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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يضويع يرادج ديشمجايفارغج رد يناوخ هشقنو هشقنيعطق۵١٧۴يتست١١۶١۶يناوخ هشقن٢٣٩٧١١٢١۶٠۴٢
 سدق ناتسآ١٣٨٩٢٠١٠يئوكشييايفارغج ياهبتكم و يدربراك يايفارغجباتك۶۶٩۶يتست٢٠١۶ييايفارغج ياھ بتكم٣٣٩٧١١٢١۶٣۴۵

يوضر
.دوش هعلاطم )٢٠٣ ات ١٧١ تاحفص( ۵ لصف۶۵٢

 دلج( ايفارغج هفسلف رد ون ياھ هشيدناباتك٧۶۴٩يتستييايفارغج ياھ بتكم٣٩٧١١٢١۶٣۴۵
) مود

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

( دلج ايفارغج هفسلف رد ون ياھ هشيدناباتك٧٩۵۶يتستييايفارغج ياھ بتكم٣٩٧١١٢١۶٣۴۵
١(

.دوش هعلاطم ۶ و ۴ ياھ لصف١٠٨٧يسانش اتيگ١٣٩١٢٠١٢يئوكش نيسح

--تمس١٣٩١٢٠١٢داژن يزردوگ روپاشتگاھرتيپ)١ دلج( ون يبيكرت يايفارغجباتك٧٣٨۶يتست٢٠١۶طيحمو ناسنا۴٣٩٧١١٢١۶٣۴۶
 synoptic climatology inenviromentalباتك٨٨١٩يتست٢٠١۶يصصخت نوتم۵٣٩٧١١٢١۶٣۴٧

analysis
brent yamel١٣۶٨١٩٨٩belhaven 

press
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،١ ياھ لصف١۵٣٢

 باھو نيسحلادبعتاو تنكتسيز طيحم ينابمباتك٧٧٨٢يتست٢٠١۶يطيحم ياهمتسيسوكا۶٣٩٧١١٢١۶٣۴٨
هداز

 داهج١٣٨٨٢٠٠٩
 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۵۶

 هيهتو يسانش ميلقا ياهشور٧٣٩٧١١٢١۶٣۴٩
يميلقا ياھ هشقنريسفتو

--تمس١٣٩١٢٠١٢هداز جرفرهچونميسانش ميلقا ياهكينكتباتك٧٣٧٣يتست١١٨١۶

 مولع رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك٧۵٢٣يتست٢٠١۶يعيبط يايفارغجرد قيقحت شور٨٣٩٧١١٢١۶٣۵٠
)تافاضا اب يساسا رظن ديدجت(يناسنا

--تمس١٣٩۵٢٠١۶اين ظفاح اضردمحم

 تاعالطا متسيسدربراك٩٣٩٧١١٢١۶٣۵١
 تاعلاطمردGIS ييايفارغج
يطيحم

 اضريلع - هداز نيسح اضر ديسGISييايفارغج تاعالطا ياھ متسيسباتك٧٨٨١يتست١١٨١۶
يروخ ديب

 داهج١٣٩٢٢٠١٣
 يھاگشناد
دهشم

--

 ماما هاگشناد١٣٩۴٢٠١۴هدازيلع نيمايدربراك يژولورديھ لوصاباتك۶۶٩٢يتست١١٨١۶يحطس ياهبآ يژولوئژورديھ١٠٣٩٧١١٢١۶٣۵٢
)ع(اضر

 هعلاطم ١٨ و ١٧ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۵۵
.دوش

--تمس١٣٩١٢٠١٢ينايواك اضر دمحميژولوت اميلك وركيمباتك٧۵٢٩يتست١١٨١۶هتفرشيپ يژولوتاميلكوركيم١١٣٩٧١١٢١۶٣۵٣
.دوش هعلاطم ٢ و ١ياھ شخب۴٣٩نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يميرك -ينيرحبزنيگيھ نيرتاك - رييب.رآ.نآنيمز هعسوت يارب يطيحم يزير همانربباتك۶۴٣٧يتست١١٨١۶يطيحم يزير همانرب١٢٣٩٧١١٢١۶٣۵۴

 يژولوکا، داصتقا لباقتم رثا:نيمز يربراكباتك۶۵١۶يتستيطيحم يزير همانرب٣٩٧١١٢١۶٣۵۴
يژولورديھ و

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف١٠۴٣نارهت هاگشناد١٣٧٨١٩٩٩نايبيبطناگالاكا_رآ_يج

 اهيروئت( يا هقطنم هعسوت و يزير همانربباتك٨۶۴٧يتستيطيحم يزير همانرب٣٩٧١١٢١۶٣۵۴
)اهكينكت و

.دوش هعلاطم ۴ لصف۶۵١نيبشوخ١٣٨٩٢٠١٠يرتنالك

 ياهناوتو ناريا يميلقا يحاون١٣٣٩٧١١٢١۶٣۵۵
اهنآ يطيحم

 هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨نايدوعسمناريا يسانش ميلقاباتك٧٩٨٧يتست١١٨١۶
ناهفصا

--

 ميلقا رد يمك ليلحت و هيزجت ياھ هويشباتك٧٧۵۶يتست٢٠١۶يطيحم ياهنارحبو ميلقا١۴٣٩٧١١٢١۶٣۵۶
)دنور ياهلدمرب ديکات اب(يسانش

--ناسر مايپ١٣٨٩٢٠١٠يرواج

 ميلقا رد يمك ليلحت و هيزجت ياھ هويشباتك٧٧۵٧يتستيطيحم ياهنارحبو ميلقا٣٩٧١١٢١۶٣۵۶
)يلصف ياهلدمربديکات اب(يسانش

--ناسر مايپ١٣٨٩٢٠١٠يرواج

--نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠٠۶يدمحم دارمنيسحيدربراك يسانش اوھ و بآباتك۶۴١۵يتست١١٨١۶يطيحم يزير همانربرد ميلقادربراك١۵٣٩٧١١٢١۶٣۵٧
--سموق١٣٩٢٢٠١٢يناقلاط ييالع دومحمناريا يژولوفروموئژباتك۵٨٣٠يتست١١٨١۶ناريا يژولوفروموئژ ياھدحاو١۶٣٩٧١١٢١۶٣۵٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يياطع دنمشوھايفارغج رد نآ دربراك تاعالطا يروانف يشيامزآ۵۶٣٧يتست١١٨١۶يسانش ميلقاردرتويپماكدربراك١٧٣٩٧١١٢١۶٣۶٠
 ميلقارد تالامتحاورامآ دربراك١٨٣٩٧١١٢١۶٣٧۶

يسانش
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١٣يرواج ديجميسانش ميلقا رد تالامتحا و رامآ دربراكهوزج٧٢٠٧يحيرشت و يتست٢٠١۶

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢روپ رفعج ميھاربايسانش ميلقا ينابم يشيامزآ۵۴۵٩يتست١٢٠١٢يسانش اوھ و بآ ينابم١٩٣٩٧١١٢١۶٣٨٠
.دوش هعلاطم ٩ و ۴ ،١ ياھ لصف٩۴٠رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدومحم هللا جرفينامتخاس يژولوفروموئژيعطق۵٢٠٠يتست٢٠١٢يژولوفروموئژ ينابم٢٠٣٩٧١١٢١۶٣٩۵

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،۶ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٨٩رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدومحم هللا جرفكيمانيد يژولوفروموئژيعطق۵۵٠٠يتستيژولوفروموئژ ينابم٣٩٧١١٢١۶٣٩۵
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴)ييانپسا( نيورآ يلعسابعكيمانيد يسانش ميلقا يشيامزآ٩۴٧۵يتست٢٠١٢كيمانيد يسانش ميلقا٢١٣٩٧١١٢١۶۴٨٨
 يصصخت يياضف ليلحت هاگراك٢٢٣٩٧١١٢١۶۴٩٧

) روحم شزومآ (ميلقا
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

يميلقا يزير همانرب يصخت هاگراك٢٣٣٩٧١١٢١۶۴٩٨
) روحم شزومآ (

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

 شزومآ (يطيحم تاعلاطم هژورپ٢۴٣٩٧١١٢١۶۴٩٩
) روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢۵٣٩٧١١٢١۶۵٠١
 مسيروت يسانش اوھ و بآ٢۶٣٩٧١١٢١۶۵٠۶

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و بآ ينامز ياهيرس ليلحت٢٧٣٩٧١١٢١۶۵٠٧
)روحم شزومآ( يسانشاوھ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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