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 به نام خدا               
 

 ديباچه           
 

از آجنا آه وظيفه راهربدي آتاخبانه موسسه شناخت 
نيازهاي اطالعاتي جامعه پژوهشي، انتخاب، 
گردآوري، سازماندهي منابع اطالعاتي مناسب و 
روزآمد و اطالع رساني وسيع،  سريع و دقيق 

 پژوهش هاي آشاورزي، اطالعات موجود در حوزه
جامعه شناسي روستايي،  طرح هاي جامع احياء و 
توسعه،  زنان،  اقتصاد آشاورزي و توسعه 
پايدار و ساير حتقيقات مرتبط مي باشد، براين 
اساس موسسه جهت آگاهي پژوهشگران حمرتم اقدام به 

اميد است . انتشار تازه هاي آتاخبانه مي منايد
دانش پژوهان حمرتم قرار مورد استفاده حمققان و 

 . گريد
 
 
 
 
 

مديريت امور پردازش                 
  يافته هاي حتقيقاتي

 کتاخبانه                      
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 آتاهباي فارسي
 
: ، هتران مرکز آماری ايران-١٣٨٢سالنامه آماری کشور  -١

١٣٨٢  
دفرت .  وزارت جهاد کشاورزی– ٨١-٨٢نامه کشاورزی آمار -٢

   ١٣٨٣:  ،  هترانریآمار و فناو
 ابواحلسن -فرهنگ دشواريهای زبان فارسی: غلط ننويسيم -٣

  ١٣٨٢: ، هترانمرکز نشر دانشگاهی . جنفی 
. ميدز.  يل ام-پردازش کامپيوتری تصاوير سنجش از دور -٤

 ١٣٧٧: انتشارات مست، هتران
 موسسه مطالعات و  -٨٣مقررات صادرات و واردات سال  -٥

  ١٣٨٣:انهتر. پژوهشهای بازرگانی
 :  هتران ، انتشارات جهاد دانشگاهی–مبارزه بيولوژيکی  -٦

١٣٧٩   
.  ليلساندو کی فر–پردازش رقومی تصاوير ماهواره ای  -٧

انتشارات سازمان جغرافيايی ، . محيد مامليريان: مرتجم
  ١٣٨٠: هتران

جمموعه خبشنامه ها و دستورالعملها در امور ضوابط و  -٨
. ت و برنامه ريزی کشور سازمان مديري-معيارهای فنی

  ١٣٨٣: هتران
 سازمان -فهرست هبای واحد پايه رشته آبياری حتت فشار -٩

  ١٣٨٣: هتران. مديريت و برنامه ريزی کشور
 سازمان -ضوابط و معيارهای فنی آبياری حتت فشار  -١٠

  ١٣٨٣: هتران. مديريت و برنامه ريزی کشور
محيد  –قانون توزيع عادالنه آب در آئينه حقوق ايران  -١١

  ١٣٨٢: هتران. نشر گسرت. رشيدی 
سازمان .  اميرعباس صديقی –انرژی روستايی و توسعه  -١٢

  ١٣٨٣: هتران.هبينه سازی مصرف سوخت کشور
 –رشد و توسعه با اشاره به کشورهای رو به توسعه  -١٣

  ١٣٧٨: رانهت.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ه  موسسه پژوهشهای برنام–تامين اجتماعی روستاييان  -١٤

  ١٣٨٣: ، هتران.ريزی و اقتصاد کشاورزی
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 موسسه پژوهشهای –کشاورزی در کشورهای عضو اکو -١٥

   ١٣٨٣: ، هتران.برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
 موسسه –جايگاه خبش کشاورزی در اقتصاد ملی  -١٦

 ١٣٨٣: ، هتران.پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
مرآز  - ١٣٨٢گزيده نتايج سرمشاری عمومی کشاورزی  -١٧

  ١٣٨٣: آمار ايران ، هتران
: مرتجم.  جان لی –گردشگری و توسعه در جهان سوم  -١٨

شرکت چاپ و نشر . عبدالرضا رکن الدين افتخاری
  ١٣٧٨: هتران. بازرگانی

بن .  سوزان جانسن–تامين مالی خرد و کاهش فقر  -١٩
مرکز حتقيقات و بررسی . پيروز ايزدی: مرتجم. روگالی

 ١٣٨٣: هتران. مسائل روستايی
آفات و بيماريها و علفهای هرز مهم سيب زمينی در  -٢٠

نشر .  جالل الدين حبيبی-ايران و مديريت تلفيقی آا
  ١٣٨٣: کرج. آموزش کشاورزی

آفات و بيماريها و علفهای هرز مهم چغندرقند و  -٢١
نشر آموزش .  ولی اله غديری-مديريت تلفيقی آا

  ١٣٨٣: کرج. کشاورزی
 بيش بود عناصر غذايی پرمصرف در عالئم کمبود و -٢٢

. نشر آموزش کشاورزی.  ساسان منوچهری–گياهان باغی 
  ١٣٨٣: کرج

.  حسين امين–داشت و برداشت گندم آبی . اصول کاشت -٢٣
  ١٣٨٣: کرج. نشر آموزش کشاورزی

 –نقد و حتليل تسلط اقتصاد جهانی بر جتارت ايران  -٢٤
: هتران. یشرکت چاپ و نشر بازرگان. حجت اهللا غنيمی فرد

١٣٨٠  
ارزيابی روش های پيش بينی قيمت سهام و ارائه مدل  -٢٥

: هتران. پژوهشکده پولی و بانکی.  علی خاکی صديق–هبينه 
١٣٨٣  

: هتران.  گمرک مجهوری اسالمی ايران–کتاب سال گمرک  -٢٦
١٣٨٣  

ی بودجه خانواردر مناطق شهری ايران سال سنتايج برر -٢٧
  ١٣٨٣ :هتران.  اداره آمار اقتصادی– ٨٢
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جمموعه مقاالت چهاردمهين کنفرانس ساالنه سياستهای  -٢٨

  ١٣٨٣: هتران.  پژوهشکده پولی و بانکی–پولی و ارزی 
پيامدهای موافقتنامه کشاورزی دور اروگوئه برای  -٢٩

عليرضا : مرتجم.  استيون هيلی-کشورهای در حال توسعه
  ١٣٧٩: هتران. سلسله انتشارات روستا و توسعه. خرمايی

 مرکز – ١٣٨٢نتايج سرمشاری عمومی کشاورزی گزيده  -٣٠
  ١٣٨٣: هتران. آمار ايران

بررسی پاره ای از موضوعات ( جهانی شدن و جنوب  -٣١
: مرتجم.  مارتين خور-)انتقادی در کشورهای در حال توسعه

موسسه مطالعات و پژوهشهای . صالح الدين چشمه خاور
  ١٣٨٢: هتران. بازرگانی

ظارت بر عملکرد سه ساله  و ن٨١گزارش اقتصادی سال  -٣٢
  ١٣٨٢: هتران.  سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور–اول 

 نشر –قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعی  -٣٣
  ١٣٨٣: هتران. دوران

 وزارت جهاد – ٨١-٨٢آمارنامه کشاورزی سال زراعی  -٣٤
  ١٣٨٣: هتران. دفرت آمار و فناوری اطالعات. کشاورزی

 موسسه فرهنگی رسانه –ک بانک اطالعات انفورماتي -٣٥
  ١٣٨٢: هتران. نوين

هفت  ( ICDLگواهينامه بين املللی کاربری کامپيوتر  -٣٦
  ١٣٨٣: بابل. نشر علوم. عين اهللا جعفر نژاد قمی  -) جلد 

مطالعه ساختار بازار جهانی و تعيين بازارهای هدف  -٣٧
. موسسه پژوهشهای بازرگانی.  مريم عزيزی–زعفران ايران 

  ١٣٨٣: هتران
موسسه عالی .  اوما سکاران–روشهای حتقيق در مديريت  -٣٨

 ١٣٨١: هتران. پژوهشهای مديريت و برنامه ريزی
: مرتجم. ژئو فری واگ.  پيرت کالوو–اقتصاد خرد  -٣٩

  ١٣٨٣: هتران. دانشگاه عالمه طباطبايی. محيدرضا ارباب
حممد : مرتجم.  جيمز براين کويين–مديريت اسرتاتژيک  -٤٠

. ش و پژوهش مديريت برنامه ريزیموسسه آموز. صائبی
  ١٣٨٢: هتران

ابوالفضل : مرتجم.  موريس دوورژه–اصول علم سياست  -٤١
  ١٣٧٦: هتران. نشر دادگسرت. قاضی شريف پناهی
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 حممدرضا –خليج فارس و نقش اسرتاتژيک تنگه هرمز  -٤٢

  ١٣٨٢: هتران. انتشارات مست. حافظ نيا
 استونر  جيمز–متون ختصصی مديريت به زبان انگليسی  -٤٣

 ١٣٨٣: هتران. انتشارات نگاه دانش. ادوارد فريمن. 
 ناصر –مديريت اسرتاتژيک منابع انسانی و روابط کار  -٤٤

  ١٣٨٣: هتران. انتشارات مير. ميرسپاسی
علی : مرتجم. ديويد. آر.  فرد–مديريت اسرتاتژيک  -٤٥

: هتران. دفرت پژوهشهای فرهنگی. حممد اعرابی. پارساييان
١٣٧٩ 

.  عليرضا ازقندی –ی و اسرتاتژيک معاصر مسايل نظام -٤٦
 ١٣٧٩: هتران. انتشارات مست. جليل روشندل

: هتران. انتشارات مست .  عزت اهللا عزتی –ژئواسرتاتژی  -٤٧
١٣٧٩ 

: هتران. انتشارات مست .  عزت اهللا عزتی –ژئوپوليتيک  -٤٨
١٣٨٠  

دفرت .  وزارت نيرو– ١٣٨٢ترازنامه انرژی سال  -٤٩
 ١٣٨٣: انهتر. برنامه ريزی انرژی

  ١٣٨٣: هتران.  جمتمع فنی هتران–کتاب اول  -٥٠
جمموعه مقاالت مهايش راهکارهای توسعه امنيت اقتصادی  -٥١

  ١٣٨٢: هتران.  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی–
تغذيه ای و امنيت غذايی مطالعه جامع عملکرد  -٥٢

 موسسه مطالعات و پژوهشهای –خانوارهای ايرانی 
  ١٣٨٣: هتران. بازرگانی

.  بانک مرکزی– ٨١گزارش اقتصادی و ترازنامه سال  -٥٣
  ١٣٨٢: هتران

.  فرزانه عبادی–امنيت اقتصادی و توزيع درآمد  -٥٤
: هتران. موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصادی کشاورزی

١٣٨٣  
 موسسه حتقيقاتی تدبير –سازماای بين املللی  -٥٥

  ١٣٨٢: هتران. اقتصاد
موسسه ) ا و چالشهافرصت ه(سرمايه گذاری خارجی  -٥٦

  ١٣٨٣: هتران. حتقيقاتی تدبير اقتصاد
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دومين مهايش آموزش و پژوهش علم جمموعه مقاله های  -٥٧

 دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه –اقتصاد در ايران 
  ١٣٨٣: هتران. طباطبايی

. حممدحسن مواليی. لنزلی . کی.  ری– منابع آب یمهندس -٥٨
  ١٣٧٧: هتران. سازمان آب منطقه ای هتران

 – ٨٤ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال  -٥٩
  ١٣٨٤: هتران. سازمان برنامه و بودجه

بررسی عوامل موثر بر جتارت درون صنعت کشورهای عضو  -٦٠
 موسسه مطالعات و پژوهشهای – OICسازمان کنفرانس اسالمی 

  ١٣٨٣: هتران. بازرگانی
تقاضا و ظرفيت . طراحی صندوق های اجتماعی مشارکت -٦١

: مرتجم. کاترينکا ابه.   ديپا نارايان-زمانی حملی سا
: هتران. سلسله انتشارات روستا و توسعه. عليرضا کاشانی

١٣٨٣  
.  رضا بنايی–آشنايی با مقررات گمرکی و ترخيص کاال  -٦٢

  ١٣٨١: هتران. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 - سياست اسرتاتژيک جتاری و اقتصاد بين امللل جديد   -٦٣

  ١٣٧٨: هتران. سه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیموس
جاده ابريشم و ساير مسيرهای محل و نقل جتاری آسيای  -٦٤

.  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی-مرکزی با جهان 
  ١٣٧٥: هتران

بررسی تئوريک سيکل های جتاری و علل پيدايش آن در  -٦٥
موسسه . آرزو ميرسپاسی.  ابراهيم گرجی –اقتصاد ايران 

  ١٣٨١: هتران. مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 دفرت طرح و -١٣٧٣-١٣٨٢سالنامه آماری شيالت ايران   -٦٦

  ١٣٨٣: هتران. توسعه شيالت ايران
.  مرکز آمار ايران–خالصه آمارهای پايه ای کشور  -٦٧

  ١٣٨٣: هتران
: مرتجم.  شرکت ادوب–راهنمای جامع فتوشاپ  -٦٨

  ١٣٨٣: هتران. آريا پژوه. سيداميرحسين رضوی
حسين : مرتجم. استيو بين ) Corel Draw( کورل دراو  -٦٩

  ١٣٨۴: هتران. نشر برگ زيتون. رمضانی
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 اسناد فارسي 
 
نگاهی امجالی به عملکرد صادرات غيرنفتی کشور و تراز  -١

 عذرا طبيب – ١٣٨٣جتاری خبش کشاورزی در يازده ماهه سال 
موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد . زاده 
 ١٣٨٤: هتران.کشاورزی

حتليل روند قيمتهای تضمينی حمصوالت کشاورزی و مستندات  -٢
موسسه پژوهشهای برنامه ريزی  –قانونی قيمتهای تضمينی 

  ١٣٨٣ : هتران.و اقتصاد کشاورزی
جتارت . خالصه مهمرتين پيش بينی ها پيرامون وضعيت توليد -٣

موسسه پژوهشهای .  عذرا طبيب زاده–قيمت ذخاير غالت 
  ١٣٨٣:هتران. برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی

 تا ١گزارش سفر کارگاه آموزشی شبکه جهانی پوشش اراضی  -٤
موسسه .  امحد دهقان– تايلند – بانکوک ٢٠٠٣سامرب  د٦

  ١٣٨٣ : هتران.پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
مقايسه نسبی محايتهای حاکم بر صنعت قند و شکر در جهان  -٥

 موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد -و ايران 
 :  هتران١٣٨٣. کشاورزی

 - تامين آب گزارش طرحها و پروژه های پيشنهادی کوچک -٦
. موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی

  ١٣٨٣:هتران
حتليل و پيش نويس جديد موافقتنامه کشاورزی سازمان  -٧

موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و  - WTOجهانی جتارت 
 :  هتران١٣٨٣. اقتصاد کشاورزی

 -بررسی اقتصادی پسته از توليد تا مصرف در ايران  -٨
. رنامه ريزی و اقتصاد کشاورزیموسسه پژوهشهای ب

  ١٣٨٣:هتران
تبيين وضع موجود و . ارزيابی روند حتوالت طی دهسال گذشته -٩

حتليل فرصت ها و هتديدها و جهت گيری های اصلی خبش و 
 موسسه -زيرخبش و گزينه های سه گانه اهداف کمی 

  ١٣٨٣:هتران. پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
دشت گرگان و : ول ساماندهی دشتهامطالعات مرحله ا -١٠

 اقليم -توپوگرافی و فيزيوگرافی: شامل )  جلد٢٨(گنبد 
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- خاکشناسی-آهبای زيرزمينی-زمين شناسی-هيدرولوژی-شناسی

کاربری -فرسايش و آخبيزداری-پوشش گياهی-زراعت و باغداری
- مطالعات زهکشی و اصالح اراضی-آبياری و هبره وری-اراضی

. خدمات پشتيبانی-تبديلی و تکميلیصنايع -مکانيزاسيون
سازماا و -مشارکت مردمی-خدمات زيربنايی-آموزشی

-نظام هبره برداری-تعاون و اعتبارات-تشکلهای غيردولتی
برنامه توسعه -اقتصادی اجتماعی-ارزيابی حميط زيست

ساير برنامه های .دامداری و طيور.زراعت و باغداری.آب
خالصه برنامه  –زارشها خالصه گ-تلفيق و مجع بندی-توسعه

 موسسه - گزارش طرحها و پروژه ها -توسعه کشاورزی
  ١٣٨٢:هتران. پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی

نگاهی امجالی به عملکرد صادرات غيرنفتی کشور و  -١١
 عذرا -١٣٨٣تراز جتاری خبش کشاورزی در پنج ماهه اول سال 

 و اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامه ريزی. طبيب زاده 
  ١٣٨٣:هتران. کشاورزی

نگاهی امجالی به عملکرد صادرات غيرنفتی و تراز  -١٢
. زاده عذرا طبيب – ١٣٨٣جتاری خبش کشاورزی سه ماهه اول 

. موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
  ١٣٨٣:هتران

نگاهی امجالی به عملکرد صادرات غيرنفتی و تراز  -١٣
 عذرا طبيب – ١٣٨٣اهه سال جتاری خبش کشاورزی يازده م

نگاهی به فعاليت های اقتصاد کشاورزی از دريچه . زاده
.  احسان عباسلو– ٧نشريات و سايت های اطالع رسانی مشاره 

. موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
  ١٣٨٣:هتران

مروری بر سياستهای محايتی کشورهای عضو سازمان  -١٤
 – ٢٠٠٣در سال  ) OECD(  مهکاريهای اقتصادی و توسعه 

موسسه پژوهشهای .  اهله مهربانيان–ابوالفضل حممودی 
  ١٣٨٣:هتران. برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی

 دفرت –دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی پس از ادغام  -١٥
  ١٣٨١: هتران. روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی

 دونالد –سياستهای خبش شکر فرصتی برای اصالحات  -١٦
  ١٣٨٣. شرکت توسعه نيشکر. چلمي
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 موسسه -برنامه عملياتی طرح تعادل دام و مرتع  -١٧

  ١٣٨٠:هتران. پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
 - برنامه پنجساله سوم توسعه وزارت جهاد کشاورزی  -١٨

. موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
  ١٣٨٠:هتران

 – ٨٢ کشاورزی سال کارنامه سازمان حتقيقات و آموزش -١٩
  ١٣٨٣: هتران. سازمان حتقيقات آموزش کشاورزی

دشت برخوار : مطالعات مرحله اول ساماندهی دشتها -٢٠
 اقليم -توپوگرافی و فيزيوگرافی  - جلد ٢٥اصفهان شامل 

- خاکشناسی-آهبای زيرزمينی-زمين شناسی-هيدرولوژی-شناسی
اربری ک-فرسايش و آخبيزداری-پوشش گياهی-زراعت و باغداری

- مطالعات زهکشی و اصالح اراضی-آبياری و هبره وری-اراضی
. خدمات پشتيبانی-صنايع تبديلی و تکميلی-مکانيزاسيون

سازماا و -مشارکت مردمی-خدمات زيربنايی-آموزشی
-نظام هبره برداری-تعاون و اعتبارات-تشکلهای غيردولتی
 –  تلفيق و مجع بندی-اقتصادی اجتماعی-ارزيابی حميط زيست

موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و . مهندسين مشاور جامع
  ١٣٨٢:هتران. اقتصاد کشاورزی

گزارش ترانزيت خارجی و کارنه تير در دوازده ماهه  -٢١
موسسه پژوهشهای برنامه .  عذرا طبيب زاده– ١٣٨٣سال 

  ١٣٨٤:هتران. ريزی و اقتصاد کشاورزی
 ١٤٠٤سند چشم انداز مجهوری اسالمی ايران در افق  -٢٢

: هتران.  سازمان مديريت برنامه ريزی کشور–هجری مشسی 
١٣٨٢  

آخرين ( حتوالت توليد و جتارت گندم در ايران و جهان  -٢٣
 – ابوالفضل حممدی –)  ميالدی٢٠٠٤آمار و اطالعات سال 

موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد . مهدی حممديان
  ١٣٨٤:هتران. کشاورزی

رات غيرنفتی کشور و نگاهی امجالی به عملکرد صاد -٢٤
 عذرا طبيب -١٣٨٤تراز جتاری خبش کشاورزی دريک ماهه سال 

. موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی. زاده 
  ١٣٨٤:هتران

: )شيت نقشه(نقشه فرش نباتی دولت اسالمی افغانستان  -٢٥
   شيت مراکز خمتلف افغانستان٨٣شامل 
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ت گذاری نگاهی به سياست های محايتی و نظام قيم -٢٦

 سازمان –و خدمات در کشورهای عضو احتاديه اروپا کاالها 
  ١٣٨٢: هتران. محايت از مصرف کنندگان



14 
 

 اسناد التين 
 

1. Advanced Training  Tools for Multilateral Trade Negotiations on 
Agriculture – UNCTAD, 2003  

2. Declaration on Urban Food Security and Food Marketing (1997-2004) 
– FAO,  

3. Annual Report 2003 – Department of Agriculture , 2003 
4. Annual Report 2003 – ITC, 2004 
5. The First Millennium Development Goals Report 2004: Achievement 

and Challenge- Islamic Republic of Iran, 2005  
 



15 
 

  
 جمالت فارسي 

         

 ی اقتصادیمناگرها ١
 

سه  (٣٨مشاره 
ماهه سوم سال 

١٣٨٣( 

بانک مرکزی مجهوری 
  اسالمی ايران

گزارش هفتگی  ٢
متوسط قيمت خرده 

 .....فروشی

بانک مرکزی مجهوری  ١٩/١/١٣٨۴
 اسالمی ايران

شاخص هبای توليد  ٣
 کننده درايران

بانک مرکزی مجهوری  ١٩/١/١٣٨۴
 اسالمی ايران

شاخص هبای عمده  ۴
کاالها فروشی 

 درايران

بانک مرکزی مجهوری  ١٩/١/١٣٨۴
 اسالمی ايران

نتايج بررسی  ۵
بودجه خانوار 
درمناطق شهری 

 ١٣٨٢ايران 

بانک مرکزی مجهوری  ١٣٨٢
 اسالمی ايران

نتايج بررسی  ۶
بودجه خانوار 
درمناطق شهری 

 ١٣٨٢ايران 

بانک مرکزی مجهوری  ١٣٨٢
 اسالمی ايران

گزارش هفتگی متوسط  ٧
ت خرده فروشی برخی قيم

خوراکی درهتران  ازمواد
هفته منتهی به 

٢١/١٢/١٣٨٣ 

بانک مرکزی مجهوری  -
 اسالمی ايران

نتايج بررسی  ٨
بودجه خانوار 
درمناطق شهری 

 ١٣٨٢ايران 

بانک مرکزی مجهوری  ١٣٨٢
 اسالمی ايران

شاخص هبای کاالها  ٩
وخدمات مصرفی 
درمناطق شهری 

ايران اسفندماه 

ديريت کل م
آماری 
 واقتصادی

نشريه اداره کل 
 آماراقتصادی



16 
١٣٨٣ 
 
 
 

       
 سرزمين سبز١٠

 
 مشاره -سال دوم

فروردين ٢۴و  ٢٣و٢٢
و خرداد  وارديبهشت

١٣٨٣ 

 ماهنامه -خصوصی
  اقتصادی

 اقتصاد آسيا١١
 

سال 
مشاره /دوازدهم

وف٨٣اسفند/۴۶٠
 و روردين

 ٨۴ارديبهشت

 خربی -خصوصی 
 اقتصادی

 کشاورزی١٢
 دراينرتنت

 

 هبمن -٢مشاره 
١٣٨٣ 

اسفند /٣مشاره 
 ١٣٨٣ماه 

وزارت جهاد 
 دفرت -کشاورزی

آمار وفناوری 
 اطالعات

 پژوهش وسازندگی١٣
 
 

 ٣مشاره /١۶جلد 
مشاره پی 

 /۶٣آيند
تابستان 

 ١٧-١۶جلد/١٣٨٣

فصلنامه علمی 
پژوهشی وزارت 
 جهاد کشاورزی

 ماهنامه –پرسش ١۴
 اقتصادی

دی  -٣مشاره 
 ١٣٨٣ماه 

 خصوصی

دی ماه  کشاورز١۵
 ٣٠١مشاره /١٣٨٣

 خصوصی

مشاره /٧سال  روستا وتوسعه١۶
 ١٣٨٣زمستان /۴

وزارت جهاد 
 سازمان –کشاورزی 

حتقيقات وآموزش 
 کشاورزی

 ريشه ها١٧
 

سال /۶١مشاره 
 ١٣٨٣/ يازدهم

 خصوصی

 اقتصاد وجامعه١٨
 

زمستان /٢مشاره 
١٣٨٣ 

فصلنامه موسسات 
 قتصاددين وا

 ماهنامه -خصوصی-٢٠-١٩مشاره  رهايی١٩
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١٣٨ -٢١۴    

   
زيس/کشاورزی/علمی

 ت حميطی
 سنبله٢٠

 
 ١٣٨٣اسفند   

 ٨۴ارديبهشت 
 ماهنامه -خصوصی

علمی 
زيس/کشاورزی/فنی/

 ت حميطی
خشکی وخشکسالی ٢١

 کشاورزی
 /١٣و١۴ مشاره

١٣٨٣ 
وزارت 

 جهادکشاورزی
 -پيام يونسکو٢٢

 مذهب وسياست
 

 و  شهريور 
 ١٣٨٣ماه مهر

   
  

 يونسکو
 
 
 

٢٣
 

پيام جهاد 
 کشاورزی

 

 
و٣٧و٣۶و٣۵مشاره
و ١٣٨٣  /٣٨

  ٨۴فروردين 

وزارت جهاد 
 کشاورزی

جمله بانک مرکزی ٢۴
مجهوری اسالمی 

 ايران

سه ماهه سوم  ٢٧٩/٢٨٠مشاره 
 -١٣٨٣وچهارم سال 

 سال چهل وسوم
 دامپروران٢۵

 
 –سال چهارم 

 -٣٨مشاره 
 ١٣٨٣دماه اسفن

جمله ختصصی مرغداری 
 ودامپروران ايران

 فصلنامه –شاکا ٢۶
پژوهشهای 

اقتصادی اجنمن 
  علمی

دانشگاه سيستان  ٨٣زمستان 
 دانشکده –وبلوچستان 

–اقتصاد وعلوم اداری 
 اجنمن ملی

سال  سبزينه٢٧
مشاره /چهارم
پياپی (ششم

) يازدهم
پائيزوزمستان 

١٣٨٣ 

فصلنامه ختصصی 
فضای 

آمو/علمی(ورسبزکش
فرهنگی واطالع /زشی

 )رسانی

کشاورزی وتوسعه ٢٨
 پايدار

مشاره /سال اول
اول هبمن ماه 

٨٣ 

 خصوصی
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مشاره /سال دوم ٢٣اده٢٩

هبمن /يازدهم
١٣٨٣ 

نشريه علمی 
آموزشی اطالع 

 رسانی
نشريه کشاورزی ٣٠

 ودامپروری
 

 -٩٢٩مشاره 
پانزدهم اسفند 

انتشار ١٣٨٣(
روز ) هرپانزده

 يکبار

 خصوصی

بررسيهای ٣١
–علمی (بازرگانی 

  )ترويجی

سال /دوره جديد
مشاره /اول
مهروآبان /هشتم

١٣٨٣ 

ماهنامه اقتصادی 
 وبازرگانی

 کشاورزی وصنعت٣٢
 

/ سال ششم 
 ۶٣مشاره 

/ سال ششم 
 ۶۴مشاره 

/ ماهنامه کشاورزی
اقتصاد/فنی/صنعتی

  ی

شاخص قيمت توليد ٣٣
  کننده خبش صنعت

 مرکزآمارايران  ١٣٨٣دی ماه 

آمارگيری ٣۴
ازکارگاه های 
  خدمات اينرتنت

سازمان مديريت  ١٣٨٢سال 
وبرنامه ريزی 

مرکزآماراير/کشور
 ان
 

 –سال چهاردهم  روند٣۵
مشاره های 

 پاييز ۴٣و۴٢
 وزمستان

 ختصصی–نشريه علمی 
بانک مرکزی مجهوری 

 اسالمی ايران

-٣٠۴مشاره   گمرک ايران٣۶
٣١/١/١٣٨۴ 

  گمرک ايراننشريه

سال دهم مشاره  علوم کشاورزی٣٧
 ١٣٨٣ سال ٢و١

 -جمله علمی پژوهشی
دانشگاه آزاد 

 ايران
شاخص هبای کاالهای ٣٨

صادراتی درايران 
فروردين ماه 

١٣٨۴  

مديريت کل 
 آماری اقتصادی

اداره 
 آماراقتصادی
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 –خربنامه ٣٩

رويدادها وحتوالت 
سازمان جهانی 

 جتارت

ه مشار/سال م 
اسفند ) / ۶٨(

١٣٨٣ 

 وزارت بازرگانی

 –سال ششم  کشت وصنعت/ دام ۴٠
 ٨٣اسفند 
سال 

خرداد /هفتم
١٣٨۴  

 - کاربردی–ختصصی 
 حتليلی

جمله علوم ۴١
 کشاورزی ايران

 

 مشاره – ٣۶جلد 
 ١٣٨۴ سال -١

 –نشريه علمی 
پژوهشی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه 

 )کرج(هتران 
 برزگر۴٢

 
  و ارديبهشت 

  ١٣٨۴خرداد 
نشريه کشاورزی و 

 دامپروری
 دامپروران۴٣

 
 –سال پنجم 

 – ٣٩مشاره 
فروردين ماه 

١٣٨۴ 

جمله ختصصی 
مرغداران 

 ودامپروران ايران

 کشت وصنعت/دام۴۴
 

 –سال هفتم 
 ٨۴ارديبهشت 

 - کاربردی –ختصصی 
 حتليلی

/ سال دهم  بيوتکنولوژی۴۵
/ ١٠٢مشاره 

 ١٣٨۴فروردين 

ريهای دفرت مهکا
فناوری رياست 

 مجهوری
بورس کاالی ۴۶

 کشاورزی
 

شنبه هفدهم 
 ١٣٨۴ارديبهشت 

 خصوصی

ويژه گردشگری ۴٧
  وطبيعت
 

 –سال چهارم 
نيمه اول 

 ١٣٨۴فروردين 

گزيده اطالع رسانی 
 گروه جهاد

 –علمی (نيوار۴٨
 )ترويجی

 – ۵٣و۵٢مشاره 
هبار وتابستان 

١٣٨٣ 

جمله علمی وفنی 
 سازمان 

 سی کشورهواشنا
 تعاون۴٩

 
مشاره 

پياپی /١۶٣
ماهنامه 

اجتماعی /اقتصادی
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فروردين /٢۵٢

٨۴ 
 وفرهنگی

 کشاورز۵٠
 

ارديبهشت ماه 
١٣٨۴-   

ماهنامه کشاورزی 
اقتصادی / علمی /

 وانتقادی
/ فصلنامه علمی -١٣٨٣زمستان  جنگل ومرتع۵١

 -اجتماعی/ اقتصادی
/ سازمان جنگل ها

 مراتع وآخبيزداری کشور
کشاورزی ۵٢

 دراينرتنت
 

مشاره 
چهارفروردين 

 ١٣٨۴ماه 

معاونت برنامه 
 ريزی وآقتصادی

ناوری فدفرتآمارو
 اطالعات

 طنين روستا۵٣
 

سال پنجم 
مشاره /
 ٨۴هبار /هفدهم

 –فصلنامه ترويجی 
 آموزشی

  ماهنامه صنعت ١٣٨۴سال هشتم   بسته بندی۵۴
/ ۴۵مشاره  جملس وپژوهش۵۵

پائيز /١١سال
١٣٨٣ 

نشريه مرکز پزوهش 
های جملس شورای 

 اسالمی
مجعيت دفاع ۵۶

 ازتوليد ملی
مشاره 

ارديبهشت /١۵
٨۴ 

بولنت داخلی مجعيت 
 دفاع ازتوليد ملی

مشاره م /سال دوم خوشه۵٧
اسفند /ودهم

 ١٣٨۴وفروردين 

 خصوصی

فصلنامه پژوهشی ۵٨
حتقيقات گياهان 

دارويی 
 ومعطرايران

س/٣مشاره/٢٠جلد
 ١٣٨٣ال 

سسه حتقيقات مو
 جنگلها ومراتع

جمله گياه شناسی ۵٩
 ايران

مشاره /١٠جلد 
 ١٣٨٣سال /٢

موسسه حتقيقات 
 جنگلها ومراتع

فصلنامه ۶٠
پژوهشنامه 

 اقتصادی

سال 
مشاره /چهارم
زمستان /چهارم

١٣٨٣ 

پژوهشکده 
/   اموراقتصادی

  پژوهشی-علمی 

 ژوهشی پ–علمی مشاره / ١٩جلد   جمله چغندرقند۶١
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١٣٨٢/ ١ 

پيش بينی های ۶٢
فصلی ادوارجتاری 

  ايران

پژوهشکده پولی  ۴مشاره 
بانک /وبانکی 

مرکزی مجهوری 
 اسالمی ايران
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