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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

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴۴۵۵٩۵٣٢انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتستيناربج۴٠٣٢كيتنژ١١١٢٠٣۶
 دادغب ينيسح يجاح اضريژولوميزنآ يشيامزآ۵۴٨٠يتست يمازلا٢٠١۶يژولوميزنآ١١١٢١۴٢

دار عمال دازهب -يدابآ
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٣٨٧۶۴٨٧

 يجاح اضر -دار عمال دازهبمسيلوباتم لرتنك يشيامزآ۵۶۵۵يتست يمازلا٢٠١۶مسيلوباتم لرتنك١١١٢١۴٣
يدابآ دادغب ينيسح

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩١٠۵

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٣٨٧٧٠٩۵دار عمال دازهبدنق و ديپيل يشيامزآ۵۵۴٢يتست يمازلا٢٠١۶دنقوديپيل١١١٢١۴۴
 ياھديساواهنيئتورپ يميشويب١١١٢١۴۶

كيئلكون
 يياضرديعس-دار عمال دازهبكيئلكون ياھديسا و اھ نيئتورپ يشيامزآ۵۶٨١يتست يمازلا٢٠١۶

يچراز
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩۶٣١

 Memberanes and their Cellularباتك٨۵۴۶يتستيرايتخا٢٠١۶ءاشغ يميشويب١١١٢١۴٧
Functions

J.B.Finean, R.Coleman & 
R.H.Mi

١٣۶٢١٩٨٣Blackwell, 
Scientific 
publicat

--

 هلا بيبح -ينيسح يجاح اضراهنومروھ يميشويبهوزج٧١٩١يتستيرايتخا٢٠١۶اهنومروھ يميشويب١١١٢١۴٨
مظان

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵قادب لگ-نايديعس-دار عمالنيتامورك يميشويبهوزج٧١٩٠يتستيرايتخا٢٠١۶نيتامورك يميشويب١١١٢١۵٠
--اندآ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٢٨۶۶۴٣۴يکديب مظاک ديس رتکدديدج رصع رد يژولونکتويبباتك٩١۴۵يتستيرايتخا٢٠١۶يژولونكتويب١١١٢١۵١
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶) يميشويبدشرا(رانيمس١١١٢١۵۴
--رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴۴۵۵٨٣٣٧يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتستيناربج٣٠٢۴يميشويب ينابم١١١٢١۶٢
شزومآ (يميشويب رد هژيو ثحابم١١١٢٢٠۵

) روحم
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

 تخانش اب يھاگشيامزآ ياهشور١١١٢٢٠٧
) روحم شزومآ ( ١اهھاگتسد

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨١۶

 تخانش اب يھاگشيامزآ ياهشور١١١٢٢٠٨
) روحم شزومآ (٢اهھاگتسد

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨١۶

 يلوكلوم يسانش تسيز١١١٢٢١٧
هتفرشيپ

 هتفرشيپ يلوكلوم يسانش تسيزباتك٩١١۴يتست يمازلا٢٠١۶
نيون لوصا و نيداينب ينابم

و يكديب مظاك ديسرويو تربار
رف يھرف لامك

--اندآ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٢٨۶۶۴٢٧

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ(كيزيف يميشويب١١١٢٢٣٢
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ(كيژرنا ويب١١١٢٢٣٣
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا١١٨١۶يميشويب ياهشور١١١٢٢۴٣
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يكشزپ يميشويب١١١٢٢۴۴
 دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتستدشرا يناربج١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩

يدابآ
--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨٩٧٨٩۶۴٣٨٧١٣١۴

 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

--رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧يدابآدادغب ينيسح يجاحيميشويب يصصخت نابزهوزج٧٢٢١يتستيرايتخا٢٠١۶يصصخت نابز١٢١٢١٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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