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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵۵٧۵٨٣يرهچونم نيريش١ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٨٧۴يتستيناربج١٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٢٣
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩٣٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩٠٣٧يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتستيناربج٢٠١۶يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵۵۵٩۴٧هاجرون هناورپ -يمتسر نيورپ٢ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٩٠٨يتستيناربج٢٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٣
 رغصا يلع -يدمحماش هتشرف٣ يروناج يژولويزيف يشيامزآ۵٢٩٢يتستيناربج٣٢٠١۶ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٨

نايرو هليپ
.دوش فذح ١٧٧ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا٣١۴١رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧۴٣٩١

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠١۶۴رويرپ مظاكيرظن يسانش نينجيعطق۴٩۶٨يتستيناربج٢٠١۶يسانش نينج١١١٢٠۴۶
 باھو نيسحلا دبعيلدير کراملماکتباتك٩١۴۶يتست يمازلا٢٠١۶يياز هنوگو هنوگ١١١٢١٢٣

هداز
 داهج١٣٩١٢٠١٢٩۶۴٣٢۴٢۴٨٠

 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح ١١ و ٢ ،١ ياھ لصف١٨٠٩

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست يمازلا٢٠١۶يروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت رساي

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٢۶٠۵٣٠٩
يسانش

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ شخب١٩١٨

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست يمازلايروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت رساي

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠٩٧٨۶٠٠۶٩٣۶٢٢٣
يسانش

.دوش هعلاطم ١۶ و ١۴ ياھ لصف١٩٢٠

 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 نينجهوزج٩۵۴١يتست يمازلا٢٠١۶

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

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠١٠١١١٢٢٨۶mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۴ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم ١٩ و ١٧ ،١۶ ،١۵ ،١١ ،١٠ ياھ

 اميس -نايرو هليپ رغصا يلعهتفرشيپ يژولونيركودنآ يشيامزآ۵۴٨١يتستيرايتخا٢٠١۶هتفرشيپ يژولونيركودنا١١١٢١٣۴
مظان هلا بيبح-يرصن

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧۶٣٠٢

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
 شزومآ(هلضعو بصع يژولويزيف١١١٢٢٣۵

)روحم
 .Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتستيرايتخا٢٠١۶

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sunders١١۴دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف٧.

 شزومآ(هلضعو بصع يژولويزيف١١١٢٢٣۵
)روحم

.دوش هعلاطم موس شخبReview of Medical physiologyWiliam F Ganong١٣٨۵٢٠٠۶McGraw Hill۴٧٣باتك٨۵۶٧يتستيرايتخا

 داهج١٣٩١٢٠١٢٩۶۴۶٠٩٨٨۵١يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست يمازلا٢٠١۶يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١
 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

 Essential cell biologyAlberts Bray - Hopkinباتك٨۵١۴يتست يمازلايلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١
Johnson

١٣٨٧٢٠٠٩Garland 
Science

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

 دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتستيناربج١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩
يدابآ

--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨٩٧٨٩۶۴٣٨٧١٣١۴

 )١دلج(يروناج يژولويزيف ينابمباتك٧٧٨٠يتستيرايتخا٢٠١۶يا هسياقم يژولويزيف١١١٢٣١١
مود تساريو

 ،زيوم.درفوتسيرک
تلوش.مايشيرتاپ

 هنمآ،فوياضر هنمآ
 و يكوھاچ عراز
ناراكمھ

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،٣ ياھ لصف١٠٧١يمطاف١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣١٨۶۵۴٨

 )٢دلج(يروناج يژولويزيف ينابمباتك٧٧٨١يتستيرايتخايا هسياقم يژولويزيف١١١٢٣١١
مود تساريو

 ،زيوم.درفوتسيرک
تلوش.مايشيرتاپ

 هنمآ،فوياضر هنمآ
 و يكوھاچ عراز
ناراكمھ

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،٣ ياھ لصف١٠٧١يمطاف١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣١٨۶۵۵۵

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس١١٠٨ رانيمس١١١٢٣١٩
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢١٠٨ رانيمس١١١٢٣٢٢
 .Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتستيرايتخا٢٠١۶نوخ شدرگ ميظنت١١١٢٣٢٣

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sunders١٠٣۴دوش هعلاطم ٢۴ و ٢٣ ،٢٢ ياھ لصف.

.دوش هعلاطم ۶٢٩ ات ۵۵٧ هحفص ٣٢ و ٣١ و ٣٠ لصف١٣٩٠٢٠١١Mcgrowhill۶۴٧گنوناگيكشزپ يژولويزيف رب يرورمباتك٨٧٧٧يتستيرايتخانوخ شدرگ ميظنت١١١٢٣٢٣
 .Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتستيرايتخا٢٠١۶يلخاد طيحم رد اهتيلورتكلا ميظنت١١١٢٣٢۵

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sundersهعلاطم ٣٩ و ،٣٨ ،٣٧ ،٣۶ ،٣۵ ،٣۴ ،٣٣ ،٣٢ ياھ لصف١٠٨١ 

.دوش
.دوش هعلاطم ۶۴٠ ات ۴۴٨ هحفص ١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتستيرايتخا٢٠١۶لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٣٣١
 شزومآ(كيژرناويب هيذغت يژولويزيف١١١٢٣٣٨

)روحم
۵٩۵ ات ۵٣٧ هحفص زاPhysiologyRobert berne١٣٨۶٢٠٠٨Mosby٣٧The Gastrointestinal systemباتك٨۵۵٧يتستيرايتخا٢٠١۶

 هحفص ۴١ - SECTION VIICHAPTER ۴٠و دوش هعلاطم
دوش هعلاطم ٧٩۴-٧۴٣

 شزومآ(كيژرناويب هيذغت يژولويزيف١١١٢٣٣٨
)روحم

-VANDERS HUMAN PHYSIOLOGYWIDMAIER . RAFF STRANG١٣٨۴٢٠٠۶MCGRAWباتك٨۶٠٣يتستيرايتخا
HILL

٢٧CHAPTER ١۵ دوش هعلاطم ۶١۵-۵٧۵ هحفصزا.

 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ١١١٧١٠۵
يسانش

 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشتيناربج٢٠١۶
يسانش

 هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب ۶ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢۶رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٣٧۵٢يدمحمراي دوعسم
 تروص هب ١٣ و ۵ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و
ناحتما ءزج يلو دشاب يم SPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ
.دوش فذح ۴-١١ و ٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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