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 نسخه13811انوار، عبداهللفهرست نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران1

 نسخه13941مهدوی، ناصر1.زیباترین قصه های مثنوی ج2

 نسخه13901کومار، کریشانروش های پژوهش در کتابداری و اطالع رسانی3

 نسخه13781عباسی، محمدرضاخاطرات نصراهلل انتظام4

 نسخه13821سهرابی، بهمنمفاهیم و فرآیند برنامه ریزی: دورکاری5

 نسخه13891النگه، هارتموتحمایت از هیچ6

 نسخه13761لطیفی نیا، مهشیداسناد معادن ایران7

 نسخه13781آذری، رضادر تکاپوی تاج و تخت8

9
فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا، 

درباره ایران
 نسخه13911مترجم- نگاهبان، نسرین

 نسخه13911خسروی، فریبرز2006گزیده مقاالت ایفال 10

 نسخه13911قاضیها، فاطمهاسنادی از روند اجرای معاهده ترکمان چای11

 نسخه13861علیدوستی، سیروسراهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی12

 نسخه13871مترجم- دقیقی، مژده پوستر از خود، رنگ پنجم13

 نسخه13932مترجم- کیقبادی، مرضیه1.دانشنامه بزرگ روش های آینده پژوهی ج14

 نسخه13881حیدری، حسینکاربرد ابررسانا در سیستمهای الکتریکی15

 نسخه13791بهار، محمدتقینامه های ملک الشعراء بهار16

17AWARB ICAazizi, gholamreza1نسخه 

 نسخه13741یزدانی، مرضیهاسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین18

 نسخه13911شمس بد، محمود(انگلیسی)منابع مرجع تخصصی چاپی و الکترونیکی 19

20
واژه نامه مقایسه ای اختالفات امالیی انگلیسی آمریکایی 

و بریتانیایی
 نسخه13851اکبری، اسماعیل

21
گزیده مقاله های نخستین فراخوان : کتاب اردیبهشت

پژوهشی طراحی گرافیک ایران
 نسخه13881

 نسخه13811خسروی، فریبرزسانسور در آینه22

 نسخه13901تعاونی، شیریناستانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران23

24
رهنمودهایی برای ارائه خدمات کتابداری به اشخاص 

مبتال به بیماری های روانی
 نسخه13911مترجم- رسولی، بهروز

(1395خرداد ماه )لیست منابع اهدایی کتابخانه ملی ایران  



25
مقدمه ای بر زیبایی شناسی و کاربردهای دراماتیک 

انواع انتقال های تصویری
 نسخه13871بوالی، امیر

 نسخه13891قاضیها، فاطمهگزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجار26

27
چهارمین نمایشگاه . شاهنامه فردوسی: رنگ پنجم

تایپوگرافی ایرانی
 نسخه13872مترجم- قره باغی، عبداهلل

 نسخه13861مشکی، ساعدساعد مشکی: طراحان گرافیک معاصر ایران28

 نسخه613721دنیای هنر قالب بافی 29

30
longman ass isted readings  1 

+lis tening & speechwork
 نسخه1

 جلد3جوینی، محمد3 و 2 و 1.تاریخ جهانگشای جوینی ج31

 نسخه13941سرخابی، منوچهر(پیشرفته)متون و جمالت کلیدی زبان انگلیسی 32

33build up your englishvahid azari, leila1نسخه 

 نسخه13911آذرآیین، قباداز باران تا قافله ساالر34

 نسخه13941پاترسون، کاتریننان و گل سرخ35

 نسخه13941خزائی، حمیدهتلنگر36

37oxford word skills13921نسخه 

 نسخه13911کراکائو، جانبه سوی سرزمین سفید38

 نسخه13761ویلیامز، جاناتاناطالعات جغرافیایی از فضا39

 نسخه13811مدنی پور، علیتهران ظهور یک کالنشهر40

 نسخه13861برترین های فناوری نانو41

 نسخه13831فهیم، محمدعبدالجلیلراهنمای شروع تجارت در امارات متحده عربی42

 نسخه13841آذری، غالمرضااصول و مبانی ارتباطات: مقدمه ای بر43

44vocabulaire progress if du francaisنسخه2میکل، کلر- لورا 

 نسخه13801زرین کوب، عبدالحسیندو رساله درباره انقالب مشروطیت ایران45

 نسخه13871صالحی، محمدزبانشناسی46

 نسخه13881جزایری، ابوالقاسمانگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی47

 نسخه13911نیک پور، مجیدجغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری48

 نسخه13821تاج آبادی، علیرضااز تحصیل تا اشتغال49

50
مقدمه ای بر زیبایی شناسی و کاربردهای دراماتیک 

انواع انتقال های تصویری
 نسخه13871بوالی، امیر

 نسخه13861احمدی الری، حمیدنور و نورپردازی51

 نسخه13821مترجم- رازقی، مصطفیدنیای هنر توردوزی کالسیک و زیبا52

53
کتاب و فیلم شناخت چهارمین جشنواره بین المللی 

فیلم شهر
 نسخه1

 نسخه13892مار، پاولرویای شرقی54

 نسخه13931اینشاین، ماراتنوع در رسانه55

 نسخه13791استرلینگ، کنمواد فردا56



 نسخه13881مترجم- پورمناف، رویاحقایق باورنکردنی در مورد مادری57

 نسخه13861ایزدی، مصطفیفرهنگ معابر تهران58

59
دو ) 2.ج- (دو نسخه) 1.گزیده اسناد نمایش در ایران ج

(نسخه
 جلد13814میرانصاری، علی

 نسخه13811احمدی، حبیب اهللزیباترین سخن60

 نسخه13861طوسی، پرویزپیشگیری از بیماری های پوست61

 نسخه13881مترجم- پورمناف، رویاالغر شوید بی آنکه عقلتان را از دست بدهید62

 نسخه13811اکبرزاده، داریوشفرهنگ گویش دشتستانی63

 نسخه13831کلوین، لریزندگی جاری است64

 نسخه13801دادجو، درهموسیقی در شعر65

66to live is  not to leavekaveh, marzieh2نسخه 

 نسخه13931مترجم- کیقبادی، مرضیه2.دانشنامه بزرگ روش های آینده پژوهی ج67

 نسخه13901صدیق بهزادی، ماندانادستنامه قواعد فهرستنویسی68

 نسخه13841مبینی، محمداصول عملکرد فرستنده های رادیویی69

 نسخه13791کیانی هفت لنگ، کیانوشایران در بحران70

 نسخه13791میرانصاری، علیدو سفرنامه از نیمایوشیج71

 نسخه13901عزیزی، غالمرضاتاریخ شفاهی دفاع مقدس72

 نسخه13861طباطبائی، محمدمهدیدانشگاه آزاد اسالمی؛ حفظ ارزش های اسالمی73

 نسخه13931مترجم- عابدی، هومنساختار، سیاست ها و هویت: رسانه های اروپایی74

 نسخه13871مترجم- دقیقی، مژدهگزیده آثار آرماندو میالنی: از چشم تا قلب75

 نسخه13901تعاونی، شیریناستانداردهای کتابخانه تخصصی ایران76

 نسخه13761سلطانیفر، صدیقهفهرست کتب درسی چاپ سنگی77

 نسخه613851نشریه پژوهشی هنر و مردم شماره 78

 نسخه13931هاشمیان، مریمترجمه مقابله ای متون تخصصی79

 نسخه13831سلطانی، پوری...سال ها باید که تا80

 نسخه13801محمدی فر، محمدرضاآشنایی با مدرک شناسی81

 نسخه13901قاضیها، فاطمهاسنادی از تاراج کتابخانه سلطنتی82

 نسخه13941صنعتی، محمد(مجموعه مقاالت)مرگ 83

 نسخه13861مترجم- داوری اردکانی، نگاررهنمودهایی برای سیاست های اصطالح شناسی84

 نسخه13851توکلی، احمدمالیه عمومی برای رشته های علوم انسانی85

 نسخه13861عباسی هرمزی، سوسنکتابخانه های مدارس86

 نسخه13771باد، جانارتباط شناسی و کتابداری 87

 نسخه113831کتاب امنیت بین الملل 88

 نسخه13881محسنی، حمیدمجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک89

 نسخه13651مدرس یزدی حکمی، علی اکبررسائل حکمیه90

 نسخه13811مترجم- عزیزی، محسنمبانی اصطالح شناسی91

 نسخه13871مترجم- رضاپور، سونیا حالت از چهره و دست921400

 نسخه13841کارگری، مهردادمدیریت منابع انسانی فناوری اطالعات93

 نسخه2613891ماهنامه گردشگری شماره 94



 نسخه13931کاوند، عزیزاهللزیر چتر آفتاب95

 شماره213772 و 1ماهنامه گردشگری شماره 96

 نسخه2313881 -24ماهنامه گردشگری شماره 97

 جلد13812میرانصاری، علی4 و 3. مشاهیر ادب معاصر ایران ج: اسنادی از98

 نسخه13911قاضیها، فاطمهجشن آش پزان: مراسم دربار ناصری99

 نسخه13771میرانصاری، علی2. مشاهیر ادب معاصر ایران ج: اسنادی از100

 نسخه13891صادقی، راضیهآزمایشهای فیزیک، مکانیک و حرارت101

 نسخه13881کریمیان، علیته نقش های اسناد آرشیوی ایران102

 نسخه13811قاضیها، فاطمهسفرهای نصرالدین شاه به قم103

 نسخه13901اسکلوت، ربکاحیات جاودانه هنرییتالکس104

105
آرشیو )مجموعه مقاالت دومین همایش ملی آرشیوی 

2 و 1.ج (برای همه
 جلد13942رسولی، ندا

 نسخه13751حبیبی آزاد، ناهیدکتابشناسی خط و خوشنویسی106

 نسخه13941دیوساالر، علیشهباز اسپید بال107

108
english for the students  of library 

and information science ii
banieghbal, nahid13901نسخه 

 نسخه13801بیات، ذبیح اهللمکالمات روزمره آلمانی به فارسی109

110
راهنمای استناد به منابع اطالعات : شیوه نامه ایران

فارسی و انگلیسی
 نسخه13911علیدوستی، سیروس

 نسخه13941باقری، محمد1کتاب تحلیلی گفت و شنود 111

112
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی 

1
 نسخه13861قیصری، منیره

113la  lingua  italiana1نسخه 

 نسخه13931کولدری، نیکمناسک رسانه ای با رویکرد انتقادی114

 نسخه13941رمضانی، محمود واژه متون حقوقی115505

 نسخه13861الوئر، روالنواژه شناسی116

 نسخه13852ایچیسن، جینتدوین و کاربرد اصطالحنامه117

 نسخه13851نظری، مریمسواد اطالعاتی118

119reflets  نسخه113862 

120
focus ing on ielts  lis tening and 

speaking skills
thurlow, steven1نسخه 

 نسخه13921مصالیی، محمدرضاکتاب همایش شیمی121

122objectiveblack, michael13851نسخه 

123speak english like an americangillet, amy13891نسخه 

124spectrum 3awarshawsky, diana13831نسخه 

125new headway english coursesoars . J ohn1نسخه 

126new interchange introR ichards , J ack C.13841نسخه 

127
cambridge preparation for the toefl 

test
gear, robert13851نسخه 

 نسخه1513921نشریه پژوهشی هنر و مردم شماره 128



 نسخه113821دوماهنامه پژوهشی هنر و مردم شماره 129

 نسخه1413911نشریه پژوهشی هنر و مردم شماره 130

 نسخه713861نشریه پژوهشی هنر و مردم شماره 131

 نسخه1613921نشریه پژوهشی هنر و مردم شماره 132

133vocabulary clinic ielts  and toefl1نسخه 

134american english fileoxenden, clive13921نسخه 

135ielts  express1نسخه 

 نسخه13931قاسمی، فریدکتاب شناسی ماه136

 نسخه13671فضائلی، بوستان هنر خط137

138
longman preparation course for the 

toefl test
 نسخه2

139new interchange 2R ichards , J ack C.13802نسخه 

140passaqesR ichards , J ack C.1نسخه 

141on course for ieltsconway, darren1نسخه 

142focus  on ielts2نسخه 

143the speakinf test of ieltsramezanee , anahid13831نسخه 

 نسخه513851نشریه پژوهشی هنر و مردم شماره 144

 نسخه813871نشریه پژوهشی هنر و مردم شماره 145

 نسخه2ک.هاشمی شبستری، سپیک ویژه کارهای دستی: آفرینش146

147ielts  maximoser educational bookنسخه13931معمارزاده، علیرضا 

148british historyweigall, david1نسخه 

149tangram1نسخه 

150
hamadan univers ity of medical 

sciences
 نسخه1

151true to liferedman, stuart1نسخه 

152preparation and practicelindeck, jeremy1نسخه 

153developing tactics  for lis teninR ichards , J ack C.1نسخه 

(مجموعه آزمون ها)تشریح کامل سواالت آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی 154  نسخه13941ابراهیمی، پیمان

155grammar dimensionsthewlis , stephen1نسخه 

 نسخه6313851 دفتر سوم شماره 16فصلنامه گنجینه اسناد سال 156

 نسخه6113851 دفتر اول شماره 16فصلنامه گنجینه اسناد سال 157

158
فصلنامه گنجینه اسناد سال هفتم دفتر سوم و چهارم 

28 و 27شماره 
 نسخه13761

 نسخه6613861فصلنامه گنجینه اسناد سال هفدهم دفتر دوم شماره 159

 نسخه6513861فصلنامه گنجینه اسناد سال هفدهم دفتر اول شماره 160

 نسخه1913871ماهنامه گردشگری شماره 161

 نسخه1713851ماهنامه گردشگری شماره 162

 نسخه2013881ماهنامه گردشگری شماره 163



 نسخه2613891ماهنامه گردشگری شماره 164

 نسخه2513891ماهنامه گردشگری شماره 165

 نسخه13911باسکاران، الکشمیطراحی در صنعت نشر166

 نسخه13911فانی، کامران تاریخ ایرانdsrرده 167

 نسخه13831سلطانی، پوری1.مجموعه مقاله های کتابدرای ج: فرصت حضور168

169cambrige practice tests  for ielts  نسخه13911جیکمن، ونسا1 

170cambridge ielts  نسخه13911جیکمن، ونسا2 

 نسخه13851میرباقری، داودمعرکه در معرکه171

 نسخه13811بیات، ذبیح اهللفارسی- مکالمات روزمره سوئدی172

173cambridge ielts  نسخه13901جیکمن، ونسا5 

174cambridge ielts  نسخه713921 

175espanol en directoنسخه13821سانچت، آکیلینو 

 نسخه13831انتخابی، نرگسدستور زبان آلمانی176

 نسخه13811سالمی، اسماعیلآلمانی همراه177

 نسخه13781پارسای، کامروزمکالمات روزمره اسپانیایی به فارسی178

 نسخه13781اشرف الکتابی، حسنهلندی در سفر179

 نسخه13941لسانی، پاندوراآموزش دستور زبان فرانسه180

 نسخه13941استاد حسن معمار، اصغر(شهید مهدی رجب بیگی )کتاب زندگی 181

 نسخه13941حدادعادل، غالمعلیمحض اطالع182

 نسخه13921سازمان بسیج اساتیدجسارت علیه دلواپسی183

 نسخه13891رضوانی اصل، حوریهگلبرگ سالمت184

 نسخه13881فرامرز قراملکی، احداخالق در سازمان های مردم نهاد185

 نسخه13861مترجم- کاشانی، جعفرmacromedia dreamweaverخودآموز گام به گام 186

 نسخه13911لینک، پیترآسیای مرکزی دو دهه پس از استقالب187

188
به سوی جهان بهتر به ضمیمه سخنرانی گورباچف در 

کنگره بیست و هشتم
 نسخه13701گورباچف، میخاییل

 نسخه13871نوحی، نزهتمرغان گویا189

190
ضرب المثل های ایرانی سومین نمایشگاه : رنگ پنجم

85تایپوگرافی ایرانی 
 نسخه13851

 نسخه13841مترجم- موالناپور، رامینvisual basic.netبرنامه نویسی بانک های اطالعاتی در 191

 نسخه13791جعفری، محمدتقیعلی اجنه الروم192

 نسخه13701پریماکف، یوگنییادداشتهای پریماکف در جنگ خلیج فارس193

 نسخه13851...خمینی، روح اسبوی عشق194

 نسخه13901موللی، گیتاگفتار نشانه ای زبان فارسی195

196the languages  of the braingalaburda , albert1نسخه 

 نسخه13911آسمان، محمدجوادصبح تان بخیر مردم197

 نسخه13701رفیع، جاللدر بهشت شداد198

 نسخه13771کاظم، محمد1.آواز پر مالیک ج199

 نسخه13821ملک محمدی، زهرامکالمات روزمره چینی به فارسی200

 نسخه13781قاراپت دیکانه، آرامکالمات روزمره ارمنی به فارسی201



 نسخه13801آزادی کناری، شعبانمکالمات روزمره اردو به فارسی202

 نسخه13811مترجم- مهتدی حقیقی، مجیداسپانیائی در سفر203

 نسخه13801ممی زاده یکنجه، عبادترکی آربایجانی در سفر204

 نسخه13901ناطق، ساسانچشم مرا روشن کن205

206
انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری و اطالع رسانی 

1
 نسخه13881بنی اقبال، ناهید

207new interchange introR ichards , J ack C.13851نسخه 

208new interchage 3R ichards , J ack C.1نسخه 

209english vocabulary in use1نسخه 

 نسخه413871فریاد ایرانی 210

 نسخه13941اخوان، بهنوشانگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه211

 نسخه13881کرتیس، جانایران در سرآغاز تاریخ212

 نسخهansari, abdollah1منازل السائرین213

 نسخه13901زمانی، مهرانمهران زمانی: 12طراحان گرافیک معاصر ایران 214

 نسخه13731استور، آنتونینسل کشی و انگیزه ویرانگری در انسان215

 نسخه13871مجیدزاده، رضانظریه بازی و تحلیل اقتصادی216

 نسخه13711حکمت، ناظمآخرین شعرها217
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