
 حفظ ًثاتاتذف لیؿت کتة هَجَز زض ب

 زکتط کیکاٍؼ ّوتی: تالیف اؾپیطٍپالؾوا ّا قثِ هیکَ پالؾواّا ٍ تیواضی ظایی آًْا زض کكاٍظی ح-1-1

 زکتط حؿیي صاضهی: تالیف اکَلَغی ٍ تاکؿًََهی گًَِ ّای فَظایَم ح-1-2

 زکتط ػلی آَّى هٌف: تالیف اصَل هثاضظُ تا تیواضیْای گیاّی ح-2-3

 زکتط فطیسٍى فیلؿَف،حؿیي حؿي پَض: تالیف تیواضی قاًکط ؾیتَ ؾپَضاًی زضذتاى ؾیة ؾویطم ح-1-3

 هحوس زاهاز ظازُ، ػلی تحَیلی: ًگاضـ  تیواضی ؾفیسک حقیقی اؾپطؼ ٍ ضٍقْای هثاضظُ تا اى ح-1-4

 ػلی تحَیلی-هحوس زاهاز ظازُ:ًگاضـ تیواضی پَؾیسگی طَقِ تطًج ٍ ضاُ هثاضظُ تا آى ح-1-5

 کاضقٌاؾاى تیواضیْای گیاّی ایطاى:تالیف تیواضیْای گیاّی ح-1-6

 حؿیي گلعاض:تطجوِ تیواضیْای هْن گٌسم ح-1-7

 زکتط اتطاّین تْساز:تالیف تیواضّای گیاّی ظضاػی ایطاى ح-1-8

 کاضقٌاؾاى تیواضیْای گیاّی ایطاى:تالیف 60تیواضیْای گیاّی ؾال ح-1-9

 کاضقٌاؾاى تیواضیْای گیاّی ایطاى:تالیف 59تیواضیْای گیاّیؿال  ح-1-10

 هٌْسؼ هحوس هْسی جْاى آضا:تطجوِ تیواضی ّای ظیٌتی ؾثعی ٍجالیع ح-1-11

 زکتط کطاهت اهلل ایعز پٌاُ:تالیف لیؿت هكطٍ ٍیطٍؾی ٍ قِ ٍیطٍؾی گیاّاى زض فاضؼ ح-1-12

 ی گیاّاىاذیص تیواضی ُـت ح-1-13
زکتط تْطٍظ جؼفط پَض، زکتط هاّطخ ، فالحتی : تطجوِ

 ضؾتگاض

 هحوس حؿي ضاقس هحصل: تالیف پیچک ح-1-14

 ؾیس حؿیي فاطوی:تالیف ضٍقْای هثاضظُ ػلف ّای ّطظ هعاضع گٌسم ح-1-15

 



 زکتط هْسی ًصط اصفْاًی:تطجوِ اصَل ضٍقْای تكریصی زض تیواضی قٌاؾی گیاّی ح-1-16

 زکتط اتطاّین تاقطی ظًَظ:تالیف آفات فطآٍضزّای اًثاضی ٍ ضٍقْای هثاضظُ ح-1-17

 هٌْسؼ ػعیع اهلل ًؼین:تطجوِ جوغ آٍضی ، ًگاّساضی ٍ هطالؼِ حكطات ح-1-18

 ػلی اکثط ؾپیساض:تالیف حكطات ذاًگی ٍ اًثاضی قٌاذت ٍ ضٍـ هثاضظُ تاآًْا ح-1-19

 َّقٌگ تطٍهٌس: تالیف حكطات ایطاى ح-1-20

 ّایک هیطظا یاًؽ:تالیف حكطات ایطاى ح-1-21

 اتطاّین ؾلیواًی ًػازیاى:تطجوِ ذَز آهَظ آفت کف ّا ح-1-22

 زکتط هْسی ًصط اصفْاًی: تالیف ضس ػفًَی ذاک گلراًِ ّا تا اؾتفازُ اظ پَقف گیاّی ح-1-23

 هیط صلَایاى:ًَقتِ قطًطیٌِ گیاّی زض ایطاى ح-1-24

 ،ٍاِّ هیٌاؾیاىػعیع اهلل ػلیعازُ : هتطجواى قاضچ ّای ًاقص ح-1-25

 هحوس حؿي ضاقس هحصل ،ًصیطی هحالتی:تطجوِ فیعئَلَغی ػلف کكْا ح-1-27

 هحوس هجوَز ًازضی:ًگاضـ  کاضتطز ؾوپاقْا زض کكاٍضظی ح-1-28

 کٌِ ّای گیاّی کكاٍضظی ایطاى ح-1-29
پطٍاًِ تطازاضاى ، هْسی هؿؼَز اضتاتی ، :تْیِ کٌٌسُ

 ذؿطٍ قاّی

 زکتط حؿیي صاهطی زکتط جؼفط هحوسی ،: هتطجواى کٌتطل تیواض ّایگیاّاى ظضاػی ٍ تاغی ح-1-30

 هاّطخ فالّتی ،فطیسٍى افتراضی قاّطٍزی: تالیف هکاًیؿن ّای تَاضئی هقاٍهت ح-1-31

 زضذتاى هیَُ زض اؾتاى ذطاؾاىهجوَػِ هصَض آفات ٍ تیواضیْای  ح-1-32
 

 ّطهع زیاضکیاى هْط: تالیف هثاًی جلیک قٌاؾی ح-1-33

 



 هقاٍهت گیاّاى تِ حكطات ح-1-34
هحوس :هٌْسؾیي-زکتط قسیط ًَضی قٌثالًی:تطجوِ

 حؿیي ٍ فطًَـ یغوایی

 ح-1-35
تیواضیْا ٍ ػلفْای ّطظ زائطُ الوؼاضف گیاُ پعقکی اایطاى آفات  

 جلساٍل
 زکتط اتطاّین تْساز: هَلف

 ح-2-35
زائطُ الوؼاضف گیاُ پعقکی اایطاى آفات  تیواضیْا ٍ ػلفْای ّطظ 

 جلساٍل
 زکتط اتطاّین تْساز: هَلف

 ح-3-35
زائطُ الوؼاضف گیاُ پعقکی اایطاى آفات  تیواضیْا ٍ ػلفْای ّطظ 

 جلسزٍم
 زکتط اتطاّین تْساز: هَلف

 ح-4-35
زائطُ الوؼاضف گیاُ پعقکی اایطاى آفات  تیواضیْا ٍ ػلفْای ّطظ 

 جلسؾَم
 زکتط اتطاّین تْساز: هَلف

 ح-5-35
زائطُ الوؼاضف گیاُ پعقکی اایطاى آفات  تیواضیْا ٍ ػلفْای ّطظ 

 جلسچْاضم
 زکتط اتطاّین تْساز: هَلف

 زکتط اؾساهلل حجاظی:تطجوِ کلیس تصض قٌاؾی ح-1-36

 آَّ هٌف-زکتط ػلَی:هتطجواى کٌتطل تیَلَغی ػَاهل تیواضی ظایی گیاّاى جاکعاز جلس اٍل ح-1-37

 آَّهٌف -زکتط ػلَی : هتطجواى کٌتطل تیَلَغی ػَاهل تیواضی ظایی گیاّاى جاکعاز جلس زٍم ح-2-37

 حؿیي هیط کوالی: تالیف ػلف ّای ّطظ هعاضع گٌسم ایطاى ح-1-38

 زکتط هحوس ضائی پَض:تطجوِ تْساقت گیاّی حفظ ًثاتات ٍآفت کف ّای تیَلَغیکی ح-1-39

 هحوس ػلی ضؾتگاض:تالیف کٌتطل ٍ گَاّی تصض ح-1-40

 تقی پَض قٌازهػگاى یلی ًػازٍ هحوس :هتطجواى آفت ّای شضت ح-1-41



 

 ح-1-4
تیواضی ّای پَؾیسگی ذكک غسُ ّای ؾیة ظهیٌی زض اًثاض ٍ 

 چگًَگی هثاضظُ تا آى

زکتط ًصط اصفْاًیَ هٌْسؼ احوس هطتضَی : تْیِ کٌٌسگاى

 تک

 ح-1-43
قٌاؾایی گٌجكک ّای ذؿاضت ظا تِ هحصَالت کكاٍضظی ایطاى 

 ٍضاُ هثاظُ تاآًْا
 فطیسٍى ًظطی:تْیِ کٌٌسُ 

 هٌْسؼ هحوَز ًازی:ًگاضـ  قة پطُ ظهؿتاًی یا کطم طَقِ تطؾیة ظهیٌی ح-1-44

 ح-1-45
اّویت تیواضی لکِ ی قَُْ ای ًَاضی زض هعاضع جَ ایطاى ٍ ضٍـ 

 کٌتطل آى
 زکتط هَْـ تْطٍظیي:ًگاضـ 

 ح-1-46
تیواضی پالؾت تطًج ٍ هقاٍهت قاضچ ػاهل تیواضی کٌتطل قیویایی 

 ّای قاضچ کف ّا
 فطیسٍى پازاقت

 هحوس کَلیًَس پیام ّای آهَظقی هْط ػلف ّای  ّطظ زض هعاضع چغسض قٌس ح-1-47

 آفال تَ کؿیي پؿتِ ح-1-48
زفتط تَلیس تطًاهِ ّای تطٍیجی ٍ اًتكاضات :تْیِ کٌٌسُ

 فٌی

 حؿیي زّقاًی یرساًی:گطزآٍضًسُ آفال تَ کؿیي ٍ اهٌیت غصایی پؿتِ ح-1-49

 زاضیَـ زاًف ٍ هؿؼَز تْاض:هتطجواى  پػهطزگی تاکتطیْای ؾیة ظهیٌی ح-1-50

 ًگاضـ زکتط جؼفط اضقاز ًحَُ اظ ایجاز افالتَکؿیي پؿتِ ح-1-51

 آفات تیواضی ّای گیاّی جلس ّای هرتلف ح-1-52
هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضی ّای : گطز آٍضًسُ

 گیاّی

 



 آفات تیواضی ّای گیاّی جلس ّای هرتلف ح-1-53
هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضی ّای : گطز آٍضًسُ

 گیاّی

 زکتط هجیس ًَجَاى اصَل هثاضظُ تاػلفْای ّطظ ح-1-54

 هٌْسؼ ػطا هْط -زکتط اؾتَاى-زکت کوالی  فْطؾت کٌِ ّای ایطاى ح-1-55

 تیواضیْای غالت زاًِ ضیع ح-1-56
هٌْسؼ اتطاّین  -زکتط ػلیعازُ-زکتط هحوسی گل پِ

 پَض جن

 زکتط آَّ هٌف -زکتط احوسی:هتطجن کٌتطل تیَلَغیکی ػَاهل تیواضیعای گیاّی ذاکعاز جلس اٍل ح-1-57

 زکتط آَّ هٌف -زکتط احوسی:هتطجن کٌتطل تیَلَغیکی ػَاهل تیواضیعای گیاّی ذاکعاز جلس زٍم ح-1-58

 هٌْسؼ احوسی -زکتط ًصط اصفْاًی اصَل هثاًی ًواتَز قٌاؾی گیاّی ح-1-59

 هٌْسؼ هْسٍی-زکتط کافی : هتطجن هکاًیؿن ّای هقاٍهت گیاّاى تِ تٌكْای هحیطی ح-1-60

 زکتطحؿیي صاضهی تیواضی ّای گیاّی ح-1-61

 زکتط احوس ضائی پَض تْساقت گیاّی حفظ ًثاتات ٍآفت کف ّا ی تیَلَغیکی ح-1-62

 آفات ٍ تیواضیْای چغٌسض قٌس ح-1-63
-هٌْسؼ پاکساهي -زکتط هحوسی گل تپِ: هتطجواى

 هٌْسؼ ضضایی زاًف

 ؾاؾاى صازقی ظضاػی ٍ تاغی اطلؽ تیواضیْای قاضچی هحصَالت ح-1-64

 هَْـ تْطٍظیي تیواضی زضذتاى هیَُ ح-1-65

 زکتط هْسی ًصط اصفْاًی اصَل ضٍـ ّای ترصصی زض تیواضی قٌاؾی گیاّی ح-1-66

 زکتط آَّ هٌف اصَل هثاضظُ تا تیواضیْای گیاّی ح-1-67

 



 ًد فطٍـ-ظطیف کتاتی-آقای کَچکی : هتطجواى ّای ّطظضّیافتْای اکَلَغیکی هسیطیت ػلف  ح-1-68

 زکتط قیكِ تط کٌتطل تیَلَغیکی تِ ٍؾیلِ زقوٌاى طثیؼی ح-1-69

 هیط کوالی -جلفایی-آقایاى کلیایی  ضاٌّوای آفات ،تیواضیْا ٍ ػلف ّای ّطظ ؾیة ح-1-70

 ؾیس حؿیي هیط کوالی تا آًْا زض هعاضع گٌسمضاٌّوای ػلف ّای ّطظ ٍ هثاضظُ  ح-1-71

 احوس فقیِ-چْطُ ایعز یاض-ػلی ضضَاًی هٌس ضاٌّوای آفات ،تیواضیْا ٍ ػلف ّای ّطظ تطًج ح-1-72

 ضاٌّوای آفات ،تیواضیْا ٍ ػلف ّای ّطظ هطکثات ح-1-73
 -غالهیاى  -ّاقویاى-ػلیاى گل هحوسی :آقایاى 

 طاّطی

 هْسی ًصط اصفْاًی 70آفات تیٌاضیْای گیاّی جلس  ح-1-74

 هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضیْای گیاّی ظیؿت قٌاؾی قاضچْا ح-1-75

 ًٌْگاهِ ذَضؾٌسی تیواضی ّا ٍآفتْای گٌسم ح-1-76

 ًٌْگاهِ ذَضؾٌسی تیواض ّاٍ آفتْای کٌسم ح-2-76

 اطالع ضؾاًی ظضاػت چغٌسض قٌس کكَض آلواى تیواضیْا ٍ آفت چغٌسض قٌس ٍ قٌاؾایی ؾطیغ آًْا ح-1-77

 زکتط ػلی ضٍؾتایی هسیطیت تیواضی ّی گیاّی ح-1-78

 زکتط اتطاّین پیغاهی تیَلَغیکی ػَاهل تیواضیعایی ذاکعاز گیاّاى جلس اٍل ح-1-79

 هْسی هیي تاقی هؼیٌی ،تیَلَغیکی،اکَلَغی،ٍ ضٍقْای کٌتطلگل جالیع گیاُ قٌاؾی  ح-1-80

 هؼصَهِ هقسم حكطات ایطاى ح-1-81

 هٌْسؼ هحوس ػلی ضؾتگاض ػلف ّای ّطظ ٍ ضٍـ ّای کٌتطل آًْا ح-1-82

 هٌْسؼ هحوس ػلی ضؾتگاض ػلف ّای ّطظ ٍ ضٍـ ّای کٌتطل آًْا ح-2-82

 



 َّقٌگ گلعاض تیواضیْای یًَجِ ح-1-83

 َّقٌگ گلعاض تیواضیْای یًَجِ ح-2-83

 ؾیس هحوس اقکاى تیواضیْای زضذتاى هیَُ ّؿتِ زاض ح-1-84

 هحوَز هؼصَهی-هحثَتِ قاّچطاغی تیواضیْای گٌسم ح-1-85

 هحوَز هؼصَهی-هحثَتِ قاّچطاغی تیواضیْای گٌسم ح-2-85

 اتاشض ضجثی تیواضیْای پٌثِ ح-1-86

 یَؾف فطٍتي فط اصَل ایوٌی ٍ تْساقت زض تَلیس ٍ هصطف ؾوَم کكاٍضظی ح-1-87

 احؿاى ضذكاًی (افت کكا)اصَل ؾن قٌاؾی کكاٍضظی  ح-1-88

 ضؾَل ظاضع ضؾتٌیْا هٌَگطافی اظ ٍضتیؿیلیَم ّای ترف پطٍؾتط اتا ح-1-89

 زکتط حؿیي صاضهی تیواضیْای گیاّی ًاقی اظ گًَِ ّای فَظاضیَم ح-1-90

 زکتط اتطاّین تْساز ػَاهل تیواضی ظا ٍ تیواضیْای هْن گیاّی ایطاى تط-1-91

 زکتط اتطاّین تْساز ػَاهل تیواضی ظا ٍ تیواضیْای هْن گیاّی ایطاى ح-2-91

 ح-1-92
تیواضی قٌاؾی گیاّی ٍ قٌاذت قاضچ ّا ٍ ؾایط ػَاهل تیواضی ظا زض 

 گیاّاى
 زکتط ؾیس ػلی الْی ًیا

 هحوس صاًؼی-فَظیِ طاّثاظ ظیؿت قٌاؾی ػلف ّای ّطظ ح-1-93

 هحوس صاًؼی-فَظیِ طاّثاظ ظیؿت قٌاؾی ػلف ّای ّطظ ح-2-93

 هحوس صاًؼی-فَظیِ طاّثاظ ظیؿت قٌاؾی ػلف ّای ّطظ ح-3-93

 هحوس صاًؼی-فَظیِ طاّثاظ ظیؿت قٌاؾی ػلف ّای ّطظ ح-4-93

 



 83قْطیَض -40جلس  -1ٍ2قواضُ -تیواضی ّای گیاّی ح-1-94
پعٍّكی کاضقٌاؾاى تیواضیْای گیاّی -فصلٌاهِ ػلوی

 ایطاى

 82زی هاُ -39جلس  -3ٍ4قواضُ ّای -تیواضی ّای گیاّی  ح-1-95
پعٍّكی کاضقٌاؾاى تیواضیْای گیاّی -فصلٌاهِ ػلوی

 ایطاى

 زکتط اتطاّین تْساز حكطُ قٌاؾی هقسهاتی ٍ افات هْن گیاّاى ایطاى ح-1-96

 زکتط اتطاّین تْساز حكطُ قٌاؾی هقسهاتی ٍ افات هْن گیاّاى ایطاى ح-2-96

 زکتط هْسی ًصط اصفْاًی ظیؿت قٌاؾی قاضچ ّا ح-1-97

 کوال السیي اهاهیَ جْاى قاُ حؿي ظازُ ضاٌّوای تیواضیْای جَ ح-1-98

 ح-1-99
اطلؽ ضًگی تصٍض ػلف ّای ّطظ هعاضع غالت قوال کكَض ٍ کلیس 

 قٌاؾایی اًْا
 فاطوِ آقا تیگی ٍ فطیسٍى تطهِ

 ح-2-99
اطلؽ ضًگی تصٍض ػلف ّای ّطظ هعاضع غالت قوال کكَض ٍ کلیس 

 قٌاؾایی اًْا
 فاطوِ آقا تیگی ٍ فطیسٍى تطهِ

 زکتط هْسی ًصط اصفْاًی اصَل ٍ ضٍـ ّای تكریص زض تیواضی قٌاؾی گیاّی ح-1-100

 ػلی ضضَاًی قتِ ّای زضذتاى ٍ زضذتچِ ّای ایطاى ح-1-101

 83اًجوي حكطُ قٌاؾی ایطاى قْطیَض  ًاهِ اًجوي حكطُ قٌاؾی ایطاى ح-1-102

 83اًجوي حكطُ قٌاؾی ایطاى اؾفٌس  ًاهِ اًجوي حكطُ قٌاؾی ایطاى ح-1-103

 هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضیْای گیاّی 82اؾفٌس -2قواضُ -71جلس -افات ٍ تیواضیْای گیاّی  ح-1-104

 هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضیْای گیاّی 83زی هاُ -40جلس -3ٍ4قواضُ ّای -تیواضیْای گیاّی  ح-1-105

 



 هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضیْای گیاّی 1383-5جلس-ضؾتٌیْا ح-1-106

 ؾاظهاى تحقیقات ٍ آهَظـ کكاٍضظی آفات ٍ تیواضیْا ٍضٍـ ّای هثاضظُ تا اى-ضاٌّوای گٌسم  ح-1-107

 ؾاظهاى تحقیقات ٍ آهَظـ کكاٍضظی ػلف ّای ّطظ  ٍضٍـ ّای هثاضظُ تا اى-ضاٌّوای گٌسم  ح-1-108

 اًجوي تیواضی قٌاؾی گیاّی ایطاى 84ؾال -41جلس -1قواضُ -تیواضی ّای گیاّی ح-1-109

 هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضیْای گیاّی 83قْطیَض-1قواضُ -72جلس -آفات ٍ تیواضی ّای گیاّی  ح-1-110

 زکتط هْسی هسضؼ اٍل جلس اٍل-حكطُ قٌاؾی  ح-1-111

 ح-1-112
ًكطیِ ػلوی ٍ ) 83اؾفٌس -72ج -آفات ٍ تیواضیْای گیاّی

 (پعٍّكی
 هَؾؿِ تحقیقفات آفات ٍ تیواضیْای گیاّی

 اًجوي تیواضی قٌاؾی گیاّی ایطاى 41ج  -2قواضُ -تیواضی ّای گیاّی  ح-1-113

 هَؾؿِ تحقیقات آفات ٍ تیواضیْای گیاّی (ًكطیِ ػلوی ٍ پػٍّكی)ضؾتٌیْا ح-1-114

 زفتط ذسهات تکٌَلَغی آهَظـ آفات تیواضی ّا ٍ ػلف ّای ّطظ هعاضع پٌثِ ح-1-115

 هٌْسؼ فطیسٍى تاب الحَائجی اطلؽ ضًگی قاضچ ّا ٍ تیواضیْای هْن گیاّی ح-1-116

 ح-1-117
تیواضیْا ی ػلف ّای ّطظ هعاضع پٌثِ زض ایطاى ٍ هسیطیت -آفات 

 تلفیقی آًْا
 هطتضی ػطب ؾلواًی -َّقٌگ تیات اؾسی

 ح-2-117
تیواضیْا ی ػلف ّای ّطظ هعاضع پٌثِ زض ایطاى ٍ هسیطیت -آفات 

 تلفیقی آًْا
 ؾلواًی هطتضی ػطب -َّقٌگ تیات اؾسی

 هحوس جَاز ؾلیواًی پطی -هحوس ذَاى جاًی هسیطیت تلفیقی آفات ٍ تیواضیْا ٍ ػلف ّای یًَجِ زض ایطاى ح-1-118

 هحوس جَاز ؾلیواًی پطی -هحوس ذَاى جاًی هسیطیت تلفیقی آفات ٍ تیواضیْا ٍ ػلف ّای یًَجِ زض ایطاى ح-2-118

 



 ح-1-119
تیواضیْا ی ػلف ّای ّطظ هعاضع پٌثِ زض ایطاى ٍ هسیطیت -آفات 

 تلفیقی آًْا
 هطتضی ػطب ؾلواًی -َّقٌگ تیات اؾسی

 هَْـ تْطٍظیي تیواضی ّای زضذتاى هیَُ ح-1-120

 هٌْسؼ ؾاؾاى هٌَچْطی ػالئن کوثَز ٍ تیف تَز ػٌاصط غصایی پط هصطف زض گیاّاى تاغی ح-1-121
 


