
کاربردی و دروس و دوره های مرتبط با آن در گروههای تخصصی –عناویه کتب چاپ شذه علمی 

نام گروه نام دوره نام درس مرتبط نام کتاب ردیف 

هٌاتع طثیعی وارداًی جٌگل اصَل پزٍرش جٌگل اصَل پزٍرش جٌگل  1

هٌاتع طثیعی وارداًی جٌگل لطع درختاى تثذیل ٍ درجِ تٌذی چَتْای جٌگلی لطع درختاى تثذیل ٍ درجِ تٌذی چَتْای جٌگلی  2

داهپشضىی وارداًی پزٍرش گاٍ ٍ گاٍهیص تْذاضت ٍ تیواریْای گاٍ گاٍهیص تْذاضت ٍ تیواریْای گاٍ گاٍهیص  3

علَم داهی وارداًی پزٍرش گاٍ ٍگاٍهیص پزٍارتٌذی گاٍ ٍگاٍهیص پزٍارتٌذی گاٍ ٍگاٍهیص  4

داهپشضىی وارداًی علَم آسهایطگاّی خَى ضٌاسی داهپشضىی خَى ضٌاسی داهپشضىی  5

علَم داهی وارداًی ٍ وارضٌاسی گاٍ ٍگاٍهیص پزٍرش گاٍهیص پزٍرش گاٍهیص  6

صٌایع تثذیلی ٍ تىویلی حذف حذف اصَل طزاحی ٍ ًمَش سٌتی  7

صٌایع تثذیلی ٍ تىویلی وارداًی گَضت ٍ فزآٍردُ ّای گَضتی هیىزٍتیَلَصی گَضت  (تزجوِ)هیىزٍتیَلَصی گَضت 8

هتفزلِ هتفزلِ هتفزلِ هثاًی فلسفی الگَّای ارسضیاتی آهَسضی  9

صٌایع تثذیلی ٍ تىویلی وارداًی گَضت ٍ فزآٍردُ ّای گَضتی علَم ٍ فٌاٍری گَضت ٍ فزآٍدُ ّای گَضتی علَم ٍ فٌاٍری گَضت ٍ فزآٍدُ ّای گَضتی  10

داهپشضىی وارداًی تْذاضتیار داهپشضىی هثارسُ تا تیواری ّای عفًَی ته سویاى راٌّوای عولی تیواریْای اسة تیواری ّای دستگاُ للثی  11

داهپشضىی وارداًی تْذاضت آتشیاى لارچ ضٌاسی ٍ تیواریْای لارچی آتشیاى لارچ ضٌاسی ٍ تیواریْای لارچی آتشیاى  12

داهپشضىی وارداًی فزآٍردُ ّای داهی تْذاضت ٍ تاسرسی وطتارگاّی گَضت تْذاضت ٍ تاسرسی وطتارگاّی گَضت  13

داهپشضىی وارداًی تْذاضتیار داهپشضىی هثارسُ تا تیواری ّای عفًَی ته سویاى راٌّوای عولی تیواریْای اسة تیواریْای دستگاُ تٌفسی  14

داهپشضىی وارداًی فزآٍردُ ّای داهی وٌتزل هیىزٍتی ٍ تاسرسی تْذاضت هَاد غذایی تا هٌطا داهی وٌتزل هیىزٍتی ٍ تاسرسی تْذاضت هَاد غذایی تا هٌطا داهی  15

داهپشضىی وارداًی علَم آسهایطگاّی ایوٌی ضٌاسی ایوٌی ضٌاسی  16

داهپشضىی وارداًی پزٍرش گاٍ ٍگاٍهیص اصَل تْذاضت ٍ پیطگیزی اس تیواریْای گاٍ ٍ گاٍهیص اصَل تْذاضت ٍ پیطگیزی اس تیواریْای گاٍ ٍ گاٍهیص  17

علَم داهی وارداًی طیَر اتشارّا ٍ هاضیي آالت پزٍرش طیَر اتشارّا ٍ هاضیي آالت پزٍرش طیَر  18

علَم داهی وارداًی طیَر ساختواى ّا ٍ تاسیسات پزٍرش طیَر ساختواى ّا ٍ تاسیسات پزٍرش طیَر  19

علَم داهی رضتِ ّای علَم داهی ستاى تخصصی اًگلیسی داهپزٍری  20

علَم داهی وارداًی پزٍرش اسة رفتارضٌاسی اسة رفتارضٌاسی اسة  21



علَم داهی وارداًی پزٍرش گاٍ وارتزد ٍ سزٍیس هاضیي ّای گاٍداری وارتزد ٍ سزٍیس هاضیي ّای گاٍداری  22

داهپشضىی وارداًی علَم آسهایطگاّی تیواریْای لارچی داهپشضىی تیواریْای لارچی داهپشضىی  23

صٌایع تثذیلی ٍ تىویلی وارداًی علَم آسهایطگاّی هیىزٍتیَلَصی گَضت ٍ فزآٍردُ ّای گَضتی هیىزٍتیَلَصی گَضت ٍ فزآٍردُ ّای گَضتی  24

داهپشضىی وارداًی تْذاضت فزآٍردُ ّای داهی اصَل تْذاضت در هزاوش تْیِ،ًگْذاری ٍ تَسیع هَاد غذایی اصَل تْذاضت در هزاوش تْیِ،ًگْذاری ٍ تَسیع هَاد غذایی  25

علَم پایِ  ضیوی آلی ضیوی آلی  26

هٌاتع طثیعی وارداًی هزتعذاری تَلیذ ٍ ًگْذاری تذر گیاّاى هزتعی تَلیذ ٍ ًگْذاری تذر گیاّاى هزتعی  27

صٌایع تثذیلی ٍ تىویلی حذف  حذف رًگزسی الیاف تا رًگْای طثیعی  28

علَم پایِ تواهی رضتِ ّای آهار ٍ احتوال آهار احتوال  29

هٌاتع طثیعی وارداًی ٍ وارضٌاسی آتخیش ٍ تیاتاى ستاى تخصصی اًگلیسی هٌاتع طثیعی  30

هٌاتع طثیعی وارداًی جٌگل تَلیذ تذر ًْال درختاى جٌگلی تَلیذ تذر ًْال درختاى جٌگلی  31

علَم داهی وارداًی پزٍرش گاٍ ٍگاٍهیص ثثت هطخصات روَردگیزی ٍ ارسیاتی تیپ گاٍ ضیزی ثثت هطخصات روَردگیزی ٍ ارسیاتی تیپ گاٍ ضیزی  32

داهپشضىی وارداًی داهپشضىی لارچ ضٌاسی عوَهی داهپشضىی لارچ ضٌاسی عوَهی داهپشضىی  33

داهپشضىی وارداًی داهپشضىی تیواریْای غیزعفًَی ًطخَاروٌٌذگاى تیواریْای غیزعفًَی ًطخَاروٌٌذگاى  34

هٌاتع طثیعی تواهی رضتِ ّا اوَلَصی لَاًیي همزرات هٌاتع طثیعی ضٌاخت ٍ حفاظت ٍ تْساسی هحیط سیست  35

هٌاتع طثیعی وارداًی تیاتاى رٍضْای احیای تیاتاى تا پَضص گیاّی رٍضْای احیای تیاتاى تا پَضص گیاّی  36

هتفزلِ هتفزلِ هتفزلِ ًظام آهَسضی اس راُ دٍر  37

هٌاتع طثیعی وارداًی آتخیشداری جوع آٍری آب تاراى جوع آٍری آب تاراى  38

علَم داهی وارداًی پزٍرش گاٍ ٍگاٍهیص تاساریاتی هحصَالت گاٍ ٍ گاٍهیص تاساریاتی هحصَالت گاٍ ٍ گاٍهیص  39

علَم پایِ تزای تواهی رضتِ ّا ( 2)ریاضیات ( 2)ریاضیات عوَهی  40

هٌاتع طثیعی وارداًی فزاٍری اٍلیِ چَب في آٍری تزش چَب في آٍری تزش چَب  41

علَم داهی وارداًی پزٍرش گاٍ ٍ گاٍهیص صٌایع تثذیلی گاٍ ٍ گاٍهیص صٌایع تثذیلی گاٍ ٍ گاٍهیص  42

علَم داهی وارداًی پزٍرش اسة تغذیِ اسة تغذیِ اسة  43

داهپشضىی وارداًی علَم آسهایطگاّی تْذاضت فزدی ٍ ایوٌی وار تْذاضت فزدی ٍ ایوٌی وار  44



علَم داهی وارداًی پزٍرش طیَر اصَل پزٍرش هزغ هادر اصَل پزٍرش هزغ هادر  45

علَم داهی وارداًی پزٍرش سًثَرعسل پزٍرش سًثَرعسل پزٍرش هلىِ سًثَرعسل  46

هٌاتع طثیعی وارداًی آتخیشداری رٍضْای احیا آتخیش تا پَضص گیاّی رٍضْای احیا آتخیش تا پَضص گیاّی  47

داهپشضىی تْذاضت فزاٍردُ ّای داهی سن ضٌاسی در داهپشضىی سن ضٌاسی در داهپشضىی  48

داهپشضىی وارداًی تْذاضت فزآٍرد ُ ّای داهی تْذاضت صٌایع گَضت تْذاضت صٌایع گَضت  49

علَم داهی وارداًی پزٍرش گَسفٌذ ٍ تش تلمیح هصٌَعی تش ٍ گَسفٌذ تلمیح هصٌَعی تش ٍ گَسفٌذ  50

هٌاتع طثیعی وارداًی احیا ٍ تْزُ تزداری اس تیاتاى خاوْای هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه خاوْای هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه  51

  هاّی ضٌاسی تا تاویذ تز هاّیاى آتْای ایزاى هاّی ضٌاسی تا تاویذ تز هاّیاى آتْای ایزاى  52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتابهای در دست چاپ 

نام گروه نام دوره نام درس مرتبط نام کتاب ردیف 

علَم داهی  وارداًی پزٍرش سًثَرعسل اتشار ٍ تجْیشات پزٍرش سًثَرعسل اتشار آالت پزٍرش سًثَرعسل  1

علَم داهی وارداًی پزٍرش سًثَرعسل اصَل اصالح صًتیه ٍ اصالح ًضاد سًثَرعسل اصَل اصالح ًضاد سًثَرعسل  2

ضیالت وارداًی تىٌَلَصی صیذ اوَلَصی دریایی اوَلَصی دریایی  3

هٌاتع طثیعی صٌایع ٍ فزاٍری اٍلیِ چَب ارتثاط آب ٍ چَب ارتثاط آب ٍ چَب  4

اصَل تْذاضت وٌتزل ٍ پیطگیزی اس تیواریْای اصَل تْذاضت وٌتزل ٍ پیطگیزی اس تیواریْای گَسفٌذ ٍ تش  5

گَسفٌذ ٍ تش 

داهپشضىی وارداًی پزٍرش گَسفٌذ ٍ تش 

صٌایع تثذیلی ٍ تىویلی وارداًی فزش اصَل ٍ فٌَى رًگزسی ضیویایی اصَل ٍ فٌَى رًگزسی ضیویایی  6

هٌاتع طثیعی وارداًی احیا ٍ تْزُ تزداری تیاتاى تْزُ تزداری اس هٌاتع آب در تیاتاى تْزُ تزداری اس هٌاتع آب در تیاتاى  7

علَم داهی وارداًی پزٍرش طیَر پزٍرش اردن ٍ غاس پزٍرش اردن ٍ غاس  8

هٌاتع طثیعی وارداًی احیا ٍ تْزُ تزداری تیاتاى خاوْای هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه خاوْای هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه  9

ّلَم پایِ هتفزلِ ( 1)ریاضیات عوَهی ( 1)ریاضیات عوَهی 10

ضیالت وارداًی عول آٍری فزآٍردُ ّای ضیالتی رٍضْای فزآٍری ٍ وٌتزل ویفی خاٍیار رٍضْای فزآٍری ٍ وٌتزل ویفی خاٍیار  11

وارداًی تَلیذ ٍ تْزُ تزداری گیاّاى دارٍیی ٍ رٍضْای تْزُ تزداری اس گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز رٍضْای تْزُ تزداری اس گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز  12

هعطز 

علَم تاغی 

ضیالت وارداًی ٍ وارضٌاسی رضتِ ّای ضیالت ستاى تخصصی عول آٍری فزآٍردُ ّای ضیالتی ستاى تخصصی عول آٍری فزآٍردُ ّای ضیالتی  13



ستاى تخصصی صیذ آتشیاى ٍ تْزُ تزداری اس هٌاتع ستاى تخصصی صیذ آتشیاى ٍ تْزُ تزداری اس هٌاتع آتشی  14

آتشی 

ضیالت وارداًی ٍ وارضٌاسی رضتِ ّای ضیالت 

وارداًی تَلیذ ٍ تْزُ تزداری گیاّاى دارٍیی ٍ ( 1)سراعت گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز( 1)سراعت گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز 15

هعطز 

هٌاتع طثیعی 

ضیالت وارداًی ٍ وارضٌاسی رضتِ ّای ضیالت ستاى تخصصی تىثیز ٍ پزٍرش آتشیاى ستاى تخصصی تىثیز ٍ پزٍرش آتشیاى  16

علَم تاغی وارداًی تَلیذ ٍ تْزُ تزداری اس گیاّاى دارٍیی ( 1)ضٌاخت گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز( 1)ضٌاخت گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز 17

علَم تاغی وارداًی تَلیذ ٍ تْزُ تزداری اس گیاّاى دارٍیی ( 2)ضٌاخت گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز( 2)ضٌاخت گیاّاى دارٍیی ٍ هعطز 18

ضیالت وارداًی تىٌَلَصی صیذ ضٌاخت هَاد ٍ اتشارّای صیادی ضٌاخت هَاد ٍ اتشارّای صیادی  19

علَم داهی وارداًی پزٍرش طیَر صٌایع تثذیلی طیَر صٌایع تثذیلی طیَر  20

علَم داهی وارداًی پزٍرش سًثَرعسل فزاٍری هحصَالت سًثَرعسل فزاٍری هحصَالت سًثَرعسل  21

داهپشضىی وارداًی تْذاضت فزاٍردُ ّای داهی وٌتزل ضیویایی هَاد غذایی وٌتزل ضیویایی هَاد غذایی  22

هٌاتع طثیعی وارداًی اٍراق فطزدُ چَتی هَاد حفاظتی چَب هَاد حفاظتی چَب  23

هٌاتع طثیعی وارداًی احیا ٍ تْزُ تزداری تیاتاى هزتع ٍ هزتع داری در هٌاطك خطه ٍ تیاتاًی هزتع ٍ هزتع داری در هٌاطك خطه ٍ تیاتاًی  24

ضیالت وارداًی ّای ضیالت هاّی ضٌاسی هاّی ضٌاسی  25

هٌاتع طثیعی وارداًی جٌگل هاضیي آالت لطع ٍ استحصال جٌگل هاضیي آالت لطع ٍ استحصال جٌگل  26

 
 

 


