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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
 نيب هاگشناد١٣٩١٢٠١٢نايقازر دمحاباتك۵٩۴٣يحيرشتيناربج١٣٠٣۶ داوم يكيزيف صاوخ

ينيمخ يللملا
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

 داهج١٣٩١٢٠١٢يديعس يلعلكساگ ديويدباتك٧۵٧٩يحيرشتيناربج٣٠٣۶داوم كيزيف يميش
 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۴٨

 رشن زكرم١٣٩۴٢٠١٣يديهش هرهشرتيد جروجباتك۶٠٧١يحيرشتيناربج١٣٠٣۶داوم يكيناكم صاوخ
يھاگشناد

١٢-٣ و ١١-٣ ياھ شخب زج هب ۶ لصف ناياپ ات ١ لصف زا٣٣۴
.دوش هعلاطم

و ملع هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يزاجح لالجباتك۶۶٢٢يحيرشتيناربج١٣٠٢۴ يرگ هتخير
تعنص

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٩

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يماركا ربكا يلعD.Hull.D.J Baconباتك١٠۶٠٨يحيرشتيرابجا٣٠٣٠اھ يياجبان يروئت
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 داهج١٣٩٠٢٠١١يديعس يلعلكساگ ديويدباتك٧۵٨٠يحيرشتيرابجا٢٠٢٠داوم هتفرشيپ كيمانيدومرت
 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف١٢٠٠

 W.Kurz and D.j.Fisher١٣٧٠١٩٩٢Trans Techباتك٩٢١٨يحيرشتيرابجا٣٠٣٠هتفرشيپ دامجنا ياھدنيارف
Publications

.دوش فذح اھ تسويپ۵٠۶

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩يلضفا اضر دمحمD.A.Porter,K.E.Easterlingباتك١٠۶٠۶يحيرشتيرابجا٢٠٢٠يكيژرولاتم ياهتلاح رييغت
يھاگشناد

دوش هعلاطم ۵ و٣ ،٢ ياھ لصف٢٨٠٢

 هجيدخ ،يچيپ ميس اضرلادبعباتك١٠۶٠۴يحيرشتيرابجا٢٠٢٠داوم هعلاطم هتفرشيپ ياهشور
حصان يلاصو دوعسم ،ولوردخ

 رشن١٣٩٢٢٠١٣
 يھاگشناد
نايك

--

 هتفرشيپ ياھ شور هاگشيامزآ
داوم هعلاطم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرابجا٠١١۶

٢٢ و٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ياھ لصف٢٧١٠ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣داژن ردص مالسالا بيطخباتك١٠۶٠۵يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠تادماج رد ذوفن
دوش هعلاطم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠هژيو بلاطم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠هتفرشيپ رميلپ
 قيقحت رد يريگ هزادنا ياھاطخ
داوم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرابجا١٠١٠

 داهج١٣٩٠٢٠١١روپنامرك دمحاباتك١٠۶٠٧يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠داوم يسدنهم رد يزاس هيبش
 يھاگشناد
 يتعنص دحاو
ناهفصا

.دوش هعلاطم ١١ لصف رخآ ات ١ لصف زا٣٢۵

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠اھ تيزوپماك
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠تسكش كيناكم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠هتفرشيپ تيفيك لرتنك
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢يرظن عبتت و قيقحت رانيمس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠دودحم ناملا ياھ شور
،يناکدرا نايرئاح يلعنمرج لادنرباتك١٠۶۵١يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠هتفرشيپ ردوپ يژرولاتم

 نايرصان يبتجم
 نيسح دمحم ،يبابر
 يچلاش کباب ،يتمھ
زيخ ريما

 تاراشتنا١٣٨٧٢٠٠٨
 هاگشناد
 ريما يتعنص
ريبک

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠داوم ينورتكلا يروئت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
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