
 گرامی دانشجویان و محترم مدرسان قابل توجه 

منابعی تعیین  گروههای معارف اسالمی و مهارت مشترک دروس برای ،1399-1400  دومدر نیمسال 

 .گرددتهیه  مطابق جدول ذیلمی بایست گردیده که 

 

 نحوه تهیه منبع حذفیات مؤلف نام منبع نام درس گروه مقطع
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 دانش خانواده و

 جمعیت

دانش خانواده و 

 جمعیت

 ویراست سوم

  6و  4فصل های :  جمعی از نویسندگان

قابل تهیه در معارف/ 

نمایندگی های نشر معارف 

 سراسر کشور و پاتوق کتاب

http://patogh.mobi 
اندیشه  (1اندیشه اسالمی)

 (1اسالمی)

 ویراست دوم

آیت اهلل سبحانی و 

 محمد رضایی
 )تمام4و  2بخش های: 

 فصل های این بخش(

 اخالق اسالمی

 )مبانی و مفاهیم(

 اخالق اسالمی

 )مبانی و مفاهیم(

 - محمد داودی

ک
تر

ش
ت م

ار
مه

 

محمد حسن زاده ،رضا  مستندسازی مستندسازی

 حسن زاده
دانشگاه جامع علمی  -

کاربردی با همکاری نشر 

خرید حضوری: دانشگاهی/

مراجعه به نمایندگی های 

علمی کاربردی فروش کتب 

مطابق لیست آدرس های 

ارسالی از سوی معاونت 

محترم پژوهش و فناوری 

طی نامه شماره 

م مورخ /45339/98

12/11/98 

مراجعه به  خرید اینترنتی:

نشر دانشگاهی به  سایت

 iup.ac.irآدرس 

 یا

کتابخانه دیجیتال تورق از 

 دانشگاه به آدرس

Lib.uast.ac.ir 

 خدمات خدمات الکترونیکی

 الکترونیکی

محمدعلی ترکمانی، 

 مهیار صدری شجاعی
- 

محمود احمد پورداریانی  کارآفرینی کارآفرینی

 و آصف کریمی
 مطالب ستاره دار

  ناصر صدرا ابرقویی اصول سرپرستی اصول سرپرستی

  ناصر صبحی قراملکی اخالق حرفه ای اخالق حرفه ای

کاربرد فناوری اطالعات 

 ارتباطاتو 

کاربرد فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

 عین اله جعفر نژاد قمی،

 فریدون شمس علیی
- 

ایمنی و بهداشت محیط  

 کار

 بهداشت و ایمنی

 کار  محیط

 - عباس شاهسونی

نا
ش

ار
ک

ی
س
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ش
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مهارت های مسئله یابی 

 و تصمیم گیری

مهارت های 

مسئله یابی و 

 تصمیم گیری

محمدعلی 

گودرزی،ابراهیم 

مزاری،عبدالرضا 

 مجدالدین

- 

مدیریت منابع  مدیریت منابع انسانی

 انسانی

 عبدالرضا مجدالدین،

 مسعود شهرجردی
- 

تحلیل هزینه و  تحلیل هزینه و منفعت

 منفعت

  غالمرضا بداقی

 مطالب ستاره دار فاطمه پور شهسواری روانشناسی کار روانشناسی کار

 

 

 



 

 

 

 

 

 نحوه تهیه منبع حذفیات مؤلف نام منبع نام درس گروه مقطع
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تاریخ تحلیلی صدر 

 اسالم

تاریخ تحلیلی 

 صدر اسالم

 ویراست دوم

  فصل های : اول و دوم محمد نصیری رضی

 

معارف / قابل تهیه در 

نمایندگی های نشر معارف 

 سراسر کشور و پاتوق کتاب
http://patogh.mobi 

تفسیر موضوعی  تفسیر موضوعی قرآن

 قرآن

)برگرفته از تفسیر 

 نمونه(

آیت اهلل ناصر مکارم 

 شیرازی

 تدوین علیرضا کمالی

 بخش های: اول و پنجم

درآمدی بر انقالب  انقالب اسالمی

اسالمی 

 ایران،ویراست دوم

دکتر محمدرحیم 

 عیوضی

 دکتر محمدجواد هراتی

 3و2فصل های : 

اندیشه  (2اسالمی)اندیشه 

 (2اسالمی)

 ویراست دوم

سبحانی و جعفر آیت اهلل 

محمد دکتر محمد 

 رضایی

 فصل پنجم

 


