
 

 تعداد222

 )برگ(

شماره  عنوان سال

 سند

 1 تصويبنامه ها 1334 11

رسمي يادداشتهاي و ها اعالميه 1334 7  2 

 3 طرحهاي نمايندگان 1334 3

 4 مصوبات کميسيونهاي مجلسين 1335 8

 5 تصميمات قانوني مجلسين 1334 5

قراردادها و ها عهدنامه 1335 1  6 

 7 لوايح دولت 1335 6

 8 شرکتها و بنگاهها 1335 4

ها نامه آئين 1335 13  9 

ها نامه آئين 1334 14  10 

 11 لوايح دولت 1334 24

 12 تصويبنامه ها 1335 6

 13 تصميمات قانوني مجلسين 1335 3

 14 قوانين 1335 17

قراردادها و ها عهدنامه 1334 15  15 

 16 قوانين 1334 32

مجلسين کميسيونهاي مصوبات 1334 108  17 

 18 مصوبات کميسيونهاي مشترك مجلسين 1334 1

- - Porteus Test : No. 37055G : Year VIII 19 

- - Porteus Test : No. 37055O : Adult I 20 

- - Porteus Test : No. 37055E : Year VI 21 

- - Porteus Test : No. 37055J : Year XI 22 

- - Porteus Test : No. 27131 : Year XII –4 Trials 23 

- - Porteus Test : No. 37055R : Adult II 24 

- - Porteus Test : No. 27133 : Year XIV – 4 Trials 25 

- - Porteus Test : No. 37055H : Year IX 26 

- - Porteus Test : No. 37055D : Year V 27 

- - Colored Cards 28 

- 1921 Merrill - Palmer scale of mental tests 29 

1315شاخص بهاي عمده فروشي در تهران پايه متوسط قيمتها در سال  1315 1  30 

 31 منابع تاريخ تيمور - 62

 32 دعوتنامه دويست و پنجاه و يکمين جلسه عمومي فرهنگستان براي قزويني 1321 1



روشن ضمير دعوتنامه بزرگداشت نودمين سال تولد شهريار براي مهدي 1377 4  33 

 34 ابالغيه کميسيون تقسيم اراضي يوسف آباد به ابراهيم معتضد درخشان 1323 1

 35 برگ معامله قطعي غير منقول ابراهيم معتضد درخشان 1331 6

35 1352-1348 50 و 40 هاي دهه در هنر و فرهنگ بنياد با ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات   36 

45 1352-1348 50 و 40 هاي دهه در هنر و فرهنگ با وزارت ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات   37 

1350 ادبيات دانشکده کتابخانه کارآموزان پرونده 1350 6  38 

140 1352-1348 50 و 40 هاي دهه در دانشکده آموزشي گروههاي با ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات   39 

1352 مختلف مراکز با ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات 1352 15  40 

79 1352-1348 (1352-1348گزارش جلسات شوراي کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني )   41 

 سال در ادبيات دانشکده کتابخانه به زبانشناسي گروه اهدايي و نفيس مخزن روسي کتابهاي فهرست 1370 6

1370 

42 

سيف الدين نجم آبادياسناد و مدارك فعاليتهاي آموزشي  - 35  43 

 دانشگاه اختصاصي اعتبار از ادبيات دانشکده کتابخانه شده خريداري کتابهاي هزينه اسناد 1334 60

(27/3/34)  

44 

 دانشگاه اختصاصي اعتبار از ادبيات دانشکده کتابخانه شده خريداري کتابهاي هزينه اسناد 1333 46

(14/9/33)  

45 

(30از )دهه  ادبيات دانشکده شده کتابخانه خريداري کتابهاي فهرست - 63   Librairie Larousse 46 

30ادبيات از مکتبه الهالل )مصر: قاهره( دهه  دانشکده فهرست کتابهاي خريداري شده کتابخانه - 13  47 

80و  70ادبيات )قديمي( دهه  دانشکده منابع کتابخانه انواع نويسي فهرست هاي کاربرگه - -  48 

(1319-1318ادبيات  ) دانشکده کتابخانه اعالم ارسال و ليست کتب ارسالي از انگلستان به 1318-1319 8  49 

 دانشگاه اختصاصي اعتبار از ادبيات دانشکده کتابخانه شده خريداري کتابهاي هزينه اسناد 1334 48

(16/9/34)  

50 

(1352-1348شهرستانها ) مکاتبات کتابخانه دانشکده ادبيات با اداره فرهنگ و هنر  5  51 

(1352-1348) تهران دانشگاه کتابداري گروه با ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات  12  52 

(1352-1348) ايران مدارك علمي مرکز با ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات  47  53 

 دانشگاه اختصاصي اعتبار از ادبيات دانشکده کتابخانه شده خريداري کتابهاي هزينه اسناد 1334 33

(12/2/34) 

54 

 دانشگاه اختصاصي اعتبار از شده کتابخانه دانشکده ادبيات خريداري کتابهاي هزينه اسناد 1333 64

(4/11/33)  

55 

(1352-1348اسنادمربوط به لوازم و تجهيزات کتابخانه دانشکده ادبيات ) - 63  56 

 57 (1352-1348) ادبيات دانشکده کتابخانه کارکنان پرونده - 66

(1352-1348مکاتبات و مدارك اداري نوش آفرين انصاري رئيس کتابخانه دانشکده ادبيات ) 1348-1352 22  58 

41 1352-1348 (1352-1348مکاتبات دانشکده ادبيات با دانشگاه، درباره کتابخانه )   59 

38 1352-1348  60 (1352-1348مالي دانشکده )مکاتبات کتابخانه دانشکده ادبيات با معاونت  

20 1338-1330 30 دهه در ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات   61 

20مکاتبات و اسناد هزينه کتابها و مجالت خريداري شده کتابخانه دانشکده ادبيات در دهه  1320-1329 80  62 



اطلس( و نقشه)  کتابخانه جغرافيايي منابع نويسي فهرست هاي کاربرگه - 124  63 

4 نسخه: کنندگان استفاده راهنماي: نوسا کتابخانه جامع سيستم 1373 -  64 

 علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه راهنماي بروشورهاي و کتابچه شويم: آشنا بيشتر خود کتابخانه با 1396 17

(90انساني )دهه   

65 

25 1398-1324  66 (1398-1324کپي( )) کتابخانه روساي احکام 

کپي() تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه درباره گزيده منابع - -  67 

 68 برگه اطالعيه حقوق عبدالحسين زرين کوب 1358 1

80بروشورهاي اطالع رساني کتابخانه در دهه  - -  69 

(1384راهنماي تلفن دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ) 1384 9  70 

 علوم و ادبيات پرسشنامه و تحليل نتايج سنجش ميزان استفاده و رضايت کاربران کتابخانه دانشکده - 20

80انساني در دهه   

71 

(80انساني )دهه  علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه راهنماي بروشورهاي و کتابچه - 14  72 

شوراي هماهنگي کتابخانه ها 1386سفند آيين نامه استفاده از کتابخانه هاي دانشگاه تهران: مصوب ا - 28  73 

(80دستورالعمل اجرايي وجين منابع کتابخانه اي موجود در کتابخانه هاي دانشگاه تهران )دهه  - 5  74 

 29يادبود شصت و ششمين جلسه شوراي هماهنگي کتابخانه ها در دانشکده ادبيات و علوم انساني،  1387 5

1387آبان   

75 

کتابخانه ايده آل براي دانشکده ادبيات و علوم انساني، گزارش وضعيت موجود و پيشنهادات طرح  - 8

(80)دهه   

76 

رساني اطالع و کتابداري تخصصي مسابقه دوره چهارمين - 7  77 

)کپي( "يادمان پوشکين در دانشگاه تهران"منابع استفاده شده براي مجموعه  1398 -  78 

هاي فهرست نويسي نسخه هاي خطي، چاپ سنگي و اسناد تاريخي در سيستم راهنما و کاربرگه  - 22

 جامع کتابخانه هاي دانشگاه تهران )اوراکل(

79 

(80مکاتبات کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني با کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه )دهه  - 159  80 

80 -70دهه ) مختلف مراکز با انساني علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات - 54 ) 81 

 82 (70انساني براي تجهيزات ايمني )دهه  علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات - 89

 83 (80- 70انساني با گروه هاي آموزشي دانشکده )دهه  علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات  81

 84 (80-70انساني با معاونت پژوهشي دانشگاه )دهه  علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات  201

(80دستورالعمل تجليل از کتابداران نمونه کتابخانه هاي دانشگاهي، فرمها و نامه مربوطه )دهه   12  85 

-70با رييس و معاون اداري و مالي دانشکده )دهه  انساني علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات  160

80)  

86 

 87 (1385-1383) انساني علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه شوراي جلسات گزارش  10

 بروشورهاي و( 80 و 70 دهه) تجهيزات براي انساني علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه مکاتبات  126

 مربوطه

88 

ميرهادي ايراندخت دکتر شادروان زندگي بر مروري: يار ياد - 25  89 

(80و  70به کارکنان کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني )دهه مکاتبات مربوط   40  90 

(80معرفي نامه هاي کار دانشجويي در کتابخانه )دهه   19  91 



(80و  70انساني )دهه  علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه نامه هاي اداري عمومي  180  92 

81لغايت  77دانشگاه تهران در سالهاي رتبه کتابخانه دانشکده ها و موسسات وابسته به   3  93 

(80-70نامه ها و گزارشهاي کارکنان به رييس کتابخانه )دهه   36  94 

دانشگاه تهران شوراي 0138 تير مصوب: تهران دانشگاه هاي کتابخانه از استفاده نامه آيين  2  95 

80 و 70 دهه) انساني علوم و ادبيات دانشکده کتابخانه اداري فعاليتهاي هاي نامه  134 ) 96 

1378آيين نامه انجمن هاي علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب  1378 8  97 

 98 پي گيري ديرکرد بازگشت کتاب به کتابخانه در دوره هاي مختلف - -

تهران دانشگاه اسناد از برخي کپي - 70  99 

کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانيکاربرگه هاي تکميل شده سالنامه هاي  - 24  100 

کاربرگه هاي تکميل شده کتب چاپ سنگي قطع وزيري کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني  - -

 دانشگاه تهران

101 

کاربرگه هاي تکميل شده کتب چاپ سنگي قطع رحلي کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني  - -

 دانشگاه تهران

102 

 103 کپي جدول کاتر سن برن قديمي - 25

 104 کاربرگه هاي خام فارسي و التين - 100

 105 انتخاب کتاب: راهنماي کتابداران و کتابخانه ها )کپي( 1355 109

 106 پرسشنامه کميته توسعه و برنامه ريزي شوراي هماهنگي )تکميل شده توسط مراجعان( - 45

خدمات کتابخانه هاي تخصصي به افراد غير عضوخالصه آيين نامه طرح تعميم  - 5  107 

 108 نرم افزار امور خوابگاههاي دانشجويي 1381 1

 109 راهنماي کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد 1383 1

کتابخانه ادبيات متقيان 2006ليست سفارش نشريات سال  1385 2  110 

کتابخانهمشخصات رايانه هاي موجود در بخش هاي مختلف  - 2  111 

80دهه  100  112 80دستورالعمل و فرم هاي ارزشيابي)کارکنان سرپرستان کارشناسان( دهه  

80دهه  9 (80معرفي نامه هاي کارآموزي کتابداري )دهه    113 

80دهه  17 (80مکاتبات و ساعات حضور داوطلبان کار روزمزد در کتابخانه )دهه    114 

(1385-1369عدنان طهماسبي دفتر امانت اساتيد )دکتر  - -  115 

(7613-7413محمود عابدي  دکتر) اساتيد امانت دفتر - -  116 

(8113سيد حميد طالب زاده  دکتر) اساتيد امانت دفتر - -  117 

(5713-2136ماشاءاهلل طالچيان  دکتر) اساتيد امانت دفتر - -  118 

(1376-1349علي اشرف صادقي  دکتر) اساتيد امانت دفتر - -  119 

(3138-9713 منصور صفت گل دکتر) اساتيد امانت دفتر - -  120 

پيراپزشکي( دانشکده) اي کتابخانه بين کتاب درخواست برگه - 2  121 

 122 خواندن ترويج و نوجوان و کودك کتابدار بروشور خانه - 1

 123 1397 دعوتنامه دومين نشست علمي کتابخانه دانشکده ادبيات تهران: 1397 1



بيوفيزيك - بيوشيمي تحقيقات مرکز کتابخانه براي پيشنهادي طرح و موجود وضع بررسي 1358 28  124 

 125 راهنماي تلفظ صحيح اسامي شهرها در نقشه هاي سازمان نقشه برداري 1338 1

 126 کاربرگه ورود اطالعات نشريات موجود در کتابخانه مجلس - 1

دهه  - 10

80 

: گزارشها و اسناد فارسي.پايان نامه. نشريان ادواري التين.. 80جديد کتابخانه در دهه کاربرگه هاي 

مقاالت فارسي. مقاالت التين.طراحي و تعريف فيلدها و مداخل جستجوي يك پايگاه. کتاب هاي 

 التين. کتاب هاي فارسي.

127 

80دهه  82 80ه تهران در دهه دستورالعمل و پرسشنامه هاي انتخاب کتابخانه نمونه دانشگا   128 

 129 تقدير معاون پژوهشي دانشگاه از کارکنان کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني 1383 1

 130 پرسشنامه کميته خدمات فني دانشگاه درباره استفاده ازبرگه دان - 2

 131 بخش هايي از مقررات استخدامي - 17

هماهنگي کتابخانه هاي دانشگاه تهرانشرح وظايف کميته هاي شوراي  1382 6  132 

 133 اساسنامه شوراي هماهنگي کتابخانه هاي دانشگاه تهران 1374 8

 134 پرسشنامه وضعيت کتابخانه و ارائه خدمات کتابخانه ادبيات - 1

1358الي  1304مجموعه انتشارات انجمن آثار ملي از سال   43  135 

لوازم و تجهيزات موجود در کتابخانهبخشي از فاکتورهاي منابع و     136 

 137 کاربرگه هاي فهرست نويسي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  6

 138 معرفي کتابخانه دانشکده علوم  3

 139 آيين نامه و فرم هاي طرح امين  9

 140 زندگي و آثار علمي آيت اهلل سيدمحمدتقي حکيم  17

 141 محمدتقي دانش پژوه  13

80دهه  195 اسناد و مدارك مربوط به کميته سازماندهي منابع شوراي هماهنگي کتابخانه هاي دانشگاه تهران در  

80دهه   

142 

 143 موزه تاريخ مشهد 1383 1

 144 نگاهي به گنجينه نجوم 1383 1

 145 نگاهي به موزه سالح 1383 1

 146 نگاهي به موزه صدف 1383 1

رقم دار: نسخ خطي )ماوراءالنهري( و مجموعه صحافيهاي هنري فردريش النکامرر نمايشگاه جلدهاي  - 1

 موجود در کتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه

147 

 148 دانشگاه تهران در يك نگاه 1382 2

 149 آيين نامه شوراي کتابخانه دانشکده يا موسسه 1382 2

 150 مجموعه کتابخانه نادر کريميان سردشتي 1384 10

 151 معرفي تاالر خواجه نصيرالدين طوسي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران - 1

 152 راهنماي پايگاه اطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران 1381 1



  1  153 بيانيه جمعي کتابداران به مناسبت شروع فعاليت انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران  

ها عضويت فراگير کتابخانه 1377 26  154 

 155 اساسنامه انجمن کتابداري و اطالع رساني ايران: هديه کتابخانه ملي -   5

 156 طراحي سيستم جديد امانت بين کتابخانه ها 1376 32

 157 بروشورهاي مرکز اطالعات و مدارك علمي ايران - 21

"شهيدي رفت"شعر  1386 1  158 

افزار مرکز انفورماتيك و آمار دانشگاه تهرانخالصه اي از فعاليتهاي اداره نرم  1377 4  159 

امضاي يادبود: نوش آفرين انصاري و زنده يادان عباس حري اسداله آزاد پوري سلطاني براي يك   1373 3

1373دانشجو در سومين سمينارکتابداري پزشکي کرمان: آبان:   

160 

براي يك دانشجو در شب شعر اصفهان: امضاي يادبود نويسندگان: مهدي حجواني و رضا رهگذر  1373 3

1373مرداد:   

161 

 162 معرفي انجمن کتابداران ايران - 1

فهرست نسخه هاي چاپ سنگي دانشکده  کتاب پيش نويس و کپي منابع استفاده شده در تاليف - 25

 ادبيات

163 

 164 قرارداد خدمات ساماندهي منابع کتابخانه دانشکده ادبيات - 2

 165 پرسشنامه راهنماي کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني ايران - 1

 166 کارت عضويت کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران - 1

70دهه  1  167 راهنماي پر کردن برگه درخواست کتاب از مخزن 

 و ادبيات دانشکده کتابخانه هاي چاپي فارسي و عربي )مخزن نفيس( کتاب شده تکميل هاي کاربرگه - -

تهران دانشگاه انساني علوم  

168 

  

 


