
 زبان انگلیسی:

  ، انتشارات مدرسان شریف(ویژه مجموعه زبان انگلیسی)زبان انگلیسی عمومی  -1

 استعداد تحصیلی:

  ، انتشارات مدرسان شریفها به جز فنی و مهندسی)استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه -1

  :کارشناسی سطح در دروس مجموعه
  :گیاهی فیزیولوژي

  شریف مدرسان کتاب ـ1
 شناسی ایرانزایگر، فیزیولوژي گیاهی، ترجمه: انجمن زیست ـ تایز و2
  زاده، فیزیولوژي گیاهی، انتشارات دانشگاه تهرانـ دکتر حسن ابراهیم3
  انتشارات دانشگاه شیرازعدنی گیاهان عالی، ترجمه خلدبرین، ـ هورست مارشنر، تغذیه م4
 رانـ دکتر علی احمدي، فیزیولوِي گیاهی، انتشارات دانشگاه ته5
 ـ دکتر خاوري نژاد، فتوسنتز در گیاهان عالی6

  گیاهی: تکوین و گیاهی سیستماتیک
  شریف مدرسان کتاب ـ1
 قهرمان احمد دکتر ،2و1 جلد شناسی گیاه -2
 عطري مرتضی دکتر گیاهی، مورفوژنز و ارگانوژنز -3
 جعفري آذرنوش ترجمه فان، گیاهی آناتومی -4
 جعفري آذرنوش ترجمه سینگ، گیاهی سیستماتیک -5
 کتاب سیستماتیک گیاهی جود ترجمه حجت اهللا سعیدي -6

  :ارشد کارشناسی سطح در دروس مجموعه
 

  :آوندي گیاهان تشریح
  شریف مدرسان کتاب ـ1
  1383آناتومی گیاهی، ا.فان، ترجمه آذرنوش جعفري، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ـ 2
ساختار و رده بندي گیاهان آوندي، گی دیسون، ترجمه محمد صانعی شریعت پناهی و حسین لسانی، مرکز  ـ3

  1385نشر دانشگاهی، 
  1386شناسی، فیزیولوژي گیاهی، تایزو زایگر، ترجمه حسن ابراهیم زاده و همکاران. انتشارات خانه زیست ـ4

4-An Introduction to Plant Structure and Development; Charles B. Beck; 
Cambridge University Press, New York; 2010. 
5-ESAU’S PLANT ANATOMY; John Wiley & Sons, Inc; Ray Franklin Evert; 
2006. 
6- Integrative plant anatomy; William c. dickison; academic press;2000.  



  اي:مقایسه گیاهی شناسیبافت و شناسییاخته
  شریف مدرسان کتاب ـ1
  ـ آناتومی گیاهی؛ ترجمه: دکتر آذرنوش جعفري2
  زادهـ سلولی و مولکولی؛ دکتر احمد مجد و دکتر سیدمحمدعلی شریعت3
  ـ زندگی گیاه سبز؛ ترجمه مسعود مجتهدي و حسین لسانی4
رحیم ذوالفقاري نسب، دکتر عباس  شناسی عمومی (مورفولوژي ـ فیزیولوژي ـ اناتومی)؛ مؤلفان: مهندسـ گیاه5

  بیابانی و مهندس حسن قربانی قوژدي
  شناسی عمومی (براي فراگیران علوم زیستی و کشاورزي): تألیف مهندس سعداله اسکندريـ گیاه6
 شناسی (تشریح و فیزیولوژي گیاهی)، مؤلف دکتر شهرام صداقت حورـ گیاه7

  گیاهی: تکوینی شناسیزیست
  شریف مدرسان کتاب ـ1
  شناسی و تشریح گیاهی، فیروزه چلبیانریختـ 2
 شناسی پایه، احمد قهرمان، جلد اول، دوم و سومگیاهـ 3
 هاي گیاهان ایران، ولی اهللا مظفریانفرهنگ نامـ 4
 سعیدي هللا سیستماتیک گیاهی، دیدگاهی تبارشناختی، والتراس جود، ترجمه: حجتـ 5
 شناسی) گیاهی، مرتضی عطريمورفوژنز (ریختزایی) و ارگانوژنز (اندامـ 6
 زادهشناسی سلولی و مولکولی، احمد مجد و سید محمد علی شریعتزیستـ 7
 اي)، آر. اف. لیندون، ترجمه: احمد مجد و مصطفی عبادينمو گیاهی (اساس یاختهـ 8
  ها و رهبردهاي تکاملی گیاهان)، روالن ، ژ. ك، گیاهی (ویژگی شناسیزیست ـ9
 رجمه: احمد مجد و مه لقا قربانلیت

 زاده و عذري صبورافیزیولوژي گیاهی، تایز و زایگر، ترجمه: حسن ابراهیمـ 10
 اصغرپورشناسی تکوینی در گیاهان، محبوبه علیزیستـ 11
 تشریح و مورفولوژي گیاهی، شاهین زارعـ 12

12- Essu's plant Anatomy, Ray F.Evert 
13- Plant Anatomy, A.FAHN 
 

 

 

 

 


