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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶۴)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 يلولس يسانش تسيز١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 يم نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا ٣ و ٢ راتفگ هعلاطم١۵٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵۵٧٠٢۶يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتستيناربج۴٠٣٢١

 و يلولس يسانش تسيز ينابم و لوصا باتك زا دنناوت
 يناسحا فيلات )يسردارف( مود و لوا دلج يلوكلوم
.دنيامن هدافتسا يبناج هعلاطم يارب ييابطابط

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩٣٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩٠٣٧يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتستيناربج٢٠١۶١يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠١۶۴رويرپ مظاكيرظن يسانش نينجيعطق۴٩۶٨يتستيناربج٢٠١۶١يسانش نينج١١١٢٠۴۶
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢۴)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶١ومن و دشر يسانش تسيز١١١٢٣١٧
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶٢يروناج يژولويزيفوتسيھ١١١٢٣٧٩
 دشر يسانش تسيز هاگشيامزآ١١١٢٣٨٠

ومن و
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٠١٣٢٢

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس١١٠٨٢رانيمس١١١٢٣٨١
--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست يمازلا٢٠١۶١يا هسياقم يسانش نينج١١١٢٣٨٢
 داهج١٣٩١٢٠١٢٩۶۴۶٠٩٨٨۵١يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست يمازلا٢٠١۶١يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٣٨٣

 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

 Essential cell biologyAlberts Bray - Hopkinباتك٨۵١۴يتست يمازلا١يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٣٨٣
Johnson

١٣٨٧٢٠٠٩Garland 
Science

.دوش هعلاطم ٢٠ و ١۶ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٩٧٠

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست يمازلا٢٠١۶١يروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢٣٨۴
مهن شياريو

 ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت رساي

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٢۶٠۵٣٠٩
يسانش

.دوش هعلاطم ٢ و ١ياھ شخب۴٣٩

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميھاربا اليهسيزکرم باصعا هاگتسد يژولويزيفهوزج٩۵۴٢يتست يمازلا٢٠١۶٢يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢٣٨۵
 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست يمازلا٢٠١۶٢يياز هنوگ و هنوگ١١١٢٣٨۶

مهن شياريو
 و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا

ينتمهت رساي
 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠٩٧٨۶٠٠۶٩٣۶٢٢٣

يسانش
.دوش هعلاطم )١۶ و ١۴ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا٢٠١۶٣يروناج كيتامتسيسويب١١١٢٣٩٢
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶٣يميشوتسيھ١١١٢٣٩٣
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٠١٣٢٣يميشوتسيھ هاگشيامزآ١١١٢٣٩۴
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢١٠٨٣رانيمس١١١٢٣٩۵
يروناج تفاب و لولس تشك١١١٢٣٩۶

)روحم شزومآ(
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶۴

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶۴)روحم شزومآ(يسانش يراجنھان١١١٢٣٩٨
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠١ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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