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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 يلولس يسانش تسيز١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا ٣ و ٢ راتفگ هعلاطم١۵٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵۵٧٠٢۶يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتستيناربج۴٠٣٢

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

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩٣٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩٠٣٧يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتستيناربج٢٠١۶يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
 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 تفاب و لولس تشك١١١٢٣٢٠
 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
 و يلولس ياهشور لوصا١١١٢۴۵٠

)روحم شزومآ( يلوكلوم
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ(يتسيز ينميا١١١٢۴۵١
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨٣٢يسانش تفاب رد اھ شور١١١٢۴۵۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص١ ( تاحفص هیلک

09/03/2018https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا




