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در آستانه 1391اسفندماه 22ناپذیر این رادمرد بزرگ است که در تاریخ هاي خستگیی از فعالیتیهاهآنچه ذکر شد، فشرد

.بیداري طبیعت چشم از جهان فرو بست و به جاودانگی پیوستبهار و 

بعد بر عهده داشت که خدماتش  به1377، از سالهاي ایشان را استاد فرهیخته شادروان دکتر عباس وثیقویراستاري نوشته

. به درود حیات گفت1391ماه ندشادروان دکتر عباس وثیق در سحرگاه روز اول اسف.براي دکتر علی اقبالی بسیار ارزشمند بود

.روانش شاد و یادش گرامی باد

  .بادگرامییادشوشادوانش. رفروبستجهانازچشم1391اسفند22روزسحرگاهدردکتر علی اقبالی استاد

  



  هاي تألیفی و ترجمه دکتر عباس وثیقکتاب

، ترجمه دکتر عباس وثیق1381خدا و علم به سوي متارآلیسم، -1

-https://www.gisoom.com/book/1241074/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
9%85D9%84%D9%B8%%D-9%88%D-7A8%AF%D8%AE%D8%D%/  

  ، تألیف دکتر عباس وثیق1387کالبد عشق، -2

اسماعیل شهبازي دکتر هاي تألیفی کتاب

ـــ برنامه1 سعه روشـ شاراتریزي براي ترویج و تو ستاها. از انت سۀهاي نوین در رو شاورزيعالیگروه ترویج، مدر همدان، ک

  ، تهران.1352تهران، مهردانشگاهوانتشاراتپ، موئسسۀچا3شمارة

ـــ مقدمه2 هاي نوین در روستاها. از انتشارات دانشکده کشاورزي و دامپروري رضائیه ، اي برآموزش وترویج و توسعه شیوهـ

  ان.، تهر1354، چاپ فاروس ایران ، شهریورماه 5شماره 
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=searchextrainfo&Type=subject&DocID

lang=fa&342995=  
  

هاي ترویج کشاورزي هاي علمی و تحقیقی در زمینهیان نامه، رساله، مجموعه مقاالت، و جزوهـ راهنماي تهیه و تدوین پا3

  ، تهران.1369و امور روستایی. از انتشارات سازمان ترویج کشاورزي، 

ی، ریزي و تألیف کتب درســــ کشاورزي و منابع طبیعی. به اتّفاق مهندس محمّدرضا عبدالملکیان، از انتشارات دفتر برنامه4

  ، تهران.1370، سال1053ریزي، وزارت آموزش و پرورش، شمارة سازمان پژوهش و برنامه

، 1372، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اوّل، 2188ـ توسعه و ترویج روستایی. از انتشارات دانشگاه تهران، 5

  تهران، و براي این تألیف، دریافتِ: 

  ،1372دانشگاهی ایران در سال ن دورة برگزاري کتب برگزیدةلوح تقدیر و جایزة پنجمی  -* 

  ، تاالر فردوسی دانشگاه تهران ، تهران .1373دوازدهم  اردیبهشت ماه         

  ،1372جـایزة اوّل، تنـدیس جشـنوارة و دیپلم افتخار بهترین تألیف کتاب سال روستا در سال   -* 

  ، تئاترشهر، تهران.1373ستا در شهریور ماه سال هشتمین جشنوارة هنري ـ ادبی رو       

  ،1372کتاب سال جمهوري اسالمی ایران در سال برايجمهوريجایزة اوّل و لوح تقدیر ریاست  -* 

  ، تاالر وحدت،  تهران. 1373ماهبهمن15ایران، در دوازدهمین دورةکتابِ سال جمهوري اسالمی        
http://press.ut.ac.ir/book_2726.html  

  

ـــ توسعه و ترویج روستایی. از انتشارات دانشگاه تهران، 6 ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه 3796، شمارة مسلسل 2188ـ

ضافات در زمستا1372تهران، چاپ اول  شابِک:1375ن ، چاپ دوم با تجدید نظر و ا ، ISBN 964–03–3796-X، شمارة 



ستانچاپ ستان 1381سوم در تاب صالحات در زم ضافات و ا سال 1384و چاپ چهارم با تجدیدنظر، ا و چاپ پنجم در 

1394.  

جمن کشاورزي، به ابتکار انسپاس و تندیسِ بلورینِ اولین جشنوارة کتاب علوم ترویج وآموزشِمفتخر به دریافتِ لوح   -*   

  کشاورزيِ ایران، تهران.  بانک،1386ورزي ایران،  هفتم اسفندماه ترویج و آموزش کشا

ـ ترویج و آموزشِ کشاورزي. (شامل تعریف7 و معادل فارسی و واژه هاي علمی) ، جلد ـ فرهنگ کشاورزي و منابع طبیعی 

روه علوم کشاورزي، فرهنگستان علوم جمهوري کشاورزي)، گوآموزشِششم ( با همکاري سه نفر از اعضاي زیرشاخۀ ترویج

  .1379تهران، چاپ اوّل درسالوانتشارات دانشگاهاسالمی ایران، مؤسسۀ چاپ

سالبه عنوان 1382جلدي در بهمن ماه 15این مجموعۀ -* شد و مؤلفین  1381کتابِ  لوح دریافتِمفتخر بهآن شناخته 

  شدند.و ارشاد اسالمیاز وزیرِ فرهنگ جمهور وجوایزکتاب سال تقدیرِ ریاست
http://farspage.com/w/14/zjm9m  

  

  ، تهران 1381اوّل،شقایق روستا، چاپهنريانتشارات مؤسّسه فرهنگیـ روستازادگان دانشمند. از8
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647492596/ref=sr_2_1000_title_7  

  

  .1384ـ جنبش چارپایان. مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ اوّل 9
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640010138/ref=sr_2_1000_title_6  

  

  ، نویسندة لبنانی، »ناجی نعمان2007المللی ادبی سال جایزة بین«دریافتِ لوح افتخارِ مفتخر به  -*

  ). 1386فرهنگستان علوم، پائیز 24خبرنامۀ شمارة 12، تهران.( صفحۀ 1386شهریورماه   

ــتاري دکترعباس-10 ــرویراس ــتائی. تألیف جمعی به س ــهري و روس ــنامه مدیریت ش ــنامۀ بزرگ دانش ــعیدي، بنیاد دانش س

کشور)، ناشر مؤسسۀ فرهنگی، (وزارتهاي کشوردهیاريوهافارسی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) و سازمان شهرداري

  .1387اول، زمستانچاپمطبوعاتی، تهران،ورسانیاطالع

  .1388ـ جنبش چارپایان. مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم با اصالحات واضافات التین، 11

ـ ترویج و آموزشِ کشاورزي. گروه علوم کشاورزي، فرهنگستان علوم جمهوري ـ فرهنگ نوین12 کشاورزي و منابع طبیعی 

  ،تهران.1389ه تهران، زمستان سالاسالمی ایران و انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگا
http://press.ut.ac.ir/book_785_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%86%D9
%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8

5%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B7%D8%A8%DB%8CC+%D9%88+%D9%8
D8%B9%DB%8C+(%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%

D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C)%%
D8%8C+(%D8%AC%D9%84%D8%AF+%D8%AF%D9%88%D9%85)+3075.html  

  

ـــ درآمدي برآسیب13 تحقیقاتی و فناوري، مرکز بهشتی، پارك علمی، از انتشارات دانشگاه شهیدروستائی. شناسی توسعهـ

ــتی، چاپ اول، تهران، پائیز  ــهیدبهش ــگاه ش ــارات دانش ــگاه 1389چاپ و انتش ــت دانش . دریافت لوح تقدیر و جایزه از ریاس



سه سم هفتۀ پژوهش،  شتی، مرا صادي7/10/89شنبهشهیدبه شکدة علوم اقت شتی، دان شهیدبه س، تاالر سی و  شگاه یا دان

  شهیدبهشتی، تهران.
-https://www.sbu.ac.ir/pardis/Zirab/Pages/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C
-D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%

%E2%80%8C%D9%87%D8%A7D8%A7%D8%B2%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%
-%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A-D9%8A%
-D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%
-D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%

D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A.aspx%  
  

  .1389ـ ستارگان آسمان روستا. انتشارات مؤسّسۀ اطّالعات، تهران، چاپ اول، زمستان 14
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=searchextrainfo&Type=author&DocID

lang=fa&1182090=  
  

ستارهائی از ترویج در -15 مرکز چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، توسعۀ روستائی . از انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،جُ

بهشتی در مراسم هفته تقدیر از آقاي دکتر محمدمهدي طهرانچی ریاست دانشگاه شهیددریافت لوح . 1392آذرماه)25پائیز(

رابی قزاقستان، در روز تانوف ریاست دانشگاه فاروفسور موپژوهش با حضور مهمان افتخاري  دانشگاه  شهید بهشتی، جناب پ

تألیف اینبهشتی دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناسبتدرسالن شهید26/9/1393چهارشنبه 

  .1392کتاب درسال 
-ww.sbu.ac.ir/pardis/Zirab/Pages/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8Chttps://w
-D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%

D8%A7%D8%B2%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%
-%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A-D9%8A%
-D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%
-%D9%8A%D9%84D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%

D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A.aspx%  

شیدي  -16 ضی ایران در دهه چهل خور صالحات ار سندگان:بازنگري جریان ا شهبازي و دکتر عباس . نوی سماعیل  دکتر ا

  دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.) ، مرکز چاپ و انتشارات، 1395نوروزي(در جریان طبع و نشر در سال 
-https://www.sbu.ac.ir/pardis/Zirab/Pages/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C
-D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%

D8%A7%D8%B2%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%
-%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A-D9%8A%
-D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%
-%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%

D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A.aspx%  
  
  

  تألیف و ترجمه دکتر منصور غالمیهاي کتاب

  



)1380ترجمه کتاب فیزیولوژي درختان میوه مناطق معتدله (انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، -1
tps://www.adinehbook.com/gp/product/9646883277ht  

)1384ترجمه کتاب روش تدریس اساتید دانشگاه در مراکز آموزش عالی (انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، -2

تألیف راهنماي کاشت، داشت و برداشت گردو (چاپ شده توسط سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، معاونت آموزش -3

)1385نی، وزارت کشاورزي، و تجهیز نیروي انسا
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647908511  

)1386ترجمه کتاب بیولوژي انگور (انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، -4

  

  ترجمه دکتر وحیدرضا اوحديهاي کتاب

  

االستیسیته و ژئومکانیک نوشته پروفسور دیویس و سالوادوراي، انتشارات دانشگاه بوعلی سیناترجمه کتاب -1

-https://www.adinehbook.com/gp/search?search
alias=books&rh=n%3A1000%2Cp_6%3A%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586

5D9%2587%2B%25D8%25A8%25D9%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%2
%2588%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%2B%25D8%25B3%25D9%258A%

25D9%2586%25D8%25A7%2Cp_11%3Arelevancerank&page=4  

  

  

  دکتر محمدعلی زلفی گلتألیفی هاي کتاب

  
  "مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین"تالیف کتاب-1

w.simayedanesh.ir/product/book/5404/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%http://ww
-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-86%DB%8C
-D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%
-%D8%A8%D8%A7-D8%A2%D9%84%DB%8C%
-D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C%

9%86C%D%8DB9%88%D9%86%D%/  

"دانش براي دانایی"تألیف کتاب-2

  

  

  مسعود شمس بخشدکتر تألیفی هايکتاب

  



"هاي آنالیز فیلوژنتیکیروش"تالیف یک جلد کتاب با عنوان -1
https://www.adinehbook.com/gp/product/6005228540  

  محمد ملکیدکتر هاي کتاب

  

االستیسیته در خاك، انتشارات دانشگاه بوعلی سیناکاربرد تئوري -1

-https://www.adinehbook.com/gp/search?search
alias=books&rh=n%3A1000%2Cp_6%3A%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586

%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25A8%25D9
5B9%25D9%2584%25D9%258A%2B%25D8%25B3%25D9%258A%%2588%25D8%2

25D9%2586%25D8%25A7%2Cp_11%3Arelevancerank&page=4  

  

  

  

  احمد خدادادي درباندکتر هاي کتاب

  

، دکتر احمد خدادادي دربان1384فرایندهاي میکروبیولوژي تصفیه فاضالب، پیام خجسته، -1
https://www.adinehbook.com/gp/product/9649486127  

، دکتر احمد خدادادي دربان1386هاي مهندسی، فدك ایساتیس، ها در پروژهکاربرد ژئوسنتتیک-2

د خدادادي دربان،دکتر احم1390کاربرد فلوتاسیون در محیط زیست، فدك ایساتیس، -3

، ترجمه دکتر احمد خدادادي دربان 1393راهنماي برآورد هزینه تجهیزات تصفیه آب، -4
http://www.isba.ir/MainPage.aspx?ID=6303&kind=6&bcode=7  

  ، ترجمه دکتر خدادادي دربان1393فاضالب، کاربرد اشعه فرابنفش در بهسازي آب و -5


