
تشٍیج خؾ لیؼت کتة هَجَد دس ب

 پشٍیي هؼشٍفی:صیش ًظش  داًؾ آهَص ٍصًاى سٍػتایی جلذ اٍل تش-1-1

 تالیف هثاًی تشٍیج کـاٍسصی تش-1-2

 دکتش پشٍیي هؼشٍفی:صیش ًظش  داًؾ آهَص ٍ صًاى سٍػتایی جلذ دٍم تش-1-3

 تش-1-4
هؼشفی ٍتضسگذاؿت تشگضیذگاى کـاٍسصی دس کـَسّای دس 

 حال تَػؼِ سٍػتای
 کویتِ اًتخاب هؼشفی ٍ تشگضیذگاى کـاٍسصی:ًاؿش 

 ایشج هلک هحوذی:تشجوِ تشٍیج کـاٍسصی دس کـَسّای دس حال تَػؼِ تش-1-5

 ػضت اهلل کشهی ٍ هحوذ جَاد ضویشی-داٍسر خلیلی :تشجوِ همذهِ ای تش ػیؼتن ّای کـاٍسصی تش-1-6

 هطالؼات صٌذٍق ًظاهْای تْشُ تشداسی کـاٍسصی ایشاى:تالیف ػیوای هالکیت اساضی هضسٍػی ایشاى تش-1-7

 هطالؼات صٌذٍق ًظاهْای تْشُ تشداسی کـاٍسصی ایشاى:تالیف ؿشکتْای ػْاهی صساػی تش-1-8

 هٌْذع ًادس دکتش افـاس: صاحة اهتیاص 60هؼائل کـاٍسصاى ایشاى تاتؼتاى ػال تش-1-9

 دکتش هٌصَس ٍثَلی:تشجوِ تغییشات اجتواػی تش-1-10

 تش-1-11
آؿٌایی تا طشح ّادی ٍ تاػیؼات صیش تٌایی ٍ ػوَهی 

 سٍػتایی
 دفتش هـاسکت ٍتؼیج هشدهی:ًاؿش

 هصطفی اصکیا-احوذ حجاساى:تشجوِ همذهِ ای تش جاهؼِ ؿٌاػی تش-1-12

 دکتش هصطفی اصکیا:ًَؿتِ جاهؼِ ؿٌاػی تَػؼِ ٍ تَػؼِ ًیافتگی سٍػتایی ایشاى تش-1-13

 دکتش هصطفی ػؼگشیاى:تالیف ػاصهاى ٍ هذیشیت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تش-1-14

 هٌْذع ًاصش ساصلی:تشجوِ  تْؼاصی ؿْش ٍ سٍػتا جلذ اٍل تش-1-15

 



 هٌْذع ًاصش ساصلی:تشجوِ تْؼاصی ؿْش ٍ سٍػتا جلذ دٍم تش-1-15

 تش-1-16
هجوَػِ هماالت ػویٌاس تَاًؼاصی دختشاى جَاى سٍػتایی 

 دس هـاسکت اجتواػی
 صٌذٍق کَدکاى ػاصهاى هلل هتحذ یًَیؼیف:ًاؿش 

 دفتش هـاسکت ٍ تؼیج هشدهی:ًاؿش آؿٌایی تا اػتثاسات ٍهٌاتغ اػتثاسی تش-1-17

 هٌصَس هحوَد ًظاد:تشجوِ سّیافتْای هـاسکت دس تَػؼِ سٍػتایی تش-1-18

 ػلیشضا ؿیشاًی: هَلف اصَل ػاصهاًذّی ٍ هذیشیت دس تؼاًٍیْا تش-1-19

 دکتش هحوذ حؼیي فشجاد:هَلف آهَصؽ پشٍسؽ تش-1-20

 ػاصهاى اهَس ػـایش  ایشاى:ًاؿش ػلوی ٍ فشٌّگی رخائش اًمالب تش-1-21

 هشکض تحمیمات ٍتشػی هؼایل سٍػتایی ٍصاست جْاد: ًاؿش سٍػتاٍ تَػؼِ تش-1-22

 دکتش هصطفی ػؼگشیاى:تالیف ًگاّی تِ جاهؼِ ؿٌاػی تش-1-23

 دفتشچِ تشًاهِ سیضی آهَصؽ:ًاؿش  تمَین آهَصؽ تش-1-24

 فشیذ هـایخ:تشجوِ تشًاهِ سیضی دسػی هذاسع-هثاًی تشًاهِ سیضی آهَصؽ  تش-1-25

 اص اًتـاساتذاًـگاُ تْشاى ػلَم اجتواػی تش-1-26

 دکتش جَاد صفی ًظاد:تالیف  تِ ًظاهْای صساػی ػٌتی دس ایشاى تش-1-27

 ػثذالَّاب ػجادی: تشجوِ ػیاػت کـاٍسصی ٌّذ تش-1-28

 دکتش ػلی هحوذ کاسداى:تشجوِ  سٍاًـٌاػی اجتواػی جلذ اٍل تش-1-29

 دکتش ػلی هحوذ کاسداى:تشجوِ سٍاًـٌاػی اجتواػی جلذ دٍم تش-1-30

 احوذ سجة صادُ:تالیف جاهؼِ ؿٌاػی تَػؼِ تش-1-31

 جَاد صفی ًظاد:تالیف اػٌاد تٌِ ّا جلذ اٍل تش-1-32



 

 52ٍصاست تؼاٍى ٍ اهَس سٍػتا ّا ػال:تالیف ًْضت تؼاًٍی ّلٌذ تش-1-33

 56ػاصهاى هشکضی تؼاٍى ػال:تالیف ساٌّواییْای ػولی تشای آهَصؽ تؼاٍى جلذ اٍل تش-1-34

 65ًاؿش دفتش هشکضی جْادػال هجوَػِ هماالت کٌفشاًغ هـاسکت تَػؼِ سؿذ سٍػتا تش-1-35

 هشکض تحمیمات سٍػتایی ٍصاست جْاد:ًاؿش دس ػٌاهِ تشًاهِ سیضی تَػؼِ سٍػتایی تش-1-36

 ػؼیذ کیاکجَسی:تشجوِ تجشتِ ّایی اص آػیا-ًظاست ٍاسصؿیاتی تَػؼِ سٍػتایی  تش-1-37

 تش-1-38
ًظاهْای ًظاست تشای پشٍطُ ّای تَػؼِ کـاٍسصی ٍ 

 سٍػتایی
 هؼواس صادُ...لذست ا:تشجوِ 

 دکتش ػیذ جَاد هیش ٍ هحوذ سضا تَػلی:هتشجواى ساّْای سٍػتایی ٍ کاّؾ فمش تش-1-39

 یَػف اتارسی:ًَیؼٌذُ خشد جاهؼِ ؿٌاػی تش-1-40

 دفتش اهَس صًاى دس ًْاد سیاػت جوَْسی:ًاؿش ػیوای دختش تچِ ّا دس جوَْسی اػالهی ایشاى تش-1-41

 دکتش ًاصش تکویل ّوایَى:هَلف اص ایشاى چِ هی داًن تش-1-42

 ػؼیذ غالهشضایی-جَاد للی ًیا:هتشجواى هـاسکت هشدهی دس تَػؼِ سٍػتایی تش-1-43

 فشّاد جوَْسی-دکتش یَػف کشیوی :هتشجواى تفاٍتْای فشدی تش-1-44

 ًؼوت کذیَس:تشجوِ ًمؾ اٍلیا دس پیشٍصی تحصیلی فشصًذاى تش-1-45

 هْذی هحؼٌیاى ساد:تالیف  استثاط ؿٌاػی تش-1-46

 سػَل آرس:تْیِ ٍ تشجوِ سٍؿْای اسصیاتی آهَؿی تش-1-47

 صهاًی پَس...دکتش اػذا:تالیف تشٍیج کـاٍسصی دس فشآیٌذ تَػؼِ تش-1-48

 حؼي حثیثی:تشجوِ جثشّای اجتواػی ٍ اختیاسی یا آصادی اًؼاًی تش-1-49



 

 تش-1-50
ساّثشدّایی تشای گؼتشؽ ػاصهاًْای خَدیاسی ٍیظُ 

 هحشٍهاى سٍػتایی
 حویذ سضاصسًگاس:هتشجوِ

 دکتش حؼي حؼیٌی:تالیف جلذ اٍل-حمَق تؼاٍى  تش-1-51

 دکتش هْذی طالة:ًَیؼٌذُ ًگاّی جاهؼِ ؿٌاػاًِ تِ هؼائل اػتثاسات سٍػتایی ایشاى تش-1-52

 ٍالؼیات تَػؼِ ًیافتگی تش-1-53
 

 خذیجِ ػلی آتادی-دکتش ػلی اکثشػیف:تشجوِ طثمِ تٌذی ّذفْای پشٍسؿی تش-1-54

 دکتش صّشا صثاغیاى:تالیف سٍؿْای ػَاد آهَصی تضسگؼاالى تش-1-55

 دکتش صّشا صثاغیاى:تالیف سٍؿْای ػَاد آهَصی تضسگؼاالى تش-2-55

 دکتش صّشا صثاغیاى:تالیف سٍؿْای ػَاد آهَصی تضسگؼاالى تش-3-55

 هتشجن هٌْاص اخَاى صًجاًی هفاّین هذیشیت تشای هاّیگیشی کَچک همیاع تش-1-56

 دکتش هحوَد ؿاُ ٍلی:هتشجن هْاستْای استثاطی دس خذهت تَػؼِ سٍػتایی تش-1-57

 ػیذ اکثش هیش حؼیٌی:تشجوِ جاهؼِ ؿٌاػی ٍ تذسیغ صتاى تش-1-58

 دکتش تالش ػاسٍخاًی:تالیف  جاهؼِ ؿٌاػی استثاطات تش-1-59

 دکتش هحوذ احذیاى:تالیف هفمذهات تکٌَلَطی آهَصؿی تش-1-60

 ػثاع هخثش:هتشجن تشًاهِ سیضی دس ػطح هحلی هحلی ٍ تَػؼِ سٍػتایی تش-1-61

 دکتش ػلی هحوذ الواػی:تالیف تاسیخ آهَصؿی ٍ پشٍسؽ اػالم ٍ ایشاى تش-1-62

 غالهحؼیي صالح ًؼة:هتشجن ساٌّوای تَلیذ تشًاهِ ّای سادیَیی تشای کـاٍسصی تش-1-63

 هحوذ تمی تشاٌّی:تشجوِ جلذ اٍل-ًظشیِ ّای یادگیشی  تش-1-64



 

 دکتش هحوَد ػاػتچی:تشجوِ جلذ دٍم-اصَل سٍاًـٌاػی تش-1-65

 دکتش هحوَد ػاػتچی:تشجوِ جلذ اٍل-اصَل سٍاًـٌاػی تش-2-65

 هحؼي ثالثی:تشجوِ هؼاصشًظشیِ جاهؼِ ؿٌاػی دس دٍساى  تش-1-66

 دکتش ّوا صًجاًی صادُ:تشجوِ جلذ اٍل-کٌؾ اجتواػی تش-1-67

 ػلی اکثش ؿؼاسی ًظاد:تالیف فلؼفِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تش-1-68

 حَصُ ٍ داًـگاُ:ًَیؼٌذُ دسآهذی تشجاهؼِ ؿٌاػی ػوَهی تش-1-69

 دکتش هٌَچْش هحؼٌی:ًَؿتِ  جاهؼِ ؿٌاػی ػوَهی تش-1-70

 فشیثشص هجیذی:تشجوِ ایذئَلَطی ٍاتَیا تش-1-71

 ٍصاست تؼاٍى ٍ اهَس سٍػتاّا:هَلف همذهات آهَصؽ تؼاٍى تش-1-72

 هَلفاى هٌْذع هـاٍس اص ّلٌذ سٌّوَدّایی تشای تشًاهِ سیضی هشاکض سٍػتایی تش-1-73

 دکتش هحوذ پاسػا: تالیف سٍاًـٌاػی یادگیشی تش تٌیاد ًظشیِ تش-1-74

 دکتش ػلی اکثش ػیف:تالیف سٍاًـٌاػی یادگیشی پشٍسؿی تش-1-75

 هؼاًٍت تشٍیج ٍ هـاسکت هشدهی:ًاؿش تؼاًٍی تِ صتاى ػادُ تش-1-76

 هشکض تحمیمات ٍ هؼائل سٍػتایی جْاد:ًاؿش سٍػتا ٍ تَػؼِ تش-1-77

 دکتش هصطفی اصکیا:ًَؿتِ همذهِ ای تش جاهؼِ ؿٌاػی تَػؼِ سٍػتایی تش-1-78

 ؿْیذ هٌْذع ػلی اکثش: هتشجن گضیٌِ ّای تَػؼِ سٍػتایی تش-1-79

 دکتشػلی هحوذ التذاسی: هَلف ػاصهاى ٍ هذیشیت ػیؼتن ٍ سفتاس ػاصهاًی تش-1-80

 ػلیشضا سفؼتی فشد:ًَیؼٌذُ ػٌاصش ًوایـٌاهِ تش-1-81



 

 دکتش ػیذ هْذی هیش داهادی:تشجوِ ًظاهْای آهَصؿی اص ساُ دٍس تش-1-82

 دکتش ػیذ هْذی هیش داهادی:تشجوِ تذٍیي تشًاهِ دسػی هـاسکتی دس آهَصؽ کـاٍسصی تش-1-83

 ػیشٍع ػلواى صادُ:تشجوِ همذهِ ای تش آهَصؽ تشٍیج تش-1-84

 ػیشٍع ػلواى صادُ:تشجوِ همذهِ ای تش اهَصؽ تشٍیج تش-2-84

 ػیشٍع ػلواى صادُ:تشجوِ همذهِ ای تش آهَصؽ تشٍیج تش-3-84

 دکتش ایشج هلک هحوذی:تالیف جلذ اٍل-تشٍیج ٍ آهَصؽ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی تش-1-85

 دکتش ایشج هلک هحوذی: تالیف جلذ دٍم-تشٍیج ٍ آهَصؽ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی تش-2-85

 دکتش هظفش حؼیي:ًَیؼٌذُ تشٍیج کـاٍسصیذس تؼتش فشٌّگ اػالهی تش-1-86

 ػیشٍع ػلواى صادُ: تْیِ ٍ تذٍیي فاسػی-اًگلیؼی-ٍاطُ ًاهِ تشٍج کـاٍسصی  تش-1-87

 ػیشٍع ػلواى صادُ: تْیِ ٍ تذٍیي فاسػی-اًگلیؼی-ٍاطُ ًاهِ تشٍج کـاٍسصی  تش-2-87

 ػیشٍع ػلواى صادُ: تْیِ ٍ تذٍیي فاسػی-اًگلیؼی-ٍاطُ ًاهِ تشٍج کـاٍسصی  تش-3-87

 دکتش هحوذ چیزسی:تشجوِ اًتمال تکٌَلَطی اص هحمماى تِ تْشُ تشداسی کـاٍسصاى تش-1-88

 هٌْذع هَحذی -دکتش چیزسی:هتشجواى هذیشیت دس تشٍیج تش-1-89

 دکتش هحوذ چیزسی-دکتش هحوَد حؼیٌی:هتشجواى تشٍیج کـاٍسصی تحمیك ٍ تشٍیج دس ًظاهْای صساػی تش-1-90

 دکتش هحوذ چیزسی-دکتش هحوَد حؼیٌی:هتشجواى تشٍیج کـاٍصی تحمیك ٍ تشٍیج دس ًظاهْای صساػی تش-2-90

 اتَ طالة فٌایی-ػضت اهلل کشهی:تشجوِ سّیافتگی هیاى فشٌّگی,سػاًؾ تش-1-91

 کتاب هشجغ-تْثَد تشٍیج کـاٍسصی تش-1-92
اػواػیل -سضا هَحذی -غالهحؼیي صالح ًصة:هتشجواى

 کشهی دّکشدی



 

 دکتش ػیذ جوال فشج اهلل حؼیٌی:هتشجن تٌیاًْا ٍ تحَل فؼالیتْا دس تشٍیج کـاٍسصی تش-1-93

 دکتش غالهشضا پضؿکی ساد ٍ دکتش هحؼي هذیش ؿاًِ چی:تالیف اًذاصُ گیشی ٍ تحلیل دس تحمیك تَصیفی تش-1-94

 ایشج هلک هحوذی: تشجوِ تشٍیج کـاٍسصی دس کـَسّْای دس حال تَػؼِ تش-1-95

 دکتش هحوذ حؼیي ػوادی,هٌْذع هحوذ اهیشی اسدکاًی :تالیف داًؾ تَهی دس کٌتشل آفات ٍ تیواسیْای گیاّی تش-1-96

 دکتش اهیش حؼیي چیزسی:هتشجن تحمیك دس هذیشیت هضسػِ تشای کـاٍسصاى خشدُ پا تش-1-97

 دکتش هحوذ ؿکیثا همذم-دکتش حؼام الذیي تیاى:هَلفاى ؿیَُ ّای ًَ دس آهَصؽ,هذیشیت تش-1-98

 ػیذ اهیي اهلل ػلَی:هتشجن تیوی-فٌَى تصوین گیشی گشٍّی تش-1-99

 ػیذ هْذی الَاًی ٍ فشیذُ هؼتوذی: تشجوِ هذیشیت تش هثٌای ّذف ٍ ًتیجِ دس تخؾ دٍلتی تش-1-100

 دکتش ػثاع هٌصَسیاى:تشجوِ هجوَػِ هماالت -هذیشیت اػتشاتظیک تش-1-101

 دکتش هحوذ چیزسی:تشجوِ تشًاهِ سیضی تشای آهَصؽ اثش تخؾ تش-1-102

 دکتش سضا کشیوی ؿشلی: تْیِ کٌٌذُ في گضلشؽ ًَیؼی تش-1-103

 دکتش هحوذ ػلی طَػی:تشجوِ هذیشیت هـاسکتی تش-1-104

 جوؼی اص اػاتیذ هذیشیت:ًَؿتِ تَػؼِ هٌاتغ اًؼاًی ٍ ًمؾ آى دس تحَل ًظام اداسی تش-1-105

 دکتش حؼي هطیغ لٌگشٍدی:هَلف تشًاهِ سیضی سٍػتایی تا تاکیذ تش ایشاى تش-1-106

 دکتش حؼي هطیغ لٌگشٍدی:هَلف تشًاهِ سیضی سٍػتایی تا تاکیذ تش ایشاى تش-2-106

 دکتش یَػف حجاصی: تالیف هٌْذػی فشآیٌذ فؼالیت آهَصؿی تشٍیجی تش-1-107

 اًتـاسات هؼاًٍت تشٍیج ٍ ًظام تْشُ تشداسی همذهِ ای تشًظام اطالع سػاًی کـاٍصی تش-1-108

 هحوذ اهیش اتشاّیوی دکتش هحوذ حؼیي پاپلی یضدی ، ًظشیِ ّای تَػؼِ سٍػتایی تش-1-109



 

 دکتش هحوذ حؼیي پاپلی یضدی ، هحوذ اهیش اتشاّیوی ًظشیِ ّای تَػؼِ سٍػتایی تش-2-109

 هَػؼِ پضٍّـْای تشًاهِ سیضی ٍ التصاد کـاٍسصی تْشُ ٍسی ٍ کـاٍسصی هماالت هٌتخة تش-1-110

 اتَطالة فٌایی: تشگشداًٌذُ جاهغ ؿٌاع پیؾ دسآهذی اًتمادی تش-1-111

 تش-1-112
 -طثمِ تٌذی اًَاع ًَؿتاس تؼالیف ٍ هـخصات تالیف

 تٌظین -گشدآٍسی
 هشتضی صافی:ًگاسؽ 

 هشکض تحمیمات ٍ تشسػی ٍ هؼائل سٍػتایی:ًاؿش ًمؾ جْا د ػاصًذگی دس تخؾ کـاٍسصی ٍ تَػؼِ سٍػتایی تش-1-113

 دکتش اػذاهلل صهاًی پَس:ًَیؼٌذُ تشٍیج کـاٍسصی دس فشایٌذ تَػؼِ تش-1-114

 تش-1-115
تلخیص اص گضاسؽ ًْایی طشح هطالؼاتی تشسػی ٍضؼیت  

 صًاى سٍػتایی کـَس
 دفتش هطالؼات ٍ تشسػی سٍؿْای تشٍیجی

 ایشج هلک هحوذی: تشجوِ تشٍیج کـاٍسصی دس کـَسّای دس حال تَػؼِ تش-1-116

 هَػؼِ پظٍّـْای تشًاهِ سیضی ٍ التصادی کـاٍسصی (تجاسب کـَسّای هٌتخة) تاهیي اجتواػی سٍػتاییاى  تش-1-117

 دکتش هصطفی کیا: هَلف همذهِ ای دس کـاٍسصی تَػؼِ سٍػتایی تش-1-118

 تش-1-119
ػٌگ تٌای اػتشاتظی آیٌذُ تَػؼِ -صٌؼتی ؿذى سٍػتا

 سٍػتایی
 دکتش هْذی طاّش خَاًی: هَلف

 ایشج هلک هحوذی: هَلف هثاًی تشٍیج کـاٍسصی تش-1-120

 دکتش حویذ الیاػی:هَلف ٍالؼیات تَػؼِ ًیافتگی تش-1-121

 هٌْذع داسیَؽ توذًی-دکتش غالهشضا اهیٌی سًجثش: تشجوِ ساٌّوای تْیِ ساّثشد هلی تَػؼِ پایذاس تش-1-122

 دکتش ػیذ هحوَد ػؼیذ ًَسی اهٌیت غزایی ٍ تَػؼِ کـاٍسصی تش-1-123



 

 ّوایَى تیوَس پَس -تْیِ کٌٌذگاى اػواػیل تَکلی  ٍیظُ ًاهِ تَلیذ کٌٌذگاى ًوًَِ کـاٍسصی تش-1-124

 ػاصهاى فٌی ٍ حشفِ ای-هؼاًٍت تشٍیج 85تمَین آهَصؽ ػال  تش-1-125

 دکتش هحوذ ػلی ؿوغ آتادی-دکتش ٍلی تشین ًظاد تاصاسیاتی هحصَالت کـاٍسصی تا تاکیذ تش ًمؾ تؼاًٍی ّا تش-1-126

 ساُ ّای ػادُ تشای کاسگشاى هضسػِ تش-1-127
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


