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تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٨)دحاو ٨( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٨
 يلولس يسانش تسيز٢٣٩٧١١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 يم نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا ٣ و ٢ راتفگ هعلاطمرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتست۴٠٣٢

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

 نالسراريما -ينيسحريم هبوبحميمومع يژولويبوركيم يشيامزآ٩٣٢٣يتست٣٠٢۴يمومع يژولويبوركيم٣٣٩٧١١١١٢٠١٨
درف ينايواك

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يياتسور نسح دمحميسانش سوريوهمانسرد۶٩٧١يتست٢٠١۶يسانش سوريو۴٣٩٧١١١١٢٠۵٢
رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتست٣٠٢۴يميشويب ينابم۵٣٩٧١١١١٢١۶٢
 هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يقرشم روصنمکراپ نوميسو لاد يمرژاهيرتكاب يلوكلوم كيتنژباتك٨٧١٠يتست٢٠١۶اهتويراكورپ كيتنژ۶٣٩٧١١١١٢٢١٠

 يسودرف
دهشم

دوش فذح ١٠ و ٩ ، ۴ياھ لصف

 ميرم و يکديب مظاک ديس رتکديلاع تادوجوم مونژ ،اهتويراکوي کيتنژباتك٩١۴۴يتست٢٠١۶اهتويراكوي كيتنژ٧٣٩٧١١١١٢٢١١
يعناق

اندآ١٣٩٢٢٠١٣

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶نيئتورپ يسدنهم٨٣٩٧١١١١٢٢١٢
 ،يتاداسلا عاجش سابع ديسيتعنص يژولونكتويبباتك٨٠۵٨يتست٢٠١۶يريمخت ياھدنيآرف يژولونكتويب٩٣٩٧١١١١٢٢١٣

يهلادسا يلع دمحم
 تيبرت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣

سردم
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 كيردس-يروالك لشيم نيجهداس نابز هب كيتامروفناويبباتك٨٠۵٩يتست٢٠١۶كيتامروفناويب١٠٣٩٧١١١١٢٢١۴
مادرتون

 هللادبع و روپدارم ارھز
نايمساق

 تسيز هناخ١٣٩٠٢٠١١
يسانش

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠٨رانيمس١١٣٩٧١١١١٢٢١۵
 لوكلوموركامدركلمعو راتخاس١٢٣٩٧١١١١٢٢١۶

يتسيز ياھ
 Molecular Biology of The Cell-۵thباتك٨۵۵١يتست٢٠١۶

Edition
B. Alberts, A. Johnson, J. 

Lewis, M. Raff, K. Roberts, P
١٣٨٨٢٠١٠Walter, 

Garland 
Science Press

.دوش هعلاطم ٢۵ و ١٠ ،٨ ،۶ ،٣ ياھ لصف

 يلوكلوم يسانش تسيز١٣٣٩٧١١١١٢٢١٧
هتفرشيپ

 هتفرشيپ يلوكلوم يسانش تسيزباتك٩١١۴يتست٢٠١۶
نيون لوصا و نيداينب ينابم

 و يكديب مظاك ديسرويو تربار
رف يھرف لامك

اندآ١٣٩٢٢٠١٣

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶سكيموئژو سكيموئتورپ١۴٣٩٧١١١١٢٢١٨
 يبيبح رقاب دمحمنيرگ نوسناج يرپيياذغ داوم يژولونكتويب رب يا همدقمباتك٧٨١٣يتست٢٠١۶يياذغ يژولونكتويب١۵٣٩٧١١١١٢٢١٩

 يرالاس ريما ، يفجن
يضاير،

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ييوراد يژولونكتويب١۶٣٩٧١١١١٢٢٢٠
 رد يھاگشيامزآ ياهشور١٧٣٩٧١١١١٢٢٢١

يژولونكتويب
 تنکم لگوس ،يکديب مظاک ديسيھاگشيامزآ ياهشواکباتك١٠٠٩٢يحيرشت٠١٣٢

هاوخ
اندآ١٣٩٣٢٠١۴

 رد هتفرشيپ لامتحاورامآ١٨٣٩٧١١١١٢٢٢٢
يژولونكتويب

 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشت٢٠١۶
يسانش

هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب ۶ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمراي 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

رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يژولونكتويبرد رتويپماك دربراك١٩٣٩٧١١١١٢٢٢٣
 شزومآ(تسيز طيحم يژولونكتويب٢٠٣٩٧١١١١٢٢٢۵

)روحم
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

يژولونكتويب رد نيون ثحابم٢١٣٩٧١١١١٢٢٢۶
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٢٣٩٧١١١١٢٢٢٩
 شزومآ(يميشويب يسدنهم٢٣٣٩٧١١١١٢٢٣١

)روحم
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶
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