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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

٘اْ اصّی وساب

ػىغ جّذ وساب

تش٘أٞ ٝای ػشٔایٌ ٝزاسی حفاظر ا٘شطی DODۺ خغ صٔی ٚ ٝٙاسصیاتی
ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذۺ ۷۸

ٞا

 ۶،۲۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ أا تٙؼٖٛ

The Dod’S Energy Conservation
Investment Program: Background And

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذۺ 92
 ۷،۳۶۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زىأُ لٟمشایی طی تحشاٖ ٞای تضسي ا٘مشاض
٘ٛیؼٙذٜۺ جاٖ طاوغ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶
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زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ
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٘اْ اصّی وساب

ٔؼٕاسی  ٚػیؼسٓ ٞای ت ْٛؿٙاػیۺ اص َٛزشٔٛدیٙأیه  B5طشاحی

Architecture And Systems Ecology :

زؼذاد صفحاذۺ ۲۷۷

صیؼر ٔحیطی ػاخسٕاٖ ،دس ػ ٝتخؾ

B5Thermodynamic Principles Of

 16.62۰.۰۰۰زٔٛاٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٚیّیاْ تشاٞاْ

Environmental Building Design, In

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

Three Parts

زؼذاد صفحاذۺ ۱۷۱
 ۱۱،۲۸۶،۰۰۰زٔٛاٖ

سإٙٞای ٔذیشیر ا٘شطی دس ػاخسٕاٖ ٞا
٘ٛیؼٙذٜۺ داٌالع ٞشیغ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

تهران /خیابان بهشتی /بین مفتح و میرعماد /پالک /8واحد 88178464-88178434-88746515 4

A Guide To Energy Management In
Buildings

www.apprg.ir
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زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ
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٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲۹6
 ۱۷،۷۶۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۱۵۰
 ۱۰،۵۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ٕٞضیؼسیۺ ت ْٛؿٙاػی  ٚزىأُ زٛٙع صیؼسی اػسٛایی
٘ٛیؼٙذٜۺ جا٘اػٙح
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

٘اْ اصّی وساب

Coexistence : The Ecology And
Evolution Of Tropical Biodiversity

تحشاٖ خأٛؽ
٘ٛیؼٙذٜۺ اػسیٛاسذ ،اداَ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
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ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب
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٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲64
 ۱۵،۸۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۲95
 ۱۷،۷۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

٘اْ اصّی وساب

زىِٛٛٙطی ٞای دسٔاٖ صیؼر ٔحیطی خان ٞای آِٛد ٜت ٝفّض

Environmental Remediation

٘ٛیؼٙذٜۺ ٞؼاٌاٚا ،اػٕاػیُ سحٕأٖ ،حٕذ سحٕأٖ ،حٕذ ػضیضٚس

Technologies For Metal-

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

Contaminated Soils

حمٛق  ٚسفا ٜحیٛا٘اذ -دیذٌا ٜتیٗ إِّّی

Animal Law And Welfare – International

٘ٛیؼٙذٜۺ دتٛسا وا ،اػسٛاٖ ٚایر
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۱۷9
 ۱۱،۸۱۴،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۲1۸
 ۱۳،۰۸۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زغییشػاحّی ،حفاظر الیا٘ٛع  ٚجٛأغ ا٘ؼطاف خزیش
٘ٛیؼٙذٜۺ ٔاسچا جا٘ؼ ،ٖٛأا٘ذا تایّش

٘اْ اصّی وساب

ػىغ جّذ وساب

Coastal Change, Ocean Conservation

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

And Resilient Communities

دؿٕٙاٖ طثیؼیۺ ؿٙاػایی ،ساٞثشدٞای حفاظر  ٚاثشاذ ت ْٛؿٙاػی

Natural Enemies: Identification,

٘ٛیؼٙذٜۺ ػ٘ٛیا ػا٘سٛع

Protection Strategies And

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

Ecological Impacts
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲۴۷
 ۱۴،۸۲۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ 194
 ۱۲،۰۸۴،۰۰۰زٔٛاٖ

٘اْ اصّی وساب

ػىغ جّذ وساب

٘ٛاحی حفاظر ؿذٜۺ ػیاػر ٞأ ،ذیشیر  ٚجٟاذ آیٙذٜ

Protected Areas: Policies,

٘ٛیؼٙذٜۺ ؿشیف احٕذ ٔٛواَٙٔ ،ظٛس سؿیذ

Management And Future Directions

ا٘شطی ٔ ٚذیشیر حشاسزیٛٞ ،یٛٞ ٝا  ٚتاصیاتی حشاسذ صائذ

Energy And Thermal Management, Air

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

٘ٛیؼٙذٜۺ ج٘ٛیٛس ،جا٘ؾ ،دیٍُٙ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲14
 ۱۲،۸۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۲۶4
 ۱۵،۸۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ص٘ذٌی تا زٛٙع صیؼسی دس اوٛػیؼسٓ جضیشٜ
٘ٛیؼٙذٜۺ زاوٛسا فاسٚػاٚا
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

دا٘ؾ ت ْٛؿٙاػی ػٙسی ػٍِٛا
٘ٛیؼٙذٜۺ ػی یاً٘
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶
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٘اْ اصّی وساب

Living With Biodiversity In An
Island Ecosystem

The Traditional Ecological
Knowledge Of The Solega
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

ػىغ جّذ وساب

صیؼر زٛدٞ ٜای صٔیٙیۺ زٛصیغ جغشافیایی ،زٛٙع صیؼسی  ٚزٟذیذٞای
ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذۺ ۱۶۱

صیؼر ٔحیطی

 ۱۰،۶۲۶،۰۰۰زٔٛاٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٔاسِٛٔ ٖٛیٗ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذۺ ۲۴7
 ۱۴،۸۲۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ٕ٘ ٝ٘ٛجٞ ٍُٙا  ٚتمای اصّح زشیٗ
٘ٛیؼٙذٜۺ ػشجیِٛٔ ٛیٙا ٔٛسیّٛ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶
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٘اْ اصّی وساب

Terrestrial Biomes: Geographic
Distribution, Biodiversity And
Environmental Threats

The Paradigm Of Forests And The
Survival Of The Fittest
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ 73
 ۵،۸۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ 300
 ۱۸،۰۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زىٙیه ٞای فش٘ٚـا٘ی تشای واٞؾ ا٘سـاس ٌاص اص ػاخسٕاٖ ٞای احـاْ

٘اْ اصّی وساب

ػىغ جّذ وساب

Abatement Techniques For Reducing

٘ٛیؼٙذٜۺ ٔحٕذ ػأش

Emissions From Livestock Buildings

تٟثٛد ٔحیط صیؼر ؿٟشیۺ ساٞثشدٞایی تشای ؿٟشٞای ػآِ زش  ٚخایذاسزش

Improving Urban Environments:

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

٘ٛیؼٙذٜۺ ٔاسو ٛساٌاصی

Strategies For Healthier And More

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

Sustainable Cities
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲58
 ۱۵،۴۸۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۲۱0
 ۱۲،۶۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ؿىُٙٞ ،ش ٔ ٚحیط صیؼرۺ ٚسٚد ت ٝخایذاسی
٘ٛیؼٙذٜۺ تال٘غ ،تّیٙؾ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

٘اْ اصّی وساب

Form, Art And The Environment :
Engaging In Sustainability

وٕشتٙذٞای ػثضۺ ٌزؿس ،ٝحاَ ،آیٙذٜ؟
٘ٛیؼٙذٜۺ جاٖ ػٛسصاوش ،یاٖ ُٔ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶
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?Green Belts : Past; Present; Future
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۱33
 ۹،۳۱۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ 206
 ۱۲،۳۶۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ػیا٘ٛتاوسشی ٞا تشای صیؼر دسٔا٘ی آب ٞای صائذ
٘ٛیؼٙذٜۺ صیٙیىیا ،ػدٛئی
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

٘اْ اصّی وساب

Cyanobacteria For Bioremediation
Of Wastewaters

ٔشدْ صیؼر ٔحیطی
٘ٛیؼٙذٜۺ ػاِی ادٖ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۱۳۰
 ۹،۱۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۲56
 ۱۵،۳۶۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

اوٛػیؼسٓ صخشٔ ٜشجا٘ی دس فضا  ٚصٔاٖ (تشاػاع ٔشجاٖ ٞای ٚیسٙاْ)
٘ٛیؼٙذٜۺ یٛسی الخازٛ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

٘اْ اصّی وساب

ػىغ جّذ وساب

Coral Reef Ecosystem In Space And
)Time (Based On The Reefs Of Vietnam

خٛؿثخسیۺ زالؽ ت ْٛؿٙاع تشای دسن طثیؼر
٘ٛیؼٙذٜۺ جیٕض اػسغٞ ،شی ٌشیٗ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۶

تهران /خیابان بهشتی /بین مفتح و میرعماد /پالک /8واحد 88178464-88178434-88746515 4

Serendipity : An Ecologist’S Quest
To Understand Nature
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲54
 ۱۵،۲۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۲۹۰
 ۱۷،۴۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

زغییش الّیٓ  ٚخاػخ ٞای ا٘ؼا٘ی
٘ٛیؼٙذٜۺ ٌشٌٛسی ٔا٘ىغ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

ت ْٛؿٙاػاٖ  ٚػیاػر ٞای صیؼر ٔحیطی
٘ٛیؼٙذٜۺ اػسفاٖ تاویٗ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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٘اْ اصّی وساب

Climate Change And Human

Responses

Ecologists And Environmental
Politics
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲70
 ۱۶،۲۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۱۰4
 8.0۰8.۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

٘اْ اصّی وساب

خایذاسی وـاٚسصی-صیؼر ٔحیطی
٘ٛیؼٙذٜۺ ؿا٘ىاس ػیٌ ،ًٙأیٙی ػٛٙیشیر

Agro-Environmental Sustainability

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

ت ْٛؿٙاػی ٘ٛزشویة -آیٙذ ٜای زشویثی؟
٘ٛیؼٙذٜۺ ِٙذ سٚتشزٕٗ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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Recombinant Ecology – A Hybrid
?Future

www.apprg.ir

ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲40
 ۱۴،۴۰۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۱۲9
 ۹،۰۳۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

٘اْ اصّی وساب

تؼذ اص حیاذ ٚحؾ
٘ٛیؼٙذٜۺ جاٖ اَ وٛن

After The Wildfire

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

خش٘ذٌاٖ ت ٝػٛٙاٖ ؿاخص ٞای ٔفیذ ٔضاسع داسای اسصؽ طثیؼی تاال
٘ٛیؼٙذٜۺ فذسیىٛٔ ٛسِی ،خیٛزش زشیجا٘ٛػىی
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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Birds As Useful Indicators Of High
Nature Value Farmlands
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲84
 ۱۷،۰۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۱60
 ۱۰،۵۶۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

تش٘أ ٝسیضی ٔٙظش خایذاس دس ٔٙاطك ؿٟشی ٌضیٙـی
٘ٛیؼٙذٜۺ یٛوٞٛاسیٛٔ ،ساوأیٞ ،اسا ،زٛچیا
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

٘اْ اصّی وساب

Sustainable Landscape Planning In
Selected Urban Regions

ص٘ثٛسٞای ٘اتٛدؿذٜ
٘ٛیؼٙذٜۺ ػا٘اذ ػٛسیا٘شایاٖ ،د٘یُ وّیٗ ٔٗ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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Vanishing Bees
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ 306
 ۱۸،۳۶۰،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۹7
 ۷،۷۶۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ا٘شطی تاد  ٚزؼأالذ حیاذ ٚحؾ

٘اْ اصّی وساب

Wind Energy And Wildlife

٘ٛیؼٙذٜۺ جا٘اٖ واخُ

Interactions

دػسىاسی ٔحصٛالذ دٌشآػیة تشای وٙسشَ ػّف ٞشص

Manipulation Of Allelopathic

ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

٘ٛیؼٙذٜۺ خاٚاس جثشاٖ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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Crops For Weed Control
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۱۸۴
 ۱۲،۱۴۴،۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذۺ ۲۷8
 ۱۶،۶۸۰،۰۰۰زٔٛاٖ

٘اْ اصّی وساب

ػىغ جّذ وساب

اوٛػیؼسٓ ٞای جٍُٙۺ ٔذیشیر ،اسصیاتی اضش  ٚحفاظر
٘ٛیؼٙذٜۺ فذسیىٛٔ ٛسِی ،خیٛزش زشیجا٘ٛػىی
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷

Forest Ecosystems: Management,
Impact Assessment And Conservation

خایذاسی صیؼر ٔحیطی اص ٞیٕاِیا زا الیا٘ٛع ٞا
٘ٛیؼٙذٜۺ داً٘ ،تا٘ذی خٛدٞای ،چازٚٛدی
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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Environmental Sustainability From
The Himalayas To The Oceans
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی ٔحیط صیؼر  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔحیط صیؼر

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذۺ ۲94
 ۱۷،۶۴۰،۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

تشداؿر آب تاساٖ اص ػاخسٕاٖ ٞا
٘ٛیؼٙذٜۺ ٞاً٘ ،خًٙ
ػاَ ا٘سـاسۺ ۲۰۱۷
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٘اْ اصّی وساب

Harvesting Rainwater From
Buildings

