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فيدر
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 هرامش
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 لاس
تسويپ حرشرشانراشتنا

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
.دوش هعلاطم ٣۶ و ٣۵ ،٢٣ ،١٩ ،١٧ ،١۶ تالاقمنايراصنا١٣٨٧رصن نيسح ديسHistory of Islamic philosophyoliver leamanباتك٩٨٩۴يتست٢٠١۶هجراخ نابز٢٣٩٧١١٢١٢٢۴٧
ياهپاچ زا يكي١٣٨٢اردصالمهيكولسلا جھانملا يف هيبوبرلا دھاوشلاباتك٧٩٧۴يتست٢٠١۶)١( اردصالم هفسلف٣٣٩٧١١٢١٢٢۴٨

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

رون مايپ١٣٩٧يدابآ نيسح يسابع نسح١ ءاشم تمکح يشيامزآ١١٠١٠يتست٢٠١٢)١( ءاشم تمكح۴٣٩٧١١٢٢٠٢٠٣
رون مايپ١٣٩٢ينامز يدهم١ قارشا تمكح يشيامزآ۵۴٧٩يتست٢٠١٢)١( قارشا تمكح۵٣٩٧١١٢٢٠٢١۴
 يادتبا ات )اهلاوحا و اياضقلا يف ثحبم( ٣ لصف لوا زامق راديب١٣٨١رفداديب نسحميلح همالعديضنلا رھوجلاباتك٨۶٣٢يتست٢٠١۶ميدق قطنم۶٣٩٧١١٢٢٠٣٠٨

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

 ميھاربا ،يقارن دمحانوسرتپ لكيامينيد داقتعا و لقعباتك٧٩٧٣يتست٢٠١۶ديدج يمالك لئاسم٧٣٩٧١١٢٢٠٣٠٩
يناطلس

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفون حرط١٣٩٠

ياهپاچ زا يكي١٣۵٠يسوط نيدلا ريصن هجاوختاهيبنتلا و تاراشالا حرشباتك٨٠۶۶يتست٢٠١۶)١( ءاشم هفسلف٨٣٩٧١١٢٢٠٣١٠
دوجوم

.دوش هعلاطم ۴ طمن

 هاگشھوزپ١٣٨٠يدرورهس نيدلا باهشقارش الا همكحباتك٨۶٨٢يتست٢٠١۶)١( قارشا هفسلف٩٣٩٧١١٢٢٠٣١١
 يناسنا مولع
مود پاچ

.دوش هعلاطم مود و لوا هلاقم :يناثلا مسقلا

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴يقداص نوطالفا١ برغ هفسلف يشيامزآ٩٨٨٩يتست٢٠١۶)١( برغ هفسلف١٠٣٩٧١١٢٢٠٣١٢
ياهپاچ زا يكي١٣۵٠يسوط نيدلا ريصن هجاوختاهيبنتلا و تاراشالا حرشباتك٨٠۶۶يتست٢٠١۶)٢( ءاشم هفسلف١١٣٩٧١١٢٢٠٣١٣

دوجوم
.دوش هعلاطم ۵ طمن

ياهپاچ زا يكي١٣٨٢اردصالمهيكولسلا جھانملا يف هيبوبرلا دھاوشلاباتك٧٩٧۴يتست٢٠١۶)٢( اردصالم هفسلف١٢٣٩٧١١٢٢٠٣١۴
دوجوم

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

 هاگشھوزپ١٣٨٠يدرورهس نيدلا باهشقارش الا همكحباتك٨۶٨٢يتست٢٠١۶)٢( قارشا هفسلف١٣٣٩٧١١٢٢٠٣١۵
 يناسنا مولع
مود پاچ

.دوش هعلاطم مراهچ و موس هلاقم :يناثلا مسقلا

 و يملع١٣٩٢دحوم ايضديدج قطنم هب يدمآردباتك۶٩١٢يتست٢٠١۶ديدج قطنم١۴٣٩٧١١٢٢٠٣١۶
يگنھرف

.دوش هعلاطم ۶ و ٣ ، ٢ ، ١ ياھ لصف

 و يملع١٣٧٩يناسارخ نيدلا فرشيکسنخوب .م.ايياپورا رصاعم هفسلفباتك١٠۵۴٩يتست٢٠١۶)٢( برغ هفسلف١۵٣٩٧١١٢٢٠٣١٧
يگنھرف

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 اي /ركفلاراد١٣٩٠يناوريش يلعيئابطابط نيسح دمحم ديس)لوا دلج( همكحلا هياهن حرش و همجرتباتك۶٣٠١يتست۴٠٣٢)١( هيلاعتم تمكح١۶٣٩٧١١٢٢٠۴۶٩
 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 تمكح١٧٣٩٧١١٢٢٠۴٧٠
 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

دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 و يملع١٣٩٠يناميلس نيسحيفسلف قيبطت و يقيبطت هفسلفباتك۶٩١۴يتست٢٠١۶يقيبطت هفسلف١٩٣٩٧١١٢٢٠۶۶٢

يگنھرف
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٢ شخب لوا زا

ياهپاچ زا يكي١٣٨٢اردصالمهيكولسلا جھانملا يف هيبوبرلا دھاوشلاباتك٧٩٧۴يتست٢٠١۶)٣( اردصالم هفسلف٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶۶٣
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

-١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۶۴
هيماما و هرعاشا و هلزتعم مالك٢٢٣٩٧١١٢٢٠۶۶۵

)روحم شزومآ(
 قداص دمحم ديسينسحلا فورعم مشاھهرعاشا و هلزتعم ربارب رد هعيشباتك٩۵۴۶يتست٢٠١۶

فراع
 سدق ناتسآ١٣٨٨

يوضر
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نيمسا




