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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 ياهسكع - رود زا شجنس ملع لوصا يشيامزآ۵٢۴٧يتست١١۶١۶رود زا شجنس ينابم٢٣٩٧١١٢١۶٣٩١

يا هراوھام ريواصت و يياوھ
 ردان -يدابآزوريف ناييايض زيورپ
نيورپ

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 تاعالطا ياھ متسيس ينابم٣٣٩٧١١٢١۶۴٠٢
GISييايفارغج

 تاعالطا ياھ متسيس رب يدمآرد يشيامزآ٨٢١٣يتست١١۶١۶
ييايفارغج

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينيف يياباب -يلات يدورهق

 -يميقم ميھارباتيمسا تيكيطيحم تارطاخمباتك٧۴٩۶يتست٢٠١٢يعيبط تارطاخم۴٣٩٧١١٢١۶۴٠٩
يزردوگ روپاش

--تمس١٣٩١٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴روپ فجن - ييابابيميلقا ياھرادومن و اھ هشقن يشيامزآ٩٣٣٠يتست١١۶١۶يميلقا ياھرادومن و اھ هشقن۵٣٩٧١١٢١۶۴٨٣
 ياھ ليلحت رد Splus رازفا مرن دربراکباتك٨٩٨۶يتست١١۶١۶يميلقا ياھرازفا مرن اب ييانشآ۶٣٩٧١١٢١۶۴٨٧

يرامآ
 داهج١٣٨٩٢٠١٠يزورون -روپراتخم - يلم تداعس

 يھاگشناد
ناهفصا

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

 دلج( ايفارغج هفسلف رد ون ياھ هشيدناباتك٧۶۴٩يتست٢٠١۶ييايفارغج ياھ بتكم٧٣٩٧١١٢١۶۶۶٣
) مود

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٧يسانش اتيگ١٣٨٢٢٠٠٣يھوكش نيسح

( دلج ايفارغج هفسلف رد ون ياھ هشيدناباتك٧٩۵۶يتستييايفارغج ياھ بتكم٣٩٧١١٢١۶۶۶٣
١(

.دوش هعلاطم ۶ و ۴ ياھ لصف١٠٨٧يسانش اتيگ١٣٩١٢٠١٢يئوكش نيسح

 تفرعم يانبم رب( طيحم تارييغت هفسلفباتك١٠٠٨۵يحيرشت و يتست١١٨١۶يطيحم تارطاخم يرظن ينابم٨٣٩٧١١٢١۶۶۶۴
)يونعم يسانش

--نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يميقم

 يرامآ ياھ ليلحت و اھ كينكت٩٣٩٧١١٢١۶۶۶۵
يياضف

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يرواجيياضف يرامآ ليلحت و اھ كينكتهوزج٩٧٨٨يحيرشت و يتست١١٨١۶

 تاعالطا متسيس دربراك١٠٣٩٧١١٢١۶۶۶۶
يطيحم تارطاخم رد ييايفارغج

 همانرب رد ييايفارغج تاعالطا متسيسهوزج٧٢٢۶يتست١١٨١۶
يا هقطنمو،يرهش يزير

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمتسر

--نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يدمحم نيسحيوج تارطاخمباتك۶۵٣٣يتست١١٨١۶يياوھ و بآ تارطاخم١١٣٩٧١١٢١۶۶۶٧
 تارطاخم رد قيقحت ياهشور١٢٣٩٧١١٢١۶۶٧٠

يطيحم
 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست١١٨١۶

)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا
٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف : يروئت دحاو يارب١٩٩۴تمس١٣٩۵٢٠١۶اين ظفاح اضردمحم

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ١٠ لصف زا يلمع دحاو يارب و
 تارطاخم رد رود زا شجنس دربراك١٣٣٩٧١١٢١۶۶٧١

يطيحم
.دوش فذح ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف٢٠٩٣نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١٣هانپ يولع مظاكديسنيمز مولع رد رود زا شجنس دربراكباتك۶۵١۴يحيرشت و يتست١١٨١۶

يزير همانرب رد يژولوفروموئژ دربراكباتك۶٢۴٨يحيرشت و يتست١١٨١۶كيژولوفروموئژ تارطاخم١۴٣٩٧١١٢١۶۶٧٢
)مسيروت،يداصتقا، هقطنم،يلم(

 هاگشناد١٣٩١٢٠٠١يديز هاش ،تشمار نيسحدمحم
ناهفصا

--

--نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يميقمناريا يژولوفروموئژباتك١٠٠٨۴يحيرشت و يتست١١٨١۶ناريا يا هقطنم تارطاخم١۵٣٩٧١١٢١۶۶٧٣
 تيفيك اب يگدنز يارب( تارطاخم شنادباتك٩٨١٢يحيرشت و يتست١١٨١۶يعيبط تارطاخم يبايزرا١۶٣٩٧١١٢١۶۶٧۴

)رتهب
--نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يميقم يميھاربا

 يدربھار تيريدم و يزير همانرب١٧٣٩٧١١٢١۶۶٧۵
يعيبط تارطاخم

 درخ ايميک١٣٩۵٢٠١۶عرازيعيبط حناوس کسير شھاک تيريدمباتك١٠٠٧۶يحيرشت و يتست١١٨١۶
سراپ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

 تارطاخم رادشھ و ينيب شيپ١٨٣٩٧١١٢١۶۶٧۶
يعيبط

 درخ ايميک١٣٩۵٢٠١۶عرازيعيبط حناوس کسير شھاک تيريدمباتك١٠٠٧۶يحيرشت و يتست١١٨١۶
سراپ

.دوش هعلاطم باتك رخآ لصف ٢١۴

 شھاك يارب هژورپ تيريدم١٩٣٩٧١١٢١۶۶٧٧
يعيبط تارطاخم

 و يرهش يرادياپ و يطيحم يزير همانربباتك١٠٠٧٧يتست٢٠١۶
 ياهصخاش و اهشور و لوصا( يا هقظنم
)نيمزرس يرادياپ يطيحم

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩تمس١٣٩۵٢٠١٣روپهعمج

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصفGlobal geomorphologyMichael Summerfield١٣۶٩١٩٩١Prentice Hall۶٩٢باتك١٠٠٧٨يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( يصصخت نابز٢٠٣٩٧١١٢١۶۶٧٩
طيحم تيريدمو ينيمز تارطاخم٢١٣٩٧١١٢١۶۶٨٠

)روحم شزومآ(
.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢تمس١٣٧٧١٩٩٨داژن يزردوگپمكرود .يس .يج ، كوك .وي .رآ)١دلج( طيحم تيريدم و يژولروفروموئژباتك٩٢۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶

طيحم تيريدمو ينيمز تارطاخم٣٩٧١١٢١۶۶٨٠
)روحم شزومآ(

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٣ ، ٩ ياھ لصف٢۵۶١تمس١٣٧٨١٩٩٩داژن يزردوگپمكرود .يس .يج ، كوك .وي .رآ)٢ دلج( طيحم تيريدم و يژولوفروموئژباتك٩٢۶٢يحيرشت و يتست

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت (رانيمس٢٢٣٩٧١١٢١۶۶٨١
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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