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-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 يادتبا ات )اهلاوحا و اياضقلا يف ثحبم( ٣ لصف لوا زامق راديب١٣٨١رفداديب نسحميلح همالعديضنلا رھوجلاباتك٨۶٣٢يتست٢٠١۶ييوطسرا ميدق قطنم٢٣٩٧١١٢١٩٠٠١

 يف ثحبم ( ۵ لصف و )اهتاهج و اياضقلا داوم ثحبم(
.دوش هعلاطم )دحلاو ناھربلا

ياهپاچ زا يكي١٣۵٠يسوط نيدلا ريصن هجاوختاهيبنتلا و تاراشالا حرشباتك٨٠۶۶يتست٢٠١۶)١( ءاشم تمكح٣٣٩٧١١٢١٩٠٠٢
دوجوم

.دوش هعلاطم ۴ طمن

ياهپاچ زا يكي١٣٨٢اردصالمهيكولسلا جھانملا يف هيبوبرلا دھاوشلاباتك٧٩٧۴يتست٢٠١۶)١( هيلاعتم تمكح۴٣٩٧١١٢١٩٠٠٣
دوجوم

 ات ۴ قارشا يادتبا زا ۴دھاش ، ٢ و١ دھاش -لوا دهشم
.دوش هعلاطم ٧ قارشا لوا

ياهپاچ زا يكي١٣۶۶يدرورهس نيدلا باهشقارشالا همكحباتك٨۶٨٣يتست٢٠١۶)١( قارشا تمكح۵٣٩٧١١٢١٩٠٠۴
دوجوم

.دوش هعلاطم مود و لوا هلاقم :يناثلا مسقلا

.دوش هعلاطم ٣۶ و ٣۵ ،٢٣ ،١٩ ،١٧ ،١۶ تالاقمنايراصنا١٣٨٧رصن نيسح ديسHistory of Islamic philosophyoliver leamanباتك٩٨٩۴يتست٢٠١۶يصصخت يسيلگنا نابز۶٣٩٧١١٢١٩٠٠۵
ياهپاچ زا يكي١٣۵٠يسوط نيدلا ريصن هجاوختاهيبنتلا و تاراشالا حرشباتك٨٠۶۶يتست٢٠١۶)٢(ءاشم تمكح٧٣٩٧١١٢١٩٠٠۶

دوجوم
.دوش هعلاطم ۵ طمن

ياهپاچ زا يكي١٣۶۶يدرورهس نيدلا باهشقارشالا همكحباتك٨۶٨٣يتست٢٠١۶)٢( قارشا تمكح٨٣٩٧١١٢١٩٠٠٧
دوجوم

.دوش هعلاطم مراهچ و موس هلاقم :يناثلا مسقلا

ياهپاچ زا يكي١٣٨٢اردصالمهيكولسلا جھانملا يف هيبوبرلا دھاوشلاباتك٧٩٧۴يتست٢٠١۶)٢( هيلاعتم تمكح٩٣٩٧١١٢١٩٠٠٨
دوجوم

 و موس دھاش تاقارشا لك موس دھاش ١ دهشم زا
 هعلاطم لوا دھاش تاقارشا لك لوا دھاش مود دهشم
.دوش

 قداص دمحم ديسينسحلا فورعم مشاھهرعاشا و هلزتعم ربارب رد هعيشباتك٩۵۴۶يتست٢٠١۶هيماما و هرعاشا و هلزتعم مالك١٠٣٩٧١١٢١٩٠٠٩
فراع

 سدق ناتسآ١٣٨٨
يوضر

ياهپاچ زا يكي١٣٨٢اردصالمهيكولسلا جھانملا يف هيبوبرلا دھاوشلاباتك٧٩٧۴يتست٢٠١۶)٣( هيلاعتم تمكح١١٣٩٧١١٢١٩٠١٠
دوجوم

 و١٣ قارشا رخآ ات ٧ قارشا زا ١ دھاش ٣ دهشم زا
 لوا زا موددھاش و ٣ قارشا ات ١ قارشا زا ٢ دھاش
.دوش هعلاطم ١٠ قارشا رخآ ات ۶ قارشا

ياهپاچ زا يكي١٣٨٢اردصالمهيكولسلا جھانملا يف هيبوبرلا دھاوشلاباتك٧٩٧۴يتست٢٠١۶)۴( هيلاعتم تمكح١٢٣٩٧١١٢١٩٠١١
دوجوم

 يادتبا ات ١ دھاش ۴ دهشم و رخآ ات ٣ دھاش ٣ دهشم زا
.دوش هعلاطم توم تقيقح

 زا يمالك و يفسلف ياهطابنتسا١٣٣٩٧١١٢١٩٠١٢
ثيدح و نآرق

 ردص ريسفت رد يفسلف ينابم ريثاتباتك٧۶٧٣يتست٢٠١۶
نيهلاتملا

 تمكح داينب١٣٨۴يتمارك يقت دمحم
اردص يمالسا

ياهپاچ زا يكي١٣٧٩يلح همالعداقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشكباتك٨٧۴٨يتست٢٠١۶مالك ملع يفسلف ينابم١۴٣٩٧١١٢١٩٠١٣
دوجوم

.دوش هعلاطم مود دصقم و موس لصف ،لوا دصقم

رون مايپ١٣٩٧يدابآ نيسح يسابع نسح١ ءاشم تمکح يشيامزآ١١٠١٠يتست٢٠١٢)١( ءاشم تمكح١۵٣٩٧١١٢٢٠٢٠٣
رون مايپ١٣٩٢ينامز يدهم١ قارشا تمكح يشيامزآ۵۴٧٩يتست٢٠١٢)١( قارشا تمكح١۶٣٩٧١١٢٢٠٢١۴
 و يملع١٣٩٢دحوم ايضديدج قطنم هب يدمآردباتك۶٩١٢يتست٢٠١۶ديدج قطنم١٧٣٩٧١١٢٢٠٣١۶

يگنھرف
.دوش هعلاطم ۶ و ٣ ، ٢ ، ١ ياھ لصف

 اي /ركفلاراد١٣٩٠يناوريش يلعيئابطابط نيسح دمحم ديس)لوا دلج( همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۶٣٠١يتست۴٠٣٢)١( هيلاعتم تمكح١٨٣٩٧١١٢٢٠۴۶٩
 پاچزا يكي
دوجوم

، مراهچ ، موس ، مود ، لوا هلحرم ، يبرع نتم رب ديكات اب
 نم وھ و مكلا يف ، ٨ لصف يادتبا ات ( مشش و مجنپ
.دوش هعلاطم ) هيضرعلا تالوقملا

 اي /ركفلاراد١٣٩٠يناوريش يلعيئابطابط نيسح دمحم ديس)لوا دلج( همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۶٣٠١يتست۴٠٣٢)٢( هيلاعتم تمكح١٩٣٩٧١١٢٢٠۴٧٠
 پاچزا يكي
دوجوم

 لصف يادتبا زا مشش هلحرم ، يبرع نتم رب ديكات اب
.دوش هعلاطم باتك ناياپ ات متشھ

 ابط نيسح دمحم ديس همالع)موددلج (همكحلا هياهن حرشو همجرتباتك٨۶۶۶يتست)٢( هيلاعتم تمكح٣٩٧١١٢٢٠۴٧٠
يئابط

 /باتك ناتسوب١٣٧۴يناوريش يلع
 زا يكياي
دوجم ياهپاچ

 هلحرم يادتبا ات باتك يادتبا زا ، يبرع نتم رب ديكات اب
.دوش هعلاطم ) لعف و هوق( مهن

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶١٠
 پاچ زا يكي١٣٨۶يسوط نيدلاريصن خيشداقتعالا ديرجت حرش دارملا فشكباتك٨٧۴٧يتست٢٠١۶) روحم شزومآ (يمالسا مالك٢١٣٩٧١١٢٢٠۶١۴

دوجوم ياھ
.دوش هعلاطم داعم و توبن ثحابم
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