فهرست کاربران نرمافزار تحت وب کاوش
(سامانه جامع کتابداری و اطالعرسانی)

 052کتابخانه وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه برادران  -قم

73

کتابخانه وابسته به شرکت ملّی پخش فرآوردههای نفتی ایران

 73کتابخانه وابسته به آستان قدس رضوی
 6کتابخانه وابسته به سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
 81کتابخانه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی و خدمات درمانی استان لرستان

522
00

کتابخانه وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران  -قم

کتابخانه وابسته به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 88کتابخانه وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد
 82کتابخانه وابسته به حوزههای علمیه برادران اهل سنت
 6کتابخانه وابسته به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهر قدس

6

کتابخانه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی و خدمات درمانی استان اصفهان

 7کتابخانه وابسته به کانون اسالمی انصار تهران

نهاد رهبری
 پژوهشکده فرهنگ و معارف اسالمی تهران
(نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاهها)
 مرکز اسناد انقالب اسالمی تهران
 مرکز اسناد انقالب اسالمی قم
 سازمان تبلیغات اسالمی
نهاد ریاست جمهوری
 دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری
 فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
وزارت ورزش و جوانان
وزارت نفت
 شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) – ماهشهر
 پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس (خانگیران)
 شرکت پتروشیمی اروند
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
 شرکت فوالد آلیاژی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها
 معاونت امور اقتصادی
 پژوهشکده پولی و بانکی
 بانک ملت
 بانک سامان
 مرکز آموزش علمی کاربردی بانک تجارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
 کتابخانه کاخ موزه نیاوران
 پژوهشکده عالی میراث فرهنگی
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز
 موسسه آموزش عالی عطّار مشهد
 دانشکده فنی دختران شریعتی تهران
 دانشکده فنی انقالب اسالمی تهران
 پردیس شهید شرافت دانشگاه فرهنگیان
 موسسه آموزش عالی دارالفنون قزوین
 جهاد دانشگاهی مشهد (پژوهشکده اقبال)
آموزش و پرورش
 مجتمع آموزشی سوده
 موسسه فرهنگی-آموزشی علوی تهران
 دبیرستان پسرانه نیکان تهران

 مجتمع آموزشی تزکیه تهران
 مجتمع آموزشی دخترانه روشنگر تهران
 مجتمع آموزشی ستوده تهران
 موسسه فرهنگی فضیلت تهران
 موسسه آموزشی رهیار تهران
 مجتمع آموزشی المهدی مشهد
 مجتمع آموزشی بهاره سلیمی نیشابور
 مجتمع فرهنگی-آموزشی دخترانه طلوع
وزارت کار و امور اجتماعی
 شرررکت مشرراور مدیریت و خدمات ماشررینی سررازمان تامین
اجتماعی
 موسسه کار و تامین اجتماعی
وزارت کشور
 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)
 شهرداری مشهد
 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
 شهرداری اهواز
 شهرداری کوهسار
مراکز مذهبی و نهادهای پژوهشی دینی
 آستان حضرت امیرالمؤمنین (ع) – نجف اشرف
 آستان حضرت عبدالعظیم (ع) – شهرری
 بنیاد نهجالبالغه
 موسسه پارسا – قم
 موسسه معارف اهل بیت قم
 موسسه فرهنگی جعفری قم
 کتابخانه مسجد الرسول نارمک
 مکتب الزهرا (س)
 کتابخانه مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
 کتابخانه مسجد چهل ستون بازار تهران
 حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) – هشتگرد
 موسسه تحقیقات راهبردی – نجف
 حوزه علمیه خاتم النبیین کابل
 مسجد جامع غدیر خم ضرابخانه تهران
سایر مراکز
 چاپ و انتشارات مرکزی تنکابن
 مجتمع آموزشی راه رشد

