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نوع ماده  سالناشر  پدیدآورندهعنوان ردیف 

تشسسی اهکاى کاستشد آتیاسی قطشُ ای صیش سطحی تش سٍی   .1

هشکثات ٍ ّلَ ٍ ٍضعیت تجوع سیطِ دس اطشاف قطشُ چکاى 

هٌْذسی هَسسِ تحقیقات فٌی ٍ علیشضا کیاًی 

کطاٍسصی  

 گضاسش ًْایی 1393

تشسسی اثش افضٍدى کٌساًتشُ ٍ پَسُ آلَ تعٌَاى یک افضٍدًی   .2

طثیعی تش خَاظ کیفی ٍ عوش اًثاسی ًاى هسطح 

هَسسِ تحقیقات فٌی ٍ هٌْذسی صّشا ضیخ االسالهی 

 کطاٍسصی

 گضاسش ًْایی 1393

دس تشسسی تاثیش پَضص خَساکی ًاًَاهَلسیَى تش پایِ کیتَصاى   .3

استاى فاسع (سطة )افضایص هاًذگاسی دٍ سقن خشهای هشطَب

( ضاّی ٍ کثکاب)

هَسسِ تحقیقات فٌی ٍ هٌْذسی ًذا هفتَى آصاد 

 کطاٍسصی

 گضاسش ًْایی 1393

سسی  -تشسسی اثش تستِ تٌذی تا فیلن ًاًَ کاهپَصیت پلی اتیلي  .4

تش افضایص هاًذگاسی ًاى تست 

ًذسی هَسسِ تحقیقات فٌی ٍ هِفَطاى تذیعی 

 کطاٍسصی

 گضاسش ًْایی 1393

تْیٌِ ساصی هقادیش فیثش َّیج ٍ هاسهاالد صسدالَ دس هاست   .5

هیَُ ای پشٍتیَتیک حاٍی الکتَتاسیلَع اسیذ ٍ فیلَع تا 

پاسخ استفادُ اص سٍش سطح 

هَسسِ تحقیقات فٌی ٍ هٌْذسی ضْیي صهشدی 

 کطاٍسصی

 گضاسش ًْایی 1393

ٍى سشًطیي ٍیظُ تصَیشتشداسی تَسعِ ٍ اسصیاتی عوَد پشٍاص تذ  .6

چٌذ طیفی اص هضاسع کطاٍسصی 

هَسسِ تحقیقات فٌی ٍ هٌْذسی ًیکشٍص تاقشی 

 کطاٍسصی

 گضاسش ًْایی 1393



کتاب  1393اًتطاسات کشدگاس آسهیي هْذیِ هجوَعِ دستَسالعولْای فشآیٌذ تَلیذ ضکش   .7

دستَسالعول هذیشیت تلفیقی حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ   .8

رست 

ٍ ... د ًثی غیثی، هحن

{ دیگشاى

کتاب  1393هَسسِ تحقیقات خاک ٍ آب 

دستَسالعوی هذیشیت تلفیقی حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ   .9

کلضا 

کتاب  1393هَسسِ تحقیقات خاک ٍ آب .... فشیذٍى ًَسقلی پَس ٍ

دستَس العول هذیشیت تلفیقی حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ   .10

چغٌذسقٌذ 

کتاب  1393هَسسِ تحقیقات خاک ٍ آب .... عضیض هجیذی ٍ

دستَسالعول هذیشیت تلفیقی حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ   .11

جَ 

کتاب  1393هَسسِ تحقیقات خاک ٍ آب ... فشّاد هطیشی ٍ

دستَسالعول هذیشیت تلفیقی حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ   .12

تشًج 

کتاب  1393هَسسِ تحقیقات خاک ٍ آب .... هحوذحسیي داٍٍدی ٍ

تَسالعول هذیشیت تلفیقی حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ دع  .13

گٌذم 

کتاب  1393هَسسِ تحقیقات خاک ٍ آب ... فشّاد هطیشی ٍ

ضشکت تَسعِ ًیطکش ٍ صٌایع حسیي ٍلی عیذی سٍیکشدّا، ساّثشدّا ٍ عولیات : هذیشیت کیفیت فشاگیش  .14

جاًثی 

کتاب  1393

ًطشیِ فٌی  1393هَسسِ تحقیقات تشًج کطَس ... ی ًیا ٍ فشاهشص علهعشفی ًاهِ هَسسِ تحقیقات تشًج کطَس   .15

هَسسِ تحقیقات فٌی ٍ هٌْذسی  هجلِ تحقیقات هٌْذسی کطاٍسصی   .16

کطاٍصی 

هجلِ  1393

هجلِ  1393اًتطاسات گل افشا  هاٌّاهِ کطاٍسص   .17

هجلِ  1393 اى اَّاصداًطگاُ ضْیذ چوش صساعت، اصالح ًثاتات ٍ تاغثاًی : تَلیذات گیاّی  .18



( هجلِ علوی کطاٍسصی) 

هجلِ  1393سٍغي ًثاتی ایشاى  هاٌّاهِ آفتاتگشداى   .19

ضشکت هٌْذسی هطاٍس هْاب  هْاب قذع   .20

قذع 

هجلِ  1393

تَلیذکٌٌذگاى لَلِ ٍ اتصاالت پی  اًجوي تَلیذکٌٌذگاى لَلِ ٍ اتصاالت پی ٍی سی   .21

ٍی سی 

هجلِ  1393

هجلِ  1393   دام، کطت ٍ صٌعت  .22

ًطشیِ خثشی  1393   (36ًفی تَلیذکٌٌذگاى اتاًَل ایشاى ضواسُ اًجوي ظ)اتاًَل  .23

 ًطشیِ خثشی 1393  ( 123سال دّن، ضواسُ )هٌْذسی آب   .24

 ًطشیِ خثشی 1393  ( 36اًجوي صٌفی تَلیذکٌٌذگاى اتاًَل ایشاى ضواسُ )اتاًَل  .25

 ًطشیِ خثشی 1393  ( ضواسُ چْاسم، سال اٍل)ًیطکش  .26

 ًطشیِ خثشی 1393  ( 45ضواسُ سال ضطن، )دًیای کطاٍسصی  .27

 ًطشیِ خثشی 1393  ( 36خثشًاهِ داخلی، سال دّن ضواسُ )چغٌذسقٌذ  .28

a.       

 


