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 استعداد تحصيلي:

  ، انتشارات مدرسان شريفها به جز فني و مهندسي)استعداد تحصيلي (ويژه تمام گروه - 1

  :كارشناسي سطح در دروس مجموعه

  :گياهی فيزيولوژي

  شريف مدرسان كتاب ـ١

 شناسی ايرانزايگر، فيزيولوژی گياهی، ترجمه: انجمن زيست ـ تايز و٢

  زاده، فيزيولوژی گياهی، انتشارات دانشگاه تهرانـ دكتر حسن ابراهيم٣

  ـ هورست مارشنر، تغذيه معدنی گياهان عالی، ترجمه خلدبرين، انتشارات دانشگاه شيراز٤

 رانـ دكتر علی احمدی، فيزيولوِی گياهی، انتشارات دانشگاه ته٥

 ـ دكتر خاوری نژاد، فتوسنتز در گياهان عالی٦

  

  گياهی: تكوين و گياهی سيستماتيک

  شريف مدرسان كتاب ـ١

 قهرمان احمد دكتر ،٢و١ جلد شناسی گياه - ٢

 عطري مرتضی دكتر گياهی، مورفوژنز و ارگانوژنز - ٣

 جعفري آذرنوش ترجمه فان، گياهی آناتومی - ٤

  جعفري آذرنوش ترجمه سينگ، گياهی سيستماتيک - ٥

  كتاب سيستماتيک گياهی جود ترجمه حجت اهللا سعيدی - ٦

 
 

 :ارشد كارشناسي سطح در دروس مجموعه
  گياهان: در انتقال و جذب

  شريف مدرسان كتاب ـ١

  زاده، حسن. فيزيولوژي گياهي، انتشارات دانشگاه تهرانابراهيم - ٢

  شناسيزاده، انتشارات خانه زيستزيرنظر دكتر حسن ابراهيم تايز و زايگر، فيزيولوژي گياهي، گروه مترجمين -٣

  لقا. جذب و انتقال در گياهان، انتشارات دانشگاه پيام نورـ  قربانلي، مه٤

. فيزيولوژی گياهی: جذب و انتقال مواد از خالل غشا. انتشارات دانشگاه جوحقمريم مددكار ،منصور شريعتی  - ٥

  اصفهان.

 



  گياهي: متابوليسم
  شريف مدرسان كتاب ـ١

زاده و همكاران، نشر خانه شناسي، دكتر ابراهيمگياهي، تايز و زايگر، ترجم↨ خانه زيستـ فيزيولوژي ٢

  .١٣٨٦شناسي، زيست

  زاده، انتشارات دانشگاه تهران.ـ فيزيولوژي گياهي، مبحث متابوليسم گياهي، دكتر ابراهيم٣

  .۱۳۸۷ ،لقا قربانلی، ركسانا بنيادیمه ،متابوليسم گياهی پيشرفتهـ ٤

  .یكيانخیشخا برضالمغ یملار عتراسوي ،ادیدادآبغبینيسحیاجا ح، رضیلانربا ققلهم ،یاهيگمسيولابتمـ ٥

6. Control of primary metabolism, Villiam Plaxton, Blackwell Publishing, 2006. 
7. Plant Mitochondria, David C. Logan , Blackwell publishing, 2007. 
8. Plant Hormone signaling, Peter Hedden and Stephen G. Thomas, Blackwell 
publishing, 2006. 
9. Hand book of photosynthesis, Mohammad Pessarakli, CRC Press, 2005. 

 
  فتوسنتز:

 شريف مدرسان كتاب ـ١
 
 

 

 


