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 ٍظاضت رْبزکكبٍضظی 
 ؾبظهبى تحمیمبت، آهَظـ ٍ تطٍیذ کكبٍضظی

 (ضُ)هطکع آهَظـ ػبلی اهبم ذویٌی
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کتت ٍ ًكطیبت 
تألیف ٍ تطروِ 
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 (هٌْسؼ زاًكرَاُ )کكت ٍ پطٍضـ گلْبی فصلی، پیبظی ٍ غسُ ای 

 هسیطیت ؾجع زض حول ٍ ًمل کبضکٌبى  

 ؾبذتوبى ؾجع، اصَل ٍ ؾیبؾتْب 

 هسیطیت پؿوبًس 

 ثْیٌِ ؾبظی هصطف اًطغی زض ؾبذتوبًْبی ازاضی 

 ثْیٌِ ؾبظی هصطف الالم هطثَط ثِ هکبتجبت ازاضی 

  گیبّبى ؾوی ٍ هؿوَهیت زض اًؿبى ٍ زام
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کتت زض حبل 
 تألیف
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 (زکتط صسالت حؿیٌی)قٌبذت فٌبٍضی ٍ اًتربة هبقیٌْبی کكبٍضظی 

 (زکتط صسالت حؿیٌی)اًطغی زض کكبٍضظی 

 (زکتط هرتبضی)فٌأٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت زض کكبٍضظی 

 (زکتط ًظطیبى)گیبّبى قْس ظا ٍ گطزُ ظا 
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هؿتٌسات ٍ 
گعاضقبت 

 تحلیلی تْیِ قسُ
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  (زکتط ًَضٍظی)هؿتٌس ؾبظی ّفتِ پػٍّف ٍ فٌبٍضی اؾتبى الجطظ 

  (هٌْسؼ زضیبیی)95هؿتٌس ؾبظی تَضّبی آهَظقی، تطٍیزی ٍ پػٍّكی تبثؿتبى ؾبل 

 (هٌْسؼ ذیبثبًی)هؿتٌس ؾبظی هطاؾن ضٍظ هؼلن 

  (هٌْسؼ روكیسی)"هجبحج ًَیي زض تَلیس ًكبء هکبًیعُ"هؿتٌس ؾبظی کبضگبُ آهَظقی 
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 همبالت اضائِ قسُ
زض ّوبیكْب ٍ 
 هزالت ػلوی
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 هغبلؼِ هَضزی، گلربًِ زاضاى اؾتبى  )تحلیل ػبهلی ػَاهل کلیسی ضاُ اًساظی کؿت ٍ کبض گل ٍ گیبّبى ظیٌتی
 (هٌْسؼ حیسضظازُ)(الجطظ

  تحلیل پبیساضی ًظبم کكت گلربًِ اؾتبى الجطظ ٍ ٍاکبٍی ػَاهل هؤحط ثط آى، قكویي کٌگطُ هلی ػلَم تطٍیذ ٍ آهَظـ
 (هٌْسؼ روكیسی)کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ایطاى 

 ثطضؾی تأحیط پصیطی قبذصْبی فیتَقیویبیی ثطگ کبهل ٍ غل ثطگ گیبُ آلَئِ ٍضا تحت تٌف قَضی(ISC)( ذبًن زکتط
 (اصغطی

 همبیؿِ احط تیوبضّبی هغصی ٍ ًَع هحیظ کكت ثط ذصَصیبت فیتَ قیویبیی گیبُ اؾتَیب(ISC)( ذبًن زکتط اصغطی) 

  ثطضؾی تأحیط تٌف قَضی ثط ذصَصیبت هَضفَلَغیکی ٍ فتَقیویبیی گیبُ آلَئِ ٍضا، ؾَهیي ّوبیف ثیي الوللی ٍ قكویي
 (ذبًن زکتط اصغطی)ّوبیف هلی گیبّبى زاضٍیی ٍ کكبٍضظی پبیساض 

  ثطضؾی کیفیت ذسهبت هطاکع ذسهبت رْبزکكبٍضظی اؾتبى الجطظ ثب اؾتفبزُ اظ هسل ؾطٍکَال، هزلِ تحمیمبت
 (هٌْسؼ روكیسی)ضٍؾتبیی

  ِتحلیل ػبهلی ؾبظ ٍ کبضّبی تَؾؼِ پبیساضی ًظبم کكت گلربًِ اؾتبى الجطظ چبح زض هزلِ تحمیمبت التصبز ٍ تَؾؼ
 (هٌْسؼ روكیسی)کكبٍضظی ایطاى

 پػٍّكی ضاّجطزّبی تَؾؼِ - ػَاهل هؤحط ثط ًگطـ ثِ کكبٍضظی پبیساض زض ثیي گلربًِ زاضاى اؾتبى الجطظ، هزلِ ػلوی
 (هٌْسؼ روكیسی)ضٍؾتبیی 

 هٌْسؼ )پػٍّكی ًگطقْبی ًَ زض رغطافیبی اًؿبًی-  ػَاهل هؤحط ثط تَؾؼِ گطزقگطی زض هٌغمِ گیبى ًْبًٍس، هزلِ ػلوی
 (روكیسی

  ثطضؾی احط ثركی زٍضُ ّبی آهَظـ ضوي ذسهت کبضکٌبى ؾبظهبى رْبزکكبٍضظی اؾتبى تْطاى، قكویي کٌگطُ هلی
 (هٌْسؼ روكیسی، زکتط حبری هیطضحیوی)ػلَم تطٍیذ ٍ آهَظـ کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ایطاى 

 تطٍیزی ؾبظهبى رْبزکكبٍضظی اؾتبى لن، هزلِ ػلوی- ثطضؾی ؾغح ضضبیت ضٍؾتبئیبى زاهساض اظ فؼبلیتْبی آهَظقی -
 (زکتط حبری هیطضحیوی)پػٍّكی تحمیمبت تَؾؼِ کكبٍضظی زاًكگبُ تْطاى 

 (زکتط حبری هیطضحیوی)ثطضؾی هكکالت صٌؼت هبّیبى ظیٌتی اؾتبى هطکعی، پػٍّكی تحمیمبت قیالت ایطاى 

 هَضز هغبلؼِ اؾتبًْبی تْطاى ٍ "کبضثطزی کكبٍضظی- ثطضؾی ػَاهل هؤحط ثط ضضبیت قغلی هسضؾبى هطاکع آهَظـ ػلوی
 (زکتط ًَضٍظی، زکتط حبری هیطضحیوی)تطٍیزی ًبهِ آهَظـ ػبلی- ، هزلِ ػلوی"الجطظ

  ضطٍضت ٍ اّویت آهَظـ ثْطُ ثطزاضاى ثرف کكبٍضظی زض حَظُ پسافٌس غیطػبهل، پٌزویي کٌگطُ تطٍیذ ٍ آهَظـ
 (زکتط حبری هیطضحیوی)کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ایطاى 

 کبضثطزی پَزهبًی هطاکع رْبزکكبٍضظی اظ زیسگبُ زاًف آهَذتگبى ٍ هسیطاى - ثطضؾی احط ثركی آهَظـ ّبی ػلوی
 (زکتط حبری هیطضحیوی، زکتط هرجط زظفَلی)ارطایی، پٌزویي کٌگطُ تطٍیذ ٍ آهَظـ کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ایطاى 

  ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾبذتبض ؾبظهبًی ٍ ٍرَُ ؾِ گبًِ آى یؼٌی پیچیسگی، ضؾویت ٍ توطکع ثط ضٍی تَاًوٌس ؾبظی کبضکٌبى
زکتط )زض ؾبظهبى رْبزکكبٍضظی اؾتبى ذطاؾبى رٌَثی، پٌزویي کٌگطُ تطٍیذ ٍ آهَظـ کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ایطاى 

 (حبری هیطضحیوی
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  اضظیبثی آهَظقْبی ثلٌس هست ٍظاضت رْبزکكبٍضظی، پٌزویي کٌگطُ تطٍیذ ٍ آهَظـ کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ایطاى
 (زکتط حبری هیطضحیوی)

 ارتوبػی ٍ ؾیبؾی ایطاى، همبلِ ّوبیف فطٌّگ ٍ هسیطیت - تَؾؼِ کبضثطز فطٌّگ ٍ هسیطیت رْبزی زض اضکبى التصبزی
 (زکتط حبری هیطضحیوی)رْبزی

 آهَظـ ثط ؾغح زاًف ٍ ضضبیتوٌسی زاًكزَیبى  (چٌس ضؾبًِ ای)ٍ ًَیي  (آهَظـ کالؾی)همبیؿِ تأحیط قیَُ ّبی ؾٌتی
ظثبى اًگلیؿی زاًكگبُ هبظًسضاى زٍهیي کٌفطاًؽ ؾطاؾطی زاًف ٍ فٌبٍضی ػلَم تطثیتی هغبلؼبت ارتوبػی ٍ ضٍاًكٌبؾی 

  (ایطری ضاز)ایطاى 

 پصیطفتِ ّبی قطکت زض ّعیٌِ ًوبیٌسگی ثب هسیطیتی ثطآٍضزّبی ٍ ؾبظهبًی اضظـ حبکویتی، ّبی هکبًیعم ضاثغِ ثطضؾی 

 (ضاز ایطری)ی  التصبز ٍ حؿبثساضت،یضی زض هسىی ًَیکطزّبی ضٍی کٌفطاًؽ هلىیزٍمتْطاى،  ثْبزاض اٍضاق ثَضؼ زض قسُ

 ثَضؼ زض قسُ پصیطفتِ ّبی قطکت ضٍی ثط ای  هغبلؼِ:هبلی ّبی صَضت اًتكبض ٍ هسیطیت ّبی ٍیػگی ضاثغِ ثطضؾی 

 (ایطری ضاز)ی  التصبز ٍ حؿبثساضت،یضی زض هسىی ًَیکطزّبی ضٍی کٌفطاًؽ هلىیزٍمتْطاى،  ثْبزاض اٍضاق

 تْطاى، ؾَهیي کٌفطاًؽ ثیي  اٍضاق ثْبزاض ثَضؼ زض قسُ پصیطفتِ ّبی قطکت ؾَزآٍضی ثط ّعیٌِ چؿجٌسگی احط ثطضؾی
 (ایطری ضاز)الوللی ػلَم آهَظقی ٍ ضٍاًكٌبؾی حمَق ٍ ػلَم ارتوبػی زض آغبظ ّعاضُ ؾَم 

 ،ی زض هسیطیت، لثیي الول کٌفطاًؽ ىی زٍمثطضؾی تأحیط ؾبذتبض هبلکیت ٍ ؾبذتبض ؾطهبیِ ثط تصویوبت هبلی قطکت ّب
 (ایطری ضاز)حؿبثساضی ٍ التصبز

 تْطاى،  اٍضاق ثْبزاض ثَضؼ قسُ زض پصیطفتِ ّبی ثطضؾی تأحیط ؾیبؾت پَلی ٍ هحبفظِ کبضی ثط اػتجبض تزبضی قطکت
 (ایطری ضاز)کٌفطاًؽ ثیي الوللی التصبز، هسیطیت ٍ ضٍاًكٌبؾی

 ػلَم ٍ حؿبثساضی ، هسیطیت هلی ّوبیف ضفتبضی، ًرؿتیي ؾَگیطی ّبی کبّف ثط صٌؼت زض حؿبثطؾبى ترصص تبحیط 

 (ایطری ضاز)ضفتبضی

 تْطاى،  ثْبزاض اٍضاق ثَضؼ قسُ زض پصیطفتِ قطکتْبی ػولکطز ثط ؾبظهبًی ثطٍى هبلی تأهیي ٍ ؾطهبیِ ؾبذتبض تأحیط ثطضؾی
 (ایطری ضاز)ی هسیطیت ٍ حؿبثساضی لثیي الولکٌفطاًؽ 

 (هیطرلیلی)پػٍّكی ضؾتٌیْب - تٌَع ظیؿتی ٍ شذبیط غًتیکی، ثبظًگطی، هزلِ ػلوی: اًبض 

 ثطضؾی تٌَع غًتیکی روؼیت ّبی هطین گلی زاضٍیی(Salvia officinalis) ُثب اؾتفبزُ اظ الکتطٍفَضظ پطٍتئیي ّبی شذیط 
 (هیطرلیلی)1395 ، ؾبل 28ای ثصض، هزلِ ظیؿت قٌبؾی گیبّی ایطاى، ؾبل ّكتن قوبضُ 

 پبییع 3پػٍّكی عت هکول، قوبضُ- ًحَُ ػولکطز تطکیجبت ظیؿت فؼبلضس ؾطعبًی هَرَز زض گیبُ اًبض، فصلٌبهِ ػلوی ،
 (هیطرلیلی)1395

  
 
 

 A CASE REPORT ON REVERSAL OF LIVER ENZYMENS ABNORMALITIES IN PATIENT 

WHOM TREATED WITH THE COMBINATION OF THREE KNOWN MEDICINAL PLANTS 

(Ebadolahi). 

 STUDY ON MEASURING THE TOTAL PHENOLIC CONTENTS IN INFUSIONS MADE FROM 

IRANIAN GREEN AND BLACK TEAS (Ebadolahi). 

 A COMPARATIVE STUDY ON ANTI- LIPIDPEROXIDATION Effects of GREEN TEA 

INFUSION IN CONTRAST TO VIT- E(Ebadolahi). 

 HIDROGEN PROXIDE SCAVENGING ACTIVITY OF TWO DIFFERENT INFUSIONS MADE 

FROM BLACK TEA(Ebadolahi). 

 THE PROTECTIVE Effects RESULTING FROM A COMBINATION OF THREE MEDICINAL 

PLANTS ON LIVER INJURY DUE TO CARBAMAZEPINE DRUG: A CASE 

REPORT(Ebadolahi). 

 EFECTS OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF CADMIUM ON GROWTH AND 

MORPHOLOGICAL CHANGES IN BASIL(OCCIMUM BASILICUM L.)(NAZARIAN) 

 The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Justice and Self- Efficiency of 

Education Principals, Sari Province(Iraji rad) 
 The Effect of Satisfaction with Emphasis to the Role of Trust and Commitment on Knowledge 

Sharing of Education Staff In Region 3، Journal of Administrative Management, Education and 

Training (JAMET (Iraji rad) 
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قطکت زض   

ّوبیكْبی 
ػلوی زاذلی ٍ 

کبضگبّْبی 
 ٍ آهَظقی هلی
ثیي الوللی 
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 کٌگطُ ثیي الوللی ؾن قٌبؾی اضٍپب(2016   Eurotox)" (اؾپبًیب) ( ػجبزاللْیزکتط) 

  (ػجبزاللْیزکتط )پٌزویي کٌگطُ هلی گیبّبى زاضٍیی زاًكگبُ ػلَم پعقکی اصفْبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 هٌْسؼ حیسض ظازُ،  هٌْسؼ (قكویي کٌگطُ هلی ػلَم تطٍیذ ٍ آهَظـ کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ایطاى
 (روكیسی

  (هٌْسؼ روكیسی)قكویي کٌگطُ هلی گیبّبى زاضٍیی زاًكگبُ قیطاظ 

  ٍ کٌفطاًؽ هلی هسیطیت، ثبظاضیبثی ٍ فطٍـ هصاکطُ ٍ اؾتطاتػی ّبی ثطًس ؾبظی ثب ضٍیکطز کبضآفطیٌی
  (حضَض زُ ًفط )هؼوبضی کؿت ٍ کبض
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عطحْبی 
 تحمیمبتی

زض حبل ارطا 
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 ُ(زکتط صسالت حؿیٌی )اضتمبء زلت زؾتگبُ کَزکبض ًطخ هتغیط ثط اؾبؼ کبّف ظهبى پبؾد زؾتگب  

 ًِزکتط )آهَظقی زض هطاکع آهَظـ رْبزکكبٍضظی الگَی اؾتمطاض ًظبم تزبضیؿبظی زؾتبٍضزّبی فٌبٍضا

 (هیطضحیوی

 (زکتط هیطضحیوی)کبضآهس ؾبظی زٍضُ ّبی آهَظـ ضوي ذسهت کَتبُ هست ٍظاضت رْبزکكبٍضظی 

  همبیؿِ احط ثؿتطّبی هرتلف ٍ تیوبضّبی غصایی ثط ٍیػگیْبی فیعیَلَغیکی ٍ کیفیت ثبظاض پؿٌسی هیَُ تَت

 (ذبًن زکتط اصغطی)فطًگی 

 ِ(هٌْسؼ زاًكرَاُ )ثطضؾی اؾیس رجیطلیک ٍ ؾطهبزّی ثط گلسّی زٍ ضلن الل  

  ػَاهل هَحط ثط تَؾؼِ هْبضت ّبی کبضآفطیٌی زاًكزَیبى هطاکع آهَظـ رْبز کكبٍضظی اؾتبى ّبی ذطاؾبى

  (زکتط ًَضٍظی )ضضَی ، فبضؼ ٍ الجطظ

 ًِآهَظقی زض هطاکع آهَظـ  عطاحی الگَی اؾتمطاض ًظبم تزبضیؿبظی زؾتبٍضزّبی فٌبٍضا

 (زکتط حبری هیطضحیوی)رْبزکكبٍضظی

عطحْبی  7
 تحمیمبتی

اتوبم یبفتِ 
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 (هٌْسؼ تیوَضی)ثطضؾی ٍضؼیت اقتغبل فبضؽ التحصیالى کكبٍضظی هطکع آهَظـ ػبلی اهبم ذویٌی 

 (زکتط فطثَزی )آثیک- تؼییي زیٌبهیکْبی فؿفط ٍ اضائِ هسل تَصیِ کَزی ثطای ذبکْبی آّکی هٌغمِ کطد 

  ثطضؾی تَاًوٌسیْبی کبضآفطیٌبًِ زاًكزَیبى هطکع آهَظـ ػبلی اهبم ذویٌی 
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اهَض هسضؾیي ٍ 
اػضبی ّیأت 

 ػلوی
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 پیگیطی اهَض هطثَط ثِ زثیطذبًِ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ هسضؾیي هطکع 

  ( ًیوؿبل اٍل 94-95)  ًفط اظ هسضؾیي حك التسضیؽ تطهْبی 4تكکیل پطًٍسُ ثطای حسٍز 

 (یک هَضز)پیگیطی پطًٍسُ اضتمبء اظ اؾتبزیبضی ثِ زاًكیبضی 

 (یک هَضز)تجسیل ٍضؼیت هسضؾی ثِ ّیأت ػلوی 
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ثطگعاضی کبضگبُ 
ثبظآهَظی هسضؾیي 
ٍ اػضبی ّیأت 

 ػلوی

 
13 
 
 

   ثطگعاضی کبضگبُ  آهَظقی  فطٌّگ ٍ هسیطیت رْبزی ٍ ضقس التصبزی 

 کبضگبُ آهَظقی هسیطیت رْبزی ثب ضٍیکطز التصبزی اظ ًظط هْبض تَضم ٍ گطاًی ٍ ضفغ ثیکبضی 

  کبضگبُ آهَظقی  فطٌّگ ٍ هسیطیت رْبزی زض آیبت ٍ ضٍایبت    

 کبضگبُ آهَظقی ثبظقٌبؾی رْبز ؾبظًسگی ثِ ػٌَاى الگَی ػولی یک ؾبظهبى اذاللی 

  کبضگبُ آهَظقی ًمف فطٌّگ رْبزی زض پیكگیطی اظ ثطٍظ فؿبز ازاضی 

  95کبضگبُ آهَظقی اٍلیي تَض آهَظقی، تطٍیزی ٍ پػٍّكی ؾبل 

  کبضگبُ آهَظقی تَلیس ًبة کكبٍضظی(LPS) 

 هکبًیعُ ًكبء کبضگبُ آهَظقی تَلیس 

 : کبضگبّْبی آهَظقی پطٍضـ هبّی زض لفؽ قبهل پٌذ کبضگبُ شیل

 ًصت ٍ ؾبذت ٍ عطاحی... ٍ ثبؼ ؾی کَثیب، ّبی گًَِ ثط تبکیس ثب زضیبیی هبّیبى تزبضی پطٍضـ ٍ تکخیط 

 )ای گًَِ چٌس( تلفیمی پطٍضی ؾبحلی آثعی ّبی لفؽ

 ثطای اپتیون ٍ قطایظ زضیبی ذعض، ثط تبکیس ثب لفؽ زض هبّی پطٍضـ ثیَلَغیک ٍ هٌْسؾی ّبی رٌجِ ثطضؾی 

 ّب گًَِ ثطذی پطٍضـ ػولی تزبضة اضایِ ّبی لفؽ، ؾیؿتن هتفبٍت ّبی تکٌَلَغی همبیؿِ پطٍضـ،

 لفؽ اؾتمطاض ٍ تَض ًصت لفؽ، احساث تَریْی، عطح ؾٌزی، اهکبى هغبلؼبت 

 هزَظ اذص پطٍضـ،فطآیٌس هست ثلٌس پبیساضی لبثلیت لفؽ، زض پطٍضـ هتمبثل هحیغی ظیؿت احطات 

 ،پطٍضی اثعی تزبضت ثبظاضیبثی، ٍ فطٍـ فطآٍضی 
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اعالػطؾبًی 
ّوبیكْبی ػلوی 

 
 
 

 

 هذسعتی داًـگاُ تشبیىی ٍ واسآفشی وـاٍسصی هلؽیّوا  

 ؿـویي وٌگشُ هلی علَم تشٍیج ٍ آهَصؽ وـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ایشاى 

 واسگاُ سصٍهِ ػاصی ٍ خَدتَاًوٌذ ػاصی ؿغلی 

 ّوایؾ هلی ؿاخص ّای علوی ٍ ظشفیت ّای تَلیذ ٍ صادسات گل ٍ گیاّاى صیٌتی 

 ػَهیي وٌفشاًغ التصاد ٍ هذیشیت واستشدی تا سٍیىشد هلی 

 فشاخَاى همالِ اٍلیي وٌگشُ تیي الولی ٍ ًْویي وٌگشُ پظٍّـی صًثَس عؼل ایشاى 



 

5 

 ٍ هىاًیضاػیَى ایشاى (هاؿیٌْای وـاٍسصی)فشاخَاى همالِ دّویي وٌگشُ هلی هٌْذػی هىاًیه تیَػیؼتن    هَضز70

  هذیشیت ؿْشی هحیط صیؼت ٍ پؼواًذتَػعِ پایذاسوٌفشاًغ تیي الوللی  

 فشاخَاى همالِ ػَهیي ّوایؾ هلی هذیشیت تْذاؿت دام 

 اٍلیي ػوپَصیَم هلی هیَُ ّای سیض 

 فشاخَاى همالِ اٍلیي وٌگشُ تیي الوللی ٍ تیؼت ٍ چْاسهیي وٌگشُ هلی علَم ٍ صٌایع غزایی ایشاى 

 چْاسهیي وٌفشاًغ هاّی ؿٌاػی ایشاى 

 چْاسهیي وٌگشُ هلی ّیذسٍپًَیه ٍ وـت گلخاًِ ای 

 چْاسدّویي وٌفشاًغ تیي الوللی هذیشیت 

 اٍلیي ّوایؾ هلی هذیشیت آب 

 دٍهیي وٌفشاًغ تیي الوللی سٍیىشدّای ًَیي دس علَم اًؼاًی 

 هىاًیضاػیَى ایشاى (هاؿیي ّای وـاٍسصی )دّویي وٌگشُ هلی هٌْذػی هىاًیه تیَػیؼتن ٍ 

 ّفتویي وٌگشُ علَم داهی ایشاى 

 اٍلیي ػوپَصیَم هلی هیَُ ّای سیض 

 پٌجویي وٌفشاًغ علوی پظٍّـی هذیشیت جاهع هٌاتع آب 

 ّوایؾ هلی حمَق آب فشصت ّا ٍ ساّىاسّا 

 ًخؼتیي ّوایؾ هلی تَػعِ دٍلت واسآفشیي 

 اٍلیي ّوایؾ هلی عشضِ ٍ تماضای آب ؿشب ٍ تْذاؿت، چالؾ ّا ٍ ساّىاسّا 

 چْاسهیي ّوایؾ هلی هذیشاى فٌاٍسی اطالعات 

 پٌجویي وٌگشُ عٌاصش وویاب ایشاى 

 دّویي ّوایؾ هلی ٍ اٍلیي جـٌَاسُ فشٌّگ ٍ هذیشیت جْادی ساّثشد اػاػی دس التصاد هماٍهتی، الذام ٍ عول 

 دّویي ّوایؾ تیي الوللی پظٍّؾ ّای لشآًی 

 ؿـویي وٌگشُ هلی علَم تشٍیج ٍ آهَصؽ وـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ایشاى 

 چْاسهیي ّوایؾ هلی پظٍّؾ ّای هٌاتع طثیعی ایشاى تا هحَسیت ؿیالت ٍ تَم ػاصًذگاى ّای آتی 

  95تْوي - فشاخَاى همالِ اٍلیي وٌگشُ تیي الوللی ٍ ًْویي وٌگشُ پظٍّـی صًثَسعؼل ایشاى 

 ّوایؾ هلی آتضی پشٍسی ٍ اوَػیؼتن آتی پایذاسهمالِ فشاخَاى  

 اٍلیي وٌفشاًغ تیي الوللی آب هحیط صیؼت ٍ تَػعِ پایذاس 

  95آتاى - فشاخَاى همالِ ّفتویي ّوایؾ هلی تاصیافت ٍ واّؾ ضایعات هحصَالت وـاٍسصی 

  95آرس - اٍلیي وٌفشاًغ هلی چالؾ ّای صیؼت هحیطی ٍ چـن اًذاص صٌعت وـاٍسصی، آتضیاى ٍ غزا 

 دٍهیي وٌگشُ هلی ؿتشهمالِ فشاخَاى  

 ػَهیي وٌفشاًغ هلی اًگَس ٍ وـوؾ 

 دٍهیي وٌفشاًغ تیي الوللی اوَلَطی ػیوای ػشصهیي 

 95تْوي - ًگشُ تیي الوللی فٌاٍسی ّای واسآهذ ٍ ػاصگاس دس ساػتای پایذاسی وـاٍسصی ٍ طئَ پاسن ن 

 فشاخَاى همالِ اٍلیي ّوایؾ هلی صیؼت فٌاٍسی داهی 

  ِػَهیي ّن اًذیـی ػیاػتگزاساى هٌاتع آب تا عٌَاى التصاد ػثض ٍ حىوشاًی پایذاس فشاخَاى همال 

 ػَهیي ّوایؾ تیي الوللی ٍؿـویي ّوایؾ هلی گیاّاى داسٍیی ٍ وـاٍسصی پایذاس 

 دٍهیي وٌفشاًغ هلی ّیذسٍلَطی هٌاطك ًیوِ خـه 

 وٌگشُ تیي الوللی فٌاٍسی ّای واسآهذ ٍ ػاصگاس دس ساػتای پایذاسی وـاٍسصی، ٍ طئَپاسن 

 ّوایؾ هلی فشصت ّای واسآفشیٌی ٍ ػشهایِ گزاسی دس ػَاحل هىشاى 

 دٍهیي وٌگشُ هلی ؿتش دس ایشاى 

 ػَهیي جـٌَاسُ ٍ ًوایـگاُ هلی گیاّاى داسٍیی، فشاٍسدُ ّای طثیعی ٍ طة ػٌتی ایشاى 

 ػوپَصیَم تیي الوللی گل ٍ گیاّاى صیٌتی تَهی 

 ػشلت علوی ٍ ًمص حمَق پذیذ آٍسًذُ آثاس علوی 

 ًخؼتیي ّوایؾ هلی ػیشُ علَی 

 ًخؼتیي ّوایؾ هلی جٌگ ًشم ٍ پذافٌذ غیش عاهل دس حَصُ ػالهت 

 دٍهیي جـٌَاسُ هلی سػاًِ ّای هجاصی سضَی 

  اٍلیي ّوایؾ تیي الوللی فٌاٍسی ّای واسآهذ ٍ ػاصگاس دس ساػتای پایذاسی وـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ٍ طئَپاسن
 لـن

 دٍهیي ّوایؾ وـاٍسصی پایذاس توٌاػثت سٍص جْاًی تذٍى ػن 

 ػوپَصیَم تیي الوللی گل ٍ گیاّاى صیٌتی تَهی 

 چْاسهیي جـٌَاسُ هلی هذیشیت تحشاى ثاهي 

 اٍلیي جـٌَاسُ هلی وـاٍسصی ایشاى 

 ًْویي جـٌَاسُ اسگاًیه 

 اٍلیي ّوایؾ هلی صیاًت ٍ حفاظت اص جٌگل ّای اسػثاساى 

 ّوایؾ هلی گیاّاى داسٍیی تحمیمات، تَلیذ ٍ فشآٍسی 

 ِفشاخَاى، ّوىاسی ٍ تعاهل فىشی تا لَُ لضائی 

 ّفتویي ّوایؾ هلی گیاّاى داسٍیی ٍ وـاٍسصی پایذاس 

 ّوایؾ واستشدی ساّىاسّای تجاست تا چیي 

 تیي الوللی علَم، هٌْذػی ٍ فٌـاٍسی - ّـتویي وٌفشاًغ جْاًی  

 ٍهیي وٌگشُ تیي الوللی حـشُ ؿٌاػی ایشاىد  

 ّـتویي ّوایؾ هلی گشدؿگشی، جغشافیا ٍهحیط صیؼت پایذاس 

 ّفتویي ّوایؾ علَم علف ّای ّشص ایشاى 
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 وٌفشاًغ تیي الوللی ًَآٍسی دس هٌْذػی، علَم ٍ تَػعِ تىٌَلَطی 

 ّوایؾ ًمؾ ؿْشػاصی دس واّؾ تحشاى آلَدگی َّا ٍ ساّىاسّای هماتلِ تا آى 

 طشاحی هذل تلَغ وتاتخاًِ دیجتالی دس ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی 

 دٍهیي وٌفشاًغ تیي الوللی علَم اًؼاًی 
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ثطگعاضی ٍ یب 
ّوکبضی زض 

ثطگعاضی ّوبیف 
ّب 

3  ّوىاسی دس )دّویي ّوایؾ هلی ٍ اٍلیي جـٌَاسُ فشٌّگ ٍ هذیشیت جْادی ساّثشد اػاػی دس التصاد هماٍهتی، الذام ٍ عول
 (احذاث غشفِ)ٍ  (تشگضاسی

 (ّوىاسی دس تشگضاسی) وٌگشُ تیي الوللی وـاٍسصی ػالن، تغزیِ ػالن، جاهعِ ػالندٍهیي 

 ِتشگضاسی ّفتِ پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی اػتاى الثشص ٍ احذاث غشف 

  
ثطگعاضی  12

تَضّبی  
آهَظقی، 
تطٍیزی ٍ 

پػٍّكی ثْطُ 
ثطزاضاى ثرف 
کكبٍضظی ثب 

ّوکبضی قطکت 
ّبی ذصَصی 

5   اٍلیي تَس آهَصؿی، تشٍیجی ٍ پظٍّـی تْشُ تشداساى تخؾ وـاٍسصی تحت عٌَاى اسلام اصالح ؿذُ ػثضی ٍ صیفی ٍ رست تا
 95/ 9/4ّوىاسی ؿشوتْای آسیي خَؿِ پاسع ٍ ؿشوت دلتا پاسع ًْادُ دس تاسیخ 

  دٍهیي تَس آهَصؿی، تشٍیجی ٍ پظٍّـی تْشُ تشداساى تخؾ وـاٍسصی تحت عٌَاى اسلام اصالح ؿذُ ػثضی ٍ صیفی ٍ رست تا
 95/ 6/5ّوىاسی ؿشوت گل ػن دس تاسیخ 

  ػَهیي تَس آهَصؿی، تشٍیجی ٍ پظٍّـی تْشُ تشداساى تخؾ وـاٍسصی تحت عٌَاى اسلام اصالح ؿذُ ػثضی ٍ صیفی ٍ رست
 95/ 7/5تا ّوىاسی ؿشوت فالت تزس ایشاى دس تاسیخ 

  چْاسهیي تَس آهَصؿی، تشٍیجی ٍ پظٍّـی تْشُ تشداساى تخؾ وـاٍسصی تحت عٌَاى اسلام اصالح ؿذُ ػثضی ٍ صیفی ٍ رست
 3/6/95تا ّوىاسی ؿشوت فالت تزس ایشاى دس تاسیخ 

  تْشُ ٍسی آب دس هضسعِ، آؿٌایی تا ػیؼتن پٌجویي تَس آهَصؿی، تشٍیجی ٍ پظٍّـی تْشُ تشداساى تخؾ وـاٍسصی تحت عٌَاى
 8/6/95 تا ّوىاسی ؿشوت آسیي خَؿِ پاسع ٍ ؿشوت اصفْاى پالػت دس تاسیخ ّای ًَیي آتیاسی

 
ًكبى ٍ رَایع  13

هلی کؿت قسُ  
4  هشوض آهَصؽ تشتش ٍصاست جْادوـاٍسصی دس حَصُ آهَصؽ تْشُ تشداساى 

 واستشدی تشتش دس حَصُ آهَصؽ گیاّاى داسٍیی تِ اًتخاب هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍسی سیاػت جوَْسی- هشوض آهَصؽ علوی 

 وتاب تألیفی ّوىاساى ایي هشوض تِ عٌَاى وتاب تشتش حَصُ فشٌّگ ٍ هذیشیت جْادی 

  وتاتخاًِ تشتش هشاوض آهَصؽ ٍ تحمیمات ٍصاست جْادوـاٍسصی
 

14 
ًظبضت ٍ 

اضظقیبثی ثطًبهِ 
ّبی آهَظقی 
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 ( هَضز5)اضظقیبثی کبضگبّْبی آهَظقی پطٍضـ هبّی زض لفؽ 

  اضظقیبثی ًوبیكگبُ ّفتِ پػٍّف ٍ فٌبٍضی اظ زیسگبُ ثبظزیسکٌٌسگبى 

 ( هَضز7) ّفتِ پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی اػتاى الثشصاضظقیبثی کبضگبّْبی آهَظقی 

  
پبیبى ًبهِ ّبی  15

زاًكزَیی 
3  ًظبضت ٍ قطکت زض رلؿبت زفبع پبیبى ًبهِ ّبی زاًكزَیی 

  ًُظبضت ثط تْیِ پبیبى ًبهِ ّبی زاًكزَیی اظ لحبػ ضػبیت فطهت ٍ قکل ظبّطی هغبثك زؾتَضالؼول ًحَُ ًگبضـ پطٍغ
 ّبی هطکع

 هبلی هطکع رْت پطزاذت کوک ّعیٌِ اًزبم پطٍغُ ّبی زاًكزَیی - اًزبم هکبتجبت ازاضی ثب هؼبًٍت ازاضی
اًؼمبز تفبّن ًبهِ  16

ّب 
1   تفبّن ًبهِ ّوکبضی هطکع ثب قطکت آضیي ذَقِ پبضؼ

فؼبلیت ّبی  17
کبضآفطیٌی 

19  تْیِ ًمكِ ضاُ کبضآفطیٌی هطکع 

  1395تْیِ ثطًبهِ ػولیبتی ؾبل 

  عطح کبضآفطیٌی ٍ کبضحیي تحصیل هطکع10پیگیطی ازاهِ ضًٍس ارطایی  

  عطح 6 عطح کبضحیي تحصیل ٍ اضؾبل ثِ هَؾؿِ آهَظـ ػبلی ػلوی کبضثطزی رْبز کكبٍضظی ٍ تبییس 23تْیِ ٍ تسٍیي 
  ( هیلیَى تَهبى150) ثب اػتجبض 1395کبضحیي تحصیل زض ؾبل 

  ( هیلیَى تَهبى60) عطح کبضآفطیٌی ٍ تبییس یک عطح کبضآفطیٌی ثب اػتجبض 6اضؾبل 

 :  ًوبیكگبُ هلی شیل قبهل5قطکت زض 

 ًوبیكگبُ هسیطیت فطٌّگ ٍ هسیطیت رْبزی ٍ التصبز همبٍهتی 
 ًوبیكگبُ ظًبى کبضآفطیي هكکیي زقت 
 ؾَهي ركٌَاضُ ٍ ًوبیكگبُ گیبّبى زاضٍیی 
  ؾَهیي ًوبیكگبُ ّفتِ پػٍّف ٍ فٌبٍضی اؾتبى الجطظ 
 ِقطکت زض ًوبیكگبُ زؾتبٍضزّبی کبضآفطیٌبًِ زض ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزر 
  ًكؿت ّن اًسیكی ثب اػضبی اًزوي کبضآفطیٌبى10ثطگعاضی حسٍز  

  ِّیبت اػعاهی اظ کكَض لجٌبى، )هیعثبًی چٌسیي گطٍُ اظ ثبظزیسکٌٌسگبى اظ عطحْبی کبضحیي تحصیل ٍ کبضآفطیٌی اظ رول
ّیبت اػعاهی اظ کكَض چیي، کبضقٌبؾبى ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ، هسیطیت هحتطم هَؾؿِ ػلوی کبضثطزی، اػضبی ّیبت 

 (...ضئیؿِ هطکع ٍ 

 ثطًبهِ ضیعی ارطای ایسُ تبح گیبّبى زاضٍیی 

  عطح لبثل تزبضی ؾبظی ثِ هَؾؿِ ػلوی کبضثطزی6هؼطفی  

 اضائِ هكبٍضّْبی ػلوی ٍ ترصصی هؿتوط تَؾظ کبضقٌبؼ گطٍُ کبضآفطیٌی زض ظهیٌْْبی 

 تكریص فطصت ّبی کبضآفطیٌی 
 تسٍیي عطح کبضآفطیٌی 
 ًِهسیطیت کبضآفطیٌب 
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  ٍ ثبظاضیبثی ٍ تزبضی ؾبظی هحصَالت.. 

 تْیِ یک هَضز ًكطیِ زض حَظُ هسیطیت ؾجع 

 قطکت زض گطزّوبیی هؿئَلیي کبضآفطیٌی زض هكْس ٍ اضائِ گعاضـ 

 اضائِ گعاضـ کبهل ثِ هٌظَض قطکت زض ركٌَاضُ حطکت 

  (هسیطیت هصطف هٌبثغ آة ٍ کبضگبُ ّبی فطٌّگ ٍ هسیطیت رْبزی)اضظقیبثی کبضگبّْبی آهَظقی 
 

 ( هَضز80ثیف اظ )تْیِ ٍ تٌظین هکبتجبت ازاضی ثب هَضَػبت هرتلف ثب هؤؾؿبت ، ازاضات هرتلف ذبضد اظ هطکع  4ؾبیط الساهبت  18

 کبضثطزی - اضائِ ًمغِ ًظطّبی اصالحی زض هَضز پیف ًَیؽ آئیي ًبهِ کبض حیي تحصیل زاًكزَیبى ػلوی 

 ( هَضز10)اػالم ٍصَل هزالت ٍ ًكطیبت ٍاصلِ ثِ هطکع 

  اضائِ ٍ تٌظین ػولکطز ّبی هرتلف پػٍّكی ٍ هطکع ثب فطهت ّبی زضذَاؾتی هَؾؿبت ٍ ازاضات ذبضد اظ هطکع


