دروس و ضرایب و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته های محیط زیست و انرژی

دروس و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته های محیط زیست
 -1کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضالب
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

ریاضیات مهندسی

2

مکانیک حرارت و سیاالت

2

تصفیه آب و فاضالب

3

آلودگیهای محیط زیست

3

-2کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

ریاضیات مهندسی

2

مکانیک حرارت و سیاالت

2

آلودگی هوا و روشهای کنترل آن

3

آلودگیهای محیط زیست

2

-3کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-منابع آب
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

ریاضیات مهندسی

2

مکانیک حرارت و سیاالت

3

تصفیه آب و فاضالب

2

آلودگیهای محیط زیست

2

هیدرولوژی مهندسی

3

-4کارشناسی ارشد منابع طبیعی (محیط زیست)-زیستگاه و تنوع زیستی
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی

3

ارزیابی محیط زیست

2

شناخت و حمایت محیط زیست

2

اکولوژی حیات وحش

3

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

2

آلودگیهای محیط زیست

2

-5کارشناسی ارشد منابع طبیعی (محیط زیست)-آلودگی های محیط زیست
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی

3

ارزیابی محیط زیست

2

شناخت و حمایت محیط زیست

2

اکولوژی حیات وحش

2

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری
آلودگیهای محیط زیست

2
3

-6کارشناسی ارشد منابع طبیعی (محیط زیست)-ارزیابی و آمایش سرزمین
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی

3

ارزیابی محیط زیست

3

شناخت و حمایت محیط زیست

2

اکولوژی حیات وحش

2

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

2

آلودگیهای محیط زیست

2

-7کارشناسی ارشدبرنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست -مدیریت
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

آماروروش های تحلیل سیستم ها

2

شناخت و ارزیابی توان محیط زیست

3

اکولوژی عمومی

2

مبانی مدیریت

2

آلودگیهای محیط زیست

2

-8کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

مبانی حقوق

3

کلیات حقوق محیط زیست

3

شناخت محیط زیست

2

مقدمات حقوق بینالملل

3

آلودگیهای محیط زیست

2

-9کارشناسی ارشد برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست -اقتصاد محیط زیست
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

روشهای آماری

2

ارزیابی محیط زیست

2

شناخت محیط زیست

2

اقتصاد عمومی (خرد و کالن)

2

آلودگیهای محیط زیست

2

-10کارشناسی ارشدمهندسی طراحی محیط زیست
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

شناخت محیط زیست

2

تاریخ طراحی محیط

2

مبانی طراحی محیط

3

آلودگیهای محیط زیست

2

-11کارشناسی ارشدمدیریت محیط زیست( )HSE
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

مبانی بهداشت حرفهای

2

مبانی ایمنی صنعتی

2

مبانی مدیریت

2

آلودگیهای محیط زیست

2

ریاضیات آماری

2

-12کارشناسی ارشد برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست -آموزش
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

2

روشهای آماری

2

اصول و روشهای برنامهریزی درسی

3

شناخت محیط زیست

2

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست

3

آلودگیهای محیط زیست

2

-13کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

مبانی جغرافیای طبیعی و سیستم اطالعات جغرافیایی

2

اصول تفسیر عکسهای هوایی و سنجش از دور

3

شناخت و ارزیابی محیط زیست

2

ریاضیات و آمار احتماالت

3

هیدرو اقلیم

2

 -14کارشناسی ارشد طبیعت گردی (اکوتوریسم)
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

جاذبه های توریستی ایران

3

مبانی جغرافیای طبیعی

2

مبانی جغرافیای شهری و روستایی

1

فلسفه جغرافیا

2

آمار

1

مبانی جغرافیای انسانی

1

-15کارشناسی ارشد زمینشناسی زیستمحیطی
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

2

سنگ شناسی و پترولوژی

2

زمین شناسی اقتصادی و ژئو شیمی

2

زمین شناسی زیست محیطی

3

زمین شناسی ایران

1

-16کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی  -سیستمهای انرژی
دروس امتحانی

ضریب

ریاضیات مهندسی و معادالت دیفرانسیل

3

زبان تخصصی انگلیسی

2

انتقال حرارت و ترمودینامیک

2

تولید و نیروگاه

2

سوخت و احتراق

2

بررسی سیستمهای قدرت

2

مکانیک سیاالت

2

سیستمهای کنترل خطی

2

-17کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر
دروس امتحانی

ضریب

ریاضیات مهندسی و معادالت دیفرانسیل

3

زبان تخصصی انگلیسی

2

انتقال حرارت و ترمودینامیک

2

تولید و نیروگاه

2

سوخت و احتراق

2

بررسی سیستمهای قدرت

2

مکانیک سیاالت

2

سیستمهای کنترل خطی

2

-18کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی – تکنولوژی انرژی
دروس امتحانی

ضریب

ریاضیات مهندسی و معادالت دیفرانسیل

3

زبان تخصصی انگلیسی

2

انتقال حرارت و ترمودینامیک

2

تولید و نیروگاه

2

سوخت و احتراق

2

بررسی سیستمهای قدرت

2

مکانیک سیاالت

2

سیستمهای کنترل خطی

2

-19کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

اقتصاد خرد

4

انرژی

2

اقتصاد کالن

4

ریاضیات

2

آمار و اقتصاد سنجی

2

دروس تخصصی (تجارت بین الملل،مالیه بین
الملل،بخش عمومی،پول وبانکداری  ،اقتصاد اسالمی)

3

دروس و ضرایب آزمون دکتری رشته های محیط زیست

 -1دکتری سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
دروس امتحانی

ضریب

استعداد تحصیلی

1

زبان انگلیسی

1

دروس تخصصی کارشناسی
(ریاضی و آمار – سیستم اطالعات جغرافیایی و

4

سنجش از دور)
دروس تخصصی کارشناسی ارشد
(روش تحقیق در سنجش از دور و – GIS

4

تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای)

 -2دکتری مهندسی محیط زیست
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

ریاضیات مهندسی

3

مکانیک حرارت و سیاالت

2

آب و فاضالب

2

آلودگی هوا و روشهای کنترل آن

2

آلودگیهای محیط زیست

2

 -3دکتری محیط زیست
آلودگی های محیط زیست

دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

آلودگیهای محیط زیست

2

ارزیابی محیط زیست

2

شناخت محیط زیست

2

آلودگیهای صنعتی

2
تنوع زیستی

دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

آلودگیهای محیط زیست

2

اکولوژی منابع طبیعی و حیات وحش

2

شناخت محیط زیست

2

مدیریت پارکها و حیات وحش

2

آمایش محیط زیست

دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

آلودگیهای محیط زیست

2

آمایش سرزمین

2

شناخت محیط زیست

2

ارزیابی محیط زیست

2

 -4دکتری مدیریت محیط زیست  -مدیریت محیط زیست
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

مدیریت محیط زیست

3

شناخت و ارزیابی محیط زیست

3

ریاضیات آماری و روش تحقیق

2

آلودگیهای محیط زیست

2

 -5دکتری مدیریت محیط زیست -حقوق محیط زیست
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

2

مدیریت و برنامهریزی محیط زیست

2

حقوق بین الملل محیط زیست

3

حقوق داخلی محیط زیست

3

شناخت محیط زیست

1

 -6دکتری مهندسی سیستمهای انرژی
دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

3

تحلیل سیستمهای انرژی

2

ریاضیات مهندسی و محاسبات عددی

2

ترمودینامیک و انتقال حرارت

2

کنترل بهینه سیستمهای اقتصادی

2

سوخت و احتراق پیشرفته

2

تکنولوژی پینچ و تحلیل جریان اگزرژی

2

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

2

بخشی از مراجع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
منابع کارشناسی ارشد
 .1آب و فاضالب
Wastewater Engineering (Treatment, Disposal, Reuse), George Tchobanolous,
Metcalf & Eddu Inc
Unit Operation and Process in Environmental Engineering, Tom D. Reynolds, and
Paul A. Richarda, pws publishing company
 -طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب ،ترجمه :علی ترابیان ،ناشر :دانشگاه تهران

-

 .2ارزیابی و آمایش سرزمین (کارشناسی ارشد)
-

شالوده آمایش سرزمین ،نویسنده :مجید مخدوم ،ناشر :دانشگاه تهران1391 ،

-

انسان و محیطزیست ،نویسنده :فاطمه ناصحی و مسعود منوری ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل1390 ،

-

ارزیابی ریسک اکولوژیک ،نویسنده :مسعود منوری و عباسعلی دامن گیر ،ناشر :انتشارات میترا1390 ،

-

ارزیابی اثرات زیست محیطی ،نویسنده :مسعود منوری ،ناشر :انتشارات میترا ،1387 ،چاپ دوم

 .3اقتصاد خرد:
-

مبانی اقتصاد ،نویسنده :مسعود نیلی ،ناشر :نشر نی

-

تئوری و مسائل اقتصاد خرد ،نویسنده :سالواتوره ،ترجمه :سبحانی ،ناشر :نشر نی

-

اقتصاد خرد ،نویسنده :تیمور محمدی ،ناشر :انتشارات پارسه1386 ،

-

اقتصاد خرد ،نویسنده :محسن نظری ،ناشر :انتشارات پوران پژوه1390 ،

 .4اقتصاد کالن
-

اقتصاد کالن ،نویسنده :فریدون افضلی ،ناشر :نشر نی

-

اقتصاد کالن ،نویسنده :تیمور رحمانی ،ناشر :انتشارات پارسه ،1390 ،جلد  1و 2

 .5اکولوژی عمومی
-

اکولوژی عمومی ،نویسنده :محمدرضا اردکانی ،ناشر :دانشگاه تهران1386 ،
اکولوژی عمومی ،نویسنده :علی اصغر نیشابوری ،ناشر :دانشگاه پیام نور1382 ،

 .6آلودگی محیطزیست
-

مهندسی محیطزیست ،نویسنده :مجید عباسپور ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی ،جلد  1و  ،1387 ،2چاپ پنجم

-

مدلسازی آلودگی هوا ،نویسنده :مجید عباسپور ،ناشر :دانشگاه صنعتی شریف

-

الیه اوزون و محیطزیست ،نویسنده :مجید عباسپور ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی

-

مواد زائد جامد ،نویسنده :قاسمعلی عمرانی ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی

-

انرژی ،محیطزیست و توسعه پایدار ،نویسنده :مجید عباسپور ،ناشر :موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

-

آلودگیهای محیطزیست (آب و خاک و هوا و صوت) ،نویسنده :مینو دبیری ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی1389 ،

-

آلودگیهای محیطزیست ،نویسنده :فروغ گلکار ،علیرضا فرهمند ،ناشر :ماندگار1389 ،

-

شناخت ،پیشگیری و کنترل آلودگیهای محیطزیست ،نویسنده :هویدی ،ناشر :خانیران1391 ،

-

آلودگیهای محیطزیست ،نویسنده :افیونی عرفان منش ،ناشر :دانش1390 ،

-

آلودگیهای محیطزیست (هوا ،آب ،پسماند ،صدا) ،نویسنده :نبی اله منصوری ،ناشر :آراد کتاب1390 ،

-

آلودگی هوا ،نویسنده :منصور غیاث الدین ،ناشر :دانشگاه تهران

 .7آمار و اقتصادسنجی
-

اقتصاد نفت در نظریه و عمل ،نویسنده :احمدیان ،ناشر :نشر تربیت مدرس

 .8انرژی
-

انرژی ،محیطزیست و توسعه پایدار ،نویسنده :مجید عباسپور ،ناشر :نشر شریف

-

مطالب قابل طرح در درس انرژی در رشته اقتصاد انرژی

تعاریف انرژی ،اهمیت انرژی ،منابع انرژی ،منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر ،جغرافیایی ذخایر انرژی در جهان،
استخراج و برداشت از ذخایر ،سیاستهای مربوط به انرژی ،مسائل کاهش مصرف انرژی ،عرضه و تقاضای انرژی،
مکانیسم بازار ،محاسبه ارزش حرارتی منابع انرژی زای مختلف ،واحدهای انرژی و فاکتورهای تبدیل انرژیها به یکدیگر،
هزینه تولید انرژی و سرمایهگذاری ،منابع اطالعاتی در زمینه انرژی ،اقتصاد و انرژی ،مسائل تخصیص منابع ،مدلهای
پیشبینی مصرف انرژی ،سیاستهای انرژی دولتها :رشد اقتصادی /رشد مصرف ،بازدهی انرژی ،صرفه جویی در انرژی،
سیاست های دولتها در مورد محیطزیست و نقش آنها در استخراج منابع انرژی

 .9دروس تخصصی (تجارت بین الملل ،مالیه بین الملل ،بخش عمومی ،پول و بانکداری ،اقتصاد اسالمی)
-

حقوق تجارت بین الملل ،تالیف :شیروی ،ناشر :نشر سمت

-

تجارت بین الملل ،تالیف :سالواتوره ،ترجمه :ارباب ،ناشر :نشر نی

-

پول ،ارز و بانکداری ،نویسنده :احمدی و صفرزاده ،ناشر :نشر روز علم

-

اقتصاد منابع تجدیدشونده ،فصل هشتم ،نویسنده :احمدیان ،ناشر :نشر سمت

-

اقتصاد سنجی ،ترجمه :کیانی

-

کاربرد ریاضی در اقتصاد و مدیریت ،نویسنده :کاظمی

 .10ریاضیات آماری
-

ریاضیات آمار و احتماالت ،نویسنده :بهبودیان

 .11روشهای آماری
-

مفاهیم پایه ای آمار و احتمال ،نویسنده :عبدالرضا بازرگان الری ،ناشر :انتشارات دانشگاه شیراز ،1386 ،چاپ دوم

 .12ریاضیات مهندسی
-

ریاضیات مهندسی پیشرفته ،ترجمه :حسین فرمان و سیامک کاظمی ،ناشر :نشر دانشگاهی ،جلد  1و 2

 .13زبان تخصصی انگیسی (اقتصاد انرژی)
-

IGPCC Report 2013
متون مربوط به ’ ‘Energy’ ، ‘OPECو ’ ‘Alternative Energiesدر Wikipedia

-

 .14زبان تخصصی انگلیسی (اقتصاد محیطزیست)
-

زبان تخصصی اقتصاد ،ناشر :انتشارات سمت
ناشر :انتشارات سمت

English for environmental health

-

 .15زبان تخصصی انگلیسی (آموزش ،مدیریت و برنامه ریزی محیطزیست -مدیریت)
Glossary of Terms for Negotiators of the Multilateral Environmental Agreements,
UNEP
Constitute of the I.R. Iran, Articles 1-4, 44-50
Basic Facts about the United Nations

-

 .16زبان انگلیسی (مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست )HSEMS
English for the student of environmental health
 .17شناخت محیطزیست
-

اکولوژی ،نویسنده :اردکانی ،ناشر :دانشگاه تهران1383 ،

-

-

شناخت محیطزیست زمین سیاره زنده ،ترجمه :عبدالحسین وهاب زاده ،نویسنده :بوتکین و ادوارد کلر ،ناشر :جهاد
دانشگاهی مشهد1382 ،

-

مبانی محیطزیست ،ترجمه :وهاب زاده ،نویسنده :کنت وانت ،ناشر :جهاد دانشگاهی1388 ،

-

زیستن در محیطزیست ،ترجمه:مجید مخدوم ،ناشر :دانشگاه تهران1380 ،

 .18کلیات حقوق محیطزیست
-

حقوق محیطزیست ،ترجمه :محمدحسن حبیبی ،ناشر :دانشگاه تهران ،1386 ،جلد  1و 2

-

مجموعه قوانین و مقررات محیطزیست ،ناشر :سازمان حفاظت محیط زیست ،1383 ،جلد  1و 2

 .19مبانی ایمنی
-

ایمنی کاربردی در صنایع ،نویسنده :احسان اله حبیبی ،ناشر :نشر فن آوران1387 ،

-

ایمنی و بهداشت برای مهندسین ایمنی ،نویسنده :ایرج محمدفام ،ناشر :نشر فن آوران1386 ،

 .20مبانی بهداشت حرفه ای
-

مبانی بهداشت حرفه ای ،نویسنده :علیرضا چوبینه و همکاران

-

مبانی بهداشت حرفه ای ،نویسنده :آرام تیرگر و همکاران

-

مهندسی صدا و ارتعاش ،نویسنده :رستم گلمحمدی ،ناشر :دانشجو1378 ،

 .21مبانی حقوق
-

مقدمه علم حقوق ،نویسنده :ناصر کاتوزیان ،ناشر :گنج دانش1392 ،

-

قانون مدنی ،از مجموعه قوانین حقوقی ،ناشر :گنج دانش ،مجد1392 ،

-

قانون مجازات اسالمی ،از مجموعه قوانین کیفری ،ناشر :گنج دانش ،مجد1392 ،

-

جزوه درسی مبانی حقوق ،فرهاد دبیری

 .22مبانی مدیریت:
-

مبانی مدیریت ،نویسنده :عبداهلل جاسبی ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی1384 ،

 .23مکانیک حرارت و سیاالت

-

مکانیک سیاالت و هیدرولیک ،نویسنده :حسن مدنی ،ناشر :جهاد دانشگاهی امیرکبیر
Fluid Mechanics, Victor lyle streeter, Mc Grow Hill

-

 .24مقدمه حقوق بین الملل
-

حقوق بین الملل عمومی ،نویسنده :محمدرضا ضیائی بیگدلی ،ناشر :گنج دانش1392 ،

-

بایسته های حقوق بین الملل عمومی ،نویسنده :رضا موسی زاده ،دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه1390 ،

-

جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی ،عباس پورهاشمی

 .25هیدرولوژی مهندسی
-

هیدرولوژی مهندسی ،نویسنده :محمد نجمایی ،ناشر :دانشگاه علم و صنعت

-

هیدرولوژی مهندسی ،نویسنده :احمد میرباقری ،ناشر :دانشگاه شیراز

منابع دکتری
 .1ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی
Valuing Environmental and Natural Resources, Timothy C. Haab and Kenneth E.Mc
Connell
Environmental and Resource Valuation with Revealed Preferences, a theoretical
guide to empirial Models, Series Editor Ian J.Bateman

-

 .2ارزیابی محیطزیست
-

درسنامه آمایش سرزمین ،واحد علوم و تحقیقات1390 ،

-

شالوده آمایش سرزمین ،نویسنده :مجید مخدوم ،ناشر :دانشگاه تهران1380 ،

-

ارزیابی اثرات زیست محیطی ،نویسنده :مسعود منوری ،ناشر :انتشارات میترا1388 ،

-

پیش بینی اثرات زیست محیطی ،واحد علوم و تحقیقات1389 ،

-

مدیریت محیطزیست ،نویسنده :مسعود منوری و فاطمه قنبری ،ناشر :واحد علوم و تحقیقات خوزستان1390 ،

-

ریسک اکولوژیک ،نویسنده :مسعود منوری و عباسعلی دامن گیر ،ناشر :انتشارات میترا1390 ،

 .3اقتصاد خرد
-

نظریه اقتصاد خرد ،نویسنده :فرگوسن ،مترجم :محمدروزبهان ،ناشر :مرکز نشر دانشگاهی ،1390 ،چاپ سوم ،جلد
1و2

-

تحلیل اقتصادی :نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد) ،نویسنده :موریس فیلیپس ،مترجم :کمیجانی ،ناشر :دانشگاه تهران،
 ،1389ویرایش اول چاپ  ،13جلد 1

-

تئوری اقتصاد خرد ،مترجمان :قره باغیان ،جمشید پژویان ،ناشر :رسا ،چاپ 15

 .4اقتصاد کالن
-

اقتصاد کالن ،نویسنده :روزبهان ،ناشر :انتشارات تهران و نشر تابان1383 ،

-

اقتصاد کالن (نظریه و سیاستهای اقتصادی) ،نویسنده :فریدون تفضلی ،ناشر :نشر نی ،1391 ،ویرایش اول چاپ 19

-

اقتصاد کالن (تئوری و سیاست ها) ،نویسنده :ویلیام اچ برانسون ،مترجم :عباس شاکری ،ناشر :نشر نی ،چاپ 19

 .5اقتصاد محیطزیست
-

اقتصاد منابع تجدیدشونده ،نویسنده :مجید احمدیان ،ناشر :سمت ،1389 ،چاپ 3

-

نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع پایان پذیر ،نویسنده :مجید احمدیان ،ناشر :سمت ،1391 ،چاپ 4

Environmental Economics,OXFORD, Charles D.Kolstad, Second Edition
Environmental Economics, theory and policy, Alfred Endres, December 2010

-

 .6آلودگیهای صنعتی
-

اصول کیفیت تصفیه آب و فاضالب ،نویسنده :شریعت پناهی ،ناشر :دانشگاه تهران ،1388 ،چاپ 8

 .7آلودگیهای محیطزیست
-

مدیریت مواد زائد جامد ،نویسنده :قاسمعلی عمرانی ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی1389 ،

-

مهندسی محیطزیست ،نویسنده :مجید عباسپور ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی ،1387 ،چاپ پنجم ،جلد  1و 2

-

آلودگی هوا (منابع ،اثرات و کنترل) ،نویسنده :منصور غیاث الدین ،ناشر :دانشگاه تهران1385 ،

-

آلودگیهای محیطزیست هوا ،آب ،پسماند ،صدا ،نویسنده :نبی اله منصوری ،ناشر :آراد کتاب1390 ،

 .8آلودگیهای محیطزیست (دکتری مدیریت محیطزیست)
-

آلودگی هوا ،نویسنده :منصور غیاث الدین ،ناشر :تهران1380 ،

-

مهندسی محیطزیست ،نویسنده :مجید عباسپور ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی ،1387 ،چاپ پنجم ،جلد  1و 2

-

آلودگیهای محیطزیست ،نویسنده :فروغ گلکار

-

آلودگی آب ،نویسنده :لعبت تقوی

-

مدیریت مواد زائد جامد ،نویسنده :قاسمعلی عمرانی ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی1389 ،

-

آلودگیهای محیط زیست ،نویسنده :مینو دبیری

 .9آمار و روش تحقیق
-

مفاهیم پایه ای آمار و احتمال ،نویسنده :عبدالرضا بازرگان الری ،ناشر :دانشگاه شیراز ،1386 ،چاپ دوم

-

آمار (مفاهیم ،روش ها و کاربردها) ،نویسنده :محمد نوفرستی ،ناشر :رسا ،چاپ 2

 .10آمایش سرزمین
-

درسنامه آمایش سرزمین ،واحد علوم و تحقیقات1390 ،

-

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک ،ناشر :انتشارات میترا1388 ،

-

شالوده آمایش سرزمین ،نویسنده :مجید مخدوم ،ناشر :دانشگاه تهران1380 ،

 .11حقوق بین الملل محیطزیست
-

حقوق بینالملل عمومی (بخش سوم حفاظت بینالمللی محیطزیست) ،نویسنده :پاتریک دییه و آلن پله ،ترجمه:
محمدحسن حبیبی ،ناشر :انتشارات اطالعات1382 ،

-

حقوق محیط زیست ،ترجمه :محمدحسن حبیبی ،ناشر :دانشگاه تهران ،1386 ،جلد  1و  2و 3

-

حقوق دریاها ،نویسنده :منصور پورنوری ،مرکز ملی اقیانوس شناسی ،1385 ،جلد  1و 2

-

حقوق بین الملل دریاها ،نویسنده :منصور پورنوری ،مرکز ملی اقیانوس شناسی1383 ،

-

حقوق بین الملل محیطزیست ،نویسنده :عباس پورهاشمی ،ناشر :نشر دادگستر1392 ،

 .12حقوق داخلی محیطزیست
-

مجموعه قوانین و مقررات محیطزیست ،ناشر :انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ،1383 ،جلد 1

-

قانون مجازات اسالمی ،از مجموعه قوانین کیفری ،ناشر :انتشارات مجد و گنج دانش1392 ،

-

قانون آئین دادرسی مدنی ،از مجموعه قوانین حقوقی ،ناشر :انتشارات مجد و گنج دانش1392 ،

-

مباحث درسی حقوق داخلی محیط زیست ،فرهاد دبیری1391 ،

-

مباحث درسی مسئولیت مدنی ،منصور پورنوری1391 ،

 .13روشها و تکنیکهای مدیریت محیطزیست
-

اصول و روشهای مدیریت زیست محیطی ،تالیف :کریستوفرجی بارو ،ترجمه :مهرداد اندرودی ،ناشر :کنگره1380 ،

 .14ریاضیات آماری و روش تحقیق (دکتری مدیریت محیطزیست)
-

روش تحقیق در محیطزیست ،نویسنده :لعبت تقوی ،ناشر :تاالب

-

کاربرد آمار در محیطزیست و تحلیل داده ها با نرم افزار  ،SPSSنویسنده :ساناز غازی

-

کاربرد آمار در مدیریت ،نویسنده :صدقیان

-

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ،نویسنده :غالمرضا خاکی

 .15زبان خارجه (انگلیسی) (دکتری حقوق)
International law dictionary
 ،2012انتشارات گنج دانش Law texts,

-

سایتهای کنوانسیون های زیست محیطیEnvironmental conventions texts,

-

 ،1982سایت The law of the sea convention, IMO

-

 .16زبان خارجه (انگلیسی) (دکتری مدیریت محیطزیست)
Environmental Engineering and Dictunary, 2001
Iran and National Communication to UNFCCC, 2010
Cool and Environment, 2006
UNEP Glossary of Words, 2004

-

 .17زبان خارجه (انگلیسی) (دکتری اقتصاد)
-

انگلیسی برای دانش جویان اقتصاد ،نویسنده :الهه ستوده نما و ماری ویرجینیاری احمدی و زهرا آقامحمدی
شیرازی ،ناشر :سمت ،1391 ،چاپ 12

 .18شناخت محیطزیست
-

اکولوژی ،نویسنده :اردکانی ،ناشر :دانشگاه تهران1383 ،

 .19شناخت و ارزیابی محیطزیست (دکتری مدیریت محیطزیست)
-

شناخت محیطزیست ،نویسنده :عبدالحسین وهاب زاده

-

آمایش سرزمین ،نویسنده :مجید مخدوم

-

پیش بینی اثرات زیست محیطی ،نویسنده :مسعود منوری ،ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات1388 ،

-

ارزیابی اثرات محیطی ،نویسنده :مسعود منوری ،نسرین اوتادی ،راضیه رحیمی

-

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک ،نویسنده :مسعود منوری

-

ارزیابی اثرات زیست محیطی ،نویسنده :مسعود منوری ،ناشر :ارزیابان محیط

-

مدیریت استراتژیک در محیطزیست ،نویسنده :عبدالرضا کرباسی ،مسعود منوری

 .20مدیریت محیطزیست (دکتری مدیریت محیطزیست)
-

مدیریت محیطزیست ،نویسنده :اندرودی

-

برنامه ریزی استراتژیک ،نویسنده :برامیسون ،ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی

-

برنامه ریزی استراتژیک ،نویسنده :پیرس و رابینسون ،ناشر :یادواره کتاب

-

مبانی مدیریت ،نویسنده :رابینز ،استیفن ،ناشر :دفتر پژوهشهای فرهنگی

-

مبانی مدیریت ،نویسنده :هانکر.جی ،ناشر :دفتر پژوهشهای فرهنگی

