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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
 نابز هب يخيرات نوتم تئارق٣٣٩٧١١٢٢٩٠١٧

١ يسراف
.دوش هعلاطم اھ سيونريز سرد عون هب هجوت اب۴٣۵رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يريصن اضر دمحم١ يس راف يخيرات نوتم يشيامزآ٨١٩٢يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يلدگيب يلعيطسو نورق رد اپورا خيرات يشيامزآ۵١٨۴يتست٢٠١٢يطسو نورقرداپورا خيرات۴٣٩٧١١٢٢٩٠٣٠
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يدجاس هللادبعخيرات ملع ينابم و تايلك يشيامزآ١٠۵٢٩يتست٢٠١٢خيرات ملع ينابمو تايلك۵٣٩٧١١٢٢٩٠٣۶
--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يلدگيب يلعديدج نورق رد اپورا خيرات يشيامزآ٩٧٧٧يتست٢٠١٢ديدج نورقرداپورا خيرات۶٣٩٧١١٢٢٩٠٣٨
 نارياذخامو عبانمدقنو تخانش٧٣٩٧١١٢٢٩٠۴۶

مالسازادعب
 زا دعب ناريا ذخام و عبانم دقنو تخانش يشيامزآ٨٩٣٠يتست٢٠١٢

مالسا
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يقداص يلعدوصقم

--سموق١٣٩١٢٠١٢ينابعش اضرناريا يعامتجا خيرات ينابمباتك٨۴۵۵يتست٢٠١٢ناريا يعامتجا خيرات ينابم٨٣٩٧١١٢٢٩٠۶١
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يوضر لضفلاوبا ديسخيرات هفسلف يشيامزآ٩٨٨٨يحيرشت٢٠١۶خيرات هفسلف٩٣٩٧١١٢٢٩٠۶٧
 يخيرات نوتم تئارق( يبرع نابز١٠٣٩٧١١٢٢٩٠۶٨

) يبرع نابز هب
 هلحرم هيخيراتلا صوصنلا لماش رخآ شخب ود طقف١۵۶٢تمس١٣٩٢٢٠١٣يياسك هلارونهيفارغجلاو هيخيراتلا صوصنلا بختنمباتك٧۵٢٨يتست٢٠١۶

 هلحرم هيخيراتلا هيفارغجلا صوصنلا و ريتسجاملا
.دوش هعلاطم ريتسجاملا

 طوقسزا ناريا خيرات يسرربودقن١١٣٩٧١١٢٢٩٠۶٩
يسابع تفالخ زاغآات نايناساس

 و يلاوم شخب ناياپ ات نايناساس راگزور ماجرف شخب۴٧٧ريبكريما١٣٨٩٢٠١٠بوك نيرز نيسحلادبعمالسا زا دعب ناريا خيراتباتك۶۵٨۶يتست٢٠١۶
.دوش هعلاطم اهتضهن

 نوتمورثنرب هيكتاب١ يجراخ نابز١٢٣٩٧١١٢٢٩٠٧٠
يخيرات

 هاگشناد٧Avery١٣٨۴٢٠٠۵/The Cambridge History Of Iran Vهوزج٨۵٨۴يتست٢٠١۶
جيربمك

.دوش هعلاطم ۵١ هحفص ات ٣ هحفص زا٢٨٧

 تفالخزا ناريا خيرات يسرربودقن١٣٣٩٧١١٢٢٩٠٧١
دادغبطوقسات يسابع

 ياھ هلسلس يادتبا( ١٧١ ات ٨٠ هحفص ٣ شخب :۴ دلج۵۵٠ريبكريما١٣٨٨٢٠٠٩هشونا نسحيارف. ن.ر۴دلج هقجالس ات مالسا زا ناريا خيراتباتك۶۵٧۴يتست٢٠١۶
 متشھ شخب لوا ات ٢١٧ هحفص ٧ شخب و )لامش كچوك
.دوش هعلاطم ٢۶٢ هحفص

 تفالخزا ناريا خيرات يسرربودقن٣٩٧١١٢٢٩٠٧١
دادغبطوقسات يسابع

 ندمآ زا :)۵دلج(جيربميك ناريا خيراتباتك۶۵٧۶يتست
ناناخليا تلود يشاپورف ات نايقوجلس

.دوش هعلاطم لوا شخب :۵ دلج٢٢٩٨ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣هشونا نسحليوب وردنا ناج

- نالوغم خيرات يسرربودقن١۴٣٩٧١١٢٢٩٠٧٢
يلحم ياھ تموكحو نايروميت

 ندمآ زا :)۵دلج(جيربميك ناريا خيراتباتك۶۵٧۶يتست٢٠١۶
ناناخليا تلود يشاپورف ات نايقوجلس

 زا ۶ شخب و ٣٩۶ هحفص ات ٢٨٩ هحفص ۴ شخب :۵ دلج۵۵١ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣هشونا نسحليوب وردنا ناج
.دوش هعلاطم ۵٠٩ هحفص ات ۴۵۵ هحفص

- نالوغم خيرات يسرربودقن٣٩٧١١٢٢٩٠٧٢
يلحم ياھ تموكحو نايروميت

 زا يشھوزپ(نايروميت هرود ناريا خيراتباتك٨٨١٨يتست
۶دلج-)جيربمك هاگشناد

 )مشش لصف ناياپ ات( ٢٨١ هحفص ات ٨ هحفصزا :۶ دلج۵۵٣يماج١٣٨٢٢٠٠٣دنزآ بوقعي
.دوش هعلاطم

 خيراترد قيقحت ياهشور تخانش١۵٣٩٧١١٢٢٩٠٧٣
)رانيمس(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶

دشاب يم فذح باتک ٢شخب٣١٢٠تمس١٣٩٢٢٠١٣يرهپس دمحميكم مظاك دمحمنايسابع رصع رد يمالسا ندمتباتك٧٣٧۵يتست٢٠١۶يمالسا گنھرفو ندمت خيرات١۶٣٩٧١١٢٢٩٠٧۴
 نوتمرثنرب هيكتاب٢ يجراخ نابز١٧٣٩٧١١٢٢٩٠٧۵

يخيرات
 هاگشناد٧Avery١٣٨۴٢٠٠۵/The Cambridge History Of Iran Vهوزج٨۵٨۴يتست٢٠١۶

جيربمك
.دوش هعلاطم ١۴٣ هحفص ات ۵٢ هحفص زا٣٠۴

 نايوفصزا ناريا خيرات يسرربودقن١٨٣٩٧١١٢٢٩٠٧۶
هيراجاقروهظات

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶خيرات هورگنايدنزو نايراشفا هرود رد ناريا خيراتهوزج١٠٢٢٠يتست٢٠١۶

 نايوفصزا ناريا خيرات يسرربودقن٣٩٧١١٢٢٩٠٧۶
هيراجاقروهظات

--زكرم١٣٩٢٢٠١٣يزيزعيرويس رجاريوفص رصع نارياباتك٧٩۶٨يتست

 هيكتاب هيراجاقدهعرد ناريا١٩٣٩٧١١٢٢٩٠٧٧
 تضهنو يجراخ تابسانمرب
تيطورشم

 رد موس يورين و هنزاوم تسايس شقن يشيامزآ۵۴٣١يتست٢٠١۶
هاش اضر و هيراجاق رصع - ناريا خيرات

دشاي يم فذح باتک ۵ شخب٣١٢٢رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يفوص اضريلع

 خيرات هعومجم زا( ناريا رصاعم خيراتباتك١٠٧٩۴يتست٢٠١۶ناريارصاعم خيرات٢٠٣٩٧١١٢٢٩٠٧٨
 اضر ز )متفھ دلج زا مود رتفد جيربمک
يمالسا بالقنا ات هاش

 ،يلبمھ ،نيواگ ،يروآ رتپ
...و نيولمزلراچ

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٨يماج١٣٨٨٢٠٠٩رف بقاث يضترم

 هبيتكودانسا هعلاطمو يياسانش٢١٣٩٧١١٢٢٩٠٧٩
اھ

 و راثآ نمجنا١٣۵٠١٩٧١يماقم مئاق ريگناهجيخيرات دانسا تخانش رب يا همدقمباتك٨٧٨٢يتست٢٠١۶
يگنھرف رخافم

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١

 يمدرم ياهشبنج يسررب٢٢٣٩٧١١٢٢٩٠٨٠
 بالقنا صاخروطب(ريخا هلاسدصكي
)يمالسا

--راوز١٣٩٠٢٠١١يبلح رغصا يلعرصاعم يسايس -ينيد ياھ تضهن خيراتباتك٧۶٧٧يتست٢٠١۶

 يمدرم ياهشبنج يسررب٣٩٧١١٢٢٩٠٨٠
 بالقنا صاخروطب(ريخا هلاسدصكي
)يمالسا

--اردص١٣٩٢٢٠١٣-يرهطم يضترمريخا هلاس دص رد يمالسا ياھ تضهنباتك٧٨۴٨يتست

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۴٠٣٢)روحم شزومآ(رانيمس٢٣٣٩٧١١٢٢٩١۴٣
دنھ هراق هبش ندمتو خيرات تايلك٢۴٣٩٧١١٢٢٩١۴۶

)روحم شزومآ(
دشاب يم فذح هوزج ناياپ ات ٢٣۵ هحفص زا٣١٢٣رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رگزرب يفجن ميركدنھ هراق هبش خيراتهوزج٨۶۵٩يتست٢٠١۶

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢۵٣٩٧١١٢٢٩١۴٧
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢
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