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رویدادهای مهم / برگزاری هفته کتاب

   برنامه هـای هفتـه کتاب    
1. انتخـاب کتاب  برتر 

2. انتخـاب مجلـه  علمی برتر  

3. انتخـاب نشـریه ترویجی برتر 

4. انتخاب دسـتنامه برتر

5. انتخـاب اپلیکیشـن برتر

   سـایر برنامه های اجرا شـده   
1. تقدیر از نویسـنده پیشکسـوت حوزه کشـاورزی و منابع طبیعی

2. برگزاری نمایشـگاه کتاب و منابع چندرسـانه ای

3. برگـزاری مسـابقه کتابخوانی

4. برگزاری مراسـم بزرگداشـت هفته کتاب 27 آبان 1399

و  زی  کشـاور جهـاد  وزارت  کتـاب  هفتـه  دوره  هشـتمین  و  بیسـت 
۱۳ ۹۹ طبیعـی  منابـع  و  زی  کشـاور کتـاب  ملـی  هفتـه  دوره  دومیـن 
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رویدادهای مهم / برگزاری هفته کتاب

ایجاد کننده: علی قوام پور و محمد خلیل پذیر
موسسه: پژوهشکده میگوی کشور- موسسه تحقیقات علوم شیاتی کشور

: نشر آموزش کشاورزی ناشر

عنوان اپلیکیشن: مدیریت پرورش میگو اپلیکیشن برتر

نویسنده: غامرضا شاهینی
: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  استان گلستان مرکز

: نشر آموزش کشاورزی ناشر

عنوان نشریه: احداث باغ زیتون با سامانه های کوچک لوزی شکل در مناطق خشک نشریه ترویجی برتر 

نویسنده: امیرحسین علیزاده قمصری
موسسه: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

: نشر آموزش کشاورزی ناشر

عنوان دستنامه: مدیریت سالمت گله و آشنایی با نشانه های برخی بیماری های رایج در مرغداری

: کوروش وحدتی سردبیر
: دانشگاه تهران ناشر

International Journal of Horticultural Science and Technology  :عنوان مجله

نویسندگان: اسکندر زند،  نوشین نظام آبادی، محمدعلی باغستانی، پرویز شیمی و سیدکریم موسوی
موسسه: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

: جهاد دانشگاهی مشهد ناشر

عنوان کتاب: راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز ایران

نویسندگان: حجت ورمزیاری، مصطفی بنی اسدی و  خلیل کانتری
دانشگاه: دانشگاه تهران و دانشگاه بوعلی سینا همدان 

: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی و دانشگاه تهران ناشر

نویســنده پیشکســوت: علیرضا کوچکی

عنوان کتاب: بیوتکنولوژی میکروبی در کشاورزی؛ عوامل میکروبی مهار زیستی آفات و بیماری های گیاهی

نویسندگان: غامرضا صالحی جوزانی و مژگان کوثری
موسسه: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ناشر

دانشگاه:  دانشگاه فردوسی مشهد

فهرســت برترین هــای دومیــن دوره هفتــه ملــی کتاب کشــاورزی و منابــع طبیعی 1399

نویسنده پیشکسوت 
حوزه کشاورزی و منابع 

طبیعی

کتاب برتر

مجله برتر

، مبانی و سیاست ها  عنوان کتاب: توسعه کشاورزی عدالت محور

کتاب های
شایسته قابل تقدیر

دستنامه برتر


