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ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۵۱۳۷۵۱۸ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :اﺳﺘﺎد ﻣﺮاد]ﺟﺰوه[ :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﮐﺘﺎب آﺳﺎن  /۲ﻣ�ﻟﻔﺎن ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ ،ﻋﺒﺎس
ﺳﯿﺎﺣ� ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی.

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺎر ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۹ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۱۶ :ص.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ

ﺷﻨﺎﺳ ﻪ ﺳﻨﺪ

۲۹۷/۱۶۲۵۶ :

ﻋﻨ�ان

 :اﻋﻄﺎآ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸﺎن از ﻃﺮف اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� راﻫﻨﻤﺎی
ﺗ�ﻠﯿﻤﺎﺗ� اداره ﻓ�ق و۰۰

ﺗﺎرﯾﺦ /دوره اﯾﺠﺎد

۱۳۴۲ :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۴ :ص

داﻣﻨﻪ و ﻣﺤﺘ�ا

 :اﻋﻄﺎآ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸﺎن از ﻃﺮف اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� راﻫﻨﻤﺎی
ﺗ�ﻠﯿﻤﺎﺗ� اداره ﻓ�ق و۰۰

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

۱۳۴۲ :ش
ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت
ﻣﻨﺎﺻﺐ ،اﻟﻘﺎب ،ﻧﺸﺎﻧﻬﺎودرﺟﺎت
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ
ﺳﭙﺎهداﻧﺶ

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻨﺪ

 :آرﺷﻴﻮ ﻣﻠ� اﻳﺮان

ﺷﻨﺎﺳ ﻪ ﺳﻨﺪ

۲۹۷/۱۶۲۵۶ :

ﻣﺤﻞ در آرﺷﻴﻮ

۱ :آپ۲ژ۴۰۷

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﺒﺎس

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﺑﺎﺑﺎم ﮐﻪ ﻣﺮد /ﻧ�ﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺟﯿﺒﯽ.۱۳۵۳ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 ۷۳ :ص.

ﺷﺎﺑﮏ

 ۵۰ :رﯾﺎل

ﻣ �ﺿ �ع

 :داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳ�  --ﻗﺮن ۱۴

رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮه

۲ ۱۳۵۳ :ب۲یPIR۸۱۰۸ /

رده ﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ

۳/۶۲ :ﻓﺎ۸
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ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۱۸۳۲۲۸۳ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ /ﻣ�ﻟﻔﺎن اﯾﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ�،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻟﯿﻠ�
اﯾﻤﻦ )آﻫ�(؛ ﻧﻘﺎﺷ� ﻣﺤﻤﺪزﻣﺎن زﻣﺎﻧ� … ]و دﯾﮕﺮان[؛ ﺧﻄﺎﻃ� از ﻓﺮﯾﺪون
ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ�.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 ۶۷ :ص.ﻣﺼ�ر )ﺑﺨﺶ رﻧﮕ�(

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﯾﺲ و ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب آﺳﺎن اﺳﺖ.

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻋﻨ�ان روی ﺟﻠﺪ :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن.

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۳۱۱۱۹۱۲ :

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :آﻫ� ،ﻟﯿﻠ� )اﯾﻤﻦ(۱۳۰۸ - ،

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ /ﻣ�ﻟﻔﺎن ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ )آﻫ�( ،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�؛ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۸ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 :ص ۶۶

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� ﻗﺒﻠ�

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب آﺳﺎن و ﯾﮏ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻋﻨ�ان روی ﺟﻠﺪ :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن.

ﻋﻨ�ان روی ﺟﻠﺪ

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن.

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۸۸۶ :تم

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :آﻫ� ،ﻟﯿﻠ� )اﯾﻤﻦ(۱۳۰۸ - ،

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ /ﻣ�ﻟﻔﺎن ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ )آﻫ�( ،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�؛ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۸ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 :ص ۶۱

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� ﻗﺒﻠ�

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب آﺳﺎن و ﯾﮏ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻋﻨ�ان روی ﺟﻠﺪ :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن.
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ﻋﻨ�ان روی ﺟﻠﺪ

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن.

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۸۸۷ :تم

ﻣﺠﻤ�ﻋﻪ وﻳﮋه

 :اﻫﺪاﺋ�

ﺷﻨﺎﺳ ﻪ ﺳﻨﺪ

۹۹۸/۱۸۶۴ :

ﻋﻨ�ان

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ]ﺳﻨﺪ[

ﻣﻨﺸﺎ

 :ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎن ،ﺛﻤﯿﻨﻪ)ﭘﯿﺮﻧﻈﺮ( ،- ۱۳۰۶ ،اﻫﺪاﮔﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ /دوره اﯾﺠﺎد

.۱۳۴۴ :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 ۳۷ :ﺑﺮگ ) ۷۱ص.(.

داﻣﻨﻪ و ﻣﺤﺘ�ا

 :ﮐﺘﺎب ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧ�ﺷﺘﮥ اﯾﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� و ﻋﺒﺎس
ﺳﯿﺎﺣ� و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧ� از ﺛﻤﯿﻨﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎن )ﭘﯿﺮﻧﻈﺮ(.

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎن ،ﺛﻤﯿﻨﻪ)ﭘﯿﺮﻧﻈﺮ(- ۱۳۰۶ ،
آﻫ� ،ﻟﯿﻠ�)اﯾﻤﻦ(- ۱۳۰۸ ،
ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� ،اﯾﺮج۱۳۷۰-۱۳۰۵ ،
ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﺒﺎس] ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ[

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻨﺪ

 :اﯾﺮان .وزارت آﻣ�زش و ﭘﺮورش
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh
 :ﮐﺘﺎبﻫﺎ][۱
Books
آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
Adult Education
 :آرﺷﻴﻮ ﻣﻠ� اﻳﺮان

ﺷﻨﺎﺳ ﻪ ﺳﻨﺪ

۹۹۸/۱۸۶۴ :

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� ،اﯾﺮج۱۳۷۰-۱۳۰۵ ،

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘ� ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن /ﻣ�ﻟﻔﺎن اﯾﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ�،ﻋﺒﺎس
ﺳﯿﺎﺣ�؛ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷ�رای ﻧ�ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺧ�اﻧﺪﻧﯿﻬﺎی ﻧ�ﺳ�ادان.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۷ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۴۶ :ص :.ﻣﺼ�ر.

ﻓﺮوﺳﺖ

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳ�اد ﺷ�ﯾﻢ.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﺑﺮونﺳﭙﺎری.

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺳ ﻼﻣﺘ �

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﺒﺎس

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ
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ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺷ�رای ﻧ�ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺧ�اﻧﺪﻧﯿﻬﺎی ﻧ�ﺳ�ادان

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :اﯾﺮان .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی

رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮه

۹ ۱۳۴۷ :ب۹جRA۷۷۶/۵/

رده ﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ

۶۱۳ :

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۱۶۰۹۳۸۴ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳ� اول دﺑﺴﺘﺎن ]ﮐﺘﺎب[/ﻣ�ﻟﻔﺎن اﯾﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� ،
ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ� اﯾﺮان۱۳۵۲ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۱۵۹ :ص.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� )اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ(

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۲۴۶۵۸۱۶ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳ� ﺑﺮای ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن/ﻣ�ﻟﻔﺎن اﯾﺮج
ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ�،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ� اﯾﺮان۱۳۴۷ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۱۵۹ :ص.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� )اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ(

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻋﻨ�ان روی ﺟﻠﺪ  :راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺎرﺳ� ﺑﺮای ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۲۰۷۳۹۶۸ :

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� ،اﯾﺮج۱۳۷۰-۱۳۰۵ ،

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳ� ﺑﺮا ی ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن /اﯾﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� ،ﻋﺒﺎس
ﺳﯿﺎﺣ�؛ ]ﺑﺮای[ وزارت آﻣ�زش و ﭘﺮورش.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ� اﯾﺮان :ﻣ�ﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ.۱۳۴۵ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 ۱۵۴ ،[۲] :ص :.ﻣﺼ�ر ،ﺟﺪول.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﺑﺮونﺳﭙﺎری.
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ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫ� ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ� و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﻓﺎرﺳ�  --راﻫﻨﻤﺎی آﻣ�زﺷ� )اﺑﺘﺪاﯾﯽ(

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺗﺪرﯾﺲ  --راﻫﻨﻤﺎی آﻣ�زﺷ� ) اﺑﺘﺪاﯾﯽ (

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﺒﺎس

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ� اﯾﺮان

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :اﯾﺮان .وزارت آﻣ�زش و ﭘﺮورش

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫ� ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ�

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﻣ�ﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ) ﻧﯿﻮﯾﻮرک (

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

Franklin Book Programs, inc :

رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮه

۹ ۱۳۴۵ :ج۲فLB۱۵۷۷ /

رده ﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ

۳۷۲/۶۰۴۴ :

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۱۵۴۶۷۵۷ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب ]ﮐﺘﺎب[/ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:ﻋﻠ� اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض -ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۹ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۵۲ :ص.

ﻓﺮوﺳﺖ

 :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔ� ﮐﻨﯿﻢ )(۹

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� )اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ(

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۳۳۴۲۳۷۷ :

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :آﻫ� ،ﻟﯿﻠ� )اﯾﻤﻦ(۱۳۰۸ - ،

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳ�اد ﺷ�ﯾﻢ ]ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ�[ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن/
ﻣ�ﻟﻒ ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ )آﻫ�(؛ ﺑﺎﻫﻤﮑﺎری ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 :ص ۶۰

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� ﻗﺒﻠ�

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۲۳۰۷۰۱ :
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ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :اﯾﻤﻦ ،ﻟﯿﻠ� )آﻫ�(

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳ�اد ﺷ�ﯾﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن /ﻣ�ﻟﻒ ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ
)آﻫ�( ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎﺿ� ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

] :ﺗﻬﺮان[ :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۸ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 :ص ۶۰

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� ﻗﺒﻠ�

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۱۷۵۲ :تم

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :اﯾﻤﻦ ،ﻟﯿﻠ� )آﻫ�(

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳ�اد ﺷ�ﯾﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن /ﻣ�ﻟﻒ ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ
)آﻫ�( ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎﺿ� ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۹ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 :ص ۶۰

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� ﻗﺒﻠ�

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۱۷۰۳ :تم

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ وﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ  :ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن/ﻣ�ﻟﻔﺎن ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮزوﺋ� ؛
ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ﺑﺎﻫﻤﮑﺎری ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ)آﻫ�(…]ودﯾﮕﺮان[

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

] :ﺑﯽ ﺟﺎ[ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ وآﻣ�زش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی،
۱۳۵۰

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۲۱۵ :ص.

ﻓﺮوﺳﺖ

 :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� )اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ(

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۲۰۰۶۷۷۰ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ]ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ�[ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن] /
ﻣﺆﻟﻔﺎن[ ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ ) آﻫ�( … ]و دﯾﮕﺮان[؛ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ� و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی ،ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ.۱۳۴۹ ،
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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 ۴۸ :ص.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﺑﺮونﺳﭙﺎری.

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻣﺆﻟﻔﺎن :ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ ) آﻫ�(  ،ﻋﻠ�اﺷﺮف ﺣﯿﺎت روﺣ� ،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺮزاد،
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﻧ�د ،ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی.

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺧ�اﻧﺪن )آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن(  --اﯾﺮان

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﻣﺸﺎوره در آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن --اﯾﺮان

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺳ�ادآﻣ�زی --اﯾﺮان

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :آﻫ� ،ﻟﯿﻠ�)اﯾﻤﻦ(- ۱۳۰۸ ،

رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮه

۹ ۱۳۴۹ :ر۹اﻟﻒLC۵۲۵۷ /

رده ﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ

۳۷۴/۹۵۵ :

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۲۴۳۷۷۸۹ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ]ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳ�[ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن] /
ﻣﺆﻟﻔﺎن[ ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ ) آﻫ�( … ]و دﯾﮕﺮان[؛ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ� و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی ،ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ.۱۳۴۷ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 ۱۴۲ :ص.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﺑﺮونﺳﭙﺎری.

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻣﺆﻟﻔﺎن :ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ ) آﻫ�(  ،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﻠ� اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی.

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﭼﺎپ دﯾﮕﺮ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی ،ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ،
 ۴۸)۱۳۴۹ص(.

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺧ�اﻧﺪن )آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن(  --اﯾﺮان

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﻣﺸﺎوره در آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن --اﯾﺮان

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺳ�ادآﻣ�زی --اﯾﺮان

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :آﻫ� ،ﻟﯿﻠ�)اﯾﻤﻦ(- ۱۳۰۸ ،

رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮه

۹ ۱۳۴۷ :ر۹اﻟﻒLC۵۲۵۷ /

رده ﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ

۳۷۴/۹۵۵ :

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۹۰۴۹۲۳ :
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ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :ﺑﺮزوﺋ� ،ﻓﺮاﻣﺮز

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن /ﻣ�ﻟﻔﺎن ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮزوﺋ�،
ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ )آﻫ�( ،ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

] :ﺗﻬﺮان[ :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۷ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 :ص ۲۰۰

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� ﻗﺒﻠ�

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۱۷۱۷ :تم

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� ،اﯾﺮج۱۳۷۰-۱۳۰۵ ،

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﺷﻌﺮ و داﺳﺘﺎن ﺑﺮای آﻣ�زش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  /ﮔﺮدآوری و ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ�،
ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�؛ ]ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻢ وزارت آﻣ�زش و ﭘﺮورش .ﻣﺮﮐﺰ ﺧ�اﻧﺪﻧﯿﻬﺎی
ﻧ�ﺳ�ادان[

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان  :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۷ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۴۸ :ص :.ﻣﺼ�ر.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﺑﺮون ﺳﭙﺎری.

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﺑﺎﻻی ﻋﻨ�ان :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﺎﺳ�اد ﺷ�ﯾﻢ.

ﻣ �ﺿ �ع

 :داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐ�ﺗﺎه ﻓﺎرﺳ�  --ﻗﺮن  -- ۱۴ﻣﺠﻤ�ﻋﻪﻫﺎ

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳ�  --ﻗﺮن  -- ۱۴ﻣﺠﻤ�ﻋﻪﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﺒﺎس

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :اﯾﺮان .وزارت آﻣ�زش و ﭘﺮورش.ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺧ�اﻧﺪﻧﯿﻬﺎی ﻧ�ﺳ�ادان

رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮه

۷ ۱۳۴۷ :ش۹جPIR۴۲۴۹/

رده ﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ

۸/۶۲۰۸ :ﻓﺎ۳

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۲۴۲۳۴۰۲ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﻓﺎرﺳ� اول دﺑﺴﺘﺎن/ﻣ�ﻟﻔﺎن اﯾﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫ� ،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�

وﺿﻌﻴﺖ وﻳﺮاﺳﺖ

 :وﯾﺮاﺳﺖ۲

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

] :ﺗﻬﺮان[] :وزارت آﻣ�زش و ﭘﺮورش[۱۳۵۸ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۱۱۱ :ص

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﻨ�ﯾﺴ� )اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ(
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ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۲۲۴۳۱۸۸ :

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :آدﯾﺶ ،ﻧﺎدره

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﮐﺸﺖ ﺑﺬر /ﻧ�ﺷﺘﻪ ﻧﺎدره آدﯾﺶ؛ ﺑﺎﻫﻤﮑﺎری ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ)آﻫ�(]… ،و دﯾﮕﺮان[.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی ،ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ.۱۳۴۷ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 :اج ﺑﺪون ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری :.ﻣﺼ�ر.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :ﺑﺮونﺳﭙﺎری.

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ )آﻫ�( ،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی.

ﻣ �ﺿ �ع

 :ﺑﺬرﭘﺎﺷ�

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :آﻫ� ،ﻟﯿﻠ�)اﯾﻤﻦ(- ۱۳۰۸ ،

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :اﯾﺮان .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی

رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮه

۵ ۱۳۴۷ :ک۴آSD۴۰۱/۶/

رده ﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ

۶۳۱/۵۳۱ :

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۱۸۹۸۷۴۶ :

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۶۱۵۶۷۷۴ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﮐ�ﭼﻪ ﺷﺎدی]ﺟﺰوه[ :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﮐﺘﺎب آﺳﺎن  /۳ﻣ�ﻟﻔﺎن ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ )آﻫ�(،
ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�.

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣ�زش ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۵۰ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۲۰ :ص.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی

 :ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﻗﺒﻠ�

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۸۳-۷۶۰۸ :م

ﺷﻤﺎره واﺳﭙﺎری
ﻗ ﺎﻧ � ﻧ �

۶۳۶۱ :و

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﮔﺒﻪ]ﻓﯿﻠﻢ[ /ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻧ�ﯾﺲ ]و[ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف؛ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن؛
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ� اﯾﺮان ،ﺧﻠﯿﻞ درودﭼ� ،ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤ�دی
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وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺮ

] :ﺗﻬﺮان[ :ﻣ�ﺳﺴﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼ�ﯾﺮی.۱۳۸۲ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۱ :ﮐﺎﺳﺖ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ) ۶۹دﻗﯿﻘﻪ( :رﻧﮕ� ،ﭘﺎل

ﻣﻨﺪرﺟﺎت

 :ﺗ�ﻟﯿﺪ: ۱۳۶۹

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻓﺎرﺳ�
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻫﻨﺮی
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ،ﻣﺤﺴﻦ- ۱۳۳۶ ،
ﮐﻼری ،ﻣﺤﻤ�د- ۱۳۳۰ ،
ﻋﻠﯿﺰاده ،ﺣﺴﯿﻦ- ۱۳۳۰ ،
درودﭼ� ،ﺧﻠﯿﻞ
ﻣﺤﻤ�دی ،ﺧﻠﯿﻞ
ﺳﯿﺎﺣﺘ� ،ﻋﺒﺎس
ﺟ�دت ،ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﻣﺤﺮﻣ� ،ﺣﺴﯿﻦ

ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ

۸۵-۳۸۵۱۴ :

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﺒﺎس

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﻣﻦ ورﻧﮕﺮزی ﮔﯿﺎﻫ�/ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ�

ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻘﺎﻟ ﻪ

 :دﻧﯿﺎی ﻓﺮش ،ش  ، ۵۰ﻣﺮداد  : :۱۳۸۴ص ۲۵ - ۲۴

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :رﻧﮕﺮزی

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :ﮔﯿﺎﻫﺎن

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :ﺧﺎﻃﺮات

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳ�
ﻣﻠ�

۵۱۳۷۵۱۹ :

ﻋﻨ�ان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎن]ﺟﺰوه[ :ﺑﺨ�اﻧﯿﻢ و ﺑﻨ�ﯾﺴﯿﻢ ﮐﺘﺎب آﺳﺎن  /۱ﻣ�ﻟﻔﺎن ﻟﯿﻠ� اﯾﻤﻦ ،ﻋﺒﺎس
ﺳﯿﺎﺣ� ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠ�اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺎض ،ﻫﺎدی ﻧﻈﺮی.

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺎر ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ� ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ ﺑﯿﺴ�ادی.۱۳۴۹ ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

۱۲ :ص.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧ�ﯾﺴ�

 :اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ
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ﺷﻨﺎﺳ ﻪ ﺳﻨﺪ

۲۶۴/۱۱۷۱۲ :

ﻋﻨ�ان

 :ﻣﻤﯿﺰی و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب "ﺑﺎﺑﺎم ﮐﻪ ﻣﺮد"]ﺳﻨﺪ[

ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 :ﭘﺮوﻧﺪه

ﻣﻨﺸﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ /دوره اﯾﺠﺎد

 :اﯾﺮان .وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ�
Iran. Vezarat Farhang va Ershad Islami
.۱۳۵۴ :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی

 ۱۲ :ﺑﺮگ ۱ + .ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب )۷۴ص(.

داﻣﻨﻪ و ﻣﺤﺘ�ا

 :ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ� ،اداره ﮐﻞ ﻧﮕﺎرش وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻤﯿﺰ
اداره ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﺼ�ص اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻤﯿﺰی ،ﭼﺎپ و ﺛﺒﺖ ﮐﺘﺎب "ﺑﺎﺑﺎم ﮐﻪ ﻣﺮد"
ﻧ�ﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎس ﺳﯿﺎﺣ� ،از اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ� ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮﯾﻮر )ﺗﻬﺮان( ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﯿﺰی.

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :ﺳﯿﺎﺣ� ،ﻋﺒﺎس

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :اﯾﺮان .وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ .اداره ﮐﻞ ﻧﮕﺎرش
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ� اﯾﺮان

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :ﺛﺒ ﺖ
ﻣﻤ ﯿﺰی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ�
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ�
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻠ� +
ﮐ ﺘﺎبﻫﺎ
ﻧﺎﺷﺮان
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳ�
داﺳﺘﺎن
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧ�ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
دوره ﭘﻬﻠ�ی

ﺗ�ﺻﯿﻔﮕﺮ

 :ﺗﻬﺮان

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻨﺪ

 :آرﺷﻴﻮ ﻣﻠ� اﻳﺮان

ﺷﻨﺎﺳ ﻪ ﺳﻨﺪ

۲۶۴/۱۱۷۱۲ :
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