
)90اسفند(کتابخانه مرکزي رسانی ومرکزاطالع فارسیتازه هاي مرجع 

١

وضعیت نشر-پدیدآور -عنوان شماره کنگرهرکورد

م١٢٣٨٨٩ TK ۵١٠۵/٨٧۵ الف/  ٩
١۴ ھـ

نوشته آندرو / هاي علمیراهنماي استفاده از منابع اینترنتی در نوشته: آنالین
. 1389دبیزش، : تهران-.هارناك، جین کلپینگر؛ مترجم فاطمه باجی

م٩۵٩٢٨ PE ١۶۴۵ ع/ ت۴  المکتبۀ : بیروت- ].و دیگران... [وضعه قسطنطین تیودوري/ العربی-المنجد االنکلیزي ٩ 
. م1997الشرقیۀ، 

م١٢۵٠٧١ HD ٩۵٠٢ الف/ الف٩   ٩
١٣٨٨

-.ریزي کالن برق و انرژيدفتر برنامه] تهیه و تدوین/ [1388ترازنامه انرژي سال 
. 1390رژي، وزارت نیرو، معاونت امور برق و ان: تهران

م١٢۴٣٨٩ DSR ١۴۶١/۵ ف/ ھـ٢   ٨
١٣٨٩

به کوشش / المللی فارس در جنگ جهانی اولچکیده مقاالت همایش بین
شناسی، بنیاد فارس: تخت جمشید: شیراز-.شناسیبنیاد فارس] با همکاري[پور؛ اکبر صفیعلی

1389 .

م١٢۴٣۵٨ BP ٢۶۴ ش/ د٣  معرفی آرامگاههاي : مذهبی، فرهنگی و تاریخی ایراندانشنامه اماکن٢ 
. 1389فهرست، : تهران- .به کوشش حیدر شجاعی/ ...پیامبران ، امامان 

م١٢٢٢۴٣ DSR ٢٠٧٣ ص/ م٧۵  پدیدآورنده مجموعه فرهنگی و مذهبی تخت فوالد؛ مدیر / دانشنامه تخت فوالد اصفهان٣ 
تفریح شهرداري سازمان فرهنگی: اصفهان-.پوراستار ناصر کریمدانشنامه اصغر منتظرالقائم؛ ویر

. 1389اصفهان، 

م١٢١٩٢٣ HB ۶١۵ د/ بنیاد : تهران-].و دیگران... [فارسی شوراي علمی جهانگیر یدالهی/ دانشنامه کارآفرینی٢ 
. 1388موسسه کار و تامین اجتماعی، : دانشنامه نگاري ایران

م١٢٢۶٠۵ BL ٣١ ف/ د٩  علم، : تهران-.فیشر؛ ترجمه مرضیه سلیمانیماري پت/ المعارف ادیان زنده جهاندائره٢ 
1389 .

م١٢١۴۵١ Z ۶٩۵ ي/ س٨  جکی گانندرن؛ / هاي موضوعی کتابخانه کنگرهراهنماي استفاده از سرعنوان۴۵ 
. 1390کتابدار، : تهران-.ترجمه فیروزان زهادي

م١٢٣۵٩۶ BBR ٧۶٨ غ/ ف٧  تالیف / الدین یحیی سهرورديفرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق شهاب۴ 
. 1380انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، : تهران- .محمدخالد غفاري

١٢٢٢٧
م PE ١۶۵۴ ف/ ح٢   ٩

داراي هشتاد هزار لغت و اصطالح و مثل : فارسی-فرهنگ بزرگ انگلیسی 
هزار جمله و عبارت براي هاي فارسی آنها و سیو معنیدر زبان انگلیسی 

. 1347بروخیم، : تهران-.نمونه و توضیح نکات دستوري

م١٢٣٧٩٢ TH ۶٠١۴/۵ س/ ف٨   ۴
١٣٨٩

تألیف / dictionary of building services=فرهنگ تاسیسات ساختمان
. 1389یزدا، : تهران-.یدمهندسی تهویه و تبرنشریه فنی] براي[محمدرضا سلطاندوست؛ 

م١٢٣١۴٢ QC ۵ ع/ ف٨  دانشگاه صنعتی : تهران- .زادهصدیقه علیدوست، رضا افضل/ فرهنگ تشریحی فیزیک۴ 
. 1390خواجه نصیرالدین طوسی، 

١٢٢٧٧۵
م
BF ٣١ ف/ ف٩   ۴

. 1389ویرایش، : تهران-.مهرداد فیروزبخت/ شناسی و روانپزشکیفرهنگ جامع روان



)90اسفند(کتابخانه مرکزي رسانی ومرکزاطالع فارسیتازه هاي مرجع 

٢

١٢۵٠٧۶
م HD ٩۵۶٠/٣ م/ ف٣ به / "دانشنامه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی"فرهنگ دانشنامگی نفت ۴

. -1385انجمن نفت ایران، : تهران-.فرسرپرستی سیدرضا مختاري

م١٢۴٢٨٢ PIR ۴٧۴٧ آ/ ف٢  انجمن : تهران-.به کوشش محمد مهیار/ فرهنگ لغات و کنایات دیوان مسعود سعد۴ 
. 1377آثار و مفاخر فرهنگی، 

م١٢۴٢۶٨ Z ۶۶٢١ م/ ف٨  : تهران-.به کوشش مریم نیل قاز/ فهرست اسناد کتابخانه مجلس شوراي اسالمی٨٣ 
. 1390کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، 

م١٢۴٣٣٣ NK ٣۶٣٩ ف/ ک٢  هاي خطی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه فهرست کاتبان نسخه۴٣ 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، : تهران-.رضاییتالیف پریسا کرم/ تهران
1390 .

٢۴٩٨١
م Z ۶۶٢١ م/ ٣۴

فهرست کتابخانه مجلس شوراي ملی ایران، کتب خطی فارسی و عربی و 
. - 1305مجلس شوراي ملی، :تهران- .ترکی

م٩٩٠٢۵ PE ١۶۴۵ ع/ ه۴   ٢
هوکنز، جون وستون، . تصنیف جویس م/ عربی-انکلیزي : قاموس اکسفورد المحیط

اکادیمیا، : بیروت- ].ودیگران...[العربی محمد بدوي- جولیا سوانل؛ المعجم االنکلیزي 
]. م1996[

١٢٢٧۴٠
م
KMH ٣١٩٧ آ/ ]قوانین و احکام. رانای[٢٨١٣٨٩

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران به انضمام قانون 
. 1390راه نوین، : تهران-.تدوین داوود صادقیان/ مدیریت خدمات کشوري

١٢٢٨٧۶
م Z ٣٣۶٨ الف/ چ۶ ٨

: اصفهان- .محمدعلی چلونگر/ کتابشناسی توصیفی جغرافیاي تاریخی اصفهان
. 1385شناسی و خانه ملل، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداري اصفهان، مرکز اصفهان

م١٢۴٢٧۶ Z ۵۶٣٠ ن/ ک۶  زاده؛ با مقدمه و راهنمایی گردآوري و تدوین زهرا نظري، احمد پیشگاه/ کتابشناسی رسانه٢ 
.1390پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، : تهران-.پروفسور حمید موالنا

م۴۴٣۵۴ HF ١٠٠٢/۵ م/ م٨   ٣
١٣٧٠

کمیته اصطالحات / اقتصادي-مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطالحات بازرگانی 
موسسه مطالعات و : تهران-.].3ویرایش [-.و تعاریف موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

. 1370پژوهشهاي بازرگانی، 

م١٢٣٨٣١ HD ٩۵٠٢ الف/  ٩٢
فال ٩٣١٣۶٨٨-٧

ریزي کالن برق و دفتر برنامه/ )1367-88(سال آمار انرژي کشور 22مروري بر 
. 1390وزارت نیرو، : تهران- .انرژي

٧٣۵٧۴
م BP ۶٧ س/ م٢ ۶

دارالفکر : بیروت-.محمد عدنان سالم، محمد وهبی سلیمان/ معجم کلمات القرآن العظیم
. ق1419دارالفکر، : المعاصر؛ دمشق

م١٢۴٨٢٣ Z ٣٢٠٨ آ/ م٣۵  تالیف دارا نوسروانجی مارشال؛ / هانویسبررسی کتابشناختی دست: مغوالن در هند٢ 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، : تهران- .ترجمه حسین برزگر کشتلی

1390 .

١٢٢٨٣٢
م
PIR ٢٠٠١ ش/ و٩  . 1386فروهر، : تهران-.هش و نگارش موبدرستم شهزاديپژو/ نامه پازندواژه٢ 


