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م114448 PE 1128 ن/ ت6 : تهران-].3ویرایش [- .تیموريتالیف ابراهیم نظري/ Rahnama Toefl= تافل رهنما21388
. 1388رهنما، 

م121367 HD 9502 الف/ الف9 9
1387

: تهران-.ریزي کالن برق و انرژيبرنامهدفتر] تهیه و تدوین/ [1387ترازنامه انرژي سال 
. 1389وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژي، 

م121354 QP 535 ن/ خ8 / سمنان87مهرماه 17-18خالصه مقاالت اولین همایش ملی نمک 81387
دانشگاه : سمنان-.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان] برگزارکننده[

. 1387سمنان، 
م100516 DS 35/627 و/ د9 نوشته ریچارد ویکز؛ ترجمه و ویرایش زیرنظر معصومه ابراهیمی، / دانشنامه اقوام مسلمان2

.ج2. -1383الملل، امیرکبیر، موسسه چاپ و نشر بین: تهران-.پیمان متین

م121920 QA 5 د/ . نشنامه ریاضی؛ سرویراستار متن انگلیسی امزیرنظر شوراي علمی دا/ دانشنامه ریاضی2
نگاري ایران، بنیاد دانشنامه: تهران-.هازوینکل؛ سرویراستار متن فارسی علیرضا مدقالچی

.1ج. -1389
م122161 BP 198/6 ع/ ع8 تحقیق و / )مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی(دانشنامه فقه سیاسی 87

... زاده زاده، همکاران فهیم مصطفیی؛ تدوین و تنظیم ابراهیم موسیتالیف عباسعلی عمیدزنجان
.ج2. 1389دانشگاه تهران، : تهران-].و دیگران[

م121923 HB 615 د/ بنیاد : تهران-].و دیگران... [فارسی شوراي علمی جهانگیر یدالهی/ دانشنامه کارآفرینی2
. 1388اجتماعی، موسسه کار و تامین : دانشنامه نگاري ایران

م121907 G 103/5 ج/ د7 موسسه جغرافیایی و : تهران-.ترجمه و گردآوري عباس جعفري/ دانشنامه گیتاشناسی2
ج2. 1389کارتوگرافی گیتاشناسی، 

م121761 AE 5 ر/ د63 . 1388یران، نگاري ابنیاد دانشنامه: تهران-.مولف مسعود رضایی/ هاي الکترونیکیدانشنامه2
م121802 PE 1645 ن/ د9 The)= ویژه فراگیران ایرانی(المعارف آموزش  زبان انگلیسی دایره2

Encyclopedia of leaning english language] /مترجم و گردآورنده [
. 1389گستر، سایه: قزوین- .محمود نورمحمدي

112757BP 47/35 عکس سعید محمودي ازناوه؛ طراح گرافیک مسعود نجابتی؛ مقدمه و /در این قطعه از بهشت5د/
آستان قدس رضوي، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی : مشهد-.انتخاب اشعار مهدي شجاعی

. 1378آستان قدس رضوي، 
م121600 LGR 316 ي و تهیه و تنظیم مهدي صاحبی علمدار/ شناسه اعضاي هیات علمی دانشگاه تبریز9ش/

. روابط عمومی دانشگاه تبریز: تبریز-.دیگران

م109433 QH 427 خ/ ف3 کی؛ مهدي خجسته/ کمی و سلولی: فرهنگ اصطالحات ژنتیک و اصالح نژاد4
. 1387آییژ، : تهران-.چیان لنگروديویراستار رضا پیله

م113589 PIR 3996 ذ/ ف93 هاي فارسی اقوام ایرانی و مثل: (سیهاي فارالمثلفرهنگ بزرگ ضرب4
ج2. 1388معین، : تهران-.حسن ذوالفقاري/ )کشورهاي فارسی زبان

م122239 DSR 6 س/ ف22 فرهنگ جغرافیایی آبادیهاي کشور  استان آذربایجان غربی شهرستان 4
: تهران-.اییتهیه کننده سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، اداره اطالعات جغرافی/ پیرانشهر

. 1389سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، 
م122240 DSR 6 س/ ف22 فرهنگ جغرافیایی آبادیهاي کشور  استان آذربایجان غربی شهرستان 37

: تهران-.تهیه کننده سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، اداره اطالعات جغرافیایی/ اشنویه
. 1389سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، 
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م122238 DSR 6 س/ ف22 / فرهنگ جغرافیایی آبادیهاي کشور استان خراسان رضوي شهرستان خواف424
سازمان : تهران-.کننده سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح  اداره اطالعات جغرافیاییتهیه

. 1389حغرافیایی نیروهاي مسلح، 

م98161 BP 200/2 ف/ کننده پژوهشکده تحقیقات اسالمی؛ نویسندگان محمد خطیبی تهیه/ )کالم(فرهنگ شیعه4
. 1385زمزم هدایت، : قم-.؛ مدیر پروژه حمید نگارش]و دیگران... [کوشکک

م113121 TP 370 ك/ ف2 غالمرضا / مصور، تشریحی: فرهنگ علوم و مهندسی صنایع غذایی41388
. 1388آییژ، : تهران-.2ویرایش -.اسالمیان، بهارك دیوبندکاظمی

م101629 Z 7835 الف/ م5 موسسه انتشارات امیرکبیر، : تهران- .محمود مدنی بجستانی/ فرهنگ کتب حدیثی شیعه38
.ج2. 1385شرکت چاپ و نشر بین الملل، 

م121922 PE 1645 ف/ ف2 کاري از / هاها در فارسی و سایر زبانها و واژهمعادل برابرها و شرح نامفرهنگ 3
. 1388کار، روزنه: تهران-.پورزاده؛ باهمکاري شهره سراجان، لیال هدایتمحمدمهدي فخري

م118896 PJ 6636 ر/ ف3 ) عربی-فارسی (، )فارسی-عربی : (فرهنگ موضوعی اصطالحات معاصر4
. 1386القربی، ذوي: قم-.آباديفرهاد رجبی نوش/ ....ارانمشتمل بر هز

م109404 P 87/5 د/ اصفهانی؛ ویراستار تالیف عذرا  دبیري/ هاي وابستهفرهنگ واژگان ارتباطات و زمینه4ف2
. 1386آییژ، : تهران-.محرم آقازاده

مرجع102032 Z 1033 2ي/ تالیف و تدوین محمد گلبن، احمد / هاها و یادنامهنامهفهرست توصیفی مقاالت جشن8گ
. 1385انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، : تهران- .شکیب آذر

م121368 Z 6621 م/ ف34 هاي فارسی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي فهرست مجله9
کتابخانه، موزه : رانته- .به کوشش آزاده حیدري/ 1386اسالمی از ابتدا تا پایان سال 
. 1389و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، 

م119406 Z 3369 الف/ الف9 زیر نظر بنیاگذار ایرج افشار؛ / فهرست مقاالت فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی7
. - 1388المعارف بزرگ اسالمی، مرکز دایره: تهران-.ناز کاشیانبکوشش ایران

م121921 Z 3366 آ/ ك6 / 1388هاي منتشر شده در سال فهرست موضوعی کتاب: کارنامه نشر21388
صائین؛ به اهتمام داریوش ؛ زیر نظر علی شجاعی]و دیگران ... [ کنندگان نسترن تجدد تهیه

. 1389خانه کتاب، : تهران-.مطلبی، آزاده نظربلند
م121340 HG 3270/2 آ/ ك7 ارات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، پژوهشکده پولی کتابشناسی انتش2

بانک مرکزي جمهوري اسالمی : تهران-.و بانکی، موسسه عالی بانکداري ایران
. 1389ایران، کتابخانه، 

م121587 BP 250/35 هـ/ م8 مجموعه مقاالت برگزیده اولین همایش بررسی راهبردها و راهکارهاي اصالح 31389
مرکز آموزش و پژوهش کمیته : تهران-.مصرف در کمیته امداد امام خمینیالگوي

. 1389امداد امام خمینی، 

م79902 PJ 6636 ف/ د2 تالیف عبدالغنی دقر ؛ترجمه فاطمه / فارسی-فرهنگ الفبایی عربی : معجم النحو7
. 1389چاپار، : تهران-.مدرسی

م122241 HN 49 ب/ م4 مرکز آمار / 1387-88نتایج طرح آمارگیري گذران وقت نقاط شهري سال 41387-88
. 1389الملل و روابط عمومی، مرکز آمار ایران، دفتر ریاست امور بین: تهران-.ایران

م58961 Z 698 ن/ تنظیم / سن برن-جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر : نشانه مولف فارسی91377
کتابخانه ملی : تهران-].3ویرایش [- .، با مقدمه پوري سلطانیامیرمسعود نیکبخت جم
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. 1377جمهوري اسالمی ایران، 
م121904 LB 15 الف/ و5 بنیاد : تهران-.کندي، عربعلی رضائیاصغر اسمعیلی تازه/ نامه آموزش عالیواژه2

. 1389نگاري ایران، دانشنامه

م121903 BL 31 گ/ و9 -فارسی به انگلیسی (فرهنگ اصطالحات دینی و عرفانی : نامه ادیانواژه21387
عبدالرحیم / ...اسالم، بودایی: شامل اصطالحات ادیان): انگلیسی به فارسی

. 1387دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران-].3ویرایش [-.گواهی

م121350 PIR 3086 ف/ و7 فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران- .کرتمحمدآصف ف/ زباناننامه همواژه2
 ،1377 .


