
دکتر کرامت اهلل زیاری  

 

 
 کارتردی ٍ اضتغال در –رضتِ ّای علوی )داًطگاُ : عٌَاى کتاب

 (استاى یسد

 کراهت اهلل زیاری، هحود علی ٍحدت :ًَیسٌدگاى

 صٌن : ًاضر

  1381:سال چاج

 یکن : ًَتت چاج

 234: تعداد صفحات

 

 

 
 (ارزیاتی اًتقادی  )ًظریِ ضْری : عٌَاى کتاب

 جاى رًِ . ضَرت : ًَیسٌدُ

 کراهت اهلل زیاری ، حافظ هْد ًژاد، فریاد پرّیس:  هترجواى

 داًطگاُ تْراى :ًاضر

 1390:سال چاج

 دٍم: ًَتت چاج 

 300:  تعداد صفحات

 

 

 
 تکٌیک ّای ترًاهِ ریسی گردضگری: عٌَاى کتاب

 کراهت اهلل زیاری ،کثری سرخ کوال، رضا زیاری: ًَیسٌدگاى

 داًطگاُ تْراى :ًاضر

 1393:سال چاج

 یکن : ًَتت چاج

 348: تعداد صفحات

 

 

 
 کالى ضْرّای چٌد ّستِ ای: عٌَاى کتاب

 کٌی پیي  ّال پیتر ،:  ًَیسٌدگاى

 کراهت اهلل زیاری:  هترجن

 داًطگاُ تْراى : ًاضر

  1391:سال چاج

 دٍم : ًَتت چاج

 305: تعداد صفحات

 



 
 ضاخص ّای ترًاهِ ریسی ضْری ٍ هٌطقِ ای: عٌَاى کتاب

 سیلیا ًٍٍگ : ًَیسٌدُ

 کراهت اهلل زیاری، عثدالِ پَرآقایی:  هترجواى

 آراد کتاب : ًاضر

 1389:سال چاج

 یکن: ًَتت چاج 

 320: تعداد صفحات

 

 

 
 هثاًی حَهِ ّای ضْری: عٌَاى کتاب

 تیفَرد .جاى سی: ًَیسٌدُ

 ساهرُ آرازش , کراهت اهلل زیاری : هترجواى

 کْکطاى داًص, اهید اًقالب :ًاضر

 1388: سال چاج

 یکن: ًَتت چاج

 256: تعداد صفحات

 

 

 
 رٍضْای تحقیق در ترًاهِ ریسی ضْری ٍ هٌطقِ ای: عٌَاى کتاب

 .ضیي ّائَ ، رایٌر آلفرد ٍاًَْف. ٍاًگ : ًَیسٌدگاى

 کراهت اهلل زیاری، حسي قراری :  هترجواى

 آراد کتاب :ًاضر

  1391:سال چاج

 یکن:ًَتت چاج

 336:  تعداد صفحات

 

 

 
 ضْرًطیٌی ٍ ترًاهِ ریسی ضْری در کازرٍى: عٌَاى کتاب

 کراهت اهلل زیاری : ًَیسٌدُ

 سثحاى:ًاضر

 1384: سال چاج

 یکن:ًَتت چاج

 228:  تعداد صفحات

 

 



 
هکتة ّا، ًظریِ ّا ٍهدلْای ترًاهِ ٍ ترًاهِ ریسی : عٌَاى کتاب

 هٌطقِ ای

 کراهت اهلل زیاری :ًَیسٌدُ

 داًطگاُ تْراى: ًاضر

 1391: سال چاج

 سَم: ًَتت چاج

  237:تعداد صفحات

 

 

 
 ضْر ّای اهي: عٌَاى کتاب

 گرد آر، کارٍلیي ٍیتسهي.ٍکرل: ًَیسٌدگاى

 کراهت اهلل زیاری، کاهیار تسرگ ًژاد :  هترجواى

 کٌکاش :ًاضر

 1393:سال چاج

 یکن:ًَتت چاج

 340: تعداد صفحات

 

 
 تاززًدُ سازی ضْری: عٌَاى کتاب

 تٌساک تین ّیث, استیَى . تایدل : ًَیسٌدگاى

 کراهت اهلل زیاری، قْرهاى رستوی:  هترجواى

 کْکطاى داًص :ًاضر

  1390:سال چاج

 یکن : ًَتت چاج

 408: تعداد صفحات

 

 
 ترًاهِ ریسی کارتری اراضی ضْری: عٌَاى کتاب

 کراهت اهلل زیاری : ًَیسٌدُ

 داًطگاُ تْراى :ًاضر

 1393:سال چاج

 پٌجن: ًَتت چاج

 189: تعداد صفحات

 

 



 
 ترًاهِ ریسی ضْرّای جدید: عٌَاى کتاب

  کراهت اهلل زیاری:ًَیسٌدُ

 سوت:ًاضر

 1388 :سال چاج

  یکن:ًَتت چاج

 221: تعداد صفحات

 

 
 ترًاهِ ریسی ضْری تا رٍیکرد تیَفیلیک: عٌَاى کتاب

 کراهت اهلل زیاری، هسلن ضرغام فرد، اهیرحسیي :گاى ًَیسٌد

 خادهی

 آراد کتاب:ًاضر

 1394:سال چاج

  یکن:ًَتت چاج

 224 : تعداد صفحات

 

 

 
 اصَل ٍ رٍش ّای ترًاهِ ریسی هٌطقِ ای: عٌَاى کتاب

  کراهت اهلل زیاری :ًَیسٌدُ

  داًطگاُ تْرا ى:ًاضر

  1394 :سال چاج

  ّفتن:ًَتت چاج

 222: تعداد صفحات

 

 
 هثاًی ٍ تکٌیک ّای ترًاهِ ریسی ضْری: عٌَاى کتاب

 کراهت اهلل زیاری ، حافظ هْدًژاد، فریاد پرّیس: ًَیسٌدگاى

 پاسدار اسالم : ًاضر

  1388:سال چاج

 یکن :ًَتت چاج

 448: تعداد صفحات

 

 


