی به انگلیسی (صطالحات دینی و عرفانی فرهنگ ا: نامه ادیانواژه
.../ اسالم، بودایی: شامل اصطالحات ادیان): انگلیسی به فارسی
دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران-].3ویرایش [-.عبدالرحیم گواهی

1387 .

97195
م
PIR 3024 ش/  83
9 ب

: شیراز-.بهروزينقیگردآورنده علی/ ها و مثلهاي شیرازي و کازرونیواژه
. 1348ادراه کل فرهنگ و هنر فارس، 

123826
م
Z 450 د/ هـ8  اسمعیل : تهران-.محقق و نویسنده اسمعیل دمیرچی/ هاي پایدارهویت9 

. 1389دمیرچی، 


