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تاغثاٖ اصفٟا٘ی،ٔریٓ  رإٞٙا ٚتا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی زتاٖ تخصصی ؼیٕی

تختیاری،صذیمٝ رإٞٙا ٚتا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ٔثا٘ی وأپیٛتر ٚتر٘أٝ ٘ٛیعی 

عرتی،ٔیٙا ( 1)رإٞٙا ٚتا٘ه ظٛاالت والْ  

ٔحعٗ پٛر ٔٙا ( 2)رإٞٙا ٚ تا ٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ترخٕٝ ؼفاٞی 

 1زتاٖ تخصصی  1رإٞٙا ٚ تا ٘ه ظٛاالت أتحا٘ی زتاٖ تخصصی 

ٔردا٘ی لٟعارٜ اِٟاْ ( 2)رإٞٙا ٚ تا ٘ه ظٛاالت أتحا٘ی زتاٖ تخصصی حعاتذار ی 

اظفٙذیاری فر حعٗ  1رإٞٙا ٚ تا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ریاضی عٕٛٔی

أیری رأا رإٞٙا ٚ تا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ریاضیات ٟٔٙذظی 

ٞاؼٕی ٘صاد اتٛاِحعٗ  (رؼتٝ عّْٛ ترتیتی  )رإٞٙا ٚ تا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ٔتٖٛ زتاٖ اٍّ٘یعی در تر٘أٝ ریسی آٔٛزؼی درظی 

طاّري زادُ سلواى حل هسائل هديريت ٍ كٌترل پرٍشُ ّاي فٌاٍري اطالعات 

قرباًي عاطفِ  گٌجيٌِ طاليي هباًي هديريت دٍلتي

ًيازي هرين  حل هسائل آهار ٍ احتواالت

ز٘دا٘ی،ٟٔعا ( 4)ترخٕٝ ٚرإٞٙای لٛاعذعرتی 

رفیع ٔٙسِت،ٔحٕذ رضا حُ ٔعائُ ٔثا٘ی ٟٔٙذظی ترق 

اعتٕاد،اِٟٝ  (رؼتٝ زیعت ؼٙاظی)ؼیٕی آِی

صذالت،فریذٜ  (رؼتٝ ؼیٕی) 2ؼیٕی فیسیه

طاٞری زادٜ،ظّٕاٖ وأّتریٗ حُ ٔعائُ ؼثىٝ ٞای وأپیٛتری 

تاری ترازیٗ،٘ادر  (ٚیصٜ دا٘ؽدٛیاٖ دا٘ؽٍاٜ پیاْ ٘ٛر)ٔمذٔات ٔؽاٚرٜ ٚرإٞٙایی

ٔثصر حٕیذرضا زراعت  ٌیاٞاٖ صٙعتی  ٚ عّٛفٝ ای 

یمیٙی ٔصطفی زراعت غالت 

صذالت ٔحٕذ اتراٞیٓ  ( 3 )ؼیٕی آِی 

ٚرزی ٔحٕذ خعفر  4ترخٕٝ ٚ رإٞٙای صرف ٚ ٘حٛ وارتردی 

ٔحٕذی ٘صر اهلل  1اصَٛ آٔٛزغ ٚاِیثاَ 

طاِثی ظعیذ  اصَٛ تر٘أٝ ریسی درظی

٘اظٓ حثیة اهلل  تیٛ ؼیٕی عٕٛٔی

رؼیذی غالٔرضا  1رإٞٙا ٚ تا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی زتاٖ تخصصی عّْٛ اختٕاعی 
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حاوٕی اظٕاعیُ  (رؼتٝ ادتیات فارظی)رٚدوی ٚ ٔٙٛچٟری

ٌٛدرزی ٔحٕٛد ... رٚغ ؼٙاظی تٕریٗ 

عّی اوثری ٟٔٙاز  رٚغ ٞای آٔار اظتٙثاطی در رٚاٖ ؼٙاظی ٚ عّْٛ ترتیتی

افتادٜ ٔحعٗ  (رؼتٝ ؼیٕی  )زتاٖ  تخصصی 

ارخٕٙذی غالٔرضا  1زتاٖ تخصصی عّْٛ اختٕاعی 

ؼایٍاٖ غالٔعّی  رؼتٝ زٔیٗ ؼٙاظی ( 3دیریٙٝ ؼٙاظی  )ظٍٙٛارٜ ٞای ررٜ تیٙی 

وٛپا فاطٕٝ  (رؼتٝ ادتیات فارظی )ؼرحی تر وؽف إِحدٛب ٞدٛیری

حاج عّیّٛ تٟساد ٌٛٞر ؼٙاظی 

٘اظٕیاٖ رضا  1ٔتٖٛ ٘ظٓ ٚ ٘ثر ٔعاصر 

ؼیرازی اظىٙذر ٔذیریت رفتار ظازٔا٘ی 

عّیدا٘ی تَّٟٛ رؼتٝ خغرافیا  )آب ٚ ٞٛای ایراٖ 

خعفر پٛر اتراٞیٓ  (رؼتٝ خغرافیا  )آب ٚ ٞٛای زٔیٗ

الٔیاٖ،ظٛظٗ ( رؼتٝ زیعت ؼٙاظی)(2)آزٔایؽٍاٜ فیسیِٛٛشی خا٘ٛری 

درٚیػ حعٗ آؼٙایی تا ظازٔاٖ ٞای دِٚتی ایراٖ ٚ ظازٔاٟ٘ای ٌردؼٍری 

تیصٖ زادٜ ٔحٕذ حعٗ  (رؼتٝ ریاضی  )آؼٙایی تا فّعفٝ ریاضی 

٘یىٙاْ ٟٔر داد آفت  ٞا ٚ آظیة ٞای ٔٛاد وتاتخا٘ٝ ٚ آرؼیٛ 

ٚحیذی اصُ ٔحٕذ لاظٓ  2آٔار ٚ احتٕاَ در خغرافیا

طاِعی عّیرضا  رؼتٝ التصاد وؽاٚرزی )آٔار ٚ احتٕاالت 

فراٞا٘ی / ٚیرٞذ رِٚف  رؼتٝ ترتیت تذ٘ی )آ٘اتٛٔی حروتی ٚ تٛا٘اییٟای ٚرزؼی

پؽت دار عّی ٔحٕذ  2آییٗ ٍ٘ارغ ٚ ٚیرایػ

زاٞذی ٔحٕذ  (رؼتٝ التصاد )ارزیاتی طرح ٞای التصادی 

ظّیٓ غالٔرضا  (رؼتٝ عّْٛ اختٕاعی  )اصَٛ آٔٛزغ ٚ ترٚیح تعاٚ٘ی 

پٛر ویا٘ی ٔحٕذ  2اصَٛ آٔٛزغ ٞٙذ تاَ 

ؼعثا٘عّی فٕی حعیٗ  اصَٛ ترٚیح ٚ آٔٛزغ وؽاٚرزی

 ٞاؼٓ پٛر ظثحا٘ی تٛفیك 3تاریخ ادتیات 

ٞاؼٓ پٛر ظثحا٘ی تٛفیك  (رؼتٝ ادتیات فارظی  ) 4تاریخ ادتیات 
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طٟٕاظثی پصٔاٖ  تدسیٝ ٚ تحّیُ اوٛظیعتٕٟای ٔرتعی

یعمٛتی داریٛغ  درن ایرا٘یاٖ از عذاِت

عّی ٔذدی حٕیذٜ  1رإٞٙا ٚ تا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی فیسیه پایٝ 

پاؼا عیٗ اهلل ریاضی ترای آٔار 

درٚیػ زادٜ عّی  (رؼتٝ خغرافیا  )زٔیٗ ؼٙاظی ایراٖ 

داداؼی آرا٘ی حعٗ  (رؼتٝ زٔیٗ ؼٙاظی  )زٔیٗ ؼٙاظی دریایی 

لرتا٘ی ٔٙصٛر  (رؼتٝ زٔیٗ ؼٙاظی )زٔیٗ ؼٙاظی ٔٛاد ا٘رشی زا

ٔحٕٛدی فرج اهلل  شئٛٔٛرفِٛٛشی

تسري ٘یا  ظریٟای زٔا٘ی

 تخؽی خا٘یىی/ ظیًٙ راْ رؼتٝ زیعت ؼٙاظی  )ظیتٛشش٘تیه ٌیاٞی 

زٞساد تٟراْ  2ظیعتٕاتیه ٌیاٞی

خٛادی / داض داظٍٛپتا ... خؽٛ٘ت تٙیادیٗ عّیٝ ز٘اٖ : ؼاٞذ تٗ 

وریٓ زادٌاٖ ٔمذْ  (رؼتٝ ٟٔٙذظی وأپیٛتر)ؼثىٝ ٞای وأپیٛتری 

ترخٛردار،تٙفؽٝ  ؼٙاخت ٔحیط زیعت

ٔعصٛٔی،تخؽعّی  (رؼتٝ زیعت ؼٙاظی)ؼیٕی آِی

اِیّعی،عّی  1ؼیٕی صٙعتی

آلایی،حعیٗ  (رؼتٝ ؼیٕی) 2ؼیٕی فیسیه

ٔحٕذی ظعیذ  (رؼتٝ ؼیٕی )ؼیٕی ٞعتٝ ای 

أاْ زادٜ،ظیذ احٕذ  (رؼتٝ اِٟیات)2صرف ٚ٘حٛ وارتردی

یٛظفی ٟٔذی  (رؼتٝ زیعت ؼٙاظی  )فّٛر ایراٖ 

٘دفیاٖ رضٛی ٔحٕٛد  1فیسیه پایٝ 

غفٛریاٖ حعیٗ  1فیسیه حاِت خأذ

احعا٘ی طثاطثایی فریذٜ  (رؼتٝ زیعت ؼٙاظی   ( 2فیسیِٛٛزی ٌیاٞی 

احعا٘ی طثاطثایی  (زیعت ؼٙاظی )فیسیِٛٛشی تٙؽٟای ٌیاٞی 

لرتاّ٘ی ٔٝ ِما رؼتٝ زیعت ؼٙاظی  )3فیسیِٛٛشی ٌیاٞی 

حعیٙی،ظیذ ٔحٕذ  (رؼتٝ زتاٖ ٚادتیات فارظی)(2)لٛاعذ عرتی
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ٔیر حعیٙی ،عّی اوثر  (رؼتٝ زتاٖ ٚادتیات فارظی )(4)لٛاعذ عرتی

ٔٛظایی افضّی،عّی  (رؼتٝ اِٟیات)1والْ 

زریٗ واظٓ  وأپیٛتر أادٌی ترای آزٟٔٛ٘ای اظتخذأی

اتردی ظیرٚض  وا٘ی ؼٙاظی ظیّیىاتٟا

رضا زادٜ ّٔه رحیٓ  (رؼتٝ تاریخ  )ٌاٞؽٕاری 

ِطفیا٘ی عّی  (رؼتٝ ؼیٕی  )ٌرافیه ٚ ٘مؽٝ خٛا٘ی 

ؼعار خعفر  ٌسیذٜ ای از ظیاظتٙأٝ ٚ لاتٛض ٘أٝ

خّح  ِرزٜ زٔیٗ ظاخت

تٟرٚزی الر ٔٙصٛر ٔاؼیٗ ٞای ترداؼت ٔحصٛالت وؽاٚرزی 

 صذری ٔحٕذرؼتٝ اِٟیات ٚ ٔعارف اظالٔی  )ٔثادی اصَٛ 

ٔعتٕذ ٘عریٗ ٔثا٘ی تیٛؼیٕی عّٕی 

ٟٔذٚی ٔععٛد ٔثا٘ی خغرافیای خٕعیت 

ظیذ٘ا یٛظف  رؼتٝ زیعت ؼٙاظی )ٔثا٘ی ش٘تیه 

ٔٛظٛی یٍا٘ٝ  (رؼتٝ عّْٛ پایٝ ٚ فٙی)ٔثا٘ی عّٓ التصاد

تٟٙا،خعفر ٔثا٘ی وأپیٛتر ٚتر٘أٝ ٘ٛیعی 

٘ٛری خعفر ٔثا٘ی ٔحیط زیعت 

فیضی طاٞرٜ  1ٔثا٘ی ٔذیریت  دِٚتی ج

غضٙفری،ٔرتضی ٔثا٘ی ٟٔٙذظی ترق 

خّٛ داری ٕٔما٘ی ٔحٕذ  (رؼتٝ ریاضی  )ٔثا٘ی ٞٙذظٝ 

ظیٙایی ٘یرٜ رؼتٝ عّْٛ ترتیتی  )ٔتٖٛ زتاٖ اٍّ٘یعی در تر٘أٝ ریسی آٔٛزؼی درظی 

وریٓ زادٜ ٔمذْ داٚد ٔذار ٔٙطمی 

ظرٔذی،ٔحٕذ رضا  (رؼتٝ عّْٛ ترتیتی)ٔذیریت اظالٔی

ترٚٔٙذ ،زٞرا  (رؼتٝ ٔذیریت دِٚتی)ٔذیریت رفتار ظازٔا٘ی

حعیٙی،ٔیرزا حعٗ  ٔذیریت صادرات ٚٚاردات

تٟرٚزی الر ٔٙصٛر  (رؼتٝ عّْٛ وؽاٚرزی )ٔذیریت ٔاؼیٗ ٞا ٚ ٔىا٘یساظیٖٛ وؽاٚرزی

ٔٛال٘اپٛر /ٔارچٛوا ٔذیریت ٚوٙترَ پرٚشٜ ٞای فٙاٚری اطالعات
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ؼٕیعا ظیرٚض  1ٔعا٘ی ٚ تیاٖ 

ٚویّیاٖ ،ٔٙٛچٟر ٔمذٔات رإٞٙایی ٚٔؽاٚرٜ 

تالری ٟٔری ٔمذٔات زتاٖ ؼٙاظی 

افرٚز غالٔعّی  اختالالت یادٌیری

ٌّؽٗ فٛٔٙی رظَٛ  رٚاٖ ؼٙاظی پٛیایی ٌرٜٚ

أاْ زادٜ احٕذ  (اِٟیات)صرف ٚ ٘حٛ وارتردی 

حعیٙی ٔحٕذ  2لرائت عرتی 

هَهٌي  عابديي  1آيات االحكام 

بابا ًصاد احود فيسيك ًجَم هقدهاتي رشتِ فيسيك 

اخالِی فریذ آتیاری عٕٛٔی 

٘دفیاٖ رضٛی ٔحٕٛد  1آزٔایؽٍاٜ اِىترٚ٘یه 

صاِحی ٔحٕذ تمی  1آزٔایؽٍاٜ ؼیٕی فیسیه 

ٔٛظٛی حثیة اهلل  2آزٔایؽٍاٜ ؼیٕی فیسیه 

لذیٓ خا٘ی رلیٝ  1آزٔایؽٍاٜ ؼیٕی ٔعذ٘ی 

ظمط فرٚغ ِطفعّی  2آزٔایؽٍاٜ ؼیٕی ٔعذ٘ی 

ٔحٕذی پٛر خٛاد  2آزٔایؽٍاٜ ؼیٕی ٔعذ٘ی 

حٕیذیاٖ ٞٛؼًٙ آزٔایؽٍاٜ ؼیٕی ٚ تىِٙٛٛشی رً٘ 

لرتاّ٘ی ٔٝ ِما  1آزٔایؽٍاٜ فیسیِٛٛشی ٌیاٞی 

لرتاّ٘ی ٔٝ ِما  2آزٔایؽٍاٜ فیسیِٛٛشی ٌیاٞی 

ٔمذظی خٛاد آزٔایؽٍاٜ ٔیٙراٌِٛرافی 

خٛإ٘رد غالٔحعیٗ  2آظیة ؼٙاظی رٚا٘ی 

دا٘ػ پٛر ظیذ عّی آؼٙایی تا وّیات عّْٛ اظالٔی 

حاتٓ غالٔعّی  2آؼٙایی تا ٞٙر در تاریخ 

ٔٙصٛر فر وریٓ  آٔار در عّْٛ اختٕاعی

ٚحیذی اصُ ٔحٕذ لاظٓ  1آٔار ریاضی 

ٌائیٙی عثاظعّی  2 ٚ 1آٔٛزغ ؼٙا 
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پیّٝ ٚراٖ عّی اصغر آ٘ذٚوریِٙٛٛشی پیؽرفتٝ 

ٔٛٔٙی عاتذیٗ  1آیات االحىاْ 

ٔٛٔٙی عاتذیٗ  2آیات االحىاْ 

حعیٗ زادٜ اورْ  اخالق اظالٔی

ؼیخی عّیرضا  (ادتیات تطثیمی  )االدب إِمارٖ 

اظذی / وعتٙر ارزیاتی تر٘أٝ ترای ٔذیراٖ ٚرزؼی 

پؽٕی ٔرتضی اصالح داْ 

فراٞا٘ی اتٛاِفضُ  1اصَٛ آٔٛزغ تعىتثاَ 

ٔحٕذزادٜ خٟتّٛ  2اصَٛ آٔٛزغ تعىتثاَ 

تالری راغة لذرت ( 1 )اصَٛ آٔٛزغ فٛتثاَ 

رضایی صٛفی ٔرتضی  1اصَٛ آٔٛزغ وؽتی 

عّٛی طثری حعیٗ اصَٛ تٛدخٝ دِٚتی 

یاٚری غالٔرضا  (تا تىیٝ تر رٚظتا  )التصاد ایراٖ 

عّیٕحٕذی ٔحٕٛد ( 2)ترخٕٝ ؼفاٞی 

اظالٔی صذیمٝ  1تٙیط رٚ ی ٔیس 

تمٛی ٟٔذی  2رٔذیریت ٔاِی 

عّٛی طثری حعیٗ  رإٞٙا ٚ تا ٘ه ظٛاالت أتحا٘ی اصَٛ تٛدخٝ دِٚتی

ٔیر ؼىرایی احٕذ  (1)رإٞٙا ٚ تا ٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ؼیٕی عٕٛٔی 

تٙذری ٔحٕذرضا رإٞٙا ٚ تا ٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ٔتٛ تخصصی فیسیه 

ٞاؼٓ ٘یا ؼٟراْ  2رإٞٙا ٚ تا ٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ٔذیریت ٔاِی 

ٔٙصٛر فر وریٓ  رإٞٙا ٚ تا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی آٔار در عّْٛ اختٕاعی

خٛإ٘رد غالٔحعیٗ  2رإٞٙا ٚ تا٘ه ظٛاالت أتحا٘ی ریاضی آظیة ؼٙاظی رٚا٘ی 

ٌٙدی حٕسٜ رٚاٖ ؼٙاظی تدرتی 

عّیٕحٕذی ٔحٕٛد  1رٚغ ترخٕٝ ؼفاٞی 

احٕذپٛر اتراٞیٓ  1ریاضی عٕٛٔی 

خّٛداری ٕٔما٘ی ٔحٕذ  2ریاضی عٕٛٔی 
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ؼفیعی ٔععٛد ریاضیات ٟٔٙذظی 

 1زتاٖ تخصصی  1زتاٖ تخصصی 

ٔمذْ عثذاِىریٓ  2زتاٖ تخصصی حعاتذاری 

ز٘ذ تٟٙاْ زراعت غالت 

ٔثصر حٕیذرضا زراعت ٌیاٞاٖ صٙعتی ٚ عّٛفٝ ای 

وثریایی زادٜ ٔحٕذ رضا  زٔیٗ ؼٙاظی تاریخی

ارزا٘ی ٘اصر زٔیٗ ؼٙاظی زیر ظطحی 

ؼٕیعا ظیرٚض  (٘ظٓ  ) 1ظثه ؼٙاظی 

ٕٞتی ٘صاد ٟٔر عّی ظٙدػ ٚ ا٘ذازٜ ٌیری در ترتیت تذ٘ی 

ظّیٓ غالٔرضا ظیر تحَٛ تعاٚ٘ی در ایراٖ ٚ خٟاٖ 

ٔیر ؼىرایی احٕذ  ( 3 )ؼیٕی آِی 

پایٝ لذرر ٔحٕٛد  2ؼیٕی تدسیٝ 

حىیٕی ٔحٕذ  1ؼیٕی ٔعذ٘ی 

حىیٕی ٔحٕذ  2ؼیٕی ٔعذ٘ی 

حعیٗ پٛر عّیرضا ؼیٕی ٚ حاصّخیسی خان 

ظدادی عّی ٔحٕذ صائة تثریسی ٚ ؼاعراٖ ٔعرٚف ظثه ٞٙذی 

تیٕٛری ٔحعٗ اِصرف ٚ اِٙحٛ 

فٛلی تٟرٚز طراحی آزٔایػ ٞای وؽاٚرزی 

عثاچی اتارر اِعرٚض ٚ اِمافیٝ 

ؼٕیعا ظیرٚض عرٚض ٚ لافیٝ 

٘صیریاٖ یذاهلل عّْٛ تالغت 

ظٕیع غالٔرضا  فٖٙٛ ٚ صٙاعات ادتی

واٜٚ ای / ٚیّعٖٛ فیسیه وارتردی لطعات ٘یٕرظا٘ا 

حعیٙی ظیذ ٔحٕذ  (رؼتٝ زتاٖ ٚ ادتیات فارظی  )3لرائت عرتی 

صذفی حأذ لرائت ٔطثٛعات ٚ اظتفادٜ از رادیٛ 



ليست كتابهاي انتشارات پيام نور 
 

هَلف يا هترجن ًام كتاب 

 

8 

 

پؽت دار عّی ٔحٕذ لصٝ ٌٛیی ٕٚ٘ایػ خالق  

ایسد تخػ حٕیذ رضا وارترد وأپیٛتر در ٟٔٙذظی صٙایع 

٘حٛی ٞٛؼًٙ  2اِىترٚ٘یه 

تأٙی ٔمذْ ٔحٕذ وٙترَ ٚ ویفیت آٔاری 

آلا خا٘ی حٕیذ  2ٔثا٘ی ٞٙرٞای تدعٕی 

خعفری ٌٟرٔٙٛچٟر ٔتٖٛ تخصصی فیسیه 

ٞاؼٓ پٛر ظثحا٘ی تٛفیك  1ٔثٙٛی 

ٞاؼٓ پٛر ظثحا٘ی تٛفیك  2ٔثٙٛی 

وٛزٜ چیاٖ ٞاؼٓ ٔذیریت ٚ طرز اخرای ٔعاتمات 

ثرٚت ٔٙصٛر  1ٔرخع ؼٙاظی ٚ رٚغ تحمیك 

عّی پٛر احٕذ ٔمذٔات ٘ٛر ٚپعیىِٛٛشی 

پَر كياًي هحود  2اصَل آهَزش ٌّدبال 

هَلفيي  2آزهايشگاُ شيوي عوَهي 

باهٌي هقدم هحود كٌترل كيفيت آهاري 


