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 97-98٘یٕغبَ دْٚ   - صنایع خمیز و کاغذدوتزی تخصصی رؽتٝ  –ٔٙبثغ آسٖٔٛ ربٔغ 

 منابع دروس آسمون جامع دا٘ؾىذٜ ٚاحذ دا٘ؾٍبٞی ردیف

 آ٘بِیش ٚ وٙتزَ فزآیٙذ در صٙبیغ خٕیز ٚ وبغذ وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی آعتبرا 1

صفحٝ، ٘بؽز: ا٘تؾبرات  391ٔجب٘ی ٚ وبرثزد وٙتزَ فزآیٙذ،  وبغذعبسی، ػّٓ ٚ فٙبٚری 1389ِتیجبری، ا،د.،  -1

 دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ وزد.

 351صٙؼتی(،  ٞبی پزٚصٜأىبٖ عٙزی التصبدی )رإٞٙبی تٟیٝ ٚ  ٞبی طزح، ارسیبثی 1384ٔیز ٔطٟزی، ط، ا.،  -2

 صفحٝ، ٘ؾز: ا٘تؾبرات ٘یه ٍ٘بر.

صفحٝ، ٘بؽز: ا٘تؾبرات  351تِٛیذی فٙی التصبدی، ٔبِی )وبرثزدی(،  ٞبی طزح، ارسیبثی 1374عیذ ٔطٟزی، ط،ْ.،  -3

 ثبسرٌب٘ی.   ٞبی پزٚصٜٔٛعغٝ ٔطبِؼبت ٚ 

 

 صٙبیغ خٕیز ٚ وبغذارسیبثی سیغت ٔحیطی  وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی آعتبرا 2

 ؿ. 511: ٌزی اعٕٛن(.ٔؤِفخٕیز ٚ وبغذ. ا٘تؾبرات آییض. ) آٚری فٗ.1387ٔیزؽىزایی، ط.ا.  -1

 ؿ. 194: ارٚ ؽٛعتزْٚ(. ٔؤِف. ؽیٕی چٛة، ٔجب٘ی ٚ وبرثزدٞب. ا٘تؾبرت آییض. )1381ٔیز ؽىزایی، ط.ا. -2

 : ویت وتی ٚ دیٛیذ ٌغت(ٔؤِفبٖض. )ثبطّٝ. ا٘تؾبرات آیی وبغذٞبی. رإٞٙبی ثبسیبفت 1381ٔیزؽىزایی، ط.ا. -3

 تزشیٝ ؽیٕیبیی پیؾزفتٝ ٞبی رٚػ وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی آعتبرا 3
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