
 خص تاغثاًیلیست کتة هَجَد دس ب
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 ساصهاى تحقیقات آهَصش ٍ تشٍیج: گشد آٍسًذُ تاغثاًی ػوَهی آب ٍ خاک ٍ کَد ب-1-4

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی:ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-1-5

 حثیة تْضادی: تالیف پشاگٌذگی ٍ تٌَع اسقام اًاس دس ایشاى ب-1-6

 ػلی تْشاًی فشد ٍ هحوذ کافی ٍ هحوَد ػذلی:تالیف پشٍسش تادام ب-1-7

 هحوذ هطیشی: تالیف پشٍسش دسختاى هیَُ ب-1-8

 ػثذالکشین کاضی:تشجوِ پشٍسش قاسچ خَساکی ب-1-9

 ػثذالشحواى هحوذ خاًی: تالیف پستِ ب-1-10

 دکتش خذاتخص: تالیف کٌاس ب-1-11

 سیاٍش اصالًی ٍ اسواػیل حقیقت افطاس: هتشجواى تغزیِ ٍ کَد دّی دسختچِ اًگَس ب-1-12

 سیاٍش اصالًی ٍ اسواػیل حقیقت افطاس: هتشجواى تغزیِ ٍ کَد دّی دسختچِ اًگَس ب-2-12

 دکتش هحوذ حشیشی: تالیف تَلیذ ٍ پشٍسش گیاّاى صیٌتی ب-1-13

 ػلی تْشاًی فش-هحوذ تقی ًاصشی:تشجوِ تَلیذ تزس سثضیجات ب-1-14

 



 هحوَد دسٍیطیاى:تالیف صیتَى ب-1-15

 هجیذ اتشاّیوی -هحوذ تقی ًاسی : تشجوِ فیضیَلَطی گلْای پاییضی ب-1-16

 ًطشیِ تشٍیجی ٍ آهَصضی: گشد آٍسًذُ کلیاتی دس هَسد خصَصیات هٌاسة خاک تشای احذاث تاغات ب-1-17

 احذ اضکشیض: هتشجن گیاّاى تی گل ب-1-18

 دکتش هجیذ ساحوی:هتشجن گشدُ افطاًی ٍ تطکیل هیَُ ب-1-19

 هٌْذع هٌیؼی:تالیف هثاًی ػلوی ٍ پشٍسش دسختاى هیَُ ب-1-20

 ػلیشضا طالیی: تشجوِ فیضیَلَطی دسختاى هٌاطق هؼتذلِ ب-1-21

 هوذ ّاضن  پَس: تالیف گٌجیٌِ خشها ب-1-22

 هٌْذع سادًیا: تشجوِ پایِ ّای دسختاى هیَُ ب-1-23

 اداسُ کل آهاس ٍ اطالػات ٍصاست جْاد کطاٍسصی:تْیِ کٌٌذُ پٌج هحصَل تاغی آهاس ٍ هشایا ب-1-24

 جؼفش ثاتت سشٍستاًی: هتشجن تِ ًظادی اًجیل ب-1-25

 ػلی طغشائی:تْیِ  طشاحی احذاث تاؽ ب-1-26

 جؼفش ثاتت سشٍستاًی: تْیِ گشد افطاًی اًجیش ب-1-27

 ػثذالکشین کاضی ٍ کَسش ٍحذتی: هَلف ًاهیضیذیي  آپَهیکسی ٍ اّویت آى دسگشدٍ ب-1-28

 دکتش کاظن اسصاًی: تشجوِ سشصهیي هیَُ خیض ب-1-30

 هحوَد ػٌثشاًی: تالیف صسضک ٍػٌاب ب-1-31

 هحوَد دسٍیطاى: تشجوِ پشٍسش گشدٍ تِ سٍش جذیذ ب-1-32

 

 



 

 هؼاًٍت اهَس تاغثاًی: تْیِ کٌٌذُ هجوَػِ چکیذُ هقاالت اٍلیي ّوایص هلی اًگَس ب-1-33

 داٍٍد طشاح: ًگاسش گلکاسی ب-1-34

 ػثذالشضا فشیذ ًیا:تْیِ کٌٌذُ اص کاضت تا تشداضت-تادام  ب-1-35

 هجیذ اهاًی: ًگاسش کاضت ٍ پشٍسش هَص دس ایشاى ب-1-36

 دکتش ٍاصگیي گشیگَسیا:تالیف فیضیَلَطی پیًَذ ٍ سٍش ّای پیًَذ صًی ب-1-37

 دکتش کٌت سی تَسص:ًَیسٌذُ فٌَى کطت تافت تشای گیاّاى تاغثاًی ب-1-38

 اصَل تاغثاًی ب-1-39
-دکتش سٍحاًی-دکتش ضیثاًی-دکتش خَش خَی:ًَیسٌذگاى

 دکتش تفضلی

 هٌْذع اسواػیل پیص تیي: ًَضتِ گلْای آپاستواًی ٍ هطاٍسُ گیاُ پضضکی ب-1-40

 هٌصَس افطاس هحوذیاى ٍ سهضاى اسحاقی تیوَسی: تالیف کطت ٍ پشٍسش ٍ اسصش غزایی کیَی ب-1-41

 دکتش سسَل جلیلی هشًذی: ًَضتِ هیَُ کاسی ب-1-42

 دکتش غالهؼلی پیَست: تشجوِ سثضیکاسی صیش پَضص پالستیک ب-1-43

 دکتش کَسٍش ٍحذتی تا ّوکاسی هٌْذع هجتْذ: هَلف احذاث خضاًِ ٍ پیًَذ گشدٍ ب-1-44

 غالهؼلی پیَست: تالیف سثضیکاسی ب-1-45

 هٌْذع تٌْاهیاى ٍ دکتش هسیحا: تذٍیي گَجِ فشًگی ب-1-46

 هٌْذع تٌْاهیاى ٍ دکتش هسیحا: تذٍیي گَجِ فشًگی ب-2-46

 ػلی اکثش ضکَّیاى:تالیف پشٍسش خیاسّای گلخاًِ ای ب-1-47

 



 

 دکتش هحوذی گل تپِ ٍ دکتش اتشاّین پَس جن: ًگاسًذگاى اصَل پشٍسش قاسچ ّای خَساکی ب-1-48

 ب-1-49
تشای تَلیذ قاسچ صذفی ٍ تِ کاسگیشی هَاد صائذ کطاٍسصی 

 خَساک دام
 اصالى ػضیضی:ًَضتِ

 ب-2-49
تِ کاسگیشی هَاد صائذ کطاٍسصی تشای تَلیذ قاسچ صذفی ٍ 

 خَساک دام
 اصالى ػضیضی:ًَضتِ

 هؼاًٍت آهَصش ٍ پضٍّص ساصهاى پاسکْای تْشاى: تشجوِ هؼشفی تشخی اص گیاّاى ػلفی دیش گل دٌّذُ ب-1-50

 هٌْذع کَضکی -هٌْذع ًصَحی:ًَیسٌذگاى گَجِ فشًگی دس گلخاًِ ب-1-51

 هٌْذع تشاب قاسوی:هَلف تشداضت-داضت-کاضت-تادام  ب-1-52

 کاظن ّاضوی هجذ:تشجوِ هذیشیت کطت تذٍى خاک ب-1-53

 ػلی سضا ًَسی: هَلف اصَل کطت خیاس گلخاًِ ای ب-1-54

 ػلی سضا ًَسی:هَلف اصَل کطت خیاس گلخاًِ ای ب-2-54

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی:ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-1-55

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی:ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-2-55

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی:ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-3-55

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی:ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-4-55

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی:ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-5-55

 تشاب اهیش قاسوی:تالیف فشآٍسی-تشداضت-داضت-کاضت -اًگَس  ب-1-56

 



 

 دکتش هسیحا-هٌْذع تٌْاهیاى:تالیف تَت فشًگی ب-1-57

 دکتش هسیحا-هٌْذع تٌْاهیاى:تالیف تَت فشًگی ب-2-57

 کي هاسچ:هَلف تکثیش گیاّاى آپاستواًی ب-1-58

 هٌْذع هجیذ تَالیی:هَلف ساٌّوای کاضت خاکی خیاس ٍ گَجِ فشًگی گلخاًِ ای ب-1-59

 هٌْذع هجیذ تَالیی:هَلف  ساٌّوای کاضت خاکی خیاس ٍ گَجِ فشًگی گلخاًِ ای ب-2-59

 دکتش هحوذ حسیي داًطَس: تالیف پشٍسش سثضی ب-1-60

 هْذی ًَسٍصی: هتشجن ّیذٍسپًَیک ب-1-61

 هْذی ًَسٍصی:هتشجن  ّیذٍسپًَیک ب-2-61

 دکتش هشتضی خَضخَی:ًَیسٌذُ سٍضْای تکثیش گیاّاى صیٌتی ب-1-62

 تشداضت -داضت-کاضت -ساٌّوای صیتَى ب-1-63
-حثیة ضیشصاد  -ػصوتی -خضیٌی -هسیحی :آقایاى :هَلف

 ضشاتی

 تای تَسدی-جؼفش لَ -حسي صادُ -چایچی :آقایاى:هَلفیي ساٌّوای تادام کاضت داضت تشداضت ب-1-64

 حسیي پظهاى:هَلف ساٌّوای خشها کاضت داضت تشداضت ب-1-65

 ساٌّوای پستِ کاضت داضت تشداضت ب-1-66
هَرى پَس -فشتَد-اسواػیل پَس-پٌاّی : آقایاى:هَلفیي

 کشهاًی

 دکتش حسیي صادقی:تالیف تشداضت صیتَى-داضت-کاضت  ب-1-67

 سؼیذ دٍاصدُ اهاهی:تالیف کاستشد گیاّاى داسٍیی ب-1-68

 



 

 گشدٍ ٍّیکَسی ٍپکاى ب-1-69
افشاسیاب دّلَی ٍ هٌْذع دکتش هحوذ طثاطثایی ٍدکتش :تالیف

 ػلیشضا احوذی

 هٌْذع هحوذ سضا  ػثذالکشین صادُ: تالیف پاًصذ ًکتِ هْن تشای هَفقیت دس کطت گلخاًِ ای ب-1-70

 ساٌّوای تغزیِ خیاس گلخاًِ ب-1-71
هٌْذع هحوذ سضاػثذالکشین صادُ ٍ هٌْذع هحوَد سضا :تالیف

 ضؼثاًی هفشد

 هٌْذع سیذ اسواػیل ّاضوی اصفْاًی: تالیف تشٍیج گلکاسی ًَیي ب-1-72

 دکتش جوطیذ حکوتی:تالیف گلْای فصلی ب-1-73

 دکتش احوذ خلیقی: ًَضتِ  گلکاسی پشٍسش گیاّاى صیٌتی ایشاى ب-1-74

 هٌْذع فشیذ هشادی ًظاد:تالیف  کٌکَس کاسضٌاسی اسضادهجوَػِ پشسطْای چْا گضیٌِ ای  ب-1-75

 دکتش ػلی ایواًی:تشجوِ اصالح تادام ب-1-76

 دکتش هحوذ طثاطثایی:تالیف سٍیطگاُ ّای ایشاى اص دسیای خضس تا دسیای ػواى ب-1-77

 هٌْذسحسي طِ ًظاد: هَلف کطت ٍ پشٍسش دسخت سیة ب-1-78

 سیذ ػثاع هیش جیلی:ًَیسٌذُ ضٌاخت اًاس ب-1-79

 سیذ ػثاع هیش جیلی:ًَیسٌذُ ضٌاخت اًاس ب-2-79

 دکتش سیذ حسیي هیش ًظاهی ضیاتشی:تالیف خَاظ دسهاًی صیتَى ب-1-80

 هحوذ حسیي کَضکی ٍ غالهحسیي ًصَحی: تالیف گَجِ فشًگی دس گلخاًِ ب-1-81

 

 



 

 ب-1-82
تکاسگیشی هَادصائذ کطاٍسصی تشای تَلیذ قاسچ صذفی ٍ 

 خَساک دام
 اصالى ػضیضی: تالیف

 ب-2-82
تکاسگیشی هَادصائذ کطاٍسصی تشای تَلیذ قاسچ صذفی ٍ 

 خَساک دام
 اصالى ػضیضی:ًَیسٌذُ

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی: ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-1-83

 هٌْذع غالهحسیي ًصَحی:ًَیسٌذُ خیاس داستستی ب-2-83

 ب-1-84
فیضیَلَطی ٍ تکٌَلَطی صٌایغ تثذیلی کیَیَ اصَل -کیَی 

 ًگْذاسی آى دس سشد خاًِ
 هٌْذع جَاد ػاتذیٌی:تالیف

 هٌْذع تشاب  اهیش قاسوی:هَلف صػفشاى طالی سشخ ایشاى ب-1-85

 ب-1-86
ّیذسٍپًَیک آّکطت تستشّای تذٍى في آٍسی ٍ کاس آفشیٌی دس 

 خاک
 دکتش حویذ هْشآٍساى: تالیف

 هٌْذع هحسي پیش هشادیاى -دکتش هصثاح تاتاالس : تشجوِ تغزیِ دسختاى هیَُ ب-1-87

 هٌْذع هحسي پیش هشادیاى -دکتش هصثاح تاتاالس : تشجوِ تغزیِ دسختاى هیَُ ب-2-87

 هٌْذع حسي حسیٌی صادُ:تالیف ّشع تْشُ ٍسی دسختاى هیَُ ب-1-88

 هحوذ سیاسی: تشگشداى  تَلیذ هیَُ ّای هؼتذلِ ٍ ًیوِ گشهسیشی ب-1-89

 ساصهاى پاسکْا ٍ فضای سثض ضْش تْشاى تاغثاًی گلذاًی ب-1-90

 دکتش سیذ ػلی هحوذ هیشهحوذی هثیذی:تالیف اصالح ًثاتات تاغثاًی ٍ اصالح دسختاى سیة ب-1-91

 



 هٌْذع اسواػیل پیص تیي:ًَضتِ گلْای آپاستواًی ٍ هطاٍسُ گیاُ پضضکی ب-1-93

 تشاب اهیش قاسوی:تالیف في آٍسی-تشداضت-داضت-کاضت -اًگَس  ب-1-94

 هٌْذع هْذی کذیَس-دکتش هحوذ ضاّذی:تشجوِ اصَل تثذیل ٍ ًگْذاسی هیَُ ّا ٍ سثضیْا ب-2-94

 هٌْذع هْذی کذیَس-دکتشهحوذ ضاّذی:تشجوِ اصَل تثذیل ٍ ًگْذاسی هیَُ ّا ٍ سثضیْا ب-2-94

 تَلیذ گلْای پیاصی ب-1-95
هٌْذع هجیذ اتشاّیوی  -دکتش هحوذ تقی ًاصشی:تشجوِ

 گشٍی

 تَلیذ گلْای پیاصی ب-2-95
هٌْذع هجیذ اتشاّیوی  -دکتش هحوذ تقی ًاصشی:تشجوِ

 گشٍی

 غالهشضا ٍصیشی الْی گلکاسی ػولی ب-1-96

 غالهشضا ٍصیشی الْی گلکاسی ػولی ب-2-96

 غالهشضا ٍصیشی الْی گلکاسی ػولی ب-3-96

 هٌْذع فشیذ هشادی ًظاد: تالیف اصَل تاغثاًی ب-1-97

 هٌْذع جوطیذ حکوتی:هَلف طشاحی تاؽ ٍپاسک ب-1-98

 تکتن سادات تقَی-هؼاًٍت اهَس تاغثاًی  ساٌّوای تَلیذ تَت فشًگی ب-1-99

 تکتن سادات طثاطثایی-هؼاًٍت اهَس تاغثاًی  سٌجذ ب-1-100

 ب-1-101
-ّستِ داس-داًِ داس تیَلَطی گل دّی هیَُ ّای هؼتذلِ 

 خطک هیَُ ّا ٍ هیَُ ّای سیض
 هؼاًٍت اهَس تاغثاًی ٍ تشجوِ دکتش ػلی ایواًی

 هحسي کافی-سْشاب ٍالی :تشجوِ ٍ تذٍیي  هؼشفی گًَِ ّای صیٌتی ٍ کاستشد اى دس طشاحی فضای سثض ب-1-102

 



 هحوذ تقی پاداضت دّکایی ٍ هحسي کافی:تشجوِ ٍ تذٍیي گل پشًذُ تْطتی یک هحصَل جذیذ گلکاسی ب-1-103

 پشٍیي قوصشی:هٌْذع  ضٌاسایی کاضت ٍ پشٍسش سصّا ب-1-104

 دکتش هحوذ سضا حٌذسخت:تالیف  تکٌَلَطی تَلیذ هحصَالت گلخاًِ ای هذیشیت گلخاًِ ای ب-1-105

 ساصهاى تحقیقات آهَصش ٍ تشٍیج صیاد کشدى گیاّاى تاغی ب-1-106

 تْوي هَرى فشدٍسی:ًگاسش  فشٌّگ کطت ٍ پشٍسش اًاس ب-1-107

 هٌْذع هحوذ ػلی ػسگشی:تْیِ تٌظین سویٌاس تشسسی هسائل اًاس دس ایشاى ب-1-108

 حویذ سیادت-خَضگفتاس هٌص اهیش حسیي:تْیِ کٌٌذگاى تغزیِ هؼذًی سثضیجات ٍ هحصَالت تاغی دس ضشایط ضَس ب-1-109

 ساصهاى پاسکْا ٍ فضای سثض ضْش اصفْاى سویٌاس سشاسشی فضای سثض-خالصِ هقاالت  ب-1-110

 دکتش احوذ حیذسی-هٌْذع ضادیِ گشاهی اصَل گلخاًِ داسی ب-1-111

 دکتش جوطیذ حکوتی:تالیف هفَْهی فضای سثض ب-1-112

 هٌْذع حسیي هتقی:تشجوِ ٍ تالیف (دکوِ ای)قاسچ خَساکی ب-1-113

 هٌْذع حسي حسٌی صادُ:تشجوَْ تالیف پشٍسش سثضی دس تاغچِ ٍ خاًِ ب-1-114

 هٌْذع حسیي هتقی (دکوِ ای)قاسچ خَساکی ب-1-115

 آهاس جوؼیت اتتذا تَلیذ تزس ٍ ّیثَسیذ دس سثضیجات ب-1-116

 هحوذ سضا ضاُ پسٌذ اصدیاد ٍ تشتیت دسخت صیتَى ب-1-117

 پیًَذ دسختاى هیَُ ب-1-118
هحوذ سضا ضاُ -فشاهشص ًؼوت صادُ-دکتش هصطفی هصطفَی

 پسٌذ

 جؼفش ثاتت سشٍستاًی تِ ًظادی اًجیش ب-1-119

 


