
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهياپ مولع-١١ : هدکشناد
٣٩١١ : دورو مرت يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ
٣٩١١ : نوناق لامعا مرتيروناج كيتامتسيسويب شيارگ يروناج مولع-۴۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣:۵۶ - ١٣٩٧/٠۶/١٠ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانكباشيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩٣٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩٠٣٧يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتستيناربج٢٠١۶يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
--دھاش١٣٩٢٢٠١١٩٧٨٩۶۴۶١٢٠۵٨٧يمرك هژينمناگرهم يب ١ يسانشروناجباتك۵٧۴۶يتستيناربج١٣٠٢۴ يسانشروناج١١١٢٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵۵۵٩۴٧هاجرون هناورپ -يمتسر نيورپ٢ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٩٠٨يتستيناربج٢٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٣
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۴۵۵۵٠٢٢ييايك هداز نسح مارهب٢ يسانشروناجهمانسرد۴٩٠١يتستيناربج٢٢٠١۶ يسانشروناج١١١٢٠۴٢
--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 OFهوزج٠٠٩٣يتست 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 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

 نيسح دمحمرليم يرل - تنك يس . جروجناراد هرهم يا هسياقم يسانشدبلاكباتك۶۵١٧يتستيرايتخا٢٠١۶ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢١٣٩
ييابطابط هدازردص

 و ١٧ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۶۶نارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨٩٧٨٩۶۴٠٣۴۴٧۵٠
.دوش هعلاطم ۶١٨ هحفص ات ١۶ لصف

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتستيرايتخا٢٠١۶ناراد 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
 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 يشيامزآ۵١۴٢يتستدشرا يناربج١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩
يدابآ

--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨٩٧٨٩۶۴٣٨٧١٣١۴

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨١۶يليمكت يروناج كيتامتسيسويب١١١٢٢٧۶
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس١١٠٨ رانيمس١١١٢٣١٩
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢١٠٨ رانيمس١١١٢٣٢٢
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كيتنژوليف يدنب هدر١١١٢٣٢٧
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يروناج يايفارغج١١١٢٣٢٩
 هرهم يا هسياقم ينيوكت حيرشت١١١٢٣٣۶

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

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ(يسانش تسيز ود١١١٢٣۴١
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨١۶تفاب و لولس تشك١١١٢٣۶٣
 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ١١١٧١٠۵

يسانش
 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشتدشرا يناربج٢٠١۶

يسانش
 هعلاطم زاينشيپ ناونع هب ۶ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢۶رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٣٧۵٢يدمحمراي دوعسم

 هب ١٣ و ۵ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و هدش
 يلو دشاب يم SPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ تروص
۴-١١ و ٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن ناحتما ءزج
.دوش فذح

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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