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ادغبم رٍاًطٌبسی هثجت ًگز ثب دیگز رٍیکزدّبی درهبًی  1

 در رٍاًطٌبسی 

Counseling psychology : an 

integrated positive psychological 

approach, 2015 

 لیيچبٍا-چَسٍت
فشیذُحبجیحؼیٌی،ؿیَا 

 علیٌقیَل
 سٍاًـٌبػیهـبٍسُ اٍل 0011

َثْبؽآًبًذ  Handbook of technical textiles, 2000 اصَل طزاحی ، تَلیذ ٍ کبرثزد هٌسَخبت صٌعتی 2  پبسچِ '' '' هیشسضبطبّشیاطبقؼشا سیچبسدَّسٍکغ،ػ

بی آسهبیطگبّی در فیشیک ّستِ ای ٍ  3 اصَل هْبرْت

 پزتَّبآضکبرسبسی 
 ّبآصهبیؾ--ایفیضیکّؼتِ '' '' - ثؼبثیحویذجعفشی،احؼبىاثشاّیوی -

الگَّبی پیًَذ اس دٍر ٍ ثبسخَردّبی خَ اقیبًَس )ثب  4

 تبکیذ ثز ایزاى(
 سی(ؿٌباقلین)پیًَذاصدٍس '' '' - اصیشاًی،فشؿبدپظٍُطیجِاکجشی  -

رٍستبیی ثزًذ گزدضگزی ، هحزک تَسعِ سکًَتگبُ ّبی  5

 در ایزاى
 '' '' - اکجشعٌبثؼتبًیعلی -

 



 ایشاى--گشدؿگشیسٍػتبیی

6 
 - ثَم رٍستب )اکٍَیلیر / رٍستبی اکَلَصیک(

اکجشعٌبثؼتبًی،فشٍصاىطبّشی،علی

 صّشاعٌبثؼتبًی
 ّبسٍػتبثَم '' '' -

7 
  زٌذ داستبى کَتبُ کَتبُ )ّوزاُ ثب تحلیل(

Short stories, English -- Collections ...ؿبدهبىؿکشٍی )ٍدیگشاى)تیناٍثشایي '' '' 
--ّبیکَتبُاًگلیؼیداػتبى

 ّبهجوَعِ

 ّبیحولًٍقلَّؿوٌذػیؼتن '' '' - صبدقصیبدی - حقَق سبهبًذّی َّضوٌذ حول ٍ ًقل 8

9 
 Geochemistry of Chromium in the صئَضیوی کزٍم در گَضتِ سهیي

Mantle, 2020Earth’s        

اکبتشیٌبهبتشٍػٍَا،آًذسُثبثشٍف، 

 لَػبثیٌذی
 '' '' هحوذیضدی،فبطوِحذاد

 طئَؿیوی

Geochemistry 

      یؿٌبػهعذى 

10 
سٌدص ٍ ثْیٌِ سبسی اثز آهَسش )پل سدى ثیي آهَسش 

 ٍ ًتبیح کست ٍ کبر(

Measuring and maximizing training .

th   a    tw    impact : bridging 

     tra      a    us   ss r su ts   

 پبٍللئَى

حبتنفشجیدُػشخی،علیشضب

یَصثبؿی،علیاصغشحیبت،

 ػیذسفیعهَػَی

'' '' 

 



 آهَصؽحیيخذهت

11 
 - ضبخص ّبی اکَلَصیک در اکَسیستن ّبی آثی 

صعفشاًی،فشثذصادُػیذقبػنقشثبى 

عٌب،اسدٍاىّبؿویچْشصاد،ػیذکشاهت

 طبیفِصسًذیبى،فشّبدحؼیٌی

 هذیشیتکیفیت--آة '' '' -
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12 

قَاًیي، هقزرات ، ضَاثط ٍ استبًذاردّبی هحیط سیست 

 )هحیط سیست اًسبًی(
 اٍل 1400 -  علیشضبسحوتی -

 



 ایشاى--صیؼتحقَقهحیط

13 
 - گزدضگزی کبرآفزیي

ِ،هشتضیهحوذفشصادهیشصایی قلع

 گٌجی
- '' '' 

 

 ثبصاسیبثی--ایشاى--گشدؿگشی

14 
 '' '' - حبهذکشهی - هبضیي ّب ٍ تدْیشات فزآٍری هَادغذایی

 

 صٌعتٍتجبست--هَادغزایی



ایزاى )ضٌبخت، هبّیبى غیزثَهی آثْبی ضیزیي  15

 اثزات،هذیزیت(
- 

صغشعجذلی،حؼیيٍلیخبًی،فشؿبدا

 ًجبت،هیالدخؼشٍی
 '' '' 

 



 ّبیغیشثَهیهبّی

 هطبلعبتتطجیقی--هذیشیتثحشاى '' '' - .هْذیًَجَاى،هْذیصْجب  - هذلْبی هذیزیت ثحزاى )هکبتت، فلسفِ ّب ٍ ًظزیِ ّب( 16

17 
 '' '' - گَدسصی،صیٌتسثبًیاکشم - هَردکبٍی فزٌّگی

 

ّبیجٌجِ--ایشاى--ّبهذسػِ

 پظٍّیًوًَِ--ؿٌبختیجبهعِ

18 
      a     av s  r  a at           r  هٌْذسی اًتطبر اهَاج رادیَیی

Hamideh Noorimahtaj,  

Shahriyar Kouzekanani. Radio 

waves ... 

حویذًَُسیهْتبج،ؿْشیبس 

 '' '' کَصُکٌبًی

 

 اهَاجسادیَیی



 '' '' هحذثِالسیپَس،طیجِاکجشی - - هیکزٍة ضٌبسی تئَری ٍ عولی 19
 

 ؿٌبػیهیکشة

20 
 - حقَق هذًی: هبّیت هجیع

ػعیذصبدقصیبدی،ػیذ 

      ؛ یکتبحؼیٌی
- '' '' 

 

--قَاًیيٍهقشسات--هعبهالت

 ایشاى

21 

 Driving results by managing the ثٌگبُ(ی )در سطح ضهذیزیت تغییز سبسهبً

people side of change 

هشکضیبدگیشیهذیشیتتغییش 

             ػبصهبًی)پشٍػی(

هشکضیبدگیشیهذیشیتتغییش

ػبصهبًی،فشختلَحؼیٌی،

پشػتَسئیؼی،لیذاپَسعلی،

 فشؿتِرٍالفقبسی

'' '' 

 



 تحَلػبصهبًی
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 ,Fundamentals of fiber science اصَل ٍ هجبًی علن الیبف 1

[2014]       
 علَم پبِی اٍل 1399 الْبم ٍطي خَُا ضیبًگ ٍٍ صاًگ

ّب،دیذگبُ :ثزًبهِ راّجزدی ضْز ٍ ضْزداری در ایزاى  2

 ّبیافضایؾاثشثخؾهحشکفشایٌذّبٍ
 '' '' - علی اکجز عٌبثستبًی -

 


 سیضیثشًبهِ--ایشاى--ؿْشداسی

3 
 - ثزًبهِ ریشی کبرثزدی اراضی ضْزی 

هحوذ تقی رضَیبى لطفعلی کَسُ گز 

 کبلدی
 علَم اختوبعی ٍ اقتصبد '' ''  

4 
 - ثیوِ  در ٍرسش

اهیي ًقی پَر رضب عجبسی ثختیبری 

 احوذ فالحی
 علَم اختوبعی ٍ اقتصبد '' " -

ضزحی ثز هسبیل کتبة هحبسجبت عذدی در اًتقبل  5

 حزارت ٍ حزکت سیبالت پبتبًکبر
 علَم پبِی '' '' - هصطفی ًجی پَر احسبى ثٌْبم طلت -

6 
  طزاحی تْیِ صٌعتی 

 
،حویذسضباثشاّیوی،يیتهيیؼشحیاه

 ًظاد.داٍدپیشاًی،اهیيخلیلی
- '' '' 

 
طشاحیٍ--ّبیتخلیِػیؼتن

 ػبخت

7 
فزسًذتبى هضطزة است؟ : رٍضی گبم ثِ گبم ثزای 

 رّبیی اس تزس ٍ اضطزاة کَدکی

Helping your child with fears and 

help guide for -worries : a self

parents, 2018      

ٍل، لَسی ٍیلتش؛ هتزخوبى  کیتی کزس

زسلی،  ًبسًیي فیبضی، رسَل رٍضي

زاهی.  علیزضب ْث

ًبصًیيفیبضی،سػَل 

 پشضکی '' '' .سٍؿيچؼلی،علیشضبثْشاهی

فزٌّگٌبهِ راصی گَیص کْي ایزاًی در خٌَة خبٍری  8

 کبضبى
 علَم اختوبعی ٍ اقتصبد '' '' - غالهزضب ثزاتی -

9 
 - دارٍیی اًَکی-قبرذ خَراکی

ضزارُ رضبییبى حویذرضب پَریبى فز 

 سوبًِ عطبراى دٍم
 علَم پبِی '' '' -

کبرثزد ًبًَفي آٍری در دارٍرسبًی ثب توزکش ثز درهبى  10

 سزطبى
 دارٍسبسی '' '' - هْیبر صبثز رٍیب صذقی -

 پشضکی '' ''   سزدرٍدی، اثَحسي فزٌّگ  درهبًی کلیبت رایحِ 11

هذیزیت پیطگیزی اس فسبد اداری در سبسهبى ثب رٍیکزد  12

 سالهت سبسهبًی
 علَم اختوبعی ٍ اقتصبد '' ''   سیذ هحسي صبدقی 
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 The Rare Earth Elements : an هقذهِ ای ثز عٌبصز ًبدر خبکی 13

Introduction, 2016.      
َثَع  علَم پبِی اٍل 1399 هحوذ یشدی فبطوِ حذاد الهجشتغفًَکيَّثشتَعیبک

14 
  2هیکزٍثیَهَلَصی 

ػویشاتشاؿی،اسفعهـیشی،اثَالفضل

 پشضکی '' ''   فبتح،فشصامٍصیشی،ػیذداٍسػیبدت

 علَم پبِی '' ''   سعیذ صبلحیبى  ًبپبیذاری هٌبثع آة در حَضِ سایٌذُ رٍد 15

16 

 sreirraconan lacituecamrahp tramS ,  ًبًَحبهل ّبی َّضوٌذ دارٍیی

]6102[     

 


     ٍ.ح تبسچیلیي،

صجَسااؿکَسیبى،فبطوِ

سػتویدسُػبسی،ؿجٌن

ّبؿنصاد،آصادُػشی،

ِػبداتحؼیٌی،فشًَؽ الْ

 عطبسی،الِْپَسفخشایی

 دارٍسبسی '' ''

 علَم پبِی '' ''   هْیبر صبثز  ًگزضی ثز الیبف ٍ سیست هَاد در کبهپَسیت ّب 17

18 
 Plant microbe symbiosis , c2020 ّوشیستی هیکزٍة ٍ گیبُ

َاتیتشیپبتی،سام آجیتٍاسهب،ػ

 پشاػبد
 علَم پبِی '' '' هیتشاپبسػب،هٌبکبؿبًچی 

 

 

 

 

 


