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يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--دھاش١٣٩٢٢٠١١٩٧٨٩۶۴۶١٢٠۵٨٧يمرك هژينمناگرهم يب ١ يسانشروناجباتك۵٧۴۶يتستيناربج١٣٠٢۴ يسانشروناج١١١٢٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩٠٧۵يناخيكز شونهم١ يسانشروناج هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٢٠يحيرشتيناربج١٠١٣٢ يسانشروناج هاگشيامزآ١١١٢٠٣٠
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵۵۵٠٢٢ييايك هداز نسح مارهب٢ يسانشروناجهمانسرد۴٩٠١يتستيناربج٢٢٠١۶ يسانشروناج١١١٢٠۴٢
 باھو نيسحلا دبعيلدير کراملماکتباتك٩١۴۶يتستيرايتخا٢٠١۶يياز هنوگو هنوگ١١١٢١٢٣

هداز
 داهج١٣٩١٢٠١٢٩۶۴٣٢۴٢۴٨٠

 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح ١١ و ٢ ،١ ياھ لصف١٨٠٩

 METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست يمازلا٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶
SYSTEMATIC ZOOLOGY

ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح ١٢ و ١١ ،٨ ،۴ ،١ ياھ لصف٣٠.

 يا هسياقم يسانش نينج١١١٢١٢٧
ناروناج

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتستيرايتخا٢٠١۶

 ganong's- review of medicalباتك٨۵٢٠يتست يمازلا٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠١٠١١١٢٢٨۶mcgraw hill١۴٣ شخب زا و ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۴ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣: 
.دوش هعلاطم ١٩ و ١٧ ،١۶ ،١۵ ،١١ ،١٠ ياھ لصف

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست يمازلا٢٠١۶ناراد هرهم رد يياز مادنا١١١٢١۴٠
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 دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
.دوش هعلاطم ۶۴٠ ات ۴۴٨ هحفص ١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست يمازلا٢٠١۶لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٢٧٨
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يروناج يايفارغج١١١٢٣٢٩
 و يلولس ياھ مسيناكم١١١٢۴١٢

ينيوكت يلوكلوم
 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست يمازلا٢٠١۶

مهن شياريو
 ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا

ينتمهت رساي
 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٢۶٠۵٣٠٩

يسانش
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٩١٧

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا٢٠١۶ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢۴١٩
 رد جياتن هئرا و قيقحت شور١١١٢۴٢١

يسانش تسيز
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶رانيمس١١١٢۴٣٣
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ(اهلگنا يژولوكا١١١٢۴٣۴
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ (تارشح يژولوكا١١١٢۴٣۵
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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