فهرست کتاب های فارسی ژئومورفولوژی
عٌَاى کتاب

ًَیسٌذُ

هترجن

اًتطارات

سال اًتطار

شئَهَرفَلَشی ساختواًی ٍ

حعیي ًگبرغ

_

هؽْذ :اًتؽبرت هرًذیس

1931

دیٌاهیک
_

هؽْذ :اًتؽبرات آظتبى
قذض رضَی

_

هؽْذ :اًتؽبرات آظتبى
قذض رضَی
تْراى :اًتؽبرات داًؽگبُ
تْراى

1931

1931

1931

شئَهَرفَلَشی ساختواًی ٍ

هحوذ جعفر
زهردیبى

شئَهَرفَلَشی ساختواًی ٍ

هحوذ جعفر
زهردیبى

شئَهَرفَلَشی هخرٍطافکٌِّا

هْراى هقصَدی،
ٍحیذ هحوذ ًصاد
آرٍق

_

شئَهَرفَلَشی خاک

هرین ثیبتی
خطیجی ،فریجب
کرهی

_

تْراى :ظبزهبى هطبلعِ ٍ
تذٍیي کتت علَم اًعبًی
داًؽگبُّب(ظوت)

ساهاًِ اطالعات جغرافیایی ٍ

عجذاهلل ظیف،
هحوَد ظلطبًیبى

_

اصفْبى :کٌکبغ

آهَزش کاربردی ًرم افسار

عجذاهلل ظیف،
ظیٌب صلحی

دیٌاهیک()1
دیٌاهیک()2

شئَهَرفَلَشی
 Global Mapperدر

_

اصفْبى ،کٌکبغ

1931
1931

1931

شئَهَرفَلَشی ٍ علَم هحیطی
اکَتَریسن( از دیذگاُ

فیرٍز ًبظری،
صوذ ؼبدفر

شئَهَرفَلَشی ضوال غرب

هعصَهِ رججی،
هرین ثیبتی
خطیجی

اضارات ٍ ضَاّذ علوی در

هیترا فرخ زاد

شئَهَرفَلَشی)
ایراى

_
_

_

تْراى :اًتخبة
تجریس ،داًؽگبُ تجریس

هؽْذ ،ظخي گعتر

1931
1931

1931

قرآى کرین :شئَهَرفَلَشی،
کلیاتَلَشیّ ،یذرٍلَشی،
پذٍلَشی
فرٌّگ ٍاشُّای شئَهَرفَلَشی

هععَد هعیری

_

اصفْبى :داًؽگبُ اصفْبى

1931

تکٌیک ّای هیذاًی در
شئَهَرفَلَشی رٍدخاًِ ای

رضب اظوب عیلی،
هحوذ هْذی
حعیي زادُ ،صذر
الذیي هتَلی

_

اًتؽبرات الَّتی

1931

شئَهَرفَلَشی یخچالی

آر کی گرظَل

حوسُ زهبًی

تْراى :پصٍّؽی ًَآٍراى
ؼریف

1933

شئَهَرفَلَشی ایراى

اثراّین هقیوی

_

تْراى :اًتؽبرات داًؽگبُ
تْراى

1933

دیباچِ ای بر شئَهَرفَلَشی

هحوذ رضب اصغری
هقذم

_

تْراى :داًؽگبُ آزاد
اظالهی( تْراى هرکس)

1933

هجوَعِ سَالّای کارضٌاسی

گرٍُ هَلفیي

_

تْراى :پردازغ

ایراى

1933

ارضذ جغرافیا( شئَهَرفَلَشی)
شئَهَرفَلَشی ساختواًی

فرج اهلل هحوَدی

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

1933

هقذهِای بر شئَهَرفَلَشی

علی ًصیری

_

ارٍهیِ :جْبد داًؽگبّی،
ٍاحذ اظتبى آررثبیجبى
غرثی

1933

_

تْراى :ظبزهبى هطبلعِ ٍ
تذٍیي کتت علَم اًعبًی
داًؽگبُ ّب ( ظوت)
تْراى :اًتخبة

کوی(کاربرد در ّیذرٍلَشی)
ًقطِّای شئَهَرفَلَشی(ًواد

هحوذ حعیي
راهؽت

رٍشّا ٍ تکٌیکّا در

گٍَیٌذ پراظبد

هْراى هقصَدی ،هحوذ
طبّر خبًی

ّا ٍ هجازّا)

شئَهَرفَلَشی

1933

1933

شئَهَرفَلَشی ایراى

هحوَد عالیی
طبلقبًی

_

تْراى :قَهط

1933

خالصِ هباحث اساسی

ظجبد طَالثی،
ًجوِ ًجوی

_

تْراى :پردازغ

1933

کارضٌاسی ارضذ
شئَهَرفَلَشی( هباًی ٍ ایراى)
شئَهَرفَلَشی اقلیوی

فرج اهلل هحوَدی

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

1931

شئَهَرفَلَشی اقلین :قلورٍ

اثراّین هقیوی

_

تْراى :اًتؽبرات داًؽگبُ
تْراى

1931

_

تْراى :ظبزهبى هیراث
فرٌّگی ،صٌبیع دظتی ٍ
گردؼگری اظتبى تْراى
زاّذاى ،داًؽگبُ ظیعتبى
ٍ ثلَچعتبى

1931
1931
1931

سرد ٍ یخچالی
هباًی گردضگری طبیعی( از

فیرٍز ًبظری،
صوذ ؼبدفر

کلیات شئَهَرفَلَشی ایراى

حعیي ًگبرغ،
هحوَد خعرٍی

_

ٍاحذ ّای شئَهَرفَلَشی ایراى

هحوذ حعیي
ًبدرصفت

_

تْراى :داًؽگبُ آزاد
اظالهی ( ؼْر ری)

شئَهَرفَلَشی هٌاطق ایراى

دکتر هحوذ رضب
ثرٍتی

_

ظبزهبى جغرافیبیی

دیگاُ شئَهَرفَلَشی)

1931

ثْرام آزاد ثخت

تْراى :داًؽگبُ آزاد
اظالهی( اظالهؽْر)

شئَهَرفَلَشی هٌاطق ضْری

ؼْرام رٍظتبیی،
ایرج ججبری

_

تْراى :ظبزهبى هطبلعِ ٍ
تذٍیي کتت علَم اًعبًی
داًؽگبُّب( ظوت)

1931

شئَهَرفَلَشی ضْری

اثراّین هقیوی

_

تْراى :اًتؽبرات داًؽگبُ
تْراى

1931

اقتصاد در شئَهَرفَلَشی()1

غالم عجبض
دالًَذی

_

تْراى :دًیبی اًذیؽِ

1931

اقتصاد در شئَهَرفَلَشی()2

غالم عجبض
دالًَذی

_

تْراى :دًیبی اًذیؽِ

1931

شئَهَرفَلَشی خاک

جرارد جبى

رظَل صوذ زادُ

اردثیل :داًؽگبُ آزاد
اظالهی(اردثیل)

1931

شئَهَرفَلَشی ساحل ضرقی

احوذ ًَحِ گر،
هجتجی یوبًی

_

داًؽگبُ ّرهسگبى

1931

شئَهَرفَلَشی :اضکال ٍ

ؼبرهب

فرآیٌذّای سطح زهیي

تٌگِ ّرهس با تاکیذ بر فرسایص

1931

بادی
شئَهَرفَلَشی اقتصادی

حبهذ احعبًی

_

تْراى :ظیبُ قلن

1931

شئَهَرفَلَشی سیستواتیک بِ

ؼیذگر

هصطفی رقیوی

گرگبى :داًؽگبُ علَم
کؽبٍرزی ٍ هٌبثع طجیعی
گرگبى

1931

شئَهَرفَلَشی اقتصادی

هحوَد پیری

_

ثْؽْر :هْتبة اًذیؽِ

1931

شئَهَرفَلَشی هٌاطق

هحوذ حعیي ًبدر
صفت

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

1939

رٍایات تصَیر

ضْری(رضتِ جغرافیا)
هباًی شئَهَرفَلَشی ساختواًی

هحوذ رضب اصغری
هقذم

ٍ اقلیوی

_

تْراى :ظرا

1939

جغرافیای شئَهَرفَلَشی

ًذا جرجبًی

_

تْراى :کالم پَیب

1939

شئَهَرفَلَشی

ثْبرُ تْراًی پبد

_

گٌجذ کبٍٍض :گلعتبى
داًػ

1939

رٍش تحقیق در جغرافیای

اثرّین هقیوی،
فرج اهلل هحوَدی

_

تْراى :قَهط

1939

فرٌّگ اصطالحات

هْذی آظیبیی،
ظْیال جَاًورد

طبیعی( شئَهَرفَلَشی)
شئَهَرفَلَشی

_

هؽْذ :ظخي گعتر

1939

شئَهَرفَلَشی ساختواًی

هحوذ حعیي
ًبدرصفت

_

ؼْر ری :داًؽگبُ آزاد
اظالهی( ؼْر ری)

1931

شئَهَرفَلَشی دیٌاهیک

فرج اهلل هحوَدی

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

1931

شئَهَرفَلَشی عوَهی

هحوذ حعیي ًبدر
صفت

_

داًؽگبُ آزاد ؼْر ری

1931

شئَهَرفَلَشی ایراى

هحوذ جعفر
زهردیبى

_

هؽْذ :داًؽگبُ فردٍظی
هؽْذ

1931

شئَهَرفَلَشی( رضتِ زهیي

حعي داداؼی
آراًی

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

1931

ضٌاسی)
شئَهَرفَلَشی ایراى

جوؽیذ جذاری
عیَضی

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

1931

رٍدخاًِّای زاگرس"از دیذگاُ

تئَدٍر اثرلٌذر

هعصَهِ رججی ،احوذ
عجبض ًصاد

تجریس:داًؽگبُ تجریس

1913

جغرافیای طبیعی ضْر:

هحوذرضب اصغری
هقذم

_

کاربرد شئَهَرفَلَشی در

احوذ هعتوذ،
اثراّین هقیوی

شئَهَرفَلَشی"
شئَهَرفَلَشی

تْراىً :ؽر هععی

1913

_

تْراى :ظبزهبى هطبلعِ ٍ
تذٍیي کتت علَم اًعبًی
داًؽگبُّب( ظوت)

شئَهَرفَلَشی ٍ هذیریت هحیط

آر.یَکَک،
جی.ظی.دٍرکوپ

ؼبپَر گَدرزی ًصاد

تْراى :ظبزهبى هطبلعِ ٍ
تذٍیي کتت علَم اًعبًی
داًؽگبُّب( ظوت)

1911

جغرافیای کَاترًر

هحوذ حعیي ًبدر
صفت

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

1911

شئَهَرفَلَشی کاربردی در

عجذالحویذ رجبئی

_

تْراىً :ؽر قَهط

1919

برًاهِریسی

1913

برًاهِ ریسی ٍ عوراى ًاحیِّای
کاربرد شئَهَرفَلَشی در

عجذالحویذ رجبئی

_

تْراى:قَهط

1919

آهایص سرزهیي ٍ هذیریت
هحیط
هحوذ جعفر زهردیبى

تْراى :ظبزهبى هطبلعِ ٍ
تذٍیي کتت علَم اًعبًی
داًؽگبُّب( ظوت)

هقصَد خیبم

تْراى :راُ رٍؼي؛ تجریس:
هجٌب

شئَهَرفَلَشی ایراى

هحوَد حریریبى

_

داًؽگبُ آزاد اظالهی

1913

هباًی شئَهَرفَلَشی(اضکال

هبکط دریَ

هقصَد خیبم

تجریس :هجٌب

1911

شئَهَرفَلَشی در برًاهِریسی

ج.امَّ.ک

هحیطی
شئَهَرفَلَشی اقلیوی ٍ

هبکط دریَ

دیٌاهیک خارجی

1911

1911

ًاّوَاریّای زهیي)
زهیي ضٌاسی ،شئَهَرفَلَشی ٍ

ش-گَؼِ-ض-
ثَردًی

احوذ هعتوذ ،فراهرز پَر
هعتوذ

تْراى :اًتؽبرات
هرکسپصٍّػّبی ثیبثبًی
داًؽگبُ تْراى

جغرافیایی طبیعی در
برًاهِریسی ضْری ٍ رٍستایی

هحوذ جعفر
زهردیبى

_

تْراى :داًؽگبُ پیبم ًَر

شئَهَرفَلَشی

ثذیع الِ فیرٍزی

ّیذرٍلَشی زهیيّای ضَر

_

اصفْبى

1911

_
_

فالت هرکسی ایراى :سیوای
طبیعی استاى یسد در ارتباط با
هسائل کَیری

عطباهلل قجبدیبى

_

یسد

_

