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 نظر مورد زماني مقاطع در کتابخانه مذارک هايتازه فهرست

 عنوان سرشناسه بنذيرده شماره ناشر نشر تاريخ کذعنوان

 زر زارٚٞب ذبؿ وبرثزز ٕٞزاٜ ثٝ ثيٟٛؽي زارٚٞبي ا٘شٛثبعيٖٛ، جبٔغ ٞٙسثٛن

 دزعشبري عاليي ٟٔبرسٟبي ٚ ثيٟٛؽي
 6100 1391/01/01 جٛاٖ دزعشبراٖ QV  81  اِف572ٜ  1391   ٔحٕٛز ، اصغزي

 ٔصٛة وبرٚرسي ضزٚري ثز٘بٔٝ فصّٟبي عز اعبط ثز اٚرصا٘ظ عت زرعٙبٔٝ

 ثٟساؽز ٚسارر
 6101 عجيت سيٕٛرسازٜ، WB  105  ح575ز  1395  

 6102 ٍ٘ز جبٔؼٝ WE  175  ح577ن  1393   حبٔس حغيٙي، ثيٕبر ا٘شمبَ ٚ آسُ ؽىغشٍي سزٚٔب،  جبٔغ وشبة

 6103 1387/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ ٘ؾز WY  154  ن863ْ  1395   حٕيسرضب ، وٛٞغشب٘ي (1)سزٚٔب ٚ ثيٕبرعشب٘ي ديؼ ٔزالجشٟبي

 6104 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WB  105  اِف646ف  1396   ػّي ، افؾبري فٙي اعالػبر ٚ ٕبرعشب٘يثي ديؼ اٚرصا٘ظ ػّٕيبر فزايٙس

 6105 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WB  18/2  282ْ  1395   دشؽىي ٞبي فٛريز وبرؽٙبعي ثٝ وبرزا٘ي آسٟٔٛ٘بي ٔجٕٛػٝ

 6106 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  159 ٜ 318ز  1394   ٔزيّيٗ ، ٞبوٙجزي وٛزوبٖ دزعشبري  ًٚٚ٘ ي زرعٙبٔٝ

 6107 1393/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  16  ع367ن  1393   ؽبزي ، سرٌز ػجساهلل دزعشبري ثبِيٙي  وشبثچٝ

 ٚ وٛسيز ٞب ٟٔبرر ٚ فزايٙس ، ٔفبٞيٓ دزعشبري فٖٙٛ ٚ اصَٛ ثبِيٙي رإٞٙبي

 راة
 6108 1393/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  100  ة475ر  1393   اٚزري ، ثزٔٗ

 6109 1393/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WK  810  365ن  1393   لزٔش ٔبزٖٚ اؽؼٝ اس اعشفبزٜ ثب زيبثشي دبي اس ٔزالجز ٚ زيبثز جبٔغ وشبة

 6110 1393/01/01 ٘ٛرزا٘ؼ WB  105  ر424ْ  1393   ٔؼصٛٔٝ ، رحيٕي ثيٕبرعشب٘ي اٚرصا٘ظ زر ثبِيٙي ٟٔبرسٟبي

 6111 1393/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ QW  570  ي667ر  1393   ٔشزن ، حبوٕي ذب٘ي ٌٙجؼّي ايِٕٛ٘ٛٛصي زر آسٔبيؾٍبٞي رٚؽٟبي

 ٘ٛسزاٖ ٚيضٜ ٞبي ٔزالجز ٚ ٘ٛسازاٖ دزعشبري ثبسآٔٛسي أشحب٘بر ثز ٔزٚر

)RCN,CCRN( 
 6112 1393/01/01 عبِٕي WY  /157  3/  ر135ح  1393   آر وزي ، راجّز

 6113 1393/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  105  383ر  1393   دزعشبري ؽيفز سحٛيُ

 6114 1391/01/01 دبرعب ٘ؾز WB  890  آ565ْ  1392   جيٕش ، ٔٗ آػ 1 زرٔب٘ي ا٘زصي ػّٕي ٔجب٘ي

 ريشي ثز٘بٔٝ ػبِي ؽٛراي عزفصُ ثب ٔغبثك ٘ٛسازاٖ ٚ ٔبزراٖ ثٟساؽز دزعشبري

 اي چٟبرٌشيٙٝ ٞبي دزعؼ ٚ ارؽس وبرؽٙبعي عٛاالر ٔجٕٛػٝ ا٘ضٕبْ ثٝ
 6115 1388/01/01 عبِٕي ٍ٘ز، جبٔؼٝ WY  157  3/  ض95ح  1392   رثبثٝ ، ضيغٕي

 ٚسارر اصّي ٔٙبثغ ٚ زرٚط عزفصُ آذزيٗ اعبط ثز دزعشبري فٖٙٛ ٚ اصَٛ

 ثٟساؽز
 6116 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  100  ر798اِف  1394   ثبثه ، رٚسثٟبٖ

 6117 1394/01/01 ثؾزي WY  159 ٜ 318ح  1395   ٔزيّيٗ ، ٞبوٙجزي ًٚٚ٘ وٛزوبٖ دزعشبري ي زرعٙبٔٝ

 6118 1391/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WG  169  ط139 ر  1394   ِيال عبزاسي، ػزٚق ٚ لّت سٛراوظ، جزاحي سىِٙٛٛصي



2 

 نظر مورد زماني مقاطع در کتابخانه مذارک هايتازه فهرست

 عنوان سرشناسه ذيبنرده شماره ناشر نشر تاريخ کذعنوان

 6119 1391/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WW  168  ط139 ر  1394   ِيال عبزاسي، چؾٓ جزاحي سىِٙٛٛصي

 6120 1391/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WE  175  ط128 ر  1394   ٘ٛيغٙسٜ عبزاسي،ِيال، ارسٛدسي جزاحي سىِٙٛٛصي

 6121 1390/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WO  100  ط128 ر  1394   ٘ٛيغٙسٜ عبزاسي،ِيال، غسز ٚ ٌٛارػ جزاحي سىِٙٛٛصي

 6122 1390/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WO  100  ط139 ر  1395   ٘ٛيغٙسٜ عبزاسي،ِيال، صٛرر ٚ فه ،ENT جزاحي سىِٙٛٛصي

 6123 1390/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WL  368  ر139 ط  1394   ِيال عبزاسي، اػصبة جزاحي سىِٙٛٛصي

 6124 1391/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WJ  168  ط139 ر  1395   ِيال عبزاسي، اٚرِٚٛصي جزاحي سىِٙٛٛصي

 6125 1390/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WP  660  ط139 ر  1394   ِيال عبزاسي، ٔبٔبيي ٚ س٘بٖ جزاحي سىِٙٛٛصي

 6126 1391/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WS  100  ط139ر  1394   ػُٕ اسبق وبرؽٙبعي زرٚط عزفصُ عجك اعفبَ، جزاحي سىِٙٛٛصي

 6127 1390/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WO  100  ط139 ْ  1395   ِيال عبزاسي، جزاحي سىِٙٛٛصي ثز اي ٔمسٔٝ

 6128 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WO  600  ط139 ر  1394   ٘ٛيغٙسٜ عبزاسي،ِيال، سزٔيٕي ٚ دالعشيه جزاحي سىِٙٛٛصي

 6129 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WR  650  ػ421ر  1395   ٘ٛيغٙسٜ عبزاسي،ِيال، ديٛ٘س ٚ عٛذشٍي ٚ دٛعز ٞبي جزاحي سىِٙٛٛصي

 6130 ٍ٘ز جبٔؼٝ QV  39  ف979ز  1391   جف فيىظ، زارٚؽٙبعي زعشٙبٔٝ

 6131 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WX  200  877ر  1394   ػُٕ اسبق ٔسيزيز ٚ رٞجزي

 6132 1392/01/01 عبِٕيٍ٘ز، جبٔؼٝ WO  162  ط139آ  1394   عبزاسي،ِيال ػُٕ اسبق سجٟيشار ٚ اثشار ثب آؽٙبيي

 زا٘ؾجٛيبٖ ٚيضٜ جزاحي اس ثؼس ٚ حيٗ لجُ، ٔزحّٝ زر دزعشبري ٞبي ٔزالجز

 ثٟساؽز ٚسارر عزفصّٟبي ثب ٔغبثك دزعشبري
 6133 1391/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  161  ط139ْ  1391   ِيال ، عبزاسي

 6134 ٍ٘ز جبٔؼٝ QV  4  ِفا531ف  1393   عي وبسزيٗ اعٙيسر، جزاحي سىِٙٛٛصيغز ثزاي فبرٔبوِٛٛصي

 6135 1390/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ WY  160 ٚ 292ة  1390   1342 -  ٚالؼي،عؼيس، ػُٕ اسبق رؽشٝ زا٘ؾجٛيبٖ ثزاي رٚا٘ي ثٟساؽز

 6136 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  20/5  ح356ر  1393   حٕيس حجشي، دزعشبري زر آٔبر ٚ سحميك رٚػ

 6137 1389/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WB  115  ر148آ  1392   ٔصغفي راز، زاذّي ثيٕبريٟبي ثب آؽٙبيي

 6138 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WW  168  ع612ر  1395   اوزْ ، اػزاثي ... زرعي ٚاحس فصُ عز  ثب ٔغبثك چؾٓ جزاحي سىِٙٛٛصي

 6139 1392/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ Q  1805  ر9 77ٖ  1392   سحميك رٚػ ٚ آٔبر ٘ىبر

 6140 1388/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ W  20/5  ع643ر  1394   ػجساِمبزر ػصبررٚزي، ثٟساؽشي ػّْٛ ٚ ػُٕ اسبق زر سحميك رٚػ
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 6141 1390/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WX  200  ؿ974 ْ  1395   ٛٔٝٔؼص صيسي، ػُٕ اسبق زر ٔسيزيز

 6142 1395/01/01 ً٘ جبٔؼٝ WZ  345  298ر  1395   دشؽىي ػّْٛ زر ٘ٛيغي ٔمبِٝ رإٞٙبي

 6143 1392/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WO  162 ٖ 655 اِف  1395   رٖ ٕ٘يشش، جزاحي اثشار

 6144 1395/01/01 عبِٕي: ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  162  ر478اِف  1395   ؽٟزاْ ، رعشبن زرثيٟٛؽي ٚيضٜ ٞبي ٔزالجز اصَٛ

 6145 1393/01/01 ذغزٚي WB  105  اِف924  1393   ( اٚرصا٘ظ عت) دشؽىي ٞبي اٚرصا٘ظ

 6146 1395/01/01 عبساٖ آيٙسٜ WB  105  ر596  1395   زاذّي عت ٞبي اٚرصا٘ظ ثيٕبيٟب زرٔبٖ ٚ اصّي سظبٞزار

 6147 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ ٘ؾز W  26/5  ط273ف  1394   احغبٖ ، عجحب٘ي دشؽىي رعب٘ي اعالع ٞبي عيغشٓ ثب آؽٙبيي دشؽىي ػّْٛ زر اعالػبر فٙبٚري

 6148 1396/04/15 ٍ٘ز جبٔؼٝ QS  4 ٜ 741آ  1395   سي جبٖ ٞٙغٗ، ٘شز ثبِيٙي آ٘بسٛٔي

 6149 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ QT  104  ف963  1394   فيشيِٛٛصي

 6151 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  162  677ر  1394   جزاحي سىِٙٛٛصيغز ثزاي جزاحي صيسىِٙٛٛ

 6152 1391/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WO  183  ط139اِف  1395   عبزاسي،ِيال (ريىبٚري)ثٟجٛزي اسبق زر ديؾزفشٝ ٔزالجشٟبي اصَٛ

 6153 1392/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WX  165  ط139 اِف  1392   ِيال عبزاسي، ضسػفٛ٘ي ٚ اعشزيّيشاعيٖٛ اصَٛ

 اسبق وبرؽٙبعي زا٘ؾجٛيبٖ زرٚط فصُ عز ثب ٔغبثك جزاحي زر سغذيٝ اصَٛ

 ػُٕ
 6154 1395/11/17 ٍ٘ز جبٔؼٝ QU  145  ر832اِف  1395   -1362،ٔصغفي، سازٜ رٚؽٗ

 6155 1392/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ W  15  ط139اِف  1393   ٘ٛيغٙسٜ عبزاسي،ِيال، دشؽىي اصغالحبر

 6156 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ W  50  ط139اِف  1394   ِيال ، عبزاسي ػُٕ اسبق زر اي حزفٝ ذالقا

 6157 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WO  18/2  ػ431 ة  1395   وبرٚالٖ ؽزٔٗ، ( ػُٕ اسبق) جزاحي سىِٙٛٛصي آسٖٔٛ ثب٘ه

 6159 ٍ٘ز جبٔؼٝ wy  106  ح577ح  1394   ٚحيسٜ ، حغيٙي ذب٘ٛازٜ ٚ فزز عالٔز دزعشبري

 زا٘ؾجٛيبٖ ثزاي اعشفبزٜ لبثُ: ٔحيظ/ ذب٘ٛازٜ ٚ فزز/جبٔؼٝ عالٔز دزعشبري

 ؽٛراي ٔصٛة جسيس فصُ عز ٔغبثك دزعشبري ارؽس وبرؽٙبعي ٚ وبرؽٙبعي

 دزعشبري زرٚط ريشي ثز٘بٔٝ ػبِي

 6160 حيسري ا٘شؾبرار wy  106  ؿ433ح  1395   -1338 فبئشٜ، صحجبيي،

 6161 1395/01/01 ارجٕٙس وشبة WM  141 ٖ 152ر  1395   آثزاٞبْ ، ٘بعجْٛ DSM -5 ٞبي ٔالن اس اعشفبزٜ ثب سؾريصي حجٝٔصب ػّٕي رإٞٙبي

 6162 1394/01/01 عيٙب اثٗ DSM-5   1394  748 ْ 141  WM سؾريصي ٞبي ٔالن

 6163 1394/01/01 ٙبعي اثٗ WM  140  ر831آ  1394   رعَٛ ، چّغي رٚؽٗ DSM-5 ٔجٙبي ثز رٚا٘ي ؽٙبعي آعيت
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 6164 1392/01/01 ٌخ WA  110 ْ 448  1393   ايزاٖ ؽبيغ ٞبي ثيٕبري اديسٔيِٛٛصي ٔزجغ

 6165 1394/01/01 عجحبٖ WT  100  ر762ز  1394   جؼفز ، رٚايي عبِٕٙسي عالٔز غجبٔ زرعٙبٔٝ

 6166 1392/01/01 اعٕيٙبٖ QW  160 ْ 836ْ  1392   .آر دبسزيه ٔٛري، ؽٙبعي ٚيزٚط 2013ٔٛراي ؽٙبعي ٔيىزٚة

 6167 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  154  ع623اِف  1394   دزٚا٘ٝ ، ػغٍزي دزعشبراٖ ثزاي ٔىب٘يىي سٟٛيٝ اصَٛ

 6168 1392/01/01 ارجٕٙس وشبة QV  4  ن123ف  1394   .ج. ثزسزاْ ، وبسشًٚ٘ 2015 وبسشًٚ٘ ثبِيٙي ٚ دبيٝ فبرٔبوِٛٛصي

 ٚ ؽٙبعي اٍُ٘ ؽٙبعي، ٚيزٚط)  2016 جبٚسش دشؽىي ؽٙبعي ٔيىزٚة

 ( ؽٙبعي لبرچ

 6169 1395/04/05 عيٙب اثٗ QW  4  ج219ْ  1395  

 6170 1395/04/05 عيٙب اثٗ QW  4  ج219ْ  1395   (ؽٙبعي ثبوشزي)  2016 جبٚسش دشؽىي ؽٙبعي ٔيىزٚة

 6171 1394/04/11 ٍ٘ز جبٔؼٝ ، ثؾزي QT  104  ي212ف  1394   ْ  -  1946 ازٚارز، جبٖ ٞبَ، 2016  -  ٞبَ/  ٌبيشٖٛ دشؽىي فيشيِٛٛصي

 6172 سيٕٛرسازٜ WB  200  ة953ر  1395   .اط ِيٗ ثيىّي، حبَ ؽزح ٌزفشٗ ٚ فيشيىي ٔؼبيٙٝ رإٞٙبي

 6173 1395/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1395   ازرار ٔجبري ٚ وّيٝ ٞبي ثيٕبري

 6174 ارجٕٙس وشبة WB  115  969ة  1395   (،وزْ يبذشٝ،ايسس ،سه ٚيزٚط) ػفٛ٘ي ثيٕبريٟبي

 6175 1394/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1394   (ثبوشزيبَ)  ػفٛ٘ي ثيٕبريٟبي

 6176 1394/01/01 ارجٕٙس WB  115  ة969  1394   ٌٛارػ زعشٍبٜ يٕبريٟبيث

 6177 1395/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1395   ٔشبثِٛيغٓ ٚ غسز ٞبي ثيٕبري

 6178 1394/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1394   ٕٞبسِٛٛصي ثيٕبريٟبي

 6179 1395/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1395   صفزاٚي ٔجبري ٚ وجس ٞبي ثيٕبري

 6180 1394/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1394   سٙفظ زعشٍبٜ ٞبي ثيٕبري

 6181 1395/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1395   ا٘ىِٛٛصي ثيٕبريٟبي

 6182 1395/01/01 ارجٕٙس WB  115  969ة  1395   ػزٚق ٚ لّت ثيٕبريٟبي

 6183 1395/01/01 ارجٕٙس WB  115  ة969  1395   ايٕٙي ٚزعشٍبٜ رٚٔبسِٛٛصي ٞبي ثيٕبري

 6184 1394/04/20 حيسري WQ  100 ٚ 953ة  1394   . 1866ْ - 1931 ، ريچ ٚيز ٚيّيبٔش،جبٖ 2014 سايٕبٖ ٚ ثبرزاري

 ٚٔبٔبيي دزعشبري زا٘ؾجٛيبٖ ثزاي اجشٕبػي رٚيىزز ثب ػٕٛٔي رٚا٘ؾٙبعي

 ٚديزادشؽىي
 6185 1392/01/01 ؽٟزآة WY  87  ز729ر  1392   السط زٚاچي،
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 ذسٔبر ٚ دشؽىي ػّْٛ زا٘ؾٍبٜ QX  50  664ر  1394   دشؽىي ؽٙبعي يبذشٝ سه

 سٟزاٖ زرٔب٘ي  ثٟساؽشي
1394/01/01 6186 

 6187 1392/01/01 ٔسرط سزثيز زا٘ؾٍبٜ WY  86 ْ 676ن  1392   رثبثٝ ، ٔؼٕبريبٖ دزعشبري ٞبي ٘ظزيٝ ٚ ٔفبٞيٓ وبرثزز

 6188 1393/01/01 اصفٟبٖ دشؽىي ػّْٛ زا٘ؾٍبٜ QS  4 ٚ 285اِف  1394   ٚاِيب٘ي،ػّي ػٕٛٔي آ٘بسٛٔي

 6189 1393/01/01 عت عيٙب ، رزٌٖٛ QT  104  963ف  1393   ٌبً٘ٛ٘ دشؽىي فيشيِٛٛصي

 6190 1388/01/01 سٟزاٖ زا٘ؾٍبٜ ا٘شؾبرار WC  450  س97ق  1388   فزيسٜ ، سيٙي جبٔغ دشؽىي ؽٙبعي لبرچ

 6191 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  157  3/  824ن  NICU   1395 ٘ٛسازاٖ ي ٚيضٜ ٞبي ٔزالجز دزعشبري اصّي وٛريىِْٛٛ

 6192 1384/01/01 ؽٟزآة BF  121 ٜ 926س  1390   ٞيٍّبرز ٘ؾٙبعيرٚا سٔيٙٝ

 6193 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ QV  4 ٚ 273ف  1394   وبرٖ ، ٚاِٗ ٔصٛرِيذيٙىبر فبرٔبوِٛٛصي

 6194 1392/01/01 [٘ب ثي] QW  4 ْ 836ْ  1392   ٘ٛيغٙسٜ آر، ٔٛراي،دبسزيه 2013 ٔٛراي ؽٙبعي ٔيىزٚة

 6195 0000/01/01 آييض WC  695  ؿ354ة  1393   اعٕبػيُ ، صبئجي ايزاٖ زر اٍّ٘ي ثيٕبريٟبي

 6196 1392/01/01 عجحبٖ آثبر QT  104  ي426اِف  1392   ٞزثزر جبٖ ٌزيٗ، ثبِيٙي فيشيِٛٛصي اعبط

 6197 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  86 ْ 979ح  1394   اثزاٞيٓ افبف ، ٔيّيظ سٛعؼٝ ٚ رؽس ٘ظزي دزعشبري

 6198 1393/01/01 رفيغ ا٘سيؾغ WY  18/2  661خ  1393   (1ٚ2ٚ3) جبٔؼٝ ثٟساؽز دزعشبري زرٚط ذالصٝ

 6199 1388/01/01 ارجٕٙس:فززا ٘غُ WA  105  ة793ْ  1388   .،ر ثٛ٘يشب اديسٔيِٛٛصي ٔجب٘ي

 6200 1385/01/01 سٟزاٖ ٚاحس زا٘ؾٍبٞي، جٟبز QW  504 ٚ 429 اِف  1393   ٘ٛيغٙسٜ ٔحٕس، ٚجٍب٘ي، ايِٕٛ٘ٛٛصي

 6201 1393/01/01 صجٛرا QS  18  ر298  1393   .سي جبٖ ، ٞب٘غٗ 2014 ٘شز آ٘بسٛٔي جبٔغ رإٞٙبي

 6202 1394/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ WG  140  ر 244 ر  1394   ٘ٛيغٙسٜ اط، سبِز،ٔبِىْٛ رٚس 7 زر EKG وشبة سٟٙب

 زرعي احسٚ ؽسٜ سؼييٗ فصُ عز اعبط ثز رٚا٘ي ثٟساؽز رٚا٘ذزعشبري

 (رٚاٖ ثٟساؽز) رٚا٘ذزعشبري
 6203 1392/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ:  WY  160  ن829ر  1394   ٔحغٗ ، وٛؽبٖ

 6204 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  106  ح577ح  1395   ٚحيسٜ ، حغيٙي جبٔؼٝ عالٔز دزعشبري

 6205 حيسري ا٘شؾبرار Hinkle, Janice L   1393  ْ982 ٜ 161  WY  اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، دبيٝ ٔفبٞيٓ

 6206 حيسري ا٘شؾبرار Hinkle, Janice L   1393  ْ982 ٜ 161  WY. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، اجشٕبػي - رٚا٘ي ٚ ثيٛفيشيىي ٔفبٞيٓ
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 6207 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982اِف  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ػُٕ اسبق

 6208 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982ز  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ػٕز دبيبٖ ٞبي ٔزالجز ٚ عزعبٖ ؽٛن، اِىشزِٚيز، زرز،

 6209 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982ر  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ٌبسي سجبزالر ٚ سٙفظ

 6210 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982ة  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ػزٚق ٚ لّت ثيٕبريٟبي

 6211 حيسري ؾبرارا٘ش WY  161 ٜ 982ة  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ٕٞبسِٛٛصيه ػّٕىزز - ذٖٛ ثيٕبريٟبي

 6212 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982اِف  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، رٚٔبسِٛٛصي آِزصي، ايسس، ايٕٙي،

 6213 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982اِف  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ارسٛدسي

 6214 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982ة  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ٌٛارػ

 6215 1394/01/01 ٘ؾزحيسري WY  160 ٜ 982ة  1394   جب٘يظ ، ٞيٙىُ صفزاٚي ٔجبري غسز، وجس،

 6216 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982ة  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ازراري ٔجبري ٚ وّيٝ ثيٕبريٟبي

 6217 1393/01/01 حيسري ٘ؾز WY  161 ٜ 982ر  1394   .اَ جب٘يظ ، ٞيٙىُ غشبٖد ثيٕبريٟبي ٚ ٔثُ سِٛيس

 6218 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982ة  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، عٛذشٍي ٚ دٛعز ثيٕبريٟبي

 6219 حيسري ارا٘شؾبر WY  161 ٜ 982ة  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، ٌٛػ ٚ چؾٓ ثيٕبريٟبي

 6220 حيسري ا٘شؾبرار WY  161 ٜ 982ة  Hinkle, Janice L   1393. اَ جب٘يظ ٞيٙىُ، اػصبة ٚ ٔغش ثيٕبريٟبي

 ٟٔبرر عئٛاالر، وبُٔ ٔزجغ ٚجٙزاَ، آوبزٔيه آيّشظ، جبٔغ زرعٙبٔٝ

 لغٕز صٛسي DVD ٚ دبرعي سثبٖ ثٝ  سؾزيحي دبعد ا٘ضٕبْ ثٝ...ٞبٚ

Listening 

 6221 1393/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ PE  112  4ف3ز  1393    - 1358 ، يشبث فرزاِغبزاسف

 6222 1393/01/01 عت آرسيٗ WS  100 ْ 129ْ  1393   .ج وبرٖ ، ز٘ز ٔبرن 2015 ّ٘غٖٛ وٛزوبٖ عت ٔجب٘ي

 6223 1393/01/01 جٟب٘ي لبضي: ٌّجبٖ WQ  100  ة169  1394   ٚيّيبٔش سايٕبٖ ٚ ثبرزاري

 6224 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  200  ر412ح  1394   ٞبؽٓ ، رحٕشي ذب٘ٝ زر ٔغشي ضزثٝ ثيٕبراٖ اس دزعشبري

 6225 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WB  310  438ْ  1395   حيبر دبيبٖ سغىيٙي ٞبي ٔزالجز

 6226 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  18  ح346آ  1391   ٔحغٗ ، حجز راٞجززٞب ، ٞب رٚػ ، ٞب چبِؼ دزعشبري ثبِيٙي آٔٛسػ

 6227 جؼفزي QV  4  ز859ح  1395   ؽؼيت ، زٞمب٘ي زارٚٞب وبرثززسزيٗدز

 6228 1396/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ T  11  3ر2ر  1396   فّٛرا ، آلبيي رحيٓ ٔمبِٝ دذيزػ سب ايسٜ ديسايؼ ٔمبِٝ،اس ٍ٘برػ ٌبْ ثٝ ٌبْ رإٞٙبي
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 6229 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WT  100  ر495ط  1395   عبرا ، سزوب٘ي دزعشبري ٚ ذٛزوبرآٔسي:  عبِٕٙساٖ

 6230 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  18/2 ْ 282  1395   دزعشبري ثٟساؽز ٚسارر  ارؽس وبرؽٙبعي آسٟٔٛ٘بي ٔجٕٛػٝ

 6231 1396/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ W  20/5  214ْ  1396   عالٔز ػّْٛ زر عبسي اثشار ٔجب٘ي

 6232 1394/01/01 زيسار ٘ؾز W  32/5  ػ256ق  1395   ٟٔيٗ ، عبرزٚ ؽبٞزذي ٔبٔبيي ، دزعشبري ، دشؽىي ٍ٘بٜ يه زر اي حزفٝ ٔمزرار ٚ لٛا٘يٗ

 ؽٛرايؼبِي  عزفصُ آذزيٗ  اعبط ثز( ّيػٕ ٚاحس) دزعشبري فٖٙٛ ٚ اصَٛ

 ريشي ثز٘بٔٝ
 6233 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  100  اِف578  1395  

 6234 1396/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ PE  1127  3َ3ز  1396   أيز ، ِشٌي دشؽىي ػّْٛ ارؽس سثبٖ جبٔغ زرعٙبٔٝ

 6235 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  18  ي66چ  1395   ِيّي ، الحف يىٝ وٙىٛري ٘ىبر ثز سبويس ثب جزاحي ٚ زاذّي دزعشبري عاليي چىيسٜ

 6236 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ: عبِٕي W  20/5  ع115ر  1395    - 1333 صيال، عؼيسي، ػبيس ثٟساؽز ٚ دشؽىي ػّْٛ زر سحميك رٚػ

 6237 1388/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  20/5 ٖ 925ْ  1394   ػّيزضب ٘صزآثبزي، ٘يىجرز دشؽىي ػّْٛ زر ؽٙبعي دسيسار دضٚٞؼ ثز اي ٔمسٔٝ

 6238 1395/01/01 عيٙب اثٗ QT  29 ٜ 328 چ  1395   . اي جبٖ ٞبَ، 2016 ٞبَ ٚ ٌبيشٖٛ دشؽىي فيشيِٛٛصي چىيسٜ

 6239 1394/01/01 عت آرسيٗ QT  29 ٜ 328 چ  1394   ازٚارز جبٖ ٞبَ، 2016 ٌبيشٖٛ دشؽىي فيشيِٛٛصي چىيسٜ

 6240 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  159  ح345  1395   عبِٓ وٛزن دزعشبري

 6241 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  105  136ن  1394   دزعشبري زر ا٘شظبر اٍ٘يشؽي ٘ظزيٝ وبرثزز

 6242 1395/01/01 ارجٕٙس WM  100  ن115خ  1395   ثٙجبٔيٗ ، عبزٚن 2015 عبزٚن ٚ وبدالٖ رٚا٘ذشؽىي ذالصٝ

 6243 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ D  16  9ف3ر  1394   ٔحٕسرضب ، فيزٚسوٛٞي ويفي اٖدضٚٞؾٍز ثزاي سبريري سحميك

 6244 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ PN  4500  9ؽ7ج  1395   ٔحٕس ، حيبر غيجي ISI ٔمبالر ٍ٘برػ اثشار جؼجٝ

 6245 1393/01/01 دضٜٚ رٚيبٖ QU  145  566ر  1395   ٔسرٖ اعبعي سغذيٝ

 6246 1395/01/01 عجحبٖ آثبر WT  100  ؿ486ج  1395   ػّي ، صسراِٟي بِٕٙسيع ثٟساؽز ٚ ؽٙبعي جبٔؼٝ

 6247 1395/01/01 عجحبٖ آثبر W  74  ف913اِف  1395   ؽزٔٗ ، فِٛٙس عالٔز ٞبي ٔزالجز ٚ عالٔز الشصبز

 6248 1393/01/01 حيسري WQ  160  ر493 اِف  1393   ٔزيٓ رعشٕي، ػُٕ اسبق زر وبر رٚػ ٚ ٔبٔبئي فٖٙٛ ٚ اصَٛ

 6249 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  159 ٜ 318ز  1395   ٔزيّيٗ ، ٞبوٙجزي ثيٕبر وٛزن ٚ عبِٓ وٛزن ًٚٚ٘ وٛزوبٖ دزعشبري زرعٙبٔٝ

 6250 1394/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ H  63  2ة4ط  1394   فبعٕٝ ، ثبوٛئي سزويجي ٔغبِؼبر اجزاي ٚ عزاحي
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 6251 1384/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ QV  38 َ 945اِف  1395   .ْ-1961  ثبرثبرا، دبٔال  ِيٗ، زازٖ زارٚ ٞبي رٚػ سصٛيزي اعّظ

 6252 1395/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ WY  100  ح419اِف  1395   ٌزيفيٗ آٖ ، زيد دزعشبري ثبِيٙي ٞبي ٟٔبرر ٚ اصَٛ

 6253 1393/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WS  125  ة297ر  1393   ٔبري ، ثيب٘غٛسٚ ديزادشؽىبٖ ٚ دشؽىبٖ ثزاي ؽيززٞي ثبِيٙي رإٞٙبي

 6254 1395/01/01 ٍ٘ز جبٔؼٝ WY  154  ة481ض  1395   اْ عٛساٖ ، ثز٘ش (AACN) ٚيضٜ ٞبي ٔزالجز دزعشبري ضزٚريبر

 6255 1394/01/01 عيٙب اثٗ BF  121  9ر  1395   ٞيٍّبرز ٚ اسىيٙغٖٛ ػٕٛٔي رٚا٘ؾٙبعي

 6256 1395/01/01 عت آثبزيظ WO  517  ا756َاِف  1395   وزيغشٛفز ، اي ، اِيغٗ سِٚيٙجز جزاحي اعّظ

 6257 1396/04/15 ٍ٘ز جبٔؼٝ WQ  165 ْ 128ز  1395   اي جيٗ ٔبرؽبَ، ٔبيّش ٔبٔبيي زرعٙبٔٝ

 وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ آِزصي ٚ ايِٕٛ٘ٛٛصي ثيٕبريٟبي

 (آِزصي ايِٕٛ٘ٛٛصي،)

 6258 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1396  

 ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ 1(  ثبوشزيبَ)  ػفٛ٘ي ثيٕبريٟبي

 (ثبوشزيبَ ػفٛ٘ي،) وٛزوبٖ

 6259 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395  

 ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ دب٘ىزاط وجس، ٌٛارػ، ثيٕبريٟبي

 (ٌٛارػ) وٛزوبٖ

 6260 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1396  

 6261 رفيغ ٝا٘سيؾ WS  100 ٖ 428ة  1396   (ٔشبثِٛيه) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ ٔشبثِٛيه ثيٕبريٟبي

 6262 1396/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100  ة969  1396   وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمب عٛاالر رٚٔبسِٛٛصي ثيٕبريٟبي

 ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ 2(  اٍُ٘ لبرچ، ٚيزٚط،) ػفٛ٘ي ثيٕبريٟبي

 (اٍُ٘ لبرچ، ٚيزٚط، ػفٛ٘ي،) وٛزوبٖ ثٛرز

 6263 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395  

 6264 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1396   (غسز) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ غسز ثيٕبريٟبي

 6265 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395   (ا٘ىِٛٛصي) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ ا٘ىِٛٛصي ثيٕبريٟبي

 چؾٓ) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ مبءارس عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ ٌٛػ ٚ چؾٓ ثيٕبريٟبي

 (ٌٛػ

 6266 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395  

 6267 1395/01/01 ٔزعُ WS  125  ز185  1395   ( زارٚزرٔب٘ي)  وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر زرٔب٘ي زارٚ

 6268 1396/04/15 رفيغ ا٘سيؾٝ W  100  ة969  1395   2016  ٘ٛسازاٖ ٞبي ثيٕبري

 ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ اٚرِٚٛصي اِىشزِٚيز، ٚ آة وّيٝ، ثيٕبريٟبي

 ( اٚرِٚٛصي اِىشزِٚيز، ٚ آة وّيٝ،) وٛزوبٖ ثٛرز

 6269 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395  



 

9 

 نظر مورد زماني مقاطع در کتابخانه مذارک هايتازه فهرست

 عنوان سرشناسه بنذيرده شماره ناشر نشر تاريخ کذعنوان

 6270 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395   (ذٖٛ) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ ذٖٛ ثيٕبريٟبي

 6271 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395   (ريٝ) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ ريٝ ثيٕبريٟبي

 ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:   2016 ّ٘غٖٛ ىٛالرٚ٘ٛرٚٔبع اػصبة ثيٕبريٟبي

 (اػصبة) وٛزوبٖ

 6272 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1396  

 6273 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1396   (سغذيٝ) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ سغذيٝ

 ثس وٛزن) وٛزوبٖ ثٛرز ٚ ارسمبء عٛاالر:  2016 ّ٘غٖٛ حبَ ثس وٛزن

 (حبَ

 6274 رفيغ ا٘سيؾٝ WS  100 ٖ 428ة  1395  

 وٛزوٓ سب وٙٓ ٌٛػ چٍٛ٘ٝ ٚ وٙس ٌٛػ وٝ وٙٓ صحجز وٛزوٓ ثب چٍٛ٘ٝ

 .وٙس صحجز
 6275 1392/01/01 ٔزٚاريس HQ  755  8/  9ف8چ  1392   ازَ ، ثز في

 6276 1392/01/01 ارجٕٙس BF  637  5سآ9  1392   آِٗ ، فزٚسسي زيبِىشيىي رفشبرزرٔب٘ي دزسؼبرض سٚج

 6277 1392/01/01 ٘ٛا٘سيؼ ٘غُ HQ  /755  8  1393   جبعشيٗ ، َٔٛ اػشٕبز ي دبيٝ ثز وٛزوبٖ دزٚرػ

 6278 1394/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ WE  725  ط191ر  1394   ٟٔسي ، عبِجي ثغشزي ٚ عزدبيي ارسٛدسي زر عبسي حزوز ثي سىٙيىٟبي

 6279 1390/01/01 فززا ٘غُ:ارجٕٙس:ارجٕٙس وشبة QV  4  ط273ف  1391    - 1335 ػجساِزعَٛ، عجحب٘ي، ػُٕ اسبق ثٟساؽز، ٔبيي،ٔب دزعشبري، ٞبي رؽشٝ ثزاي فبرٔبوِٛٛصي

 6280 1391/01/01 جٛاٖ دزعشبر WQ  152  ة349س  1391   ٔحسثٝ ثرؾي، زرز ثي سايٕبٖ

 6281 1391/01/01 زعجبزٟٔ BP  71/9  5آ4ق  1391   ٔحغٗ ، آؽشيب٘ي جغٕي ٚ رٚحي زرٔب٘ي لزآٖ

 6282 1391/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ WY  159 ٚ 333ْ  1391    -  1948 زا٘ب، ٚاً٘، وٛزوبٖ دزعشبري ٞبي ٔزالجز

 6283 1393/01/01 رفيغ ا٘سيؾٝ QT  29  ي212خ  1394   ْ-1919 عي، آرسٛر ٌبيشٖٛ، 2016 ٞبَ/ ٌبيشٖٛ دشؽىي فيشيِٛٛصي ذالصٝ


