
دانشگاه پيام نور
11:55 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)زمينه گراف و تركيبات جبري( جبر -رياضي محض-17: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

--پيام نور1394دکتر خاکساريجبر پيشرفتهآزمايشي 10412تستي و تشريحي4032جبرپيشرفته239521111207
 AN INTRODUCTION TOكتاب8373تشريحي14032ھندسه منيفلد339521111208

DIFFERENTIABLE MANIFOLDS AND 
RI

WILLIAM .M. BOOTHBY1381ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينار439521111223
 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي14032توپولوژي جبري 539521111229

PHYSICISTS
C.NASH1366ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 639521111297
فضاھاي ھمبند  (4-6، بخش )فشرده سازي (5-5بخش 449پيام نور1390عليرضا جماليتوپولوژي عموميآزمايشي 4929تستي و تشريحي3030توپولوژي عمومي739521111370

) لم يوريسون و قضيه توسيع تيتسه (5-7و بخش ) راھي
.حذف شود

منصوره -خديجه احمدي آمليمباحثي در نظريه حلقه و مدولآزمايشي 5669تستي و تشريحي3030نظريه حلقه ومدول839521111387
معاني شيرازي

--پيام نور1391

--پيام نور1394اكرم محمودي-نازلي بشارتينظريه گراف و كاربردھاي آنآزمايشي 9761تستي و تشريحي30300نظريه گراف وكاربردھاي آن939521111400
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار1039521111434
--پيام نور1393شھريار فرھمند رادمباني تركيبياتآزمايشي 9739تستي و تشريحي3030مباني تركيبيات1139521111457
 ,Combinatorics:Topics, Techniquesكتاب9395تشريحي4032آناليز تركيباتي1239521111480

Algorithms
Peter, J. Cameron1372CAMBRIDGE 

UNIVERSITY
.مطالعه شود 9و  8، 6فصل ھاي 1901

 A Course in CombinatoricsVan Lint-Wilson1379CAMBRIDGEكتاب9396تشريحيآناليز تركيباتي39521111480
UNIVERSITY

.مطالعه شود 22و  19، 18فصل ھاي 1947

.مطالعه شود17و16و15و14و12و10و9و5و3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1948كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف1339521111481
 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032گروھھاي نا متناھي1439521111482

GROUPS
D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1953 مطالعه شود 15و11،  6،  4، 2فصل ھاي.

 INTRODUCTION TO CODINGكتاب9399تشريحي4032نظريه كد گذاري1539521111484
THEORY

VAN LINT,J.H1371SPRINGER 
VERLAG

.مطالعه شود 9از ابتداي کتاب تا پايان فصل 1950

 ALGABRAIC GRAPH THEORYBIGGS.N1371CAMBRIDGEكتاب9398تشريحي4032نظريه جبري گراف1639521111485
UNIVERSITY

.مطالعه شود 20و16و15و6و5و4و3و2فصل ھاي 1949

 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032نظريه گروه ھاي متناھي1739521111486
GROUPS

D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1952و فصل  56تا ابتداي صفحه  2به طور کامل، فصل  1فصل
و بخش  9به طور کامل، بخش اول و دوم فصل  5و 3ھاي 

.مطالعه شود 10ھاي اول و سوم فصل 
 ENCYCLOPEDIA OF MATHEMATICSكتاب9402تشريحي4032ميدان ھاي متناھي1839521111487

VOL 20
LIDL,R.NIEDEERREITER,H1372CAMBRIDGE 

UNIVERSITY
.مطالعه شود 9و 6،  5،  3، 2فصل ھاي 1951

-THE THEORY OF ERRORكتاب9400تشريحي4032نظريه رمز گذاري1939521111488
CORRECTING CODES

MAC WILLIAMS,F.J AND 
SLOANE,N.J

1359NORTH-
HOLLAND

.مطالعه شود 9از ابتداي کتاب تا پايان فصل 1950

 A FIRST COURSE INكتاب9401تشريحي4032بھينه سازي تركيباتي2039521111489
COMBINATORIAL OPTIMIZATION

LEE J.A1382CAMBRIDGE 
UNIVERSITY

--

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2139521220658
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دانشگاه پيام نور
11:02 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)تحقيق در عمليات(رياضي كاربردي گرايش بھينه سازي -21: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

 INTRODUCTION TO NUMERICALكتاب8381تشريحي4032آناليزعددي پيشرفته239521111180
ANALYSIS

STOER1380SPRINGER-
VERLAG

.مطالعه شود 5و  3، 2، 1فصل ھاي 733

 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي14032تحقيق درعمليات پيشرفته 339521111181
NETWORK FLOWS

BAZARAA, JARVIS1355×757 مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي.

حل عددي معادالت بامشتقات 439521111182
جزيي

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي NUMERICAL METHODS FOR PDEG.EVANSE1378SPRINGER731كتاب8378تشريحي4032

 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA ANDكتاب8377تشريحي4032روشھاي عددي درجبرخطي539521111183
APPLICATION

B.N.DATTA1373BROOKS/COLE1069 مطالعه شود 8و  7، 6، 5، 3فصل ھاي.

حل عددي معادالت ديفرانسيل 639521111184
معمولي

 NUMERICAL SOLUTION OFكتاب9086تشريحي4032
DIFFERENTIAL EQUATIONS

M.K.JAIN1380NEW AGE 
TERNATIONAL
PUBLICATIONS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032حل عددي معادالت انتگرال739521111185
 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032بھينه سازي839521111186

OWATERLFoo
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 NUMERICAL METHODS,SOFTWAREكتاب8379تشريحي3024نرم افزارعددي939521111189
AND ANALYSIS

J.R.RICE1370ACADEMIC 
PRESS

--

برنامه ريزي متغيرھاي صحيح 1039521111191
ونظريه شبكه ھا

 NETWORK OPTIMIZATIOND.P.BERTSEKAS1376ATHENAكتاب8382تستي و تشريحي3024
SCIENTIFIC 

BELMANT

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 SIMULATION MODELING ANDكتاب8212تشريحي3024شبيه سازي كامپيوتري1139521111193
ANALYSIS WITH ARENA

Tayfur Altiok1386Academic 
Press

--

 DYNAMIC PROGRAMMINGR.BELLMAN1381UNIVERSITYكتاب8386تستي و تشريحي3024برنامه ريزي پويا1239521111195
PRESS

--

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024برنامه ريزي حمل ونقل1339521111196
 .QUEUEING THEORYP.P.BOCHAROV1382BRILL ACADكتاب8389تستي و تشريحي3024نظريه صف1439521111197

PUB
--

 A FIRST COURSE IN CODINGكتاب8380تستي و تشريحي3024نظريه كدھا1539521111200
THEORY

R.HILL1368OXFORD 
APPLIED 

MATH...

--

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف 1639521111201
سميناررياضي كاربردي شاخه 1739521111204

تحقيق درعمليات
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

زبان تخصصي 1839521111206
)فراگيرارشدرياضي (

.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي2016

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 1939521111297
 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي24032تحقيق در عمليات پيشرفته 2039521111304

NETWORK FLOWS
BAZARAA, JARVIS1355×1170 مطالعه شود 11و  10، 9، 8، 7فصل ھاي.

 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032بھينه سازي مدلھاي غير خطي2139521111306
OWATERLFoo

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)آموزش محور  ( 2سمينار2239521111310
 A FIRST COURSE IN CODINGكتاب8380تستي و تشريحي3024)آموزش محور ( نظريه كدھا2339521111313

THEORY
R.HILL1368OXFORD 

APPLIED 
MATH...

--

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032)آموزش محور ( نظريه گراف2439521111314
--پيام نور1391اسماعيل بابليان1آناليز عددي قطعي5621تستي و تشريحي30300مباني آناليز عددي2539521111323
--پيام نور1393عقيله حيدريبھينه سازي خطيآزمايشي 8961تستي و تشريحي30300بھينه سازي خطي2639521111326
2تحقيق درعمليات پيشرفته2739521111363

)آموزش محور(
 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي4032

NETWORK FLOWS
BAZARAA, JARVIS1355×1170 مطالعه شود 11و  10، 9، 8، 7فصل ھاي.

برنامه ريزي متغيرھاي صحيح 2839521111364
)آموزش محور(ونظريه شبكه ھا

 NETWORK OPTIMIZATIOND.P.BERTSEKAS1376ATHENAكتاب8382تستي و تشريحي3024
SCIENTIFIC 

BELMANT

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

آموزش (شبيه سازي كامپيوتري2939521111365
)محور

 SIMULATION MODELING ANDكتاب8212تشريحي3024
ANALYSIS WITH ARENA

Tayfur Altiok1386Academic 
Press

--

بھينه سازي مدلھاي غيرخطي3039521111366
)آموزش محور(

 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032
OWATERLFoo

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757
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دانشگاه پيام نور
11:02 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)تحقيق در عمليات(رياضي كاربردي گرايش بھينه سازي -21: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 DYNAMIC PROGRAMMINGR.BELLMAN1381UNIVERSITYكتاب8386تستي و تشريحي3024)آموزش محور(برنامه ريزي پويا3139521111367

PRESS
--

آموزش (برنامه ريزي حمل ونقل3239521111368
)محور

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

 .QUEUEING THEORYP.P.BOCHAROV1382BRILL ACADكتاب8389تستي و تشريحي3024)آموزش محور(نظريه صف3339521111369
PUB

--

--پيام نور1393عقيله حيدريآشنايي با نرم افزارھاي مفيد رياضيآزمايشي 8960تستي و تشريحي30300نرم افزارھاي رياضي3439521111393
.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي3024زبان تخصصي رياضي3539521111396
.حذف شود 1فصل 594پيام نور1390غالمرضا جھانشاھلو2تحقيق در عمليات آزمايشي 5054تستي و تشريحي30300بھينه سازي غيرخطي3639521111401
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار3739521111434
.مطالعه شود 8و  7، 4، 3، 2، 1فصل ھاي Linear Systems and Optimal ControlChi,Chen1366 ُ◌Springer1825كتاب8744تشريحي4032نظريه كنترل3839521111475
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032آناليز تابعي كاربردي3939521111476

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 4039521220658

Page 2 of 2حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه2(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
11:21 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)توپولوژي(رياضي محض گرايش ھندسه -22: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
وضعيتناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747فعال

زبان تخصصي 239521111206
)فراگيرارشدرياضي (

.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138فعالپيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي2016

--فعالپيام نور1394دکتر خاکساريجبر پيشرفتهآزمايشي 10412تستي و تشريحي4032جبرپيشرفته339521111207
 AN INTRODUCTION TOكتاب8373تشريحي14032ھندسه منيفلد439521111208

DIFFERENTIABLE MANIFOLDS AND 
RI

WILLIAM .M. BOOTHBY1381ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731فعال

 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032مباحثي درمنطق رياضي539521111209
INTRODUCTIONTO LOGIC

H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043فعال

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032مباحثي درنظريه مجموعه ھا639521111210
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147فعال

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي 1050فعالGRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGERكتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف739521111212
 STEPS IN COMMUTATIVE ALGEBRAR.Y.SHARP1378CAMBRIDGEكتاب8374تشريحي4032جبرجابجايي839521111214

UNIVERSITY
از  (15، )21.14و  17.14بخش ھاي  (14، 9، 8فصل ھاي 1195فعال

.مطالعه شود 17و  16، )42.15ابتدا تا سر 
 AN INTRODUCTION TOكتاب8371تشريحي4032جبرھمولوژيك939521111215

HOMOLOGICAL ALGEBRA
J.J.ROTMAN1387SPRINGER3.3بخش  3فصل  1.2.2بخش  2فصل  2.1بخش  1فصل 589فعال 

از ابتدا  6فصل  3.5و 2.5و 1.5بخش ھاي  5فصل  1.3.3و 
 1.2.7از ابتدا تا سر بخش  7فصل  3.6تا سر بخش 
.مطالعه شود

 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032گروھھاي نامتناھي1039521111216
GROUPS

D.J.S.ROBINSON1387SPRINGERقسمتھاي : 2فصل1225فعالTwo examples of free groups  از
و ھمچنين اثبات  3،2از بخش  FreeV-groupو  1،2بخش 

فقط : 3فصل . حذف شود 5،3،2و 3،2،2و 2،2،2قضاياي 
مطالعه ) Series and composition series (1،3بخش 
بخشھاي : 5فصل . حذف شود 8،1،3اثبات قضيه . شود
 Triangular andقسمت . مطالعه شود 2،5و  1،5

unitriangular groups  حذف شود 1،5از بخش .
 Tensor products and lower central factorsقسمتھاي 

.و  The Torslon- subgroup of a nilpotent groupو 
P.Halls criterion for nilpotence  وfinitely generated 

nilpotent groups  فقط : 6فصل . حذف شود 2،5از بخش
از ابتداي بخش تا ) Free products of groups (2،6بخش 

مطالعه  ) 163صفحه  (Reduced wordsابتداي قسمت 
.شود

 GROUP REPRESENTATIONكتاب8365تشريحي4032نظريه نمايش گروھھا1139521111217
THEORY:A FIRST COURSE

W.FULTON, J.HARRIS1382SPRINGERفعال--

و  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 808فعال1384SPRINGER...وINTRODUCTION TO LIE ALGEBRAK.ERDMANNكتاب8366تشريحي14032جبرلي 1239521111218
.مطالعه شود 14

--فعال1384SPRINGER...وCATEGORIES AND SHEAVESM.KASHIWARAكتاب8367تشريحي4032نظريه كاتگوري1339521111221
و  3تا آخر بخش  3، فصل 9تا آخر بخش  2، فصل 1فصل 606فعال1359SPRINGER...و A COURSE IN UNIVERSAL ALGEBRAS.N.BURRISكتاب8368تشريحي4032)جھاني (جبرجامع 1439521111222

.مطالعه شود 3تا آخر بخش  4فصل 
 A COURSE IN GROUP THEORYJ.S.ROSE1356CAMBRIDGEكتاب8363تشريحي4032گروھھاي متناھي1539521111225

UNIV PRESS
،21-9تا آخر  9، 8، )26-7تا  20-7به جزء  (7، 5فصل ھاي 1550فعال

، صورت قضيه )18-10به جزء  (26-10تا آخر  17-10از  10
 12-11از اول تا آخر  11و فصل  30-10و قضيه  10-29

.مطالعه شود
 SEMI RIEMANNIAN GEOMERYTBARRETONEILT1361ACADEMICكتاب8397تشريحي24032ھندسه منيفلد1639521111226

PRESS
.مطالعه شود 4و  3، 2فصل ھاي 997فعال

 -DIFFERENTIAL TOPOLOGY 1V.GUILLEMIN1352PRENTICEكتاب8390تشريحي14032توپولوژي ديفرانسيل 1739521111227
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717فعال

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3فصل ھاي 1056فعالDIFFERENTIAL TOPOLOGYM.W.HIRISCH1352SPRINGERكتاب8383تشريحي24032توپولوژي ديفرانسيل 1839521111228
 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي14032توپولوژي جبري 1939521111229

PHYSICISTS
C.NASH1366ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048فعال

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي24032توپولوژي جبري 2039521111230
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164فعال

دکتر حقيقت دوست و فيصل 1گروه و جبر لي آزمايشي 10414تستي و تشريحي14032گروه وجبرلي 2139521111231
حسني

--فعالپيام نور1395

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي14032ھندسه جبري 2239521111233
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER1بخش ھاي  (4و  3، )8تا  1بخش ھاي  (2، 1فصل ھاي 1522فعال
مطالعه شود) 6تا 

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي24032ھندسه جبري 2339521111234
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGERفعال--

 INTRODUCTION TO ALGEBRAICكتاب8530تشريحي2ھندسه جبري 39521111234
GEOMETRY

D.COX1380SPRINGERفعال--

سميناررياضي محض شاخه 2439521111235
ھندسه

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

 FUNCTION OF ONE COMPLEXكتاب8361تشريحي4032آناليزمختلط2539521111237
VARIABLE

J.B.CONWAY1374SPRINGERمطالعه شود 133تا صفحه  30از صفحه 288فعال.

 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي24032آناليزحقيقي 2639521111238
HILL

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147فعال
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 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032آناليزتابعي2739521111239
ANALYSIS

J.B.CONWAY1368SPRINGER1بخش ھاي  (5و ) 1فقط بخش  (4، 3، 2، 1فصل ھاي 1524فعال ،
در فصل ھاي فوق قسمت ھاي . مطالعه شود) 3و  2

.ستاره دار حذف شود
 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032نظريه عملگرھا2839521111240

ANALYSIS
J.B.CONWAY1368SPRINGER5و  1بخش ھاي  ( 9و  8، 7، 6، )7بخش  (5فصل ھاي 1110فعال (

.قسمت ھاي ستاره دار حذف شود. مطالعه شود
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032آناليزتابعي كاربردي2939521111241

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--فعال

A COURSE IN ABSTRACT HARMONICكتاب8372تشريحي4032آناليزھارمونيك3039521111242
ANALYSIS

G.B.FOLLAND1373CRC PRESSفعال--

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي14032دستگاھھاي ديناميكي 3139521111248
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717فعال

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي24032دستگاھھاي ديناميكي 3239521111249
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092فعال

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 3339521111297
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)آموزش محور  ( 2سمينار3439521111310
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دانشگاه پيام نور
11:21 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)توپولوژي(رياضي محض گرايش ھندسه -22: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
وضعيتناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
آموزش( مباحثي در منطق رياضي3539521111316

)محور 
 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032

INTRODUCTIONTO LOGIC
H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043فعال

مباحثي در نظريه مجموعه ھا3639521111317
)آموزش محور ( 

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147فعال

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي 1050فعالGRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGERكتاب8393تستي و تشريحي4032)آموزش محور ( نظريه گراف3739521111319
و مثال الف از  6.1، 3.1به جزء بخش ھاي  (1فصل ھاي 685فعالپيام نور1389عليرضا مدقالچي2آناليز رياضي آزمايشي 5368تستي و تشريحي3030مباني آناليز رياضي3839521111322

و  10.4به جزء اثبات قضاياي بخش ھاي  (4و ) 7.1بخش 
) وايراشتراس -قضيه استون  513.4و اثبات قضيه  11.4

.مطالعه شود
--فعالپيام نور1395عباديان-شجاعي -حسني مباني آناليز رياضيآزمايشي 6223تستي و تشريحيمباني آناليز رياضي39521111322

آموزش (1دستگاھھاي ديناميكي 3939521111340
)محور

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي4032
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717فعال

آمورش (2دستگاھھاي ديناميكي4039521111341
)محور

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي4032
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092فعال

 SEMI RIEMANNIAN GEOMERYTBARRETONEILT1361ACADEMICكتاب8397تشريحي4032)آمورش محور(2ھندسه منفيلد4139521111350
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2فصل ھاي 997فعال

آموزش (1توپولوژي ديفرانسيل4239521111351
)محور

 -DIFFERENTIAL TOPOLOGY 1V.GUILLEMIN1352PRENTICEكتاب8390تشريحي4032
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717فعال

آموزش (2توپولوژي ديفرانسيل4339521111352
)محور

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3فصل ھاي 1056فعالDIFFERENTIAL TOPOLOGYM.W.HIRISCH1352SPRINGERكتاب8383تشريحي4032

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي4032)آموزش محور(1توپولوژي جبري4439521111353
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048فعال

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي4032)آموزش محور(2توپولوژي جبري4539521111354
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164فعال

دکتر حقيقت دوست و فيصل 1گروه و جبر لي آزمايشي 10414تستي و تشريحي4032)آموزش محور(1گروه وجبرلي4639521111355
حسني

--فعالپيام نور1395

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي4032)آموزش محور(1ھندسه جبري4739521111356
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER1بخش ھاي  (4و  3، )8تا  1بخش ھاي  (2، 1فصل ھاي 1522فعال
مطالعه شود) 6تا 

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي4032)آموزش محور(2ھندسه جبري4839521111357
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGERفعال--

 INTRODUCTION TO ALGEBRAICكتاب8530تشريحي)آموزش محور(2ھندسه جبري39521111357
GEOMETRY

D.COX1380SPRINGERفعال--

فضاھاي ھمبند  (4-6، بخش )فشرده سازي (5-5بخش 449فعالپيام نور1390عليرضا جماليتوپولوژي عموميآزمايشي 4929تستي و تشريحي3030توپولوژي عمومي4939521111370
) لم يوريسون و قضيه توسيع تيتسه (5-7و بخش ) راھي

.حذف شود
--فعالپيام نور1395آريانژادھندسه ديفرانسيل موضعيآزمايشي 8718تستي و تشريحي30300ھندسه ديفرانسيل موضعي5039521111384
منصوره -خديجه احمدي آمليمباحثي در نظريه حلقه و مدولآزمايشي 5669تستي و تشريحي3030نظريه حلقه ومدول5139521111387

معاني شيرازي
--فعالپيام نور1391

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار5239521111434
 RINGS AND CATEGORIES OFكتاب9336تشريحي4032نظريه حلقه ومدول5339521111441

MODULES
FRANK W-ANDERSIN,KENT R 

FULLER
1370springerمطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731فعال.

--فعالچاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 5439521220658
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دانشگاه پيام نور
11:52 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

زمينه گراف و تركيبات جبري -رياضي محض-48: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

--پيام نور1394دکتر خاکساريجبر پيشرفتهآزمايشي 10412تستي و تشريحي4032جبرپيشرفته239521111207
 AN INTRODUCTION TOكتاب8373تشريحي14032ھندسه منيفلد339521111208

DIFFERENTIABLE MANIFOLDS AND 
RI

WILLIAM .M. BOOTHBY1381ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينار439521111223
 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي14032توپولوژي جبري 539521111229

PHYSICISTS
C.NASH1366ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 639521111297
فضاھاي ھمبند  (4-6، بخش )فشرده سازي (5-5بخش 449پيام نور1390عليرضا جماليتوپولوژي عموميآزمايشي 4929تستي و تشريحي3030توپولوژي عمومي739521111370

) لم يوريسون و قضيه توسيع تيتسه (5-7و بخش ) راھي
.حذف شود

منصوره -خديجه احمدي آمليمباحثي در نظريه حلقه و مدولآزمايشي 5669تستي و تشريحي3030نظريه حلقه ومدول839521111387
معاني شيرازي

--پيام نور1391

--پيام نور1394اكرم محمودي-نازلي بشارتينظريه گراف و كاربردھاي آنآزمايشي 9761تستي و تشريحي30300نظريه گراف وكاربردھاي آن939521111400
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار1039521111434
--پيام نور1393شھريار فرھمند رادمباني تركيبياتآزمايشي 9739تستي و تشريحي3030مباني تركيبيات1139521111457
 ,Combinatorics:Topics, Techniquesكتاب9395تشريحي4032آناليز تركيباتي1239521111480

Algorithms
Peter, J. Cameron1372CAMBRIDGE 

UNIVERSITY
.مطالعه شود 9و  8، 6فصل ھاي 1901

 A Course in CombinatoricsVan Lint-Wilson1379CAMBRIDGEكتاب9396تشريحيآناليز تركيباتي39521111480
UNIVERSITY

.مطالعه شود 22و  19، 18فصل ھاي 1947

.مطالعه شود17و16و15و14و12و10و9و5و3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1948كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف1339521111481
 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032گروھھاي نا متناھي1439521111482

GROUPS
D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1953 مطالعه شود 15و11،  6،  4، 2فصل ھاي.

 INTRODUCTION TO CODINGكتاب9399تشريحي4032نظريه كد گذاري1539521111484
THEORY

VAN LINT,J.H1371SPRINGER 
VERLAG

.مطالعه شود 9از ابتداي کتاب تا پايان فصل 1950

 ALGABRAIC GRAPH THEORYBIGGS.N1371CAMBRIDGEكتاب9398تشريحي4032نظريه جبري گراف1639521111485
UNIVERSITY

.مطالعه شود 20و16و15و6و5و4و3و2فصل ھاي 1949

 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032نظريه گروه ھاي متناھي1739521111486
GROUPS

D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1952و فصل  56تا ابتداي صفحه  2به طور کامل، فصل  1فصل
و بخش  9به طور کامل، بخش اول و دوم فصل  5و 3ھاي 

.مطالعه شود 10ھاي اول و سوم فصل 
 ENCYCLOPEDIA OF MATHEMATICSكتاب9402تشريحي4032ميدان ھاي متناھي1839521111487

VOL 20
LIDL,R.NIEDEERREITER,H1372CAMBRIDGE 

UNIVERSITY
.مطالعه شود 9و 6،  5،  3، 2فصل ھاي 1951

-THE THEORY OF ERRORكتاب9400تشريحي4032نظريه رمز گذاري1939521111488
CORRECTING CODES

MAC WILLIAMS,F.J AND 
SLOANE,N.J

1359NORTH-
HOLLAND

.مطالعه شود 9از ابتداي کتاب تا پايان فصل 1950

 A FIRST COURSE INكتاب9401تشريحي4032بھينه سازي تركيباتي2039521111489
COMBINATORIAL OPTIMIZATION

LEE J.A1382CAMBRIDGE 
UNIVERSITY

--

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2139521220658
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دانشگاه پيام نور
11:24 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

آموزش رياضي-49: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار239521111434
آموزش (آموزش و يادگيري رياضيات كتاب6955تستي3024اصول آموزش رياضي339521111437

)1رياضي 
--دانشپذير1389محمد حسن بيژن زاده

--جھان فردا1388سيد حسن علم الھدايياصول آموزش رياضيكتاب7634تستياصول آموزش رياضي39521111437
بنيادھاي نظري حل مسئله در 439521111440

)1(رياضيات 
--كيھان1388آرامجورج پولياچگونه مسئله حل كنيمكتاب5850تستي3024

بنيادھاي نظري حل مسئله در 39521111440
)1(رياضيات 

.مطالعه شود 15و  14، 13، 12، 11، 10فصل ھاي 1535فاطمي1382پرويز شھرياريجورج پولياخالقيت رياضيكتاب7714تستي

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024مدل سازي رياضي 539521111444
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)1(روش ھاي تحقيق 639521111445
برنامه ريزي آموزشي و درسي با 739521111446

تاكيد بر رياضيات 
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينار839521111447
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024نظريه ھاي آموزش رياضي939521111448

آموزش ) (2(روش ھاي تحقيق 1039521111449
)محور

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي11816آزمون ھاي رواني و تربيتي1139521111450
روانشناسي آموزش رياضي1239521111451

عوامل روان شناختي آموزش (
)آموزش محور)(رياضي

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

بنيادھاي نظري حل مسئله در 1339521111452
)2(رياضيات 

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024نظريه ھاي يادگيري 1439521111453
مركز نشر 1391وحيديايوزآشنايي با تاريخ رياضياتكتاب6092تستي و تشريحي3024تاريخ رياضيات1539521111454

دانشگاھي
--

محمد  -محمد مھدي ابراھيميمباني ھندسهآزمايشي 8203تستي و تشريحي4032مباني ھندسي1639521111455
جلوداري ممقاني

.حذف شود 3فصل 636پيام نور1392

--پيام نور1391منيژه كرباسي1روانشناسي رشد آزمايشي 5455تشريحي3024روانشناسي رشد1739521111458
--پيام نور1392عيسي ابراھيم زادهفلسفه تربيتقطعي5144تستي3012اصول وفلسفه آموزش وپرورش1839521211269
آموزش رياضي در دوره ھاي 1939521211467

ابتدايي و متوسطه
آشنايي با مفاھيم و روش تدريس قطعي5056تستي2016

رياضيات
--پيام نور1390كريم عزتخواه

--پيام نور1391حسين زارعروانشناسي يادگيريآزمايشي 5271تستي2016روانشناسي يادگيري2039521217192
--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2139521220658
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دانشگاه پيام نور
10:51 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)آناليزعددي (رياضي كاربردي -50: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

 INTRODUCTION TO NUMERICALكتاب8381تشريحي4032آناليزعددي پيشرفته239521111180
ANALYSIS

STOER1380SPRINGER-
VERLAG

.مطالعه شود 5و  3، 2، 1فصل ھاي 733

 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي14032تحقيق درعمليات پيشرفته 339521111181
NETWORK FLOWS

BAZARAA, JARVIS1355×757 مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي.

حل عددي معادالت بامشتقات 439521111182
جزيي

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي NUMERICAL METHODS FOR PDEG.EVANSE1378SPRINGER731كتاب8378تشريحي4032

 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA ANDكتاب8377تشريحي4032روشھاي عددي درجبرخطي539521111183
APPLICATION

B.N.DATTA1373BROOKS/COLE1069 مطالعه شود 8و  7، 6، 5، 3فصل ھاي.

حل عددي معادالت ديفرانسيل 639521111184
معمولي

 NUMERICAL SOLUTION OFكتاب9086تشريحي4032
DIFFERENTIAL EQUATIONS

M.K.JAIN1380NEW AGE 
TERNATIONAL
PUBLICATIONS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032حل عددي معادالت انتگرال739521111185
 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032بھينه سازي839521111186

OWATERLFoo
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 NUMERICAL METHODS,SOFTWAREكتاب8379تشريحي3024نرم افزارعددي939521111189
AND ANALYSIS

J.R.RICE1370ACADEMIC 
PRESS

--

برنامه ريزي متغيرھاي صحيح 1039521111191
ونظريه شبكه ھا

 NETWORK OPTIMIZATIOND.P.BERTSEKAS1376ATHENAكتاب8382تستي و تشريحي3024
SCIENTIFIC 

BELMANT

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 SIMULATION MODELING ANDكتاب8212تشريحي3024شبيه سازي كامپيوتري1139521111193
ANALYSIS WITH ARENA

Tayfur Altiok1386Academic 
Press

--

 DYNAMIC PROGRAMMINGR.BELLMAN1381UNIVERSITYكتاب8386تستي و تشريحي3024برنامه ريزي پويا1239521111195
PRESS

--

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024برنامه ريزي حمل ونقل1339521111196
 .QUEUEING THEORYP.P.BOCHAROV1382BRILL ACADكتاب8389تستي و تشريحي3024نظريه صف1439521111197

PUB
--

 A FIRST COURSE IN CODINGكتاب8380تستي و تشريحي3024نظريه كدھا1539521111200
THEORY

R.HILL1368OXFORD 
APPLIED 

MATH...

--

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف 1639521111201
سميناررياضي كاربردي شاخه 1739521111202

آناليزعددي
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

زبان تخصصي 1839521111206
)فراگيرارشدرياضي (

.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي2016

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 1939521111297
 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي24032تحقيق در عمليات پيشرفته 2039521111304

NETWORK FLOWS
BAZARAA, JARVIS1355×1170 مطالعه شود 11و  10، 9، 8، 7فصل ھاي.

 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032بھينه سازي مدلھاي غير خطي2139521111306
OWATERLFoo

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)آموزش محور  ( 2سمينار2239521111310
 A FIRST COURSE IN CODINGكتاب8380تستي و تشريحي3024)آموزش محور ( نظريه كدھا2339521111313

THEORY
R.HILL1368OXFORD 

APPLIED 
MATH...

--

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032)آموزش محور ( نظريه گراف2439521111314
--پيام نور1391اسماعيل بابليان1آناليز عددي قطعي5621تستي و تشريحي30300مباني آناليز عددي2539521111323
--پيام نور1393عقيله حيدريبھينه سازي خطيآزمايشي 8961تستي و تشريحي30300بھينه سازي خطي2639521111326
حل عددي معادالت بامشتقات 2739521111358

)آموزش محور(جزيي
.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي NUMERICAL METHODS FOR PDEG.EVANSE1378SPRINGER731كتاب8378تشريحي4032

روشھاي عددي درجبرخطي2839521111359
)آموزش محور(

 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA ANDكتاب8377تشريحي4032
APPLICATION

B.N.DATTA1373BROOKS/COLE1069 مطالعه شود 8و  7، 6، 5، 3فصل ھاي.

حل عددي معادالت ديفرانسيل 2939521111360
)آموزش محور(معمولي

 NUMERICAL SOLUTION OFكتاب9086تشريحي4032
DIFFERENTIAL EQUATIONS

M.K.JAIN1380NEW AGE 
TERNATIONAL
PUBLICATIONS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032)آموزش محور(بھينه سازي3039521111361
OWATERLFoo

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757
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دانشگاه پيام نور
10:51 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)آناليزعددي (رياضي كاربردي -50: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 NUMERICAL METHODS,SOFTWAREكتاب8379تشريحي3024)آموزش محور(نرم افزارعددي3139521111362

AND ANALYSIS
J.R.RICE1370ACADEMIC 

PRESS
--

--پيام نور1393عقيله حيدريآشنايي با نرم افزارھاي مفيد رياضيآزمايشي 8960تستي و تشريحي30300نرم افزارھاي رياضي3239521111393
--پيام نور1390محمد باقر احمدي2آناليز عددي درسنامه5143تستي و تشريحي30300آناليز عددي 3339521111414
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار3439521111434
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032آناليز تابعي كاربردي3539521111462

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 3639521220658
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دانشگاه پيام نور
11:06 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)آناليز(رياضي محض -60: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف 239521111201
زبان تخصصي 339521111206

)فراگيرارشدرياضي (
.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي2016

--پيام نور1394دکتر خاکساريجبر پيشرفتهآزمايشي 10412تستي و تشريحي4032جبرپيشرفته439521111207
 AN INTRODUCTION TOكتاب8373تشريحي14032ھندسه منيفلد539521111208

DIFFERENTIABLE MANIFOLDS AND 
RI

WILLIAM .M. BOOTHBY1381ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032مباحثي درمنطق رياضي639521111209
INTRODUCTIONTO LOGIC

H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032مباحثي درنظريه مجموعه ھا739521111210
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

 STEPS IN COMMUTATIVE ALGEBRAR.Y.SHARP1378CAMBRIDGEكتاب8374تشريحي4032جبرجابجايي839521111214
UNIVERSITY

از  (15، )21.14و  17.14بخش ھاي  (14، 9، 8فصل ھاي 1195
.مطالعه شود 17و  16، )42.15ابتدا تا سر 

 AN INTRODUCTION TOكتاب8371تشريحي4032جبرھمولوژيك939521111215
HOMOLOGICAL ALGEBRA

J.J.ROTMAN1387SPRINGER589 3.3بخش  3فصل  1.2.2بخش  2فصل  2.1بخش  1فصل 
از ابتدا  6فصل  3.5و 2.5و 1.5بخش ھاي  5فصل  1.3.3و 

 1.2.7از ابتدا تا سر بخش  7فصل  3.6تا سر بخش 
.مطالعه شود

 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032گروھھاي نامتناھي1039521111216
GROUPS

D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1225قسمتھاي : 2فصلTwo examples of free groups  از
و ھمچنين اثبات  3،2از بخش  FreeV-groupو  1،2بخش 

فقط : 3فصل . حذف شود 5،3،2و 3،2،2و 2،2،2قضاياي 
مطالعه ) Series and composition series (1،3بخش 
بخشھاي : 5فصل . حذف شود 8،1،3اثبات قضيه . شود
 Triangular andقسمت . مطالعه شود 2،5و  1،5

unitriangular groups  حذف شود 1،5از بخش .
 Tensor products and lower central factorsقسمتھاي 

.و  The Torslon- subgroup of a nilpotent groupو 
P.Halls criterion for nilpotence  وfinitely generated 

nilpotent groups  فقط : 6فصل . حذف شود 2،5از بخش
از ابتداي بخش تا ) Free products of groups (2،6بخش 

مطالعه  ) 163صفحه  (Reduced wordsابتداي قسمت 
.شود

 GROUP REPRESENTATIONكتاب8365تشريحي4032نظريه نمايش گروھھا1139521111217
THEORY:A FIRST COURSE

W.FULTON, J.HARRIS1382SPRINGER--

و  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 1384SPRINGER808...وINTRODUCTION TO LIE ALGEBRAK.ERDMANNكتاب8366تشريحي14032جبرلي 1239521111218
.مطالعه شود 14

--1384SPRINGER...وCATEGORIES AND SHEAVESM.KASHIWARAكتاب8367تشريحي4032نظريه كاتگوري1339521111221
و  3تا آخر بخش  3، فصل 9تا آخر بخش  2، فصل 1فصل 1359SPRINGER606...و A COURSE IN UNIVERSAL ALGEBRAS.N.BURRISكتاب8368تشريحي4032)جھاني (جبرجامع 1439521111222

.مطالعه شود 3تا آخر بخش  4فصل 
 A COURSE IN GROUP THEORYJ.S.ROSE1356CAMBRIDGEكتاب8363تشريحي4032گروھھاي متناھي1539521111225

UNIV PRESS
،21-9تا آخر  9، 8، )26-7تا  20-7به جزء  (7، 5فصل ھاي 1550

، صورت قضيه )18-10به جزء  (26-10تا آخر  17-10از  10
 12-11از اول تا آخر  11و فصل  30-10و قضيه  10-29

.مطالعه شود
 SEMI RIEMANNIAN GEOMERYTBARRETONEILT1361ACADEMICكتاب8397تشريحي24032ھندسه منيفلد1639521111226

PRESS
.مطالعه شود 4و  3، 2فصل ھاي 997

 -DIFFERENTIAL TOPOLOGY 1V.GUILLEMIN1352PRENTICEكتاب8390تشريحي14032توپولوژي ديفرانسيل 1739521111227
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3فصل ھاي DIFFERENTIAL TOPOLOGYM.W.HIRISCH1352SPRINGER1056كتاب8383تشريحي24032توپولوژي ديفرانسيل 1839521111228
 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي14032توپولوژي جبري 1939521111229

PHYSICISTS
C.NASH1366ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي24032توپولوژي جبري 2039521111230
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164

دکتر حقيقت دوست و فيصل 1گروه و جبر لي آزمايشي 10414تستي و تشريحي14032گروه وجبرلي 2139521111231
حسني

--پيام نور1395

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي14032ھندسه جبري 2239521111233
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER1522 1بخش ھاي  (4و  3، )8تا  1بخش ھاي  (2، 1فصل ھاي
مطالعه شود) 6تا 

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي24032ھندسه جبري 2339521111234
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER--
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دانشگاه پيام نور
11:06 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)آناليز(رياضي محض -60: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 INTRODUCTION TO ALGEBRAICكتاب8530تشريحي2ھندسه جبري 39521111234

GEOMETRY
D.COX1380SPRINGER--

 FUNCTION OF ONE COMPLEXكتاب8361تشريحي4032آناليزمختلط2439521111237
VARIABLE

J.B.CONWAY1374SPRINGER288 مطالعه شود 133تا صفحه  30از صفحه.

 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي24032آناليزحقيقي 2539521111238
HILL

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032آناليزتابعي2639521111239
ANALYSIS

J.B.CONWAY1368SPRINGER1524 1بخش ھاي  (5و ) 1فقط بخش  (4، 3، 2، 1فصل ھاي ،
در فصل ھاي فوق قسمت ھاي . مطالعه شود) 3و  2

.ستاره دار حذف شود
 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032نظريه عملگرھا2739521111240

ANALYSIS
J.B.CONWAY1368SPRINGER1110 5و  1بخش ھاي  ( 9و  8، 7، 6، )7بخش  (5فصل ھاي (

.قسمت ھاي ستاره دار حذف شود. مطالعه شود
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032آناليزتابعي كاربردي2839521111241

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--

A COURSE IN ABSTRACT HARMONICكتاب8372تشريحي4032آناليزھارمونيك2939521111242
ANALYSIS

G.B.FOLLAND1373CRC PRESS--

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي14032دستگاھھاي ديناميكي 3039521111248
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي24032دستگاھھاي ديناميكي 3139521111249
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينار3239521111250
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 3339521111297
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)آموزش محور  ( 2سمينار3439521111310
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032)آموزش محور ( نظريه گراف3539521111314
آموزش( مباحثي در منطق رياضي3639521111316

)محور 
 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032

INTRODUCTIONTO LOGIC
H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043

مباحثي در نظريه مجموعه ھا3739521111317
)آموزش محور ( 

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

و مثال الف از  6.1، 3.1به جزء بخش ھاي  (1فصل ھاي 685پيام نور1389عليرضا مدقالچي2آناليز رياضي آزمايشي 5368تستي و تشريحي3030مباني آناليز رياضي3839521111322
و  10.4به جزء اثبات قضاياي بخش ھاي  (4و ) 7.1بخش 

) وايراشتراس -قضيه استون  513.4و اثبات قضيه  11.4
.مطالعه شود

--پيام نور1395عباديان-شجاعي -حسني مباني آناليز رياضيآزمايشي 6223تستي و تشريحيمباني آناليز رياضي39521111322
--پيام نور1390محمدرضا فلكي1جبرآزمايشي 5412تستي و تشريحي3030مباني جبر3939521111325
 FUNCTION OF ONE COMPLEXكتاب8361تشريحي4032)آموزش محور(آناليز مختلط4039521111334

VARIABLE
J.B.CONWAY1374SPRINGER288 مطالعه شود 133تا صفحه  30از صفحه.

 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي4032)آموزش محور(2آناليز حقيقي4139521111335
HILL

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032)اموزش محور(آناليز تابعي4239521111336
ANALYSIS

J.B.CONWAY1368SPRINGER1524 1بخش ھاي  (5و ) 1فقط بخش  (4، 3، 2، 1فصل ھاي ،
در فصل ھاي فوق قسمت ھاي . مطالعه شود) 3و  2

.ستاره دار حذف شود
 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032)آموزش محور(نظريه عملگرھا4339521111337

ANALYSIS
J.B.CONWAY1368SPRINGER1110 5و  1بخش ھاي  ( 9و  8، 7، 6، )7بخش  (5فصل ھاي (

.قسمت ھاي ستاره دار حذف شود. مطالعه شود
آموزش (آناليز تابعي كاربردي4439521111338

)محور
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--

A COURSE IN ABSTRACT HARMONICكتاب8372تشريحي4032)اموزش محور(آناليز ھارمونيك4539521111339
ANALYSIS

G.B.FOLLAND1373CRC PRESS--

آموزش (1دستگاھھاي ديناميكي 4639521111340
)محور

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي4032
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

آمورش (2دستگاھھاي ديناميكي4739521111341
)محور

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي4032
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092

فضاھاي ھمبند  (4-6، بخش )فشرده سازي (5-5بخش 449پيام نور1390عليرضا جماليتوپولوژي عموميآزمايشي 4929تستي و تشريحي3030توپولوژي عمومي4839521111370
) لم يوريسون و قضيه توسيع تيتسه (5-7و بخش ) راھي

.حذف شود
منصوره -خديجه احمدي آمليمباحثي در نظريه حلقه و مدولآزمايشي 5669تستي و تشريحي3030نظريه حلقه ومدول4939521111387

معاني شيرازي
--پيام نور1391

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار5039521111434
 RINGS AND CATEGORIES OFكتاب9336تشريحي4032نظريه حلقه ومدول5139521111441

MODULES
FRANK W-ANDERSIN,KENT R 

FULLER
1370springer731 مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي.
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دانشگاه پيام نور
11:06 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  3: صفحه 3009: شماره گزارش

)آناليز(رياضي محض -60: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 5239521220658
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دانشگاه پيام نور
11:14 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)جبر(رياضي محض -70: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

زبان تخصصي 239521111206
)فراگيرارشدرياضي (

.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي2016

--پيام نور1394دکتر خاکساريجبر پيشرفتهآزمايشي 10412تستي و تشريحي4032جبرپيشرفته339521111207
 AN INTRODUCTION TOكتاب8373تشريحي14032ھندسه منيفلد439521111208

DIFFERENTIABLE MANIFOLDS AND 
RI

WILLIAM .M. BOOTHBY1381ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032مباحثي درمنطق رياضي539521111209
INTRODUCTIONTO LOGIC

H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032مباحثي درنظريه مجموعه ھا639521111210
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف739521111212
 STEPS IN COMMUTATIVE ALGEBRAR.Y.SHARP1378CAMBRIDGEكتاب8374تشريحي4032جبرجابجايي839521111214

UNIVERSITY
از  (15، )21.14و  17.14بخش ھاي  (14، 9، 8فصل ھاي 1195

.مطالعه شود 17و  16، )42.15ابتدا تا سر 
 AN INTRODUCTION TOكتاب8371تشريحي4032جبرھمولوژيك939521111215

HOMOLOGICAL ALGEBRA
J.J.ROTMAN1387SPRINGER589 3.3بخش  3فصل  1.2.2بخش  2فصل  2.1بخش  1فصل 

از ابتدا  6فصل  3.5و 2.5و 1.5بخش ھاي  5فصل  1.3.3و 
 1.2.7از ابتدا تا سر بخش  7فصل  3.6تا سر بخش 
.مطالعه شود

 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032گروھھاي نامتناھي1039521111216
GROUPS

D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1225قسمتھاي : 2فصلTwo examples of free groups  از
و ھمچنين اثبات  3،2از بخش  FreeV-groupو  1،2بخش 

فقط : 3فصل . حذف شود 5،3،2و 3،2،2و 2،2،2قضاياي 
مطالعه ) Series and composition series (1،3بخش 
بخشھاي : 5فصل . حذف شود 8،1،3اثبات قضيه . شود
 Triangular andقسمت . مطالعه شود 2،5و  1،5

unitriangular groups  حذف شود 1،5از بخش .
 Tensor products and lower central factorsقسمتھاي 

.و  The Torslon- subgroup of a nilpotent groupو 
P.Halls criterion for nilpotence  وfinitely generated 

nilpotent groups  فقط : 6فصل . حذف شود 2،5از بخش
از ابتداي بخش تا ) Free products of groups (2،6بخش 

مطالعه  ) 163صفحه  (Reduced wordsابتداي قسمت 
.شود

 GROUP REPRESENTATIONكتاب8365تشريحي4032نظريه نمايش گروھھا1139521111217
THEORY:A FIRST COURSE

W.FULTON, J.HARRIS1382SPRINGER--

و  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 1384SPRINGER808...وINTRODUCTION TO LIE ALGEBRAK.ERDMANNكتاب8366تشريحي14032جبرلي 1239521111218
.مطالعه شود 14

--1384SPRINGER...وCATEGORIES AND SHEAVESM.KASHIWARAكتاب8367تشريحي4032نظريه كاتگوري1339521111221
و  3تا آخر بخش  3، فصل 9تا آخر بخش  2، فصل 1فصل 1359SPRINGER606...و A COURSE IN UNIVERSAL ALGEBRAS.N.BURRISكتاب8368تشريحي4032)جھاني (جبرجامع 1439521111222

.مطالعه شود 3تا آخر بخش  4فصل 
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينار1539521111223
 A COURSE IN GROUP THEORYJ.S.ROSE1356CAMBRIDGEكتاب8363تشريحي4032گروھھاي متناھي1639521111225

UNIV PRESS
،21-9تا آخر  9، 8، )26-7تا  20-7به جزء  (7، 5فصل ھاي 1550

، صورت قضيه )18-10به جزء  (26-10تا آخر  17-10از  10
 12-11از اول تا آخر  11و فصل  30-10و قضيه  10-29

.مطالعه شود
 SEMI RIEMANNIAN GEOMERYTBARRETONEILT1361ACADEMICكتاب8397تشريحي24032ھندسه منيفلد1739521111226

PRESS
.مطالعه شود 4و  3، 2فصل ھاي 997

 -DIFFERENTIAL TOPOLOGY 1V.GUILLEMIN1352PRENTICEكتاب8390تشريحي14032توپولوژي ديفرانسيل 1839521111227
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3فصل ھاي DIFFERENTIAL TOPOLOGYM.W.HIRISCH1352SPRINGER1056كتاب8383تشريحي24032توپولوژي ديفرانسيل 1939521111228
 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي14032توپولوژي جبري 2039521111229

PHYSICISTS
C.NASH1366ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي24032توپولوژي جبري 2139521111230
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164

دکتر حقيقت دوست و فيصل 1گروه و جبر لي آزمايشي 10414تستي و تشريحي14032گروه وجبرلي 2239521111231
حسني

--پيام نور1395

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي14032ھندسه جبري 2339521111233
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER1522 1بخش ھاي  (4و  3، )8تا  1بخش ھاي  (2، 1فصل ھاي
مطالعه شود) 6تا 

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي24032ھندسه جبري 2439521111234
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER--
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دانشگاه پيام نور
11:14 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)جبر(رياضي محض -70: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 INTRODUCTION TO ALGEBRAICكتاب8530تشريحي2ھندسه جبري 39521111234

GEOMETRY
D.COX1380SPRINGER--

 FUNCTION OF ONE COMPLEXكتاب8361تشريحي4032آناليزمختلط2539521111237
VARIABLE

J.B.CONWAY1374SPRINGER288 مطالعه شود 133تا صفحه  30از صفحه.

 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي24032آناليزحقيقي 2639521111238
HILL

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032آناليزتابعي2739521111239
ANALYSIS

J.B.CONWAY1368SPRINGER1524 1بخش ھاي  (5و ) 1فقط بخش  (4، 3، 2، 1فصل ھاي ،
در فصل ھاي فوق قسمت ھاي . مطالعه شود) 3و  2

.ستاره دار حذف شود
 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032نظريه عملگرھا2839521111240

ANALYSIS
J.B.CONWAY1368SPRINGER1110 5و  1بخش ھاي  ( 9و  8، 7، 6، )7بخش  (5فصل ھاي (

.قسمت ھاي ستاره دار حذف شود. مطالعه شود
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032آناليزتابعي كاربردي2939521111241

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--

A COURSE IN ABSTRACT HARMONICكتاب8372تشريحي4032آناليزھارمونيك3039521111242
ANALYSIS

G.B.FOLLAND1373CRC PRESS--

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي14032دستگاھھاي ديناميكي 3139521111248
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي24032دستگاھھاي ديناميكي 3239521111249
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 3339521111297
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)آموزش محور  ( 2سمينار3439521111310
آموزش( مباحثي در منطق رياضي3539521111316

)محور 
 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032

INTRODUCTIONTO LOGIC
H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043

مباحثي در نظريه مجموعه ھا3639521111317
)آموزش محور ( 

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032)آموزش محور ( نظريه گراف3739521111319
و مثال الف از  6.1، 3.1به جزء بخش ھاي  (1فصل ھاي 685پيام نور1389عليرضا مدقالچي2آناليز رياضي آزمايشي 5368تستي و تشريحي3030مباني آناليز رياضي3839521111322

و  10.4به جزء اثبات قضاياي بخش ھاي  (4و ) 7.1بخش 
) وايراشتراس -قضيه استون  513.4و اثبات قضيه  11.4

.مطالعه شود
--پيام نور1395عباديان-شجاعي -حسني مباني آناليز رياضيآزمايشي 6223تستي و تشريحيمباني آناليز رياضي39521111322

--پيام نور1390محمدرضا فلكي1جبرآزمايشي 5412تستي و تشريحي3030مباني جبر3939521111325
 STEPS IN COMMUTATIVE ALGEBRAR.Y.SHARP1378CAMBRIDGEكتاب8374تشريحي4032)آموزش محور(جبرجابجايي4039521111342

UNIVERSITY
از  (15، )21.14و  17.14بخش ھاي  (14، 9، 8فصل ھاي 1195

.مطالعه شود 17و  16، )42.15ابتدا تا سر 
 AN INTRODUCTION TOكتاب8371تشريحي4032)آموزش محور(جبرھمولوژيك4139521111343

HOMOLOGICAL ALGEBRA
J.J.ROTMAN1387SPRINGER1520 بخش  (3، )1.2.2بخش  (2، )2.1بخش  (1فصل ھاي

از  (6) 3.5و 2.5و 1.5بخش ھاي  (5، )1.3.3و  3.3ھاي 
از ابتدا تا سر بخش  (7و فصل ) 3.6ابتدا تا سر بخش 

.مطالعه شود) 1.2.7
 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032)آموزش محور(گروھھاي نامتناھي4239521111344

GROUPS
D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1225قسمتھاي : 2فصلTwo examples of free groups  از

و ھمچنين اثبات  3،2از بخش  FreeV-groupو  1،2بخش 
فقط : 3فصل . حذف شود 5،3،2و 3،2،2و 2،2،2قضاياي 

مطالعه ) Series and composition series (1،3بخش 
بخشھاي : 5فصل . حذف شود 8،1،3اثبات قضيه . شود
 Triangular andقسمت . مطالعه شود 2،5و  1،5

unitriangular groups  حذف شود 1،5از بخش .
 Tensor products and lower central factorsقسمتھاي 

.و  The Torslon- subgroup of a nilpotent groupو 
P.Halls criterion for nilpotence  وfinitely generated 

nilpotent groups  فقط : 6فصل . حذف شود 2،5از بخش
از ابتداي بخش تا ) Free products of groups (2،6بخش 

مطالعه  ) 163صفحه  (Reduced wordsابتداي قسمت 
.شود

 A COURSE IN GROUP THEORYJ.S.ROSE1356CAMBRIDGEكتاب8363تشريحي4032)آمورش محور(گروھھاي متناھي4339521111345
UNIV PRESS

،21-9تا آخر  9، 8، )26-7تا  20-7به جزء  (7، 5فصل ھاي 1550
، صورت قضيه )18-10به جزء  (26-10تا آخر  17-10از  10

 12-11از اول تا آخر  11و فصل  30-10و قضيه  10-29
.مطالعه شود

آموزش (نظريه نمايش گروھھا4439521111346
)محور

 GROUP REPRESENTATIONكتاب8365تشريحي4032
THEORY:A FIRST COURSE

W.FULTON, J.HARRIS1382SPRINGER--

و  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 1384SPRINGER808...وINTRODUCTION TO LIE ALGEBRAK.ERDMANNكتاب8366تشريحي4032)آموزش محور(1جبرلي4539521111347
.مطالعه شود 14
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دانشگاه پيام نور
11:14 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  3: صفحه 3009: شماره گزارش

)جبر(رياضي محض -70: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
--1384SPRINGER...وCATEGORIES AND SHEAVESM.KASHIWARAكتاب8367تشريحي4032)آموزش محور(نظريه كاتگوري4639521111348
و  3تا آخر بخش  3، فصل 9تا آخر بخش  2، فصل 1فصل 1359SPRINGER606...و A COURSE IN UNIVERSAL ALGEBRAS.N.BURRISكتاب8368تشريحي4032آموزش محور-)جھاني(جبرجامع4739521111349

.مطالعه شود 3تا آخر بخش  4فصل 
فضاھاي ھمبند  (4-6، بخش )فشرده سازي (5-5بخش 449پيام نور1390عليرضا جماليتوپولوژي عموميآزمايشي 4929تستي و تشريحي3030توپولوژي عمومي4839521111370

) لم يوريسون و قضيه توسيع تيتسه (5-7و بخش ) راھي
.حذف شود

منصوره -خديجه احمدي آمليمباحثي در نظريه حلقه و مدولآزمايشي 5669تستي و تشريحي3030نظريه حلقه ومدول4939521111387
معاني شيرازي

--پيام نور1391

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار5039521111434
 RINGS AND CATEGORIES OFكتاب9336تشريحي4032نظريه حلقه ومدول5139521111441

MODULES
FRANK W-ANDERSIN,KENT R 

FULLER
1370springer731 مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي.

 commutative ring theoryH.Matsumura1358Cambridgeكتاب8394تشريحي24032جبر جابجايي 5239521111469
University 

press

تا  7بخش  (3، فصل )1-5تا سر قضيه  5بخش  (2فصل 623
) 18و  17، 16بخش ھاي  (6و فصل ) APPENDIX 7سر 

.مطالعه شود
مباحثي در نظريه مدول ھاي 5339521111470

1كوھمولوژي موضعي 
 Local Cohomology, An Algebraicكتاب8395تشريحي4032

Introduction with Geometric 
Applications

M .P. Brodmann, R. Y. Sharp1376Cambridge 
University 

Press

الي 4-3-3به جزء  (3، )2و  1بخش ھاي  (2، 1فصل ھاي 1664
 5، )9-3-4تا پايان  7-3-4و  4-3-4به جزء  (4، )3-4-1

تا  (6و ) 9-2-5تا پايان  2-5و از  23-1-5تا  1بخش ھاي (
.مطالعه شود) 2-1-6پايان 

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 5439521220658

Page 3 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه3(کليه صفحات

23/01/2017https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پيام نور
11:17 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)ھندسه (رياضي محض -80: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

زبان تخصصي 239521111206
)فراگيرارشدرياضي (

.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي2016

--پيام نور1394دکتر خاکساريجبر پيشرفتهآزمايشي 10412تستي و تشريحي4032جبرپيشرفته339521111207
 AN INTRODUCTION TOكتاب8373تشريحي14032ھندسه منيفلد439521111208

DIFFERENTIABLE MANIFOLDS AND 
RI

WILLIAM .M. BOOTHBY1381ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032مباحثي درمنطق رياضي539521111209
INTRODUCTIONTO LOGIC

H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032مباحثي درنظريه مجموعه ھا639521111210
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف739521111212
 STEPS IN COMMUTATIVE ALGEBRAR.Y.SHARP1378CAMBRIDGEكتاب8374تشريحي4032جبرجابجايي839521111214

UNIVERSITY
از  (15، )21.14و  17.14بخش ھاي  (14، 9، 8فصل ھاي 1195

.مطالعه شود 17و  16، )42.15ابتدا تا سر 
 AN INTRODUCTION TOكتاب8371تشريحي4032جبرھمولوژيك939521111215

HOMOLOGICAL ALGEBRA
J.J.ROTMAN1387SPRINGER589 3.3بخش  3فصل  1.2.2بخش  2فصل  2.1بخش  1فصل 

از ابتدا  6فصل  3.5و 2.5و 1.5بخش ھاي  5فصل  1.3.3و 
 1.2.7از ابتدا تا سر بخش  7فصل  3.6تا سر بخش 
.مطالعه شود

 A COURSE IN THE THEORY OFكتاب8364تشريحي4032گروھھاي نامتناھي1039521111216
GROUPS

D.J.S.ROBINSON1387SPRINGER1225قسمتھاي : 2فصلTwo examples of free groups  از
و ھمچنين اثبات  3،2از بخش  FreeV-groupو  1،2بخش 

فقط : 3فصل . حذف شود 5،3،2و 3،2،2و 2،2،2قضاياي 
مطالعه ) Series and composition series (1،3بخش 
بخشھاي : 5فصل . حذف شود 8،1،3اثبات قضيه . شود
 Triangular andقسمت . مطالعه شود 2،5و  1،5

unitriangular groups  حذف شود 1،5از بخش .
 Tensor products and lower central factorsقسمتھاي 

.و  The Torslon- subgroup of a nilpotent groupو 
P.Halls criterion for nilpotence  وfinitely generated 

nilpotent groups  فقط : 6فصل . حذف شود 2،5از بخش
از ابتداي بخش تا ) Free products of groups (2،6بخش 

مطالعه  ) 163صفحه  (Reduced wordsابتداي قسمت 
.شود

 GROUP REPRESENTATIONكتاب8365تشريحي4032نظريه نمايش گروھھا1139521111217
THEORY:A FIRST COURSE

W.FULTON, J.HARRIS1382SPRINGER--

و  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 1384SPRINGER808...وINTRODUCTION TO LIE ALGEBRAK.ERDMANNكتاب8366تشريحي14032جبرلي 1239521111218
.مطالعه شود 14

--1384SPRINGER...وCATEGORIES AND SHEAVESM.KASHIWARAكتاب8367تشريحي4032نظريه كاتگوري1339521111221
و  3تا آخر بخش  3، فصل 9تا آخر بخش  2، فصل 1فصل 1359SPRINGER606...و A COURSE IN UNIVERSAL ALGEBRAS.N.BURRISكتاب8368تشريحي4032)جھاني (جبرجامع 1439521111222

.مطالعه شود 3تا آخر بخش  4فصل 
 A COURSE IN GROUP THEORYJ.S.ROSE1356CAMBRIDGEكتاب8363تشريحي4032گروھھاي متناھي1539521111225

UNIV PRESS
،21-9تا آخر  9، 8، )26-7تا  20-7به جزء  (7، 5فصل ھاي 1550

، صورت قضيه )18-10به جزء  (26-10تا آخر  17-10از  10
 12-11از اول تا آخر  11و فصل  30-10و قضيه  10-29

.مطالعه شود
 SEMI RIEMANNIAN GEOMERYTBARRETONEILT1361ACADEMICكتاب8397تشريحي24032ھندسه منيفلد1639521111226

PRESS
.مطالعه شود 4و  3، 2فصل ھاي 997

 -DIFFERENTIAL TOPOLOGY 1V.GUILLEMIN1352PRENTICEكتاب8390تشريحي14032توپولوژي ديفرانسيل 1739521111227
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3فصل ھاي DIFFERENTIAL TOPOLOGYM.W.HIRISCH1352SPRINGER1056كتاب8383تشريحي24032توپولوژي ديفرانسيل 1839521111228
 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي14032توپولوژي جبري 1939521111229

PHYSICISTS
C.NASH1366ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي24032توپولوژي جبري 2039521111230
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164

دکتر حقيقت دوست و فيصل 1گروه و جبر لي آزمايشي 10414تستي و تشريحي14032گروه وجبرلي 2139521111231
حسني

--پيام نور1395

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي14032ھندسه جبري 2239521111233
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER1522 1بخش ھاي  (4و  3، )8تا  1بخش ھاي  (2، 1فصل ھاي
مطالعه شود) 6تا 

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي24032ھندسه جبري 2339521111234
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER--
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دانشگاه پيام نور
11:17 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)ھندسه (رياضي محض -80: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 INTRODUCTION TO ALGEBRAICكتاب8530تشريحي2ھندسه جبري 39521111234

GEOMETRY
D.COX1380SPRINGER--

سميناررياضي محض شاخه 2439521111235
ھندسه

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

 FUNCTION OF ONE COMPLEXكتاب8361تشريحي4032آناليزمختلط2539521111237
VARIABLE

J.B.CONWAY1374SPRINGER288 مطالعه شود 133تا صفحه  30از صفحه.

 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي24032آناليزحقيقي 2639521111238
HILL

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032آناليزتابعي2739521111239
ANALYSIS

J.B.CONWAY1368SPRINGER1524 1بخش ھاي  (5و ) 1فقط بخش  (4، 3، 2، 1فصل ھاي ،
در فصل ھاي فوق قسمت ھاي . مطالعه شود) 3و  2

.ستاره دار حذف شود
 A COURSE IN FUNCTIONALكتاب8362تشريحي4032نظريه عملگرھا2839521111240

ANALYSIS
J.B.CONWAY1368SPRINGER1110 5و  1بخش ھاي  ( 9و  8، 7، 6، )7بخش  (5فصل ھاي (

.قسمت ھاي ستاره دار حذف شود. مطالعه شود
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032آناليزتابعي كاربردي2939521111241

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--

A COURSE IN ABSTRACT HARMONICكتاب8372تشريحي4032آناليزھارمونيك3039521111242
ANALYSIS

G.B.FOLLAND1373CRC PRESS--

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي14032دستگاھھاي ديناميكي 3139521111248
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي24032دستگاھھاي ديناميكي 3239521111249
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 3339521111297
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)آموزش محور  ( 2سمينار3439521111310
آموزش( مباحثي در منطق رياضي3539521111316

)محور 
 A MATHEMATICALكتاب8369تستي و تشريحي4032

INTRODUCTIONTO LOGIC
H.B.ENDERTON1379ACADEMIC 

PRESS
.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043

مباحثي در نظريه مجموعه ھا3639521111317
)آموزش محور ( 

 ELEMENTS OF SET THEORYH.B.ENDERTON1355ACADEMICكتاب8370تستي و تشريحي4032
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032)آموزش محور ( نظريه گراف3739521111319
و مثال الف از  6.1، 3.1به جزء بخش ھاي  (1فصل ھاي 685پيام نور1389عليرضا مدقالچي2آناليز رياضي آزمايشي 5368تستي و تشريحي3030مباني آناليز رياضي3839521111322

و  10.4به جزء اثبات قضاياي بخش ھاي  (4و ) 7.1بخش 
) وايراشتراس -قضيه استون  513.4و اثبات قضيه  11.4

.مطالعه شود
--پيام نور1395عباديان-شجاعي -حسني مباني آناليز رياضيآزمايشي 6223تستي و تشريحيمباني آناليز رياضي39521111322

آموزش (1دستگاھھاي ديناميكي 3939521111340
)محور

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي4032
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

آمورش (2دستگاھھاي ديناميكي4039521111341
)محور

 INVITATION TO DYNAMICALكتاب8388تشريحي4032
SYSTEMS

E.R.SCHEINERMAN1374PRENTICE 
HALL

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092

 SEMI RIEMANNIAN GEOMERYTBARRETONEILT1361ACADEMICكتاب8397تشريحي4032)آمورش محور(2ھندسه منفيلد4139521111350
PRESS

.مطالعه شود 4و  3، 2فصل ھاي 997

آموزش (1توپولوژي ديفرانسيل4239521111351
)محور

 -DIFFERENTIAL TOPOLOGY 1V.GUILLEMIN1352PRENTICEكتاب8390تشريحي4032
HALL

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717

آموزش (2توپولوژي ديفرانسيل4339521111352
)محور

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3فصل ھاي DIFFERENTIAL TOPOLOGYM.W.HIRISCH1352SPRINGER1056كتاب8383تشريحي4032

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي4032)آموزش محور(1توپولوژي جبري4439521111353
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048

 TOPOLOGY AND GEOMETRY FORكتاب8384تشريحي4032)آموزش محور(2توپولوژي جبري4539521111354
PHYSICISTS

C.NASH1366ACADEMIC 
PRESS

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164

دکتر حقيقت دوست و فيصل 1گروه و جبر لي آزمايشي 10414تستي و تشريحي4032)آموزش محور(1گروه وجبرلي4639521111355
حسني

--پيام نور1395

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي4032)آموزش محور(1ھندسه جبري4739521111356
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER1522 1بخش ھاي  (4و  3، )8تا  1بخش ھاي  (2، 1فصل ھاي
مطالعه شود) 6تا 

 IDEALS,VARIETIES ANDكتاب8385تشريحي4032)آموزش محور(2ھندسه جبري4839521111357
ALGORITHMS

D.COX,J.LITTLE,D.OSHEA1385SPRINGER--

 INTRODUCTION TO ALGEBRAICكتاب8530تشريحي)آموزش محور(2ھندسه جبري39521111357
GEOMETRY

D.COX1380SPRINGER--

فضاھاي ھمبند  (4-6، بخش )فشرده سازي (5-5بخش 449پيام نور1390عليرضا جماليتوپولوژي عموميآزمايشي 4929تستي و تشريحي3030توپولوژي عمومي4939521111370
) لم يوريسون و قضيه توسيع تيتسه (5-7و بخش ) راھي

.حذف شود
--پيام نور1395آريانژادھندسه ديفرانسيل موضعيآزمايشي 8718تستي و تشريحي30300ھندسه ديفرانسيل موضعي5039521111384

Page 2 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه3(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
11:17 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  3: صفحه 3009: شماره گزارش

)ھندسه (رياضي محض -80: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
منصوره -خديجه احمدي آمليمباحثي در نظريه حلقه و مدولآزمايشي 5669تستي و تشريحي3030نظريه حلقه ومدول5139521111387

معاني شيرازي
--پيام نور1391

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار5239521111434
 RINGS AND CATEGORIES OFكتاب9336تشريحي4032نظريه حلقه ومدول5339521111441

MODULES
FRANK W-ANDERSIN,KENT R 

FULLER
1370springer731 مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي.

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 5439521220658

Page 3 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه3(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
11:00 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)تحقيق درعمليات (رياضي كاربردي -90: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 REAL AND COMPLEX ANALYSISRUDIN1365MAC GRAWكتاب8360تشريحي14032آناليزحقيقي 139521111179

HILL
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

 INTRODUCTION TO NUMERICALكتاب8381تشريحي4032آناليزعددي پيشرفته239521111180
ANALYSIS

STOER1380SPRINGER-
VERLAG

.مطالعه شود 5و  3، 2، 1فصل ھاي 733

 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي14032تحقيق درعمليات پيشرفته 339521111181
NETWORK FLOWS

BAZARAA, JARVIS1355×757 مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي.

حل عددي معادالت بامشتقات 439521111182
جزيي

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي NUMERICAL METHODS FOR PDEG.EVANSE1378SPRINGER731كتاب8378تشريحي4032

 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA ANDكتاب8377تشريحي4032روشھاي عددي درجبرخطي539521111183
APPLICATION

B.N.DATTA1373BROOKS/COLE1069 مطالعه شود 8و  7، 6، 5، 3فصل ھاي.

حل عددي معادالت ديفرانسيل 639521111184
معمولي

 NUMERICAL SOLUTION OFكتاب9086تشريحي4032
DIFFERENTIAL EQUATIONS

M.K.JAIN1380NEW AGE 
TERNATIONAL
PUBLICATIONS

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032حل عددي معادالت انتگرال739521111185
 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032بھينه سازي839521111186

OWATERLFoo
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 NUMERICAL METHODS,SOFTWAREكتاب8379تشريحي3024نرم افزارعددي939521111189
AND ANALYSIS

J.R.RICE1370ACADEMIC 
PRESS

--

برنامه ريزي متغيرھاي صحيح 1039521111191
ونظريه شبكه ھا

 NETWORK OPTIMIZATIOND.P.BERTSEKAS1376ATHENAكتاب8382تستي و تشريحي3024
SCIENTIFIC 

BELMANT

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 SIMULATION MODELING ANDكتاب8212تشريحي3024شبيه سازي كامپيوتري1139521111193
ANALYSIS WITH ARENA

Tayfur Altiok1386Academic 
Press

--

 DYNAMIC PROGRAMMINGR.BELLMAN1381UNIVERSITYكتاب8386تستي و تشريحي3024برنامه ريزي پويا1239521111195
PRESS

--

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024برنامه ريزي حمل ونقل1339521111196
 .QUEUEING THEORYP.P.BOCHAROV1382BRILL ACADكتاب8389تستي و تشريحي3024نظريه صف1439521111197

PUB
--

 A FIRST COURSE IN CODINGكتاب8380تستي و تشريحي3024نظريه كدھا1539521111200
THEORY

R.HILL1368OXFORD 
APPLIED 

MATH...

--

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032نظريه گراف 1639521111201
سميناررياضي كاربردي شاخه 1739521111204

تحقيق درعمليات
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

زبان تخصصي 1839521111206
)فراگيرارشدرياضي (

.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي2016

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 1939521111297
 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي24032تحقيق در عمليات پيشرفته 2039521111304

NETWORK FLOWS
BAZARAA, JARVIS1355×1170 مطالعه شود 11و  10، 9، 8، 7فصل ھاي.

 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032بھينه سازي مدلھاي غير خطي2139521111306
OWATERLFoo

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)آموزش محور  ( 2سمينار2239521111310
 A FIRST COURSE IN CODINGكتاب8380تستي و تشريحي3024)آموزش محور ( نظريه كدھا2339521111313

THEORY
R.HILL1368OXFORD 

APPLIED 
MATH...

--

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3فصل ھاي GRAPH THEORY, GRADUATE TEXTJ.A.BONDI,U.S.R.Morthy1386SPRINGER1050كتاب8393تستي و تشريحي4032)آموزش محور ( نظريه گراف2439521111314
--پيام نور1391اسماعيل بابليان1آناليز عددي قطعي5621تستي و تشريحي30300مباني آناليز عددي2539521111323
--پيام نور1393عقيله حيدريبھينه سازي خطيآزمايشي 8961تستي و تشريحي30300بھينه سازي خطي2639521111326
2تحقيق درعمليات پيشرفته2739521111363

)آموزش محور(
 LINEAR PROGRAMMING ANDكتاب8391تشريحي4032

NETWORK FLOWS
BAZARAA, JARVIS1355×1170 مطالعه شود 11و  10، 9، 8، 7فصل ھاي.

برنامه ريزي متغيرھاي صحيح 2839521111364
)آموزش محور(ونظريه شبكه ھا

 NETWORK OPTIMIZATIOND.P.BERTSEKAS1376ATHENAكتاب8382تستي و تشريحي3024
SCIENTIFIC 

BELMANT

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

آموزش (شبيه سازي كامپيوتري2939521111365
)محور

 SIMULATION MODELING ANDكتاب8212تشريحي3024
ANALYSIS WITH ARENA

Tayfur Altiok1386Academic 
Press

--

بھينه سازي مدلھاي غيرخطي3039521111366
)آموزش محور(

 NONLINEAROPTIMIZATIONE.D.EKLERK1383UNIVERSITYكتاب8398تشريحي4032
OWATERLFoo

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

Page 1 of 2حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه2(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
11:00 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)تحقيق درعمليات (رياضي كاربردي -90: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

رياضي -11: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 DYNAMIC PROGRAMMINGR.BELLMAN1381UNIVERSITYكتاب8386تستي و تشريحي3024)آموزش محور(برنامه ريزي پويا3139521111367

PRESS
--

آموزش (برنامه ريزي حمل ونقل3239521111368
)محور

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

 .QUEUEING THEORYP.P.BOCHAROV1382BRILL ACADكتاب8389تستي و تشريحي3024)آموزش محور(نظريه صف3339521111369
PUB

--

--پيام نور1393عقيله حيدريآشنايي با نرم افزارھاي مفيد رياضيآزمايشي 8960تستي و تشريحي30300نرم افزارھاي رياضي3439521111393
.حذف شود 12و  6فصل ھاي 1138پيام نور1389محمد حسن بيژن زادهزبان تخصصي رياضيآزمايشي 5418تستي3024زبان تخصصي رياضي3539521111396
.حذف شود 1فصل 594پيام نور1390غالمرضا جھانشاھلو2تحقيق در عمليات آزمايشي 5054تستي و تشريحي30300بھينه سازي غيرخطي3639521111401
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار3739521111434
.مطالعه شود 8و  7، 4، 3، 2، 1فصل ھاي Linear Systems and Optimal ControlChi,Chen1366 ُ◌Springer1825كتاب8744تشريحي4032نظريه كنترل3839521111475
 INTRODUCTORY FUNCTIONALكتاب8392تشريحي4032آناليز تابعي كاربردي3939521111476

ANALYSIS WITH APPLICATIONS
ERWIN KREYSZIG1356JOHN WILEY 

 &SONS
--

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 4039521220658

Page 2 of 2حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه2(کليه صفحات
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٢٥
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يميش ويب-٠٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١دمتعم نيرسنيلمع يميشويب ينابم يشيامزآ۴٨٢١يحيرشتيناربج٠١٣٢يميشويب ينابم هاگشيامزآ١١١٢٠١١
دوش فذح٨ و٧ ياھ لصف١٨٧٢رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هدازدمحم يدهمكيزيفويب يشيامزآ٩٢٣٠يتستيناربج٢٠١٢كيزيفويب١١١٢٠۴١
 ياھديساواهنيئتورپ يميشويب١١١٢١۴۶

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

يچراز
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

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
 يجاح اضر ،دار عمال دازهبكيزيفويب و يميشويب ياھ شورهوزج١٠١٢٨يتست يمازلا٢٠١۶كيزيفويبو يميشويب ياهشور١١١٢١۵٢

ينيسح
 مايپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴

رون
دوش هعلاطم هوزج ناياپ ات٣ لصف يادتبا زا٢۶۴۶

--رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتستيناربج٣٠١٨يميشويب ينابم١١١٢١۶٢
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
-يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريژولوميزنآ يشيامزآ۵۴٨٠يتست يمازلا٢٠١۶يسانش ميزنآ١١١٢۴١٣

دار عمال دازهب
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 يجاح اضر-دار عمال دازهبمسيلوباتم لرتنك يشيامزآ۵۶۵۵يتست يمازلا٢٠١۶مسيلوباتم ميظنت١١١٢۴١۴
يدابآ دادغب ينيسح

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠دار عمال دازهبدنق و ديپيل يشيامزآ۵۵۴٢يتست يمازلا٢٠١۶ديپيل و تارديھوبرك يميشويب١١١٢۴١۵
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶سكيموئتورپ و نيئتورپ يسدنهم١١١٢۴١٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠رانيمس١١١٢۴۵٢
 شزومآ(يروانف و شھوژپ لوصا١١١٢۴۵٣

)روحم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا١١٨١۶)روحم شزومآ(كيتامروفناويب١١١٢۴۵۴
 يلوكلوم يسانش تسيز١١١٢۴۵۵

 هتفرشيپ
 هتفرشيپ يلوكلوم يسانش تسيزباتك٩١١۴يتست يمازلا٢٠١۶

نيون لوصا و نيداينب ينابم
 و يكديب مظاك ديسرويو تربار

رف يھرف لامك
--اندآ١٣٩٢٢٠١٣

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٥٨
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسانش نينج و يسانش تفاب شيارگ يروناج مولع- يسانش تسيز-٢١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 يلولس يسانش تسيز١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 يم نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا٣ و٢ راتفگ هعلاطم١۵٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتست۴٠٢۴

 و يلولس يسانش تسيز ينابم و لوصا باتك زا دنناوت
 يناسحا فيلات )يسردارف( مود و لوا دلج يلوكلوم
.دنيامن هدافتسا يبناج هعلاطم يارب ييابطابط

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتست٢٠١٢يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رويرپ مظاكيرظن يسانش نينجيعطق۴٩۶٨يتست٢٠١٢يسانش نينج١١١٢٠۴۶
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ومن و دشر يسانش تسيز١١١٢٣١٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يروناج يژولويزيفوتسيھ١١١٢٣٧٩
 دشر يسانش تسيز هاگشيامزآ١١١٢٣٨٠

ومن و
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨رانيمس١١١٢٣٨١
--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست٢٠١۶ يا هسياقم يسانش نينج١١١٢٣٨٢
 داهج١٣٩١٢٠١٢يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست٢٠١۶يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٣٨٣

 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

- Essential cell biologyAlberts Brayباتك٨۵١۴يتستيلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٣٨٣ Hopkin Johnson١٣٨٧٢٠٠٩Garland
Science

.دوش هعلاطم٢٠ و١٦ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٩٧٠

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶يروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢٣٨۴
مهن شياريو

 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم٢ و١ياھ شخب۴٣٩

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميھاربا اليهسيزکرم باصعا هاگتسد يژولويزيفهوزج٩۵۴٢يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢٣٨۵
 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست٢٠١۶يياز هنوگ و هنوگ١١١٢٣٨۶

مهن شياريو
 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا

ينتمهت
 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠

يسانش
.دوش هعلاطم )١٦ و١٤ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢٣٩٢
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يميشوتسيھ١١١٢٣٩٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١٣٢يميشوتسيھ هاگشيامزآ١١١٢٣٩۴
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨رانيمس١١١٢٣٩۵
يروناج تفاب و لولس تشك١١١٢٣٩۶

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(يسانش يراجنھان١١١٢٣٩٨
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١۴:۴۶ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

زيست فناوري میكروبي-٢٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

امیرارسالن  -محبوبه میرحسینيمیكروبیولوژي عموميآزمايشي ٩٣٢٣تستي٣٠١٨میكروبیولوژي عمومي٢٣٩۵٢١١١٢٠١٨
كاوياني فرد

--پیام نور١٣٩٣٢٠١۴

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩شايسته سپھرمیكروبیولوژي محیطيآزمايشي ۶٩٧٢تستي٣٠١٨میكروبیولوژي محیطي٣٣٩۵٢١١١٢٠٢۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار۴٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست فناوري پروتئین۵٣٩۵٢١١١٢٣۶٧

دانشگاه ١٣٨٨٢٠٠٩منصور مشرقيژرمي دال وسیمون پارکژنتیك مولكولي باكتريھاكتاب٨٧١٠تستي٢٠١۶مھندسي ژنتیك پروكاريوتھا۶٣٩۵٢١١١٢٣۶٨
فردوسي 

مشھد

.حذف شود ١٠و  ٩، ۴فصل ھاي ٢٠٠٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست فناوري محیط زيست٧٣٩۵٢١١١٢٣۶٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶مھندسي بیوشیمي٨٣٩۵٢١١١٢٣٧٠

دکتر سید کاظم بیدکي و مريم ژنتیک يوکاريوتھا، ژنوم موجودات عاليكتاب٩١۴۴تستي٢٠١۶مھندسي ژنتیك يوكاريوتھا٩٣٩۵٢١١١٢٣٧١
قانعي

--آدنا١٣٩٢٢٠١٣

سید عباس شجاع الساداتي، بیوتكنولوژي صنعتيكتاب٨٠۵٨تستي٢٠١۶فناوري تخمیر١٠٣٩۵٢١١١٢٣٧٢
محمد علي اسدالھي

دانشگاه تربیت ١٣٩٢٢٠١٣
مدرس

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٢۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢روشھا در زيست فناوري١١٣٩۵٢١١١٢٣٧٣

محمد باقر حبیبي پري جانسون گرينمقدمه اي بر بیوتكنولوژي مواد غذاييكتاب٧٨١٣تستي٢٠١۶زيست فناوري غذايي١٢٣٩۵٢١١١٢٣٧۴
نجفي ، امیر ساالري 

،رياضي

دانشگاه ١٣٨٩٢٠١٠
فردوسي 

مشھد

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي ١٠٠٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار١٣٣٩۵٢١١١٢٣٧۵

آموزش (كارورزي در زيست فناوري١۴٣٩۵٢١١١٢٣٧۶
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

آموزش (زيست فناوري قارچ ھا١۵٣٩۵٢١١١٢٣٧٧
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

زيست فناوري سوخت و معدن١۶٣٩۵٢١١١٢٣٧٨
)آموزش محور(

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

جان بريانن، لیند باگوت الوله، جان مقدمه اي بر اخالق زيستيكتاب٩٩٣۶تستي٢٠١۶اخالق زيستي در زيست فناوري١٧٣٩۵٢١١١٢٣٩١
سرل

علي -حسن رھنما
سید -محمد شكیب

-مجتبي خیام نكويي
غالمرضا صالحي 

محمد رضا -جوزاني
ھما محمود  -پروين
 -مسعود توحیدفر-زاده

سعید -اكرم صادقي
سھیلي وند

پژوھشگاه ابن ١٣٨٨٢٠٠٩
سینا

--

سدريك -جین میشل كالوريبیوانفورماتیك به زبان سادهكتاب٨٠۵٩تستي١١٨١۶بیوانفورماتیك١٨٣٩۵٢١١١٢٣٩٩
نوتردام

زھرا مرادپور و عبدهللا 
قاسمیان

خانه زيست ١٣٩٠٢٠١١
شناسي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

اصول پژوھش و فناوري و طراحي جزوه١٠٣٧٧تستي١١٨١۶روش پژوھش و طراحي آزمايش١٩٣٩۵٢١١١٢۴٠٠
آزمايش

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶پريسا پناھي -سید کاظم بیدکي

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست فناوري دارويي٢٠٣٩۵٢١١١٢۴٠١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار٢١٣٩۵٢١١١٢۴٠٢

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٢٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يژولويزيف شيارگ يروناج مولع-٢٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرهچونم نيريش١ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٨٧۴يتست١٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٢٣
--رون مايپ١٣٨٣٢٠٠۴يرهچونم نيريش١ يروناج يژولويزيف هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٧٣يحيرشت١٠١٣٢ يروناج يژولويزيف هاگشيامزآ١١١٢٠٢۴
 رغصا يلع-يدمحماش هتشرف٣ يروناج يژولويزيف يشيامزآ۵٢٩٢يتست٣٢٠١٢ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٨

نايرو هليپ
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶
SYSTEMATIC ZOOLOGY

ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح١٢ و١١ ،٨ ،٤ ،١ ياھ لصف٣٠.

-ganong'sباتك٨۵٢٠يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١ review of medical
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم١٩ و١٧ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،١٠ ياھ

 اميس-نايرو هليپ رغصا يلعهتفرشيپ يژولونيركودنآ يشيامزآ۵۴٨١يتست٢٠١۶هتفرشيپ يژولونيركودنا١١١٢١٣۴
مظان هلا بيبح-يرصن

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست٢٠١۶ناراد هرهم رد يياز مادنا١١١٢١۴٠
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم )١٦ و١٤ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
.دوش هعلاطم٦٤٠ ات٤٤٨ هحفص١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست٢٠١۶لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٢٧٨
يروناج تفاب و لولس تشك١١١٢٣٩۶

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و يلولس ياھ مسيناكم١١١٢۴١٢
ينيوكت يلوكلوم

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶
مهن شياريو

 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصف٩١٧

 داهج١٣٩١٢٠١٢يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست٢٠١۶اشغ يژولويزيف١١١٢۴١٨
 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

- Essential cell biologyAlberts Brayباتك٨۵١۴يتستاشغ يژولويزيف١١١٢۴١٨ Hopkin Johnson١٣٨٧٢٠٠٩Garland
Science

.دوش هعلاطم٢٠ و١٦ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٩٧٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢۴١٩
.Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتست٢٠١۶هلضع و بصع يژولويزيف١١١٢۴٢٠

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sunders١١۴دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصف٧.

.دوش هعلاطم موس شخبReview of Medical physiologyWiliam F Ganong١٣٨۵٢٠٠۶McGraw Hill۴٧٣باتك٨۵۶٧يتستهلضع و بصع يژولويزيف١١١٢۴٢٠
 رد جياتن هئرا و قيقحت شور١١١٢۴٢١

يسانش تسيز
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(راتفر يژولويزيفورون١١١٢۴٢۵
ينوخ ياهلولس يژولويزيف١١١٢۴٢۶

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس١١١٢۴٣٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٢٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

كيتامتسيسويب شيارگ يروناج مولع-٢٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--دھاش١٣٩٢٢٠١١يمرك هژينمناگرهم يب١ يسانشروناجباتك۵٧۴۶يتست١٣٠٢۴ يسانشروناج١١١٢٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١يناخيكز شونهم١ يسانشروناج هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٢٠يحيرشت١٠١٣٢ يسانشروناج هاگشيامزآ١١١٢٠٣٠
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ييايك هداز نسح مارهب٢ يسانشروناجهمانسرد۴٩٠١يتست٢٢٠١۶ يسانشروناج١١١٢٠۴٢
 باھو نيسحلا دبعيلدير کراملماکتباتك٩١۴۶يتست٢٠١۶يياز هنوگو هنوگ١١١٢١٢٣

هداز
 داهج١٣٩١٢٠١٢

 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح١١ و٢ ،١ ياھ لصف١٨٠٩

METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶
SYSTEMATIC ZOOLOGY

ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح١٢ و١١ ،٨ ،٤ ،١ ياھ لصف٣٠.

 يا هسياقم يسانش نينج١١١٢١٢٧
ناروناج

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست٢٠١۶

-ganong'sباتك٨۵٢٠يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١ review of medical
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم١٩ و١٧ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،١٠ ياھ

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست٢٠١۶ناراد هرهم رد يياز مادنا١١١٢١۴٠
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم )١٦ و١٤ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
.دوش هعلاطم٦٤٠ ات٤٤٨ هحفص١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست٢٠١۶لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٢٧٨
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يروناج يايفارغج١١١٢٣٢٩
 و يلولس ياھ مسيناكم١١١٢۴١٢

ينيوكت يلوكلوم
 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶

مهن شياريو
 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا

ينتمهت
 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠

يسانش
.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصف٩١٧

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢۴١٩
 رد جياتن هئرا و قيقحت شور١١١٢۴٢١

يسانش تسيز
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس١١١٢۴٣٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(اهلگنا يژولوكا١١١٢۴٣۴
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ (تارشح يژولوكا١١١٢۴٣۵
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١۵:٠۶ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش فیزيولوژي-٢۵: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي١فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۴۶٠تستي١٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ٢٣٩۵٢١١١٢٠٣١

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده احساني طباطبايي٢فیزيولوژي گیاھي قطعي۵١۴٧تستي٢٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ٣٣٩۵٢١١١٢٠٣٩

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي٣فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۵۶٣تستي٢٠١٢رشدونموگیاھي۴٣٩۵٢١١١٢٠۵١

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي۵٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار۶٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶سیستماتیك گیاھي پیشرفته٧٣٩۵٢١١١٢۴٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

ياخته شناسي و بافت شناسي ٨٣٩۵٢١١١٢۴٠۴
گیاھي پیشرفته

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

مطالعه شود ١٠و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي ٢۴٢٣

بوم شناسي پوشش ھاي ٩٣٩۵٢١١١٢۴٠۵
گیاھي

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب و انتقال در گیاھان١٠٣٩۵٢١١١٢۴٠۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني گیاھي١١٣٩۵٢١١١٢۴٠٧

-كامكار-زند-كافي زايگر-تايز)جلد اول(فیزيولوژي گیاھي كتاب٨١٣٩تستي٢٠١۶ساز و كارھاي مولكولي فتوسنتز١٢٣٩۵٢١١١٢۴٠٨
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧فصل ھاي ١١۶۴

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوشیمي گیاھي١٣٣٩۵٢١١١٢۴٠٩

-كامكار-زند-كافي تايز و زايگر)جلد دوم(فیزيولوژي گیاھي كتاب٧٧۶۵تستي٢٠١۶رشد و نمو گیاھي پیشرفته١۴٣٩۵٢١١١٢۴۴۵
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٢۴و  ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩فصل ھاي ٩٨٩

روش ھا و ابزارھا در فیزيولوژي ١۵٣٩۵٢١١١٢۴۴۶
گیاھي

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

آموزش (روابط آبي گیاه و خاك١۶٣٩۵٢١١١٢۴۴٧
)محور

-كامكار-زند-كافي زايگر-تايز)جلد اول(فیزيولوژي گیاھي كتاب٨١٣٩تستي٢٠١۶
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣فصل ھاي ١٠۴٨

آموزش (فیزيولوژي متالوفیتھا١٧٣٩۵٢١١١٢۴۴٨
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶سمینار١٨٣٩۵٢١١١٢۴۴٩

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١۴:۵۵ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش سیستماتیك و بوم شناسي-٢۶: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

ساختار ساقه در نھانزادان آوندي تا  ١-١-٣از  ٧٣صفحه ١٣٣٣پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكي١سیستماتیك گیاھي آزمايشي ۵١١٢تستي١٢٠١٢سیستماتیك گیاھي ٣٣٩۵٢١١١٢٠١٢
، ٨٣نھانزادان آوندي ھموسپور در صفحه  ٣-۵-٣قسمت 
رده بندي جنس ھاي دم اسب، صفحه  ١٣٠-١٢٩صفحه 

 ٢١۵آپوگتوناسه، صفحه  ٢١۴لیمنوكاريتاسه، صفحه  ٢٠٧
 ٢١٨،٢١٧،٢١۶شینو چزرياسه و بقیه تیره ھاي صفحات 

پانداناسه تا  ٢٣٢، صفحه ٢١٨تا اول تیره نجداسه، صفحه 
 ٢۴١گزيريداسه، صفحه  ٢۴٠، صفحه ٢٣۶آخر صفحه 

، ٢۴١صفحه ) برگ بیدي(ماياكاسه تا اول تیره كملیناسه 
) گرامینه(راسته آريوكائوالس تا راسته پوآلس  ٢۴٢صفحه 
صفحه  ۶-١٣مارانتاسه و شكل  ٢٧٠، صفحه ٢۴۶صفحه 

خانواده گزانتوراسه  ٢٨۶، صفحه ٢٧٣، تا آخر صفحه ٢٧٢
خانواده اسمیال كاسه كلیه كلیدھاي  ٢٨٨تا صفحه 

.شناسايي حذف شود

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١بھرام زھزاد٢سیستماتیك گیاھي درسنامه۴٩١۵تستي٢٢٠١۶سیستماتیك گیاھي ۴٣٩۵٢١١١٢٠٢٠

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي۵٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

.حذف شود ٩و  ٣فصل ۶۴١پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيگرده شناسيآزمايشي ۵٢٨٩تستي٢٠١۶گرده شناسي۶٣٩۵٢١١١٢١٠٧

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩مھدي يوسفيفلور ايرانآزمايشي ۵٢١٣تستي٢٠١۶فلورايران٧٣٩۵٢١١١٢١١٠

.حذف شود ۶فصل ۶۶١پیام نور١٣٩٠٢٠١١يونس عصريجغرافیاي گیاھيآزمايشي ۵٢٢١تستي٢٠١۶جغرافیاي گیاھي٨٣٩۵٢١١١٢١١٢

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٩٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶سیستماتیك گیاھي پیشرفته١٠٣٩۵٢١١١٢۴٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

ياخته شناسي و بافت شناسي ١١٣٩۵٢١١١٢۴٠۴
گیاھي پیشرفته

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

مطالعه شود ١٠و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي ٢۴٢٣

بوم شناسي پوشش ھاي ١٢٣٩۵٢١١١٢۴٠۵
گیاھي

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب و انتقال در گیاھان١٣٣٩۵٢١١١٢۴٠۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني گیاھي١۴٣٩۵٢١١١٢۴٠٧

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠١٣٢آزمايشگاه فلور ايران١۵٣٩۵٢١١١٢۴۴٠

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠١١۶عملیات صحرايي گیاه شناسي١۶٣٩۵٢١١١٢۴۴١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶سمینار١٧٣٩۵٢١١١٢۴۴٢

آموزش (تنوع و تكامل در گیاھان١٨٣٩۵٢١١١٢۴۴٣
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

آموزش (ژنتیك جمعیت گیاھي١٩٣٩۵٢١١١٢۴۴۴
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١۵:١٣ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني-٢٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريريخت زايي و اندام زايي در گیاھانقطعي۴٩۵٧تستي٢٠١٢ريخت زايي واندام زايي درگیاھان٣٣٩۵٢١١١٢٠٣۵

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي٣فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۵۶٣تستي٢٠١٢رشدونموگیاھي۴٣٩۵٢١١١٢٠۵١

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي۵٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

.حذف شود ٩و  ٣فصل ۶۴١پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيگرده شناسيآزمايشي ۵٢٨٩تستي٢٠١۶گرده شناسي۶٣٩۵٢١١١٢١٠٧

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٧٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

زيست شناسي مولكولي و ٨٣٩۵٢١١١٢٣٩٠
تكامل

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶سیستماتیك گیاھي پیشرفته٩٣٩۵٢١١١٢۴٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

ياخته شناسي و بافت شناسي ١٠٣٩۵٢١١١٢۴٠۴
گیاھي پیشرفته

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

مطالعه شود ١٠و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي ٢۴٢٣

بوم شناسي پوشش ھاي ١١٣٩۵٢١١١٢۴٠۵
گیاھي

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب و انتقال در گیاھان١٢٣٩۵٢١١١٢۴٠۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني گیاھي١٣٣٩۵٢١١١٢۴٠٧

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶رويان شناسي گیاھي١۴٣٩۵٢١١١٢۴١٠

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶روش ھا و ابزارھا در تكوين گیاھي١۵٣٩۵٢١١١٢۴٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶سمینار١۶٣٩۵٢١١١٢۴٣٧

تشريح مقايسه اي گیاھان آوندي١٧٣٩۵٢١١١٢۴٣٨
)آموزش محور(

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

رشد و نمو گیاھي پیشرفته١٨٣٩۵٢١١١٢۴٣٩
)آموزش محور(

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١۴:۵٠ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

ژنتیك-٢٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠سید يوسف سیدنامباني ژنتیكقطعي۴٩۵۴تستي۴٠٢۴ژنتیك٢٣٩۵٢١١١٢٠٣۶

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١سید يوسف سیدناآزمايشگاه مباني ژنتیكآزمايشي ۴٩١١تشريحي٠١٣٢آزمايشگاه ژنتیك٣٣٩۵٢١١١٢٠٣٧

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار۴٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

غالمرضا  -مصطفي عبادي١زيست شناسي مولكولي جلد كتاب٩١۴٧تستي٢٠١۶ژنتیك مولكولي۵٣٩۵٢١١١٢٢۴٠
الله عارف عشقي -بیدخوري

.مطالعه شود ۶و  ۵، ٢، ١فصل ھاي ٨٩٣پوران پژوھش١٣٩٠٢٠١١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶ژنتیك جمعیت تكمیلي۶٣٩۵٢١١١٢٢٨٩

روح هللا نخعي فردبانزاصول ژنتیك سرطانكتاب٧۶٣۶تستي٢٠١۶ژنتیك سرطان٧٣٩۵٢١١١٢٢٩١
مجید  -سیستاني

ھادي شیرزاد-تفريحي

--براي فردا١٣٩٠٢٠١١

--نشر مھتاب١٣٨٠٢٠٠١محمد رضا نیكخورابرت و ھمكاران-پالمینژنتیك رفتاريكتاب٧٧۴۴تستي٢٠١۶)آموزش محور(ژنتیك رفتاري٨٣٩۵٢١١١٢٣۵٠

سدريك -جین میشل كالوريبیوانفورماتیك به زبان سادهكتاب٨٠۵٩تستي١١٨١۶بیوانفورماتیك٩٣٩۵٢١١١٢٣٩٩
نوتردام

زھرا مرادپور و عبدهللا 
قاسمیان

خانه زيست ١٣٩٠٢٠١١
شناسي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

ويرايش (ژنتیك در پزشكي تامسون كتاب١٠۴۶۶تستي٢٠١۶ژنتیك انساني تكمیلي١٠٣٩۵٢١١١٢۴٢٢
)ھشتم

محمد غفراني، عاطفه ال نوسبام. رابرت
شیركوند،فريناز به 

زير نظر نجات (فرجام 
)مھديه

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩۶براي فردا١٣٩۵٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶ايمونوژنتیك١١٣٩۵٢١١١٢۴٢٣

دكتر محمدعلي ابراھیمي و اصول و مباني مھندسي ژنتیكآزمايشي ٩١٧٣تستي٢٠١۶مھندسي ژنتیك١٢٣٩۵٢١١١٢۴٢۴
مسعود توحیدفر و ائلیاز 

نیك احمدي

--پیام نور١٣٩٣٢٠١۴

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶سید کاظم بیدکيسیتوژنتیکجزوه١٠٣٩٣تستي٢٠١۶سیتوژنتیك تكمیلي١٣٣٩۵٢١١١٢۴٢٧

دانشگاه آزاد ١٣٩٠٢٠١١مونا فرھادي -كاظم پريوركشت سلول، بافت، اندام و جنینكتاب١٠٣٩۶تستي١١٨١۶كشت سلول و بافت١۴٣٩۵٢١١١٢۴٢٨
اسالمي واحد 
علوم تحقیقات

--

اصول پژوھش و فناوري و طراحي جزوه١٠٣٧٧تستي٢٠١۶روش پژوھش و طراحي آزمايش١۵٣٩۵٢١١١٢۴٢٩
آزمايش

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶پريسا پناھي -سید کاظم بیدکي

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶سمینار١۶٣٩۵٢١١١٢۴٣٠

زيست فناوري میكروارگانیسم ھا ١٧٣٩۵٢١١١٢۴٣٢
)آموزش محور(

محمد رضا  -فريدون ملک زاده)جلد اول(بیوتکنولوژي میکروبي كتاب١٠٣٨٢تستي٢٠١۶
شیرين ملک زاده -صعودي

.مطالعه شود ١٠و ٩، ٨، ٧، ۶، ٢فصل ھاي ٢۵۵۶دانشگاه تھران١٣٩۵٢٠١۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ١٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٣٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ينيوكت و يلولس يسانش تسيز شيارگ يروناج مولع-٢٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 يلولس يسانش تسيز١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 يم نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا٣ و٢ راتفگ هعلاطم١۵٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتست۴٠٢۴

 و يلولس يسانش تسيز ينابم و لوصا باتك زا دنناوت
 يناسحا فيلات )يسردارف( مود و لوا دلج يلوكلوم
.دنيامن هدافتسا يبناج هعلاطم يارب ييابطابط

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتست٢٠١٢يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶

SYSTEMATIC ZOOLOGY
ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح١٢ و١١ ،٨ ،٤ ،١ ياھ لصف٣٠.

 يا هسياقم يسانش نينج١١١٢١٢٧
ناروناج

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست٢٠١۶

-ganong'sباتك٨۵٢٠يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١ review of medical
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم١٩ و١٧ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،١٠ ياھ

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست٢٠١۶ناراد هرهم رد يياز مادنا١١١٢١۴٠
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم )١٦ و١٤ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
.دوش هعلاطم٦٤٠ ات٤٤٨ هحفص١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست٢٠١۶لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٢٧٨
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يروناج تفاب و لولس تشك١١١٢٣٢٠
 و يلولس ياھ مسيناكم١١١٢۴١٢

ينيوكت يلوكلوم
 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶

مهن شياريو
 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا

ينتمهت
 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠

يسانش
.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصف٩١٧

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢۴١٩
 رد جياتن هئرا و قيقحت شور١١١٢۴٢١

يسانش تسيز
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس١١١٢۴٣٣
 و يلولس ياهشور لوصا١١١٢۴۵٠

)روحم شزومآ( يلوكلوم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(يتسيز ينميا١١١٢۴۵١
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶يسانش تفاب رد اھ شور١١١٢۴۵۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١۴:٣۴ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

بیوفیزيك-زيست شناسي-٣٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

زيست شناسي سلولي ٢٣٩۵٢١١١٢٠١۶
ومولكولي

دانشجويان مي . اختیاري مي باشد ٣و  ٢مطالعه گفتار ١۵٧٢پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريزيست شناسي سلولي و مولكوليقطعي۴٩٣٣تستي۴٠٢۴
توانند از كتاب اصول و مباني زيست شناسي سلولي و 

تالیف احساني ) فرادرسي(مولكولي جلد اول و دوم 
.طباطبايي براي مطالعه جانبي استفاده نمايند

--پیام نور١٣٩٣٢٠١۴سعید رضايي -صفیه صوفیانزيست شناسي پرتوييآزمايشي ٩٢٣١تستي٢٠١٢زيست شناسي پرتوي٣٣٩۵٢١١١٢٠٢٢

حذف شود ٨و  ٧فصل ھاي ١٨٧٢پیام نور١٣٩٣٢٠١۴مھدي محمدزادهبیوفیزيكآزمايشي ٩٢٣٠تستي٢٠١٢بیوفیزيك۴٣٩۵٢١١١٢٠۴١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار۵٣٩۵٢١١١٢١١٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار۶٣٩۵٢١١١٢١١٩

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩عذرا رباني چادگانيمباني بیوشیميقطعي۴٩٨٧تستي٣٠١٨مباني بیوشیمي٧٣٩۵٢١١١٢١۶٢

زيست شناسي مولكولي ٨٣٩۵٢١١١٢٢١٧
پیشرفته

زيست شناسي مولكولي پیشرفته كتاب٩١١۴تستي٢٠١۶
مباني بنیادين و اصول نوين

سید كاظم بیدكي و رابرت ويور
كمال فرھي فر

--آدنا١٣٩٢٢٠١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٩٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي١٠٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

زيست شناسي سلولي و مولکولي كتاب٩١١٣تستي٢٠١۶بیوفیزيك سلولي١١٣٩۵٢١١١٢٣٢٨
لوديش

خانه زيست ١٣٩٢٢٠١٣لوديش و ھمکاران
شناسي

.مطالعه شود ١٢فصل ١۵١٣

مھران میر اولیائي و علي اصغر مباني بیوفیزيکكتاب٩١٢٢تستيبیوفیزيك سلولي٣٩۵٢١١١٢٣٢٨
رستگاري

مطالعه شود ٧و  ۴فصل ھاي ١٠٨٩آيیژ١٣٩١٢٠١٢

دينامیك مولكولي (شبیه سازي رايانه اي كتاب٩١١۵تستي٢٠١۶بیوفیزيك مولكولي١٢٣٩۵٢١١١٢٣٣٠
)و منونت كارلو

دانشگاه ١٣٩١٢٠١٢سیف اله جلیلي
صنعتي خواجه 

نصیر الدين 
طوسي

.مطالعه شود ٣و  ١فصل ھاي ۶٩۴

کامرون، جیمز .جان آرفیزيک پزشکيكتاب٩١۴٨تستي٢٠١۶فیزيك پزشكي١٣٣٩۵٢١١١٢٣۵۵
اسکفرونیک.جي

و  MRIو پیوست شامل  ٢٠، ١٨، ١٢، ١١، ٩فصل ھاي ١٨٠٨آيیژ١٣٩٢٢٠١٣دکتر عباس تکاور
.لیزر تا انتھاي کتاب مطالعه شود

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوفیزيك پرتويي١۴٣٩۵٢١١١٢٣۵۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوفیزيك نظري١۵٣٩۵٢١١١٢٣۵٧

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوفیزيك غشا١۶٣٩۵٢١١١٢٣۵٨

دانشگاه تربیت ١٣٧٢١٩٩٣بیژن فرزاميبیوشیمي فیزيككتاب۵٩۵١تستي٢٠١۶بیوشیمي فیزيك١٧٣٩۵٢١١١٢٣۵٩
مدرس

 ١٣و  ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨١٧
.مطالعه شود

بیوفیزيك پیدايش حیات و تكامل١٨٣٩۵٢١١١٢٣۶٠
)آموزش محور(

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

مباني زيست مولكولي و مھندسي كتاب٩٢٩٠تستي٢٠١۶)آموزش محور(روشھاي نو تركیبي١٩٣٩۵٢١١١٢٣۶١
ژنتیك

.مطالعه شود ١٢و  ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧فصل ھاي ١١٧٢ماني١٣٩٢٢٠١٣گیتي امتیازي

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوانرژيك٢٠٣٩۵٢١١١٢٣۶۴

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶میكروسكوپ الكتروني٢١٣٩۵٢١١١٢٣۶۵

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶روشھاي بیوفیزيك٢٢٣٩۵٢١١١٢٣۶۶

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢٣٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:۵٣ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

ژنتیك-زيست شناسي-۴٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

زيست شناسي سلولي ٢٣٩۵٢١١١٢٠١۶
ومولكولي

دانشجويان مي . اختیاري مي باشد ٣و  ٢مطالعه گفتار ١۵٧٢پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريزيست شناسي سلولي و مولكوليقطعي۴٩٣٣تستي۴٠٢۴
توانند از كتاب اصول و مباني زيست شناسي سلولي و 

تالیف احساني ) فرادرسي(مولكولي جلد اول و دوم 
.طباطبايي براي مطالعه جانبي استفاده نمايند

امیرارسالن  -محبوبه میرحسینيمیكروبیولوژي عموميآزمايشي ٩٣٢٣تستي٣٠١٨میكروبیولوژي عمومي٣٣٩۵٢١١١٢٠١٨
كاوياني فرد

--پیام نور١٣٩٣٢٠١۴

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠سید يوسف سیدنامباني ژنتیكقطعي۴٩۵۴تستي۴٠٢۴ژنتیك۴٣٩۵٢١١١٢٠٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار۵٣٩۵٢١١١٢١٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار۶٣٩۵٢١١١٢١٣٧

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵گل بداق-سعیديان-المع رادبیوشیمي كروماتینجزوه٧١٩٠تستي٢٠١۶بیوشیمي كروماتین٧٣٩۵٢١١١٢١۵٠

دانشگاه ١٣٨٨٢٠٠٩منصور مشرقيژرمي دال وسیمون پارکژنتیك مولكولي باكتريھاكتاب٨٧١٠تستي٢٠١۶ژنتیك پروكاريوتھا٨٣٩۵٢١١١٢٢١٠
فردوسي 

مشھد

حذف شود ١٠و  ٩،  ۴فصل ھاي١٨٩٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٩٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

ناصر  -مصطفي ولیزادهاسپور -سكارلي -ويلیامز مھندسي ژنتیككتاب٧٨١٨تستي٢٠١۶)نظريه ھا(١مھندسي ژنتیك ١٠٣٩۵٢١١١٢٢٣٩
سید ابولقاسم -مھنا

محمدي و محمد نژاد 
كاظم

--عمیدي١٣٨٠٢٠٠١

غالمرضا  -مصطفي عبادي١زيست شناسي مولكولي جلد كتاب٩١۴٧تستي٢٠١۶ژنتیك مولكولي١١٣٩۵٢١١١٢٢۴٠
الله عارف عشقي -بیدخوري

.مطالعه شود ۶و  ۵، ٢، ١فصل ھاي ٨٩٣پوران پژوھش١٣٩٠٢٠١١

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي١٢٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

-حمید گله داري-محمود نظريمھندسي ژنتیك جامعكتاب٨٨٠٩تستي٢٠١۶)كاربردھا (٢مھندسي ژنتیك١٣٣٩۵٢١١١٢٢٨٨
علي محمد -روشنفكر.. ھدايت ال
فروغمند

--قم١٣٩٠٢٠١١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶ژنتیك جمعیت تكمیلي١۴٣٩۵٢١١١٢٢٨٩

--آدنا١٣٩٢٢٠١٣دکتر سید کاظم بیدکيبیوتکنولوژي در عصر جديدكتاب٩١۴۵تستي٢٠١۶تازه ھايي از ژنتیك١۵٣٩۵٢١١١٢٢٩٠

روح هللا نخعي فردبانزاصول ژنتیك سرطانكتاب٧۶٣۶تستي٢٠١۶ژنتیك سرطان١۶٣٩۵٢١١١٢٢٩١
مجید  -سیستاني

ھادي شیرزاد-تفريحي

--براي فردا١٣٩٠٢٠١١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶ژنتیك ايمني١٧٣٩۵٢١١١٢٢٩٢

ويرايش (ژنتیك در پزشكي تامسون كتاب١٠۴۶۶تستي٢٠١۶ژنتیك انساني١٨٣٩۵٢١١١٢٢٩٣
)ھشتم

محمد غفراني، عاطفه ال نوسبام. رابرت
شیركوند،فريناز به 

زير نظر نجات (فرجام 
)مھديه

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩۶براي فردا١٣٩۵٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶ژنتیك فیزيولوژيك١٩٣٩۵٢١١١٢٢٩۴

زيست شناسي مولكولي و ٢٠٣٩۵٢١١١٢٢٩۵
)محورآموزش (تكامل

--پارس بوك١٣٨٩٢٠١٠بھنام محمد پناهفرگشت و ژنتیككتاب٧٧۶١تستي٢٠١۶

مصطفي ولي زاده، دسکات فالکنرآشنايي با ژنتیك كميكتاب٨٠٠۶تستي٢٠١۶)آموزش محور(ژنتیك كمي٢١٣٩۵٢١١١٢٣۵١
محمد مقدم

مركز نشر ١٣٨٩٢٠١٠
دانشگاھي

--

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢٢٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٥٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يروناج يژولويزيف شيارگ يروناج مولع-٤٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرهچونم نيريش١ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٨٧۴يتست١٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٢٣
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتست٢٠١٢يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هاجرون هناورپ-يمتسر نيورپ٢ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٩٠٨يتست٢٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٣
 رغصا يلع-يدمحماش هتشرف٣ يروناج يژولويزيف يشيامزآ۵٢٩٢يتست٣٢٠١٢ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٨

نايرو هليپ
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رويرپ مظاكيرظن يسانش نينجيعطق۴٩۶٨يتست٢٠١٢يسانش نينج١١١٢٠۴۶
 باھو نيسحلا دبعيلدير کراملماکتباتك٩١۴۶يتست٢٠١۶يياز هنوگو هنوگ١١١٢١٢٣

هداز
 داهج١٣٩١٢٠١٢

 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح١١ و٢ ،١ ياھ لصف١٨٠٩

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶يروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم٢ و١ ياھ شخب١٩١٨

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتستيروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم١٦ و١٤ ياھ لصف١٩٢٠

METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶
SYSTEMATIC ZOOLOGY

ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح١٢ و١١ ،٨ ،٤ ،١ ياھ لصف٣٠.

 يا هسياقم يسانش نينج١١١٢١٢٧
ناروناج

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست٢٠١۶

-ganong'sباتك٨۵٢٠يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١ review of medical
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم١٩ و١٧ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،١٠ ياھ

 اميس-نايرو هليپ رغصا يلعهتفرشيپ يژولونيركودنآ يشيامزآ۵۴٨١يتست٢٠١۶هتفرشيپ يژولونيركودنا١١١٢١٣۴
مظان هلا بيبح-يرصن

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
 شزومآ(هلضعو بصع يژولويزيف١١١٢٢٣۵

)روحم
.Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتست٢٠١۶

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sunders١١۴دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصف٧.

 شزومآ(هلضعو بصع يژولويزيف١١١٢٢٣۵
)روحم

.دوش هعلاطم موس شخبReview of Medical physiologyWiliam F Ganong١٣٨۵٢٠٠۶McGraw Hill۴٧٣باتك٨۵۶٧يتست

 داهج١٣٩١٢٠١٢يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست٢٠١۶يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١
 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

- Essential cell biologyAlberts Brayباتك٨۵١۴يتستيلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١ Hopkin Johnson١٣٨٧٢٠٠٩Garland
Science

.دوش هعلاطم٢٠ و١٦ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٩٧٠

--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩
تساريو )١دلج(يروناج يژولويزيف ينابمباتك٧٧٨٠يتست٢٠١۶ يا هسياقم يژولويزيف١١١٢٣١١

مود
 ،زيوم.درفوتسيرک
تلوش.مايشيرتاپ

عراز هنمآ،فوياضر هنمآ
ناراكمھ و يكوھاچ

.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١٠ ،٩ ،٦ ،٥ ،٣ ياھ لصف١٠٧١يمطاف١٣٩٠٢٠١١

تساريو )٢دلج(يروناج يژولويزيف ينابمباتك٧٧٨١يتست يا هسياقم يژولويزيف١١١٢٣١١
مود

 ،زيوم.درفوتسيرک
تلوش.مايشيرتاپ

عراز هنمآ،فوياضر هنمآ
ناراكمھ و يكوھاچ

.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١٠ ،٩ ،٦ ،٥ ،٣ ياھ لصف١٠٧١يمطاف١٣٩٠٢٠١١

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨ رانيمس١١١٢٣١٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨ رانيمس١١١٢٣٢٢
.Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتست٢٠١۶نوخ شدرگ ميظنت١١١٢٣٢٣

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sunders١٠٣۴دوش هعلاطم٢٤ و٢٣ ،٢٢ ياھ لصف.

.دوش هعلاطم٦٢٩ ات٥٥٧ هحفص٣٢ و٣١ و٣٠ لصف١٣٩٠٢٠١١Mcgrowhill۶۴٧گنوناگيكشزپ يژولويزيف رب يرورمباتك٨٧٧٧يتستنوخ شدرگ ميظنت١١١٢٣٢٣
.Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتست٢٠١۶يلخاد طيحم رد اهتيلورتكلا ميظنت١١١٢٣٢۵

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sundersهعلاطم٣٩ و ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ياھ لصف١٠٨١ 

.دوش
.دوش هعلاطم٦٤٠ ات٤٤٨ هحفص١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست٢٠١۶ لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٣٣١
 شزومآ(كيژرناويب هيذغت يژولويزيف١١١٢٣٣٨

)روحم
٥٩٥ ات٥٣٧ هحفص زاPhysiologyRobert berne١٣٨۶٢٠٠٨Mosby٣٧The Gastrointestinal systemباتك٨۵۵٧يتست٢٠١۶

- SECTION VIICHAPTER 40و دوش هعلاطم  هحفص41
دوش هعلاطم٧٩۴-٧۴٣

 شزومآ(كيژرناويب هيذغت يژولويزيف١١١٢٣٣٨
)روحم

-VANDERS HUMAN PHYSIOLOGYWIDMAIER . RAFF STRANG١٣٨۴٢٠٠۶MCGRAWباتك٨۶٠٣يتست
HILL

٢٧CHAPTER 15دوش هعلاطم٦١٥-٥٧٥ هحفصزا.

 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ١١١٧١٠۵
يسانش

 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشت٢٠١۶
يسانش

 هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب٦ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢۶رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمراي دوعسم
 تروص هب١٣ و٥ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و
ناحتما ءزج يلو دشاب يمSPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ
.دوش فذح٤-١١ و٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:٠٥
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يروناج كيتامتسيسويب شيارگ يروناج مولع-٤٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتست٢٠١٢يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
--دھاش١٣٩٢٢٠١١يمرك هژينمناگرهم يب١ يسانشروناجباتك۵٧۴۶يتست١٣٠٢۴ يسانشروناج١١١٢٠٢٩
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هاجرون هناورپ-يمتسر نيورپ٢ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٩٠٨يتست٢٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٣
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ييايك هداز نسح مارهب٢ يسانشروناجهمانسرد۴٩٠١يتست٢٢٠١۶ يسانشروناج١١١٢٠۴٢
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رويرپ مظاكيرظن يسانش نينجيعطق۴٩۶٨يتست٢٠١٢يسانش نينج١١١٢٠۴۶
 باھو نيسحلا دبعيلدير کراملماکتباتك٩١۴۶يتست٢٠١۶يياز هنوگو هنوگ١١١٢١٢٣

هداز
 داهج١٣٩١٢٠١٢

 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح١١ و٢ ،١ ياھ لصف١٨٠٩

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶يروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم٢ و١ ياھ شخب١٩١٨

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتستيروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم١٦ و١٤ ياھ لصف١٩٢٠

METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶
SYSTEMATIC ZOOLOGY

ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح١٢ و١١ ،٨ ،٤ ،١ ياھ لصف٣٠.

 يا هسياقم يسانش نينج١١١٢١٢٧
ناروناج

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست٢٠١۶

-ganong'sباتك٨۵٢٠يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١ review of medical
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم١٩ و١٧ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،١٠ ياھ

هدازردص نيسح دمحمرليم يرل- تنك يس . جروجناراد هرهم يا هسياقم يسانشدبلاكباتك۶۵١٧يتست٢٠١۶ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢١٣٩
ييابطابط

 و١٧ و١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٤ ،٣ ياھ لصف١٠۶۶نارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨
.دوش هعلاطم٦١٨ هحفص ات١٦ لصف

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست٢٠١۶ناراد هرهم رد يياز مادنا١١١٢١۴٠
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم )١٦ و١٤ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
 داهج١٣٩١٢٠١٢يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست٢٠١۶يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١

 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

- Essential cell biologyAlberts Brayباتك٨۵١۴يتستيلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١ Hopkin Johnson١٣٨٧٢٠٠٩Garland
Science

.دوش هعلاطم٢٠ و١٦ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٩٧٠

--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶يليمكت يروناج كيتامتسيسويب١١١٢٢٧۶
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨ رانيمس١١١٢٣١٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨ رانيمس١١١٢٣٢٢
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶كيتنژوليف يدنب هدر١١١٢٣٢٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يروناج يايفارغج١١١٢٣٢٩
 هرهم يا هسياقم ينيوكت حيرشت١١١٢٣٣۶

)روحم شزومآ(ناراد
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(يسانش تسيز ود١١١٢٣۴١
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶تفاب و لولس تشك١١١٢٣۶٣
 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ١١١٧١٠۵

يسانش
 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشت٢٠١۶

يسانش
 هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب٦ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢۶رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمراي دوعسم

 تروص هب١٣ و٥ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و
ناحتما ءزج يلو دشاب يمSPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ
.دوش فذح٤-١١ و٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:٠٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ينيوكت يلولس يسانش تسيز شيارگ يروناج مولع-يسانش تسيز-٤٥ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 يلولس يسانش تسيز١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 يم نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا٣ و٢ راتفگ هعلاطم١۵٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتست۴٠٢۴

 و يلولس يسانش تسيز ينابم و لوصا باتك زا دنناوت
 يناسحا فيلات )يسردارف( مود و لوا دلج يلوكلوم
.دنيامن هدافتسا يبناج هعلاطم يارب ييابطابط

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتست٢٠١٢يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
 رغصا يلع-يدمحماش هتشرف٣ يروناج يژولويزيف يشيامزآ۵٢٩٢يتست٣٢٠١٢ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٨

نايرو هليپ
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ييايك هداز نسح مارهب٢ يسانشروناجهمانسرد۴٩٠١يتست٢٢٠١۶ يسانشروناج١١١٢٠۴٢
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رويرپ مظاكيرظن يسانش نينجيعطق۴٩۶٨يتست٢٠١٢يسانش نينج١١١٢٠۴۶
 باھو نيسحلا دبعيلدير کراملماکتباتك٩١۴۶يتست٢٠١۶يياز هنوگو هنوگ١١١٢١٢٣

هداز
 داهج١٣٩١٢٠١٢

 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح١١ و٢ ،١ ياھ لصف١٨٠٩

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶يروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم٢ و١ ياھ شخب١٩١٨

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتستيروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم١٦ و١٤ ياھ لصف١٩٢٠

METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶
SYSTEMATIC ZOOLOGY

ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح١٢ و١١ ،٨ ،٤ ،١ ياھ لصف٣٠.

 يا هسياقم يسانش نينج١١١٢١٢٧
ناروناج

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست٢٠١۶

-ganong'sباتك٨۵٢٠يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١ review of medical
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم١٩ و١٧ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،١٠ ياھ

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست٢٠١۶ناراد هرهم رد يياز مادنا١١١٢١۴٠
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم )١٦ و١٤ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
 شزومآ(لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٢٣۶

)روحم
.دوش هعلاطم٦٤٠ ات٤٤٨ هحفص١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست٢٠١۶

 داهج١٣٩١٢٠١٢يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست٢٠١۶يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١
 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

- Essential cell biologyAlberts Brayباتك٨۵١۴يتستيلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١ Hopkin Johnson١٣٨٧٢٠٠٩Garland
Science

.دوش هعلاطم٢٠ و١٦ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٩٧٠

--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ومن و دشر يسانش تسيز١١١٢٣١٧
 رد نآ ياھ مسيناكم و تيسنج نييعتباتك٨۶۶٨يتست٢٠١۶تيسنج و لثم ديلوت١١١٢٣١٨

ناروناج
ديهش هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵يناجيھال سمش ميرم رتكد

يتشهب
--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨ رانيمس١١١٢٣١٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يروناج تفاب و لولس تشك١١١٢٣٢٠
تخير-وگلا-مرف( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٧۴٠يتست٢٠١۶ينيوكت كيتنژ١١١٢٣٢١

)يسانش
ديهش هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يناجيھال سمش ميرم

يتشهب
.دوش هعلاطم رخآ يلا٣٨٣ هحفص زا٣ شخب زا١۴٧۴

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨ رانيمس١١١٢٣٢٢
ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢٣٣۵

)روحم شزومآ(
هدازردص نيسح دمحمرليم يرل- تنك يس . جروجناراد هرهم يا هسياقم يسانشدبلاكباتك۶۵١٧يتست٢٠١۶

ييابطابط
 و١٧ و١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٤ ،٣ ياھ لصف١٠۶۶نارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨

.دوش هعلاطم٦١٨ هحفص ات١٦ لصف
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶تفاب و لولس تشك١١١٢٣۶٣
 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ١١١٧١٠۵

يسانش
 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشت٢٠١۶

يسانش
 هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب٦ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢۶رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمراي دوعسم

 تروص هب١٣ و٥ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و
ناحتما ءزج يلو دشاب يمSPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ
.دوش فذح٤-١١ و٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک

01/23/2017https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١١:٢١ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش زيست شناسي تكويني-۴۶: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريريخت زايي و اندام زايي در گیاھانقطعي۴٩۵٧تستي٢٠١٢ريخت زايي واندام زايي درگیاھان٣٣٩۵٢١١١٢٠٣۵

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢علي اصغر نیشابوريتكامل موجودات زندهدرسنامه۴٨٣٩تستي٢٠١۶تكامل۴٣٩۵٢١١١٢٠۴٨

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي٣فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۵۶٣تستي٢٠١٢رشدونموگیاھي۵٣٩۵٢١١١٢٠۵١

دينا  -غالمرضا بخشي خانیكياصول و روشھاي رده بندي گیاھانكمك درسي۵٠٢٢تستي٢٠١٢اصول وروشھاي رده بندي گیاھان۶٣٩۵٢١١١٢٠۵٨
عزيزيان

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢

دانشگاه ١٣٩٠٢٠١١جالل اسالميلمه.ژكلیات اكولوژي گیاھيكتاب۶٠٢٩تستي٢٠١۶اكولوژي گیاھي٧٣٩۵٢١١١٢٠۵٩
بوعلي سینا

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶تاكسونومي جديد٨٣٩۵٢١١١٢١٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶اكولوژي پوششھاي گیاھي٩٣٩۵٢١١١٢١٠۴

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي١٠٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

.حذف شود ٩و  ٣فصل ۶۴١پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيگرده شناسيآزمايشي ۵٢٨٩تستي٢٠١۶گرده شناسي١١٣٩۵٢١١١٢١٠٧

ياخته شناسي وبافت شناسي ١٢٣٩۵٢١١١٢١٠٨
مقايسه اي

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨٣٢

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب وانتقال١٣٣٩۵٢١١١٢١٠٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني درگیاھان١۴٣٩۵٢١١١٢١١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار١۵٣٩۵٢١١١٢١١٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار١۶٣٩۵٢١١١٢١١٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار١٧٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوشیمي گیاھي١٨٣٩۵٢١١١٢٢۶٣

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي١٩٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كشت سلول وبافت٢٠٣٩۵٢١١١٢٣٠۵

آموزش (تحول و تكامل گیاھان٢١٣٩۵٢١١١٢٣۴۵
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

میكروسكوپ الكتروني و ھیستو تكنیك كتاب٨٧٩۴تستي٢٠١۶)آموزش محور(سیتوھیستوتكنیك٢٢٣٩۵٢١١١٢٣۴٧
در میكروسكوپي الكتروني و نوري

دكتر احمد مجد و دكتر شريعت 
زاده

.حذف شود ١فصل ۵٩۴آيیژ١٣٧٩٢٠٠٠

مكانیسم سلولي و مولكولي ٢٣٣٩۵٢١١١٢٣٨٩
رشد و نمو در گیاھان

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

زيست شناسي مولكولي و ٢۴٣٩۵٢١١١٢٣٩٠
تكامل

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢۵٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات

٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١١:١٧ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش زيست شناسي تكويني-۴۶: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريريخت زايي و اندام زايي در گیاھانقطعي۴٩۵٧تستي٢٠١٢ريخت زايي واندام زايي درگیاھان٣٣٩۵٢١١١٢٠٣۵

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢علي اصغر نیشابوريتكامل موجودات زندهدرسنامه۴٨٣٩تستي٢٠١۶تكامل۴٣٩۵٢١١١٢٠۴٨

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي٣فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۵۶٣تستي٢٠١٢رشدونموگیاھي۵٣٩۵٢١١١٢٠۵١

دينا  -غالمرضا بخشي خانیكياصول و روشھاي رده بندي گیاھانكمك درسي۵٠٢٢تستي٢٠١٢اصول وروشھاي رده بندي گیاھان۶٣٩۵٢١١١٢٠۵٨
عزيزيان

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢

دانشگاه ١٣٩٠٢٠١١جالل اسالميلمه.ژكلیات اكولوژي گیاھيكتاب۶٠٢٩تستي٢٠١۶اكولوژي گیاھي٧٣٩۵٢١١١٢٠۵٩
بوعلي سینا

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶تاكسونومي جديد٨٣٩۵٢١١١٢١٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶اكولوژي پوششھاي گیاھي٩٣٩۵٢١١١٢١٠۴

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي١٠٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

.حذف شود ٩و  ٣فصل ۶۴١پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيگرده شناسيآزمايشي ۵٢٨٩تستي٢٠١۶گرده شناسي١١٣٩۵٢١١١٢١٠٧

ياخته شناسي وبافت شناسي ١٢٣٩۵٢١١١٢١٠٨
مقايسه اي

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨٣٢

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب وانتقال١٣٣٩۵٢١١١٢١٠٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني درگیاھان١۴٣٩۵٢١١١٢١١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار١۵٣٩۵٢١١١٢١١٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار١۶٣٩۵٢١١١٢١١٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار١٧٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوشیمي گیاھي١٨٣٩۵٢١١١٢٢۶٣

مكانیسم عمل ھورمونھاي ١٩٣٩۵٢١١١٢٢۶۴
گیاھي

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیولوژي مولكولي وتكامل٢٠٣٩۵٢١١١٢٢۶۵

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي٢١٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كشت سلول وبافت٢٢٣٩۵٢١١١٢٣٠۵

میكروسكوپ الكتروني و ھیستو تكنیك كتاب٨٧٩۴تستي٢٠١۶)آموزش محور(سیتوھیستوتكنیك٢٣٣٩۵٢١١١٢٣۴٧
در میكروسكوپي الكتروني و نوري

دكتر احمد مجد و دكتر شريعت 
زاده

.حذف شود ١فصل ۵٩۴آيیژ١٣٧٩٢٠٠٠

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)آموزش محور(سیتو شیمي٢۴٣٩۵٢١١١٢٣۴٨

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢۵٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١١:٢۶ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش سیستماتیك اكولوژي-۴٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

ساختار ساقه در نھانزادان آوندي تا  ١-١-٣از  ٧٣صفحه ١٣٣٣پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكي١سیستماتیك گیاھي آزمايشي ۵١١٢تستي١٢٠١٢سیستماتیك گیاھي ٣٣٩۵٢١١١٢٠١٢
، ٨٣نھانزادان آوندي ھموسپور در صفحه  ٣-۵-٣قسمت 
رده بندي جنس ھاي دم اسب، صفحه  ١٣٠-١٢٩صفحه 

 ٢١۵آپوگتوناسه، صفحه  ٢١۴لیمنوكاريتاسه، صفحه  ٢٠٧
 ٢١٨،٢١٧،٢١۶شینو چزرياسه و بقیه تیره ھاي صفحات 

پانداناسه تا  ٢٣٢، صفحه ٢١٨تا اول تیره نجداسه، صفحه 
 ٢۴١گزيريداسه، صفحه  ٢۴٠، صفحه ٢٣۶آخر صفحه 

، ٢۴١صفحه ) برگ بیدي(ماياكاسه تا اول تیره كملیناسه 
) گرامینه(راسته آريوكائوالس تا راسته پوآلس  ٢۴٢صفحه 
صفحه  ۶-١٣مارانتاسه و شكل  ٢٧٠، صفحه ٢۴۶صفحه 

خانواده گزانتوراسه  ٢٨۶، صفحه ٢٧٣، تا آخر صفحه ٢٧٢
خانواده اسمیال كاسه كلیه كلیدھاي  ٢٨٨تا صفحه 

.شناسايي حذف شود

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١بھرام زھزاد٢سیستماتیك گیاھي درسنامه۴٩١۵تستي٢٢٠١۶سیستماتیك گیاھي ۴٣٩۵٢١١١٢٠٢٠

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريريخت زايي و اندام زايي در گیاھانقطعي۴٩۵٧تستي٢٠١٢ريخت زايي واندام زايي درگیاھان۵٣٩۵٢١١١٢٠٣۵

دينا  -غالمرضا بخشي خانیكياصول و روشھاي رده بندي گیاھانكمك درسي۵٠٢٢تستي٢٠١٢اصول وروشھاي رده بندي گیاھان۶٣٩۵٢١١١٢٠۵٨
عزيزيان

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢

دانشگاه ١٣٩٠٢٠١١جالل اسالميلمه.ژكلیات اكولوژي گیاھيكتاب۶٠٢٩تستي٢٠١۶اكولوژي گیاھي٧٣٩۵٢١١١٢٠۵٩
بوعلي سینا

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶تاكسونومي جديد٨٣٩۵٢١١١٢١٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶اكولوژي پوششھاي گیاھي٩٣٩۵٢١١١٢١٠۴

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي١٠٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

.حذف شود ٩و  ٣فصل ۶۴١پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيگرده شناسيآزمايشي ۵٢٨٩تستي٢٠١۶گرده شناسي١١٣٩۵٢١١١٢١٠٧

ياخته شناسي وبافت شناسي ١٢٣٩۵٢١١١٢١٠٨
مقايسه اي

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨٣٢

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب وانتقال١٣٣٩۵٢١١١٢١٠٩

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩مھدي يوسفيفلور ايرانآزمايشي ۵٢١٣تستي٢٠١۶فلورايران١۴٣٩۵٢١١١٢١١٠

.حذف شود ۶فصل ۶۶١پیام نور١٣٩٠٢٠١١يونس عصريجغرافیاي گیاھيآزمايشي ۵٢٢١تستي٢٠١۶جغرافیاي گیاھي١۵٣٩۵٢١١١٢١١٢

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني درگیاھان١۶٣٩۵٢١١١٢١١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار١٧٣٩۵٢١١١٢١١٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار١٨٣٩۵٢١١١٢١١٩

--پیام نور١٣٨۴٢٠٠۵غالمرضا بخشي خانیكينھانزادان آوندي -پتريدوفیتھا آزمايشي ۵١٢٩تستي٢٠١۶پتريدوفیتھا١٩٣٩۵٢١١١٢١٢٢

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٢٠٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي٢١٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶گیاھان دارويي وسمي٢٢٣٩۵٢١١١٢٢٧٠

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)آموزش محور(جلبك شناسي٢٣٣٩۵٢١١١٢٣۴۴

آموزش (تحول و تكامل گیاھان٢۴٣٩۵٢١١١٢٣۴۵
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢۵٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١١:١٢ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش فیزيولوژي گیاھي-۴٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي١فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۴۶٠تستي١٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ٣٣٩۵٢١١١٢٠٣١

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريريخت زايي و اندام زايي در گیاھانقطعي۴٩۵٧تستي٢٠١٢ريخت زايي واندام زايي درگیاھان۴٣٩۵٢١١١٢٠٣۵

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده احساني طباطبايي٢فیزيولوژي گیاھي قطعي۵١۴٧تستي٢٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ۵٣٩۵٢١١١٢٠٣٩

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي٣فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۵۶٣تستي٢٠١٢رشدونموگیاھي۶٣٩۵٢١١١٢٠۵١

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده احساني طباطباييفیزيولوژي تنشھاي گیاھيآزمايشي ۵٢۶۶تستي٢٠١٢فیزيولوژي تنش٧٣٩۵٢١١١٢٠۶١

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶تاكسونومي جديد٨٣٩۵٢١١١٢١٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶اكولوژي پوششھاي گیاھي٩٣٩۵٢١١١٢١٠۴

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي١٠٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

ياخته شناسي وبافت شناسي ١١٣٩۵٢١١١٢١٠٨
مقايسه اي

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨٣٢

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب وانتقال١٢٣٩۵٢١١١٢١٠٩

.حذف شود ٩و  ٨فصل ھاي ١١٧٩پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيھالوفیتھاآزمايشي ۵٢٧٧تستي٢٠١۶ھالوفیتھا١٣٣٩۵٢١١١٢١١١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني درگیاھان١۴٣٩۵٢١١١٢١١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار١۵٣٩۵٢١١١٢١١٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار١۶٣٩۵٢١١١٢١١٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار١٧٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوشیمي گیاھي١٨٣٩۵٢١١١٢٢۶٣

-كامكار-زند-كافي زايگر-تايز)جلد اول(فیزيولوژي گیاھي كتاب٨١٣٩تستي٢٠١۶فتوسنتز١٩٣٩۵٢١١١٢٢۶۶
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧فصل ھاي ١١۶۴

-كامكار-زند-كافي تايز و زايگر)جلد دوم(فیزيولوژي گیاھي كتاب٧٧۶۵تستي٢٠١۶رشد ونموپیشرفته گیاھي٢٠٣٩۵٢١١١٢٢۶٨
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٢۴و  ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩فصل ھاي ٩٨٩

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي٢١٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كشت سلول وبافت٢٢٣٩۵٢١١١٢٣٠۵

آموزش ( مكانیسم انتقال مواد آلي٢٣٣٩۵٢١١١٢٣٨٧
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)آموزش محور( تغذيه معدني٢۴٣٩۵٢١١١٢٣٨٨

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢۵٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١١:٠٧ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم گیاھي گرايش فیزيولوژي گیاھي-۴٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي١فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۴۶٠تستي١٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ٣٣٩۵٢١١١٢٠٣١

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريريخت زايي و اندام زايي در گیاھانقطعي۴٩۵٧تستي٢٠١٢ريخت زايي واندام زايي درگیاھان۴٣٩۵٢١١١٢٠٣۵

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده احساني طباطبايي٢فیزيولوژي گیاھي قطعي۵١۴٧تستي٢٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ۵٣٩۵٢١١١٢٠٣٩

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي٣فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۵۶٣تستي٢٠١٢رشدونموگیاھي۶٣٩۵٢١١١٢٠۵١

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده احساني طباطباييفیزيولوژي تنشھاي گیاھيآزمايشي ۵٢۶۶تستي٢٠١٢فیزيولوژي تنش٧٣٩۵٢١١١٢٠۶١

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶تاكسونومي جديد٨٣٩۵٢١١١٢١٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶اكولوژي پوششھاي گیاھي٩٣٩۵٢١١١٢١٠۴

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي١٠٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

ياخته شناسي وبافت شناسي ١١٣٩۵٢١١١٢١٠٨
مقايسه اي

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨٣٢

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب وانتقال١٢٣٩۵٢١١١٢١٠٩

.حذف شود ٩و  ٨فصل ھاي ١١٧٩پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيھالوفیتھاآزمايشي ۵٢٧٧تستي٢٠١۶ھالوفیتھا١٣٣٩۵٢١١١٢١١١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني درگیاھان١۴٣٩۵٢١١١٢١١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار١۵٣٩۵٢١١١٢١١٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار١۶٣٩۵٢١١١٢١١٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار١٧٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

بیولوژي وفیزيولوژي جلبكھا١٨٣٩۵٢١١١٢٢٣٨
)آموزش محور(

-حسن زارع مايوان فیلیپ زيزيست شناسي جلبك ھاكمك درسي۵٠٢٨تستي٢٠١۶
غالمرضا بخشي 

خانیكي

--پیام نور١٣٨٢٢٠٠٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوشیمي گیاھي١٩٣٩۵٢١١١٢٢۶٣

-كامكار-زند-كافي زايگر-تايز)جلد اول(فیزيولوژي گیاھي كتاب٨١٣٩تستي٢٠١۶فتوسنتز٢٠٣٩۵٢١١١٢٢۶۶
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧فصل ھاي ١١۶۴

--دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢منصور امیدي-طباطباييكشت بافت و سلول گیاھيكتاب۶۵١٩تستي٢٠١۶متابولیسم دركشت وسلول وبافت٢١٣٩۵٢١١١٢٢۶٧

-كامكار-زند-كافي تايز و زايگر)جلد دوم(فیزيولوژي گیاھي كتاب٧٧۶۵تستي٢٠١۶رشد ونموپیشرفته گیاھي٢٢٣٩۵٢١١١٢٢۶٨
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٢۴و  ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩فصل ھاي ٩٨٩

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي٢٣٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

زيست شناسي مولكولي و ٢۴٣٩۵٢١١١٢٣۴٣
)آموزش محور(تكامل

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢۵٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١١:٣٠ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

گرايش میكروبي) بیوتكنولوژي(زيست فناوري-۴٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٨)واحد ٨(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٨

زيست شناسي سلولي ٢٣٩۵٢١١١٢٠١۶
ومولكولي

دانشجويان مي . اختیاري مي باشد ٣و  ٢مطالعه گفتار ١۵٧٢پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده دخت سید مظفريزيست شناسي سلولي و مولكوليقطعي۴٩٣٣تستي۴٠٢۴
توانند از كتاب اصول و مباني زيست شناسي سلولي و 

تالیف احساني ) فرادرسي(مولكولي جلد اول و دوم 
.طباطبايي براي مطالعه جانبي استفاده نمايند

امیرارسالن  -محبوبه میرحسینيمیكروبیولوژي عموميآزمايشي ٩٣٢٣تستي٣٠١٨میكروبیولوژي عمومي٣٣٩۵٢١١١٢٠١٨
كاوياني فرد

--پیام نور١٣٩٣٢٠١۴

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١محمد حسن روستاييويروس شناسيدرسنامه۶٩٧١تستي٢٠١۶ويروس شناسي۴٣٩۵٢١١١٢٠۵٢

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩عذرا رباني چادگانيمباني بیوشیميقطعي۴٩٨٧تستي٣٠١٨مباني بیوشیمي۵٣٩۵٢١١١٢١۶٢

دانشگاه ١٣٨٨٢٠٠٩منصور مشرقيژرمي دال وسیمون پارکژنتیك مولكولي باكتريھاكتاب٨٧١٠تستي٢٠١۶ژنتیك پروكاريوتھا۶٣٩۵٢١١١٢٢١٠
فردوسي 

مشھد

حذف شود ١٠و  ٩،  ۴فصل ھاي١٨٩٣

دکتر سید کاظم بیدکي و مريم ژنتیک يوکاريوتھا، ژنوم موجودات عاليكتاب٩١۴۴تستي٢٠١۶ژنتیك يوكاريوتھا٧٣٩۵٢١١١٢٢١١
قانعي

--آدنا١٣٩٢٢٠١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶مھندسي پروتئین ٨٣٩۵٢١١١٢٢١٢

سید عباس شجاع الساداتي، بیوتكنولوژي صنعتيكتاب٨٠۵٨تستي٢٠١۶بیوتكنولوژي فرآيندھاي تخمیري٩٣٩۵٢١١١٢٢١٣
محمد علي اسدالھي

دانشگاه تربیت ١٣٩٢٢٠١٣
مدرس

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٢۶

سدريك -جین میشل كالوريبیوانفورماتیك به زبان سادهكتاب٨٠۵٩تستي٢٠١۶بیوانفورماتیك١٠٣٩۵٢١١١٢٢١۴
نوتردام

زھرا مرادپور و عبدهللا 
قاسمیان

خانه زيست ١٣٩٠٢٠١١
شناسي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨سمینار١١٣٩۵٢١١١٢٢١۵

ساختار وعملكردماكرومولكول ١٢٣٩۵٢١١١٢٢١۶
ھاي زيستي

 Molecular Biology of The Cell-5thكتاب٨۵۵١تستي٢٠١۶
Edition 

B. Alberts, A. Johnson, J. 
Lewis, M. Raff, K. Roberts, P

١٣٨٨٢٠١٠Walter, 
Garland 

Science Press

.مطالعه شود ٢۵و  ١٠، ٨، ۶، ٣فصل ھاي ١٠٧۴

زيست شناسي مولكولي ١٣٣٩۵٢١١١٢٢١٧
پیشرفته

زيست شناسي مولكولي پیشرفته كتاب٩١١۴تستي٢٠١۶
مباني بنیادين و اصول نوين

سید كاظم بیدكي و رابرت ويور
كمال فرھي فر

--آدنا١٣٩٢٢٠١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶پروتئومیكس وژئومیكس١۴٣٩۵٢١١١٢٢١٨

محمد باقر حبیبي پري جانسون گرينمقدمه اي بر بیوتكنولوژي مواد غذاييكتاب٧٨١٣تستي٢٠١۶بیوتكنولوژي غذايي١۵٣٩۵٢١١١٢٢١٩
نجفي ، امیر ساالري 

،رياضي

دانشگاه ١٣٨٩٢٠١٠
فردوسي 

مشھد

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي ١٠٠٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶بیوتكنولوژي دارويي١۶٣٩۵٢١١١٢٢٢٠

روشھاي آزمايشگاھي در ١٧٣٩۵٢١١١٢٢٢١
بیوتكنولوژي

سید کاظم بیدکي، سوگل مکنت کاوشھاي آزمايشگاھيكتاب١٠٠٩٢تشريحي٠١٣٢
خواه

--آدنا١٣٩٣٢٠١۴

آمارواحتمال پیشرفته در ١٨٣٩۵٢١١١٢٢٢٢
بیوتكنولوژي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتر دربیوتكنولوژي١٩٣٩۵٢١١١٢٢٢٣

آموزش (بیوتكنولوژي محیط زيست٢٠٣٩۵٢١١١٢٢٢۵
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

مباحث نوين در بیوتكنولوژي٢١٣٩۵٢١١١٢٢٢۶
)آموزش محور(

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٢٢٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

آموزش (مھندسي بیوشیمي٢٣٣٩۵٢١١١٢٢٣١
)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:۴٩ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)علوم گیاھي (زيست شناسي -۵٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

زيست شناسي -١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٨)واحد ٨(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٨

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سید مظفريتشريح و مورفولوژي گیاھيقطعي٨٢۴۶تستي٢٠١٢تشريح ومورفولوژي گیاھي٢٣٩۵٢١١١٢٠٠٨

ساختار ساقه در نھانزادان آوندي تا  ١-١-٣از  ٧٣صفحه ١٣٣٣پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكي١سیستماتیك گیاھي آزمايشي ۵١١٢تستي١٢٠١٢سیستماتیك گیاھي ٣٣٩۵٢١١١٢٠١٢
، ٨٣نھانزادان آوندي ھموسپور در صفحه  ٣-۵-٣قسمت 
رده بندي جنس ھاي دم اسب، صفحه  ١٣٠-١٢٩صفحه 

 ٢١۵آپوگتوناسه، صفحه  ٢١۴لیمنوكاريتاسه، صفحه  ٢٠٧
 ٢١٨،٢١٧،٢١۶شینو چزرياسه و بقیه تیره ھاي صفحات 

پانداناسه تا  ٢٣٢، صفحه ٢١٨تا اول تیره نجداسه، صفحه 
 ٢۴١گزيريداسه، صفحه  ٢۴٠، صفحه ٢٣۶آخر صفحه 

، ٢۴١صفحه ) برگ بیدي(ماياكاسه تا اول تیره كملیناسه 
) گرامینه(راسته آريوكائوالس تا راسته پوآلس  ٢۴٢صفحه 
صفحه  ۶-١٣مارانتاسه و شكل  ٢٧٠، صفحه ٢۴۶صفحه 

خانواده گزانتوراسه  ٢٨۶، صفحه ٢٧٣، تا آخر صفحه ٢٧٢
خانواده اسمیال كاسه كلیه كلیدھاي  ٢٨٨تا صفحه 

.شناسايي حذف شود

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١بھرام زھزاد٢سیستماتیك گیاھي درسنامه۴٩١۵تستي٢٢٠١۶سیستماتیك گیاھي ۴٣٩۵٢١١١٢٠٢٠

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي١فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۴۶٠تستي١٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ۵٣٩۵٢١١١٢٠٣١

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١فريده احساني طباطبايي٢فیزيولوژي گیاھي قطعي۵١۴٧تستي٢٢٠١٢فیزيولوژي گیاھي ۶٣٩۵٢١١١٢٠٣٩

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانلي٣فیزيولوژي گیاھي آزمايشي ۵۵۶٣تستي٢٠١٢رشدونموگیاھي٧٣٩۵٢١١١٢٠۵١

تاكسونومي گیاھي و سیستماتیك كتاب۵٩٨٠تستي٢٠١۶تاكسونومي جديد٨٣٩۵٢١١١٢١٠٣
زيستي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩دانشگاه شیراز١٣٨٨٢٠٠٩احمدرضا خسروياستیس.كلیو آ

.حذف شود ۵فصل ۶۵۶پیام نور١٣٨٩٢٠١٠يونس عصرياكولوژي پوششھاي گیاھيآزمايشي ۵١٨١تستي٢٠١۶اكولوژي پوششھاي گیاھي٩٣٩۵٢١١١٢١٠۴

رضا حاجي  -مه لقا قربانليمتابولیسم گیاھيآزمايشي ۵٢٠٢تستي٢٠١۶متابولیسم گیاھي١٠٣٩۵٢١١١٢١٠۵
حسیني بغداد آبادي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

.حذف شود ٩و  ٣فصل ۶۴١پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيگرده شناسيآزمايشي ۵٢٨٩تستي٢٠١۶گرده شناسي١١٣٩۵٢١١١٢١٠٧

ياخته شناسي وبافت شناسي ١٢٣٩۵٢١١١٢١٠٨
مقايسه اي

جھاد ١٣٨٣٢٠٠۴آذرنوش جعفريفان.اآناتومي گیاھيكتاب٧۶٢٣تستي٢٠١۶
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨٣٢

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مه لقا قربانليجذب و انتقال در گیاھانآزمايشي ۵٣١٨تستي٢٠١۶جذب وانتقال١٣٣٩۵٢١١١٢١٠٩

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩مھدي يوسفيفلور ايرانآزمايشي ۵٢١٣تستي٢٠١۶فلورايران١۴٣٩۵٢١١١٢١١٠

.حذف شود ٩و  ٨فصل ھاي ١١٧٩پیام نور١٣٩٠٢٠١١غالمرضا بخشي خانیكيھالوفیتھاآزمايشي ۵٢٧٧تستي٢٠١۶ھالوفیتھا١۵٣٩۵٢١١١٢١١١

.حذف شود ۶فصل ۶۶١پیام نور١٣٩٠٢٠١١يونس عصريجغرافیاي گیاھيآزمايشي ۵٢٢١تستي٢٠١۶جغرافیاي گیاھي١۶٣٩۵٢١١١٢١١٢

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيست شناسي تكويني درگیاھان١٧٣٩۵٢١١١٢١١٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمینار١٨٣٩۵٢١١١٢١١٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمینار١٩٣٩۵٢١١١٢١١٩

--پیام نور١٣٨۴٢٠٠۵غالمرضا بخشي خانیكينھانزادان آوندي -پتريدوفیتھا آزمايشي ۵١٢٩تستي٢٠١۶پتريدوفیتھا٢٠٣٩۵٢١١١٢١٢٢

زيست شناسي (زبان تخصصي٢١٣٩۵٢١١١٢١۶٣
)گیاھي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠مھدي يوسفيمتون تخصصي علوم گیاھيآزمايشي ۵١٢٧تستي٢٠١۶

كشت سلول و بافت گیاھي٢٢٣٩۵٢١١١٢١٩۶
)آموزش محور ( 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

آموزش ( میكروسكوپ الكتروني٢٣٣٩۵٢١١١٢١٩٧
)محور 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

آموزش ( گیاھان دارويي و سمي٢۴٣٩۵٢١١١٢١٩٨
)محور 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

رشد و نمو پیشرفته گیاھي٢۵٣٩۵٢١١١٢١٩٩
)آموزش محور ( 

-كامكار-زند-كافي تايز و زايگر)جلد دوم(فیزيولوژي گیاھي كتاب٧٧۶۵تستي٢٠١۶
مھدوي -عباسي
شريفي-دامغاني

جھاد ١٣٩٠٢٠١١
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٢۴و  ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩فصل ھاي ٩٨٩

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٢۶٣٩۵٢١١١٢٢٢٩

بیولوژي وفیزيولوژي جلبكھا٢٧٣٩۵٢١١١٢٢٣٨
)آموزش محور(

-حسن زارع مايوان فیلیپ زيزيست شناسي جلبك ھاكمك درسي۵٠٢٨تستي٢٠١۶
غالمرضا بخشي 

خانیكي

--پیام نور١٣٨٢٢٠٠٣

--پیام نور١٣٨٧٢٠٠٨رضا حاجي حسیني بغداد آباديكاربرد كامپیوتر در علوم زيستيآزمايشي ۵١۴٢تستي١١٨١۶كاربرد كامپیوتردرعلوم زيستي٢٨٣٩۵٢١١١٢٢۶٩

آمارپیشرفته واحتمال درزيست ٢٩٣٩۵٢١١١٧١٠۵
شناسي

آمار و احتمال پیشرفته در زيست آزمايشي ۵٣٢۵تشريحي٢٠١۶
شناسي

به عنوان پیشنیاز مطالعه شده  ۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢۶پیام نور١٣٩١٢٠١٢مسعود يارمحمدي
به صورت  ١٣و  ۵و جزء امتحان نمي باشد، فصل ھاي 

مي باشد ولي جزء امتحان  SPSSخودآموز كاربرد نرم افزار 
.حذف شود ۴-١١و  ٣-١٠نمي باشد و بخش ھاي 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:٠١
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) يروناج مولع( يسانش تسيز-٦٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٨)دحاو٨( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٨
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرهچونم نيريش١ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٨٧۴يتست١٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٢٣
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١١يناجيھال سمش ميرميروناج يسانش تفاب يشيامزآ۴٩۴٠يتست٢٠١٢يسانش تفاب١١١٢٠٢٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هاجرون هناورپ-يمتسر نيورپ٢ يروناج يژولويزيفهمانسرد۴٩٠٨يتست٢٣٠٢۴ يروناج يژولويزيف١١١٢٠٣٣
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ييايك هداز نسح مارهب٢ يسانشروناجهمانسرد۴٩٠١يتست٢٢٠١۶ يسانشروناج١١١٢٠۴٢
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رويرپ مظاكيرظن يسانش نينجيعطق۴٩۶٨يتست٢٠١٢يسانش نينج١١١٢٠۴۶
 باھو نيسحلا دبعيلدير کراملماکتباتك٩١۴۶يتست٢٠١۶يياز هنوگو هنوگ١١١٢١٢٣

هداز
 داهج١٣٩١٢٠١٢

 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح١١ و٢ ،١ ياھ لصف١٨٠٩

 )لوا دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٧٩۶٣يتست٢٠١۶يروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي ، ييايريپ سابعتربليگ .تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم٢ و١ ياھ شخب١٩١٨

 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتستيروناج ينيوكت يسانش تسيز١١١٢١٢۵
مهن شياريو

 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا
ينتمهت

 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠
يسانش

.دوش هعلاطم١٦ و١٤ ياھ لصف١٩٢٠

METHODS AND PRINCIPLS OFهوزج١٠٠٩٣يتست٢٠١۶يروناج كيتامتسيسويب١١١٢١٢۶
SYSTEMATIC ZOOLOGY

ERNEST MAYER١٣٣١١٩۵٣Mc Graw Hill٢۴دوش فذح١٢ و١١ ،٨ ،٤ ،١ ياھ لصف٣٠.

 يا هسياقم يسانش نينج١١١٢١٢٧
ناروناج

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يميرك ربكاناروناج يا هسياقم يسانش نينجهوزج٩۵۴١يتست٢٠١۶

-ganong'sباتك٨۵٢٠يتست٢٠١۶يزكرم يبصع هاگتسد يژولويزيف١١١٢١٣١ review of medical
physiology

Kim Ebarrett, susan M.Bar١٣٧٨٢٠١٠mcgraw hill١۴لصف :٣ شخب زا و٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصف :٢ شخب زا٧٣ 
.دوش هعلاطم١٩ و١٧ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،١٠ ياھ

٥٩٥ ات٥٣٧ هحفص زاPhysiologyRobert berne١٣٨۶٢٠٠٨Mosby٣٧The Gastrointestinal systemباتك٨۵۵٧يتست٢٠١۶كيژرناويب هيذغت يژولويزيف١١١٢١٣٢
- SECTION VIICHAPTER 40و دوش هعلاطم  هحفص41

دوش هعلاطم٧٩۴-٧۴٣
-VANDERS HUMAN PHYSIOLOGYWIDMAIER . RAFF STRANG١٣٨۴٢٠٠۶MCGRAWباتك٨۶٠٣يتستكيژرناويب هيذغت يژولويزيف١١١٢١٣٢

HILL
٢٧CHAPTER 15دوش هعلاطم٦١٥-٥٧٥ هحفصزا.

 اميس-نايرو هليپ رغصا يلعهتفرشيپ يژولونيركودنآ يشيامزآ۵۴٨١يتست٢٠١۶هتفرشيپ يژولونيركودنا١١١٢١٣۴
مظان هلا بيبح-يرصن

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

١ دلج طيحم و شزاس يروناج يژولويزيفباتك٨٧٣٨يتست٢٠١۶يا هسياقم يژولويزيف١١١٢١٣۵
٢ و

 هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧روپ حتف نيسحنسلين تيمشا تان روسفورپ
ناهفصا

.دوش هعلاطم١٣ و١٠ ،٨ ،٧ ،٤ ياھ لصف١١٠۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٠٨رانيمس١١١٢١٣۶
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١٠٨رانيمس١١١٢١٣٧
--رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧يدابآدادغب ينيسح يجاحيميشويب يصصخت نابزهوزج٧٢٢١يتست٢٠١۶يصصخت نابز١١١٢١٣٨
هدازردص نيسح دمحمرليم يرل- تنك يس . جروجناراد هرهم يا هسياقم يسانشدبلاكباتك۶۵١٧يتست٢٠١۶ناراد هرهم يا هسياقم حيرشت١١١٢١٣٩

ييابطابط
 و١٧ و١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٤ ،٣ ياھ لصف١٠۶۶نارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨

.دوش هعلاطم٦١٨ هحفص ات١٦ لصف
 )مود دلج( ينيوكت يسانش تسيزباتك٩١٨۵يتست٢٠١۶ناراد هرهم رد يياز مادنا١١١٢١۴٠

مهن شياريو
 رساي و ييايريپ سابعتربليگ تاكسا

ينتمهت
 تسيز هناخ١٣٩٢٢٠١٠

يسانش
.دوش هعلاطم )١٦ و١٤ ياھ لصف زج هب( ٣ شخب١٨٣۶

 شزومآ (يروناج كيتامتسيسويب١١١٢٢٠٠
) روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶

يھاگشيامزآ تاناويح اب راك هاگراك١١١٢٢٠١
) روحم شزومآ (

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶

 شزومآ (تارشح يسانش تسيز١١١٢٢٠٢
) روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 شزومآ (لثمديلوت يژولويزيف١١١٢٢٠٣
) روحم

.دوش هعلاطم٦٤٠ ات٤٤٨ هحفص١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست٢٠١۶

 شزومآ (تفاب و لولس تشك١١١٢٢٠۴
) روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
 شزومآ(هلضعو بصع يژولويزيف١١١٢٢٣۵

)روحم
.Medical physiologyWalter F. boron & Emile Lباتك٨۵۴۵يتست٢٠١۶

boulpaep
١٣٨۵٢٠٠٧Sunders١١۴دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصف٧.

 شزومآ(هلضعو بصع يژولويزيف١١١٢٢٣۵
)روحم

.دوش هعلاطم موس شخبReview of Medical physiologyWiliam F Ganong١٣٨۵٢٠٠۶McGraw Hill۴٧٣باتك٨۵۶٧يتست

 شزومآ(لثم ديلوت يژولويزيف١١١٢٢٣۶
)روحم

.دوش هعلاطم٦٤٠ ات٤٤٨ هحفص١٣ لصفEndocrine physiologyBalint Kacsoh١٣٧٨٢٠٠٠Mc Graw-Hill۶١٩باتك٨۵١٠يتست٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(دبك يژولويزيف١١١٢٢٣٧
 داهج١٣٩١٢٠١٢يندم نيسحديساشغ يژولويزيفباتك٨٠٧۶يتست٢٠١۶يلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١

 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

--

- Essential cell biologyAlberts Brayباتك٨۵١۴يتستيلولس ياشغ يژولويزيف١١١٢٢۴١ Hopkin Johnson١٣٨٧٢٠٠٩Garland
Science

.دوش هعلاطم٢٠ و١٦ ،١٢ ،١١ ياھ لصف٩٧٠

Page 1 of 2دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص٢(تاحفصهیلک
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:٠١
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) يروناج مولع( يسانش تسيز-٦٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩
 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ١١١٧١٠۵

يسانش
 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشت٢٠١۶

يسانش
 هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب٦ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢۶رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمراي دوعسم

 تروص هب١٣ و٥ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و
ناحتما ءزج يلو دشاب يمSPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ
.دوش فذح٤-١١ و٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨

Page 2 of 2دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص٢(تاحفصهیلک
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 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:٠٤
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) يميشويب( يسانش تسيز-٧٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
 يسانش تسيز-١٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 يلولس يسانش تسيز١١١٢٠١۶

يلوكلومو
 يم نايوجشناد .دشاب يم يرايتخا٣ و٢ راتفگ هعلاطم١۵٧٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرفظم ديس تخد هديرفيلوكلوم و يلولس يسانش تسيزيعطق۴٩٣٣يتست۴٠٢۴

 و يلولس يسانش تسيز ينابم و لوصا باتك زا دنناوت
 يناسحا فيلات )يسردارف( مود و لوا دلج يلوكلوم
.دنيامن هدافتسا يبناج هعلاطم يارب ييابطابط

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق۴٩۵۴يتست۴٠٢۴كيتنژ١١١٢٠٣۶
-يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريژولوميزنآ يشيامزآ۵۴٨٠يتست٢٠١۶يژولوميزنآ١١١٢١۴٢

دار عمال دازهب
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 يجاح اضر-دار عمال دازهبمسيلوباتم لرتنك يشيامزآ۵۶۵۵يتست٢٠١۶مسيلوباتم لرتنك١١١٢١۴٣
يدابآ دادغب ينيسح

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠دار عمال دازهبدنق و ديپيل يشيامزآ۵۵۴٢يتست٢٠١۶دنقوديپيل١١١٢١۴۴
 ياھديساواهنيئتورپ يميشويب١١١٢١۴۶

كيئلكون
 يياضرديعس-دار عمال دازهبكيئلكون ياھديسا و اھ نيئتورپ يشيامزآ۵۶٨١يتست٢٠١۶

يچراز
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

Memberanes and their Cellularباتك٨۵۴۶يتست٢٠١۶ءاشغ يميشويب١١١٢١۴٧
Functions

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

١٣۶٢١٩٨٣Blackwell,
Scientific
publicat

--

 هلا بيبح-ينيسح يجاح اضراهنومروھ يميشويبهوزج٧١٩١يتست٢٠١۶اهنومروھ يميشويب١١١٢١۴٨
مظان

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵قادب لگ-نايديعس-دار عمالنيتامورك يميشويبهوزج٧١٩٠يتست٢٠١۶نيتامورك يميشويب١١١٢١۵٠
--اندآ١٣٩٢٢٠١٣يکديب مظاک ديس رتکدديدج رصع رد يژولونکتويبباتك٩١۴۵يتست٢٠١۶يژولونكتويب١١١٢١۵١
 يجاح اضر ،دار عمال دازهبكيزيفويب و يميشويب ياھ شورهوزج١٠١٢٨يتست٢٠١۶كيزيفويبو يميشويب ياهشور١١١٢١۵٢

ينيسح
 مايپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴

رون
دوش هعلاطم هوزج ناياپ ات٣ لصف يادتبا زا٢۶۴۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يميشويبدشرا(رانيمس١١١٢١۵۴
--رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يناگداچ ينابر ارذعيميشويب ينابميعطق۴٩٨٧يتست٣٠١٨يميشويب ينابم١١١٢١۶٢
شزومآ (يميشويب رد هژيو ثحابم١١١٢٢٠۵

) روحم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 تخانش اب يھاگشيامزآ ياهشور١١١٢٢٠٧
) روحم شزومآ ( ١اهھاگتسد

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

 تخانش اب يھاگشيامزآ ياهشور١١١٢٢٠٨
) روحم شزومآ (٢اهھاگتسد

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

 يلوكلوم يسانش تسيز١١١٢٢١٧
هتفرشيپ

 هتفرشيپ يلوكلوم يسانش تسيزباتك٩١١۴يتست٢٠١۶
نيون لوصا و نيداينب ينابم

 و يكديب مظاك ديسرويو تربار
رف يھرف لامك

--اندآ١٣٩٢٢٠١٣

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١١١٢٢٢٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(كيزيف يميشويب١١١٢٢٣٢
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(كيژرنا ويب١١١٢٢٣٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶يميشويب ياهشور١١١٢٢۴٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يكشزپ يميشويب١١١٢٢۴۴
--رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضريتسيز مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵١۴٢يتست١١٨١۶يتسيز مولعردرتويپماك دربراك١١١٢٢۶٩
 تسيزرد لامتحاو هتفرشيپرامآ١١١٧١٠۵

يسانش
 تسيز رد هتفرشيپ لامتحا و رامآ يشيامزآ۵٣٢۵يحيرشت٢٠١۶

يسانش
 هدش هعلاطم زاينشيپ ناونع هب٦ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢۶رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمراي دوعسم

 تروص هب١٣ و٥ ياھ لصف ،دشاب يمن ناحتما ءزج و
ناحتما ءزج يلو دشاب يمSPSS رازفا مرن دربراك زومآدوخ
.دوش فذح٤-١١ و٣-١٠ ياھ شخب و دشاب يمن

--رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧يدابآدادغب ينيسح يجاحيميشويب يصصخت نابزهوزج٧٢٢١يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٢١٢١٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:49
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يا هتسھ شيارگ كيزيف-24 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-11 : هدكشناد
 كيزيف-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت06)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست14040 سيطانغمورتكلا239521113040
--رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست14024 يموتناوك كيناكم339521113041
--رون مايپ1389ييايرآ ليمجج.ج يياروكاسنيون يموتناوك كيناكم يشيامزآ5445يحيرشت13024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم439521113155
.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747باتك8224يحيرشت14032 كيمانيدورتكلا539521113156
دوش هعلاطم21 و20 ،19 ياھ لصفAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448باتك8218يحيرشت111816 يتابساحم كيزيف639521113157
Modern Quantum Mechanics (2ndباتك8219يحيرشت23024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ياھ لصف1094

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت13024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم839521113159
-. يا يلويداگ-يا . پ نوسداھ1 ياهتسھ كيزيف ينابم يشيامزآ5452يحيرشت13024 هتفرشيپ يا هتسھ كيزيف939521113168

. يا ابرا يلويداگ
 زيورپ-شنيب اضريلع
 يدزيا اضر-شرورپ
-هعلق امين-يدابآ فجن
قياف يھوك ميحر

.دوش هعلاطم18 و17 ،16 ،15 ،12 ،10 ياھ لصف965رون مايپ1389

-. يا يلويداگ-يا . پ نوسداھ1 ياهتسھ كيزيف ينابم يشيامزآ5452يحيرشت23024 هتفرشيپ يا هتسھ كيزيف1039521113169
. يا ابرا يلويداگ

 زيورپ-شنيب اضريلع
 يدزيا اضر-شرورپ
-هعلق امين-يدابآ فجن
قياف يھوك ميحر

.دوش هعلاطم14 و13 ياھ لصف973رون مايپ1389

Nuclear PhysicsD.C. Tayal1383Houseباتك8336يحيرشت2 هتفرشيپ يا هتسھ كيزيف39521113169
Himalia

Publishing

.دوش هعلاطم13 و12 ،10 ،7 ياھ لصف1159

 كيزيف هنيمزرد هژيو تاعوضوم1139521113170
يا هتسھ

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت3024

.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024كيسالك كيناكم1239521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت23024 كيمانيدورتكلا1339521113179
.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت23024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم1439521113189
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت10264 هتفرشيپ يا هتسھ هاگشيامزآ1539521113193
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20264 هتفرشيپ يا هتسھ هاگشيامزآ1639521113194
Introduction to Nuclear Reactorباتك8337يحيرشت و يتست3024هتفرشيپروتكآر كيزيف1739521113195

Theory
John R. Lamarsh1374Prentic Hall747دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف.

--رون مايپ1390يقحسا نيرز– يدمحم ديعسياهتسھ يميش يشيامزآ5420يحيرشت و يتست3024)دشرا( يا هتسھ يميش1839521113196
Nuclear Structure from a Simpleباتك8338يحيرشت و يتست3024هتسھراتخاس1939521113197

Perspective
R. Casten1378Oxford

University
.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016دشرا يا هتسھ كيزيفرانيمس2039521113213
--رون مايپ1392هدنياپ نيرف3كيزيف يضاير يشيامزآ5651يحيرشت و يتست33030 كيزيف يضاير2139521113228
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ2239521113230
.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024) روحم شزومآ (كيسالك كيناكم2339521113244

Poole Jr.
1379Addison-

Wesley
.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت3024) روحم شزومآ ( 2كيمانيدورتكلا2439521113245
 شزومآ ( 2هتفرشيپ يرامآ كيناكم2539521113246

) روحم
.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت3024

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2639521113278
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم2739521113279

)روحم
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت4032

--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست13030 سيطانغمورتكلا2839521113392
--رون مايپ1395كيزيف هورگ1 يموتناوك كيناكمهوزج10277يحيرشت و يتست13030 يموتناوك كيناكم2939521113396

.دوش فذح7 لصف665رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست1 يموتناوك كيناكم39521113396
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست10ميرك نآرق30 ءزج ظفح3039521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:36
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يلوكلوم و يمتا شيارگ كيزيف-26 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-11 : هدكشناد
 كيزيف-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت06)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست14040 سيطانغمورتكلا239521113040
--رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست14024 يموتناوك كيناكم339521113041
--رون مايپ1389ييايرآ ليمجج.ج يياروكاسنيون يموتناوك كيناكم يشيامزآ5445يحيرشت13024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم439521113155
.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747باتك8224يحيرشت14032 كيمانيدورتكلا539521113156
دوش هعلاطم21 و20 ،19 ياھ لصفAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448باتك8218يحيرشت111816 يتابساحم كيزيف639521113157
Modern Quantum Mechanics (2ndباتك8219يحيرشت23024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ياھ لصف1094

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت13024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم839521113159
Fundamentals of Photonics, 2ndباتك8226يحيرشت3024يموتناوك كينورتكلا939521113165

Edition
Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl

Teich
1385John Wiley897دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،2 ،1 ياھ لصف.

Fundamentals of Photonics, 2ndباتك8226يحيرشت3024رزيل كيزيف1039521113166
Edition

Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl
Teich

1385John Wiley1080دوش هعلاطم14 و13 ،12 ،11 ،9 ،3 ياھ لصف.

.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024كيسالك كيناكم1139521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت23024 كيمانيدورتكلا1239521113179
.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت23024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم1339521113189
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016يلوكلومو يمتا كيزيفرانيمس1439521113215
 يلوكلومو يمتا هاگشيامزآ1539521113217

1 هتفرشيپ
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264

 يلوكلومو يمتا هاگشيامزآ1639521113218
2 هتفرشيپ

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264

--رون مايپ1392هدنياپ نيرف3كيزيف يضاير يشيامزآ5651يحيرشت و يتست33030 كيزيف يضاير1739521113228
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ1839521113230
.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024) روحم شزومآ (كيسالك كيناكم1939521113244

Poole Jr.
1379Addison-

Wesley
.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت3024) روحم شزومآ ( 2كيمانيدورتكلا2039521113245
 شزومآ ( 2هتفرشيپ يرامآ كيناكم2139521113246

) روحم
.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت3024

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2239521113278
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم2339521113279

)روحم
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت4032

- يمتا هنيمز رد هژيو تاعوضوم2439521113339
يلوكلوم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت3024

Laser Spectroscopy Vol:1, Basicباتك10075يحيرشت3024يرزيل يپوكسورتكپسا2539521113380
Principles (5Ed(

Wolfgang Demtroder1392springer-
Verlag

--

 تاراشتنا1392اين يرهطم دمحا)يسرد كمك( يرزيل ييامن باينبباتك10104يحيرشتيرزيل يپوكسورتكپسا39521113380
قداص دوعوم

.دش دھاوخن حرط يناحتما لاوس يسرد کمک عبنم زا1339

--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست13030 سيطانغمورتكلا2639521113392
--رون مايپ1395كيزيف هورگ1 يموتناوك كيناكمهوزج10277يحيرشت و يتست13030 يموتناوك كيناكم2739521113396

.دوش فذح7 لصف665رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست1 يموتناوك كيناكم39521113396
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست10ميرك نآرق30 ءزج ظفح2839521220658
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:39
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

اھ ناديم هيرظن و يداينب تارذ شيارگ كيزيف-28 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-11 : هدكشناد
 كيزيف-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت06)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست14040 سيطانغمورتكلا239521113040
--رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست14024 يموتناوك كيناكم339521113041
--رون مايپ1389ييايرآ ليمجج.ج يياروكاسنيون يموتناوك كيناكم يشيامزآ5445يحيرشت13024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم439521113155
.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747باتك8224يحيرشت14032 كيمانيدورتكلا539521113156
دوش هعلاطم21 و20 ،19 ياھ لصفAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448باتك8218يحيرشت111816 يتابساحم كيزيف639521113157
Modern Quantum Mechanics (2ndباتك8219يحيرشت23024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ياھ لصف1094

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت13024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم839521113159
Relativistic Quantum MechanicsWalter Greiner1378springerباتك8239يحيرشت33024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم939521113171

verlag
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791

- Quarks and LeptonsFrancis Halzenباتك8227يحيرشت13024 هتفرشيپ يداينب تارذ كيزيف1039521113172 Alan D. Martin
-

1362John Wiley779دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف.

 تارذ هنيمزرد هژيو تاعوضوم1139521113173
يداينب

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت3024

.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024كيسالك كيناكم1239521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت23024 كيمانيدورتكلا1339521113179
.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت23024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم1439521113189
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016يداينب تارذ كيزيفرانيمس1539521113207
--رون مايپ1392هدنياپ نيرف3كيزيف يضاير يشيامزآ5651يحيرشت و يتست33030 كيزيف يضاير1639521113228
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ1739521113230
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفQuantum Field TheoryFranz Mandl1373John Wiley779باتك8238يحيرشت13024 يموتناوك ياھ ناديم هيرظن1839521113239
An Introduction to Modernباتك9088يحيرشت3024) روحم شزومآ ( يسانش ناهيك1939521113249

Cosmology
A. Liddle1381Wiely--

1يموتناوك ياھ ناديم هيرظن2039521113253
) روحم شزومآ (

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفQuantum Field TheoryFranz Mandl1373John Wiley779باتك8238يحيرشت3024

 كيزيف هنيمز رد هژيو تاعوضوم2139521113255
) روحم شزومآ (يداينب

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت3024

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2239521113278
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم2339521113279

)روحم
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت4032

--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست13030 سيطانغمورتكلا2439521113392
--رون مايپ1395كيزيف هورگ1 يموتناوك كيناكمهوزج10277يحيرشت و يتست13030 يموتناوك كيناكم2539521113396

.دوش فذح7 لصف665رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست1 يموتناوك كيناكم39521113396
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست10ميرك نآرق30 ءزج ظفح2639521220658
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دانشگاه پيام نور
15:28 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

فيزيك گرايش فيزيك نجومي-29: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

فيزيك -13: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390سعيد محمدي1الكترومغناطيس آزمايشي 5385تستي و تشريحي14040الكترومغناطيس 239521113040
--پيام نور1390داود افشار -احمد آخوند1مكانيك كوانتومي آزمايشي 5482تستي و تشريحي14024مكانيك كوانتومي 339521113041
--پيام نور1389جميل آرياييج.ساكورايي جمكانيك كوانتومي نوينآزمايشي 5445تشريحي13024مكانيك كوانتومي پيشرفته 439521113155
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747كتاب8224تشريحي14032الكتروديناميك 539521113156
مطالعه شود 21و  20، 19فصل ھاي Advanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448كتاب8218تشريحي111816فيزيك محاسباتي 639521113157
 Modern Quantum Mechanics (2ndكتاب8219تشريحي23024مكانيك كوانتومي پيشرفته 739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي 1094

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي13024مكانيك آماري پيشرفته 839521113159
 A Short Course in General Relativityكتاب8220تشريحي13024گرانش 939521113174

)3th(
James Foster, J. D. 

Nightingale
1384springer735 و ھمه پيوست ھا مطالعه شود 3، 2، 1فصل ھاي.

 A Short Course in General Relativityكتاب8220تشريحي23024گرانش 1039521113175
)3th(

James Foster, J. D. 
Nightingale

1384springer491 مطالعه شود 6و  5، 4بخش ھاي.

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024مكانيك كالسيك1139521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167كتاب8224تشريحي23024الكتروديناميك 1239521113179
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي23024مكانيك آماري پيشرفته 1339521113189
 An Introduction to Modernكتاب9088تشريحي3024كيھان شناسي1439521113202

Cosmology
A. Liddle1381Wiely--

--پيام نور1392فرين پاينده3رياضي فيزيكآزمايشي 5651تستي و تشريحي33030رياضي فيزيك 1539521113228
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264آزمايشگاه پيشرفته فيزيك1639521113230
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار1739521113278
آموزش (مباحث روز در فيزيك1839521113279

)محور
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032

دانشگاه 1389بھرام خالصهمارتين ھارويتمفاھيم اختر فيزيككتاب9283تشريحي13024فيزيك نجومي 1939521113320
فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

دكترجمشيد قنبري، زيليك و اسميت)جلد دوم(نجوم و اختر فيزيك مقدماتيكتاب9284تشريحي23024فيزيك نجومي 2039521113321
دكتر تقي عدالتي

آستان قدس 1389
رضوي

--

--The sun: an introductionM.Stix1380Springerكتاب9281تشريحي13024فيزيك خورشيد2139521113322
.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 5فصل ھاي Physics of the solar coronaM.Aschwanden1387Springer1904كتاب9282تشريحي23024فيزيك خورشيد 2239521113323
جلد (آشنايي با اختر فيزيك ستاره اي كتاب9285تشريحي3024ساختمان وتحول ستارگان2339521113324

)ساختار و تحول ستاره اي: سوم
پيمان -منيژه رھبراريكا بوم، ويتنس

صاحب سرا
مركز نشر 1391

دانشگاھي
--

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)فيزيك نجومي(سمينار 2439521113325
موضوعات ويژه در زمينه فيزيك 2539521113340

نجومي
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

--پيام نور1390سعيد محمدي1الكترومغناطيس آزمايشي 5385تستي و تشريحي13030الكترومغناطيس 2639521113392
--پيام نور1395گروه فيزيك1مكانيك كوانتومي جزوه10277تستي و تشريحي13030مكانيك كوانتومي 2739521113396

.حذف شود 7فصل 665پيام نور1390داود افشار -احمد آخوند1مكانيك كوانتومي آزمايشي 5482تستي و تشريحي1مكانيك كوانتومي 39521113396
--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2839521220658

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه1(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
15:18 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)زمينه حالت جامد(فيزيك -32: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

فيزيك -13: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390سعيد محمدي1الكترومغناطيس آزمايشي 5385تستي و تشريحي14040الكترومغناطيس 239521113040
--پيام نور1390داود افشار -احمد آخوند1مكانيك كوانتومي آزمايشي 5482تستي و تشريحي14024مكانيك كوانتومي 339521113041
--پيام نور1389جميل آرياييج.ساكورايي جمكانيك كوانتومي نوينآزمايشي 5445تشريحي13024مكانيك كوانتومي پيشرفته 439521113155
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747كتاب8224تشريحي14032الكتروديناميك 539521113156
مطالعه شود 21و  20، 19فصل ھاي Advanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448كتاب8218تشريحي111816فيزيك محاسباتي 639521113157
 Modern Quantum Mechanics (2ndكتاب8219تشريحي23024مكانيك كوانتومي پيشرفته 739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي 1094

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي13024مكانيك آماري پيشرفته 839521113159
 Solid state physicsNeil W. Ashcroft, N. Davidكتاب8228تشريحي13024فيزيك حالت جامدپيشرفته 939521113162

Mermin
1354Harcourt799 مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي.

 Solid state physicsNeil W. Ashcroft, N. Davidكتاب8228تشريحي23024فيزيك حالت جامدپيشرفته 1039521113163
Mermin

1354Harcourt968 مطالعه 23و  22، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11فصل ھاي
.شود

موضوعات ويژه درزمينه حالت 1139521113164
جامد

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024مكانيك كالسيك1239521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167كتاب8224تشريحي23024الكتروديناميك 1339521113179
آزمايشگاه فيزيك حالت 1439521113180

1جامدپيشرفته 
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264

آزمايشگاه فيزيك حالت 1539521113181
2جامدپيشرفته 

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264

.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي23024مكانيك آماري پيشرفته 1639521113189
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينارفيزيك حالت جامد1739521113209
--پيام نور1392فرين پاينده3رياضي فيزيكآزمايشي 5651تستي و تشريحي33030رياضي فيزيك 1839521113228
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264آزمايشگاه پيشرفته فيزيك1939521113230
 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024)آموزش محور ( مكانيك كالسيك2039521113244

Poole Jr.
1379Addison-

Wesley
.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167كتاب8224تشريحي3024)آموزش محور  ( 2الكتروديناميك2139521113245
آموزش  ( 2مكانيك آماري پيشرفته2239521113246

)محور 
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي3024

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار2339521113278
آموزش (مباحث روز در فيزيك2439521113279

)محور
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2539521220658

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه1(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
15:09 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)زمينه ذرات بنيادي (فيزيك -33: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

فيزيك -13: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390سعيد محمدي1الكترومغناطيس آزمايشي 5385تستي و تشريحي14040الكترومغناطيس 239521113040
--پيام نور1390داود افشار -احمد آخوند1مكانيك كوانتومي آزمايشي 5482تستي و تشريحي14024مكانيك كوانتومي 339521113041
--پيام نور1389جميل آرياييج.ساكورايي جمكانيك كوانتومي نوينآزمايشي 5445تشريحي13024مكانيك كوانتومي پيشرفته 439521113155
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747كتاب8224تشريحي14032الكتروديناميك 539521113156
مطالعه شود 21و  20، 19فصل ھاي Advanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448كتاب8218تشريحي111816فيزيك محاسباتي 639521113157
 Modern Quantum Mechanics (2ndكتاب8219تشريحي23024مكانيك كوانتومي پيشرفته 739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي 1094

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي13024مكانيك آماري پيشرفته 839521113159
 Relativistic Quantum MechanicsWalter Greiner1378springerكتاب8239تشريحي33024مكانيك كوانتومي پيشرفته 939521113171

verlag
.مطالعه شود 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 791

Quarks and LeptonsFrancis Halzen - Alan D. Martinكتاب8227تشريحي13024فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته 1039521113172
-

1362John Wiley779 مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي.

موضوعات ويژه درزمينه ذرات 1139521113173
بنيادي

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024مكانيك كالسيك1239521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167كتاب8224تشريحي23024الكتروديناميك 1339521113179
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي23024مكانيك آماري پيشرفته 1439521113189
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينارفيزيك ذرات بنيادي1539521113207
--پيام نور1392فرين پاينده3رياضي فيزيكآزمايشي 5651تستي و تشريحي33030رياضي فيزيك 1639521113228
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264آزمايشگاه پيشرفته فيزيك1739521113230
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي Quantum Field TheoryFranz Mandl1373John Wiley779كتاب8238تشريحي13024نظريه ميدان ھاي كوانتومي 1839521113239
 An Introduction to Modernكتاب9088تشريحي3024)آموزش محور ( كيھان شناسي 1939521113249

Cosmology
A. Liddle1381Wiely--

 1نظريه ميدان ھاي كوانتومي2039521113253
)آموزش محور ( 

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي Quantum Field TheoryFranz Mandl1373John Wiley779كتاب8238تشريحي3024

موضوعات ويژه در زمينه فيزيك 2139521113255
)آموزش محور ( بنيادي

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار2239521113278
آموزش (مباحث روز در فيزيك2339521113279

)محور
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2439521220658

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه1(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
15:12 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)زمينه گرانش وفيزيك نجومي (فيزيك -34: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

فيزيك -13: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390سعيد محمدي1الكترومغناطيس آزمايشي 5385تستي و تشريحي14040الكترومغناطيس 239521113040
--پيام نور1390داود افشار -احمد آخوند1مكانيك كوانتومي آزمايشي 5482تستي و تشريحي14024مكانيك كوانتومي 339521113041
--پيام نور1389جميل آرياييج.ساكورايي جمكانيك كوانتومي نوينآزمايشي 5445تشريحي13024مكانيك كوانتومي پيشرفته 439521113155
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747كتاب8224تشريحي14032الكتروديناميك 539521113156
مطالعه شود 21و  20، 19فصل ھاي Advanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448كتاب8218تشريحي111816فيزيك محاسباتي 639521113157
 Modern Quantum Mechanics (2ndكتاب8219تشريحي23024مكانيك كوانتومي پيشرفته 739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي 1094

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي13024مكانيك آماري پيشرفته 839521113159
 A Short Course in General Relativityكتاب8220تشريحي13024گرانش 939521113174

)3th(
James Foster, J. D. 

Nightingale
1384springer735 و ھمه پيوست ھا مطالعه شود 3، 2، 1فصل ھاي.

 A Short Course in General Relativityكتاب8220تشريحي23024گرانش 1039521113175
)3th(

James Foster, J. D. 
Nightingale

1384springer491 مطالعه شود 6و  5، 4بخش ھاي.

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024مكانيك كالسيك1139521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167كتاب8224تشريحي23024الكتروديناميك 1239521113179
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي23024مكانيك آماري پيشرفته 1339521113189
 An Introduction to Modernكتاب9088تشريحي3024كيھان شناسي1439521113202

Cosmology
A. Liddle1381Wiely--

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينارفيزيك گرانش ونجومي1539521113211
--پيام نور1392فرين پاينده3رياضي فيزيكآزمايشي 5651تستي و تشريحي33030رياضي فيزيك 1639521113228
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264آزمايشگاه پيشرفته فيزيك1739521113230
موضوعات ويژه در زمينه ذرات 1839521113252

)آموزش محور(بنيادي 
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

 1نظريه ميدان ھاي كوانتومي1939521113253
)آموزش محور ( 

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي Quantum Field TheoryFranz Mandl1373John Wiley779كتاب8238تشريحي3024

موضوعات ويژه در زمينه فيزيك 2039521113255
)آموزش محور ( بنيادي

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار2139521113278
آموزش (مباحث روز در فيزيك2239521113279

)محور
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2339521220658

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه1(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
15:26 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)زمينه ھسته اي (فيزيك -35: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

فيزيك -13: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390سعيد محمدي1الكترومغناطيس آزمايشي 5385تستي و تشريحي14040الكترومغناطيس 239521113040
--پيام نور1390داود افشار -احمد آخوند1مكانيك كوانتومي آزمايشي 5482تستي و تشريحي14024مكانيك كوانتومي 339521113041
--پيام نور1389جميل آرياييج.ساكورايي جمكانيك كوانتومي نوينآزمايشي 5445تشريحي13024مكانيك كوانتومي پيشرفته 439521113155
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747كتاب8224تشريحي14032الكتروديناميك 539521113156
مطالعه شود 21و  20، 19فصل ھاي Advanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448كتاب8218تشريحي111816فيزيك محاسباتي 639521113157
 Modern Quantum Mechanics (2ndكتاب8219تشريحي23024مكانيك كوانتومي پيشرفته 739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي 1094

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي13024مكانيك آماري پيشرفته 839521113159
 -.گاديولي اي  -اي. ھادسون پ 1اي  مباني فيزيك ھستهآزمايشي 5452تشريحي13024فيزيك ھسته اي پيشرفته 939521113168

.گاديولي اربا اي 
پرويز -عليرضا بينش

رضا ايزدي -پرورش
-نيما قلعه-نجف آبادي

رحيم كوھي فايق

.مطالعه شود 18و  17، 16، 15، 12، 10فصل ھاي 965پيام نور1389

 -.گاديولي اي  -اي. ھادسون پ 1اي  مباني فيزيك ھستهآزمايشي 5452تشريحي23024فيزيك ھسته اي پيشرفته 1039521113169
.گاديولي اربا اي 

پرويز -عليرضا بينش
رضا ايزدي -پرورش

-نيما قلعه-نجف آبادي
رحيم كوھي فايق

.مطالعه شود 14و  13فصل ھاي 973پيام نور1389

 Nuclear PhysicsD.C. Tayal1383Houseكتاب8336تشريحي2فيزيك ھسته اي پيشرفته 39521113169
Himalia 

Publishing

.مطالعه شود 13و  12، 10، 7فصل ھاي 1159

موضوعات ويژه درزمينه فيزيك 1139521113170
ھسته اي

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024مكانيك كالسيك1239521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167كتاب8224تشريحي23024الكتروديناميك 1339521113179
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي23024مكانيك آماري پيشرفته 1439521113189
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي10264آزمايشگاه ھسته اي پيشرفته 1539521113193
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي20264آزمايشگاه ھسته اي پيشرفته 1639521113194
 Introduction to Nuclear Reactorكتاب8337تستي و تشريحي3024فيزيك رآكتورپيشرفته1739521113195

Theory
John R. Lamarsh1374Prentic Hall747 مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي.

--پيام نور1390زرين اسحقي –سعيد محمدي اي شيمي ھستهآزمايشي 5420تستي و تشريحي3024)ارشد(شيمي ھسته اي 1839521113196
 Nuclear Structure from a Simpleكتاب8338تستي و تشريحي3024ساختارھسته1939521113197

Perspective
R. Casten1378Oxford 

University
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينارفيزيك ھسته اي ارشد2039521113213
--پيام نور1392فرين پاينده3رياضي فيزيكآزمايشي 5651تستي و تشريحي33030رياضي فيزيك 2139521113228
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264آزمايشگاه پيشرفته فيزيك2239521113230
 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024)آموزش محور ( مكانيك كالسيك2339521113244

Poole Jr.
1379Addison-

Wesley
.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي Classical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167كتاب8224تشريحي3024)آموزش محور  ( 2الكتروديناميك2439521113245
آموزش  ( 2مكانيك آماري پيشرفته2539521113246

)محور 
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل R K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي3024

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار2639521113278
آموزش (مباحث روز در فيزيك2739521113279

)محور
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2839521220658
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دانشگاه پيام نور
15:14 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)زمينه اتمي ومولكولي (فيزيك -36: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

فيزيك -13: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
وضعيتناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--فعالپيام نور1390سعيد محمدي1الكترومغناطيس آزمايشي 5385تستي و تشريحي14040الكترومغناطيس 239521113040
--فعالپيام نور1390داود افشار -احمد آخوند1مكانيك كوانتومي آزمايشي 5482تستي و تشريحي14024مكانيك كوانتومي 339521113041
--فعالپيام نور1389جميل آرياييج.ساكورايي جمكانيك كوانتومي نوينآزمايشي 5445تشريحي13024مكانيك كوانتومي پيشرفته 439521113155
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747فعالClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wileyكتاب8224تشريحي14032الكتروديناميك 539521113156
مطالعه شود 21و  20، 19فصل ھاي 1448فعالAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesleyكتاب8218تشريحي111816فيزيك محاسباتي 639521113157
 Modern Quantum Mechanics (2ndكتاب8219تشريحي23024مكانيك كوانتومي پيشرفته 739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي 1094فعال

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757فعالR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي13024مكانيك آماري پيشرفته 839521113159
 Fundamentals of Photonics, 2ndكتاب8226تشريحي3024الكترونيك كوانتومي939521113165

Edition
Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl 

Teich
1385John Wileyمطالعه شود 8و  7، 6، 5، 2، 1فصل ھاي 897فعال.

 Fundamentals of Photonics, 2ndكتاب8226تشريحي3024فيزيك ليزر1039521113166
Edition

Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl 
Teich

1385John Wileyمطالعه شود 14و  13، 12، 11، 9، 3فصل ھاي 1080فعال.

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024مكانيك كالسيك1139521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761فعال

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي 1167فعالClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wileyكتاب8224تشريحي23024الكتروديناميك 1239521113179
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل 375فعالR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي23024مكانيك آماري پيشرفته 1339521113189
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينارفيزيك اتمي ومولكولي1439521113215
آزمايشگاه اتمي ومولكولي 1539521113217

1پيشرفته 
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264

آزمايشگاه اتمي ومولكولي 1639521113218
2پيشرفته 

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264

--فعالپيام نور1392فرين پاينده3رياضي فيزيكآزمايشي 5651تستي و تشريحي33030رياضي فيزيك 1739521113228
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0264آزمايشگاه پيشرفته فيزيك1839521113230
 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pكتاب8237تشريحي3024)آموزش محور ( مكانيك كالسيك1939521113244

Poole Jr.
1379Addison-

Wesley
.مطالعه شود 8و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 761فعال

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7فصل ھاي 1167فعالClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wileyكتاب8224تشريحي3024)آموزش محور  ( 2الكتروديناميك2039521113245
آموزش  ( 2مكانيك آماري پيشرفته2139521113246

)محور 
.مطالعه شود 11تا آخر فصل  7از فصل 375فعالR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth)ويرايش دوم(statistical mechanicsكتاب8221تشريحي3024

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار2239521113278
آموزش (مباحث روز در فيزيك2339521113279

)محور
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032

-موضوعات ويژه در زمينه اتمي 2439521113339
مولكولي

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي3024

 Laser Spectroscopy Vol:1, Basicكتاب10075تشريحي3024اسپكتروسكوپي ليزري2539521113380
Principles (5Ed(

Wolfgang Demtroder1392springer- 
Verlag

--فعال

انتشارات 1392احمد مطھري نيا)كمك درسي(بنياب نمايي ليزري كتاب10104تشريحياسپكتروسكوپي ليزري39521113380
موعود صادق

.از منبع کمک درسي سوال امتحاني طرح نخواھد شد1339فعال

--فعالچاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2639521220658
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:46
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يداينب كيزيف شيارگ كيزيف-25 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-11 : هدكشناد
 كيزيف-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت06)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست14040 سيطانغمورتكلا239521113040
--رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست14024 يموتناوك كيناكم339521113041
--رون مايپ1389ييايرآ ليمجج.ج يياروكاسنيون يموتناوك كيناكم يشيامزآ5445يحيرشت13024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم439521113155
.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747باتك8224يحيرشت14032 كيمانيدورتكلا539521113156
دوش هعلاطم21 و20 ،19 ياھ لصفAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448باتك8218يحيرشت111816 يتابساحم كيزيف639521113157
Modern Quantum Mechanics (2ndباتك8219يحيرشت23024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ياھ لصف1094

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت13024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم839521113159
.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024كيسالك كيناكم939521113177

Poole Jr.
1379Addison-

Wesley
.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت23024 كيمانيدورتكلا1039521113179
.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت23024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم1139521113189
--رون مايپ1392هدنياپ نيرف3كيزيف يضاير يشيامزآ5651يحيرشت و يتست33030 كيزيف يضاير1239521113228
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ1339521113230
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفQuantum Field TheoryFranz Mandl1373John Wiley779باتك8238يحيرشت13024 يموتناوك ياھ ناديم هيرظن1439521113239
.دوش هعلاطم باتك رخآ ات8 لصف زاQuantum Field TheoryFranz Mandl1373John Wiley380باتك8238يحيرشت23024 يموتناوك ياھ ناديم هيرظن1539521113240
 كيزيف هنيمز رد( هژيو تاعوضوم1639521113241

)يداينب
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت3024

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016رانيمس1739521113242
An Introduction to Modernباتك9088يحيرشت3024) روحم شزومآ ( يسانش ناهيك1839521113249

Cosmology
A. Liddle1381Wiely--

1هتفرشيپ يداينب تارذ كيزيف1939521113251
) روحم شزومآ (

- Quarks and LeptonsFrancis Halzenباتك8227يحيرشت3024 Alan D. Martin
-

1362John Wiley779دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف.

 تارذ هنيمز رد هژيو تاعوضوم2039521113252
)روحم شزومآ( يداينب

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت3024

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2139521113278
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم2239521113279

)روحم
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت4032

--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست13030 سيطانغمورتكلا2339521113392
--رون مايپ1395كيزيف هورگ1 يموتناوك كيناكمهوزج10277يحيرشت و يتست13030 يموتناوك كيناكم2439521113396

.دوش فذح7 لصف665رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست1 يموتناوك كيناكم39521113396
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست10ميرك نآرق30 ءزج ظفح2539521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:42
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

دماج تلاح شيارگ كيزيف-43 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-11 : هدكشناد
 كيزيف-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت06)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست14040 سيطانغمورتكلا239521113040
--رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست14024 يموتناوك كيناكم339521113041
--رون مايپ1389ييايرآ ليمجج.ج يياروكاسنيون يموتناوك كيناكم يشيامزآ5445يحيرشت13024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم439521113155
.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley747باتك8224يحيرشت14032 كيمانيدورتكلا539521113156
دوش هعلاطم21 و20 ،19 ياھ لصفAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig1389John Wesley1448باتك8218يحيرشت111816 يتابساحم كيزيف639521113157
Modern Quantum Mechanics (2ndباتك8219يحيرشت23024 هتفرشيپ يموتناوك كيناكم739521113158

Edition(
J. J. Sakurai1389addison-

wesley
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ياھ لصف1094

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth757)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت13024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم839521113159
Solid state physicsNeil W. Ashcroft, N. Davidباتك8228يحيرشت13024 هتفرشيپدماج تلاح كيزيف939521113162

Mermin
1354Harcourt799دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف.

Solid state physicsNeil W. Ashcroft, N. Davidباتك8228يحيرشت23024 هتفرشيپدماج تلاح كيزيف1039521113163
Mermin

1354Harcourt968هعلاطم23 و22 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ياھ لصف
.دوش

 تلاح هنيمزرد هژيو تاعوضوم1139521113164
دماج

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت3024

.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024كيسالك كيناكم1239521113177
Poole Jr.

1379Addison-
Wesley

.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت23024 كيمانيدورتكلا1339521113179
 تلاح كيزيف هاگشيامزآ1439521113180

1 هتفرشيپدماج
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264

 تلاح كيزيف هاگشيامزآ1539521113181
2 هتفرشيپدماج

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264

.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت23024 هتفرشيپ يرامآ كيناكم1639521113189
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016دماج تلاح كيزيفرانيمس1739521113209
--رون مايپ1392هدنياپ نيرف3كيزيف يضاير يشيامزآ5651يحيرشت و يتست33030 كيزيف يضاير1839521113228
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0264كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ1939521113230
.Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك8237يحيرشت3024) روحم شزومآ (كيسالك كيناكم2039521113244

Poole Jr.
1379Addison-

Wesley
.دوش هعلاطم8 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف761

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson1340John Wiley1167باتك8224يحيرشت3024) روحم شزومآ ( 2كيمانيدورتكلا2139521113245
 شزومآ ( 2هتفرشيپ يرامآ كيناكم2239521113246

) روحم
.دوش هعلاطم11 لصف رخآ ات7 لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale1389wood worth375)مود شياريو(statistical mechanicsباتك8221يحيرشت3024

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2339521113278
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم2439521113279

)روحم
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت4032

--رون مايپ1390يدمحم ديعس1 سيطانغمورتكلا يشيامزآ5385يحيرشت و يتست13030 سيطانغمورتكلا2539521113392
--رون مايپ1395كيزيف هورگ1 يموتناوك كيناكمهوزج10277يحيرشت و يتست13030 يموتناوك كيناكم2639521113396

.دوش فذح7 لصف665رون مايپ1390راشفا دواد-دنوخآ دمحا1 يموتناوك كيناكم يشيامزآ5482يحيرشت و يتست1 يموتناوك كيناكم39521113396
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست10ميرك نآرق30 ءزج ظفح2739521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک
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دانشگاه پيام نور
١۵:٢١ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

فيتوشيمي-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢٣٩۵٢١١١٢٢٢٩
پيام نور١٣٩٢٢٠١٣طيبه پرتوي١شيمي آليآزمايشي ۵۴۶٢تستي١٣٠١٨شيمي آلي ٣٣٩۵٢١١١۴٠١٢
پيام نور١٣٩٠٢٠١١طيبه پرتوي٢شيمي آليقطعي۵٠۴۶تستي و تشريحي٢٣٠١٨شيمي آلي ۴٣٩۵٢١١١۴٠١۴
مطالب): تعيين فرمول مولكولي و كاربردھاي آن  ( ١فصل علمي و فني١٣٩١٢٠١٢برھمن موثقدونالد پاويانگرشي بر طيف سنجيكتاب۵٧٩۶تستي و تشريحي٢٠١۶كاربردطيف سنجي درشيمي آلي۵٣٩۵٢١١١۴٠۴٠

اين فصل به عنوان يك مطالعه تكميلي و ضروري جھت 
يادگيري دانشجويان توصيه مي شود چرا كه در حل 

ذكر آن در كالس رفع . مسائل از آن استفاده خواھد شد
سوال . اشكال گروھي براي اساتيد ضرورتي ندارد

طيف  (٢فصل . امتحاني از اين فصل طرح نمي شود
 ٣فصل . كل فصل مطالعه شود): سنجي مادون قرمز

بخش -طيف سنجي رزونانس مغناطيسي ھسته اي(
رزونانس  (۴فصل . كل فصل مطالعه و تدريس شود): اوليه

 ١٣–طيفھاي كربن ): بخش دوم_ مغناطيسي ھسته اي 
تا  ١٧۴صفحه  ( ٩-۴و  ٨-۴، ٧-۴، ۶-۴، ۵-۴از بخشھاي : 

سواالت امتحاني طراحي نمي شود .) حذف شود ١٨۵
طيف سنجي  (۵فصل . اما مطالعه آنھا توصيه مي شود

بررسي ھاي: رزوناس مغناطيس ھسته اي ـ بخش سوم
از بخش ھاي زير سواالت امتحاني طرح نمي: پيشرفته تر

اما جھت پيوستگي مطالب مطالعه آنھا توصيه مي . شود
تا  ٢۴۶از صفحه  (١۴-۵و  ١٣-۵، ١٢-۵بخش ھاي . شود
از صفحه  (١٧-۵و  ١۶-۵بخش ھاي .) حذف شود ٢۴٧
طيف سنجي ماوراي  ( ۶فصل .) حذف شود ٢٧۵تا  ٢٧١
حذف مي  ) ٣١٨تا  ٣١۴از صفحه  (٩-۶بخش ): بنفش
كل فصل مطالعه ): طيف سنجي جرمي (٧فصل . شود
از كليه بخشھاي اين فصل سوال امتحاني طرح . شود

كل فصل ): تمرينات تعيين ساختمان (٨فصل . خواھد شد
سواالت امتحاني از كليه مطالب فصل . مطالعه شود

كال حذف است: ٩فصل . طراحي مي شود
جداسازي وشناسايي تركيبات ۶٣٩۵٢١١١۴٠۴٧

آلي
آزمايشگاه جداسازي و شناسايي آزمايشي ۴٨٢٨تستي و تشريحي١٢۶۶۴

تركيبات آلي
پيام نور١٣٩٠٢٠١١طيبه پرتوي

جداسازي وشناسايي تركيبات ٣٩۵٢١١١۴٠۴٧
آلي

از مطالب مربوط به طيف سنجي سوال داده نخواھد شد پيام نور١٣٩٠٢٠١١طيبه پرتويجداسازي و شناسايي تركيبات آليآزمايشي ۴٨٣٨تستي و تشريحي
.و مطالعه آن اختياري است

-دانش نگار ١٣٩٠٢٠١١دكتر محمد حكيميشيمي معدني پيشرفتهكتاب٩٨٢۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي معدني پيشرفته٧٣٩۵٢١١١۴٠٩٧
ترجمان خرد

شيمي آلي پيشرفته ساختار ومكانيزم كتاب٧٧۵٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي آلي پيشرفته٨٣٩۵٢١١١۴٠٩٨
)ويرايش پنجم(ھا 

ابراھيم -مجيد ھروي ريچارد ساندبرگ -فرانسيس كري
عامل محرابي

ترجمان ١٣٨٩٢٠١٠
خرددانش نگار

به جزء بند (٣، )٢۴٩تا  ٢٢۶به جزء صفحات  (٢فصل ھاي 
از  ١-٣و مبحث ويژه  ٢٩٢تا صفحه  ٢٧۶از صفحه  ٢-٣

از ١-۴به جزء مبحث ويژه  ( ۴، )۴٠٧تا صفحه  ٣٩٩صفحه 
.مطالعه شود ٧و  ۵، )۴٩۴تا صفحه  ۴٨٩صفحه 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد دوم(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي تجزيه پيشرفته٩٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد اول(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٣تستي و تشريحيشيمي تجزيه پيشرفته٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

دانشگاه امام ١٣٩٢٢٠١٣طيبه پرتويشيمي داروييكتاب٩١٩٨تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي داروئي١٠٣٩۵٢١١١۴١٠٨
حسين

دانشگاه پيام ١٣٩٣٢٠١۴ردينه معتمديشيمي تركيبات طبيعيآزمايشي ٩٢٧۴تشريحي٣٠٢۴شيمي تركيبات طبيعي١١٣٩۵٢١١١۴٢٧٩
نور

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶طيبه پرتويروش ھاي سنتز آليآزمايشي ١٠۴١۶تشريحي٣٠٢۴شيمي سنتز مواد آلي١٢٣٩۵٢١١١۴٢٨٠
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٠٨سمينار١٣٣٩۵٢١١١۴٢٨١
دينا  -غالمرضا بخشي خانيكياصول و روشھاي رده بندي گياھانكمك درسي۵٠٢٢تشريحي٢١١۶١۶گياه شناسي١۴٣٩۵٢١١١۴٢٨٢

عزيزيان
پيام نور١٣٩١٢٠١٢

.مطالعه شود ٣و  ٢فصل ھاي پيام نور١٣٨٧٢٠٠٨فريده دخت سيد مظفريتشريح و مورفولوژي گياھيقطعي٨٢۴۶تشريحيگياه شناسي٣٩۵٢١١١۴٢٨٢
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴مباحث نوين درفيتوشيمي١۵٣٩۵٢١١١۴٢٨٣
شيمي فرآوري روغن ھاي ١۶٣٩۵٢١١١۴٢٨۴

اسانسي
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴

كاربرد روشھاي دستگاھي در ١٧٣٩۵٢١١١۴٢٨۵
جداسازي وشناسايي تركيبات 

طبيعي

Extraction Technologies for Medicinalكتاب٨۴١٩تشريحي٣٠٢۴
and Aromatic Plants

Sukhdey Swami Hands, Suman
Preet Singh Khanuja, Gennaro 
Longo and Dev Dutt Rankesh

١٣٨۶٢٠٠٨International 
Center for 

Scien

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧فصل ھاي 

Page 1 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات
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-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴شيمي سنتز تركيبات طبيعي١٨٣٩۵٢١١١۴٢٨۶
آموزش(مباحث نوين درفيتوشيمي١٩٣٩۵٢١١١۴٢٨٨

)محور
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴

Page 2 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm
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دانشگاه پيام نور
١۵:٢١ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

فيتوشيمي-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

كاربرد روشھاي دستگاھي ٢٠٣٩۵٢١١١۴٢٨٩
درجداسازي وشناسايي تركيبات 

)آموزش محور(طبيعي

Extraction Technologies for Medicinalكتاب٨۴١٩تشريحي٣٠٢۴
and Aromatic Plants

Sukhdey Swami Hands, Suman
Preet Singh Khanuja, Gennaro 
Longo and Dev Dutt Rankesh

١٣٨۶٢٠٠٨International 
Center for 

Scien

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧فصل ھاي 

شيمي فرآوري روغنھاي ٢١٣٩۵٢١١١۴٢٩٠
)آموزش محور(اسانسي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴

شيمي سنتز تركيبات طبيعي٢٢٣٩۵٢١١١۴٢٩١
)آموزش محور(

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴

موضوع خاص درفيتوشيمي٢٣٣٩۵٢١١١۴٢٩٢
)آموزش محور(

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١٠٨سمينار٢۴٣٩۵٢١١١۴٢٩٣
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 3 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm
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دانشگاه پيام نور
١۵:٠٧ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي تجزيه (شيمي -۶٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
پيام نور١٣٩٣٢٠٠٨عزيزاله نژاد علي١شيمي تجزيه آزمايشي ۵٣٨٢تستي و تشريحي١٣٠١٨شيمي تجزيه ٢٣٩۵٢١١١۴٠١٨
پيام نور١٣٩٠٢٠١١محمود پايه قدر٢شيمي تجزيهآزمايشي ۵١۶۶تستي٢٢٠١٢شيمي تجزيه ٣٣٩۵٢١١١۴٠٢٣
سيد احمد گري كريستين -جيمز اوريليشيمي تجزيه دستگاھيآزمايشي ۵٢۵۵تستي٣٠١٨شيمي تجزيه دستگاھي۴٣٩۵٢١١١۴٠٣١

ميرشكرايي
از ابتداي فصل تا طيف  ٢، فصل ٢٠تا صفحه  ١فصل -١پيام نور١٣٩٠٢٠١١

از  ٣، فصل )۶٧تا  ٢١صفحه (نورسنج ھاي مشتقي 
صفحه (ابتداي فصل تا دستگاھوري در طيف بيني رامان 

و وسايل نمونه گيري براي طيف بيني رامان تا  ) ٩۶تا  ٨۵
 -۴فصل. مطالعه شود ) ١٢۴تا  ١٠۴صفحه (پايان فصل 

مطالعه اين فصل اختياري است و سؤال امتحاني طرح 
از  -۶فصل. بطور كامل مطالعه شود -۵فصل. نخواھد شد

صفة (اسپين  –ابتداي فصل تا تحليل چندتايي اسپين 
تا پايان  NMRو انواع دستگاھھاي تجاري  ) ٢٣٠تا  ٢٠۵

مطالعه  -٧فصل. مطالعه شود ) ٢۵۴تا  ٢۴۵صفحة (فصل 
اين فصل اختياري است و سؤال امتحاني طرح نخواھد 

از ابتداي فصل تا طيف سنجي سيكلوترون  -٨فصل. شد
يوني رزونانسي و طيف سنجي جرمي تبديل فوريه 

و از روش ھاي آشكارسازي در  ) ٣٠۶تا  ٢٨٩صفحة (
 ) ٣٢٨تا  ٣٠٧صفحة (طيف سنجي جرمي تا پايان فصل 

از ابتداي فصل تا كروماتوگرافي مايع -٩فصل. مطالعه شود
١٠فصل. مطالعه شود) ٣۶٠تا  ٣٢٩صفحة (با عملكرد باال 

از ابتداي فصل تا اثر درجه حرارات و فراريت بر زمان  -
و از دستگاھوري  ) ۴٠۶تا  ۴٠١صفحة (بازداري 

 ) ۴٣۶تا  ۴١۴صفحه (كروماتوگرافي گازي تا پايان فصل 
مطالعه شود

آزمايشگاه شيمي تجزيه ۵٣٩۵٢١١١۴٠٣٢
دستگاھي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١محمود پايه قدرآزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاھيمتون آزمايشگاھي۵٠۵۵تشريحي٠٢۶۴

-دانش نگار ١٣٩٠٢٠١١دكتر محمد حكيميشيمي معدني پيشرفتهكتاب٩٨٢۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي معدني پيشرفته۶٣٩۵٢١١١۴٠٩٧
ترجمان خرد

شيمي آلي پيشرفته ساختار ومكانيزم كتاب٧٧۵٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي آلي پيشرفته٧٣٩۵٢١١١۴٠٩٨
)ويرايش پنجم(ھا 

ابراھيم -مجيد ھروي ريچارد ساندبرگ -فرانسيس كري
عامل محرابي

ترجمان ١٣٨٩٢٠١٠
خرددانش نگار

به جزء بند (٣، )٢۴٩تا  ٢٢۶به جزء صفحات  (٢فصل ھاي 
از  ١-٣و مبحث ويژه  ٢٩٢تا صفحه  ٢٧۶از صفحه  ٢-٣

از ١-۴به جزء مبحث ويژه  ( ۴، )۴٠٧تا صفحه  ٣٩٩صفحه 
.مطالعه شود ٧و  ۵، )۴٩۴تا صفحه  ۴٨٩صفحه 

 -پارسافر-اسالمپورآيرلوينويرايش ششم) ١جلد (شيمي فيزيك كتاب۵٨٠۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي فيزيك پيشرفته٨٣٩۵٢١١١۴٠٩٩
نجفي

، ١١، ٨، )تا آخر فصل ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠
پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢

.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 
اسالمپور، پارسافر، ايرلوينويرايش ششم ) ٢جلد (شيمي فيزيك كتاب٨٧١٩تستي و تشريحيشيمي فيزيك پيشرفته٣٩۵٢١١١۴٠٩٩

مقاري، نجفي
، ١١، ٨، )تا آخر فصل ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠

پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢
.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد دوم(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي تجزيه پيشرفته٩٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد اول(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٣تستي و تشريحيشيمي تجزيه پيشرفته٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴موضوع خاص درشيمي تجزيه١٠٣٩۵٢١١١۴١٢۴
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨سمينار١١٣٩۵٢١١١۴١٢٨
كاربردالكترونيك دردستگاھھاي ١٢٣٩۵٢١١١۴١٣١

شيميايي
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١١۶١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١١۶١۶تجزيه مقاديربسياركم١٣٣٩۵٢١١١۴١٣٣
راديوشيمي وكاربردآن درشيمي ١۴٣٩۵٢١١١۴١٣۴

تجزيه
راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي آزمايشي ٩٧۴٣تستي و تشريحي٢٠١۶

تجزيه
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵محمود پايه قدر ومحسن نجفي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵محمود پايه قدر٢اسپكتروسكوپي تجزيه اي آزمايشي ٩٧٧۴تستي و تشريحي٢٢٠١۶اسپكتروسكپي تجزيه اي ١۵٣٩۵٢١١١۴١٣۵
محمدحسين ارباب اسميتكروماتوگرافي گاز و مايع در شيمي تجزيهكتاب٧٧۶٩تستي٢٠١۶كروماتوگرافي١۶٣٩۵٢١١١۴١٣۶

زوار
دانشگاه ١٣٩١٢٠١٢

فردوسي 
مشھد

تا آخر فصل،  ) ٢٠صفحه (بنيادھاي كروماتوگرافي : ١فصل
تا آخر ) ١٢۴صفحه (پر كردن ستون و تست كردن : ٢فصل

تا  ) ١٩۵صفحه (گروھھاي ھيدروكسيلي : ٧فصل، فصل 
اتصال دادن ستون : ١۴، فصل )٢٠۶صفحه (پيروليز نمونه 

تا آخر فصل و فصل ھاي  ) ٣٩٢صفحه (و گيراندازي نمونه 
.حذف شود ١۶و  ١۵

 &Chemistry of complex EquilibriaM.T.Beck I. nagypal١٣۶٨١٩٩٠John Wileyكتاب٨۴١٢تستي٣٠٢۴كمپلكسھادرشيمي تجزيه١٧٣٩۵٢١١١۴١٣٧
Sons
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-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶مباحث نوين درشيمي تجزيه١٨٣٩۵٢١١١۴١٣٨
اصول  -مقدمه اي بر الكتروشيمي تجزيهكتاب٧٨١١تستي و تشريحي٣٠٢۴الكتروشيمي تجزيه اي١٩٣٩۵٢١١١۴١٣٩

و كاربردھا
دانشگاه تبريز١٣٨۴٢٠٠۵سيد مھدي گالبي

 ,Electrochemical Methodsكتاب٨۴١۵تستي و تشريحيالكتروشيمي تجزيه اي٣٩۵٢١١١۴١٣٩
Fundamental and Applicati

Allen J. Bard, Lorry R. Faulkn١٣٧٨٢٠٠٠John Wiley& 
Sons

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ۶، ۵فصل ھاي 

Page 2 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پيام نور
١۵:٠٧ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي تجزيه (شيمي -۶٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

دانشگاه تربيت ١٣٨٩٢٠١٠مرضيه چالوسيانگل استانلي)جلد دوم(تجزيه طيف شيمياييكتاب٧۶٨٠تستي و تشريحي١٣٠٢۴اسپكتروسكوپي تجزيه اي ٢٠٣٩۵٢١١١۴١۴٠
معلم

روشھاي فيزيكي وشيميايي ٢١٣٩۵٢١١١۴١۴١
جداسازي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴

راديوشيمي و كاربرد آن در شيمي٢٢٣٩۵٢١١١۴٢۵۴
)آموزش محور ( تجزيه

راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي آزمايشي ٩٧۴٣تستي و تشريحي٢٠١۶
تجزيه

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵محمود پايه قدر ومحسن نجفي

 ٢اسپكتروسكوپي تجزيه اي٢٣٣٩۵٢١١١۴٢۵۵
)آموزش محور ( 

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵محمود پايه قدر٢اسپكتروسكوپي تجزيه اي آزمايشي ٩٧٧۴تستي و تشريحي٢٠١۶

محمدحسين ارباب اسميتكروماتوگرافي گاز و مايع در شيمي تجزيهكتاب٧٧۶٩تستي٢٠١۶)آموزش محور ( كروماتوگرافي٢۴٣٩۵٢١١١۴٢۵۶
زوار

دانشگاه ١٣٩١٢٠١٢
فردوسي 
مشھد

تا آخر فصل،  ) ٢٠صفحه (بنيادھاي كروماتوگرافي : ١فصل
تا آخر ) ١٢۴صفحه (پر كردن ستون و تست كردن : ٢فصل

تا  ) ١٩۵صفحه (گروھھاي ھيدروكسيلي : ٧فصل، فصل 
اتصال دادن ستون : ١۴، فصل )٢٠۶صفحه (پيروليز نمونه 

تا آخر فصل و فصل ھاي  ) ٣٩٢صفحه (و گيراندازي نمونه 
.حذف شود ١۶و  ١۵

كمپلكسھا در شيمي تجزيه٢۵٣٩۵٢١١١۴٢۵٧
)آموزش محور ( 

 &Chemistry of complex EquilibriaM.T.Beck I. nagypal١٣۶٨١٩٩٠John Wileyكتاب٨۴١٢تستي٣٠٢۴
Sons

مباحث نوين در شيمي تجزيه٢۶٣٩۵٢١١١۴٢۵٨
)آموزش محور ( 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٢٠١۶سمينار٢٧٣٩۵٢١١١۴٢٧٧
) تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢٨٣٩۵٢١١١۴٣١١

)آموزش محور(
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠محسن افتادهزبان تخصصيآزمايشي ۵٢٠١تستي٢٠١۶زبان تخصصي٢٩٣٩۵٢١٢١٢١٨٠
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١۴:۵۵ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي آلي (شيمي -٧٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
پيام نور١٣٩٢٢٠١٣طيبه پرتوي١شيمي آليآزمايشي ۵۴۶٢تستي١٣٠١٨شيمي آلي ٢٣٩۵٢١١١۴٠١٢
پيام نور١٣٩٠٢٠١١طيبه پرتوي٢شيمي آليقطعي۵٠۴۶تستي و تشريحي٢٣٠١٨شيمي آلي ٣٣٩۵٢١١١۴٠١۴
مطالب): تعيين فرمول مولكولي و كاربردھاي آن  ( ١فصل علمي و فني١٣٩١٢٠١٢برھمن موثقدونالد پاويانگرشي بر طيف سنجيكتاب۵٧٩۶تستي و تشريحي٢٠١۶كاربردطيف سنجي درشيمي آلي۴٣٩۵٢١١١۴٠۴٠

اين فصل به عنوان يك مطالعه تكميلي و ضروري جھت 
يادگيري دانشجويان توصيه مي شود چرا كه در حل 

ذكر آن در كالس رفع . مسائل از آن استفاده خواھد شد
سوال . اشكال گروھي براي اساتيد ضرورتي ندارد

طيف  (٢فصل . امتحاني از اين فصل طرح نمي شود
 ٣فصل . كل فصل مطالعه شود): سنجي مادون قرمز

بخش -طيف سنجي رزونانس مغناطيسي ھسته اي(
رزونانس  (۴فصل . كل فصل مطالعه و تدريس شود): اوليه

 ١٣–طيفھاي كربن ): بخش دوم_ مغناطيسي ھسته اي 
تا  ١٧۴صفحه  ( ٩-۴و  ٨-۴، ٧-۴، ۶-۴، ۵-۴از بخشھاي : 

سواالت امتحاني طراحي نمي شود .) حذف شود ١٨۵
طيف سنجي  (۵فصل . اما مطالعه آنھا توصيه مي شود

بررسي ھاي: رزوناس مغناطيس ھسته اي ـ بخش سوم
از بخش ھاي زير سواالت امتحاني طرح نمي: پيشرفته تر

اما جھت پيوستگي مطالب مطالعه آنھا توصيه مي . شود
تا  ٢۴۶از صفحه  (١۴-۵و  ١٣-۵، ١٢-۵بخش ھاي . شود
از صفحه  (١٧-۵و  ١۶-۵بخش ھاي .) حذف شود ٢۴٧
طيف سنجي ماوراي  ( ۶فصل .) حذف شود ٢٧۵تا  ٢٧١
حذف مي  ) ٣١٨تا  ٣١۴از صفحه  (٩-۶بخش ): بنفش
كل فصل مطالعه ): طيف سنجي جرمي (٧فصل . شود
از كليه بخشھاي اين فصل سوال امتحاني طرح . شود

كل فصل ): تمرينات تعيين ساختمان (٨فصل . خواھد شد
سواالت امتحاني از كليه مطالب فصل . مطالعه شود

كال حذف است: ٩فصل . طراحي مي شود
جداسازي وشناسايي تركيبات ۵٣٩۵٢١١١۴٠۴٧

آلي
آزمايشگاه جداسازي و شناسايي آزمايشي ۴٨٢٨تستي و تشريحي١٢۶۶۴

تركيبات آلي
پيام نور١٣٩٠٢٠١١طيبه پرتوي

جداسازي وشناسايي تركيبات ٣٩۵٢١١١۴٠۴٧
آلي

از مطالب مربوط به طيف سنجي سوال داده نخواھد شد پيام نور١٣٩٠٢٠١١طيبه پرتويجداسازي و شناسايي تركيبات آليآزمايشي ۴٨٣٨تستي و تشريحي
.و مطالعه آن اختياري است

-دانش نگار ١٣٩٠٢٠١١دكتر محمد حكيميشيمي معدني پيشرفتهكتاب٩٨٢۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي معدني پيشرفته۶٣٩۵٢١١١۴٠٩٧
ترجمان خرد

شيمي آلي پيشرفته ساختار ومكانيزم كتاب٧٧۵٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي آلي پيشرفته٧٣٩۵٢١١١۴٠٩٨
)ويرايش پنجم(ھا 

ابراھيم -مجيد ھروي ريچارد ساندبرگ -فرانسيس كري
عامل محرابي

ترجمان ١٣٨٩٢٠١٠
خرددانش نگار

به جزء بند (٣، )٢۴٩تا  ٢٢۶به جزء صفحات  (٢فصل ھاي 
از  ١-٣و مبحث ويژه  ٢٩٢تا صفحه  ٢٧۶از صفحه  ٢-٣

از ١-۴به جزء مبحث ويژه  ( ۴، )۴٠٧تا صفحه  ٣٩٩صفحه 
.مطالعه شود ٧و  ۵، )۴٩۴تا صفحه  ۴٨٩صفحه 

 -پارسافر-اسالمپورآيرلوينويرايش ششم) ١جلد (شيمي فيزيك كتاب۵٨٠۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي فيزيك پيشرفته٨٣٩۵٢١١١۴٠٩٩
نجفي

، ١١، ٨، )تا آخر فصل ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠
پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢

.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 
اسالمپور، پارسافر، ايرلوينويرايش ششم ) ٢جلد (شيمي فيزيك كتاب٨٧١٩تستي و تشريحيشيمي فيزيك پيشرفته٣٩۵٢١١١۴٠٩٩

مقاري، نجفي
، ١١، ٨، )تا آخر فصل ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠

پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢
.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد دوم(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي تجزيه پيشرفته٩٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد اول(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٣تستي و تشريحيشيمي تجزيه پيشرفته٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴موضوع خاص درشيمي آلي١٠٣٩۵٢١١١۴١٠١
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶طيبه پرتويروش ھاي سنتز آليآزمايشي ١٠۴١۶تشريحي٣٠٢۴روشھاي سنتزآلي١١٣٩۵٢١١١۴١٠٢
):Part B(مطالعه شود و  ١١و ١٠و  ٩فصل ھاي ) Advanced Organic ChemistryF.A.Cary & J.Sundberg١٣٧٨٢٠٠٠Plenum Press)Part Aكتاب٨۴٠٨تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي فيزيك آلي١٢٣٩۵٢١١١۴١٠٣

مطالعه شود ١٠و  ۶فصل ھاي 
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨سمينار١٣٣٩۵٢١١١۴١٠۵
دانشگاه امام ١٣٩٢٢٠١٣طيبه پرتويشيمي داروييكتاب٩١٩٨تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي داروئي١۴٣٩۵٢١١١۴١٠٨

حسين
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵مھدي كلھرشيمي ھتروسيكلآزمايشي ٩٧٠٩تشريحي٣٠٢۴شيمي ھتروسيكل١۵٣٩۵٢١١١۴١٠٩
بخشعلي  -ناصر ارسالني آزمايشگاه شيمي پليمرمتون آزمايشگاھي۵٠١۵تستي٣١٢۴١۶مباني شيمي پليمر١۶٣٩۵٢١١١۴١١١

معصومي
پيام نور١٣٨٨٢٠٠٩

Page 1 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات
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علي اكبر  -بخشعلي معصومي حل المسائل مباني شيمي پليمرآزمايشي ۵١٢۴تستيمباني شيمي پليمر٣٩۵٢١١١۴١١١
انتظامي

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠

علي اكبر -بخشعلي معصومي مباني شيمي پليمرآزمايشي ۵٢۶٧تستيمباني شيمي پليمر٣٩۵٢١١١۴١١١
انتظامي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١
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دانشگاه پيام نور
١۴:۵۵ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي آلي (شيمي -٧٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

مركز نشر ١٣٨۵٢٠٠۶خليل زارعيانآلبرت دانيال زاده )١جلد(اصول بيوشيمي كتاب٨۶٢٠تستي٣٠٢۴اصول بيوشيمي١٧٣٩۵٢١١١۴١١٣
دانشگاھي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶مباحث نوين درشيمي آلي١٨٣٩۵٢١١١۴١٢١
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶خديجه ديده بان -قاسم رضا نژادسنتز پليمر ھاآزمايشي ١٠٢٧٣تستي و تشريحي٣٠٢۴سنتزپليمرھا١٩٣٩۵٢١١١۴١٢٣
مباحث نوين در شيمي آلي٢٠٣٩۵٢١١١۴٢۴٧

)آموزش محور ( 
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶خديجه ديده بان -قاسم رضا نژادسنتز پليمر ھاآزمايشي ١٠٢٧٣تستي و تشريحي٣٠٢۴)آموزش محور ( سنتز پليمرھا٢١٣٩۵٢١١١۴٢۴٨
دانشگاه امام ١٣٩٢٢٠١٣طيبه پرتويشيمي داروييكتاب٩١٩٨تستي و تشريحي٣٠٢۴)آموزش محور( شيمي دارويي٢٢٣٩۵٢١١١۴٢۴٩

حسين
آموزش ( شيمي ھتروسيكل٢٣٣٩۵٢١١١۴٢۵٠

)محور 
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵مھدي كلھرشيمي ھتروسيكلآزمايشي ٩٧٠٩تشريحي٣٠٢۴

مركز نشر ١٣٨۵٢٠٠۶خليل زارعيانآلبرت دانيال زاده )١جلد(اصول بيوشيمي كتاب٨۶٢٠تستي٣٠٢۴)آموزش محور ( اصول بيوشيمي ٢۴٣٩۵٢١١١۴٢۵٢
دانشگاھي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٢٠١۶سمينار٢۵٣٩۵٢١١١۴٢٧٧
) تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢۶٣٩۵٢١١١۴٣١١

)آموزش محور(
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٣٠٢۴طيف سنجي مولكولي٢٧٣٩۵٢١١١۴٣١۴
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠محسن افتادهزبان تخصصيآزمايشي ۵٢٠١تستي٢٠١۶زبان تخصصي٢٨٣٩۵٢١٢١٢١٨٠
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 3 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١۵:١۴ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي فيزيك (شيمي -٨٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رحماني -حسني -عباديانمعادالت ديفرانسيلآزمايشي ٩٩٩٨تستي و تشريحي٣٠٣٠معادالت ديفرانسيل١٣٩۵٢١١١١٠٢۶
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ٢٣٩۵٢١١١١٢٩٧
پيام نور١٣٩٣٢٠١۴اشرفي-افتاده١شيمي فيزيك آزمايشي ٨٩۵۵تستي١٣٠١٨شيمي فيزيك ٣٣٩۵٢١١١۴٠١۶
پيام نور١٣٩٣٢٠١۴مھران آقايي -حسين آقايي٢شيمي فيزيکآزمايشي ٩٣٣٣تستي و تشريحي٢٣٠١٨شيمي فيزيك ۴٣٩۵٢١١١۴٠٢١
تا  ۴٠-۴بعد از معادله  ٩٩از صفحه  (۴، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٨٩٢٠١٠قاسم خداداديشيمي كوانتوميآزمايشي ۵۴٧٢تستي و تشريحي٣٠١٨مباني شيمي كوانتومي۵٣٩۵٢١١١۴٠٢٧

از  ( ۵، )ابتداي توابع ويژه نوسانگر ھارمونيك١٠۴صفحه 
 ١۵٠معادله لژاندر تا صفحه  -? حل معادله  ١۴٣صفحه 

حالت ھاي  ٢٢۵از صفحه  (٧، )چرخنده صلب سه بعدي
از (٩و  ٨، )كوانتومي اتم يا جمله ھاي طيفي تا آخر فصل

) پايه ھاي طيف نمايي مولكولي تا آخر فصل ٣١١صفحه 
.حذف شود

-دانش نگار ١٣٩٠٢٠١١دكتر محمد حكيميشيمي معدني پيشرفتهكتاب٩٨٢۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي معدني پيشرفته۶٣٩۵٢١١١۴٠٩٧
ترجمان خرد

شيمي آلي پيشرفته ساختار ومكانيزم كتاب٧٧۵٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي آلي پيشرفته٧٣٩۵٢١١١۴٠٩٨
)ويرايش پنجم(ھا 

ابراھيم -مجيد ھروي ريچارد ساندبرگ -فرانسيس كري
عامل محرابي

ترجمان ١٣٨٩٢٠١٠
خرددانش نگار

به جزء بند (٣، )٢۴٩تا  ٢٢۶به جزء صفحات  (٢فصل ھاي 
از  ١-٣و مبحث ويژه  ٢٩٢تا صفحه  ٢٧۶از صفحه  ٢-٣

از ١-۴به جزء مبحث ويژه  ( ۴، )۴٠٧تا صفحه  ٣٩٩صفحه 
.مطالعه شود ٧و  ۵، )۴٩۴تا صفحه  ۴٨٩صفحه 

 -پارسافر-اسالمپورآيرلوينويرايش ششم) ١جلد (شيمي فيزيك كتاب۵٨٠۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي فيزيك پيشرفته٨٣٩۵٢١١١۴٠٩٩
نجفي

، ١١، ٨، )تا آخر فصل ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠
پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢

.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 
اسالمپور، پارسافر، ايرلوينويرايش ششم ) ٢جلد (شيمي فيزيك كتاب٨٧١٩تستي و تشريحيشيمي فيزيك پيشرفته٣٩۵٢١١١۴٠٩٩

مقاري، نجفي
، ١١، ٨، )تا آخر فصل ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠

پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢
.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد دوم(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي تجزيه پيشرفته٩٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد اول(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٣تستي و تشريحيشيمي تجزيه پيشرفته٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

 –مسعود حسن پور مايكل ھوالسطيف سنجي مولكوليكتاب٨٧٢٣تشريحي١٣٠٢۴طيف سنجي مولكولي ١٠٣٩۵٢١١١۴١٠۴
فرامرز طياري

مركز نشر ١٣٧٨١٩٩٩
دانشگاھي

تا  ٧-٣-٩به جزء بخش  (٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ٣، ٢فصل ھاي 
.مطالعه شود) آخر فصل

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴موضوع خاص درشيمي فيزيك١١٣٩۵٢١١١۴١۴۴
مركز نشر ١٣٧۶١٩٩٧غالمعباس رجبعليمك كواري. دونالد ايترموديناميك آماريكتاب٨٨٧٠تستي و تشريحي١٣٠٢۴ترموديناميك آماري ١٢٣٩۵٢١١١۴١۴۵

دانشگاھي
و ليوويل  Hتئوري  ٧مطالعه شود وفصل ٩تا  ١فصل ھاي 
.حذف شود

.مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵فصل ھاي علمي و فني١٣٨۴٢٠٠۵جليلي –اسالمپور آيرا لواينشيمي كوانتوميكتاب۶٩٠۶تستي و تشريحي٢٣٠٢۴شيمي كوانتومي ١٣٣٩۵٢١١١۴١۴۶
سينتيك شيميايي ومكانيسم ھاي كتاب٧٧۵٠تستي و تشريحي٣٠٢۴سينتيك شيميايي پيشرفته١۴٣٩۵٢١١١۴١۴٧

واكنش
علي  -فريدون اشرفيفرانك ويلكينسون

بھبودي املشي
جھاد ١٣٨٧٢٠٠٨

دانشگاھي
صنعتي امير ( 

)کبير

.مطالعه شود ٩تا آخر فصل  ۴از فصل 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨سمينار١۵٣٩۵٢١١١۴١۴٨
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶نيلوفر بھرامي پناهالكتروشيمي پيشرفتهآزمايشي ١٠٣۶٣تستي و تشريحي٢١١۶١۶الكتروشيمي پيشرفته١۶٣٩۵٢١١١۴١۵١
 Surface Chemistry Of Solid andكتاب٨۴۴۴تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي سطح١٧٣٩۵٢١١١۴١۵٢

Liquid Interfaces
Professor H.Yildirim Erbil١٣٨۴٢٠٠۶Blackwell مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ۶، ۵، ۴، ٣، ١فصل ھاي.

پيام نور١٣٩٠٢٠١١زرين اسحقي –سعيد محمدي اي شيمي ھستهآزمايشي ۵۴٢٠تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي ھسته اي١٨٣٩۵٢١١١۴١۵۵
پيام نور١٣٩١٢٠١٢حسين آقاييشيمي آبآزمايشي ۵۶۴٧تستي٣٠٢۴شيمي آب١٩٣٩۵٢١١١۴١۵٨
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶مباحث نوين درشيمي فيزيك٢٠٣٩۵٢١١١۴١۶٠
رضا بھجت منش  -محسن افتاده شيمي محاسباتيآزمايشي ٩۴٠۴تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي محاسباتي٢١٣٩۵٢١١١۴٢۴۴

اردكاني
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵

 Surface Chemistry Of Solid andكتاب٨۴۴۴تستي و تشريحي٣٠٢۴)آموزش محور ( شيمي سطح٢٢٣٩۵٢١١١۴٢۶٠
Liquid Interfaces

Professor H.Yildirim Erbil١٣٨۴٢٠٠۶Blackwell مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ۶، ۵، ۴، ٣، ١فصل ھاي.

پيام نور١٣٩١٢٠١٢حسين آقاييشيمي آبآزمايشي ۵۶۴٧تستي٣٠٢۴)آموزش محور ( شيمي آب٢٣٣٩۵٢١١١۴٢۶۵
مباحث نوين در شيمي فيزيك٢۴٣٩۵٢١١١۴٢۶٧

)آموزش محور ( 
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

 ١طيف سنجي مولكولي ٢۵٣٩۵٢١١١۴٢۶٨
)آموزش محور ( 

 –مسعود حسن پور مايكل ھوالسطيف سنجي مولكوليكتاب٨٧٢٣تشريحي٣٠٢۴
فرامرز طياري

مركز نشر ١٣٧٨١٩٩٩
دانشگاھي

تا  ٧-٣-٩به جزء بخش  (٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ٣، ٢فصل ھاي 
.مطالعه شود) آخر فصل

آموزش ( شيمي محاسباتي٢۶٣٩۵٢١١١۴٢۶٩
)محور 

رضا بھجت منش  -محسن افتاده شيمي محاسباتيآزمايشي ٩۴٠۴تستي و تشريحي٣٠٢۴
اردكاني

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵

.مطالعه شود ٩تا آخر فصل  ۴از فصل جھاد ١٣٨٧٢٠٠٨علي  -فريدون اشرفيفرانك ويلكينسونسينتيك شيميايي ومكانيسم ھاي كتاب٧٧۵٠تستي و تشريحي٣٠٢۴سينتيك شيميايي پيشرفته٢٧٣٩۵٢١١١۴٢٧۶

Page 1 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm
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دانشگاھيبھبودي املشيواكنش)آموزش محور ( 
صنعتي امير ( 

)کبير
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٢٠١۶سمينار٢٨٣٩۵٢١١١۴٢٧٧

Page 2 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm
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دانشگاه پيام نور
١۵:١۴ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي فيزيك (شيمي -٨٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

) تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢٩٣٩۵٢١١١۴٣١١
)آموزش محور(

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠محسن افتادهزبان تخصصيآزمايشي ۵٢٠١تستي٢٠١۶زبان تخصصي٣٠٣٩۵٢١٢١٢١٨٠
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 3 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 
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دانشگاه پيام نور
١۵:١٩ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي معدني (شيمي -٩٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
راھنماي حل مسائل در شيمي عمومي كمك درسي۵٠٠٢تستي١٣٠١٨شيمي عمومي ٢٣٩۵٢١١١۴٠٠٨

١
.از منبع کمک درسي سوال امتحاني طرح نخواھد شدپيام نور١٣٨٩٢٠١٠جواد محمدي پور

.حذف شود ٨فصل پيام نور١٣٩٢٢٠١٣سيد احمد ميرشكرايي١شيمي عمومي قطعي۵٠۶٣تستي١شيمي عمومي ٣٩۵٢١١١۴٠٠٨
پيام نور١٣٩٠٢٠١١محمد حكيمي١شيمي معدنيآزمايشي ۵۴٣٣تستي و تشريحي١٣٠١٨شيمي معدني ٣٣٩۵٢١١١۴٠٢۵
لطفعلي سقط  -رقيه قديم خاني ١آزمايشگاه شيمي معدنيمتون آزمايشگاھي۵۴۴٨تشريحي١٠١٣٢آزمايشگاه شيمي معدني ۴٣٩۵٢١١١۴٠٢۶

فروش
پيام نور١٣٩٠٢٠١١

از  ۶فصل . حذف شود ٣٨٠تا  ٣۴١از صفحه  ١٣فصل پيام نور١٣٨٩٢٠١٠محمد حكيمي٢شيمي معدنيآزمايشي ۵١٣۶تستي و تشريحي٢۴٠٢۴شيمي معدني ۵٣٩۵٢١١١۴٠٣۵
.حذف شود ١٨٩تا  ١٧٨صفحه 

مطالب): تعيين فرمول مولكولي و كاربردھاي آن  ( ١فصل علمي و فني١٣٩١٢٠١٢برھمن موثقدونالد پاويانگرشي بر طيف سنجيكتاب۵٧٩۶تستي و تشريحي٢٠١۶كاربردطيف سنجي درشيمي آلي۶٣٩۵٢١١١۴٠۴٠
اين فصل به عنوان يك مطالعه تكميلي و ضروري جھت 

يادگيري دانشجويان توصيه مي شود چرا كه در حل 
ذكر آن در كالس رفع . مسائل از آن استفاده خواھد شد

سوال . اشكال گروھي براي اساتيد ضرورتي ندارد
طيف  (٢فصل . امتحاني از اين فصل طرح نمي شود

 ٣فصل . كل فصل مطالعه شود): سنجي مادون قرمز
بخش -طيف سنجي رزونانس مغناطيسي ھسته اي(

رزونانس  (۴فصل . كل فصل مطالعه و تدريس شود): اوليه
 ١٣–طيفھاي كربن ): بخش دوم_ مغناطيسي ھسته اي 

تا  ١٧۴صفحه  ( ٩-۴و  ٨-۴، ٧-۴، ۶-۴، ۵-۴از بخشھاي : 
سواالت امتحاني طراحي نمي شود .) حذف شود ١٨۵

طيف سنجي  (۵فصل . اما مطالعه آنھا توصيه مي شود
بررسي ھاي: رزوناس مغناطيس ھسته اي ـ بخش سوم

از بخش ھاي زير سواالت امتحاني طرح نمي: پيشرفته تر
اما جھت پيوستگي مطالب مطالعه آنھا توصيه مي . شود
تا  ٢۴۶از صفحه  (١۴-۵و  ١٣-۵، ١٢-۵بخش ھاي . شود
از صفحه  (١٧-۵و  ١۶-۵بخش ھاي .) حذف شود ٢۴٧
طيف سنجي ماوراي  ( ۶فصل .) حذف شود ٢٧۵تا  ٢٧١
حذف مي  ) ٣١٨تا  ٣١۴از صفحه  (٩-۶بخش ): بنفش
كل فصل مطالعه ): طيف سنجي جرمي (٧فصل . شود
از كليه بخشھاي اين فصل سوال امتحاني طرح . شود

كل فصل ): تمرينات تعيين ساختمان (٨فصل . خواھد شد
سواالت امتحاني از كليه مطالب فصل . مطالعه شود

كال حذف است: ٩فصل . طراحي مي شود
-دانش نگار ١٣٩٠٢٠١١دكتر محمد حكيميشيمي معدني پيشرفتهكتاب٩٨٢۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي معدني پيشرفته٧٣٩۵٢١١١۴٠٩٧

ترجمان خرد
شيمي آلي پيشرفته ساختار ومكانيزم كتاب٧٧۵٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي آلي پيشرفته٨٣٩۵٢١١١۴٠٩٨

)ويرايش پنجم(ھا 
ابراھيم -مجيد ھروي ريچارد ساندبرگ -فرانسيس كري

عامل محرابي
ترجمان ١٣٨٩٢٠١٠

خرددانش نگار
به جزء بند (٣، )٢۴٩تا  ٢٢۶به جزء صفحات  (٢فصل ھاي 

از  ١-٣و مبحث ويژه  ٢٩٢تا صفحه  ٢٧۶از صفحه  ٢-٣
از ١-۴به جزء مبحث ويژه  ( ۴، )۴٠٧تا صفحه  ٣٩٩صفحه 
.مطالعه شود ٧و  ۵، )۴٩۴تا صفحه  ۴٨٩صفحه 

 -پارسافر-اسالمپورآيرلوينويرايش ششم) ١جلد (شيمي فيزيك كتاب۵٨٠۶تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي فيزيك پيشرفته٩٣٩۵٢١١١۴٠٩٩
نجفي

، ١١، ٨، )تا آخر فصل ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠
پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢

.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 
اسالمپور، پارسافر، ايرلوينويرايش ششم ) ٢جلد (شيمي فيزيك كتاب٨٧١٩تستي و تشريحيشيمي فيزيك پيشرفته٣٩۵٢١١١۴٠٩٩

مقاري، نجفي
، ١١، ٨، )فصلتا آخر  ۶-٧از ابتداي بخش  (٧فصل ھاي فاطمي١٣٨٩٢٠١٠

پيل ھاي گالواني تا ابتداي  (۴-١٣به جزء بخش  (١٣، ١٢
.مطالعه شود ١۶و  ١۵، )باتريھا ١٠-١٣بخش 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد دوم(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٢تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي تجزيه پيشرفته١٠٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢عبدالرضا سالجقهنيمن, ھالر, اسكوگ)جلد اول(اصول تجزيه دستگاھي كتاب۶٠۴٣تستي و تشريحيشيمي تجزيه پيشرفته٣٩۵٢١١١۴١٠٠
دانشگاھي

مطالعه شود ٣١و  ٢٨، ٢١، ٢٠، ١۵، ١٢، ١١فصل ھاي 

پيام نور١٣٩٠٢٠١١زرين اسحقي –سعيد محمدي اي شيمي ھستهآزمايشي ۵۴٢٠تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي ھسته اي١١٣٩۵٢١١١۴١۵۵
نظريه :مقدمه بر بلورشناسيكتاب٨٢۵٨تستي٣٠٢۴كريستالوگرافي١٢٣٩۵٢١١١۴١۵٧

گروھھا،تقارن مولكولھاوبلورھاسيتمھاي 
...بلوري،شبكه ھاي فضايي و

جھاد ١٣٧٩٢٠٠٠حسين آقابزرگ
-دانشگاھي
واحد تربيت 

معلم
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴موضوع خاص درشيمي معدني١٣٣٩۵٢١١١۴١۶٣
سينيتيك ،ترموديناميك ومكانيسم ١۴٣٩۵٢١١١۴١۶۴

واكنشھاي معدني
سينتيک، ترموديناميک و مکانيزيم واکنشكتاب٩١٩٩تستي و تشريحي٣٠٢۴

ھاي معدني
جھاد ١٣٨٩٢٠١٠فروزان صحراکار

دانشگاھي 
واحد استان 
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دانشگاه پيام نور
١۵:١٩ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)شيمي معدني (شيمي -٩٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

شيمي -١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

 Physical Methods for chemistsRussell.S. Drago١٣۵۵١٩٧٧Saundersكتاب٨۴٣۴تستي و تشريحي٣٠٢۴طيف سنجي درشيمي معدني١۶٣٩۵٢١١١۴١۶۶
college 

publishing

موضوعات جديد با.مطالعه شود ١٧و  ١٠، ٧، ۶فصل ھاي 
نظر مدرس

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨سمينار١٧٣٩۵٢١١١۴١۶٧
مركز نشر ١٣٨٨٢٠٠٩رضويكاتنكاربردشيميايي نظريه گروهكتاب۶٠٩٠تستي و تشريحي٣٠٢۴كاربردنظريه گروھھادرشيمي١٨٣٩۵٢١١١۴١٧٠

دانشگاھي
.حذف شود ١١و  ١٠فصل ھاي 

زھرا  -محمد يوسفيگري ال ميسلر -گري اسپساردشيمي آلي فلزيكتاب٧٧۵٣تستي و تشريحي٣٠٢۴شيمي آلي فلزي١٩٣٩۵٢١١١۴١٧١
كريمي

.حذف شود ١٣و  ١١، ٩فصل ھاي تك رنگ١٣٩١٢٠١٢

 Bioinorganic chemistry A shortكتاب٨۴١١تستي٣٠٢۴بيوشيمي معدني٢٠٣٩۵٢١١١۴١٧٢
Course (second edit

Rosette M. Roat- Malone١٣٨۵٢٠٠٧Wiley and 
Sons

.مطالعه شود ٧، ۶، ۵، ٢، ١فصل ھاي 

سنتزوشناسايي كمپلكسھاي ٢١٣٩۵٢١١١۴١٧٣
معدني

به آوران١٣٠٠١٩٢١محمد صادق ربانياولريخ شوبرت و نيكوالھيوزينگسنتز مواد معدنيكتاب٨٧١۴تستي و تشريحي٢٢١۶٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶مباحث نوين درشيمي معدني٢٢٣٩۵٢١١١۴١٧۴
آموزش ( شيمي ھسته اي٢٣٣٩۵٢١١١۴٢۶٣

)محور 
پيام نور١٣٩٠٢٠١١زرين اسحقي –سعيد محمدي اي شيمي ھستهآزمايشي ۵۴٢٠تستي و تشريحي٣٠٢۴

نظريه :مقدمه بر بلورشناسيكتاب٨٢۵٨تستي٣٠٢۴)آموزش محور ( كريستالوگرافي٢۴٣٩۵٢١١١۴٢۶۴
گروھھا،تقارن مولكولھاوبلورھاسيتمھاي 

...بلوري،شبكه ھاي فضايي و

جھاد ١٣٧٩٢٠٠٠حسين آقابزرگ
-دانشگاھي
واحد تربيت 

معلم
كاربرد نظريه گروھھا در شيمي٢۵٣٩۵٢١١١۴٢٧٠

)آموزش محور ( 
مركز نشر ١٣٨٨٢٠٠٩رضويكاتنكاربردشيميايي نظريه گروهكتاب۶٠٩٠تستي و تشريحي٣٠٢۴

دانشگاھي
.حذف شود ١١و  ١٠فصل ھاي 

زھرا  -محمد يوسفيگري ال ميسلر -گري اسپساردشيمي آلي فلزيكتاب٧٧۵٣تستي و تشريحي٣٠٢۴)آموزش محور ( شيمي آلي فلزي٢۶٣٩۵٢١١١۴٢٧١
كريمي

.حذف شود ١٣و  ١١، ٩فصل ھاي تك رنگ١٣٩١٢٠١٢

 Bioinorganic chemistry A shortكتاب٨۴١١تستي٣٠٢۴)آموزش محور ( بيوشيمي معدني٢٧٣٩۵٢١١١۴٢٧٢
Course (second edit

Rosette M. Roat- Malone١٣٨۵٢٠٠٧Wiley and 
Sons

.مطالعه شود ٧، ۶، ۵، ٢، ١فصل ھاي 

مباحث نوين در شيمي معدني٢٨٣٩۵٢١١١۴٢٧۴
)آموزش محور ( 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٢٠١۶سمينار٢٩٣٩۵٢١١١۴٢٧٧
) تحقيق وتتبع نظري(سمينار٣٠٣٩۵٢١١١۴٣١١

)آموزش محور(
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠محسن افتادهزبان تخصصيآزمايشي ۵٢٠١تستي٢٠١۶زبان تخصصي٣١٣٩۵٢١٢١٢١٨٠
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:٢٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

رازفا مرن-رتويپماك يسدنهم-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
رتويپماك-١٥ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
Distributed Systems Principles andباتك٨۵٠۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ لماع ياھ متسيس٢٣٩۵٢١١١۵٠٢٣

Paradigms
Andrew S. Tanenbaum and

Maarten Van Steen
١٣٨۵٢٠٠٧Prentice Hall,

2nd Edition
.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

An Introduction to Database SystemsC.J Date١٣٨٢٢٠٠۴Pearsonباتك٨۴٧۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ هداد هاگياپ٣٣٩۵٢١١١۵٠٢۴
Education,
8th Editio

٢٦ و٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

Introduction to Algorithms, 3ndThomas H.Cormen, Charlesباتك٩٧٧۶يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ ياھ متيروگلا۴٣٩۵٢١١١۵٠٢۵
e.Leiserson and R.Riverst and

C.Stein

١٣٨٧٢٠٠٩MIT Press٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ياھلصف، 
.دوش هعلاطم٣٤ و٣٣

٣٢ و٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ياھ لصفSoftware Engineering 7th EditionRoger S. Pressman١٣٨٩٢٠١٠Mc GrawHillباتك٨۴٠٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپرازفا مرن يسدنهم۵٣٩۵٢١١١۵٠٢۶
.دوش هعلاطم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس۶٣٩۵٢١١١۵٠٢٩
Advanced Computer Architecture andباتك٨۴٧٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپرتويپماك يرامعم٧٣٩۵٢١١١۵٠٣١

Parallel Proces
Hesham El-Rewini and Mostafa

Abd-El-Barr
١٣٨٣٢٠٠۵Wiley-

Interscience
 مرن يسدنهمرد هتفرشيپ ثحابم٨٣٩۵٢١١١۵٠٣۶

رازفا
Corporate Portals Empowered withباتك٨۴٩۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠

XML and Web Servi
Anura Guruge١٣٨١٢٠٠٣Digital Pressدوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

 يسدنهمو هربخ ياهمتسيس٩٣٩۵٢١١١۵٠٣٨
شناد

Expert Systems: Principles andباتك٨۵١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴
Programming

Joseph C. Giarratano and Gary
D. Riley

١٣٧۶١٩٩٨Course
Technology,

3rd Editio

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 مايپ نايوجشناد هژيو(لماع ياهمتسيسباتك۶١۴۵يحيرشت و يتست٣٠٣٠لماع ياهمتسيس١٠٣٩۵٢١١١۵١١٣
)رون

نسحم-ماردپ نيسحزگنيلاتسا مايليو
ينانكشم يقيدص

٣ ،)٤-٢ رخآ ات١-٢ زا( ٢ ،)٧-١ رخآ ات١-١ زا( ١ياھ لصفيياهب خيش١٣٩۴٢٠١۵
 ات١-٥ زا( ٥ ،)٣-٤ رخآ ات١-٤ زا( ٤ ،)٦-٣ رخآ ات١-٣ زا(
٨ ،)٥-٧ رخآ ات١-٧ زا( ٧ ،)٦-٦ رخآ ات١-٦ زا( ٦ ،)٥-٥ رخآ
 زا( ١١ لصف و )٢-٩ رخآ ات١-٩ زا( ٩ ، )٢-٨ رخآ ات١-٨ زا(

 ناياپ مهم لياسم انمض .دوش هعلاطم )٧-١١ رخآ ات١-١١
.دريگ رارق هجوت دروم زين لصف رھ

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تيآ رصان ديس-اهنت رفعجاھ متيروگلا و اھ هداد نامتخاس يشيامزآ٨١٩۵يحيرشت و يتست٣٠٣٠اھ هداد نامتخاس١١٣٩۵٢١١١۵١۴٠
 ناسارخ١٣٩۴٢٠١۵مانديپس هللا تردقونام سيروميرتويپماك ياهمتسيس يرامعمباتك۶٧٨٠يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يرامعم١٢٣٩۵٢١١١۵١۴٣

)يناغاب(
.دوش هعلاطم١٢ لصف رخآ ات٤ لصف زا

 دمحم-اهنت رفعجزنيل رتيپ)مجنپ تساريو(اتاموتا و اھ نابز هيرظنباتك۶٨٧۶يتست٣٠٣٠اھ نيشامواهنابز هيرظن١٣٣٩۵٢١١١۵١۵٧
رابت يناميلس

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفصن١٣٩٣٢٠١۴
.دوش

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١۴٣٩۵٢١١١۵٢۵٧
 نئمطم ياھازفا مرن يحارط١۵٣٩۵٢١١١۵٢۶٠

)روحم شزومآ(
Software Fault Tolerance Techniquesباتك٨۵٧۴يحيرشت و يتست٢٠١۶

and Implentation
Laure L. Pullum١٣٧٩٢٠٠١Artech Houseدوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

 هتفرشيپ يرتويپماك ياھ هكبش١۶٣٩۵٢١١١۵٢۶١
)روحم شزومآ(

,Data and Computer CommunicationsWilliam Stallings١٣٨۴٢٠٠۶Prentice Hallباتك٨۴٩۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
8th Edition

.دوش هعلاطم٢١ لصف رخآ ات١١ لصف زا

:Introduction to Parallel Processingباتك٨۵٣۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴يزاوم متيروگلا١٧٣٩۵٢١١١۵٢۶٢
Algorithms an

Behrooz Parhami١٣٨٠٢٠٠٢Kluwer
Academic
Publishers

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 يئاراك يسررب و يزاس لدم١٨٣٩۵٢١١١۵٢۶٣
يرتويپماك ياھ متسيس

Computer systems performanceباتك٨۴٩١يحيرشت و يتست٣٠٢۴
evaluation and prediction

Paul J. Michel& Howard E.
Michel

١٣٨١٢٠٠٣Digital Press

 يسدنهم رد هتفرشيپ تايضاير١٩٣٩۵٢١١١۵٢۶۴
رتويپماك

 هللادبعگيزيرك نيورامود دلج هتفرشيپ يسدنهم تايضايرباتك٧٨٨۶يحيرشت٣٠٢۴
 نادرميلع،رفديش
يياضرھاش

.دوش فذح١٦ و١٥ ياھ لصفكفلاد١٣٩٢٢٠١٣

Distributed Systems Principles andباتك٨۵٠۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴هدش عيزوت ياھ متسيس٢٠٣٩۵٢١١١۵٢۶۵
Paradigms

Andrew S. Tanenbaum and
Maarten Van Steen

١٣٨۵٢٠٠٧Prentice Hall,
2nd Edition

.دوش هعلاطم١٣ لصف رخآ ات٨ لصف زا

.Numerical Methods for EngineersSteven C. Chapra, Raymond Pباتك٨۵۵۵يحيرشت٣٠٢۴هتفرشيپ يتابساحم ياهشور٢١٣٩۵٢١١١۵٢۶۶
Canale

١٣٨٧٢٠٠٩Mcgraw-Hill
Education,
6th Edition,

 ،٢٥ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ياھ لصف
.دوش هعلاطم٣٢ و٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٦:٣٤
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

رازفا مرن-رتويپماك يسدنهم-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
رتويپماك-١٥ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
 تساريو( اھ هداد هاگياپ يداينب ميھافمباتك۶۴٠٨يحيرشت و يتست٣٠٣٠اھ هداد هاگياپ٢٣٩۵٢١١١١۴٠٣

)مراهچ
 )٨ و٧ ،٤ ياھراتفگ زجب( ١٥ راتفگ رخآ ات٣ راتفگ زاهولج١٣٩٣٢٠١۴يھوكنار يناحور

.دوش هعلاطم
Distributed Systems Principles andباتك٨۵٠۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ لماع ياھ متسيس٣٣٩۵٢١١١۵٠٢٣

Paradigms
Andrew S. Tanenbaum and

Maarten Van Steen
١٣٨۵٢٠٠٧Prentice Hall,

2nd Edition
.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

An Introduction to Database SystemsC.J Date١٣٨٢٢٠٠۴Pearsonباتك٨۴٧۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ هداد هاگياپ۴٣٩۵٢١١١۵٠٢۴
Education,
8th Editio

٢٦ و٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

Introduction to Algorithms, 3ndThomas H.Cormen, Charlesباتك٩٧٧۶يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ ياھ متيروگلا۵٣٩۵٢١١١۵٠٢۵
e.Leiserson and R.Riverst and

C.Stein

١٣٨٧٢٠٠٩MIT Press٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ياھلصف، 
.دوش هعلاطم٣٤ و٣٣

٣٢ و٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ياھ لصفSoftware Engineering 7th EditionRoger S. Pressman١٣٨٩٢٠١٠Mc GrawHillباتك٨۴٠٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپرازفا مرن يسدنهم۶٣٩۵٢١١١۵٠٢۶
.دوش هعلاطم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس٧٣٩۵٢١١١۵٠٢٩
Advanced Computer Architecture andباتك٨۴٧٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپرتويپماك يرامعم٨٣٩۵٢١١١۵٠٣١

Parallel Proces
Hesham El-Rewini and Mostafa

Abd-El-Barr
١٣٨٣٢٠٠۵Wiley-

Interscience
 مايپ نايوجشناد هژيو(لماع ياهمتسيسباتك۶١۴۵يحيرشت و يتست٣٠٣٠لماع ياهمتسيس٩٣٩۵٢١١١۵١١٣

)رون
نسحم-ماردپ نيسحزگنيلاتسا مايليو

ينانكشم يقيدص
٣ ،)٤-٢ رخآ ات١-٢ زا( ٢ ،)٧-١ رخآ ات١-١ زا( ١ياھ لصفيياهب خيش١٣٩۴٢٠١۵

 ات١-٥ زا( ٥ ،)٣-٤ رخآ ات١-٤ زا( ٤ ،)٦-٣ رخآ ات١-٣ زا(
٨ ،)٥-٧ رخآ ات١-٧ زا( ٧ ،)٦-٦ رخآ ات١-٦ زا( ٦ ،)٥-٥ رخآ
 زا( ١١ لصف و )٢-٩ رخآ ات١-٩ زا( ٩ ، )٢-٨ رخآ ات١-٨ زا(

 ناياپ مهم لياسم انمض .دوش هعلاطم )٧-١١ رخآ ات١-١١
.دريگ رارق هجوت دروم زين لصف رھ

-يمق داژنرفعجنمسرپ سارگوررازفا مرن يسدنهمباتك۶٧٩٧يحيرشت و يتست١٣٠٣٠رازفا مرن يسدنهم١٠٣٩۵٢١١١۵١١۴
يبارحم

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفراگن شناد١٣٩٣٢٠١۴
.دوش

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يھارف دمحا-اهنت رفعجاھ متيروگلا يحارط و ليلحت يشيامزآ۵٢٩٠يحيرشت و يتست٣٠٣۶اهمتيروگلا يحارط١١٣٩۵٢١١١۵١۴٢
 ناسارخ١٣٩۴٢٠١۵مانديپس هللا تردقونام سيروميرتويپماك ياهمتسيس يرامعمباتك۶٧٨٠يحيرشت و يتست٣٠٣٠رتويپماك يرامعم١٢٣٩۵٢١١١۵١۴٣

)يناغاب(
.دوش هعلاطم١٢ لصف رخآ ات٤ لصف زا

 دمحم-اهنت رفعجزنيل رتيپ)مجنپ تساريو(اتاموتا و اھ نابز هيرظنباتك۶٨٧۶يتست٣٠٣٠اھ نيشامواهنابز هيرظن١٣٣٩۵٢١١١۵١۵٧
رابت يناميلس

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفصن١٣٩٣٢٠١۴
.دوش

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١۴٣٩۵٢١١١۵٢۵٧
Distributed Systems Principles andباتك٨۵٠۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴هدش عيزوت ياھ متسيس١۵٣٩۵٢١١١۵٢۶۵

Paradigms
Andrew S. Tanenbaum and

Maarten Van Steen
١٣٨۵٢٠٠٧Prentice Hall,

2nd Edition
.دوش هعلاطم١٣ لصف رخآ ات٨ لصف زا

:Introduction to Parallel Processingباتك٨۵٣۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يزاوم شزادرپ١۶٣٩۵٢١١١۵٢٧١
Algorithms an

Behrooz Parhami١٣٨٠٢٠٠٢Kluwer
Academic
Publishers

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵رف جات گنشوھ ريمارازفا مرن هعسوت تيريدم يشيامزآ٩٧٧۵يحيرشت٢٠١۶يرازفا مرن ياھ هژورپ تيريدم١٧٣٩۵٢١١١۵٢٧٢
The Basics of Cloud ComputingDerrick Rountree, Ileanaباتك٩۵٩٣يحيرشت٣٠٢۴يربا شنايار١٨٣٩۵٢١١١۵٢٧٣

Castrillo
١٣٩٢٢٠١۴Elsevier

,Data and Computer CommunicationsWilliam Stallings١٣٨۴٢٠٠۶Prentice Hallباتك٨۴٩۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴ هتفرشيپ يرتويپماك ياھ هكبش١٩٣٩۵٢١١١۵٢٧۴
8th Edition

.دوش هعلاطم٢١ لصف رخآ ات١١ لصف زا

 ياھ متسيس يياراك يبايزرا٢٠٣٩۵٢١١١۵٢٧۵
 يرتويپماك

Computer systems performanceباتك٨۴٩١يحيرشت و يتست٣٠٢۴
evaluation and prediction

Paul J. Michel& Howard E.
Michel

١٣٨١٢٠٠٣Digital Press

Data Mining: Concepts andباتك١٠٣٢٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴ يواك هداد٢١٣٩۵٢١١١۵٢٧۶
Techniques, Third Edition

Jiawei Han, Micheline Kamber,
Jian Pei

١٣٩٠٢٠١٢Morgan
Kaufman,Elsevier
دوش هعلاطم١٠ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ياھهداد هاگياپ رد يحطسدنچ تينماهوزج١٠٣٠۶يحيرشت٣٠٢۴هداد هاگياپ تينما٢٢٣٩۵٢١١١۵٢٧٧
ياهطبار

 .ما ديس لا ،هللا جرف .سا اماسوا
... و يعابر لا

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يھارف دمحا

,Introduction to Information RetrievalChristopher D. Manningباتك١٠٢٨٨يحيرشت٣٠٢۴تاعالطا هتفرشيپ يبايزاب٢٣٣٩۵٢١١١۵٢٧٨
Prabhakar Raghavan, Hinrich

Schutze

١٣٨۶٢٠٠٨Cambridge
University

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم٢٠ و١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴

Systems Analysis And Design In Aباتك٩۵٩٢يحيرشت٣٠٢۴اھ يدنمزاين يسدنهم٢۴٣٩۵٢١١١۵٢٧٩
Changing World, Sixth Edition

John W. Satzinger, Robert B.
Jackson, Stephen D. Burd

١٣٩٠٢٠١٢course
technology

.دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف

Enterprise Software Architecture andباتك٩۵٨٩يحيرشت٣٠٢۴رازفا مرن يرامعم٢۵٣٩۵٢١١١۵٢٨٠
Design

Dominic Duggan١٣٩٠٢٠١٢wileyدوش فذح اھ تسويپ.

 ياھمتسيس داجيا يسانششورباتك۶۶۵٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴رازفا مرن داجيا يژولودتم٢۶٣٩۵٢١١١۵٢٨٢
يتاعالطا

- تدحو دواد-روپانالوم نيمار
ردانروپ تخدرهم

رگن يتآ١٣٩١٢٠١٢

Decision Support System andباتك٨۴٩٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴راي ميمصت ياھ متسيس٢٧٣٩۵٢١١١۵٢٨٣
Intelligent Systems

E. Turban, J E.Aronson١٣٨٣٢٠٠۵Prentice Hall ,
7th Edition

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٦:٣٤
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

رازفا مرن-رتويپماك يسدنهم-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
رتويپماك-١٥ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

Corporate Portals Empowered withباتك٨۴٩۴يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ رازفا مرن رد هژيو ثحابم٢٨٣٩۵٢١١١۵٢٨۴
XML and Web Servi

Anura Guruge١٣٨١٢٠٠٣Digital Pressدوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 تخس يقالت-رتويپماك يرامعم و يحارطباتك٨٢۴١يحيرشت و يتست٣٠٢۴رتويپماك يرامعم٣٠٣٩۵٢١٣٢٢٠٠۶

)مجنپ تساريو( رازفا مرن و رازفا
 ،دنمشوھ دوعسم،نوسرتپ. آ .ديويد

 ،اينيياضر اضرديمح
اينيياضر همطاف

 ات( ٥ و٤ ،)٤-٣ رخآ ات( ٣ ،)١٥-٢ رخآ ات( ٢ ،١ ياھ لصفشناد زاين١٣٩۴٢٠١۵
.دوش هعلاطم )٣-٥ رخآ

Pattern Recognition and Machineباتك٩٩۴٢يحيرشت٣٠٢۴وگلا يياسانش٣١٣٩۵٢١٣٢٢٠۶٩
Learning

Christopher M. Bishop١٣٨۴٢٠٠۶Springerدوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

Page 2 of 22

01/25/2017https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:١٨
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

رازفا مرن-رتويپماك يسدنهم-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-١١ : هدكشناد
رتويپماك-١٥ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
Distributed Systems Principles andباتك٨۵٠۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ لماع ياھ متسيس٢٣٩۵٢١١١۵٠٢٣

Paradigms
Andrew S. Tanenbaum and

Maarten Van Steen
١٣٨۵٢٠٠٧Prentice Hall,

2nd Edition
.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

An Introduction to Database SystemsC.J Date١٣٨٢٢٠٠۴Pearsonباتك٨۴٧۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ هداد هاگياپ٣٣٩۵٢١١١۵٠٢۴
Education,
8th Editio

٢٦ و٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

Introduction to Algorithms, 3ndThomas H.Cormen, Charlesباتك٩٧٧۶يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ ياھ متيروگلا۴٣٩۵٢١١١۵٠٢۵
e.Leiserson and R.Riverst and

C.Stein

١٣٨٧٢٠٠٩MIT Press٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ياھلصف، 
.دوش هعلاطم٣٤ و٣٣

٣٢ و٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ياھ لصفSoftware Engineering 7th EditionRoger S. Pressman١٣٨٩٢٠١٠Mc GrawHillباتك٨۴٠٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپرازفا مرن يسدنهم۵٣٩۵٢١١١۵٠٢۶
.دوش هعلاطم

,Data and Computer CommunicationsWilliam Stallings١٣٨۴٢٠٠۶Prentice Hallباتك٨۴٩۵يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ يرتويپماك ياھ هكبش۶٣٩۵٢١١١۵٠٢٧
8th Edition

.دوش هعلاطم٢١ لصف رخآ ات١١ لصف زا

Digital Image ProcessingRafael C. Gonzalez andباتك٨۵٠٢يحيرشت٣٠٣٠ريوصت شزادرپ٧٣٩۵٢١١١۵٠٢٨
Richard E. Woods

١٣٨٠٢٠٠٢Prentice Hall,
2nd Edition

 ،٢-٦ ،١-٦ ياھ شخب طقف( ٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم٨ لصف و )٤-٦ و٣-۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس٨٣٩۵٢١١١۵٠٢٩
Advanced Computer Architecture andباتك٨۴٧٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپرتويپماك يرامعم٩٣٩۵٢١١١۵٠٣١

Parallel Proces
Hesham El-Rewini and Mostafa

Abd-El-Barr
١٣٨٣٢٠٠۵Wiley-

Interscience
:Introduction to Parallel Processingباتك٨۵٣۶يحيرشت و يتست٣٠٣٠يزاوم شزادرپ١٠٣٩۵٢١١١۵٠٣٢

Algorithms an
Behrooz Parhami١٣٨٠٢٠٠٢Kluwer

Academic
Publishers

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 مرن يسدنهمرد هتفرشيپ ثحابم١١٣٩۵٢١١١۵٠٣۶
رازفا

Corporate Portals Empowered withباتك٨۴٩۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠
XML and Web Servi

Anura Guruge١٣٨١٢٠٠٣Digital Pressدوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

 يسدنهمو هربخ ياهمتسيس١٢٣٩۵٢١١١۵٠٣٨
شناد

Expert Systems: Principles andباتك٨۵١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴
Programming

Joseph C. Giarratano and Gary
D. Riley

١٣٧۶١٩٩٨Course
Technology,

3rd Editio

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ميمصت ينابيتشپ ياهمتسيس١٣٣٩۵٢١١١۵٠٣٩
يريگ

Decision Support System andباتك٨۴٩٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴
Intelligent Systems

E. Turban, J E.Aronson١٣٨٣٢٠٠۵Prentice Hall ,
7th Edition

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

,Fundamentals of Neural NetworksLaurene V. Fausett١٣٧٢١٩٩۴Prentice Hallباتك٨٨٢٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴يبصع ياھ هكبش١۴٣٩۵٢١١١۵٠۴٠
US Edition

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴هداد هاگياپرد هژيو ثحابم١۵٣٩۵٢١١١۵٠۴١
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يھارف دمحا-اهنت رفعجاھ متيروگلا يحارط و ليلحت يشيامزآ۵٢٩٠يحيرشت و يتست٣٠٣۶اهمتيروگلا يحارط١۶٣٩۵٢١١١۵٠٧٨
 تساريو( اھ هداد هاگياپ يداينب ميھافمباتك۶۴٠٨يحيرشت و يتست٣٠٣۶اھ هداد هاگياپ يحارط لوصا١٧٣٩۵٢١١١۵٠٨٨

)مراهچ
 )٨ و٧ ،٤ ياھراتفگ زجب( ١٥ راتفگ رخآ ات٣ راتفگ زاهولج١٣٩٣٢٠١۴يھوكنار يناحور

.دوش هعلاطم
 مايپ نايوجشناد هژيو(لماع ياهمتسيسباتك۶١۴۵يحيرشت و يتست٣٠٣٠لماع ياهمتسيس١٨٣٩۵٢١١١۵١١٣

)رون
نسحم-ماردپ نيسحزگنيلاتسا مايليو

ينانكشم يقيدص
٣ ،)٤-٢ رخآ ات١-٢ زا( ٢ ،)٧-١ رخآ ات١-١ زا( ١ياھ لصفيياهب خيش١٣٩۴٢٠١۵

 ات١-٥ زا( ٥ ،)٣-٤ رخآ ات١-٤ زا( ٤ ،)٦-٣ رخآ ات١-٣ زا(
٨ ،)٥-٧ رخآ ات١-٧ زا( ٧ ،)٦-٦ رخآ ات١-٦ زا( ٦ ،)٥-٥ رخآ
 زا( ١١ لصف و )٢-٩ رخآ ات١-٩ زا( ٩ ، )٢-٨ رخآ ات١-٨ زا(

 ناياپ مهم لياسم انمض .دوش هعلاطم )٧-١١ رخآ ات١-١١
.دريگ رارق هجوت دروم زين لصف رھ

-يمق داژنرفعجنمسرپ سارگوررازفا مرن يسدنهمباتك۶٧٩٧يحيرشت و يتست٢٣٠٣٠رازفا مرن يسدنهم١٩٣٩۵٢١١١۵١١۵
يبارحم

.دوش هعلاطم٢٣ لصف رخآ ات١٢ لصف زاراگن شناد١٣٩٣٢٠١۴

 يياراك يسررب و يزاس لدم٢٠٣٩۵٢١١١۵٢۵١
 شزومآ (يرتويپماك ياھ متسيس
) روحم

Computer systems performanceباتك٨۴٩١يحيرشت و يتست٣٠٢۴
evaluation and prediction

Paul J. Michel& Howard E.
Michel

١٣٨١٢٠٠٣Digital Press

 نئمطم ياھرازفا مرن يحارط٢١٣٩۵٢١١١۵٢۵٢
) روحم شزومآ (

Software Fault Tolerance Techniquesباتك٨۵٧۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴
and Implentation

Laure L. Pullum١٣٧٩٢٠٠١Artech House

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٢٣٩۵٢١١١۵٢۵٧
شزومآ ( اھ هداد رابنا و يواك هداد٢٣٣٩۵٢١١١۵٢۵٨

) روحم
Data Mining: Concepts andباتك١٠٣٢٩يحيرشت و يتست٢٠١۶

Techniques, Third Edition
Jiawei Han, Micheline Kamber,

Jian Pei
١٣٩٠٢٠١٢Morgan

Kaufman,Elsevier
دوش هعلاطم١٠ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تيآ ديعسديسراتفگ لانگيس شزادرپ ينابم يشيامزآ۵٣٩٢يحيرشت٢٠١۶) روحم شزومآ ( راتفگ شزادرپ٢۴٣٩۵٢١١١۵٢۵٩
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
11:59 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

زمين شيمي-12: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1391حسين پروينبلورشناسي نوريقطعي4914تستي11632بلور شناسي نوري239521116308
از ھر بخش مقدمه، ھدف كلي درس، راھنماي مطالعه و 1346پيام نور1388مھين محمديجيمز دوايت ديناكاني شناسي غيرسيليكاتھاآزمايشي 4826تستي311832مباني كاني شناسي339521116309

نحوه مطالعه كانيھا و  -. ھدف كلي بخش فرا گرفته شود
در ھر گروه يا خانواده از كانيھا  -. بندي كانيھا تقسيم

مشخصات كلي شامل ساختمان كانيھاي اصلي و 
مشخصات  -. بندي فرا گرفته شود كانيھاي مھم و تقسيم

طال، نقره، مس، : فلزات آزاد: كانيھاي زير فرا گرفته شود
گوگرد، الماس، گرانيت : پالتين، آھن غيرفلزات آزاد

آكانتيت، كالكوسيت، بورنيت، گالن، : سولفيدھا
اسفالريت، كالكوپيريت، سينابر، اورپيمان، پيريت، 

پيراژريت، پروستيت : ھا موليبدنيت سولفوسالت
كوپريت، كروندوم، ھماتيت، ايلمنيت، اورانينيت،  :اكسيدھا

: بوكسيت ھاليدھا: ماگنتيت، كروميت ھيدروكسيدھا
گروه كلسيت، : ھا نمك طعام، سيلويت، فلوئوريت كربنات

كلسيت، گروه آراگونيت، آراگونيت، گروه دولوميت، 
ھا و ، ماالكيت نيترات OHدولوميت، كانيھاي كربناته حاوي 

ھا و  نيتراتيت، شوره، بوراكس سولفات: ھا بورات
گروه باريت، باريت، كانيھاي سولفاته آبدار، : ھا كرومات

. ولفراميت، شيليت: ھا و موليبدات ژيپس تنگستات
آپاتيت، توركواز مطالعه: ھا ھا و وانادات ھا، ارسنات فسفات
.شود

موارد زير مطالعه . بازديد صحرايي انجام شود  13472پيام نور1391سيروس اترديكاني شناسي سيليكات ھاقطعي4902تستيمباني كاني شناسي39521116309
ھاي كلي كتاب،  پيشگفتار، راھنماي مطالعه، ھدف:شود

بندي  ھا، اساس تقسيم مقدمه، كاربرد سيليكات
در ھر زيررده ھدف  -. ھاي مربوطه ھا و زيررده سيليكات

ھاي رفتاري و مشخصات كلي زير رده فرا  كلي و ھدف
شده  ھاي زير كاني ھاي فھرست از زيررده -. گرفته شود

گروه اوليوين، اوليوين، : ھا نزوسيليكات: فرا گرفته شوند
آندالوزيت، (ھا  گروه گارنت، گروه آلومينوسيليكات

، زيركن، استاروليت، اسفن )سيليمانيت، كيانيت
اپيدوت، كلينوزوئيزيت، وزوويانيت : ھا سوروسيليكات
: ھا تورمالين، كرديريت اينوسيليكات: ھا سيكلوسيليكات

گروه پيروكسن، سري انستاتيت، ارتوفروسيليت، سري 
كاني و : ھا پيروكسن ديوپسيد، ھدنبرژيت، آكميت شبه

كاني ھاي ھورنبلند،ترموليت :الستونيت آمفيبول 
گروه كاني ھاي رسي :،اكتينوليت فيلوسيليكات ھا

،گروه )موسكويت و بيوتيت(،گروه ميكا )كائولينيت و تالك(
گروه :تكتوسيليكات ھا).كلريت(سرپانتين،گروه كلريت 

،گروه فلدسپات ،فلدسپات ھاي پتاسيم )كوارتز(سيليس
،فلدسپات ھاي )ميكروكلين ،ارتوكالز،سانيدين(دار

،گروه فلدسپاتوئيد)آلبيت،آنورتيت(پالژيوكالز
،گروه زئوليت)لوسيت،نفلين(

 5، )5-4و  4-4به جزء بخش ھاي  (4، 3، 2، 1فصل ھاي 2310پيام نور1389محمد بھراميكارلتن مور -برايان ميسنمباني ژئوشيميقطعي5007تستي3018مباني زمين شيمي439521116320
-5تا آخر  1-5-5و  7-3-5تا آخر  1-3-5به جزء بخش ھاي (

مطالعه شود 11و  6، )5-2
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 539521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

راھنماي تحقيق براي دانشجويان علوم كتاب9179تستي2016روش تحقيق در زمين شناسي639521116442
زمين

--آرين زمين1384انوشيروان كني

فريد مر،سروش نلسون ايباي.جي مباني زمين شيمي زيست محيطيكتاب7777تستي و تشريحي2016زمين شيمي زيست محيطي739521116444
مدبري ،گيتي فرقاني 

تھراني

مركز نشر 1391
دانشگاھي

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147

برداري و تجزيه دستگاھي  نمونهكتاب9208تستي و تشريحي2016روش ھاي آناليز دستگاھي839521116445
محيطي  ھاي معدني و زيست نمونه

)ويرايش دوم(

جھاد 1391ھاشم باقري
دانشگاھي 
واحد اصفھان

.مطالعه شود 12و  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5فصل ھاي 1129

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016زمين شيمي آلي939521116446
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016زمين شيمي غير آلي1039521116447
مواد (اصول اكتشافات ژئو شيمياييكتاب9554تستي و تشريحي2016زمين شيمي اكتشافي1139521116448

)معدني
نشر دانشگاه 1394حسني پاك

تھران
.حذف شود 13و  6، 5فصل ھاي 1120

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016زمين شيمي ايزوتوپي1239521116449
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دانشگاه پيام نور
11:59 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

زمين شيمي-12: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
-Hydrothermal mineral depositsPirajno, F.,1387Springerكتاب9690تشريحي2016زمين شيمي سياالت گرمابي 1339521116450

Verlag
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016زمين شيمي گوشته و ھسته1439521116451
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016زمين شيمي عناصر كمياب خاكي1539521116452
زمين شيمي جايگاھھاي زمين 1639521116454

ساختي
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

زمين شيمي و فرايندھاي 1739521116456
ماگمايي

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

--پيام نور1390ناصر ارزانيمباني خاك شناسيآزمايشي 5517تشريحي2016زمين شيمي خاك1839521116457
.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717پيام نور1391ناصر ارزانيژئو شيمي رسوبيآزمايشي 5678تشريحيزمين شيمي خاك39521116457

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016زمين شيمي كاربردي1939521116459
زمين شيمي سامانه ھاي 2039521116481

آتشفشاني 
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016زمين شيمي پساب ھاي معدني 2139521116482
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016شيمي مواد زمين -فيزيك 2239521116483
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016مفاھيم پايه تر موديناميك 2339521116484
--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2439521220658
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دانشگاه پيام نور
15:02 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

آب زمين شناسي-13: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1389ھمايون مقيميھيدروژئوشيميآزمايشي 5189تستي2012ھيدروژئوشيمي239521116072
آب ھاي زيرزميني و مسائل 339521116194

ژئوتكنيكي
.مطالعه شود 12و  11، 10، 9فصل ھاي 1200دانشگاه تھران1391حسين معماريانزمين شناسي مھندسي و ژئوتكنيككتاب6480تستي و تشريحي2016

مديريت برنامه ريزي و اقتصاد 439521116195
منابع آب

--دانشگاه رازي1389عبدهللا طاھري تيزرومديريت منابع آبھاي زير زمينيكتاب5957تستي و تشريحي2016

دانشگاه 1391عليزاده و ھمكارانھوا و اقليم شناسيكتاب8456تستي و تشريحي2016ھواشناسي و اقليم شناسي539521116196
فردوسي

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 4فصل ھاي 2339

تغذيه مصنوعي و سدھاي 639521116198
زيرزميني

--ترآوا اھواز1389ھمايون كتيبهسدھاي زيرزمينيكتاب7747تستي و تشريحي2016

تغذيه مصنوعي و سدھاي 39521116198
زيرزميني

دانشگاه آزاد 1384تشكري، ميرزائيتغذيه مصنوعي آبھاي زيرزمينيكتاب8670تستي و تشريحي
اسالمي قائم 

شھر

--

سيستم ھاي اطالعات جغرافيايي براي كتاب8215تستي11832سامانه اطالعات جغرافيايي739521116323
مدل سازي به -دانش پژوھان علوم زمين

GISكمك 

گروه اطالعات زمين بونھام كارتر
شناسي و معدني 

اكتشاف كشور

سازمان زمين 1379
شناسي 

كشور

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

--پيام نور1390محمود صداقتآب ھاي زيرزميني -زمين و منابع آبآزمايشي 5375تستي و تشريحي3018آبھاي زيرزميني839521116328
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 939521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

انتشارات 1392ايل بيگي -پور طبريديويد كيث تاد، الري دبليوميز)جلد اول(ھيدرولوژي آب زيرزميني كتاب10004تستي و تشريحي2016آب زمين شناسي پيشرفته1039521116465
دانشگاھي 

كيان

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي  1از جلد 180

انتشارات 1395ايل بيگي-پور طبريديويد كيث تاد،الري دبليوميز)جلد دوم( ھيدرولوژي آب زير زميني كتاب10219تستي و تشريحيآب زمين شناسي پيشرفته39521116465
دانشگاھي 

كيان

 .مطالعه شود 14و ) 11-8مبحث  (8، 6فصل ھاي 2391

دانشگاه امام 1393امين عليزادهاصول ھيدرولوژي كاربرديكتاب6692تستي و تشريحي2016آب شناسي پيشرفته1139521116466
)ع(رضا

مطالعه شود 19و  18، 17، 15، 14، 12ھاي  فصل2360

انتشارات 1393فرزين حاجي جمشيديرياضي مھندسيكتاب10008تشريحي3024رياضيات تكميلي1239521116471
ويرايش -صفار
چھارم

و از مبحث دوم  5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي : از مبحث اول2289
.مطالعه شود 5و  2، 1فصل ھاي 

ابن شھرآشوب، باتاچارتا، جانسون)جلد ا(مفاھيم و روشھاي آماري كتاب6054تستي2016آمار و احتماالت1339521116472
ميكائيلي

مركز نشر 1388
دانشگاھي

-4 (4، )8-3و 6-3، 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 (3فصل ھاي 1349
-6 (6، )5-5و  4-5، 3-5، 2-5 (5، )6-4و  4-5، 4-4، 4-3، 1
7و  4-7، 2-7، 1-7 (7) 7-6و  6-6، 6-5، 6-4، 6-3، 6-2، 1
مطالعه ) 7-8و  5-8، 4-8، 3-8، 2-8، 1-8 (8و فصل ) 5-

.شود
ابن شھرآشوب، باتاچارتا، جانسون)2جلد (مفاھيم و روشھاي آماري كتاب6097تستيآمار و احتماالت39521116472

ميكائيلي
مركز نشر 1388

دانشگاھي
، 2-10، 1-10بخش ھاي : 10، فصل 2-9بخش : 9فصل 672

، فصل 2-12بخش : 12، فصل 10-7، 10-5، 10-4، 10-3
.مطالعه شود 14-3، 14-2، 14-1بخش ھاي : 14

ابوالفضل آنتينوپالتابدمار،لوئيس آرگواسآشکارسازي و مقابله با نشت از سدھاكتاب10005تستي2016ردياب ھا1439521116473
شمسايي،کبير 

رسولي

دانشگاه علم و1384
صنعت

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6فصل ھاي 1151

دانشگاه شھيد1389محمد محموديان شوشتريھيدروليك آبھاي زيرزمينيكتاب7829تستي و تشريحي211616ھيدروليك آبھاي زير زميني1539521116474
چمران

--

داده ھاي کيفي (مباني ھيدروژئوشيمي كتاب10068تستي و تشريحي2016آب زمين شيمي1639521116475
)آب، آناليز و تفسير

امير صابري نصر، مجيدآرتور ھانسالو
دشتي برمکي، نينا 

محمودي

انتشارات اميد 1394
انقالب

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 ,Applied Groundwater Modelingكتاب8410تستي2016مدل سازي آبھاي زير زميني1739521116476
Simulation of flow and Advective 

Transport

Anderson, M. P. And 
Woessner, W. W

1370Academic 
Press Inc

.مطالعه شود 7و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 751

--پيام نور1391ھمايون مقيميھيدروژئولوژي كارستآزمايشي 8849تستي و تشريحي211616آب شناسي كارست1839521116477
 Contaminant HydrogeologyC. W. Fetter1387Waveland Prكتاب8414تستي2016آلودگي آبھاي زير زميني1939521116478

Inc
.مطالعه شود 9و  7، 5، 4، 2ھاي  فصل2411

تكنيك ھاي حفاري و اصول استخراج كتاب6216تستي و تشريحي2016بھره برداري از آب ھاي زير زميني2039521116479
آبھاي زيرزميني

جھاد 1375حجت اله ضيايي
دانشگاھي

.مطالعه شود 8و  7، 2، 1ھاي  فصل2410

سياوش بھروز دبليو فتر،چارلز ويالرد.سيھيدروژئولوژي کاربرديكتاب10007تستي و تشريحي2016آب زمين شناسي كاربردي2139521116504
کوھنجاني، نوذر 

ساماني

انتشارات نويد 1394
شيراز

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164
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دانشگاه پيام نور
15:02 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

آب زمين شناسي-13: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
طرح 1378آغاسي، افراسيابيانھيدروژئولوژي کارستكتاب10069تستي و تشريحي2016زمين ريخت شناسي كارست 2239521116505

استانداردھاي 
مھندسي 

کشور

 16و  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5فصل ھاي 2357
.مطالعه شود

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 2فصل ھاي 1023دانشگاه تھران1393منزويرساني شھري آبكتاب10006تستي و تشريحي2016آب رساني 2339521116521
--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2439521220658
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دانشگاه پيام نور
15:06 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

زلزله شناسي-14: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 239521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

.مطالعه شود 2فصل 631دانشگاه تھران1391حسينيه حاجب -زمرديان ژئوفيزيك كاربردي جلد اولكتاب6484تشريحي2016مباني گراني سنجي339521116462
.مطالعه شود 3فصل 638دانشگاه تھران1391حسينيه حاجب -زمرديان ژئوفيزيك كاربردي جلد اولكتاب6484تشريحي12016ژئو مغناطيس 439521116463
روش ھاي سن يابي ايزوتوپيك 539521116464

وراديومتريك وكاربرد آنھا در 
ژئوفيزيك

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048دانشگاه تھران1366محمد ولي ولي زادهژئوکرونولوژيكتاب10013تشريحي2016

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717اميركبير1391محمد آريامنش، زھرا محمودپورژئوديناميككتاب6589تشريحي2016ژئوديناميك639521116469
دانشگاه 1392بھمن مھريمحاسبات عدديكتاب10073تشريحي2016روشھاي محاسبات عددي 739521116470

صنعتي امير 
کبير

--

پژوھشگاه 1384مھدي زارعمقدمه اي برزلزله شناسي كاربرديكتاب8063تشريحي111816زلزله شناسي 839521116490
المللي  بين
شناس زلزله

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

--Active TectonicsKeller, E. A., and Pinter1374Printice Hallكتاب8407تشريحي11816مباني لرزه زمين ساخت 939521116491
ھاي  دانش1392آريامنشتئوري انتشار امواج االستيككتاب9204تشريحي2016تئوري انتشار امواج كشسان1039521116492

بنيادي
--

--پيام نور1394دكتر زمان ملك زادهفيلتر ھاي ديجيتالجزوه9555تشريحي3024تحليل سريھاي زماني ژئوفيزيكي1139521116493
پژوھشگاه بين 1389مھدي زارعمباني تحليل خطر زمين لرزهكتاب8060تشريحي2211616شناسي  زلزله1239521116494

المللي زلزله
--

 An Overview of Selected Seismicكتاب8409تشريحي2شناسي  زلزله39521116494
Hazard Analysis Methodologies

Green, A. R., and Hell, W.,1372University of 
Illinois

--

نگرشي (اصول مھندسي زلزله کاربردي كتاب10009تشريحي211616زلزله شناسي مھندسي1339521116495
ايران و  2800نو بر ضوابط استاندارد 

)تشريح روش ارتعاشات پيشا

راضيه يوسفي  -نويد سياه پلو
حاجيوند

.مطالعه شود 8و  3، 2، 1فصل ھاي 2309فرھنگ متين1388

 Instrumentation in earthquakeكتاب10010تشريحي11816زلزله شناسي دستگاھي1439521116496
seismology

Jns Havskov and Gerardo 
Alguacil

1384Springer747 مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي.

 EARTHQUAKE RESEARCH ANDكتاب10011تشريحي2016شناسي مباني مدلسازي در زلزله1539521116497
ANALYSIS – NEW FRONTIERS IN 

SEISMOLOGY

Sebastiano D’Amico1390InTech717 مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي.

شناسي جنبش نيرومند  زلزله1639521116498
زمين

پژوھشگاه 1384مھدي زارعمقدمه اي برزلزله شناسي كاربرديكتاب8063تشريحي211616
المللي  بين
شناس زلزله

.مطالعه شود 8و  7، 6، 5فصل ھاي 1125

دانشگاه شھيد1377پوركرماني، آرينخيزي ايران لرزهكتاب9188تشريحي2016لرزه زمين ساخت ايران1739521116499
بھشتي

--

.مطالعه شود 8و  5، 2، 1فصل ھاي Advances in Earthquake PredictionRagnar Stefa´nsson1389InTech2350كتاب10012تشريحي2016پيش نشانگرھاي زلزله1839521116500
رھنمودھايي در شناسايي حرکات كتاب10102تشريحي2016مباني زلزله شناسي ديرين1939521116501

تکتونيکي جوان و فعال
پژوھشگاه 1378شھريار سليماني

زلزله شناسي 
و مھندسي 

زلزله

--

دانشگاه 1385حيدريان شھري-تري واالس -تورن ليشناسي مدرن جھاني لرزهكتاب7773تشريحي211616شناسي لرزه2039521116502
فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود 6و  5، 1فصل ھاي 947

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي Introduction to seismologyShearer1378Oxford1094كتاب8428تشريحيشناسي لرزه39521116502
سازمان 1391سعيده احمدي-محمد آريامنشژئوالكتريككتاب7741تشريحي211616ژئوالكتريك2139521116503

جغرافيايي 
نيروھاي 
مسلح

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

عبدهللا اروين كريزيگرياضيات مھندسي پيشرفته جلد دومكتاب7886تشريحي3024رياضيات پيشرفته در ژئو فيزيك2239521116507
شيدفر،عليمردان 

شاھرضايي

.مطالعه شود 16و  15، 12، 11، 10فصل 610دالفك1392

--پيام نور1392محمد خلجزمين شناسي ساختاريآزمايشي 5613تستي و تشريحي211616زمين شناسي ساختاري2339521116509
 -جلد اول  -زمين شناسي فيزيكي آزمايشي 7242تستي و تشريحي211616زمين شناسي عمومي2439521124015

فرآيندھاي بيروني
.مطالعه شود 14و  13، 5، 3فصل ھاي 2332پيام نور1389حسين معماريان -محمود صداقت

 -زمين شناسي فيزيكي جلد دومآزمايشي 8276تستي و تشريحيزمين شناسي عمومي39521124015
فرآيندھاي دروني

.مطالعه شود 20و  19، 17فصل ھاي 2354پيام نور1391حسين معماريان محمود صداقت

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2539521220658
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دانشگاه پيام نور
14:21 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)چينه شناسي وفسيل شناسي (زمين شناسي -41: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
كبريايي زاده ،سيد احمد بابا زاده ديرين بوم شناسيآزمايشي 9553تستي و تشريحي2016پالئواكولوژي239521116112

،عبدالمجيد موسوي نيا
--پيام نور1394

عرفان  -زاده  محمدرضا كبريايي داران شناسي مھره فسيلآزمايشي 5483تستي و تشريحي2016فسيل شناسي مھره داران339521116115
كوروش رشيدي -خسروي

تا انتھاي ) کوسه ھاي اوليه و جيم راھھا (67از صفحه 1458پيام نور1389
، از 6تا انتھاي فصل ) دايناسورھا (153، از صفحه 3فصل 

حذف  9و فصل  8تا انتھاي فصل ) پريماتھا (277صفحه 
.شود

سازمان زمين 1392علي آقانباتيزمين شناسي ايرانكتاب8706تستي و تشريحي2016چينه شناسي ايران439521116116
شناسي

دونين در آذربايجان  157به جزء صفحات  (4فصل ھاي 2018
كربونيفر در 168سيرجان،  -دونين در سنندج  158، ]ماكو[

ترياس پسين در  204تا  202به جزء صفحات  (5، )مشھد
رخساره استثنايي ترياس  222تا  218البرز، صفحات 
چرخه رسوب ھاي زغال دار البرز،  232ايران، صفحه 

سيرجان، صفحات  -ژوراسيك سنندج  260تا 257صفحات 
 312تا  310كرتاسه در البرز شمالي، صفحات  302تا  294

پشت بام،  -رخساره سكويي كرتاسه در بلوك يزد 
و ) جندق -كرتاسه در منطقه خور  321تا  314صفحات 

پالئوسن در ايران  369تا  365به جزء صفحات  (6فصل 
ائوسن  374تا  370، صفحات ...]از ناحيه لگركوه [مركزي 

تا  417، صفحات ...]در منطقه زنجان و [در ايران مركزي 
بخش. مطالعه شود) در مكران... پالئوسن، ائوسن و  428

.ھاي ماگماتيت و دگرگوني حذف شود
دانشگاه پيام 1393ميرزائي -زاده كبرياييتحول و اصول فيلوژنيآزمايشي 9279تستي2016تحول واصول فيلوژني539521116117

نور
--

مركز نشر 1386فاطمه واعظ جواديديرينه شناسي گياھيكتاب7719تستي و تشريحي11816فسيل شناسي گياھي پيشرفته639521116119
دانشگاھي

--

--دانشگاه تھران1386خسرو خسروتھراني)جلد اول(رخساره ھاي ميکروسکپي كتاب6471تشريحي11816ميكروفاسيس پيشرفته739521116120
.مطالعه شود) 723تا  657از صفحه  (14فصل Microfacies of Carbonate RocksFlugel.SPRINGER1380ringer .FLUGEL1824كتاب8431تشريحيميكروفاسيس پيشرفته39521116120

از تمامي بخش ھا، شرح تصاوير مربوطه به گونه ھاي 178تك رنگ1389محمد قويدل سيوكيپالينو لوژي وكاربرد آن در زمين شناسيكتاب7660تستي و تشريحي11816پالينولوژي839521116121
مختلف براي مطالعه آزمايشگاھي بوده و با توجه به 

نمونه ھاي موجود در آزمايشگاه دانشگاه، اساتيد مدرس 
.از اين بخش ھا سوال امتحاني طرح خواھند نمود

زمين شناسي ايران وكشورھاي 939521116122
ھمجوار

سازمان 1392سيدعلي آقانباتيشناسي ايران و كشورھاي ھمجوار زمينكتاب9205تشريحي2016
شناسي  زمين

و اكتشافات 
معدني كشور

شناسي  از ھر فصل صرفاً مطالب مربوط به زمين1843
شناسي مطالعه شود ساختاري و چينه

--پيام نور1395رحيم شعبانيانسنگ چينه نگاريآزمايشي 10415تستي و تشريحي2016ليتوستراتيگرافي1039521116139
بيوزوناسيون ومدلھاي 1139521116169

بيوستراتيگرافي
بايوزوناسيون ومدل ھاي جزوه7189تستي و تشريحي2016

بايواستراتيگرافي
--پيام نور1390شعبانيانشعبانيان

شرايط زيست، فسيل  -آثار فسيلي فرادرسي5023تستي2016ايكنولوژي1239521116216
شدن و كاربردھا

.حذف شود 11فصل 612پيام نور1391غالمعلي شايگانريچاردگ بروملي

-رخساره بنتونيکي با تکيه بر انتشار روزنجزوه9557تستي2016رخساره ھاي بنتونيكي1339521116217
زي داران کف

--پيام نور1394سيد احمد بابازاده

مطالعه ) 348تا صفحه  10فصل  (10و  4، 3، 2فصل ھاي plankton stratigraphyBolli.saunders.nielsen,1382cambrige1001كتاب8435تستي و تشريحي2016رخساره ھاي پالنكتونيكي1439521116218
.شود

كبريايي زاده ،سيد احمد بابا زاده ديرين بوم شناسيآزمايشي 9553تستي و تشريحي2016)آموزش محور ( پالئواكولوژي1539521116220
،عبدالمجيد موسوي نيا

--پيام نور1394

آموزش ( تحول و اصول فيلوژني1639521116221
)محور 

دانشگاه پيام 1393ميرزائي -زاده كبرياييتحول و اصول فيلوژنيآزمايشي 9279تستي2016
نور

--

زمين شناسي ايران و كشورھاي 1739521116222
)آموزش محور ( ھمجوار

سازمان 1392سيدعلي آقانباتيشناسي ايران و كشورھاي ھمجوار زمينكتاب9205تشريحي2016
شناسي  زمين

و اكتشافات 
معدني كشور

شناسي  از ھر فصل صرفاً مطالب مربوط به زمين1843
شناسي مطالعه شود ساختاري و چينه

بيوزوناسيون و مدلھاي 1839521116223
)آموزش محور ( بيوستراتيگرافي

بايوزوناسيون ومدل ھاي جزوه7189تستي و تشريحي2016
بايواستراتيگرافي

--پيام نور1390شعبانيانشعبانيان

--پيام نور1395رحيم شعبانيانسنگ چينه نگاريآزمايشي 10415تستي و تشريحي2016)آموزش محور ( ليتوستراتيگرافي1939521116224
شرايط زيست، فسيل  -آثار فسيلي فرادرسي5023تستي2016)آموزش محور ( ايكنولوژي2039521116225

شدن و كاربردھا
.حذف شود 11فصل 612پيام نور1391غالمعلي شايگانريچاردگ بروملي

آموزش ( رخساره ھاي بنتونيكي2139521116226
)محور 

-رخساره بنتونيکي با تکيه بر انتشار روزنجزوه9557تستي2016
زي داران کف

--پيام نور1394سيد احمد بابازاده
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دانشگاه پيام نور
14:21 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)چينه شناسي وفسيل شناسي (زمين شناسي -41: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
رخساره ھاي پالنكتونيكي2239521116227

)آموزش محور ( 
مطالعه ) 348تا صفحه  10فصل  (10و  4، 3، 2فصل ھاي plankton stratigraphyBolli.saunders.nielsen,1382cambrige1001كتاب8435تستي و تشريحي2016

.شود
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032)آموزش محور ( سمينار 2339521116244
--پيام نور1390ناصر ارزانيآزمايشگاه سنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4895تستي و تشريحي211232سنگ ھاي رسوبي2439521116311

.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1390حسين پروينسنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4913تستي و تشريحيسنگ ھاي رسوبي39521116311
.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1388مھناز پروانه نژاد شيرازيماكروفسيل - 1ديرينه شناسي آزمايشي 5411تستي211232ماكروفسيل -ديرينه شناسي 2539521116314
--پيام نور1395کوروش رشيدي2ديرينه شناسي آزمايشي 9997تستي211232ريز ديرينه شناسي 2639521116315
--پيام نور1390علي بابا چھرازيچينه شناسيقطعي5075تستي3018چينه شناسي2739521116316
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 2839521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

--پيام نور1390موسي باقري -رحيم شعبانيانفرامينفرھا -ديرينه شناسي روزنبران آزمايشي 5611تستي و تشريحي211616ميكروفسيل فرامينفرا2939521116376
--پيام نور1393زاده بابازاده، كبريايي)غير روزنبران(ميكروفسيل غيرفرامينيفرا آزمايشي 9206تستي و تشريحي11816ميكروفسيل غيرفرامينفرا3039521116377
ماكروفسيل ھاي (بي مھرگان سنگواره كتاب7657تستي و تشريحي211616فسيل شناسي بي مھرگان3139521116378

)جلدي 2) (جانوري
دانشگاه 1384وزيري مقدم-طاھري -جعفريان

اصفھان
و ھمچنين مطالب مربوط به راسته ھا  3، 2، 1فصل ھاي 2019

و جنس ھاي فسيل و مباحث تحت عنوان اصطالحات و يا 
.حذف شود) مورفولوژي(ويژگي ھاي ريخت شناسي 

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 3239521220658
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دانشگاه پيام نور
14:26 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

پترولوژي -زمين شناسي-42: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
.حذف شود 17و  16، 15، 14، 13فصل ھاي 2322پيام نور1390ناصر ارزاني -عليرضا نجف زادهزبان تخصصي زمين شناسيآزمايشي 5568تستي2016زبان تخصصي زمين شناسي239521116012
ارزيابي، (كاربرد داده ھاي ژئوشيميايي كتاب7768تشريحي3024زئوشيمي پيشرفته339521116249

)نمايش، تفسير
عليرضا كريم زاده ھاگ رولينسون

ثمرين
مطالعه ) 444تا  389صفحات  (6و  5، 4، 3، 1فصل ھاي 2017دانشگاه تبريز1381

.شود
دانشگاه پيام 1393احدنژاد1ھاي آذرين  پترولوژي سنگآزمايشي 9278تشريحي1211616پترولوژي سنگ ھاي آذرين439521116258

نور
--

دانشگاه تربيت 1389احمدي-معين وزيري پتروگرافي و پترولوژي سنگ ھاي آذرينكتاب7662تشريحي2211616پترولوژي سنگ ھاي آذرين 539521116259
معلم تھران

.مطالعه شود 11و  10، 9، 7فصل ھاي 1177

راھنماي كاربردي سنگ ھا و فرآيند ھاي كتاب9209تشريحي2پترولوژي سنگ ھاي آذرين 39521116259
آذرين

تا  322از صفحه  (8و ) 86تا  26از صفحه  (2فصل ھاي 1842رزقي1389اله پور
.مطالعه شود) 390

محمد ولي ولي زاده كورت بوخر،مارتين فريپتروژنز سنگھاي دگرگونيكتاب9409تشريحي211616پترولوژي سنگ ھاي دگرگوني639521116260
محمود صادقيان_ 

انتشارات 1379
دانشگاه تھران

--

--پيام نور1390نجف زاده -بھاري فر ماگماتيسم ودگرگوني ايرانجزوه7231تشريحي2016ماگمانيسم ودگرگوني ايران739521116261
محمد ولي زاده و كونتر فاراصول زمين شناسي ايزوتوپيكتاب5997تشريحي2016ژئو كرونولوژي839521116262

ھمكاران
دانشگاه 1385

صنعتي 
شاھرود

.مطالعه شود 18و   17،  16، 15، 8،  7، ،4، 3فصل ھاي 2260

ارزيابي، (كاربرد داده ھاي ژئوشيميايي كتاب7768تشريحيژئو كرونولوژي39521116262
)نمايش، تفسير

عليرضا كريم زاده ھاگ رولينسون
ثمرين

.مطالعه شود 6فصل 662دانشگاه تبريز1381

مطالعه بلورھا و كاربرد (بلورشناسي كتاب7609تشريحي2016راديو كريستالوگرافي939521116263
)اشعه ايكس در بلورشناسي

جھاد 1390حسين آشوري
دانشگاھي 

دانشگاه 
صنعتي 
اصفھان

تا آخر  131و از صفحه  7و فصل  56تا صفحه  33از صفحه 1479
کتاب حذف شود

.مطالعه شود 12و  11، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 2فصل ھاي 2113دانشگاه تھران1383علي درويش زادهآتشفشانھاورخساره ھاي آتشفشانيكتاب6416تشريحي2016آتشفشان شناسي پيشرفته1039521116264
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016ماگماتيسم وتكنونيك صفحه اي 1139521116265
زمين شناسي پوسته اقيانوسي كتاب6479تشريحي2016افيوليت ھا 1239521116266

)پترولوژي و ديناميك دروني(
.مطالعه شود 8و  7، 6فصل ھاي 1145دانشگاه تھران1381درويش زادهرنه موري -تيري ژوتو

Structures of Ophiolites and Dynamicكتاب8443تشريحيافيوليت ھا 39521116266
of Oceanic Lithosphere

Nicolas, A.1367Kluwer 
Academic

.مطالعه شود 10و  8، 2فصل ھاي 1033

.مطالعه شود 5و  4، 3فصل ھاي 1045دانشگاه تھران1378درويش زاده آسيابانھاميدل موستماگماھا و سنگھاي ماگماييكتاب6522تشريحي2016بازالت ھا 1339521116267
.مطالعه شود 10و  5فصل ھاي Igneous PetrogenesisM. Wilson1385Springer1113كتاب8425تشريحيبازالت ھا 39521116267

.مطالعه شود 6و  2، 1فصل ھاي 719دانشگاه تھران1378درويش زاده آسيابانھاميدل موستماگماھا و سنگھاي ماگماييكتاب6522تشريحي2016آندزيت ھا1439521116268
.مطالعه شود 8و  7فصل ھاي Igneous PetrogenesisM. Wilson1385Springer1156كتاب8425تشريحيآندزيت ھا39521116268

دانشگاه تربيت 1383فريبرز مسعوديفريبرز مسعوديميگماتيت ھاكتاب8795تشريحي2016ميگمانيت ھا1539521116269
معلم ته

--

--نور علم ھمدان1380اشرف تركيانD.B. Clarkeسنگ ھاي گرانيتوئيديكتاب8051تشريحي2016گرانيت ھا1639521116270
دانشگاه تربيت 1383حسين معين وزيريپترولوژي سنگ ھاي دگرگونيكتاب7663تشريحي2016واكنش ھاي دگرگوني1739521116271

معلم تھران
.مطالعه شود 10و  6، 5، 4، 3، 2فصل ھاي 1006

 Igneous and metamorphicكتاب8424تشريحيواكنش ھاي دگرگوني39521116271
petrology.2nd ed

Myron G. Best1381Blackwell 
Science Ltd

.مطالعه شود 16فصل 622

Page 1 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه3(کليه صفحات

23/01/2017https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پيام نور
14:26 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

پترولوژي -زمين شناسي-42: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
از ھر بخش مقدمه، ھدف كلي درس، راھنماي مطالعه و 1346پيام نور1388مھين محمديجيمز دوايت ديناكاني شناسي غيرسيليكاتھاآزمايشي 4826تستي311832مباني كاني شناسي1839521116309

نحوه مطالعه كانيھا و  -. ھدف كلي بخش فرا گرفته شود
در ھر گروه يا خانواده از كانيھا  -. بندي كانيھا تقسيم

مشخصات كلي شامل ساختمان كانيھاي اصلي و 
مشخصات  -. بندي فرا گرفته شود كانيھاي مھم و تقسيم

طال، نقره، مس، : فلزات آزاد: كانيھاي زير فرا گرفته شود
گوگرد، الماس، گرانيت : پالتين، آھن غيرفلزات آزاد

آكانتيت، كالكوسيت، بورنيت، گالن، : سولفيدھا
اسفالريت، كالكوپيريت، سينابر، اورپيمان، پيريت، 

پيراژريت، پروستيت : ھا موليبدنيت سولفوسالت
كوپريت، كروندوم، ھماتيت، ايلمنيت، اورانينيت،  :اكسيدھا

: بوكسيت ھاليدھا: ماگنتيت، كروميت ھيدروكسيدھا
گروه كلسيت، : ھا نمك طعام، سيلويت، فلوئوريت كربنات

كلسيت، گروه آراگونيت، آراگونيت، گروه دولوميت، 
ھا و ، ماالكيت نيترات OHدولوميت، كانيھاي كربناته حاوي 

ھا و  نيتراتيت، شوره، بوراكس سولفات: ھا بورات
گروه باريت، باريت، كانيھاي سولفاته آبدار، : ھا كرومات

. ولفراميت، شيليت: ھا و موليبدات ژيپس تنگستات
آپاتيت، توركواز مطالعه: ھا ھا و وانادات ھا، ارسنات فسفات
.شود

موارد زير مطالعه . بازديد صحرايي انجام شود  13472پيام نور1391سيروس اترديكاني شناسي سيليكات ھاقطعي4902تستيمباني كاني شناسي39521116309
ھاي كلي كتاب،  پيشگفتار، راھنماي مطالعه، ھدف:شود

بندي  ھا، اساس تقسيم مقدمه، كاربرد سيليكات
در ھر زيررده ھدف  -. ھاي مربوطه ھا و زيررده سيليكات

ھاي رفتاري و مشخصات كلي زير رده فرا  كلي و ھدف
شده  ھاي زير كاني ھاي فھرست از زيررده -. گرفته شود

گروه اوليوين، اوليوين، : ھا نزوسيليكات: فرا گرفته شوند
آندالوزيت، (ھا  گروه گارنت، گروه آلومينوسيليكات

، زيركن، استاروليت، اسفن )سيليمانيت، كيانيت
اپيدوت، كلينوزوئيزيت، وزوويانيت : ھا سوروسيليكات
: ھا تورمالين، كرديريت اينوسيليكات: ھا سيكلوسيليكات

گروه پيروكسن، سري انستاتيت، ارتوفروسيليت، سري 
كاني و : ھا پيروكسن ديوپسيد، ھدنبرژيت، آكميت شبه

كاني ھاي ھورنبلند،ترموليت :الستونيت آمفيبول 
گروه كاني ھاي رسي :،اكتينوليت فيلوسيليكات ھا

،گروه )موسكويت و بيوتيت(،گروه ميكا )كائولينيت و تالك(
گروه :تكتوسيليكات ھا).كلريت(سرپانتين،گروه كلريت 

،گروه فلدسپات ،فلدسپات ھاي پتاسيم )كوارتز(سيليس
،فلدسپات ھاي )ميكروكلين ،ارتوكالز،سانيدين(دار

،گروه فلدسپاتوئيد)آلبيت،آنورتيت(پالژيوكالز
،گروه زئوليت)لوسيت،نفلين(

--پيام نور1386فلوريز خيريآزمايشگاه سنگ شناسي آذرينآزمايشي 8161تستي211232سنگ ھاي آذرين1939521116312
.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1390فرھاد محرميسنگ شناسي آذرينآزمايشي 8272تستيسنگ ھاي آذرين39521116312

.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1389علي درويش زادهسنگ شناسي دگرگونيقطعي5085تستي211232سنگ ھاي دگرگوني2039521116313
آتشفشان شناسي پيشرفته 2139521116365

)آموزش محور(
.مطالعه شود 12و  11، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 2فصل ھاي 2113دانشگاه تھران1383علي درويش زادهآتشفشانھاورخساره ھاي آتشفشانيكتاب6416تشريحي2016

زمين شناسي پوسته اقيانوسي كتاب6479تشريحي2016)آموزش محور( افيوليت ھا2239521116366
)پترولوژي و ديناميك دروني(

.مطالعه شود 8و  7، 6فصل ھاي 1145دانشگاه تھران1381درويش زادهرنه موري -تيري ژوتو

Structures of Ophiolites and Dynamicكتاب8443تشريحي)آموزش محور( افيوليت ھا39521116366
of Oceanic Lithosphere

Nicolas, A.1367Kluwer 
Academic

.مطالعه شود 10و  8، 2فصل ھاي 1033

.مطالعه شود 6و  2، 1فصل ھاي 719دانشگاه تھران1378درويش زاده آسيابانھاميدل موستماگماھا و سنگھاي ماگماييكتاب6522تشريحي2016)آموزش محور(آندزيت ھا 2339521116367
.مطالعه شود 8و  7فصل ھاي Igneous PetrogenesisM. Wilson1385Springer1156كتاب8425تشريحي)آموزش محور(آندزيت ھا 39521116367

دانشگاه تربيت 1383فريبرز مسعوديفريبرز مسعوديميگماتيت ھاكتاب8795تشريحي2016)آموزش محور(ميگمانيت ھا2439521116368
معلم ته

--

--نور علم ھمدان1380اشرف تركيانD.B. Clarkeسنگ ھاي گرانيتوئيديكتاب8051تشريحي2016)آموزش محور( گرانيت ھا 2539521116369
.مطالعه شود 5و  4، 3فصل ھاي 1045دانشگاه تھران1378درويش زاده آسيابانھاميدل موستماگماھا و سنگھاي ماگماييكتاب6522تشريحي2016)آموزش محور(بازالت ھا2639521116370

.مطالعه شود 10و  5فصل ھاي Igneous PetrogenesisM. Wilson1385Springer1113كتاب8425تشريحي)آموزش محور(بازالت ھا39521116370
آموزش (واكنش ھاي دگرگوني 2739521116371

)محور
دانشگاه تربيت 1383حسين معين وزيريپترولوژي سنگ ھاي دگرگونيكتاب7663تشريحي2016

معلم تھران
.مطالعه شود 10و  6، 5، 4، 3، 2فصل ھاي 1006

آموزش (واكنش ھاي دگرگوني 39521116371
)محور

 Igneous and metamorphicكتاب8424تشريحي
petrology.2nd ed

Myron G. Best1381Blackwell 
Science Ltd

.مطالعه شود 16فصل 622
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دانشگاه پيام نور
14:26 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

3از  3: صفحه 3009: شماره گزارش

پترولوژي -زمين شناسي-42: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
ماگماتيسم وتكتونيك صفحه اي 2839521116372

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 2939521116373
)آموزش محور(

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 3039521220658
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دانشگاه پيام نور
14:07 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)اقتصادي (زمين شناسي -43: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
دانشگاه امير 1389سعيد عليرضاييGuilbert and Parkزمين شناسي كانسارھاكتاب9407تستي و تشريحي3024كانسارھاي آذرين ودگرگوني639521116129

كبير
کروميت پريدوتيت  399به جزء صفحه  (10، 9فصل ھاي 2348

تا  425به جزء صفحات  (11، )آلپي موآکوبا تا آخر فصل
و 528تا  517، 499تا  485، 480تا  471، 451تا  444، 440
.مطالعه شود 13و  12، )558تا  537

سيستم ھاي اطالعات جغرافيايي براي كتاب8215تستيGIS11832آشنايي با 2739521116248
مدل سازي به -دانش پژوھان علوم زمين

GISكمك 

گروه اطالعات زمين بونھام كارتر
شناسي و معدني 

اكتشاف كشور

سازمان زمين 1379
شناسي 

كشور

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

.حذف شود 8فصل 669پيام نور1388سيد جواد مقدسيکانه نگاري -مينرالوگرافي آزمايشي 5206تستي11632مينرالوگرافي339521116042
از ھر بخش مقدمه، ھدف كلي درس، راھنماي مطالعه و 1346پيام نور1388مھين محمديجيمز دوايت ديناكاني شناسي غيرسيليكاتھاآزمايشي 4826تستي311832مباني كاني شناسي2939521116309

نحوه مطالعه كانيھا و  -. ھدف كلي بخش فرا گرفته شود
در ھر گروه يا خانواده از كانيھا  -. بندي كانيھا تقسيم

مشخصات كلي شامل ساختمان كانيھاي اصلي و 
مشخصات  -. بندي فرا گرفته شود كانيھاي مھم و تقسيم

طال، نقره، مس، : فلزات آزاد: كانيھاي زير فرا گرفته شود
گوگرد، الماس، گرانيت : پالتين، آھن غيرفلزات آزاد

آكانتيت، كالكوسيت، بورنيت، گالن، : سولفيدھا
اسفالريت، كالكوپيريت، سينابر، اورپيمان، پيريت، 

پيراژريت، پروستيت : ھا موليبدنيت سولفوسالت
كوپريت، كروندوم، ھماتيت، ايلمنيت، اورانينيت،  :اكسيدھا

: بوكسيت ھاليدھا: ماگنتيت، كروميت ھيدروكسيدھا
گروه كلسيت، : ھا نمك طعام، سيلويت، فلوئوريت كربنات

كلسيت، گروه آراگونيت، آراگونيت، گروه دولوميت، 
ھا و ، ماالكيت نيترات OHدولوميت، كانيھاي كربناته حاوي 

ھا و  نيتراتيت، شوره، بوراكس سولفات: ھا بورات
گروه باريت، باريت، كانيھاي سولفاته آبدار، : ھا كرومات

. ولفراميت، شيليت: ھا و موليبدات ژيپس تنگستات
آپاتيت، توركواز مطالعه: ھا ھا و وانادات ھا، ارسنات فسفات
.شود

اطلس كانه  -آزمايشگاه مينرالو گرافي متون آزمايشگاھي5444تستيمينرالوگرافي39521116042
ھا و بافت ھاي متداول در كانسنگ ھا

فاطمه  -سيد جواد مقدسي 
خاكراه

--پيام نور1390

عبدالمجيد يعقوب  -حسن مدنيتخمين و ارزيابي ذخاير معدنيدرسنامه4890تستي11832تخمين وارزيابي ذخائرمعدني239521116033
پور

.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1390

--پيام نور1391حسين پروينبلورشناسي نوريقطعي4914تستي11632بلور شناسي نوري2839521116308
موارد زير مطالعه . بازديد صحرايي انجام شود  13472پيام نور1391سيروس اترديكاني شناسي سيليكات ھاقطعي4902تستيمباني كاني شناسي39521116309

ھاي كلي كتاب،  پيشگفتار، راھنماي مطالعه، ھدف:شود
بندي  ھا، اساس تقسيم مقدمه، كاربرد سيليكات

در ھر زيررده ھدف  -. ھاي مربوطه ھا و زيررده سيليكات
ھاي رفتاري و مشخصات كلي زير رده فرا  كلي و ھدف
شده  ھاي زير كاني ھاي فھرست از زيررده -. گرفته شود

گروه اوليوين، اوليوين، : ھا نزوسيليكات: فرا گرفته شوند
آندالوزيت، (ھا  گروه گارنت، گروه آلومينوسيليكات

، زيركن، استاروليت، اسفن )سيليمانيت، كيانيت
اپيدوت، كلينوزوئيزيت، وزوويانيت : ھا سوروسيليكات
: ھا تورمالين، كرديريت اينوسيليكات: ھا سيكلوسيليكات

گروه پيروكسن، سري انستاتيت، ارتوفروسيليت، سري 
كاني و : ھا پيروكسن ديوپسيد، ھدنبرژيت، آكميت شبه

كاني ھاي ھورنبلند،ترموليت :الستونيت آمفيبول 
گروه كاني ھاي رسي :،اكتينوليت فيلوسيليكات ھا

،گروه )موسكويت و بيوتيت(،گروه ميكا )كائولينيت و تالك(
گروه :تكتوسيليكات ھا).كلريت(سرپانتين،گروه كلريت 

،گروه فلدسپات ،فلدسپات ھاي پتاسيم )كوارتز(سيليس
،فلدسپات ھاي )ميكروكلين ،ارتوكالز،سانيدين(دار

،گروه فلدسپاتوئيد)آلبيت،آنورتيت(پالژيوكالز
،گروه زئوليت)لوسيت،نفلين(

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 3239521220658
--پيام نور1388بھزاد حاج عليلوگوھرشناسيآزمايشي 5291تستي2016گوھرشناسي939521116132

دكتر فريد مر، دكتر لورنس رابمقدمه اي بر فرايندھاي كانسنگ سازكتاب9708تستي و تشريحي2016ژئوشيمي كانسارھاي گرمابي1539521116171
گيتي فرقاني تھراني

انتشارات كوشا1392
مھر شيراز

.مطالعه شود 3و  2فصل ھاي 993

دانشگاه پيام 1394حسن علي زاده سالومحلهكاني زايي و زمين ساختآزمايشي 9931تشريحي2016كانه زايي وتكتونيك1039521116133
نور

--

مركز نشر 1380احمد ھرمزيManining,D.A.Cمباني كانيھاي صنعتيكتاب9406تستي و تشريحي2016كانيھاوسنگھاي صنعتي439521116127
دانشگاھي

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 839
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دانشگاه پيام نور
14:07 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)اقتصادي (زمين شناسي -43: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
دانشگاه امير 1389سعيد عليرضاييGuilbert and Parkزمين شناسي كانسارھاكتاب9407تستي و تشريحي2016كانسارھاي رسوبي739521116130

كبير
و  783تا  771به جزء صفحات  (17، 16، 15فصل ھاي 2323

و ) تا آخر فصل 863به جزء صفحه  (19، )تا آخر فصل 816
.مطالعه شود 20

.حذف شود 13و  12، 11فصل ھاي 966كالگري-تبريز1389اصغر كالگري دكتر علياصول اكتشافات ژئوفيزيكيكتاب8618تستي و تشريحي211616اصول اكتشافات ژئوفيزيكي839521116131
مواد (اصول اكتشافات ژئو شيمياييكتاب9554تستي و تشريحي211616اصول اكتشافات ژئوشيميايي1139521116134

)معدني
نشر دانشگاه 1394حسني پاك

تھران
.مطالعه شود 8و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 791

نشر 1388سعيد عليرضائيjohn Hoefsھاي پايدار ايزوتوپكتاب8642تستي و تشريحي2016زمين شناسي ايزوتوپھا1439521116170
دانشگاھي

حذف  12-3و  10-3، 9-3، 8-3، 7-3، 1-3بخش ھاي 2296
.شود

--پيام نور1390بھزاد حاج عليلوژئوترمومتري ميانبارھاي سيالآزمايشي 5390تستي2016ژئوترمومتري سياالت درگير1339521116137
--وارطان سيمونز1391وارطان سيمونزباري مينارد. جژئوشيمي كانسارھاي رسوبيكتاب7742تستي2016ژئوشيمي كانسارھاي رسوبي1639521116172
طراحي پروژه ھاي اكتشافي كتاب6500تستي و تشريحي0232اجراي پروژه ھاي اكتشافي1739521116173

)ژئوشيميايي ،ژئوفيزيکي و حفاري(
.مطالعه شود 15و  14، 13، 12، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 767دانشگاه تھران1392علي اصغر حسني پاك

انتشارات 1394دكتر سيد رضا مھر نيامنابع زمين گرماييآزمايشي 9825تستي و تشريحي2016منابع زمين گرمايي539521116128
دانشگاه پيام 

نور

.حذف شود 5فصل 656

زمين شناسي اقتصادي ذخاير معدني كتاب8034تشريحي11816ذخائر معدني ايران و منشا آنھا 3139521116395
وطبيعي ايران

.مطالعه شود 6و  5فصل ھاي 1117آرين زمين1386منصور قرباني

روشھاي تجزيه نمونه ھاي 1239521116135
معدني

برداري و تجزيه دستگاھي  نمونهكتاب9208تستي و تشريحي211616
محيطي  ھاي معدني و زيست نمونه

)ويرايش دوم(

جھاد 1391ھاشم باقري
دانشگاھي 
واحد اصفھان

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 2، 1فصل ھاي 2079

آموزش ( زمين شناسي ايزوتوپھا1839521116236
)محور 

نشر 1388سعيد عليرضائيjohn Hoefsھاي پايدار ايزوتوپكتاب8642تستي و تشريحي2016
دانشگاھي

حذف  12-3و  10-3، 9-3، 8-3، 7-3، 1-3بخش ھاي 2296
.شود

--پيام نور1388بھزاد حاج عليلوگوھرشناسيآزمايشي 5291تستي2016)آموزش محور ( گوھرشناسي2039521116238
ژئوترمومتري سياالت درگير2539521116243

)آموزش محور ( 
--پيام نور1390بھزاد حاج عليلوژئوترمومتري ميانبارھاي سيالآزمايشي 5390تستي2016

ژئوشيمي كانسارھاي رسوبي2239521116240
)آموزش محور ( 

--وارطان سيمونز1391وارطان سيمونزباري مينارد. جژئوشيمي كانسارھاي رسوبيكتاب7742تستي2016

اجراي پروژه ھاي اكتشافي2439521116242
)آموزش محور ( 

طراحي پروژه ھاي اكتشافي كتاب6500تستي و تشريحي0232
)ژئوشيميايي ،ژئوفيزيکي و حفاري(

.مطالعه شود 15و  14، 13، 12، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 767دانشگاه تھران1392علي اصغر حسني پاك

ژئوشيمي كانسارھاي گرمابي2139521116239
)آموزش محور ( 

دكتر فريد مر، دكتر لورنس رابمقدمه اي بر فرايندھاي كانسنگ سازكتاب9708تستي و تشريحي2016
گيتي فرقاني تھراني

انتشارات كوشا1392
مھر شيراز

.مطالعه شود 3و  2فصل ھاي 993

آموزش ( منابع زمين گرمايي2339521116241
)محور 

انتشارات 1394دكتر سيد رضا مھر نيامنابع زمين گرماييآزمايشي 9825تستي و تشريحي2016
دانشگاه پيام 

نور

.حذف شود 5فصل 656

آموزش ( كانه زايي و تكتونيك1939521116237
)محور 

دانشگاه پيام 1394حسن علي زاده سالومحلهكاني زايي و زمين ساختآزمايشي 9931تشريحي2016
نور

--

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 3039521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032)آموزش محور ( سمينار 2639521116244
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دانشگاه پيام نور
14:01 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)اقتصادي (زمين شناسي -43: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
عبدالمجيد يعقوب  -حسن مدنيتخمين و ارزيابي ذخاير معدنيدرسنامه4890تستي11832تخمين وارزيابي ذخائرمعدني239521116033

پور
.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1390

.حذف شود 8فصل 669پيام نور1388سيد جواد مقدسيکانه نگاري -مينرالوگرافي آزمايشي 5206تستي11632مينرالوگرافي339521116042
اطلس كانه  -آزمايشگاه مينرالو گرافي متون آزمايشگاھي5444تستيمينرالوگرافي39521116042

ھا و بافت ھاي متداول در كانسنگ ھا
فاطمه  -سيد جواد مقدسي 

خاكراه
--پيام نور1390

مركز نشر 1380احمد ھرمزيManining,D.A.Cمباني كانيھاي صنعتيكتاب9406تستي و تشريحي2016كانيھاوسنگھاي صنعتي439521116127
دانشگاھي

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 839

انتشارات 1394دكتر سيد رضا مھر نيامنابع زمين گرماييآزمايشي 9825تستي و تشريحي2016منابع زمين گرمايي539521116128
دانشگاه پيام 

نور

.حذف شود 5فصل 656

--پيام نور1391حسين پروينبلورشناسي نوريقطعي4914تستي11632بلور شناسي نوري639521116308
از ھر بخش مقدمه، ھدف كلي درس، راھنماي مطالعه و 1346پيام نور1388مھين محمديجيمز دوايت ديناكاني شناسي غيرسيليكاتھاآزمايشي 4826تستي311832مباني كاني شناسي739521116309

نحوه مطالعه كانيھا و  -. ھدف كلي بخش فرا گرفته شود
در ھر گروه يا خانواده از كانيھا  -. بندي كانيھا تقسيم

مشخصات كلي شامل ساختمان كانيھاي اصلي و 
مشخصات  -. بندي فرا گرفته شود كانيھاي مھم و تقسيم

طال، نقره، مس، : فلزات آزاد: كانيھاي زير فرا گرفته شود
گوگرد، الماس، گرانيت : پالتين، آھن غيرفلزات آزاد

آكانتيت، كالكوسيت، بورنيت، گالن، : سولفيدھا
اسفالريت، كالكوپيريت، سينابر، اورپيمان، پيريت، 

پيراژريت، پروستيت : ھا موليبدنيت سولفوسالت
كوپريت، كروندوم، ھماتيت، ايلمنيت، اورانينيت،  :اكسيدھا

: بوكسيت ھاليدھا: ماگنتيت، كروميت ھيدروكسيدھا
گروه كلسيت، : ھا نمك طعام، سيلويت، فلوئوريت كربنات

كلسيت، گروه آراگونيت، آراگونيت، گروه دولوميت، 
ھا و ، ماالكيت نيترات OHدولوميت، كانيھاي كربناته حاوي 

ھا و  نيتراتيت، شوره، بوراكس سولفات: ھا بورات
گروه باريت، باريت، كانيھاي سولفاته آبدار، : ھا كرومات

. ولفراميت، شيليت: ھا و موليبدات ژيپس تنگستات
آپاتيت، توركواز مطالعه: ھا ھا و وانادات ھا، ارسنات فسفات
.شود

موارد زير مطالعه . بازديد صحرايي انجام شود  13472پيام نور1391سيروس اترديكاني شناسي سيليكات ھاقطعي4902تستيمباني كاني شناسي39521116309
ھاي كلي كتاب،  پيشگفتار، راھنماي مطالعه، ھدف:شود

بندي  ھا، اساس تقسيم مقدمه، كاربرد سيليكات
در ھر زيررده ھدف  -. ھاي مربوطه ھا و زيررده سيليكات

ھاي رفتاري و مشخصات كلي زير رده فرا  كلي و ھدف
شده  ھاي زير كاني ھاي فھرست از زيررده -. گرفته شود

گروه اوليوين، اوليوين، : ھا نزوسيليكات: فرا گرفته شوند
آندالوزيت، (ھا  گروه گارنت، گروه آلومينوسيليكات

، زيركن، استاروليت، اسفن )سيليمانيت، كيانيت
اپيدوت، كلينوزوئيزيت، وزوويانيت : ھا سوروسيليكات
: ھا تورمالين، كرديريت اينوسيليكات: ھا سيكلوسيليكات

گروه پيروكسن، سري انستاتيت، ارتوفروسيليت، سري 
كاني و : ھا پيروكسن ديوپسيد، ھدنبرژيت، آكميت شبه

كاني ھاي ھورنبلند،ترموليت :الستونيت آمفيبول 
گروه كاني ھاي رسي :،اكتينوليت فيلوسيليكات ھا

،گروه )موسكويت و بيوتيت(،گروه ميكا )كائولينيت و تالك(
گروه :تكتوسيليكات ھا).كلريت(سرپانتين،گروه كلريت 

،گروه فلدسپات ،فلدسپات ھاي پتاسيم )كوارتز(سيليس
،فلدسپات ھاي )ميكروكلين ،ارتوكالز،سانيدين(دار

فلدسپاتوئيد،گروه )آلبيت،آنورتيت(پالژيوكالز
،گروه زئوليت)لوسيت،نفلين(

سيستم ھاي اطالعات جغرافيايي براي كتاب8215تستي11832سامانه اطالعات جغرافيايي839521116323
مدل سازي به -دانش پژوھان علوم زمين

GISكمك 

گروه اطالعات زمين بونھام كارتر
شناسي و معدني 

اكتشاف كشور

سازمان زمين 1379
شناسي 

كشور

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 939521116373
)آموزش محور(

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

دانشگاه امير 1389سعيد عليرضاييGuilbert and Parkزمين شناسي كانسارھاكتاب9407تستي و تشريحي2016ذخاير آذرين ودگركوني1039521116485
كبير

کروميت پريدوتيت  399به جزء صفحه  (10، 9فصل ھاي 2348
تا  425به جزء صفحات  (11، )آلپي موآکوبا تا آخر فصل

و 528تا  517، 499تا  485، 480تا  471، 451تا  444، 440
.مطالعه شود 13و  12، )558تا  537
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دانشگاه پيام نور
14:01 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

)اقتصادي (زمين شناسي -43: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
مدلھاي زمين :اکتشاف ذخاير معدنيكتاب10070تستي و تشريحي2016اصول اكتشافات ذخاير معدني1139521116486

شناسي، ژئوشيمي، ماھواره اي و 
ژئوفيزيکي

آزاده ملک زاده، محمدحسن کريم 
پور، محمدرضا حيدريان

دانشگاه 1391
فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3فصل ھاي 1048

زمين ساخت صفحه اي و كانه 1239521116487
زايي

دانشگاه پيام 1394حسن علي زاده سالومحلهكاني زايي و زمين ساختآزمايشي 9931تشريحي2016
نور

--

دانشگاه امير 1389سعيد عليرضاييGuilbert and Parkزمين شناسي كانسارھاكتاب9407تستي و تشريحي2016ذخاير رسوبي1339521116488
كبير

و  783تا  771به جزء صفحات  (17، 16، 15فصل ھاي 2323
و ) تا آخر فصل 863به جزء صفحه  (19، )تا آخر فصل 816
.مطالعه شود 20

زمين شناسي اقتصادي ذخاير معدني كتاب8034تشريحي2016ذخاير معدني ايران1439521116489
وطبيعي ايران

.مطالعه شود 6و  5فصل ھاي 1117آرين زمين1386منصور قرباني

برداري و تجزيه دستگاھي  نمونهكتاب9208تستي و تشريحي2016تجزيه نمونه ھاي معدني 1539521116510
محيطي  ھاي معدني و زيست نمونه

)ويرايش دوم(

جھاد 1391ھاشم باقري
دانشگاھي 
واحد اصفھان

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 2، 1فصل ھاي 2079

.حذف شود 8و  7، 1فصل ھاي 2352دانشگاه تھران1392حسني پاک)ژئواستاتيستيک(زمين آمار كتاب10071تستي و تشريحي2016زمين آمار1639521116511
دكتر فريد مر، دكتر لورنس رابمقدمه اي بر فرايندھاي كانسنگ سازكتاب9708تستي و تشريحي2016زمين شيمي ذخاير گرمايي1739521116512

گيتي فرقاني تھراني
انتشارات كوشا1392

مھر شيراز
.مطالعه شود 3و  2فصل ھاي 993

--پيام نور1388بھزاد حاج عليلوگوھرشناسيآزمايشي 5291تستي2016زمين شناسي گوھر سنگھا1839521116513
زمين شناسي اقتصادي 1939521116514

سوختھاي فسيلي 
.حذف شود 7و  6، 5فصل ھاي 1942پيام نور1389منصور قربانيزمين شناسي مواد انرژي زاآزمايشي 5214تستي و تشريحي2016

حسن اميري بختيار،عبدالرضا شورابه ھا و رسوبات تبخيريكتاب10072تستي و تشريحي2016ذخاير تبخيري2039521116515
باوي عويدي

انتشارات 1390
شرکت نفت

.حذف شود 1فصل 594

مباني دورسنجي زمين شناختي و كتاب7776تستي و تشريحي2016دور سنچي اكتشافي2139521116516
زيست محيطي

مجيد ھاشمي وينسنت. رابرت ك
تنگستاني

مركز نشر 1390
دانشگاھي

)218تا صفحه  207از صفحه  (6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 2312
.مطالعه شود 8و  7، 

كاربرد ايزوتوپ ھا در زمين 2239521116517
شناسي اقتصادي 

نشر 1388سعيد عليرضائيjohn Hoefsھاي پايدار ايزوتوپكتاب8642تستي و تشريحي2016
دانشگاھي

حذف  12-3و  10-3، 9-3، 8-3، 7-3، 1-3بخش ھاي 2296
.شود

زمين شيمي (گرانيتو ئيد ھا 2339521116518
،خاستگاه وجايگاه زمين 

)ساختي 

پترولوژي سنگھاي آذرين وکانسارھاي كتاب10074تستي و تشريحي2016
ماگمايي

دانشگاه 1377کريم پور
فردوسي 
مشھد

تا صفحه  315از صفحه  (14و  10، 9، 7، 6فصل ھاي 2358
.مطالعه شود) 326

منابع معدني از ديدگاه اقتصادي و زيستكتاب10103تستي و تشريحي2016منابع معدني ومحيط زيست 2439521116519
محيطي

انتشارات نشر 1381مر،ھرمزي،يعقوب پوراستيون -کسلر
ويژه

تا  229صفحات  (8، )219تا  204صفحات  (7فصل ھاي 2346
تا  331صفحات  (10و ) 317تا  272صفحات  (9، )258
.مطالعه شود) 359

طراحي پروژه ھاي اكتشافي كتاب6500تستي و تشريحي2016اجراي پروژه ھاي اكتشافي2539521116522
)ژئوشيميايي ،ژئوفيزيکي و حفاري(

.مطالعه شود 15و  14، 13، 12، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 767دانشگاه تھران1392علي اصغر حسني پاك

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2639521220658
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دانشگاه پيام نور
13:59 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

آبشناسي-زمين شناسي-46: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1389ھمايون مقيميھيدروژئوشيميآزمايشي 5189تستي2012ھيدروژئوشيمي239521116072
دانشگاه امام 1393امين عليزادهاصول ھيدرولوژي كاربرديكتاب6692تستي و تشريحي2016ھيدرولوژي پيشرفته339521116190

)ع(رضا
مطالعه شود 19و  18، 17، 15، 14، 12ھاي  فصل2360

انتشارات 1392ايل بيگي -پور طبريديويد كيث تاد، الري دبليوميز)جلد اول(ھيدرولوژي آب زيرزميني كتاب10004تستي و تشريحي312416ھيدروژئولوژي پيشرفته439521116191
دانشگاھي 

كيان

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي  1از جلد 180

انتشارات 1395ايل بيگي-پور طبريديويد كيث تاد،الري دبليوميز)جلد دوم( ھيدرولوژي آب زير زميني كتاب10219تستي و تشريحيھيدروژئولوژي پيشرفته39521116191
دانشگاھي 

كيان

 .مطالعه شود 14و ) 11-8مبحث  (8، 6فصل ھاي 2391

دانشگاه شھيد1389محمد محموديان شوشتريھيدروليك آبھاي زيرزمينيكتاب7829تستي و تشريحي312416ھيدروليك آب ھاي زيرزميني539521116192
چمران

--

آب ھاي زيرزميني و مسائل 639521116194
ژئوتكنيكي

.مطالعه شود 12و  11، 10، 9فصل ھاي 1200دانشگاه تھران1391حسين معماريانزمين شناسي مھندسي و ژئوتكنيككتاب6480تستي و تشريحي2016

مديريت برنامه ريزي و اقتصاد 739521116195
منابع آب

--دانشگاه رازي1389عبدهللا طاھري تيزرومديريت منابع آبھاي زير زمينيكتاب5957تستي و تشريحي2016

دانشگاه 1391عليزاده و ھمكارانھوا و اقليم شناسيكتاب8456تستي و تشريحي2016ھواشناسي و اقليم شناسي839521116196
فردوسي

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 4فصل ھاي 2339

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 2فصل ھاي 1023دانشگاه تھران1393منزويرساني شھري آبكتاب10006تستي و تشريحي2016آبرساني939521116197
تغذيه مصنوعي و سدھاي 1039521116198

زيرزميني
--ترآوا اھواز1389ھمايون كتيبهسدھاي زيرزمينيكتاب7747تستي و تشريحي2016

تغذيه مصنوعي و سدھاي 39521116198
زيرزميني

دانشگاه آزاد 1384تشكري، ميرزائيتغذيه مصنوعي آبھاي زيرزمينيكتاب8670تستي و تشريحي
اسالمي قائم 

شھر

--

طرح 1378آغاسي، افراسيابيانھيدروژئولوژي کارستكتاب10069تستي و تشريحي2016ژئومورفولوژي كارست1139521116199
استانداردھاي 

مھندسي 
کشور

 16و  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5فصل ھاي 2357
.مطالعه شود

سياوش بھروز دبليو فتر،چارلز ويالرد.سيھيدروژئولوژي کاربرديكتاب10007تستي و تشريحي2016آب شناسي كاربردي1239521116200
کوھنجاني، نوذر 

ساماني

انتشارات نويد 1394
شيراز

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164

تكنيك ھاي حفاري و اصول استخراج كتاب6216تستي و تشريحي2016استخراج آبھاي زيرزميني1339521116201
آبھاي زيرزميني

جھاد 1375حجت اله ضيايي
دانشگاھي

.مطالعه شود 8و  7، 2، 1ھاي  فصل2410

مباني نظري و (سازندھاي دوره كواترنر كتاب6489تشريحي2016زمين شناسي كواترنر1439521116202
)كاربردي آن در منابع طبيعي

.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092دانشگاه تھران1391نيا سادات فيض -حسن احمدي 

 ,Applied Groundwater Modelingكتاب8410تستي2016مدلھا1539521116203
Simulation of flow and Advective 

Transport

Anderson, M. P. And 
Woessner, W. W

1370Academic 
Press Inc

.مطالعه شود 7و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 751

ابوالفضل آنتينوپالتابدمار،لوئيس آرگواسآشکارسازي و مقابله با نشت از سدھاكتاب10005تستي2016رديابھا1639521116205
شمسايي،کبير 

رسولي

دانشگاه علم و1384
صنعت

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6فصل ھاي 1151

ابن شھرآشوب، باتاچارتا، جانسون)جلد ا(مفاھيم و روشھاي آماري كتاب6054تستي2020امار و احتمال1739521116210
ميكائيلي

مركز نشر 1388
دانشگاھي

-4 (4، )8-3و 6-3، 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 (3فصل ھاي 1349
-6 (6، )5-5و  4-5، 3-5، 2-5 (5، )6-4و  4-5، 4-4، 4-3، 1
7و  4-7، 2-7، 1-7 (7) 7-6و  6-6، 6-5، 6-4، 6-3، 6-2، 1
مطالعه ) 7-8و  5-8، 4-8، 3-8، 2-8، 1-8 (8و فصل ) 5-

.شود
ابن شھرآشوب، باتاچارتا، جانسون)2جلد (مفاھيم و روشھاي آماري كتاب6097تستيامار و احتمال39521116210

ميكائيلي
مركز نشر 1388

دانشگاھي
، 2-10، 1-10بخش ھاي : 10، فصل 2-9بخش : 9فصل 672

، فصل 2-12بخش : 12، فصل 10-7، 10-5، 10-4، 10-3
.مطالعه شود 14-3، 14-2، 14-1بخش ھاي : 14

--پيام نور1391ھمايون مقيميھيدروژئولوژي كارستآزمايشي 8849تستي و تشريحي2016ھيدرولوژي كارست1839521116219
آموزش ( ھيدرولوژي كارست1939521116228

)محور 
--پيام نور1391ھمايون مقيميھيدروژئولوژي كارستآزمايشي 8849تستي و تشريحي2016

آب ھاي زيرزميني و مسائل 2039521116229
)آموزش محور ( ژئوتكنيكي

.مطالعه شود 12و  11، 10، 9فصل ھاي 1200دانشگاه تھران1391حسين معماريانزمين شناسي مھندسي و ژئوتكنيككتاب6480تستي و تشريحي2016

مديريت و برنامه ريزي و اقتصاد 2139521116230
)آموزش محور ( منابع آب

--دانشگاه رازي1389عبدهللا طاھري تيزرومديريت منابع آبھاي زير زمينيكتاب5957تستي و تشريحي2016

ھواشناسي و اقليم شناسي2239521116231
)آموزش محور ( 

دانشگاه 1391عليزاده و ھمكارانھوا و اقليم شناسيكتاب8456تستي و تشريحي2016
فردوسي

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 4فصل ھاي 2339

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4، 2فصل ھاي 1023دانشگاه تھران1393منزويرساني شھري آبكتاب10006تستي و تشريحي2016)آموزش محور ( آبرساني2339521116232
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دانشگاه پيام نور
13:59 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

آبشناسي-زمين شناسي-46: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
تغذيه مصنوعي و سدھاي 2439521116233

)آموزش محور ( زيرزميني
--ترآوا اھواز1389ھمايون كتيبهسدھاي زيرزمينيكتاب7747تستي و تشريحي2016

تغذيه مصنوعي و سدھاي 39521116233
)آموزش محور ( زيرزميني

دانشگاه آزاد 1384تشكري، ميرزائيتغذيه مصنوعي آبھاي زيرزمينيكتاب8670تستي و تشريحي
اسالمي قائم 

شھر

--

آموزش ( ژئومورفولوژي كارست2539521116234
)محور 

طرح 1378آغاسي، افراسيابيانھيدروژئولوژي کارستكتاب10069تستي و تشريحي2016
استانداردھاي 

مھندسي 
کشور

 16و  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5فصل ھاي 2357
.مطالعه شود

آموزش ( آب شناسي كاربردي2639521116235
)محور 

سياوش بھروز دبليو فتر،چارلز ويالرد.سيھيدروژئولوژي کاربرديكتاب10007تستي و تشريحي2016
کوھنجاني، نوذر 

ساماني

انتشارات نويد 1394
شيراز

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي 1164

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي4032)آموزش محور ( سمينار 2739521116244
سيستم ھاي اطالعات جغرافيايي براي كتاب8215تستيGIS11832آشنايي با 2839521116248

مدل سازي به -دانش پژوھان علوم زمين
GISكمك 

گروه اطالعات زمين بونھام كارتر
شناسي و معدني 

اكتشاف كشور

سازمان زمين 1379
شناسي 

كشور

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

--پيام نور1390ناصر ارزانيآزمابشگاه رسوب شناسيمتون آزمايشگاھي5461تستي211232رسوب شناسي2939521116310
.بازديد صحرايي انجام شود 182پيام نور1391حسين پروينرسوب شناسيآزمايشي 8183تستيرسوب شناسي39521116310

--پيام نور1390محمود صداقتآب ھاي زيرزميني -زمين و منابع آبآزمايشي 5375تستي و تشريحي3018آبھاي زيرزميني3039521116328
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 3139521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 3239521220658
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دانشگاه پيام نور
14:31 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي-زمين شناسي-47: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390محمد بھراميمحيط ھاي رسوبيآزمايشي 5194تستي2012محيطھاي رسوبي239521116017
--پيام نور1389عليرضا نديمي -ناصر ارزانيزمين شناسي زيرسطحيآزمايشي 5246تستي و تشريحي2012زمين شناسي زيرزميني339521116041
--پيام نور1391ھمايون مقيميھيدروژئولوژي كارستآزمايشي 8849تستي و تشريحي2016ھيدرولوژي كارست439521116219
آستان قدس 1389رضا موسوي حرميرسوب شناسيكتاب7255تشريحي211616رسوب شناسي پيشرفته539521116250

رضوي
.مطالعه شود 5و  4، 3، 2از بخش اول، فصل ھاي 162

 Petrology of Sedimentary RocksBoggs, S. Jr.1378Cambridgeكتاب8433تشريحيرسوب شناسي پيشرفته39521116250
Press

.مطالعه شود 2فصل 631

كربنات (1سنگ شناسي رسوبي 639521116251
)ھا

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717دانشگاه تھران1390پور بناب رحيمشناسي كربناته سنگكتاب6492تشريحي211616

كربنات (1سنگ شناسي رسوبي 39521116251
)ھا

 Petrology of Sedimentary RocksBoggs, S. Jr.1378Cambridgeكتاب8433تشريحي
Press

.مطالعه شود 9فصل 671

غير (2سنگ شناسي رسوبي 739521116252
)كربنات ھا 

 -حرمي  موسويتاكر.موريس اي شناسي رسوبي سنگكتاب7748تشريحي211616
محبوبي

جھاد 1389
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود 9و  7، 6، 5، 3، 2، 1فصل ھاي 851

غير (2سنگ شناسي رسوبي 39521116252
)كربنات ھا 

.مطالعه شود 9و  7، 6، 5، 3، 2، 1فصل ھاي Sedimentally PetrologyTucker1378Blackwell851كتاب8438تشريحي

آستان قدس 1389رضا موسوي حرميرسوب شناسيكتاب7255تشريحي3024محيطھاي رسوبي پيشرفته839521116253
رضوي

.مطالعه شود 20تا  7بخش دوم، فصل ھاي 468

-Sedimentology and Stratigraphy. 2edNichols, G.1387Willeyكتاب8441تشريحيمحيطھاي رسوبي پيشرفته39521116253
Blaclwell

.مطالعه شود 15و  14، 13، 9، 8فصل ھاي 1194

--پيام نور1391ناصر ارزانيژئو شيمي رسوبيآزمايشي 5678تشريحي2016زئو شيمي رسوبي939521116254
 Microfacies of carbonate rocksFlugel1387Springerكتاب8549تشريحي11816ميكرو فاسيس پيشرفته1039521116255

verleg
.مطالعه شود 14فصل 621

ھاي ميكروسكوپي  رخسارهكتاب8690تشريحيميكرو فاسيس پيشرفته39521116255
)ھا ميكروفاسيس(

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي  1از جلد 180دانشگاه تھران1386خسروتھراني

دانشگاه 1390كيمياگري-طاھري-وزيري مقدماصول چينه نگاريكتاب7635تشريحي2016ليتوستراتيگرافي1139521116256
اصفھان

--

-Sedimentology and Stratigraphy. 2edNichols, G.1387Willeyكتاب8441تشريحيليتوستراتيگرافي39521116256
Blaclwell

.مطالعه شود 19و  5فصل ھاي 1115

 Sedimentaryكتاب8440تشريحي2016تحليل حوضه ھا1239521116272
basins:Evolution,Facies,andsediment 

Budget

Einsele, G1387Springer952 مطالعه شود 12و  8، 7، 1فصل ھاي.

 ,Sedimentary basins: Evolutionكتاب8439تشريحي2016رخساره ھاي آواري1339521116273
Facies and sediment Budget

G. Einsele1378Springer285 مطالعه شود 133تا صفحه  29از صفحه.

 Facies Models:Response to sea levelكتاب8518تشريحي2016رخساره ھاي كربناته1439521116274
change

Walker & James1377Geol Soc. 
Canada

.مطالعه شود 3فصل 638

-فرج اله فياضيوارن. جان ك ھا شناسي تبخيري رسوبفرادرسي5044تشريحي2016رخساره ھاي تبخيري1539521116275
حسين پروين

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043پيام نور1390

.مطالعه شود 12فصل EvaporatesWarren1384Springer1513كتاب8418تشريحيرخساره ھاي تبخيري39521116275
 -حرمي  موسويتاكر.موريس اي شناسي رسوبي سنگكتاب7748تشريحي2016سنگھاي پيروكالستيك1639521116276

محبوبي
جھاد 1389

دانشگاھي 
مشھد

.مطالعه شود 10فصل 609

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي Volcanoes. 2nd Ed,Francis & Oppenheimer1389Oxford Press.1164كتاب8606تشريحيسنگھاي پيروكالستيك39521116276
 Sedimentaryكتاب8440تشريحي2016تكنونيك ورسوب گذاري1739521116277

basins:Evolution,Facies,andsediment 
Budget

Einsele, G1387Springer698 مطالعه شود 12و  11، 1فصل ھاي.

برداري و تجزيه دستگاھي  نمونهكتاب9208تستي و تشريحي2016آناليز دستگاھي1839521116278
محيطي  ھاي معدني و زيست نمونه

)ويرايش دوم(

جھاد 1391ھاشم باقري
دانشگاھي 
واحد اصفھان

 13و  12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 807
.مطالعه شود

--پيام نور1390ناصر ارزانيآزمايشگاه سنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4895تستي و تشريحي211232سنگ ھاي رسوبي1939521116311
.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1390حسين پروينسنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4913تستي و تشريحيسنگ ھاي رسوبي39521116311

--پيام نور1395کوروش رشيدي2ديرينه شناسي آزمايشي 9997تستي211232ريز ديرينه شناسي 2039521116315
.حذف شود 17و  16، 15، 14، 13فصل ھاي 2322پيام نور1390ناصر ارزاني -عليرضا نجف زادهزبان تخصصي زمين شناسيآزمايشي 5568تستي20160متون علمي زمين شناسي2139521116331
آموزش ( ھيدرولوزي كارست2239521116357

)محور
--پيام نور1391ھمايون مقيميھيدروژئولوژي كارستآزمايشي 8849تستي و تشريحي2016
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دانشگاه پيام نور
14:31 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي-زمين شناسي-47: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
 Sedimentaryكتاب8440تشريحي2016)آموزش محور(تحليل حوضه ھا 2339521116358

basins:Evolution,Facies,andsediment 
Budget

Einsele, G1387Springer952 مطالعه شود 12و  8، 7، 1فصل ھاي.

 ,Sedimentary basins: Evolutionكتاب8439تشريحي2016)آموزش محور(رخساره ھاي آواري2439521116359
Facies and sediment Budget

G. Einsele1378Springer285 مطالعه شود 133تا صفحه  29از صفحه.

آموزش (رخساره ھاي كربناته 2539521116360
)محور

 Facies Models:Response to sea levelكتاب8518تشريحي2016
change

Walker & James1377Geol Soc. 
Canada

.مطالعه شود 3فصل 638

آموزش (رخساره ھاي تبخيري2639521116361
)محور

-فرج اله فياضيوارن. جان ك ھا شناسي تبخيري رسوبفرادرسي5044تشريحي2016
حسين پروين

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي 1043پيام نور1390

آموزش (رخساره ھاي تبخيري39521116361
)محور

.مطالعه شود 12فصل EvaporatesWarren1384Springer1513كتاب8418تشريحي

آموزش (سنگ ھاي پيروكالستيك2739521116362
)محور

 -حرمي  موسويتاكر.موريس اي شناسي رسوبي سنگكتاب7748تشريحي2016
محبوبي

جھاد 1389
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود 10فصل 609

آموزش (سنگ ھاي پيروكالستيك39521116362
)محور

.مطالعه شود 9و  8، 7فصل ھاي Volcanoes. 2nd Ed,Francis & Oppenheimer1389Oxford Press.1164كتاب8606تشريحي

آموزش (تكنونيك ورسوب گذاري2839521116363
)محور

 Sedimentaryكتاب8440تشريحي2016
basins:Evolution,Facies,andsediment 

Budget

Einsele, G1387Springer698 مطالعه شود 12و  11، 1فصل ھاي.

برداري و تجزيه دستگاھي  نمونهكتاب9208تستي و تشريحي2016)آموزش محور(آناليز دستگاھي 2939521116364
محيطي  ھاي معدني و زيست نمونه

)ويرايش دوم(

جھاد 1391ھاشم باقري
دانشگاھي 
واحد اصفھان

 13و  12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 807
.مطالعه شود

)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 3039521116373
)آموزش محور(

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 3139521220658
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دانشگاه پيام نور
14:52 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

زمين شناسي زيست محيطي-48: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
وضعيتناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
.حذف شود 17و  16، 15، 14، 13فصل ھاي 2322فعالپيام نور1390ناصر ارزاني -عليرضا نجف زادهزبان تخصصي زمين شناسيآزمايشي 5568تستي2016زبان تخصصي زمين شناسي239521116012
ابن شھرآشوب، باتاچارتا، جانسون)جلد ا(مفاھيم و روشھاي آماري كتاب6054تستي2020امار و احتمال339521116210

ميكائيلي
مركز نشر 1388

دانشگاھي
-4 (4، )8-3و 6-3، 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3 (3فصل ھاي 1349فعال

-6 (6، )5-5و  4-5، 3-5، 2-5 (5، )6-4و  4-5، 4-4، 4-3، 1
7و  4-7، 2-7، 1-7 (7) 7-6و  6-6، 6-5، 6-4، 6-3، 6-2، 1
مطالعه ) 7-8و  5-8، 4-8، 3-8، 2-8، 1-8 (8و فصل ) 5-

.شود
ابن شھرآشوب، باتاچارتا، جانسون)2جلد (مفاھيم و روشھاي آماري كتاب6097تستيامار و احتمال39521116210

ميكائيلي
مركز نشر 1388

دانشگاھي
، 2-10، 1-10بخش ھاي : 10، فصل 2-9بخش : 9فصل 672فعال

، فصل 2-12بخش : 12، فصل 10-7، 10-5، 10-4، 10-3
.مطالعه شود 14-3، 14-2، 14-1بخش ھاي : 14

سيستم ھاي اطالعات جغرافيايي براي كتاب8215تستيGIS11832آشنايي با 439521116248
مدل سازي به  -دانش پژوھان علوم زمين

GISكمك 

گروه اطالعات زمين بونھام كارتر
شناسي و معدني 

اكتشاف كشور

سازمان زمين 1379
شناسي 

كشور

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757فعال

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016منابع معدني ومحيط زيست539521116279
فريد مر،سروش نلسون ايباي.جي مباني زمين شيمي زيست محيطيكتاب7777تستي و تشريحي2016زمين شيمي زيست محيطي639521116280

مدبري ،گيتي فرقاني 
تھراني

مركز نشر 1391
دانشگاھي

.مطالعه شود 9و  8، 7، 6فصل ھاي 1147فعال

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016آلودگي خاك739521116281
 Contaminant HydrogeologyC. W. Fetter1387Waveland Prكتاب8414تشريحي2016آلودگي منابع آب839521116282

Inc
.مطالعه شود 9و  7، 6، 1فصل ھاي 951فعال

ناصر حافظي مقدس،محمد زمين شناسي محيط زيستكتاب9275تشريحي2016خطر ھاي زمين شناختي 939521116283
غفوري

دانشگاه 1388
صنعتي 
شاھرود

.مطالعه شود 7و  6، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 833فعال

دانشگاه 1388مقدس ناصر حافظي زمين ريخت شناسي كاربرديكتاب9276تشريحيخطر ھاي زمين شناختي 39521116283
صنعتي 
شاھرود

.مطالعه شود 9و  8، 6فصل ھاي 1901فعال

مديريت محيط زيست وتوسعه 1039521116284
پايدار

دانشگاه 1387مجيد عباس پور1انرژي محيط زيست و توسعه پايدار جلدكتاب7651تشريحي2016
صنعتي شريف

.مطالعه شود 7و  3فصل ھاي 1903فعال

مديريت محيط زيست وتوسعه 39521116284
پايدار

انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار جلد كتاب9277تشريحي
2

دانشگاه 1387مجيد عباس پور
صنعتي شريف

.مطالعه شود 13فصل 1328فعال

زمين شناسي زيست محيطي در1139521116285
پروژه ھاي مھندسي

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

موضوعات خاص در زمين شناسي1239521116286
زيست محيطي 

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

دانشگاه شھيد1390مجيد حيدري -عليرضا زراسونديديباچه اي بر زمين شناسي پزشكيكتاب9405تشريحي2016زمين شناسي پزشكي1339521116287
چمران

--فعال

.فصل آخر حذف شود2073فعالدانشگاه تھران1392سيدكاظم علوي پناهكاربرد سنجش از دور در علوم زمينكتاب6514تستي و تشريحي2016سنجش از دور در زيست محيطي1439521116288
--فعالپيام نور1394وحيد احد نژادزمين شناسي شھريآزمايشي 7988تشريحي2016زمين شناسي شھري1539521116289
اصول نمونه برداري وتجزيه نمونه 1639521116290

ھاي زيست محيطي
برداري و تجزيه دستگاھي  نمونهكتاب9208تستي و تشريحي2016

محيطي  ھاي معدني و زيست نمونه
)ويرايش دوم(

جھاد 1391ھاشم باقري
دانشگاھي 
واحد اصفھان

مطالعه  12و  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1فصل ھاي 2020فعال
.شود

بھلول  -محمد رضا كاوياني مباني آب و ھوا شناسيكتاب7481تشريحي2016اقليم شناسي زيست محيطي 1739521116291
عليجاني

--فعالسمت1391

دانشگاه 1385ابوالفضل مسعوديانابوالفضل مسعودياناقليم شناسي ھمديدكتاب8628تشريحياقليم شناسي زيست محيطي 39521116291
اصفھان

--فعال

 Modern BiogeochemistryVladimir N. Bashkin1377Kluwerكتاب8432تشريحي2016زيست زمين شيمي1839521116292
Academic 
Publishers

 38تا صفحه ) ORIGIN OF ELEMENTS. 2 (14از صفحه 1477فعال
 EVOLUTION OF (50از صفحه  - -)Box4ابتداي (

BIOGEOCHEMICAL CYCLES ( 3از ابتداي فصل - - 68تا 
BIOGEOCHEMICAL CYCLE. 2 (92تا صفحه ) 73صفحه (

OF CARBON (- 4از ابتداي فصل)  تا صفحه ) 161صفحه
175) 3.3 .Case Studies (-  184از صفحه) 3.4 .Global 

Selenium Cycle ( 5از ابتداي فصل - 196تا آخر صفحه 
THERMODYNAMICS OF. 3 (221تا صفحه ) 199صفحه (

BACTERIAL ENERGETICS (-  274از صفحه) 4 .
BIOGEOCHEMISTRY OF STEPPES AND DESERTS ( تا

287) 5 .BIOGEOCHEMISTRY OF TROPICAL 
ECOSYSTMES(- - 7از ابتداي فصل)  تا ) 307صفحه

 (332از صفحه  - -)North America. 1.2 (320صفحه 
BIOGEOCHEMICAL CLASSIFICATION AND 

SIMULATION OF BIOSPHERE ORGANIZATION ( تا
صفحه  (10از اول فصل - -)352صفحه  (7انتھاي فصل

 Sensitivity of European. 1.4 (471تا صفحه ) 457
ecosystems to acid deposition(- -  510از صفحه) 

TERRESTRIAL AND AQUATIC ECOSYSTEMS 
CALCULATION OF CRITICAL LOADS FOR HEAVY 

METALS AT ( 525تا صفحه) EXAMPLES OF CRITICAL 
LOADS CALCULATIONS FOR HEAVY METALS

--فعالسمت1387تقي زاده انصاريزاده انصاري مصطفي تقيحقوق محيط زيست در ايرانكتاب7406تشريحي2016حقوق محيط زيست 1939521116293
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.مطالعه شود 9و  6، 2، 1فصل ھاي 904فعالدانشگاه تھران1391حسينقلي رفاھيفرسايش بادي و كنترل آنكتاب6508تشريحي2016بيابان زايي وبيابان زدايي2039521116294
،1واز جلد دوم فصل ھاي  3و  2، 1فصل ھاي : از جلد اول189فعالدانشگاه تھران1388پرويز كردوانيپرويز كردواني)دو جلدي(مناطق خشككتاب8789تشريحيبيابان زايي وبيابان زدايي39521116294

.مطالعه شود 9و  8، 3، 2
--فعالدانشگاه تھران1392مجيد مخدومشالوده آمايش سرزمينكتاب6496تشريحي2016آمايش سرزمين2139521116295
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينار2239521116296
آموزش (زمين شناسي شھري2339521116297

)محور
--فعالپيام نور1394وحيد احد نژادزمين شناسي شھريآزمايشي 7988تشريحي2016

سنجش از دور در زيست محيطي 2439521116298
)آموزش محور(

.فصل آخر حذف شود2073فعالدانشگاه تھران1392سيدكاظم علوي پناهكاربرد سنجش از دور در علوم زمينكتاب6514تستي و تشريحي2016

اصول نمونه برداري وتجزيه نمونه 2539521116299
آموزش (ھاي زيست محيطي

)محور

برداري و تجزيه دستگاھي  نمونهكتاب9208تستي و تشريحي2016
محيطي  ھاي معدني و زيست نمونه

)ويرايش دوم(

جھاد 1391ھاشم باقري
دانشگاھي 
واحد اصفھان

مطالعه  12و  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1فصل ھاي 2020فعال
.شود

اقليم شناسي زيست محيطي2639521116300
)آموزش محور( 

بھلول  -محمد رضا كاوياني مباني آب و ھوا شناسيكتاب7481تشريحي2016
عليجاني

--فعالسمت1391

اقليم شناسي زيست محيطي39521116300
)آموزش محور( 

دانشگاه 1385ابوالفضل مسعوديانابوالفضل مسعودياناقليم شناسي ھمديدكتاب8628تشريحي
اصفھان

--فعال

آموزش (زيست زمين شيمي2739521116301
)محور

 Modern BiogeochemistryVladimir N. Bashkin1377Kluwerكتاب8432تشريحي2016
Academic 
Publishers

 38تا صفحه ) ORIGIN OF ELEMENTS. 2 (14از صفحه 1477فعال
 EVOLUTION OF (50از صفحه  - -)Box4ابتداي (

BIOGEOCHEMICAL CYCLES ( 3از ابتداي فصل - - 68تا 
BIOGEOCHEMICAL CYCLE. 2 (92تا صفحه ) 73صفحه (

OF CARBON (- 4از ابتداي فصل)  تا صفحه ) 161صفحه
175) 3.3 .Case Studies (-  184از صفحه) 3.4 .Global 

Selenium Cycle ( 5از ابتداي فصل - 196تا آخر صفحه 
THERMODYNAMICS OF. 3 (221تا صفحه ) 199صفحه (

BACTERIAL ENERGETICS (-  274از صفحه) 4 .
BIOGEOCHEMISTRY OF STEPPES AND DESERTS ( تا

287) 5 .BIOGEOCHEMISTRY OF TROPICAL 
ECOSYSTMES(- - 7از ابتداي فصل)  تا ) 307صفحه

 (332از صفحه  - -)North America. 1.2 (320صفحه 
BIOGEOCHEMICAL CLASSIFICATION AND 

SIMULATION OF BIOSPHERE ORGANIZATION ( تا
صفحه  (10از اول فصل - -)352صفحه  (7انتھاي فصل

 Sensitivity of European. 1.4 (471تا صفحه ) 457
ecosystems to acid deposition(- -  510از صفحه) 

TERRESTRIAL AND AQUATIC ECOSYSTEMS 
CALCULATION OF CRITICAL LOADS FOR HEAVY 

METALS AT ( 525تا صفحه) EXAMPLES OF CRITICAL 
LOADS CALCULATIONS FOR HEAVY METALS

آموزش (حقوق محيط زيست2839521116302
)محور

--فعالسمت1387تقي زاده انصاريزاده انصاري مصطفي تقيحقوق محيط زيست در ايرانكتاب7406تشريحي2016

آموزش (بيابان زايي وبيابان زدايي2939521116303
)محور

.مطالعه شود 9و  6، 2، 1فصل ھاي 904فعالدانشگاه تھران1391حسينقلي رفاھيفرسايش بادي و كنترل آنكتاب6508تشريحي2016

Page 2 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه2(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
14:52 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

2از  2: صفحه 3009: شماره گزارش

زمين شناسي زيست محيطي-48: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
وضعيتناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
آموزش (بيابان زايي وبيابان زدايي39521116303

)محور
،1واز جلد دوم فصل ھاي  3و  2، 1فصل ھاي : از جلد اول189فعالدانشگاه تھران1388پرويز كردوانيپرويز كردواني)دو جلدي(مناطق خشككتاب8789تشريحي

.مطالعه شود 9و  8، 3، 2
--فعالدانشگاه تھران1392مجيد مخدومشالوده آمايش سرزمينكتاب6496تشريحي2016)آموزش محور(آمايش سرزمين3039521116304
--فعالپيام نور1390ناصر ارزانيآزمابشگاه رسوب شناسيمتون آزمايشگاھي5461تستي211232رسوب شناسي3139521116310

.بازديد صحرايي انجام شود 182فعالپيام نور1391حسين پروينرسوب شناسيآزمايشي 8183تستيرسوب شناسي39521116310
 5، )5-4و  4-4به جزء بخش ھاي  (4، 3، 2، 1فصل ھاي 2310فعالپيام نور1389محمد بھراميكارلتن مور -برايان ميسنمباني ژئوشيميقطعي5007تستي3018مباني زمين شيمي3239521116320

-5تا آخر  1-5-5و  7-3-5تا آخر  1-3-5به جزء بخش ھاي (
مطالعه شود 11و  6، )5-2

)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 3339521116373
)آموزش محور(

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

--فعالچاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 3439521220658
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دانشگاه پيام نور
14:39 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

تكتونيك-زمين شناسي-49: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1391فلوريز خيريسنگ شناسي آذرينآزمايشي 4889تستي311832سنگ شناسي آذرين ودگرگوني239521116049

ھايي از تغيير و تبديل  مثال (7انتھاي صفحه : 1از فصل 1348پيام نور1389علي درويش زادهسنگ شناسي دگرگونيقطعي5085تستيسنگ شناسي آذرين ودگرگوني39521116049
بحث تعادل  (14تا ابتداي صفحه ) ھا كانيھا و سنگ

تا انتھاي صفحه  31ابتداي صفحه : 2فصل  -) دگرگوني
از ابتداي : 7فصل  -طور كامل حذف  به: 6فصل  - 49

) ھا بحث ميگماتيت (251تا اواسط صفحه  238صفحه 
.حذف شود

--پيام نور1386فلوريز خيريآزمايشگاه سنگ شناسي آذرينآزمايشي 8161تستيسنگ شناسي آذرين ودگرگوني39521116049
.بازديد صحرايي انجام شود 182پيام نور1392محمد خلجزمين شناسي ساختاريآزمايشي 5613تستي و تشريحي211232زمين شناسي ساختاري339521116051
--پيام نور1390عباس قاسميزمين ساختآزمايشي 5086تستي2012زمين ساخت439521116318
--پيام نور1389شھاب توكليژئوفيزيكآزمايشي 5094تستي و تشريحي3018زمين فيزيك539521116321
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 639521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

سازمان زمين 1387محمدرضا قاسميپايه ھاي زمين شناسي ساختمانيكتاب7661تشريحي1211616ساخت پيشرفته  زمين739521116380
شناسي 

کشور

--

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 799دانشگاه تھران1394مدبري-حسن زاده فريدريك واين-فيليپ كريساخت جھاني زمينكتاب6481تشريحي13024ژئوتكتونيك 839521116381
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0232تكتونيك تجربي939521116382

--پيام نور1395محمد خلج، مھناز ندايي)لرزه زمين ساخت(سايزموتکتونيک آزمايشي 10423تشريحي3024سايز موتكتونيك1039521116383
مرکز نشر آثار 1388علي محجلPasschier and Trouwميکروتکتونيکكتاب8792تشريحي2016پترو فابريك1139521116384

علمي
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

 Vol. 2)The techniques of modern(كتاب8457تشريحي2211616ساخت پيشرفته  زمين1239521116385
structural geology

Ramsay and Huber1365Academic 
press

--

 TectonicsMoores and Twiss1373Freeman andكتاب8582تشريحي22016ژئوتكتونيك 1339521116386
Company, 
New York

.مطالعه شود 12و  11، 10فصل ھاي 1534

 & Tectonic geomorphologyDouglas, Burbank Robertكتاب8581تشريحي2016مورفوتكتونيك1439521116387
Anderson

1278blackwell799 مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي.

--مزيناني1389مھران آريننئوتکتونيکكتاب8796تشريحي2016نئوتكتونيك1539521116388
--آثار نفيس1389منوچھر قرشي، مھران آرينتکتونيک ايرانكتاب8674تشريحي2016تكتونيك ايران1639521116389
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016تكتونيك خاورميانه1739521116390
دانشگاه پيام 1394حسن علي زاده سالومحلهكاني زايي و زمين ساختآزمايشي 9931تشريحي2016زايي تكتونيك و كاني1839521116392

نور
--

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016كاربرد ژئوفيزيك در تكتونيك1939521116393
شناسي ساختماني  فنون نوين زمينكتاب8733تشريحي2016مباني اساسي استرين2039521116394

)واتنش: جلد اول(
Ramsayدانشگاه شھيد1390سھراب شھرياري

بھشتي
.مطالعه شود 9و  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 796

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2139521220658
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دانشگاه پيام نور
13:38 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)تكتونيك(زمين ساخت-50: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
وضعيتناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
.بازديد صحرايي انجام شود 193فعالپيام نور1389علي درويش زادهسنگ شناسي دگرگونيقطعي5085تستي211232سنگ شناسي دگرگوني239521116021
.بازديد صحرايي انجام شود 182فعالپيام نور1392محمد خلجزمين شناسي ساختاريآزمايشي 5613تستي و تشريحي211232زمين شناسي ساختاري339521116051
--فعالپيام نور1390عباس قاسميزمين ساختآزمايشي 5086تستي2012زمين ساخت439521116318
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 539521116373

)آموزش محور(
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 799فعالدانشگاه تھران1394مدبري-حسن زاده فريدريك واين-فيليپ كريساخت جھاني زمينكتاب6481تشريحي3024زمين ساخت جھاني639521116396
زمين شناسي ساختاري 739521116397

1پيشرفته 
سازمان زمين 1387محمدرضا قاسميپايه ھاي زمين شناسي ساختمانيكتاب7661تشريحي211616

شناسي 
کشور

بازديد صحرايي  2.مطالعه شود 8و  3،  2، 1فصل ھاي 2155فعال
.انجام گردد

زمين شناسي ساختاري 39521116397
1پيشرفته 

بازديد  2. مطالعه شود6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 2156فعالStructural GeologyFossen1388cambridgeكتاب9197تشريحي
.صحرايي انجام گردد

زمين شناسي ساختاري 839521116398
2پيشرفته 

سازمان زمين 1387محمدرضا قاسميپايه ھاي زمين شناسي ساختمانيكتاب7661تشريحي11816
شناسي 

کشور

بازديد صحرايي  2.مطالعه شود 7و 6، 5،  4فصل ھاي 2157فعال
.انجام گردد

زمين شناسي ساختاري 39521116398
2پيشرفته 

. مطالعه شود 14و  13، 12، 11، 10، 9، 8،  7فصل ھاي 2158فعالStructural GeologyFossen1388cambridgeكتاب9197تشريحي
.بازديد صحرايي انجام گردد 2

--فعالپيام نور1395محمد خلج، مھناز ندايي)لرزه زمين ساخت(سايزموتکتونيک آزمايشي 10423تشريحي11816لرزه زمين ساخت939521116399
--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي11816مدل سازي زمين ساختي1039521116400
مباني نظري و (سازندھاي دوره كواترنر كتاب6489تشريحي2016زمين شناسي كواتر نري1139521116401

)كاربردي آن در منابع طبيعي
.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092فعالدانشگاه تھران1391نيا سادات فيض -حسن احمدي 

نو زمين ساخت وريخت زمين 1239521116402
ساخت

--فعالActive TectonicsKeller, E. A., and Pinter1374Printice Hallكتاب8407تشريحي2016

--فعالآثار نفيس1389منوچھر قرشي، مھران آرينتکتونيک ايرانكتاب8674تشريحي2016زمين ساخت ايران1339521116403
مرکز نشر آثار 1388علي محجلPasschier and Trouwميکروتکتونيکكتاب8792تشريحي11816بافت ساختار1439521116404

علمي
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757فعال

كاربرد مكانيك سنگ در زمين 1539521116405
ساخت

دانشگاه 1389خانلرياصول مكانيك سنگكتاب9171تشريحي2016
بوعلي ھمدان

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757فعال

دانشگاه پيام 1394حسن علي زاده سالومحلهكاني زايي و زمين ساختآزمايشي 9931تشريحي2016كانه زايي وزمين ساخت1639521116406
نور

--فعال

كاربرد زمين فيزيك در زمين 1739521116407
)آموزش محور(ساخت 

--فعالدانشگاه تھران1392غالمحسين نوروزيژئوفيزيك اكتشافيكتاب6483تشريحي2016

زمين شناسي وزمين ساخت 1839521116408
)آموزش محور(خاور ميانه 

--فعال-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

راھنماي تحقيق براي دانشجويان علوم كتاب9179تستي2016روش تحقيق در زمين شناسي1939521116442
زمين

--فعالآرين زمين1384انوشيروان كني

--فعالچاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2039521220658
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دانشگاه پيام نور
13:48 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

)تكتونيك(زمين ساخت-50: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1389علي درويش زادهسنگ شناسي دگرگونيقطعي5085تستي211232سنگ شناسي دگرگوني239521116021
.بازديد صحرايي انجام شود 182پيام نور1392محمد خلجزمين شناسي ساختاريآزمايشي 5613تستي و تشريحي211232زمين شناسي ساختاري339521116051
--پيام نور1390عباس قاسميزمين ساختآزمايشي 5086تستي2012زمين ساخت439521116318
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 539521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

.مطالعه شود 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 799دانشگاه تھران1394مدبري-حسن زاده فريدريك واين-فيليپ كريساخت جھاني زمينكتاب6481تشريحي3024زمين ساخت جھاني639521116396
زمين شناسي ساختاري 739521116397

1پيشرفته 
سازمان زمين 1387محمدرضا قاسميپايه ھاي زمين شناسي ساختمانيكتاب7661تشريحي211616

شناسي 
کشور

بازديد صحرايي  2.مطالعه شود 8و  3،  2، 1فصل ھاي 2155
.انجام گردد

زمين شناسي ساختاري 39521116397
1پيشرفته 

بازديد  2. مطالعه شود6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي Structural GeologyFossen1388cambridge2156كتاب9197تشريحي
.صحرايي انجام گردد

زمين شناسي ساختاري 839521116398
2پيشرفته 

سازمان زمين 1387محمدرضا قاسميپايه ھاي زمين شناسي ساختمانيكتاب7661تشريحي11816
شناسي 

کشور

بازديد صحرايي  2.مطالعه شود 7و 6، 5،  4فصل ھاي 2157
.انجام گردد

زمين شناسي ساختاري 39521116398
2پيشرفته 

. مطالعه شود 14و  13، 12، 11، 10، 9، 8،  7فصل ھاي Structural GeologyFossen1388cambridge2158كتاب9197تشريحي
.بازديد صحرايي انجام گردد 2

--پيام نور1395محمد خلج، مھناز ندايي)لرزه زمين ساخت(سايزموتکتونيک آزمايشي 10423تشريحي11816لرزه زمين ساخت939521116399
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي11816مدل سازي زمين ساختي1039521116400
مباني نظري و (سازندھاي دوره كواترنر كتاب6489تشريحي2016زمين شناسي كواتر نري1139521116401

)كاربردي آن در منابع طبيعي
.مطالعه شود 6و  5، 4فصل ھاي 1092دانشگاه تھران1391نيا سادات فيض -حسن احمدي 

نو زمين ساخت وريخت زمين 1239521116402
ساخت

--Active TectonicsKeller, E. A., and Pinter1374Printice Hallكتاب8407تشريحي2016

--آثار نفيس1389منوچھر قرشي، مھران آرينتکتونيک ايرانكتاب8674تشريحي2016زمين ساخت ايران1339521116403
مرکز نشر آثار 1388علي محجلPasschier and Trouwميکروتکتونيکكتاب8792تشريحي11816بافت ساختار1439521116404

علمي
.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

كاربرد مكانيك سنگ در زمين 1539521116405
ساخت

دانشگاه 1389خانلرياصول مكانيك سنگكتاب9171تشريحي2016
بوعلي ھمدان

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 2، 1فصل ھاي 757

دانشگاه پيام 1394حسن علي زاده سالومحلهكاني زايي و زمين ساختآزمايشي 9931تشريحي2016كانه زايي وزمين ساخت1639521116406
نور

--

كاربرد زمين فيزيك در زمين 1739521116407
)آموزش محور(ساخت 

--دانشگاه تھران1392غالمحسين نوروزيژئوفيزيك اكتشافيكتاب6483تشريحي2016

زمين شناسي وزمين ساخت 1839521116408
)آموزش محور(خاور ميانه 

---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

راھنماي تحقيق براي دانشجويان علوم كتاب9179تستي2016روش تحقيق در زمين شناسي1939521116442
زمين

--آرين زمين1384انوشيروان كني

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2039521220658
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دانشگاه پيام نور
13:34 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

چينه نگاري و ديرينه شناسي-51: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390ناصر ارزانيآزمايشگاه سنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4895تستي و تشريحي211232سنگ ھاي رسوبي239521116311

.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1390حسين پروينسنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4913تستي و تشريحيسنگ ھاي رسوبي39521116311
.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1388مھناز پروانه نژاد شيرازيماكروفسيل - 1ديرينه شناسي آزمايشي 5411تستي211232ماكروفسيل -ديرينه شناسي 339521116314
--پيام نور1395کوروش رشيدي2ديرينه شناسي آزمايشي 9997تستي211232ريز ديرينه شناسي 439521116315
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 539521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

از تمامي بخش ھا، شرح تصاوير مربوطه به گونه ھاي 178تك رنگ1389محمد قويدل سيوكيپالينو لوژي وكاربرد آن در زمين شناسيكتاب7660تستي و تشريحي11816گرده شناسي639521116409
مختلف براي مطالعه آزمايشگاھي بوده و با توجه به 

نمونه ھاي موجود در آزمايشگاه دانشگاه، اساتيد مدرس 
.از اين بخش ھا سوال امتحاني طرح خواھند نمود

--پيام نور1390موسي باقري -رحيم شعبانيانفرامينفرھا -ديرينه شناسي روزنبران آزمايشي 5611تستي و تشريحي11816ريز فسيل روزن دار739521116410
ماكروفسيل ھاي (بي مھرگان سنگواره كتاب7657تستي و تشريحي11816ديرينه شناسي بي مھرگان839521116411

)جلدي 2) (جانوري
دانشگاه 1384وزيري مقدم-طاھري -جعفريان

اصفھان
و ھمچنين مطالب مربوط به راسته ھا  3، 2، 1فصل ھاي 2019

و جنس ھاي فسيل و مباحث تحت عنوان اصطالحات و يا 
.حذف شود) مورفولوژي(ويژگي ھاي ريخت شناسي 

بايوزوناسيون ومدل ھاي جزوه7189تستي و تشريحي2016زيست چينه نگاري939521116412
بايواستراتيگرافي

--پيام نور1390شعبانيانشعبانيان

--پيام نور1393زاده بابازاده، كبريايي)غير روزنبران(ميكروفسيل غيرفرامينيفرا آزمايشي 9206تستي و تشريحي11816ريز فسيل غير روزن دار1039521116413
 Microfacies of carbonate rocksFlugel1387Springerكتاب8549تشريحي11816ريز رخساره پيشرفته1139521116414

verleg
.مطالعه شود) 723تا  657از صفحه  (14فصل 1824

ھاي ميكروسكوپي  رخسارهكتاب8690تشريحيريز رخساره پيشرفته39521116414
)ھا ميكروفاسيس(

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي  1از جلد 180دانشگاه تھران1386خسروتھراني

كبريايي زاده ،سيد احمد بابا زاده ديرين بوم شناسيآزمايشي 9553تستي و تشريحي2016ديرينه بوم شناسي1239521116415
،عبدالمجيد موسوي نيا

--پيام نور1394

محمدعلي جعفريان، حسينعلي )ديرينه شناسي گياھي(پالئوبوتاني كتاب6247تستي و تشريحي11816ديرينه گياه شناسي1339521116416
بگي

دانشگاه 1380
اصفھان

--

مركز نشر 1386فاطمه واعظ جواديديرينه شناسي گياھيكتاب7719تستي و تشريحيديرينه گياه شناسي39521116416
دانشگاھي

--

عرفان  -زاده  محمدرضا كبريايي داران شناسي مھره فسيلآزمايشي 5483تستي و تشريحي11816ديرينه شناسي مھره داران1439521116417
كوروش رشيدي -خسروي

تا انتھاي ) کوسه ھاي اوليه و جيم راھھا (67از صفحه 1458پيام نور1389
، از 6تا انتھاي فصل ) دايناسورھا (153، از صفحه 3فصل 

حذف  9و فصل  8تا انتھاي فصل ) پريماتھا (277صفحه 
.شود

دانشگاه 1390كيمياگري-طاھري-وزيري مقدماصول چينه نگاريكتاب7635تستي و تشريحي2016چينه نگاري پيشرفته1539521116418
اصفھان

.حذف شود 6و  3، 1فصل ھاي 915

.حذف شود 7و  6فصل ھاي 1139دانشگاه تھران1390امينينگاري سكانسي مباني چينهكتاب9189تستي و تشريحي2016چينه نگاري سكانسي1639521116419
سازمان زمين 1392علي آقانباتيزمين شناسي ايرانكتاب8706تستي و تشريحي2016چينه نگاري ايران پيشرفته1739521116420

شناسي
دونين در آذربايجان  157به جزء صفحات  (4فصل ھاي 2018

كربونيفر در 168سيرجان،  -دونين در سنندج  158، ]ماكو[
ترياس پسين در  204تا  202به جزء صفحات  (5، )مشھد

رخساره استثنايي ترياس  222تا  218البرز، صفحات 
چرخه رسوب ھاي زغال دار البرز،  232ايران، صفحه 

سيرجان، صفحات  -ژوراسيك سنندج  260تا 257صفحات 
 312تا  310كرتاسه در البرز شمالي، صفحات  302تا  294

پشت بام،  -رخساره سكويي كرتاسه در بلوك يزد 
و ) جندق -كرتاسه در منطقه خور  321تا  314صفحات 

پالئوسن در ايران  369تا  365به جزء صفحات  (6فصل 
ائوسن  374تا  370، صفحات ...]از ناحيه لگركوه [مركزي 

تا  417، صفحات ...]در منطقه زنجان و [در ايران مركزي 
بخش. مطالعه شود) در مكران... پالئوسن، ائوسن و  428

.ھاي ماگماتيت و دگرگوني حذف شود
محيطھاي رسوبي پيشرفته 1839521116421

)آموزش محور(
آستان قدس 1389رضا موسوي حرميرسوب شناسيكتاب7255تستي و تشريحي2016

رضوي
.بخش دوم مطالعه شود 467

--پيام نور1395رحيم شعبانيانسنگ چينه نگاريآزمايشي 10415تستي و تشريحي2016)آموزش محور(سنگ چينه نگاري 1939521116422
راھنماي تحقيق براي دانشجويان علوم كتاب9179تستي2016روش تحقيق در زمين شناسي2039521116442

زمين
--آرين زمين1384انوشيروان كني

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2139521220658
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دانشگاه پيام نور
13:31 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي-52: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي06)واحد 6(پايان نامه ارشد 139521111297
--پيام نور1390ناصر ارزانيآزمايشگاه سنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4895تستي و تشريحي211232سنگ ھاي رسوبي239521116311

.بازديد صحرايي انجام شود 193پيام نور1390حسين پروينسنگ شناسي رسوبيآزمايشي 4913تستي و تشريحيسنگ ھاي رسوبي39521116311
--پيام نور1395کوروش رشيدي2ديرينه شناسي آزمايشي 9997تستي211232ريز ديرينه شناسي 339521116315
.حذف شود 17و  16، 15، 14، 13فصل ھاي 2322پيام نور1390ناصر ارزاني -عليرضا نجف زادهزبان تخصصي زمين شناسيآزمايشي 5568تستي20160متون علمي زمين شناسي439521116331
--پيام نور1389عليرضا نديمي -ناصر ارزانيزمين شناسي زيرسطحيآزمايشي 5246تستي و تشريحي2012زمين شناسي زيرسطحي539521116340
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار 639521116373

)آموزش محور(
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016

آستان قدس 1389رضا موسوي حرميرسوب شناسيكتاب7255تشريحي2016رسوب شناسي كاربردي739521116423
رضوي

.مطالعه شود 5و  4، 3، 2، 1فصل ھاي 747

 Applied sedimentologyR. C. Selley1378Academicكتاب9164تشريحيرسوب شناسي كاربردي39521116423
Press

.مطالعه شود 1فصل 596

.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717دانشگاه تھران1390پور بناب رحيمشناسي كربناته سنگكتاب6492تشريحي211616سنگ ھاي كربناتي839521116424
 Petrology of Sedimentary RocksBoggs, S. Jr.1378Cambridgeكتاب8433تشريحيسنگ ھاي كربناتي39521116424

Press
.مطالعه شود 365تا  325از صفحه  9فصل 1826

 -حرمي  موسويتاكر.موريس اي شناسي رسوبي سنگكتاب7748تشريحي211616سنگ ھاي غير كربناتي939521116425
محبوبي

جھاد 1389
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود 9و  7، 6، 5، 3، 2، 1فصل ھاي 851

.مطالعه شود 7و  6، 5، 3، 2، 1فصل ھاي Sedimentally PetrologyTucker1378Blackwell1865كتاب8438تشريحيسنگ ھاي غير كربناتي39521116425
آستان قدس 1389رضا موسوي حرميرسوب شناسيكتاب7255تشريحي2016محيطھا ي رسوبي پيشرفته1039521116426

رضوي
.مطالعه شود 20تا  7بخش دوم، فصل ھاي 468

-Sedimentology and Stratigraphy. 2edNichols, G.1387Willeyكتاب8441تشريحيمحيطھا ي رسوبي پيشرفته39521116426
Blaclwell

.مطالعه شود 15و  14، 13، 9، 8فصل ھاي 1194

--پيام نور1391ناصر ارزانيژئو شيمي رسوبيآزمايشي 5678تشريحي2016زمين شيمي رسوبي1139521116427
 Microfacies of carbonate rocksFlugel1387Springerكتاب8549تشريحي11816ريز رخساره پيشرفته 1239521116428

verleg
.مطالعه شود) 723تا  657از صفحه  (14فصل 1824

ھاي ميكروسكوپي  رخسارهكتاب8690تشريحيريز رخساره پيشرفته 39521116428
)ھا ميكروفاسيس(

.مطالعه شود 4و  3فصل ھاي  1از جلد 180دانشگاه تھران1386خسروتھراني

مطالعات صحرايي و آزمايشگاھي رسوبي1796-1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي0232رسوب شناسي صحرايي1339521116429
.حذف شود 7و  6فصل ھاي 1139دانشگاه تھران1390امينينگاري سكانسي مباني چينهكتاب9189تستي و تشريحي2016چينه نگاري سكانسي1439521116430
زمين شناسي مخازن ھيدرو 1539521116431

كربني
 Carbonate Reserviourكتاب9165تشريحي2016

Characterization, 2nd ed
Lucia1385Springer 

Verleg
.مطالعه شود 4و  2، 1فصل ھاي 2076

 ,Ore Geology and Industrial Mineralsكتاب9169تشريحي2016ذخاير رسوبي1639521116432
3rd ed

Evans1371Blackwell1793 مطالعه شود 20و  19، 18، 17، 15، 6، 1فصل ھاي.

.مطالعه شود 6و  5، 4، 3، 1فصل ھاي Environmental SedimentologyPerry & Taylor1385blackwellB917كتاب9167تشريحي2016رسوب شناسي زيست محيطي1739521116433
آموزش (زمين شناسي دريايي 1839521116434

)محور
.مطالعه شود 13و  12، 11، 10، 2، 1فصل ھاي Global Sedimentology of the OceanRoberts1387Elsevier1794كتاب9168تشريحي2016

دانشگاه 1389صيرفيانپيمايي اصول مقدماتي چاهكتاب9170تشريحي2016)آموزش محور(اصول تفسير الگ 1939521116435
اصفھان

--

راھنماي تحقيق براي دانشجويان علوم كتاب9179تستي2016روش تحقيق در زمين شناسي2039521116442
زمين

--آرين زمين1384انوشيروان كني

--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2139521220658
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:53
2 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يضايررامآ-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-11 : هدكشناد
رامآ-17 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت06)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 زا فلا لاثم و6.1 ،3.1 ياھ شخب ءزج هب( 1 ياھ لصف685رون مايپ1389يچلاقدم اضريلع2 يضاير زيلانآ يشيامزآ5368يحيرشت و يتست3030يضاير زيلانآ ينابم239521111322

 و10.4 ياھ شخب ياياضق تابثا ءزج هب( 4 و )7.1 شخب
 )سارتشارياو- نوتسا هيضق513.4 هيضق تابثا و11.4

.دوش هعلاطم
--رون مايپ1395نايدابع-يعاجش- ينسحيضاير زيلانآ ينابم يشيامزآ6223يحيرشت و يتستيضاير زيلانآ ينابم39521111322

Statistical InferenceBerger and Casella1368Duxburgباتك8442يحيرشت و يتست14032 يرامآ طابنتسا339521117126
Press

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياھ شخب494

 يم فذح6 لصف و13-4 ،12-4 ،10-4 ،5-3 ياھ شخب490رون مايپ1389يچلاقدم اضريلع2 يضاير زيلانآ يشيامزآ5368يتست24032 يضايرزيلانآ439521117127
 هعلاطم تابثا نودب11-4 و4-3 ياھ شخب ياياضق .دشاب

.دوش
 مايپ هاگشناد1393يريصن زيورپ2 يرامآ طابنتسا يشيامزآ9280يحيرشت و يتست24032 يرامآ طابنتسا539521117128

رون
--

 ءزج هب( 4 لصف ،)10-3 شخب ءزج هب( 3 ،2 ،1 ياھ لصف1616رون مايپ1388اشاپ هلا نيع1 لامتحا يشيامزآ5324يتست14032 لامتحا639521117129
 شخب ءزج هب( 6 لصف و )7-4 و3-4 و2-4 ياھ شخب
.دوش هعلاطم )5-6 و3-6 ياھ

 يدهم دمحمناراكمھ و ايدرامهرييغتم دنچ ليلحتباتك8664يحيرشت14032 هريغتمدنچزيلانآ739521117130
ييابطابط

 رشن1376
يھاگشناد

4 ،)8-3 و2-6-3 ،3-4-3 ياھ شخب ءزج هب( 3 ياھ لصف1039
-5 ،7-5 ،4-5 ياھ شخب ءزج هب( 5 ،)3-4 شخب ءزج هب(
-8 ،5-8 ياھ شخب ءزج هب( 8 ،)7-6 شخب ءزج هب( 6 ،)8
6-11 ،2-6-11 ياھ شخب ءزج هب( 11 و9 ،)8-8 و8-7 ،6
.دوش هعلاطم )8-11 و11-7 ،3-

 هاگشناد1386اين گرزب و شونرذآرچنررامآ يارب يطخ ياهلدمباتك7788يحيرشت14032 يطخ ياهلدم839521117131
 يسودرف
دهشم

 هعلاطم15 و14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ياھ لصف1136
.دوش

 رشن زكرم1385اشاپ هللا نيعسار.م نودلشيفداصت ياھدنيارفباتك9324يحيرشت و يتست24032 يفداصت ياھدنيآرف939521117132
يھاگشناد

4 ،)1-6-3 و6-3 ياھشخب ءزج هب( 3 ،2 ،1 ياھ لصف1613
 ءزج هب( 6 و )8-4 و7-4 ،6-4 ياھشخب ءزج هب(
.دوش هعلاطم )7-6 و6-6 ياھشخب

 كي ياهشور ينامز ياهيرس ليلحتباتك7685يحيرشت و يتست24032 ينامز ياهيرس1039521117133
هريغتم دنچ و هريغتم

 هاگشناد1392دنمورينيو سا ويلبد مايليو
 يسودرف
دهشم

ياھ شخب :7 لصف ،5-5 و3-5 ،2-5 ياھ شخب :5 لصف658
 شخب :8 لصف ،5-7 و7-4 ،7-3 ،7-2-2 ،7-2-1 ،7-1
4-10 ،3-10 ،2-10 ياھ شخب :10 لصف ،4-8 و3-8 ياھ
 ،)4-1-11( شخب ءزج هب لصف لك :11 لصف ،5-10 و
.دوش هعلاطم لصف لك :12لصف

 لصف و2-5 شخب رخآ ات5 لصف ،7-2 شخب رخآ ات2 لصفTime Series: Theory and MethodsBrockwell and Davis1365Springer628باتك8447يحيرشت و يتست2 ينامز ياهيرس39521117133
.دوش هعلاطم3-8 شخب رخآ ات8

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016رانيمس1139521117134
 يدهم دمحمناراكمھ و ايدرامهرييغتم دنچ ليلحتباتك8664يحيرشت4032) روحم شزومآ ( 1هريغتمدنچ زيلانآ1239521117148

ييابطابط
 رشن1376

يھاگشناد
4 ،)8-3 و2-6-3 ،3-4-3 ياھ شخب ءزج هب( 3 ياھ لصف1039

-5 ،7-5 ،4-5 ياھ شخب ءزج هب( 5 ،)3-4 شخب ءزج هب(
-8 ،5-8 ياھ شخب ءزج هب( 8 ،)7-6 شخب ءزج هب( 6 ،)8
6-11 ،2-6-11 ياھ شخب ءزج هب( 11 و9 ،)8-8 و8-7 ،6
.دوش هعلاطم )8-11 و11-7 ،3-

 هاگشناد1386اين گرزب و شونرذآرچنررامآ يارب يطخ ياهلدمباتك7788يحيرشت4032) روحم شزومآ ( 1يطخ ياهلدم1339521117149
 يسودرف
دهشم

 هعلاطم15 و14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ياھ لصف1136
.دوش

 شزومآ ( 2يفداصت ياھدنيارف1439521117150
) روحم

 رشن زكرم1385اشاپ هللا نيعسار.م نودلشيفداصت ياھدنيارفباتك9324يحيرشت و يتست4032
يھاگشناد

4 ،)1-6-3 و6-3 ياھشخب ءزج هب( 3 ،2 ،1 ياھ لصف1613
 ءزج هب( 6 و )8-4 و7-4 ،6-4 ياھشخب ءزج هب(
.دوش هعلاطم )7-6 و6-6 ياھشخب

 شزومآ ( 2 ينامز ياهيرس1539521117151
) روحم

 كي ياهشور ينامز ياهيرس ليلحتباتك7685يحيرشت و يتست4032
هريغتم دنچ و هريغتم

 هاگشناد1392دنمورينيو سا ويلبد مايليو
 يسودرف
دهشم

ياھ شخب :7 لصف ،5-5 و3-5 ،2-5 ياھ شخب :5 لصف658
 شخب :8 لصف ،5-7 و7-4 ،7-3 ،7-2-2 ،7-2-1 ،7-1
4-10 ،3-10 ،2-10 ياھ شخب :10 لصف ،4-8 و3-8 ياھ
 ،)4-1-11( شخب ءزج هب لصف لك :11 لصف ،5-10 و
.دوش هعلاطم لصف لك :12لصف

 شزومآ ( 2 ينامز ياهيرس39521117151
) روحم

 لصف و2-5 شخب رخآ ات5 لصف ،7-2 شخب رخآ ات2 لصفTime Series: Theory and MethodsBrockwell and Davis1365Springer628باتك8447يحيرشت و يتست
.دوش هعلاطم3-8 شخب رخآ ات8

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016) روحم شزومآ (صوصخم ثحابم1639521117152
--رون مايپ1390اشاپ هللا نيعيفداصت ياھدنيارفيعطق5006يحيرشت و يتست13030 يفداصت ياھدنيآرف1739521117156
 هاگشناد1390يناكشمزوب،ليبيرگ ، دومرامآ هيرظن رب يا همدقمباتك6014يحيرشت و يتست3030)يباي دروآرب( يضاير رامآ1839521117157

 يسودرف
دهشم

 ياھ شخب7 لصف زا و دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياھ لصف1121
.دوش فذح لصف رخآ ات6

.دريگ رارق هدافتسا دروم تانيرمت لح يارب1337رون مايپ1390لصا يديحو مساق دمحم1 يضاير رامآ يشيامزآ8160يحيرشت و يتست)يباي دروآرب( يضاير رامآ39521117157

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص2 ( تاحفص هیلک
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:53
2 زا2 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يضايررامآ-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودهياپ مولع-11 : هدكشناد
رامآ-17 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 هاگشناد1390يناكشمزوب،ليبيرگ ، دومرامآ هيرظن رب يا همدقمباتك6014يحيرشت و يتست3030)اھ ضرف نومزآ ( يضاير رامآ1939521117165

 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم10 و9 و8 ياھ لصف1181

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2039521117183
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست10ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص2 ( تاحفص هیلک

25/01/2017
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دانشگاه پيام نور
١۴:٣٢ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

صنايع-مھندسي صنايع -١٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

مھندسي صنايع -٢٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
.تا آخر کتاب مطالعه شود ٣از فصل Linear ProgrammingKatta G .Murty١٣۶١john wiley٣۵٩كتاب٨۵٣٨تستي و تشريحياختياري٣٠٣۶برنامه ريزي خطي پيشرفته١٣٩۵٢١١١١١١١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ٢٣٩۵٢١١١١٢٩٧
سازي  شبيهكتاب۵٩٩٩تستي و تشريحياختياري٣٠٢۴شبيه سازي كامپيوتري٣٣٩۵٢١١١۵١٨١

ھاي  سيستم
گسسته پيشامد

  ان ، ج س ك ن  ب ري ج
ن ارس ك

دانشگاه ١٣٩٢ ي وج ل ح  م م اش ھ
صنعتي شريف

.مطالعه شود ١١و  ١٠، ٧، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٧٠

شبيه سازي با نرم كتاب٨٢۵٣تستي و تشريحياختياريشبيه سازي كامپيوتري٣٩۵٢١١١۵١٨١
افزار ارنا

ديويد كلتون، .دبليو
رندال پي سادوسكي،

ديويدتي استارك

محسن باقري ، علي 
سيبويه ، طه حسين 

حجازي

.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي ١٠۴٣فراياز١٣٩٠

مركز نشر ١٣٨٩ھاشم محلوجيباوکر-ليبرمنآمار مھندسيكتاب۶٠۶٩تستي و تشريحياجباري٣٠٣٠روش ھاي آماري۴٣٩۵٢١١١٧٠٨١
دانشگاھي

فصل . (مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵فصل ھاي ٢٢۵٠
).رگرسيون چند متغيره حذف شود

پژوھش عملياتي كتاب۶١٠۶تستي و تشريحيجبراني١٣٠٣٠تحقيق درعمليات ۵٣٩۵٢١١٢٢٠٠١
ريزي خطي و  برنامه

كاربردھاي آن

كتاب ١٣٩٢محمد رضا مھرگان
دانشگاھي

٩تا ابتداي بخش  (٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٢٠٩٧
.مطالعه شود) ١٠-

آمار رياضي و كتاب۶١٠٢تستي و تشريحيجبراني٣٠٣٠آمارواحتمال مھندسي۶٣٩۵٢١١٢٢٠٠٢
كاربردھاي آن

مركز نشر ١٣٨٨عميدي و وحيدي اصلجان فروند
دانشگاھي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩

برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي٧٣٩۵٢١١٢٢٠١۴
١ھاي 

اصول برنامه ريزي و كتاب۶٨٣٣تستي و تشريحيجبراني٣٠٣٠
كنترل توليد و 

موجوديھا

مطالعه  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٠۴اركان دانش١٣٩٢شيرمحمدي علي حاج
.شود

طراحي كارخانه و كتاب٧۵٧٧تستي و تشريحيجبراني٣٠٣۶طرح ريزي واحدھاي صنعتي٨٣٩۵٢١١٢٢٠١۵
حمل و نقل مواد

علي فرقاني، عليرضا 
آخوندي، احسان 

الھي فر،علي 
ديوساالر

جھاد ١٣٨٩
دانشگاھي 

دانشگاه 
صنعتي 
اصفھان

--

طراحي سيستم ھايكتاب۵٩۶٧تستي و تشريحياجباري٣٠٣٠طراحي سيستم ھاي صنعتي٩٣٩۵٢١١٢٢٠٣۵
صنعتي

بشيري،سيد عباس 
سيد -حسيني جو 

جواد حسيني نژاد

دكتر بشيري،سيد 
-عباس حسيني جو 
سيد جواد حسيني 

نژاد

.مطالعه شود ١۵و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨۵۴دانشگاه شاھد١٣٨٨

كاربردمجموعه ھاي فازي ١٠٣٩۵٢١١٢٢٠٣۶
درتصميم گيري وبرنامه ريزي

 حجت  عادل آذر،علم مديريت فازيكتاب٨٧٢۴تستي و تشريحياختياري٣٠٣٠
فرجي

مركز  -اجتماع١٣٨١
مطالعات و 

مديريت 

--

ھاي مديريت  سيستمكتاب۶۶٣٢تستي و تشريحياختياري٣٠٣٠برنامه ريزي توليدپيشرفته١١٣٩۵٢١١٢٢٠٣٧
بانگرشي (توليد 

)يکپارچه

، جيمز  راون  ب ي م ي ج
 ارن  ھ ان شيونان، ج

،  ري ف ن ض  غ دي ھ م
غيري  ص روش س

دانشگاه علم و١٣٨۶
صنعت

، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٠٩
.مطالعه شود ١۵و  ١۴

تصميم گيريھاي چند كتاب۶۴۵۴تستي و تشريحياختياري٣٠٣٠تصميم گيري بامعيارھاي چندگانه١٢٣٩۵٢١١٢٢٠٣٨
معياره

تا  ١٢٧، ١٢١تا  ١٠۵به جزء صفحات  (٣و  ٢، ١فصل ھاي ٢١۵٠دانشگاه تھران١٣٩٢محمد جواد اصغر پور
.مطالعه شود) ٢٨۶تا  ٢٧۶، ١٩٠تا  ١۶۶، ١۴٣

تحليل و طراحي كتاب۶۶۶١تشريحياختياري٣٠٣٠كامپيوترومديريت داده ھا١٣٣٩۵٢١١٢٢٠٣٩
ھاي  سيستم

اطالعاتي در دنياي در 
حال تغيير

 -جان دبليو ست زينگر
-رابرت بي جكسون
استيون دي برد

 -حسن فالح موالناپور
بال زرين -م ايزدبخش

--آتي نگر١٣٩۵

ھاي صف  سيستمكتاب٨٧١٧تستي و تشريحياجباري٣٠٣٠سيستم ھاي صف١۴٣٩۵٢١١٢٢٠۴٠
)٢جلد (

دانشگاه علم و١٣٧٢سيدمحمدرضا ايرواني
صنعت

و  ٨، )از ابتدا تا پايان مدل ھاي ارلنگ (٧، ۶، ۵فصل ھاي ٢١۵١
.مطالعه شود ٩

اقتصاد مھندسي،يا، كتاب۶۶٠٨تستي و تشريحياجباري٣٠٣٠اقتصادمھندسي پيشرفته١۵٣٩۵٢١١٢٢٠۴١
ارزيابي اقتصادي پروژه

ويرايش (ھاي صنعتي 
)جديد

محمد مھدي 
اسكونژاد

دانشگاه ١٣٩۵
اميركبير

 ١۵، ١۴، ١٣، ١٢براي رشته مھندسي صنايع فصل ھاي ١۴٩٨
و براي رشته مھندسي فناوري اطالعات تا پايان  ١۶و 

.مطالعه شود ١٣فصل 

اقتصاد مھندسي و كتاب۶۶٣٨تستي و تشريحياجبارياقتصادمھندسي پيشرفته٣٩۵٢١١٢٢٠۴١
آناليز تصميم گيري 

)ويرايش جديد(

سيد محمد سيد 
حسيني و مھندس 

مرتضي آموزگار

دانشگاه علم و١٣٨٨
صنعت

.مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨فصل ھاي ١۵۵۶

مباحث منتخب در مھندسي ١۶٣٩۵٢١١٢٢٠۴٢
صنايع

ھاي  الگوريتمكتاب٩۵٩۴تستي و تشريحياختياري٣٠٣٠
مباني : فراابتكاري

سازي در نظري و پياده
متلب

مقدم و  رضا توكلي
ديگران

دانشگاه آزاد ١٣٩٢
اسالمي،واحد 
تھران جنوب

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠٢٠سميناروروش تحقيق١٧٣٩۵٢١١٢٢٠۴٣
آموزش (مديريت زنجيره تأمين ١٨٣٩۵٢١١٢٢١٠١

)محور
 -ھارتموت استدلرمديريت زنجيره تأمينكتاب۶۶١۴تستي و تشريحياختياري٢٠١۶

كريستوف كيلگر
رضا  نسرين عسگري،

فراھاني زنجيراني
دانشگاه ١٣٩٣

اميركبير
.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

گيري و ھاي معين تصميم سيستم١٩٣٩۵٢١١٢٢١٠٢
)آموزش محور(خبره 

اصول و مباني كتاب۶۶٣٧تستي و تشريحياختياري٢٠١۶
ھاي خبره سيستم

مھدي غضنفري، زھره
كاظمي

دانشگاه علم و١٣٨٢
صنعت

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١۴:٣٢ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

صنايع-مھندسي صنايع -١٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-١١: دانشكده 

مھندسي صنايع -٢٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
)تحقيق تتبع نظري(سمينار ٢١٣٩۵٢١٣١۴٠٣٩

آموزش محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
13:28 - 1395/11/04: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

1از  1: صفحه 3009: شماره گزارش

شاخه زلزله شناسي-ژئوفيزيك-10: رشته كارشناسي ارشد - 10: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم پايه-11: دانشكده 

ژئوفيزيك-24: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي04)واحد4(پايان نامه ارشد 139521111296
پژوھشگاه 1384مھدي زارعمقدمه اي برزلزله شناسي كاربرديكتاب8063تشريحي1211616زلزله شناسي239521124001

المللي  بين
شناس زلزله

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

.مطالعه شود 3فصل 638دانشگاه تھران1391حسينيه حاجب -زمرديان ژئوفيزيك كاربردي جلد اولكتاب6484تشريحي1211616ژئومغناطيس 339521124002
.مطالعه شود 2فصل 631دانشگاه تھران1391حسينيه حاجب -زمرديان ژئوفيزيك كاربردي جلد اولكتاب6484تشريحي1211616گراني سنجي 439521124003
دانشگاه 1385حيدريان شھري-تري واالس -تورن ليشناسي مدرن جھاني لرزهكتاب7773تشريحي211616لرزه شناسي539521124004

فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود 6و  5، 1فصل ھاي 947

.مطالعه شود 7و  6، 5، 4فصل ھاي Introduction to seismologyShearer1378Oxford1094كتاب8428تشريحيلرزه شناسي39521124004
سازمان 1391سعيده احمدي-محمد آريامنشژئوالكتريككتاب7741تشريحي211616ژئوالكتريك639521124005

جغرافيايي 
نيروھاي 
مسلح

.مطالعه شود 4و  3، 2، 1فصل ھاي 731

--پيام نور1394دكتر زمان ملك زادهفيلتر ھاي ديجيتالجزوه9555تشريحي3024فيلترھاي ديجيتال739521124006
پژوھشگاه بين 1389مھدي زارعمباني تحليل خطر زمين لرزهكتاب8060تشريحي23024زلزله شناسي839521124007

المللي زلزله
--

 An Overview of Selected Seismicكتاب8409تشريحي2زلزله شناسي39521124007
Hazard Analysis Methodologies

Green, A. R., and Hell, W.,1372University of 
Illinois

--

ھاي  دانش1392آريامنشتئوري انتشار امواج االستيككتاب9204تشريحي2016تئوري انتشارامواج االستيك939521124008
بنيادي

--

.مطالعه شود 7و  6فصل ھاي 1140دانشگاه تھران1394خسرو برگياصول مھندسي زلزلهكتاب6429تشريحي211616مھندسي زلزله1039521124009
--Active TectonicsKeller, E. A., and Pinter1374Printice Hallكتاب8407تشريحي211616لرزه زمين ساخت1139521124010
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016سمينار1239521124011
.مطالعه شود 3و  2، 1فصل ھاي 717اميركبير1391محمد آريامنش، زھرا محمودپورژئوديناميككتاب6589تشريحي2016)آموزش محور(ژئوديناميك1339521124012
عبدهللا اروين كريزيگرياضيات مھندسي پيشرفته جلد دومكتاب7886تشريحي3024رياضيات در ژئوفيزيك1439521124013

شيدفر،عليمردان 
شاھرضايي

.مطالعه شود 16و  15، 12، 11، 10فصل 610دالفك1392

ژئوفيزيك ھسته اي وگرمايي1539521124014
)آموزش محور(

نشر 1390شجاع جعفريگارلند. جورج دآشنايي با ژئوفيزيككتاب8061تشريحي2016
دانشگاھي

.مطالعه شود 25و  24، 23، 22فصل ھاي 1035

 -جلد اول  -زمين شناسي فيزيكي آزمايشي 7242تستي و تشريحي211616زمين شناسي عمومي1639521124015
فرآيندھاي بيروني

.مطالعه شود 14و  13، 5، 3فصل ھاي 2332پيام نور1389حسين معماريان -محمود صداقت

 -زمين شناسي فيزيكي جلد دومآزمايشي 8276تستي و تشريحيزمين شناسي عمومي39521124015
فرآيندھاي دروني

.مطالعه شود 20و  19، 17فصل ھاي 2354پيام نور1391حسين معماريان محمود صداقت

--پيام نور1392محمد خلجزمين شناسي ساختاريآزمايشي 5613تستي و تشريحي312416زمين شناسي ساختماني1739521124016
--پيام نور1389سعيد محمدي2الكترومغناطيس آزمايشي 5524تشريحي2016الكترومغناطيس1839521124020
---1300--بدون منبعفاقد منبع7542تشريحي2016)تحقيق وتتبع نظري(سمينار1939521124027
--چاپ موجود1300-القرآن الکريمكتاب8200تستي10قرآن كريم 30حفظ جزء 2039521220658
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۴۶

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ييامنھار و هرواشم-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

 مولع و يسانشناور رد يفیصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠٢٠يفیصوترامآ٢٣٩۵٢١١١٧٠٠۴
يتیبرت

.دوش فذح٨ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روپ نیما نسح

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتیبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست٢٠١۶يتیبرت يارآو يفسلف بتاكم٣٣٩۵٢١٢١١٢١۶
تشرس

٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣
.دوش فذح

 و يلغش هرواشم و ييامنھار۴٣٩۵٢١٢١١٣۶١
نآ هب طوبرم ياھ هيرظن

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١يراوسھشروپ همطافيلیصحت و يلغش ييامنھار يشيامزآ٨٢٨۴يتست٣٠١٢

رھچ١٣٧٩٢٠٠٠ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتك۶٧۶۵يتست٢٠١٢يھورگ هرواشم و ييامنھار۵٣٩۵٢١٢١١۴٠٩

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١١۴۴٩
١ ينامرد

-يفسوي اضریلع- ناخرت يضترمينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتست٢٠٨
يقاقش داھرف

دوش فذح٨ و٧ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 دلج( يمالسا تیبرت هب هرابود يھاگنباتك٧٨٣٠يتست٢٠١۶هتفرشیپ يمالسا تیبرت و میلعت٧٣٩۵٢١٢١١۵٠۵
)لوا

هسردم١٣٩٣٢٠١١يرقاب ورسخ

 و هرواشم هتفرشیپ ياھ هيرظن٨٣٩۵٢١٢١١۵١۴
ينامرد ناور

.دوش فذح١۶ و١۵ ،١۴ ،١٢ ،٢ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يدمحم دیس يیحييروك دلارجينامرد ناور و هرواشم تسبراك و هيرظنباتك٩۶٧٣يتست٣٠٢۴

 هرواشم ياھشور و اھ هيرظن٩٣٩۵٢١٢١١۵١۵
يھورگ

 و راک ارھز شونایکيرک دلارجيھورگ هرواشم تسبراک و هيرظنباتك١٠١١۵يتست٢١١۶١۶
ناراکمھ

.دوش هعلاطم١۵ و١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 هرواشم ياھشور و اھ هيرظن١٠٣٩۵٢١٢١١۵١۶
هداوناخ

 ،يھاش نیسحكربندلگ تربرھ،كربندلگ هنرياينامرد هداوناخباتك٩٢٩٨يتست٢١١۶١۶
دنمجرا و يدنبشقن

.دوش فذح١۴ و١١ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفناور١٣٩٢٢٠١٣

 رد هتفرشیپ قیقحت ياھ شور١١٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتیبرت مولع

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشیپ قیقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتیبرت مولع

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

 رد يقالخا لئاسم و تاعوضوم١٢٣٩۵٢١٢١١۵١٨
ينامرد ناور هرواشم

 ينابم( يسانشناور و هرواشم رد قالخاباتك٩۶٧٨يتست٢٠١۶
)لوصا و

تیبرت لامک١٣٩١٢٠١٢ناینیسح نیمیس

 هرواشم و ييامنھار رد اھ نومزآ دربراکباتك٩۶٧۶يتست١٢٨٣٢هرواشم رد اھنومزآ دربراك و هیھت١٣٣٩۵٢١٢١١۵١٩
يلیصحت و يلغش ریسم

هتشون١٣٨٩٢٠١٠نابغاب ،ناینیسح ،يدباع

 نف( يتیبرت و يناور ياھ يریگ هزادناباتك٩۶٧٧يتستهرواشم رد اھنومزآ دربراك و هیھت٣٩۵٢١٢١١۵١٩
)همانشسرپ و تست هیھت

اسراپ١٣٨٩٢٠١٠نموھ يلعسابع

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢١١۶١۶يطابنتسا رامآ١۴٣٩۵٢١٢١١۵٢٠
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزروراك١۵٣٩۵٢١٢١١۵۴۴

 رد هرواشم و ييامنھار لئاسم١۶٣٩۵٢١٢١١۵۴۵
ناھج و ناريا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 مالسا رد تروشم و تيادھ١٧٣٩۵٢١٢١١۵۴۶
)روحم شزومآ(

تمس١٣٩١٢٠١٢ييا هژا داوجمالسا رد تروشم و تيادھباتك٩۶٨٩يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس١٨٣٩۵٢١٢١١۵۴٧

.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣يدنوخآ الینهرواشم و ييامنھار يسانشناور يشيامزآ۵۵٠۴يتست٢٠٨هرواشمو ييامنھار لوصاو ينابم١٩٣٩۵٢١٢١٧٠۵۵

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) ھحفص١ ( تاحفص ھیلک

01/23/2017https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۵٨

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

هداوناخ هرواشم شيارگ هرواشم-١۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشیپ يطابنتسا رامآ٢٣٩۵٢١٢١١۴٩٣
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

تمس١٣٩١٢٠١٢ييا هژا داوجمالسا رد تروشم و تيادھباتك٩۶٨٩يتست٢٠١۶مالسا رد تروشم و تيادھ٣٣٩۵٢١٢١١۵١٣

 و هرواشم هتفرشیپ ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١١۵١۴
ينامرد ناور

.دوش فذح١۶ و١۵ ،١۴ ،١٢ ،٢ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يدمحم دیس يیحييروك دلارجينامرد ناور و هرواشم تسبراك و هيرظنباتك٩۶٧٣يتست٣٠٢۴

 هرواشم ياھشور و اھ هيرظن۵٣٩۵٢١٢١١۵١۵
يھورگ

 و راک ارھز شونایکيرک دلارجيھورگ هرواشم تسبراک و هيرظنباتك١٠١١۵يتست٢١١۶١۶
ناراکمھ

.دوش هعلاطم١۵ و١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 هرواشم ياھشور و اھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١١۵١۶
هداوناخ

 ،يھاش نیسحكربندلگ تربرھ،كربندلگ هنرياينامرد هداوناخباتك٩٢٩٨يتست٢١١۶١۶
دنمجرا و يدنبشقن

.دوش فذح١۴ و١١ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفناور١٣٩٢٢٠١٣

 رد هتفرشیپ قیقحت ياھ شور٧٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتیبرت مولع

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشیپ قیقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتیبرت مولع

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

.دوش فذح١۴ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتیصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠٢۴تیصخش يسانشناور٨٣٩۵٢١٢١١۵٢١

رھچ١٣٧٩٢٠٠٠ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتك۶٧۶۵يتست٢١١۶١۶يھورگ هرواشم و ييامنھار٩٣٩۵٢١٢١١۵٢٢

 هيرظن و يلغش هرواشم و ييامنھارباتك٩۶٧۵يتست٢١١۶١۶يلغش هرواشم و ييامنھار١٠٣٩۵٢١٢١١۵٢٣
 و رظن ديدجت اب(لغش باختنا ياھ
)تافاضا

. دوش هعلاطم مود شخبدشر١٣٩٢٢٠١٣يدابآ عیفش هلادبع

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن١١٣٩۵٢١٢١١۵٢۴
ينامرد

 اضرمالغ- يدابآ عیفش هلادبعينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظنباتك۶٠٩۴يتست٣٠٢۴
يرصان

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢
يھاگشناد

 هرواشم رد يبايزرا و شجنس١٢٣٩۵٢١٢١١۵۴٨
جاودزا و هداوناخ

تثعب١٣٨٧٢٠٠٨ييانث رقابجاودزا و هداوناخ شجنس ياھ سایقمباتك٩٩٣٠يتست٢١١۶١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶جاودزا و هداوناخ لئاسم رانیمس١٣٣٩۵٢١٢١١۵۴٩

 و هداوناخ هرواشم رد يزروراك١۴٣٩۵٢١٢١١۵۵٠
جاودزا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣۴٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶هاگشيامزآ رد هرواشم نونف نيرمت١۵٣٩۵٢١٢١١۵۵١

 ،)١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف( ١ ياھ شخبرون ياوآ١٣٩٢٢٠١٣ينیسح يدھمجاودزا زا لبق هرواشم و شزومآباتك١٠١١۶يتست٢١١۶١۶جاودزا هرواشم١۶٣٩۵٢١٢١١۵۵٢
 ياھ لصف( ۴ ،)١٧ و١۵ ،١٣ ياھ لصف( ٣ ،)١٢ لصف( ٢

.دوش هعلاطم )٣۴ و٣٢ ياھ لصف( ۵ و )٢٧ و٢۶ ،٢۴

 رد يقالخا لئاسم و تاعوضوم١٧٣٩۵٢١٢١١۵۵٣
 شزومآ( ينامرد ناور هرواشم
)روحم

 ينابم( يسانشناور و هرواشم رد قالخاباتك٩۶٧٨يتست٢٠١۶
)لوصا و

تیبرت لامک١٣٩١٢٠١٢ناینیسح نیمیس

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس١٨٣٩۵٢١٢١١۵۵۴

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۵٢

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسرد يزير همانرب-١۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونمسيردت نونف و اھشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٢٠٨سيردت نونفواھشور٢٣٩۵٢١٢١١٠٠٧

ناداتسا ملع١٣٩٣٢٠٠٩هاگراجاو يحتف شروكيسرد يزير همانرب میھافمو لوصاباتك٨٠٨۵يتست٢٠١۶يسرد يزير همانرب ينابم و لوصا٣٣٩۵٢١٢١١۵٣٣

 همانرب رد قیقحت ياھ شور۴٣٩۵٢١٢١١۵٣۴
يسرد

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢٠١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 همانرب رد قیقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵٣۴
يسرد

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم٣ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

 ياھوگلا و يریگداي ياھ هيرظن۵٣٩۵٢١٢١١۵٣۵
سيردت

 ديويد،نوھلاك يلیما،سيوج سوربسيردت يارب يياھرازبا،يریگداي ياھوگلاباتك٩٧٩٣يتست٢٠١۶
زنیكپاھ

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴يدمحمرھم دومحم

 يبایشزرا ياھ شور و لوصا۶٣٩۵٢١٢١١۵٣۶
يسرد همانرب

 و اھوگلا ،میھافم( يشزومآ يبایشزراباتك٧٢٩١يتست٢٠١۶
)يتایلمع دنيارف

.دوش فذح٣ و٢ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵ ناگزراب سابع

 رد يعامتجا و يتخانشناور ينابم٧٣٩۵٢١٢١١۵۴١
يسرد همانرب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

english for the students ofباتك٧٢۶۴يتست١٢٠١۶ يسرد همانرب رد يصصخت نوتم٨٣٩۵٢١٢١١۵۴٢
curriculum Development

تمس١٣٨٨٢٠٠٩داژن يرضخ-م ينایك ،يدمحمرھم

 میمصت( يشزومآ ياھ ماظن يحارطباتك٩٨٩٧يتست١١٨١۶يسرد همانرب نيودت و يحارط٩٣٩۵٢١٢١١۵۵۵
 يحارط و يسرد يزير همانرب رد يریگ
)يسرد همانرب

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبتمس١٣٩٣٢٠١۴شنادرف مشاھيكسفز.يمر.يج.يا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶يسرد همانرب يارجا و رییغت١٠٣٩۵٢١٢١١۵۵۶

 دیكات اب( يشزومآ يراذگتسایس١١٣٩۵٢١٢١١۵۵٧
)يسرد همانرب رب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

تمس١٣٩١٢٠١٢يدمحمرھم دومحمرلیم يپ يجيسرد همانرب ياھ هيرظنباتك٧۵٣٣يتست٢٠١۶يسرد همانرب تاعلاطم خيرات١٢٣٩۵٢١٢١١۵۵٨

 تاطابترا و تاعالطا يروانف دربراك١٣٣٩۵٢١٢١١۵۵٩
يسرد همانرب رد )اواف(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٢٠١۶ يسرد همانرب رد يصصخت نوتم١۴٣٩۵٢١٢١١۵۶٠

 همانرب رد يقیبطت تاعلاطم١۵٣٩۵٢١٢١١۵۶١
يسرد

.دوش فذح مود شخبرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠هدازاقآ دمحايقیبطت شرورپ و شزومآ يشيامزآ۵٣٠۴يتست٢٠١۶

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢يدابآ يلع هجيدخيشزومآ يژولونكت تامدقم يشيامزآ۵۶١٩يتست٢٠١۶يشزومآ يژولونكت١۶٣٩۵٢١٢١١۵۶٢

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣هداز میھاربا يسیعتیبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٢٠١۶تیبرت و میلعت هفسلف١٧٣٩۵٢١٢١١۵۶٣

 شزومآ رد يسرد يزير همانرب١٨٣٩۵٢١٢١١۵٩٩
يلاع

 شزومآ رد يدربھار يسرد يزير همانربباتك٩۶۴٣يتست٢٠١۶
يلاع

 داھج١٣٨۴٢٠٠۵يفراع هبوبحم
 يھاگشناد
 دیھش دحاو
يتشھب

 شزومآ رد يسرد يزير همانرب١٩٣٩۵٢١٢١١۶٠٠
)يلاع( يزاجم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 شزومآ رد يسرد يزير همانرب٢٠٣٩۵٢١٢١١۶٠١
نالاسگرزب

 يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ۵٣۴٩يتست٢٠١۶
 زا شزومآ و يشزومآ هاگراك رب دیكأت اب-
رود هار

 تاداسلا همیھف-يدنز نمھب
يقیقح

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨

 شزومآ رد يسرد يزير همانرب٣٩۵٢١٢١١۶٠١
نالاسگرزب

 میلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياھشورباتك۶۴٧٧يتست
)نتشون و ندناوخ ياھتراھم

يھاگشنادرشن١٣٩٠٢٠١١نایغابص ارھز

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶يسرد همانرب لئاسم رد رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١١۶٠٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢٢٣٩۵٢١٢١١۶٠٣

 شزومآ رد يسرد يزير همانرب٢٣٣٩۵٢١٢١١۶٠۴
)روحم شزومآ( )هطسوتم(يزاجم

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١ناراطع دمحم،يجارس داھرفيکینورتکلا يریگدايباتك١٠٢٣٩يتست٢٠١۶
انیس يلعوب

 شزومآ رد يسرد يزير همانرب٣٩۵٢١٢١١۶٠۴
)روحم شزومآ( )هطسوتم(يزاجم

رون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يبلاط دیعس ، يھللا جرف نارھمهطسوتم هرود رد يسرد همانرب يشيامزآ٩۶۴٢يتست

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۵۵

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزومآ يژولونكت-١٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

 همانرب ياھ هيرظن و اھدركيور٢٣٩۵٢١٢١١۵٣٧
يسرد

تمس١٣٩١٢٠١٢يدمحمرھم دومحمرلیم يپ يجيسرد همانرب ياھ هيرظنباتك٧۵٣٣يتست٢٠١۶

 رد يریگداي ياھ هيرظن دربراك٣٣٩۵٢١٢١١۵٣٨
يزاجم شزومآ

 رصع رد يریگداي و شزومآ يحارط يشيامزآ١٠۴١٧يتست٢٠١۶
لاتیجيد

 ينیعم يدھم ،يھللا جرف نارھم
ایک

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶

 و تاعالطا رصع رد رود زا يریگداي يشيامزآ٩٧٩۵يتست٢٠١۶يكینورتكلا يریگداي عماج ماظن۴٣٩۵٢١٢١١۵٣٩
تاطابترا

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١ناراكمھ و يھللا جرف نارھم

 ياھدحاو : يریگداي زكارم تيريدم۵٣٩۵٢١٢١١۵۴٠
يزومآراك و يشزومآ

 عبانم و داوم زكارم اب ييانشآ و يحارطباتك٩٧٩۶يتست٢٠١۶
يریگداي

.دوش فذح٣ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣این لضفا اضر دمحم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يروانف رد قالخا و هفسلف۶٣٩۵٢١٢١١۵۴٣

 رد هتفرشیپ قیقحت ياھ شور٧٣٩۵٢١٢١١۵۶۴
يتیبرت مولع

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست١١٨١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشیپ قیقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵۶۴
يتیبرت مولع

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم٣ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشیپ يرامآ ياھ شور٨٣٩۵٢١٢١١۵۶۵
يتیبرت مولع

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست١١٨١۶
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 هناسردنچ ياھرازفا سرد يحارط٩٣٩۵٢١٢١١۵۶۶
يزاجم شزومآ يارب يا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

 همانرب رد نيون ياھ يروانف قیفلت١٠٣٩۵٢١٢١١۵۶٧
يسرد

 رد تاطابترا و تاعالطا يروانف دربراك يشيامزآ۵۴٠٢يتست٢٠١۶
سيردت

-يدنز نمھبنیچ لوئاپ
يحيرج نمحرلادبع

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٨٢٠٠٩

 همانرب رد نيون ياھ يروانف قیفلت٣٩۵٢١٢١١۵۶٧
يسرد

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ۵۵۶١يتست
يكینورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمھب
فيرش

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 يشزومآ يژولونكت يصصخت نوتم١١٣٩۵٢١٢١١۵۶٨
نیتال هب

 هتشر نايوجشناد يارب يسیلگناباتك٩٨٩٨يتست٢٠١۶
 و رظن ديدجت اب( يشزومآ يژولونکت
)تافاضا

تمس١٣٩٣٢٠١۴اشوک روصنم

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢يدابآ يلع هجيدخيشزومآ يژولونكت تامدقم يشيامزآ۵۶١٩يتست١١٨١۶يشزومآ يژولونكت تامدقم١٢٣٩۵٢١٢١١۵۶٩

 مایپ يحارط و يکینورتکلا يریگدايباتك٩٨٩٩يتست٢٠١۶يشزومآ ياھ مایپ يحارط لوصا١٣٣٩۵٢١٢١١۵٧٠
يشزومآ

.دوش هعلاطم١٠ و٨ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفناياپ يب قفا١٣٩٣٢٠١۴يدورگنل نیشن شوخ هرھز

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ریش ربكارتویپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست١١٨١۶شزومآ رد هنايار دربراك١۴٣٩۵٢١٢١١۵٧١
يرذآ

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 ياھ يا هناسردنچ رب يا همدقم١۵٣٩۵٢١٢١١۵٧٢
يشزومآ

-يھدداي ياھ هناسرباتك٩٩۴٠يتست١١٨١۶
دربراك و دیلوت باختنا،يياسانش،يریگداي

.دوش هعلاطم٧ ،۶ ،۵ ،٢ ،١ ياھ لصفنالاواس١٣٩٠٢٠١١يرومیت ریما نسح دمحم

 درکيور : دنمشوھ يریگداي زکارم تيريدمباتك١٠١٢٠يتست٢٠١۶روحم بو شزومآ١۶٣٩۵٢١٢١١۵٧٣
 بتکم ياھ هفلوم هب يھاگن اب ادرف

ارگ نتخاس

 هناتف ،يدورگنل نیشن شوخ هرھز
يرفعج ينسح

ناياپ يب قفا١٣٩۵٢٠١۶

 يلماعت شزومآ هعسوت و يحارط١٧٣٩۵٢١٢١١۵٩٣
بو رب ينتبم

 رد تنرتنيا دربراک يلمع و يرظن ينابمباتك١٠٢٣٨يتست٢٠١۶
يریگداي و سيردت دنيآرف

 سابع دیس ،يکراوز لیعامسا
دار ينمؤم ربکا ،رابت مساق

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون ياوآ١٣٩٣٢٠١۴

 ياھ يزاب و يزاس هیبش١٨٣٩۵٢١٢١١۵٩۴
يشزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

 و شزومآ رد رایس ياھ يروانف١٩٣٩۵٢١٢١١۵٩۵
يریگداي

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 رد نيون ياھدركيور رانیمس٢٠٣٩۵٢١٢١١۵٩۶
يشزومآ يژولونكت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١١۵٩٧

 ياھرازفا مرن و داوم يبایشزرا٢٢٣٩۵٢١٢١١۵٩٨
)روحم شزومآ( يشزومآ

 يریگ هزادنا و شجنس ماظنباتك١٠٢٣٧يتست٢٠١۶
رود زا و زاب ياھھاگشناد

.دوش فذح۶ لصفرون ياوآ١٣٩٢٢٠١٣هداززورون ،يھللا جرف ،يقیقح

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٢٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

هسردم هرواشم شيارگ هرواشم-١٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يتيبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-فيص نسح دمحم- عراز نيسحهتفرشيپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يطابنتسا رامآ٢٣٩۵٢١٢١١۴٩٣

يبلاط ديعس
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

تمس١٣٩١٢٠١٢ييا هژا داوجمالسا رد تروشم و تيادھباتك٩۶٨٩يتست٢٠١۶مالسا رد تروشم و تيادھ٣٣٩۵٢١٢١١۵١٣
 و هرواشم هتفرشيپ ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١١۵١۴

ينامرد ناور
.دوش فذح١٦ و١٥ ،١٤ ،١٢ ،٢ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يدمحم ديس ييحييروك دلارجينامرد ناور و هرواشم تسبراك و هيرظنباتك٩۶٧٣يتست٣٠٢۴

 هرواشم ياهشور و اھ هيرظن۵٣٩۵٢١٢١١۵١۵
يھورگ

 و راک ارھز شونايکيرک دلارجيھورگ هرواشم تسبراک و هيرظنباتك١٠١١۵يتست٢١١۶١۶
ناراکمھ

.دوش هعلاطم١٥ و١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور۶٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٤ ،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

 ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم٦ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠٢۴تيصخش يسانشناور٧٣٩۵٢١٢١١۵٢١
رهچ١٣٧٩٢٠٠٠ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتك۶٧۶۵يتست٢١١۶١۶يھورگ هرواشم و ييامنھار٨٣٩۵٢١٢١١۵٢٢
 هيرظن و يلغش هرواشم و ييامنھارباتك٩۶٧۵يتست٢١١۶١۶يلغش هرواشم و ييامنھار٩٣٩۵٢١٢١١۵٢٣

 و رظن ديدجت اب(لغش باختنا ياھ
)تافاضا

. دوش هعلاطم مود شخبدشر١٣٩٢٢٠١٣يدابآ عيفش هلادبع

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن١٠٣٩۵٢١٢١١۵٢۴
ينامرد

 اضرمالغ- يدابآ عيفش هلادبعينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظنباتك۶٠٩۴يتست٣٠٢۴
يرصان

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢
يھاگشناد

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١١٣٩۵٢١٢١١۵۵۴
 رد يناسنا تابسانم و طباور١٢٣٩۵٢١٢١١۵٨٠

هسردم
 تسبراك و اهھاگديد هسردم هرواشمباتك١٠٣٠١يتست٢٠١۶

يا هفرح ياھ
 ارھز، راكارھز شونايكسيويد ارامات

ييولهك
.دوش هعلاطم١٤ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 و ييامنھار ياهشور و لوصا١٣٣٩۵٢١٢١١۵٨١
يلغش و يليصحت هرواشم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶هسردم رد يتروشم تامدخ١۴٣٩۵٢١٢١١۵٨٢
 رد يناور ياهنومزآ دربراك و هيهت١۵٣٩۵٢١٢١١۵٨٣

هسردم هرواشم
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶

 و ييامنھار لئاسم رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١١۵٨۴
شرورپ و شزومآ رد هرواشم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يتخانشناور بصع يشخبناوت همانتسدباتك۶٣۶١يتست٢٠١۶يشخبناوت و هداوناخ١٧٣٩۵٢١٢١١۵٨۵
يزغم بيسآ يياپرس يشخبناوت،رگن لك
كيتامورت

ژييآ١٣٩۵٢٠١۶راكمھ و يفيرشرليد، ياشي نب

 يارب يياھ نيرمت يزغم بيسآ راك باتكباتك٨٠٨٩يتستيشخبناوت و هداوناخ٣٩۵٢١٢١١۵٨۵
يتخانش يشخبناوت

دوش فذح١ شخبدنمجرا١٣٩۵٢٠١۶راكمھ و يوسوملواپ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶هاگشيامزآ رد هرواشم نونف نيرمت١٨٣٩۵٢١٢١١۶٩٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢١۶هسردم هرواشم رد يزروراك١٩٣٩۵٢١٢١١٧٠٧
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:١٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يلغش هرواشم شيارگ هرواشم-١٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يتيبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-فيص نسح دمحم- عراز نيسحهتفرشيپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يطابنتسا رامآ٢٣٩۵٢١٢١١۴٩٣

يبلاط ديعس
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

تمس١٣٩١٢٠١٢ييا هژا داوجمالسا رد تروشم و تيادھباتك٩۶٨٩يتست٢٠١۶مالسا رد تروشم و تيادھ٣٣٩۵٢١٢١١۵١٣
 و هرواشم هتفرشيپ ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١١۵١۴

ينامرد ناور
.دوش فذح١٦ و١٥ ،١٤ ،١٢ ،٢ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يدمحم ديس ييحييروك دلارجينامرد ناور و هرواشم تسبراك و هيرظنباتك٩۶٧٣يتست٣٠٢۴

 هرواشم ياهشور و اھ هيرظن۵٣٩۵٢١٢١١۵١۵
يھورگ

 و راک ارھز شونايکيرک دلارجيھورگ هرواشم تسبراک و هيرظنباتك١٠١١۵يتست٢١١۶١۶
ناراکمھ

.دوش هعلاطم١٥ و١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور۶٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٤ ،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

 ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم٦ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠٢۴تيصخش يسانشناور٧٣٩۵٢١٢١١۵٢١
رهچ١٣٧٩٢٠٠٠ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتك۶٧۶۵يتست٢١١۶١۶يھورگ هرواشم و ييامنھار٨٣٩۵٢١٢١١۵٢٢
 هيرظن و يلغش هرواشم و ييامنھارباتك٩۶٧۵يتست٢١١۶١۶يلغش هرواشم و ييامنھار٩٣٩۵٢١٢١١۵٢٣

 و رظن ديدجت اب(لغش باختنا ياھ
)تافاضا

. دوش هعلاطم مود شخبدشر١٣٩٢٢٠١٣يدابآ عيفش هلادبع

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن١٠٣٩۵٢١٢١١۵٢۴
ينامرد

 اضرمالغ- يدابآ عيفش هلادبعينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظنباتك۶٠٩۴يتست٣٠٢۴
يرصان

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢
يھاگشناد

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١١٣٩۵٢١٢١١۵۵۴
 رد يناسنا تابسانم و طباور١٢٣٩۵٢١٢١١۵٨٠

هسردم
 تسبراك و اهھاگديد هسردم هرواشمباتك١٠٣٠١يتست٢٠١۶

يا هفرح ياھ
 ارھز، راكارھز شونايكسيويد ارامات

ييولهك
.دوش هعلاطم١٤ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 هرواشم ياھ شور و اھ هيرظن١٣٣٩۵٢١٢١١۵٩١
يلغش

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶

رد يناور ياھ نومزآ دربراك و هيهت١۴٣٩۵٢١٢١١۵٩٢
يلغش هرواشم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶

 تامدخ تيريدم و يھد نامزاس١۵٣٩۵٢١٢١١۶٠۵
يلغش هرواشم و ييامنھار

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢١١۶١۶

 و ييامنھار لئاسم رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١١۶٩٨
يلغش هرواشم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶هاگشيامزآ رد هرواشم نونف نيرمت١٧٣٩۵٢١٢١١۶٩٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٣۴٨يلغش هرواشم رد يزروراك١٨٣٩۵٢١٢١١٧٠٠
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٢٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشخبناوت هرواشم شيارگ هرواشم-٢١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يتيبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-فيص نسح دمحم- عراز نيسحهتفرشيپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يطابنتسا رامآ٢٣٩۵٢١٢١١۴٩٣

يبلاط ديعس
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

تمس١٣٩١٢٠١٢ييا هژا داوجمالسا رد تروشم و تيادھباتك٩۶٨٩يتست٢٠١۶مالسا رد تروشم و تيادھ٣٣٩۵٢١٢١١۵١٣
 و هرواشم هتفرشيپ ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١١۵١۴

ينامرد ناور
.دوش فذح١٦ و١٥ ،١٤ ،١٢ ،٢ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يدمحم ديس ييحييروك دلارجينامرد ناور و هرواشم تسبراك و هيرظنباتك٩۶٧٣يتست٣٠٢۴

 هرواشم ياهشور و اھ هيرظن۵٣٩۵٢١٢١١۵١۵
يھورگ

 و راک ارھز شونايکيرک دلارجيھورگ هرواشم تسبراک و هيرظنباتك١٠١١۵يتست٢١١۶١۶
ناراکمھ

.دوش هعلاطم١٥ و١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور۶٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٤ ،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشيپ قيقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵١٧
يسانشناور و يتيبرت مولع

 ههلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم٦ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠٢۴تيصخش يسانشناور٧٣٩۵٢١٢١١۵٢١
رهچ١٣٧٩٢٠٠٠ييانث رقابيھورگ هرواشم و ينامرد ناورباتك۶٧۶۵يتست٢١١۶١۶يھورگ هرواشم و ييامنھار٨٣٩۵٢١٢١١۵٢٢
 هيرظن و يلغش هرواشم و ييامنھارباتك٩۶٧۵يتست٢١١۶١۶يلغش هرواشم و ييامنھار٩٣٩۵٢١٢١١۵٢٣

 و رظن ديدجت اب(لغش باختنا ياھ
)تافاضا

. دوش هعلاطم مود شخبدشر١٣٩٢٢٠١٣يدابآ عيفش هلادبع

 ناور و هرواشم ياھ هيرظن١٠٣٩۵٢١٢١١۵٢۴
ينامرد

 اضرمالغ- يدابآ عيفش هلادبعينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظنباتك۶٠٩۴يتست٣٠٢۴
يرصان

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢
يھاگشناد

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١١٣٩۵٢١٢١١۵۵۴
 رد يناسنا تابسانم و طباور١٢٣٩۵٢١٢١١۵٨٠

هسردم
 تسبراك و اهھاگديد هسردم هرواشمباتك١٠٣٠١يتست٢٠١۶

يا هفرح ياھ
 ارھز، راكارھز شونايكسيويد ارامات

ييولهك
.دوش هعلاطم١٤ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ياھ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 يتخانشناور بصع يشخبناوت همانتسدباتك۶٣۶١يتست٢٠١۶يشخبناوت و هداوناخ١٣٣٩۵٢١٢١١۵٨۵
يزغم بيسآ يياپرس يشخبناوت،رگن لك
كيتامورت

ژييآ١٣٩۵٢٠١۶راكمھ و يفيرشرليد، ياشي نب

 يارب يياھ نيرمت يزغم بيسآ راك باتكباتك٨٠٨٩يتستيشخبناوت و هداوناخ٣٩۵٢١٢١١۵٨۵
يتخانش يشخبناوت

دوش فذح١ شخبدنمجرا١٣٩۵٢٠١۶راكمھ و يوسوملواپ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶ناداتعم اب هرواشم١۴٣٩۵٢١٢١١۵٨۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶نارحب هرواشم١۵٣٩۵٢١٢١١۵٨٧
 و يمسج نيلولعم اب هرواشم١۶٣٩۵٢١٢١١۵٨٨

يناور
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶نالولعم يلغش يشخب ناوت١٧٣٩۵٢١٢١١۵٨٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶نادنملاس اب هرواشم١٨٣٩۵٢١٢١١۵٩٠
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶هاگشيامزآ رد هرواشم نونف نيرمت١٩٣٩۵٢١٢١١۶٩٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يشخبناوت هرواشم رد يزروراك٢٠٣٩۵٢١٢١١٧٠۵
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۴٠

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يناسنا عبانم يزاسھبو شزومآ-۴٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

 تيريدمردرتویپماك تامدقمدربراك٢٣٩۵٢١١١۵٠١٠
يشزومآ

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ریش ربكارتویپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست١١١٠١۶
يرذآ

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 مولع و يسانشناور رد يفیصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠٢٠يتیبرت مولعرد يرامآ ياھشور٣٣٩۵٢١٢١١٠١٢
يتیبرت

.دوش فذح٨ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روپ نیما نسح

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونمسيردت نونف و اھشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٣٠١٢سيردت نونفواھشور۴٣٩۵٢١٢١١٠١۴

رون مایپ١٣٨٨٢٠٠٩دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم لوصا يشيامزآ٨٢۶٣يتست٣٠١٢يشزومآ تيريدم لوصا۵٣٩۵٢١٢١١٠٢۴

 يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ۵٣۴٩يتست٢٠١۶نالاسگرزب شزومآ ينابم۶٣٩۵٢١٢١١۴٨٨
 زا شزومآ و يشزومآ هاگراك رب دیكأت اب-
رود هار

 تاداسلا همیھف-يدنز نمھب
يقیقح

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨

 میلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياھشورباتك۶۴٧٧يتستنالاسگرزب شزومآ ينابم٣٩۵٢١٢١١۴٨٨
)نتشون و ندناوخ ياھتراھم

يھاگشنادرشن١٣٩٠٢٠١١نایغابص ارھز

-نایياسراپ يلعرلسد يرگيناسنا عبانم تيريدم ينابمباتك٧٧٨٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١١۴٨٩
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٩٢٢٠١٣
 ياھشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 نمض شزومآ ياھ همانرب يحارط٨٣٩۵٢١٢١١۴٩٠
 تمدخ

تمس١٣٩١٢٠١٢هاگ هراجا و يحتف شوروكنانكراك تمدخ نمض شزومآ يزير همانربباتك٩١٣۶يتست٢٠١۶

 شزومآرد سيردت ياھ شور٩٣٩۵٢١٢١١۴٩١
يناسنا عبانم يزاسھبو

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ۵۵۶١يتست٢٠١۶
يكینورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمھب
فيرش

.دوش فذح٣ شخبرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 شزومآرد سيردت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۴٩١
يناسنا عبانم يزاسھبو

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴عراز نیسح ،دیعس میسنهتفرشیپ سيردت شور يشيامزآ٩٢٩١يتست
رون

.دوش فذح٨ و۶ ،۴ ياھ لصف

 هتشر نايوجشناد يارب يسیلگناباتك٩٢١٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٠٣٩۵٢١٢١١۴٩٢
تيريدم

.دوش فذح۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢يقفشم داھرف

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشیپ يطابنتسا رامآ١١٣٩۵٢١٢١١۴٩٣
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 و دربراک ،اھ يژتارتسا( لوحت تيريدمباتك٩۶۵٢يتست٢٠١۶)od( ينامزاس يزاسھب١٢٣٩۵٢١٢١١۴٩۴
)نيون ياھوگلا

 نامزاس١٣٩٠٢٠١١نايدرمز رغصا
 تيريدم
يتعنص

 يلع- يبارعادمحمزنیبار . يپ نفیتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶ينامزاسراتفر١٣٣٩۵٢١٢١١۴٩۵
نایئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياھشھوژپ
يگنھرف

 و اھوگلا ،میھافم( يشزومآ يبایشزراباتك٧٢٩١يتست٢٠١۶يشزومآ ياھ هرود يبایشزرا١۴٣٩۵٢١٢١١۴٩۶
)يتایلمع دنيارف

.دوش فذح٣ و٢ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵ ناگزراب سابع

 عبانم يزاسھب و شزومآ تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١١۴٩٧
يناسنا

 نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ۵٣۵٣يتست٢٠١۶
فیص

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يناسنا عبانم يزاسھب و شزومآ١۶٣٩۵٢١٢١١۴٩٨
هتفرشیپ ياھروشك رد

 يتعنص ياھروشك رد شرورپ و شزومآباتك٩٣۶۴يتست٢٠١۶
هتفرشیپ

ناور١٣٨٣٢٠٠۴هدازاقآ دمحا

 رد نآ دربراك و رود هار زا شزومآ١٧٣٩۵٢١٢١١۴٩٩
يناسنا عبانم يزاسھب و شزومآ

 مایپ هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩فيرش يشابھد ،يھللا جرفناھج و ناريا رد زاب شزومآ رد دشر يشيامزآ٩٢٩۵يتست٢٠١۶
رون

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزاسھب و شزومآ رد يزروراك١٨٣٩۵٢١٢١١۵٠٠

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢٠١۶هتفرشیپ قیقحت ياھ شور١٩٣٩۵٢١٢١١۵٠١
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتستهتفرشیپ قیقحت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵٠١
يزاجح

.دوش هعلاطم٣ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

 شزومآ ماظن رد يقیبطت هعلاطم٢٠٣٩۵٢١٢١١۵٠٢
)روحم شزومآ( يلاع

 ناگژم- يھللا جرف-يدمرسرود زا شزومآ ياھ ماظن يقیبطت هعلاطم يشيامزآ٨٨۶٨يتست٢٠١۶
يردیح

.دوش فذح۶ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١١۵٠٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:۴٠

٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) يسرد يزير همانرب( يتیبرت مولع-۵٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

 مولع و يسانشناور رد يفیصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠٢٠يتیبرت مولعرد يرامآ ياھشور٢٣٩۵٢١٢١١٠١٢
يتیبرت

.دوش فذح٨ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روپ نیما نسح

 مولعرد قیقحت شور تامدقم٣٣٩۵٢١٢١١٠١٩
يتیبرت

 و يسانشناور رد قیقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶
يتیبرت مولع

.دوش فذح١٣ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣هداز میھاربا يسیعتیبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٢شرورپو شزومآ هفسلف۴٣٩۵٢١٢١١٠٣٨

-نایمولظم دیعس-يبلاط دیعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ۵۴٩۴يتست٣٠١٢يسرد يزير همانرب لوصا۵٣٩۵٢١٢١١٠۴٠
فیص نسح دمحم

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢

هشيدنا مایپ١٣٨٨٢٠٠٩يكلم نسح)لمع يامنھار( يسرد يزير همانربباتك۶٩٣٢يتستيسرد يزير همانرب لوصا٣٩۵٢١٢١١٠۴٠
 هاگشناد پاچ(
)يسودرف

.دوش هعلاطم موس شخب

 يزير همانرب ياھشورو لوصا۶٣٩۵٢١٢١١٢١١
يسرد

ناداتسا ملع١٣٩٣٢٠٠٩هاگراجاو يحتف شروكيسرد يزير همانرب میھافمو لوصاباتك٨٠٨۵يتست٢٠١۶

 يریگداي لوصاواھيروئتدربراك٧٣٩۵٢١٢١١٢١٢
يسرد يزير همانربرد

.دوش فذح٨ و٧ ،۶ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢يدابآ فطل نیسحيتیبرت يسانشناورباتك٧۴٣۶يتست٢٠١۶

 و شزومآ يسرد يزير همانرب٨٣٩۵٢١٢١١٢١٣
يناتسبد شیپ شرورپ

 شیپ هرود رد شرورپ و شزومآ همانربباتك٧٣٣۴يتست٢٠١۶
يناتسبد

تمس١٣٩١٢٠١٢يدیفم هدنخرفلوك اتینو

 و شزومآ يسرد يزير همانرب٣٩۵٢١٢١١٢١٣
يناتسبد شیپ شرورپ

.دوش هعلاطم۶ و٣ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢يدنز نمھبيزومآ نابزباتك٧۴۵٠يتست

 و موادم شزومآ ياھشورو لوصا٩٣٩۵٢١٢١١٢١۴
نالاسگرزب

 يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ۵٣۴٩يتست٢٠١۶
 زا شزومآ و يشزومآ هاگراك رب دیكأت اب-
رود هار

 تاداسلا همیھف-يدنز نمھب
يقیقح

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨

 و موادم شزومآ ياھشورو لوصا٣٩۵٢١٢١١٢١۴
نالاسگرزب

 میلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياھشورباتك۶۴٧٧يتست
)نتشون و ندناوخ ياھتراھم

يھاگشنادرشن١٣٩٠٢٠١١نایغابص ارھز

 يبایشزرا ياھشورو لوصا١٠٣٩۵٢١٢١١٢١۵
يسرد يزير همانربرد

 و اھوگلا ،میھافم( يشزومآ يبایشزراباتك٧٢٩١يتست٢٠١۶
)يتایلمع دنيارف

.دوش فذح٣ و٢ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵ ناگزراب سابع

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتیبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست٢٠١۶يتیبرت يارآو يفسلف بتاكم١١٣٩۵٢١٢١١٢١۶
تشرس

٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣
.دوش فذح

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ۵۵۶١يتست٣٠٢۴هتفرشیپ سيردت ياھشور١٢٣٩۵٢١٢١١٢١٧
يكینورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمھب
فيرش

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴عراز نیسح ،دیعس میسنهتفرشیپ سيردت شور يشيامزآ٩٢٩١يتستهتفرشیپ سيردت ياھشور٣٩۵٢١٢١١٢١٧
رون

.دوش فذح٨ لصف

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشیپ يطابنتسارامآ١٣٣٩۵٢١٢١١٢١٨
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 و شزومآ يسرد يزير همانرب١۴٣٩۵٢١٢١١٢١٩
يناتسبد شرورپ

 سدق ناتسآ١٣٨۴٢٠٠۵داژن يرظنكراپسا درانربيكدوك نارود رد شزومآباتك۶۶٩۴يتست٢٠١۶
يوضر

.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و شزومآ يسرد يزير همانرب٣٩۵٢١٢١١٢١٩
يناتسبد شرورپ

 هرود رد( يسراف نابز سيردت شورباتك٧۴۴۵يتست
)ناتسبد

.دوش هعلاطم۵ و٢ ياھ شخبتمس١٣٩۴٢٠١۵يدنز نمھب

تمس١٣٩١٢٠١٢يدمحمرھم دومحمرلیم يپ يجيسرد همانرب ياھ هيرظنباتك٧۵٣٣يتست٢٠١۶يسرد يزير همانرب ياھ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١١٢٢٠

 هتفرشیپ يمالسا تیبرتو میلعت١۶٣٩۵٢١٢١١٢٢١
يسرد يزير همانربرد

 دلج( يمالسا تیبرت هب هرابود يھاگنباتك٧٨٣٠يتست٢٠١۶
)لوا

هسردم١٣٩٣٢٠١١يرقاب ورسخ

 رد تاطابترا و تاعالطا يروانف دربراك يشيامزآ۵۴٠٢يتست٢٠١۶هتفرشیپ يشزومآ يروانف١٧٣٩۵٢١٢١١٢٢٢
سيردت

-يدنز نمھبنیچ لوئاپ
يحيرج نمحرلادبع

رون مایپ١٣٨٨٢٠٠٩

 هتفرشیپ قیقحت ياھشور١٨٣٩۵٢١٢١١٢٢٣
 تاقیقحتردرتویپماك يدربراكو
يتیبرت

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 هتفرشیپ قیقحت ياھشور٣٩۵٢١٢١١٢٢٣
 تاقیقحتردرتویپماك يدربراكو
يتیبرت

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

 شزومآرد يسرد يزير همانرب١٩٣٩۵٢١٢١١٢٢۴
ناتسریبد و ييامنھار شرورپو

رون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يبلاط دیعس ، يھللا جرف نارھمهطسوتم هرود رد يسرد همانرب يشيامزآ٩۶۴٢يتست٢٠١۶

 نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ۵٣۵٣يتست٢٠١۶شزومآدنيآرف تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١١٢٣١
فیص

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢)روحم شزوما(رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١١۴۵۴

 شزومآ (شزومآ دنيآرف تيريدم٢٢٣٩۵٢١٢١١۴۵۵
) روحم

 نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ۵٣۵٣يتست٢٠١۶
فیص

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١
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 موادم شزومآ ياھشورو لوصا٢٣٣٩۵٢١٢١١۴۵۶
)روحم شزوما(نالاسگرزبو

 يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ۵٣۴٩يتست٢٠١۶
 زا شزومآ و يشزومآ هاگراك رب دیكأت اب-
رود هار

 تاداسلا همیھف-يدنز نمھب
يقیقح

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:۴٠

٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) يسرد يزير همانرب( يتیبرت مولع-۵٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 موادم شزومآ ياھشورو لوصا٣٩۵٢١٢١١۴۵۶

)روحم شزوما(نالاسگرزبو
 میلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياھشورباتك۶۴٧٧يتست

)نتشون و ندناوخ ياھتراھم
يھاگشنادرشن١٣٩٠٢٠١١نایغابص ارھز

نآ ورملقو دودح يتیبرت مولع٢۴٣٩۵٢١٢١١۴۵٩
)روحم شزومآ(

 ريز:ناگدنسيون زا يعمجنآ ورملق و تیھام يتیبرت مولعباتك٧۴۶۴يتست٢٠١۶
نادراک دمحمیلعرظن

 شرورپ و شزومآ ،شرورپ و شزومآ داصتقا ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢
 ،شرورپ و شزومآ يسانش هعماج ،ييانثتسا ناکدوک
 و يشزومآ يزير همانرب ،يقیبطت شرورپ و شزومآ
.دوش فذح ييامنھار و هرواشم

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢۵٣٩۵٢١٢١١۴۶۵
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

english for the students ofباتك٧٢۶۴يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢۶٣٩۵٢١٢١٢٢۵٠
curriculum Development

تمس١٣٨٨٢٠٠٩داژن يرضخ-م ينایك ،يدمحمرھم

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٧٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۴١

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزومآ يزير همانرب-يتیبرت مولع-۶٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

رون مایپ١٣٨٢٢٠٠٣ریھظ روپ يقت يلعشرورپ و شزومآ ينابم و لوصا يشيامزآ۵٠۶۴يتست٣٠١٨شرورپو شزومآ ينابمو لوصا٢٣٩۵٢١٢١١٠١٣

 مالسارد شرورپو شزومآ خيرات٣٣٩۵٢١٢١١٠٢٣
نارياو

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد۵٠٣۶يتست٢٠١٢

تمس١٣٩٣٢٠١۴روپ نسحم مارھبيشزومآ يزير همانرب ينابمباتك٧۴٨۴يتست٣٠١٨يشزومآ يزير همانرب لوصا۴٣٩۵٢١٢١١٠٢۵

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونميتامیلعت ييامنھار و تراظن يشيامزآ۵٠١٨يتست٢٠٨يتامیلعت ييامنھارو تراظن۵٣٩۵٢١٢١١٠٢٩

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشیپ يطابنتسارامآ۶٣٩۵٢١٢١١٢١٨
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 و شزومآ يسانش هعماج ينابم٧٣٩۵٢١٢١١۵٠۴
يشزومآ يزير همانرب رد شرورپ

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدجبا١٣٩۴٢٠١۵مدقم ييارق هلا ناماشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك١٠١١٨يتست٢٠١۶

 و شزومآ يسانش هعماج ينابم٣٩۵٢١٢١١۵٠۴
يشزومآ يزير همانرب رد شرورپ

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣روپ عراش دومحمشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك٧٣٧٧يتست

 دلج( يمالسا تیبرت هب هرابود يھاگنباتك٧٨٣٠يتست٢٠١۶هتفرشیپ يمالسا تیبرت و میلعت٨٣٩۵٢١٢١١۵٠۵
)لوا

هسردم١٣٩٣٢٠١١يرقاب ورسخ

 يبایشزرا ياھشور و لوصا٩٣٩۵٢١٢١١۵٠۶
يشزومآ

 و اھوگلا ،میھافم( يشزومآ يبایشزراباتك٧٢٩١يتست٢٠١۶
)يتایلمع دنيارف

.دوش فذح٣ و٢ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵ ناگزراب سابع

 شرورپ و شزومآ يداصتقا ينابم١٠٣٩۵٢١٢١١۵٠٧
يشزومآ يزير همانرب رد

 اضردمحم ، يلسوتم دومحمشرورپ و شزومآ داصتقاباتك٩٣٧٩يتست٢٠١۶
نایچنھآ

تمس١٣٩٢٢٠١٣

 دبھش هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يوضر سابع دیسيشزومآ يروانف رد نيون ثحابمباتك٩٣۶٨يتست٢٠١۶هتفرشیپ يشزومآ يژولونكت١١٣٩۵٢١٢١١۵٠٨
نارمچ

.دوش فذح٧ لصف

 يمتسیس شرگن دربراك و هيرظن١٢٣٩۵٢١٢١١۵٠٩
يسرد و يشزومآ يزير همانرب رد

تمس١٣٩١٢٠١٢نایئاضر يلعمتسیس يحارط و لیلحت و هيزجتباتك٧٣۶۴يتست٢٠١۶

 همانرب رد يساسا ياھ هيرظن١٣٣٩۵٢١٢١١۵١٠
يشزومآ يزير

 تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣خياشم هديرفيشزومآ يزير همانرب دنيارفباتك٩٣۶٩يتست٢٠١۶
هسردم

 نارھت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴نيداوج دیس اضر دیسيناسنا يورین يزير همانربباتك٩٣٨٠يتست٢٠١۶يناسنا يورین يزير همانرب١۴٣٩۵٢١٢١١۵١١
 هدكشناد–
تيريدم

 و نالاسگرزب يشزومآ يزير همانرب١۵٣٩۵٢١٢١١۵٧۴
يياتسور شزومآ

 يناسنا عبانم موادم شزومآ ياھدربھار يشيامزآ۵٣۴٩يتست٢٠١۶
 زا شزومآ و يشزومآ هاگراك رب دیكأت اب-
رود هار

 تاداسلا همیھف-يدنز نمھب
يقیقح

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨

 و نالاسگرزب يشزومآ يزير همانرب٣٩۵٢١٢١١۵٧۴
يياتسور شزومآ

 میلعت( نالاسگرزب يزومآ داوس ياھشورباتك۶۴٧٧يتست
)نتشون و ندناوخ ياھتراھم

يھاگشنادرشن١٣٩٠٢٠١١نایغابص ارھز

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ۵۵۶١يتست٣٠٢۴هتفرشیپ سيردت ياھ شور١۶٣٩۵٢١٢١١۵٧۵
يكینورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمھب
فيرش

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴عراز نیسح ،دیعس میسنهتفرشیپ سيردت شور يشيامزآ٩٢٩١يتستهتفرشیپ سيردت ياھ شور٣٩۵٢١٢١١۵٧۵
رون

.دوش فذح٨ لصف

 دربراك و هتفرشیپ قیقحت ياھشور١٧٣٩۵٢١٢١١۵٧۶
يتیبرت تاقیقحت رد رتویپماك

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 دربراك و هتفرشیپ قیقحت ياھشور٣٩۵٢١٢١١۵٧۶
يتیبرت تاقیقحت رد رتویپماك

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

 دربراك و يقیبطت شرورپ و شزومآ١٨٣٩۵٢١٢١١۵٧٧
يشزومآ يزير همانرب رد نآ

.دوش فذح رخآ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣يزود ينمي دمحميوك ناتوليقیبطت شرورپ و شزومآباتك٩٩٢٣يتست٢٠١۶

 يزير همانرب رد يسانش تیعمج١٩٣٩۵٢١٢١١۵٧٨
)روحم شزومآ( يشزومآ

تمس١٣٩٢٢٠١٣يناما يدھميسانش تیعمج ينابمباتك٩٩٢٢يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢٠٣٩۵٢١٢١١۵٧٩

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 داھج١٣٨٨٢٠٠٩هدازدامع يفطصمشرورپ و شزومآ داصتقاباتك۶٢١٢يتست٢٠١٢شرورپو شزومآداصتقا٢٢٣٩۵٢١٢٢١٠١۵
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناھفصا

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١١:٠٧

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمالسا تیبرتو میلعت شيارگ شرورپو شزومآ هفسلفو خيرات-۶١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

 مولع و يسانشناور رد يفیصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠٢٠يتیبرت مولعرد يرامآ ياھشور٢٣٩۵٢١٢١١٠١٢
يتیبرت

.دوش فذح٨ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روپ نیما نسح

 مولعرد قیقحت شور تامدقم٣٣٩۵٢١٢١١٠١٩
يتیبرت

 و يسانشناور رد قیقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶
يتیبرت مولع

.دوش فذح١٣ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 مالسارد شرورپو شزومآ خيرات۴٣٩۵٢١٢١١٠٢٣
نارياو

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد۵٠٣۶يتست٢٠١٢

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣هداز میھاربا يسیعتیبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٢شرورپو شزومآ هفسلف۵٣٩۵٢١٢١١٠٣٨

 مركا- هداز يقت ناسحا دمحميمالسا قالخا يشيامزآ۵٢۵۴يتست٢٠٨)يلصا( يمالسا قالخا۶٣٩۵٢١٢١١٠٧٨
هداز نیسح

رون مایپ١٣٩٣٢٠١۴

 تیبرتو میلعت يسانش هعماج٧٣٩۵٢١٢١١١٩٨
هتفرشیپ

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدجبا١٣٩۴٢٠١۵مدقم ييارق هلا ناماشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك١٠١١٨يتست٢٠١۶

 تیبرتو میلعت يسانش هعماج٣٩۵٢١٢١١١٩٨
هتفرشیپ

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣روپ عراش دومحمشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك٧٣٧٧يتست

 دلج( يمالسا تیبرت هب هرابود يھاگنباتك٧٨٣٠يتست٣٠٢۴يمالسا تیبرتو میلعت٨٣٩۵٢١٢١١١٩٩
)لوا

هسردم١٣٩٣٢٠١١يرقاب ورسخ

 يقیبطت شرورپو شزومآ٩٣٩۵٢١٢١١٢٠٠
)هتفرشیپ(

تمس١٣٩٢٢٠١٣هدازاقآ دمحايقیبطت شرورپ و شزومآباتك٧٢٨٣يتست٣٠٢۴

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتیبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست٣٠٢۴يفسلف بتاكم يتیبرت تايرظن١٠٣٩۵٢١٢١١٢٠١
تشرس

.دوش فذح١۵ و١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

 مولعرد هتفرشیپ قیقحت ياھشور١١٣٩۵٢١٢١١٢٠٢
يتیبرت

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٣٠٢۴
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 مولعرد هتفرشیپ قیقحت ياھشور٣٩۵٢١٢١١٢٠٢
يتیبرت

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفژیيآ١٣٩٠٢٠١١يناھارف ينیھمرف نسحمهغالبلا جھن رد تیبرتباتك١٠۴١٩يتست٣٠٢۴هغالبلا جھنرد تیبرت١٢٣٩۵٢١٢١١٢٠٣
.دوش هعلاطم

تمس١٣٩٢٢٠١٣خياشم هديرفيشزومآ يزير همانرب رد ون ياھھاگديدباتك٧۴٢٧يتست٣٠٢۴يشزومآ يزير همانرب١٣٣٩۵٢١٢١١٢٠۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴يتیبرت لئاسمردرانیمس١۴٣٩۵٢١٢١١٢٠۵

 رد يدربراك يقالخا تیبرت ياھ شورباتك٧٨٣٢يتست٢٠١۶راھطا همئا يتیبرت تايرظن١۵٣٩۵٢١٢١١٢٠۶
مالسا

شورس١٣٩٠٢٠١١يریما نایئاباب يجاح نسحم

تمس١٣٩١٢٠١٢نادراك دمحم يلعبرغ رد يتیبرت يارآ ریسباتك٧۴۵٩يتست٣٠٢۴برغ يتیبرت ءارآریس١۶٣٩۵٢١٢١١٢٠٧

نآ ورملقو دودح يتیبرت مولع١٧٣٩۵٢١٢١١۴۵٩
)روحم شزومآ(

 ريز:ناگدنسيون زا يعمجنآ ورملق و تیھام يتیبرت مولعباتك٧۴۶۴يتست٢٠١۶
نادراک دمحمیلعرظن

 شرورپ و شزومآ ،شرورپ و شزومآ داصتقا ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢
 ،شرورپ و شزومآ يسانش هعماج ،ييانثتسا ناکدوک
 و يشزومآ يزير همانرب ،يقیبطت شرورپ و شزومآ
.دوش فذح ييامنھار و هرواشم

 شزومآ(هتفرشیپ يطابنتسا رامآ١٨٣٩۵٢١٢١١۴۶٠
)روحم

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس١٩٣٩۵٢١٢١١۴۶۵
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و خيرات هتشر نايوجشناد يارب يسیلگناباتك٧٣١۵يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٠٣٩۵٢١٢١٢٢٠۴
تیبرتو میلعت هفسلف

 لمع ءایحا-يضاير يدھملادبع
 دمحم-يدیشر رصان-حلاص
 هبوبحم-يدوواد دمحم-يرفنضغ

تداعس

.دوش هعلاطم باتك لصفرھ لوا شخبتمس١٣٩١٢٠١٢

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١١:١٠

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزومآ تاقیقحت-۶٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يزير همانرب ياھشورو لوصا٢٣٩۵٢١٢١١۴۶٩
يسرد

ناداتسا ملع١٣٩٣٢٠٠٩هاگراجاو يحتف شروكيسرد يزير همانرب میھافمو لوصاباتك٨٠٨۵يتست٢٠١۶

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتیبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست٢٠١۶شرورپو شزومآ هفسلف٣٣٩۵٢١٢١١۴٧٠
تشرس

٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣
.دوش فذح

 يریگ هزادناو يتیبرت يسانشناور۴٣٩۵٢١٢١١۴٧١
يلیصحت تفرشیپ

 يسانشناور :نيون يشرورپ يسانشناورباتك۵۶٩٩يتست٢٠١۶
شزومآ و يریگداي

٢٢ و٢١ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفنارود١٣٩٠٢٠١١فیس ربكا يلع
.دوش هعلاطم

 و اھوگلا ،میھافم( يشزومآ يبایشزراباتك٧٢٩١يتست٢٠١۶يشزومآ يبايزرا ياھشور۵٣٩۵٢١٢١١۴٧٢
)يتایلمع دنيارف

.دوش فذح٣ و٢ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵ ناگزراب سابع

(يتیبرت مولع رد قیقحت ياھشور۶٣٩۵٢١٢١١۴٧٣
١(

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢٠١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

(يتیبرت مولع رد قیقحت ياھشور٣٩۵٢١٢١١۴٧٣
١(

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم٣ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

 تمسق(يراتفر مولع رد يرامآ لالدتساباتك٨٨۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶)١( يرامآ ياھشور٧٣٩۵٢١٢١١۴٧۴
)لوا

 داھج١٣٩٠٢٠١١شنمایکنوسلویش
يھاگشناد

 هعلاطم١۶ لصف يانثتسا هب٣٧٩ هحفص ات۵٠ هحفص زا
.دوش

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ریش ربكارتویپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست٢١١۶١۶رتویپماك اب ييانشآ٨٣٩۵٢١٢١١۴٧۵
يرذآ

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢يدمحمیلع دومحميشزومآ تيريدم رد يسیلگنا نابز نوتم يشيامزآ۴٩٣٨يتست٣٠٢۴يصصخت نابز٩٣٩۵٢١٢١١۴٧۶

 مولع رد يفیك و يمك قیقحت ياھشورباتك٧۴۴٩يتست٢٠١۶)٢( قیقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١١۴٧٧
)لوادلج(يسانش ناورو يتیبرت

 سيوج- گروب رتلاو- لاگ تيدرم
لاگ

 و رصن اضردمحا
ناراكمھ

 زا و۶و۵ لصف موس شخب زا ،۴و٢ لصف مود شخب زاتمس١٣٩٣٢٠١٢
.دوش هعلاطم مھد لصف مراھچ شخب

 همانرب اب يسانشناور ياھ هداد لیلحتباتك٧۶٨۴يتست١١٨١۶يتیبرت تاقیقحت رد رتویپماك دربراك١١٣٩۵٢١٢١١۴٧٨
spss

-يدابآ يلع هجيدخيرمزر و پمك دراچير-سيرب الكین
يدمص يلع

دوش فذح١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،۶ ،١ ياھ لصفنارود١٣٩٣٢٠١۴

 تمسق: يراتفر مولع رد يرامآ لالدتساباتك٧۵٧٠يحيرشت و يتست٢٠١۶)٢( يرامآ ياھشور١٢٣٩۵٢١٢١١۴٧٩
يرامآ طابنتسا :مود

 داھج١٣٩٠٢٠١١شنمایك اضریلعنوسلویش دراچير
 يھاگشناد
 همالع هاگشناد
ييابطابط

.دوش فذح١۶ و١٣ ،١٢ ياھ لصف

 تاقیقحت رد يفیك ياھ هویش١٣٣٩۵٢١٢١١۴٨٠
يشزومآ

 مولع رد يفیك و يمك قیقحت ياھشورباتك٧۴۴٨يتست٢٠١۶
)مود دلج (يسانش ناورو يتیبرت

 سيوج- گروب رتلاو- لاگ تيدرم
لاگ

 و رصن اضردمحا
ناراكمھ

 مشش شخب زا و١۶ و١۵ و١۴ لوصف مجنپ شخب زاتمس١٣٩٣٢٠١٢
.دوش هعلاطم١٨ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس١۴٣٩۵٢١٢١١۴٨١

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ۵۵۶١يتست٢٠١۶هتفرشیپ سيردت ياھشور١۵٣٩۵٢١٢١١۴٨٢
يكینورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمھب
فيرش

.دوش فذح٣ شخبرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴عراز نیسح ،دیعس میسنهتفرشیپ سيردت شور يشيامزآ٩٢٩١يتستهتفرشیپ سيردت ياھشور٣٩۵٢١٢١١۴٨٢
رون

.دوش فذح٨ و۶ ،۴ ياھ لصف

 لئاسم رد يشھوژپ رانیمس١۶٣٩۵٢١٢١١۴٨٣
تیبرت و میلعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 شزومآ ماظن رد يقیبطت هعلاطم١٧٣٩۵٢١٢١١۴٨۴
يلاع

 ناگژم- يھللا جرف-يدمرسرود زا شزومآ ياھ ماظن يقیبطت هعلاطم يشيامزآ٨٨۶٨يتست٢٠١۶
يردیح

.دوش فذح۶ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ۵٣۵٣يتست٢٠١۶شزومآ دنيآرف تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١١۴٨۵
فیص

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يشزومآ يزير همانرب دنيارف١٩٣٩۵٢١٢١١۴٨۶

 مولع و يسانشناور رد يفیصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢١١۶١۶يفیصوت رامآ٢٠٣٩۵٢١٢١١۴٨٧
يتیبرت

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روپ نیما نسح

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:٢١

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزومآ تيريدم-٧۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يتیبرت مولع-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونمسيردت نونف و اھشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٣٠١٢سيردت نونفواھشور٢٣٩۵٢١٢١١٠١۴

رون مایپ١٣٨٨٢٠٠٩دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم لوصا يشيامزآ٨٢۶٣يتست٣٠١٢يشزومآ تيريدم لوصا٣٣٩۵٢١٢١١٠٢۴

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣هداز میھاربا يسیعتیبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٢شرورپو شزومآ هفسلفو لوصا۴٣٩۵٢١٢١١٢۶٩

 يفسلف ينابم هب هرابود يھاگن يشيامزآ۵۴۶٧يتست٣٠٢۴يشزومآ تيريدم هفسلف۵٣٩۵٢١٢١١٢٨٠
يشزومآ تيريدم ردT.Q.M و مسيرولیت

.دوش فذح٢ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١يدمرس اضر دمحم

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتیبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست٢٠١۶يتیبرت ءارآ و يفسلف بتاكم۶٣٩۵٢١٢١١٢٨١
تشرس

٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣
.دوش فذح

 هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵میھاربا هون میحرلادبعندزمر لاپيلاع شزومآ رد سيردت يارب يریگدايباتك١٠١١٧يتست٣٠٢۴يشزومآ ييامنھارو تراظن٧٣٩۵٢١٢١١۴١٢
نایگنھرف

.دوش هعلاطم٣ و٢ ياھ شخب

 نیماد تيدرم / نوسچا. ا . تیكيتامیلعت ييامنھار و تراظنباتك٧٨۴٧يتستيشزومآ ييامنھارو تراظن٣٩۵٢١٢١١۴١٢
لاگ

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفتیبرت لامك١٣٩٢٢٠١٣يگنرھب اضر دمحم

 و يحارط راتخاس( ينامزاس ياھيروئتباتك٨۶۵٧يتست٣٠٢۴تيريدم ينامزاس ياھيروئت٨٣٩۵٢١٢١١۴١٣
)اھدربراك

.دوش فذح١۵ و١٠ ،۴ ياھ لصفرافص١٣٩٢٢٠١٣يناولا يدھم دیسزنیبار نفیتسا

.دوش فذح٣ لصفرون مایپ١٣٨۶٢٠٠٧يراجن اضريمالسا تيريدم ينابمهمانسرد۵١٩۶يتست٢٠١۶يمالسا تيريدم لوصا٩٣٩۵٢١٢١١۴١۴

 دربراكواھمتسیس لیلحتو هيزجت١٠٣٩۵٢١٢١١۴١۵
يشزومآ تيريدم رد نآ

 رد نآ دربراک و اھ متسیس لیلحت و هيزجت يشيامزآ١٠۴٢٠يحيرشت و يتست٢٠١۶
يشزومآ تيريدم

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶درونھر هلا جرف ،يھللا حتف دمحا

 رد يناسنا طباور و راتفر١١٣٩۵٢١٢١١۴١۶
يشزومآ ياھنامزاس

 و يشزومآ زکارم رد طباور و راتفرباتك٩۶۴۵يتست٢٠١۶
يھاگشناد

زارفارس١٣٩۴٢٠١۵يکلم دیمح

تمس١٣٩٢٢٠١٣خياشم هديرفيشزومآ يزير همانرب رد ون ياھھاگديدباتك٧۴٢٧يتست٢٠١۶يشزومآ يزير همانرب لوصا١٢٣٩۵٢١٢١١۴١٧

 تيريدم رد يطابنتسا رامآ دربراك١٣٣٩۵٢١٢١١۴١٨
يشزومآ

-فیص نسح دمحم- عراز نیسحهتفرشیپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴
يبلاط دیعس

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 نسح دمحم-يدمرس اضر دمحمشزومآ دنيآرف تيريدم يشيامزآ۵٣۵٣يتست٣٠٢۴يشزومآ تيريدم لوصا١۴٣٩۵٢١٢١١۴٢٠
فیص

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

-نایياسراپ يلعرلسد يرگيناسنا عبانم تيريدم ينابمباتك٧٧٨٣يتست٣٠٢۴يناسنا يورین تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١١۴٢١
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٩٢٢٠١٣
 ياھشھوژپ
يگنھرف

 تيريدم رد قیقحت ياھشور١۶٣٩۵٢١٢١١۴٢٢
يشزومآ

- زویھ انیتسيرك-رتسكلب نرولمینك قیقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢١١۶١۶
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز میھاربا يسیع
يدمرس اضردمحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۴ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 تيريدم رد قیقحت ياھشور٣٩۵٢١٢١١۴٢٢
يشزومآ

 هھلا-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قیقحت شورباتك۶٧٣۴يتست
يزاجح

.دوش هعلاطم۶ و٣ ياھ لصفهاگآ١٣٩١٢٠١٢

هاگآ١٣٩١٢٠١٢ریھظ روپ يقتيسردو يشزومآ يزير همانرب تامدقمباتك۶٧٣٧يتست٣٠٢۴يشزومآ يزير همانرب تامدقم١٧٣٩۵٢١٢١١۴۴٧

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢)روحم شزومآ(رانیمس١٨٣٩۵٢١٢١١۴۵٧

 شزومآ( هتفرشیپ سيردت شور١٩٣٩۵٢١٢١١۴۵٨
)روحم

 ياوتحم نيودتو شزادرپ ياھدربھار يشيامزآ۵۵۶١يتست٢٠١۶
يكینورتكلا شزومآ

 يشابھد نازورف-يدنز نمھب
فيرش

.دوش فذح٣ شخبرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 شزومآ( هتفرشیپ سيردت شور٣٩۵٢١٢١١۴۵٨
)روحم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴عراز نیسح ،دیعس میسنهتفرشیپ سيردت شور يشيامزآ٩٢٩١يتست
رون

.دوش فذح٨ و۶ ،۴ ياھ لصف

 رد يریگداي لوصا و اھيروئت دربراك٢٠٣٩۵٢١٢١١۴۶۴
)روحم شزومآ(يسرد يزيرهمانرب

.دوش فذح٨ و٧ ،۶ ،۴ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢يدابآ فطل نیسحيتیبرت يسانشناورباتك٧۴٣۶يتست٢٠١۶

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١١۴۶۵
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نانابز يسرافريغ هب يسراف نابز شزومآ-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يجراخ ياهنابز و يسانشنابز-12 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
دوش هعلاطم256 يلا207 و137 يلا111 ،86 يلا75 ،29 يلا1 هحفص زا2525تمس13942015يمساقلاوبا نسحميسراف نابز خيراتباتك7350يتست20162يسراف نابز خيرات239521212281
 نابز شزومآ ياھ هيرظنو لوصا339521212282

هجراخ
Understanding languageباتك8601يتست20162

teaching: from method to post
method

Kumaravadivelu,B.13862008Lawrence
Erlbaum

Association

--

 نابز يسانش جاو و يسانشاوآ439521212283
يسراف

 رشن زكرم13942015هرمث ..ادييسراف نابز يسانشاوآباتك7872يتست40322
يھاگشناد

.دوش هعلاطم لوا شخب455

 نابز يسانش جاو و يسانشاوآ39521212283
يسراف

-A Course in Phonetics 7thباتك8469يتست2 edPeter Ladefoged13601982دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف799تمس.

.دوش هعلاطم115 هحفصرخآ ات13 هحفصزا419تمس13952016يقاقش اديوفرص ينابمباتك7489يتست20162يسراف نابز رد هژاو تخاس539521212312
Introducing morphologyLieber13872009Cambridgeباتك8529يتست2يسراف نابز رد هژاو تخاس39521212312

uni press
--

.دوش فذح12 لصف615رهم هروس13902011يوفص شروكيسانش ينعم رب يدمآردباتك7853يتست20162يسانش ينعم لوصا639521212313
 و ناگژاو (يسراف نابز روتسدباتك7423يتست20162يسراف نابز وحن739521212314

)2 تساريو( )يتخاس ياھدنويپ
--تمس13912012ينيدلا ةوكشم يدهم

--تمس13902011يسردم ييحينابز يسانش هعماج رب يدمآردباتك7418يتست20163نابز يسانش هعماج839521212315
اهنآ دربراك و يبايشزرا ياھ هيرظن939521212316

يسراف نابز رد
--زاريش هاگشناد13751996روپرفعجنابز رد يسانش نومزآباتك8611يتست20163

 و يريگداي:يدربراك يسانش نابزباتك8704يتست20163يدربراك يسانش نابز1039521212317
يجراخ ياھ نابز شزومآ

 سدق ناتسآ13721993يسايلا دومحم
يوضر

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791

يسرد يزير همانرب ينابم و لوصا يشيامزآ5110يتست20163يسرد داوم نيودت و هيهت1139521212318
يسراف نابز شزومآ

--رون مايپ13912012يدنز نمهب

---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163يسراف رايعم يراتفگ نابز1239521212319
 دريراك و مالك ليلحت و هيزجت1339521212320

نابز يسانش
13671988Cambridgeلوي جروج و نوارب نايلگDiscourse Analysisباتك8503يتست20163

University
Press

.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117

 دريراك و مالك ليلحت و هيزجت39521212320
نابز يسانش

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731امنھر13751996نوسنيول يس نفيتساPragmaticsباتك8558يتست3

---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت1118163 يلمع سيردت1439521212321
يرظن عبتت و قيقحت رانيمس1539521212322

)روحم شزومآ(
---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 و لوصا يتيبرت يسانشناورباتك6064يحيرشت20164)روحم شزومآ(نابز يسانشناور1639521212325
نا دربراك

 .چا رجار ،روالگ . يا ناج
گنينورب

 رشن زكرم13882009يزارخ يقنيلع
يھاگشناد

.دوش هعلاطم240 هحفص ات باتک لوا زا136

 لكيام يديرگا مايليورصاعم يسانشنابز رب يدمآردباتك7420يتست20161يسانشنابز تامدقم1739521212326
فنرآ كرام يكسلوورباد

 يلع همجرت
يزرد

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757تمس13912012

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست20161قيقحت شور ينابم1839521212327
يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

--تمس13952016اين ظفاح اضردمحم

--باتك ايحا13761997هداز يلعمالغ ورسخيسراف نابز تخاسباتك8712يتست20161يسراف نابز تخاس1939521212328
--Grammar as ScienceLarson , Richard .K13882009MITباتك8523يتست20161وحنرد يداينب ميھافم2039521212329
Introducing English linguisticsMeyer, Charls,F13872009Cambridgeباتك8528يتست20161هجراخ نابز2139521212330

University
press

--

--دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2239521220658
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1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يسيلگنا تايبدا و نابز-29 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يجراخ ياهنابز و يسانشنابز-12 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
هدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---13001921-عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت04)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
 تايبدا خيراترد يريس239521212125

1 يسيلگنا
The Norton Anthology ofباتك6281يتست4024

English Literature
،Sir Walter Ralegii، Christopher Marlowe، English Reformation، The new World : ثحابم زج هب . دوش هعلاطمJonathan Swift اتG. Chaucer زا49رون قايتشا13872008رونخس

Prose of the Seventeenth century، Sir Thomas Overbury، I zaak Walton، Samuel Pepys، Thomas Hobbes، John Locke
literature :Structure Soundباتك9339يتست2012يسيلگنارعش339521212130

Sense 9th ed
laurence Perrine13842006مود دلج زا1913لگنج، Chapter One( What is Poetry( 1.دوش هعلاطم ريز راعشا هفاضا هب-The Eagle (Tennyson) ,Page No.649 2- The Man He Killed

)Hardy),Page No. 6703-Mirror (Sylvia Plath), Page No.6804-Richard Cory, Robinson, Page, No.9965-Meeting at Night (Robert Browning),
Page No.7016-Figurative Language 2 , The Road Not Taken (Robert Frost),Page No.7347-( My Last Duchess(Browning. Page No.7758-
The Good- Morrow,( John Donne), Page No.957 9- (The Sun Rising(John Donne Page No.75810- Fear no more,(Shakespeare) ( ,Page

No. 100011-Let me not to the marriage of true minds,(Shakespeare), page No.1001 12-My mistress' eyes ,Shakespeare) , page No. 809)
13-)A Blessing (James Wright, Page No. 861

 تايبدا خيراترد يريس439521212131
2 يسيلگنا

The Norton Anthology ofباتك6281يتست4024
English Literature

Charles Lamb, 2. Thomas de Quincey 3. Charles Dickens 4. George Eliot 5. Edward .1 : زا ريغ هبE.M.Forster اتAlexander Pope زا48رون قايتشا13872008رونخس
Fitzgerald 6. John Ruskin 7. Thomas Henry Huxley 8. Thomas Hardy 9. Gerard Manley 10. George Bernard Shaw 11. Joseph Conrad 12.

H. Lawrenceدوش هعلاطم.
A handbook of Criticalباتك6947يتست22012 يبدادقن539521212144

Approaches to Literature
Wilfred L. Guerin and

Earle La
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف779امنھر13862007

The Norton anthology ofباتك8591يتست2016هدجھ و هدفھ نرق تايبدا639521212277
English Literatureمود دلج 

 متشھ شياريو يدلجود هرود
)لانيجيروا( يلصا پاچ

Green Blat13842006www.Norton19141 :دييامن هعلاطم روكذم عبنم زا ريز بلاطم-Early 17th century: Introduction 2- John DonneThe good MorrowThe CanonizationA Valediction:
of WeepingFrom Holy Sonnets: Thou hast made me… / Death be not Proud… 3- Ben Johnson VolponeSong: To CeliaTo Heaven 4-

Andrew MarvelTo his Coy MistressThe Garden 5- John MiltonLycidasParadise lost ) Book 1) 6- Restoration and the 18th Century:
Introduction 7- John DrydenAbsalom and Achitophel: A poem Mac Flecknoe 8- John BunyanThe Pilgrim's Progress 9- William

CongreveThe Way of the World 10- Jonathan SwiftGulliver's Travels, Part 1 11- Alexander PopeAn Essay on CriticismAn essay on Man
12-Samuel Johnson The Vanity of Human WishesThe Preface to Shakespeare

--English literatureAnthony Burgess13792001Longmanباتك9154يتست2016تايبدا تخانش739521212279
 و يتست2016هاتوك ناتساد839521212280

يحيرشت
--Miss BrillCatherine Mansfield13792001Reclam,Keipzig-باتك8458

 و يتستهاتوك ناتساد39521212280
يحيرشت

The Guest.Alber Camus13751997Creative-باتك8459
Education

--

 و يتستهاتوك ناتساد39521212280
يحيرشت

--The Short Story,(TheoryIan Reid13551977Routledge(باتك8462

 و يتستهاتوك ناتساد39521212280
يحيرشت

Barn Burning.William Faulkner13852007Perfectionباتك8479
Learning

--

 و يتستهاتوك ناتساد39521212280
يحيرشت

GooseberriesChekhov13842006AGSباتك8522
Secondary

--

 و يتستهاتوك ناتساد39521212280
يحيرشت

The Cask of AmontilladoEdgar Allen Poe13902012Create Spaceباتك8585
Independent

Publishing
Platform

--

 و يتستهاتوك ناتساد39521212280
يحيرشت

The DeadJames Joyce13882010CreateSpaceباتك8586
Independent

Publishing
Platform

--

 و يتستهاتوك ناتساد39521212280
يحيرشت

The Library of BabelJorge Luis Borges13782000Davidباتك8589
R.Godine
Publisher

--

A History of Literary.1باتك8464يتست4032يبدا دقن939521212287
Criticism & Theory(from

aplato to the Present

M.A.R. Habib13832005Wiley -
Blackwell,

first edition

.دوش هعلاطم8 تمسق لک و20 و15 ،14 ياھ لصف1537

 و يتست2016دنلب ناتساد1039521212289
يحيرشت

--From Fiction to the NovelDay, Geoffrey12991921Routlegeباتك8519

 و يتستدنلب ناتساد39521212289
يحيرشت

First session) Definition of the Novel and its Features The Emergence of the( : تسا هدافتسا لباق روكذم عبنم ودرھ يارب تسويپ حرش نياThe English NovelAllen Walter12991921Dutton & Co.1باتك8587
Novel (17th century): Introduction and characteristics Daniel Defoe- Samuel Richardson- Henry Fielding- Laurence Sterne- Jane Austen

) World War I ) The Victorian Novel: Introduction and characteristics William Tackeray- Charles Dickens- Anthony Trollope- Charlotte
Bronte- Emily Bronte- George Eliot- Samuel Butler The Modern Novel: Introduction and characteristics Thomas Hardy- Henry James-

Joseph Conrad- E.M. Forster- Virginia Woolf- James Joyce- D. H Lawrence (Second session) Study of As I lay dying by Faulkner (Third
session) Study of The Sun also Rises by Hemingway (Fourth session) Study of The Grapes of Wrath by Steinbeck

 رصاعم همانشيامن1139521212290
يسيلگنا

 و يتست2016
يحيرشت

-Drama 100Burt12991921Facts on File81-A Street Car Named Desire 2.باتك8463 End Game 3- HEDDA GABLER 4- The Homecoming 5- Cloud Nine 6- No Exit 7- Who's Afraid of Virgina
Woolfدوش هعلاطم.

 و يتست2016اكيرمآ تايبدا1239521212291
يحيرشت

Norton Anthology ofباتك6959
American Literature

-24Book One : 1امنھر13912012يدارمادخ يلع American Literature 1820-1865 from 375 to 396 Edgar Allan Poe from 531 to 535, 539,540, from 542 to 545,559 to 567
Walt Whitman from 681 to 685, from 696 to 714 , from 726 to 730, 737,740 2- American Literature 1865-1914 from 836 to 850 Mark

Twain from 850 to 876 Henry Jame from 921 to 944 Book two: 1- Jack London from 25 to 41 2- American Literature 1914-1945 from 97
to 113 W.Carlos William from 227 to 239 T.S. Elliot from 307 to 322 W.Faulkner from 411 to 431 E.Hemingway from 441 to 448 3-

American Prose Since 1945 from 491 to 504 Arthur Miller from 543 to 559 Philip Roth from 628 to 639 Alice Walker from 713 to 720 4-
American poetry Since 1945 from 781 to 796 Charles Olson from 838 to 847 Allen Gi erg from 917 to 931 Mary oliver from 994 to 1000

Louise Gluck from 1018 to 1023
 و يتست2016اپورا تايبدا1339521212293

يحيرشت
A History of Europeanباتك8470

Literature
John Reynell Morell12991921.Google.Com /

Amazon.Com
--

 و يتست2016كيتنامر هرود رعش1439521212294
يحيرشت

--12991921BlackWellنافلوم هورگCompanion to Romanticismباتك8489

 و يتست2016يسيلگنا رصاعم رعش1539521212295
يحيرشت

Companion to Modernباتك8488
Poetry

--12991921BlackWellنافلوم هورگ

 تايبدا يسررب و دقن1639521212296
يسراف

 و يتست2016
يحيرشت

 دقن بتاكم يفرعم يبدا دقنباتك8057
 زا ينوتم ليلحت و دقن اب هارمھ
)مود تساريو( يسراف بدا

--ناتسد13902011رف ناگياش اضرديمح

 و يتست2016قيقحت شور1739521212298
يحيرشت

MLA Hand Book for writersباتك8550
of Research Papers

12991921Modernنافلوم هورگ
language

association of
America

--

.دوش هعلاطم )هحفص321( متشھ لصف رخآ ات لوا لصف زا باتك لوا تمسقLinguistics: An IntroductionAkmajian and Richard13882010The MIT1563باتك8539 و يتست2016يسانش نابز ثحابم1839521212311
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to Language andيحيرشت
Communication

A. DemersPress
cambridge

sixth edition
 عبتت و قيقحت ( رانيمس1939521212323

)روحم شزومآ() يرظن
---13001921-عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2016

 نابز هاگديد زا تايبدا2039521212324
) روحم شزومآ ( يسانش

Structuralist Poeticsباتك9695يتست2016
Structuralism, linguistics and

the study of literature

Jonathan Culler13531975Routledge &
Kegan Paul

--

--دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست10ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک

22/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 15:23
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يناگمھ يسانش نابز-30 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يجراخ ياهنابز و يسانشنابز-12 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تيعضورشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
نابز يروتسد نامتخاس فيصوتباتك6579يتست20121يسراف نابز تخاس239521212053

 هيرظن كي داينب رب يسراف
نابز يمومع

--لاعفريبكريما13912012ينطاب اضر دمحم

- The study of Languageباتك8974يتست120121 يسانش نابز تايلك339521212056
Fifth ed

George Yule13922014دوش هعلاطم11 و10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف804لاعفلگنج.

- The study of Languageباتك8974يتست220121 يسانش نابز تايلك439521212061
Fifth ed

George Yule13922014دوش هعلاطم باتک رخآ ات12 لصف زا344لاعفلگنج.

English Phonetics andباتك8975يتست20121يسيلگنا يسانشاوآ539521212075
Phonology - Third ed

Peter Roach13922013دوش هعلاطم17 شخب رخآ ات باتک لوا زا107لاعفلگنج.

 لكيام يديرگا مايليورصاعم يسانشنابز رب يدمآردباتك7420يتست20161يسانشنابز ينابم639521212215
فنرآ كرام يكسلوورباد

 يلع همجرت
يزرد

.دوش هعلاطم15 و10 ،9 ياھ لصف :مود دلج زا و5 و1 ياھ لصف :لوا دلج2483لاعفتمس13912012

دوش هعلاطم256 يلا207 و137 يلا111 ،86 يلا75 ،29 يلا1 هحفص زا2525لاعفتمس13942015يمساقلاوبا نسحميسراف نابز خيراتباتك7350يتست20161يسراف نابزروطت739521212216
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،2 ،1 ياھ لصف878لاعفهگآ13932014سانشقح دمحميلع)كيتنوف( يسانشاوآباتك6732يتست20161يسراف نابز يسانشاوآ839521212217

 رشن زكرم13942015هرمث ..ادييسراف نابز يسانشاوآباتك7872يتست1يسراف نابز يسانشاوآ39521212217
يھاگشناد

.دوش هعلاطم لوا شخب455لاعف

-A Course in Phonetics 7thباتك8469يتست1يسراف نابز يسانشاوآ39521212217
ed

Peter Ladefoged13601982دوش فذح11 و10 ،9 ياھ لصف2459لاعفتمس.

 دمحميلعزنيبوريسانشنابز رصتخم خيراتباتك7852يتست20161يسانشنابز خيرات939521212218
سانشقح

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف779لاعفزكرم رشن13852006

 و ناگژاو ، يسراف نابز تخاسباتك10267يتست20163)دشرا( يسراف نابز تخاس1039521212219
يتخاس ياھدنويپ

.دوش فذح9 و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ياھ لصف2337لاعفتمس13842005ينيدلا هوکشم

Chomsky’ s Universalباتك6957يتست20161يصصخت نابز1139521212220
Grammar )موس تساريو(

Cook and Newson13872008دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف747لاعفامنھر.

-PhonologyPhilip carr, Jeanباتك10276يتست20162يسانش جاو1239521212221 Pierre
Montrevil

13912013Palgrova11 و )257 ات240 تاحفص ءزج هب( 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف2313لاعف
.دوش هعلاطم

 نابز تاعلاطمرد قيقحت شور1339521212222
يسانش

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2116162
 رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب يساسا

--لاعفتمس13952016اين ظفاح اضردمحم

.دوش هعلاطم11 و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف793لاعفMorphologyFrancis Katamba13842006MacMillanباتك8554يتست20162هژاو تخاس1439521212223
 يسانشانعم رب يا همدقمباتك10270يتست20162نابز يسانش ينعم لوصا1539521212224

يتخانش
.دوش هعلاطم6 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف749لاعفملع13922013يليبدرا اليل-نشور سيقلب

John Saeed13711993Blackwellموس تساريو-Semanticsباتك8571يتست2نابز يسانش ينعم لوصا39521212224
Publishing

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،3 ،1 ياھ لصف932لاعف

--لاعفتمس13902011يسردم ييحينابز يسانش هعماج رب يدمآردباتك7418يتست20162نابز يسانش هعماج1639521212225
 تاراشتنا13852006ييافو ميرمگربنرتسا .يج . ترباريتخانش يسانشناورباتك10269يتست20162نابز يسانشناور1739521212226

 تيبرت هاگشناد
 هرامش(سردم

92(

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ياھ لصف1003لاعف

--لاعف-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)روحم شزومآ(1رانيمس1839521212275
--لاعف-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)روحم شزومآ(2رانيمس1939521212276
 شزومآ(يدربراك يسانشنابز2039521212331

)روحم
An Introduction to Appliedباتك10268يتست20164

Linguistics)مود تساريو (
Norbert Schmitt13902012Hodder

Education
.دوش هعلاطم161 هحفص ناياپ ات ادتبا زا2271لاعف

--لاعفدوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658
 مالك ليلحتو هيزجت2239521225020

يسانشدربراكو
Meaning Interaction:Anباتك10265يتست20163

Introduction to pragmantics
Jenny Thomas13912013Routledgeدوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757لاعف.

13581980Stanfordنوسمس يرفجSchools Of Linguisticsباتك8569يتست20163يسانش نابز بتاكم2339521225021
University

Press

--لاعف

 يناريا نادنمشناد تاعلاطم خيرات2439521225022
نابز هرابرد يمالساو

 يھاگن : يناريا يسانشنابزباتك10266يتست20161
 نرق ات ناتساب هرود زا يخيرات
يرجھ مھد

 )11 و10 ،9 ،8 ،7 ياھ لصف( موس شخب زا و )6 و5 ياھ لصف( مود شخب2418لاعفزکرم رشن13922013نيب قح هديرف
.دوش هعلاطم

 نابز شزومآداوم نيودتو هيهت2539521225023
يسراف

 يزير همانرب ينابم و لوصا يشيامزآ5110يتست20163
يسراف نابز شزومآ يسرد

--لاعفرون مايپ13912012يدنز نمهب

.دوش هعلاطم يشياز روتسد لصف يادتبا ات لوا لصف زا2460لاعفتمس13862007يسردم ييحيوتالرآ ينوتنآيخيرات يسانشنابز رب يدمآردباتك7419يتست20163يقيبطتو يخيرات يسانش نابز2639521225025
 و يتست20162) يراتشگروتسد(وحن2739521225026

يحيرشت
Core Syntax: A Minimalistباتك9669

Approach)موس تساريو(
David adger13812003Oxford

University
press

.دوش فذح10 و9 ،1 ياھ لصف2457لاعف

DialectologyJ.K.Chambers/Peter Trudgill13641986Cambridgeباتك8501يتست20163يسانش شيوگ2839521225027
University

--لاعف

 و يتست20163يوحن لالدتسا هويش2939521225028
يحيرشت

يوحن لالدتسا هويش (باتك9670
مود شياريو (

--لاعفتمس13892010يزرد يلع

 و يتست3يوحن لالدتسا هويش39521225028
يحيرشت

 يتخانشنابز ياهشھوژپباتك9672
)تالاقم هعومجم( يسراف

 رشن زكرم13922013مدقم ريبد رتكد
يھاگشناد

 ،يسراف نابز رد يببس ياھ تخاس ،يسراف نابز رد لوهجم :ياھ هلاقم2111لاعف
.دوش هعلاطم يسراف نابز رد بکرم لعف و يسراف نابز رد "ار" نوماريپ

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس3039521225129
)روحم شزومآ(

--لاعف-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 14:41
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

شراگن و شياريو شيارگ يسراف تايبدا و نابز-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

عاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 عبتتو قيقحت(رانيمس239521213237

)روحم شزومآ()يرظن
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست20162يبرع رثن و مظن نوتم339521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست20162يبدا دقن و اھ هيرظن439521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 نابز يروتسد تخاس539521213338
يسراف

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست20161
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست20162يدربراك تغالب639521213341
.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست20161يسراف رعش نوتم روطت739521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست20161يسرافرثن نوتم روطت839521213373
 و شراگن ينابمو لوصا939521213375

شياريو
 رد يسانش نابز اب ييانشآباتك9781يتست20161

يسراف بدا تاعلاطم
115 هحفص ،)يسراف نابز يسانشاوآ( 85 هحفص يادتبا ات )هنيمز شيپ( 21 هحفص زا2263يملع1391يوفص شوروك

 ات )يسراف نابز يسانش ينعم( 237 هحفص ،143 هحفص يادتبا ات )يسراف نابز ناگژاو(
.دوش هعلاطم )يسانش هناشن( 337 هحفص يادتبا

 يسانشنابز تامدقم1039521213376
يسراف نابز رد نآ دربراكو

--رون مايپ1390يرقاب يرهميسانش نابز تامدقميعطق5089يتست20161

--رون مايپ1390يرقاب يرهميسراف نابز خيراتيعطق5137يتست20161يسراف نابز لوحتريس1139521213377
--رون مايپ1390اسيمش سوريس2 نايب و يناعم يشيامزآ4819يتست20161يبدا نونف1239521213378

--رون مايپ1389اسيمش سوريسعيدب يشيامزآ5031يتست1يبدا نونف39521213378
.دوش هعلاطم )شراگن( لوا رتفد2192تمس1393يعيمس دمحاشياريو و شراگنباتك9832يتست20162شراگن دعاوق1339521213379
.دوش هعلاطم )شياريو( مود رتفد2193تمس1393يعيمس دمحاشياريو و شراگنباتك9832يتست20162شياريو دعاوق1439521213380
 شراگن و شياريو دعاوق1539521213381

يملع
.دوش فذح باتكرخآ ات273 هحفصزا و216 هحفص ناياپ ات )عجرم(172 هحفصزا2291زكرم رشن1394وج حلص يلع)مود تساريو(شياريو ياھ هتكنباتك8056يتست20163

 رشن زكرم1395يفجن نسحلاوباميسيونن طلغباتك10042يتست118163شياريو هاگراك1639521213382
يھاگشناد

.دوش هعلاطم )ر( فرح ناياپ ات باتک لوا زا2277

 رشن زكرم1395يفجن نسحلاوباميسيونن طلغباتك10042يتست118163شراگن هاگراك1739521213383
يھاگشناد

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات )ز( فرح زا2280

 نتم شياريو و شراگن1839521213384
يسرد

 و يحارط هويش رب يا همدقمباتك9834يتست20163
يسرد باتك فيلات

--تمس1391يكلم نسح- دنمرآ دمحم

رشن و پاچ و شياريو1939521213385
)روحم شزومآ(

 فياظو و لحارم( 53 هحفص ،32 هحفص ناياپ ات )...يگنھرف بالقنا نيتسخن زا( 9 هحفص زا2264تمس1394گنرذآ نيسحلادبع ياقآباتك رشن ينابمباتك7493يتست20164
 ،194هحفص ناياپ ات )باتک رشن هچخيرات( 83 هحفص ،67 هحفص ناياپ ات )باتک رشن رد يلصا
.دوش هعلاطم239 هحفص ناياپ ات )...باتک رشن هعسوت و دشر ياهعنام( 231 هحفص

همجرت شياريو هاگراك2039521213386
)روحم شزومآ(

.دوش هعلاطم158 هحفص ات باتک يادتبا زا1685زكرم رشن1394وج حلص يلعهمجرت رانك و هشوگ زاباتك10230يتست118164

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک

22/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 13:45
2 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يسراف تايبدا و نابز-40 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
سابع يلاع فسوي-يرونا نسح1 يسراف نابز روتسد يشيامزآ5442يتست12081 يسراف نابزروتسد239521213015

دابآ
--رون مايپ1391

--رون مايپ1388يدوصقم نيدلارون1 هنمد و هليلكيعطق5067يتست12081 هنمدو هليلك1 شخب3رثن339521213029
--رون مايپ1392يياضر اليل-هاج دھاج سابع)يناعم(1 تغالب يشيامزآ8266يتست12081 نايبو يناعم439521213033
--رون مايپ1389اسيمش سوريسعيدب يشيامزآ5031يتست2081عيدب539521213038
--رون مايپ1391يبلح رغصا يلعهقيقحلا هقيدح هديزگيعطق4974يتست2081ييانس هقيدح4 شخب4 مظن639521213044
--رون مايپ1392اسيمش سوريسهيفاق و ضورع يشيامزآ6981يتست2081هيفاقو ضورع739521213059
 هياس ورس خاش )2(همانھاشباتك8014يتست20161) همانھاش(1 يسراف مظن839521213136

نكفا
.دوش هعلاطم66 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2274تمس1394ولنديآ داجس

.دوش فذح165 هحفص ناياپ ات113 هحفص زا بارهس و متسر ناتساد2461تمس1394ولنديآ داجسرايرهش همانرومان )1( همانھاشباتك8353يتست1) همانھاش(1 يسراف مظن39521213136
--باتهم1392ربھر بيطخ ليلخ)لوا دلج طقف(يقهيب خيراتباتك7834يتست20161) يقهيب خيرات(1 يسرافرثن939521213137

--يملع1392يدمرس ديجمينوترشلا ديشر)مراهچ دلج( هيبرعلا يدابمباتك7844يتست20161)وحنو فرص(1 يبرع1039521213138
 تفع ششوک هب يرلناخ زيورپيسراف نابز يخيراتروتسدباتك10432يتست20162يسراف نابزروتسدرد قيقحت1139521213139

اينراشتسم
--سوت1395

 و بوجحملا فشك(4 يسرافرثن1239521213140
) هيريشق هلاسر

--رون مايپ1390رادتشپ دمحم يلعهيريشق هلاسر همجرت هديزگرب يشيامزآ5515يتست20162

 و بوجحملا فشك(4 يسرافرثن39521213140
) هيريشق هلاسر

 شيورد(بوجحملا فشك هديزگباتك7839يتست2
)شخب جنگ

 هحفص ات )مهيعباتم و نيعبّاتلا و هباّحصلا نم مهتمئا ركذ يف باب( 88 هحفص زا321نخس1392يدباع دومحم:حيضوت و باختنا
 باجحلا فشك( 223 هحفص )يوهلا ينعم و سفنلا هقيقح يف مالكلا( 132

 زا باتك يناياپ تسرهف و242 هحفص ات )هعاونا نايب و عامسلا يفرشع يداحلا
.دوش فذح515 هحفص ات467 هحفص

 دمحا رتكد ، هژوال رھاط رتكديبرع مظن نوتم يشيامزآ9780يتست20163) يبرع مظن(3 يبرع1339521213141
هدازيلع

 فذح لوا هديصق:مود لصف زا، عباسلا سردلا و سداسلا سردلا : لوا لصف زا2612رون مايپ1394
.دوش

 رتفد(يونعم يونثم عماج حرشباتك7835يتست20163) يونثم(4 يسراف مظن1439521213142
)مود

 "دوب شناھد رد رام هک ار يا هتفخ يريما ندناجنر" ناتساد رخآ ات باتک لوا زا1625تاعالطا1392ينامز ميرك
.دوش هعلاطم

 و هيادهلا حابصم حرش و هديزگ يشيامزآ9701يتست20163) هيادهلا حابصم(3 يسرافرثن1539521213143
هيافكلا حاتفم

 يدوعسم ليلج- يدمرس ديجم
درف

--رون مايپ1393

2 يسراف مظن1639521213145
) ييانسوورسخرصان(

 ليلحت و دقن :كولس ياھهنايزاتباتك6733يتست20162
ييانس ميكح زا هديصق دنچ

. )تسا فذح باتك همدقم( .دوش هعلاطم15 هديصق ناياپ ات1 هديصق زا390هگآ1392ينكدك يعيفش اضر دمحم

2 يسراف مظن39521213145
) ييانسوورسخرصان(

 ميكحزا هديصق يس حرشباتك7836يتست2
 تساريو(ينايدابق ورسخرصان
)ديدج

.دوش هعلاطم30 هديصق ناياپ ات17 هديصق زا391نادنمدرخ1392ققحم يدهم

 خيرات(2 يسرافرثن1739521213146
همان نابزرمواشگناهج

ياشگناهج خيرات حرشو هديزگرب يشيامزآ5679يتست20163
ينيوج

 ماردپ يلع-يدمرسديجم
ردب يدمحم سگرن-ييازريم

--رون مايپ1392

 خيرات(2 يسرافرثن39521213146
همان نابزرمواشگناهج

 نابزرم رب يحرش و هديزگرب يشيامزآ9757يتست3
همان

 ديجم ، ييازريم )ماردپ( يلع
ردب يدمحم سگرن ،يدمرس

--رون مايپ1394

 يجاح يضترم-ينادزي نيسحرثن2 يبرعهوزج7992يتست20162) يبرعرثن(2 يبرع1839521213147
ينيسح هاش هبادور-ينارادزم

--رون مايپ1395

chapter 2( part 1, partزا و )chapter 1(part 1,part 2,part 3,part 4,part 5 زا2001رون مايپ1392ييازريم ماردپ يلع1 يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ5354يتست20161 يجراخ يصصخت نابز1939521213148
2, part 3, part 4, part 5(دوش هعلاطم.

.دوش هعلاطم5 هديصق ناياپ ات باتک يادتبا زا2275لگ ماج1392رايھام سابعيناقاخ نايب رحسباتك7838يتست20162) يماظنو يناقاخ(3 يسراف مظن2039521213149
 دمحم حرش و هيشحت،حيحصتيماظنركيپ تفھباتك8064يتست2) يماظنو يناقاخ(3 يسراف مظن39521213149

نشور
 تحيصن رد يادتبا( 49 هحفص ات )نآ حرش و ناتساد نيا ندرورپ رد( 24 هحفصزا2292رصاعم يادص1394

93 هحفص ،79 هحفص يادتبا ات )...مارهب نتشک اھدژا( 68 هحفص ،)...دوخ دنزرف
134 هحفص ،)...هاش ندرک باتع يادتبا ات( 118 هحفص ات )مارهب لدع هبطخ(
 يادتبا( 178 هحفص ات )...تياکح( 165 هحفص ،164 هحفص يادتبا ات )تياکح(
 هحفص يادتبا ات )...ناھام تياکح( 212 هحفص ،)وا ندش قشاع و رشب تياکح

.دوش فذح باتک ناياپ ات285 هحفص ،240
 بدا نونفو نايبو يناعمرد قيقحت2139521213157

يسراف
 نونف و نايب و يناعم رد قيقحت يشيامزآ9741يتست20163

)هدش رظن ديدجت( يسراف بدا
قوراف،يفسوي يداھ،يدارم بويا
يتمعن

--رون مايپ1395

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2116162هتفرشيپ قيقحت شور2239521213164
 رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب يساسا

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت02324)روحم شزومآ(1رانيمس2339521213219
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت02324)روحم شزومآ(2رانيمس2439521213220

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص2 ( تاحفص هیلک

22/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 13:45
2 زا2 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يسراف تايبدا و نابز-40 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2539521213237

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 شزومآ( يناتساد تايبدا دقن2639521213238
)روحم

 ات135 هحفص و106 هحفص ناياپ ات79 هحفص زا( 3 ياھ لصف :باتک تايفذح2300هاگن1393يسنوي ميھاربايسيون ناتساد رنھباتك6969يتست20164
 و عبات تاساسحا يادتبا231 هحفص ات170 هحفص زا( 4 ،)150 هحفص ناياپ
 زا( 6 ،)347 يادتبا ات324 هحفص زا( 5 ،)275 ناياپ ات لصفم هنومن252 هحفص
 ناياپ ات دنتفر يمن404 هحفص و391 هحفص يادتبا ات ناتساد عورش376 هحفص
 ات505 هحفص زا( 9 ،8 ،)466 هحفص ناياپ ات458 هحفص زا( 7 ،)428 هحفص
 تخادرپ يادتبا538 ات522 هحفص و...يياشگ هرگ اب جوا يادتبا ات520 هحفص
 لخاد ياھ ناتساد زا نمض رد .دوش فذح هنومن ياھ ناتساد تسرهف و )يياهن
.دوش يمن حرط لاوس نتم

--رون مايپ1390اسيمش سوريس2 نايب و يناعم يشيامزآ4819يتست2081)نايب و عيدب( 2 تغالب2739521213266
--رون مايپ1389اسيمش سوريسعيدب يشيامزآ5031يتست1)نايب و عيدب( 2 تغالب39521213266

يناتساد-يبدا نوتم )2(رثن نوتم2839521213268
هنمد و هليلك رب ديكات اب

--رون مايپ1388يدوصقم نيدلارون1 هنمد و هليلكيعطق5067يتست2081

راعشا: لوا تمسق )4( مظن نوتم2939521213291
ييانس

--رون مايپ1391يبلح رغصا يلعهقيقحلا هقيدح هديزگيعطق4974يتست2081

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح3039521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص2 ( تاحفص هیلک

22/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 13:51
2 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

تمواقم تايبدا شيارگ يسراف تايبداو نابز-41 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
--رون مايپ1390بوك نيرز نيسحلادبعيبدا دقن يشيامزآ5407يتست2081يبدادقن239521213031
.دوش هعلاطم رصاعم و تيطورشم هرود رثن ات باتك لوا زا102رون مايپ1390يمكاح ليعامسارصاعم تايبدا يشيامزآ4827يتست2081مظن1رصاعم تايبدا339521213042
--رون مايپ1390اسيمش سوريسرثن-2يسانش كبس يشيامزآ5446يتست2081رثن2 يسانش كبس439521213049
 تايبدا مظن نوتمرد قيقحت539521213223

ناريا تمواقم
.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731رهم هروس1393يرگنس اضر دمحمرحس جياتن زاباتك9636يتست20161

--يملع1392يدمرس ديجمينوترشلا ديشر)مراهچ دلج( هيبرعلا يدابمباتك7844يتست20161يبرع وحنو فرص639521213224
 تايبدا رثن نوتمرد قيقحت739521213225

ناريا تمواقم
 هدکشھوژپ1383يدابق يلعنيسحيسراف رصاعم رثن ياھداينبباتك9703يتست20161

و يناسنا مولع
داهج يعامتجا
يھاگشناد

--

chapter 2( part 1, partزا و )chapter 1(part 1,part 2,part 3,part 4,part 5 زا2001رون مايپ1392ييازريم ماردپ يلع1 يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ5354يتست20161يصصخت نابز839521213226
2, part 3, part 4, part 5(دوش هعلاطم.

 يبھذم ياھ هسامح939521213227
يخيراتو

 دلج(ناريا يسامح تايبدا ورملقباتك9702يتست20162
)لوا

 هاگشھوژپ1388وجمزر نيسح
و يناسنا مولع
 تاعلاطم
يگنھرف

 هسامح مجنپ رتفد و )47 ات21 تاحفص( مود رتفد يادتبا ات تايلک :نيتسخن رتفد1997
.دوش هعلاطم )331 ات143 تاحفص( متشھ رتفد يادتبا ات يخيرات ياھ

 بالقنا تايبدااب ييانشآ1039521213228
 يمالسا

و راثآ ظفح داينب1389يفاك اضرمالغيمالسا بالقنا تايبدا تخانشباتك7856يتست20162
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

--

 يضترم-ينادزي نيسحرثن2 يبرعهوزج7992يتست20162يبرعرثن نوتم1139521213229
 هاش هبادور-ينارادزم يجاح
ينيسح

--رون مايپ1395

 شورو يسانش عجرم1239521213230
 تمواقم تايبدارد قيقحت
ناريا

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست118162
يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

 تايبدا يسانش كبس1339521213231
ناريا تمواقم

 تساريو(يسانش كبس تايلكباتك7860يتست20162
)مود

--ارتيم1392اسيمش سوريس

و راثآ ظفح داينب1389يرگنس اضر دمحمسدقم عافد تايبداباتك7857يتست20163سدقم عافد تايبدااب ييانشآ1439521213232
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

--

 دمحا رتكد ، هژوال رھاط رتكديبرع مظن نوتم يشيامزآ9780يتست20163يبرع مظن نوتم1539521213233
هدازيلع

 فذح لوا هديصق:مود لصف زا، عباسلا سردلا و سداسلا سردلا : لوا لصف زا2612رون مايپ1394
.دوش

 تمواقم تايبدااب ييانشآ1639521213234
ناهج

و راثآ ظفح داينب1389يبارت نيدلاءايضناهج تمواقم تايبدا اب ييانشآباتك7858يتست20163
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

--

 و سدقم عافد يناتساد تايبداباتك9151يتست20163 ناريا تمواقم تايبدادقن1739521213235
يمالسا-يناريا تيوھ

 و يناسنا مولع هاگشھوژپ
 داهج يعامتجا تاعلاطم
يھاگشناد

 نامزاس1389
 داهج تاراشتنا
 يھاگشناد
 هاگشھوژپ،
و يناسنا مولع
 تاعلاطم
داهج يعامتجا
يھاگشناد

--

هلاس دص رد يمالسا ياھ تضهنباتك7848يتست20163اھ تضهن خيرات1839521213236
ريخا

--اردص1392-يرهطم يضترم

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس1939521213237
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص2 ( تاحفص هیلک
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 13:51
2 زا2 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

تمواقم تايبدا شيارگ يسراف تايبداو نابز-41 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 شزومآ( يناتساد تايبدا دقن2039521213238

)روحم
 ات135 هحفص و106 هحفص ناياپ ات79 هحفص زا( 3 ياھ لصف :باتک تايفذح2300هاگن1393يسنوي ميھاربايسيون ناتساد رنھباتك6969يتست20164

 و عبات تاساسحا يادتبا231 هحفص ات170 هحفص زا( 4 ،)150 هحفص ناياپ
 زا( 6 ،)347 يادتبا ات324 هحفص زا( 5 ،)275 ناياپ ات لصفم هنومن252 هحفص
 ناياپ ات دنتفر يمن404 هحفص و391 هحفص يادتبا ات ناتساد عورش376 هحفص
 ات505 هحفص زا( 9 ،8 ،)466 هحفص ناياپ ات458 هحفص زا( 7 ،)428 هحفص
 تخادرپ يادتبا538 ات522 هحفص و...يياشگ هرگ اب جوا يادتبا ات520 هحفص
لخاد ياھ ناتساد زا نمض رد .دوش فذح هنومن ياھ ناتساد تسرهف و )يياهن
.دوش يمن حرط لاوس نتم

--رون مايپ1390بوك نيرز نيسحلادبعيبدا دقن يشيامزآ5407يتست2081يبدا دقن تايلك2139521213293
 رصاعم رعش يسانش نايرج2239521213299

ناريا
.دوش هعلاطم رصاعم و تيطورشم هرود رثن ات باتك لوا زا102رون مايپ1390يمكاح ليعامسارصاعم تايبدا يشيامزآ4827يتست2081

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2339521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص2 ( تاحفص هیلک

22/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3911 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3911 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0.004.004)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
--رون مايپ1390اسيمش سوريسيبدا عاونا يشيامزآ5032يتست2.000.0081يبدا عاونا239521213054
,chapter 2( part 1, part 2, part 3زا و )chapter 1(part 1,part 2,part 3,part 4,part 5 زا2001رون مايپ1392ييازريم ماردپ يلع1 يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ5354يتست2.000.00161يصصخت نابز339521213226

part 4, part 5(دوش هعلاطم.
 دقن ياھ هيرظن يقرش غاب نيازاباتك7861يتست2.000.00161كدوك تايبدا يسانش ييابيز439521213241

ناوجون و كدوك رعش
 يشرورپ نوناك1387-هقجالس نيورپ

و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم19 و17 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ياھ لصف1546

 و كدوك تايبدا رد قيقحت شور539521213242
ناوجون

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00161
يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك639521213243
 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

--رون مايپ1392يرونا نسحشراگن-1 شياريو و شراگن نييآ يشيامزآ5273يتست2.000.00161يسيون هداس نونف و شراگن نييآ739521213244
 سيرك- زميج نوسيلآيكدوك نارود يسانش هعماجباتك7863يتست2.000.00162يكدوك نارود يسانش هعماج839521213245

تورپ نلآ- سكنج
 اضريلع
 و ينامرك
 اضريلع
 ميھاربا
يدابآ

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757ثلاث1385

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن939521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات1039521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00162
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 نوديرفريمي دال و پارپنايرپ ياھ هصق يسانش تخيرباتك7865يتست2.000.00162 هماع تايبدا و كدوك1139521213248
ي ا هردب

--سوت1392

--رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163يكدوك هفسلف1239521213249
 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات1339521213250

 ناهج
 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00163

ناهجرد
 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00163كدوك ينيد تايبدا1439521213251
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيون زاب1539521213252
ناكدوك يارب يسراف

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 ،دنھ و ناريا يركف يدنواشيوخ ،يسودرف و مايخ ،سيو ،ردف و هبادوس ،اھراكھاش هصيصخ2301هرطق1395نشودن يمالسا يلع دمحمنيب ناهج ماجباتك7859يتست2.000.00162 ناوجون و كدوك يقيبطت تايبدا1639521213253
 و تايبدا ،يقهيب لضفلاوبا ينيب ناهج ،يناريا ددجت رد اپورا ريثات ،يونثم زا يا هصق رد
 يھاتوك حيضوت ،تايبدا و بدا ،ظفاح و هتوگ،مايخ ياھ يعابر ،قالخا و ناريا تايبدا ،قالخا
.دوش هعلاطم هويش و كبس ،بتكم و يبدا عون هراب رد

لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00163 هناسر و كدوك1739521213254
يكدوك نارود

 قداصنمتسپ لين
ييابطابط

.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--رون مايپ1390اسيمش سوريسرثن-2يسانش كبس يشيامزآ5446يتست2.000.00161يسراف رثن لوحت ريس اب ييانشآ1839521213255
 رعش لوحت ريس اب ييانشآ1939521213256

يسراف
--رون مايپ1389اسيمش سوريسمظن-1 يسانش كبس يشيامزآ5548يتست2.000.00161

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس2039521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

 شزومآ(همجرت و كدوك تايبدا2139521213258
)روحم

 حيبذ هيسآ-يسابع هنيکسهمجرت و کدوک تايبداهوزج10003يتست2.000.00164
 لامج عراز همطاف-نارمع اين
يدايآ

--رون مايپ1394

--رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ8154يتست2.000.00161يناوجونو يكدوك يسانشناور2239521213259
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2339521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص5 ( تاحفص هیلک

23/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3942 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3942 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0.006.004)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك239521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن339521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات539521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس639521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم739521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن839521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس939521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب1039521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1139521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1239521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1339521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1439521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1539521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1639521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1739521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1839521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164)روحم شزومآ(ناوجون نامر1939521213389
لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00164)روحم شزومآ(هناسر و كدوك2039521213395

يكدوك نارود
 قداصنمتسپ لين

ييابطابط
.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص5 ( تاحفص هیلک

23/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

 يمسر يشزومآ : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3941 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3941 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك139521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن239521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات339521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس539521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم639521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن739521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس839521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب939521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1039521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1139521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1239521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1339521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1439521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1539521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1639521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1739521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164)روحم شزومآ(ناوجون نامر1839521213389
لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00164)روحم شزومآ(هناسر و كدوك1939521213395

يكدوك نارود
 قداصنمتسپ لين

ييابطابط
.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2039521220658
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

يمسر يشھوژپ و يشزومآ : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3941 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3941 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0.006.004)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك239521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن339521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات539521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم639521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن739521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس839521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب939521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1039521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1139521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1239521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1339521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1439521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1539521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1639521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1739521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح1839521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص5 ( تاحفص هیلک

23/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

يمسر يكينورتكلا يشزومآ : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3941 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3941 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك139521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن239521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات339521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس539521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم639521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن739521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس839521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب939521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1039521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1139521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1239521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1339521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1439521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1539521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1639521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1739521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164)روحم شزومآ(ناوجون نامر1839521213389
لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00164)روحم شزومآ(هناسر و كدوك1939521213395

يكدوك نارود
 قداصنمتسپ لين

ييابطابط
.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2039521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص5 ( تاحفص هیلک
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3911 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3911 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0.004.004)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
--رون مايپ1390اسيمش سوريسيبدا عاونا يشيامزآ5032يتست2.000.0081يبدا عاونا239521213054
,chapter 2( part 1, part 2, part 3زا و )chapter 1(part 1,part 2,part 3,part 4,part 5 زا2001رون مايپ1392ييازريم ماردپ يلع1 يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ5354يتست2.000.00161يصصخت نابز339521213226

part 4, part 5(دوش هعلاطم.
 دقن ياھ هيرظن يقرش غاب نيازاباتك7861يتست2.000.00161كدوك تايبدا يسانش ييابيز439521213241

ناوجون و كدوك رعش
 يشرورپ نوناك1387-هقجالس نيورپ

و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم19 و17 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ياھ لصف1546

 و كدوك تايبدا رد قيقحت شور539521213242
ناوجون

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00161
يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك639521213243
 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

--رون مايپ1392يرونا نسحشراگن-1 شياريو و شراگن نييآ يشيامزآ5273يتست2.000.00161يسيون هداس نونف و شراگن نييآ739521213244
 سيرك- زميج نوسيلآيكدوك نارود يسانش هعماجباتك7863يتست2.000.00162يكدوك نارود يسانش هعماج839521213245

تورپ نلآ- سكنج
 اضريلع
 و ينامرك
 اضريلع
 ميھاربا
يدابآ

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757ثلاث1385

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن939521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات1039521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00162
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 نوديرفريمي دال و پارپنايرپ ياھ هصق يسانش تخيرباتك7865يتست2.000.00162 هماع تايبدا و كدوك1139521213248
ي ا هردب

--سوت1392

--رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163يكدوك هفسلف1239521213249
 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات1339521213250

 ناهج
 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00163

ناهجرد
 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00163كدوك ينيد تايبدا1439521213251
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيون زاب1539521213252
ناكدوك يارب يسراف

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 ،دنھ و ناريا يركف يدنواشيوخ ،يسودرف و مايخ ،سيو ،ردف و هبادوس ،اھراكھاش هصيصخ2301هرطق1395نشودن يمالسا يلع دمحمنيب ناهج ماجباتك7859يتست2.000.00162 ناوجون و كدوك يقيبطت تايبدا1639521213253
 و تايبدا ،يقهيب لضفلاوبا ينيب ناهج ،يناريا ددجت رد اپورا ريثات ،يونثم زا يا هصق رد
 يھاتوك حيضوت ،تايبدا و بدا ،ظفاح و هتوگ،مايخ ياھ يعابر ،قالخا و ناريا تايبدا ،قالخا
.دوش هعلاطم هويش و كبس ،بتكم و يبدا عون هراب رد

لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00163 هناسر و كدوك1739521213254
يكدوك نارود

 قداصنمتسپ لين
ييابطابط

.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--رون مايپ1390اسيمش سوريسرثن-2يسانش كبس يشيامزآ5446يتست2.000.00161يسراف رثن لوحت ريس اب ييانشآ1839521213255
 رعش لوحت ريس اب ييانشآ1939521213256

يسراف
--رون مايپ1389اسيمش سوريسمظن-1 يسانش كبس يشيامزآ5548يتست2.000.00161

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس2039521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

 شزومآ(همجرت و كدوك تايبدا2139521213258
)روحم

 حيبذ هيسآ-يسابع هنيکسهمجرت و کدوک تايبداهوزج10003يتست2.000.00164
 لامج عراز همطاف-نارمع اين
يدايآ

--رون مايپ1394

--رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ8154يتست2.000.00161يناوجونو يكدوك يسانشناور2239521213259
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2339521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص5 ( تاحفص هیلک

23/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3942 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3942 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0.006.004)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك239521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن339521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات539521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس639521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم739521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن839521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس939521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب1039521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1139521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1239521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1339521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1439521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1539521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1639521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1739521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1839521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164)روحم شزومآ(ناوجون نامر1939521213389
لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00164)روحم شزومآ(هناسر و كدوك2039521213395

يكدوك نارود
 قداصنمتسپ لين

ييابطابط
.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

 يمسر يشزومآ : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3941 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3941 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك139521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن239521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات339521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس539521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم639521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن739521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس839521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب939521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1039521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1139521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1239521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1339521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1439521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1539521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1639521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1739521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164)روحم شزومآ(ناوجون نامر1839521213389
لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00164)روحم شزومآ(هناسر و كدوك1939521213395

يكدوك نارود
 قداصنمتسپ لين

ييابطابط
.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2039521220658
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

يمسر يشھوژپ و يشزومآ : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3941 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3941 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت0.006.004)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك239521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن339521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات539521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم639521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن739521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس839521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب939521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1039521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1139521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1239521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1339521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1439521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1539521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1639521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1739521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح1839521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص5 ( تاحفص هیلک

23/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزوجشناد يانبم رب هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 11:33
1 زا1 : هحفص1009 :شرازگ هرامش

يمسر يكينورتكلا يشزومآ : هروددشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع-12 : هدكشناد
3941 : دورو مرت يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ
3941 : لامعا مرتناوجونو كدوك تايبدا- يسراف تايبداو نابز-42 : هتشر

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 دوعسمرشيف تربارناكدوك هب ركفت شزومآباتك7862يتست2.000.00161قالخ ركفت و كدوك139521213243

 ييافص
- مدقم
 هناسفا
نايراجن

.دوش هعلاطم5 و4 ،2 ،1 ياھ لصف2458نزوگ1391

 دركيور ريزگان ياھ يناوخ رگيدباتك7864يتست2.000.00162كدوك تايبدا هيرظن و دقن239521213246
كدوك تايبدا هيرظن و دقن ياھ

 شرورپ نوناك1387-داژن ورسخ يضترم
و ناكدوك يركف
ناناوجون

 نيراك زا جنپ- سپياز كج زا راهچ )174 هحفص ات113 هحفص( زربمچ نديا زا ود ياھ هلاقم1573
- اوي الوكين ايرام زا هن- نملدون يرپ زا تشھ )318 هحفص ات223 هحفص( نياتش ربا-كينسل
.دوش هعلاطم )650 هحفص ات419 هحفص( تناھ رتيپ زا هد

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات339521213247
ناريا

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيراتباتك7869يتست2.000.00161
ناريا

 درب نيسح- اين حيبذ هيسآ
ينوخ

--سيتاسيا كدف1392

 رد ناوجون و كدوك تايبدا خيرات439521213250
 ناهج

 ناوجونو كدوك تايبدا خيراتباتك7870يتست2.000.00161
ناهجرد

 هناگي نيسح-اين حيبذ هيسآ
رهم

--ناموھ1391

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس539521213257
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست2.000.00162يبرع رثن و مظن نوتم639521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست2.000.00163يبدا دقن و اھ هيرظن739521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست2.000.00162يسراف نابز يروتسد تخاس839521213338
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست2.000.00162يدربراك تغالب939521213341
 ريوصت قلخ،كدوك باتك يرگريوصتباتك9710يتست2.000.00161يريوصت ياھ باتك1039521213359

يكدوك يارب
 قياقشيربزلاس نيترام

يراھدنق
 شرورپ نوناك1387

و ناكدوك يركف
ناناوجون

--

 شرورپ نوناك1391يدسا ينب يلع دمحمكدوك باتك يرگ ريوصتباتك19711
و ناكدوك يركف
ناناوجون

.دوش هعلاطم39 هحفص ناياپ ات باتک لوا زا2123

 يدهم،يميكحدومحمناوجونو كدوك تايبدا ينابمباتك7871يتست2.000.00162ناوجون و كدوك ينيد تايبدا1139521213360
سوماك

 يادتبا ات34 هحفص زا تايبدا و بدا( 1 ياھ لصف ،29 هحفص يادتبا ات19 هحفص :همدقم1576نورآ1391
131 هحفص يادتبا ات نيد87 هحفص( 2 ،)ناوجون و كدوك ناتساد ياھ يگژيو42 هحفص
207 هحفص يادتبا ات مالسا هاگديد زا تيبرت لحارم182 هحفص ،ينايحو ريغ ياهنييآ و نايدا
 ياھ هيامتسد303 هحفص يادتبا ات283 هحفص( 6 ،5 ،4 ،3 ،)...تايبدا و نيد هطبار(
 يادتبا ات ...توتف لھا نانز و نادرم327 هحفص( 7 ،))ص( دمحم ترضح يناگدنز زا يناتساد
 هحفص يادتبا ات نافراع383 هحفص( 8 ،يناتساد ياھ هيامتسد زا يياھ هنومن361 هحفص

 دنچ469 هحفص يادتبا ات ...لداع نارادمامز415 هحفص( 9 لصف و )يولوم نيدلا لالج400
.دوش هعلاطم )يخيرات ياهناتساد زا هنومن

 و يكدوك يسانشناور و هفسلف1239521213361
يناوجون

.دوش هعلاطم8 و7 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف869رون مايپ1392هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق5144يتست2.000.00163

.دوش هعلاطم12 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ياھ لصف2124رون مايپ1386دنودمحا يلعدمحمناوجون و كدوك يسانشناور يشيامزآ38154
 نهك نوتم ينيرفآ زاب و يسيونزاب1339521213362

 يارب هماع تايبدا و يسراف
ناكدوك

--رادباتک1388روياپ رفعجتايبدا رد ينيرفآ زاب و يسيونزابباتك10002يتست2.000.00163

 و تايلك(كدوك تايبدا اب ييانشآ1439521213363
)اھانبم

--رون مايپ1395نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ظناكدوك تايبدا يشيامزآ5648يتست2.000.00161

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست2.000.00161يسراف رعش نوتم روطت1539521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست2.000.00161يسرافرثن نوتم روطت1639521213373
 كدوك تايبدا رد قيقحت شور1739521213374

ناوجونو
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست2.000.00163

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2.000.00164)روحم شزومآ(ناوجون نامر1839521213389
لاوز رد يريوصت ياھ هناسر شقنباتك9861يتست2.000.00164)روحم شزومآ(هناسر و كدوك1939521213395

يكدوك نارود
 قداصنمتسپ لين

ييابطابط
.دوش هعلاطم )284 هحفص( 9 شخب يادتبا ات1 لصف زا2185تاعالطا1391

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست1.000.001ميرك نآرق30 ءزج ظفح2039521220658

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص5 ( تاحفص هیلک

23/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 13:58
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يرادياپ تايبدا-يسراف تايبداو نابز-43 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

عاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 يبھذم ياھ هسامح239521213227

يخيراتو
 دلج(ناريا يسامح تايبدا ورملقباتك9702يتست20161

)لوا
 هاگشھوژپ1388وجمزر نيسح

و يناسنا مولع
 تاعلاطم
يگنھرف

 هسامح مجنپ رتفد و )47 ات21 تاحفص( مود رتفد يادتبا ات تايلک :نيتسخن رتفد1997
.دوش هعلاطم )331 ات143 تاحفص( متشھ رتفد يادتبا ات يخيرات ياھ

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس339521213237
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست20161يسرافرعش نوتم روطت439521213312
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست20161يسرافرثن نوتمروطت539521213313
و راثآ ظفح داينب1389يرگنس اضر دمحمسدقم عافد تايبداباتك7857يتست20161يرادياپ تايبدا ينابم639521213314

 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

--

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست20162يبرع رثن و مظن نوتم739521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا ّهيجح يلع
 ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا هرعّشلا ،يبدالا اھرثا
 ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا
 ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ
 ول ،حفّسلا هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست20163يبدا دقن و اھ هيرظن839521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 نابز يروتسد تخاس939521213338
يسراف

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست20162
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست20163يدربراك تغالب1039521213341
 رصاعم تايبدا يليلحت خيرات1139521213364

 بالقنا تايبدا رب هيكت اب(
يمالسا

 و يملع1390روپ نيما رصيقرصاعم رعش رد يروآون و تنسباتك9705يتست20162
يگنھرف

.دوش هعلاطم15 و14 ،13 ،12 ،3 ،1 ياھ لصف2114

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731رهم هروس1393يرگنس اضر دمحمرحس جياتن زاباتك9636يتست20162يرادياپ مظن نوتم ليلحت1239521213365
 يرادياپ تايبدا يليلحت خيرات1339521213366

يسراف
 رد تمواقم رعش يليلحت ريسباتك9706يتست20162

 رصع ات زاغآ زا:يسراف تايبدا
يولهپ

ديهش هاگشناد1388يريصب قداص دمحم
نامرک رنھاب

--

 هدکشھوژپ1383يدابق يلعنيسحيسراف رصاعم رثن ياھداينبباتك9703يتست20163يرادياپ رثن نوتم ليلحت1439521213367
و يناسنا مولع
داهج يعامتجا
يھاگشناد

--

 تايبدا يقيبطت تاعلاطم1539521213368
ناهج و ناريا يرادياپ

و راثآ ظفح داينب1389يبارت نيدلاءايضناهج تمواقم تايبدا اب ييانشآباتك7858يتست20163
 شزرا رشن
 عافد ياھ
سدقم

--

--رون مايپ1389يرونا نسحبارهس و متسريعطق5149يتست20161يسامح تايبدا1639521213369
 كبس ياھ هويش و ينابم1739521213370

يبدا راثآ يسانش
 زا يسراپ رعش يسانش کبسباتك9491يتست20161

ولماش ات يکدور
--يماج1387يياضرمالغ دمحم

 زا يسراف تايبدا يسانش هعماجباتك9707يتست20161تايبدا يسانش هعماج1839521213371
1357 لاس ات زاغآ

.دوش فذح اھ تسويپ506تمس1392بسن اسراپ دمحم

سدقم عافد تايبدا تخانش1939521213387
)روحم شزومآ(

--رون مايپ1395يجرگ يفطصم-ينادزي نيسحسدقم عافد تايبدا تخانشهوزج10041يتست20164

 تايبدا و يشيامن تايبدا2039521213388
)روحم شزومآ(يرادياپ

 رب هيكت اب ناريا رد يشيامن تايبداباتك10231يتست20164
ينييآ تايبدا

 اين حيبذ هيسآ-ينادزي نيسح
يسمش ناولهپ همطاف ،نارمع

--تمكح ديون1395

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658
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)يبرع- يسراف( يقيبطت تايبدا شيارگ يسراف تايبدا و نابز-44 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس239521213257

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 يسانش هژاو و هغللا هقف339521213316
يقيبطت

--سونقق1389يمساقلاوبا نسحم)يژولوميتا(يسانش هشيرباتك9244يتست20161

--رون مايپ1390يناحبس .ه.قيفوت1 ناريا تايبدا خيراتيعطق5096يتست20161مالسا زا لبق ناريا تايبدا439521213317
 دمحملادبعيروخاف ّانحيبرع نابز تايبدا خيراتباتك9245يتست20161مالسا زا لبق برع تايبدا539521213318

يتيآ
.دوش هعلاطم158 هحفص ات باتک يادتبا زا1685سوت1393

--رون مايپ1390يرقاب يرهميسراف نابز خيراتيعطق5137يتست20161مالسا زا لبق يناريا ياهنابز639521213319
 و يسراف يخيرات روتسد739521213320

يبرع
 هعلاطم)دعب هب متفھ نرق زا نيونت(243 هحفص ناياپات )عمج ثحبم(81 هحفص زا1878نارهت هاگشناد1382درو ديشرف ورسخيسراف رد يبرعباتك9246يتست20161

.دوش
--ارتيم1393اسيمش سوريس)مود شياريو(يناعمباتك7840يتست20161يقيبطت تغالب839521213321

--ارتيم1393اسيمش سوريس)مراهچ تساريو( نايبباتك7841يتست1يقيبطت تغالب39521213321
 شور و يسانش عجرم939521213322

يقيبطت تايبدا رد قيقحت
 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست20161

يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

 رثن و مظن نوتم يسررب1039521213323
)1( يسراف

 ياشگناهج خيرات حرشو هديزگرب يشيامزآ5679يتست20161
ينيوج

 ماردپ يلع-يدمرسديجم
ردب يدمحم سگرن-ييازريم

--رون مايپ1392

 رثن و مظن نوتم يسررب39521213323
)1( يسراف

 ديجم ، ييازريم )ماردپ( يلعهمان نابزرم رب يحرش و هديزگرب يشيامزآ9757يتست1
ردب يدمحم سگرن ،يدمرس

--رون مايپ1394

.دوش هعلاطم )رگيد عاونا( موس شخب يادتبا ات )تايلک( لوا لصف زا2288ارتيم1393اسيمش سوريس)مراهچ تساريو(يبدا عاوناباتك9247يتست20161يقيبطت يبدا عاونا1139521213324
.دوش فذح4 لصف649زور نازرف رشن1393يورسخ ارھزادن هطيقيبطت تايبداباتك9492يتست20162تايبدا تايلك و يرظن ينابم1239521213325
 رثن و مظن نوتم يسررب1339521213326

)1(يقيبطت يبرع
--رون مايپ1391يخيش اضريلعيقيبطت تايبدا- نراقملا بدالا يشيامزآ5359يتست20162

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست20162يقيبطت يبدا دقن1439521213327
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 برع و ناريا يقيبطت تايبدا1539521213328
دعب هب يمالسا هرود زا

 رد يشھوژپ يقيبطت تايبداباتك9494يتست20163
يسراف و يبرع تايبدا

 ماسح ديعسنيدلا لامج ديعس دمحم
 نيسح-روپ
ينايک

--زاريش هاگشناد1389

--نخس1391ييافو يلعسابعيبرع-يسراف يقيبطت روتسدباتك9495يتست20163يقيببطت روتسد1639521213329
 رثن و مظن لوحت خيرات رد يرصتخمباتك9476يتست20163يقيبطت تايبدا خيرات1739521213330

يسراف
--سونقق1389افص هلا حيبذ

 رثن و مظن نوتم يسررب1839521213331
)2(يقيبطت يبرع

 نب دمحم نب مساقلاوبا)ناراي مايپ(تّايناوخاباتك9477يتست20163
 هب فورعم يناهفصا لضفم
بغار

دوش هعلاطم157 هحفص ات1 هحفص زا226شناد و ملع1388ظعاو ديعس

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت118163يقيبطت تايبدا رانيمس1939521213332
chapter 2( part 1, partزا و )chapter 1(part 1,part 2,part 3,part 4,part 5 زا2001رون مايپ1392ييازريم ماردپ يلع1 يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ5354يتست20162يصصخت هجراخ نابز2039521213333

2, part 3, part 4, part 5(دوش هعلاطم.
.دوش هعلاطم5 لصف ناياپ ات باتک يادتبا زا1631سمرھ1393وج حلص يلعرلزتنگ نيودارضاح رصع رد همجرت ياھ هيرظنباتك9493يتست20162يقيبطت همجرت2139521213334
يقيبطت يسانش كبس2239521213390

)روحم شزومآ(
 تساريو(يسانش كبس تايلكباتك7860يتست20164

)مود
.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1865ارتيم1392اسيمش سوريس

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2339521220658
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هماع تايبدا شيارگ يسراف تايبدا و نابز-45 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 عبتت و قيقحت(رانيمس239521213257

)روحم شزومآ()يرظن
---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست20162يبرع رثن و مظن نوتم339521213335
دازرف نيسحلادبع

 ،نآرقلا ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبرّتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس13882009
 هغالب ،ءاضيبلا هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ
 مكلت تكبا :رعش شخب زا .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا
 لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا
 اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك
 هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب

.دوش
--شورس13892010يرگخا دمحمکپيس يرييناريا رولکلوف تايبداباتك9483يتست20161هماع تايبدا ينابم و تايلك439521213336
 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست20161يبدا دقن و اھ هيرظن539521213337

يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک
.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا13952016يميلست يلع

 نابز يروتسد تخاس639521213338
يسراف

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست20162
يسراف نابز

--رفولين13902011يفجن نسحلاوبا

 بدا و يسانش شيوگ739521213339
هماع

--رايزام13862007يريشربکا يلعيسانش شيوگ رب يدمآردباتك9487يتست20162

 حيبذ هيسآ و ينادزي نيسحهماع يناتساد تايبداباتك10454يتست20162هماع يناتساد تايبدا839521213340
اين

--راگزور13952016

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس13932014يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست20162يدربراك تغالب939521213341
.دوش هعلاطم322 هحفص يادتبا ات271 هحفص زا و141 هحفص يادتبا ات باتک لوا زا2179يماج13942015يتاونق يرفعج دمحمناريا رولكلوف رب يدمآردباتك9856يتست20163هماع يناتساد ريغ تايبدا1039521213342
 تايبدا يسانش هعماج1139521213343

هماع
 هنيكس-نارمعاين حيبذ هيسآهماع تايبدا يسانش هعماجباتك9857يتست20163

يرفعج اضر دمحم-يسابع
--ناموھ13932014

 شور و يسانش عجرم1239521213344
هماع تايبدا قيقحت

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست20163
يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس13952016اين ظفاح اضردمحم

 يارجام ،کتخب و رهمجرذوب ،راتخم مايق ،يشخب ايض همان يطوط ،همان ملسموبا رب يرظن ،کمس رهش2194نخس13872008ولزگارق يتواكذ اضريلعيناريا هنايماع ياھ هصقباتك9858يتست20163 يسانش هصق1339521213345
.دوش هعلاطم هينسح ناتساد و کولسلا ديارف رد يريس ،رورپ هدنب باون و جارهم

 دركيور اب يسراف رثن نوتم ليلحتهوزج10000يتست20161يسراف رثن نوتم ليلحت1439521213356
هماع تايبدا هب

--رون مايپ13952016يدجسم نيسح

دركيور اب يسراف مظن نوتم ليلحتهوزج10274يتست20161يسراف مظن نوتم ليلحت1539521213357
هماع تايبدا هب

--رون مايپ13952016يدجسم نيسح

. دوش هعلاطم )رثن و مظن ياھ هنومن لوا( 312 يلا ) نايونزغ( 79 هحفص زا316رون مايپ13902011يناحبس قيفوت)يرادباتك( ناريا تايبدا خيراتهمانسرد4976يتست20161ناريا تايبدا خيرات تايلك1639521213358
.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس13932014بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست20161يسراف رعش نوتم روطت1739521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس13922013يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست20161يسرافرثن نوتم روطت1839521213373
 تايبدا دقن و اھ هيرظن1939521213393

)روحم شزومآ( هماع
 ياھ شور و اھ هيرظن رب يدمآردباتك10001يتست20164

يبدا دقن
 يفطصمرلسرب زلراچ

درف ينيدباع
 يبدا دقن هچخيرات رب يرورم41 هحفص زا( 2 ،)لصف ناياپ ات تسيچ يبدا دقن28 هحفص زا( 1 ياھ لصف2265رفولين13932014

 نيوکت104 هحفص زا( 4 ،)دقن هنومن92 هحفص يادتبا ات ون دقن77 هحفص زا( 3 ،)76 هحفص ناياپ ات
 ،)دقن هنومن يادتبا137 هحفص ات ييارگراتخاس123 هحفص زا( 5 ،)دقن هنومن116 هحفص ناياپ ات يخيرات
 هحفص ناياپ ات يخيرات نيوکت175 هحفص زا( 7 ،)دقن هنومن163 هحفص ناياپ ات يزاساو145 هحفص زا( 6

نيوکت221 هحفص زا( 9 و )دقن هنومن211 هحفص ناياپ ات يخيرات نيوکت200 هحفص زا( 8 ،)دقن هنومن187
.دوش هعلاطم )233 هحفص ناياپ ات يخيرات

 تايبدا يسانش ييابيز2039521213394
)روحم شزومآ( هماع

287 هحفص يادتبا ات )يبدا قيبطت ناديم اهنت تروص( 209 هحفص ،191 هحفص ناياپ ات )تيبدا( 59 هحفص2412نخس13912012ينكدك يعيفش اضر دمحمتاملك زيخاتسرباتك9895يتست20164
.دوش هعلاطم317 هحفص يادتبا ات301 هحفص و

--دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658
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يقيبطت تايبدا شيارگ يسراف تايبدا و نابز-46 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

عاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 عبتت و قيقحت(رانيمس239521213257

)روحم شزومآ()يرظن
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست20162يبرع رثن و مظن نوتم339521213335
دازرف نيسحلادبع

 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388
 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست20162يبدا دقن و اھ هيرظن439521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 نابز يروتسد تخاس539521213338
يسراف

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست20162
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست20163يدربراك تغالب639521213341
 رصاعم ناهج رد يقيبطت تايبداباتك10333يتست20161يقيبطت تايبدا هچخيرات739521213346

)بتاكم،يرظن ينابم،تايلك(
دوش هعلاطم11 و10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ياھ لصف2507شناد و ملع1393اين ينسحم رصان

 ياهشور و اھدركيور839521213347
يقيبطت تايبدا رد قيقحت

 يقيبطت تايبدا و يمومع تايبداباتك9478يتست20161
يدربھار هلاسر

--تمس1390يغورف نسحنوژ نوميس

 ناريا يبدا طباور و تالماعت939521213348
ناهج و

 ناتسلگنا رد يسراپ رعش هرتسگباتك9479يتست20162
اکيرمآ و

 لصف )يسيلگنا سابتقا( :تسخن شخب زا ،هچابيد ،راتفگ شيپ ،مجرتم نخس باتک لوا زا1998هنزور1385يراد ميمت دمحانانحوي .يد ناج
 ياھ لاس نيرخآ(:مراهچ شخب ،)يھارود رس رب اھ ييايروتکيو( :مود شخب ،4 و3 ،2 ياھ
.دوش هعلاطم )متسيب نرق رد يبدا قافو( :مجنپ شخب و )مھدزون نرق

 عاونا يقيبطت يسررب1039521213349
يبدا

.دوش هعلاطم )رگيد عاونا( موس شخب يادتبا ات )تايلک( لوا لصف زا2288ارتيم1393اسيمش سوريس)مراهچ تساريو(يبدا عاوناباتك9247يتست20162

 ياھ هيرظن و يرظن ينابم1139521213350
يقيبطت تايبدا

 اضر يلعروارپ نملاس تربگيزيقيبطت يبدا تاعلاطم رب يدمآردباتك9480يتست20163
-يناوريشونا
 يفطصم
ينيسح

--تمس1393

 رد يا هتشر انيب تاعلاطم1239521213351
يقيبطت تايبدا

 زيورپ-دحوم ءايضنراو نيتسوآ و کلو هنرتايبدا هيرظنباتك9481يتست20163
رجاهم

.دوش هعلاطم )19 و17 ياھ لصف( 4 و3 ،2 ،1 ياھ شخب2294رفولين1390

 همجرت و يقيبطت تايبدا1339521213352
يھوژپ

.دوش هعلاطم5 لصف ناياپ ات باتک يادتبا زا1631سمرھ1393وج حلص يلعرلزتنگ نيودارضاح رصع رد همجرت ياھ هيرظنباتك9493يتست20163

 يبدا راثآ نيرتروهشم1439521213353
ناهج

 اضريلع- اهيدباع ديمحناهج يبدا راثآ نيرت روهشمهوزج10039يتست20161
مارآداش

--رون مايپ1395

 رد يسراف تايبدا و نابز1539521213354
اھروشك رگيد

 رگيد رد يسراف تايبدا و نابزهوزج10040يتست20161
اھروشك

 ديمح- مارآداش اضريلع
اهيدباع

--رون مايپ1395

,chapter 2( part 1, part 2, part 3زا و )chapter 1(part 1,part 2,part 3,part 4,part 5 زا2001رون مايپ1392ييازريم ماردپ يلع1 يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ5354يتست20161يسيلگنا يصصخت نابز1639521213355
part 4, part 5(دوش هعلاطم.

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست20161يسراف رعش نوتم روطت1739521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست20161يسرافرثن نوتم روطت1839521213373
 ياهشھوژپ يسررب1939521213391

 تايبدا و نابز رد يقيبطت
)روحم شزومآ(يسراف

 رثا،لوحت و خيرات يقيبطت تايبداباتك9119يتست20164
 بدا و گنھرف يراذگرثا و يريذپ
يسراف

 يضترم ديسلالھ يمينغ دمحم
 هداز هللا تيآ

يزاريش

.دوش هعلاطم )بدا عاونا( 178 هحفص يادتبا ات31 هحفص زا2285ريبكريما1390

 تيصخش يقيبطت يسررب2039521213392
يناهج يبدا نيماضم و اھ
)روحم شزومآ(

 ،دنھ و ناريا يركف يدنواشيوخ ،يسودرف و مايخ ،سيو ،ردف و هبادوس ،اھراكھاش هصيصخ2301هرطق1395نشودن يمالسا يلع دمحمنيب ناهج ماجباتك7859يتست20164
 و تايبدا ،يقهيب لضفلاوبا ينيب ناهج ،يناريا ددجت رد اپورا ريثات ،يونثم زا يا هصق رد
 يھاتوك حيضوت ،تايبدا و بدا ،ظفاح و هتوگ،مايخ ياھ يعابر ،قالخا و ناريا تايبدا ،قالخا
.دوش هعلاطم هويش و كبس ،بتكم و يبدا عون هراب رد

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2139521220658
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يسراف نابز شزومآ شيارگ يسراف تايبدا و نابز-47 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس239521213237

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

--رون مايپ1390يرقاب يرهميسراف نابز خيراتيعطق5137يتست2081يسراف نابز خيرات339521213304
-راعش رفعج:حرش و باختنايبرع رعش و رثن جهنملاباتك9488يتست20162يبرع رثن و مظن نوتم439521213335

دازرف نيسحلادبع
 ّهيجح يلع ّلدي امم ،هيمالسالا هيبّرتلا جهنم ،يزورملا و ّيقارعلا ،روبقلا خارص :رثن شخب زا2279نخس1388

 هرعّشلا ،يبدالا اھرثا و هرجاهملا ،داهجلا يلع ّثحلا يف ،)ص(هللا لوسر هبطخ ،نآرقلا
 .دوش هعلاطم يل حرحلاو كل هصاصرلا ،دعس ّما ،نآرقلا يف عمّسلا ،هراعتسالا هغالب ،ءاضيبلا
 مّايا ،ينغي ناك يذلا ،يرسك ناويا،مجعلا ّهيمال ،ّتنغ ما همامحلا مكلت تكبا :رعش شخب زا
 هليل اي ،هريرھ عادو ،ضماغ لجر هصق ،هّضف نم قروزك لالھ ،كبنافق ،برعلا هيمال ،لاوطّ رغ
 هديصق ،ّهيروّمع حتف ،نيطقلا ّفخ ،شيجلاب اوزغ ام اذا ،يليل كبت ال ،اقشاع تنك ول ،حفّسلا
.دوش هعلاطم )ع(نيدباعلا نيز حدم ،داعس تناب ،هكم حتف ،هدربلا

 و يبدا ياھ هيرظن،يبدا دقنباتك9999يتست20162يبدا دقن و اھ هيرظن539521213337
يسراف تايبدا رد اهنآ دربراک

.دوش هعلاطم8 لصف ناياپ ات باتک لوا زا2413نارتخا1395يميلست يلع

 نابز يروتسد تخاس639521213338
يسراف

 رد نآ دربراک و يسانشنابز ينابمباتك9486يتست20161
يسراف نابز

--رفولين1390يفجن نسحلاوبا

.دوش هعلاطم )نآ ماسقا و يبدا دامن( 189 هحفص يادتبا ات باتک يادتبا زا2273نخس1393يحوتف دومحمريوصت تغالبباتك9490يتست20162يدربراك تغالب739521213341
.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234نخس1393بوک نيرز نيسحلادبعيسراف رعش رد يريسباتك9482يتست20161يسراف رعش نوتم روطت839521213372
.دوش هعلاطم6 و5 ياھ لصف1117تمس1392يياسف راگتسريسراف رثن عاوناباتك9484يتست20161يسرافرثن نوتم روطت939521213373

 يسانش جاو و يسانشاوآ1039521213396
يسراف نابز

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731هگآ1393سانشقح دمحميلع)كيتنوف( يسانشاوآباتك6732يتست20161

 يسانش جاو و يسانشاوآ39521213396
يسراف نابز

 رشن زكرم1394هرمث ..ادييسراف نابز يسانشاوآباتك7872يتست1
يھاگشناد

دوش هعلاطم113 هحفص ناياپ ات باتک زاغآ زا2508

 دربراكو يسانش نابز ينابم1139521213397
يسراف نابز رد نآ

--رون مايپ1390يرقاب يرهميسانش نابز تامدقميعطق5089يتست20161

,chapter 2( part 1, part 2, part 3زا و )chapter 1(part 1,part 2,part 3,part 4,part 5 زا2001رون مايپ1392ييازريم ماردپ يلع1 يصصخت يجراخ نابز يشيامزآ5354يتست20162يصصخت يجراخ نابز1239521213398
part 4, part 5(دوش هعلاطم.

شورو يشزومآ يسانشناور1339521213399
سيردت

--رون مايپ1390نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ5220يتست20161

 هب يسراف نابز شزومآ شور1439521213400
نانابز يسراف

 رد( يسراف نابز سيردت شورباتك7445يتست20162
)ناتسبد هرود

--تمس1394يدنز نمهب

 هب يسراف نابز شزومآ شور1539521213402
نانابز يسراف ريغ

يسرد يزير همانرب ينابم و لوصا يشيامزآ5110يتست20162
يسراف نابز شزومآ

--رون مايپ1391يدنز نمهب

 شراگن و يسيون تسرد1639521213403
يسراف

.دوش هعلاطم )شراگن( لوا رتفد2192تمس1393يعيمس دمحاشياريو و شراگنباتك9832يتست20163

 هنوگ يا هسياقم شزومآ1739521213404
 نابز يراتشون و يراتفگ
يسراف

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163

--تمس1395يقاقش اديوفرص ينابمباتك7489يتست20163يسراف نابز رد هژاو تخاس1839521213405
 شزومآ ياھ هيرظن و لوصا1939521213406

نابز
 نابز شزومآ ياھ هيرظن و لوصاباتك10446يتست20163

نانابز يسراف ريغ هب يسراف
--نخس1385ينيسح ءايض دمحم ديس

 و يدربراك يسانشنابز2039521213407
يسراف نابز شزومآ

--يرهشمھ1394يوفص شروکيدربراک يسانش ينعمباتك10447يتست20163

 شور و يسانش عجرم2139521213408
)روحم شزومآ(نابز رد قيقحت

 رد قيقحت شور رب يا همدقمباتك7523يتست20164
يساسا رظن ديدجت(يناسنا مولع
)تافاضا اب

.دوش هعلاطم12 و10،7،4،3،2 ياھ لصف2565تمس1395اين ظفاح اضردمحم

 لماوع و يسراف نابز ورملق2239521213409
 شزومآ(نآ شرتسگ و دشر
)روحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164
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يسراف نابز شزومآ-51 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسراف تايبدا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست20162يطابنتسارامآ239521117115

يتيبرت مولع و يسانش
 لصف سرد نيا ذخا زا لبق دنفظوم نايوجشناد .دوش هعلاطم15 و14 ،13 ،12 ،9 ياھ لصف1557دشر1386روالد يلع

 دروم لوصف بلاطم مهف تهج مزال يگدامآ ات دنيامن هعلاطم تقد هب ار باتک9 ات1 ياھ
.ديآ مھارف سيردت

مولعرد قيقحت شور تامدقم339521211019
يتيبرت

يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ5203يتست218161
يتيبرت مولع و

.دوش فذح13 لصف618رون مايپ1392روالد يلع

 يزير همانرب تامدقم439521211022
يسردو يشزومآ

 يشزومآ يزير همانرب تامدقمباتك6737يتست20121
يسردو

--هاگآ1391ريهظ روپ يقت

 نابز شزومآ همانربرد رانيمس539521212273
)روحم شزومآ(2يسراف

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت118164)روحم شزومآ(2يزروراك639521212274
--رون مايپ1390يرقاب يرهميسانش نابز تامدقميعطق5089يتست2081يسانش نابز تامدقم739521213053
 يعامتجا ياھ هيرظندربراك839521213165

نابز شزومآرد
--تمس1390يسردم ييحينابز يسانش هعماج رب يدمآردباتك7418يتست20161

--هگآ1393سانشقح دمحميلع)كيتنوف( يسانشاوآباتك6732يتست20161يسراف نابز يسانشاوآ939521213167
 رشن زكرم1394هرمث ..ادييسراف نابز يسانشاوآباتك7872يتست1يسراف نابز يسانشاوآ39521213167

يھاگشناد
.دوش هعلاطم لوا شخب455

 يسانشناوردربراك هنيمز1039521213168
يسراف نابز شزومآرد

 رشن زكرم1387يزارخ يقنيلعگنينورب رجار ،روالگناجيتيبرت يسانشناورباتك7874يتست20161
يھاگشناد

.دوش هعلاطم240 هحفص ات باتک لوا زا136

 يشزومآ يژولونكت دربراك1139521213169
يسراف نابز شزومآرد

 تاطابترا و تاعالطا يروانف دربراك يشيامزآ5402يتست20163
سيردت رد

-يدنز نمهبنيچ لوئاپ
 نمحرلادبع
يحيرج

--رون مايپ1388

Essential Introductoryباتك7849يتست20161يسيلگنا يصصخت نابز1239521213170
Linguistics

Grover Hudson1385دوش هعلاطم11 و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف793نارقلا ما.

 هيهت يسرد يزير همانرب1339521213171
يشزومآداوم نيودتو

يسرد يزير همانرب ينابم و لوصا يشيامزآ5110يتست20162
يسراف نابز شزومآ

--رون مايپ1391يدنز نمهب

 و نابز( يتخانش يسانشناورباتك9646يتست20161نتشونو ندناوخ يسانشناور1439521213172
)ركفت

 ، عراز نيسحكنيزيآ لكيام،نيك كرام
 يدهم
يدنسپرقاب

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731دنمجرا1394

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791رهم هروس1390يوفص شروكيسانش ينعم رب يدمآردباتك7853يتست20162يسانش ينعم لوصا1539521213173
--امنھر1390ميهف روصنمنوارب سالگادنابز سيردت و يريگداي لوصاباتك6964يتست20162نابز سيردت ياهشور1639521213174
 تاطابترا رد يعامتجا ياهتراهمباتك6930يتست20163يمالك ياهتراهم سيردت1739521213177

يدرف نايم
 نيتسيرك / يجراھ نوا

د و زردناس
 يگيب راياشخ
 زوريف دادرهم
تخب

.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف796دشر1386

 نابز شزومآ همانربردرانيمس1839521213178
يسراف

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163

 ياهيئاسران صيخشت1939521213179
رپزاب نتشونو ندناوخ يريگداي

 يسانشناور( :نابز ياهلالتخاباتك7287يتست20162
 ياهشور)3 يلوحت يضرم
يرورپ زاب و صيخشت

.دوش هعلاطم7 و2 ،1 ياھ لصف720تمس1391ناتسداد خريرپ

 ياهيئاسران صيخشت39521213179
رپزاب نتشونو ندناوخ يريگداي

 تالكشم رياسو يناوخ اسرانباتك7854يتست2
يريگداي

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياھ شخب494نورطسي1383يلضاف تمصعزتيوكيلس

-ناگرزاب سابع-دمرس هرھزيراتفر مولع رد قيقحت شورباتك6734يتست2116161هتفرشيپ قيقحت شور2039521213182
يزاجح ههلا

.دوش هعلاطم154 هحفص ات باتک لوا زا131هاگآ1391

 رد هك يياهنامزاس فادھا و اهتسايس نينچمھ و يبايزرا ماظن و تيريدم /تاليكشت يسررب503-1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت118163يزروراك2139521213183
 /يداتس هزوح زامعا شرورپ و شزومآ ترازو.1 :دننام دنراد شقن يسراف نابز شزومآ
 هك يشھوژپ ياهھورگ اي تيريدم هژيو هب طوبرم ياھ هدكشھوژپ و تيبرت و ميلعت هاگشھوژپ
 ياميس شزومآ هكبش-3 يزومآداوس يضهن نامزاس-2 .دنتسھ طبترم يزومآ نابز رما اب
 نابز هدكشھوژپ-5 .دنتسھ يسراف نابز شزومآ هتشر ياراد هك ياهھاگشناد-4 .ا.ا.چ
 ملعم تيبرت زكارم-7 يسراف بدا و نابز /يسانش نابز يملع ياھ نمجنا-6 يسانش
-8 .دنريذپ يم وجشناد يسراف بدا و نابز ناملعم تيبرت و شزومآ رما رد هك روشك رسارس
سرد داتسا صيخشت هب انب زور لئاسم

 ندناوخ ياهتراهم سيردت2239521213184
نتشونو

 رد( يسراف نابز سيردت شورباتك7445يتست20163
)ناتسبد هرود

--تمس1394يدنز نمهب

شزومآ(يدربراك يسانشنابز2339521213239
)روحم

--تمس1391يدنز نمهبيزومآ نابزباتك7450يتست20164

--رون مايپ1390يولع نارماكنابز و ركفتهمانسرد6988يتست20121نابز و ركفت2439521217062
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح2539521220658
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2639521225129

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:٥٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يرادب اسح-١٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يرادباسح-١٤ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.دوش فذح٥ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يبرع دومحم-رويرف نيرسنلوا دلج-٣ يتعنص يرادباسحهمانسرد٧٢۴٠يحيرشت٣٣٠٣٠ يتعنص يرادباسح٢٣٩۵٢١٢١۴٠٣۴

.دوش فذح٥ لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يبرع دومحم-رويرف نيرسنمود دلج-٣ يتعنص يرادباسحهمانسرد٧٢۴١يحيرشت٣ يتعنص يرادباسح٣٩۵٢١٢١۴٠٣۴
 نامزاس١٣٨١٢٠٠٢گنھابش١٥٧ هرامش هيرشنباتك٧٨٢١يتست١٣٠٢۴ يرادباسح يروئت٣٣٩۵٢١٢١۴٠۴٧

يسرباسح
 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠گنھابشاضر١٦٧ هيرشن ،)٢دلج(٢يرادباسح يروئتباتك٧۶٧٠يتست٢٣٠٢۴ يرادباسح يروئت۴٣٩۵٢١٢١۴٠۵٠

يسرباسح
 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت۵٣٩۵٢١٢١۴١١۴

)يرامآ
تمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

همالع هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يناخابابرفعجيتلود يلام لرتنك و يرادباسحباتك٨٩١٠يتست٣٠٢۴يمومع شخب يرادباسح۶٣٩۵٢١٢١۴١١۶
ييابطابط

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف

 نامزاس١٣٨۵٢٠٠۶گنھابش)١٣١ هيرشن (تيريدم يرادباسحباتك٧٧٠۶يتست٣٠٢۴تيريدم يرادباسح٧٣٩۵٢١٢١۴١١٧
يسرباسح

.دوش هعلاطم٤ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

ديهش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يداجس نيسح ديسهتفرشيپ تيريدم يرادباسحباتك٨۶٧٨يتستتيريدم يرادباسح٣٩۵٢١٢١۴١١٧
زاوھا نارمچ

 و يلام لئاسم رد يريگ ميمصت٨٣٩۵٢١٢١۴١١٨
يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم١٤ لصف رخآ ات٤ لصف زاشناد هاگن١٣٩٢٢٠١٣ينارهت ،شخبرونرنوج يپ زلراچيراذگ هيامرس تيريدمباتك٧٨٠۴يتست٢٠١۶

 و يملع١٣٩٢٢٠١٣هناگي ساسح ييحييسرباسح هفسلفباتك۶٩١۵يتست٢٠١۶هتفرشيپ يسرباسح٩٣٩۵٢١٢١۴١٢٠
يگنھرف

.دوش فذح١٣ و١٢ ،١ ياھ لصف

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠نافلوم هورگيرادباسح ياھدرادناتسا هيرشنباتك٧٨٢٠يتست٢٠١۶يرادباسح رد يراج لئاسم١٠٣٩۵٢١٢١۴١٢٣
يسرباسح

.دوش هعلاطم١١ درادناتسا رخآ ات١ درادناتسا

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠نافلوم هورگيرادباسح ياھدرادناتسا هيرشنباتك٧٨٢٠يتست٢٠١۶يرادباسح رد صاخ دراوم يسررب١١٣٩۵٢١٢١۴١٢۴
يسرباسح

٣٢ درادناتسا رخآ ات٢٦ ياھدرادناتسا و١٧ درادناتسا
.دوش هعلاطم

- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢٠١۶هتفرشيپ قيقحت شور١٢٣٩۵٢١٢١۴١٢۵
تيات مكلم

-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يريش يوسوم دومحم ديسيلام يرگشرازگ ميھافم بوچراچهوزج٩٨۴۵يتست٢٠١۶يلام يرگشرازگ ميھافم بوچراچ١٣٣٩۵٢١٢١۴١٢۶
 رد يتاعالطا ياهمتسيس١۴٣٩۵٢١٢١۴١٢٧

يرادباسح
.دوش هعلاطم١٧ و١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ياھ لصفدهشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴تايب هميعن ، يدارم يدهميرادباسح يتاعالطا ياھ متسيسباتك٩٠۶٣يتست٢٠١۶

١٥٣ هحفص زا( ٥ ،)لصف رخآ ات٨١ هحفص زا( ٣ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يكشم يدهم- مدقم ميركلادبع٢ هنايم يرادباسح يشيامزآ۵٣۴٧يحيرشت و يتست٢٣٠٢۴ هنايم يرادباسح١۵٣٩۵٢١٢١۴١٢٨
 زا( ٧ ،)٢٢٠ هحفص ات٢١٥ هحفص زا( ٦ ،)لصف رخآ ات
.دوش فذح٩ لصف و )لصف رخآ ات٢٧٢ هحفص

 )١( روحم شزومآ هژيو رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١۴١٢٩
يرادباسح رد صاخ دراوم يسررب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

)٢( روحم شزومآ هژيو رانيمس١٧٣٩۵٢١٢١۴١٣٠
 مرن و هتفرشيپ يرامآ ليلحت
طبترم ياھرازفا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:٤٨
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يرادب اسح-١٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يرادباسح-١٤ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١۴٠۴٠ يرادباسح لوصا٢٣٩۵٢١٢١۴٠١٧
 يلع-مدقم ميركلادبع٣ يرادباسح لوصا يشيامزآ۵٣۶۴يحيرشت٣۴٠۴٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠١٩

تمشح يضويعرغصا
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

١٥٣ هحفص زا( ٥ ،)لصف رخآ ات٨١ هحفص زا( ٣ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يكشم يدهم- مدقم ميركلادبع٢ هنايم يرادباسح يشيامزآ۵٣۴٧يحيرشت و يتست٢۴٠۴٠ هنايم يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١۴٠٢٣
 زا( ٧ ،)٢٢٠ هحفص ات٢١٥ هحفص زا( ٦ ،)لصف رخآ ات
.دوش فذح٩ لصف و )لصف رخآ ات٢٧٢ هحفص

 نامزاس١٣٨١٢٠٠٢گنھابش١٥٧ هرامش هيرشنباتك٧٨٢١يتست١٣٠٢۴ يرادباسح يروئت۵٣٩۵٢١٢١۴٠۴٧
يسرباسح

 و يملع١٣٩٢٢٠١٣هناگي ساسح ييحييسرباسح هفسلفباتك۶٩١۵يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يسرباسح۶٣٩۵٢١٢١۴٠۴٨
يگنھرف

.دوش فذح١٣ و١٢ ،١ ياھ لصف

 نامزاس١٣٨۵٢٠٠۶گنھابش)١٣١ هيرشن (تيريدم يرادباسحباتك٧٧٠۶يتست٣٠٢۴تيريدم يرادباسح٧٣٩۵٢١٢١۴٠۴٩
يسرباسح

.دوش هعلاطم٤ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

ديهش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يداجس نيسح ديسهتفرشيپ تيريدم يرادباسحباتك٨۶٧٨يتستتيريدم يرادباسح٣٩۵٢١٢١۴٠۴٩
زاوھا نارمچ

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠گنھابشاضر١٦٧ هيرشن ،)٢دلج(٢يرادباسح يروئتباتك٧۶٧٠يتست٢٣٠٢۴ يرادباسح يروئت٨٣٩۵٢١٢١۴٠۵٠
يسرباسح

همالع هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يناخابابرفعجيتلود يلام لرتنك و يرادباسحباتك٨٩١٠يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يتلود يرادباسح٩٣٩۵٢١٢١۴٠۵١
ييابطابط

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف

.دوش هعلاطم١٤ لصف رخآ ات٤ لصف زاشناد هاگن١٣٩٢٢٠١٣ينارهت ،شخبرونرنوج يپ زلراچيراذگ هيامرس تيريدمباتك٧٨٠۴يتست٣٠٢۴يلام لئاسمرد يريگ ميمصت١٠٣٩۵٢١٢١۴٠۵٢
- زويھ انيتسيرك-رتسكلب نرولمينك قيقحت هنوگچ يشيامزآ۵٠٩٢يتست٢٠١۶يسيون شرازگو قيقحت ياهشور١١٣٩۵٢١٢١۴٠۵٣

تيات مكلم
-يناھارف لضفلاوبا
-هداز ميھاربا يسيع
يدمرس اضردمحم

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠نافلوم هورگيرادباسح ياھدرادناتسا هيرشنباتك٧٨٢٠يتست٣٠٢۴يرادباسحرد يراج لئاسم١٢٣٩۵٢١٢١۴٠۵۴
يسرباسح

.دوش هعلاطم١١ درادناتسا رخآ ات١ درادناتسا

 يتاعالطا ياھ متسيس١٣٣٩۵٢١٢١۴٠۵۵
يرادباسح

.دوش هعلاطم١٧ و١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ياھ لصفدهشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴تايب هميعن ، يدارم يدهميرادباسح يتاعالطا ياھ متسيسباتك٩٠۶٣يتست٣٠٢۴

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠نافلوم هورگيرادباسح ياھدرادناتسا هيرشنباتك٧٨٢٠يتست٣٠٢۴يرادباسحرد صاخدراوم يسررب١۴٣٩۵٢١٢١۴٠۵۶
يسرباسح

٣٢ درادناتسا رخآ ات٢٦ ياھدرادناتسا و١٧ درادناتسا
.دوش هعلاطم

 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٣٠٢۴تيريدمداصتقا١۵٣٩۵٢١٢١۴٠۵٨
ناهبزور

نابات١٣٩٢٢٠١٣

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدهشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴تايب هميعن ، يدارم يدهميرادباسح يتاعالطا ياھ متسيسباتك٩٠۶٣يتست٣٠٢۴يرادباسح ياھ متسيس١۶٣٩۵٢١٢١۴٠۶١
.دوش

 باتك١٣٩٢٢٠١٣ناگرهم اضر دمحمهتفرشيپ يتايلمع شھوژپباتك۶١١٠يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يتايلمع شھوژپ١٧٣٩۵٢١٢١۴٠۶٢
يھاگشناد

تمس١٣٩٢٢٠١٣يديعس يلع-يعار اضركسير تيريدمو يلام يسدنهم ينابمباتك٧۴٩٢يتست۴٠٣٢)روحم شزومآ (يلام يسدنهم١٨٣٩۵٢١٢١۴١١١
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١۴١١٢

)روحم شزومآ(
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

.دوش هعلاطم٤ و٣ ،٢ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣يديعس يلع-يعار اضركسير تيريدمو يلام يسدنهم ينابمباتك٧۴٩٢يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(يلام يسدنهم٢٠٣٩۵٢١٢١۴١١٣
 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت٢١٣٩۵٢١٢١۴١١۴

)يرامآ
تمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٥ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٥٥
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسرباسح-١٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يرادباسح-١٤ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 يتاعالطا ياھ متسيس١٣٩۵٢١٢١۴١٣١
يرادباسح

دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٢ ،١ ياھ لصفدهشم زيدنرم١٣٩٣٢٠١۴تايب هميعن ، يدارم يدهميرادباسح يتاعالطا ياھ متسيسباتك٩٠۶٣يتست٣٠٢۴

 و يلام تاررقم و نيناوق دربراك٢٣٩۵٢١٢١۴١٣٢
يسرباسحرد يناگرزاب و يكناب

 رد يكناب و يلام تاررقم و نيناوق دربراكهوزج١٠٣٣٠يتست٣٠٢۴
يسرباسح رد يناگرزاب

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يريش يوسوم دومحم ديس

 ياھرازاب رد يسرباسح يداصتقا شقنباتك١٠٣١٧يتست٣٠٢۴يسرباسح ينابم رب يرورم٣٣٩۵٢١٢١۴١٣٣
 هيرشن تراظن تحت ياھرازاب و دازآ

١٥٩ هرامش

 نامزاس١٣٩٠٢٠١١ينالصا ريما يماحسالاو يا ادنو
يسرباسح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١۴١٣۴
 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتست٢٠١۶قيقحت شور۵٣٩۵٢١٢١۴١٣۵

يعامتجا و يناسنا
دوش فذح١٩ و١٨ ،١٧ ،١٢ ياھ لصفدشر١٣٩٢٢٠١١روالد يلع

تمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت۶٣٩۵٢١٢١۴١٣۶
.دوش فذح٨ لصفشناد هاگن١٣٩۴٢٠١۵يمرك اضرمالغ و ينارهم ناساسيرادباسح يروئتباتك١٠٣٢۶يتست٣٠٢۴يرادباسح ياھ يروئت٧٣٩۵٢١٢١۴١٣٧
 ياھ متسيس يسرباسح٨٣٩۵٢١٢١۴١٣٨

يرتويپماك
 يروآ نف و يرتويپماك يسرباسحباتك١٠٣٢۴يتست٣٠٢۴

١٨١ هرامش هيرشن تاعالطا
 نامزاس١٣٨۵٢٠٠۶يقيقح تسود ناقرف- ايرآ رصان

يسرباسح
. دوش فذح باتک رخآ ان٣٣٣ هحفص زا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴يسرباسح يشھوژپ ياھ حرط٩٣٩۵٢١٢١۴١٣٩
١٧٤ هرامش هيرشن يلخاد يسرباسحباتك١٠٣١٨يتست٣٠٢۴يلخاد يسرباسح١٠٣٩۵٢١٢١۴١۴٠

لوا دلج
 يا اد ناو ، فيلتار لا دراچير
سالاو

يناميلس بابرا سابع
عراز يلامك يلع و

 نامزاس١٣٨٩٢٠١٠
يسرباسح

.دوش فذح١٠ و٩ ،٨ ياھ لصف

 رد يدربراك لئاسم يسررب١١٣٩۵٢١٢١۴١۴٢
يرادباسح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 رد صاخ دراوم يسررب١٢٣٩۵٢١٢١۴١۴٣
يسرباسح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴ يسرباسح ياهيروئت١٣٣٩۵٢١٢١۴١۴۴
 دركلمع ، يتايلمع يسرباسح١۴٣٩۵٢١٢١۴١۴۵

 شخب و تابساحم ناويد يارب (
) يمومع

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:٢٣

٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتكرحدشر-يتكرحراتفر-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۵٢٠١۶يبارت زانرفيتکرح لماکت و دشر يشيامزآ١٠۴۵٧يتست٢٠٨يتكرح لماكتودشر٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٢

-هداز يزامن يدھمتیمشا .يا دراچيرنيرمت ات لوصا زا :ارجا و يتكرح يریگدايباتك٧۵۴١يتست٢٠١٢يتكرح يریگداي۴٣٩۵٢١٢١۵٠١۶
 مظاك دمحم دیس
يوسوم ظعاو

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠ينیئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-١انش۵٣٩۵٢١٢١۵٠٢٣

 مولع رد قیقحت ياھ حرط و شور۶٣٩۵٢١٢١۵٣٠٢
يتكرحراتفر

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 مولع رد قیقحت ياھ حرط و شور٣٩۵٢١٢١۵٣٠٢
يتكرحراتفر

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

.دوش هعلاطم١٨ و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف

 سابع ، يجلخ نسحيل-تیمشا دراچيريتكرح يریگداي و لرتنكباتك٧٧٧٠يتست٢٠١۶يتكرح لرتنك٧٣٩۵٢١٢١۵٣٠٣
يخرف دمحا ، مارھب

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفيسرن١٣٨٧٢٠٠٨

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶يرامآ ياھ شور٨٣٩۵٢١٢١۵٣٠۴
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

 هنوپ-خیش دومحمدلیفرجند- ریلكنیسدلوت زا سپ ناسنا ومنباتك۶۵۶٧يتست٢٠١۶ينامسج دشر٩٣٩۵٢١٢١۵٣٠۵
يراتخم

نارھت هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵

 ماما هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵يراتخم هنوپدرانوئل زلراچناسنا تكرح يسانش بصعباتك٨١٣۵يتست٢٠١۶ناسنا دركلمع ينابم١٠٣٩۵٢١٢١۵٣۵٠
نیسح

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتكرح و ملع١٣٩٠٢٠١١يعاجش و يناخنالصالچگ يسنان-دوویھ نیلتاكيتكرح دشرباتك٨۶٩٢يتست٢٠١۶يتكرح دشر يبايزرا١١٣٩۵٢١٢١۵٣۵١

 يناخنالصا يلعدمحمكياپ ناجتیلوفط هرود رد يتكرح دشرباتك٨٨٠٧يتستيتكرح دشر يبايزرا٣٩۵٢١٢١۵٣۵١
 ماھلا ، يدمحا روصن ،
 يدھم ، هداز میظع
 ارھز ،ينجورب يعفار
يناكدرا يياقآروپ

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ياھ لصفتكرح و ملع١٣٩٠٢٠١١

 يکدوک زا( نيرمت يسانش شور و لوصاباتك٩١٧٢يتست٢٠١۶يدشر يندب تیبرت١٢٣٩۵٢١٢١۵٣۵٢
)ينامرھق ات

ينادزي١٣٨١٢٠٠٢میھاربا ورسخاپموب رودوئت

 ،يناشاک،يجلخسکاسيا و نياپناسنا يتکرح دشرباتك٩١٨٠يتست٢٠١۶رمع لوط رد يتكرح دشر١٣٣٩۵٢١٢١۵٣۵٣
 ،نايردیح ،نايربکم
يرتشا

 هعلاطم١٨ و١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٢ ،٩ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفجیيآ-ناريا باتک١٣٩٣٢٠١۴
.دوش

.دوش هعلاطم١٢٠ هحفص ات باتک لوا زايمتح١٣٩۴٢٠١۵میھاربا انیمور ،يبارت زانرفيتکرح راتفر رد يصصخت نابزباتك١٠١١٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۴٣٩۵٢١٢١۵٣۵۵

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتستيصصخت نابز٣٩۵٢١٢١۵٣۵۵
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ریش ربكارتویپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست١١٨١۶هتفرشیپ هنايار١۵٣٩۵٢١٢١۵٣۵۶
يرذآ

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 ، هداز يزامن يدھمدوویھ نیلتاكرمع لوط رد يتكرح لماكت و دشرباتك٨٨۴۵يتست٢٠١۶يتكرح دشر رب رثوم لماوع١۶٣٩۵٢١٢١۵٣۶٩
 يلع دمحم
يناخنالصا

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٨٧٢٠٠٨

 فلتخم نارود رد يتكرح دشر كردباتك٩٣٨٨يتستيتكرح دشر رب رثوم لماوع٣٩۵٢١٢١۵٣۶٩
يگدنز

يسرن١٣٨٧٢٠٠٨هداز عیفش نسحم ، مارھب سابع

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يتكرح دشر رانیمس١٧٣٩۵٢١٢١۵٣٧٠

 ،نوتربار نآ يرام ،دوویھ نیلتاكيتكرح دشر هتفرشیپ لیلحتباتك١٠١٢٩يتست٢٠١۶يتكرح يریگداي و دشر تالالتخا١٨٣٩۵٢١٢١۵٣٧٢
لچگ يسنان

 ،يسراف اضریلع
رف يبیبح همیھف

 و ملع و گنوآ١٣٩٣٢٠١۴
تكرح

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتاعالطا١٣٨٨٢٠٠٩ددسمرغصا يلع دیسلشنا چا کراملمع ات يروئت زا شزرو يسانشناورباتك٩١٨٢يتست٢٠١۶يشزرو يسانشناور١٩٣٩۵٢١٢١۵٣٧٣

 و يندب تیبرت هفسلف و لوصا٢٠٣٩۵٢١٢١۵٣٧۴
)روحم شزومآ( شزرو

 هددکشھوژپ١٣٩٠٢٠١١ناراکمھ و يجلخشزرو و يندب تیبرت هفسلف و لوصاباتك٨٨٢٨يتست٢٠١۶
يندب تیبرت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵٣٧۵

 فطل-يرون يمرك- رويدك- فیس)١(دشر يسانش ناورباتك٧۴٣٣يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( دشر يسانشناور٢٢٣٩۵٢١٢١۵٣٧۶
يدابآ

.دوش هعلاطم١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣
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نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:٢٣

٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتكرحدشر-يتكرحراتفر-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و دشر يارب يھاگشيامزآ يامنھارباتك٨٨٢۵يحيرشت٠٢۶۴يتكرحراتفر هاگشيامزآ٢٣٣٩۵٢١٢١۵۴٣۶

رمع لوط رد يتکرح لماکت
تمس١٣٨٨٢٠٠٩مارھب سابعدوو يھ نیلتک

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١١:۵٧

٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزرو مولع و يندب تیبرت-٢٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

-ينیئاگ يلعسابعنوتسوھ يا . لیئاكیميشزرو مولع يمیشویب يشيامزآ۵٢٢۶يتست٢٠١۶يمیشویب٢٣٩۵٢١١١۴٢٠۵
-يناجرفسا همیھف
-رادرس يلعدمحم
ييازریم نمھب

.دوش هعلاطم٣١٠ هحفص رخآ ات١ لصف زارون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶يرامآ لیلحتو هيزجت٣٣٩۵٢١١١٧١٢١
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
دوش

 تیبرترد يریگ هزادناو شجنس۴٣٩۵٢١٢١١١١۵
يندب

 داژن يتمھ يلع- ناینامحر داھرفيندب تیبرت رد يریگ هزادنا و شجنس يشيامزآ۵٠٨٧يتست٢٠٨
رھم

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 هداز يدھم- يناھفصا- يدسايندب تیبرت يصصخت نابزباتك۶۴٧٨يتست٢٠١۶يصصخت نابز۵٣٩۵٢١٢١٢٢١٠
ينابغاب

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتستيصصخت نابز٣٩۵٢١٢١٢٢١٠
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ۶٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢ينیئاگ سابعيناسنا يزول ويزیفيعطق۵٠١٢يتست٢٠٨يناسنا يژولويزیف٧٣٩۵٢١٢١۵٠٠٢

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود٨٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١تخبكین هلا تجح١ يشزرو يزولويزیفهمانسرد۴٩٠۵يتست١٢٠١٢ يشزرو يژولويزیف٩٣٩۵٢١٢١۵٠١۵

.دوش هعلاطم٣ و١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠نایچ هزوك مشاھتاقباسم يارجا زرط و تيريدميعطق۴٩٩٧يتست٢٠٨تاقباسم يارجازرطو تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١۵٠٣٨

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١راھب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك۵٩۴١يتستتاقباسم يارجازرطو تيريدم٣٩۵٢١٢١۵٠٣٨
انیس يلعوب

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات٣ لصف زا

 سابع ، يجلخ نسحيل-تیمشا دراچيريتكرح يریگداي و لرتنكباتك٧٧٧٠يتست٢٠١۶يتكرح يریگداي١١٣٩۵٢١٢١۵٠۶۴
يخرف دمحا ، مارھب

 رخآ ات لوا لصف زا نینچمھ و روكذم عبنم زا مود شخبيسرن١٣٨٧٢٠٠٨
. دوش سيردت و هعلاطم۵ لصف

 لوط رد يدركيور : ناسنا يتكرح دشرباتك٧٧٢۵يتست٢٠١۶يتكرح لماكتودشر١٢٣٩۵٢١٢١۵٠۶۵
رمع

 ، يجلخ نسح،يد يرال ،نياپ يروگيرگ
يوجاوخ شويراد

 هعلاطم١٧ و١۶ ،١۵ ،١٢ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفكارا هاگشناد١٣٩٠٢٠١١
.دوش

 مولع و يندب تیبرت ينابم و لوصاباتك٧٢٩۴يتست٢٠١۶يندب تیبرت هفسلفو لوصا١٣٣٩۵٢١٢١۵٠۶۶
يشزرو

- مارھب سابع- يجلخ نسح
روپاقآ يدھمدیس

تمس١٣٩١٢٠١٢

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات٧ لصف زاتمس١٣٩٢٢٠١٣يقداص ردیحيشزرو كیناكمویب تامدقمباتك٧۵١٩يتست٢٠١۶يشزرو كیناكمویب١۴٣٩۵٢١٢١۵٠۶٨

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات٧ لصف زارون مایپ١٣٩۴٢٠١۵يناھارف-ينیما اضردیمح-يراياقآمیھافم و لوصا :يشزرو كیناكمویب يشيامزآ٩٧۵٢يتستيشزرو كیناكمویب٣٩۵٢١٢١۵٠۶٨

 ناتانوج-يلگول كم لینادناسنا يژولويزیف يشيامزآ۵۶١۵يتست٢٠١۶يناسنا يژولويزیف١۵٣٩۵٢١٢١۵٠۶٩
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينیئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبیصن
هدازدمحم دلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم١١ و٩ ،٨ ،٧ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 تیبرترد يزير همانربو تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١۵٠٧٠
يندب

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣يضیف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶

 تیبرترد يزير همانربو تيريدم٣٩۵٢١٢١۵٠٧٠
يندب

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠يناھارف لضفلاوبايندب تیبرت رد يزير همانرب و تيريدميعطق۵۴٠٣يتست

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶يندب تیبرترد قیقحت شور١٧٣٩۵٢١٢١۵٠٧١
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 و تاقیقحت رتفد١٣٨۵٢٠٠۶ناراكمھ و يردان هلا تزعيناسنا مولع رد قیقحت ياھشورباتك٨١١٠يتستيندب تیبرترد قیقحت شور٣٩۵٢١٢١۵٠٧١
ردب تاراشتنا

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 زيوجت و يياسانش(يحالصا تاكرحباتك٧٣٩٣يتست١١٨١۶ينامردو يحالصا تاكرح١٨٣٩۵٢١٢١۵٠٧٢
)٢ تساريو( )اھنيرمت

 نیسح دمحم-يدنمشناد نسح
ولناخارق اضر-هدازیلع

تمس١٣٩٢٢٠١٣

-يناھارف لضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياھیياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك۵٠١۶يتست٢٠١۶تالضع كیناكمویب١٩٣٩۵٢١٢١۵٠٧٣
 عاجش نيدلاردص
نيدلا

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١ينیئاگ يلعسابعينیئاگ يلعسابعيشزرو يژولويزیف ينابم يشيامزآ٨٢٨۶يتست٢٠١۶يشزرو يژولويزیف٢٠٣٩۵٢١٢١۵٠٧۴

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵٠٧۵
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات٧ لصف زا

-نشور يدیبد هللايلولکنیھ .دزالراکتكرح و يموتانآ ينابمباتك٧۴٨٢يتست٢٠١۶يناسنا يموتانآ٢٢٣٩۵٢١٢١۵١۶٠
ينیئاگ شياريو

تمس١٣٩٢٢٠١٣
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١١:۵٧

٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزرو مولع و يندب تیبرت-٢٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 تیبرت رد قیقحت و يرگشھوژپ٢٣٣٩۵٢١٢١۵١٩٣

) روحم شزومآ (يندب
 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست٢٠١۶

يناتسورس
.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

يشزرو مولع تاعالطا ياھھاگياپ٢۴٣٩۵٢١٢١۵١٩۴
) روحم شزومآ (

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 نآ دربراك و يرامآ لیلحت و هيزجت٢۵٣٩۵٢١٢١۵١٩۵
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
) روحم شزومآ (

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش هعلاطم١٧ و

 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٢۶٣٩۵٢١٢١۵١٩٧
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع

 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٣٩۵٢١٢١۵١٩٧
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست
يناتسورس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات۶ لصف زاتمس١٣٩٢٢٠١٣

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢٧٣٩۵٢١٢١۵١٩٨
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:٣٣

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

شزرو رد يبايرازاب تيريدم-يشزرو تيريدم-٢٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياھنامزاس تيريدم۴٣٩۵٢١٢١۵٠٢۵

 تاسیسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠٨يشزرو تاسیسات تيريدم۵٣٩۵٢١٢١۵٠۵٣
يشزرو

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

.دوش هعلاطم١۴ و١٣ ،١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا۶٣٩۵٢١٢١۵٢٠٢

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدم رد قیقحت شور٧٣٩۵٢١٢١۵٢٩۴
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

 و١۶،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف
.دوش هعلاطم١٨

 نیب و يمومع طباور تيريدم٨٣٩۵٢١٢١۵٣٠٨
شزرو رد يللملا

يمتح١٣٩٢٢٠١٣زرواشك ، يدساهناسر و شزرو دنویپباتك٧۶۶٩يتست٢٠١۶

 يبايرازاب رد تيريدم ينابم و لوصاباتك٩۶٣٨يتست٢٠١۶يشزرو يبايرازاب ينابم و لوصا٩٣٩۵٢١٢١۵٣٠٩
يشزرو

 راشاي و هدازریصن يدھملادبع
هرکسد

کلپ١٣٩٣٢٠١۴

 مرن دربراك و يرامآ لیلحت١٠٣٩۵٢١٢١۵٣٣٠
شزرو رد يرامآ ياھرازفا

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تینويرون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يمساق دیمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١١٣٩۵٢١٢١۵٣٣٣

 رب دیكات اب تيريدم و نامزاس ياھيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن١٢٣٩۵٢١٢١۵٣٣۵
يشزرو تيريدم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمح
رون

.دوش فذح١٠ لصف

 ، يبارعا دمحمدیسيگ کاچ ،الوسوياف ودراوداعماج زادنا مشچ رد يدرگناھجباتك٨١٣٧يتست٢٠١۶يناھج يبايرازاب تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١۵٣٣۶
نایياسراپ يلع

 رتفد١٣٩٠٢٠١١
 ياھشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف

 رد كيژتارتسا يزير همانرب١۴٣٩۵٢١٢١۵٣٣٧
يشزرو يبايرازاب

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينیما

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يشزرو يبايرازاب رد يزروراك١۵٣٩۵٢١٢١۵٣٣٨

 ،تخبون اضر ،وجشناد دیمحلادبعيندب تیبرت ردspssباتك٨١٣٣يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار دربراك١۶٣٩۵٢١٢١۵٣۵۴
يثلاث دمحم

يمتح١٣٨٨٢٠٠٩

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يشزرو يبايرازاب رد رانیمس١٧٣٩۵٢١٢١۵٣٩۶

 طیلب و )دنرب( ناشن تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١۵٣٩٧
يشزرو ياھ نامزاس رد يشورف

 تیلب و )يراجت مان( ناشن تيريدميشيامزآ١٠۴٢٢يتست٢٠١۶
يشزرو ياھ نامزاس رد يشورف

 نسحم ،هداز مرحم دادرھم
ينادحو

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶

 رد اكرش و ناگدننك تيامح شقن١٩٣٩۵٢١٢١۵٣٩٨
يبايرازاب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 ياھ نامزاس رد يبايرازاب تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١۵٣٩٩
كیپملا يشزرو

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵۴٠٠

 شزومآ( ينامزاسراتفر تيريدم٢٢٣٩۵٢١٢١۵۴٠١
)روحم

دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩٢٢٠٠٣ناراكمھ و تسودیلعينامزاس راتفر هب يدربھار دركيورباتك٩٠٧٩يتست٢٠١۶

 تیبرت هفسلف و ينابم،لوصا٢٣٣٩۵٢١٢١۵۴٠٢
)روحم شزومآ( يندب

باتک دادماب١٣٨۵٢٠٠۶ناراکمھ و يرفظميندب تیبرت هفسلف و لوصاباتك٨٨٣۶يتست٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:٢٢

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزرو تاسیساتو نكاما تيريدم-يشزرو تيريدم-٢٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياھنامزاس تيريدم۴٣٩۵٢١٢١۵٠٢۵

 تاسیسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠٨يشزرو تاسیسات تيريدم۵٣٩۵٢١٢١۵٠۵٣
يشزرو

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

.دوش هعلاطم١۴ و١٣ ،١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا۶٣٩۵٢١٢١۵٢٠٢

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدم رد قیقحت شور٧٣٩۵٢١٢١۵٢٩۴
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

 و١۶،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف
.دوش هعلاطم١٨

 نكاما يرادھگن و يحارط تيريدم٨٣٩۵٢١٢١۵٣١٠
يشزرو تازیھجت و

رون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمحيشزرو تازیھجت و نكاما تيريدم يشيامزآ٩٣٧۶يتست٢٠١۶

دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩٢٢٠٠٣ناراكمھ و تسودیلعينامزاس راتفر هب يدربھار دركيورباتك٩٠٧٩يتست٢٠١۶ينامزاسراتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١۵٣١١

 مرن دربراك و يرامآ لیلحت١٠٣٩۵٢١٢١۵٣٣٠
شزرو رد يرامآ ياھرازفا

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

 نیب و يمومع طباور تيريدم١١٣٩۵٢١٢١۵٣٣١
شزرو رد يللملا

 داھج١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و مدقم ينابعششزرو رد للملا نیب طباور و تسایسباتك١٠۴٢١يتست٢٠١۶
يھاگشناد

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفلامش هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨يوضر نیسحدمحميشزرو ياھ مويداتسا رد ينميا تيريدمباتك٨٧۶٩يتست٢٠١۶يشزرو نكاما رد ينميا تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١۵٣٣٢

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تینويرون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يمساق دیمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٣٣٩۵٢١٢١۵٣٣٣

 يرادھگن و زیھجت،هعسوت تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١۵٣٣۴
-يشزرو نكاما و اھھاگودرا
يحيرفت

 و يدسا نسحدرفلیگ)مود تساريو( يشزرو نكاما تيريدمباتك۶۵٣۶يتست٢٠١۶
ناراكمھ

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفنارھت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴

 رب دیكات اب تيريدم و نامزاس ياھيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١۵٣٣۵
يشزرو تيريدم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمح
رون

.دوش فذح١٠ لصف

 ،تخبون اضر ،وجشناد دیمحلادبعيندب تیبرت ردspssباتك٨١٣٣يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار دربراك١۶٣٩۵٢١٢١۵٣۵۴
يثلاث دمحم

يمتح١٣٨٨٢٠٠٩

 و اھ هعومجم اب ييانشآ١٧٣٩۵٢١٢١۵٣٨١
 نیب و يلم گرزب ياھ مويداتسا
)روحم شزومآ( يللملا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و نكاما تيريدم رد رانیمس١٨٣٩۵٢١٢١۵٣٨٣
يشزرو تاسیسات

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و نکاما تینما و ينميا تيريدمباتك٩١٩۵يتست٢٠١۶يشزرو نكاما رد تینما تيريدم١٩٣٩۵٢١٢١۵٣٨۴
يشزرو ياھداديور

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يناھارف يلالج

 و لياسو ياھدرادناتسا اب ييانشآ٢٠٣٩۵٢١٢١۵٣٨۵
يشزرو ياھ هتشر تازیھجت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و نكاما يبايزرا و تراظن تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١۵٣٨۶
يشزرو تاسیسات

 میحر،داژن يتمھ يلعرھمشزرو و يندب تیبرت رد يبايزرا و تراظنباتك٨١٠١يتست٢٠١۶
داژن يناضمر

باتك دادماب١٣٨٧٢٠٠٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢٢٣٩۵٢١٢١۵٣٨٧

 و نكاما و تاسیسات يزير همانرب٢٣٣٩۵٢١٢١۵٣٨٨
)روحم شزومآ( يشزرو تازیھجت

 و نکاما يرادھگن و يحارط تيريدمباتك٨٨٢٩يتست٢٠١۶
تازیھجت

روھظ ياوآ١٣٨٩٢٠١٠يداجس

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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 دوم 95-96
نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:٢٨

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يحيرفت ياھشزرو تغارف تاقوا تيريدم-يشزرو تيريدم-٢۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياھنامزاس تيريدم۴٣٩۵٢١٢١۵٠٢۵

 تاسیسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠٨يشزرو تاسیسات تيريدم۵٣٩۵٢١٢١۵٠۵٣
يشزرو

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

.دوش هعلاطم١۴ و١٣ ،١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا۶٣٩۵٢١٢١۵٢٠٢

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدم رد قیقحت شور٧٣٩۵٢١٢١۵٢٩۴
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

 و١۶،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف
.دوش هعلاطم١٨

 و يحيرفت-يشزرو ياھداديور تيريدمباتك٨٨٣٢يتست٢٠١۶تسيز طیحم و تغارف تاقوا٨٣٩۵٢١٢١۵٢٩۶
يدرگناھج

 يملع نمجنا١٣٩٢٢٠١٣ناراكمھ و يناھارفزمادآ .يج يرل ،نلرام يلرچ
 و يندب تیبرت

يمتح

 رب دیكات اب تيريدم و نامزاس ياھيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن٩٣٩۵٢١٢١۵٢٩٧
يشزرو تيريدم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمح
رون

.دوش فذح١٠ لصف

 مرن دربراك و يرامآ لیلحت١٠٣٩۵٢١٢١۵٣٣٠
شزرو رد يرامآ ياھرازفا

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تینويرون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يمساق دیمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١١٣٩۵٢١٢١۵٣٣٣

باتك دادماب١٣٨٩٢٠١٠ناراكمھ و يناطلسروپتغارف تاقواباتك٨١٣١يتست٢٠١۶تغارف تاقوا ينابم و اھ هيرظن١٢٣٩۵٢١٢١۵٣٣٩

رون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمحيشزرو تازیھجت و نكاما تيريدم يشيامزآ٩٣٧۶يتست٢٠١۶يحيرفت نكاما و اھ كراپ تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١۵٣۴٠

 تاقوا رد يناسنا عبانم تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١۵٣۴١
تغارف

 .سا لادنر ،نالود .لاد نومیشيناسنا عبانم و نانكراك روما تيريدمباتك٧٧٩٣يتست٢٠١۶
رلوش

 دمحم ،يبئاص دمحم
يسوط يلع

 يلاع هسسوم١٣٨۴٢٠٠۵
 و شزومآ
 شھوژپ
 و تيريدم
يزير همانرب

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف

 تغارف تاقوا رد يبايرازاب تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١۵٣۴٢
يحيرفت ياھ شزرو و

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١۶

 ،تخبون اضر ،وجشناد دیمحلادبعيندب تیبرت ردspssباتك٨١٣٣يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار دربراك١۶٣٩۵٢١٢١۵٣۵۴
يثلاث دمحم

يمتح١٣٨٨٢٠٠٩

ارھزلا هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يناھفصا نیشونيشزرو يدرگناھجباتك۶٢۵٣يتست٢٠١۶يشزرو يرگشدرگ١٧٣٩۵٢١٢١۵٣٨٩

باتک دادماب١٣٨٧٢٠٠٨يمرھج نايردانشزرو رد يسانش هعماچ ينابمباتك٨٨٣٠يتست٢٠١۶تغارف تاقوا يسانش هعماج١٨٣٩۵٢١٢١۵٣٩٠

 ياھداديور و اھودرا تيريدم١٩٣٩۵٢١٢١۵٣٩١
يحيرفت و يناگمھ

نارھت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١ناراکمھ و يناھارف يلالجيشزرو ياھودرا و اھداديور تيريدمباتك٨٨٣١يتست٢٠١۶

 شزرو و تغارف تاقوا تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١۵٣٩٢
يحيرفت ياھ

.دوش هعلاطم۵ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۵٢٠١۶يدمحم سابعلادبع ، يدمرستغارف تاقوا يزاس ينغ ياھھار يشيامزآ١٠٣٠٣يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵٣٩٣

 شزرو رد يرادا و يلام تيريدم٢٢٣٩۵٢١٢١۵٣٩۴
)روحم شزومآ(

 تسویپ و هجدوب لرتنك ات میظنت درگارفباتك٨١٢٧يتست٢٠١۶
١٣٨١ لاس يا هجدوب تافاضا

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفدابلگ١٣٨۴٢٠٠۵دنو جرف رايدنفسا

 شزرو رد يرادا و يلام تيريدم٣٩۵٢١٢١۵٣٩۴
)روحم شزومآ(

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣تداعس راي دنفسايناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨١۴يتست

 يتغارف و يحيرفت نكاما تيريدم٢٣٣٩۵٢١٢١۵٣٩۵
)روحم شزومآ(

بالقنا دیما١٣٨٨٢٠٠٩ناراکمھ و رگشکتعیبط رد تماقا گنیپمکباتك٨٨٣٣يتست٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:٣۶

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزرو ياھنامزاس رد يدربھار تيريدم-يشزرو تيريدم-٢۵ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياھنامزاس تيريدم۴٣٩۵٢١٢١۵٠٢۵

 تاسیسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠٨يشزرو تاسیسات تيريدم۵٣٩۵٢١٢١۵٠۵٣
يشزرو

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

.دوش هعلاطم١۴ و١٣ ،١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا۶٣٩۵٢١٢١۵٢٠٢

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١۶شزرو رد يبايرازاب تيريدم٧٣٩۵٢١٢١۵٢٩٢

 تسویپ و هجدوب لرتنك ات میظنت درگارفباتك٨١٢٧يتست٢٠١۶شزرو رد يرادا و يلام تيريدم٨٣٩۵٢١٢١۵٢٩٣
١٣٨١ لاس يا هجدوب تافاضا

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفدابلگ١٣٨۴٢٠٠۵دنو جرف رايدنفسا

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣تداعس راي دنفسايناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨١۴يتستشزرو رد يرادا و يلام تيريدم٣٩۵٢١٢١۵٢٩٣

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدم رد قیقحت شور٩٣٩۵٢١٢١۵٢٩۴
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

 و١۶،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف
.دوش هعلاطم١٨

دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩٢٢٠٠٣ناراكمھ و تسودیلعينامزاس راتفر هب يدربھار دركيورباتك٩٠٧٩يتست٢٠١۶ينامزاسراتفر تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١۵٣١١

 مرن دربراك و يرامآ لیلحت١١٣٩۵٢١٢١۵٣٣٠
شزرو رد يرامآ ياھرازفا

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تینويرون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يمساق دیمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٢٣٩۵٢١٢١۵٣٣٣

 رب دیكات اب تيريدم و نامزاس ياھيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن١٣٣٩۵٢١٢١۵٣٣۵
يشزرو تيريدم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمح
رون

.دوش فذح١٠ لصف

 تيريدم و ينامزاس يریگداي١۴٣٩۵٢١٢١۵٣۴٣
شزرو رد شناد

 و میھست ،قلخ دنيارف ،شناد تيريدمباتك٧۵٠٢يتست٢٠١۶
اھراك و بسك رد يركف هيامرس دربراك

تمس١٣٩١٢٠١٢يلچیلق زورھب

 ياھ نامزاس رد دركلمع تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١۵٣۴۴
يشزرو

 ، يل چیلق زورھبگنارتسمرآ لكيام) نامزاس و میت ، درف ( دركلمع تيريدمباتك٩۶٨٨يتست٢٠١۶
هداز مالغ شويراد

يقارشا١٣٩٣٢٠١۴

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶كيژتارتسا يزير همانرب١۶٣٩۵٢١٢١۵٣۴۵
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينیما

 ،تخبون اضر ،وجشناد دیمحلادبعيندب تیبرت ردspssباتك٨١٣٣يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار دربراك١٧٣٩۵٢١٢١۵٣۵۴
يثلاث دمحم

يمتح١٣٨٨٢٠٠٩

 كيژتارتسا تيريدم رد رانیمس١٨٣٩۵٢١٢١۵۴٠٣
شزرو

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 نامزاس رد يبایشزرا و تراظن١٩٣٩۵٢١٢١۵۴٠۴
يشزرو ياھ

 میحر،داژن يتمھ يلعرھمشزرو و يندب تیبرت رد يبايزرا و تراظنباتك٨١٠١يتست٢٠١۶
داژن يناضمر

باتك دادماب١٣٨٧٢٠٠٨

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١يحاتفزيورپيروهرھب و تیفیك تيريدم يشيامزآ۵۴۴٧يتست٢٠١۶شزرو رد تیفیك تيريدم دربراك٢٠٣٩۵٢١٢١۵۴٠۵

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵۴٠۶

 شزرو رد يناسنا عبانم تيريدم٢٢٣٩۵٢١٢١۵۴٠٧
)روحم شزومآ(

 .سا لادنر ،نالود .لاد نومیشيناسنا عبانم و نانكراك روما تيريدمباتك٧٧٩٣يتست٢٠١۶
رلوش

 دمحم ،يبئاص دمحم
يسوط يلع

 يلاع هسسوم١٣٨۴٢٠٠۵
 و شزومآ
 شھوژپ
 و تيريدم
يزير همانرب

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف

 نیب و يمومع طباور تيريدم٢٣٣٩۵٢١٢١۵۴٠٨
)روحم شزومآ( شزرو رد يللملا

يمتح١٣٩٢٢٠١٣زرواشك ، يدساهناسر و شزرو دنویپباتك٧۶۶٩يتست٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:٣٨

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يشزرو ياھداديور تيريدم-يشزرو تيريدم-٢۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياھنامزاس تيريدم۴٣٩۵٢١٢١۵٠٢۵

 تاسیسات و نكاما تيريدم اب ييانشآ يشيامزآ١٠٠٨٩يتست٢٠٨يشزرو تاسیسات تيريدم۵٣٩۵٢١٢١۵٠۵٣
يشزرو

رون مایپ١٣٩۵٢٠١۶هرق يلع دمحم

.دوش هعلاطم١۴ و١٣ ،١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١۶تيريدم ينابم و لوصا۶٣٩۵٢١٢١۵٢٠٢

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدم رد قیقحت شور٧٣٩۵٢١٢١۵٢٩۴
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

 و١۶،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف
.دوش هعلاطم١٨

 گرزب ياھداديور يدربھار تيريدم٨٣٩۵٢١٢١۵٣٠۶
يشزرو

 گرزب ياھداديور يدربھار تيريدمباتك٩۶۵٣يتست٢٠١۶
يشزرو

يمتح١٣٩٣٢٠١۴زرواشک، يياکذ نیسح

 رب دیكات اب تيريدم و نامزاس ياھيروئت يشيامزآ٩٢٩۴يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن٩٣٩۵٢١٢١۵٣٠٧
يشزرو تيريدم

 مایپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يناھارف لضفلاوبا ،يمساق دیمح
رون

.دوش فذح١٠ لصف

دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩٢٢٠٠٣ناراكمھ و تسودیلعينامزاس راتفر هب يدربھار دركيورباتك٩٠٧٩يتست٢٠١۶ينامزاسراتفر تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١۵٣١١

 مرن دربراك و يرامآ لیلحت١١٣٩۵٢١٢١۵٣٣٠
شزرو رد يرامآ ياھرازفا

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تینويرون مایپ١٣٩٣٢٠١۴يمساق دیمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ٩٢٧٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٢٣٩۵٢١٢١۵٣٣٣

 تسویپ و هجدوب لرتنك ات میظنت درگارفباتك٨١٢٧يتست٢٠١۶شزرو رد يرادا و يلام تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١۵٣۴۶
١٣٨١ لاس يا هجدوب تافاضا

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفدابلگ١٣٨۴٢٠٠۵دنو جرف رايدنفسا

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣تداعس راي دنفسايناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨١۴يتستشزرو رد يرادا و يلام تيريدم٣٩۵٢١٢١۵٣۴۶

 يبايزرا و تراظن تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١۵٣۴٧
يشزرو ياھداديور

 میحر،داژن يتمھ يلعرھمشزرو و يندب تیبرت رد يبايزرا و تراظنباتك٨١٠١يتست٢٠١۶
داژن يناضمر

باتك دادماب١٣٨٧٢٠٠٨

 رد ينميا و تینما تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١۵٣۴٨
يشزرو تاقباسم

 و نکاما تینما و ينميا تيريدمباتك٩١٩۵يتست٢٠١۶
يشزرو ياھداديور

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يناھارف يلالج

 نیب و يمومع طباور تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١۵٣۴٩
شزرو رد يللملا

يمتح١٣٩٢٢٠١٣زرواشك ، يدساهناسر و شزرو دنویپباتك٧۶۶٩يتست٢٠١۶

 ،تخبون اضر ،وجشناد دیمحلادبعيندب تیبرت ردspssباتك٨١٣٣يتست١١٨١۶شزرو رد هنايار دربراك١٧٣٩۵٢١٢١۵٣۵۴
يثلاث دمحم

يمتح١٣٨٨٢٠٠٩

 ياھداديور تيريدم رد رانیمس١٨٣٩۵٢١٢١۵٣٧٧
يشزرو

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 نیب ياھ نامزاس اب ييانشآ١٩٣٩۵٢١٢١۵٣٧٨
شزرو رد يللملا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 ياھداديور رد يبايرازاب تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١۵٣٧٩
يشزرو

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵ينابرق و يناھارفيشزرو يبايرازاب تيريدم يشيامزآ٩٨۶٧يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵٣٨٠

 و اھ هعومجم اب ييانشآ٢٢٣٩۵٢١٢١۵٣٨١
 نیب و يلم گرزب ياھ مويداتسا
)روحم شزومآ( يللملا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

)نابلطواد( يناسنا عبانم تيريدم٢٣٣٩۵٢١٢١۵٣٨٢
) روحم شزومآ (

 رد نابلطواد اب راک(يناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨٣٧يتست٢٠١۶
)شزرو

يمتح١٣٩٠٢٠١١ناراکمھ و يداجس

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٠:۴٢

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يحالصا تاكرح-يحالصا تاكرحو يشزرو يسانش بیسآ-٢٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يناھارف لضفلاوبايسانش تكرحيعطق۵١٠۶يتست٢٠٨يشزرو يسانش تكرح٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠٨

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢يناھارف لضفلاوبايحالصا تاكرحيعطق۴٩٨١يتست٢٠٨يحالصا تاكرح۴٣٩۵٢١٢١۵٠١١

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠ينیئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-١انش۵٣٩۵٢١٢١۵٠٢٣

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶يشزرو مولع رد قیقحت شور۶٣٩۵٢١٢١۵٢٩٨
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتستيشزرو مولع رد قیقحت شور٣٩۵٢١٢١۵٢٩٨
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت

 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

.دوش هعلاطم١٨ و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف

 مولع رد هتفرشیپ يتسيز رامآ٧٣٩۵٢١٢١۵٢٩٩
يشزرو

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

 هاگتسد هتفرشیپ يژولويزیف٨٣٩۵٢١٢١۵٣٠٠
يزكرم باصعا

 هدازرومیت١٣٨٧٢٠٠٨ناراكمھ و يرلگیب٢و١ دلج نوتياگ يكشزپ يژولويزیفباتك٨٧٣۶يتست٢٠١۶
)بیبط(

 دلج زا و١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف ،لوا دلج
 هعلاطم۴۶ و۴۵ ،۴۴ ،۴٣ ،۴٢ ،۴١ ،۴٠ ياھ لصف مود

.دوش

-يناھارف لضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياھیياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك۵٠١۶يتست٢٠١۶هتفرشیپ يسانش تكرح٩٣٩۵٢١٢١۵٣٠١
 عاجش نيدلاردص
نيدلا

.دوش هعلاطم۶ و٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 اب يراتخاس يسانش تكرح لوصاباتك٧٢٩٢يتستهتفرشیپ يسانش تكرح٣٩۵٢١٢١۵٣٠١
تاحالصا

تمس١٣٩٢٢٠١٣نشور يدیبدویلبد میلك

 ياھ بیسآ و تالالتخا فراعملا هريادباتك٧٧١۶يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٠٣٩۵٢١٢١۵٣١٢
يشزرو

 داوج ،ناجنھآ مارھشنوسبیگ ،کيراپتپ
 دیس دمحم ،هدازرھاط
 همیھف ،يدمحا
 ناروس ،ولناویک
يردیح

يزار هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتستيصصخت نابز٣٩۵٢١٢١۵٣١٢
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ریش ربكارتویپماك دربراكهمانسرد۵١١۶يتست١١٨١۶هتفرشیپ هنايار١١٣٩۵٢١٢١۵٣١٣
يرذآ

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 يدھم ،هدازیلع نیسحدمحميحالصا تاكرح يداینب میھافمباتك٨١٣۶يتست١١٨١۶هتفرشیپ يحالصا تاكرح١٢٣٩۵٢١٢١۵٣١۴
يساطیق

 هدكشھوژپ١٣٩١٢٠١٢
 و يندب تیبرت

يشزرو مولع

 و تيريدم ،صیخشت : يشزرو ياھبیسآهوزج٩١۶٢يتست٢٠١۶هتفرشیپ يشزرو رگدادما١٣٣٩۵٢١٢١۵٣١۵
نامرد

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٣٢٠١۴ناراکمھ و يراياقآ هوزج

 يحالصا تاكرح هاگشيامزآ يامنھارباتك۶۴٧٠يتست١١٨٣٢يحالصا تاكرح هاگشيامزآ١۴٣٩۵٢١٢١۵٣١۶
يلیمكت تالیصحت نايوجشناد يارب

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يدمص يداھ- يبجر اضر

 تانيرمت يزير همانرب لوصا١۵٣٩۵٢١٢١۵٣١٧
يحالصا

 هدكشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠ناراكمھ و يدنمشنادينامرد تاكرح شزومآباتك٨۶١۴يتست٢٠١۶
يندب تیبرت

-يبصع هاگتسد يژولويزنیكوتاپ١۶٣٩۵٢١٢١۵٣۶١
ينالضع

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يحالصا تاكرح رد رانیمس١٧٣٩۵٢١٢١۵٣۶٢

 همطاف و يقداص ردیحيلير ساموتيندب تیلاعف و شزرو رد يمونوگراباتك٨٨٢١يتست٢٠١۶يشزرو يمونوگرا١٨٣٩۵٢١٢١۵٣۶٣
يدمحا

 هاگشھوژپ١٣٩٠٢٠١١
 و يندب تیبرت

 يشزرو مولع
يمتح اب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزروراك١٩٣٩۵٢١٢١۵٣۶۴

 ،يدمحم ،يناھارف يلالجنیلولعم و شزروباتك٨٨٢٣يتست١١٨١۶هتفرشیپ نیلولعم شزرو٢٠٣٩۵٢١٢١۵٣۶۵
يشابزوي

 هدکشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠
يندب تیبرت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵٣۶۶

يحالصا تاكرح رد رصاعم لئاسم٢٢٣٩۵٢١٢١۵٣۶٧
)روحم شزومآ (

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 دیمح ، ولناوھ زربيرفپمل تاکسا ،نیماجنب ایشيرتاپاھشور و میھافم :يشزرو ژاسامباتك٨٨٢٢يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (يشزرو ژاسام٢٣٣٩۵٢١٢١۵٣۶٨
ييابطابط

باتك دادماب١٣٨٧٢٠٠٨

 ياھ بیسآ هتفرشیپ يناوتزاب٢۴٣٩۵٢١٢١۵۴٣۵
يشزرو

 ،يساطیق ،يبجر ،هدازیلع)ينامرد نيرمت(ينامرد تکرحباتك٩١٧٨يتست١١٨١۶
داژنونیم

نارھت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:٠٢

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يدربراك يشزرو يژولويزیف-يشزرو يژولويزیف-٢٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠روپ ناضمر اضردمحمشزرو و هيذغت لوصايعطق۶٩٩۴يتست٢٠٨شزروو هيذغت٣٣٩۵٢١٢١۵٠٠۴

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١تخبكین هلا تجح١ يشزرو يزولويزیفهمانسرد۴٩٠۵يتست١٢٠١٢ يشزرو يژولويزیف۴٣٩۵٢١٢١۵٠١۵

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠ينیئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-١انش۵٣٩۵٢١٢١۵٠٢٣

 هژيو هتفرشیپ ناسنا يژولويزیف۶٣٩۵٢١٢١۵٢٨٧
يشزرو تیلاعف

 ناتانوج-يلگول كم لینادناسنا يژولويزیف يشيامزآ۵۶١۵يتست٢٠١۶
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينیئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبیصن
هدازدمحم دلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶يشزرو تیلاعف هژيو يتسيز رامآ٧٣٩۵٢١٢١۵٢٨٨
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶يشزرو مولع رد قیقحت شور٨٣٩۵٢١٢١۵٢٩٠
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتستيشزرو مولع رد قیقحت شور٣٩۵٢١٢١۵٢٩٠
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

.دوش هعلاطم١٨ و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف

 تیلاعف و نيرمت يزير همانرب لوصا٩٣٩۵٢١٢١۵٢٩١
يشزرو

 ملع ( نيرمت يسانش شور و هيرظنباتك٧۵٣٢يتست٢٠١۶
)نيرمت

- يدرك اضردمحماپموب .ا رودوئت
يزرمارف دمحم

تمس١٣٩١٢٠١٢

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتویپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست١١٨١۶هتفرشیپ هنايار١٠٣٩۵٢١٢١۵٣٢۴
يرادباسح

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ریش ربكا
يرذآ

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

 و يشزرو تیلاعف مسیلوباتم١١٣٩۵٢١٢١۵٣٢۵
نيرمت

 ضایف انعر-ينیئاگ يلعسابعيشزرو ياھتیلاعف مسیلوباتمباتك٧۴٩۴يتست٢٠١۶
يلیكو داوج و ينالیم

تمس١٣٩١٢٠١٢

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٢٣٩۵٢١٢١۵٣٢۶
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

يمتح١٣٩٢٢٠١٣يدادح حرف-دسا اضر دمحميشزرو هيذغت و شزرو لوصاباتك٨٢٢٩يتست٢٠١۶هتفرشیپ يشزرو هيذغت١٣٣٩۵٢١٢١۵٣٢٧

 و يشزرو تیلاعف يسانشناور١۴٣٩۵٢١٢١۵٣٢٨
نيرمت

 هلا حتف-يوسوم ظعاو مظاكدمحميشزرو يسانشناورباتك٧۴۴١يتست٢٠١۶
يبیسم

تمس١٣٩٢٢٠١٣

 و تردق هژيو هتفرشیپ يزير همانرب١۵٣٩۵٢١٢١۵٣٢٩
تماقتسا

 رد يتردق نيرمت يحارط و يدنبنامزباتك٩۶۴٧يتست٢٠١۶
شزرو

 دیمح ، يبجر دیمحاپموب ٌ.ارودوئت
 تفرعم ، داژن يلع اقآ

نایھوکھایس

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣
يندب تیبرت

 يژولويزیف رد هتفرشیپ تاعوضوم١۶٣٩۵٢١٢١۵۴٠٩
يشزرو

(دلج يندب تیلاعف و يشزرو يژولويزیفباتك٨٢٣١يتست٢٠١۶
٢(

 . لا ديويد- رومليو . چا کج
لیتساک

 داھرف- ينیعم ءایض
 دیمح- این ينامحر
يبجر

دوش هعلاطم٢٢ و٢١ ،٢٠ ،١۴ ،١٣ ياھ لصفنارکتبم١٣٩٠٢٠١١

 يژولويزیف رد هتفرشیپ تاعوضوم٣٩۵٢١٢١۵۴٠٩
يشزرو

-ينیئاگ يلعسابعزگربار .آ تربار)١( دلج شزرو يژولويزیف يداینب لوصاباتك٨۴٠۶يتست
نشور يدیبد

دوش هعلاطم١٢ و٩ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢

 رد يھاگشيامزآ ياھ كینكت١٧٣٩۵٢١٢١۵۴١٠
يشزرو تیلاعف و نيرمت

 دیمح- ينامحر داھرفزمادآ.ما نژيشزرو يژولويزیف هاگشيامزآباتك٨٢٣٢يحيرشت٠٢٣٢
 ينیياگ سابع- يبجر
 يدھتجم نیسح-

يمتح١٣٩١٢٠١٢

 و نيرمت رد يطیحم سرتسا١٨٣٩۵٢١٢١۵۴١١
يشزرو تیلاعف

 و ينیئاگ يلعسابعگنارتسمرآ . يا سنراليشزرو ياھ تیلاعفرب طیحم ریثأتباتك٨٢٣٣يتست٢٠١۶
ناراكمھ

تمس١٣٩١٢٠١٢

 ياھ هتشر هژيو يزاسندب١٩٣٩۵٢١٢١۵۴١٢
يشزرو

-يبجر دیمح-داژن يلعاقآ دیمحيدربراك شزرو يژولويزیفباتك٨٨۵۵يتست٢٠١۶
نایھوك هایس تفرعم

 هدكشھوژپ١٣٩١٢٠١٢
 و يندب تیبرت
يشزرو مولع

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يشزرو نيرمت-يشھوژپ رانیمس٢٠٣٩۵٢١٢١۵۴١٣

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵۴١۴

 اھوراد زا هدافتسا ءوس و هدافتسا٢٢٣٩۵٢١٢١۵۴١۵
)روحم شزومآ(

 يفطصم دیس ، داژنربکا يلعشزرو رد اھوراد و اھ نومروھباتك٩۶۵۵يحيرشت٢٠١۶
يرثوک سایلا ، رفظم يوسوم

يسرن١٣٩٢٢٠١٣

 رد كیناكمویب و كيدپوترا تاظحالم٢٣٣٩۵٢١٢١۵۴١۶
 شزومآ( يشزرو ياھ نيرمت
)روحم

 همطاف و يقداص ردیحيلير ساموتيندب تیلاعف و شزرو رد يمونوگراباتك٨٨٢١يحيرشت٢٠١۶
يدمحا

 هاگشھوژپ١٣٩٠٢٠١١
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
يمتح اب

.دوش هعلاطم٧ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:۴٩

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتسردنتو يندب تیلاعف يژولويزیف-يشزرو يژولويزیف-٢٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠روپ ناضمر اضردمحمشزرو و هيذغت لوصايعطق۶٩٩۴يتست٢٠٨شزروو هيذغت٣٣٩۵٢١٢١۵٠٠۴

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١تخبكین هلا تجح١ يشزرو يزولويزیفهمانسرد۴٩٠۵يتست١٢٠١٢ يشزرو يژولويزیف۴٣٩۵٢١٢١۵٠١۵

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠ينیئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-١انش۵٣٩۵٢١٢١۵٠٢٣

 هژيو هتفرشیپ ناسنا يژولويزیف۶٣٩۵٢١٢١۵٢٨٧
يشزرو تیلاعف

 ناتانوج-يلگول كم لینادناسنا يژولويزیف يشيامزآ۵۶١۵يتست٢٠١۶
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينیئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبیصن
هدازدمحم دلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶يشزرو تیلاعف هژيو يتسيز رامآ٧٣٩۵٢١٢١۵٢٨٨
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش

 و يندب تیلاعف يژولویمدیپا٨٣٩۵٢١٢١۵٢٨٩
يتسردنت

 ، ينیئاگ يلعسابعنوترب دلورھ ،ينرس کنارفتشادھب نابقارم هژيو شزرو يژولويزیفباتك٨٠٩٩يتست٢٠١۶
دازآ دمحا

 ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ ،۵ ،٣ ياھ لصفناجنز هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶
.دوش هعلاطم١٨ و١٧

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶يشزرو مولع رد قیقحت شور٩٣٩۵٢١٢١۵٢٩٠
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتستيشزرو مولع رد قیقحت شور٣٩۵٢١٢١۵٢٩٠
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

.دوش هعلاطم١٨ و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصف

 همانرب و يبايزرا رب يا همدقم١٠٣٩۵٢١٢١۵٣١٩
يندب تیلاعف يزير

 و يبايزرا( هتفرشیپ ينامسج يگدامآباتك٩۶۴٠يتست٢٠١۶
)مشش تساريو( )يندب تیلاعف زيوجت

 ، این يدماح ، دازآدراویھ .چا نايويو
ينیئاگ و يبجر

 هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣
.دوش

يمتح١٣٩٢٢٠١٣يدادح حرف-دسا اضر دمحميشزرو هيذغت و شزرو لوصاباتك٨٢٢٩يتست٢٠١۶يتسردنت هژيو نزو لرتنك و هيذغت١١٣٩۵٢١٢١۵٣٢٠

 و يندب تیلاعف يژولويزیف١٢٣٩۵٢١٢١۵٣٢١
يتسردنت

يمتح١٣٩٢٢٠١٣يدادح- دسارومليو-نیتساکيندب تیلاعف و يشزرو يژولويزیفباتك٨٧٣۴يتست٢٠١۶

 يزير همانرب و يحارط لوصا١٣٣٩۵٢١٢١۵٣٢٢
يندب تیلاعف

 ملع ( نيرمت يسانش شور و هيرظنباتك٧۵٣٢يتست٢٠١۶
)نيرمت

- يدرك اضردمحماپموب .ا رودوئت
يزرمارف دمحم

تمس١٣٩١٢٠١٢

 يزير همانرب و يحارط لوصا٣٩۵٢١٢١۵٣٢٢
يندب تیلاعف

 نایھوک هایس تفرعماپموب رودوئتنيرمت يدنب نامزباتك٨٢٣٠يتست
-داژن يلعاقآ دیمح-
يبجر دیمح

يشزرو مولع١٣٩١٢٠١٢

 يگدامآ رب تراظن و زيوجت،نومزآ١۴٣٩۵٢١٢١۵٣٢٣
يندب

 تیلاعفو شزرو يژولويزیف نومزآ يامنھارباتك٧۴٣٠يحيرشت٠٢٣٢
مولع ييایناتيرب نمجنا يامنھار :يشزرو

تمس١٣٩٠٢٠١١دازآ هلحار-ينیئاگ يلعسابع

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتویپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست١١٨١۶هتفرشیپ هنايار١۵٣٩۵٢١٢١۵٣٢۴
يرادباسح

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ریش ربكا
يرذآ

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۶٣٩۵٢١٢١۵٣٢۶
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 و يندب تیلاعف يشھوژپ رانیمس١٧٣٩۵٢١٢١۵۴١٧
يتسردنت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و ناكدوك يندب تیلاعف يژولويزیف١٨٣٩۵٢١٢١۵۴١٨
ناناوجون

 ادن ،ينیئاگ يلعسابعدنلور .ویلبد ساموتناكدوك يشزرو يژولويزیفباتك٨٢۵٧يتست٢٠١۶
يدلاخ

تمس١٣٩١٢٠١٢

 يھاگشيامزآ و ينادیم ياھكینكت١٩٣٩۵٢١٢١۵۴١٩
هتفرشیپ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢۶۴

 هلا حتف-يوسوم ظعاو مظاكدمحميشزرو يسانشناورباتك٧۴۴١يتست٢٠١۶يندب تیلاعف يناور داعبا٢٠٣٩۵٢١٢١۵۴٢٠
يبیسم

تمس١٣٩٢٢٠١٣

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢١۵۴٢١

 يژولويزیف رد يطیحم سرتسا٢٢٣٩۵٢١٢١۵۴٢٢
)روحم شزومآ( يندب تیلاعف

 يرھاط نیسح و روپ لضفا دمحميشياسکا راشف و يندب تیلاعفباتك١٠١١۴يحيرشت٢٠١۶
نیشنرداچ

باتک دادماب١٣٩٣٢٠١۴

 زا يریگشیپ و يندب تیلاعف٢٣٣٩۵٢١٢١۵۴٢٣
 اھ يناوتان و نمزم ياھيرامیب
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:٠۴

٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)شزرو يژولويزیف( يشزرو مولعو يندب تیبرت-٣۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

يماح١٣٨٧٢٠٠٨هتسدلگ ربكالوا دلج يدربراك يامنھارSpssباتك٨١١٨يتست١١٨١۶رتویپماك٢٣٩۵٢١١١۵٢٣٧

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٣٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢ينیئاگ سابعيناسنا يزول ويزیفيعطق۵٠١٢يتست٢٠٨يناسنا يژولويزیف۴٣٩۵٢١٢١۵٠٠٢

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣يساور رغصا يلعيناسنا يموتانآ يشيامزآ۵۴۵٠يتست٢٠٨يناسنا يموتانآ۵٣٩۵٢١٢١۵٠٠٣

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود۶٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١تخبكین هلا تجح١ يشزرو يزولويزیفهمانسرد۴٩٠۵يتست١٢٠١٢ يشزرو يژولويزیف٧٣٩۵٢١٢١۵٠١۵

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠ينیئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-١انش٨٣٩۵٢١٢١۵٠٢٣

-يناھارف لضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياھیياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك۵٠١۶يتست٢٠١۶ناسنا يموتانآ٩٣٩۵٢١٢١۵٠۶٧
 عاجش نيدلاردص
نيدلا

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

-ينیئاگ يلعسابعنوتسوھ يا . لیئاكیميشزرو مولع يمیشویب يشيامزآ۵٢٢۶يتست٢٠١۶يشزرو يمیشویب١٠٣٩۵٢١٢١۵١٢٢
-يناجرفسا همیھف
-رادرس يلعدمحم
ييازریم نمھب

.دوش هعلاطم٣١٠ هحفص رخآ ات١ لصف زارون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 ناتانوج-يلگول كم لینادناسنا يژولويزیف يشيامزآ۵۶١۵يتست١٢٠١۶ ناسنا يژولويزیف١١٣٩۵٢١٢١۵١٢٣
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينیئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبیصن
هدازدمحم دلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 يرامآ لیلحت ياھشورو حرط١٢٣٩۵٢١٢١۵١٢۴
يتیبرت مولعرد

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

دشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع

 مولعرد قیقحت ياھشورو حرط١٣٣٩۵٢١٢١۵١٢۵
يبرجت

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 ناتانوج-يلگول كم لینادناسنا يژولويزیف يشيامزآ۵۶١۵يتست٢٢٠١۶ ناسنا يژولويزیف١۴٣٩۵٢١٢١۵١٢۶
تياو ديويد-دروفماتسا

-ينیئاگ يلعسابع
 رحس-يمشاھ هبیصن
هدازدمحم دلاخ-وجمزر

.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

دوش هعلاطم دعب هب٨ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١ينیئاگ يلعسابعينیئاگ يلعسابعيشزرو يژولويزیف ينابم يشيامزآ٨٢٨۶يتست٢٠١۶يشزرو يژولويزیف١۵٣٩۵٢١٢١۵١٢٧

نارھت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يزردوگدومحمناراكشزرو هيذغتباتك۶۴۵۶يتست٢٠١۶شزروو هيذغت١۶٣٩۵٢١٢١۵١٢٨

.دوش هعلاطم۴ و٢ ياھ لصفنارھت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢نادلاخ رغصازویتام دلانود ،سکاف دراودا)لوا دلج( شزرو يژولويزیفباتك۶۵١٠يتست٢٠١۶يدربراك يشزرو يژولويزیف١٧٣٩۵٢١٢١۵١٢٩

 ، این ينامحر داھرفرومليو کج ،لیتساک ديويديندب تیلاعف و شزرو يزولويزیفباتك٨١١۶يتستيدربراك يشزرو يژولويزیف٣٩۵٢١٢١۵١٢٩
 ، داژن يلعاقآ دیمح
 ءایض ، يبجر دیمح
 همطاف ، ينیعم نيدلا

يمالس

. دوش هعلاطم مود شخب١ دلجناركتبم١٣٨٨٢٠٠٩

.دوش هعلاطم١٠ و٣ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١ينیئاگ يلعسابعينیئاگ يلعسابعيشزرو يژولويزیف ينابم يشيامزآ٨٢٨۶يتستيدربراك يشزرو يژولويزیف٣٩۵٢١٢١۵١٢٩

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهماكچ نارھت١٣٨۴٢٠٠۵يناجیلع يدیعنيرمت ملعباتك٨٢۵۶يتست٢٠١۶نيرمت ملع١٨٣٩۵٢١٢١۵١٣٠

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)رانیمس(ديدج تاقیقحت هعلاطم١٩٣٩۵٢١٢١۵١٣١

 هدكشھوژپ١٣٧٩٢٠٠٠ينیئاگدشر نارود يشزرو يزولويزیفباتك٨٧٣۵يتست٢٠١۶دشر نارود يشزرو يژولويزیف٢٠٣٩۵٢١٢١۵١٣٢
يندب تیبرت

.دوش هعلاطم١۴ و٩ ،٨ ،۶ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف

 يھاگشيامزآ ياھكینكت٢١٣٩۵٢١٢١۵١٣٣
١ يشزرو يژولويزیفرد

 ،ينامسج يگدامآ شجنس ياھنومزآباتك٨١١٧يتست٢٠١۶
 هبخن ناراکشزرو يناور و يتراھم
يشزرو فلتخم ياھهتشر

 يلم هتیمك١٣٨۵٢٠٠۶نارگيد و ولناخارق اضر
 كیپملا

 يروھمج
ناريا يمالسا

 يژولويزیف( يصصخت نابز٢٢٣٩۵٢١٢١۵١۵۶
)يشزرو

 تیبرت هتشر نايوجشناد يارب يسیلگناباتك٧٣١٣يتست٢٠١۶
يندب

- ریبد كباب- يدومحم يلعدمحم
میھاربا ورسخ

.دوش هعلاطم١١ و٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

 يژولويزیف( يصصخت نابز٣٩۵٢١٢١۵١۵۶
)يشزرو

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 تیبرت رد قیقحت و يرگشھوژپ٢٣٣٩۵٢١٢١۵١٩٣
) روحم شزومآ (يندب

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست٢٠١۶
يناتسورس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

يشزرو مولع تاعالطا ياھھاگياپ٢۴٣٩۵٢١٢١۵١٩۴
) روحم شزومآ (

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 نآ دربراك و يرامآ لیلحت و هيزجت٢۵٣٩۵٢١٢١۵١٩۵
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
) روحم شزومآ (

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش هعلاطم١٧ و
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 دوم 95-96
نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:٠۴

٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)شزرو يژولويزیف( يشزرو مولعو يندب تیبرت-٣۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٢۶٣٩۵٢١٢١۵١٩٧

يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع

 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٣٩۵٢١٢١۵١٩٧
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست
يناتسورس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات۶ لصف زاتمس١٣٩٢٢٠١٣

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢٧٣٩۵٢١٢١۵١٩٨
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نيمسال



رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:١۴

٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) يشزرو تيريدم( يشزرو مولعو يندب تیبرت-٣٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

 تیبرترد يریگ هزادناو شجنس٢٣٩۵٢١٢١١١١۵
يندب

 داژن يتمھ يلع- ناینامحر داھرفيندب تیبرت رد يریگ هزادنا و شجنس يشيامزآ۵٠٨٧يتست٢٠٨
رھم

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ٣٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣يمالسا هقيدص١ زیم يور سینت يشيامزآ٨٨٨٢يتست٠٢٣٢يلمع-١زیم يور سینت۴٣٩۵٢١٢١۵٠٠۵

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢هرق يلع دمحم١ ينادیم و ود شزومآ يشيامزآ۵۵٣٢يتست٠٢٣٢يلمع-١ ينادیموود۵٣٩۵٢١٢١۵٠١٠

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفيمتح١٣٩۵٢٠١۶ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياھنامزاس تيريدمباتك١٠٣۶٩يتست٢٠١٢يشزرو ياھنامزاس تيريدم۶٣٩۵٢١٢١۵٠٢۵

.دوش هعلاطم٣ و١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠نایچ هزوك مشاھتاقباسم يارجا زرط و تيريدميعطق۴٩٩٧يتست٢٠٨تاقباسم يارجازرطو تيريدم٧٣٩۵٢١٢١۵٠٣٨

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١راھب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك۵٩۴١يتستتاقباسم يارجازرطو تيريدم٣٩۵٢١٢١۵٠٣٨
انیس يلعوب

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات٣ لصف زا

رون مایپ١٣٨۵٢٠٠۶يندم دوادتيريدمو نامزاس ياھ هيرظنيسرد كمك۴٩٨۴يتست٢٠١۶تيريدمو نامزاس ياھ يروئت٨٣٩۵٢١٢١۵١٣۵

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠يناھارف لضفلاوباتاو .يس ديويدشزرو رد يھدنامزاس و تيريدم يشيامزآ۵٣٠١يتستتيريدمو نامزاس ياھ يروئت٣٩۵٢١٢١۵١٣۵

 ياھودراواھداديور تيريدم٩٣٩۵٢١٢١۵١٣۶
يشزرو

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١راھب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك۵٩۴١يتست٢٠١۶
انیس يلعوب

 ياھودراواھداديور تيريدم٣٩۵٢١٢١۵١٣۶
يشزرو

 يملع نمجنا١٣٩٢٢٠١٣ناراكمھ و زرواشكيشزرو ياھ نامزاس تيريدمباتك۶٩۴۶يتست
 و يندب تیبرت
 ياھ هشيدنا

يقوقح

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ،٨ ،۴ ،٣ ياھ لصف

 و يدسا نسحدرفلیگ)مود تساريو( يشزرو نكاما تيريدمباتك۶۵٣۶يتست٢٠١۶يشزرو تازیھجتو نكاما تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١۵١٣٧
ناراكمھ

 زا٩ و٨ ،٧ ياھ لصف و مود شخب زا۶ و۵ ،۴ ياھ لصفنارھت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴
 مراھچ شخب زا١٢ و١١ ،١٠ ياھ لصف و موس شخب
.دوش هعلاطم

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶هتفرشیپ يرامآ لیلحتو هيزجت١١٣٩۵٢١٢١۵١٣٨
يتیبرت مولع و يسانش

 هعلاطم٢٢ و١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٧ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
دوش

 تيريدمرد قیقحت ياھشور١٢٣٩۵٢١٢١۵١٣٩
يشزرو

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

.دوش هعلاطم۵ و٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 تيريدمرد قیقحت ياھشور٣٩۵٢١٢١۵١٣٩
يشزرو

 و تاقیقحت رتفد١٣٨۵٢٠٠۶ناراكمھ و يردان هلا تزعيناسنا مولع رد قیقحت ياھشورباتك٨١١٠يتست
ردب تاراشتنا

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تيريدم ينابمو لوصا١٣٣٩۵٢١٢١۵١۴٠
يشزرو ياھنامزاسرد

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠يناھارف لضفلاوباتاو .يس ديويدشزرو رد يھدنامزاس و تيريدم يشيامزآ۵٣٠١يتست٢٠١۶

 تيريدم ينابمو لوصا٣٩۵٢١٢١۵١۴٠
يشزرو ياھنامزاسرد

دازآ هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧يبساج هلادبعتيريدم ينابم و لوصاباتك٨۶٢۴يتست

 مرندربراكورتویپماكاب ييانشآ١۴٣٩۵٢١٢١۵١۴١
يندب تیبرترداھرازفا

 مولع و يندب تیبرت ردspssدربراكباتك۵٨۴٠يتست١١٨١۶
يشزرو

نافشاك١٣٨٩٢٠١٠ناراكمھ و وجشناد دیمحلادبع

 .سا لادنر ،نالود .لاد نومیشيناسنا عبانم و نانكراك روما تيريدمباتك٧٧٩٣يتست٢٠١۶يلام- يرادا تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١۵١۴٢
رلوش

 دمحم ،يبئاص دمحم
يسوط يلع

 يلاع هسسوم١٣٨۴٢٠٠۵
 و شزومآ
 شھوژپ
 و تيريدم
يزير همانرب

ریبك ریما١٣٨۵٢٠٠۶دنب هقالعدراچنالب ،يسرھ لاپينامزاس راتفر تيريدمباتك٨٧٧٢يتست٢٠١۶شزرورد ينامزاسراتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١۵١۴٣

 سونو رواد،اتسور دمحايبايرازاب تيريدمباتك٧۵٠٠يتست٢٠١۶يشزرو يبايرازاب تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١۵١۴۴
يمیھاربا دیمحلادبع،

تمس١٣٩١٢٠١٢

 ديدجت( يندب تیبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك۶٣٧۴يتست٢٠١۶يشزرو تيريدمردرانیمس١٨٣٩۵٢١٢١۵١۴۵
)هدش رظن

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١٠ناراكمھ و يناھارف
 و يندب تیبرت
 يشزرو مولع
 ياھ هشيدنا اب

يقوقح

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات٧ لصف زا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يشزرو ياھنامزاسرد يزروراك١٩٣٩۵٢١٢١۵١۴۶

 ياھ همانربرد يبایشزراو تراظن٢٠٣٩۵٢١٢١۵١۴٧
يندب تیبرت

 میحر/داژن يتمھ يلعرھمشزرو و يندب تیبرت رد يبايزرا و تراظنباتك٨٧٩٧يتست٢٠١۶
داژن يناضمر

لمآ١٣٨۶٢٠٠٧

 ياھشزروو تغارف تاقوا تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١۵١۴٨
يحيرفت

 ياھشزرو و تغارف تاقوا تيريدمباتك۶۵٣٧يتست٢٠١۶
يحيرفت

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يناھارف يلالج دیجم

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست٢٠١۶)يشزرو تيريدم( يصصخت نابز٢٢٣٩۵٢١٢١۵١۵۵
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١
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English
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:١۴

٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) يشزرو تيريدم( يشزرو مولعو يندب تیبرت-٣٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 تیبرت رد قیقحت و يرگشھوژپ٢٣٣٩۵٢١٢١۵١٩٣

) روحم شزومآ (يندب
 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست٢٠١۶

يناتسورس
.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

يشزرو مولع تاعالطا ياھھاگياپ٢۴٣٩۵٢١٢١۵١٩۴
) روحم شزومآ (

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 نآ دربراك و يرامآ لیلحت و هيزجت٢۵٣٩۵٢١٢١۵١٩۵
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
) روحم شزومآ (

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش هعلاطم١٧ و

 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٢۶٣٩۵٢١٢١۵١٩٧
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع

 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٣٩۵٢١٢١۵١٩٧
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست
يناتسورس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات۶ لصف زاتمس١٣٩٢٢٠١٣

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢٧٣٩۵٢١٢١۵١٩٨
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠٩ :نامز - ١٣:۴۶

٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يسانش بیسآو يحالصا تاكرح( يشزرو مولعو يندب تیبرت-٣٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

يماح١٣٨٧٢٠٠٨هتسدلگ ربكالوا دلج يدربراك يامنھارSpssباتك٨١١٨يتست١١٨١۶رتویپماك٢٣٩۵٢١١١۵٢٣٧

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶هتفرشیپرامآ٣٣٩۵٢١١١٧١٢٣
يتیبرت مولع و يسانش

دشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع

 يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ۵١٨٣يتست١٠٢٣٢ ينامسج يگدامآ۴٣٩۵٢١٢١۵٠٠١
١ ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
 زورھب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣يساور رغصا يلعيناسنا يموتانآ يشيامزآ۵۴۵٠يتست٢٠٨يناسنا يموتانآ۵٣٩۵٢١٢١۵٠٠٣

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يناھارف لضفلاوبايسانش تكرحيعطق۵١٠۶يتست٢٠٨يشزرو يسانش تكرح۶٣٩۵٢١٢١۵٠٠٨

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢يناھارف لضفلاوبايحالصا تاكرحيعطق۴٩٨١يتست٢٠٨يحالصا تاكرح٧٣٩۵٢١٢١۵٠١١

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠ينیئاگ يلعسابع٢ و١ انش شزومآ يشيامزآ۵٠٧٣يتست٠٢٣٢يلمع-١انش٨٣٩۵٢١٢١۵٠٢٣

-ينیما اضردیمح-يراياقآ رذآيشزرو يسانش بیسآ اب ييانشآ يشيامزآ٩٧۶۵يتست٢٠٨يشزرو يسانش بیسآ٩٣٩۵٢١٢١۵٠٣٣
يناھارف لضفلاوبا

.دوش هعلاطم١١و١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،٢ ،١ياھ لصفرون مایپ١٣٩۴٢٠١۵

 ، ناداش خرفنمديو ،رمياھسيرگناسنا يژولويزیفباتك٧٧۶۴يتست٣٠٢۴يزكرم باصعا هاگتسد يژولويزیف١٠٣٩۵٢١٢١۵١١١
نایمیكح نسحلاوبا

.دوش هعلاطم٢١۴ هحفص ات۶٨ هحفص زامایپ١٣٨۶٢٠٠٧

 دلج( لاھ- نوتياگ يکشزپ يژولويزیفباتك٧٨٧۶يتستيزكرم باصعا هاگتسد يژولويزیف٣٩۵٢١٢١۵١١١
)لوا

 يلع- يرھپس يروحلاھ دراودا ناج- نوتياگ روترآ
هداز جرف راگتسار

.دوش هعلاطم١١ شخبعیفر هشيدنا١٣٩٢٢٠١٣

-يناھارف لضفلاوبادھريو فلوريشزرو ياھیياناوت و يتكرح يموتانآيسرد كمك۵٠١۶يتست٢١١۶١۶هتفرشیپ يسانش تكرح١١٣٩۵٢١٢١۵١١٢
 عاجش نيدلاردص
نيدلا

.دوش هعلاطم۶ و٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 اب يراتخاس يسانش تكرح لوصاباتك٧٢٩٢يتستهتفرشیپ يسانش تكرح٣٩۵٢١٢١۵١١٢
تاحالصا

تمس١٣٩٢٢٠١٣نشور يدیبدویلبد میلك

- يبصع هاگتسد يژولويزیفوتاپ١٢٣٩۵٢١٢١۵١١٣
ينالضع

 دلج( لاھ- نوتياگ يکشزپ يژولويزیفباتك٧٨٧۶يتست٢٠١۶
)لوا

 يلع- يرھپس يروحلاھ دراودا ناج- نوتياگ روترآ
هداز جرف راگتسار

عیفر هشيدنا١٣٩٢٢٠١٣

 زيوجت و يياسانش(يحالصا تاكرحباتك٧٣٩٣يتست٢١١۶١۶هتفرشیپ يحالصا تاكرح١٣٣٩۵٢١٢١۵١١۴
)٢ تساريو( )اھنيرمت

 نیسح دمحم-يدنمشناد نسح
ولناخارق اضر-هدازیلع

تمس١٣٩٢٢٠١٣

.دوش هعلاطم۶ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢ناراكمھ و ولناخارفيشزرو ياھ بیسآ نامرد و يریگشیپباتك٧٣۴٣يتست٢١١۶١۶يشزرو هتفرشیپ يسانش بیسآ١۴٣٩۵٢١٢١۵١١۵

 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تیلاعف رد قیقحت شور يشيامزآ۵٣۵٠يتست٢٠١۶قیقحت شور١۵٣٩۵٢١٢١۵١١۶
.يج نفتسا نمرولیس ,.يك

-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوص يياضر يضترم

.دوش هعلاطم۵ و٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يبایشزرا يگنوگچ و قیقحت ياھشورباتك٨١٢٠يتستقیقحت شور٣٩۵٢١٢١۵١١۶
 مولع رب دیکات اب( يناسنا مولع رد نآ
)يتیبرت

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢يقارن فیس ميرم ،يردان هللا تزع

 , يچبلح نيزرفلپير ویسانگيا , ستلرھتول نايارباھيرامیب نامرد و شزروباتك٨١٢١يتست١١٨١۶يناوتونو ينامرد تكرح١۶٣٩۵٢١٢١۵١١٧
هاقناخيرگسع نارھم

 هدكشھوژپ١٣٨٠٢٠٠١
يندب تیبرت

 بیسآو يحالصا تاكرحردرانیمس١٧٣٩۵٢١٢١۵١١٨
يسانش

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يحالصا تاكرح هاگشيامزآ١٨٣٩۵٢١٢١۵١١٩
يسانش بیسآو

 يحالصا تاكرح هاگشيامزآ يامنھارباتك۶۴٧٠يحيرشت٠٢۶۴
يلیمكت تالیصحت نايوجشناد يارب

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يدمص يداھ- يبجر اضر

 تالضع دركلمع يبايزرا و يسرربباتك٨٠١٨يتست١١٨١۶ينالضع نومزآ١٩٣٩۵٢١٢١۵١٢٠
"تالضع تردق يدنبهجرد"

 تبازیلا ،لدنک نوسرتیپ سنرولف
 سیج ایشرتاپ ،يريرک کم لدنک
سناورپ

 ، يدمرس اضریلع
يربنق جاح هراھب

يدمرس١٣٩١٢٠١٢

 صیخشت رد يژولوزیفورتكلا ياھشورباتك٨٢۵١يتستينالضع نومزآ٣٩۵٢١٢١۵١٢٠
ضع- يبصع ياھيرامیب

 گنشوھریما ، يرقاب نیسح
 ، روپيدیشر يلع ،يرایتخب
يئایلع اضرمالغ

يرایتخب١٣٨۴٢٠٠۵

 تاكرح-يندب تیبرت(يصصخت نابز٢٠٣٩۵٢١٢١۵١۵٧
)يحالصا

 تیبرت هتشر نايوجشناد يارب يسیلگناباتك٧٣١٣يتست٢٠١۶
يندب

- ریبد كباب- يدومحم يلعدمحم
میھاربا ورسخ

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٩ ،٧ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

 تاكرح-يندب تیبرت(يصصخت نابز٣٩۵٢١٢١۵١۵٧
)يحالصا

-يناھارف لضفلاوبا-يراياقآ رذآ)يندب تیبرت هتشر( يصصخت نابز يشيامزآ٨١٧۴يتست
يدمحمیلع دومحم

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 تیبرت رد قیقحت و يرگشھوژپ٢١٣٩۵٢١٢١۵١٩٣
) روحم شزومآ (يندب

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست٢٠١۶
يناتسورس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣

يشزرو مولع تاعالطا ياھھاگياپ٢٢٣٩۵٢١٢١۵١٩۴
) روحم شزومآ (

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠٩ :نامز - ١٣:۴۶

٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يسانش بیسآو يحالصا تاكرح( يشزرو مولعو يندب تیبرت-٣٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يندب تیبرت-١۵ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 نآ دربراك و يرامآ لیلحت و هيزجت٢٣٣٩۵٢١٢١۵١٩۵

يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
) روحم شزومآ (

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع
.دوش هعلاطم١٧ و

 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٢۴٣٩۵٢١٢١۵١٩٧
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك۶٩١٩يتست٢٠١۶
يتیبرت مولع و يسانش

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ياھ لصفدشر١٣٨۶٢٠٠٧روالد يلع

 هتفرشیپ قیقحت و يرامآ ياھشور٣٩۵٢١٢١۵١٩٧
يندب تیبرت ياھشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تیبرت رد قیقحت شورباتك٧۴۴٢يتست
يناتسورس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات۶ لصف زاتمس١٣٩٢٢٠١٣

 )يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢۵٣٩۵٢١٢١۵١٩٨
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 2 of 2دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) ھحفص٢ ( تاحفص ھیلک
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دانشگاه پيام نور
١٠:۴٨ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مديريت رسانه ھاي ورزشي-مديريت ورزشي-٣٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

تربيت بدني -١۵: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي آزمايشي ۵١٨٣تستي١٠٢٣٢آمادگي جسماني ٢٣٩۵٢١٢١۵٠٠١

١سالم 
 -ابوالفضل فراھانيمت رابرتس

بھروز -محمد رضا اسد
ژاله دوست ثاني

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠

پيام نور١٣٩١٢٠١٢محمد علي قره١آموزش دو و ميداني آزمايشي ۵۵٣٢تستي٠٢٣٢عملي-١دووميداني ٣٣٩۵٢١٢١۵٠١٠
.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي حتمي١٣٩۵٢٠١۶کشاورز و ھمکارانمديريت سازمانھاي ورزشيكتاب١٠٣۶٩تستي٢٠١٢مديريت سازمانھاي ورزشي۴٣٩۵٢١٢١۵٠٢۵
آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات آزمايشي ١٠٠٨٩تستي٢٠٨مديريت تاسيسات ورزشي۵٣٩۵٢١٢١۵٠۵٣

ورزشي
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶محمد علي قره

) تحقيق وتتبع نظري(سمينار۶٣٩۵٢١٢١۵١٩٨
)آموزش محور(

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

.مطالعه شود١۴و ١٣، ١١، ٨، ٧، ۶، ۴، ٣فصل ھاي حتمي١٣٩۵٢٠١۶کشاورز و ھمکارانمديريت سازمانھاي ورزشيكتاب١٠٣۶٩تستي٢٠١۶اصول و مباني مديريت٧٣٩۵٢١٢١۵٢٠٢
.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي حتمي١٣٩٣٢٠١۴حميد قاسمي و ھمکارانآيين نگارش با تاکيد بر مھارت نوشتنكتاب٩۶۴١تستي٢٠١۶آيين نگارش زبان فارسي٨٣٩۵٢١٢١۵٢٠٣
.مطالعه شود ٩و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩۴٢٠١۵قاسمي و ھمکاراننظريه ھا و مباني ارتباط جمعيآزمايشي ١٠٠۵۶تستي٢٠١۶نظريه ھاومباني ارتباط جمعي٩٣٩۵٢١٢١۵٢٠۴
مديريت روابط عمومي وبين الملل ١٠٣٩۵٢١٢١۵٢٠۵

درورزش
حميد قاسمي و جي كاليتون استولدروابط عمومي ورزشيكتاب۵٧٩٣تستي٢٠١۶

ھمكاران
.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي علم و حركت١٣٩٠٢٠١١

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩۴٢٠١۵قاسمي و ھمكارانخبرنگاري و روزنامه نگاري ورزشيآزمايشي ١٠٠۵٨تستي٢٠١۶خبرنگاري وروزنامه نگاري ورزشي١١٣٩۵٢١٢١۵٢٠۶
.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩۵٢٠١۶قاسمي و ھمکارانارتباط شناسيآزمايشي ١٠۴٣۴تستي٢٠١۶ارتباط شناسي١٢٣٩۵٢١٢١۵٢٠٧
تجديد(قواعد پژوھشگري در تربيت بدني كتاب۶٣٧۴تستي٢٠١۶روش تحقيق درمديريت ورزشي١٣٣٩۵٢١٢١۵٢٠٨

)نظر شده
پژوھشكده ١٣٩۴٢٠١٠فراھاني و ھمكاران

تربيت بدني و 
علوم ورزشي 
با انديشه ھاي

حقوقي

و ١٧، ١۶،  ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩،  ٨فصل ھاي 
.مطالعه شود ١٨

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵فراھاني و قربانيمديريت بازاريابي ورزشيآزمايشي ٩٨۶٧تستي٢٠١۶مديريت بازاريابي ورزشي١۴٣٩۵٢١٢١۵٢٠٩
دفتر مطالعات و١٣٨٧٢٠٠٨كاظم ، رويا معتمد نژاد١حقوق حرفه اي روز نامه نگاري كتاب٧٧١٠تستي٢٠١۶حقوق ورزشي وحقوق رسانه١۵٣٩۵٢١٢١۵٢١٠

توسعه رسانه
.مطالعه شود ٣و  ٢فصل ھاي 

حتمي با ١٣٩١٢٠١٢فراھاني، ھمكارانحقوق ورزشيكتاب٧٧١١تستيحقوق ورزشي وحقوق رسانه٣٩۵٢١٢١۵٢١٠
ھمكاري 

پژوھشگاه 
تربيت بدني و 
علوم ورزشي

.مطالعه شود ٨و  ۶فصل ھاي 

جامعه شناسي رسانه و تبليغات ١۶٣٩۵٢١٢١۵٢١١
ورزشي

پيام نور١٣٩٢٢٠١٣قاسمي وھمكارانجامعه شناسي روزنامه نگاريجزوه٨۶٧۶تستي٢٠١۶

سمينار در مديريت رسانه ھاي ١٧٣٩۵٢١٢١۵٢١٢
ورزشي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

تئوريھاي سازمان و مديريت با تاكيد بر آزمايشي ٩٢٩۴تستي٢٠١۶نظريه ھاي سازمان ومديريت١٨٣٩۵٢١٢١۵٢١٣
مديريت ورزشي

دانشگاه پيام ١٣٩٣٢٠١۴حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني
نور

.حذف شود ١٠فصل 

تحليل آماري و كاربرد نرم ١٩٣٩۵٢١٢١۵٢١۴
افزارھاي آماري درورزش

احتماالت و آمار كاربردي در روان كتاب۶٩١٩تستي٢٠١۶
شناسي و علوم تربيتي

مطالعه  ٢٢و  ١٨، ١۵، ١٣، ١٢، ٨، ٧، ۴، ٣، ١فصل ھاي رشد١٣٨۶٢٠٠٧علي دالور
.شود

آموزش (مديريت رفتار سازماني٢٠٣٩۵٢١٢١۵٢١۵
)محور

مطالعه شود ١٢و  ١١،  ٨،  ٧،  ۶، ۵، ١فصل ھاي حتمي١٣٩٢٢٠٠٣عليدوست و ھمكارانرويكرد راھبردي به رفتار سازمانيكتاب٩٠٧٩تستي٢٠١۶

مديريت رسانه و تبليغات بازرگاني ٢١٣٩۵٢١٢١۵٢١۶
)آموزش محور(درورزش

حتمي١٣٩٢٢٠١٣اسدي ، كشاورزپيوند ورزش و رسانهكتاب٧۶۶٩تستي٢٠١۶

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١يونيت ھاي پيام نور١٣٩٣٢٠١۴حميد قاسمي)مديريت ورزشي(زبان تخصصيآزمايشي ٩٢٧٣تستي٢٠١۶زبان تخصصي٢٢٣٩۵٢١٢١۵٢١٧
در تربيت بدني و علوم  spssكاربردكتاب۵٨۴٠تستي١١٨١۶كابرد رايانه در ورزش٢٣٣٩۵٢١٢١۵٢١٨

ورزشي
كاشفان١٣٨٩٢٠١٠عبدالحميد دانشجو و ھمكاران

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
٠٨:١۶ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مخاطرات محيطي گرايش طبيعي-١۵: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
عكسھاي  -اصول علم سنجش از دور آزمايشي ۵٢۴٧تستي١١۴١۶مباني سنجش از دور٢٣٩۵٢١٢١۶٣٩١

ھوايي و تصاوير ماھواره اي
نادر  -پرويز ضياييان فيروزآبادي

پروين
پيام نور١٣٩١٢٠١٢

مباني سيستم اطالعات ٣٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢
GISجغرافيايي

ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶
جغرافيايي

پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

 -ابراھيم مقيميكيت اسميتمخاطرات محيطيكتاب٧۴٩۶تستي٢٠١٢مخاطرات طبيعي۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٩
شاپور گودرزي

سمت١٣٩١٢٠١٢

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴نجف پور -بابايي نقشه ھا و نمودارھاي اقليميآزمايشي ٩٣٣٠تستي١١۴١۶نقشه ھا و نمودارھاي اقليمي۵٣٩۵٢١٢١۶۴٨٣
در تحليل ھاي  Splusکاربرد نرم افزار كتاب٨٩٨۶تستي١١۶١۶آشنايي با نرم افزارھاي اقليمي۶٣٩۵٢١٢١۶۴٨٧

آماري
جھاد ١٣٨٩٢٠١٠نوروزي -مختارپور -سعادت ملي 

دانشگاھي 
اصفھان

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي 

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستي٢٠١۶مكتب ھاي جغرافيايي٧٣٩۵٢١٢١۶۶۶٣
)دوم 

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

(انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا جلد كتاب٧٩۵۶تستيمكتب ھاي جغرافيايي٣٩۵٢١٢١۶۶۶٣
١(

.مطالعه شود ۶و  ۴فصل ھاي گيتا شناسي١٣٩١٢٠١٢حسين شكوئي

بر مبناي معرفت (فلسفه تغييرات محيط كتاب١٠٠٨۵تستي و تشريحي١١٨١۶مباني نظري مخاطرات محيطي٨٣٩۵٢١٢١۶۶۶۴
)شناسي معنوي

دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢مقيمي

تكنيك ھا و تحليل ھاي آماري ٩٣٩۵٢١٢١۶۶۶۵
فضايي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵جاوريتكنيك ھا و تحليل آماري فضاييجزوه٩٧٨٨تستي و تشريحي١١٨١۶

كاربرد سيستم اطالعات ١٠٣٩۵٢١٢١۶۶۶۶
جغرافيايي در مخاطرات محيطي

سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي و تشريحي١١٨١۶
ريزي شھري،ومنطقه اي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢حسين محمديمخاطرات جويكتاب۶۵٣٣تستي و تشريحي١١٨١۶مخاطرات آب و ھوايي١١٣٩۵٢١٢١۶۶۶٧
روشھاي تحقيق در مخاطرات ١٢٣٩۵٢١٢١۶۶٧٠

محيطي
مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶

)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني
 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا

.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 
كاربرد سنجش از دور در مخاطرات١٣٣٩۵٢١٢١۶۶٧١

محيطي
.حذف شود ١٢و  ١١، ١٠، ٩فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩٢٢٠١٣سيدكاظم علوي پناهكاربرد سنجش از دور در علوم زمينكتاب۶۵١۴تستي و تشريحي١١٨١۶

كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزيكتاب۶٢۴٨تستي و تشريحي١١٨١۶مخاطرات ژئومورفولوژيك١۴٣٩۵٢١٢١۶۶٧٢
)ملي،منطقه ،اقتصادي(

دانشگاه ١٣٩٠٢٠٠١محمدحسين رامشت
اصفھان

دانشگاه تھران١٣٩٢٢٠١٣مقيميژئومورفولوژي ايرانكتاب١٠٠٨۴تستي و تشريحي١١٨١۶اي ايران مخاطرات منطقه١۵٣٩۵٢١٢١۶۶٧٣
براي زندگي با كيفيت (دانش مخاطرات كتاب٩٨١٢تستي و تشريحي١١٨١۶ارزيابي مخاطرات طبيعي١۶٣٩۵٢١٢١۶۶٧۴

)بھتر
دانشگاه تھران١٣٩۴٢٠١۵ابراھيمي مقيمي

ريزي و مديريت راھبردي  برنامه١٧٣٩۵٢١٢١۶۶٧۵
مخاطرات طبيعي

کيميا خرد ١٣٩۵٢٠١۶زارعمديريت کاھش ريسک سوانح طبيعيكتاب١٠٠٧۶تستي و تشريحي١١٨١۶
پارس

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي 

بيني و ھشدار مخاطرات  پيش١٨٣٩۵٢١٢١۶۶٧۶
طبيعي

کيميا خرد ١٣٩۵٢٠١۶زارعمديريت کاھش ريسک سوانح طبيعيكتاب١٠٠٧۶تستي و تشريحي١١٨١۶
پارس

.فصل آخر كتاب مطالعه شود ۴

مديريت پروژه براي كاھش ١٩٣٩۵٢١٢١۶۶٧٧
مخاطرات طبيعي

برنامه ريزي محيطي و پايداري شھري و كتاب١٠٠٧٧تستي٢٠١۶
اصول و روشھا و شاخصھاي (منظقه اي 

)محيطي پايداري سرزمين

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣پورجمعه

.مطالعه شود ٢و  ١فصل ھاي Global geomorphologyMichael Summerfield١٣۶٩١٩٩١Prentice Hallكتاب١٠٠٧٨تستي٢٠١۶)آموزش محور(زبان تخصصي ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۶٧٩
مخاطرات زميني ومديريت محيط٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٨٠

)آموزش محور(
.مطالعه شود ٢و  ١فصل ھاي سمت١٣٧٧١٩٩٨گودرزي نژاددوركمپ. سي. كوك ، جي. يو. آر)١جلد(ژئومورفورلوژي و مديريت محيط كتاب٩٢۶١تستي و تشريحي٢٠١۶

مخاطرات زميني ومديريت محيط٣٩۵٢١٢١۶۶٨٠
)آموزش محور(

.مطالعه شود ١۴و  ١٣،  ٩فصل ھاي سمت١٣٧٨١٩٩٩گودرزي نژاددوركمپ. سي. كوك ، جي. يو. آر)٢جلد (ژئومورفولوژي و مديريت محيط كتاب٩٢۶٢تستي و تشريحي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري( سمينار٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٨١
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١٢:٠٧ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

جغرافيا سياسي گرايش فضاي شھري-١٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
عسگري،حيدري فر و سليماني سياست و فضاآزمايشي ١٠٠٣٢تستي٢٠٨سياست وفضا٣٣٩۵٢١٢١۶٣٩٩

مقدم
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵

مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢
GISجغرافيايي

ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶
جغرافيايي

پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

 -جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك آزمايشي ۵١۶٩تستي٢٠٨مباني جغرافياي سياسي۵٣٩۵٢١٢١۶۴٠٧
عمومي و ايران

سھراب -پيروز مجتھدزاده 
عسگري

.مطالعه شود ٢و  ١فصل ھاي پيام نور١٣٩٢٢٠١٣

حقوق وقوانين شھري ومنطقه اي۶٣٩۵٢١٢١۶۵۵۵
)آموزش محور(درايران

.مطالعه شود ٩و  ۶،  ۵،  ٣،  ٢،  ١فصل ھاي مجد١٣٩۵٢٠١۶غالمرضا كاميارحقوق شھري و شھرسازيكتاب۶٧٠٧تستي٢٠١۶

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶روشھاوفنون تصميم گيري٧٣٩۵٢١٢١۶۶٣٣
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

اصول ،مفاھيم ونظريه ھاي ٨٣٩۵٢١٢١۶۶٣۴
ژئوپليتيك

.مطالعه شود ۶و  ۵، ١فصل ھاي پاپلي١٣٩٠٢٠١١نيا حافظاصول و مفاھيم ژئوپليتيككتاب٩٢۵۶تستي٢٠١۶

اصول ،مفاھيم ونظريه ھاي ٣٩۵٢١٢١۶۶٣۴
ژئوپليتيك

ھاي جديد در ژئوپليتيك پست  انديشهكتاب٩٢۶۶تستي
پسا ساختارگرايي و گفتمان-مدرنيسم

.مطالعه شود ٣فصل زيتون سبز١٣٩٢٢٠١٣افضلي -مرادي 

مفاھيم ونظريه ھاي جغرافيايي ٩٣٩۵٢١٢١۶۶٣۵
سياسي

سمت١٣٩۴٢٠١۵ويسيمفاھيم و نظريه ھاي جغرافياي سياسيكتاب١٠٠۶٣تستي٢٠١۶

سمت١٣٩٢٢٠١٣ويسيدرآمدي بر دولت محليكتاب٩٢۵٨تستي٢٠١۶دولت وحكومت محلي١٠٣٩۵٢١٢١۶۶٣۶
روش تحقيق درجغرافياي ١١٣٩۵٢١٢١۶۶٣٧

سياسي
مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶

)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني
سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا

مفاھيم و (فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك كتاب٩٢۶٠تستي٢٠١۶جغرافياي سياسي فضاي مجازي١٢٣٩۵٢١٢١۶۶٣٨
)ھا در عصر فضاي مجازي نظريه

سمت١٣٩٢٢٠١٢مجتھدزاده

سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي١١٨١۶درجغرافياي سياسي GISكاربرد ١٣٣٩۵٢١٢١۶۶٣٩
ريزي شھري،ومنطقه اي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

جغرافياي انتخابات با تأكيد بر انتخابات كتاب٩٢۶٧تستي٢٠١۶جغرافياي انتخابات١۴٣٩۵٢١٢١۶۶۴٠
رياست جمھوري در ايران

دانشگاه ١٣٩٢٢٠١٣كاوياني
خوارزمي

استراتژي و روشھاي برنامه ريزي كتاب۶٨٨٧تستي٢٠١۶جغرافياوراھبرد ملي١۵٣٩۵٢١٢١۶۶۴١
استراتژيك

وزارت امور ١٣٩٣٢٠٠۵سعيده لطفيان
خارجه

سازماندھي سياسي فضاي ١۶٣٩۵٢١٢١۶۶۴٢
شھري

زھرا احمدي پور،قاسم قنبري سازماندھي سياسي فضاكتاب٨٠٨۶تستي٢٠١۶
،قاسم کرمي

سازمان ١٣٩١٢٠١٢
جغرافيايي 

نيروھاي 
مسلح

جھاني شدن :كالن شھرھاي جھانيكتاب٩٢۶٨تستي٢٠١۶جھان شھرھا وديپلماسي شھري١٧٣٩۵٢١٢١۶۶۴٣
شھرھا در دنياي سرمايه داري

انجمن ١٣٩٢٢٠١٣داوديجان رناي شورت
ژئوپليتيك ايران

ھيون -جان رناي شورت ، يونگجھاني شدن و شھركتاب٩٢۶٩تستي٢٠١۶ژئو پليتيك شھري١٨٣٩۵٢١٢١۶۶۴۴
كيم

جھاد ١٣٨۶٢٠٠٧رستمي -پوراحمد 
دانشگاھي

.حذف شود ۴و  ٢فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حافظ نياجغرافياي سياسي ايرانكتاب٩٢٧٠تستي٢٠١۶جغرافياي سياسي ايران١٩٣٩۵٢١٢١۶۶۴۵
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢٠٣٩۵٢١٢١۶۶۴۶
ديدگاھھاي برنامه ريزي محيط ٢١٣٩۵٢١٢١۶۶۴٧

آموزش (زيست شھري درايران
)محور

ريزي محيط زيست شھري  برنامهكتاب٩٠٧۴تستي٢٠١۶
المللي ھا و راھبردھاي بين سياست

-مشكيني-ضرابيگرت درو -دونالد ميلر 
مھدنژاد-پرھيز

انتشارات پارس١٣٩٣٢٠١۴
ضيا

٢٣و  ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، ١٣، ١١، ٩، ٨، ۶، ٢، ١فصل ھاي 
.مطالعه شود

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١٠:۴٢ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-٢٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
متون تخصصي جغرافياي ٢٣٩۵٢١٢١٢٢١١

روستايي
 An Introduction to Rural GeographyAndrew W. Gilg١٣۶٣١٩٨۴Edwardكتاب٨۴٧۶تستي٢٠١۶

Arnold
.مطالعه شود ٩و  ٨، ۴، ١فصل ھاي 

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٠۴٢
سمت١٣٩١٢٠١٢عباس سعيديمباني جغرافياي روستاييكتاب٧۴٨٧تستي٢٠١٢مباني جغرافياي روستايي۴٣٩۵٢١٢١۶٠۶۴
.مطالعه شود ١٨و  ١٧، ١۶، ١۵فصل ھاي سمت١٣٩٣٢٠١٣شاپور گودرزي نژادپروفسور پيترھاگت)جلد دوم(جغرافياي تركيبي نو كتاب٧٣٨٧تستي٢٠١۶اقتصادفضا۵٣٩۵٢١٢١۶٢۶٩
سمت١٣٩١٢٠١٢شاپور گودرزي نژادپيترھاگت)١جلد (جغرافياي تركيبي نو كتاب٧٣٨۶تستي٢٠١۶انسان ومحيط۶٣٩۵٢١٢١۶٢٧٠
ديدگاه ھاي نودر جغرافياي شھري جلد كتاب٧۴٢۶تستي٢٠١۶جغرافياي شھري پيشرفته٧٣٩۵٢١٢١۶٢٧١

اول
.مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٧، ۶، ۴فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حسين شكويي

ديدگاھھاونظريه ھاي توسعه ٨٣٩۵٢١٢١۶٢٧٢
روستايي

سمت١٣٩٢٢٠١٣ابراھيمي -پايلي يزدي نظريه ھاي توسعه روستاييكتاب٧۵٣۴تستي و تشريحي٢٠١۶

روش تحقيق درجغرافياوبرنامه ٩٣٩۵٢١٢١۶٢٧۴
ريزي روستايي

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا

جغرافياي رابطه ١٠٣٩۵٢١٢١۶٢٧۶
شھروروستادرايران

سمت١٣٩١٢٠١٢سناجردي -پاپلينظريه ھاي شھر و پيرامونكتاب٧۵٣۵تستي١١٨١۶

مطالعات محيطي دربرنامه ريزي ١١٣٩۵٢١٢١۶٢٧٧
روستايي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كارگاه برنامه ريزي روستايي پروژه١٢٣٩۵٢١٢١۶٢٧٨
دربرنامه ريزي روستاييGISكاربرد١٣٣٩۵٢١٢١۶٢٧٩

)٢(
سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي١١٨١۶

ريزي شھري،ومنطقه اي
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

برنامه ريزي روستايي ١۴٣٩۵٢١٢١۶٢٨٠
باتاكيدبرايران

مقدمه اي بر بر نامه ريزي توسعه كتاب٧۵٢١تستي١١٨١۶
)ديدگاھھا و روشھا(روستايي 

سمت١٣٩٢٢٠١٣محمود جمعه پور

برنامه ريزي روستايي ٣٩۵٢١٢١۶٢٨٠
باتاكيدبرايران

قومس١٣٩٠٢٠٠٩محمد رضا رضوانيبرنامه ريزي توسعه روستايي در ايرانكتاب٧٨١٢تستي

برنامه ريزي كشاورزي ١۵٣٩۵٢١٢١۶٢٨١
باتاكيدبرايران

سمت١٣٩٢٢٠١٣علي شكوريسياستھاي توسعه كشاورزي در ايرانكتاب٧۴۵٨تستي و تشريحي١١٨١۶

استفاده ازكامپيوتردربرنامه ريزي ١۶٣٩۵٢١٢١۶٢٨۴
روستايي

مسعود  -مھدي طاھر خاني كاربرد آمار در جغرافياكتاب٧٧۶۶تستي١١٨١۶
مھدوي

قومس١٣٩١٢٠١٢

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستي٢٠١۶مكتب ھاي جغرافيايي١٧٣٩۵٢١٢١۶٢٨٩
)دوم 

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

(انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا جلد كتاب٧٩۵۶تستيمكتب ھاي جغرافيايي٣٩۵٢١٢١۶٢٨٩
١(

.مطالعه شود ۶و  ۴فصل ھاي گيتا شناسي١٣٩١٢٠١٢حسين شكوئي

مديريت : اداره امور حكومتھاي محلي كتاب٧٢٨٨تستي١١٨١۶مديريت روستائي١٨٣٩۵٢١٢١۶٢٩٨
شوراھا و شھرداريھا

سمت١٣٩١٢٠١٢سيد محمد مقيمي

مديريت نوين روستايي در جستجوي راه كتاب٧٨٨٩تستيمديريت روستائي٣٩۵٢١٢١۶٢٩٨
كاري مناسب براي توسعه دھياري ھا

سيد عارف -سيد علي بدري 
موسوي

اشتياق نور١٣٨٩٢٠١٠

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي١٩٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
مباني سيستم اطالعات ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

كارگاه تحليل فضايي تخصصي ٢١٣٩۵٢١٢١۶۴٩١
آموزش ( برنامه ريزي روستايي

)محور 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

كارگاه تخصصي برنامه ريزي ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۴٩٢
)آموزش محور ( روستايي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

آموزش ( پروژه مطالعات روستايي٢٣٣٩۵٢١٢١۶۴٩٣
)محور 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٢۴٣٩۵٢١٢١۶۵٠١
آموزش (اقتصاد روستايي پيشرفته٢۵٣٩۵٢١٢١۶۵٠۴

)محور
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶مطالعات روستايي٢۶٣٩۵٢١٢١۶۵٠۵
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٧٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
پيام نور١٣٩٠٢٠١١شھال كاظمي پورروشھاي مقدماتي تحليل جمعيتآزمايشي ۵٣٨٩تستي٢٠٨روشھاي تحليل جمعيت٢٨٣٩۵٢١٢٢٢٠۶١
پيام نور١٣٩٢٢٠١٢ھوشمند عطاييفناوري اطالعات كاربرد آن در جغرافياآزمايشي ۵۶٣٧تستيIT١١۴١۶فناوري اطالعات٢٩٣٩۵٢١۵١١٠١٧
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دانشگاه پيام نور
١۵:١٨ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مديريت توسعه پايدارروستايي-جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-٢٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
سمت١٣٩١٢٠١٢عباس سعيديمباني جغرافياي روستاييكتاب٧۴٨٧تستي٢٠١٢مباني جغرافياي روستايي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٧٨
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

اصول و روشھاي برنامه ريزي ۵٣٩۵٢١٢١۶۴١٨
روستايي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١حسين آسايشاصول و روشھاي برنامه ريزي روستاييدرسنامه۴٨٩٩تستي٢٠٨

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴٢۵
ريزي منطقه اي

مكتب ھا ،نظريه ھا و مدل ھاي برنامه كتاب۶۵۵۶تستي٢٠١٢
وبرنامه ريزي منطقه اي

دانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١كرامت هللا زياري

روشھا وفنون تصميم گيري ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣٩
دربرنامه ريزي روستايي

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه ٨٣٩۵٢١٢١۶۵۴٠
وبرنامه ريزي روستايي

سمت١٣٩٢٢٠١٣ابراھيمي -پايلي يزدي نظريه ھاي توسعه روستاييكتاب٧۵٣۴تستي و تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶موسوي -طالشيحقوق و قوانين روستاييآزمايشي ١٠٣٨٩تستي و تشريحي٢٠١۶حقوق و قوانين روستايي٩٣٩۵٢١٢١۶۵۴١
بر نامه ريزي محيطي درنواحي ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵۴٢

روستايي
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶سلطاني، صالحيبرنامه ريزي محيطي در نواحي روستاييآزمايشي ٨٧٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

پيام نور١٣٩١٢٠١٢نصيري-طالشيتحليلھاي آماري در برنامه ريزي روستاييجزوه٧١٩٩تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

مسعود  -مھدي طاھر خاني كاربرد آمار در جغرافياكتاب٧٧۶۶تستي و تشريحي
مھدوي

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي قومس١٣٩١٢٠١٢

تحليل فضايي روابط شھر و ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢سناجردي -پاپلينظريه ھاي شھر و پيرامونكتاب٧۵٣۵تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل فضايي روابط شھر و ٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

شھري در -روابط و پيوندھاي روستايي كتاب٧٧٢٧تستي و تشريحي
ايران

 ١٨٩تا صفحه  ١۴۶و صفحه  ١٢٧تا صفحه  ١٠١از صفحه مھر مينو١٣٩٠٢٠١١عباس سعيدي
.حذف شود

برنامه ريزي محيط زيست شھري ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۵٠
)آموزش محور(درايران

مجموعه مباحث و روشھاي شھرسازي كتاب٨٣۵٠تستي٢٠١۶
جلد دوم) محيط زيست(

مرکز مطالعات ١٣٨٧٢٠٠٨كامبيز بھرام سلطاني
و تحقيقات 

شھرسازي و 
معماري

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵٧٠
روستايي

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

 GIS , RSفناوري ھاي جغرافيايي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵٧١
دربرنامه ريزي روستايي

فناوري ھاي جغرافيايي در برنامه ريزي آزمايشي ٩۶۵۶تستي و تشريحي١١٨١۶
روستايي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

مديريت راھبردي توسعه ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵٩٢
روستايي

مديريت : اداره امور حكومتھاي محلي كتاب٧٢٨٨تستي و تشريحي١١٨١۶
شوراھا و شھرداريھا

.مطالعه شود ۵و  ۴فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢سيد محمد مقيمي

مديريت راھبردي توسعه ٣٩۵٢١٢١۶۵٩٢
روستايي

بنيانھاي (مديريت توسعه روستاييكتاب٨٣۴٨تستي و تشريحي
)نظري

-سمت ١٣٨٩٢٠١٠الدين افتخاري ركن
دانشگاه تھران

برنامه ريزي مديريت ريسك و ١٧٣٩۵٢١٢١۶۵٩٣
مخاطرات در مناطق روستايي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

 -مديريت توسعه پايدار كالبدي ١٨٣٩۵٢١٢١۶۵٩۴
فضايي و اكولوژيك مناطق 

روستايي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵فصل ھاي قومس١٣٩٠٢٠٠٩محمد رضا رضوانيبرنامه ريزي توسعه روستايي در ايرانكتاب٧٨١٢تستي و تشريحي١١٨١۶

 -مديريت توسعه پايدار كالبدي ٣٩۵٢١٢١۶۵٩۴
فضايي و اكولوژيك مناطق 

روستايي

.مطالعه شود ٣و  ٢، ١فصل ھاي اطالعات١٣٨٧٢٠٠٨ازكيا ، ايمانيتوسعه پايدار روستاييكتاب٨٣۴٠تستي و تشريحي

 -مديريت توسعه پايدار كالبدي ٣٩۵٢١٢١۶۵٩۴
فضايي و اكولوژيك مناطق 

روستايي

يابي و استقرار روستاھاي  شالوده مكانكتاب٨٣۴٩تستي و تشريحي
جديد

بنياد مسكن ١٣٨٨٢٠٠٩سعيدي ، حسيني حاصل
انقالب 
اسالمي

.مطالعه شود ٩و  ٣فصل ھاي 

 -مديريت توسعه پايدار كالبدي ٣٩۵٢١٢١۶۵٩۴
فضايي و اكولوژيك مناطق 

روستايي

سازي اراضي  الگوھا و روشھاي آمادهكتاب٨٣۵۴تستي و تشريحي
روستايي

بنياد مسكن ١٣٨٩٢٠١٠مشيري ، سعيدي
انقالب 
اسالمي

.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي 

مديريت توسعه پايدار اجتماعي و ١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٩۵
اقتصادي مناطق روستايي

.مطالعه شود ١٣و  ١١، ٩، ٧فصل ھاي اطالعات١٣٨٧٢٠٠٨ازكيا ، ايمانيتوسعه پايدار روستاييكتاب٨٣۴٠تستي و تشريحي٢٠١۶

مديريت توسعه پايدار اجتماعي و ٣٩۵٢١٢١۶۵٩۵
اقتصادي مناطق روستايي

از ديدگاه (توسعه و كشاورزي پايدار كتاب٨٣۵۵تستي و تشريحي
)اقتصاد روستايي

.مطالعه شود ٣و  ٢فصل ھاي تھران١٣٨٨٢٠٠٩مطيعي لنگرودي ، شمايي

مديريت توسعه پايدار اجتماعي و ٣٩۵٢١٢١۶۵٩۵
اقتصادي مناطق روستايي

راھبردھا و سياستھاي توسعه پايدار كتاب٨٨۵٩تستي و تشريحي
روستايي در جنوب شرقي آسيا

.مطالعه شود ۴مقدمه و فصل گستر سخن١٣٩١٢٠١٢طالشي ، بيدخوري
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كارگاه مديريت توسعه پايدار ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٩۶
روستايي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري(سمينار ٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٠٣

Page 2 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١۵:١٨ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مديريت توسعه پايدارروستايي-جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-٢٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

سياستھاي توسعه مسكن ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٠۴
)اموزش محور(شھري درايران

مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن سندجزوه١٠١٠۵تستي٢٠١۶
راھبردي و چشم انداز کالن بخش 

١۴٠۵مسکن درافق 

وزارت راه و ١٣٩٣٢٠١۴وزارت راه و شھرسازي
شھرسازي

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 3 of 3حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١۵:٢٠ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

سازماندھي مناطق عشايري-جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-٢٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
سمت١٣٩١٢٠١٢عباس سعيديمباني جغرافياي روستاييكتاب٧۴٨٧تستي٢٠١٢مباني جغرافياي روستايي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٧٨
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

اصول و روشھاي برنامه ريزي ۵٣٩۵٢١٢١۶۴١٨
روستايي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١حسين آسايشاصول و روشھاي برنامه ريزي روستاييدرسنامه۴٨٩٩تستي٢٠٨

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴٢۵
ريزي منطقه اي

مكتب ھا ،نظريه ھا و مدل ھاي برنامه كتاب۶۵۵۶تستي٢٠١٢
وبرنامه ريزي منطقه اي

دانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١كرامت هللا زياري

روشھا وفنون تصميم گيري ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣٩
دربرنامه ريزي روستايي

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه ٨٣٩۵٢١٢١۶۵۴٠
وبرنامه ريزي روستايي

سمت١٣٩٢٢٠١٣ابراھيمي -پايلي يزدي نظريه ھاي توسعه روستاييكتاب٧۵٣۴تستي و تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶موسوي -طالشيحقوق و قوانين روستاييآزمايشي ١٠٣٨٩تستي و تشريحي٢٠١۶حقوق و قوانين روستايي٩٣٩۵٢١٢١۶۵۴١
بر نامه ريزي محيطي درنواحي ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵۴٢

روستايي
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶سلطاني، صالحيبرنامه ريزي محيطي در نواحي روستاييآزمايشي ٨٧٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

پيام نور١٣٩١٢٠١٢نصيري-طالشيتحليلھاي آماري در برنامه ريزي روستاييجزوه٧١٩٩تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

مسعود  -مھدي طاھر خاني كاربرد آمار در جغرافياكتاب٧٧۶۶تستي و تشريحي
مھدوي

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي قومس١٣٩١٢٠١٢

تحليل فضايي روابط شھر و ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢سناجردي -پاپلينظريه ھاي شھر و پيرامونكتاب٧۵٣۵تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل فضايي روابط شھر و ٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

شھري در -روابط و پيوندھاي روستايي كتاب٧٧٢٧تستي و تشريحي
ايران

 ١٨٩تا صفحه  ١۴۶و صفحه  ١٢٧تا صفحه  ١٠١از صفحه مھر مينو١٣٩٠٢٠١١عباس سعيدي
.حذف شود

برنامه ريزي محيط زيست شھري ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۵٠
)آموزش محور(درايران

مجموعه مباحث و روشھاي شھرسازي كتاب٨٣۵٠تستي٢٠١۶
جلد دوم) محيط زيست(

مرکز مطالعات ١٣٨٧٢٠٠٨كامبيز بھرام سلطاني
و تحقيقات 

شھرسازي و 
معماري

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵٧٠
روستايي

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

 GIS , RSفناوري ھاي جغرافيايي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵٧١
دربرنامه ريزي روستايي

فناوري ھاي جغرافيايي در برنامه ريزي آزمايشي ٩۶۵۶تستي و تشريحي١١٨١۶
روستايي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

تاريخچه و روند تحوالت جامعه ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵٨٧
عشايري با تاكيد بر ايران

تاريخچه و روند تحوالت جامعه عشايري باجزوه٨٨١٠تستي و تشريحي٢٠١۶
تأكيد بر ايران

نور پيام١٣٩٠٢٠١١صالحي اصفھاني

برنامه ريزي توسعه پايدار عشاير ١٧٣٩۵٢١٢١۶۵٨٨
ايران

ھاي ساماندھي  ريزي و شيوه برنامهكتاب٨٣۴٣تستي و تشريحي٢٠١۶
كوچندگي

دانشگاه آزاد ١٣٨٠٢٠٠١بخشنده نصرت
سمنان

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶تعيين ظرفيت چرا و مديريت مراتع١٨٣٩۵٢١٢١۶۵٨٩
کارآفريني و برنامه ريزي توسعه كتاب١٠٠٨١تستي٢٠١۶كار آفريني عشايري١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٩٠

روستايي
دارخوين١٣٩٣٢٠١۴صادقي -صيدايي

نصراله  -سيد رحيم مشيري اقتصاد كوچ نشينان ايرانآزمايشي ۵١٩١تستي و تشريحي٢٠١۶اقتصاد مناطق عشايري ايران٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٩١
مواليي ھشجين

پيام نور١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري(سمينار ٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٠٣
سياستھاي توسعه مسكن ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٠۴

)اموزش محور(شھري درايران
مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن سندجزوه١٠١٠۵تستي٢٠١۶

راھبردي و چشم انداز کالن بخش 
١۴٠۵مسکن درافق 

وزارت راه و ١٣٩٣٢٠١۴وزارت راه و شھرسازي
شھرسازي

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١۵:١٣ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

اقتصادفضا-جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-٣١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
سمت١٣٩١٢٠١٢عباس سعيديمباني جغرافياي روستاييكتاب٧۴٨٧تستي٢٠١٢مباني جغرافياي روستايي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٧٨
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

اصول و روشھاي برنامه ريزي ۵٣٩۵٢١٢١۶۴١٨
روستايي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١حسين آسايشاصول و روشھاي برنامه ريزي روستاييدرسنامه۴٨٩٩تستي٢٠٨

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴٢۵
ريزي منطقه اي

مكتب ھا ،نظريه ھا و مدل ھاي برنامه كتاب۶۵۵۶تستي٢٠١٢
وبرنامه ريزي منطقه اي

دانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١كرامت هللا زياري

روشھا وفنون تصميم گيري ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣٩
دربرنامه ريزي روستايي

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه ٨٣٩۵٢١٢١۶۵۴٠
وبرنامه ريزي روستايي

سمت١٣٩٢٢٠١٣ابراھيمي -پايلي يزدي نظريه ھاي توسعه روستاييكتاب٧۵٣۴تستي و تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶موسوي -طالشيحقوق و قوانين روستاييآزمايشي ١٠٣٨٩تستي و تشريحي٢٠١۶حقوق و قوانين روستايي٩٣٩۵٢١٢١۶۵۴١
بر نامه ريزي محيطي درنواحي ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵۴٢

روستايي
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶سلطاني، صالحيبرنامه ريزي محيطي در نواحي روستاييآزمايشي ٨٧٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

پيام نور١٣٩١٢٠١٢نصيري-طالشيتحليلھاي آماري در برنامه ريزي روستاييجزوه٧١٩٩تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

مسعود  -مھدي طاھر خاني كاربرد آمار در جغرافياكتاب٧٧۶۶تستي و تشريحي
مھدوي

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي قومس١٣٩١٢٠١٢

تحليل فضايي روابط شھر و ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢سناجردي -پاپلينظريه ھاي شھر و پيرامونكتاب٧۵٣۵تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل فضايي روابط شھر و ٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

شھري در -روابط و پيوندھاي روستايي كتاب٧٧٢٧تستي و تشريحي
ايران

 ١٨٩تا صفحه  ١۴۶و صفحه  ١٢٧تا صفحه  ١٠١از صفحه مھر مينو١٣٩٠٢٠١١عباس سعيدي
.حذف شود

برنامه ريزي محيط زيست شھري ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۵٠
)آموزش محور(درايران

مجموعه مباحث و روشھاي شھرسازي كتاب٨٣۵٠تستي٢٠١۶
جلد دوم) محيط زيست(

مرکز مطالعات ١٣٨٧٢٠٠٨كامبيز بھرام سلطاني
و تحقيقات 

شھرسازي و 
معماري

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵٧٠
روستايي

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

 GIS , RSفناوري ھاي جغرافيايي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵٧١
دربرنامه ريزي روستايي

فناوري ھاي جغرافيايي در برنامه ريزي آزمايشي ٩۶۵۶تستي و تشريحي١١٨١۶
روستايي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

اقتصادخرد وكالن وبرنامه ريزي ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵٧٢
اقتصادي

فرھاد خداداد  -جمشيد پژويانكليات علم اقتصادآزمايشي ۵٠٩٧تستي و تشريحي٢٠١۶
يگانه موسي جھرمي -كاشي

پيام نور١٣٩٢٢٠١٣

توسعه جغرافيا ونظريه ھاي ١٧٣٩۵٢١٢١۶۵٧٣
اقتصادي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

توان ھاي محيطي واقتصاد فضاي ١٨٣٩۵٢١٢١۶۵٧۴
روستايي

-سياوش دھقانيانباتمن.اي-پيرس .دي-ترنر.ك .آراقتصاد محيط زيستكتاب۶٠١۵تستي و تشريحي٢٠١۶
علي -عوض كوچكي 

دانشگاه ١٣٨۴٢٠٠۵
فردوسي 
مشھد

مفاھيم، اصول، روش (توسعه كشاورزي كتاب٨٣۴٧تستي و تشريحي١١٨١۶برنامه ريزي اقتصاد روستايي١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٧۵
سازي  ريزي در يكپارچه تحقيق، برنامه

)اراضي كشاورزي

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢الدين افتخاري ركن

به نشر١٣٨۶٢٠٠٧ياردوستياي بر اقتصاد روستايي مقدمهكتاب٨٣۵٨تستي و تشريحيبرنامه ريزي اقتصاد روستايي٣٩۵٢١٢١۶۵٧۵
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كارگاه برنامه ريزي اقتصاد فضا٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٧۶
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري (سمينار ٢١٣٩۵٢١٢١۶۵٨۶
سياستھاي توسعه مسكن ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٠۴

)اموزش محور(شھري درايران
مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن سندجزوه١٠١٠۵تستي٢٠١۶

راھبردي و چشم انداز کالن بخش 
١۴٠۵مسکن درافق 

وزارت راه و ١٣٩٣٢٠١۴وزارت راه و شھرسازي
شھرسازي

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١۵:١۶ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

برنامه ريزي كالبدي-جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-٣٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
سمت١٣٩١٢٠١٢عباس سعيديمباني جغرافياي روستاييكتاب٧۴٨٧تستي٢٠١٢مباني جغرافياي روستايي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٧٨
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

اصول و روشھاي برنامه ريزي ۵٣٩۵٢١٢١۶۴١٨
روستايي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١حسين آسايشاصول و روشھاي برنامه ريزي روستاييدرسنامه۴٨٩٩تستي٢٠٨

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴٢۵
ريزي منطقه اي

مكتب ھا ،نظريه ھا و مدل ھاي برنامه كتاب۶۵۵۶تستي٢٠١٢
وبرنامه ريزي منطقه اي

دانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١كرامت هللا زياري

روشھا وفنون تصميم گيري ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣٩
دربرنامه ريزي روستايي

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه ٨٣٩۵٢١٢١۶۵۴٠
وبرنامه ريزي روستايي

سمت١٣٩٢٢٠١٣ابراھيمي -پايلي يزدي نظريه ھاي توسعه روستاييكتاب٧۵٣۴تستي و تشريحي٢٠١۶

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶موسوي -طالشيحقوق و قوانين روستاييآزمايشي ١٠٣٨٩تستي و تشريحي٢٠١۶حقوق و قوانين روستايي٩٣٩۵٢١٢١۶۵۴١
بر نامه ريزي محيطي درنواحي ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵۴٢

روستايي
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶سلطاني، صالحيبرنامه ريزي محيطي در نواحي روستاييآزمايشي ٨٧٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

پيام نور١٣٩١٢٠١٢نصيري-طالشيتحليلھاي آماري در برنامه ريزي روستاييجزوه٧١٩٩تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي ٣٩۵٢١٢١۶۵۴٣
روستايي

مسعود  -مھدي طاھر خاني كاربرد آمار در جغرافياكتاب٧٧۶۶تستي و تشريحي
مھدوي

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي قومس١٣٩١٢٠١٢

تحليل فضايي روابط شھر و ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢سناجردي -پاپلينظريه ھاي شھر و پيرامونكتاب٧۵٣۵تستي و تشريحي٢٠١۶

تحليل فضايي روابط شھر و ٣٩۵٢١٢١۶۵۴۴
روستايي

شھري در -روابط و پيوندھاي روستايي كتاب٧٧٢٧تستي و تشريحي
ايران

 ١٨٩تا صفحه  ١۴۶و صفحه  ١٢٧تا صفحه  ١٠١از صفحه مھر مينو١٣٩٠٢٠١١عباس سعيدي
.حذف شود

برنامه ريزي محيط زيست شھري ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۵٠
)آموزش محور(درايران

مجموعه مباحث و روشھاي شھرسازي كتاب٨٣۵٠تستي٢٠١۶
جلد دوم) محيط زيست(

مرکز مطالعات ١٣٨٧٢٠٠٨كامبيز بھرام سلطاني
و تحقيقات 

شھرسازي و 
معماري

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵٧٠
روستايي

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

 GIS , RSفناوري ھاي جغرافيايي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵٧١
دربرنامه ريزي روستايي

فناوري ھاي جغرافيايي در برنامه ريزي آزمايشي ٩۶۵۶تستي و تشريحي١١٨١۶
روستايي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري (سمينار ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵٧٧
برنامه ريزي مكان يابي ١٧٣٩۵٢١٢١۶۵٧٨

استقرارگاھھاي روستايي
يابي و استقرار روستاھاي  شالوده مكانكتاب٨٣۴٩تستي و تشريحي١١٨١۶

جديد
بنياد مسكن ١٣٨٨٢٠٠٩سعيدي ، حسيني حاصل

انقالب 
اسالمي

.حذف شود ۵و  ۴فصل ھاي 

برنامه ريزي مكان يابي ٣٩۵٢١٢١۶۵٧٨
استقرارگاھھاي روستايي

اي  ريزي منطقه مدلھاي كمي در برنامهكتاب٨٣۵١تستي و تشريحي
شھري و روستايي

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٧، ۶، ١فصل ھاي صبا فرھنگ١٣٩١٢٠١٢كالنتري

برنامه ريزي مديريت ريسك ١٨٣٩۵٢١٢١۶۵٧٩
ومخاطرات درمناطق روستايي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

بنياد مسكن ١٣٩١٢٠١٢احديان ، محمديبافت شناسي روستايي كشوركتاب٨٣٣٩تستي و تشريحي١١٨١۶برنامه ريزي مسكن روستايي١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٨٠
انقالب 
اسالمي

.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي 

ھاي  ھاي سكونت گزيني و گونه شيوهكتاب٨٧٢١تستي و تشريحيبرنامه ريزي مسكن روستايي٣٩۵٢١٢١۶۵٨٠
مساكن روستايي

بنياد مسكن ١٣٧۵١٩٩۶طالب، سعيدي
انقالب 
اسالمي

.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي 

بنياد مسكن ١٣٨٩٢٠١٠پور سرتيپيشناسي معماري روستا آسيبكتاب٨٨۶٢تستي و تشريحيبرنامه ريزي مسكن روستايي٣٩۵٢١٢١۶۵٨٠
انقالب 
اسالمي

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢فصل ھاي 

برنامه ريزي كالبدي ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٨١
سكونتگاھھاي روستايي

برنامه ريزي کالبدي سکونتگاھھاي جزوه١٠٠۶۴تستي و تشريحي١١٨١۶
روستايي

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶طالشي، عزيزپور

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كارگاه برنامه ريزي كالبدي٢١٣٩۵٢١٢١۶۵٨٢
سياستھاي توسعه مسكن ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٠۴

)اموزش محور(شھري درايران
مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن سندجزوه١٠١٠۵تستي٢٠١۶

راھبردي و چشم انداز کالن بخش 
١۴٠۵مسکن درافق 

وزارت راه و ١٣٩٣٢٠١۴وزارت راه و شھرسازي
شھرسازي

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١٢:١٨ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

آمايش شھري-جغرافياوبرنامه ريزي شھري-٣٣: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١شھال كاظمي پورروشھاي مقدماتي تحليل جمعيتآزمايشي ۵٣٨٩تستي٢٠٨روش ھاي تحليل جمعيت۵٣٩۵٢١٢١۶۴٢١
ديدگاه ھاي نودر جغرافياي شھري جلد كتاب٧۴٢۶تستي٢٠١۶مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا۶٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴

اول
.مطالعه شود ١١و  ۴فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حسين شكويي

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستيمكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴
)دوم 

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣۵
اسالمي

مركز مطالعاتي١٣٨٧٢٠٠٨مشكيني، حبيبيھشام مرتضياصول سنتي ساخت و ساز در اسالمكتاب٨٣۵٧تستي٢٠١۶
و تحقيقاتي 

شھرسازي و 
معماري

.تا آخر کتاب مطالعه شود ٢از فصل 

سياستھاي فضايي دربرنامه ريزي٨٣٩۵٢١٢١۶۵٣۶
شھري

ساماندھي و آمايش سياسي فضاي كتاب١٠٠٨٠تستي٢٠١۶
شھري

سمت١٣٩۴٢٠١۵احمدي پور، قادري حاجت

كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه ٩٣٩۵٢١٢١۶۵٣٧
ريزي شھري

کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي كتاب١٠١٠۶تستي٢٠١۶
شھري و روستايي

مطالعه شود ۶و  ۴، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢رجائي

مدلھا وفنون تصميم گيري ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵٣٨
دربرنامه ريزي شھري

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

روشھاي تحقيق درجغرافيا وبرنامه١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴۶
ريزي شھري

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد رضا پور محمديبرنامه ريزي كاربري اراضي شھريكتاب٧٣٣٧تستي١١٨١۶برنامه ريزي كاربري اراضي شھري١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴٩
برنامه ريزي محيط زيست شھري ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۵٠

)آموزش محور(درايران
مجموعه مباحث و روشھاي شھرسازي كتاب٨٣۵٠تستي٢٠١۶

جلد دوم) محيط زيست(
مرکز مطالعات ١٣٨٧٢٠٠٨كامبيز بھرام سلطاني

و تحقيقات 
شھرسازي و 

معماري
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵۵٣
آموزش (برنامه ريزي منطقه اي١۵٣٩۵٢١٢١۶۵۵۴

)محور 
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠طالشياصول و مباني برنامه ريزي منطقه ايجزوه٧١٨١تستي٢٠١۶

برنامه ريزي مجتمع ھاي زيستي ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵۵۶
و شھرھاي جديد

.مطالعه شود ۵فصل سمت١٣٩٢٢٠١٢كرامت هللا زياريبرنامه ريزي شھرھاي جديدكتاب٧٣٣۶تستي٢٠١۶

برنامه ريزي مجتمع ھاي زيستي ٣٩۵٢١٢١۶۵۵۶
و شھرھاي جديد

برنامه ريزي مجتمع ھاي زيستي و آزمايشي ٩۶۵٧تستي
شھرھاي جديد

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴مرصوصي

انتشارات ١٣٩٣٢٠١۴قرباني و ھمکاراننگرشي بر الگوھاي نوين آمايش شھريكتاب١٠٠۶١تستي٢٠١۶دبد گاھھاي آمايش شھري١٧٣٩۵٢١٢١۶۵۵٧
فروزش

دانشگاه ھنر١٣٩٠٢٠١١ايرج اسدي-ناصر برك پورمديريت و حكمروايي شھريكتاب٨٣۴٢تستي٢٠١۶مديريت شھري وتوسعه فضايي١٨٣٩۵٢١٢١۶۵۵٨
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كارگاه آمايش شھري ومنطقه اي١٩٣٩۵٢١٢١۶۵۵٩
حقوق وقوانين شھري ومنطقه اي٢٠٣٩۵٢١٢١۶۶٠٢

درايران
.مطالعه شود ٩و  ۶،  ۵،  ٣،  ٢،  ١فصل ھاي مجد١٣٩۵٢٠١۶غالمرضا كاميارحقوق شھري و شھرسازيكتاب۶٧٠٧تستي٢٠١۶

كاربرد آماروسيستم اطالعات ٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي١١٨١۶
ريزي شھري،ومنطقه اي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

كاربرد آماروسيستم اطالعات ٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تا انتھاي  ۶١و از صفحه  ۵٢از ابتدا تا انتھاي صفحه قومس١٣٩٣٢٠١۴پورطاھريکاربرد آمار در علوم جغرافياييكتاب٩۵٠٢تستي
مطالعه  ١۶١تا انتھاي صفحه  ١٣۵و از صفحه  ٩۶صفحه 
.شود

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١۴:۴٩ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

محيط زيست شھري-جغرافياوبرنامه ريزي شھري-٣۴: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١شھال كاظمي پورروشھاي مقدماتي تحليل جمعيتآزمايشي ۵٣٨٩تستي٢٠٨روش ھاي تحليل جمعيت۵٣٩۵٢١٢١۶۴٢١
ديدگاه ھاي نودر جغرافياي شھري جلد كتاب٧۴٢۶تستي٢٠١۶مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا۶٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴

اول
.مطالعه شود ١١و  ۴فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حسين شكويي

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستيمكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴
)دوم 

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣۵
اسالمي

مركز مطالعاتي١٣٨٧٢٠٠٨مشكيني، حبيبيھشام مرتضياصول سنتي ساخت و ساز در اسالمكتاب٨٣۵٧تستي٢٠١۶
و تحقيقاتي 

شھرسازي و 
معماري

.تا آخر کتاب مطالعه شود ٢از فصل 

سياستھاي فضايي دربرنامه ريزي٨٣٩۵٢١٢١۶۵٣۶
شھري

ساماندھي و آمايش سياسي فضاي كتاب١٠٠٨٠تستي٢٠١۶
شھري

سمت١٣٩۴٢٠١۵احمدي پور، قادري حاجت

كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه ٩٣٩۵٢١٢١۶۵٣٧
ريزي شھري

کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي كتاب١٠١٠۶تستي٢٠١۶
شھري و روستايي

مطالعه شود ۶و  ۴، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢رجائي

مدلھا وفنون تصميم گيري ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵٣٨
دربرنامه ريزي شھري

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

روشھاي تحقيق درجغرافيا وبرنامه١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴۶
ريزي شھري

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

ديدگاه ھاي برنامه ريزي محيط ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴٧
زيست شھري

ريزي محيط زيست شھري  برنامهكتاب٩٠٧۴تستي٢٠١۶
المللي ھا و راھبردھاي بين سياست

-مشكيني-ضرابيگرت درو -دونالد ميلر 
مھدنژاد-پرھيز

انتشارات پارس١٣٩٣٢٠١۴
ضيا

٢٣و  ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، ١٣، ١١، ٩، ٨، ۶، ٢، ١فصل ھاي 
.مطالعه شود

توان ھاي محيطي دربرنامه ريزي ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۴٨
توسعه پايدارشھري

مھكامه١٣٩٢٢٠١٣محمد تقي رھنماييھاي طبيعي و محيطي آن توان: ايرانكتاب٨٣۵٢تستي٢٠١۶

سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد رضا پور محمديبرنامه ريزي كاربري اراضي شھريكتاب٧٣٣٧تستي١١٨١۶برنامه ريزي كاربري اراضي شھري١۴٣٩۵٢١٢١۶۵۴٩
ارزيابي پيامدھاي زيست محيطي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵۵١

برنامه ھاي توسعه شھري
ميترا١٣٨۴٢٠٠۵مسعود منوريارزيابي اثرات زيست محيطيكتاب٨٠۴٨تستي٢٠١۶

كارگاه برنامه ريزي محيط زيست ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵۵٢
شھري

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

آموزش (برنامه ريزي منطقه اي١٧٣٩۵٢١٢١۶۵۵۴
)محور 

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠طالشياصول و مباني برنامه ريزي منطقه ايجزوه٧١٨١تستي٢٠١۶

حقوق وقوانين شھري ومنطقه اي١٨٣٩۵٢١٢١۶۵۵۵
)آموزش محور(درايران

.مطالعه شود ٩و  ۶،  ۵،  ٣،  ٢،  ١فصل ھاي مجد١٣٩۵٢٠١۶غالمرضا كاميارحقوق شھري و شھرسازيكتاب۶٧٠٧تستي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري (سمينار ١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٨٣
برنامه ريزي محيط زيست شھري ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۶٠١

درايران
مجموعه مباحث و روشھاي شھرسازي كتاب٨٣۵٠تستي٢٠١۶

جلد دوم) محيط زيست(
مرکز مطالعات ١٣٨٧٢٠٠٨كامبيز بھرام سلطاني

و تحقيقات 
شھرسازي و 

معماري
كاربرد آماروسيستم اطالعات ٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵

جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري
سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي١١٨١۶

ريزي شھري،ومنطقه اي
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

كاربرد آماروسيستم اطالعات ٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تا انتھاي  ۶١و از صفحه  ۵٢از ابتدا تا انتھاي صفحه قومس١٣٩٣٢٠١۴پورطاھريکاربرد آمار در علوم جغرافياييكتاب٩۵٠٢تستي
مطالعه  ١۶١تا انتھاي صفحه  ١٣۵و از صفحه  ٩۶صفحه 
.شود

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١۴:۵١ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

برنامه ريزي مسكن-جغرافياوبرنامه ريزي شھري-٣۵: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١شھال كاظمي پورروشھاي مقدماتي تحليل جمعيتآزمايشي ۵٣٨٩تستي٢٠٨روش ھاي تحليل جمعيت۵٣٩۵٢١٢١۶۴٢١
ديدگاه ھاي نودر جغرافياي شھري جلد كتاب٧۴٢۶تستي٢٠١۶مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا۶٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴

اول
.مطالعه شود ١١و  ۴فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حسين شكويي

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستيمكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴
)دوم 

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣۵
اسالمي

مركز مطالعاتي١٣٨٧٢٠٠٨مشكيني، حبيبيھشام مرتضياصول سنتي ساخت و ساز در اسالمكتاب٨٣۵٧تستي٢٠١۶
و تحقيقاتي 

شھرسازي و 
معماري

.تا آخر کتاب مطالعه شود ٢از فصل 

سياستھاي فضايي دربرنامه ريزي٨٣٩۵٢١٢١۶۵٣۶
شھري

ساماندھي و آمايش سياسي فضاي كتاب١٠٠٨٠تستي٢٠١۶
شھري

سمت١٣٩۴٢٠١۵احمدي پور، قادري حاجت

كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه ٩٣٩۵٢١٢١۶۵٣٧
ريزي شھري

کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي كتاب١٠١٠۶تستي٢٠١۶
شھري و روستايي

مطالعه شود ۶و  ۴، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢رجائي

مدلھا وفنون تصميم گيري ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵٣٨
دربرنامه ريزي شھري

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

روشھاي تحقيق درجغرافيا وبرنامه١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴۶
ريزي شھري

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد رضا پور محمديبرنامه ريزي كاربري اراضي شھريكتاب٧٣٣٧تستي١١٨١۶برنامه ريزي كاربري اراضي شھري١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴٩
آموزش (برنامه ريزي منطقه اي١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۵۴

)محور 
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠طالشياصول و مباني برنامه ريزي منطقه ايجزوه٧١٨١تستي٢٠١۶

برنامه ريزي بافتھاي فرسوده ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵۶۴
ومساله دارشھري در ايران

)آموزش محور (

.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي انتخاب١٣٩١٢٠١٢حبيبي، پوراحمد، مشکينيبھسازي و نوسازي بافت کھن شھريكتاب٨٣۴۵تستي٢٠١۶

ديدگاھھا وروشھاي برنامه ريزي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵۶۶
مسكن شھري

ديدگاھھا و روشھاي برنامه ريزي مسکن جزوه١٠٠٧٩تستي٢٠١۶
شھري

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶موسي کاظمي

ديدگاھھا وروشھاي برنامه ريزي ٣٩۵٢١٢١۶۵۶۶
مسكن شھري

سمت١٣٩٢٢٠١٣محمدرضا پور محمديبرنامه ريزي مسكنكتاب٧٣٣٨تستي

سكونتگاھھاي غيررسمي ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵۶٧
دركشورھاي درحال توسعه

سکونتگاھھاي غير رسمي و اسطوره كتاب٨٨۶٠تستي٢٠١۶
حاشيه نشيني

سازمان فناوري١٣٨٩٢٠١٠کيومرث ايراندوست
اطالعات و 

ارتباطات 
شھرداري 

تھران
جعفر قادري، علي ارتور اوساليوان)جلد اول(مباحثي در اقتصاد شھري كتاب۶١٨٣تستي٢٠١۶اقتصاد زمين ومسكن شھري١٧٣٩۵٢١٢١۶۵۶٨

قادري
.مطالعه شود) بخش دوم(تا انتھاي كتاب  ٢١١از صفحه نور علم١٣٩۴٢٠١۵

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كارگاه برنامه ريزي مسكن١٨٣٩۵٢١٢١۶۵۶٩
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري (سمينار ١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٨۴
سياستھاي توسعه مسكن ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۶٠٠

شھري درايران
مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن سندجزوه١٠١٠۵تستي٢٠١۶

راھبردي و چشم انداز کالن بخش 
١۴٠۵مسکن درافق 

وزارت راه و ١٣٩٣٢٠١۴وزارت راه و شھرسازي
شھرسازي

كاربرد آماروسيستم اطالعات ٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي١١٨١۶
ريزي شھري،ومنطقه اي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

كاربرد آماروسيستم اطالعات ٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تا انتھاي  ۶١و از صفحه  ۵٢از ابتدا تا انتھاي صفحه قومس١٣٩٣٢٠١۴پورطاھريکاربرد آمار در علوم جغرافياييكتاب٩۵٠٢تستي
مطالعه  ١۶١تا انتھاي صفحه  ١٣۵و از صفحه  ٩۶صفحه 
.شود

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١۴:۵٣ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

بھسازي ونوسازي-جغرافياوبرنامه ريزي شھري-٣۶: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١شھال كاظمي پورروشھاي مقدماتي تحليل جمعيتآزمايشي ۵٣٨٩تستي٢٠٨روش ھاي تحليل جمعيت۵٣٩۵٢١٢١۶۴٢١
ديدگاه ھاي نودر جغرافياي شھري جلد كتاب٧۴٢۶تستي٢٠١۶مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا۶٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴

اول
.مطالعه شود ١١و  ۴فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حسين شكويي

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستيمكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا٣٩۵٢١٢١۶۵٣۴
)دوم 

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ ٧٣٩۵٢١٢١۶۵٣۵
اسالمي

مركز مطالعاتي١٣٨٧٢٠٠٨مشكيني، حبيبيھشام مرتضياصول سنتي ساخت و ساز در اسالمكتاب٨٣۵٧تستي٢٠١۶
و تحقيقاتي 

شھرسازي و 
معماري

.تا آخر کتاب مطالعه شود ٢از فصل 

سياستھاي فضايي دربرنامه ريزي٨٣٩۵٢١٢١۶۵٣۶
شھري

ساماندھي و آمايش سياسي فضاي كتاب١٠٠٨٠تستي٢٠١۶
شھري

سمت١٣٩۴٢٠١۵احمدي پور، قادري حاجت

كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه ٩٣٩۵٢١٢١۶۵٣٧
ريزي شھري

کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي كتاب١٠١٠۶تستي٢٠١۶
شھري و روستايي

مطالعه شود ۶و  ۴، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢رجائي

مدلھا وفنون تصميم گيري ١٠٣٩۵٢١٢١۶۵٣٨
دربرنامه ريزي شھري

كاربرد روشھاي تصميم گيري چند كتاب٧۴٧٠تستي و تشريحي٢٠١۶
شاخصه در جغرافيا

 ١۶٨تا صفحه  ١٠٣و از صفحه  ٩٣تا صفحه  ١از صفحه سمت١٣٩٢٢٠١٣مھدي پور طاھري
.مطالعه شود

روشھاي تحقيق درجغرافيا وبرنامه١١٣٩۵٢١٢١۶۵۴۶
ريزي شھري

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

 ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي : براي واحد تئوري سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا
.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٠و براي واحد عملي از فصل 

سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد رضا پور محمديبرنامه ريزي كاربري اراضي شھريكتاب٧٣٣٧تستي١١٨١۶برنامه ريزي كاربري اراضي شھري١٢٣٩۵٢١٢١۶۵۴٩
آموزش (برنامه ريزي منطقه اي١٣٣٩۵٢١٢١۶۵۵۴

)محور 
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠طالشياصول و مباني برنامه ريزي منطقه ايجزوه٧١٨١تستي٢٠١۶

نظريه ھا ورويكردھاو تجارب ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵۶٠
بھسازي ونوسازي شھري

.مطالعه شود ٢و  ١فصل ھاي انتخاب١٣٩١٢٠١٢حبيبي، پوراحمد، مشکينيبھسازي و نوسازي بافت کھن شھريكتاب٨٣۴۵تستي٢٠١۶

برنامه ريزي وتوانمندسازي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵۶١
اجتماعات محلي شھري

برنامه ريزي و توانمندسازي اجتماعات جزوه٧٩۴۵تستي٢٠١۶
محلي شھر

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶گروه جغرافيا

ارزيابي پيامدھاي طرح ھاي ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵۶٢
بھسازي ونوسازي شھري

ھا برنامه ريزي ارزشيابي طرح ھا و برنامهكتاب٨٨۶١تستي٢٠١۶
شھري

آييژ١٣٨٨٢٠٠٩سيف الديني

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶كارگاه بھسازي ونوسازي شھري١٧٣٩۵٢١٢١۶۵۶٣
سياستھاي توسعه مسكن ١٨٣٩۵٢١٢١۶۵۶۵

)آموزش محور(شھري درايران
مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن سندجزوه١٠١٠۵تستي٢٠١۶

راھبردي و چشم انداز کالن بخش 
١۴٠۵مسکن درافق 

وزارت راه و ١٣٩٣٢٠١۴وزارت راه و شھرسازي
شھرسازي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري (سمينار ١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٨۵
برنامه ريزي بافتھاي فرسوده ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٩٩

ومساله دارشھري درايران
.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي انتخاب١٣٩١٢٠١٢حبيبي، پوراحمد، مشکينيبھسازي و نوسازي بافت کھن شھريكتاب٨٣۴۵تستي٢٠١۶

كاربرد آماروسيستم اطالعات ٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي١١٨١۶
ريزي شھري،ومنطقه اي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

كاربرد آماروسيستم اطالعات ٣٩۵٢١٢١۶۶٠۵
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تا انتھاي  ۶١و از صفحه  ۵٢از ابتدا تا انتھاي صفحه قومس١٣٩٣٢٠١۴پورطاھريکاربرد آمار در علوم جغرافياييكتاب٩۵٠٢تستي
مطالعه  ١۶١تا انتھاي صفحه  ١٣۵و از صفحه  ٩۶صفحه 
.شود

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
٠٩:۵١ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

گرايش آب وھوا شناسي شھري)اقليم شناسي(آب وھوا شناسي-٣٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي٢٢٠٨مباني آب و ھواشناسي ٣٣٩۵٢١٢١۶۴٠١
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶گروه نويسندگان)آب و ھواي ايران(مجموعه مقاالت جزوه١٠٠٣٨تستي٢٠٨آب و ھواي ايران۵٣٩۵٢١٢١۶۴١۴
.بخش اول مطالعه شودپيام نور١٣٩١٢٠١٢بھلول عليجانيآب و ھواي ايراندرسنامه۴٨۶٣تستيآب و ھواي ايران٣٩۵٢١٢١۶۴١۴

پايگاه داده ھاي اقليمي و نقشه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴٧۵
ھاي ھوا

.مطالعه شود  ٨و ۵، ٢، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢منوچھرفرج زادهتكنيكھاي اقليم شناسيكتاب٧٣٧٣تستي١١۶١۶

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴نجف پور -بابايي نقشه ھا و نمودارھاي اقليميآزمايشي ٩٣٣٠تستي١١۴١۶نقشه ھا و نمودارھاي اقليمي٧٣٩۵٢١٢١۶۴٨٣
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٨٣٩۵٢١٢١۶۵٠١
مباني آب و ھواشناسي ٩٣٩۵٢١٢١۶۵٠٩

سينوپتيك
سمت١٣٩٢٢٠١٣بھلول عليجانياقليم شناسي سينوپتيككتاب٧٣٠٢تستي٢٠١۶

دانشگاه امام ١٣٩٣٢٠١۴امين عليزادهاصول ھيدرولوژي كاربرديكتاب۶۶٩٢تستي٢٠١۶ھيدرولوژي پيشرفته١٠٣٩۵٢١٢١۶۵١٠
)ع(رضا

مطالعه  ١٨و  ١٧، ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ۶، ۵، ١فصل ھاي 
.شود

دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢كريمي -بحرينيكاترين ھيگينز -بيير .آر.آنبرنامه ريزي محيطي براي توسعه زمينكتاب۶۴٣٧تستي٢٠١۶مديريت و برنامه ريزي محيطي١١٣٩۵٢١٢١۶۵١١
تئوريھا (برنامه ريزي و توسعه منطقه اي كتاب٨۶۴٧تستيمديريت و برنامه ريزي محيطي٣٩۵٢١٢١۶۵١١

)و تكنيكھا
.مطالعه شود ۴فصل خوشبين١٣٨٩٢٠١٠كالنتري

روش ھاي پيشرفته آماري در آب ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵١٣
و ھواشناسي

پيام نور١٣٩٣٢٠١٣مجيد جاوريكاربرد آمار و احتماالت در اقليم شناسيجزوه٧٢٠٧تستي و تشريحي٢٠١۶

كارگاه برنامه نويسي ونرم ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵١۵
افزارھاي آب و ھواشناسي

جھاد ١٣٨٨٢٠٠٩علي فكو ريكتاMatlab 7خود آموزنرم افزار كتاب٨٠٨١تشريحي١١٨۴٨
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣۶از اول کتاب تا صفحه 

كاربرد سنجش ازدور و سيستم ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵١٧
اطالعات جغرافيايي در اقليم 

شناسي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

منابع، اثرات، روشھاي : آلودگي ھواكتاب٨٠٨٢تستي٢٠١۶آلودگي ھوا وجزيره حرارتي١۵٣٩۵٢١٢١۶۵٢٧
کنترل، قوانين و مقررات، استانداردھا

ميترا١٣٨۶٢٠٠٧حسن اصيليان و ھمكاران

طراحي اقليمي استراتژيھاي طراحي در كتاب٩٠٧۵تستي٢٠١۶طراحي اقليمي شھر١۶٣٩۵٢١٢١۶۵٢٨
معماري

.مطالعه شود ٢١٢تا آخر صفحه  ١از صفحه گنج ھنر١٣٨۶٢٠٠٧آقاييبرون -مارك دكي

دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢حسين محمديمخاطرات جويكتاب۶۵٣٣تستي٢٠١۶مخاطرات آب و ھوايي شھر١٧٣٩۵٢١٢١۶۵٢٩
سمت١٣٩١٢٠١٢محمد رضا كاويانيميكرو كليما تولوژيكتاب٧۵٢٩تستي٢٠١۶ميكرو كليماي شھر١٨٣٩۵٢١٢١۶۵٣٠
ھيدرولوژي وآب وھوا شناسي ١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٣١

شھري
بخشايش١٣٨٩٢٠١٠غالمعلي مظفريھيدرولوژي شھريكتاب٨٠٧٩تستي و تشريحي١١٨١۶

آموزش (تغيير اقليم وكشاورزي٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٣٢
)محور

دانشگاه ١٣٨۵٢٠٠۶حسيني-كوچكياچ اف ھاجز-كي راجا رديتغييراقليم و توليدات زراعي جھانكتاب٩٠٨١تستي٢٠١۶
فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود ٢١و  ٢٠، ١٩، ١٨، ٣، ٢، ١فصل ھاي 

Global climate changeAndrew E .Dessler and Edwardكتاب٨۵٢١تستي٢٠١۶)آموزش محور( زبان تخصصي٢١٣٩۵٢١٢١۶۵٣٣
A. parson

١٣٨۴٢٠٠۵cambridge مطالعه شود ٣و  ١فصل ھاي.

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶مدل ھاي آب وھوا شناسي٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٠٧
روش رساله نويسي در جغرافيا و علوم كتاب۶۴٧٣تستي و تشريحي١١٨١۶روش تحقيق درآب وھوا شناسي٢٣٣٩۵٢١٢١۶۶٠٨

مرتبط
دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢حسين محمدينايت. پيتر جي -توني پارسونس 

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
٠٩:۵٣ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)اقليمي(گرايش تغييرات آب وھوايي)اقليم شناسي(آب وھوا شناسي-٣٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي٢٢٠٨مباني آب و ھواشناسي ٣٣٩۵٢١٢١۶۴٠١
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶گروه نويسندگان)آب و ھواي ايران(مجموعه مقاالت جزوه١٠٠٣٨تستي٢٠٨آب و ھواي ايران۵٣٩۵٢١٢١۶۴١۴
.بخش اول مطالعه شودپيام نور١٣٩١٢٠١٢بھلول عليجانيآب و ھواي ايراندرسنامه۴٨۶٣تستيآب و ھواي ايران٣٩۵٢١٢١۶۴١۴

پايگاه داده ھاي اقليمي و نقشه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴٧۵
ھاي ھوا

.مطالعه شود  ٨و ۵، ٢، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢منوچھرفرج زادهتكنيكھاي اقليم شناسيكتاب٧٣٧٣تستي١١۶١۶

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴نجف پور -بابايي نقشه ھا و نمودارھاي اقليميآزمايشي ٩٣٣٠تستي١١۴١۶نقشه ھا و نمودارھاي اقليمي٧٣٩۵٢١٢١۶۴٨٣
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٨٣٩۵٢١٢١۶۵٠١
مباني آب و ھواشناسي ٩٣٩۵٢١٢١۶۵٠٩

سينوپتيك
سمت١٣٩٢٢٠١٣بھلول عليجانياقليم شناسي سينوپتيككتاب٧٣٠٢تستي٢٠١۶

دانشگاه امام ١٣٩٣٢٠١۴امين عليزادهاصول ھيدرولوژي كاربرديكتاب۶۶٩٢تستي٢٠١۶ھيدرولوژي پيشرفته١٠٣٩۵٢١٢١۶۵١٠
)ع(رضا

مطالعه  ١٨و  ١٧، ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ۶، ۵، ١فصل ھاي 
.شود

دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢كريمي -بحرينيكاترين ھيگينز -بيير .آر.آنبرنامه ريزي محيطي براي توسعه زمينكتاب۶۴٣٧تستي٢٠١۶مديريت و برنامه ريزي محيطي١١٣٩۵٢١٢١۶۵١١
تئوريھا (برنامه ريزي و توسعه منطقه اي كتاب٨۶۴٧تستيمديريت و برنامه ريزي محيطي٣٩۵٢١٢١۶۵١١

)و تكنيكھا
.مطالعه شود ۴فصل خوشبين١٣٨٩٢٠١٠كالنتري

روش ھاي پيشرفته آماري در آب ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵١٣
و ھواشناسي

پيام نور١٣٩٣٢٠١٣مجيد جاوريكاربرد آمار و احتماالت در اقليم شناسيجزوه٧٢٠٧تستي و تشريحي٢٠١۶

كارگاه برنامه نويسي ونرم ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵١۵
افزارھاي آب و ھواشناسي

جھاد ١٣٨٨٢٠٠٩علي فكو ريكتاMatlab 7خود آموزنرم افزار كتاب٨٠٨١تشريحي١١٨۴٨
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣۶از اول کتاب تا صفحه 

كاربرد سنجش ازدور و سيستم ١۴٣٩۵٢١٢١۶۵١٧
اطالعات جغرافيايي در اقليم 

شناسي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶آروينشيمي جو و تغييرات آنجزوه١٠٠۶٢تستي٢٠١۶شيمي جو و تغييرات آن١۵٣٩۵٢١٢١۶۵٢٢
روش ھاي آب وھواشناسي ١۶٣٩۵٢١٢١۶۵٢٣

ديرينه
.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣فصل ھاي قومس١٣٨٣٢٠٠۴عزيزيتغيير اقليمكتاب٧۶٩٠تستي و تشريحي١١٨١۶

-پيامدھاي زيستي:گرمايش جھاني كتاب٨٠٨٠تستي٢٠١۶گرمايش جھاني و پيامدھاي آن١٧٣٩۵٢١٢١۶۵٢۴
اكولوژيكي

دانشگاه ١٣٨٨٢٠٠٩اكبرشائمي، مجيدحبيبي نوخندان
فردوسي 
مشھد

دانشگاه زنجان١٣٨۶٢٠٠٧حسين عساكرهتغيير اقليمكتاب٧۶٩١تستي٢٠١۶آب وھواي كواترنر١٨٣٩۵٢١٢١۶۵٢۶
آموزش (تغيير اقليم وكشاورزي١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٣٢

)محور
دانشگاه ١٣٨۵٢٠٠۶حسيني-كوچكياچ اف ھاجز-كي راجا رديتغييراقليم و توليدات زراعي جھانكتاب٩٠٨١تستي٢٠١۶

فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود ٢١و  ٢٠، ١٩، ١٨، ٣، ٢، ١فصل ھاي 

Global climate changeAndrew E .Dessler and Edwardكتاب٨۵٢١تستي٢٠١۶)آموزش محور( زبان تخصصي٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٣٣
A. parson

١٣٨۴٢٠٠۵cambridge مطالعه شود ٣و  ١فصل ھاي.

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶مدل ھاي آب وھوا شناسي٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٠٧
روش رساله نويسي در جغرافيا و علوم كتاب۶۴٧٣تستي و تشريحي١١٨١۶روش تحقيق درآب وھوا شناسي٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٠٨

مرتبط
دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢حسين محمدينايت. پيتر جي -توني پارسونس 

سري ھاي زماني وروشھاي ٢٣٣٩۵٢١٢١۶۶۶٩
آماري آشكارسازي تغيير اقليم

شيوه ھاي تجزيه و تحليل كمي در اقليم كتاب٧٧۵۶تستي١١٨١۶
)با تاکيد برمدلھاي روند(شناسي

پيام رسان١٣٨٩٢٠١٠جاوري

سري ھاي زماني وروشھاي ٣٩۵٢١٢١۶۶۶٩
آماري آشكارسازي تغيير اقليم

شيوه ھاي تجزيه و تحليل كمي در اقليم كتاب٧٧۵٧تستي
)با تاکيدبرمدلھاي فصلي(شناسي

.حذف شود ١فصل پيام رسان١٣٨٩٢٠١٠جاوري

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
٠٩:۵۶ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

گرايش آب وھوا شناسي كاربردي)اقليم شناسي(آب وھوا شناسي-٣٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي٢٢٠٨مباني آب و ھواشناسي ٣٣٩۵٢١٢١۶۴٠١
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶گروه نويسندگان)آب و ھواي ايران(مجموعه مقاالت جزوه١٠٠٣٨تستي٢٠٨آب و ھواي ايران۵٣٩۵٢١٢١۶۴١۴
.بخش اول مطالعه شودپيام نور١٣٩١٢٠١٢بھلول عليجانيآب و ھواي ايراندرسنامه۴٨۶٣تستيآب و ھواي ايران٣٩۵٢١٢١۶۴١۴

پايگاه داده ھاي اقليمي و نقشه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴٧۵
ھاي ھوا

.مطالعه شود  ٨و ۵، ٢، ١فصل ھاي سمت١٣٩١٢٠١٢منوچھرفرج زادهتكنيكھاي اقليم شناسيكتاب٧٣٧٣تستي١١۶١۶

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴نجف پور -بابايي نقشه ھا و نمودارھاي اقليميآزمايشي ٩٣٣٠تستي١١۴١۶نقشه ھا و نمودارھاي اقليمي٧٣٩۵٢١٢١۶۴٨٣
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٨٣٩۵٢١٢١۶۵٠١
مباني آب و ھواشناسي ٩٣٩۵٢١٢١۶۵٠٩

سينوپتيك
سمت١٣٩٢٢٠١٣بھلول عليجانياقليم شناسي سينوپتيككتاب٧٣٠٢تستي٢٠١۶

دانشگاه امام ١٣٩٣٢٠١۴امين عليزادهاصول ھيدرولوژي كاربرديكتاب۶۶٩٢تستي٢٠١۶ھيدرولوژي پيشرفته١٠٣٩۵٢١٢١۶۵١٠
)ع(رضا

مطالعه  ١٨و  ١٧، ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ۶، ۵، ١فصل ھاي 
.شود

دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢كريمي -بحرينيكاترين ھيگينز -بيير .آر.آنبرنامه ريزي محيطي براي توسعه زمينكتاب۶۴٣٧تستي٢٠١۶مديريت و برنامه ريزي محيطي١١٣٩۵٢١٢١۶۵١١
تئوريھا (برنامه ريزي و توسعه منطقه اي كتاب٨۶۴٧تستيمديريت و برنامه ريزي محيطي٣٩۵٢١٢١۶۵١١

)و تكنيكھا
.مطالعه شود ۴فصل خوشبين١٣٨٩٢٠١٠كالنتري

روش ھاي پيشرفته آماري در آب ١٢٣٩۵٢١٢١۶۵١٣
و ھواشناسي

پيام نور١٣٩٣٢٠١٣مجيد جاوريكاربرد آمار و احتماالت در اقليم شناسيجزوه٧٢٠٧تستي و تشريحي٢٠١۶

كارگاه برنامه نويسي ونرم ١٣٣٩۵٢١٢١۶۵١۵
افزارھاي آب و ھواشناسي

جھاد ١٣٨٨٢٠٠٩علي فكو ريكتاMatlab 7خود آموزنرم افزار كتاب٨٠٨١تشريحي١١٨۴٨
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ١٣۶از اول کتاب تا صفحه 

طبيعت١٣٧٧١٩٩٨خالديژيزل اسكوروآب و ھوا و شھركتاب٩٠٨٠تستي٢٠١۶آب و ھواشناسي شھري١۴٣٩۵٢١٢١۶۵١۶
كاربرد سنجش ازدور و سيستم ١۵٣٩۵٢١٢١۶۵١٧

اطالعات جغرافيايي در اقليم 
شناسي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

نيك پتدار١٣٨٢٢٠٠٣غالمعلي مظفريماوي.اس.اچاصول و مباني ھواشناسي كشاورزيكتاب٧۶٣٨تستي٢٠١۶آب و ھوا شناسي كشاورزي١۶٣٩۵٢١٢١۶۵١٨
سمت١٣٩٢٢٠١٣حسن ذوالفقاريآب و ھوا شناسي توريسمكتاب٧٢۶٨تستي٢٠١۶آب و ھواشناسي توريسم١٧٣٩۵٢١٢١۶۵١٩
جغرافياي پزشكي ونقش آن در كتاب٧٧٠٣تستي٢٠١۶آب و ھواشناسي پزشكي١٨٣٩۵٢١٢١۶۵٢٠

سكونتگاھھاي انساني
جھاد ١٣٩٠٢٠١١رحيم مشيري و پژمان اسماعيلي

دانشگاھي 
دانشگاه 
اصفھان

آب وھواشناسي معماري ١٩٣٩۵٢١٢١۶۵٢١
ومديريت انرژي

اقليم و معماري، كاربرد انرژي در كتاب٩۵٢٧تستي و تشريحي١١٨١۶
ساختمان و مسكن

جھاد ١٣٩٣٢٠١۴آروين
دانشگاھي 

اصفھان
آموزش (تغيير اقليم وكشاورزي٢٠٣٩۵٢١٢١۶۵٣٢

)محور
دانشگاه ١٣٨۵٢٠٠۶حسيني-كوچكياچ اف ھاجز-كي راجا رديتغييراقليم و توليدات زراعي جھانكتاب٩٠٨١تستي٢٠١۶

فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود ٢١و  ٢٠، ١٩، ١٨، ٣، ٢، ١فصل ھاي 

Global climate changeAndrew E .Dessler and Edwardكتاب٨۵٢١تستي٢٠١۶)آموزش محور( زبان تخصصي٢١٣٩۵٢١٢١۶۵٣٣
A. parson

١٣٨۴٢٠٠۵cambridge مطالعه شود ٣و  ١فصل ھاي.

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶مدل ھاي آب وھوا شناسي٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٠٧
روش رساله نويسي در جغرافيا و علوم كتاب۶۴٧٣تستي و تشريحي١١٨١۶روش تحقيق درآب وھوا شناسي٢٣٣٩۵٢١٢١۶۶٠٨

مرتبط
دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢حسين محمدينايت. پيتر جي -توني پارسونس 

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١٠:۴٠ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

جغرافيا وبرنامه ريزي شھري-۴٣: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
-روش تحقيق درمطالعات شھري ٢٣٩۵٢١١١٧١٢۴

منطقه اي
مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي١١٨١۶

)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني
سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٣٣٩۵٢١٢١۶٠۴٢
سيد مھدي -حسين شكوئيمباني جغرافياي شھريآزمايشي ۵١۶٠تستي٢٠٨مباني جغرافياي شھري۴٣٩۵٢١٢١۶٠۵٧

موسي كاظمي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢

اصول ومباني برنامه ريزي منطقه ۵٣٩۵٢١٢١۶٣٠۵
)گرايش شھري (اي 

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠طالشياصول و مباني برنامه ريزي منطقه ايجزوه٧١٨١تستي١١٨١۶

گرايش (مكتب ھاي جغرافيايي ۶٣٩۵٢١٢١۶٣٠۶
)شھري 

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستي٢٠١۶
)دوم 

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

گرايش (مكتب ھاي جغرافيايي ٣٩۵٢١٢١۶٣٠۶
)شھري 

(انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا جلد كتاب٧٩۵۶تستي
١(

.مطالعه شود ۶و  ۴فصل ھاي گيتا شناسي١٣٩١٢٠١٢حسين شكوئي

جغرافياي شھري پيشرفته ٧٣٩۵٢١٢١۶٣٠٧
)گرايش شھري (

ديدگاه ھاي نودر جغرافياي شھري جلد كتاب٧۴٢۶تستي٢٠١۶
اول

.مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٧، ۶، ۴فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حسين شكويي

متون زبان تخصصي جغرافيا و برنامه ريزيآزمايشي ۵۵۵١تستي٢٠١۶متون تخصصي٨٣٩۵٢١٢١۶٣٠٨
شھري

منيرالسادات  -نفيسه مرصوصي
حسيني

پيام نور١٣٩١٢٠١٢

جغرافياي طبيعي شھر٩٣٩۵٢١٢١۶٣٠٩
)ژئومورفولوژي (

سمت١٣٩١٢٠١٢شھرام روستايي و ايرج جباريژئو مورفولوژي مناطق شھريكتاب٧۴۵٢تستي٢٠١۶

شھرنشيني وبرنامه ريزي شھري ١٠٣٩۵٢١٢١۶٣١٠
درايران

پروانه شاه -محمد تقي رھنماييفرايند برنامه ريزي شھري ايرانكتاب٧۴۶۵تستي١١٨١۶
حسيني

سمت١٣٩٢٢٠١٣

شھرنشيني وبرنامه ريزي شھري ٣٩۵٢١٢١۶٣١٠
درايران

ساختارشناسي بردارھاي شھرنشيني كتاب٧٧۴۵تستي
در ايران

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ٣، ١فصل ھاي مھكامه١٣٩٠٢٠١١اسماعيل علي اكبري

-اقليم (جغرافياي طبيعي شھر١١٣٩۵٢١٢١۶٣١١
)ھيدرولوژي

انديشه ھاي ١٣٨٧٢٠٠٨كاظم جاجرميژيزل اسكرواقليم و شھركتاب٧۶۴٣تستي٢٠١۶
گوھربار

اصول وروشھاي برنامه ريزي ١٢٣٩۵٢١٢١۶٣١٢
مجتمع ھاي زيستي

برنامه ريزي مجتمع ھاي زيستي و آزمايشي ٩۶۵٧تستي٢٠١۶
شھرھاي جديد

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴مرصوصي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١اسماعيل نصيريبرنامه ريزي شھرھاي جديدجزوه٨۶۴۶تستي٢٠١۶برنامه ريزي شھرھاي جديد١٣٣٩۵٢١٢١۶٣١٣
تحليلھاي جمعيتي دربرنامه ريزي ١۴٣٩۵٢١٢١۶٣١۴

شھري
وزارت مسكن ١٣٨۵٢٠٠۶زنجانيمجموعه مباحث شھرسازي وجمعيتكتاب٨٧۶۵تستي٢٠١۶

وشھرسازي
تكنيك ھاي پيش بيني دربرنامه ١۵٣٩۵٢١٢١۶٣١۵

ريزي شھري ومنطقه اي
فنون پيش بيني در برنامه ريزي شھري وكتاب٧٩۶١تستي٢٠١۶

منطقه اي
سازمان برنامه ١٣٧۶١٩٩٧فاطمه تقي زادهبرايان فيلد ، برايان مك گرگور

و بودجه
.مطالعه شود ٢٠٣تا صفحه  ١٨٠از صفحه دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢بحرينيفرايند طراحي شھريكتاب۶۵٠٧تستي١١٨١۶برنامه ريزي كاربري اراضي شھري١۶٣٩۵٢١٢١۶٣١۶

سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد رضا پور محمديبرنامه ريزي كاربري اراضي شھريكتاب٧٣٣٧تستيبرنامه ريزي كاربري اراضي شھري٣٩۵٢١٢١۶٣١۶
(سيستم اطالعات جغرافيايي١٧٣٩۵٢١٢١۶٣١٧

GIS ( دربرنامه ريزي شھري
ومنطقه اي

سيستم اطالعات جغرافيايي در برنامه جزوه٧٢٢۶تستي١١٨١۶
ريزي شھري،ومنطقه اي

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵رستمي

كارگاه برنامه ريزي شھري ١٨٣٩۵٢١٢١۶٣١٨
ومنطقه اي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي١٩٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
مباني سيستم اطالعات ٢٠٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

كارگاه تحليل فضايي تخصصي ٢١٣٩۵٢١٢١۶۴٩۴
آموزش ( برنامه ريزي شھري

)محور 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

كارگاه تخصصي برنامه ريزي ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۴٩۵
)آموزش محور ( شھري

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

آموزش ( پروژه مطالعات شھري٢٣٣٩۵٢١٢١۶۴٩۶
)محور 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٢۴٣٩۵٢١٢١۶۵٠١
آموزش (اقتصاد شھري پيشرفته٢۵٣٩۵٢١٢١۶۵٠٢

)محور
جعفر قادري، علي ارتور اوساليوان)جلد اول(مباحثي در اقتصاد شھري كتاب۶١٨٣تستي٢٠١۶

قادري
.مطالعه شود) بخش دوم(تا انتھاي كتاب  ٢١١از صفحه نور علم١٣٩۴٢٠١۵

نشر شھر١٣٩٢٢٠١٣مصطفي بھزادفرطرح ھا و برنامه ھاي شھرسازيكتاب٧٧۵٨تستي٢٠١۶)آموزش محور(مطالعات شھري٢۶٣٩۵٢١٢١۶۵٠٣
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٧٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
پيام نور١٣٩٠٢٠١١شھال كاظمي پورروشھاي مقدماتي تحليل جمعيتآزمايشي ۵٣٨٩تستي٢٠٨روشھاي تحليل جمعيت٢٨٣٩۵٢١٢٢٢٠۶١
پيام نور١٣٩٢٢٠١٢ھوشمند عطاييفناوري اطالعات كاربرد آن در جغرافياآزمايشي ۵۶٣٧تستيIT١١۴١۶فناوري اطالعات٢٩٣٩۵٢١۵١١٠١٧

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پيام نور
١٠:۴۶ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي(جغرافياي طبيعي -۵۵: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٢٣٩۵٢١٢١۶٠۴٢
آستان قدس ١٣٨٩٢٠١٠شكوئيجغرافياي كاربردي و مكتبھاي جغرافياييكتاب۶۶٩۶تستي٢٠١۶مكتب ھاي جغرافيايي٣٣٩۵٢١٢١۶٣۴۵

رضوي
.مطالعه شود) ٢٠٣تا  ١٧١صفحات  (۵فصل 

جلد (انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا كتاب٧۶۴٩تستيمكتب ھاي جغرافيايي٣٩۵٢١٢١۶٣۴۵
)دوم 

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵فصل ھاي گيتا شناسي١٣٨٢٢٠٠٣حسين شكوھي

(انديشه ھاي نو در فلسفه جغرافيا جلد كتاب٧٩۵۶تستيمكتب ھاي جغرافيايي٣٩۵٢١٢١۶٣۴۵
١(

.مطالعه شود ۶و  ۴فصل ھاي گيتا شناسي١٣٩١٢٠١٢حسين شكوئي

سمت١٣٩١٢٠١٢شاپور گودرزي نژادپيترھاگت)١جلد (جغرافياي تركيبي نو كتاب٧٣٨۶تستي٢٠١۶انسان ومحيط۴٣٩۵٢١٢١۶٣۴۶
 synoptic climatology inenviromentalكتاب٨٨١٩تستي٢٠١۶متون تخصصي۵٣٩۵٢١٢١۶٣۴٧

analysis
brent yamel١٣۶٨١٩٨٩belhaven 

press
.مطالعه شود ٧و  ۶، ١فصل ھاي 

عبدالحسين وھاب كنت واتمباني محيط زيستكتاب٧٧٨٢تستي٢٠١۶اكوسيستمھاي محيطي۶٣٩۵٢١٢١۶٣۴٨
زاده

جھاد ١٣٨٨٢٠٠٩
دانشگاھي 

مشھد

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣فصل ھاي 

روشھاي اقليم شناسي وتھيه ٧٣٩۵٢١٢١۶٣۴٩
وتفسيرنقشه ھاي اقليمي

سمت١٣٩١٢٠١٢منوچھرفرج زادهتكنيكھاي اقليم شناسيكتاب٧٣٧٣تستي١١٨١۶

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي٢٠١۶روش تحقيق درجغرافياي طبيعي٨٣٩۵٢١٢١۶٣۵٠
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا

كاربردسيستم اطالعات ٩٣٩۵٢١٢١۶٣۵١
درمطالعات GISجغرافيايي 
محيطي

عليرضا  -سيد رضا حسين زاده GISسيستم ھاي اطالعات جغرافياييكتاب٧٨٨١تستي١١٨١۶
بيد خوري

جھاد ١٣٩٢٢٠١٣
دانشگاھي 

مشھد
دانشگاه امام ١٣٩٣٢٠١۴امين عليزادهاصول ھيدرولوژي كاربرديكتاب۶۶٩٢تستي١١٨١۶ھيدروژئولوژي آبھاي سطحي١٠٣٩۵٢١٢١۶٣۵٢

)ع(رضا
مطالعه  ١٨و  ١٧، ١۵، ١٣، ١٢، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣فصل ھاي 

.شود
سمت١٣٩١٢٠١٢محمد رضا كاويانيميكرو كليما تولوژيكتاب٧۵٢٩تستي١١٨١۶ميكروكليماتولوژي پيشرفته١١٣٩۵٢١٢١۶٣۵٣
.مطالعه شود ٢و  ١بخش ھايدانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢كريمي -بحرينيكاترين ھيگينز -بيير .آر.آنبرنامه ريزي محيطي براي توسعه زمينكتاب۶۴٣٧تستي١١٨١۶برنامه ريزي محيطي١٢٣٩۵٢١٢١۶٣۵۴

اثر متقابل اقتصاد ،اکولوژي :كاربري زمينكتاب۶۵١۶تستيبرنامه ريزي محيطي٣٩۵٢١٢١۶٣۵۴
و ھيدرولوژي

.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٧٨١٩٩٩طبيبياناكاالگان_آر_جي

تئوريھا (برنامه ريزي و توسعه منطقه اي كتاب٨۶۴٧تستيبرنامه ريزي محيطي٣٩۵٢١٢١۶٣۵۴
)و تكنيكھا

.مطالعه شود ۴فصل خوشبين١٣٨٩٢٠١٠كالنتري

نواحي اقليمي ايران وتوانھاي ١٣٣٩۵٢١٢١۶٣۵۵
محيطي آنھا

دانشگاه ١٣٨٧٢٠٠٨مسعودياناقليم شناسي ايرانكتاب٧٩٨٧تستي١١٨١۶
اصفھان

شيوه ھاي تجزيه و تحليل كمي در اقليم كتاب٧٧۵۶تستي٢٠١۶اقليم وبحرانھاي محيطي١۴٣٩۵٢١٢١۶٣۵۶
)با تاکيد برمدلھاي روند(شناسي

پيام رسان١٣٨٩٢٠١٠جاوري

شيوه ھاي تجزيه و تحليل كمي در اقليم كتاب٧٧۵٧تستياقليم وبحرانھاي محيطي٣٩۵٢١٢١۶٣۵۶
)با تاکيدبرمدلھاي فصلي(شناسي

پيام رسان١٣٨٩٢٠١٠جاوري

دانشگاه تھران١٣٨۵٢٠٠۶حسينمراد محمديآب و ھوا شناسي كاربرديكتاب۶۴١۵تستي١١٨١۶كاربرداقليم دربرنامه ريزي محيطي١۵٣٩۵٢١٢١۶٣۵٧
قومس١٣٩٢٢٠١٢محمود عاليي طالقانيژئومورفولوژي ايرانكتاب۵٨٣٠تستي١١٨١۶واحدھاي ژئومورفولوژي ايران١۶٣٩۵٢١٢١۶٣۵٨
پيام نور١٣٩٢٢٠١٢ھوشمند عطاييفناوري اطالعات كاربرد آن در جغرافياآزمايشي ۵۶٣٧تستي١١٨١۶كاربردكامپيوتردراقليم شناسي١٧٣٩۵٢١٢١۶٣۶٠
كاربرد آمارواحتماالت دراقليم ١٨٣٩۵٢١٢١۶٣٧۶

شناسي
پيام نور١٣٩٣٢٠١٣مجيد جاوريكاربرد آمار و احتماالت در اقليم شناسيجزوه٧٢٠٧تستي و تشريحي٢٠١۶

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابراھيم جعفر پورمباني اقليم شناسيآزمايشي ۵۴۵٩تستي١٢٠٨مباني آب و ھوا شناسي١٩٣٩۵٢١٢١۶٣٨٠
.مطالعه شود ٩و  ۴، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢فرج هللا محموديژئومورفولوژي ساختمانيقطعي۵٢٠٠تستي٢٠٨مباني ژئومورفولوژي٢٠٣٩۵٢١٢١۶٣٩۵

.مطالعه شود ٩و  ٨، ۶، ۴، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢فرج هللا محموديژئومورفولوژي ديناميكقطعي۵۵٠٠تستيمباني ژئومورفولوژي٣٩۵٢١٢١۶٣٩۵
پيام نور١٣٩٣٢٠١۴)اسپنايي(عباسعلي آروين اقليم شناسي ديناميكآزمايشي ٩۴٧۵تستي٢٠٨اقليم شناسي ديناميك٢١٣٩۵٢١٢١۶۴٨٨
كارگاه تحليل فضايي تخصصي ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۴٩٧

)آموزش محور ( اقليم
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

كارگاه تخصي برنامه ريزي اقليمي٢٣٣٩۵٢١٢١۶۴٩٨
)آموزش محور ( 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

آموزش ( پروژه مطالعات محيطي٢۴٣٩۵٢١٢١۶۴٩٩
)محور 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٢۵٣٩۵٢١٢١۶۵٠١
آب و ھوا شناسي توريسم ٢۶٣٩۵٢١٢١۶۵٠۶

)آموزش محور(
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

تحليل سريھاي زماني آب و ٢٧٣٩۵٢١٢١۶۵٠٧
)آموزش محور(ھواشناسي 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پيام نور
١٠:۵٩ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

ژئومورفولوژي گرايش ھيدرو ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي-۵۶: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

جغرافيا-١۶: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠جمشيد جداري عيوضينقشه ونقشه خواني در جغرافياقطعي۵١٧۴تستي١١۴١۶نقشه خواني٢٣٩۵٢١٢١۶٣٨۵
.مطالعه شود ٩و  ۴، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢فرج هللا محموديژئومورفولوژي ساختمانيقطعي۵٢٠٠تستي٢٠٨مباني ژئومورفولوژي٣٣٩۵٢١٢١۶٣٩۵

.مطالعه شود ٩و  ٨، ۶، ۴، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢فرج هللا محموديژئومورفولوژي ديناميكقطعي۵۵٠٠تستيمباني ژئومورفولوژي٣٩۵٢١٢١۶٣٩۵
مباني سيستم اطالعات ۴٣٩۵٢١٢١۶۴٠٢

GISجغرافيايي
ھاي اطالعات  درآمدي بر سيستمآزمايشي ٨٢١٣تستي١١۴١۶

جغرافيايي
پيام نور١٣٩١٢٠١٢بابايي فيني -قھرودي تالي

 ١٢و  ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي قومس١٣٩٢٢٠١٢محمود عاليي طالقانيژئومورفولوژي ايرانكتاب۵٨٣٠تستي٢٠١٢ژئومورفولولوژي پيشرفته ايران۵٣٩۵٢١٢١۶۴۶٠
.مطالعه شود

كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ۶٣٩۵٢١٢١۶۴۶٨
ريزي محيطي

كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزيكتاب۶٢۴٨تستي٢٠١٢
)ملي،منطقه ،اقتصادي(

دانشگاه ١٣٩٠٢٠٠١محمدحسين رامشت
اصفھان

انديشه ھاي نظري درجغرافيا ٧٣٩۵٢١٢١۶۶١۵
وژئومورفولوزي

سمت١٣٨٨٢٠٠٩مقيمي -معتمد ريچارد جي چورلي و ديگران)ديدگاھھا(ژئومورفولوژي جلد اول كتاب٩٢۵٢تستي٢٠١۶

جلد (رودخانه ھا و دشتھاي سيالبي كتاب٩٢۵٣تستي٢٠١۶ژئومورفولوژي جرياني٨٣٩۵٢١٢١۶۶١۶
ديناميك و فرايندھا): اول

.مطالعه شود ۴و  ١فصل ھاي سمت١٣٨٨٢٠٠٩ثقفي -رضايي مقدم بريج.جان اس

اثرات زيست محيطي توسعه ٩٣٩۵٢١٢١۶۶١٨
منابع آب

ھاي منابع  ريزي و مديريت سامانه برنامهكتاب٩٢۵۴تستي٢٠١۶
)١جلد (آب

آشفته،  حداد ،  بزرگپيتر الكس و ديگران
 اللھي سيف

.مطالعه شود ۶و  ٣،  ٢،  ١فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩٣٢٠١۴

محيطھاي كواترنري وارزيابي ١٠٣٩۵٢١٢١۶۶١٩
زيست محيطي

سمت١٣٩٠٢٠١١د م ت ع مر رن وات  ك اي ي راف غ جكتاب٩٢۵۵تستي٢٠١۶

مسعود  -مھدي طاھر خاني كاربرد آمار در جغرافياكتاب٧٧۶۶تستي و تشريحي١١٨١۶آمارومدلسازي درژئومورفولوژي١١٣٩۵٢١٢١۶۶۴٨
مھدوي

قومس١٣٩١٢٠١٢

مھران مقصودي،محمدگوويند پراسادروش ھا و تكنيك ھا در ژئومورفولوژيكتاب٩٢۵٩تستي و تشريحي١١٨١۶روشھا وتكنيك ھا درژئومورفولوژي١٢٣٩۵٢١٢١۶۶۴٩
طاھرخاني

انتخاب١٣٨٨٢٠٠٩

كاربردسيستم اطالعات ١٣٣٩۵٢١٢١۶۶۵٠
جغرافيايي درژئومورفولوژي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١١٨١۶

.مطالعه شود ٢و  ١فصل ھاي سمت١٣٧٧١٩٩٨گودرزي نژاددوركمپ. سي. كوك ، جي. يو. آر)١جلد(ژئومورفورلوژي و مديريت محيط كتاب٩٢۶١تستي٢٠١۶مخاطرات زميني ومديريت محيط١۴٣٩۵٢١٢١۶۶۵١
.مطالعه شود ١۴و  ١٣،  ٩فصل ھاي سمت١٣٧٨١٩٩٩گودرزي نژاددوركمپ. سي. كوك ، جي. يو. آر)٢جلد (ژئومورفولوژي و مديريت محيط كتاب٩٢۶٢تستيمخاطرات زميني ومديريت محيط٣٩۵٢١٢١۶۶۵١

تھيه وتفسير نقشه ھاي ١۵٣٩۵٢١٢١۶۶۵٢
ژئومورفولوژي

نقشه ھاي ژئومورفولوژي؛ روش ھا و كتاب٩٢۶٣تستي و تشريحي١١٨١۶
تكنيك ھا

دانشگاه تھران١٣٩٢٢٠١٣مجتبي ايماني

فرانيدھاوفرمھاي : ژئومورفولوژي کارستكتاب١٠۴۴۵تستي و تشريحي٢٠١۶ژئومورفولوژي كارست١۶٣٩۵٢١٢١۶۶۵٣
کارستي فيکاسيون با رويکردمديريت 

کاربري قلمروھاي کارستي

معاونت ١٣٩۵٢٠١۶بھنيافر، قنبرزاده
پژوھش و فن 
آوري دانشگاه 
آزاد اسالمي 

واحد مشھد و 
انتشارات 
نگاران سبز

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي 

تحليل ھاي رقومي وتصويري ١٧٣٩۵٢١٢١۶۶۵۴
وپردازش تصاويرماھواره اي 

درژئومورفولوژي

اصول سنجش از دور نوين و تفسير كتاب٩٢۶۴تستي و تشريحي١١٨١۶
تصاوير ماھواره اي و عكسھاي ھوايي

.مطالعه شود ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٧، ۶فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢سيد كاظم علوي پناه

سمت١٣٩١٢٠١٢بياتي خطيبي،كرمي،صنعتيژئومورفولوژي خاككتاب٩٢۶۵تستي و تشريحي١١٨١۶خاك ومنابع ارضي١٨٣٩۵٢١٢١۶۶۵۵
واحد ھاي ژئومورفولوژي ايران ١٩٣٩۵٢١٢١۶۶۵۶

باتاكيدبرتوانھاي محيطي
قومس١٣٩٢٢٠١٢محمود عاليي طالقانيژئومورفولوژي ايرانكتاب۵٨٣٠تستي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢٠٣٩۵٢١٢١۶۶۵٧
دانشگاه زنجان١٣٨۶٢٠٠٧حسين عساكرهتغيير اقليمكتاب٧۶٩١تستي٢٠١۶)آموزش محور(آب وھواي كواترنر٢١٣٩۵٢١٢١۶۶٧٨
.مطالعه شود ٢و  ١فصل ھاي Global geomorphologyMichael Summerfield١٣۶٩١٩٩١Prentice Hallكتاب١٠٠٧٨تستي٢٠١۶)آموزش محور(زبان تخصصي ٢٢٣٩۵٢١٢١۶۶٧٩
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٠:٤٥
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ارگ تبثم يسانشناور شيارگ يمالسا يسانشناور-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 يدهم ديس-يناجيابرذآ دوعسمنيد يسانشناور رب يدمآردباتك٨٩٩٩يتست٢٠١۶نيد يسانشناور٢٣٩۵٢١٢١٧٢٨۵

يوسوم
 هاگشھوژپ١٣٩٠٢٠١١

 و هزوح
هاگشناد

 ساسا رب يسانشناور يصصخت نونمباتك١٠٣١٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩۵٢١٢١٧٢٨۶
Discovering Psychology)تساريو 

)مراهچ

نارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يناتسھد يدهم

دشر١٣٩٣٢٠١۴اسراپ نيرسننملگ ليناديناجيھ شوھباتك٩١٣١يتست٢٠١۶يناجيھ شوھ۴٣٩۵٢١٢١٧٢٨٧
 هسسؤم١٣٨٩٢٠١٠يدنوكيرد ريم ميحريتخانشناور شوھ و ينيد لقعباتك٩٣٠۶يتستيناجيھ شوھ٣٩۵٢١٢١٧٢٨٧

 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
)هر(ينيمخ

 و تيمھا لوا( ١٢٤ هحفص ات١١٥ هحفص زا٣ ياھ لصف
 : هميمض و٦ و٥ ياھ لصف ،)تاياور رظنم زا لقع هاگياج
.دوش هعلاطم لقع شجنس سايقم

 شھوژپ اھ هيرظن رگن تبثم يسانشناورباتك١٠٢٩١يتست٢٠١۶ميھافم و تايلك۵٣٩۵٢١٢١٧٢٨٨
اهتسبراک و اھ

 و کيبت يقتدمحملوينوب انوليا و نورفھ تيک
يدنز نسحم

ثيدحلاراد١٣٩۴٢٠١۵

 تيآ رظن ريز ناگدنسيون زا يعمجيمالسا يسانشناور هب يھاگنباتك٩٣٠۵يتستميھافم و تايلك٣٩۵٢١٢١٧٢٨٨
 مالسالا تجح و يورغ ...ا
يناجيابرذآ

 هاگشھوژپ١٣٩١٢٠١٢
 و هزوح
هاگشناد

 ناکما( ٣ ،)يمالسا يسانشناور ترورض( ٢ ياھ لصف
 لحارم و دنور( ٤ و )ينابم و تيھام ،فيرعت ،يجنس
.دوش هعلاطم )يمالسا يسانشناور نيودت

.دوش هعلاطم لوا شخبثيدحلاراد١٣٩٣٢٠١۴هديدنسپ سابعيگدنز زا تياضرباتك٩٣٠٨يتست٢٠١۶يماكداش و تمالس۶٣٩۵٢١٢١٧٢٨٩
 و سفن هب دامتعا،يداش ،تيوقت ياهھارباتك٩٩١٨يتستيماكداش و تمالس٣٩۵٢١٢١٧٢٨٩

 ماگ هب ماگ همانرب( ناکدوک تيقفوم
 ييافوکش يارب تبثم يسانشناور
)هناکدوک

 رغصا يلعرپوھ ينج
 هثدحم ،يرابيوجوکاک
يرابيوجوکاک

هژناد١٣٩۴٢٠١۵

 مولع رد شھوژپ يلمع و يرظن ينابمباتك۶٩٢٩يتست٢٠١۶هتفرشيپ قيقحت شور٧٣٩۵٢١٢١٧٢٩٠
يعامتجا و يناسنا

١٩ و١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٠ ،٦ ،٥ ياھ لصفدشر١٣٩٢٢٠١١روالد يلع
.دوش هعلاطم

 ياھ هيرظن : ناجيھ و شزيگناباتك٩٣١۵يتست٢٠١۶ينورد شزيگنا٨٣٩۵٢١٢١٧٢٩١
يتخانشناور

 هاگشھوژپ١٣٩١٢٠١٢يعاجش قداصدمحم
 و هزوح
هاگشناد

. دوش هعلاطم مود شخب

 و ينامداش ملع( تبثم يسانشناورباتك٩٣٧٨يتستينورد شزيگنا٣٩۵٢١٢١٧٢٩١
) ناسنا ياهيدنمورين

 ،يفيرش اشاپ نسحراك نلآ
دنز يفجن

.دوش هعلاطم٦ لصفيملع١٣٩٣٢٠١۴

ثيدحلاراد١٣٩۴٢٠١۵هديدنسپ سابع ،يدبع هزمحقالخالا مراکمباتك١٠٢٨٧يحيرشت٢٠١۶تبثم ياھ هزيگنا و تافص٩٣٩۵٢١٢١٧٢٩٢
 دركيور اب راتفر ميظنت يسانشناورباتك٩٣٠٩يتست٢٠١۶)١( تبثم يسانشناور و ثيدح١٠٣٩۵٢١٢١٧٢٩٣

يمالسا
.دوش هعلاطم موس شخب و )٣ و٢ ياھ لصف( مود شخبثيدحلاراد١٣٨٨٢٠٠٩يعاجش قداصدمحم

 رد يدربراک يا هوژپ(ثيدح شنادباتك٩٢٢١يتست٢٠١۶ثيدح عبانم و خيرات١١٣٩۵٢١٢١٧٢٩۴
)يثيدح ياھ شناد تخانش

 مولع هدکشناد ناسردم ملقب
ثيدح

لامج١٣٩١٢٠١٢

 نوتم يتخانشناور مهف شور١٢٣٩۵٢١٢١٧٢٩۵
ينيد

 هدکشھوزپ١٣٩٢٢٠١٣هديدنسپ سابعينيد نوتم يتخانشناور مهف شور هوزجهوزج٩٢٢٢يتست٢٠١۶
 و قالخا
 يسانشناور
 يمالسا
ثيدحلاراد

 يدرکيور اب لماک ناسنا يوگلاباتك٩٢٢٣يتست٢٠١۶يقيبطت يسانش ناسنا١٣٣٩۵٢١٢١٧٢٩۶
يتخانشناور

 هسسؤم١٣٨٩٢٠١٠يريشب مساقلاوبا رتکد
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
)هر(ينيمخ

رئاز١٣٨٩٢٠١٣يدوعسم يداهلادبعثيدح مهفباتك٩٢٢۴يتست٢٠١۶)ثيدح و نآرق( نوتم مهف ينابم١۴٣٩۵٢١٢١٧٢٩٧
 عبانم هب شرگن اب يعامتجا يسانشناورباتك٩٣١١يتست٢٠١۶تبثم طباور١۵٣٩۵٢١٢١٧٣١١

يمالسا
 هاگشھوژپ١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و يناجيابرذآ دوعسم

 و هزوح
 /هاگشناد
تمس

دوش هعلاطم١٠ و٧ ياھ لصف

 ناور و هرواشم ، تبثم يزاسزاب١۶٣٩۵٢١٢١٧٣١٢
ارگ تبثم ينامرد

.دوش فذح١ لصفدشر١٣٩١٢٠١٢هدس يتارب ديرفيئوم-رايگم .لا .انيجارگ تبثم يسانشناور نونفباتك٩٣١٣يتست٢٠١۶

 حالصا ءزج هب( ١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ياھ لصفثيدحلاراد١٣٩٢٢٠١٣هديدنسپ سابعيماكداش يمالسا يوگلاباتك٩٣١۴يتست٢٠١۶)٢( تبثم يسانشناور و ثيدح١٧٣٩۵٢١٢١٧٣١٣
 ،اھ هتشاد ياهقادصم ،تاراظتنا ميظنت ،يراي عبنم
 ،يزور يوگلا ميظنت ،اھوزرآ ميظنت و اھ هسياقم تيريدم
.دوش هعلاطم )تمعن هب هاگن حيحصت

 اضردمحماناتمسا ثيدوج و نليك ينالم)لوا دلج(يقالخا دشر يامنھارباتك٩٣٨١يتست٢٠١۶قالخا يسانشناور١٨٣٩۵٢١٢١٧٣١۴
اضر يلع ،هدازريگناهج
 ميحر ديس ،يعاعش
رابت يتسار

 هاگشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠
 گنھرف و مولع
يمالسا

.دوش هعلاطم مود شخب و لوا شخب ،تسخن راتفگ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٧٣١۵
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٧٣١۶
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٠:٤٥
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ارگ تبثم يسانشناور شيارگ يمالسا يسانشناور-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 هسسوم١٣٩٣٢٠١۴يدزي حابصم)١ دلج( نآرق رد قالخاباتك٩٣۶٧يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( نآرق رد قالخا٢١٣٩۵٢١٢١٧٣١٧
 و يشزومآ
 ماما يشھوژپ
ينيمخ

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٩ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٤٦
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ناوجون و كدوك ينيلاب يسانشناور-١٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-فيص نسح دمحم- عراز نيسحهتفرشيپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يتست١١٨١۶هتفرشيپ قيقحت شور و رامآ٢٣٩۵٢١٢١٧٣١٩

يبلاط ديعس
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 شرازگ و هبحاصم ياھ شور٣٣٩۵٢١٢١٧٣٢٠
يسيون

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶

 رد نيون ياھ تفرشيپ۴٣٩۵٢١٢١٧٣٢١
يلوحت يسانشناور

 و يناتسهق دوادايلاپاپ .يا نايادناسنا لوحت و دشر يسانشناورباتك١٠٢٨٣يتست٢٠١۶
ناراکمھ

 هعلاطم )٩ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف( لوا شخبدشر١٣٩۴٢٠١۵
. دوش

 يبايزرا و هدھاشم يارب يلمع يامنھارباتك٩٧٣٢يتست٠١١۶ينيلاب تادھاشم۵٣٩۵٢١٢١٧٣٢٢
کدوک

 يزرواشک زانرفلکنارف ليژ ، ترابوھ نيتسيرک
يدشرا

حرش١٣٩۴٢٠١۵

 و كدوك قوقح يسانشناور۶٣٩۵٢١٢١٧٣٢٣
ناوجون

 رشن :نارهت١٣٨۶٢٠٠٧شناد ، نامز جاتيقيبطت قوقح رد راکھزب لافطا يسردادباتك٩٧٢۴يتست١١٨١۶
نازيم

٣ ،٢ ،١ ياھ لصف مود شخب زا،دوش هعلاطم لوا شخب
دوش هعلاطم٥ و۴ ،

 ديمح /ولگب ناجاقآ نسوسهاگشزومآ اب کدوک يراگزاسباتك١٠٢٨۵يتست١٠٨هاگشزومآ اب كدوك يراگزاس٧٣٩۵٢١٢١٧٣٢۴
نيرزرمک

.دوش فذح٤ لصفدنواجرو١٣٩۴٢٠١۵

 رد يصيخشت ياھ نومزآ دربراك٨٣٩۵٢١٢١٧٣٢۵
ناناوجون و ناكدوك

 تانياعم يكشزپ ناور رد صيخشتباتك١٠٣١١يتست١١٨١۶
 همانسرد زا يلصفيكشزپ ناور ناراميب
كوداس و نالپاك يكشزپناور عماج

 اينيجريو-كوداس زميج نيماجنب
زيئوردپ- كوداس توكلا

 يضايف اضردمحم
رابدرب

 مولع هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
دهشم يكشزپ

.دوش هعلاطم٧ و٦ ياھ لصف

 و نامرد،صيخشت٩٣٩۵٢١٢١٧٣٢۶
 يگدنام بقع،يشخبناوت
 و دشر ريگارف تالالتخا،ينھذ
كيتوكياس تالالتخا

 رب يا همدقم ،ييانثتسا زومآ شنادباتك٩٧٢۶يتست١١٨١۶
هژيو شزومآ

 زميج ، ناھالاھ.يپ.ليناد
نمفاک.ما

 و هدازيلع ديمح
ناراکمھ

.دوش هعلاطم٤ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 و نامرد،صيخشت٣٩۵٢١٢١٧٣٢۶
 يگدنام بقع،يشخبناوت
 و دشر ريگارف تالالتخا،ينھذ
كيتوكياس تالالتخا

 ات يکدوک زا يلوحت يضرم يسانشناورباتك٩٧٢٧يتست
)مود دلج( يلاسگرزب

.دوش هعلاطم )١٩ و١٨ ياھ لصف( مشش شخبتمس١٣٩٣٢٠١۴ناتسداد خريرپ

 تالالتخا نامرد و صيخشت١٠٣٩۵٢١٢١٧٣٢٧
يقلخ و يبارطضا

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ياھ لصفنالاواس١٣٩٣٢٠١۴يجنگ يدهملوا دلجDSM5يناور يسانش بيسآباتك٩٧٢٩يتست١١٨١۶

 راتفر تالالتخا نامرد و صيخشت١١٣٩۵٢١٢١٧٣٢٨
يياذيا

 لالتخا و يا هلباقم ينامرفان لالتخاباتك٩٧٣١يتست١١٨١۶
ناکدوک رد کولس

 يلعسابع ، دنرپ مرکانمکال ناج،سيتم رتلاو
هدازناخ نيسح

.دوش فذح١٠ و٤ ياھ لصفدنمجرا باتک١٣٩٣٢٠١۴

 اب ينيلاب راك رد يقالخا لوصا١٢٣٩۵٢١٢١٧٣٢٩
نانآ هداوناخ و ناكدوك

 و راکارھز شونايکزئوکساو ابلم /پاپ تنکهرواشم و ينامرد ناور رد قالخاباتك١٠٢٨٠يتست١٠٨
ناراکمھ

. دوش هعلاطم١٥ و١٢ ،١١ ،٧ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصفنارابسرا١٣٩١٢٠١٢

 كدوك ينيلاب يسانشناور نوتم١٣٣٩۵٢١٢١٧٣٣٠
يسيلگنا نابز هب

- يسيلگنا نابز هب يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۶٠۵يتست٢٠١۶
يسانش ناور هتشر دشرا يسانشراك

.دوش فذح٦ و٥ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢نيرزرمك ديمح رتكد

 ليلحت و هيزجت رد رتويپماك دربراك١۴٣٩۵٢١٢١٧٣٣١
يرامآ

 هب ماگ يامنھار : spss تاجن يامنھارباتك٩١٠۶يتست٢١١۶١۶
 زا هدافتسا اب اھ هداد ليلحت يارب ماگ
spss همانرب

١٨ و١٧ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكاتنلپ .يلوج
.دوش هعلاطم

 ات يكدوك زا يلوحت يضرم يسانشناورباتك٧۴۴٠يتست٣٠٢۴يلوحت يضرم يسانشناور١۵٣٩۵٢١٢١٧٣٣٢
)لوا دلج( يلاسگرزب

.دوش هعلاطم١٢ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴ناتسداد خريرپ

 يسانشناور رد قيقحت شور١۶٣٩۵٢١٢١٧٣٣٣
ينيلاب

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست١١٨١۶
يتيبرت مولع

.دوش فذح١٣ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 و روپ يلع دمحاتالاک)لوا دلج( يتسيز يسانشناورباتك١٠٢٨۴يتست٢٠١۶كيژولويزيف يسانشناور١٧٣٩۵٢١٢١٧٣٣۴
ناراکمھ

.دوش فذح٨ لصفدنمجرا١٣٩۵٢٠١۶

 و كدوك ينيلاب يژولوكياسورن١٨٣٩۵٢١٢١٧٣٣۵
ناوجون

 ، روپ يلع دمحاواشيو .ک نايا ،بلوک نايارب)مود دلج(ناسنا يژولوکياسورون ينابمباتك٩٩٠٨يتست٢٠١۶
 ،سيرھ هاگآ ناگژم
،دار يروصنم اضرلادبع
يدمحم هلاءاطع

٢٨ و٢٧ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٢ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵
. دوش هعلاطم

ناكدوك رد ينامرد ناور ياھ شور١٩٣٩۵٢١٢١٧٣۴٣
ناناوجون و

 و ناکدوک هرواشم و ينامرد ناورباتك٩٩١١يتست١١٨١۶
 زکارم رد يلمع ياھدربراک(ناناوجون
)سرادم و ينامرد

.دوش هعلطم١١ و٨ ،٧ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصفدنمجرا١٣٨٣٢٠٠۴يھرف نسحنوارب سالگاد ، تورب نوسپمات

 تالالتخا نامرد و صيخشت٢٠٣٩۵٢١٢١٧٣۴۴
يريگداي

 صيخشت،هيرظن،يريگداي ياهيناوتانباتك٩٧٩٩يتست١١٨١۶
سيردت ياھدربھار،

ديهش هاگشناد١٣٩٠٢٠١١شناد تمصعرنرل تناژ
يتشهب

.دوش هعلاطم٢٧٣ هحفص ات باتك يادتبا زا

 و ميھافم ،اھ هيرظن(ينامرد هداوناخباتك٩٩١٢يتست١١٨١۶نيدلاو شزومآ و ينامرد هداوناخ٢١٣٩۵٢١٢١٧٣۴۵
)مهن( ديدج تساريو )اهشور

 ،ناقھد نسحميپ لکيام ، زلکين
هيمس ،يوجنگ اتيھانآ
 هنازرف ،يدمحم
نايراجن

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٢ ياھ لصفدشر١٣٩٣٢٠١۴

Case (يدروم تاعلاطم شرازگ٢٢٣٩۵٢١٢١٧٣۴۶
report (

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶

 نامرد رد رنھ و يزاب دربراك٢٣٣٩۵٢١٢١٧٣۴٧
ناناوجون و ناكدوك

 و يزاب ، ناکدوک( يزاب يسانشناورباتك٩٩١٠يتست٠١١۶
)دشر

دشر١٣٩٣٢٠١۴يجنگ نارماکزويھ رتيپ ساگرف

 ينيلاب يسانشناور لوصا٢۴٣٩۵٢١٢١٧٣۴٨
)روحم شزومآ(

 يفطل حرف ،يريزو مارهشکدوک ينيلاب يسانشناور لوصاباتك١٠١٢٣يتست٢٠١۶
يناشاک

نارابسرا١٣٩۵٢٠١۶
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٩ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٤٦
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ناوجون و كدوك ينيلاب يسانشناور-١٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢۵٣٩۵٢١٢١٧٣۴٩
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٩ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٨:٤٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تيصخش يسانشناور-١٥ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 تساريو( هظفاح يتخانش يسانشناورباتك۶۶۶٩يتست٢٠١۶يتخانش يسانشناور٢٣٩۵٢١٢١٧٠٨٢

)ديدج
 هناورپ ،عراز نيسحكنزيآ لكيام- نيك كرام

 نسح ، نايناورهن
هداز هلادبع

.دوش هعلاطم١ لصفژييآ١٣٩٢٢٠١٣

 يدهم ، عراز نيسحكنيزيآ لكيام،نيك كرام)ركفت و نابز( يتخانش يسانشناورباتك٩۶۴۶يتستيتخانش يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٠٨٢
يدنسپرقاب

.دوش فذح٣ و٢ ،١ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

.دوش فذح١٥ و١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست١٢٠٨يلوحت يسانشناور٣٣٩۵٢١٢١٧٢١۶
.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٢٠٨تيصخش يسانشناور۴٣٩۵٢١٢١٧٢٣٨
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶)يفيك و يمك( قيقحت شور۵٣٩۵٢١٢١٧٢۵۴

يتيبرت مولع
.دوش فذح١٣ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 ناور و هرواشم نونف و اھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٧٢۵٩
ينامرد

-يفسوي اضريلع- ناخرت يضترمينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتست٢١٨١۶
يقاقش داھرف

دوش فذح٨ و٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 دراگليھ يسانشناور هنيمز لماك نتمباتك۶٩٢۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يمومع يسانشناور٧٣٩۵٢١٢١٧٣٣٩
)يدلج كت(

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵ناراكمھ و ينھاربامسكوھ-تيمسا-نوسنيكتا

 يربکا يلع زانهمنوارب لوراکدشر يسانشناورباتك١٠١٢۴يتست٢٠١۶دشر يسانشناور٨٣٩۵٢١٢١٧٣۴٠
يدرکھد

.دوش هعلاطم لوا شخبناور١٣٩٣٢٠١۴

و اهشھوژپ ،اھ هيرظن( دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستدشر يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٣۴٠
)اهنومزآ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يدركھد يربكا يلع زانهم

.دوش فذح١٦ و١٤ ،٢ ،١ ياھ لصفشياريو١٣٩۵٢٠١۶يدمحم ديس ييحيوير لاشرام ناجناجيھو شزيگناباتك٧۶۵٢يتست٢٠١۶هتفرشيپ ناجيھ و شزيگنا٩٣٩۵٢١٢١٧٣۴١
 و اھ هيرظن يليصفت يسررب١٠٣٩۵٢١٢١٧٣۴٢

تيصخش بتاكم
 و يداوج رفعجدمحمنيورپ يا.سنارول)شھوژپ و اھ هيرظن (تيصخشباتك٩١١۶يتست٣٠٢۴

رويدك نيورپ
.دوش فذح١٦ و١٥ ،١٤ ،١٣ ،٢ ياھ لصفژييآ١٣٩۴٢٠١۵

 هب ماگ يامنھار : spss تاجن يامنھارباتك٩١٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ رامآ١١٣٩۵٢١٢١٧٣۵۴
 زا هدافتسا اب اھ هداد ليلحت يارب ماگ
spss همانرب

 هعلاطم١٩ و١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكاتنلپ .يلوج
.دوش

 رياس و يسانشناور رد يرامآ ياهشورباتك٩١١٠يتستهتفرشيپ رامآ٣٩۵٢١٢١٧٣۵۴
يراتفر مولع

 يفجن ،يفيرش اشاپرمارك نكناد ، تيوھ سيند
 ،يمشاھريم ،يدنز
 نرتسن ،روپ يونعم
يفيرش

٢٨ و٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصفنخس١٣٩۵٢٠١۶
.دوش هعلاطم

 اب نآ هسياقم و سفنلا ملع١٢٣٩۵٢١٢١٧٣۵۵
ديدج يسانشناور

 هاگديد زا يسانشناور : سفنلا ملعباتك٩١۴٠يتست٢٠١۶
ناملسم نادنمشناد

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٠ ،٩ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵يتشهب ديعسيتاجن دمحم نامثع

 هجوت اب( يناور يسانش بيسآ١٣٣٩۵٢١٢١٧٣۵۶
)تيصخش تالالتخا هب هژيو

DSM ساسا رب١ يناور يسانش بيسآباتك۶١٩۴يتست٢١١۶١۶
)١٢ تساريو لوا دلج(۵

 نآ ، لين ناج ،نوسيويد دلارج
نوسناج.لا.يرش،گنيرك

.دوش هعلاطم٥ و٤ ياھ لصفشياريو١٣٩۴٢٠١۵يناتسھد يدهم

 هجوت اب( يناور يسانش بيسآ٣٩۵٢١٢١٧٣۵۶
)تيصخش تالالتخا هب هژيو

 ساسا رب ديدج( يناور يسانش بيسآباتك٩٩٠٩يتست
DSM-5 ( ١٢ تساريو)مود دلج(

 نآ ،لين ناج ،نوسيويد دلارج
نوسناج.لا.يرش ،گنيرك

.دوش هعلاطم٨ و٧ ياھ لصفشياريو١٣٩۵٢٠١۶يناتسھد يدهم

 هسسوم١٣٨٨٢٠٠٩زورفا يلعمالغ ، يراکماک زيبماکييامزآ شوھ و يجنسناور لوصاباتك١٠١٢۶يتست١١٨١۶نآ شجنس و دادعتسا و شوھ١۴٣٩۵٢١٢١٧٣۵٧
 تاراشتنا
نارهت هاگشناد

 يدعب دنچ دادعتسا ياهنومزآ هعومجمباتك٩٩٠٣يتستنآ شجنس و دادعتسا و شوھ٣٩۵٢١٢١٧٣۵٧
MAB

شزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربکانوسکج .نا سالگاد

 و يژولويزيفوكيسپ١۵٣٩۵٢١٢١٧٣۵٨
يژولوكيسپورون

 ، روپ يلع دمحاواشيو .ک نايا ،بلوک نايارب)مود دلج(ناسنا يژولوکياسورون ينابمباتك٩٩٠٨يتست٢٠١۶
 ،سيرھ هاگآ ناگژم
،دار يروصنم اضرلادبع
يدمحم هلاءاطع

.دوش فذح٢٨ و٢٥ ،٢٣ ،٢١ ،١٧ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

 يبايشزرا( يتخانشناور ياهنومزآباتك۶٣۵١يحيرشت٠٢٣٢تيصخش ياهنومزآ دربراك١۶٣٩۵٢١٢١٧٣۵٩
)يناور تمالس و تيصخش

 هبوبحم- نايتشآ يحتف يلع
يناتساد

 هحفص ات٢٩١ هحفص زا و١٧٣ هحفص ات١٥١ هحفص زاتثعب١٣٩٣٢٠١۴
.دوش فذح٣۶٠

 يراتفر مولع يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ قيقحت شور١٧٣٩۵٢١٢١٧٣۶٠
)تاحالصا و رظن ديدجت اب موس شياريو(

 نآ ، يرول ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١١ ،٤ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكا

 رد ديدج ياھ هتفاي رانيمس١٨٣٩۵٢١٢١٧٣۶١
تيصخش يسانشناور

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يناور تشادهب لئاسم يسررب١٩٣٩۵٢١٢١٧٣۶٢
ناهج و ناريا رد

.دوش فذح١٦ و١٥ ،١٤ ،١٢ ،٩ ،٨ ،٥ ،٢ ياھ لصفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يدمحمديس ييحيسوتار رسنپسا و ديون يرفجيناور تشادهبباتك١٠١٢۵يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٧٣۶٣
.دوش فذح١٦ و١٣ ،١٢ ،٩ ،٨ ياھ لصفزكرم١٣٩۴٢٠١۵يياساي ديشهمناراكمھ و نسام يرنھكدوك تيصخش و دشرباتك١٠٢٧٢يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( تيصخش دشر٢١٣٩۵٢١٢١٧٣۶۴
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٩ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٨:٣٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)ينھذ هدنام بقع(ييانثتسا ناكدوك شزومآ و يسانشناور-١٦ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
.دوش فذح١٥ و١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست١٢٠٨يلوحت يسانشناور٢٣٩۵٢١٢١٧٢١۶
 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٢٠٨يريگداي يسانشناور٣٣٩۵٢١٢١٧٢٢١

.دوش
.دوش فذح٦ و٥ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣نيرزرمك ديمح٢ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۵٧٩يتست٢٢٠٨ يلوحت يسانشناور۴٣٩۵٢١٢١٧٢٢۶
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶)يفيك و يمك( قيقحت شور۵٣٩۵٢١٢١٧٢۵۴

يتيبرت مولع
.دوش فذح١٣ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 ينھذ يگدنام بقع و شوھ۶٣٩۵٢١٢١٧٣٣۶
)يندوك(

 يدنب هقبط ،فيرعت(ينھذ يگدنام بقعباتك٩٧٩٨يتست٢٠١۶
١٠ شياريو )يتيامح ياهماظن و
 يگدنام بقع نمجنا شياريو نيرتديدج
اكيرمآ ينھذ

نارهت هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يمشاھ يداھ ،هوژپ هب دمحا

 صيخشت،هيرظن،يريگداي ياهيناوتانباتك٩٧٩٩يتست٢٠١۶يريگداي تالالتخا٧٣٩۵٢١٢١٧٣٣٧
سيردت ياھدربھار،

ديهش هاگشناد١٣٩٠٢٠١١شناد تمصعرنرل تناژ
يتشهب

.دوش هعلاطم٢٧٣ هحفص ات باتك يادتبا زا

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتيبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست٣٠٢۴يفسلف بتاكم يتيبرت تايرظن٨٣٩۵٢١٢١٧٣٣٨
تشرس

٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٤ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣
.دوش فذح

 شرورپ و شزومآ ياهشور و لوصا٩٣٩۵٢١٢١٧٣۵٠
ينھذ ناگدنام بقع

 ييانثتسا ناكدوك شزومآ و يسانشناورباتك٨١٣٨يتست٢٠١۶
هداوناخ و هسردم ، هعماج

 .يج دروفيلك ،نمدراھ .ما لكيام
نگا نوتسنيو .ما ،ورد

 ديمح ،يراگداي ابيرف
 نارماك ، هدازيلع
 ديجم ، يجنگ
هيول يفسوي

.دوش هعلاطم٩ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهژناد١٣٩۴٢٠١۵

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٤ ،٢ ياھ لصفهسردم١٣٩٣٢٠١۴ينايقتم اضريوال يراب ،تاتشيآ لراکينھذ ناوت مک ناکدوک ي ارب يندب تيبرتباتك٩٩٠۴يتست٢٠١۶يتكرح يرورپزاب١٠٣٩۵٢١٢١٧٣۵١
 يراتفر مولع يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتست٢١١۶١۶هتفرشيپ قيقحت ياهشور١١٣٩۵٢١٢١٧٣۵٢

)تاحالصا و رظن ديدجت اب موس شياريو(
 نآ ، يرول ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١١ ،٤ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكا

 ياهباستكا و يملكت يرورپزاب١٢٣٩۵٢١٢١٧٣۵٣
يھاگشزومآ

دشر١٣٩۵٢٠١۶هدازيلع ديمحنوسنزيآ ناجناكدوك رد راتفگ و نابز تالالتخاباتك٩٩٠۶يتست٢٠١۶

 ياهنومزآ دربراك و يرظن ينابم١٣٣٩۵٢١٢١٧٣۶۵
يناور

 نونف و يرظن ينابم يناور ياهنومزآباتك١٠٢٣٢يتست١١٨١۶
يدربراک

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يمارهب يداھ
ييابطابط

 ياهنومزآ دربراك و يرظن ينابم٣٩۵٢١٢١٧٣۶۵
يناور

 يسانشناور رد يريگ هزادنا ياهسايقمباتك٩١۴٣يتست
يتخانشناور

ژييآ١٣٩١٢٠١٢هداز هلادبع نسح و عراز نيسح

 هب ماگ يامنھار : spss تاجن يامنھارباتك٩١٠۶يتست٢٠١۶)هتفرشيپ( يطابنتسا رامآ١۴٣٩۵٢١٢١٧٣۶۶
 زا هدافتسا اب اھ هداد ليلحت يارب ماگ
spss همانرب

 هعلاطم١٩ و١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكاتنلپ .يلوج
.دوش

 رياس و يسانشناور رد يرامآ ياهشورباتك٩١١٠يتست)هتفرشيپ( يطابنتسا رامآ٣٩۵٢١٢١٧٣۶۶
يراتفر مولع

 يفجن ،يفيرش اشاپرمارك نكناد ، تيوھ سيند
 ،يمشاھريم ،يدنز
 نرتسن ،روپ يونعم
يفيرش

٢٨ و٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصفنخس١٣٩۵٢٠١۶
.دوش هعلاطم

 همھ هچنآرھ( مومع يارب کيتنژ هرواشمباتك١٠١٢١يتست٢٠١۶كيتنژ لوصا اب ييانشآ١۵٣٩۵٢١٢١٧٣۶٧
 هرواشم هرابرد دياب ناکشزپ يتح مدرم
)دننادب کيتنژ

.دوش هعلاطم٨ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهدازروميت١٣٩٣٢٠١۴يربلد ميرک ، يزردوگ اضردماح

.دوش هعلاطم١٨ و١١ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدنمجرا١٣٩٣٢٠١۴يرايراي نوديرف)اھ مردنس(ييانثتسا ناکدوکباتك١٠١٢٢يتستكيتنژ لوصا اب ييانشآ٣٩۵٢١٢١٧٣۶٧
 مولع هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يناخريم ديجمديسيشخبناوت ينابمباتك١٠٢٣٣يتست٢٠١۶يا هفرح و يلغش يرورپزاب١۶٣٩۵٢١٢١٧٣۶٨

 و يتسيزهب
يشخبناوت

 يفطل حرف ،يريزو مارهشکدوک ينيلاب يسانشناور لوصاباتك١٠١٢٣يتست١١٨١۶ كدوك ينيلاب يسانشناور١٧٣٩۵٢١٢١٧٣۶٩
يناشاک

.دوش فذح٢١ ،٢٠ ،١٩ ي اھ لصفنارابسرا١٣٩۵٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٨٣٩۵٢١٢١٧٣٧٠
 و نامرد،صيخشت١٩٣٩۵٢١٢١٧٣٧١

 يگدنام بقع،يشخبناوت
 و دشر ريگارف تالالتخا،ينھذ
 شزومآ( كيتوكياس تالالتخا
)روحم

 رب يا همدقم ،ييانثتسا زومآ شنادباتك٩٧٢۶يتست١١٨١۶
هژيو شزومآ

 زميج ، ناھالاھ.يپ.ليناد
نمفاک.ما

 و هدازيلع ديمح
ناراکمھ

.دوش هعلاطم٤ لصفشياريو١٣٩٣٢٠١۴

 و نامرد،صيخشت٣٩۵٢١٢١٧٣٧١
 يگدنام بقع،يشخبناوت
 و دشر ريگارف تالالتخا،ينھذ
 شزومآ( كيتوكياس تالالتخا
)روحم

 ات يکدوک زا يلوحت يضرم يسانشناورباتك٩٧٢٧يتست
)مود دلج( يلاسگرزب

.دوش هعلاطم )١٩ و١٨ ياھ لصف( مشش شخبتمس١٣٩٣٢٠١۴ناتسداد خريرپ

 ،داژن ييوخ اضرمالغنيرك مايليو)اھدربراك و ميھافم(دشر ياھ هيرظنباتك٩١٢٧يتست٢٠١۶دشر ياھ هيرظن٢٠٣٩۵٢١٢١٧٣٧٢
يياجر اضر يلع

.دوش فذح١٨ و١٧ ،١٥ ،١٤ ،٩ ،٨ ،٥ ،٤ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/١٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٥٦
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتيبرت يسانشناور-١٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
.دوش فذح١٥ و١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست١٢٠٨يلوحت يسانشناور٢٣٩۵٢١٢١٧٢١۶
 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢عراز نيسحيريگداي يسانشناور يشيامزآ۵٢٧١يتست٢٠٨يريگداي يسانشناور٣٣٩۵٢١٢١٧٢٢١

.دوش
.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٢٠٨يتيبرت يسانشناور۴٣٩۵٢١٢١٧٢٣۶
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶)يفيك و يمك( قيقحت شور۵٣٩۵٢١٢١٧٢۵۴

يتيبرت مولع
.دوش فذح١٣ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 يلع-يياضر ربكا-عراز نيسحيتيبرت يسانش ناورباتك١٠٣٠۵يتست٢٠١۶يتيبرت يسانشناور۶٣٩۵٢١٢١٧٢۶٨
يئافطصم

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

کاپ رفعجدمحمکتوگ .يل دلارجيتيبرتءارآو يفسلف بتاكمباتك٧۵٢٧يتست٢٠١۶يفسلف بتاكم و يتيبرت تايرظن٧٣٩۵٢١٢١٧٢۶٩
تشرس

٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٤ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣
.دوش فذح

 يربکا يلع زانهمنوارب لوراکدشر يسانشناورباتك١٠١٢۴يتست٢٠١۶دشر ياھ هيرظن٨٣٩۵٢١٢١٧٢٧٠
يدرکھد

.دوش هعلاطم لوا شخبناور١٣٩٣٢٠١۴

و اهشھوژپ ،اھ هيرظن( دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستدشر ياھ هيرظن٣٩۵٢١٢١٧٢٧٠
)اهنومزآ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يدركھد يربكا يلع زانهم

 مركا- هداز يقت ناسحا دمحميمالسا قالخا يشيامزآ۵٢۵۴يتست٢٠١۶هتفرشيپ يمالسا تيبرت و ميلعت٩٣٩۵٢١٢١٧٢٧١
هداز نيسح

 هعلاطم )کولس و ريس تاماقم(١٠٦ هحفص ات ادتبا زارون مايپ١٣٩٣٢٠١۴
.دوش

 ، اين يرافص ديجمتگو نو کرام ، کنوب يپ ماھاربآيدربراك يعامتجا يسانشناورباتك٨١٢٢يتست٢٠١۶يعامتجا يسانشناور١٠٣٩۵٢١٢١٧٢٨٠
هداز نسح وتسرپ

شياريو١٣٩٢٢٠١٣

-فيص نسح دمحم- عراز نيسحهتفرشيپ يطابنتسا رامآ يشيامزآ۵۵١۶يتست٢١١۶١۶يطابنتسا رامآ١١٣٩۵٢١٢١٧٢٨١
يبلاط ديعس

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 يراتفر مولع يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتست٣٠٢۴قيقحت شور١٢٣٩۵٢١٢١٧٢٨٢
)تاحالصا و رظن ديدجت اب موس شياريو(

 نآ ، يرول ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١١ ،٧ ،٦ ،٤ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكا

 يزادنا مشچ : يريگداي ياھ هيرظنباتك٩١٣٠يتست٢٠١۶يدربراك يريگداي ياھ هيرظن١٣٣٩۵٢١٢١٧٢٨٣
يتيبرت

دوش هعلاطم٦ و٣ ،١ ياھ لصفنيديآ١٣٩٣٢٠١۴يياضر ربكاكناش چا ليد

 و يداوج رفعجدمحمنيورپ يا.سنارول)شھوژپ و اھ هيرظن (تيصخشباتك٩١١۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيصخش يسانشناور١۴٣٩۵٢١٢١٧٢٨۴
رويدك نيورپ

.دوش فذح١٦ و١٥ ،١٤ ،١٣ ،٢ ياھ لصفژييآ١٣٩۴٢٠١۵

 و شزومآ رد شزيگنا ياھ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١٧٢٩٨
شرورپ

 ، هيرظن : تيبرت و ميلعت رد شزيگناباتك٩٣٠٠يتست٢٠١۶
اھدربھار و تاقيقحت

.دوش فذح١٠ و٩ ،٨ ،٤ ياھ لصفملع١٣٩٠٢٠١١يارآرهش.مچيرتيپ.رآ لاپ

 يسانشناور رد يريگ هزادنا ياهسايقمباتك٩١۴٣يتست١١٨١۶يتيبرت-يناور يبايزرا نونف١۶٣٩۵٢١٢١٧٢٩٩
يتخانشناور

.دوش فذح٣ و٢ ياھ شخبژييآ١٣٩١٢٠١٢هداز هلادبع نسح و عراز نيسح

 رشن١٣٩٢٢٠١٣شنمايك اضر يلعفلو ما دراچيريشزومآ يبايشزراباتك٩٣٠١يتستيتيبرت-يناور يبايزرا نونف٣٩۵٢١٢١٧٢٩٩
يھاگشناد

.دوش فذح١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف

يريگ هزادنا ياھ هيرظن رب يا همدقمباتك٩٣٠٢يتست٢٠١۶يريگ هزادنا و شجنس١٧٣٩۵٢١٢١٧٣٠٠
)يجنسناور(

.دوش فذح٥ و٤ ياھ لصفتمس١٣٨٩٢٠١٠روالد يلعني ما يدنو ،نلآ يج يرم

نازودنا ملع١٣٩٣٢٠١۴هداز يقت ناسحادمحمشزومآ ياهشور و هيرظنباتك١٠٣٠٩يتست٢٠١۶شزومآ ياهشور و هيرظن١٨٣٩۵٢١٢١٧٣٠١
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٧٣٠٢
 شزومآ( يتخانش يسانشناور٢٠٣٩۵٢١٢١٧٣٠٣

)روحم
 تساريو( هظفاح يتخانش يسانشناورباتك۶۶۶٩يتست٢٠١۶

)ديدج
 هناورپ ،عراز نيسحكنزيآ لكيام- نيك كرام

 نسح ، نايناورهن
هداز هلادبع

.دوش هعلاطم١ لصفژييآ١٣٩٢٢٠١٣

 شزومآ( يتخانش يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٣٠٣
)روحم

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣يزارخ يزاجح٢٠٠٦ گربنرتسا)مراهچ تساريو(يتخانش يسانش ناورباتك٧۴٣٩يتست
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٢:٥١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ينيلاب يسانشناور-١٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶يسانش ناوررد قيقحت شور٢٣٩۵٢١٢١٧٠١١

يتيبرت مولع
.دوش فذح١٣ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠١٨) ميھافمواھ هيرظن( تيصخش٣٣٩۵٢١٢١٧٠١۴
 )هدش رظنديدجت( تيصخش ياھ هيرظنباتك٨١١١يتست٢٠١۶تيصخش ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١٧٠٧۶

مھد تساريو
.دوش هعلاطم موس شخب و مود شخب ،لوا شخبشياريو١٣٩۴٢٠١۵يدمحم ديس ييحيزتلوش نلا ينديس و زتلوش ناود

 ياھ هيرظن يتامدقم يسررب۵٣٩۵٢١٢١٧٠٨٧
ينامرد ناور

-يفسوي اضريلع- ناخرت يضترمينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتست٣٠٢۴
يقاقش داھرف

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 نامرد ياهشور يتامدقمدربراك۶٣٩۵٢١٢١٧٠٨٩
هبحاصم

 يانبم رب ينيلاب هبحاصم لوصاباتك٩٣٨٩يحيرشت٠٣۴٨
DSM.IV.PR ) يساسا لوصا : لوا دلج (

.دوش فذح١٠ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصفدنمجرا١٣٩٣٢٠١۴يناهفصا رصن يدهمرمتوا هدنيلگز ، رمتوا تراهكا

 يربکا يلع زانهمنوارب لوراکدشر يسانشناورباتك١٠١٢۴يتست٢٠١۶هتفرشيپ دشر يسانشناور٧٣٩۵٢١٢١٧٢۶۵
يدرکھد

.دوش هعلاطم لوا شخبناور١٣٩٣٢٠١۴

و اهشھوژپ ،اھ هيرظن( دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستهتفرشيپ دشر يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٢۶۵
)اهنومزآ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يدركھد يربكا يلع زانهم

. دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصفنارابسرا١٣٩٠٢٠١١تخبزوريف دادرهمداتسآ واش لوراکهرواشم و ينامرد ناور ياھ هيرظنباتك١٠٣١٠يتست٢٠١۶ينامرد ناور ياھ هيرظن٨٣٩۵٢١٢١٧٢۶٧
 رد يتخانش ياهنومزآ٩٣٩۵٢١٢١٧٢٧۴

ينيلاب يسانشناور
 يسانشناور رد يريگ هزادنا ياهسايقمباتك٩١۴٣يحيرشت٠٢٣٢

يتخانشناور
ژييآ١٣٩١٢٠١٢هداز هلادبع نسح و عراز نيسح

 و يكيزيف ياهنامرد هرابرد يتايلك١٠٣٩۵٢١٢١٧٢٧۵
 و يبصع ياهيراميب رد ييوراد
يناور

 ،يليلخ ميسح ،زرو كين همعانناور و باصعا ياهيراميب ينامرد ورادباتك١٠٣٢۵يتست١٠٨
يلئاق هديدپ ،ييارحص ارھز

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدنمجرا١٣٩٣٢٠١۴

 و يرامآ ياهشور زا هدافتسا١١٣٩۵٢١٢١٧٢٧۶
 رد هتفرشيپ يشھوژپ
ينيلاب يسانشناور

 هب ماگ يامنھار : spss تاجن يامنھارباتك٩١٠۶يتست١١٨١۶
 زا هدافتسا اب اھ هداد ليلحت يارب ماگ
spss همانرب

 هعلاطم١٩ و١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكاتنلپ .يلوج
.دوش

 و يرامآ ياهشور زا هدافتسا٣٩۵٢١٢١٧٢٧۶
 رد هتفرشيپ يشھوژپ
ينيلاب يسانشناور

 يراتفر مولع يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتست
)تاحالصا و رظن ديدجت اب موس شياريو(

 نآ ، يرول ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب

.دوش هعلاطم١٤ و١٢ ،٩ ،٨ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكا

 و يكشزپ يسانشناور١٢٣٩۵٢١٢١٧٢٧٧
يژولوكيسپورون

 نامجرتم زا يھورگونيفاراس .پ دراوداتمالس يسانشناورباتك۶٩٢۵يتست٢٠١۶
ييازريم ههلا رظن ريز

.دوش فذح٣ و٢ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 و يكشزپ يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٢٧٧
يژولوكيسپورون

 و روپ يلع دمحاواشيو و ويك نايا ، بلوك نايارب)لوا دلج( ناسنا يژولوكياسورون ينابمباتك٩۶۵٠يتست
ناراكمھ

.دوش هعلاطم١٥ و١٤ ،١٣ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

DSM ساسا رب١ يناور يسانش بيسآباتك۶١٩۴يتست١١٨١۶هتفرشيپ يسانش بيسآ١٣٣٩۵٢١٢١٧٢٧٨
)١٢ تساريو لوا دلج(۵

 نآ ، لين ناج ،نوسيويد دلارج
نوسناج.لا.يرش،گنيرك

.دوش هعلاطم٥ و٤ ياھ لصفشياريو١٣٩۴٢٠١۵يناتسھد يدهم

 ساسا رب ديدج( يناور يسانش بيسآباتك٩٩٠٩يتستهتفرشيپ يسانش بيسآ٣٩۵٢١٢١٧٢٧٨
DSM-5 ( ١٢ تساريو)مود دلج(

 نآ ،لين ناج ،نوسيويد دلارج
نوسناج.لا.يرش ،گنيرك

.دوش هعلاطم٨ و٧ ياھ لصفشياريو١٣٩۵٢٠١۶يناتسھد يدهم

دنمجرا١٣٩٣٢٠١۴دنمرف اسوتآتالراك ليناديكشزپناور هبحاصم يلمع يامنھارباتك٩١٣٩يحيرشت٠٢٣٢يصيخشت هبحاصم نونف١۴٣٩۵٢١٢١٧٢٧٩
 رد نكفارف ينيع ياهنومزآ١۵٣٩۵٢١٢١٧٣٠۴

ينيلاب يسانشناور
 يارب يناور شجنس يامنھارباتك٩٣۶۵يحيرشت٠٣۴٨

 و نارواشم ، ينيلاب ناسانشناور
)مود دلج( ناكشزپناور

 ،يفيرش اشاپتانرام ،ثارگ يرگ
وخكين اضردمحم

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ياھ لصفدشر : نخس١٣٩٢٢٠١٣

 رد نكفارف ينيع ياهنومزآ٣٩۵٢١٢١٧٣٠۴
ينيلاب يسانشناور

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز هلادبع نسح ، عراز نيسحيتخانش يسانشناور رد اهنومزآ دربراك يشيامزآ٩۶۴٨يحيرشت

 ينامرد ناور ياهشور دربراك١۶٣٩۵٢١٢١٧٣٠۵
)يدرف يزومآراك(

 يرغصا يلعدمحمنوارب .ا يتوميت-ولراب، چا ديويدينامرد عماج ياھوگلاباتك٩٢٩۶يحيرشت٠٢٣٢
نايراجن هنازرف ، مدقم

دشر١٣٨٨٢٠٠٩

 و يراهب هلا فيسيروك رديانشا نايرامينامرد هورگباتك٩٣٨٢يتست١١٨١۶ينامرد هورگ١٧٣٩۵٢١٢١٧٣٠۶
ناراكمھ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبناور١٣٩٢٢٠١٣

 و ميھافم ،اھ هيرظن(ينامرد هداوناخباتك٩٩١٢يتست١١٨١۶ينامرد هداوناخ١٨٣٩۵٢١٢١٧٣٠٧
)مهن( ديدج تساريو )اهشور

 ،ناقھد نسحميپ لکيام ، زلکين
هيمس ،يوجنگ اتيھانآ
 هنازرف ،يدمحم
نايراجن

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصفدشر١٣٩٣٢٠١۴

 و هيرظن( ينامرد راتفر و راتفر رييغتباتك١٠٣٢٨يتست١١٨١۶ينامرد راتفر١٩٣٩۵٢١٢١٧٣٠٨
موس شياريو )اهشور

.دوش فذح١٨ و١٦ ،٨ ،٧ ،٦ ،٢ ياھ لصفنارود١٣٩۴٢٠١۵فيس ربكا يلع

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٧٣٠٩
 نادنمشناد هاگديد زا سفنلا ملع٢١٣٩۵٢١٢١٧٣١٠

)روحم شزومآ( يمالسا
 هاگديد زا يسانشناور : سفنلا ملعباتك٩١۴٠يتست٢٠١۶

ناملسم نادنمشناد
.دوش فذح١٣ و١١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵يتشهب ديعسيتاجن دمحم نامثع

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٢:٥٦
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمومع يسانشناور-٢٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 مولع و يسانشناور رد يرامآ طابنتسا يشيامزآ۵٣٢٩يتست٢١١۶١۶هتفرشيپ يرامآ ياهشور٢٣٩۵٢١١١٧٠٠٨

يتيبرت
.دوش هعلاطم٥ لصفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يريصن زيورپ- يقاقش داھرف

 رياس و يسانشناور رد يرامآ ياهشورباتك٩١١٠يتستهتفرشيپ يرامآ ياهشور٣٩۵٢١١١٧٠٠٨
يراتفر مولع

 يفجن ،يفيرش اشاپرمارك نكناد ، تيوھ سيند
 ،يمشاھريم ،يدنز
 نرتسن ،روپ يونعم
يفيرش

٢٨ و٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصفنخس١٣٩۵٢٠١۶
.دوش هعلاطم

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶يسانش ناوررد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٧٠١١
يتيبرت مولع

.دوش فذح١٣ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠١٨) ميھافمواھ هيرظن( تيصخش۴٣٩۵٢١٢١٧٠١۴
 ساسا رب يسانشناور يصصخت نونمباتك١٠٣١٣يتست٢٠١۶يصصخت نوتم۵٣٩۵٢١٢١٧٠٧٠

Discovering Psychology)تساريو 
)مراهچ

،chapter review) 1، 3، 4 (ياھ لصف ياھ هصالخ طقفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يناتسھد يدهم
. دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵

- يسيلگنا نابز هب يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۶٠۵يتستيصصخت نوتم٣٩۵٢١٢١٧٠٧٠
يسانش ناور هتشر دشرا يسانشراك

.دوش فذح٦ و٥ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢نيرزرمك ديمح رتكد

 دراگليھ يسانشناور هنيمز لماك نتمباتك۶٩٢۶يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يمومع يسانشناور۶٣٩۵٢١٢١٧٠٧١
)يدلج كت(

 هعلاطم٦ شخب زا١٢ لصف و٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ شخبدشر١٣٩۴٢٠١۵ناراكمھ و ينھاربامسكوھ-تيمسا-نوسنيكتا
دوش

 يربکا يلع زانهمنوارب لوراکدشر يسانشناورباتك١٠١٢۴يتست٢٠١۶هتفرشيپدشر يسانشناور٧٣٩۵٢١٢١٧٠٧٢
يدرکھد

.دوش هعلاطم لوا شخبناور١٣٩٣٢٠١۴

و اهشھوژپ ،اھ هيرظن( دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستهتفرشيپدشر يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٠٧٢
)اهنومزآ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يدركھد يربكا يلع زانهم

 اشاپ نسح رتكدنا،درف، رجنيلرك٢ دلج يراتفر مولع رد شھوژپ ينابمباتك٨٧۵۶يتست٢١١۶١۶هتفرشيپ قيقحت ياهشور٨٣٩۵٢١٢١٧٠٧۴
 رفعج رتكد و يفيرش
دنز يفجن

.دوش هعلاطم )٣٢ لصف ءزج هب( ١٠ شخبرون ياوآ١٣٩٣٢٠١١

 يراتفر مولع يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتستهتفرشيپ قيقحت ياهشور٣٩۵٢١٢١٧٠٧۴
)تاحالصا و رظن ديدجت اب موس شياريو(

 نآ ، يرول ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكا

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفشياريو١٣٩۵٢٠١۶يدمحم ديس ييحيوير لاشرام ناجناجيھو شزيگناباتك٧۶۵٢يتست٢٠١۶ناجيھو شزيگنا٩٣٩۵٢١٢١٧٠٧۵
 )هدش رظنديدجت( تيصخش ياھ هيرظنباتك٨١١١يتست٢٠١۶تيصخش ياھ هيرظن١٠٣٩۵٢١٢١٧٠٧۶

مھد تساريو
.دوش هعلاطم موس شخب و مود شخب ،لوا شخبشياريو١٣٩۴٢٠١۵يدمحم ديس ييحيزتلوش نلا ينديس و زتلوش ناود

 ييانثتسا ناكدوك شزومآ و يسانشناورباتك٨١٣٨يتست٢١١۶١۶ييانثتسا ناكدوك يسانشناور١١٣٩۵٢١٢١٧٠٧٧
هداوناخ و هسردم ، هعماج

 .يج دروفيلك ،نمدراھ .ما لكيام
نگا نوتسنيو .ما ،ورد

 ديمح ،يراگداي ابيرف
 نارماك ، هدازيلع
 ديجم ، يجنگ
هيول يفسوي

.دوش فذح٦ و٥ ،١ ياھ شخبهژناد١٣٩۴٢٠١۵

 و روپ يلع دمحاواشيو و ويك نايا ، بلوك نايارب)لوا دلج( ناسنا يژولوكياسورون ينابمباتك٩۶۵٠يتست٢٠١۶يژولوكيسپورونو يژولويزيفوكيسپ١٢٣٩۵٢١٢١٧٠٧٨
ناراكمھ

دوش فذح٩ و٨ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

 نامجرتم زا يھورگونيفاراس .پ دراوداتمالس يسانشناورباتك۶٩٢۵يتست٢٠١۶هتفرشيپ تمالس يسانشناور١٣٣٩۵٢١٢١٧٠٧٩
ييازريم ههلا رظن ريز

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 بصع ناور( يژولونوميارونوكياس ينابمباتك٧٧٧٨يتستهتفرشيپ تمالس يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٠٧٩
)يسانش نميا

 مولع هاگشناد١٣٨٣٢٠٠۴الابرون يلعدمحا ، روپ يلع دمحا
نارهت يكشزپ

 يسانش بيسآردديدج ثحابم١۴٣٩۵٢١٢١٧٠٨٠
يناور

 ساسارب ديدج يناور يسانش بيسآباتك١٠٢٩۴يتست٢٠١۶
DSM5لوا دلج

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٤ ،١ ياھ لصفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يدمحم ديس ييحيرچاب

.دوش فذح١٥ و١١ ،٩ ،٣ ياھ لصفنارود١٣٩١٢٠١٢فيس ربكا يلعناهنگرھ ،نوسلايريگداي ياھ هيرظن رب يا همدقمباتك٨١١٣يتست٢٠١۶يريگداي ياھ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١٧٠٨١
 تساريو( هظفاح يتخانش يسانشناورباتك۶۶۶٩يتست٢٠١۶يتخانش يسانشناور١۶٣٩۵٢١٢١٧٠٨٢

)ديدج
 هناورپ ،عراز نيسحكنزيآ لكيام- نيك كرام

 نسح ، نايناورهن
هداز هلادبع

.دوش هعلاطم١ لصفژييآ١٣٩٢٢٠١٣

 يدهم ، عراز نيسحكنيزيآ لكيام،نيك كرام)ركفت و نابز( يتخانش يسانشناورباتك٩۶۴۶يتستيتخانش يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٠٨٢
يدنسپرقاب

.دوش فذح٣ و٢ ،١ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

 ، اين يرافص ديجمتگو نو کرام ، کنوب يپ ماھاربآيدربراك يعامتجا يسانشناورباتك٨١٢٢يتست٢٠١۶هتفرشيپ يعامتجا يسانش ناور١٧٣٩۵٢١٢١٧٠٨٣
هداز نسح وتسرپ

شياريو١٣٩٢٢٠١٣

.دوش هعلاطم٦ و٤ ،٢ ،١ ياھ لصفناور رشن١٣٩٣٢٠١۴يميرك فسوياليان- نريب ناد- نوراب ترباريعامتجا يسانشناورباتك٨۶٩٣يتستهتفرشيپ يعامتجا يسانش ناور٣٩۵٢١٢١٧٠٨٣
 ياھ هيرظن يتامدقم يسررب١٨٣٩۵٢١٢١٧٠٨٧

ينامرد ناور
-يفسوي اضريلع- ناخرت يضترمينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتست٣٠٢۴

يقاقش داھرف
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 نامرد ياهشور يتامدقمدربراك١٩٣٩۵٢١٢١٧٠٨٩
هبحاصم

 يانبم رب ينيلاب هبحاصم لوصاباتك٩٣٨٩يحيرشت٠٣۴٨
DSM.IV.PR ) يساسا لوصا : لوا دلج (

.دوش فذح١٠ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصفدنمجرا١٣٩٣٢٠١۴يناهفصا رصن يدهمرمتوا هدنيلگز ، رمتوا تراهكا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴)روحم شزومآ(رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٧١٨٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢١٣٩۵٢١٢١٧١٨٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٢:٥٦
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمومع يسانشناور-٢٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

دوش هعلاطم١٥ و١١ ،٨ ،٦ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵تخبزوريف دادرهمزريف)روحم شزومآ(ينيلاب يسانشناورباتك١٠٣٠٧يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(ينيلاب يسانشناور٢٢٣٩۵٢١٢١٧١٩١
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٠٣
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسانشنا ور-٢٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 مولع و يسانشناور رد يرامآ طابنتسا يشيامزآ۵٣٢٩يتست٢١١۶١۶هتفرشيپ يرامآ ياهشور٢٣٩۵٢١١١٧٠٠٨

يتيبرت
.دوش هعلاطم٥ لصفرون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يريصن زيورپ- يقاقش داھرف

 رياس و يسانشناور رد يرامآ ياهشورباتك٩١١٠يتستهتفرشيپ يرامآ ياهشور٣٩۵٢١١١٧٠٠٨
يراتفر مولع

 يفجن ،يفيرش اشاپرمارك نكناد ، تيوھ سيند
 ،يمشاھريم ،يدنز
 نرتسن ،روپ يونعم
يفيرش

٢٨ و٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصفنخس١٣٩۵٢٠١۶
.دوش هعلاطم

 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶يسانش ناوررد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٧٠١١
يتيبرت مولع

.دوش فذح١٣ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

.دوش فذح١٤ و١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يميرك فسويتيصخش يسانشناور يشيامزآ۵۶٣٠يتست٣٠١٨) ميھافمواھ هيرظن( تيصخش۴٣٩۵٢١٢١٧٠١۴
 ساسا رب يسانشناور يصصخت نونمباتك١٠٣١٣يتست٢٠١۶يصصخت نوتم۵٣٩۵٢١٢١٧٠٧٠

Discovering Psychology)تساريو 
)مراهچ

،chapter review) 1، 3، 4 (ياھ لصف ياھ هصالخ طقفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يناتسھد يدهم
. دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵

- يسيلگنا نابز هب يسانش ناور نوتم يشيامزآ۵۶٠۵يتستيصصخت نوتم٣٩۵٢١٢١٧٠٧٠
يسانش ناور هتشر دشرا يسانشراك

.دوش فذح٦ و٥ ياھ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢نيرزرمك ديمح رتكد

 دراگليھ يسانشناور هنيمز لماك نتمباتك۶٩٢۶يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يمومع يسانشناور۶٣٩۵٢١٢١٧٠٧١
)يدلج كت(

 هعلاطم٦ شخب زا١٢ لصف و٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ شخبدشر١٣٩۴٢٠١۵ناراكمھ و ينھاربامسكوھ-تيمسا-نوسنيكتا
دوش

 يربکا يلع زانهمنوارب لوراکدشر يسانشناورباتك١٠١٢۴يتست٢٠١۶هتفرشيپدشر يسانشناور٧٣٩۵٢١٢١٧٠٧٢
يدرکھد

.دوش هعلاطم لوا شخبناور١٣٩٣٢٠١۴

و اهشھوژپ ،اھ هيرظن( دشر يسانشناور يشيامزآ٩٨٠١يتستهتفرشيپدشر يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٠٧٢
)اهنومزآ

.دوش هعلاطم مود و لوا شخبرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يدركھد يربكا يلع زانهم

 اشاپ نسح رتكدنا،درف، رجنيلرك٢ دلج يراتفر مولع رد شھوژپ ينابمباتك٨٧۵۶يتست٢١١۶١۶هتفرشيپ قيقحت ياهشور٨٣٩۵٢١٢١٧٠٧۴
 رفعج رتكد و يفيرش
دنز يفجن

.دوش هعلاطم )٣٢ لصف ءزج هب( ١٠ شخبرون ياوآ١٣٩٣٢٠١١

 يراتفر مولع يارب قيقحت ياهشورباتك٩١١١يتستهتفرشيپ قيقحت ياهشور٣٩۵٢١٢١٧٠٧۴
)تاحالصا و رظن ديدجت اب موس شياريو(

 نآ ، يرول ،رتوارگ .يج كيردرف
ونازروف .يب

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ياھ لصفشزورف١٣٩۴٢٠١۵يياضر ربكا

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفشياريو١٣٩۵٢٠١۶يدمحم ديس ييحيوير لاشرام ناجناجيھو شزيگناباتك٧۶۵٢يتست٢٠١۶ناجيھو شزيگنا٩٣٩۵٢١٢١٧٠٧۵
 )هدش رظنديدجت( تيصخش ياھ هيرظنباتك٨١١١يتست٢٠١۶تيصخش ياھ هيرظن١٠٣٩۵٢١٢١٧٠٧۶

مھد تساريو
.دوش هعلاطم موس شخب و مود شخب ،لوا شخبشياريو١٣٩۴٢٠١۵يدمحم ديس ييحيزتلوش نلا ينديس و زتلوش ناود

 ييانثتسا ناكدوك شزومآ و يسانشناورباتك٨١٣٨يتست٢١١۶١۶ييانثتسا ناكدوك يسانشناور١١٣٩۵٢١٢١٧٠٧٧
هداوناخ و هسردم ، هعماج

 .يج دروفيلك ،نمدراھ .ما لكيام
نگا نوتسنيو .ما ،ورد

 ديمح ،يراگداي ابيرف
 نارماك ، هدازيلع
 ديجم ، يجنگ
هيول يفسوي

.دوش فذح٦ و٥ ،١ ياھ شخبهژناد١٣٩۴٢٠١۵

 و روپ يلع دمحاواشيو و ويك نايا ، بلوك نايارب)لوا دلج( ناسنا يژولوكياسورون ينابمباتك٩۶۵٠يتست٢٠١۶يژولوكيسپورونو يژولويزيفوكيسپ١٢٣٩۵٢١٢١٧٠٧٨
ناراكمھ

دوش فذح٩ و٨ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

 نامجرتم زا يھورگونيفاراس .پ دراوداتمالس يسانشناورباتك۶٩٢۵يتست٢٠١۶هتفرشيپ تمالس يسانشناور١٣٣٩۵٢١٢١٧٠٧٩
ييازريم ههلا رظن ريز

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 بصع ناور( يژولونوميارونوكياس ينابمباتك٧٧٧٨يتستهتفرشيپ تمالس يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٠٧٩
)يسانش نميا

 مولع هاگشناد١٣٨٣٢٠٠۴الابرون يلعدمحا ، روپ يلع دمحا
نارهت يكشزپ

 يسانش بيسآردديدج ثحابم١۴٣٩۵٢١٢١٧٠٨٠
يناور

 ساسارب ديدج يناور يسانش بيسآباتك١٠٢٩۴يتست٢٠١۶
DSM5لوا دلج

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٤ ،١ ياھ لصفنارابسرا١٣٩۴٢٠١۵يدمحم ديس ييحيرچاب

.دوش فذح١٥ و١١ ،٩ ،٣ ياھ لصفنارود١٣٩١٢٠١٢فيس ربكا يلعناهنگرھ ،نوسلايريگداي ياھ هيرظن رب يا همدقمباتك٨١١٣يتست٢٠١۶يريگداي ياھ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١٧٠٨١
 تساريو( هظفاح يتخانش يسانشناورباتك۶۶۶٩يتست٢٠١۶يتخانش يسانشناور١۶٣٩۵٢١٢١٧٠٨٢

)ديدج
 هناورپ ،عراز نيسحكنزيآ لكيام- نيك كرام

 نسح ، نايناورهن
هداز هلادبع

.دوش هعلاطم١ لصفژييآ١٣٩٢٢٠١٣

 يدهم ، عراز نيسحكنيزيآ لكيام،نيك كرام)ركفت و نابز( يتخانش يسانشناورباتك٩۶۴۶يتستيتخانش يسانشناور٣٩۵٢١٢١٧٠٨٢
يدنسپرقاب

.دوش فذح٣ و٢ ،١ ياھ لصفدنمجرا١٣٩۴٢٠١۵

 ، اين يرافص ديجمتگو نو کرام ، کنوب يپ ماھاربآيدربراك يعامتجا يسانشناورباتك٨١٢٢يتست٢٠١۶هتفرشيپ يعامتجا يسانش ناور١٧٣٩۵٢١٢١٧٠٨٣
هداز نسح وتسرپ

شياريو١٣٩٢٢٠١٣

.دوش هعلاطم٦ و٤ ،٢ ،١ ياھ لصفناور رشن١٣٩٣٢٠١۴يميرك فسوياليان- نريب ناد- نوراب ترباريعامتجا يسانشناورباتك٨۶٩٣يتستهتفرشيپ يعامتجا يسانش ناور٣٩۵٢١٢١٧٠٨٣
 ياھ هيرظن يتامدقم يسررب١٨٣٩۵٢١٢١٧٠٨٧

ينامرد ناور
-يفسوي اضريلع- ناخرت يضترمينامرد ناور و هرواشم ياھ هيرظن يشيامزآ۵۵۶٧يتست٣٠٢۴

يقاقش داھرف
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 نامرد ياهشور يتامدقمدربراك١٩٣٩۵٢١٢١٧٠٨٩
هبحاصم

 يانبم رب ينيلاب هبحاصم لوصاباتك٩٣٨٩يحيرشت٠٣۴٨
DSM.IV.PR ) يساسا لوصا : لوا دلج (

.دوش فذح١٠ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصفدنمجرا١٣٩٣٢٠١۴يناهفصا رصن يدهمرمتوا هدنيلگز ، رمتوا تراهكا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴)روحم شزومآ(رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٧١٨٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢١٣٩۵٢١٢١٧١٨٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٠٣
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسانشنا ور-٢٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانشناور-١٧ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

دوش هعلاطم١٥ و١١ ،٨ ،٦ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵تخبزوريف دادرهمزريف)روحم شزومآ(ينيلاب يسانشناورباتك١٠٣٠٧يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(ينيلاب يسانشناور٢٢٣٩۵٢١٢١٧١٩١
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٢٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)كينورتكلا راكو بسك(تاعالطا يروانف تيريدم-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشيداليم

عاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 ربكا يلعديس-يريصن زيورپيرامآ ليلحت يشيامزآ۵۶٢۵يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٢٣٩۵٢١١١٧٠٧۵

يحلاص يلع-يدمحا
١٣٩١٢٠١٢

 و بسك ياھدنيآرف يسدنهمزاب٣٣٩۵٢١٢١٨٣١٣
راك

Workflow Modeling, tools for processباتك٨۶٠٩يحيرشت و يتست٢٠١۶
improvement and application

development,Second Edition by Alec

Alec Sharp and Patrick
McDermott

١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٣٨٧٢٠٠٨
.دوش هعلاطم

Artificial Intelligence A Modernباتك٨۴٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶يعونصم شوھ و يزاف قطنم۴٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
Approach, 3nd Edition,2010

Russell and Norrigدوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف١٣٨٨٢٠٠٩.

,Fuzzy logic for business, Financeباتك٨٨١۵يحيرشت و يتستيعونصم شوھ و يزاف قطنم٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
and management,2nd Edition,

George Bojadzie١٣٨۵٢٠٠۶دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

و نامزاس رب تاعالطا يروانف ريثات۵٣٩۵٢١٢١٨٣١۵
تيريدم

 ينوگرگد-٣ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۵يتست٢٠١۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

١٣٩٢٢٠١٣

 نيدباعلا نيز- رالاس ديشمجهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت يشيامزآ١٠٢١٠يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت۶٣٩۵٢١٢١٨٣٢٢
ينامحر

١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف كيژتارتسا تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨٣٢۵
تاعالطا

Strategies for e-Business Creatingباتك٨۵٧۵يتست٢٠١۶
Value through E

Tawfik Jelassi and Albrecht
Enders

١٣٨٢٢٠٠٣part 1و Part 2و Part 3دوش هعلاطم

 تيريدم تاعالطا متسيس٨٣٩۵٢١٢١٨٣٢۶
هتفرشيپ

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يتست٢٠١۶
يمرك سدنهم ،يبيبح

١٣٩٠٢٠١١

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٣٢٧
نايئاسراپ

١٣٩۴٢٠١۵

 عبانم يزير همانرب ياهمتسيس١٠٣٩۵٢١٢١٨٣٢٩
نامزاس

نامزاس عبانم يزير همانرب ياھ متسيسهوزج٧٢٢٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ERP(

- روپ يركش- يدمحا ربكا يلع
يليكو هلا ميرم

١٣٩٢٢٠١٣

,E-BusinessGreg Holden, Shannon Belewباتك٨۵٠۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا راك و بسك١١٣٩۵٢١٢١٨٣۴۴
Joel Elad & Jason R.Rich

١٣٨٧٢٠٠٨

Managing the IT Services ProcessNoel Bruton١٣٨٢٢٠٠٣باتك٨۵۴٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا تامدخ١٢٣٩۵٢١٢١٨٣۴۵
١٣٩٢٢٠١٣يبوقعي دمحمرون)يتيريدم دركيور(كينورتكلا تلودباتك٧٧١٨يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا تلود١٣٣٩۵٢١٢١٨٣۴۶
١٣٩٠٢٠١١هللا حتف يدهم ,يرفنضغ يدهمنيمات هريجنز تيربدم رب عماج يشرگنباتك۶۶٢١يحيرشت و يتست٢٠١۶نيمات هريجنز تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨٣۴٧
١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريمDave chaffey, PR Smithيكينورتكلا يبايرازاب يشيامزآ٩٧۴۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا يبايرازاب١۵٣٩۵٢١٢١٨٣۴٨
١٣٨۴٢٠٠۵مدقم يروكش نسحم)لوا دلج(يكينورتكلا تراجت قوقحباتك٧٧٠٩يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا تراجت يقوقح لئاسم١۶٣٩۵٢١٢١٨٣۴٩
 يناقرف نسحم ،يسباع ديعس)CRM( يرتشم اب طابترا تيريدم يشيامزآ٩٣۵٨يحيرشت و يتست٢٠١۶يرتشم طباور تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨٣۵٠

يناقرف يلعو
١٣٩٠٢٠١١

 يلع-يدمحا ربكا يلعديسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶شناد تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨٣۵۵
يحلاص

١٣٩١٢٠١٢

 ينوگرگد-٢ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۴يتست٢٠١۶تاعالطا يروانف١٩٣٩۵٢١٢١٨٣۵۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

١٣٨٩٢٠١٠

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠٢۴ينامزاسراتفر تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣۵٧
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

١٣٩١٢٠١٢يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يتست٣٠٢۴متسيس ليلحت و هيزجت٢١٣٩۵٢١٢١٨٣۵٨
١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶تيريدم تاعالطا ياهمتسيس٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣۵٩
١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٣٩۵٢١٢١٨٣۶١
-تيآرصان ديس-يناخفسوي يدهمرتويپماك يصصخت نابز يشيامزآ۵٢١۵يحيرشت٢٠١۶يصصخت نابز٢۴٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩

يھارف دمحا
١٣٩١٢٠١٢

١٣٨٩٢٠١٠تدحو دواد-يھارف دمحاEngilsh for Information Technologyهوزج٧١٧۶يحيرشتيصصخت نابز٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
١٣٩٢٢٠١٣

١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٢۵
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يتاعالطا عبانم تيريدم(تاعالطا يروانف تيريدم-١٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 ربكا يلعديس-يريصن زيورپيرامآ ليلحت يشيامزآ۵۶٢۵يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٢٣٩۵٢١١١٧٠٧۵

يحلاص يلع-يدمحا
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 و بسك ياھدنيآرف يسدنهمزاب٣٣٩۵٢١٢١٨٣١٣
راك

Workflow Modeling, tools for processباتك٨۶٠٩يحيرشت و يتست٢٠١۶
improvement and application

development,Second Edition by Alec

Alec Sharp and Patrick
McDermott

١٣٨٧٢٠٠٨Artech house
Publications

١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

Artificial Intelligence A Modernباتك٨۴٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶يعونصم شوھ و يزاف قطنم۴٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
Approach, 3nd Edition,2010

Russell and Norrig١٣٨٨٢٠٠٩Prentice Hall,
PEARSON

.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف

,Fuzzy logic for business, Financeباتك٨٨١۵يحيرشت و يتستيعونصم شوھ و يزاف قطنم٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
and management,2nd Edition,

George Bojadzie١٣٨۵٢٠٠۶World
Scientific

Publishing Co

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و نامزاس رب تاعالطا يروانف ريثات۵٣٩۵٢١٢١٨٣١۵
تيريدم

 ينوگرگد-٣ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۵يتست٢٠١۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 نيدباعلا نيز- رالاس ديشمجهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت يشيامزآ١٠٢١٠يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت۶٣٩۵٢١٢١٨٣٢٢
ينامحر

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 يروانف كيژتارتسا تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨٣٢۵
تاعالطا

Strategies for e-Business Creatingباتك٨۵٧۵يتست٢٠١۶
Value through E

Tawfik Jelassi and Albrecht
Enders

١٣٨٢٢٠٠٣Prentice Hallpart 1و Part 2و Part 3دوش هعلاطم

 تيريدم تاعالطا متسيس٨٣٩۵٢١٢١٨٣٢۶
هتفرشيپ

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يتست٢٠١۶
يمرك سدنهم ،يبيبح

رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٣٢٧
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 عبانم يزير همانرب ياهمتسيس١٠٣٩۵٢١٢١٨٣٢٩
نامزاس

نامزاس عبانم يزير همانرب ياھ متسيسهوزج٧٢٢٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ERP(

- روپ يركش- يدمحا ربكا يلع
يليكو هلا ميرم

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

Data Mining: Concepts andباتك٨۴٩۶يحيرشت و يتست٢٠١۶اھ هداد رابنا و يواك هداد١١٣٩۵٢١٢١٨٣٣٠
Techniques, Second Edition

Micheline Kamber, Jian Pei١٣٨٣٢٠٠۵Morgan
Kaufman,

Elsevier

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

Web PortalsArthur tatnall١٣٨٣٢٠٠۴Victoriaباتك٨۶٠٨يحيرشت و يتست٢٠١۶هكبش رد اھ هزاورد و اهھاگرد١٢٣٩۵٢١٢١٨٣٣٢
university
Australia

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

professional content managementباتك٨۵۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶اوتحم تيريدم متسيس١٣٣٩۵٢١٢١٨٣٣٣
systems

Mauthe and Dr Peter Thomas١٣٨٢٢٠٠٣Handling
Digital Media

Assets
 يروانف ياھ هژورپ تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨٣٣۴

 ما يس يوگلا ساسا رب تاعالطا
يآ ما

رگن يتآ١٣٩١٢٠١٢رف جات گنشوھريماتاعالطا يروانف رد لرتنك و تيريدمباتك۶۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 يروانف ياھ هژورپ تيريدم٣٩۵٢١٢١٨٣٣۴
 ما يس يوگلا ساسا رب تاعالطا
يآ ما

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢رف جات گنشوھريماCMMI Introductionهوزج٧١٧۵يحيرشت و يتست

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢رف جات گنشوھريمايتاعالطا عبانم تيريدمهوزج٧٢٣۵يتست٢٠١۶يتاعالطا عبانم تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٣۵
 يروانف رد شھوژپ يسانش شور١۶٣٩۵٢١٢١٨٣٣۶

تاعالطا
 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يتست٢٠١۶

يدربراك دركيور اب تيريدم
 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

Enterprise Architecture A to ZDaniel Minoli١٣٨۶٢٠٠٧Auerbachباتك٨۵١١يحيرشت و يتست٢٠١۶ينامزاس يرامعم١٧٣٩۵٢١٢١٨٣٣٧
Publications

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 يلع-يدمحا ربكا يلعديسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶شناد تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨٣۵۵
يحلاص

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 ينوگرگد-٢ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۴يتست٢٠١۶تاعالطا يروانف١٩٣٩۵٢١٢١٨٣۵۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠٢۴ينامزاسراتفر تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣۵٧
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يتست٣٠٢۴متسيس ليلحت و هيزجت٢١٣٩۵٢١٢١٨٣۵٨
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶تيريدم تاعالطا ياهمتسيس٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣۵٩

Page ١ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص٢(تاحفصهیلک٣

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm
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-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٣٩۵٢١٢١٨٣۶٢

Page ٢ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص٢(تاحفصهیلک٣
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٢۵
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يتاعالطا عبانم تيريدم(تاعالطا يروانف تيريدم-١٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-تيآرصان ديس-يناخفسوي يدهمرتويپماك يصصخت نابز يشيامزآ۵٢١۵يحيرشت٢٠١۶يصصخت نابز٢۴٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩
يھارف دمحا

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠تدحو دواد-يھارف دمحاEngilsh for Information Technologyهوزج٧١٧۶يحيرشتيصصخت نابز٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page ٣ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص٢(تاحفصهیلک٣
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:١٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)هتفرشيپ يتاعالطا ياهمتسيس(تاعالطا يروانف تيريدم-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 ربكا يلعديس-يريصن زيورپيرامآ ليلحت يشيامزآ۵۶٢۵يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٢٣٩۵٢١١١٧٠٧۵

يحلاص يلع-يدمحا
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 و بسك ياھدنيآرف يسدنهمزاب٣٣٩۵٢١٢١٨٣١٣
راك

Workflow Modeling, tools for processباتك٨۶٠٩يحيرشت و يتست٢٠١۶
improvement and application

development,Second Edition by Alec

Alec Sharp and Patrick
McDermott

١٣٨٧٢٠٠٨Artech house
Publications

١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

Artificial Intelligence A Modernباتك٨۴٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶يعونصم شوھ و يزاف قطنم۴٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
Approach, 3nd Edition,2010

Russell and Norrig١٣٨٨٢٠٠٩Prentice Hall,
PEARSON

.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف

,Fuzzy logic for business, Financeباتك٨٨١۵يحيرشت و يتستيعونصم شوھ و يزاف قطنم٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
and management,2nd Edition,

George Bojadzie١٣٨۵٢٠٠۶World
Scientific

Publishing Co

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و نامزاس رب تاعالطا يروانف ريثات۵٣٩۵٢١٢١٨٣١۵
تيريدم

 ينوگرگد-٣ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۵يتست٢٠١۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 نيدباعلا نيز- رالاس ديشمجهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت يشيامزآ١٠٢١٠يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت۶٣٩۵٢١٢١٨٣٢٢
ينامحر

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 يروانف كيژتارتسا تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨٣٢۵
تاعالطا

Strategies for e-Business Creatingباتك٨۵٧۵يتست٢٠١۶
Value through E

Tawfik Jelassi and Albrecht
Enders

١٣٨٢٢٠٠٣Prentice Hallpart 1و Part 2و Part 3دوش هعلاطم

 تيريدم تاعالطا متسيس٨٣٩۵٢١٢١٨٣٢۶
هتفرشيپ

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يتست٢٠١۶
يمرك سدنهم ،يبيبح

رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٣٢٧
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 عبانم يزير همانرب ياهمتسيس١٠٣٩۵٢١٢١٨٣٢٩
نامزاس

نامزاس عبانم يزير همانرب ياھ متسيسهوزج٧٢٢٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ERP(

- روپ يركش- يدمحا ربكا يلع
يليكو هلا ميرم

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

١٣٨٨٢٠٠٩Prentice Hallينمتوم نويامھK.Darlingtonهربخ ياھ متسيسباتك٨٧١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶هربخ ياهمتسيس١١٣٩۵٢١٢١٨٣٣٨
 ميمصت ينابيتشپ ياهمتسيس١٢٣٩۵٢١٢١٨٣٣٩

يريگ
و ملع هاگشناد١٣٨٢٢٠٠٣يمظاك هرھز ،يرفنضغ يدهمهربخ ياھمتسيس ينابم و لوصاباتك۶۶٣٧يحيرشت و يتست٢٠١۶

تعنص
.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 كمك هب رازفا مرن يسدنهم١٣٣٩۵٢١٢١٨٣۴٠
رتويپماك

 يارب :RUP يژولودتم يدربراك عجرمباتك٨٧٧۵يتست٢٠١۶
تسيس هعسوت و ديلوت

 ،يدمحملگ ،يبجاح ،ينآارب
تمعن

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠
ناهفصا

.دوش هعلاطم۶ تمسق رخآ ات١ تمسق زا

ياهمتسيس داجيا يسانش شور١۴٣٩۵٢١٢١٨٣۴١
يتاعالطا

Information Systems Developmentباتك٨۵٢٧يتست٢٠١۶
Methodologies, Tec

Avison and Fitzgerald١٣٨۶٢٠٠٧McGraw-Hill/
Irwin

.دوش هعلاطم٧ و۶ ياھ شخب

 و لوصا گرزب ياهنامزاس ياھ لدمباتك۶۶٠۴يتست٢٠١۶نامزاس تاعالطا يزاسلدم١۵٣٩۵٢١٢١٨٣۴٢
اھدربراك

 دمحم-يدنرز لضاف نسح دمحم
 ضوع داليم- لصا يراصنا نسح
يگيب

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١
ريبكريما

 يلع-يدمحا ربكا يلعديسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶شناد تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨٣۵۵
يحلاص

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 ينوگرگد-٢ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۴يتست٢٠١۶تاعالطا يروانف١٧٣٩۵٢١٢١٨٣۵۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠٢۴ينامزاسراتفر تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨٣۵٧
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يتست٣٠٢۴متسيس ليلحت و هيزجت١٩٣٩۵٢١٢١٨٣۵٨
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶تيريدم تاعالطا ياهمتسيس٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣۵٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢١٣٩۵٢١٢١٨٣۶٣
-تيآرصان ديس-يناخفسوي يدهمرتويپماك يصصخت نابز يشيامزآ۵٢١۵يحيرشت٢٠١۶يصصخت نابز٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩

يھارف دمحا
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠تدحو دواد-يھارف دمحاEngilsh for Information Technologyهوزج٧١٧۶يحيرشتيصصخت نابز٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٣٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page ١ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک١
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٢٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)شناد تيريدم(تاعالطا يروانف تيريدم-١۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 ربكا يلعديس-يريصن زيورپيرامآ ليلحت يشيامزآ۵۶٢۵يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٢٣٩۵٢١١١٧٠٧۵

يحلاص يلع-يدمحا
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 و بسك ياھدنيآرف يسدنهمزاب٣٣٩۵٢١٢١٨٣١٣
راك

Workflow Modeling, tools for processباتك٨۶٠٩يحيرشت و يتست٢٠١۶
improvement and application

development,Second Edition by Alec

Alec Sharp and Patrick
McDermott

١٣٨٧٢٠٠٨Artech house
Publications

١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

Artificial Intelligence A Modernباتك٨۴٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶يعونصم شوھ و يزاف قطنم۴٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
Approach, 3nd Edition,2010

Russell and Norrig١٣٨٨٢٠٠٩Prentice Hall,
PEARSON

.دوش هعلاطم٣ و٢ ،١ ياھ لصف

,Fuzzy logic for business, Financeباتك٨٨١۵يحيرشت و يتستيعونصم شوھ و يزاف قطنم٣٩۵٢١٢١٨٣١۴
and management,2nd Edition,

George Bojadzie١٣٨۵٢٠٠۶World
Scientific

Publishing Co

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و نامزاس رب تاعالطا يروانف ريثات۵٣٩۵٢١٢١٨٣١۵
تيريدم

 ينوگرگد-٣ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۵يتست٢٠١۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 نيدباعلا نيز- رالاس ديشمجهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت يشيامزآ١٠٢١٠يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت۶٣٩۵٢١٢١٨٣٢٢
ينامحر

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 يروانف كيژتارتسا تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨٣٢۵
تاعالطا

Strategies for e-Business Creatingباتك٨۵٧۵يتست٢٠١۶
Value through E

Tawfik Jelassi and Albrecht
Enders

١٣٨٢٢٠٠٣Prentice Hallpart 1و Part 2و Part 3دوش هعلاطم

 تيريدم تاعالطا متسيس٨٣٩۵٢١٢١٨٣٢۶
هتفرشيپ

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يتست٢٠١۶
يمرك سدنهم ،يبيبح

رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٣٢٧
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 عبانم يزير همانرب ياهمتسيس١٠٣٩۵٢١٢١٨٣٢٩
نامزاس

نامزاس عبانم يزير همانرب ياھ متسيسهوزج٧٢٢٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ERP(

- روپ يركش- يدمحا ربكا يلع
يليكو هلا ميرم

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يعيبر- راگزيھرپشناد تيريدم ياھ يژتارتساهوزج٧٠٢٢يحيرشت و يتست٢٠١۶شناد تيريدم ياھ يژتارتسا١١٣٩۵٢١٢١٨٣۵١
 اب اھ نامزاس رد شناد تيريدم ياقتراباتك٧۶٣٣يحيرشت و يتست٢٠١۶اهنامزاس رد شناد تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨٣۵٢

تاعالطا يروانف زا يريگ هرهب
 تباث نايشوھ ايحم ،يعيبر يلع
يناجيھال

اسيت١٣٩١٢٠١٢

اسيت١٣٩٢٢٠١٣يلاعم زانهم ،يعيبر يلعاھدركيور ،اھدنيآرف شناد تيريدمباتك٧٨٠١يحيرشت و يتست٢٠١۶شناد تيريدم ياھدنيارف١٣٣٩۵٢١٢١٨٣۵٣
 و اھ متسيس لمع رد شناد تيريدمباتك٧٨٠٠يحيرشت و يتست٢٠١۶شناد تيريدم ياهيروانف١۴٣٩۵٢١٢١٨٣۵۴

اھدنيآرف
 هيناھ ،رف جات گنشوھ ريما
ينو ييازريم هيمس ،دنمشوھ

اينو١٣٩٢٢٠١٣

 يلع-يدمحا ربكا يلعديسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶شناد تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨٣۵۵
يحلاص

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 ينوگرگد-٢ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۴يتست٢٠١۶تاعالطا يروانف١۶٣٩۵٢١٢١٨٣۵۶
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٣٠٢۴ينامزاسراتفر تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨٣۵٧
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يتست٣٠٢۴متسيس ليلحت و هيزجت١٨٣٩۵٢١٢١٨٣۵٨
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶تيريدم تاعالطا ياهمتسيس١٩٣٩۵٢١٢١٨٣۵٩
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣۶۴
-تيآرصان ديس-يناخفسوي يدهمرتويپماك يصصخت نابز يشيامزآ۵٢١۵يحيرشت٢٠١۶يصصخت نابز٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩

يھارف دمحا
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠تدحو دواد-يھارف دمحاEngilsh for Information Technologyهوزج٧١٧۶يحيرشتيصصخت نابز٣٩۵٢١٢١٨٣٧٩
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٢٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ديدج راك و بسك شيارگ ينيرفآراك-١۵ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 نامزاس١٣٩١٢٠١٢قيفوت ربکا يلعرگنيا نويتساو شيرلوا لراکلوصحم هعسوت و يحارطباتك٩٣۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ديدج لوصحم هعسوت١١٣٩۵٢١٢١٨۴١٢
 تيريدم
يتعنص

.دوش هعلاطم١۴ و٩ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١٢٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

 ربكا يلع و يهلادي ريگناهجاپون ياھراكو بسك تيريدم يزادنا هارهوزج٩٣۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶راكو بسك داجيا١٧٣٩۵٢١٢١٨۵۴١
يناجاقآ

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

بسك تيريدم رد تيقفوم يارب يبوچراچباتك٩٩۵۵يحيرشت و يتست٢٠١۶كچوك ياھ راكو بسك تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵۴٢
كچوك ياھراك و

 اضر و يبارعا دمحمنتورب يرگ و دروفماب زلراچ
روپنامرآ

هماكهم١٣٩٠٢٠١١

 زيمآ تيقفوم يزادنا هار( ينيرفآراکباتك٩٧١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راكو بسك رارقتسا١٩٣٩۵٢١٢١٨۵۴٣
)ديدج ياھ راک و بسک

- مدقم يرفعجدنلريا و هناود، رآ رگنيراب ،رآ سورب
ينموم و ينموم

)يقارشا(افص١٣٨٨٢٠٠٩

 يتورم يلع ،داژنرفعج دمحانيمأت هريجنز تيريدم رد بختنم ثحابمباتك٩٧١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶نيمات هريجنز تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨۵۴۴
نايدسا هزئاف و يدابآ فيرش

.دوش هعلاطم١١ و٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنابرهم١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس٢١٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٣٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يلاع شزومآ شيارگ ينيرفآراك-١۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياھتصرف صيخشت٣٣٩۵٢١٢١٨۴١٧

يطيحم يبايزرا
 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

نامزاس(؟دننک يم راک هنوگچ اهھاگشنادباتك٩۶٣٢يحيرشت٢٠١۶هاگشناد تيريدم۴٣٩۵٢١٢١٨۴١٨
)کيتنربيس رظنم زا نآ يربھر و يملع

 هسسوم١٣٨٩٢٠١٠هتسارآ اضرديمحموئاب نريب تربار
 و شھوژپ
 يزير همانرب
يلاع شزومآ

 اضر ،زيمم هللاتيآکپسا سورب ،نسداھ دروفداربييوجشناد تامدخ رد ينيرفآراکباتك٩۶١٢يحيرشت٢٠١۶يھاگشناد ينيرفآراك۵٣٩۵٢١٢١٨۴١٩
هدازديرف

 داهج١٣٩٢٢٠١٣
 يھاگشناد
نارهت هاگشناد

 همانرب رتفد١٣٨٣٢٠٠۴يديشروخ نيسحمالغيلاع شزومآ داصتقا رب يدمآردباتك٩۶١۵يحيرشت٢٠١۶يلاع شزومآ داصتقا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٢٠
 يعامتجا يزير
 تاعلاطم و
يگنھرف

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآراك يريگميمصت ياھوگلا٧٣٩۵٢١٢١٨۴٢١
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

 و شناد يزاسيراجت و يبايرازاب٨٣٩۵٢١٢١٨۴٢٣
يروانف

 زورهب ،يسراف يهلادي ريگناهجون ياھ يروانف رد يزاس يراجتباتك٩٨۴۶يحيرشت٢٠١۶
يمساق ناسحا ،يلامج

 و راك هسسوم١٣٩۴٢٠١۵
 نيمات
يعامتجا

 شزومآ رد يبايشزرا و تيفيك٩٣٩۵٢١٢١٨۴٢۴
يلاع

 و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك٧٢٩١يحيرشت٢٠١۶
)يتايلمع دنيارف

تمس١٣٩۴٢٠١۵ ناگزراب سابع

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت٢٠١۶ينيرفآراك كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٢۵
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١١٣٩۵٢١٢١٨۴٢۶
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٢٧
)روحم شزومآ(

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش فذح٨ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴ينابايب ريگناهجناريا داصتقا يشيامزآ٨٩٢١يتست١٠٨ناريا داصتقا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٢٨
تمس١٣٩٣٢٠١۴هيقف نيدلا ماظنتيوھ نييعت و لوصا ،ايوپ ياھ متسيسباتك٩۶٢٠يتست٢٠١۶ايوپ ياھمتسيس لوصا١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٢٩
 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠

لوا
.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣۴
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴شيورد نسح- يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٣١
 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٣٢

يدربراك دركيور اب تيريدم
 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياھيروئت١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٣٣
يكلم

ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٢٠٣٩۵٢١٢١٨۵٣۴
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط٢١٣٩۵٢١٢١٨۵٣۵
يتعنص يراذگ هيامرس

نارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٢٢٣٩۵٢١٢١٨۵٣۶
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٣٣٩۵٢١٢١٨۵۶۵
گنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٠:۵۵
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يژتارتسا شيارگ )MBA( راك و بسك تيريدم-١٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشتيعضورشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجلاعفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجلاعفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

لاعف

لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
لاعفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفلاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

لاعف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفلاعفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفلاعفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفلاعفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

لاعف

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصفلاعف

 و نايئاسراپ يلعديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتست٣٠٢۴هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٧٧
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

لاعف

- يبارعا دمحم ديسنانل کم وردنآيزتارتسا يزاس هدايپباتك٩۶١۶يتست٣٠٢۴يژتارتسا يزاس هدايپ١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٧٨
 اضر يلع ديس
 دومحم و يمشاھ
يرداق

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

لاعف

 رد يژتارتساو كيژتارتسا ركفت١٧٣٩۵٢١٢١٨۴٧٩
لمع

لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمج،ينيما يقت دمحمكيژتارتسا ديدو ركفت يشيامزآ٩٣۵٧يتست٣٠٢۴

 تيريدمو يدنب هجدوب، لرتنك١٨٣٩۵٢١٢١٨۴٨٠
دركلمع

لاعفشزورف١٣٩١٢٠١٢دنو جرفهجدوب لرتنك ات ميظنت درگارفباتك۶٣٢۵يتست٣٠٢۴

لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
لاعفريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

لاعفتمس١٣٩٠٢٠١١

لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
لاعفشناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٠:۵۶
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يبايرازاب شيارگ )MBA( راك و بسك تيريدم-١٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶رالاس ديشمج ،يدومحم دمحميبايرازاب کيژتارتسا تيريدمهوزج١٠٢١٢يتست٣٠٢۴يبايرازاب يژتارتسا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٠٣
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٣٠٢۴يبايرازاب تاقيقحت١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٠۴
 ياھ هويشو لوصا:يتکرش يبايرازابباتك٩۶٣٠يتست٣٠٢۴يھاگنب نيب يبايرازاب١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٠۵

لمع
 يج کنارف
زلان يا ايشيرتاپ،زموگرجار،ماهگنيب

ناغلبم١٣٩٢٢٠١٣نايرونديجم

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتيس١٣٩١٢٠١٢يياحطب هيطعرلک نيل نيوکدنرب کيژتارتسا تيريدمباتك٩۶٢٢يتست٣٠٢۴دنرب تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٠۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع

Page ١ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک١

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٠٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ينيرفآ راك شيارگ )MBA( راك و بسك تيريدم-١٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 ديسو ينايراد روپ دمحا دومحمينيرفآ راك ينابمباتك٨٩٧٩يتست٣٠٢۴ينيرفآراك ياھ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٨١
يميقم دمحم

 ينيرفآراك زكرم١٣٩١٢٠١٢
 نارهت هاگشناد
شيدنارف-

 راكو بسك يزادنا هارو يزير حرط١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٨۴
ديدج

 ربکا يلع ،يهلادي ريگناهجديدج راک و بسک تيريدم و يزادنا هارهوزج١٠٣٩٠يتست٣٠٢۴
عراز يداھ و يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

 يبارعا دمحم ديسلوكيك.رآ.ليج،يدناگ.ك. ازيلينيرفآراك كيزتارتسا تيريدمباتك٩۶٣۴يحيرشت٣٠٢۴كيژتارتسا ينيرفآ راك١٧٣٩۵٢١٢١٨۴٨۵
يكاشاپ شوروكو

هماكهم١٣٩٢٢٠١٣

بسك تيريدم رد تيقفوم يارب يبوچراچباتك٩٩۵۵يتست٣٠٢۴كچوك ياھ راكو بسك تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۴٨۶
كچوك ياھراك و

 اضر و يبارعا دمحمنتورب يرگ و دروفماب زلراچ
روپنامرآ

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ شخبهماكهم١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٠:۵٨
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يللملا نيب راك و بسك شيارگ )MBA( راك و بسك تيريدم-٢١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

 پاچ
تميقمدنچ

عاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
١٢٨٧٠٠٠رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

١٩٣٠٠٠رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

١۴٩٠٠٠رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

١٢٨٠٠٠.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

١۶١٢٠٠٠٠رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 نارهت هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يقيقح دمحمللملانيب يناگرزابباتك۶٢۴٣يتست٣٠٢۴يللملا نيب راكو بسك لوصا١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٩٧
 هدكشناد،
تيريدم

تمس١٣٩٢٢٠١٣ينيكسا اعيبرا دلج يراجت ياهتكرش ،تراجت قوقحباتك٧۴٠١يتست٣٠٢۴يللملا نيب راكو بسك قوقح١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٩٩
١١١٠۶٠٠٠رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينيسح نسح ازريميللملا نيب يبايرازاب يشيامزآ۵١٣٢يتست٣٠٢۴للملا نيب يبايرازاب١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٠٠
 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٣٠٢۴يناهج تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٠١

)يقبيطت
تمس١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز تاداسلا سمش

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٠٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يلام شيارگ )MBA( راك و بسك تيريدم-٢٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 اھ هيرظن:هتفرشيپ يلام ياھرازابباتك٩۶٢۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلام ياھداهنواھرازاب١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٨٧
اھدربراکو

امنارف١٣٩٣٢٠١۴ينانمس يرال زورهب

.دشاب يم فذح رخآ لصف راهچتمس١٣٨٣٢٠٠۴يگنلت دمحا ،يعار اضرهتفرشيپ يراذگ هيامرس تيريدمباتك٨٨٩۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴يراذگ هيامرس تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٨٨
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يوقت يدهمللملا نيب يلام روماهمانسرد۴٨۶٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴للملا نيب هيلام١٧٣٩۵٢١٢١٨۴٨٩
 هيزجت:يلام يجنس داصتقا رب يا همدقمباتك٩۶٣٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلام يجنس داصتقا١٨٣٩۵٢١٢١٨۴٩١

يلام مولع رد اھ هداد ليلحتو
صن١٣٩۴٢٠١۵يردب دمحازکورب سيرک

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٩:٠١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يناسنا عبانم و ينامزاس راتفر شيارگ )MBA(راك و بسك تيريدم-٢٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يرقاب و راگزيھرپهتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدمهوزج١٠۴٠٠يتست٣٠٢۴هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٩٢
 تيريدم( مکي و تسيب نرق رد يزاس ميتباتك١٠٣٨٣يتست٣٠٢۴يميت راك ياھ تراهمو شناد١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٩۴

)هتفرشيپ ينامزاسراتفر
تمس١٣٩۴٢٠١۵نايياضر يلع

 راتفر تيريدم( هرکاذم و ضراعت تيريدمباتك١٠٣٩٩يتستيميت راك ياھ تراهمو شناد٣٩۵٢١٢١٨۴٩۴
)هتفرشيپ ينامزاس

تمس١٣٩۴٢٠١۵نايياضر يلع

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريميمالسا دركيوراب لوحت تيريدم يشيامزآ٩۶٠٩يتست٣٠٢۴رييغت تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۴٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور١٩٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( تيفيك تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۵
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٠٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تاعالطا يروانف و يتاعالطا ياهمتسيس شيارگ )MBA(راك و بسك تيريدم-٢۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 ينابم/ کينورتکلا سروب و تراجتباتك٩۶٢۶يتست٣٠٢۴كينورتكلا تراجت١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٢٧
اھدربراکو

 مرکاو ينانمس يرالزورهب
نايتوامس

دوش فذح٨ و٧ ياھ لصفامنارف١٣٨٩٢٠١٠

 يودهم متاحديس- نايحتف دمحمتاعالطا يروانف تيريدمو ينابمباتك٩۶٢٣يتست٣٠٢۴تاعالطا يروانف تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٢٨
رون

تعنصو ملع١٣٩٣٢٠١۴

 ياھ متسيس يحارطو ليلحت١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٢٩
يتاعالطا

 و چيس الاو فزوج ،رفوھ يرفج٢ دلج اھ متسيس نيون يحارط و ليلحتباتك١٠۴٠٢يتست٣٠٢۴
جروج يوج

 و يهلا نابعش
 يعيبر اضردمحم
نيجنم

 و يملع١٣٩٠٢٠١١
يگنھرف

.دوش هعلاطم١٧ و١٣،١۶ ،١٢ ياھ لصف

 ياھ متسيس يحارطو ليلحت٣٩۵٢١٢١٨۵٢٩
يتاعالطا

 دلج( اھ متسيس نيون يحارطو ليلحتباتك٩۶٢۴يتست
١(

-چيس الاو فزوج- رفوھ يرفج
جروج يوج

 دمحم-يهلا نابعش
نيجنم يعيبر اضر

 يملع١٣٩٠٢٠١١
يگنھرفو

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 شوھو هربخ ياھ متسيس١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٣٠
يعونصم

 دنمشوھ يوگلا، هربخ ياھ متسيسباتك٩۶١٣يتست٣٠٢۴
يريگ ميمصت

 رشنو پاچ١٣٨٢٢٠٠٣هداز بجر يلع-يهلا نابعش
يناگرزاب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:۵٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يرهش روما تيريدم-٢۵ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
 يلع-يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٢٠١۶قيقحت شور٢٣٩۵٢١٢١٨۵١۶

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يحيرشت و يتست٢٠١۶)نالك و درخ(ناريدم يارب داصتقا٣٣٩۵٢١٢١٨۵١٧
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

.دوش هعلاطم٣ و٢ ياھ شخبرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 هرادا و يساسا قوقح۴٣٩۵٢١٢١٨۵١٨
يلحم ياهنامزاس

 زا٣ ،٢ ،١ ياھ لصف و تسخن رتفد زا مود و لوا راتفگنازيم١٣٩٣٢٠١۴يھانپ تعيرش يضاق لضفلاوبايسايس ياھداهن و يساسا قوقحباتك۶٨۵۴يتست٢٠١۶
.دوش هعلاطم مجنپ رتفد

- يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٢٠١۶يسانش هعماج ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۵١٩
لضافاضر

تمس١٣٩٣٢٠١۴

.دوش فذح۶ و۵ ،۴ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يزيمت اضريلعللملا نيب تراجت يشيامزآ٩٧۴٩يتست٢٠١۶تراجت و يناگرزاب۶٣٩۵٢١٢١٨۵٢٠
 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ناريدم يارب رامآ٧٣٩۵٢١٢١٨۵٢١

لوا
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يديشمج هجيدخ)مود تمسق( تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد٨٢۶٨يحيرشت و يتستناريدم يارب رامآ٣٩۵٢١٢١٨۵٢١
-تيريدم و نامزاس ياھهيرظن٨٣٩۵٢١٢١٨۵٢٢

كيژتارتسا هاگديد
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 همانرب نامزاس١٣٧٩٢٠٠٠يفارص رفظميا هقطنم هعسوت يزير همانرب ينابمباتك٩٧١٢يحيرشت و يتست٢٠١۶ناريدم يارب ياهقطنم يزيرهمانرب٩٣٩۵٢١٢١٨۵٢٣
هجدوب و

 ينامزاس راتفر ياھهيرظن١٠٣٩۵٢١٢١٨۵٢۴
هتفرشيپ

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 و يرهش يسانش هعماج١١٣٩۵٢١٢١٨۵٢۵
 )يسانش بيسآ( يژولوتاپ

يرهش

تمس١٣٩٣٢٠١۴روپ عراش دومحميرهش يسانش هعماجباتك٧٣٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶

 و يرهش يسانش هعماج٣٩۵٢١٢١٨۵٢۵
 )يسانش بيسآ( يژولوتاپ

يرهش

 هيشاح زا يشان يعامتجا ياھ بيسآباتك٩٧۵۵يحيرشت و يتست
 نامتراپآ و يگياسمھ طباور ،ينيشن
 ياھ بيسآ تالاقم هعومجم(ينيشن
)متفھ دلج-ناريا رد يعامتجا

هاگآ١٣٩٣٢٠١۴ناريا يسانش هعماج نمجنا

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶تيريدم تاعالطا ياھمتسيس١٢٣٩۵٢١٢١٨۵٢۶
 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢شوكرد نيدباع ديعسيرهش داصتقا هب يدمآردباتك۶٠۶۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يرهش داصتقا١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٩

يھاگشناد
 هاش هناورپ-ييامنھر يقت دمحمناريا يرهش يزير همانرب دنيارفباتك٧۴۶۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يرهش يزيرهمانرب١۴٣٩۵٢١٢١٨۵۵۵

ينيسح
تمس١٣٩٢٢٠١٣

 ناهج لئاسم(يگنھرف يدنورهشباتك٩٩۵۶يحيرشت٢٠١۶يگنھرف روما رد يزيرهمانرب لوصا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۵۶
)يرهش

اسيت١٣٩٢٢٠١٣زابكاخ نيشفانوسنويتسا كين

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٧
 نيناوق و يرهش قوقح١٧٣٩۵٢١٢١٨۵۵٨

يزاسرهش
دجم١٣٩۵٢٠١۶رايماك اضرمالغيزاسرهش و يرهش قوقحباتك۶٧٠٧يحيرشت و يتست٢٠١۶

 لقن و لمح يزير همانرب رب يا همدقم يشيامزآ۵۵۵٧يحيرشت و يتست٢٠١۶يناگمھ لقن و لمح١٨٣٩۵٢١٢١٨۵۵٩
يرهش

 تردق- داژن ينيما نيمار ديس
يراختفا

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 نالك يراج لياسم رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵۶٠
اھرهش

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 حناوس و نارحب تيريدم رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٨۵۶١
رهش رد يعيبط

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 هجدوب و يلام تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨۵۶٢
اھيرادرهش

 رهش و تلود يلام تابسانم ييارآ زابباتك٩٩۵٧يحيرشت٢٠١۶
)مود دلج(اهيراد

 ،زونز يداھ زورهب ،رفيراتس دمحم
نيذآرهم قفش

 تاعلاطم زكرم١٣٩٢٢٠١٣
 يزير همانرب و
نارهت رهش

 و يزكرم تلود نايم فياظو ميسقت يسررب ثحبم زا
.دوش هعلاطم موس لصف ناياپ ات لوا لصف رد اهيرادرهش

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٢٣٩۵٢١٢١٨۵۶٣
 تاعالطا ياھمتسيس لوصا٢٣٣٩۵٢١٢١٨۵۶۴

)GIS(ييايفارغج
 همانرب رد ييايفارغج تاعالطا متسيسهوزج٧٢٢۶يحيرشت و يتست٢٠١۶

يا هقطنمو،يرهش يزير
رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمتسر

 تاعالطا ياھمتسيس لوصا٣٩۵٢١٢١٨۵۶۴
)GIS(ييايفارغج

 تاعالطا ياهمتسيس و مولع ينابمباتك٩٨۴٧يحيرشت و يتست
ييايفارغج

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴يدمحم يلع سابع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٢٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

لوحت تيريدم شيارگ يناگرزاب تيريدم-٢۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست١٣٠١٢ يلام تيريدم٢٣٩۵٢١٢١۴٠٧٠
.دوش فذح رخآ لصف هسرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يوقت يدهم٢ يلام تيريدم يشيامزآ۵٠٠۵يحيرشت و يتست٢٣٠١٢ يلام تيريدم٣٣٩۵٢١٢١۴٠٧٢
ياھوگلاو يمالسا تيريدم ينابم۴٣٩۵٢١٢١٨١١٧

نآ
 يلع-يدركھد هدنزورف هلا فطلنآ ياھوگلا و يمالسا تيريدم يشيامزآ۵٢٨۵يتست٣٠١٢

راكوج ربكا
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩يحيرشت و يتست١٣٠٣٠٠ تايلمعرد قيقحت۵٣٩۵٢١٢١٨١١٩
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨٢١۶

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٧٣٩۵٢١٢١٨٢١٧
 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشت و يتستهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨٢١٧

مود شياريو
شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 جريا ،ينايقدص يحلاص ديشمجهتفرشيپ يرامآ ليلحتباتك٧۶٨٣يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت٨٣٩۵٢١٢١٨٢١٨
يميھاربا

شمارآ-ناتسھ١٣٨٧٢٠٠٨

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٩٣٩۵٢١٢١٨٢١٩
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢٢٠
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨٢٢١
 نامزاس١٣٨۶٢٠٠٧گنھابش اضرتيريدم يرادباسحباتك٨٨٩۵يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح١٢٣٩۵٢١٢١٨٢٢٣

يسرباسح
 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب لئاسمو يسانشرازاب١٣٣٩۵٢١٢١٨٢٢۴

.دوش هعلاطم٢٣
 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٢۵

هتفرشيپ
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 راتفر رد قيقحت ياهشور١۶٣٩۵٢١٢١٨۵١١

ينامزاس
 تيريدم يفيك شھوژپ يسانش شورباتك٧٧٣۴يتست٢٠١۶

عماج يدركيور
يقارشا رافص١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع ،يناولا ،درف يياناد

 و يروئت رد کيژتارتسا لوحت تيريدمباتك٩۶٣٣يتست٢٠١۶نامزاس لوحت دنيارفو هيرظن١٧٣٩۵٢١٢١٨۵١٢
لمع

 و جيئان درک هلادساز يھ ناج
يدمرس ابص

 باتک هسسوم١٣٨۴٢٠٠۵
رشن نابرهم

 تاطابترا دنيارفو اھ هيرظن١٨٣٩۵٢١٢١٨۵١٣
ينامزاس

 يھار هشقن :دنيارف يانبم رب تيريدمباتك٩۶١٨يتست٢٠١۶
راک و بسک تيريدم نتخاس رادياپ يارب

 نامزاس١٣٩٢٢٠١٣يرداق نيسح ريماسيلن ناھوي و نوتسج ناج
 تيريدم
يتعنص

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يراتفر لياسم رد رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵١۴
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقا٢٢٣٩۵٢١٢٢١١۴٣

ناهبزور
نابات١٣٩٢٢٠١٣

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٣٣٩۵٢١٢٢۵٠١٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:٣٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يناسنا يورين تيريدم شيارگ يتلود تيريدم-٢٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٢تيريدمو نامزاس ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨٠٢۶
 يلع-يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٨٠٢٩

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياھ يروئت۴٣٩۵٢١٢١٨١٨۵
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يراذگ يشمطخدنيآرف۵٣٩۵٢١٢١٨١٨۶
هداز

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
ييابطابط

 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن۶٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
)يقبيطت

تمس١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز تاداسلا سمش

ياهمياداراپ بوچراهچ رد يقيبطت تيريدمباتك٧٧٩٩يتستهتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
ديدج

.دوش هعلاطم۶ و۵ ياھ لصفردنت١٣٩٢٢٠١٣هداز ناريا ناميلس

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨١٨٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨١٨٩
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٩٣٩۵٢١٢١٨١٩٠
هتفرشيپ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨١٩١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت١١٣٩۵٢١٢١٨١٩٢

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨١٩٢
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٢٣٩۵٢١٢١٨١٩٣
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 يورين كيژتارتسا يزير همانرب١٣٣٩۵٢١٢١٨١٩۴
يناسنا

شناد هاگن١٣٩۴٢٠١۵نيداوجديس اضرديسيناسنا يورين يزير همانربباتك١٠۴٠٣يتست٣٠٢۴

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يزيزع اضريلع-يلغوم اضريلعيناسنا يورين يرورهب تيريدم يشيامزآ۵۵٣١يتست٣٠٢۴يناسنا يورين يرو هرهب تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨١٩۵
 يورين تيريدمرد يصصخترانيمس١۵٣٩۵٢١٢١٨١٩۶

يناسنا
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يتلود تيريدم لئاسم يسررب١۶٣٩۵٢١٢١٨١٩٧
ناريا

 يدروم يسررب( يرادا ماظن ياهشلاچباتك١٠٢١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ناريا

.دوش هعلاطم١٠ و٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶روپ يلق ...ا تمحر

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٣٠٢۴تيريدمرد نآدربراكورامآ١٧٣٩۵٢١٢١٨٢٠١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتستتيريدمرد نآدربراكورامآ٣٩۵٢١٢١٨٢٠١

) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٨٣٩۵٢١٢١٨٣٧١
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (قيقحت شور١٩٣٩۵٢١٢١٨٣٧۴
 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٣ ،١١،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢
رون

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page ١ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک١

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:٣٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يناسنا عبانم تيريدم- يتلود تيريدم-٣٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٢تيريدمو نامزاس ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨٠٢۶
 يلع-يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٨٠٢٩

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياھ يروئت۴٣٩۵٢١٢١٨١٨۵
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يراذگ يشمطخدنيآرف۵٣٩۵٢١٢١٨١٨۶
هداز

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
ييابطابط

 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن۶٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
)يقبيطت

تمس١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز تاداسلا سمش

ياهمياداراپ بوچراهچ رد يقيبطت تيريدمباتك٧٧٩٩يتستهتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
ديدج

.دوش هعلاطم۶ و۵ ياھ لصفردنت١٣٩٢٢٠١٣هداز ناريا ناميلس

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨١٨٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨١٨٩
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٩٣٩۵٢١٢١٨١٩٠
هتفرشيپ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨١٩١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت١١٣٩۵٢١٢١٨١٩٢

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨١٩٢
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٢٣٩۵٢١٢١٨١٩٣
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 يورين كيژتارتسا يزير همانرب١٣٣٩۵٢١٢١٨١٩۴
يناسنا

شناد هاگن١٣٩۴٢٠١۵نيداوجديس اضرديسيناسنا يورين يزير همانربباتك١٠۴٠٣يتست٣٠٢۴

رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يزيزع اضريلع-يلغوم اضريلعيناسنا يورين يرورهب تيريدم يشيامزآ۵۵٣١يتست٣٠٢۴يناسنا يورين يرو هرهب تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨١٩۵
 يورين تيريدمرد يصصخترانيمس١۵٣٩۵٢١٢١٨١٩۶

يناسنا
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يتلود تيريدم لئاسم يسررب١۶٣٩۵٢١٢١٨١٩٧
ناريا

 يدروم يسررب( يرادا ماظن ياهشلاچباتك١٠٢١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ناريا

.دوش هعلاطم١٠ و٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶روپ يلق ...ا تمحر

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٣٠٢۴تيريدمرد نآدربراكورامآ١٧٣٩۵٢١٢١٨٢٠١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتستتيريدمرد نآدربراكورامآ٣٩۵٢١٢١٨٢٠١

 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٠٢٣٢) روحم شزومآ (قيقحت شور١٨٣٩۵٢١٢١٨٣٠٩
 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

يقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١

 رد وجشناد طسوت هژورپ ماجنا١٩٣٩۵٢١٢١٨٣١٠
)روحم شزومآ (هطوبرم شيارگ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣٧١
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (قيقحت شور٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٧۴
 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٣ ،١١،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢
رون

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٢:٠۵
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يكينورتكلا تراجت شيارگ يناگرزاب تيريدم-٣٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٣٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

 تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٨
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٩
)يرامآ

دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨۶٧٠
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۶٧١
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٢٠١۶راكوبسك ماكحا و قالخا٨٣٩۵٢١٢١٨۶٧٢
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶ناراكمھ و ينيسح نسح ازريمناريدم يارب يمك يريگ ميمصتهوزج١٠٢٢١يحيرشت٢٠١۶يريگميمصت يروئت دربراك٩٣٩۵٢١٢١٨۶٧٣
رون

 يفيك ياھشھوژپ يسانششور١٠٣٩۵٢١٢١٨۶٧۴
تيريدم رد هتخيمآ و

 يفيک قيقحت ياھ شور رب يا همدقمباتك١٠١۴٧يتست٢٠١۶
 مولع رد لوادتم ياھدرکيور،هتخيمآو
يراتفر

راديد١٣٩۴٢٠١۵ناگرزاب سابع

 همطاف و ينيسح نسح ازريميمالسا درکيوراب يبايرازاب تيريدم يشيامزآ١٠٢١٣يتست٢٠١۶هتفرشيپ رازاب تيريدم و يبايرازاب١١٣٩۵٢١٢١٨۶٧۵
يديع

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يحيرشت٢٠١۶هدننكفرصم راتفر تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨۶٧۶
 ،ينيسح دادادخ دبمح ديسدنرب عماج تيريدمباتك١٠١۴۶يحيرشت٢٠١۶دنرب و تاغيلبت تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧

يناوضر نارهم
 رتفد١٣٩١٢٠١٢

 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوش هعلاطم١٠ و٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم٧و۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفهيفورح١٣٨٨٢٠٠٩نايدمحم دومحميبايرازاب ديد زا تاغيلبت و تيريدمباتك۶٧۶٩يحيرشتدنرب و تاغيلبت تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧
 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۴٣٩۵٢١٢١٨۶٧٨

يبانج
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك٧۴۶١يتست٢٠١۶تيريدم يتاعالطا ياھمتسيس١۵٣٩۵٢١٢١٨۶٧٩
) تاعالطا

تمس١٣٩٣٢٠١۴نايئاضر يلع

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۶٨٠
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يلام تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٨١
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٨٢
 يكينورتكلا يبايرازاب و تراجت١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٨٩

 هتفرشيپ
رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريمDave chaffey, PR Smithيكينورتكلا يبايرازاب يشيامزآ٩٧۴۵يحيرشت و يتست٢٠١۶

 راكوبسك تيريدم و يحارط٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٩٠
 يكينورتكلا

 يدركيور يكينورتكلا تراجت و بسكباتك١٠٢٩٨يتست٢٠١۶
يتيريدم

 و ينيسح دادادخ ديمح ديس
 ريم نيسح و يزيزع رايرهش
ينيسح

تمس١٣٩٣٢٠١۴

 و تراجت يقوقح لئاسم و نيناوق٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٩١
 يكينورتكلا يبايرازاب

هرذ١٣٨۴٢٠٠۵مدقم يروكش نسحم)لوا دلج(يكينورتكلا تراجت قوقحباتك٧٧٠٩يتست٢٠١۶

 هاگشورف و يشورفهدرخ تيريدم٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶٩٢
يكينورتكلا تراجت رد

يتنرتنيا١٣٩٣٢٠١۴هداز يلق نسحشورف دنمتردق ياھ کينکتهوزج١٠١٩٠يتست٢٠١۶

 هاگشورف و يشورفهدرخ تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۶٩٢
يكينورتكلا تراجت رد

 ليدبت يرتشم هب ار اھ کيلک هنوگچهوزج١٠١٩١يتست
؟مينک

يتنرتنيا١٣٩٠٢٠١١يميرک نيما دمحمرتسراف نواد

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٢:٢٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

كيژتارتسا تيريدم شيارگ يناگرزاب تيريدم-٣۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٣٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

 تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٨
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٩
)يرامآ

دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨۶٧٠
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۶٧١
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٢٠١۶راكوبسك ماكحا و قالخا٨٣٩۵٢١٢١٨۶٧٢
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶ناراكمھ و ينيسح نسح ازريمناريدم يارب يمك يريگ ميمصتهوزج١٠٢٢١يحيرشت٢٠١۶يريگميمصت يروئت دربراك٩٣٩۵٢١٢١٨۶٧٣
رون

 يفيك ياھشھوژپ يسانششور١٠٣٩۵٢١٢١٨۶٧۴
تيريدم رد هتخيمآ و

 يفيک قيقحت ياھ شور رب يا همدقمباتك١٠١۴٧يتست٢٠١۶
 مولع رد لوادتم ياھدرکيور،هتخيمآو
يراتفر

راديد١٣٩۴٢٠١۵ناگرزاب سابع

 همطاف و ينيسح نسح ازريميمالسا درکيوراب يبايرازاب تيريدم يشيامزآ١٠٢١٣يتست٢٠١۶هتفرشيپ رازاب تيريدم و يبايرازاب١١٣٩۵٢١٢١٨۶٧۵
يديع

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يحيرشت٢٠١۶هدننكفرصم راتفر تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨۶٧۶
 ،ينيسح دادادخ دبمح ديسدنرب عماج تيريدمباتك١٠١۴۶يحيرشت٢٠١۶دنرب و تاغيلبت تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧

يناوضر نارهم
 رتفد١٣٩١٢٠١٢

 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوش هعلاطم١٠ و٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم٧و۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفهيفورح١٣٨٨٢٠٠٩نايدمحم دومحميبايرازاب ديد زا تاغيلبت و تيريدمباتك۶٧۶٩يحيرشتدنرب و تاغيلبت تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧
 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۴٣٩۵٢١٢١٨۶٧٨

يبانج
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك٧۴۶١يتست٢٠١۶تيريدم يتاعالطا ياھمتسيس١۵٣٩۵٢١٢١٨۶٧٩
) تاعالطا

تمس١٣٩٣٢٠١۴نايئاضر يلع

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۶٨٠
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يلام تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٨١
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٨٢
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمج،ينيما يقت دمحمكيژتارتسا ديدو ركفت يشيامزآ٩٣۵٧يتست٢٠١۶كيژتارتسا لوحت و ركفت تيريدم١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٨۵
 يزاس هدايپ يژتارتسا يزاس يراجباتك١٠١٩٢يتست٢٠١۶ يژتارتسا لرتنك و ارجا٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٨۶

لمع رد يزتارتسا
ملق انايرآ١٣٩٣٢٠١۴يکولب رکشل يبتجم

 حرط( راکو بسک حرط هيهت يامنھارباتك١٠٢٠۵يتست٢٠١۶ راك و بسك يزيرحرط٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٨٧
 زا لبق هژورپ زادنا مشچ نيودت عماج
)ارجا

 تامدخ١٣٩٣٢٠١۴يعيفش دوعسم
اسر يگنھرف

 ياھ تکرش رد نيرفآ شزرا ياهيژتارتساباتك١٠٢٠١يتست٢٠١۶ راك و بسك يزيرحرط٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶٨٨
گنيدلھ

همرت نارهت١٣٩٢٢٠١٣اين يداجس نسحم

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٢:٢۵
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يلخاد يناگرزاب شيارگ يناگرزاب تيريدم-٣۵ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٣٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

 تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٨
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٩
)يرامآ

دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨۶٧٠
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۶٧١
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٢٠١۶راكوبسك ماكحا و قالخا٨٣٩۵٢١٢١٨۶٧٢
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶ناراكمھ و ينيسح نسح ازريمناريدم يارب يمك يريگ ميمصتهوزج١٠٢٢١يحيرشت٢٠١۶يريگميمصت يروئت دربراك٩٣٩۵٢١٢١٨۶٧٣
رون

 يفيك ياھشھوژپ يسانششور١٠٣٩۵٢١٢١٨۶٧۴
تيريدم رد هتخيمآ و

 يفيک قيقحت ياھ شور رب يا همدقمباتك١٠١۴٧يتست٢٠١۶
 مولع رد لوادتم ياھدرکيور،هتخيمآو
يراتفر

راديد١٣٩۴٢٠١۵ناگرزاب سابع

 همطاف و ينيسح نسح ازريميمالسا درکيوراب يبايرازاب تيريدم يشيامزآ١٠٢١٣يتست٢٠١۶هتفرشيپ رازاب تيريدم و يبايرازاب١١٣٩۵٢١٢١٨۶٧۵
يديع

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يحيرشت٢٠١۶هدننكفرصم راتفر تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨۶٧۶
 ،ينيسح دادادخ دبمح ديسدنرب عماج تيريدمباتك١٠١۴۶يحيرشت٢٠١۶دنرب و تاغيلبت تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧

يناوضر نارهم
 رتفد١٣٩١٢٠١٢

 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوش هعلاطم١٠ و٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم٧و۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفهيفورح١٣٨٨٢٠٠٩نايدمحم دومحميبايرازاب ديد زا تاغيلبت و تيريدمباتك۶٧۶٩يحيرشتدنرب و تاغيلبت تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧
 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۴٣٩۵٢١٢١٨۶٧٨

يبانج
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك٧۴۶١يتست٢٠١۶تيريدم يتاعالطا ياھمتسيس١۵٣٩۵٢١٢١٨۶٧٩
) تاعالطا

تمس١٣٩٣٢٠١۴نايئاضر يلع

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۶٨٠
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يلام تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٨١
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٨٢
 يتورم يلع ،داژنرفعج دمحانيمأت هريجنز تيريدم رد بختنم ثحابمباتك٩٧١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶ نيمات هريجنز تيريدم١٩٣٩۵٢١٢١٨٧٠١

نايدسا هزئاف و يدابآ فيرش
نابرهم١٣٩٢٢٠١٣

 اضر و هدازرفص نيسحيا هفرح شورف ينابم و لوصاباتك١٠١٧٩يتست٢٠١۶ليوحت و شورف تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨٧٠٢
هداز نيسحلادبع

رشن نابرهم١٣٩٢٢٠١٣

 و اھنامزاس اب تاطابترا تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧٠٣
يلخاد ياھداهن

 تيريدم درکيور اب يتکرش تاطابتراباتك١٠١٧٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
کيژتارتسا

 رشن هسسوم١٣٩۴٢٠١۵يرين دازرهشپئوج ،نسيلنروک
نيون مولع

 و تابتاكم ،تاركاذم لوصا٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠۴
 يناگرزاب ياھدادرارق

 ميھاربا دمحمسيرھ نوسيدا زلراچ)يدربراک يامنھار(يراجت تارکاذم نونفباتك١٠١۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
نايرھوگ

 و پاچ تکرش١٣٩١٢٠١٢
يناگرزاب رشن

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:٢٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ينيرفآراك شيارگ يناگرزاب تيريدم-٣۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٣٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

 تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٨
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٩
)يرامآ

دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨۶٧٠
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۶٧١
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٢٠١۶راكوبسك ماكحا و قالخا٨٣٩۵٢١٢١٨۶٧٢
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶ناراكمھ و ينيسح نسح ازريمناريدم يارب يمك يريگ ميمصتهوزج١٠٢٢١يحيرشت٢٠١۶يريگميمصت يروئت دربراك٩٣٩۵٢١٢١٨۶٧٣
رون

 يفيك ياھشھوژپ يسانششور١٠٣٩۵٢١٢١٨۶٧۴
تيريدم رد هتخيمآ و

 يفيک قيقحت ياھ شور رب يا همدقمباتك١٠١۴٧يتست٢٠١۶
 مولع رد لوادتم ياھدرکيور،هتخيمآو
يراتفر

راديد١٣٩۴٢٠١۵ناگرزاب سابع

 همطاف و ينيسح نسح ازريميمالسا درکيوراب يبايرازاب تيريدم يشيامزآ١٠٢١٣يتست٢٠١۶هتفرشيپ رازاب تيريدم و يبايرازاب١١٣٩۵٢١٢١٨۶٧۵
يديع

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يحيرشت٢٠١۶هدننكفرصم راتفر تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨۶٧۶
 ،ينيسح دادادخ دبمح ديسدنرب عماج تيريدمباتك١٠١۴۶يحيرشت٢٠١۶دنرب و تاغيلبت تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧

يناوضر نارهم
 رتفد١٣٩١٢٠١٢

 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوش هعلاطم١٠ و٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم٧و۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفهيفورح١٣٨٨٢٠٠٩نايدمحم دومحميبايرازاب ديد زا تاغيلبت و تيريدمباتك۶٧۶٩يحيرشتدنرب و تاغيلبت تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧
 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۴٣٩۵٢١٢١٨۶٧٨

يبانج
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك٧۴۶١يتست٢٠١۶تيريدم يتاعالطا ياھمتسيس١۵٣٩۵٢١٢١٨۶٧٩
) تاعالطا

تمس١٣٩٣٢٠١۴نايئاضر يلع

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۶٨٠
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يلام تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٨١
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٨٢
نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ ينيرفآراك ياھهيرظن و ينابم١٩٣٩۵٢١٢١٨٧٠۵
 يبايرازاب ربيدمآرد: هنانيرفآراک يبايرازابباتك١٠١٩٩يتست٢٠١۶ ينيرفآراك و هناروآون يبايرازاب٢٠٣٩۵٢١٢١٨٧٠۶

طسوتمو کچوک ياھ تکرش
.دوش هعلاطم١٧ و١٣ ،١١ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهمرت١٣٩٣٢٠١۴يخياشم زانط ،يريماديس ردان

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٢١٣٩۵٢١٢١٨٧٠٧
تاطابترا و تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

بسك تيريدم رد تيقفوم يارب يبوچراچباتك٩٩۵۵يحيرشت و يتست٢٠١۶ كچوك ياھ راك و بسك تيريدم٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٨
كچوك ياھراك و

 اضر و يبارعا دمحمنتورب يرگ و دروفماب زلراچ
روپنامرآ

هماكهم١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page ١ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک١

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:۴١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يناسنا عبانم هعسوت شيارگ يتلود تيريدم-٣٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣۶٩
 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢

رون
 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و تزع روپ رغصا يلعکينورتکلا يرادروشک ،ناريا تيريدمباتك١٠١٨٧يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح۴٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣

 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم١۶ و١۵ ،۵ ،١ ياھ لصف

 يدهم ،نارهط هدازرامعم اضرمالغکينورتکلا تلودباتك١٠١٨٩يحيرشت و يتست)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣
ينيبم دمحم ،يهيقف

 ياھ هشيدنا١٣٩١٢٠١٢
رابرھوگ

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تيريدم و نامزاس ياھهيرظن۵٣٩۵٢١٢١٨۵٧۴
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 ياهنامزاس يساسا قوقح۶٣٩۵٢١٢١٨۵٧۵
يتلود

.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩۴٢٠١۵يورسخ نسحيساسا قوقحباتك١٠٢٠۶يتست٢٠١۶

 ياھ شھوژپ يسانش شور٧٣٩۵٢١٢١٨۵٧۶
تيريدم رد هتخيمآ و يفيك

 و يمک ،يفيک ياھدرکيور(شھوژپ حرطباتك١٠٢٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يبيکرت

ميرم ،شنمايک اضريلعلوسرک ويلبد ناج
يسوط ياناد

 داهج١٣٩۴٢٠١۵
يھاگشناد

.دوش فذح٨ و۴ ياھ لصف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧٧
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٠٣٩۵٢١٢١٨۵٧٩
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۵٨٠
تمس١٣٩٣٢٠١۴يبسامهط اضريتلود تيريدم ياھ هيرظن رب يدمآردباتك١٠١۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ياھ هيرظن١٢٣٩۵٢١٢١٨۵٨١
 هناخريبد١٣٨۶٢٠٠٧يماوق نيدلا ماصمصديستنس و باتک رظنم زا تيريدمباتك١٠١۴٣يتست٢٠١۶مالسا رد يمومع روما هرادا١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢

ناگربخ سلجم
يربھر

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات موس شخب لوا زا

 ققحت عناوم و اھ لدم(يمالسا تيريدمباتك١٠١٩۶يتستمالسا رد يمومع روما هرادا٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢
)اھ نامزاس و هعماج رد نآ

 اضرديمح ،يرفعج يدباع نسح
رهم يموصعم

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و تلود دركلمع يبايشزرا١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٨۴
يتلود ياهنامزاس

 درکلمع يبايزرا و تيريدم( ناريا تيريدمباتك١٠١۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶
)تلود

 تکرش١٣٩۴٢٠١۵ناگدنسيون هورگ
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

۵ و )مجنپ و مود ،لوا ياھ هلاقم( ۴ ،٣ ياھ شخب
 فذح )مشش و مراهچ ،موس ،مود ،لوا ياھ هلاقم(
.دوش

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٨۵
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٨۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٨٧
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطلوا دلج- يتلود تيريدم ينابم يشيامزآ٨١۶٨يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ينابم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٨٨
 يراذگ يشم طخ و يريگميمصت١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٨٩

يمومع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم ديسيتلود يشم طخ نييعت و يريگ ميمصتيعطق٨٢۴٧يتست٢٠١۶

 رد يناسنا عبانم يزير همانرب٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٠۵
يتلود شخب

 ،يبارعا دمحمديسزنيھ يج نفتسا ،تناب نلآيناسنا عبانم کيژتارتسا يزير همانربباتك١٠١۴۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
يوسوم ديعس

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دمحم ديسگنارتسمرآ لكياميناسنا عبانم كيژتارتسا تيريدمباتك١٠٢٧۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم ياھدربھار٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٠۶
هيدهم ديما،يبارعا

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هعسوت و شزومآ ،يزومآ تراهم٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶٠٧
يناسنا عبانم

 ،يناسارخ تلصاباهئون دنوميرهعسوت و شزومآباتك١٠١٧٠يحيرشت و يتست٢٠١۶
يدنمشناد هيمس

 و شزومآ زکرم١٣٩٣٢٠١۴
 تاقيقحت
ناريا يتعنص

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶دزمتسد و قوقح تيريدم٢٣٣٩۵٢١٢١٨۶٠٨
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يلام تيريدم-يناگرزاب تيريدم-٣٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست١٣٠١٢ يلام تيريدم٢٣٩۵٢١٢١۴٠٧٠
.دوش فذح رخآ لصف هسرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يوقت يدهم٢ يلام تيريدم يشيامزآ۵٠٠۵يحيرشت و يتست٢٣٠١٢ يلام تيريدم٣٣٩۵٢١٢١۴٠٧٢
ياھوگلاو يمالسا تيريدم ينابم۴٣٩۵٢١٢١٨١١٧

نآ
 يلع-يدركھد هدنزورف هلا فطلنآ ياھوگلا و يمالسا تيريدم يشيامزآ۵٢٨۵يتست٣٠١٢

راكوج ربكا
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩يحيرشت و يتست١٣٠٣٠٠ تايلمعرد قيقحت۵٣٩۵٢١٢١٨١١٩
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨٢١۶

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٧٣٩۵٢١٢١٨٢١٧
 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشت و يتستهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨٢١٧

مود شياريو
شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 جريا ،ينايقدص يحلاص ديشمجهتفرشيپ يرامآ ليلحتباتك٧۶٨٣يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت٨٣٩۵٢١٢١٨٢١٨
يميھاربا

شمارآ-ناتسھ١٣٨٧٢٠٠٨

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٩٣٩۵٢١٢١٨٢١٩
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢٢٠
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨٢٢١
 نامزاس١٣٨۶٢٠٠٧گنھابش اضرتيريدم يرادباسحباتك٨٨٩۵يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح١٢٣٩۵٢١٢١٨٢٢٣

يسرباسح
 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب لئاسمو يسانشرازاب١٣٣٩۵٢١٢١٨٢٢۴

.دوش هعلاطم٢٣
 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٢۵

هتفرشيپ
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶

.دوش فذح١٢ و١١ ،١٠ ياھ لصفتمس١٣٨٣٢٠٠۴يگنلت دمحا ،يعار اضرهتفرشيپ يراذگ هيامرس تيريدمباتك٨٨٩۶يتست٢٠١۶اھ يراذگ هيامرس تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨٢٩۵
تمس١٣٩١٢٠١٢ينابش دمحميللملانيب يلام و يلوپ ياھرازابباتك٧٣٣٠يتست٢٠١۶يلام ياھداهن و اھرازاب١۶٣٩۵٢١٢١٨٢٩۶
 ضبق،هتفس ،تارب( تراجت قوقحباتك٧٣٩٨يتست٢٠١۶يناگرزاب قوقح١٧٣٩۵٢١٢١٨٢٩٧

)كچ و لماح هجو رد دانسا،رابنا
تمس١٣٩٢٢٠١٣ينيکسا اعيبر

 هيفصت و يگتسكشرو : تراجت قوقحباتك٧٣٩٩يتستيناگرزاب قوقح٣٩۵٢١٢١٨٢٩٧
هتسكشرو روما

تمس١٣٩٢٢٠١٣ينيكسا اعيبر

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يلام تيريدم رد رانيمس١٨٣٩۵٢١٢١٨٢٩٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (هژورپ١٩٣٩۵٢١٢١٨٣٠۵
راك و بسك ياضف يسررب٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣٠۶

) روحم شزومآ (
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقا٢۴٣٩۵٢١٢٢١١۴٣

ناهبزور
نابات١٣٩٢٢٠١٣

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢۵٣٩۵٢١٢٢۵٠١٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۵:٠۴
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يللملا نيب يناگرزاب( يناگرزاب تيريدم-٣٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
ياھوگلاو يمالسا تيريدم ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨١١٧

نآ
 يلع-يدركھد هدنزورف هلا فطلنآ ياھوگلا و يمالسا تيريدم يشيامزآ۵٢٨۵يتست٣٠١٢

راكوج ربكا
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩يحيرشت و يتست١٣٠٣٠٠ تايلمعرد قيقحت٣٣٩۵٢١٢١٨١١٩
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرادولا نسحرازاب تيريدم و يبايرازابهمانسرد۵١٣۴يتست٣٠١٨رازاب تيريدمو يبايرازاب۴٣٩۵٢١٢١٨١٢٢
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينيسح نسح ازريميللملا نيب يبايرازاب يشيامزآ۵١٣٢يتست٣٠١٢يللملا نيب يبايرازاب۵٣٩۵٢١٢١٨١۴۵
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨٢١۶

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٧٣٩۵٢١٢١٨٢١٧
 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشت و يتستهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨٢١٧

مود شياريو
شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 جريا ،ينايقدص يحلاص ديشمجهتفرشيپ يرامآ ليلحتباتك٧۶٨٣يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت٨٣٩۵٢١٢١٨٢١٨
يميھاربا

شمارآ-ناتسھ١٣٨٧٢٠٠٨

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٩٣٩۵٢١٢١٨٢١٩
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢٢٠
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨٢٢١
 نامزاس١٣٨۶٢٠٠٧گنھابش اضرتيريدم يرادباسحباتك٨٨٩۵يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح١٢٣٩۵٢١٢١٨٢٢٣

يسرباسح
 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب لئاسمو يسانشرازاب١٣٣٩۵٢١٢١٨٢٢۴

.دوش هعلاطم٢٣
 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٢۵

هتفرشيپ
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (هژورپ١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٠۵
راك و بسك ياضف يسررب١۶٣٩۵٢١٢١٨٣٠۶

) روحم شزومآ (
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٧٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور١٨٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقا٢٠٣٩۵٢١٢٢١١۴٣

ناهبزور
نابات١٣٩٢٢٠١٣

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢١٣٩۵٢١٢٢۵٠١٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

تمس١٣٩١٢٠١٢يقالخا زورهبفوتيمشا .ما ويالك١ دلج للملا نيب تراجت قوقحباتك٧٣٩٧يتست٢٠١۶للملا نيب يناگرزاب قوقح٢٢٣٩۵٢١٢٣۵٠٣٨
 ناريا نايم تعنصو نورد تراجت يسرربباتك٧۶۵۴يتست٢٠١۶تادراو و تارداص تيريدم٢٣٣٩۵٢١٢٣۵٠٣٩

راجت هدمع ياكرشو
 يناگرزاب شھوژپو تاعلاطم هورگ
للملا نيب داصتقاو يجراخ

 هسسوم١٣٨٧٢٠٠٨
 و تاعلاطم
 ياهشھوژپ
يناگرزاب

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات٣ لصف زا

 تارداصو ديلوت هعسوت ياھ تسايسباتك٧٧۴٩يتستتادراو و تارداص تيريدم٣٩۵٢١٢٣۵٠٣٩
ياھروشك رد ايوپ ياهشخب

 ياهشھوژپو تاعلاطم هورگ
يجراخ يناگرزاب

 هسسوم١٣٨٧٢٠٠٨
 و تاعلاطم
 ياهشھوژپ
يناگرزاب

 رد ناريا روضح تامازلاو عناوم ،اهتصرفباتك٧٧۶٠يتستتادراو و تارداص تيريدم٣٩۵٢١٢٣۵٠٣٩
تارداص ياهشخب

 ياهشھوژپو تاعلاطم هورگ
يناگرزاب

 هسسوم١٣٨٧٢٠٠٨
 هعلاطم
 ياهشھوژپو
يناگرزاب

 نيب يلام و يلوپ ياهنامزاس٢۴٣٩۵٢١٢٣۵٠۴٠
للملا

تمس١٣٩١٢٠١٢داژن ميھاربا يدهمللملا نيب يلامو يلوپ ياهنامزاسباتك٧۴۵۴يتست٢٠١۶

 نيب يناگرزاب لئاسمرد رانيمس٢۵٣٩۵٢١٢٣۵٠۴١
للملا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٢۵
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يللملا نيب يناگرزاب( يناگرزاب تيريدم-٣٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٣٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

 تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٨
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٩
)يرامآ

دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨۶٧٠
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۶٧١
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٢٠١۶راكوبسك ماكحا و قالخا٨٣٩۵٢١٢١٨۶٧٢
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶ناراكمھ و ينيسح نسح ازريمناريدم يارب يمك يريگ ميمصتهوزج١٠٢٢١يحيرشت٢٠١۶يريگميمصت يروئت دربراك٩٣٩۵٢١٢١٨۶٧٣
رون

 يفيك ياھشھوژپ يسانششور١٠٣٩۵٢١٢١٨۶٧۴
تيريدم رد هتخيمآ و

 يفيک قيقحت ياھ شور رب يا همدقمباتك١٠١۴٧يتست٢٠١۶
 مولع رد لوادتم ياھدرکيور،هتخيمآو
يراتفر

راديد١٣٩۴٢٠١۵ناگرزاب سابع

 همطاف و ينيسح نسح ازريميمالسا درکيوراب يبايرازاب تيريدم يشيامزآ١٠٢١٣يتست٢٠١۶هتفرشيپ رازاب تيريدم و يبايرازاب١١٣٩۵٢١٢١٨۶٧۵
يديع

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يحيرشت٢٠١۶هدننكفرصم راتفر تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨۶٧۶
 ،ينيسح دادادخ دبمح ديسدنرب عماج تيريدمباتك١٠١۴۶يحيرشت٢٠١۶دنرب و تاغيلبت تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧

يناوضر نارهم
 رتفد١٣٩١٢٠١٢

 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوش هعلاطم١٠ و٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم٧و۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفهيفورح١٣٨٨٢٠٠٩نايدمحم دومحميبايرازاب ديد زا تاغيلبت و تيريدمباتك۶٧۶٩يحيرشتدنرب و تاغيلبت تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧
 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۴٣٩۵٢١٢١٨۶٧٨

يبانج
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك٧۴۶١يتست٢٠١۶تيريدم يتاعالطا ياھمتسيس١۵٣٩۵٢١٢١٨۶٧٩
) تاعالطا

تمس١٣٩٣٢٠١۴نايئاضر يلع

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۶٨٠
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يلام تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٨١
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٨٢
 يناگرزاب ياھيژتارتسا١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٩٣

يللملانيب
 ديشمج و ينيسح نسح ازريمللملا نيب يناگرزاب يشيامزآ١٠۵١٩يتست٢٠١۶

رالاس
رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶ تارداص و يللملانيب يبايرازاب٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٩۴
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هعلاطم١۴ و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش

و يللملانيب نيمات هريجنز تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٩۵
تادراو

 يتورم يلع ،داژنرفعج دمحانيمأت هريجنز تيريدم رد بختنم ثحابمباتك٩٧١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
نايدسا هزئاف و يدابآ فيرش

نابرهم١٣٩٢٢٠١٣

 ياھدادرارق و تاركاذم لوصا٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶٩۶
يللملانيب يناگرزاب

 نيب تالماعم ققحتو هرکاذم دنيارفباتك١٠١۶۴يتست٢٠١۶
 و تارکاذم تيادھ،اھ زاين شيپ( يللملا
)تاقفاوت يريگيپ

 پاچ تکرش١٣٨٩٢٠١٠نمادکاپ اضر
يناگرزاب رشنو

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۵:٠۶
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يبايرازاب( يناگرزاب تيريدم-۴٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
ياھوگلاو يمالسا تيريدم ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨١١٧

نآ
 يلع-يدركھد هدنزورف هلا فطلنآ ياھوگلا و يمالسا تيريدم يشيامزآ۵٢٨۵يتست٣٠١٢

راكوج ربكا
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩يحيرشت و يتست١٣٠٣٠٠ تايلمعرد قيقحت٣٣٩۵٢١٢١٨١١٩
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرادولا نسحرازاب تيريدم و يبايرازابهمانسرد۵١٣۴يتست٣٠١٨رازاب تيريدمو يبايرازاب۴٣٩۵٢١٢١٨١٢٢
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينيسح نسح ازريميللملا نيب يبايرازاب يشيامزآ۵١٣٢يتست٣٠١٢يللملا نيب يبايرازاب۵٣٩۵٢١٢١٨١۴۵
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨٢١۶

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٧٣٩۵٢١٢١٨٢١٧
 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشت و يتستهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨٢١٧

مود شياريو
شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 جريا ،ينايقدص يحلاص ديشمجهتفرشيپ يرامآ ليلحتباتك٧۶٨٣يتست٢٠١۶يرامآ ليلحت٨٣٩۵٢١٢١٨٢١٨
يميھاربا

شمارآ-ناتسھ١٣٨٧٢٠٠٨

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٩٣٩۵٢١٢١٨٢١٩
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢٢٠
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨٢٢١
 نامزاس١٣٨۶٢٠٠٧گنھابش اضرتيريدم يرادباسحباتك٨٨٩۵يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح١٢٣٩۵٢١٢١٨٢٢٣

يسرباسح
 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب لئاسمو يسانشرازاب١٣٣٩۵٢١٢١٨٢٢۴

.دوش هعلاطم٢٣
 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٢۵

هتفرشيپ
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (هژورپ١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٠۵
راك و بسك ياضف يسررب١۶٣٩۵٢١٢١٨٣٠۶

) روحم شزومآ (
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٧٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور١٨٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقا٢٠٣٩۵٢١٢٢١١۴٣

ناهبزور
نابات١٣٩٢٢٠١٣

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢١٣٩۵٢١٢٢۵٠١٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يتست٢٠١۶هدننك فرصمراتفر يسررب٢٢٣٩۵٢١٢٣۵٠٢١
٢١ و٢٠ ،١٨ ،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،٩ ،٨ ،۵ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٢٠١۶يتعنص يبايرازاب٢٣٣٩۵٢١٢٣۵٠٣۵

.دوش هعلاطم
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶يبايرازاب تاقيقحت٢۴٣٩۵٢١٢٣۵٠۴٢
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب لئاسم رد رانيمس٢۵٣٩۵٢١٢٣۵٠۴٣
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٢٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)يبايرازاب( يناگرزاب تيريدم-۴٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣٧۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٣٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

 تيريدم و نامزاس ياھ هيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٨
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 ليلحت( مود دلج تيريدمرد نآ دربراكورامآباتك٧٢٧٩يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت۵٣٩۵٢١٢١٨۶۶٩
)يرامآ

دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم-رذآ لداع

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨۶٧٠
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۶٧١
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٢٠١۶راكوبسك ماكحا و قالخا٨٣٩۵٢١٢١٨۶٧٢
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶ناراكمھ و ينيسح نسح ازريمناريدم يارب يمك يريگ ميمصتهوزج١٠٢٢١يحيرشت٢٠١۶يريگميمصت يروئت دربراك٩٣٩۵٢١٢١٨۶٧٣
رون

 يفيك ياھشھوژپ يسانششور١٠٣٩۵٢١٢١٨۶٧۴
تيريدم رد هتخيمآ و

 يفيک قيقحت ياھ شور رب يا همدقمباتك١٠١۴٧يتست٢٠١۶
 مولع رد لوادتم ياھدرکيور،هتخيمآو
يراتفر

راديد١٣٩۴٢٠١۵ناگرزاب سابع

 همطاف و ينيسح نسح ازريميمالسا درکيوراب يبايرازاب تيريدم يشيامزآ١٠٢١٣يتست٢٠١۶هتفرشيپ رازاب تيريدم و يبايرازاب١١٣٩۵٢١٢١٨۶٧۵
يديع

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجهدننك فرصمراتفر يسررب يشيامزآ٩۶٠٨يحيرشت٢٠١۶هدننكفرصم راتفر تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨۶٧۶
 ،ينيسح دادادخ دبمح ديسدنرب عماج تيريدمباتك١٠١۴۶يحيرشت٢٠١۶دنرب و تاغيلبت تيريدم١٣٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧

يناوضر نارهم
 رتفد١٣٩١٢٠١٢

 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوش هعلاطم١٠ و٢ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم٧و۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفهيفورح١٣٨٨٢٠٠٩نايدمحم دومحميبايرازاب ديد زا تاغيلبت و تيريدمباتك۶٧۶٩يحيرشتدنرب و تاغيلبت تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۶٧٧
 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز١۴٣٩۵٢١٢١٨۶٧٨

يبانج
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسيسباتك٧۴۶١يتست٢٠١۶تيريدم يتاعالطا ياھمتسيس١۵٣٩۵٢١٢١٨۶٧٩
) تاعالطا

تمس١٣٩٣٢٠١۴نايئاضر يلع

 راتفگ) يربھر و نانز هاگياج( موس شخب زا موس راتفگ.رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۶٨٠
 فذح )يھورگ ليكشت ياهيروئت( متشھ شخب زا مود
.دوش

.دوش فذح٩ لصفرون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يوقت يدهم١ يلام تيريدم يشيامزآ۴٩٨۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يلام تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٨١
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٨٢
 ياھدادرارق و تاركاذم لوصا١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٩۶

يللملانيب يناگرزاب
 نيب تالماعم ققحتو هرکاذم دنيارفباتك١٠١۶۴يتست٢٠١۶

 و تارکاذم تيادھ،اھ زاين شيپ( يللملا
)تاقفاوت يريگيپ

 پاچ تکرش١٣٨٩٢٠١٠نمادکاپ اضر
يناگرزاب رشنو

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶رالاس ديشمج ،يدومحم دمحميبايرازاب کيژتارتسا تيريدمهوزج١٠٢١٢يتست٢٠١۶يبايرازاب كيژتارتسا تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٩٧
رون

 و يرتشم تاطابترا تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٩٨
يبايرازاب دركلمع

 ديشمج ،دنميم يدومحم دمحميبايرازاب تاطابتراهوزج٩٧۴۴يتست٢٠١۶
يمدقمريما و رالاس

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 نسح ازريم ،يرقاب دمحميتعنص يبايرازابهوزج١٠٢٠٩يتست٢٠١۶تامدخ و يتعنص يبايرازاب٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶٩٩
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١۴
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ييارجا تيريدم-۴۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكورامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴١

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكورامآ٣٩۵٢١١١٧١۴١

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 هاگديد هديچيپ ياهنامزاس۴٣٩۵٢١٢١٨٢٢٩

كيژتارتسا
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 عبانم تيريدم و راتفر ليلحت۵٣٩۵٢١٢١٨٢٣٠
يناسنا

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 عبانم تيريدم و راتفر ليلحت٣٩۵٢١٢١٨٢٣٠
يناسنا

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست

يلع-يناخناهج يلعوون .يپ دنومير)لوا دلج( يلام تيريدمباتك٧۵٠٨يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح۶٣٩۵٢١٢١٨٢٣١
نايئاسراپ

 :٢ دلج زا و٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف :١ دلج زاتمس١٣٩١٢٠١٢
.دوش هعلاطم۶ و۵ ،١ ياھ لصف

-يناخناهج يلعوون يب دنوميرمود دلج يلام تيريدمباتك٧۵٠٩يتستتيريدم يرادباسح٣٩۵٢١٢١٨٢٣١
نايسراپ

 :٢ دلج زا و٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف :١ دلج زاتمس١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم۶ و۵ ،١ ياھ لصف

 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقاو يلام تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨٢٣٢
ناهبزور

نابات١٣٩٢٢٠١٣

 ،يبارعا دمحم ديسگنيلش .آ اسيلمكيژولونكت يروآون كيژتارتسا تيريدمباتك٧٧٩٢يتست٢٠١۶يروآون و يژولونكت تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨٢٣٣
 هداز يقت دمحم
قلطم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

تمس١٣٩١٢٠١٢روپ يمصاع داوج دمحمهژورپ تيريدمباتك٧۵٠١يتست٢٠١۶هعسوت ياهحرط تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٢٣۴
 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢٣۵

.دوش هعلاطم٢٣
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست١١٨١۶تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١١٣٩۵٢١٢١٨٢٣۶
 ديشمج و ينيسح نسح ازريمللملا نيب يناگرزاب يشيامزآ١٠۵١٩يحيرشت٢٠١۶للملا نيب يناگرزاب١٢٣٩۵٢١٢١٨٢٣٧

رالاس
رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

.دوش هعلاطم٢۴۵ هحفص ات١ هحفص زاين١٣٩٢٢٠١٣يناولا يدهم ديسيمومع تيريدمباتك۶٧٢٨يتست١١٨١۶تيريدم يم ومع ياهتراهم١٣٣٩۵٢١٢١٨٢٣٨
.دوش هعلاطم١٧ و١۶ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٧ ،٣ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢يميقم دمحم ديسيتلود تيريدم هژيو ثحابمباتك٧۴٨٠يتست٢٠١۶تيريدم يراج لئاسم١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٣٩

 يلصا ياھدركراك يارب يواك درومباتك٧٨١٧يتستتيريدم يراج لئاسم٣٩۵٢١٢١٨٢٣٩
تيريدم

 ،ناگداز سابع دمحم ديس
هداز يياضر يضترم

 تكرش١٣٨٨٢٠٠٩
 يماهس
راشتنا

هعلاطم١۵ و١۴ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ شخب٢ لصف
.دوش

 ميمصت دركيور اب(يبايرازاب يژتارتساباتك٨۶١٧يتست٢٠١۶يبايرازاب كيژتارتسا تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨٢۴٣
) روحم

 دواد و يبارعا دمحم.ويلبادرپراھ ،ركاو . يس ليوروا
يا

 رتفد١٣٨۶٢٠٠٧
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶يبايرازاب تاقيقحت١۶٣٩۵٢١٢١٨٢۴۴
 ديشمج ،دنميم يدومحم دمحميبايرازاب و تاطابترا يشيامزآ٩٩۵١يتست٢٠١۶يبايرازاب تاطابترا١٧٣٩۵٢١٢١٨٢۴۵

يمدقم ريما و رالاس
رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٣٠٢۴)ييارجا تيريدم( يصصخت نابز١٨٣٩۵٢١٢١٨٢۵١
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨٣۶٧
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٢٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٠:۵٢
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

MBAتيريدم-۴٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشتيعضورشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 هك يتانيرمت يلك روطهب و اھهيضق تابثا :لوا لصفلاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ۵٠٠۴يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تيريدمرد نآدربراكو تايضاير١٣٩۵٢١١١١١١٧
 يلو ددرگ فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروصرد
 بلطم كي ناونعهب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ هطبار
 و٣-٢ شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد يسرد
لصف .ددرگ فذح لماك روطهب شخب نيا هب طوبرم تانيرمت

٣ نيرمت و١٩-٢-٣ نيرمت و١٨-٢-٣ و١٧-٢-٣ لاثم :موس
 :يتاثلثم ياهعبات رادومن مسر٢١-۵-٣ و١۴-۵-٣ و١٠-۵-
٨-۶-٣ نيرمت و٧-۶-٣ لاثم ،۶-۶-٣ هتكن ،۵-۶-٣ فيرعت
 ،٨-٧-٣( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب ،١٨-۶-٣ هيضق تابثا
١-٧-٣ ،١٣-٧-٣ ،١٢-٧-٣ ،١١-٧-٣ ،١٠-٧-٣ ،٩-٧-٣۴، ٧-٣
 ،١٩-٧-٣ تانيرمت رد ،)١٨-٧-٣ ،١٧-٧-٣ ،١۶-٧-٣ ،١۵-
 :مراهچ لصف .ددرگ فذح٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢ تانيرمت
 لح هار۶-١-۴ نيرمت،۵-١-۴و۴-١-۴ لاثم،٣-١-۴ فيرعت
-۴-۴و٣-٣-۴ و٢-٣-۴ فيرعت١۶-٢-۴ نيرمت١٣-٢-۴ لاثم
 لصف. ددرگ فذح١٩-۶-۴ لاثم و۴-۵-۴ فيرعت و۴
۵،۵-٣-۴،۵-٣-٢،۵-٣-۵ لاثم،١-٣-۵ ياھ شخب رد:مجنپ
 نايب يتاثلثم عباوت قتشم لومرف،٨-٣-۵،٧-٣-۶،۵-٣-

۴-۵ شخب .دشاب يم فذح نآ تابثا شور يلو دوش
-٧-٢٧،۵-٧-۵ ،٢۶-٧-۵ فيرعت،٨-٧-۵ نيرمت. ددرگ فذح
 و١۶ نيرمت٣١-٧-۵ تانيرمت رد،٢٩-٧-۵ نيرمت،٢٨
 لصف. ددرگ فذح ث و پ و فلا ياھ تمسق٢١ نيرمت

 لاثم و٢۶-۵-۶ و١٧-٢-١١،۶-٢-۶و۵-٢-۶ ناھرب: مشش
 رد و ددرگ فذح٣٠-۵-۶ و٢٩-۵-۶و٢٨-۵-۶ و٢٧-۶-۵
.ددرگ فذح١۵ نيرمت،٣١-۵-۶ تانيرمت

لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ٢٣٩۵٢١١١١٢٩۶
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجلاعفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجلاعفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا۴٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 و يريسفت،نيدامن،نردم (نامزاس هيرظنباتك٧٨٢٣يتست٢٣٠٢۴ تيريدم ياهيروئت۵٣٩۵٢١٢١٨٢٠٨

)نردم تسپ
 باتك هسسوم١٣٨٩٢٠١٠درف يياناد نسحفيلناك لا نآ ، چھوج يرام

رشن نابرهم
لاعف

لاعفنارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يمك يريگ ميمصت۶٣٩۵٢١٢١٨٢٠٩
-يدركھد هدنزورف هلا فطلهغالبلا جهن رد يتيريدم تاكن هديزگ يشيامزآ٨١٩۶يحيرشت٣٠٢۴يمالسا تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨٢١٠

داژن يباون تاداسلاراختفا
لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 هسسوم١٣٨١٢٠٠٢يدزي حابصم...ا تيآيمالسا تيريدم ياھزاين شيپباتك٨۶۵۴يحيرشتيمالسا تيريدم٣٩۵٢١٢١٨٢١٠
 يشزومآ
 يشھوژپو
نيمخ ماما

لاعف

لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمج،ينيما يقت دمحمكيژتارتسا ديدو ركفت يشيامزآ٩٣۵٧يتست٣٠٢۴كيژتارتساديدوركفت٨٣٩۵٢١٢١٨٢١١
لاعفتمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست١٣٠٢۴ تيريدم ياهيروئت٩٣٩۵٢١٢١٨٢١٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست١ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨٢١٢
درف يياناد نسح

لاعفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 عبانمو ينامزاسراتفر تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢١٣
يناسنا

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

لاعف

 عبانمو ينامزاسراتفر تيريدم٣٩۵٢١٢١٨٢١٣
يناسنا

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفلاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست

لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨٢١۴
 ينوگرگد-١ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣٣يتست٣٠٢۴تاطابتراو تاعالطا يروانف تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨٢١۵

يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس
ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يتست٢٠١۶) روحم شزومآ (قيقحت شور١٣٣٩۵٢١٢١٨٣٠٧
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (هژورپ١۴٣٩۵٢١٢١٨٣٠٨
لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١۵٣٩۵٢١٢١٨٣۶۵
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٠:۵٢
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

MBAتيريدم-۴٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشتيعضورشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور١۶٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧
)روحم

 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶
ينايراد

لاعفريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٧٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتستMBA٣٠٢۴ يصصخت نابز١٨٣٩۵٢١٢٢۵٠١٨

يبانج
لاعفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

يلع-يناخناهج يلعوون .يپ دنومير)لوا دلج( يلام تيريدمباتك٧۵٠٨يتست٣٠٢۴يرادباسحو يلام تيريدم١٩٣٩۵٢١٢٣٧٠٠١
نايئاسراپ

.دوش فذح۴ و٢،١ ياھ لصف لوا دلجلاعفتمس١٣٩١٢٠١٢

-يناخناهج يلعوون يب دنوميرمود دلج يلام تيريدمباتك٧۵٠٩يتستيرادباسحو يلام تيريدم٣٩۵٢١٢٣٧٠٠١
نايسراپ

.دوش فذح رخآ لصف ود و٣،٢،١ ياھ لصف مود دلجلاعفتمس١٣٩٠٢٠١١

 لمعرد كيژتارتسا يزير همانرب٢٠٣٩۵٢١٢٣٧٠٠٢
) هاگراك(

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست١٢٨٣٢
يژتارتسا نيودت دركيور

لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريميمالسا دركيوراب لوحت تيريدم يشيامزآ٩۶٠٩يحيرشت٣٠٢۴لوحت تيريدم٢١٣٩۵٢١٢٣٧٠٠٣
 ياهيژتارتسازا يقيبطت ليلحت٢٢٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۴

اك( قفومانو قفوم ينامزاس
 نامزاس١٣٩٠٢٠١١يناش يضترميلتراھ.فا تربورتيريدم ياھ تيقفوم و تاھابتشاباتك۶۶٨۵يتست١٢٨٣٢

 تيريدم
يتعنص

لاعف

 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶
يسيون

لاعفشناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:٣۵
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

اهشورو تاليكشت-يتلود تيريدم-۵٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانكباشيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

--١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٠٨۶٧يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٢تيريدمو نامزاس ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨٠٢۶
 يلع-يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٨٠٢٩

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩٨٩١

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياھ يروئت۴٣٩۵٢١٢١٨١٨۵
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٣٨٨٣٧٠۶

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يراذگ يشمطخدنيآرف۵٣٩۵٢١٢١٨١٨۶
هداز

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٨۴١۵٧۵٩
ييابطابط

 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن۶٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
)يقبيطت

تمس١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴۵٣٠٣٩٨١يدھاز تاداسلا سمش

ياهمياداراپ بوچراهچ رد يقيبطت تيريدمباتك٧٧٩٩يتستهتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
ديدج

.دوش هعلاطم۶ و۵ ياھ لصفردنت١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨۶٠٠۵٨٣٢٠۶٨هداز ناريا ناميلس

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨١٨٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴۶٢۶٩٢۶۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨١٨٩
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴١۴٠٢۶٠٢
رون

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٩٣٩۵٢١٢١٨١٩٠
هتفرشيپ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧۴۵٩٩يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٩٢١١يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨١٩١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴۶١٣٣٣۵٨رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت١١٣٩۵٢١٢١٨١٩٢

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨١٩٢
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢٩٧٨٩۶۴١۵٧٠٨٣٧هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٢٣٩۵٢١٢١٨١٩٣
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٢٨٠٢٨٠٧

 يتلود تيريدم لئاسم يسررب١٣٣٩۵٢١٢١٨١٩٧
ناريا

 يدروم يسررب( يرادا ماظن ياهشلاچباتك١٠٢١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ناريا

.دوش هعلاطم١٠ و٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴٠٣٩۴٩۵٣روپ يلق ...ا تمحر

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۵٣٠۶۶٢٢ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٣٠٢۴تيريدمرد نآدربراكورامآ١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٠١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۵٣٠۶۶٢٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتستتيريدمرد نآدربراكورامآ٣٩۵٢١٢١٨٢٠١

 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٠٢٣٢) روحم شزومآ (قيقحت شور١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٠٩
 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

يقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٨٣٠۶۵

 رد وجشناد طسوت هژورپ ماجنا١۶٣٩۵٢١٢١٨٣١٠
)روحم شزومآ (هطوبرم شيارگ

--١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

--١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٧٣٩۵٢١٢١٨٣۶٨
 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (قيقحت شور١٨٣٩۵٢١٢١٨٣٧۴

 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٣ ،١١،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴٣٨٨٣٠۶۵
.دوش هعلاطم٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٩٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢
رون

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 ياهنامزاس يساسا قوقح٢١٣٩۵٢١٢٣۴٠١١

يتلود
.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠١١۴٢٩٧٠يورسخ نسحيساسا قوقحباتك١٠٢٠۶يتست٣٠٢۴

 ياهنامزاسداجياو يحارط٢٢٣٩۵٢١٢٣۴٠١٢
تاعالطارصعاب بسانتم

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧۴۶٨١كلرس يلع دمحمشناد رصع ياهنامزاس يشيامزآ۵٣۴٢يتست٣٠٢۴

 لئاسمدرومرد يقيقحترانيمس٢٣٣٩۵٢١٢٣۴٠١٣
ناريا يرادا ياهنامزاس

--١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۵:٠٧
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

لوحت تيريدم-يتلود تيريدم-۵١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٢تيريدمو نامزاس ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨٠٢۶
 يلع-يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٨٠٢٩

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياھ يروئت۴٣٩۵٢١٢١٨١٨۵
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يراذگ يشمطخدنيآرف۵٣٩۵٢١٢١٨١٨۶
هداز

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
ييابطابط

 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن۶٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
)يقبيطت

تمس١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز تاداسلا سمش

ياهمياداراپ بوچراهچ رد يقيبطت تيريدمباتك٧٧٩٩يتستهتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
ديدج

.دوش هعلاطم۶ و۵ ياھ لصفردنت١٣٩٢٢٠١٣هداز ناريا ناميلس

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨١٨٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨١٨٩
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٩٣٩۵٢١٢١٨١٩٠
هتفرشيپ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨١٩١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت١١٣٩۵٢١٢١٨١٩٢

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨١٩٢
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٢٣٩۵٢١٢١٨١٩٣
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 يتلود تيريدم لئاسم يسررب١٣٣٩۵٢١٢١٨١٩٧
ناريا

 يدروم يسررب( يرادا ماظن ياهشلاچباتك١٠٢١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ناريا

.دوش هعلاطم١٠ و٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶روپ يلق ...ا تمحر

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٣٠٢۴تيريدمرد نآدربراكورامآ١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٠١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتستتيريدمرد نآدربراكورامآ٣٩۵٢١٢١٨٢٠١

 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٠٢٣٢) روحم شزومآ (قيقحت شور١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٠٩
 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

يقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١

 رد وجشناد طسوت هژورپ ماجنا١۶٣٩۵٢١٢١٨٣١٠
)روحم شزومآ (هطوبرم شيارگ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٧٣٩۵٢١٢١٨٣۶٩
 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (قيقحت شور١٨٣٩۵٢١٢١٨٣٧۴

 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٣ ،١١،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،

 ياهشھوژپ يارب ييانبم يسانش راديدپهوزج٧١٩٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينامزاسراتفر رد قيقحت ياهشور١٩٣٩۵٢١٢١٨٣٨٠
يناسنا مولع

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم

 تيريدم يفيك شھوژپ يسانش شورباتك٧٧٣۴يحيرشت و يتستينامزاسراتفر رد قيقحت ياهشور٣٩۵٢١٢١٨٣٨٠
عماج يدركيور

يقارشا رافص١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع ،يناولا ،درف يياناد

 هيامن هلجم١٣٨١٢٠٠٢يعيدب ميعناوتحم ليلحت شورهوزج٨۶٩٧يحيرشت و يتستينامزاسراتفر رد قيقحت ياهشور٣٩۵٢١٢١٨٣٨٠
شھوژپ

 )۵٣ ات۴٢ هحفص( ۴ و٣ ياھ هرامش..ليلحت شور
دوش هعلاطم

 دركيور اب( )نامزاس(يرادا لوحت تيريدمباتك١٠١٨۵يحيرشت و يتست٢٠١۶نامزاس لوحت دنيآرف و هيرظن٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣٨١
)ناريا يرادا ماظن هب يشھوژپ

 تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣يدمحا دوعسم
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢
رون

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 نامزاس١٣٧٧١٩٩٨يدابق رذآرليم نيرتاك)اھدنيارف و اھ دركيور (ينامزاس تاطابتراباتك٧۶٣١يحيرشت و يتست٢٠١۶ينامزاس تاطابترادنيآرفواھ هيرظن٢٣٣٩۵٢١٢٣۴٠١۶

 تيريدم
.دوش فذح٧ لصف
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۵:٠٧
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

لوحت تيريدم-يتلود تيريدم-۵١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يراتفر لئاسمردرانيمس٢۴٣٩۵٢١٢٣۴٠١٧
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:٣٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

لوحت تيريدم-يتلود تيريدم-۵١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

عاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣۶٩
 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢

رون
 تيريدم و نامزاس ياھهيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۵٧۴

هتفرشيپ
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶

درف يياناد نسح
.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 ياهنامزاس يساسا قوقح۵٣٩۵٢١٢١٨۵٧۵
يتلود

.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩۴٢٠١۵يورسخ نسحيساسا قوقحباتك١٠٢٠۶يتست٢٠١۶

 ياھ شھوژپ يسانش شور۶٣٩۵٢١٢١٨۵٧۶
تيريدم رد هتخيمآ و يفيك

 و يمک ،يفيک ياھدرکيور(شھوژپ حرطباتك١٠٢٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يبيکرت

ميرم ،شنمايک اضريلعلوسرک ويلبد ناج
يسوط ياناد

 داهج١٣٩۴٢٠١۵
يھاگشناد

.دوش فذح٨ و۴ ياھ لصف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۵٧٧
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧٩
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۵٨٠
تمس١٣٩٣٢٠١۴يبسامهط اضريتلود تيريدم ياھ هيرظن رب يدمآردباتك١٠١۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ياھ هيرظن١١٣٩۵٢١٢١٨۵٨١
 هناخريبد١٣٨۶٢٠٠٧يماوق نيدلا ماصمصديستنس و باتک رظنم زا تيريدمباتك١٠١۴٣يتست٢٠١۶مالسا رد يمومع روما هرادا١٢٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢

ناگربخ سلجم
يربھر

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات موس شخب لوا زا

 ققحت عناوم و اھ لدم(يمالسا تيريدمباتك١٠١٩۶يتستمالسا رد يمومع روما هرادا٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢
)اھ نامزاس و هعماج رد نآ

 اضرديمح ،يرفعج يدباع نسح
رهم يموصعم

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و تلود دركلمع يبايشزرا١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٨۴
يتلود ياهنامزاس

 درکلمع يبايزرا و تيريدم( ناريا تيريدمباتك١٠١۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶
)تلود

 تکرش١٣٩۴٢٠١۵ناگدنسيون هورگ
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

۵ و )مجنپ و مود ،لوا ياھ هلاقم( ۴ ،٣ ياھ شخب
 فذح )مشش و مراهچ ،موس ،مود ،لوا ياھ هلاقم(
.دوش

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٨۵
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٨۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٨٧
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطلوا دلج- يتلود تيريدم ينابم يشيامزآ٨١۶٨يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ينابم١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٨٨
 يراذگ يشم طخ و يريگميمصت١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٨٩

يمومع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم ديسيتلود يشم طخ نييعت و يريگ ميمصتيعطق٨٢۴٧يتست٢٠١۶

رد ينامزاس دوبهب و لوحت تيريدم١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٠١
يتلود شخب

 دركيور اب( )نامزاس(يرادا لوحت تيريدمباتك١٠١٨۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ناريا يرادا ماظن هب يشھوژپ

 تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣يدمحا دوعسم
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و تزع روپ رغصا يلعکينورتکلا يرادروشک ،ناريا تيريدمباتك١٠١٨٧يحيرشت و يتست٢٠١۶كينورتكلا تموكح٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٠٢
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم١۶ و١۵ ،۵ ،١ ياھ لصف

 يدهم ،نارهط هدازرامعم اضرمالغکينورتکلا تلودباتك١٠١٨٩يحيرشت و يتستكينورتكلا تموكح٣٩۵٢١٢١٨۶٠٢
ينيبم دمحم ،يهيقف

 ياھ هشيدنا١٣٩١٢٠١٢
رابرھوگ

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و نامزاس يحارط ،ينامزاس راتخاسباتك١٠١٨١يحيرشت و يتست٢٠١۶يتلود تاليكشت يسدنهمزاب٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٠٣
 اب يزاجم و ديدج ،يتنس ياھوگلا
يدربراک يدرکيور

 نارتسگ شقن١٣٩١٢٠١٢زيربت ملاع رغصا
راهب

 يدهمديس و درف يياناد نسحيتلود تيريدم ثحابمباتك١٠١٨۶يحيرشت و يتستيتلود تاليكشت يسدنهمزاب٣٩۵٢١٢١٨۶٠٣
يناولا

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم٢ لصف

 رد لوحت تيريدم هاگراك٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶٠۴
يتلود ياهنامزاس

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

ينارمكح و يعامتجا تلادع٢٣٣٩۵٢١٢١٨۶٨۴
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١٧
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)تارداص و يبايرازاب( ييارجا تيريدم-۵٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 هك يتانيرمت يلك روطهب و اھهيضق تابثا :لوا لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ۵٠٠۴يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تيريدمرد نآدربراكو تايضاير١٣٩۵٢١١١١١١٧
 يلو ددرگ فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروصرد
 بلطم كي ناونعهب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ هطبار
 و٣-٢ شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد يسرد
لصف .ددرگ فذح لماك روطهب شخب نيا هب طوبرم تانيرمت

٣ نيرمت و١٩-٢-٣ نيرمت و١٨-٢-٣ و١٧-٢-٣ لاثم :موس
 :يتاثلثم ياهعبات رادومن مسر٢١-۵-٣ و١۴-۵-٣ و١٠-۵-
٨-۶-٣ نيرمت و٧-۶-٣ لاثم ،۶-۶-٣ هتكن ،۵-۶-٣ فيرعت
 ،٨-٧-٣( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب ،١٨-۶-٣ هيضق تابثا
١-٧-٣ ،١٣-٧-٣ ،١٢-٧-٣ ،١١-٧-٣ ،١٠-٧-٣ ،٩-٧-٣۴، ٧-٣
 ،١٩-٧-٣ تانيرمت رد ،)١٨-٧-٣ ،١٧-٧-٣ ،١۶-٧-٣ ،١۵-
 :مراهچ لصف .ددرگ فذح٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢ تانيرمت
 لح هار۶-١-۴ نيرمت،۵-١-۴و۴-١-۴ لاثم،٣-١-۴ فيرعت
-۴-۴و٣-٣-۴ و٢-٣-۴ فيرعت١۶-٢-۴ نيرمت١٣-٢-۴ لاثم
 لصف. ددرگ فذح١٩-۶-۴ لاثم و۴-۵-۴ فيرعت و۴
۵،۵-٣-۴،۵-٣-٢،۵-٣-۵ لاثم،١-٣-۵ ياھ شخب رد:مجنپ
 نايب يتاثلثم عباوت قتشم لومرف،٨-٣-۵،٧-٣-۶،۵-٣-

۴-۵ شخب .دشاب يم فذح نآ تابثا شور يلو دوش
-٧-٢٧،۵-٧-۵ ،٢۶-٧-۵ فيرعت،٨-٧-۵ نيرمت. ددرگ فذح
 و١۶ نيرمت٣١-٧-۵ تانيرمت رد،٢٩-٧-۵ نيرمت،٢٨
 لصف. ددرگ فذح ث و پ و فلا ياھ تمسق٢١ نيرمت

 لاثم و٢۶-۵-۶ و١٧-٢-١١،۶-٢-۶و۵-٢-۶ ناھرب: مشش
 رد و ددرگ فذح٣٠-۵-۶ و٢٩-۵-۶و٢٨-۵-۶ و٢٧-۶-۵
.ددرگ فذح١۵ نيرمت،٣١-۵-۶ تانيرمت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ٢٣٩۵٢١١١١٢٩۶
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكورامآ٣٣٩۵٢١١١٧١۴١

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكورامآ٣٩۵٢١١١٧١۴١

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا۴٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩يحيرشت و يتست١٣٠٣٠٠ تايلمعرد قيقحت۵٣٩۵٢١٢١٨١١٩
 هاگديد هديچيپ ياهنامزاس۶٣٩۵٢١٢١٨٢٢٩

كيژتارتسا
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 عبانم تيريدم و راتفر ليلحت٧٣٩۵٢١٢١٨٢٣٠
يناسنا

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 عبانم تيريدم و راتفر ليلحت٣٩۵٢١٢١٨٢٣٠
يناسنا

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست

يلع-يناخناهج يلعوون .يپ دنومير)لوا دلج( يلام تيريدمباتك٧۵٠٨يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح٨٣٩۵٢١٢١٨٢٣١
نايئاسراپ

 :٢ دلج زا و٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف :١ دلج زاتمس١٣٩١٢٠١٢
.دوش هعلاطم۶ و۵ ،١ ياھ لصف

-يناخناهج يلعوون يب دنوميرمود دلج يلام تيريدمباتك٧۵٠٩يتستتيريدم يرادباسح٣٩۵٢١٢١٨٢٣١
نايسراپ

 :٢ دلج زا و٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف :١ دلج زاتمس١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم۶ و۵ ،١ ياھ لصف

 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقاو يلام تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٢٣٢
ناهبزور

نابات١٣٩٢٢٠١٣

 ،يبارعا دمحم ديسگنيلش .آ اسيلمكيژولونكت يروآون كيژتارتسا تيريدمباتك٧٧٩٢يتست٢٠١۶يروآون و يژولونكت تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢٣٣
 هداز يقت دمحم
قلطم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

تمس١٣٩١٢٠١٢روپ يمصاع داوج دمحمهژورپ تيريدمباتك٧۵٠١يتست٢٠١۶هعسوت ياهحرط تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨٢٣۴
 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨٢٣۵

.دوش هعلاطم٢٣
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست١١٨١۶تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١٣٣٩۵٢١٢١٨٢٣۶
 ديشمج و ينيسح نسح ازريمللملا نيب يناگرزاب يشيامزآ١٠۵١٩يحيرشت٢٠١۶للملا نيب يناگرزاب١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٣٧

رالاس
رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

.دوش هعلاطم٢۴۵ هحفص ات١ هحفص زاين١٣٩٢٢٠١٣يناولا يدهم ديسيمومع تيريدمباتك۶٧٢٨يتست١١٨١۶تيريدم يم ومع ياهتراهم١۵٣٩۵٢١٢١٨٢٣٨
.دوش هعلاطم١٧ و١۶ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٧ ،٣ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢يميقم دمحم ديسيتلود تيريدم هژيو ثحابمباتك٧۴٨٠يتست٢٠١۶تيريدم يراج لئاسم١۶٣٩۵٢١٢١٨٢٣٩

 يلصا ياھدركراك يارب يواك درومباتك٧٨١٧يتستتيريدم يراج لئاسم٣٩۵٢١٢١٨٢٣٩
تيريدم

 ،ناگداز سابع دمحم ديس
هداز يياضر يضترم

 تكرش١٣٨٨٢٠٠٩
 يماهس
راشتنا

هعلاطم١۵ و١۴ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ شخب٢ لصف
.دوش
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١٧
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)تارداص و يبايرازاب( ييارجا تيريدم-۵٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 ميمصت دركيور اب(يبايرازاب يژتارتساباتك٨۶١٧يتست٢٠١۶يبايرازاب كيژتارتسا تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨٢۴٣
) روحم

 دواد و يبارعا دمحم.ويلبادرپراھ ،ركاو . يس ليوروا
يا

 رتفد١٣٨۶٢٠٠٧
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶يبايرازاب تاقيقحت١٨٣٩۵٢١٢١٨٢۴۴
 ديشمج ،دنميم يدومحم دمحميبايرازاب و تاطابترا يشيامزآ٩٩۵١يتست٢٠١۶يبايرازاب تاطابترا١٩٣٩۵٢١٢١٨٢۴۵

يمدقم ريما و رالاس
رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٣٠٢۴)ييارجا تيريدم( يصصخت نابز٢٠٣٩۵٢١٢١٨٢۵١
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يتست٢٠١۶) روحم شزومآ (قيقحت شور٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٠٧
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (هژورپ٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣٠٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٣٩۵٢١٢١٨٣۶٧
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢۶٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١۶
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) كيژتارتسا ( ييارجا تيريدم-۵۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 هك يتانيرمت يلك روطهب و اھهيضق تابثا :لوا لصفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١وخرف اديلهياپ تايضاير يشيامزآ۵٠٠۴يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تيريدمرد نآدربراكو تايضاير١٣٩۵٢١١١١١١٧
 يلو ددرگ فذح هدش هدروآ »دينك تباث« اهنآ تروصرد
 بلطم كي ناونعهب نيرمت تروص رد هدش هتساوخ هطبار
 و٣-٢ شخب :مود لصف .دوش هتفرگ رظنرد يسرد
لصف .ددرگ فذح لماك روطهب شخب نيا هب طوبرم تانيرمت

٣ نيرمت و١٩-٢-٣ نيرمت و١٨-٢-٣ و١٧-٢-٣ لاثم :موس
 :يتاثلثم ياهعبات رادومن مسر٢١-۵-٣ و١۴-۵-٣ و١٠-۵-
٨-۶-٣ نيرمت و٧-۶-٣ لاثم ،۶-۶-٣ هتكن ،۵-۶-٣ فيرعت
 ،٨-٧-٣( يتاثلثم نوراو اهعبات شخب ،١٨-۶-٣ هيضق تابثا
١-٧-٣ ،١٣-٧-٣ ،١٢-٧-٣ ،١١-٧-٣ ،١٠-٧-٣ ،٩-٧-٣۴، ٧-٣
 ،١٩-٧-٣ تانيرمت رد ،)١٨-٧-٣ ،١٧-٧-٣ ،١۶-٧-٣ ،١۵-
 :مراهچ لصف .ددرگ فذح٢۴ ،٢٣ ،١٧ ،١۶ ،١٢ تانيرمت
 لح هار۶-١-۴ نيرمت،۵-١-۴و۴-١-۴ لاثم،٣-١-۴ فيرعت
-۴-۴و٣-٣-۴ و٢-٣-۴ فيرعت١۶-٢-۴ نيرمت١٣-٢-۴ لاثم
 لصف. ددرگ فذح١٩-۶-۴ لاثم و۴-۵-۴ فيرعت و۴
۵،۵-٣-۴،۵-٣-٢،۵-٣-۵ لاثم،١-٣-۵ ياھ شخب رد:مجنپ
 نايب يتاثلثم عباوت قتشم لومرف،٨-٣-۵،٧-٣-۶،۵-٣-

۴-۵ شخب .دشاب يم فذح نآ تابثا شور يلو دوش
-٧-٢٧،۵-٧-۵ ،٢۶-٧-۵ فيرعت،٨-٧-۵ نيرمت. ددرگ فذح
 و١۶ نيرمت٣١-٧-۵ تانيرمت رد،٢٩-٧-۵ نيرمت،٢٨
 لصف. ددرگ فذح ث و پ و فلا ياھ تمسق٢١ نيرمت

 لاثم و٢۶-۵-۶ و١٧-٢-١١،۶-٢-۶و۵-٢-۶ ناھرب: مشش
 رد و ددرگ فذح٣٠-۵-۶ و٢٩-۵-۶و٢٨-۵-۶ و٢٧-۶-۵
.ددرگ فذح١۵ نيرمت،٣١-۵-۶ تانيرمت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ٢٣٩۵٢١١١١٢٩۶
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكورامآ٣٣٩۵٢١١١٧١۴١

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكورامآ٣٩۵٢١١١٧١۴١

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا۴٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع١ تايلمع رد قيقحتهمانسرد۴٩۶٩يحيرشت و يتست١٣٠٣٠٠ تايلمعرد قيقحت۵٣٩۵٢١٢١٨١١٩
 هاگديد هديچيپ ياهنامزاس۶٣٩۵٢١٢١٨٢٢٩

كيژتارتسا
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 عبانم تيريدم و راتفر ليلحت٧٣٩۵٢١٢١٨٢٣٠
يناسنا

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 عبانم تيريدم و راتفر ليلحت٣٩۵٢١٢١٨٢٣٠
يناسنا

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست

يلع-يناخناهج يلعوون .يپ دنومير)لوا دلج( يلام تيريدمباتك٧۵٠٨يتست٢٠١۶تيريدم يرادباسح٨٣٩۵٢١٢١٨٢٣١
نايئاسراپ

 :٢ دلج زا و٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف :١ دلج زاتمس١٣٩١٢٠١٢
.دوش هعلاطم۶ و۵ ،١ ياھ لصف

-يناخناهج يلعوون يب دنوميرمود دلج يلام تيريدمباتك٧۵٠٩يتستتيريدم يرادباسح٣٩۵٢١٢١٨٢٣١
نايسراپ

 :٢ دلج زا و٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف :١ دلج زاتمس١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم۶ و۵ ،١ ياھ لصف

 دومحم ،يمشاھ مساقلاوباتيريدم داصتقاباتك٧۶۴١يتست٢٠١۶تيريدمداصتقاو يلام تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٢٣٢
ناهبزور

نابات١٣٩٢٢٠١٣

 ،يبارعا دمحم ديسگنيلش .آ اسيلمكيژولونكت يروآون كيژتارتسا تيريدمباتك٧٧٩٢يتست٢٠١۶يروآون و يژولونكت تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٢٣٣
 هداز يقت دمحم
قلطم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

تمس١٣٩١٢٠١٢روپ يمصاع داوج دمحمهژورپ تيريدمباتك٧۵٠١يتست٢٠١۶هعسوت ياهحرط تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨٢٣۴
 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يحيرشت٢٠١۶يبايرازاب تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨٢٣۵

.دوش هعلاطم٢٣
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يحيرشت و يتست١١٨١۶تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس١٣٣٩۵٢١٢١٨٢٣۶
 ديشمج و ينيسح نسح ازريمللملا نيب يناگرزاب يشيامزآ١٠۵١٩يحيرشت٢٠١۶للملا نيب يناگرزاب١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٣٧

رالاس
رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

.دوش هعلاطم٢۴۵ هحفص ات١ هحفص زاين١٣٩٢٢٠١٣يناولا يدهم ديسيمومع تيريدمباتك۶٧٢٨يتست١١٨١۶تيريدم يم ومع ياهتراهم١۵٣٩۵٢١٢١٨٢٣٨
.دوش هعلاطم١٧ و١۶ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٧ ،٣ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢يميقم دمحم ديسيتلود تيريدم هژيو ثحابمباتك٧۴٨٠يتست٢٠١۶تيريدم يراج لئاسم١۶٣٩۵٢١٢١٨٢٣٩

 يلصا ياھدركراك يارب يواك درومباتك٧٨١٧يتستتيريدم يراج لئاسم٣٩۵٢١٢١٨٢٣٩
تيريدم

 ،ناگداز سابع دمحم ديس
هداز يياضر يضترم

 تكرش١٣٨٨٢٠٠٩
 يماهس
راشتنا

هعلاطم١۵ و١۴ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ شخب٢ لصف
.دوش
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١۶
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

) كيژتارتسا ( ييارجا تيريدم-۵۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 اب كيژتارتسا تيريدم و يزير همانرب يشيامزآ٧١٨٧يتست٢٠١۶ كيژتارتسا يزير همانرب١٧٣٩۵٢١٢١٨٢۴٠
يژتارتسا نيودت دركيور

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ليواب زابخ دمص-هدنزورف-ينيما

ياھ همانرب يارجا و لوحت تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨٢۴١
كيژتارتسا

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريميمالسا دركيوراب لوحت تيريدم يشيامزآ٩۶٠٩يحيرشت٢٠١۶

 ياهنامزاس ياھ يژتارتسا ليلحت١٩٣٩۵٢١٢١٨٢۴٢
قفوم ان و قفوم

 نامزاس١٣٩٠٢٠١١يناش يضترميلتراھ.فا تربورتيريدم ياھ تيقفوم و تاھابتشاباتك۶۶٨۵يتست٢٠١۶
 تيريدم
يتعنص

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٣٠٢۴)ييارجا تيريدم( يصصخت نابز٢٠٣٩۵٢١٢١٨٢۵١
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يتست٢٠١۶) روحم شزومآ (قيقحت شور٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٠٧
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢) روحم شزومآ (هژورپ٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣٠٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٣٩۵٢١٢١٨٣۶۶
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢۴٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢۶٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:٣٨
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتلود يلام تيريدم-يتلود تيريدم-۵٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٢تيريدمو نامزاس ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨٠٢۶
 يلع-يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٨٠٢٩

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياھ يروئت۴٣٩۵٢١٢١٨١٨۵
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يراذگ يشمطخدنيآرف۵٣٩۵٢١٢١٨١٨۶
هداز

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
ييابطابط

 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن۶٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
)يقبيطت

تمس١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز تاداسلا سمش

ياهمياداراپ بوچراهچ رد يقيبطت تيريدمباتك٧٧٩٩يتستهتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
ديدج

.دوش هعلاطم۶ و۵ ياھ لصفردنت١٣٩٢٢٠١٣هداز ناريا ناميلس

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨١٨٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨١٨٩
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٩٣٩۵٢١٢١٨١٩٠
هتفرشيپ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨١٩١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت١١٣٩۵٢١٢١٨١٩٢

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨١٩٢
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٢٣٩۵٢١٢١٨١٩٣
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 يتلود تيريدم لئاسم يسررب١٣٣٩۵٢١٢١٨١٩٧
ناريا

 يدروم يسررب( يرادا ماظن ياهشلاچباتك١٠٢١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ناريا

.دوش هعلاطم١٠ و٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶روپ يلق ...ا تمحر

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٣٠٢۴تيريدمرد نآدربراكورامآ١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٠١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتستتيريدمرد نآدربراكورامآ٣٩۵٢١٢١٨٢٠١

ياهتكرش هجدوب و يمومع هجدوب١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٠٢
يتلود

هماكهم١٣٩٠٢٠١١يروضح داوجدمحمهجدوب ياهيروئت رد يياھراتفگباتك٧٧٧٢يتست٣٠٢۴

يلع-يناخناهج يلعوون .يپ دنومير)لوا دلج( يلام تيريدمباتك٧۵٠٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلام لئاسم رد يريگ ميمصت١۶٣٩۵٢١٢١٨٣٠٣
نايئاسراپ

تمس١٣٩١٢٠١٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يلام تيريدم رد يقيقحت رانيمس١٧٣٩۵٢١٢١٨٣٠۴
 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٠٢٣٢) روحم شزومآ (قيقحت شور١٨٣٩۵٢١٢١٨٣٠٩

 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

يقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١

 رد وجشناد طسوت هژورپ ماجنا١٩٣٩۵٢١٢١٨٣١٠
)روحم شزومآ (هطوبرم شيارگ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣٧٢
 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (قيقحت شور٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٧۴

 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٣ ،١١،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢
رون

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:٣٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتاعالطا ياهمتسيس تيريدم- يتلود تيريدم-۵٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠١٢تيريدمو نامزاس ينابم٢٣٩۵٢١٢١٨٠٢۶
 يلع-يدمحا ربكا يلع ديستيريدم رد قيقحت شور يشيامزآ۵۶٨۶يتست٣٠١٨تيريدمرد قيقحت شور٣٣٩۵٢١٢١٨٠٢٩

يحلاص
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياھ يروئت۴٣٩۵٢١٢١٨١٨۵
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يراذگ يشمطخدنيآرف۵٣٩۵٢١٢١٨١٨۶
هداز

همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
ييابطابط

 شرگن( يناهج و يتيلمارف تيريدمباتك٧۵٠۶يتست٢٠١۶هتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن۶٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
)يقبيطت

تمس١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز تاداسلا سمش

ياهمياداراپ بوچراهچ رد يقيبطت تيريدمباتك٧٧٩٩يتستهتفرشيپ يقيبطت يرادا ياهماظن٣٩۵٢١٢١٨١٨٧
ديدج

.دوش هعلاطم۶ و۵ ياھ لصفردنت١٣٩٢٢٠١٣هداز ناريا ناميلس

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨١٨٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨١٨٩
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 تيريدم يتاعالطا ياهمتسيس٩٣٩۵٢١٢١٨١٩٠
هتفرشيپ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يتارف نسح- كلرس يلع دمحمهتفرشيپ تيريدم تاعالطا ياھ متسيس يشيامزآ۵٣۴١يتست٢٠١۶

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨١٩١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تايلمعرد قيقحت١١٣٩۵٢١٢١٨١٩٢

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشتهتفرشيپ تايلمعرد قيقحت٣٩۵٢١٢١٨١٩٢
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٢٣٩۵٢١٢١٨١٩٣
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

 يتلود تيريدم لئاسم يسررب١٣٣٩۵٢١٢١٨١٩٧
ناريا

 يدروم يسررب( يرادا ماظن ياهشلاچباتك١٠٢١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
)ناريا

.دوش هعلاطم١٠ و٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶روپ يلق ...ا تمحر

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست٣٠٢۴تيريدمرد نآدربراكورامآ١۴٣٩۵٢١٢١٨٢٠١
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتستتيريدمرد نآدربراكورامآ٣٩۵٢١٢١٨٢٠١

 يارب قالخ ييارگ لک :يمتسيس رکفتباتك٩۶٣١يحيرشت و يتست٣٠٢۴يمتسيس ياھ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١٨٢٩٩
ناريدم

 ،دنودمحا يلع دمحمنوسکج .يس لکيام
نايقلپاج مالغ

 هسسوم١٣٨٨٢٠٠٩
 يلاع شزومآ
يکناويا

 ياهمتسيس کيژتارتسا تيريدمباتك١٠٣٩٨يتست٣٠٢۴كيژتارتسا يتاعالطا ياهمتسيس١۶٣٩۵٢١٢١٨٣٠٠
)هچراپکي شرگن( يتاعالطا

 تقيقح نيسح و يبارعا دمحم
تباث

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 رد تاعالطا يروآ نف دربراك١٧٣٩۵٢١٢١٨٣٠١
نامزاس

 تايرظن ميھافم( يكينورتكلا تلودهوزج٧٢١١يتست٢٠١۶
)اھدربراكو

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠كلرس يلعدمحم

 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٠٢٣٢) روحم شزومآ (قيقحت شور١٨٣٩۵٢١٢١٨٣٠٩
 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

يقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١

 رد وجشناد طسوت هژورپ ماجنا١٩٣٩۵٢١٢١٨٣١٠
)روحم شزومآ (هطوبرم شيارگ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٠٣٩۵٢١٢١٨٣٧٠
 تيريدم(يفيک و يمک قيقحت ياھ شورباتك١٠١۶۶يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (قيقحت شور٢١٣٩۵٢١٢١٨٣٧۴

 دلج-)يعاقتناريغ ياھ نامزاس و يتلود
لوا

 ،يظعاو اضربان کم.يا ديويد
نايدنمزآ قداصدمحم

١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٣ ،١١،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٢٢٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢
رون

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٢٧
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمالسا يناسنا عبانم تيريدم-يناسنا عبانم تيريدم-۵٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
 مولع رد هتفرشيپ قيقحت شور٢٣٩۵٢١٢١٨٣٨٣

)يناسنا عبانم تيريدم(يراتفر
 ياهشھوژپ يارب ييانبم يسانش راديدپهوزج٧١٩٣يحيرشت٢٠١۶

يناسنا مولع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم

 مولع رد هتفرشيپ قيقحت شور٣٩۵٢١٢١٨٣٨٣
)يناسنا عبانم تيريدم(يراتفر

 تيريدم يفيك شھوژپ يسانش شورباتك٧٧٣۴يحيرشت
عماج يدركيور

يقارشا رافص١٣٩٢٢٠١٣رذآ لداع ،يناولا ،درف يياناد

 مولع رد هتفرشيپ قيقحت شور٣٩۵٢١٢١٨٣٨٣
)يناسنا عبانم تيريدم(يراتفر

 هيامن هلجم١٣٨١٢٠٠٢يعيدب ميعناوتحم ليلحت شورهوزج٨۶٩٧يحيرشت
شھوژپ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶يدربھار تيريدم٣٣٩۵٢١٢١٨٣٨۴
 هعسوت و باختنا ،يبايدنمراك۴٣٩۵٢١٢١٨٣٨۵

يناسنا عبانم
 :هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدمباتك٨٩٠٢يتست٢٠١۶

اھدركراك ،اھدنيارف ،اھدركيور
.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴روپ سابع سابع

 هعسوت و باختنا ،يبايدنمراك٣٩۵٢١٢١٨٣٨۵
يناسنا عبانم

 ،يحطبا نيسح ديسگنيلواک نلآ ،يدنال ويلوايناسنا عبانم هعسوت ياھ يژتارتساباتك٩۶٢٧يتست
 يرفعج هلا سمش
 ،يراجن اضر ،اين
يناکيپ يداھ نابرهم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ياھ لصفناژوف١٣٩٣٢٠١۴

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨٣٨۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم۶٣٩۵٢١٢١٨٣٨٧
 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يتست٢٠١۶يرامآ ياھ ليلحت٧٣٩۵٢١٢١٨٣٨٨

لوا
.دوش فذح٣ لصفرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يديشمج هجيدخ)مود تمسق( تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد٨٢۶٨يتستيرامآ ياھ ليلحت٣٩۵٢١٢١٨٣٨٨
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨٣٨٩

درف يياناد نسح
.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨٣٩٠
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 رتسب رد يناسنا عبانم تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨٣٩١
تاعالطا يرورانف

 نايقداص ديعس ،اسربط يلعمالغكينورتكلا يناسنا عبانم تيريدمباتك٩٣۵۶يتست٢٠١۶
هيقارق

نابرهم باتك١٣٩٣٢٠١۴

 عبانم تيريدم يقيبطت تاعلاطم١١٣٩۵٢١٢١٨٣٩٢
يناسنا

 هيرظن(يللملا نيب يناسنا عبانم تيريدمباتك٨٩٠۶يتست٢٠١۶
)لمع و

نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يھانپ لالب-يريما يقن يلع

 ،نآرق رد يناسنا عبانم تيريدم١٢٣٩۵٢١٢١٨٣٩٣
هغالبلا جهن و ثيدح

 درکيور اب( يناسنا عبانم تيريدمباتك٨٩٠٧يتست٢٠١۶
١ دلج- )يمالسا

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣ينيئاگ لضفلاوبا-يلکوت هلادبع
 و هزوح
هاگشناد

 ،نآرق رد يناسنا عبانم تيريدم٣٩۵٢١٢١٨٣٩٣
هغالبلا جهن و ثيدح

 درکيور اب( يناسنا عبانم تيريدمباتك٨٩٠٨يتست
٢ دلج- )يمالسا

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣يراجن اضر-ينيئاگ لضفلاوبا
 و هزوح
هاگشناد

.دوش فذح٩ لصف

 تيريدم ياھوگلا و تاضورفم١٣٣٩۵٢١٢١٨٣٩۴
يمالسا

رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧يراجن اضريمالسا تيريدم ينابمهمانسرد۵١٩۶يتست٢٠١۶

 تيريدم ياھوگلا و تاضورفم٣٩۵٢١٢١٨٣٩۴
يمالسا

-يناهفصا شخب تاجن يلعيمالسا تيريدمباتك٨٩٠٩يتست
 يلعديس-روپ ناضمر دمحم
نايشيرق

.دوش هعلاطم۵ و۴ ياھ لصفيرابج١٣٩٢٢٠١٣

 رد يرو هرهب و دركلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨٣٩۵
يناسنا عبانم

 درکيور اب درکلمع يبايزرا و تيريدمباتك٩٠۵۶يتست٢٠١۶
 و ناريدم ،نامزاس(يدربراک- يملع
)نانکراک

شنمرف١٣٩٢٢٠١٣قنور فسوي و هداز عيفر نيدلاالع

 رد يرو هرهب و دركلمع تيريدم٣٩۵٢١٢١٨٣٩۵
يناسنا عبانم

 رد نآ ليلحت و هيزجت و يرور هرهبباتك٩٠۵٧يتست
اهنامزاس

.دوش هعلاطم٧ و٣ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٠٢٠١١يمظاک سابع

 عبانم تيريدم رد يزادرپ هيرظن١۵٣٩۵٢١٢١٨٣٩۶
يناسنا

 :هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدمباتك٨٩٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
اھدركراك ،اھدنيارف ،اھدركيور

.دوش هعلاطم٢ و١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴روپ سابع سابع

 عبانم تيريدم رد يزادرپ هيرظن٣٩۵٢١٢١٨٣٩۶
يناسنا

 و ارجا ،نيودت :يناسنا عبانم يژتارتساباتك٩٠۵٨يحيرشت و يتست
رثا

ديس و نايئاسراپ يلعملوشم نل و رگربماب رتيپ
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٨٩٢٠١٠
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٧ و٢ ،١ ياھ لصف

 عبانم تيريدم رد يزادرپ هيرظن٣٩۵٢١٢١٨٣٩۶
يناسنا

 :يناسنا عبانم کيژتارتسا تيريدمباتك٩٠۵٩يحيرشت و يتست
لمع يامنھار

 و يبارعا دمحم ديسگنارتسمرآ لکيام
يدزيا دواد

 رتفد١٣٨۴٢٠٠۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم۵و۴ ،٣ ،١ ياھ لصف

 تامدخ ناربج ياھ ماظن يحارط١۶٣٩۵٢١٢١٨٣٩٧
يمالسا دركيور اب

 درکيور اب( يناسنا عبانم تيريدمباتك٨٩٠٨يتست٢٠١۶
٢ دلج- )يمالسا

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣يراجن اضر-ينيئاگ لضفلاوبا
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم٩ لصف

گرا١٣٩٠٢٠١١ ،نيداوجديس اضرديسگنارتسمرآ لکيامتامدخ ناربج تيريدمباتك٩٠۶٠يتست تامدخ ناربج ياھ ماظن يحارط٣٩۵٢١٢١٨٣٩٧
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 ماهلا ،يلو روپ زورهبيمالسا دركيور اب
ايوپ يلامج
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٢٧
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمالسا يناسنا عبانم تيريدم-يناسنا عبانم تيريدم-۵٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

هاگديد زا ينامزاس لوحت و يربھر١٧٣٩۵٢١٢١٨٣٩٨
مالسا

 اضردمحم ،ينھامض ديجممالسا هاگديد زا لوحت و يربھر يشيامزآ٩٨٣٧يتست٢٠١۶
رادروخرب رصان ،يياراد

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

:تيريدم رد يمك شھوژپ يسانش شورباتك٩۶٩۴يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(قيقحت شور١٨٣٩۵٢١٢١٨٣٩٩
عماج يدركيور

 يدهمديس ،درف يياناد نسح
رذآ لداع ،يناولا

.دوش فذح١١ و١٠ ،١ ياھ لصفيقارشا-رافص١٣٩٣٢٠١۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۴٠٠
 تيالو و يمالسا تموكح ينابم٢٠٣٩۵٢١٢١٨۴٠١

)روحم شزومآ (هيقف
 و يولع تموکح رارمتسا هيقف تيالوباتك٩١۵٠يتست٢٠١۶

يمالسا بالقنا ناشخرد هطقن
تيادھ مزمز١٣٩١٢٠١٢شنم فيرظ نيسح

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٣:۴٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتلود ياھ نامزاس يحارط شيارگ يتلود تيريدم-۶٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

عاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣۶٩
 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢

رون
 تيريدم و نامزاس ياھهيرظن۴٣٩۵٢١٢١٨۵٧۴

هتفرشيپ
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶

درف يياناد نسح
.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 ياهنامزاس يساسا قوقح۵٣٩۵٢١٢١٨۵٧۵
يتلود

.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩۴٢٠١۵يورسخ نسحيساسا قوقحباتك١٠٢٠۶يتست٢٠١۶

 ياھ شھوژپ يسانش شور۶٣٩۵٢١٢١٨۵٧۶
تيريدم رد هتخيمآ و يفيك

 و يمک ،يفيک ياھدرکيور(شھوژپ حرطباتك١٠٢٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يبيکرت

ميرم ،شنمايک اضريلعلوسرک ويلبد ناج
يسوط ياناد

 داهج١٣٩۴٢٠١۵
يھاگشناد

.دوش فذح٨ و۴ ياھ لصف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١٢١٨۵٧٧
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧٩
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۵٨٠
تمس١٣٩٣٢٠١۴يبسامهط اضريتلود تيريدم ياھ هيرظن رب يدمآردباتك١٠١۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ياھ هيرظن١١٣٩۵٢١٢١٨۵٨١
 هناخريبد١٣٨۶٢٠٠٧يماوق نيدلا ماصمصديستنس و باتک رظنم زا تيريدمباتك١٠١۴٣يتست٢٠١۶مالسا رد يمومع روما هرادا١٢٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢

ناگربخ سلجم
يربھر

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات موس شخب لوا زا

 ققحت عناوم و اھ لدم(يمالسا تيريدمباتك١٠١٩۶يتستمالسا رد يمومع روما هرادا٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢
)اھ نامزاس و هعماج رد نآ

 اضرديمح ،يرفعج يدباع نسح
رهم يموصعم

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و تلود دركلمع يبايشزرا١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٨۴
يتلود ياهنامزاس

 درکلمع يبايزرا و تيريدم( ناريا تيريدمباتك١٠١۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶
)تلود

 تکرش١٣٩۴٢٠١۵ناگدنسيون هورگ
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

۵ و )مجنپ و مود ،لوا ياھ هلاقم( ۴ ،٣ ياھ شخب
 فذح )مشش و مراهچ ،موس ،مود ،لوا ياھ هلاقم(
.دوش

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٨۵
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٨۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٨٧
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطلوا دلج- يتلود تيريدم ينابم يشيامزآ٨١۶٨يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ينابم١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٨٨
 يراذگ يشم طخ و يريگميمصت١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٨٩

يمومع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم ديسيتلود يشم طخ نييعت و يريگ ميمصتيعطق٨٢۴٧يتست٢٠١۶

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و تزع روپ رغصا يلعکينورتکلا يرادروشک ،ناريا تيريدمباتك١٠١٨٧يحيرشت و يتست٢٠١۶كينورتكلا تموكح١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٠٢
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم١۶ و١۵ ،۵ ،١ ياھ لصف

 يدهم ،نارهط هدازرامعم اضرمالغکينورتکلا تلودباتك١٠١٨٩يحيرشت و يتستكينورتكلا تموكح٣٩۵٢١٢١٨۶٠٢
ينيبم دمحم ،يهيقف

 ياھ هشيدنا١٣٩١٢٠١٢
رابرھوگ

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و نامزاس يحارط ،ينامزاس راتخاسباتك١٠١٨١يحيرشت و يتست٢٠١۶يتلود تاليكشت يسدنهمزاب٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٠٣
 اب يزاجم و ديدج ،يتنس ياھوگلا
يدربراک يدرکيور

 نارتسگ شقن١٣٩١٢٠١٢زيربت ملاع رغصا
راهب

 يدهمديس و درف يياناد نسحيتلود تيريدم ثحابمباتك١٠١٨۶يحيرشت و يتستيتلود تاليكشت يسدنهمزاب٣٩۵٢١٢١٨۶٠٣
يناولا

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢
 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم٢ لصف

 يرھاط هلازغ ،تزعروپ رغصا يلعراتخاس يحارط و يھدنامزاسباتك١٠١۵۵يحيرشت و يتست٢٠١۶نامزاس يحارط و يھدنامزاس٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٠٩
راطع

تمس١٣٩۴٢٠١۵

 راتخاس يحارط هاگراك٢٢٣٩۵٢١٢١٨۶١٠
يتلود ياهنامزاس

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

يناسنا عبانم تيريدم ياھدربھار٢٣٣٩۵٢١٢١٨۶١١
)روحم شزومآ(

 دمحم ديسگنارتسمرآ لكياميناسنا عبانم كيژتارتسا تيريدمباتك١٠٢٧۵يحيرشت و يتست٢٠١۶
هيدهم ديما،يبارعا

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:١٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمومع هيلام و هجدوب شيارگ يتلود تيريدم-۶١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣۶٩
 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢

رون
 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و تزع روپ رغصا يلعکينورتکلا يرادروشک ،ناريا تيريدمباتك١٠١٨٧يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح۴٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣

 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم١۶ و١۵ ،۵ ،١ ياھ لصف

 يدهم ،نارهط هدازرامعم اضرمالغکينورتکلا تلودباتك١٠١٨٩يحيرشت و يتست)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣
ينيبم دمحم ،يهيقف

 ياھ هشيدنا١٣٩١٢٠١٢
رابرھوگ

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تيريدم و نامزاس ياھهيرظن۵٣٩۵٢١٢١٨۵٧۴
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 ياهنامزاس يساسا قوقح۶٣٩۵٢١٢١٨۵٧۵
يتلود

.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩۴٢٠١۵يورسخ نسحيساسا قوقحباتك١٠٢٠۶يتست٢٠١۶

 ياھ شھوژپ يسانش شور٧٣٩۵٢١٢١٨۵٧۶
تيريدم رد هتخيمآ و يفيك

 و يمک ،يفيک ياھدرکيور(شھوژپ حرطباتك١٠٢٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يبيکرت

ميرم ،شنمايک اضريلعلوسرک ويلبد ناج
يسوط ياناد

 داهج١٣٩۴٢٠١۵
يھاگشناد

.دوش فذح٨ و۴ ياھ لصف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧٧
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٠٣٩۵٢١٢١٨۵٧٩
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۵٨٠
تمس١٣٩٣٢٠١۴يبسامهط اضريتلود تيريدم ياھ هيرظن رب يدمآردباتك١٠١۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ياھ هيرظن١٢٣٩۵٢١٢١٨۵٨١
 هناخريبد١٣٨۶٢٠٠٧يماوق نيدلا ماصمصديستنس و باتک رظنم زا تيريدمباتك١٠١۴٣يتست٢٠١۶مالسا رد يمومع روما هرادا١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢

ناگربخ سلجم
يربھر

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات موس شخب لوا زا

 ققحت عناوم و اھ لدم(يمالسا تيريدمباتك١٠١٩۶يتستمالسا رد يمومع روما هرادا٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢
)اھ نامزاس و هعماج رد نآ

 اضرديمح ،يرفعج يدباع نسح
رهم يموصعم

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و تلود دركلمع يبايشزرا١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٨۴
يتلود ياهنامزاس

 درکلمع يبايزرا و تيريدم( ناريا تيريدمباتك١٠١۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶
)تلود

 تکرش١٣٩۴٢٠١۵ناگدنسيون هورگ
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

۵ و )مجنپ و مود ،لوا ياھ هلاقم( ۴ ،٣ ياھ شخب
 فذح )مشش و مراهچ ،موس ،مود ،لوا ياھ هلاقم(
.دوش

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٨۵
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٨۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٨٧
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطلوا دلج- يتلود تيريدم ينابم يشيامزآ٨١۶٨يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ينابم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٨٨
 يراذگ يشم طخ و يريگميمصت١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٨٩

يمومع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم ديسيتلود يشم طخ نييعت و يريگ ميمصتيعطق٨٢۴٧يتست٢٠١۶

 يارجا رد تلود دركلمع يبايشزرا٢٠٣٩۵٢١٢١٨۵٩٣
ينارمع ياھ هژورپ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 هقبط ساسا رب(يتلود نيون يدنب هجدوبباتك١٠٢٠٠يحيرشت٢٠١۶يتلود ياهنامزاس رد هجدوب٢١٣٩۵٢١٢١٨۵٩۴
 هجدوب هب يدرکيور وGFS ماظن يدنب
)يتايلمع

همرت١٣٩٣٢٠١۴يهللا فيس يلع

نادمھ ملع رون١٣٩٣٢٠١۴رگداد ...اديتلود داصتقا و يمومع هيلامباتك١٠٢٧٨يتست٢٠١۶يمومع هيلام٢٢٣٩۵٢١٢١٨۵٩۵
.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفلگنج١٣٩٣٢٠١۴نايوژپ ديشمجاهتايلام يمومع شخب داصتقاباتك۶٨٩۶يتست٢٠١۶يتلود شخب داصتقا٢٣٣٩۵٢١٢١٨۵٩۶
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:١٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمومع يراذگ يشم طخ شيارگ يتلود تيريدم-۶٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣۶٩
 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١يتست٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢

رون
 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و تزع روپ رغصا يلعکينورتکلا يرادروشک ،ناريا تيريدمباتك١٠١٨٧يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح۴٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣

 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم١۶ و١۵ ،۵ ،١ ياھ لصف

 يدهم ،نارهط هدازرامعم اضرمالغکينورتکلا تلودباتك١٠١٨٩يحيرشت و يتست)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣
ينيبم دمحم ،يهيقف

 ياھ هشيدنا١٣٩١٢٠١٢
رابرھوگ

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تيريدم و نامزاس ياھهيرظن۵٣٩۵٢١٢١٨۵٧۴
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يحيرشت و يتست٢٠١۶
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 ياهنامزاس يساسا قوقح۶٣٩۵٢١٢١٨۵٧۵
يتلود

.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩۴٢٠١۵يورسخ نسحيساسا قوقحباتك١٠٢٠۶يتست٢٠١۶

 ياھ شھوژپ يسانش شور٧٣٩۵٢١٢١٨۵٧۶
تيريدم رد هتخيمآ و يفيك

 و يمک ،يفيک ياھدرکيور(شھوژپ حرطباتك١٠٢٠٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يبيکرت

ميرم ،شنمايک اضريلعلوسرک ويلبد ناج
يسوط ياناد

 داهج١٣٩۴٢٠١۵
يھاگشناد

.دوش فذح٨ و۴ ياھ لصف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧٧
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت١٠٣٩۵٢١٢١٨۵٧٩
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۵٨٠
تمس١٣٩٣٢٠١۴يبسامهط اضريتلود تيريدم ياھ هيرظن رب يدمآردباتك١٠١۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ياھ هيرظن١٢٣٩۵٢١٢١٨۵٨١
 هناخريبد١٣٨۶٢٠٠٧يماوق نيدلا ماصمصديستنس و باتک رظنم زا تيريدمباتك١٠١۴٣يتست٢٠١۶مالسا رد يمومع روما هرادا١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢

ناگربخ سلجم
يربھر

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات موس شخب لوا زا

 ققحت عناوم و اھ لدم(يمالسا تيريدمباتك١٠١٩۶يتستمالسا رد يمومع روما هرادا٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢
)اھ نامزاس و هعماج رد نآ

 اضرديمح ،يرفعج يدباع نسح
رهم يموصعم

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 و تلود دركلمع يبايشزرا١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٨۴
يتلود ياهنامزاس

 درکلمع يبايزرا و تيريدم( ناريا تيريدمباتك١٠١۶١يحيرشت و يتست٢٠١۶
)تلود

 تکرش١٣٩۴٢٠١۵ناگدنسيون هورگ
 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

۵ و )مجنپ و مود ،لوا ياھ هلاقم( ۴ ،٣ ياھ شخب
 فذح )مشش و مراهچ ،موس ،مود ،لوا ياھ هلاقم(
.دوش

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٨۵
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶يتست٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٨۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣يتست٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٨٧
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطلوا دلج- يتلود تيريدم ينابم يشيامزآ٨١۶٨يتست٢٠١۶يتلود تيريدم ينابم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٨٨
 يراذگ يشم طخ و يريگميمصت١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٨٩

يمومع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم ديسيتلود يشم طخ نييعت و يريگ ميمصتيعطق٨٢۴٧يتست٢٠١۶

 يراذگ يشم طخ ياھ هيرظن٢٠٣٩۵٢١٢١٨۵٩٧
يمومع

 يشم طخ و ينامزاس يريگ ميمصتباتك١٠١۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶
يمومع يراذگ

تمس١٣٩۴٢٠١۵روپ يلق ...ا تمحر

ميمصت و يراذگ يشم طخ درگارف٢١٣٩۵٢١٢١٨۵٩٨
يريگ

 و يراذگ يشم طخ يدنيارف ليلحتباتك١٠١۵٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
يريگ ميمصت

تمس١٣٩۴٢٠١۵يميلست ديعسدمحم

 لح رد تايلمع رد قيقحت دربراك٢٢٣٩۵٢١٢١٨۵٩٩
يتلود لئاسم

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ياھ لصفنيون مولع١٣٨٩٢٠١٠رذا لداعتايلمع رد قيقحتباتك٧۶٨١يحيرشت٢٠١۶

 لح رد تايلمع رد قيقحت دربراك٣٩۵٢١٢١٨۵٩٩
يتلود لئاسم

 )M.A.D.M دركيور( يدربراك يريگ ميمصتباتك٧۶٨٨يحيرشت
مود شياريو

شناد هاگن١٣٩٣٢٠٠٢هدازبجر يلع ،رذآ لداع

 يدروم يسررب( يرادا ماظن ياهشلاچباتك١٠٢١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶ناريا تيريدم لئاسم يسررب٢٣٣٩۵٢١٢١٨۶٠٠
)ناريا

نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶روپ يلق ...ا تمحر

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:١۵
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يياتسور و يرهش هعسوت و تفرشيپ تيريدم شيارگ يتلود تيريدم-۶٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢ همان ناياپ٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢رانيمس٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس٢٣٩۵٢١٢١٨٣۶٩
 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يسباع ديعس ،يهلادي يدهميصصخت نابزهوزج١٠٢١١دشرا يناربج٢٠١۶يصصخت نابز٣٣٩۵٢١٢١٨٣٨٢

رون
 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴نارگيد و تزع روپ رغصا يلعکينورتکلا يرادروشک ،ناريا تيريدمباتك١٠١٨٧يصصخت٢٠١۶)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح۴٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣

 و يملع
يگنھرف

.دوش هعلاطم١۶ و١۵ ،۵ ،١ ياھ لصف

 يدهم ،نارهط هدازرامعم اضرمالغکينورتکلا تلودباتك١٠١٨٩يصصخت)روحم شزومآ(كينورتكلا تموكح٣٩۵٢١٢١٨۵٧٣
ينيبم دمحم ،يهيقف

 ياھ هشيدنا١٣٩١٢٠١٢
رابرھوگ

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 تيريدم و نامزاس ياھهيرظن۵٣٩۵٢١٢١٨۵٧۴
هتفرشيپ

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١ هياپ٢٠١۶
درف يياناد نسح

.دشاب يم فذح١٧ و١۶ ،١۵ ياھ لصفرافص١٣٩۴٢٠١۵

 ياهنامزاس يساسا قوقح۶٣٩۵٢١٢١٨۵٧۵
يتلود

.دوش فذح٨ و۶ ياھ لصفيدنسرخ١٣٩۴٢٠١۵يورسخ نسحيساسا قوقحباتك١٠٢٠۶يلصا٢٠١۶

 ياھ شھوژپ يسانش شور٧٣٩۵٢١٢١٨۵٧۶
تيريدم رد هتخيمآ و يفيك

 و يمک ،يفيک ياھدرکيور(شھوژپ حرطباتك١٠٢٠٢يلصا٢٠١۶
)يبيکرت

ميرم ،شنمايک اضريلعلوسرک ويلبد ناج
يسوط ياناد

 داهج١٣٩۴٢٠١۵
يھاگشناد

.دوش فذح٨ و۴ ياھ لصف

 ياهنامزاس رد يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ١٠٢١۴ هياپ٢٠١۶هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧٧
يتلود

 لوسردمحم ،شيورد نسح
درف يساملا

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١ هياپ٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧٨
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 و حرط(يدربراک يريغتم دنچ شھوژپباتك١٠١۵٠ هياپ٢٠١۶يرامآ ليلحت١٠٣٩۵٢١٢١٨۵٧٩
)ريسفت

 ،تسماگ نلگ ،زريم .سا سنروال
ونيراگ.يج.ا

 ،يفيرش اشاپ نسح
 ،دازرف ...ا يلو
 تخد نيميس
 اضرديمح ،يناخاضر
 لالب ،يدابآ نسح
يبيبح يبتجم ،ولنازيا

.دوش هعلاطم٨ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفدشر١٣٩۴٢٠١۵

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠ هياپ٢٠١۶هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۵٨٠
تمس١٣٩٣٢٠١۴يبسامهط اضريتلود تيريدم ياھ هيرظن رب يدمآردباتك١٠١۵۴يلصا٢٠١۶يتلود تيريدم ياھ هيرظن١٢٣٩۵٢١٢١٨۵٨١
 هناخريبد١٣٨۶٢٠٠٧يماوق نيدلا ماصمصديستنس و باتک رظنم زا تيريدمباتك١٠١۴٣يلصا٢٠١۶مالسا رد يمومع روما هرادا١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢

ناگربخ سلجم
يربھر

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات موس شخب لوا زا

 ققحت عناوم و اھ لدم(يمالسا تيريدمباتك١٠١٩۶يلصامالسا رد يمومع روما هرادا٣٩۵٢١٢١٨۵٨٢
)اھ نامزاس و هعماج رد نآ

 اضرديمح ،يرفعج يدباع نسح
رهم يموصعم

 هاگشھوژپ١٣٩۵٢٠١۶
 و هزوح
هاگشناد

.دوش هعلاطم۴ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ارجا ثحبم ناياپ ات يياتسور نارمع همانرب نيلوا ثحبم زانارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣بلاط يدهمناريا رد يئاتسور تيريدمباتك۶۵۴٢يصصخت٢٠١۶يياتسور و يرهش روما تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٨٣
.دوش فذح باتک مئامض و )نابھد ثحبم زا لبق(

.دوش فذح٧ و۵ ياھ لصفرنھ هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يدسا جريا-روپ كرب رصانيرهش يياورمكح و تيريدمباتك٨٣۴٢يصصختيياتسور و يرهش روما تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۵٨٣
 و تلود دركلمع يبايشزرا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٨۴

يتلود ياهنامزاس
 درکلمع يبايزرا و تيريدم( ناريا تيريدمباتك١٠١۶١يلصا٢٠١۶

)تلود
 تکرش١٣٩۴٢٠١۵ناگدنسيون هورگ

 تاراشتنا
 و يملع
يگنھرف

۵ و )مجنپ و مود ،لوا ياھ هلاقم( ۴ ،٣ ياھ شخب
 فذح )مشش و مراهچ ،موس ،مود ،لوا ياھ هلاقم(
.دوش

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨دشرا يناربج٢٠١۶تيريدم و نامزاس ينابم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٨۵
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنمورب ارھزينامزاس راتفر تيريدمهمانسرد۵۵٩۶دشرا يناربج٢٠١۶ينامزاس راتفر تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٨۶
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٢يلوسر اضريناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ۵۵۵٣دشرا يناربج٢٠١۶يناسنا عبانم تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٨٧
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطلوا دلج- يتلود تيريدم ينابم يشيامزآ٨١۶٨دشرا يناربج٢٠١۶يتلود تيريدم ينابم١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٨٨
 يراذگ يشم طخ و يريگميمصت٢٠٣٩۵٢١٢١٨۵٨٩

يمومع
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يناولا يدهم ديسيتلود يشم طخ نييعت و يريگ ميمصتيعطق٨٢۴٧دشرا يناربج٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يصصخت٢٠١۶ينارمكح و يعامتجا تلادع٢١٣٩۵٢١٢١٨۵٩١
 اسهم ،هدازديمحلادبع نمهبيتعنص ياھدحاو رد نارحب تيريدمباتك١٠١٨٨يصصخت٢٠١۶نارحب تيريدم٢٢٣٩۵٢١٢١٨۵٩٢

يوفطصم يبتجمديس ،راپام
ارس هشيدنا١٣٩٢٢٠١٣

 يارجا رد تلود دركلمع يبايشزرا٢٣٣٩۵٢١٢١٨۵٩٣
ينارمع ياھ هژورپ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يصصخت٢٠١۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يگنھرف١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٣٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يكينورتكلا راك و بسك شيارگ ينيرفآراك-۶۵ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريمDave chaffey, PR Smithيكينورتكلا يبايرازاب يشيامزآ٩٧۴۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا يبايرازاب١٧٣٩۵٢١٢١٨۶۴٠
 يدرکيور:يکينورتکلا تراجتو بسک يشيامزآ١٠١۵۶يتست٢٠١۶كينورتكلا راك و بسك١٨٣٩۵٢١٢١٨۶۵٢

يتيريدم
 ،ينيسح دادادخ ديمح ديس
 نيسحو يزيزع رايرهش
ينيسحريم

تمس١٣٩٣٢٠١۴

هنايار مولع١٣٨٩٢٠١٠هدازناخيلع ريماکينورتکلا تراجتباتك١٠١۶٨يحيرشت و يتست٢٠١۶كينورتكلا تراجت١٩٣٩۵٢١٢١٨۶۵۴
 راك و بسك ياھ هژورپ تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۵۵

كينورتكلا
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

راكفا١٣٩٢٢٠١٣يبوقعي دمحمرون)يتيريدم دركيور(كينورتكلا تلودباتك٧٧١٨يحيرشت و يتست٢٠١۶كينورتكلا تلود٢١٣٩۵٢١٢١٨۶۵۶
 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠

 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٣۵
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يروانف شيارگ ينيرفآراك-۶۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 ياهشھوژپ١٣٩٠٢٠١١شنم يئادف ديماهعسوت و قيقحت تيريدمباتك١٠١٩٧يحيرشت و يتست٢٠١۶هعسوت و قيقحت تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶۴٢
يگنھرف

 نامزاس١٣٩١٢٠١٢قيفوت ربکا يلعرگنيا نويتساو شيرلوا لراکلوصحم هعسوت و يحارطباتك٩٣۶٠يحيرشت و يتست٢٠١۶لوصحم يحارط١٨٣٩۵٢١٢١٨۶۴٣
 تيريدم
يتعنص

 و شناد يزاس يراجت و يبايرازاب١٩٣٩۵٢١٢١٨۶۴۴
يروانف

 زورهب ،يسراف يهلادي ريگناهجون ياھ يروانف رد يزاس يراجتباتك٩٨۴۶يحيرشت و يتست٢٠١۶
يمساق ناسحا ،يلامج

 و راك هسسوم١٣٩۴٢٠١۵
 نيمات
يعامتجا

 و شزومآ زکرم١٣٩٣٢٠١۴ناراکمھ و يروپ نوگيم اضر دمحمنيون ياهيروانف رد ينيرفآراک ينابمباتك١٠١۶٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نيون ياهيروانف رد ينيرفآراك٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۴۵
 تاقيقحت
يتعنص

 شناد ياهنامزاس رد تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨۶۴۶
روحم

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يعيبر- راگزيھرپشناد تيريدم ياھ يژتارتساهوزج٧٠٢٢يحيرشت و يتست٢٠١۶

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٣٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يرگشدرگ شيارگ ينيرفآراك-۶٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يتورم يلع ،داژنرفعج دمحانيمأت هريجنز تيريدم رد بختنم ثحابمباتك٩٧١۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يرگشدرگ رد نيمأت هريجنز١٧٣٩۵٢١٢١٨۶۴٧
نايدسا هزئاف و يدابآ فيرش

نابرهم١٣٩٢٢٠١٣

غابراهچ١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز دمحم و ناربجنر مارهبيرگشدرگ يبايرازابباتك١٠٢٠۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يرگشدرگ رد يبايرازاب١٨٣٩۵٢١٢١٨۶۴٨
 و يناسر عالطا ياهمتسيس١٩٣٩۵٢١٢١٨۶۴٩

يرگشدرگ قوقح
هماكهم١٣٩٣٢٠١۴يزيرهم يدزي دومحميرادلتھ و يدرگناهج تاررقم و نيناوقباتك١٠١٨٠يحيرشت و يتست٢٠١۶

 ماما هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يرظن رفعج دمحمهکسو سايتامراک و بسک ياھدنيارف تيريدمباتك١٠٢٠٧يحيرشت و يتست٢٠١۶يرگشدرگ رد راك و بسك داجيا٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۵٠
قداص

 نيب درکيوراب ( يرگشدرگ ياھ هيرظنباتك١٠١٧۴يحيرشت٢٠١۶يرگشدرگ ياھ هيرظن٢١٣٩۵٢١٢١٨۶۵١
)للملا

 و يمظاک دمحم اضرجيپ يج نفيتسا و کيويلتآ ووح
ناراکمھ

 دازآ هقطنم١٣٩٢٢٠١٣
يراجت

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:٣٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يزرواشك تامدخ شيارگ ينيرفآراك-۶٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و بسك رد نيون ياهيروانف١٧٣٩۵٢١٢١٨۶۵٧
يزرواشك ياھراك

 و شزومآ زکرم١٣٩٣٢٠١۴ناراکمھ و يروپ نوگيم اضر دمحمنيون ياهيروانف رد ينيرفآراک ينابمباتك١٠١۶٩يحيرشت و يتست٢٠١۶
 تاقيقحت
يتعنص

 داعبا زا يياذغ داوم نيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠١۶٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يزرواشك رد نيمأت هريجنز١٨٣٩۵٢١٢١٨۶۵٨
يطيحم تسيز و يعامتجا ،يداصتقا

 ينيسح نيسحمالغوو ييوھوئاژ و نملوپ نيلدام
ناراکمھ و اين

 و پاچ تکرش١٣٩۴٢٠١۵
يناگرزاب رشن

 و نايناقھد شوايسدروفوارک ما .يآيزرواشک تالوصحم يبايرازاب تيريدمباتك١٠١۴٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يزرواشك تامدخ يبايرازاب١٩٣٩۵٢١٢١٨۶۵٩
ناراکمھ

 هاگشناد١٣٨٣٢٠٠۴
 يسودرف
دهشم

 يتامدخ ياھراك و بسك تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٠
يزرواشك

 ديعس- يدحوم اضرناھاک يج ديويديزرواشک رد ينيرفآراکباتك١٠١٨٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
لاسيميرک

ملع رون١٣٩۴٢٠١۵

 ينيرفآراك شزومآ و جيورت٢١٣٩۵٢١٢١٨۶۶١
يزرواشك

 نامزاس١٣٩٣٢٠١۴يميحر ريم يجاح دوواد ديسيزرواشک ينيرفآراک و شزومآ ،جيورتباتك١٠١۵١يحيرشت و يتست٢٠١۶
 و تاقيقحت
 شزومآ
يزرواشک

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:۴٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تاعالطا يروانف شيارگ ينيرفآراك-۶٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يروانف رد راك و بسك ياھدنيارف١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٣٧
تاعالطا

 رد شناد تيريدم و يروانف ،راک و بسکباتك١٠١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
ايسآ

 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵هدازربکا يضترم ،ناوخا ناميپ
 هعسوت و
اکتا نامزاس

 ياھراك و بسك و تراجت١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٣٨
يكينورتكلا

هنايار مولع١٣٨٩٢٠١٠هدازناخيلع ريماکينورتکلا تراجتباتك١٠١۶٨يحيرشت و يتست٢٠١۶

و ملع هاگشناد١٣٩٠٢٠١١هللا حتف يدهم ,يرفنضغ يدهمنيمات هريجنز تيربدم رب عماج يشرگنباتك۶۶٢١يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا نيمأت هريجنز١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٣٩
تعنص

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريمDave chaffey, PR Smithيكينورتكلا يبايرازاب يشيامزآ٩٧۴۵يحيرشت و يتست٢٠١۶يكينورتكلا يبايرازاب٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۴٠
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ينيرفآراك رد يدروم تاعلاطم٢١٣٩۵٢١٢١٨۶۴١
 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠

 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page ١ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک١

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:۴۴
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ينامزاس شيارگ ينيرفآراك-٧٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 ينيرفآراك و تاعالطا يروانف١٧٣٩۵٢١٢١٨۶١۶
ينامزاس

دنمجرا١٣٩٢٢٠١٣هنيشقن ديحو و يرادرس دمحاتيريدم رد تاعالطا يروانف دربراکباتك١٠١٨۴يحيرشت و يتست٢٠١۶

نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يميرک و ينايراد دمحا دومحمينامزاس ينيرفآراکباتك١٠١٣٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ ينامزاس ينيرفآراك١٨٣٩۵٢١٢١٨۶١٧
 و يماظن ريم ،يرافغ ناميپللملا نيب يناگرزابباتك١٠١۶٧يحيرشت و يتست٢٠١۶يللملا نيب راك و بسك١٩٣٩۵٢١٢١٨۶١٨

يرايتخب
شناد ضرع١٣٩۴٢٠١۵

 ياھ هژورپ يارجا و دنيارف تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶١٩
 ينيرفآراك

 ماما هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يرظن رفعج دمحمهکسو سايتامراک و بسک ياھدنيارف تيريدمباتك١٠٢٠٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
قداص

 و يمالس اضرناراکمھ و نوتسکاد کراميژولونکت و يروآون تيريدمباتك١٠١٩۴يحيرشت و يتست٢٠١۶يژولونكت و يروآون تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٢١
ناراکمھ

باتزاب١٣٩٣٢٠١۴

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:۴۶
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

للملا نيب شيارگ ينيرفآراك-٧١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 نيب و يگنھرف نيب تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٣٢
يللملا

 هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يکشاد ميرم و نايلامک نيمااهگنھرف هنهپ رد تيريدمباتك١٠١۴١يحيرشت و يتست٢٠١۶
ناتسيس

 ناويك ،هدازاضر مارهبنك ناد ماتيبايرازاب هچراپكي تاطابتراباتك٧۶٣٢يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك و للملا نيب تاطابترا١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٣٣
ولگب مساق

يبن ساي١٣٨۶٢٠٠٧

نابرهم١٣٩٣٢٠١۴ناوضر نارهمللملا نيب ينيرفآراکباتك١٠١٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶للملا نيب ينيرفآراك ياهتصرف١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٣۴
 و يماظن ريم ،يرافغ ناميپللملا نيب يناگرزابباتك١٠١۶٧يحيرشت و يتست٢٠١۶للملا نيب يبايرازاب و تراجت٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٣۵

يرايتخب
شناد ضرع١٣٩۴٢٠١۵

 و يشم طخ- ينيرفآراك و ندش يناهجباتك١٠١٩٣يحيرشت و يتست٢٠١۶يناهج رازاب رد ينيرفآراك٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٣۶
كيژتارتسا هاگديد

ژييآ١٣٨٧٢٠٠٨ينيسح هاش يلعشيار دراجير

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:۴٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمومع شخب شيارگ ينيرفآراك-٧٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 داصتقا و اهھاگشناد رد ييارگ ينيرفآراکباتك١٠١۴٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ يھاگشناد ينيرفآراك١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٢٧
شناد

- يوضر يفطصمکرتاش لکيام
يريم يلع

نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣

نارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨يميقم دمحم ديسيندم هعماج ياھداهن رد ينيرفآراکباتك١٠٢١٧يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك جيورت و شزومآ١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٢٨
 هعسوت يارب يمومع ياهتسايسباتك١٠١٧۵يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هعسوت يراذگتسايس١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٢٩

ينيرفآراک
 و راک هسسوم١٣٩٢٢٠١٣يهلادي ريگناهج

 نيمأت
يعامتجا

نادھار١٣٩۴٢٠١۵ينايراد روپ دمحايعامتجا ينيرفآراکباتك١٠١۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ يعامتجا ينيرفآراك٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٣٠
 هعسوت هنانيرفآراك يزير حرط٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٣١

يلحم و يا هقطنم ،يلم
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

Page ١ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص١(تاحفصهیلک١

٠١/٢٢/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:۴٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

ينيرفآراك جيورت و شزومآ شيارگ ينيرفآراك-٧٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 يفطصم ديس ،يلاز اضر دمحمينيرفآراك يابفلاباتك١٠١٧۶يحيرشت و يتست٢٠١۶ ينيرفآراك جيورت١٧٣٩۵٢١٢١٨۶٢٢
 ميرم و جيئاندرك ...ادسا ،يوضر
ييازريم

 و راك هسسوم١٣٩٣٢٠١۴
 نيمات
يعامتجا

 يريگداي و سيردت ياهشور١٨٣٩۵٢١٢١٨۶٢٣
ينيرفآراك

 رد يريگداي و سيردت ياھ شورباتك١٠١٨٣يحيرشت و يتست٢٠١۶
ارگلمع درکيور :ينيرفآراک

 ،نافرط يب دمحم ،يمظاکدمحم
 يريما ديجم و يدنرز يناضمر
مدقم

 موس هرازھ١٣٩٣٢٠١۴
هشيدنا

 و اھوگلا ،ميھافم( يشزومآ يبايشزراباتك٧٢٩١يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك شزومآ يبايشزرا١٩٣٩۵٢١٢١٨۶٢۴
)يتايلمع دنيارف

تمس١٣٩۴٢٠١۵ ناگزراب سابع

 داهج١٣٨۶٢٠٠٧جاسن هديعس و ايك دمحميبرم يامنھار :ماگ هب ماگ ينيرفآراکباتك١٠٢٠٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ ينيرفآراك نايبرم تيبرت٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶٢۵
يھاگشناد

 شزومآ يزير همانرب ينابم٢١٣٩۵٢١٢١٨۶٢۶
ينيرفآراك

تمس١٣٩٣٢٠١۴روپ نسحم مارهبيشزومآ يزير همانرب ينابمباتك٧۴٨۴يحيرشت و يتست٢٠١۶

 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠
 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:۵١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

هعسوت شيارگ ينيرفآراك-٧۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢

 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨۴٠٢
درف يياناد نسح

رافص١٣٩۴٢٠١۵

 يروانف رتسب رد ينيرفآراك٣٣٩۵٢١٢١٨۴٠٣
تاعالطا

 تاعالطا يروانف رتسب رد ينيرفآراكباتك٩٢۴٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)يتنرتنيا راك و بسك(

 اضردمحم- زاسدور بيبح
يفوص رفعج- نايفيرظ

راگن شناد١٣٩١٢٠١٢

 هناخباتك١٣٩٠٢٠١١يمظاكدمحم اضرينيرفآراك يصصخت نابزباتك٩٢۵١يتست٢٠١۶يصصخت نابز۴٣٩۵٢١٢١٨۴٠۵
گنھرف

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يهلادي ريگناهجرولم يب تربارهمھ يارب ينيرفآراكباتك٩٢۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك هتفرشيپ ينابم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٠۶
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست٢٠١۶يرادباسح لوصا۶٣٩۵٢١٢١٨۴٠٧
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٢٠١۶رازاب تاقيقحت و يبايرازاب٧٣٩۵٢١٢١٨۴٠٨
 يلعو ينايراد روپ دمحا دومحمهتفرشيپ ينيرفآ راكباتك٩٣۵٣يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك ياهيروئت٨٣٩۵٢١٢١٨۴٠٩

يكلم
ناد هار١٣٩٣٢٠١۴

 اھ صخاش،اھ هيرظن راك و بسك طيحمباتك٩٣۵۴يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك طيحم ليلحت٩٣٩۵٢١٢١٨۴١٠
اھ كينكت و

 ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٠ ،١٧ ،١٢ ،۵ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يدارم يلع دمحم
.دوش هعلاطم۴٢ و٣٧ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١

 رد هتفرشيپ قيقحت يسانش شور يشيامزآ۵۶٢٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآراك رد قيقحت شور١٠٣٩۵٢١٢١٨۴١١
يدربراك دركيور اب تيريدم

 ربكا يلع-راگزيھرپ يدهم دمحم
يزورفا يناجاقآ

رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢

 ياھ حرط يجنس ناكماو ينيرفآ راكباتك٩٣۶٢يحيرشت و يتست٢٠١۶راك و بسك حرط نيودت و يحارط١١٣٩۵٢١٢١٨۴١۴
يتعنص يراذگ هيامرس

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،١ ياھ لصفنارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يزاريش حلصم يقن يلع

 تمسق-١ تيريدم رد نآ دربراك و رامآهمانسرد۴٩١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶رامآ١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٣٠
لوا

.دوش هعلاطم لوا تمسق١ دلجرون مايپ١٣٩٣٢٠١۴يديشمج هجيدخ

 و ليلحت ينيرفآراک ياھهديا و اهتصرفباتك٩۶١٠يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك ياھ تصرف صيخشت١٣٣٩۵٢١٢١٨۵٣٧
يطيحم يبايزرا

 ،يسرافيهللادي ريگناهج
يبارهم ازر ،يبالک دمحمريما

 داهج١٣٩٠٢٠١١
يھاگشناد

 هدکشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبلاط زيبماکيدربھار ينيرفآراکباتك٩۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶ينيرفآ راك كيژتارتسا تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۵٣٨
 ينيرفآراک
نارهت هاگشناد

،اهشور :نانيرفآراك يريگ ميمصت ياھوگلاباتك٩۶١٩يحيرشت و يتست٢٠١۶نانيرفآ راك يريگ ميمصت ياھوگلا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵۴٠
 دركيور(ينھذ ياھ هشقن و اهبوچراچ
)يفيك

 دمحمريما ،يكرابم نسح دمحم
يبارهم ازر ،يبالك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢١٨۵۵٣
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 هعسوت هچراپكي يزير همانرب١٧٣٩۵٢١٢١٨۶۶٢
يلحم / يا هقطنم/يشخب/يلم

ين١٣٩۴٢٠١۵يفسوي يلق دمحميداصتقا هعسوت و دشر ياهيژتارتساباتك٩٠۶۴يحيرشت و يتست٢٠١۶

 هعسوت ياھ همانرب يسانش بيسآباتك١٠٢٠٨يحيرشت و يتست٢٠١۶هعسوت يبايشزرا و تراظن١٨٣٩۵٢١٢١٨۶۶٣
 بالقنا يزوريپ زا دعب روشک يداصتقا
يمالسا

 ليئاکيم و جاتن يمالغ ديعس
يميظع

 دازآ هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩
يمالسا

- يديجم ريگناهجرتروپ لکياميتباقر ياهيژتارتساباتك١٠١۴٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ يا هقطنم / يتباقر تيزم١٩٣٩۵٢١٢١٨۶۶۴
ايوپرهم سابع

اسر١٣٩٠٢٠١١

 نيسح يلعركارد رتيپينيرفآراك و يروآونباتك١٠٢٢٩يحيرشت و يتست٢٠١۶ ينيرفآراك ياھ تصرف هعسوت٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶۵
يزرواشك

تمس١٣٩٢٢٠١٣

نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يلسوتم دمحميداصتقا هعسوتباتك١٠٢١۶يحيرشت و يتست٢٠١۶يداصتقا هعسوت٢١٣٩۵٢١٢١٨۶۶۶
 و بسكرد دشر و يزاس يناهج٢٢٣٩۵٢١٢١٨٧٠٠

 شزومآ( طسوتم و كچوك ياھراك
)روحم

 . يس کيامو ناگيک . يج نراويناهج يبايرازابباتك١٠١۴۴يتست٢٠١۶
نيرگ

 ،يميھاربا ديمحلادبع
ينارهم زمرھ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٠٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يژتارتسا شيارگ راك و بسك تيريدم-٧۵ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 و نايئاسراپ يلعديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتست٣٠٢۴هتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٧٧
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

- يبارعا دمحم ديسنانل کم وردنآيزتارتسا يزاس هدايپباتك٩۶١۶يتست٣٠٢۴يژتارتسا يزاس هدايپ١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٧٨
 اضر يلع ديس
 دومحم و يمشاھ
يرداق

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 رد يژتارتساو كيژتارتسا ركفت١٧٣٩۵٢١٢١٨۴٧٩
لمع

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمج،ينيما يقت دمحمكيژتارتسا ديدو ركفت يشيامزآ٩٣۵٧يتست٣٠٢۴

 تيريدمو يدنب هجدوب، لرتنك١٨٣٩۵٢١٢١٨۴٨٠
دركلمع

شزورف١٣٩١٢٠١٢دنو جرفهجدوب لرتنك ات ميظنت درگارفباتك۶٣٢۵يتست٣٠٢۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٠٨
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يبايرازاب شيارگ راك و بسك تيريدم-٧۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 مايپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶رالاس ديشمج ،يدومحم دمحميبايرازاب کيژتارتسا تيريدمهوزج١٠٢١٢يتست٣٠٢۴يبايرازاب يژتارتسا١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٠٣
رون

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴رالاس ديشمجيبايرازاب تاقيقحت يشيامزآ٩٢۵٠يتست٣٠٢۴يبايرازاب تاقيقحت١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٠۴
 ياھ هويشو لوصا:يتکرش يبايرازابباتك٩۶٣٠يتست٣٠٢۴يھاگنب نيب يبايرازاب١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٠۵

لمع
 يج کنارف
زلان يا ايشيرتاپ،زموگرجار،ماهگنيب

ناغلبم١٣٩٢٢٠١٣نايرونديجم

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتيس١٣٩١٢٠١٢يياحطب هيطعرلک نيل نيوکدنرب کيژتارتسا تيريدمباتك٩۶٢٢يتست٣٠٢۴دنرب تيريدم١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٠۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:٠٩
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يلام شيارگ راك و بسك تيريدم-٧٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 اھ هيرظن:هتفرشيپ يلام ياھرازابباتك٩۶٢۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلام ياھداهنواھرازاب١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٨٧
اھدربراکو

امنارف١٣٩٣٢٠١۴ينانمس يرال زورهب

.دشاب يم فذح رخآ لصف راهچتمس١٣٨٣٢٠٠۴يگنلت دمحا ،يعار اضرهتفرشيپ يراذگ هيامرس تيريدمباتك٨٨٩۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴يراذگ هيامرس تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٨٨
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يوقت يدهمللملا نيب يلام روماهمانسرد۴٨۶٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴للملا نيب هيلام١٧٣٩۵٢١٢١٨۴٨٩
 هيزجت:يلام يجنس داصتقا رب يا همدقمباتك٩۶٣٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلام يجنس داصتقا١٨٣٩۵٢١٢١٨۴٩١

يلام مولع رد اھ هداد ليلحتو
صن١٣٩۴٢٠١۵يردب دمحازکورب سيرک

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تاعالطا يروانف و يتاعالطا ياھ متسيس شيارگ راك و بسك تيريدم-٧٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

 ينابم/ کينورتکلا سروب و تراجتباتك٩۶٢۶يتست٣٠٢۴كينورتكلا تراجت١۵٣٩۵٢١٢١٨۵٢٧
اھدربراکو

 مرکاو ينانمس يرالزورهب
نايتوامس

دوش فذح٨ و٧ ياھ لصفامنارف١٣٨٩٢٠١٠

 يودهم متاحديس- نايحتف دمحمتاعالطا يروانف تيريدمو ينابمباتك٩۶٢٣يتست٣٠٢۴تاعالطا يروانف تيريدم١۶٣٩۵٢١٢١٨۵٢٨
رون

تعنصو ملع١٣٩٣٢٠١۴

 ياھ متسيس يحارطو ليلحت١٧٣٩۵٢١٢١٨۵٢٩
يتاعالطا

 و چيس الاو فزوج ،رفوھ يرفج٢ دلج اھ متسيس نيون يحارط و ليلحتباتك١٠۴٠٢يتست٣٠٢۴
جروج يوج

 و يهلا نابعش
 يعيبر اضردمحم
نيجنم

 و يملع١٣٩٠٢٠١١
يگنھرف

.دوش هعلاطم١٧ و١٣،١۶ ،١٢ ياھ لصف

 ياھ متسيس يحارطو ليلحت٣٩۵٢١٢١٨۵٢٩
يتاعالطا

 دلج( اھ متسيس نيون يحارطو ليلحتباتك٩۶٢۴يتست
١(

-چيس الاو فزوج- رفوھ يرفج
جروج يوج

 دمحم-يهلا نابعش
نيجنم يعيبر اضر

 يملع١٣٩٠٢٠١١
يگنھرفو

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 شوھو هربخ ياھ متسيس١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٣٠
يعونصم

 دنمشوھ يوگلا، هربخ ياھ متسيسباتك٩۶١٣يتست٣٠٢۴
يريگ ميمصت

 رشنو پاچ١٣٨٢٢٠٠٣هداز بجر يلع-يهلا نابعش
يناگرزاب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور٢٠٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١١:١٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يناسنا عبانم و ينامزاس راتفر شيارگ راك و بسك تيريدم-٧٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 تيريدم-١٨ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم / رذآ لداع) مود دلج ( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٧يتست١٣٠٢۴ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٢٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
٧ لصف ،٢۴۶و٢۵٢ تاحفص زج هب( لماك روط هب :١ دلجتمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست١ تيريدمرد نآ دربراكو رامآ٣٩۵٢١١١٧١۴٣

.دوش هعلاطم١٨ لصف :٢ دلج و )٧-۴ و٧-٣ ياھدنب
رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴هداز عيفش يلع-مدقم ميركلادبع١ يرادباسح لوصاهمانسرد۵١٧٢يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرادباسح لوصا٣٣٩۵٢١٢١۴٠۶۶
 نيدلا ماظن- ددميلع يفطصم١ دلج يرادباسح لوصاباتك١٠١٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب يرادباسح۴٣٩۵٢١٢١٨۴٣١

ييارآ کلم
 تاقيقحت زکرم١٣٩۴٢٠١۵

 يصصخت
 و يرادباسح
 يسرباسح
 نامزاس
يسرباسح

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يحلاص يلع-يلوسراضرهتفرشيپ كيژتارتسا تيريدم يشيامزآ۵۶۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴كيژتارتسا تيريدم۵٣٩۵٢١٢١٨۴٣٢
 ،يناولا يدهم ديسزنيبار نفيتساينامزاس حرط و راتخاس : نامزاس يروئتباتك٧۶٧١يتست٣٠٢۴تيريدمو نامزاس ياھ هيرظن۶٣٩۵٢١٢١٨۴٣٣

درف يياناد نسح
رافص١٣٩۴٢٠١۵

 مارهش ،ينيسح نسح ازريميبايرازاب تيريدم يصصخت نابز يشيامزآ٩٣۵٩يتست٢٠١۶يصصخت نابز٧٣٩۵٢١٢١٨۴۶٩
يبانج

رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يحلاص يلعو يلوسراضرهتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم يشيامزآ٩٧٣۶يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم٨٣٩۵٢١٢١٨۴٧٠
 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٣٠٢۴ينامزاس راتفر تيريدم٩٣٩۵٢١٢١٨۴٧١

نايئاسراپ
 رتفد١٣٩۴٢٠١۵

 ياهشھوژپ
يگنھرف

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٠٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و۶ ،۵ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)مود دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٨يتستيلام تيريدم٣٩۵٢١٢١٨۴٧٢
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم۴ و٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

 و٢٢ ،١٩ ،١۶ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٧ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهتخومآ١٣٨٨٢٠٠٩هدنزورف نمهبرلتاك پيليفيبايرازاب تيريدمباتك٧٧٩۴يتست٣٠٢۴يبايرازاب تيريدم١١٣٩۵٢١٢١٨۴٧٣
.دوش هعلاطم٢٣

 هللا حور ، راگزيھرپ يدهم دمحمراک و بسک ماکحا و يا هفرح قالخاهوزج١٠١٢٧يتست٣٠٢۴راكو بسك ماكحاو قالخا١٢٣٩۵٢١٢١٨۴٧۴
ينيسح

 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
رون

 دادادخ داھرف-نايوژپ ديشمجداصتقا ملع تايلك يشيامزآ۵٠٩٧يتست٣٠٢۴داصتقا لوصا١٣٣٩۵٢١٢١٨۴٧۵
يمرهج يسوم هناگي-يشاك

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ديلوت تيريدم هتفرشيپو عماج ينابمباتك٩۶١٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١۴٣٩۵٢١٢١٨۴٧۶
 و يديلوت ياهنامزاس رد تايلمعو
 يزير همانرب ينابم- مود دلج يتامدخ
تامدخ و تعنص رد تايلمع و ديلوت

 دمحم-شيك افص ديعس دمحم
ينيسح ديس

 نامزاس١٣٨۴٢٠٠۵
 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١۴ لصف

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يرقاب و راگزيھرپهتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدمهوزج١٠۴٠٠يتست٣٠٢۴هتفرشيپ ينامزاس راتفر تيريدم١۵٣٩۵٢١٢١٨۴٩٢
 تيريدم( مکي و تسيب نرق رد يزاس ميتباتك١٠٣٨٣يتست٣٠٢۴يميت راك ياھ تراهمو شناد١۶٣٩۵٢١٢١٨۴٩۴

)هتفرشيپ ينامزاسراتفر
تمس١٣٩۴٢٠١۵نايياضر يلع

 راتفر تيريدم( هرکاذم و ضراعت تيريدمباتك١٠٣٩٩يتستيميت راك ياھ تراهمو شناد٣٩۵٢١٢١٨۴٩۴
)هتفرشيپ ينامزاس

تمس١٣٩۴٢٠١۵نايياضر يلع

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵ينيسح نسح ازريميمالسا دركيوراب لوحت تيريدم يشيامزآ٩۶٠٩يتست٣٠٢۴رييغت تيريدم١٧٣٩۵٢١٢١٨۴٩۶
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢۴) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٨٣٩۵٢١٢١٨۵٧١
 شزومآ( هلاسم لح ياھ شور١٩٣٩۵٢١٢١٨۶۶٧

)روحم
 روپ دمحا دومحمزنيگيھزيمجهلئسم قالخ لح كينكت١٠١باتك۶۵٩۵يتست٢٠١۶

ينايراد
ريبكريما١٣٩٢٢٠١٣

ازريم دماح و ينيسح سابع ديستيفيك لرتنك ياھ متسيس دربراكباتك١٠۴۶٣يتست٢٠١۶تيفيك تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢١٨٧۵۴
روپ

تمس١٣٩٠٢٠١١

يهيروئت، ميھافم( يناسنا عبانم تيريدمباتك١٠١۵٩يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يناسنا عبانم تيريدم٢١٣٩۵٢١٢١٨٧۵۵
)اھ دربراکو

تمس١٣٩٠٢٠١١روپ يلق نيرآ

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 همان ناياپ يامنھار و قيقحت شورباتك٧٧٣٣يتست٢٠١۶تيريدمرد قيقحت شور٢٣٣٩۵٢١٢٣٧٠٠۶

يسيون
شناد ديلوت١٣٨٩٢٠١٠يدمحا يلع اضريلع
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:۴۶ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)گرايش فلسفه اسالمي(فلسفه وكالم اسالمي-١٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

فلسفه-١٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

تا ابتداي ) مبحث في القضايا و احوالھا (٣از اول فصل ٢٠۵٨بیدار قم١٣٨١٢٠٠٢محسن بیدادفرعالمه حليالجوھر النضیدكتاب٨۶٣٢تستي٢٠١۶)ارسطويي (منطق قديم ٢٣٩۵٢١٢١٩٠٠١
مبحث في  ( ۵و فصل ) مبحث مواد القضايا و جھاتھا(

.مطالعه شود) البرھان والحد

يكي از چاپھاي ١٣۵٠١٩٧١خواجه نصیر الدين طوسيشرح االشارات و التنبیھاتكتاب٨٠۶۶تستي٢٠١۶)١(حكمت مشاء ٣٣٩۵٢١٢١٩٠٠٢
موجود

.مطالعه شود ۴نمط ١٢۵٣

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي٢٠١۶)١(حكمت متعالیه ۴٣٩۵٢١٢١٩٠٠٣
موجود

تا  ۴از ابتداي اشراق  ۴، شاھد ٢و ١شاھد  -مشھد اول١۵٧٠
.مطالعه شود ٧اول اشراق 

يكي از چاپھاي ١٣۶۶١٩٨٧شھاب الدين سھرورديحكمه االشراقكتاب٨۶٨٣تستي٢٠١۶)١(حكمت اشراق ۵٣٩۵٢١٢١٩٠٠۴
موجود

.مقاله اول و دوم مطالعه شود: القسم الثاني۴٣٢

.مطالعه شود ٣۶و  ٣۵، ٢٣، ١٩، ١٧، ١۶مقاالت ١٢۵٠انصاريان١٣٨٧٢٠٠٨سید حسین نصرHistory of Islamic philosophyoliver leamanكتاب٩٨٩۴تستي٢٠١۶زبان انگلیسي تخصصي ۶٣٩۵٢١٢١٩٠٠۵

يكي از چاپھاي ١٣۵٠١٩٧١خواجه نصیر الدين طوسيشرح االشارات و التنبیھاتكتاب٨٠۶۶تستي٢٢٠١۶حكمت مشاء٧٣٩۵٢١٢١٩٠٠۶
موجود

.مطالعه شود ۵نمط ١٢۵۴

يكي از چاپھاي ١٣۶۶١٩٨٧شھاب الدين سھرورديحكمه االشراقكتاب٨۶٨٣تستي٢٢٠١۶حكمت اشراق ٨٣٩۵٢١٢١٩٠٠٧
موجود

.مقاله سوم و چھارم مطالعه شود: القسم الثاني۴٣٣

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي٢٢٠١۶حكمت متعالیه ٩٣٩۵٢١٢١٩٠٠٨
موجود

شاھد سوم كل اشراقات شاھد سوم و  ١از مشھد ٣٩٩
مشھد دوم شاھد اول كل اشراقات شاھد اول مطالعه 

.شود

سید محمد صادق ھاشم معروف الحسنيشیعه در برابر معتزله و اشاعرهكتاب٩۵۴۶تستي٢٠١۶كالم معتزله و اشاعره و امامیه ١٠٣٩۵٢١٢١٩٠٠٩
عارف

آستان قدس ١٣٨٨٢٠٠٩
رضوي

--

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي٣٢٠١۶حكمت متعالیه ١١٣٩۵٢١٢١٩٠١٠
موجود

و ١٣تا آخر اشراق  ٧از اشراق  ١شاھد  ٣از مشھد ۴٠٠
و شاھددوم از اول  ٣تا اشراق  ١از اشراق  ٢شاھد 
.مطالعه شود ١٠تا آخر اشراق  ۶اشراق 

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي۴٢٠١۶حكمت متعالیه ١٢٣٩۵٢١٢١٩٠١١
موجود

تا ابتداي  ١شاھد  ۴تا آخر و مشھد  ٣شاھد  ٣از مشھد ۴٠١
.حقیقت موت مطالعه شود

استنباطھاي فلسفي و كالمي از ١٣٣٩۵٢١٢١٩٠١٢
قرآن و حديث

تاثیر مباني فلسفي در تفسیر صدر كتاب٧۶٧٣تستي٢٠١۶
المتالھین

بنیاد حكمت ١٣٨۴٢٠٠۵محمد تقي كرامتي
اسالمي صدرا

--

يكي از چاپھاي ١٣٧٩٢٠٠٠عالمه حليكشف المراد في شرح تجريد االعتقادكتاب٨٧۴٨تستي٢٠١۶مباني فلسفي علم كالم ١۴٣٩۵٢١٢١٩٠١٣
موجود

.مقصد اول، فصل سوم و مقصد دوم مطالعه شود٢٠٠۶

فلسفه مشائ با تكیه بر اھم آرا ابن كتاب٧۴۶٨تستي١٢٠١٢حكمت مشاء ١۵٣٩۵٢١٢٢٠٢٠٣
سینا

از ابتداي کتاب تا پايان مبحث اثبات صورت نوعیه مطالعه ١٢٧٢سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد ذبیحي
.شود

--پیام نور١٣٩٢٢٠١٣مھدي زماني١حكمت اشراق آزمايشي ۵۴٧٩تستي١٢٠٨حكمت اشراق ١۶٣٩۵٢١٢٢٠٢١۴

علمي و ١٣٩٢٢٠١٣ضیا موحددرآمدي به منطق جديدكتاب۶٩١٢تستي٢٠١۶منطق جديد١٧٣٩۵٢١٢٢٠٣١۶
فرھنگي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٣٣

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي١۴٠٣٢حكمت متعالیه ١٨٣٩۵٢١٢٢٠۴۶٩
يكي ازچاپ 

موجود

با تاكید بر متن عربي ، مرحله اول ، دوم ، سوم ، چھارم ، ١۴۵٩
، في الكم و ھو من  ٨تا ابتداي فصل ( پنجم و ششم 

.مطالعه شود) المقوالت العرضیه 

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي٢۴٠٣٢حكمت متعالیه ١٩٣٩۵٢١٢٢٠۴٧٠
يكي ازچاپ 

موجود

با تاكید بر متن عربي ، مرحله ششم از ابتداي فصل ١٢٧٠
.ھشتم تا پايان كتاب مطالعه شود

عالمه سید محمد حسین طبا )جلددوم( ترجمه وشرح نھايه الحكمهكتاب٨۶۶۶تستي٢حكمت متعالیه ٣٩۵٢١٢٢٠۴٧٠
طبائي

/ بوستان كتاب١٣٧۴١٩٩۵علي شیرواني
يايكي از 

چاپھاي مجود

با تاكید بر متن عربي ، از ابتداي كتاب تا ابتداي مرحله ۵۴١
.مطالعه شود) قوه و فعل (نھم 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري ( سمینار ٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶١٠

يكي از چاپ ١٣٨۶٢٠٠٧شیخ نصیرالدين طوسيكشف المراد شرح تجريد االعتقادكتاب٨٧۴٧تستي٢٠١۶)آموزش محور ( كالم اسالمي٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶١۴
ھاي موجود

.مباحث نبوت و معاد مطالعه شود١٢۴۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:۴١ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

فلسفه-١٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

استنباطھاي فلسفي و كالمي از ٢٣٩۵٢١٢١٩٠١٢
قرآن و حديث

تاثیر مباني فلسفي در تفسیر صدر كتاب٧۶٧٣تستي٢٠١۶
المتالھین

بنیاد حكمت ١٣٨۴٢٠٠۵محمد تقي كرامتي
اسالمي صدرا

--

خدا ) دفتر اول(پاسخ به شبھات كالمي كتاب٩٩۶٠تستي١٢٠١۶كالم تحلیلي ٣٣٩۵٢١٢١٩٠٢۴
شناسي

پژوھشگاه ١٣٩٣٢٠١۴محمد حسن قدر دان قراملكي
فرھنگ و 
انديشه 
اسالمي

 ٣برھان پنجم تا پايان فصل  ٢فصل :( كل كتاب به استثناء٢٢۵۶
.مطالعه گردد) داليل و شبھات ملحدان و نقد آنھا

فرقه ھاي  ١تاريخ فرق اسالمي كتاب٨۶۶١تستي٢٠١۶تاريخ كالم اسالمي۴٣٩۵٢١٢١٩٠٢۶
.....نخستین 

--سمت١٣٨٨٢٠٠٩حسین صابري

زير نظر نصرهللا پور ماجد فخريسیر فلسفه در جھان اسالمكتاب۶٠۵٠تستي٢٠١۶فلسفه، كالم و عرفان۵٣٩۵٢١٢١٩٠٢٧
جوادي

مركز نشر ١٣٩١٢٠١٢
دانشگاھي

 -فصل منازعات سیاسي: * فصول زير مطالعه گردد  ٢٢۵٧
فصل سیر تكاملي مكتب نو افالطوني *    )دوم(مذھبي 
فصل مناسبات فلسفه با اصول عقايد ) * چھارم(اسالمي

فصل پیدايش و گسترش تصوف*    )ھفتم(ديني
فصل مكاتبات فلسفي بعد از ابن سینا*   )ھشتم(
فصل واپس گرايي كالمي و بازگشت به سنت*    )دھم(
)يازدھم(

خاستگاه تشیع و پیدايش فرقه ھاي كتاب٩٨٩٠تستي٢٠١۶شیعه شناسي۶٣٩۵٢١٢١٩٠٢٨
شیعه در عصر امامان

پژوھشگاه ١٣٩٠٢٠١١علي آقانوري
علوم و فرھنگ 

اسالمي

--

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي١٢٠١۶فلسفه اسالمي ٧٣٩۵٢١٢١٩٠٢٩
يكي ازچاپ 

موجود

از ابتداي مرحله نخست تا انتھاي مرحله چھارم مطالعه ٢۴١٩
.شود

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي٢٢٠١۶فلسفه اسالمي ٨٣٩۵٢١٢١٩٠٣٠
يكي ازچاپ 

موجود

از ابتداي مرحله پنجم تا انتھاي مرحله ھفتم مطالعه ٢۴٢٠
.شود

عالمه سید محمد حسین )جلد سوم( ترجمه و شرح نھايه الحكمهكتاب۵۶٩٠تستي٣٢٠١۶فلسفه اسالمي ٩٣٩۵٢١٢١٩٠٣١
طباطبايي

دفتر تبلیغات ١٣٨٩٢٠١٠علي شیرواني
اسالمي حوزه 

علمیه

از ابتداي مرحله دوازدھم تا انتھاي ھمین مرحله مطالعه ٢۴٢١
.شود

مسايل جديد كالمي و فلسفه ١٠٣٩۵٢١٢١٩٠٣٢
١دين 

 -محمد حسین مھدوي نژادمسائل كالمي جديدجزوه٧١۵۴تستي٢٠١۶
علیرضا اژدر

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩

مسايل جديد كالمي و فلسفه ١١٣٩۵٢١٢١٩٠٣٣
٢دين 

دانشگاه امام ١٣٨۵٢٠٠۶محمد حسین مھدوي نژاددين و دانشكتاب۵٩٣۶تستي٢٠١۶
صادق

تقرير و نقد راه حلھاي تعارض علم و  (۴از ابتداي فصل ٢۶۵
تا ابتداي مبحث ويتگنشتاين و پديده زبان مطالعه ) دين 
شود

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵مرضیه اخالقيمتن شناسي كالميجزوه٩٩۶١تستي١١٨١۶متن شناسي كالمي١٢٣٩۵٢١٢١٩٠٣۴

پاسخ به شبھات ) دفتر دوم(دين و نبوت كتاب١٠٢٢۵تستي٢٠١۶ ٢كالم تحلیلي ١٣٣٩۵٢١٢١٩٠٣۵
کالمي

پژوھشگاه ١٣٩۴٢٠١۵محمد حسن قدر دان قراملکي
فرھنگ و 
انديشه 
اسالمي

--

جستارھايي در فلسفه و دين پژوھي كتاب١٠٣٨۴تستي١٢٠١۶كالم تطبیقي ١۴٣٩۵٢١٢١٩٠٣۶
تطبیقي

.مطالعه شود ٢و  ١بخش ھاي۴٣٩کتاب طه١٣٨۶٢٠٠٧حمیدرضا آيت اللھي

.مطالعه شود Kantتا انتھاي فصل  Aquinasاز ابتداي ٢۴٣٣سمت١٣٩٢٢٠١٣محسن جھانگیريبر گزيده متون فلسفيكتاب٧٣٣١تستي٢٠١۶زبان تخصصي١۵٣٩۵٢١٢١٩٠٣٧

--معارف١٣٩۵٢٠١۶محسن جوادينظريه ايمان در عرصه كالم و قرآنكتاب١٠٢٢٧تستي٢٠١۶آيات و روايات كالمي١۶٣٩۵٢١٢١٩٠٣٨

پاسخ به شبھات ) دفتر پنجم(معاد كتاب١٠٢٢٨تستي٣٢٠١۶كالم تحلیلي ١٧٣٩۵٢١٢١٩٠٣٩
کالمي

پژوھشگاه ١٣٩٣٢٠١۴محمد حسن قدر دان قراملکي
فرھنگ و 
انديشه 
اسالمي

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١

پاسخ به شبھات ) دفتر چھارم(امامت كتاب١٠٣٧٩تستي۴٢٠١۶كالم تحلیلي ١٨٣٩۵٢١٢١٩٠۴٠
کالمي

پژوھشگاه ١٣٩٢٢٠١٣محمد حسن قدردان
فرھنگ و 
انديشه 
اسالمي

.مطالعه شود ٣و  ٢، ١فصل ھاي ٧١٧

مرکز مطالعات ١٣٨٩٢٠١٠علیرضا ايمانيعبدهللا بن محمد ناشي اکبرفرقه ھاي اسالمي و مسئله امامتكتاب١٠٣٩۵تستي٢۴٠٣٢كالم تطبیقي ١٩٣٩۵٢١٢١٩٠۴١
و تحقیقات 

اديان و مذاھب

--

انديشه ھاي كالمي معاصر در ٢٠٣٩۵٢١٢١٩٠۴٢
جھان اسالم

بررسي ديدگاھھا در (انتظار بشر از دينكتاب١٠٣٨٠تستي٢٠١۶
)دين شناسي معاصر

موسسه ١٣٨۶٢٠٠٧عبدهللا نصري
فرھنگي دانش 

و انديشه 
معاصر

.تا آخر کتاب مطالعه شود ٣از بخش ١۵٧

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري ( سمینار ٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶١٠

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:٢۵ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

الھیات و معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسالمي-١٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

--امیركبیر١٣٩٢٢٠١٣عبدالحسین زرين كوبكارنامه اسالمكتاب۶۵٩٠تستي٢٠١٢كلیات فرھنگ وتمدن اسالمي٢٣٩۵٢١٢٢٠٢۴۶

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠مھدي جلیليتاريخ اسالم در مصر و شامجزوه٧٠۴۶تستي٢٠١٢تاريخ اسالم درمصروشام٣٣٩۵٢١٢٢٠٢۴٩

مطالعه شود ۶و ۵، ۴، ١فصل ھاي ١٧١٩دانشگاه مفید١٣٩١٢٠١٢داود فیرحيتاريخ تحول دولت در اسالمكتاب٩٠٢٧تستي١٢٠١٢تاريخ تشكیالت اسالمي ۴٣٩۵٢١٢٢٠٢۵٢

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٧نگاه معاصر١٣٨١٢٠٠٢محمدحسین ساکتاحمد شلبيتاريخ آموزش در اسالمكتاب٩۴۴١تستي٢٠١٢تاريخ آموزش وپرورش دراسالم۵٣٩۵٢١٢٢٠٢۶۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

تاريخ تحلیلي اسالم از ظھور ٧٣٩۵٢١٢٢٠۶٨۴
اسالم تا سقوط امويان

 ۴١تاريخ اسالم از میالد پیامبر تا سال درسنامه۵٢٨۶تستي٢٠١۶
ھجري

از بعثت تا رحلت، تا پايان كتاب ) ص(از فصل دوم پیامبر٢١۶۵پیام نور١٣٨٩٢٠١٠اصغر قائدان
.مطالعه شود

تاريخ تحلیلي اسالم از ظھور ٣٩۵٢١٢٢٠۶٨۴
اسالم تا سقوط امويان

پژوھشكده ١٣٩٢٢٠١٠حجت اله جودكيمحمد سھیل طقوشدولت امويانكتاب۶۴١٠تستي
حوزه و 

دانشگاه

--

مھدي عبادي، مجتبي سلطاني تاريخ علوم در تمدن اسالميجزوه٩٧٨٩تستي١٢٠١۶تاريخ علوم در تمدن اسالمي ٨٣٩۵٢١٢٢٠۶٨۵
احمدي

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵

--پیام نور١٣٨۶٢٠٠٧زينب فضليجغرافیا نگاري در جھان اسالمجزوه٩٧٩٠تستي٢٠١۶جغرافیاي تاريخي جھان اسالم٩٣٩۵٢١٢٢٠۶٨۶

مركز مطالعات ١٣٨٧٢٠٠٨بھروز رفیعيماجد عرسان كیالنيسیر آراي تربیتي در تمدن اسالميكتاب٩٧٩٢تستي٢٠١۶تاريخ تعلیم و تربیت در اسالم١٠٣٩۵٢١٢٢٠۶٨٧
فرھنگي شھر 
تھران سازمان 

فرھنگي ھنري 
شھرداري 

تھران

--

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵مھدي عبادي١زبان انگلیسي تخصصي جزوه٩٧٩١تستي١٢٠١۶زبان انگلیسي تخصصي ١١٣٩۵٢١٢٢٠۶٨٨

تاريخ تحلیلي اسالم از ظھور ١٢٣٩۵٢١٢٢٠۶٨٩
عباسیان تا سقوط بغداد

تاريخ تحلیلي اسالم از ظھور عباسیان تا جزوه٩٨٧۶تستي٢٠١۶
سقوط بغداد

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵احمد رضا متولي

--سروش١٣۶۶١٩٨٧احمد آرامعلم در اسالمكتاب٩٨٩١تستي٢٢٠١۶تاريخ علوم در تمدن اسالمي ١٣٣٩۵٢١٢٢٠۶٩٠

شناخت ماخذ تاريخ و تمدن ١۴٣٩۵٢١٢٢٠۶٩١
اسالم

--سمت١٣٩٢٢٠١٣محسن الويريرابینسون. چیس افتاريخ نگاري اسالميكتاب١٠٠٩٧تستي٢٠١۶

تاريخچه شرق شناسي کاوشي درسیر كتاب٩٨٧٨تستي٢٠١۶اسالم شناسي در غرب١۵٣٩۵٢١٢٢٠۶٩٢
مطالعات اسالمي در غرب

جھاد ١٣٨۶٢٠٠٧عبدهللا ھمتي گلیان
دانشگاھي 

مشھد

--

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵مھدي عبادي٢زبان انگلیسي تخصصي جزوه٩٨٧٧تستي٢٢٠١۶زبان انگلیسي تخصصي ١۶٣٩۵٢١٢٢٠۶٩٣

تاريخ تحلیلي اسالم از سقوط ١٧٣٩۵٢١٢٢٠۶٩٩
بغداد تا پايان صفويه

تاريخ تحلیلي اسالم از سقوط بغداد تا جزوه٩٨٧٩تستي٢٠١۶
پايان صفويه

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵مجتبي سلطاني احمدي

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶سید ابوالفضل رضويفلسفه تاريخآزمايشي ٩٨٨٨تستي٢٠١۶فلسفه علمي و نظري تاريخ١٨٣٩۵٢١٢٢٠٧٠٠

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري(سمینار١٩٣٩۵٢١٢٢٠٧٠١

تاريخ تحلیلي اسالم در مغرب و ٢٠٣٩۵٢١٢٢٠٧٠٢
اندلس

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶محمود صادقي علويتاريخ تحلیلي اسالم در مغرب و اندلسجزوه٩٨٨٠تستي٢٠١۶

تاريخ ھنر و معماري در تمدن ٢١٣٩۵٢١٢٢٠٧٠٣
اسالمي

--به نشر١٣٨٢٢٠٠٣عباسعلي تفضلينعمت اسماعیل غالمھنرھاي خاورمیانه در دوران اسالميكتاب٩٨٨١تستي٢٠١۶

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶مھدي عباديعثمانیانجزوه١٠٠٩٠تستي٢٠١۶)آموزش محور(عثمانیان ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠٧٠۴
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:٠٠ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

نھج البالغه گرايش اخالق و تربیت فردي و اجتماعي-١۴: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢يداله نصیريانعلوم بالغتآزمايشي ۴٨٧٨تستي٢٠٨علوم بالغي٢٣٩۵٢١٢٢٠٠٨٠

باز پژوھي مصطلحات -درايه الحديثكتاب٧۴١٢تستي٢٠١٢درايه الحديث٣٣٩۵٢١٢٢٠٠٩٧
حديثي در نگاه فريقین

تا آخر كتاب مطالعه ) تقسیمات خبر  (٣از ابتداي فصل ٣٠۶سمت١٣٩٢٢٠١٣شادي نفیسي
شود

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢سیدابوالقاسم نقیبيروش تحقیق درعلوم اسالميآزمايشي ۵۵۶٩تستي٢٠٨روش تحقیق درعلوم اسالمي۴٣٩۵٢١٢٢٠١٣۶

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢جعفر شعار٣متن خواني عربي درسنامه۶٩٧۶تستي٢٠١٢قرائت ودرك متون عربي۵٣٩۵٢١٢٢٠١۴٠

آشنائي با نھج ( چشمه خورشیدكتاب۶٨٠۵تستي١٢٠١٢شناخت نھج البالغه ۶٣٩۵٢١٢٢٠١٨٨
)البالغه

شناخت رابطه نھج (از اول كتاب تا اول بخش پنجم ٨١دريا١٣٩٣٢٠١۴مصطفي دلشاد تھراني
.مطالعه شود) البالغه با قرآن

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠محمد مھدي جعفريمتون ادبي در راستاي نھج البالغهجزوه٨٨۴۴تستي٢٠١۶متون ادبي درراستاي نھج البالغه٧٣٩۵٢١٢٢٠٣٢۵

بنیاد ١٣٠٠١٩٢١محمد خاقانيالبالغه ھاي بالغت در نھج جلوهكتاب٨۶٧٧تستي٢٠١۶علوم بالغي٨٣٩۵٢١٢٢٠٣٢۶
البالغه نھج

از (، مجاز و مرسل ۶٣تا صفحه  ١از صفحه (مقدمه ١۵٧۴
تا  ٢۴۴از صفحه (و علم بديع ) ١٩٩تا صفحه  ١٧١صفحه 
.حذف شود) ٢۵٠صفحه 

محمد رضا -سید احمد امامزاده البالغه اعراب نھججزوه٧١٨٢تستي٢٠١۶نحوكاربردي٩٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٧
میرزانیا

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

نھج البالغه در ادب (دربارگاه آفتابكتاب٩٣٧٢تستي٢٠١۶تاثیرنھج البالغه برادب پارسي١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٨
)پارسي

پژوھشكده ١٣٨٠٢٠٠١علیرضا میرزامحمد
علوم انساني و 

مطالعات 
فرھنگي

--

داراالعلوم لبنان ١٣٠٠١٩٢١محسن باقر الموسويالمدخل الي علوم نھج البالغهكتاب٨۶٣٨تستي٢٠١۶)١(علوم نھج البالغه ١١٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٩
،بیروت

نھج البالغه بین التوثیق (ازابتداي الفصل الثاني ١۴٨٩
) شان ايراد الكتب و الرسائل(تا  ١٣١صفحه ) والتشكیك

.مطالعه شود ٣٣١صفحه 

--سمت١٣٩١٢٠١٢علي صابريالنقداالدبي وتطوره في االدب العربيكتاب٧٣١٠تستي٢٠١۶نقدادبي١٢٣٩۵٢١٢٢٠٣٣٨

--سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد سپھريمحمد كاظم مكيتمدن اسالمي در عصر عباسیانكتاب٧٣٧۵تستي٢٠١۶تاريخ تمدن١٣٣٩۵٢١٢٢٠٣٣٩

تحلیل تاريخ حکومت امام " لوح بینايي كتاب٩١٢٠تستي١٢٠١۶)ع (تاريخ تحلیلي حضرت امیر١۴٣٩۵٢١٢٢٠٣۴٠
"با تاکید بر نھج البالغه) ع(علي 

 ٨٧صفحه ) تحلیل تحوالت عصر خلفا(از ابتداي بخش اول ١٩۴٠دريا١٣٩٢٢٠١٣مصطفي دلشاد تھراني
مشکالت پیشاروي، مخالفت ھا و (تا ابتداي بخش سوم 

مطالعه  ۴۴۵صفحه )) ع(مقابله ھا با اصالحات امام علي 
.شود

کتاب شناسي ) (٢(البالغه  علوم نھججزوه٧٢٢٩تستي٢٢٠١۶علوم نھج البالغه ١۵٣٩۵٢١٢٢٠٣۴١
)نھج البالغه

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠مصطفي دلشاد تھراني

تحلیل تاريخ حکومت امام " لوح بینايي كتاب٩١٢٠تستي٢٢٠١۶)ع (تاريخ تحلیلي حضرت امیر١۶٣٩۵٢١٢٢٠٣۴٣
"با تاکید بر نھج البالغه) ع(علي 

مشکالت پیشاروي، مخالفت ھا و (از ابتداي بخش سوم ١٩۴١دريا١٣٩٢٢٠١٣مصطفي دلشاد تھراني
تا  ۴۴۵صفحه )) ع(مقابله ھا با اصالحات امام علي 

مطالعه  ۶٨۵صفحه ) پیکار صفین(ابتداي بخش ششم 
.شود

تاريخ سیاسي واجتماعي اسالم ١٧٣٩۵٢١٢٢٠٣۴۴
ق.ه۴١١تا

دوره حضور امامان  -)١(تاريخ تشیع كتاب٧۶١٨تستي٢٠١۶
معصوم علیھم السالم

محمود حیدري آقايي و جمعي از 
نويسندگان زير نظر سید احمد 

رضا خضري

.مطالعه شود ١جلد ۵٢١سمت١٣٩٢٢٠١٣

روش شناسي (فقه الحديث ونقدالحديثكتاب۵٨١٨تستي٢٠١۶مباني فھم ونقدالحديث١٨٣٩۵٢١٢٢٠٣۵١
)نقدوفھم سنت

--فرھنگ ودانش١٣٨۵٢٠٠۶داود سلیماني

انسان شناسي از ديدگاه نھج ١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶٠۴
)آموزش محور(البالغه

--اسوه١٣٨٨٢٠٠٩عبداله جوادي آملي...آيت احكمت نظري وعملي در نھج البالغهكتاب٨۶٨١تستي٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٨

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

نشر بین الملل ١٣٩١٢٠٠٩مصباح يزديفلسفه اخالقكتاب٨٧٢٩تستي٢٠١۶فلسفه اخالق٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶٩۴
چاپ اول

--

اھمیت و آثار (از ابتداي کتاب تا ابتداي بخش سوم ٢١٧٨اسراء١٣٩٣٢٠١۴جوادي آمليمبادي اخالق در قرآنكتاب٩٨٧۴تستي٢٠١۶علم اخالق و سیري در تاريخ آن٢٣٣٩۵٢١٢٢٠٧٠۵
.حذف شود) اخالق

سیستم اخالقي و ريشه ھاي ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠٧٠۶
اخالق در نھج البالغه

رايت درايت اخالق مديريتي در عھد نامه كتاب١٠٣١۵تستي٢٠١۶
مالك اشتر

--دريا١٣٩٠٢٠١١مصطفي دلشاد تھراني
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:٠۵ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

نھج البالغه گرايش اجتماعي، سیاسي و حقوق عمومي-١۶: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢يداله نصیريانعلوم بالغتآزمايشي ۴٨٧٨تستي٢٠٨علوم بالغي٢٣٩۵٢١٢٢٠٠٨٠

باز پژوھي مصطلحات -درايه الحديثكتاب٧۴١٢تستي٢٠١٢درايه الحديث٣٣٩۵٢١٢٢٠٠٩٧
حديثي در نگاه فريقین

تا آخر كتاب مطالعه ) تقسیمات خبر  (٣از ابتداي فصل ٣٠۶سمت١٣٩٢٢٠١٣شادي نفیسي
شود

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢سیدابوالقاسم نقیبيروش تحقیق درعلوم اسالميآزمايشي ۵۵۶٩تستي٢٠٨روش تحقیق درعلوم اسالمي۴٣٩۵٢١٢٢٠١٣۶

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢جعفر شعار٣متن خواني عربي درسنامه۶٩٧۶تستي٢٠١٢قرائت ودرك متون عربي۵٣٩۵٢١٢٢٠١۴٠

آشنائي با نھج ( چشمه خورشیدكتاب۶٨٠۵تستي١٢٠١٢شناخت نھج البالغه ۶٣٩۵٢١٢٢٠١٨٨
)البالغه

شناخت رابطه نھج (از اول كتاب تا اول بخش پنجم ٨١دريا١٣٩٣٢٠١۴مصطفي دلشاد تھراني
.مطالعه شود) البالغه با قرآن

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠محمد مھدي جعفريمتون ادبي در راستاي نھج البالغهجزوه٨٨۴۴تستي٢٠١۶متون ادبي درراستاي نھج البالغه٧٣٩۵٢١٢٢٠٣٢۵

بنیاد ١٣٠٠١٩٢١محمد خاقانيالبالغه ھاي بالغت در نھج جلوهكتاب٨۶٧٧تستي٢٠١۶علوم بالغي٨٣٩۵٢١٢٢٠٣٢۶
البالغه نھج

از (، مجاز و مرسل ۶٣تا صفحه  ١از صفحه (مقدمه ١۵٧۴
تا  ٢۴۴از صفحه (و علم بديع ) ١٩٩تا صفحه  ١٧١صفحه 
.حذف شود) ٢۵٠صفحه 

محمد رضا -سید احمد امامزاده البالغه اعراب نھججزوه٧١٨٢تستي٢٠١۶نحوكاربردي٩٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٧
میرزانیا

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

نھج البالغه در ادب (دربارگاه آفتابكتاب٩٣٧٢تستي٢٠١۶تاثیرنھج البالغه برادب پارسي١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٨
)پارسي

پژوھشكده ١٣٨٠٢٠٠١علیرضا میرزامحمد
علوم انساني و 

مطالعات 
فرھنگي

--

داراالعلوم لبنان ١٣٠٠١٩٢١محسن باقر الموسويالمدخل الي علوم نھج البالغهكتاب٨۶٣٨تستي٢٠١۶)١(علوم نھج البالغه ١١٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٩
،بیروت

نھج البالغه بین التوثیق (ازابتداي الفصل الثاني ١۴٨٩
) شان ايراد الكتب و الرسائل(تا  ١٣١صفحه ) والتشكیك

.مطالعه شود ٣٣١صفحه 

--سمت١٣٩١٢٠١٢علي صابريالنقداالدبي وتطوره في االدب العربيكتاب٧٣١٠تستي٢٠١۶نقدادبي١٢٣٩۵٢١٢٢٠٣٣٨

--سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد سپھريمحمد كاظم مكيتمدن اسالمي در عصر عباسیانكتاب٧٣٧۵تستي٢٠١۶تاريخ تمدن١٣٣٩۵٢١٢٢٠٣٣٩

تحلیل تاريخ حکومت امام " لوح بینايي كتاب٩١٢٠تستي١٢٠١۶)ع (تاريخ تحلیلي حضرت امیر١۴٣٩۵٢١٢٢٠٣۴٠
"با تاکید بر نھج البالغه) ع(علي 

 ٨٧صفحه ) تحلیل تحوالت عصر خلفا(از ابتداي بخش اول ١٩۴٠دريا١٣٩٢٢٠١٣مصطفي دلشاد تھراني
مشکالت پیشاروي، مخالفت ھا و (تا ابتداي بخش سوم 

مطالعه  ۴۴۵صفحه )) ع(مقابله ھا با اصالحات امام علي 
.شود

کتاب شناسي ) (٢(البالغه  علوم نھججزوه٧٢٢٩تستي٢٢٠١۶علوم نھج البالغه ١۵٣٩۵٢١٢٢٠٣۴١
)نھج البالغه

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠مصطفي دلشاد تھراني

تحلیل تاريخ حکومت امام " لوح بینايي كتاب٩١٢٠تستي٢٢٠١۶)ع (تاريخ تحلیلي حضرت امیر١۶٣٩۵٢١٢٢٠٣۴٣
"با تاکید بر نھج البالغه) ع(علي 

مشکالت پیشاروي، مخالفت ھا و (از ابتداي بخش سوم ١٩۴١دريا١٣٩٢٢٠١٣مصطفي دلشاد تھراني
تا  ۴۴۵صفحه )) ع(مقابله ھا با اصالحات امام علي 

مطالعه  ۶٨۵صفحه ) پیکار صفین(ابتداي بخش ششم 
.شود

تاريخ سیاسي واجتماعي اسالم ١٧٣٩۵٢١٢٢٠٣۴۴
ق.ه۴١١تا

دوره حضور امامان  -)١(تاريخ تشیع كتاب٧۶١٨تستي٢٠١۶
معصوم علیھم السالم

محمود حیدري آقايي و جمعي از 
نويسندگان زير نظر سید احمد 

رضا خضري

.مطالعه شود ١جلد ۵٢١سمت١٣٩٢٢٠١٣

روش شناسي (فقه الحديث ونقدالحديثكتاب۵٨١٨تستي٢٠١۶مباني فھم ونقدالحديث١٨٣٩۵٢١٢٢٠٣۵١
)نقدوفھم سنت

--فرھنگ ودانش١٣٨۵٢٠٠۶داود سلیماني

انسان شناسي از ديدگاه نھج ١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶٠۴
)آموزش محور(البالغه

--اسوه١٣٨٨٢٠٠٩عبداله جوادي آملي...آيت احكمت نظري وعملي در نھج البالغهكتاب٨۶٨١تستي٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٨

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

مركز اسناد ١٣٩٠٢٠١١سید محمد مھدي غماميحقوق اساسي جمھوري اسالمي ايرانكتاب٩٨٧۵تستي٢٠١۶حقوق و علوم سیاسي٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶٩۵
انقالب 

اسالمي

حاکمیت و نھاد ھاي (از ابتدا تا آغاز بخش چھارم ٢١٧٧
.مطالعه شود) سیاسي

--پیام نور١٣٨۶٢٠٠٧رضا نجاريمباني مديريت اسالميدرسنامه۵١٩۶تستي٢٠١۶مديريت٢٣٣٩۵٢١٢٢٠٧٠٧

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١علي يونسي -ھادي غفاري مباني فقھي اقتصاد اسالميآزمايشي ۵۵٨٠تستي٢٠١۶اقتصاد٢۴٣٩۵٢١٢٢٠٧٠٨

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات

٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:۴٠ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

فقه و حقوق خصوصي-١٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري ( سمینار ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٩

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

يا  -دارالفكر ١٣٨٣٢٠٠۴محمدرضا مظفر)متن عربي ( اصول الفقه كتاب٨۶١٩تستي١٢٠١۶اصول فقه ۴٣٩۵٢١٢٢٠٧٢٣
يكي از چاپھاي 

مو

مباحث مفاھیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل ١٢۴۵
تا ابتداي الباب ) المقصد الثالث(ومبین و مباحث الحجه 

.مطالعه شود) حجیه الظواھر(الخامس 

دارالحكمه ١٣٨٠٢٠٠١شیخ مرتضي انصاري)متن عربي(كتاب المكاسب كتاب٨٧۴٣تستي٢٠١۶ ١فقه ۵٣٩۵٢١٢٢٠٧٢۴
 -) عالمه(

يايكي از چ

.از ابتداي کتاب البیع تا تنبیھات المعاماله مطالعه شود٢۴٢۴

القواعد مائه قاعده فقھیه معني و مدركا كتاب٩٠٩٣تستي٢٠١۶قواعد فقه مدني۶٣٩۵٢١٢٢٠٧٢۵
و موردا

جامعه  -قم١٣٨٧٢٠٠٨سید كاظم مصطفوي... آيت ا
مدرسین

--

يکي از چاپھاي ١٣٨٩٢٠١٠شھید ثانيالروضه البھیهكتاب١٠٢٢٣تستي٢٠١۶مكاسب محرمه٧٣٩۵٢١٢٢٠٧٢۶
موجود

) بیع الحیوان(از ابتداي کتاب متاجر تا ابتداي فصل سوم ٢۴٢۵
.مطالعه شود

مباني استنباط حقوق اسالمي يا اصول كتاب۶۴٢٧تستي٢٠١۶مباني اصول فقه٨٣٩۵٢١٢٢٠٧٢٧
فقه

--دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢ابوالحسن محمدي

از ابتداي کتاب المکاسب تا انتھاي کتاب النکاح مطالعه ٢۴٢۶سمت١٣٩٢٢٠١٣کاظم میر شانه چيآيات االحکامكتاب١٠١٠١تستي٢٠١۶آيات االحكام مدني٩٣٩۵٢١٢٢٠٧٢٨
.شود

.مطالعه شود ٢١١تا صفحه  ١۵٩از صفحه ٢۶٣مجدA LEVEL AND ASLEVEL LAWMARTIN HUNT١٣٩١٢٠١٢كتاب۶٧٠٢تستي١٢٠١۶متون حقوقي ١٠٣٩۵٢١٢٢٠٧٢٩

.مطالعه شود ٢متون حقوقي  ١۵۵تا صفحه  ٩۵از صفحه ٣٢٢مجدA LEVEL AND ASLEVEL LAWMARTIN HUNT١٣٩١٢٠١٢كتاب۶٧٠٢تستي٢٢٠١۶متون حقوقي ١١٣٩۵٢١٢٢٠٧٣٠

--دراگ١٣٨۶٢٠٠٧عبدهللا شمسدوره بنیادين ١آيین دادرسي مدني كتاب١٠١٣١تستي٢٠١۶آئین دادرسي مدني١٢٣٩۵٢١٢٢٠٧٣١

يا  -دارالفكر ١٣٨٣٢٠٠۴محمدرضا مظفر)متن عربي ( اصول الفقه كتاب٨۶١٩تستي٢٢٠١۶اصول فقه ١٣٣٩۵٢١٢٢٠٧۴٨
يكي از چاپھاي 

مو

حجیه (تا آخر كتاب ) حجیه الظواھر(از الباب الخامس ١۴٧٢
، ) الظواھر ، شھره ، سیره ، تعادل وتراجیح و استصحاب

.مطالعه شود) القیاس(باستثناي بحث الباب الثامن 

دارالحكمه ١٣٨٠٢٠٠١شیخ مرتضي انصاري)متن عربي(كتاب المكاسب كتاب٨٧۴٣تستي٢٢٠١۶فقه ١۴٣٩۵٢١٢٢٠٧۴٩
 -) عالمه(

يايكي از چ

الکالم في شروط المتعاقدين تا ابتداي بیع الفضولي ٢۵۵١
.للمالک مطالعه شود

دارالحكمه ١٣٨٠٢٠٠١شیخ مرتضي انصاري)متن عربي(كتاب المكاسب كتاب٨٧۴٣تستي٣٢٠١۶فقه ١۵٣٩۵٢١٢٢٠٧۵٠
 -) عالمه(

يايكي از چ

القول في الخیار تا ابتداي خیار حیوان و از ابتداي خیار ٢۵۵٢
.غبن تا پايان خیار غبن مطالعه شود

دارالحكمه ١٣٨٠٢٠٠١شیخ مرتضي انصاري)متن عربي(كتاب المكاسب كتاب٨٧۴٣تستي۴٢٠١۶فقه ١۶٣٩۵٢١٢٢٠٧۵١
 -) عالمه(

يايكي از چ

. مبحث خیارشرط، از ابتداء تا پايان مبحث مطالعه شود -١٣١
از ابتداي مبحث القول في الشروط التي يقع علیھا  -٢

العقد و شروط صحتھا و مايترتب علي صحیحھا وفاسدھا 
حكم الشرط ، تا ابتداي مبحث مساله في ٣٠١صفحه 

.مطالعه شود) ٣۴٠تا آخر صفحه (الصحیح، 

 ٣٠٧از المقصدالثالث من مقاصد الكتاب في الشك صفحه ۶٠مطبوعات ديني١٣٨١٢٠٠٢محمدامین انصاري بن مرتضي١جلد -فرائداالصول و ھورسائلكتاب٧٧۵٩تستي٣٢٠١۶اصول فقه ١٧٣٩۵٢١٢٢٠٧۵٢
االول تا آخر  -تا اول مبحث و ينبغي التنبیه علي امور

.مطالعه شود ٣٧٠صفحه 

موسسه امام ١٣٨۴٢٠٠۵جعفر سبحاني٢جلد  -الوسیط في اصول الفقه كتاب۵٩٠٧تستي۴٢٠١۶اصول فقه ١٨٣٩۵٢١٢٢٠٧۵٣
)ع(صادق

ياھرچاپ ديگر

يعني تا اول  ٨تا انتھاي مقصد ) اصول عملیه (٧از مقصد ۴٠۵
.مطالعه شود) اجتھاد و تقلید: خاتمه(

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵حمید مسجد سرايي)ارث-وصیت(فقه تطبیقيآزمايشي ٩۵٢۶تستي٢٠١۶)آموزش محور(فقه تطبیقي١٩٣٩۵٢١٢٢٠٧۵٨

اوراق (مباحثي تحلیلي از حقوق تجارت كتاب٩١٢١تستي٢٠١۶حقوق تجارت٢٠٣٩۵٢١٢٢٣١۴٢
تجاري بورس و اوراق بھادار، حق کسب 

)يا پیشه يا تجارت

پژوھشگاه ١٣٩٢٢٠١٣ابراھیم عبدي پور
حوزه و 

دانشگاه

--

.از ابتداي كتاب تا ابتداي مسائل امتحاني مطالعه شود١۴٧١مجد١٣٨۶٢٠٠٧شھیدي)جلد سوم(آثار قراردادھا و تعھداتكتاب۶٧٠٣تستي٢٢٠١۶حقوق مدني ٢١٣٩۵٢١٢٢٣١۴۴

--مجد١٣٩١٢٠١٢شھیديوتعھدات, تشكیل قراردادھا كتاب۶٧٠۵تستي١٢٠١۶حقوق مدني ٢٢٣٩۵٢١٢٢٣١۴۵

--مجد١٣٩١٢٠١٢شھیديسقوط تعھداتكتاب۶٧٠٩تستي١حقوق مدني ٣٩۵٢١٢٢٣١۴۵

حقوق بین الملل خصوصي ٢٣٣٩۵٢١٢٢٣١۴۶
)تعارض قوانین (

از فصل دوم قلمرو و شیوه تعارض قوانین تا آخر کتاب ٢١٨۶میزان١٣٨۶٢٠٠٧محمد سلجوقيحقوق بین الملل خصوصي جلد دومكتاب٩٠٩٩تستي٢٠١۶
.مطالعه شود

--سمت١٣٩۴٢٠١۵عبد الحسین شیرويحقوق تجارت بین المللكتاب٩١٠٠تستي٢٠١۶حقوق تجارت بین الملل٢۴٣٩۵٢١٢٢٣١۵۴
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:٢١ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

اديان و عرفان-٢٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

.مطالعه شود ١٧٩تا صفحه  ١از صفحه ٢٢٨امیركبیر١٣٩٢٢٠١٣عبدالحسین زرين كوبارزش میراث صوفیهكتاب۶۶١۶تستي١٢٠١٢تاريخ تصوف ٢٣٩۵٢١٢٢٠١۴٧

علمي و ١٣٩٢٢٠١٣علي اصغر حكمتجان باير ناستاريخ جامع اديانكتاب۶٩١۶تستي١٢٠١٢اديان ھند٣٣٩۵٢١٢٢٠١۶٠
فرھنگي

تا ابتداي  ١٢۵صفحه ) مذاھب ھند(از ابتداي بخش دوم ١٣٩٠
و از  ١٧۶صفحه ) بوديزم در مراحل اولیه(فصل پنجم 

تا  ٢۵١صفحه ) ھندويیزم در قرون اخیر(ابتداي فصل ھفتم 
مطالعه  ٣١٧صفحه ) اديان خاور دور(ابتداي بخش سوم 

.شود

فرقه ھاي ):١( اسالمي  فرق تاريخكتاب٧٣۵۵تستي١٢٠١٢تاريخ فرق اسالمي ۴٣٩۵٢١٢٢٠١۶٢
نخستین،مكتب اعتزال،مكتب كالمي 

اھل سنت، خوارج

) مكتب كالمي اھل سنت (٣از اول كتاب تا ابتداي بخش ٧۶سمت١٣٩١٢٠١٢حسین صابري
.مطالعه شود

--سمت١٣٧٩٢٠٠٠میترا بصیري-وھاب ولي اديان جھان باستان جلد سوم ايرانكتاب٧٢٩٠تستي١٢٠١٢اديان ايران پیش ازاسالم ۵٣٩۵٢١٢٢٠١۶٨

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

مھدي دھباشي و سید علي ١تاريخ تصوف كتاب٩٠٩٧تستي٢٠١۶تاريخ تصوف از آغاز تا قرن ھفتم٧٣٩۵٢١٢٢٠۶۶۶
اصغر میر باقري فرد

--سمت١٣٩٢٢٠١٣

موسسه ١٣٩۴٢٠١۵محمد عزيز بختیاريدانیل پالسھفت نظريه در باب دينكتاب٩٨٨٧تستي٢٠١۶اديان ابتدايي و قديم٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۶٧
آموزشي و 

پژوھشي امام 
خمیني

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٢۴٢٨

.مطالعه شود ١۵و  ١۴، ١٣، ١٢، ٨، ٧، ٣، ١فصل ھاي ٢۴٢٩امیركبیر١٣٩٠٢٠١١تیمور قادريرابرت چارلز زينرطلوع و غروب زرتشتي گريكتاب٩٩٣٨تستي٢٠١۶اديان ايران پیش از اسالم٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۶٨

.مطالعه شود ٣٠٠تا آخر صفحه  ١از صفحه ٢٠٩اديان و مذاھب١٣٩١٢٠١٢رضا فرزينالن آنترمنباورھا و آيین ھاي يھوديكتاب٩٠٩۵تستي٢٠١۶تاريخ يھود١٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۶٩

ساتیش چاندرا چاترجي و موھان معرفي مکتبھاي فلسفي ھندكتاب٩١٢۵تستي٢٠١۶اديان ھند و بودايي١١٣٩۵٢١٢٢٠۶٧٠
داتادر بندرا

.مطالعه شود ٧و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵١اديان و مذاھب١٣٨۴٢٠٠۵فرناز ناظر زاده کرماني

متون ديني و عرفاني به زبان ١٢٣٩۵٢١٢٢٠۶٧١
١خارجي 

--پیام نور١٣٩٣٢٠١۴گرد آوري دکتر علیرضا جاللي١متون ديني و عرفاني به زبان خارجي جزوه٩١٢٣تستي٢٠١۶

متن عربي، : (شامل ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٢٠٠٩كارنامه١٣٨۵٢٠٠۶ابن عربيفصوص الحكمكتاب٩١١٨تستي٢٠١۶متون عرفاني به زبان عربي١٣٣٩۵٢١٢٢٠۶٧٢
.مطالعه شود) ترجمه فارسي، شروح، در آمدھا

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵علیرضا جاللي)متون اسالمي(زبان خارجيجزوه٩۵۵١تستي٢٠١۶)متون اسالمي(زبان خارجي١۴٣٩۵٢١٢٢٠۶٧٣

تاريخ تصوف از قرن ھفتم تا عصر ١۵٣٩۵٢١٢٢٠۶٧۴
حاضر

.تا آخر كتاب مطالعه شود ۶از فصل ٣٧٣امیركبیر١٣٨٩٢٠١٠عبدالحسین زرين كوبدنباله جستجو در تصوف ايرانكتاب۶۶١٩تستي٢٠١۶

تاريخ تصوف از قرن ھفتم تا عصر ٣٩۵٢١٢٢٠۶٧۴
حاضر

.تا آخر کتاب مطالعه شود ١٢از فصل ٣۴۴امیر کبیر١٣٨۶٢٠٠٧عبد الحسین زرين کوبجستجو در تصوف ايرانكتاب٩٠٩٨تستي

.مطالعه شود ١۴۴٩از ابتداي کتاب تا پايان بیت ١٨٨١اطالعات١٣٨٧٢٠٠٨كريم زماني)جلد سوم(شرح جامع مثنوي معنويكتاب٩٢٨۶تستي٢٠١۶عرفان و ادب فارسي١۶٣٩۵٢١٢٢٠۶٧۵

متون ديني و عرفاني به زبان ١٧٣٩۵٢١٢٢٠۶٧۶
٢خارجي 

--پیام نور١٣٩٣٢٠١۴علیرضا جاللي٢متون ديني و عرفاني به زبان خارجي جزوه٩٣١٨تستي٢٠١۶

، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨١١فرزان١٣٨٠٢٠٠١فريد جواھر كالمالن-فانگ يوتاريخ فلسفي چینكتاب٩٢٨٧تستي٢٠١۶اديان خاور دور١٨٣٩۵٢١٢٢٠۶٧٧
.مطالعه شود ١٧و  ١۶، ١۵، ١۴

علمي و ١٣٩٣٢٠١۴طاطه وس میکائیلیانکالین براونفلسفه و ايمان مسیحيكتاب٩۵۵٢تستي٢٠١۶تاريخ مسیحیت١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶٧٨
فرھنگي

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١

مكتب ھا و فرقه ھاي اسالمي در سده كتاب٩٢٨٩تستي٢٠١۶علم كالم تطبیقي٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶٧٩
ھاي میانه

بنیاد ١٣٩٣٢٠١۴جواد قاسميويلفرد مالونگ
پژوھشھاي 

اسالمي 
آستان قدس 

رضوي

--

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري(سمینار٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶٨٠

آموزش (تاريخ مجادالت در اسالم٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶٨١
)محور

خاستگاه تشیع و پیدايش فرقه ھاي كتاب٩٨٩٠تستي٢٠١۶
شیعه در عصر امامان

پژوھشگاه ١٣٩٠٢٠١١علي آقانوري
علوم و فرھنگ 

اسالمي

--
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:٣۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

فلسفه وحكمت اسالمي-٢٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

.مطالعه شود ٣۶و  ٣۵، ٢٣، ١٩، ١٧، ١۶مقاالت ١٢۵٠انصاريان١٣٨٧٢٠٠٨سید حسین نصرHistory of Islamic philosophyoliver leamanكتاب٩٨٩۴تستي٢٠١۶زبان خارجه٢٣٩۵٢١٢١٢٢۴٧

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي١٢٠١۶فلسفه مالصدرا٣٣٩۵٢١٢١٢٢۴٨
موجود

تا  ۴از ابتداي اشراق  ۴، شاھد ٢و ١شاھد  -مشھد اول١۵٧٠
.مطالعه شود ٧اول اشراق 

فلسفه مشائ با تكیه بر اھم آرا ابن كتاب٧۴۶٨تستي١٢٠١٢حكمت مشاء ۴٣٩۵٢١٢٢٠٢٠٣
سینا

از ابتداي کتاب تا پايان مبحث اثبات صورت نوعیه مطالعه ١٢٧٢سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد ذبیحي
.شود

--پیام نور١٣٩٢٢٠١٣مھدي زماني١حكمت اشراق آزمايشي ۵۴٧٩تستي١٢٠٨حكمت اشراق ۵٣٩۵٢١٢٢٠٢١۴

تا ابتداي ) مبحث في القضايا و احوالھا (٣از اول فصل ٢٠۵٨بیدار قم١٣٨١٢٠٠٢محسن بیدادفرعالمه حليالجوھر النضیدكتاب٨۶٣٢تستي٢٠١۶منطق قديم۶٣٩۵٢١٢٢٠٣٠٨
مبحث في  ( ۵و فصل ) مبحث مواد القضايا و جھاتھا(

.مطالعه شود) البرھان والحد

احمد نراقي، ابراھیم مايكل پترسونعقل و اعتقاد دينيكتاب٧٩٧٣تستي٢٠١۶مسائل كالمي جديد٧٣٩۵٢١٢٢٠٣٠٩
سلطاني

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١طرح نو١٣٩٠٢٠١١

يكي از چاپھاي ١٣۵٠١٩٧١خواجه نصیر الدين طوسيشرح االشارات و التنبیھاتكتاب٨٠۶۶تستي١٢٠١۶فلسفه مشاء ٨٣٩۵٢١٢٢٠٣١٠
موجود

.مطالعه شود ۴نمط ١٢۵٣

پزوھشگاه ١٣٨٠٢٠٠١شھاب الدين سھرورديحكمه اال شراقكتاب٨۶٨٢تستي١٢٠١۶فلسفه اشراق ٩٣٩۵٢١٢٢٠٣١١
علوم انساني 

چاپ دوم

.مقاله اول و دوم مطالعه شود: القسم الثاني۴٣٢

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵افالطون صادقي١فلسفه غرب آزمايشي ٩٨٨٩تستي١٢٠١۶فلسفه غرب ١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣١٢

يكي از چاپھاي ١٣۵٠١٩٧١خواجه نصیر الدين طوسيشرح االشارات و التنبیھاتكتاب٨٠۶۶تستي٢٢٠١۶فلسفه مشاء ١١٣٩۵٢١٢٢٠٣١٣
موجود

.مطالعه شود ۵نمط ١٢۵۴

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي٢٢٠١۶فلسفه مالصدرا١٢٣٩۵٢١٢٢٠٣١۴
موجود

شاھد سوم كل اشراقات شاھد سوم و  ١از مشھد ٣٩٩
مشھد دوم شاھد اول كل اشراقات شاھد اول مطالعه 

.شود

پزوھشگاه ١٣٨٠٢٠٠١شھاب الدين سھرورديحكمه اال شراقكتاب٨۶٨٢تستي٢٢٠١۶فلسفه اشراق ١٣٣٩۵٢١٢٢٠٣١۵
علوم انساني 

چاپ دوم

.مقاله سوم و چھارم مطالعه شود: القسم الثاني۴٣٣

علمي و ١٣٩٢٢٠١٣ضیا موحددرآمدي به منطق جديدكتاب۶٩١٢تستي٢٠١۶منطق جديد١۴٣٩۵٢١٢٢٠٣١۶
فرھنگي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٣٣

: ٣فصل) ، ب١۶منطق فلسفي از صفحه: ٢فصل ) الف١۴٩٣مركز١٣٨٧٢٠٠٨فريدون فاطمياورام استرولفلسفه تحلیلي در قرن بیستمكتاب٧٧۶٢تستي٢٢٠١۶فلسفه غرب ١۵٣٩۵٢١٢٢٠٣١٧
: فصل پنجم) ، ج٧٢پوزيتوسیم منطقي و رساله ازصفحه

، ١٧٨از صفحه) جريان زندگي(فلسفه متاخر ويتگنشاين 
عصرطاليي فلسفه آكسفورد از : رايل و آستین: ۶فصل 

.مطالعه شود ٢٢٩صفحه 

پژوھشگاه ١٣٨٧٢٠٠٨علي اصغر مصلحتقريري از فلسفه ھاي اگزيستانسكتاب٨۶٧٣تستي٢فلسفه غرب ٣٩۵٢١٢٢٠٣١٧
فرھنگ و 

انديشه

، ٣٣تا صفحه ٢٣منطق بخش اول از صفحه : ٢فصل ) الف١۴٩٢
سارتر از ) ، د٢٣١ھیدگر از صفحه ) كي يركه گور، ج) ب

.مطالعه شود ١۶٣صفحه 

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي١۴٠٣٢حكمت متعالیه ١۶٣٩۵٢١٢٢٠۴۶٩
يكي ازچاپ 

موجود

با تاكید بر متن عربي ، مرحله اول ، دوم ، سوم ، چھارم ، ١۴۵٩
، في الكم و ھو من  ٨تا ابتداي فصل ( پنجم و ششم 

.مطالعه شود) المقوالت العرضیه 

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي٢۴٠٣٢حكمت متعالیه ١٧٣٩۵٢١٢٢٠۴٧٠
يكي ازچاپ 

موجود

با تاكید بر متن عربي ، مرحله ششم از ابتداي فصل ١٢٧٠
.ھشتم تا پايان كتاب مطالعه شود

عالمه سید محمد حسین طبا )جلددوم( ترجمه وشرح نھايه الحكمهكتاب٨۶۶۶تستي٢حكمت متعالیه ٣٩۵٢١٢٢٠۴٧٠
طبائي

/ بوستان كتاب١٣٧۴١٩٩۵علي شیرواني
يايكي از 

چاپھاي مجود

با تاكید بر متن عربي ، از ابتداي كتاب تا ابتداي مرحله ۵۴١
.مطالعه شود) قوه و فعل (نھم 

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ١٨٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

--ساقي١٣٨٨٢٠٠٩داوري اردکانيفلسفه تطبیقيكتاب٨٨١٢تستي٢٠١۶فلسفه تطبیقي١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۶٢

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي٢٠١۶)٣(فلسفه مالصدرا ٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶۶٣
موجود

و ١٣تا آخر اشراق  ٧از اشراق  ١شاھد  ٣از مشھد ۴٠٠
و شاھددوم از اول  ٣تا اشراق  ١از اشراق  ٢شاھد 
.مطالعه شود ١٠تا آخر اشراق  ۶اشراق 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري(سمینار ٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۶۴

كالم معتزله و اشاعره و امامیه٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۶۵
)آموزش محور(

سید محمد صادق ھاشم معروف الحسنيشیعه در برابر معتزله و اشاعرهكتاب٩۵۴۶تستي٢٠١۶
عارف

آستان قدس ١٣٨٨٢٠٠٩
رضوي

--
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١١:۵٧ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

فلسفه و كالم اسالمي-الھیات ومعارف اسالمي-٣٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

.مطالعه شود ٣۶و  ٣۵، ٢٣، ١٩، ١٧، ١۶مقاالت ١٢۵٠انصاريان١٣٨٧٢٠٠٨سید حسین نصرHistory of Islamic philosophyoliver leamanكتاب٩٨٩۴تستي٢٠١۶زبان خارجه٢٣٩۵٢١٢١٢٢۴٧

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي١٢٠١۶فلسفه مالصدرا٣٣٩۵٢١٢١٢٢۴٨
موجود

تا  ۴از ابتداي اشراق  ۴، شاھد ٢و ١شاھد  -مشھد اول١۵٧٠
.مطالعه شود ٧اول اشراق 

فلسفه مشائ با تكیه بر اھم آرا ابن كتاب٧۴۶٨تستي١٢٠١٢حكمت مشاء ۴٣٩۵٢١٢٢٠٢٠٣
سینا

از ابتداي کتاب تا پايان مبحث اثبات صورت نوعیه مطالعه ١٢٧٢سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد ذبیحي
.شود

--پیام نور١٣٩٢٢٠١٣مھدي زماني١حكمت اشراق آزمايشي ۵۴٧٩تستي١٢٠٨حكمت اشراق ۵٣٩۵٢١٢٢٠٢١۴

تا ابتداي ) مبحث في القضايا و احوالھا (٣از اول فصل ٢٠۵٨بیدار قم١٣٨١٢٠٠٢محسن بیدادفرعالمه حليالجوھر النضیدكتاب٨۶٣٢تستي٢٠١۶منطق قديم۶٣٩۵٢١٢٢٠٣٠٨
مبحث في  ( ۵و فصل ) مبحث مواد القضايا و جھاتھا(

.مطالعه شود) البرھان والحد

احمد نراقي، ابراھیم مايكل پترسونعقل و اعتقاد دينيكتاب٧٩٧٣تستي٢٠١۶مسائل كالمي جديد٧٣٩۵٢١٢٢٠٣٠٩
سلطاني

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١طرح نو١٣٩٠٢٠١١

يكي از چاپھاي ١٣۵٠١٩٧١خواجه نصیر الدين طوسيشرح االشارات و التنبیھاتكتاب٨٠۶۶تستي١٢٠١۶فلسفه مشاء ٨٣٩۵٢١٢٢٠٣١٠
موجود

.مطالعه شود ۴نمط ١٢۵٣

پزوھشگاه ١٣٨٠٢٠٠١شھاب الدين سھرورديحكمه اال شراقكتاب٨۶٨٢تستي١٢٠١۶فلسفه اشراق ٩٣٩۵٢١٢٢٠٣١١
علوم انساني 

چاپ دوم

.مقاله اول و دوم مطالعه شود: القسم الثاني۴٣٢

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵افالطون صادقي١فلسفه غرب آزمايشي ٩٨٨٩تستي١٢٠١۶فلسفه غرب ١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣١٢

يكي از چاپھاي ١٣۵٠١٩٧١خواجه نصیر الدين طوسيشرح االشارات و التنبیھاتكتاب٨٠۶۶تستي٢٢٠١۶فلسفه مشاء ١١٣٩۵٢١٢٢٠٣١٣
موجود

.مطالعه شود ۵نمط ١٢۵۴

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي٢٢٠١۶فلسفه مالصدرا١٢٣٩۵٢١٢٢٠٣١۴
موجود

شاھد سوم كل اشراقات شاھد سوم و  ١از مشھد ٣٩٩
مشھد دوم شاھد اول كل اشراقات شاھد اول مطالعه 

.شود

پزوھشگاه ١٣٨٠٢٠٠١شھاب الدين سھرورديحكمه اال شراقكتاب٨۶٨٢تستي٢٢٠١۶فلسفه اشراق ١٣٣٩۵٢١٢٢٠٣١۵
علوم انساني 

چاپ دوم

.مقاله سوم و چھارم مطالعه شود: القسم الثاني۴٣٣

علمي و ١٣٩٢٢٠١٣ضیا موحددرآمدي به منطق جديدكتاب۶٩١٢تستي٢٠١۶منطق جديد١۴٣٩۵٢١٢٢٠٣١۶
فرھنگي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٣٣

: ٣فصل) ، ب١۶منطق فلسفي از صفحه: ٢فصل ) الف١۴٩٣مركز١٣٨٧٢٠٠٨فريدون فاطمياورام استرولفلسفه تحلیلي در قرن بیستمكتاب٧٧۶٢تستي٢٢٠١۶فلسفه غرب ١۵٣٩۵٢١٢٢٠٣١٧
: فصل پنجم) ، ج٧٢پوزيتوسیم منطقي و رساله ازصفحه

، ١٧٨از صفحه) جريان زندگي(فلسفه متاخر ويتگنشاين 
عصرطاليي فلسفه آكسفورد از : رايل و آستین: ۶فصل 

.مطالعه شود ٢٢٩صفحه 

پژوھشگاه ١٣٨٧٢٠٠٨علي اصغر مصلحتقريري از فلسفه ھاي اگزيستانسكتاب٨۶٧٣تستي٢فلسفه غرب ٣٩۵٢١٢٢٠٣١٧
فرھنگ و 

انديشه

، ٣٣تا صفحه ٢٣منطق بخش اول از صفحه : ٢فصل ) الف١۴٩٢
سارتر از ) ، د٢٣١ھیدگر از صفحه ) كي يركه گور، ج) ب

.مطالعه شود ١۶٣صفحه 

يكي از چاپھاي ١٣٨٢٢٠٠٣مالصدراالمناھج السلوكیه الشواھد الربوبیه فيكتاب٧٩٧۴تستي٣٢٠١۶فلسفه مالصدرا١۶٣٩۵٢١٢٢٠٣١٨
موجود

و ١٣تا آخر اشراق  ٧از اشراق  ١شاھد  ٣از مشھد ۴٠٠
و شاھددوم از اول  ٣تا اشراق  ١از اشراق  ٢شاھد 
.مطالعه شود ١٠تا آخر اشراق  ۶اشراق 

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي١۴٠٣٢حكمت متعالیه ١٧٣٩۵٢١٢٢٠۴۶٩
يكي ازچاپ 

موجود

با تاكید بر متن عربي ، مرحله اول ، دوم ، سوم ، چھارم ، ١۴۵٩
، في الكم و ھو من  ٨تا ابتداي فصل ( پنجم و ششم 

.مطالعه شود) المقوالت العرضیه 

يا / دارالفكر١٣٩٠٢٠١١علي شیروانيسید محمد حسین طباطبائي)جلد اول(ترجمه و شرح نھايه الحكمه كتاب۶٣٠١تستي٢۴٠٣٢حكمت متعالیه ١٨٣٩۵٢١٢٢٠۴٧٠
يكي ازچاپ 

موجود

با تاكید بر متن عربي ، مرحله ششم از ابتداي فصل ١٢٧٠
.ھشتم تا پايان كتاب مطالعه شود

عالمه سید محمد حسین طبا )جلددوم( ترجمه وشرح نھايه الحكمهكتاب٨۶۶۶تستي٢حكمت متعالیه ٣٩۵٢١٢٢٠۴٧٠
طبائي

/ بوستان كتاب١٣٧۴١٩٩۵علي شیرواني
يايكي از 

چاپھاي مجود

با تاكید بر متن عربي ، از ابتداي كتاب تا ابتداي مرحله ۵۴١
.مطالعه شود) قوه و فعل (نھم 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ١سمینار ١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶٠١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ٢سمینار ٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٢

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري ( سمینار ٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶١٠

يكي از چاپ ١٣٨۶٢٠٠٧شیخ نصیرالدين طوسيكشف المراد شرح تجريد االعتقادكتاب٨٧۴٧تستي٢٠١۶)آموزش محور ( كالم اسالمي٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۶١۴
ھاي موجود

.مباحث نبوت و معاد مطالعه شود١٢۴۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 Mulla Sadra's Transcendentجزوه١٠۴۵٣تستي٢٠١۶زبان تخصصي٢۴٣٩۵٢١٢٢۵٠۵٨
Philosophy

Muhammad Kamal١٣٨۴٢٠٠۶Routledge--

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات

٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٨:۵٨ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم قرآن و حديث-الھیات ومعارف اسالمي-۴٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

) جوامع رجالي( از ابتداي كتاب تا ابتداي فصل سوم ١٣٩۴سمت١٣٩٢٢٠١٣محمدكاظم رحمان ستايشآشنايي با كتب رجالي شیعهكتاب٧٢٧٢تستي٢٠١٢كلیات علم رجال٢٣٩۵٢١٢٢٠١٨٧
مطالعه شود

آشنايي باجوامع حديثي شیعه واھل كتاب۵٨٩٩تستي٢٠١٢جوامع حديثي٣٣٩۵٢١٢٢٠١٩۶
سنت

مركزجھاني ١٣٨۵٢٠٠۶علي نصیري
علوم اسالمي

--

حديث  (١۵۵صفحه  ۵ازفصل : از بخش حديث اھل سنت١۶۴كوير١٣٨٨٢٠٠٩مجید معارفتاريخ عمومي حديثكتاب٨۶۶٠تستي٢٠١۶تاريخ حديث۴٣٩۵٢١٢٢٠٣٨۴
 ١٩٣تا صفحه ) اھل سنت پس از قرن سوم ھجري

 ٣۶۵و از صفحه ) بخش دوم سیري در تاريخ حديث شیعه(
.تا آخر كتاب حذف شود) حديث شیعه در دوره متاخران(

يكي از چاپھاي ١٣٠٠١٩٢١شیخ طبرسي)متن عربي(مجمع البیانكتاب٨٧۶۴تستي١٢٠١۶تفسیرقرآن ۵٣٩۵٢١٢٢٠٣٨۵
موجود

.سوره ھاي قمر ، الرحمن ، واقعه و حديد مطالعه شود۵٧١

تا اول معرفت اسباب النزول مطالعه ) جلد اول(از اول كتاب ٧٠تمھید١٣٠٠١٩٢١محمدھادي معرفت)١جلد(التمھیدفي علوم القرآنكتاب٨۶٣١تستي١٢٠١۶علوم قرآني ۶٣٩۵٢١٢٢٠٣٨۶
.شود

سمت و ١٣٨٧٢٠٠٨عبد الھادي مسعوديروش فھم حديثكتاب٩١٠٩تستي٢٠١۶فقه الحديث٧٣٩۵٢١٢٢٠٣٨٧
دانشكده علوم 

حديث

.مطالعه شود ٢۶٢صفحه ) ١(تا پیوست  ۶٠از صفحه ٣٠٨

پژوھشگاه ١٣٩٠٢٠١١سید محمود طیب حسینيدر آمدي بر دانش مفردات قرآنكتاب١٠٠٩٨تستي١٢٠١۶مفردات قرآن ٨٣٩۵٢١٢٢٠٣٨٨
حوزه و 

دانشگاه

--

امر رسالت و (جلد چھارم -مفاھیم القرآنكتاب٨٧٨٠تستي٢٢٠١۶تفسیرقرآن ٩٣٩۵٢١٢٢٠٣٨٩
)شبھات آن

موسسه امام ١٣٠٠١٩٢١جعفر سبحاني
)قم)(ع(صادق

" اجر الرساله المحمديه في القرآن كريم"اول  ٢٩از صفحه ٢٨۴
النبي "اول  ١٧۵و از صفحه " المقام الثاني "۵۶تا صفحه 

الشفاعه في  "٣٠١تا صفحه " الشفیع في القرآن كريم
.مطالعه شود" االدب العربي

دار المعرفه ١٣۶۶١٩٨٧محمد بن بھادر زرکشيالبرھان في علوم القرآنكتاب٩٠٩١تستي٢٢٠١۶علوم قرآني ١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣٩٠
)لبنان-بیروت(

معرفه وجوه المخاطبات و  (۴٢از ابتداي نوع : جلد دوم١٨١٢
في اسالیب القرآن  ( ۴۶تا ابتداي نوع ) الخطاب في القرآن

.مطالعه شود) و فنونه البلیغه

: ۴، فصل )٩۵تا  ١۶(تفسیر صفحه : ١فصل : از جلد اول١۴٧۶تمھید قم١٣٠٠١٩٢١محمد ھادي معرفتتفسیر و مفسرانكتاب٨۶٧٢تستي٢٠١۶روشھاي تفسیري١١٣٩۵٢١٢٢٠٣٩١
تفسیر در : ۶، فصل )١٩٨تا ١٧١از صفحه (پیدايش تفسیر

تا ابتداي علقه بن  ٣۶٠تا صفحه  ٢٩۵صفحه (عصر تابعان 
تا  ۴٣٨صفحه (نقش اھل بیت در تفسیر : ٨، فصل )قیس

تا اول نمونه ھايي از تفاسیر معتبرمنقول از  ) ۴۶٧صفحه 
تفسیر در عصر : از جلد دوم. مطالعه شود) ع(اھل بیت 

و ) ١٣٩تا  ٩ازصفحه (تفسیرنقلي: ٩تدوين تا پايان فصل
) ۵۵۵تا صفحه  ۵٢۶صفحه (، تفسیر موضوعي ١۴فصل

.مطالعه شود

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶ناصر نیستاني٣علوم قرآني جزوه١٠٠٩٩تستي٣۴٠٣٢علوم قرآني ١٢٣٩۵٢١٢٢٠٣٩٢

.از الجزء االول بخش تفسیر سوره الحمد مطالعه شود۵۶تمھید قم١٣٠٠١٩٢١محمد ھادي معرفت)الجزء االول(التفسیر االثري الجامع كتاب٨۶٣٠تستي٣٢٠١۶تفسیرقرآن ١٣٣٩۵٢١٢٢٠٣٩٣

مركز جھاني ١٣٠٠١٩٢١غالمعلي ھماييواژه شناسي قرآن مجیدكتاب٨٨٠١تستي٢٢٠١۶مفردات قرآن ١۴٣٩۵٢١٢٢٠٣٩۴
علوم اسالمي

)قم(

--

) يكي كردن مصاحف در زمان عثمان(١١از ابتداي فصل ١٨١٣امیركبیر١٣٩٠٢٠١١محمود رامیارتاريخ قرآنكتاب۶۵٧٨تستي٢٠١۶تاريخ قرآن١۵٣٩۵٢١٢٢٠٣٩۵
.مطالعه شود ۶۵٩صفحه ) ملحقات(تا ابتداي  ۴٠٧صفحه 

--سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد ھادي معرفتتاريخ قرآنكتاب٧٣۵۶تستي٢٠١۶)١(تاريخ قرآن١۶٣٩۵٢١٢٢٠۴٨٠

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢يداله نصیريانعلوم بالغتآزمايشي ۴٨٧٨تستي٢٠١۶علوم بالغي١٧٣٩۵٢١٢٢٠۴٨١

باز پژوھي مصطلحات -درايه الحديثكتاب٧۴١٢تستي٢٠١۶درايه الحديث١٨٣٩۵٢١٢٢٠۴٨٢
حديثي در نگاه فريقین

تا آخر كتاب مطالعه ) تقسیمات خبر  (٣از ابتداي فصل ٣٠۶سمت١٣٩٢٢٠١٣شادي نفیسي
شود

يكي از چاپ ١٣٨٨٢٠٠٩فیض كاشانيتفسیر صافيكتاب٩٠٣١تستي١٢٠١۶تفسیر ترتیبي قرآن كريم١٩٣٩۵٢١٢٢٠۴٨٣
ھاي موجود

سوره ھاي يوسف ، رعد ، ابراھیم و حجر مطالعه شود١٧٢١

روش تازه اي (پیام قرآنكتاب٨۶۵٣تستي١٢٠١۶تفسیر موضوعي قرآن كريم٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۴٨۴
جلدسوم) درتفسیرموضوعي قرآن

مدرسه االمام ١٣٧٧١٩٩٨ناصرمكارم شیرازي
امیرالمومنین

)ع(

 ٢۵٩از اول کتاب تا اول مبحث شاخه ھاي توحید صفحه ١٢۴
.مطالعه شود

مفسران )جلد اول(مكاتب تفسیري كتاب٧۵٢۵تستي١٢٠١۶مكاتب وروشھاي تفسیر قرآن٢١٣٩۵٢١٢٢٠۴٨٧
نخستین، مكتب روايي محض و تفاسیر 

روايي محض

سمت و ١٣٩٢٢٠١٣علي اكبر بابايي
پژوھشگاه 

حوزه و 
دانشگاه

مكاتب (از ابتداي مقدمه كتاب تا ابتداي بخش دوم ۴٠۴
.مطالعه شود) تفسیري و تفاسیر

سمینار با موضوع مباحث جديد در ٢٢٣٩۵٢١٢٢٠۵٩۵
)آموزش محور ( علوم قرآن

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

--امیركبیر١٣٩٢٢٠١٣عبدالھادي فقھي زادهابوالقاسم خوييترجمه مقدمه  -در آمدي بر علم رجالكتاب۶۵٨١تستي٢٠١۶نقد و بررسي آراي رجالي٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۵٩۶

Page 1 of 2 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات

٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



معجم رجال الحديث)آموزش محور ( 

نقد و بررسي آراي رجالي٣٩۵٢١٢٢٠۵٩۶
)آموزش محور ( 

--دارالحديث١٣٨۶٢٠٠٧سیف اله صراميمباني حجیت آراي رجاليكتاب٧٧٧۵تستي

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري(سمینار ٢۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٩

محمد ھادي امین ناجي، محمد زبان خارجيجزوه١٠١٠٠تستي٢٠١۶زبان خارجي٢۶٣٩۵٢١٢٢۵٠۵٩
حسن صانعي پور

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶
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دانشگاه پیام نور

سیستم جامع دانشگاھي گلستان
لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته

٠٩:۵۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)اصول دين ومعارف علوي (نھج البالغه -۴١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢يداله نصیريانعلوم بالغتآزمايشي ۴٨٧٨تستي٢٠٨علوم بالغي٢٣٩۵٢١٢٢٠٠٨٠

باز پژوھي مصطلحات -درايه الحديثكتاب٧۴١٢تستي٢٠١٢درايه الحديث٣٣٩۵٢١٢٢٠٠٩٧
حديثي در نگاه فريقین

تا آخر كتاب مطالعه ) تقسیمات خبر  (٣از ابتداي فصل ٣٠۶سمت١٣٩٢٢٠١٣شادي نفیسي
شود

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢سیدابوالقاسم نقیبيروش تحقیق درعلوم اسالميآزمايشي ۵۵۶٩تستي٢٠٨روش تحقیق درعلوم اسالمي۴٣٩۵٢١٢٢٠١٣۶

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢جعفر شعار٣متن خواني عربي درسنامه۶٩٧۶تستي٢٠١٢قرائت ودرك متون عربي۵٣٩۵٢١٢٢٠١۴٠

آشنائي با نھج ( چشمه خورشیدكتاب۶٨٠۵تستي١٢٠١٢شناخت نھج البالغه ۶٣٩۵٢١٢٢٠١٨٨
)البالغه

شناخت رابطه نھج (از اول كتاب تا اول بخش پنجم ٨١دريا١٣٩٣٢٠١۴مصطفي دلشاد تھراني
.مطالعه شود) البالغه با قرآن

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠محمد مھدي جعفريمتون ادبي در راستاي نھج البالغهجزوه٨٨۴۴تستي٢٠١۶متون ادبي درراستاي نھج البالغه٧٣٩۵٢١٢٢٠٣٢۵

بنیاد ١٣٠٠١٩٢١محمد خاقانيالبالغه ھاي بالغت در نھج جلوهكتاب٨۶٧٧تستي٢٠١۶علوم بالغي٨٣٩۵٢١٢٢٠٣٢۶
البالغه نھج

از (، مجاز و مرسل ۶٣تا صفحه  ١از صفحه (مقدمه ١۵٧۴
تا  ٢۴۴از صفحه (و علم بديع ) ١٩٩تا صفحه  ١٧١صفحه 
.حذف شود) ٢۵٠صفحه 

محمد رضا -سید احمد امامزاده البالغه اعراب نھججزوه٧١٨٢تستي٢٠١۶نحوكاربردي٩٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٧
میرزانیا

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

نھج البالغه در ادب (دربارگاه آفتابكتاب٩٣٧٢تستي٢٠١۶تاثیرنھج البالغه برادب پارسي١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٨
)پارسي

پژوھشكده ١٣٨٠٢٠٠١علیرضا میرزامحمد
علوم انساني و 

مطالعات 
فرھنگي

--

داراالعلوم لبنان ١٣٠٠١٩٢١محسن باقر الموسويالمدخل الي علوم نھج البالغهكتاب٨۶٣٨تستي٢٠١۶)١(علوم نھج البالغه ١١٣٩۵٢١٢٢٠٣٢٩
،بیروت

نھج البالغه بین التوثیق (ازابتداي الفصل الثاني ١۴٨٩
) شان ايراد الكتب و الرسائل(تا  ١٣١صفحه ) والتشكیك

.مطالعه شود ٣٣١صفحه 

کلمات قصار و از مقاله  ١۴٠و ٧٧، ٢٣، ١۴، ۴، ٢مباحث ١۵۶٨پیام نور١٣٨٩٢٠١٠محمد ھادي امین ناجيزبان انگلیسيجزوه٧٢١۶تستي٢٠١۶زبان انگلیسي١٢٣٩۵٢١٢٢٠٣٣٠
.ھا چھار صفحه اول ھر مقاله مطالعه شود

--سمت١٣٩١٢٠١٢علي صابريالنقداالدبي وتطوره في االدب العربيكتاب٧٣١٠تستي٢٠١۶نقدادبي١٣٣٩۵٢١٢٢٠٣٣٨

--سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد سپھريمحمد كاظم مكيتمدن اسالمي در عصر عباسیانكتاب٧٣٧۵تستي٢٠١۶تاريخ تمدن١۴٣٩۵٢١٢٢٠٣٣٩

تحلیل تاريخ حکومت امام " لوح بینايي كتاب٩١٢٠تستي١٢٠١۶)ع (تاريخ تحلیلي حضرت امیر١۵٣٩۵٢١٢٢٠٣۴٠
"با تاکید بر نھج البالغه) ع(علي 

 ٨٧صفحه ) تحلیل تحوالت عصر خلفا(از ابتداي بخش اول ١٩۴٠دريا١٣٩٢٢٠١٣مصطفي دلشاد تھراني
مشکالت پیشاروي، مخالفت ھا و (تا ابتداي بخش سوم 

مطالعه  ۴۴۵صفحه )) ع(مقابله ھا با اصالحات امام علي 
.شود

کتاب شناسي ) (٢(البالغه  علوم نھججزوه٧٢٢٩تستي٢٢٠١۶علوم نھج البالغه ١۶٣٩۵٢١٢٢٠٣۴١
)نھج البالغه

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠مصطفي دلشاد تھراني

) ١جلد  -شرح موضوعي نھج البالغه(كتاب٩٠٩٠تستي٢٠١۶توحید١٧٣٩۵٢١٢٢٠٣۴٢
معارف توحیدي

) ٢١صفحه (از ابتداي مبحث معارف توحیدي در خطبه اول ١٨١۴مطبوعات ديني١٣٨٧٢٠٠٨سید علي طباطبائي
صفحه  (١٠١تا ابتداي مبحث معارف توحیدي در خطبه 

.مطالعه شود) ٢٨٣

تحلیل تاريخ حکومت امام " لوح بینايي كتاب٩١٢٠تستي٢٢٠١۶)ع (تاريخ تحلیلي حضرت امیر١٨٣٩۵٢١٢٢٠٣۴٣
"با تاکید بر نھج البالغه) ع(علي 

مشکالت پیشاروي، مخالفت ھا و (از ابتداي بخش سوم ١٩۴١دريا١٣٩٢٢٠١٣مصطفي دلشاد تھراني
تا  ۴۴۵صفحه )) ع(مقابله ھا با اصالحات امام علي 

مطالعه  ۶٨۵صفحه ) پیکار صفین(ابتداي بخش ششم 
.شود

تاريخ سیاسي واجتماعي اسالم ١٩٣٩۵٢١٢٢٠٣۴۴
ق.ه۴١١تا

دوره حضور امامان  -)١(تاريخ تشیع كتاب٧۶١٨تستي٢٠١۶
معصوم علیھم السالم

محمود حیدري آقايي و جمعي از 
نويسندگان زير نظر سید احمد 

رضا خضري

.مطالعه شود ١جلد ۵٢١سمت١٣٩٢٢٠١٣

پرچمي براي ھدايت ) ص(حضرت رسول (از ابتداي مبحث ١٨١٨اسوه١٣٨۶٢٠٠٧ابراھیم منھاجخالفت و امامت در نھج البالغهكتاب٩١٠٣تستي٢٠١۶نبوت وامامت٢٠٣٩۵٢١٢٢٠٣۴۵
درباره قدرت  (٢٢٣تا ابتداي خطبه ) امت باقي گذاشتند

.مطالعه شود) بیان ياعجز از آن

سید علي محمد محمد تقي شیخ شوشترينبوت خاصه در نھج البالغهكتاب٩١٢۶تستينبوت وامامت٣٩۵٢١٢٢٠٣۴۵
موسوي جزايري

دفتر انتشارات ١٣٩١٢٠١٢
اسالمي 

وابسته به 
جامعه 

مدرسین حوزه 
علمیه قم

.مطالعه شود ١٠۵تا آخر خطبه  ١از ابتداي خطبه ١٨١٧

جلد (بھج الصباغه في شرح نھج البالغهكتاب٩٠٩۶تستي٢٠١۶معاد٢١٣٩۵٢١٢٢٠٣۴۶
١٢(

في : از ابتداي مبحث) الفصل الثامن و ثالثون (١٢جلد ١٨١۵امیرکبیر١٣٧۶١٩٩٧محمد تقي شوشتري
 ١۴تا ابتداي العنوان ) ۶١صفحه (القیامه و النار و الجنه 

.مطالعه شود) ١٨٣صفحه  (٢١٨من الخطبه 

روش شناسي (فقه الحديث ونقدالحديثكتاب۵٨١٨تستي٢٠١۶مباني فھم ونقدالحديث٢٢٣٩۵٢١٢٢٠٣۵١
)نقدوفھم سنت

--فرھنگ ودانش١٣٨۵٢٠٠۶داود سلیماني

سمینار مباحث موضوعي در ٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٣
آموزش (معارف وعلوم نھج البالغه

)محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢

انسان شناسي از ديدگاه نھج ٢۴٣٩۵٢١٢٢٠۶٠۴
)آموزش محور(البالغه

--اسوه١٣٨٨٢٠٠٩عبداله جوادي آملي...آيت احكمت نظري وعملي در نھج البالغهكتاب٨۶٨١تستي٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٢۵٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٨

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:١٠ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)فلسفه اخالق (اخالق -۴۵: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

موسسه امام ١٣٨٨٢٠٠٩محمود رجبيانسان شناسيكتاب۶٧۴٩تستي٢٠١۶انسان شناسي٢٣٩۵٢١٢٢٠٣۵٢
)ره(خمیني

.ضمائم و زيرنويس ھا حذف شود۵٧٧

--آسمان خیال١٣٨۵٢٠٠۶حمیده بحرينيھري گنسلردرآمدي جديد به فلسفه اخالقكتاب٧٩٣٣تستي٢٠١۶كلیات فلسفه اخالق٣٣٩۵٢١٢٢٠٣۵٣

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١محسن جواديآشنايي با متون اخالقي اسالميآزمايشي ۵١٩٩تستي٢٠١۶آشنايي بامتون اخالق اسالمي۴٣٩۵٢١٢٢٠٣۵۴

موسسه ١٣٨٩٢٠١٠محمدحسین وقارورنر منسكياخالق در شش دين جھانكتاب٧۶٢۶تستي٢٠١۶اخالق مقايسه اي۵٣٩۵٢١٢٢٠٣۵۶
اطالعات

.مباحث ھندوئیسم، بودائیسم و مسیحیت مطالعه شود٢١٠٨

موسسه ١٣٧٨١٩٩٩انشاء هللا رحمتيپل ادواردزفلسفه اخالقكتاب٧٩٣٩تستي٢٠١۶تاريخ فلسفه اخالق۶٣٩۵٢١٢٢٠٣۵٧
فرھنگي تبیان

.مطالعه شود ١۶۶تا صفحه  ٧٢از صفحه ٣١۴

.مطالعه شود ١٠و  ٨، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٢١سمت١٣٨٣٢٠٠۴حسن میانداريديويد مک ناتننگاه اخالقي، درآمدي به فلسفه اخالقكتاب٩۵۴٨تستي٢٠١۶فرااخالق٧٣٩۵٢١٢٢٠٣۵٨

--پیام نور١٣٨٨٢٠٠٩محمدجواد اسماعیليمباني اخالق جھانيجزوه٧٢٣٢تستي٢٠١۶مباني اخالقي جھاني٨٣٩۵٢١٢٢٠٣۶٢

بررسي ديدگاھھا در (رابطه دين و اخالق كتاب٩١٠۵تستي٢٠١۶دين واخالق٩٣٩۵٢١٢٢٠٣۶٣
)مناسبات دين و اخالق

--بوستان١٣٨٩٢٠١٠سید محمد عالمي

غضب  -حب دنیا  -حسد  -اوج  -ريا  -احاديث جھاد نفس ۴۴رجاء١٣۶٨١٩٨٩)ره(امام خمیني ... آيت اچھل حديثكتاب٧٩٣٨تستي٢٠١۶اخالق اسالمي١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣۶۶
يقین ( احكام قلوب  -وسواس  -غیبت  -صبر  -فطرت  -

.مطالعه شود) حرص و رضا

اصل ھاي تشکیل خانواده، مودت و رحمت، تامین نیازھا، ٢١٨٩دريا١٣٨٨٢٠٠٩مصطفي دلشاد تھرانيسیره خانوادگي: سیره نبوي،دفتر چھارمكتاب٩۵۴٧تستي٢٠١۶اخالق خانواده١١٣٩۵٢١٢٢٠۴۶۵
تکريم، تفاھم و توافق، مدارا و سازگاري و اصل نفي 

.خشونت مطالعه شود

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ١سمینار١٢٣٩۵٢١٢٢٠۵٩١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ٢سمینار١٣٣٩۵٢١٢٢٠۵٩٢

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري ( سمینار ١۴٣٩۵٢١٢٢٠۶١٢

.جلد اول مروري بر اخالق پزشکي مطالعه شود١۵٠۵براي فردا١٣٨٣٢٠٠۴باقر الريجاني)جلد اول ( پزشك و مالحظات اخالقي كتاب٧۶۶۵تستي٢٠١۶)آموزش محور ( اخالق پزشكي ١۵٣٩۵٢١٢٢٠۶١۵

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ١۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

پژوھشگاه ١٣٨٧٢٠٠٨آل بويهمايكل پالمر)متن آموزشي فلسفه(مسائل اخالقيكتاب٧٩٣۶تستي٢٠١۶فلسفه اخالق درتفكرغربي١٧٣٩۵٢١٢٣۶٠٠١
علوم و فرھنگ

--

موسسه امام ١٣٨۵٢٠٠۶احمدحسین شريفيآيت هللا مصباح يزدينقد و بررسي مكاتب اخالقيكتاب۶٧۴٧تستي٢٠١۶فلسفه اخالق درتفكراسالمي١٨٣٩۵٢١٢٣۶٠٠٢
)ره(خمیني

.مطالعه شود ٣و  ٢بخش ھاي ١۴٩۶

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مھدي زماني١تاريخ فلسفه غرب آزمايشي ۵٢٠٧تستي۴٠٣٢متافیزيك عمومي درغرب١٩٣٩۵٢١٢٣۶٠٠٣

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مھدي زماني٢تاريخ فلسفه غرب آزمايشي ۵٢۶٠تستيمتافیزيك عمومي درغرب٣٩۵٢١٢٣۶٠٠٣

آشنايي با متون اخالق به زبان ٢٠٣٩۵٢١٢٣۶٠١٨
انگلیسي

به جز پاراگراف آخر ) Morality and moral philosophy( -١۶١پیام نور١٣٨٩٢٠١٠محمدعلي شماليمتون اخالقي به زبان انگلیسيآزمايشي ۵١٩٧تستي٢٠١۶
٢- )Nicomachban ethics) 3- (Ethics in aslamic)4- 
)Jami al-saadat)5- (An introduction to irfun ( مطالعه

.شود

مباني و رھیافتھاي اخالق زيست كتاب١٠٠٩۴تستي٢٠١۶اخالق زيست محیطي٢١٣٩۵٢١٢٣۶٠٢٠
محیطي

احمد عابدي سروستاني، منصور 
شاه ولي

انجمن حکمت ١٣٩١٢٠١٢
و فلسفه ايران

--

ويراست (ترجمه و شرح بدايه الحكمه كتاب٨٢۴۵تستي١۴٠٣٢فلسفه اسالمي ٢٢٣٩۵٢١٢٣۶٠٣٠
جلد اول) دوم 

--دارالفكر١٣٨٨٢٠٠٩علي شیروانيسیدمحمد حسین طباطبايي

.تا آخر كتاب مطالعه شود ٨از فصل ٣٨٠ققنوس١٣٨۵٢٠٠۶مسعود علیاھولمز. رابرت ال )ويراست سوم(مباني فلسفه اخالقكتاب٨٧۵٩تستي٢٢٠١۶نظريه ھاي اخالقي ٢٣٣٩۵٢١٢٣۶٠٣٣

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩ققنوس١٣٨۵٢٠٠۶مسعود علیاھولمز. رابرت ال )ويراست سوم(مباني فلسفه اخالقكتاب٨٧۵٩تستي١٢٠١۶نظريه ھاي اخالقي٢۴٣٩۵٢١٢٣۶٠٣۴
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٨:۵٣ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

)اخالق اسالمي(اخالق -۴٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

) حکمت حق تعالي (٢١از ابتداي کتاب تا ابتداي بحث ٢٣۶٣بوستان کتاب١٣٨٣٢٠٠۴مختار امنیانمباني فلسفه اسالميكتاب٩٩٨۴تستي٢٠١٢كلیات فلسفه اسالمي٢٣٩۵٢١٢٢٠١٣٨
.مطالعه شود

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١قاسم انصاريمباني عرفان و تصوفآزمايشي ۶٩٧٧تستي٢٠٨كلیات عرفان اسالمي٣٣٩۵٢١٢٢٠١۴۴

آشنايي باتاريخ وروشھاي ۴٣٩۵٢١٢٢٠١۴۵
تفسیرقرآن

شھروز  -ابراھیم فتح الھيتاريخ تفسیر قرآن كريمكتاب۶٢٧٩تستي٢٠١٢
ذالفقاري

--اسوه١٣٩٠٢٠١١

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢مھدي زمانيفلسفه اخالقآزمايشي ۵۵٩٨تستي٢٠٨فلسفه اخالق۵٣٩۵٢١٢٢٠٢٠٩

موسسه امام ١٣٨٨٢٠٠٩محمود رجبيانسان شناسيكتاب۶٧۴٩تستي٢٠١۶انسان شناسي۶٣٩۵٢١٢٢٠٣۵٢
)ره(خمیني

.ضمائم و زيرنويس ھا حذف شود۵٧٧

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١محسن جواديآشنايي با متون اخالقي اسالميآزمايشي ۵١٩٩تستي٢٠١۶آشنايي بامتون اخالق اسالمي٧٣٩۵٢١٢٢٠٣۵۴

اصل ھاي تشکیل خانواده، مودت و رحمت، تامین نیازھا، ٢١٨٩دريا١٣٨٨٢٠٠٩مصطفي دلشاد تھرانيسیره خانوادگي: سیره نبوي،دفتر چھارمكتاب٩۵۴٧تستي٢٠١۶اخالق خانواده٨٣٩۵٢١٢٢٠۴۶۵
تکريم، تفاھم و توافق، مدارا و سازگاري و اصل نفي 

.خشونت مطالعه شود

آشنايي بامتون اخالق به زبان ٩٣٩۵٢١٢٢٠۴۶٧
انگلیسي

 Summa Theologica2.Etics in Islamic.٢۴٣١١پیام نور١٣٨٩٢٠١٠محمد علي شماليآشنايي با متون اخالق به زبان انگلیسيآزمايشي ٩٩٣٧تستي٢٠١۶
Philosophy3.Awsaf al Ishraf4.jam,al- Saadat5.A n 

Introducton to Irfan6.Love in Christianity and Islam 
.مطالعه شود

--آسمان خیال١٣٨۵٢٠٠۶حمیده بحرينيھري گنسلردرآمدي جديد به فلسفه اخالقكتاب٧٩٣٣تستي٢٠١۶كلیات فلسفه اخالق١٠٣٩۵٢١٢٢٠۴۶٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ١سمینار١١٣٩۵٢١٢٢٠۵٩٣

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ٢سمینار١٢٣٩۵٢١٢٢٠۵٩۴

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري ( سمینار ١٣٣٩۵٢١٢٢٠۶١١

.جلد اول مروري بر اخالق پزشکي مطالعه شود١۵٠۵براي فردا١٣٨٣٢٠٠۴باقر الريجاني)جلد اول ( پزشك و مالحظات اخالقي كتاب٧۶۶۵تستي٢٠١۶)آموزش محور ( اخالق پزشكي ١۴٣٩۵٢١٢٢٠۶١۵

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ١۵٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

پژوھشگاه ١٣٨٧٢٠٠٨آل بويهمايكل پالمر)متن آموزشي فلسفه(مسائل اخالقيكتاب٧٩٣۶تستي٢٠١۶فلسفه اخالق درتفكرغربي١۶٣٩۵٢١٢٣۶٠٠١
علوم و فرھنگ

--

--امیركبیر١٣٨٨٢٠٠٩مصباح يزدي)جلد اول(اخالق در قرآن كتاب۶۵٧١تستي۴٠٣٢نظام اخالقي اسالم١٧٣٩۵٢١٢٣۶٠٢١

نشر بین الملل ١٣٩١٢٠٠٩مصباح يزديفلسفه اخالقكتاب٨٧٢٩تستينظام اخالقي اسالم٣٩۵٢١٢٣۶٠٢١
چاپ اول

--

علمي و ١٣٩٠٢٠١١به اھتمام خديو جمامام محمد غزاليكیمیاي سعادتكتاب۶٩٠۵تستي٢٠١۶اخالق و عرفان١٨٣٩۵٢١٢٣۶٠٢٢
فرھنگي

دوم ركن مبحث در شناخت نفس خويش و جلد  ١جلد۵۵۶
.تا آخر كتاب مطالعه شود) در منجیات ( چھارم مبحث 

مدرسه امام ١٣٨۶٢٠٠٧آيت هللا مكارم شیرازي)جلد اول(اخالق در قرآن كتاب٧٩٣۴تستي٢٠١۶آيات اخالقي قرآن كريم١٩٣٩۵٢١٢٣۶٠٢٣
)ع(علي 

--

حکومت امام علي ( جمال دولت محمودكتاب٧٧٠۴تستي٢٠١۶اخالق زمامداري٢٠٣٩۵٢١٢٣۶٠٢۴
)، حکومت موفق تاريخ)ع(

--دريا١٣٨٢٢٠٠٣مصطفي دلشاد تھراني

غضب  -حب دنیا  -حسد  -اوج  -ريا  -احاديث جھاد نفس ۴۴رجاء١٣۶٨١٩٨٩)ره(امام خمیني ... آيت اچھل حديثكتاب٧٩٣٨تستي٢٠١۶اخالق اسالمي فردي٢١٣٩۵٢١٢٣۶٠٢۵
يقین ( احكام قلوب  -وسواس  -غیبت  -صبر  -فطرت  -

.مطالعه شود) حرص و رضا

موسسه ١٣٧٨١٩٩٩محمد تقي مصباح يزدي٣اخالق در قرآن جلد كتاب١٠٠٩۵تستي٢٠١۶اخالق اسالمي اجتماعي٢٢٣٩۵٢١٢٣۶٠٢۶
آموزشي و 

پژوھشي امام 
خمیني

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

مباني و روش ھاي تربیتي در ٢٣٣٩۵٢١٢٣۶٠٢٧
اسالم

جلد (نگاھي دوباره به تربیت اسالمي كتاب٧٨٣٠تستي٢٠١۶
)اول

--مدرسه١٣٩٣٢٠١١خسرو باقري

مباني و روش ھاي تربیتي در ٣٩۵٢١٢٣۶٠٢٧
اسالم

جلد (نگاھي دوباره به تربیت اسالميكتاب٨٨١٣تستي
)دوم

.مطالعه شود ٩٧از ابتداي كتاب تا صفحه ١۵٠٢مدرسه١٣٨۶٢٠٠٧خسرو باقري

لطف  -كرمي نوري -كديور  -سیف )١(روان شناسي رشدكتاب٧۴٣٣تستي٢٠١۶روانشناسي رشد٢۴٣٩۵٢١٢٣۶٠٢٩
آبادي

.مطالعه شود ٣و  ٢، ١فصل ھاي ٧١٧سمت١٣٩٢٢٠١٣

--سمت١٣٩٠٢٠١١آبادي حسین لطف)٢(روانشناسي رشد كتاب٧۴٣۴تستيروانشناسي رشد٣٩۵٢١٢٣۶٠٢٩
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:١۵ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

فقه و مباني حقوق اسالمي-الھیات ومعارف اسالمي-۵٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

الھیات -٢٠: گروه آموزشي 
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انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

 Encyclopedia of Islam Essays onكتاب٧٩۶٢تستي٢٠١۶زبان خارجي٢٣٩۵٢١٢١٢٢۴٩
Major Concepts

از (احكام  - ١: پنج عنوان از عناوين مقاالت فقھي شامل١۵٠٠آدنا١٣٨٧٢٠٠٨سعیدسبزيان ، جمال نیكدست
از ابتداي (عقد  -٢، )تا پايان ھمان صفحه ٩ابتداي صفحه 

از ابتداي صفحه (بیع  - ٣، )٣٣تا پايان صفحه  ٢٨صفحه 
تا  ١٧٨از ابتداي صفحه (فتوا  -۴، )١٠٢تا پايان صفحه  ٩٧

تا پايان  ١٨۴از ابتداي صفحه (فقه  - ۵، )١٨٣پايان صفحه 
. .مطالعه شود) ٢٠١صفحه 

تا ابتداي (گفتارھاي اول و دوم بطور کامل و گفتار سوم ٢١۴٠دانشپذير١٣٨٨٢٠٠٩سیدمحمد صدريمبادي فقه واصولكتاب۶٩۴٨تستي٢٠١٢مبادي فقه واصول٣٣٩۵٢١٢٢٠٠٢٣
.مطالعه شود) بخش چھارم

الخلع " ، " الطالق " ، " النکاح " از جلد دوم ، مباحث ٢٠٣١سمت١٣٩٢٢٠١٣علیرضا امیني محمدرضا آيتي)٢(تحرير الروضه في الشرح المعه جلد كتاب٧٣۶٨تستي۵٢٠١٢فقه ۴٣٩۵٢١٢٢٠٢٣٧
با تأکید بر متن . ( مطالعه شود " اللعان " و " والمبارات 

) .عربي 

يا  -دارالفكر ١٣٨٣٢٠٠۴محمدرضا مظفر)متن عربي ( اصول الفقه كتاب٨۶١٩تستي١۴٠٣٢مباحث اصول ۵٣٩۵٢١٢٢٠٣۶٨
يكي از چاپھاي 

مو

مباحث مفاھیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل ١٢۴۵
تا ابتداي الباب ) المقصد الثالث(ومبین و مباحث الحجه 

.مطالعه شود) حجیه الظواھر(الخامس 

دارالحكمه ١٣٨٠٢٠٠١شیخ مرتضي انصاري)متن عربي(كتاب المكاسب كتاب٨٧۴٣تستي١۴٠٣٢فقه استداللي ۶٣٩۵٢١٢٢٠٣۶٩
 -) عالمه(

يايكي از چ

.از ابتداي کتاب البیع تا تنبیھات المعاماله مطالعه شود٢۴٢۴

موسسه ١٣٨٣٢٠٠۴فاضل المقدادابن عبدهللا السیوريكنزالعرفان في فقه القرآنكتاب۵٩٠۵تستي٢٠١۶آيات االحكام٧٣٩۵٢١٢٢٠٣٧٠
النشر 

االسالمي قم 
يا يكي از چاپ 

ھاي موجود

از ابتدا تا پايان مبحث دين " كتاب المكاسب " مبحث ١۵۶٩
: النوع االول  -يعني تا ابتداي بحث انواع توابع دين( 

به ( ، از ابتداء تا پايان "كتاب النكاح " و مبحث ... ) رھن 
نكاح " و " في اباحه المتعه " استثناي دو مبحث كوتاه 

.، مطالعه شود" ) االماء 

يا  -دارالفكر ١٣٨٣٢٠٠۴محمدرضا مظفر)متن عربي ( اصول الفقه كتاب٨۶١٩تستي٢٢٠١۶مباحث اصول ٨٣٩۵٢١٢٢٠٣٧١
يكي از چاپھاي 

مو

حجیه (تا آخر كتاب ) حجیه الظواھر(از الباب الخامس ١۴٧٢
، ) الظواھر ، شھره ، سیره ، تعادل وتراجیح و استصحاب

.مطالعه شود) القیاس(باستثناي بحث الباب الثامن 

دارالحكمه ١٣٨٠٢٠٠١شیخ مرتضي انصاري)متن عربي(كتاب المكاسب كتاب٨٧۴٣تستي٢۴٠٣٢فقه استداللي ٩٣٩۵٢١٢٢٠٣٧٢
 -) عالمه(

يايكي از چ

) القول في الخیار و اقسام و احکامه (از ابتداي بحث خیار ٢۴٢٧
و ھمچنین از ابتدا تا انتھاي مباحث خیار مجلس و خیار 

.غبن مطالعه شود

مدرسه االمام ١٣٨٠٢٠٠١ناصر مكارم شیرازيجلد دوم -القواعد الفقھیه كتاب٩٠٩٢تستي١٢٠١۶قواعدفقه ١٠٣٩۵٢١٢٢٠٣٧٣
علي ابن 
 -)ع(ابیطالب 

قم

قاعده حجیه قول ذي  -٢قاعده التسلط،  -١: ھفت قاعده١٨١٩
قاعده  -۵قاعده السبق،  -۴قاعده الحیازه،  -٣الید، 

قاعده الید  -٧قاعده مايضمن وما اليضمن و  -۶االتالف، 
.مطالعه شود

 ٣٠٧از المقصدالثالث من مقاصد الكتاب في الشك صفحه ۶٠مطبوعات ديني١٣٨١٢٠٠٢محمدامین انصاري بن مرتضي١جلد -فرائداالصول و ھورسائلكتاب٧٧۵٩تستي٣٢٠١۶مباحث اصول ١١٣٩۵٢١٢٢٠٣٧۴
االول تا آخر  -تا اول مبحث و ينبغي التنبیه علي امور

.مطالعه شود ٣٧٠صفحه 

الروضه البھیه في شرح اللمعه كتاب٧٩۵۵تستي٣٢٠١۶فقه استداللي ١٢٣٩۵٢١٢٢٠٣٧۵
)متن عربي(الدمشقیه 

.الحدود، القصاص و الديات مطالعه شود١۴۴۵ارغوان دانش١٣٨۴٢٠٠۵شھید ثاني

مدرسه االمام ١٣٨٠٢٠٠١ناصر مكارم شیرازيجلد دوم -القواعد الفقھیه كتاب٩٠٩٢تستي٢٢٠١۶قواعدفقه ١٣٣٩۵٢١٢٢٠٣٧۶
علي ابن 
 -)ع(ابیطالب 

قم

قاعده الغرور،  -٢قاعده عدم ضمان امین،  -١: ھفت قاعده١٨٢٠
قاعده التلف المبیع  -۵قاعده اللزوم،  -۴قاعده الخراج،  -٣

قاعده التلف في زمن الخیارممن الخیار له،  -۶قبل قبضه، 
.مطالعه شود" من ملک " و " االقرار" قاعده  -٧

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵حمید مسجد سرايي)ارث-وصیت(فقه تطبیقيآزمايشي ٩۵٢۶تستي٢٠١۶فقه تطبیقي١۴٣٩۵٢١٢٢٠٣٧٧

موسسه امام ١٣٨۴٢٠٠۵جعفر سبحاني٢جلد  -الوسیط في اصول الفقه كتاب۵٩٠٧تستي۴۴٠٣٢اصول فقه ١۵٣٩۵٢١٢٢٠۴٩٠
)ع(صادق

ياھرچاپ ديگر

يعني تا اول  ٨تا انتھاي مقصد ) اصول عملیه (٧از مقصد ۴٠۵
.مطالعه شود) اجتھاد و تقلید: خاتمه(

" ، " االقرار" ، " الوصیه " ،" الجعاله " ازجلد دوم ، مباحث ٢٠٣٢سمت١٣٩٢٢٠١٣علیرضا امیني محمدرضا آيتي)٢(تحرير الروضه في الشرح المعه جلد كتاب٧٣۶٨تستي۴٢٠١٢فقه ١۶٣٩۵٢١٢٢٠۵٧٢
مطالعه " المیراث " و " االطعمه واالشربه " ، " الغصب 

).با تکیه بر متن عربي . ( شود 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ١سمینار١٧٣٩۵٢١٢٢٠۵٩٧

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢)آموزش محور  ( ٢سمینار ١٨٣٩۵٢١٢٢٠۵٩٨

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقیق و تتبع نظري ( سمینار ١٩٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٩

روش تحقیق و ماخذشناسي٢٠٣٩۵٢١٢٢٠۶١٣
)آموزش محور ( 

مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي٢٠١۶
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

.مطالعه شود١٣و  ١٢، ١١، ١٠، ٧، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢٧سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نیا

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢١٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
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٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:٥٤
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يداصتقا مولع-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
داصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 اب تالداعم كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧يحيرشت و يتست۴٠۴٠يجنسداصتقا٣٣٩۵٢١٢٢١٠٩٧

)مود شخب( كيسالك ضورف
.دوش فذح راد هراتس ياھ شخبتمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 اب تالداعم كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨يحيرشت و يتستيجنسداصتقا٣٩۵٢١٢٢١٠٩٧
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخبتمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقاهوزج٩۵٠٣يتست٢٣٠١٨ هنايمدرخداصتقا۴٣٩۵٢١٢٢١١٢٣
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتست٢٣٠١٢ هنايم نالكداصتقا۵٣٩۵٢١٢٢١١٢۴
.دوش هعلاطم٥ لصفين١٣٨٨٢٠٠٩يركاش سابعزرتلاو.ا-درايل .يج. را. يپدرخ داصتقا يروئتباتك۶٧٢۶يتست۴٠٣٢درخداصتقا۶٣٩۵٢١٢٢١١٢۶

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ياھ لصفاسر١٣٨٨٢٠٠٩نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ)يضاير برقت( درخداصتقا يروئتباتك٧۶۴٢يتستدرخداصتقا٣٩۵٢١٢٢١١٢۶
 هحفص رخآ ات٣٠٦ هحفصزا( هبناج دنچ لارگتنا٨ لصفين١٣٩۴٢٠١۵يمظاك روپ نيسح دمحم٢ دلج نآ ياھدربراك و يمومع تابضايرباتك۶٧٢٢يتست٣٠٢۴داصتقا يارب تايضاير٧٣٩۵٢١٢٢١١٢٧

 هحفص رخآ ات٣٦٧ هحفص زا( اھ يرس٩ لصف و )٣۶۶
.دوش فذح )۴٣٢

.دوش هعلاطم٢٢ لصف رخآ ات١٠ لصف زانارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يتست٣٠٢۴)دشرا(يجنسداصتقا٨٣٩۵٢١٢٢١١٢٨
اسر١٣٩١٢٠١٢يتسرفون دمحميجنسداصتقا رد يعمجمھو دحاو هشيرباتك٧٧٣٧يتست)دشرا(يجنسداصتقا٣٩۵٢١٢٢١١٢٨

مرن ياھ هتسبدربراك قيقحت شور٩٣٩۵٢١٢٢١١٢٩
يرازفا

 زا ،٥٩ هحفص ات٥٦ هحفص زا ،٢٩ هحفص ات١ هحفص زاناژوف١٣٩٣٢٠١٢يكاخ اضرمالغيسيون همان ناياپ دركيور اب قيقحت شورباتك٩٠۶۵يتست٣٠٢۴
زا ،٢١٩ هحفص ات٢٠٥ هحفص زا ،٨١ هحفص ات٧٣ هحفص
 هحفص ات٨١ هحفص زا.دوش فذح باتک رخآ ات٣٠٣ هحفص
 دازآ هعلاطم يارب٢٣٥ هحفص ات٢١٩ هحفص زا و٩٧
.ديآ يمن مرت ناياپ نومزآ رد و دشاب يم وجشناد

 يباختنا تاعوضوم١٠٣٩۵٢١٢٢١١٣٠
يمالساداصتقارد

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

٢٠ ،١٩ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصفين١٣٩٢٢٠١٣يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يتست۴٠٣٢نالكداصتقا١١٣٩۵٢١٢٢١١٣١
.دوش هعلاطم٢٤ و٢٣ ،

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفين١٣٩٢٢٠١٣)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك٧٨٩۶يتست٣٠٢۴هعسوتداصتقا١٢٣٩۵٢١٢٢١١٣۵
رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠ينابايب ريگناهجيلوپ داصتقا يشيامزآ۵۴۵٧يتست٣٠٢۴يلوپداصتقا١٣٣٩۵٢١٢٢١١٣٧
.دوش فذح١٣ و٦ ،٥ ياھ لصفين١٣٩٢٢٠١٣بابرا اضر ديمحام وي_ نمرپ رجاريعيبط عبانم و تسيز طيحم داصتقاباتك۶٧١۴يتست٣٠٢۴تسيزطيحمداصتقا١۴٣٩۵٢١٢٢١١٣٨
رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يشاك دادادخ داھرفيتعنص داصتقاهوزج٧١٨٣يتست٣٠٢۴يتعنصداصتقا١۵٣٩۵٢١٢٢١١٣٩
 ناياپ عبانم يارب نآ دربراك و رازاب هيرظنباتك٧۵٣٠يتست٣٠٢۴عبانمداصتقا١۶٣٩۵٢١٢٢١١۴٠

ريذپ
تمس١٣٩١٢٠١٢نايدمحا ديجم

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يسنوي يلع يرافغ يداھيمالسا داصتقا هتفرشيپ يهقف ينابم يشيامزآ١٠٢٩٩يحيرشت٣٠٢۴مالساداصتقا يهقف ينابم١٧٣٩۵٢١٢٢١١۴١
يمالسا يرادكناب رانيمس١٨٣٩۵٢١٢٢١١۶۶

) روحم شزومآ (
 اب نآ هسياقم و يمالسا يرادكناب و لوپباتك٧۶۶٧يحيرشت٣٠٢۴

يراد هيامرس ماظن
نارگناوت١٣٨۵٢٠٠۶نايچنوتوت جريا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴) روحم شزومآ (ناريا داصتقا١٩٣٩۵٢١٢٢١١۶٧
 و رگداد هللادينلوي سمات و رتوك تربارداصتقا و قوقحباتك٧۵٩٢يتست٣٠٢۴) روحم شزومآ (قوقح داصتقا٢٠٣٩۵٢١٢٢١١۶٨

هوازھدماح
 هدكشھوژپ١٣٩١٢٠١٢

هاگشناد داصتقا
 سرددم تيبرت
 رون- نادمھ
ملع

.دوش هعلاطم١١ و٨ ،٦ ،٤ ياھ لصف

نادمھ ملع رون١٣٩١٢٠١٢يروس يلعيداصتقا ياھدربراك و اهيزاب هيرظنباتك٧٨٢٢يتست٣٠٢۴) روحم شزومآ (اهيزاب هيرظن٢١٣٩۵٢١٢٢١١۶٩
 رد يباختنا تاعوضوم رانيمس٢٢٣٩۵٢١٢٢١١٧٠

) روحم شزومآ (يمالسا داصتقا
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس٢٣٣٩۵٢١٢٢١١٧٩
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 روميت، يوقت يدهموفلودناگ ولراكناجللملا نيب داصتقاباتك٧۶٣٩يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(للملا نيب تراجت٢۴٣٩۵٢١٢٢١١٩٠
يدمحم

 هدكشھوژپ١٣٨٠٢٠٠١
يداصتقا روما

 ات١٧١ هحفص زا( ٤ ،)١٣٢ ات٩٧ هحفص زا( ٣ ياھ لصف
 و٢٥٧ ات٢٤١ هحفص زا و٢١٣ ات٢٠٩ هحفص زا( ۵ ،)١٨٩

 هحفص ات٣٢٥ هحفص زا( ٧ ،٦ ،)٣٠١ ات٢٨١ هحفص زا
.دوش فذح باتك رخآ ات٥٠١ هحفص زا٩ و٨ ،)۴٧٧

يكينورتكلا يرادكناب و لوپ٢۵٣٩۵٢١٢٢١١٩٢
)روحم شزومآ (

 ،يناطلس اليهس ،ينسح دونرفيكينورتكلا يرادكناب تيريدمباتك٧٧٩٧يحيرشت٢٠١۶
هيبارض هتشرف

نازبس نارهت١٣٩٢٢٠٠٨

.دوش هعلاطم٦٧ هحفص رخآ ات باتك ادتبازارون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧يشاكدادادخ داھرفيصصخت نابزهوزج٧٢٢٠يتست٣٠٢۴يصصخت نابز٢۶٣٩۵٢١٢٢۵٠١٢
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:٤٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمالسا داصتقا-٢٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
داصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يتنس داصتقا ياھ هيرظن دقن٣٣٩۵٢١٢٢١١٧٨
 شرگن اب درخ داصتقا ينابم رب يدمآردباتك٧۴٢١يحيرشت٣٠٢۴درخ داصتقا۴٣٩۵٢١٢٢١٢٠٣

يمالسا
تمس١٣٧٨١٩٩٩يمرک-زابريد- يراصنارفعجدمحم

 ناركفتم يداصتقا ياھ هشيدنا خيرات يشيامزآ۵۴۶۵يحيرشت٢٠١۶ناملسم نيركفتم يداصتقا دياقع۵٣٩۵٢١٢٢١٢٠۴
ناملسم

دوش فذح٣ و٢ ياھ شخب٤ لصف زا .رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يرافغ يداھ-ينسحلاوبا رغصا

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢يناحبس نسحيمالسا داصتقا هرتسگباتك٩۶٠۵يحيرشت١٣٠٢۴يمالسا داصتقا۶٣٩۵٢١٢٢١٢٠۵
تمس

.دوش هعلاطم٤ و٣ ،٢ ،١ ياھ شخب

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩يزعمريم نسحيمالسا دركيور اب نالك داصتقاباتك٧۶۴٠يحيرشت٣٠٢۴نالك داصتقا٧٣٩۵٢١٢٢١٢٠۶
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۴يحيرشت٣٠٢۴يجنسداصتقا٨٣٩۵٢١٢٢١٢٠٧
نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يحيرشتيجنسداصتقا٣٩۵٢١٢٢١٢٠٧

 تاراشتنا١٣٩١٢٠١٢يناحبس نسحيمالسا داصتقا هرتسگباتك٩۶٠۵يحيرشت٢٣٠٢۴يمالسا داصتقا٩٣٩۵٢١٢٢١٢٠٨
تمس

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ياھ شخب

 هسسؤم١٣٨١٢٠٠٢نايوسوم سابعيمالسا يرادکنابباتك٩۶٣۵يحيرشت٢٠١۶يمالسا يرادكنابو لوپ١٠٣٩۵٢١٢٢١٢٠٩
 يلوپ تاقيقحت
يلامو

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يسنوي يلع يرافغ يداھيمالسا داصتقا هتفرشيپ يهقف ينابم يشيامزآ١٠٢٩٩يحيرشت٢٠١۶مالسا يداصتقا ماكحا١١٣٩۵٢١٢٢١٢١٠
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴ناريا داصتقا١٢٣٩۵٢١٢٢١٢١١
 يمالسا داصتقا يملع يزادرپ هيرظنباتك٧۵٣١يحيرشت٢٠١۶داصتقا ملع يسانش شور١٣٣٩۵٢١٢٢١٢١٢

 داصتقا يملع يزادرپ هيرظن ناكما(
)نآ شور و يمالسا

تمس١٣٩١٢٠١٢يرظن اقآ نسح

 ، فادھا ينابم، مالسا يداصتقا ماظنباتك٩۶٠٧يحيرشت٢٠١۶مالسا يداصتقا ماظن١۴٣٩۵٢١٢٢١٢١٣
قالخاو يدربھار لوصا

 هاگشھوژپ١٣٩١٢٠١٢يزعم ريم نيسح ديس
 گنھرف
 هشيدناو
يمالسا

.دوش هعلاطم٢ و١ياھ شخب

 هاگشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣نايوسوم سابع ديس) کوکص( يمالسا يلام ياھرازباباتك٩۶٠۶يحيرشت٢٠١۶يمالسا يلام ياھرازبا١۵٣٩۵٢١٢٢١٢١۴
 گنھرف
 هشيدناو
يمالسا

٢ و١ ياھ لصف٢ شخب زا و لماک روطب١ شخب .
دوش هعلاطم

)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس١۶٣٩۵٢١٢٢١٢١۵
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 تاراشتنا١٣٨٨٢٠٠٩يودهم ريدغ١ يلامداصتقاباتك٩۶٠۴يحيرشت٢٠١۶يلام داصتقا١٧٣٩۵٢١٢٢١٢١۶
 مولع هاگشناد
يداصتقا

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقاهوزج٩۵٠٣يتست٣٠٢۴يتامدقم درخ داصتقا١٨٣٩۵٢١٢٢١٢١٧
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتست٣٠٢۴يتامدقم نالك داصتقا١٩٣٩۵٢١٢٢١٢١٨
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:٣٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمالسا داصتقا-٢٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
داصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 اب تالداعم كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧يحيرشت و يتست۴٠۴٠يجنسداصتقا٣٣٩۵٢١٢٢١٠٩٧

)مود شخب( كيسالك ضورف
.دوش فذح راد هراتس ياھ شخبتمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 اب تالداعم كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨يحيرشت و يتستيجنسداصتقا٣٩۵٢١٢٢١٠٩٧
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخبتمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقاهوزج٩۵٠٣يتست٢٣٠١٨ هنايمدرخداصتقا۴٣٩۵٢١٢٢١١٢٣
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتست٢٣٠١٢ هنايم نالكداصتقا۵٣٩۵٢١٢٢١١٢۴
 ياھ هشيدنا يقيبطت ليلحت۶٣٩۵٢١٢٢١١٧٢

ناملسم نيركفتم يداصتقا
 ناركفتم يداصتقا ياھ هشيدنا خيرات يشيامزآ۵۴۶۵يحيرشت٢٠١۶

ناملسم
دوش فذح٣ و٢ ياھ شخب٤ لصف زا .رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يرافغ يداھ-ينسحلاوبا رغصا

 نالك داصتقا يمالسا هيرظن٧٣٩۵٢١٢٢١١٧٣
هنايم يمالسا

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩يزعمريم نسحيمالسا دركيور اب نالك داصتقاباتك٧۶۴٠يحيرشت٣٠٢۴
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۴يحيرشت٣٠٢۴هنايم يجنسداصتقا٨٣٩۵٢١٢٢١١٧۴
نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يحيرشتهنايم يجنسداصتقا٣٩۵٢١٢٢١١٧۴

 درخ داصتقا يمالسا هيرظن٩٣٩۵٢١٢٢١١٧۵
هنايم يمالسا

 شرگن اب درخ داصتقا ينابم رب يدمآردباتك٧۴٢١يحيرشت٣٠٢۴
يمالسا

تمس١٣٧٨١٩٩٩يمرک-زابريد- يراصنارفعجدمحم

 يمالسا داصتقا يملع يزادرپ هيرظنباتك٧۵٣١يحيرشت٢٠١۶يمالسا داصتقا يسانش شور١٠٣٩۵٢١٢٢١١٧٧
 داصتقا يملع يزادرپ هيرظن ناكما(
)نآ شور و يمالسا

تمس١٣٩١٢٠١٢يرظن اقآ نسح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يتنس داصتقا ياھ هيرظن دقن١١٣٩۵٢١٢٢١١٧٨
 داصتقا هيرظن و ناريا داصتقا١٢٣٩۵٢١٢٢١١٨١

يمالسا
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

 اب نآ هسياقم و يمالسا يرادكناب و لوپباتك٧۶۶٧يحيرشت٢٠١۶يمالسا يلام و يلوپ ماظن١٣٣٩۵٢١٢٢١١٨٢
يراد هيامرس ماظن

نارگناوت١٣٨۵٢٠٠۶نايچنوتوت جريا

 اب يداصتقا يزير همانرب و هعسوت١۴٣٩۵٢١٢٢١١٨٣
يمالسا ينابم

 و يداصتقا هعسوت ريسم و مالساباتك١٠٢٩٣يحيرشت٣٠٢۴
يناسنا

 تلود يرقاب يلعيرگسع نيسح روخآ ريم سابع
يدابآ

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصفديفم هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵

 يقداص يدهمرسياو سناھاھدركراكو لوصا يمالسا يلام تيريدمباتك١٠٣٠٠يحيرشت٢٠١۶هتفرشيپ يمالسا يلام تيريدم١۵٣٩۵٢١٢٢١١٨۴
 نيسح ينادھاش
ينسحم

 ماما هاگشناد١٣٩٠٢٠١١
)ع(قداص

 براجت يرظن ينابم: يمالسا يرادكنابباتك١٠٢٩۶يحيرشت٢٠١۶يمالسا يرادكناب ماظن١۶٣٩۵٢١٢٢١١٨۵
يلمع

 نيسح و نايوسوم سابع ديس
يمسيم

 هدكشھوژپ١٣٩۴٢٠١۵
 يكناب و يلوپ
مراهچ تساريو

.دوش هعلاطم١٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

للملا نيب يمالسا يرادكناب١٧٣٩۵٢١٢٢١١٨۶
) روحم شزومآ (

 اب ييارگمھ رد ابر نودب يرادكنابباتك١٠٣٢٣يحيرشت٢٠١۶
يللملا نيب يرادكناب

 نيمھدزناش تالاقم هعومجم
يمالسا يرادكناب شيامھ

 هسسؤم١٣٨۴٢٠٠۵
 يلاع شزومآ
ناريا يرادكناب

.دوش هعلاطم٢٥٠ هحفص ات باتك لوا زا

 رصع رد يمالسا داصتقا هبرجت١٨٣٩۵٢١٢٢١١٨٨
) روحم شزومآ (رضاح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٩٣٩۵٢١٢٢١١٨٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٥ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤٣
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يژرنا داصتقا-٢٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
داصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 تيبرت هاگشناد١٣٧٨١٩٩٩نايدمحا ديجمتفن يدربراكو يرظن داصتقاباتك٩٧٨۶يتست٣٠٢۴يژرنا داصتقا٣٣٩۵٢١٢٢١٢٢۴

 سردم
 هدكشھوژپ
داصتقا

٢٠ ،١٩ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصفين١٣٩٢٢٠١٣يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يتست۴٠٣٢هتفرشيپ نالك داصتقا۴٣٩۵٢١٢٢١٢٢۵
.دوش هعلاطم٢٤ و٢٣ ،

 ناياپ عبانم يارب نآ دربراك و رازاب هيرظنباتك٧۵٣٠يتست٣٠٢۴يعيبط عبانم داصتقا۵٣٩۵٢١٢٢١٢٢۶
ريذپ

تمس١٣٩١٢٠١٢نايدمحا ديجم

 ات )يجراخ لداعت و يلخاد لداعت( ١٩٩ هحفص زا٦ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتست٢٣٠٢۴نالك داصتقا۶٣٩۵٢١٢٢١٢٣٧
٣١٤ هحفص زا٨ لصف ،)لصف هصالخ رس( ٢٠٨ هحفص
هحفص ات )سپيليف ينحنم زا لک هضرع ينحنم جارختسا(

 داصتقا( ٣٣٤ هحفص رد٣ دنب و )يراکيب عاونا رس( ٣٢٢
 ميامض و )لصف هصالخ رس( ٣٣٦ هحفص ات )هضرع شخب
.دوش فذح اھ لصف هيلک

.دوش هعلاطم٥ لصفين١٣٨٨٢٠٠٩يركاش سابعزرتلاو.ا-درايل .يج. را. يپدرخ داصتقا يروئتباتك۶٧٢۶يتست۴٠٣٢درخداصتقا٧٣٩۵٢١٢٢١٢٣٨
.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ياھ لصفاسر١٣٨٨٢٠٠٩نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ)يضاير برقت( درخداصتقا يروئتباتك٧۶۴٢يتستدرخداصتقا٣٩۵٢١٢٢١٢٣٨

.دوش هعلاطم٢٢ لصف رخآ ات١٠ لصف زانارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يتست٣٠٢۴يجنسداصتقا٨٣٩۵٢١٢٢١٢٣٩
The economics ofداصتقا هورگيژرنا داصتقا يصصخت نابزهوزج١٠٣٠۴يتست٣٠٢۴يصصخت نابز٩٣٩۵٢١٢٢١٢۴٠

energy volum 1 &11
edited by paul

stevens

رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

 نيمز ،تفن يسدنهم عماج يامنھارباتك٩٨٣٨يتست٣٠٢۴ديلوت و فاشتكا١٠٣٩۵٢١٢٢١٢۴١
ديلوت و يرافح ،فاشتكا ،تفن يسانش

 دمحا يلو ، هفيلخ دومحم
يدمحم دمحم اضر ريما،نايداجس

اوآ باتك١٣٩٠٢٠١١

 و زاگ ، ماخ تفن لقنو لمح١١٣٩۵٢١٢٢١٢۴٢
يتفن ياھ هدروارف

 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلعداوم لقن و لمح و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يتست٢٠١۶
رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا

 داهج١٣٨٩٢٠١٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

 و زاگ ، ماخ تفن لقنو لمح٣٩۵٢١٢٢١٢۴٢
يتفن ياھ هدروارف

 يعيبط زاگ لاقتنا و يروآرف ينابمباتك٩٨٣٩يتست
 سراپ تاسيسأت هب دركيور يانبمرب
يبونج

 ناسحا ، يناهبهب يبيسم اضر
زور شتآ

ژييآ١٣٩٠٢٠١١

 داهج تاراشتنا١٣٨٨٢٠٠٩يندماح رصانكيدروب لا دلانودهداس نابز هب يميشورتپباتك٩٨۴١يتست٢٠١۶يميشورتپ عيانص١٢٣٩۵٢١٢٢١٢۴٣
 يھاگشناد
نارهت دحاو

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقاهوزج٩۵٠٣يتست٢٣٠٢۴ درخ داصتقا١٣٣٩۵٢١٢٢١٢۴۴
.دوش فذح١٠ لصفين١٣٩٢٢٠١٣)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك٧٨٩۶يتست٣٠٢۴هعسوت داصتقا١۴٣٩۵٢١٢٢١٢۵١
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴ناريا داصتقا١۵٣٩۵٢١٢٢١٢۵٢
 روميت، يوقت يدهموفلودناگ ولراكناجللملا نيب داصتقاباتك٧۶٣٩يحيرشت٣٠٢۴للملا نيب تراجت١۶٣٩۵٢١٢٢١٢۵٣

يدمحم
 هدكشھوژپ١٣٨٠٢٠٠١

يداصتقا روما
 ات١٧١ هحفص زا( ٤ ،)١٣٢ ات٩٧ هحفص زا( ٣ ياھ لصف

 و٢٥٧ ات٢٤١ هحفص زا و٢١٣ ات٢٠٩ هحفص زا( ۵ ،)١٨٩
 هحفص ات٣٢٥ هحفص زا( ٧ ،٦ ،)٣٠١ ات٢٨١ هحفص زا

.دوش فذح باتك رخآ ات٥٠١ هحفص زا٩ و٨ ،)۴٧٧
تمس١٣٩٣٢٠١۴يكليكز يياباب يلع دمحميللملا نيب يبايرازابباتك١٠٢٨٢يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(للملا نيب يبايرازاب١٧٣٩۵٢١٢٢١٢۵۴
 نيب يناگرزاب قوقحو يلام لوصا١٨٣٩۵٢١٢٢١٢۵۵

)روحم شزومآ(للملا
 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٢٠١۶

ندرج دروف دربو
 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٥ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 نيب يناگرزاب قوقحو يلام لوصا٣٩۵٢١٢٢١٢۵۵
)روحم شزومآ(للملا

. دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵يوريش نيسحلا دبعللملا نيب تراجت قوقحباتك٩١٠٠يتست

يناگرزاب قاتا١٣٩٠٢٠١١يماما نايدمحم داوج دمحمنآ دربراكو يربراب هميب تايلكو لوصاباتك١٠٢٨١يتست٣٠٢۴يللملا نيب لقن و لمح هميب١٩٣٩۵٢١٢٢١٢۵۶
 نيب تراجت رد لقنو لمح هميب دربراكباتك١٠٣١٢يتستيللملا نيب لقن و لمح هميب٣٩۵٢١٢٢١٢۵۶

للملا
 لالج-يتالق مرتحم ميحر

نايماهس
ارتآ١٣٩٠٢٠١١

 شھوژپ(للملا نيب يبايرازاب٢٠٣٩۵٢١٢٢١٢۵٧
)روحم

.دوش فذح٦ شخبتمس١٣٩٣٢٠١۴يكليكز يياباب يلع دمحميللملا نيب يبايرازابباتك١٠٢٨٢يتست٣٠٢۴

 نيب يناگرزاب قوقح و يلام لوصا٢١٣٩۵٢١٢٢١٢۵٩
)روحم شھوژپ(للملا

 دليفرتسو فلدنر، سار نافتسا)لوا دلج( نيون يلام تيريدمباتك١٠١۵٧يتست٣٠٢۴
ندرج دروف دربو

 يناخناهج يلع
يروش يبتجمو

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵

 نيب يناگرزاب قوقح و يلام لوصا٣٩۵٢١٢٢١٢۵٩
)روحم شھوژپ(للملا

. دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵يوريش نيسحلا دبعللملا نيب تراجت قوقحباتك٩١٠٠يتست
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٥ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤٣
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يژرنا داصتقا-٢٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
داصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يرظن عبتت و قيقحت رانيمس٢٢٣٩۵٢١٢٢١٢۶٠
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٥ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤٦
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

كينورتكلا تراجت و داصتقا-٢٥ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
داصتقا-٢١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يدابع رفعجتاعالطا داصتقاباتك٩٧٨۵يتست٢٠١۶تاعالطااداصتقا٣٣٩۵٢١٢٢١٢٢٧
.دوش هعلاطم٥ لصفين١٣٨٨٢٠٠٩يركاش سابعزرتلاو.ا-درايل .يج. را. يپدرخ داصتقا يروئتباتك۶٧٢۶يتست۴٠٣٢هتفرشيپ درخ داصتقا۴٣٩۵٢١٢٢١٢٢٨

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ياھ لصفاسر١٣٨٨٢٠٠٩نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ)يضاير برقت( درخداصتقا يروئتباتك٧۶۴٢يتستهتفرشيپ درخ داصتقا٣٩۵٢١٢٢١٢٢٨
٢٠ ،١٩ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ لصفين١٣٩٢٢٠١٣يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يتست۴٠٣٢هتفرشيپ نالك داصتقا۵٣٩۵٢١٢٢١٢٢٩

.دوش هعلاطم٢٤ و٢٣ ،
 تراجت رب يدركيور اب يكينورتكلا تراجتباتك۶۶۵۶يتست١٣٠٢۴ يكينورتكلا تراجت۶٣٩۵٢١٢٢١٢٣٠

)مود تساريو( يعامتجا
.دوش فذح٩ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصفرگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵روپانالوم نيمار-نايحتف دمحم

- يوقت يدهموفلادناگولراك ناجللملا نيب تراجتباتك٩٨۴٢يحيرشت٢٠١۶للملا نيب تراجت٧٣٩۵٢١٢٢١٢٣١
نايدمحمروميت

 هدكشھوژپ١٣٨٠٢٠٠١
يداصتقا روما

.دوش هعلاطم٦ و٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف

.دوش هعلاطم٢٢ لصف رخآ ات١٠ لصف زانارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يتست٢٠١۶يجنس داصتقا٨٣٩۵٢١٢٢١٢٣٢
 يتاعالطا ياھمتسيس يحارط و ليلحتباتك۶۶۶١يتست٣٠٢۴رازفا مرن يسدنهم٩٣٩۵٢١٢٢١٢٣۴

رييغت لاح رد يايند رد
 يب تربار-رگنيز تس ويلبد ناج
درب يد نويتسا-نوسكج

-روپانالوم حالف نسح
لابنيرز-شخبدزيا م

.دوش فذح٩ و٨ ،٧ ،٦ ياھ لصفرگن يتآ١٣٩۵٢٠١۶

 يدركيور يكينورتكلا تراجت و بسكباتك١٠٢٩٨يتست٢٣٠٢۴ يكينورتكلا تراجت١٠٣٩۵٢١٢٢١٢٣۵
يتيريدم

 و ينيسح دادادخ ديمح ديس
 ريم نيسح و يزيزع رايرهش
ينيسح

 لماش سورد لصفرس اب طبترم تالاقم و باتک مامتتمس١٣٩٣٢٠١۴
 تراجت رد اھ ملع هعسوت ،شناد تيريدم ،يرکف هيامرس
 يراجت نامزاس رد تيقفوم يريگ هزادنا ، يکينورتکلا
.دوش هعلاطم

 و تاعالطا يروآ نف تايلك١١٣٩۵٢١٢٢١٢٣۶
تاطابترا

 ونينولو ادنيل ، نابروت ميرفيياتاعالطا يروانف لوصاباتك٩٨۴٣يتست٣٠٢۴
ناراكمھو

- رف جات گنشوھ ريما
روپ انالوم نيمار

رگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵

 ات )يجراخ لداعت و يلخاد لداعت( ١٩٩ هحفص زا٦ لصفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينامحر روميت٢ نالك داصتقا يشيامزآ۵٢٧٢يتست٢٣٠٢۴نالك داصتقا١٢٣٩۵٢١٢٢١٢٣٧
٣١٤ هحفص زا٨ لصف ،)لصف هصالخ رس( ٢٠٨ هحفص
هحفص ات )سپيليف ينحنم زا لک هضرع ينحنم جارختسا(

 داصتقا( ٣٣٤ هحفص رد٣ دنب و )يراکيب عاونا رس( ٣٢٢
 ميامض و )لصف هصالخ رس( ٣٣٦ هحفص ات )هضرع شخب
.دوش فذح اھ لصف هيلک

رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يمرهج يوسوم هناگي٢ درخ داصتقاهوزج٩۵٠٣يتست٢٣٠٢۴ درخ داصتقا١٣٣٩۵٢١٢٢١٢۴۴
 ناشخرد اضريلع و يقداص يدهميكينورتكلا تراجت يژتارتساباتك١٠٢٩٢يتست٢٠١۶كينورتكلا تراجت ياهيژتارتسا١۴٣٩۵٢١٢٢١٢۴۵

 روپ هلا يلو و يونھد دمحم و
نايك

 دازآ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴
روباشين دحاو

 ، يماجرف بوقعيdave cheffeypr -smithيكينورتكلا يباي رازاب لماك عجرمباتك١٠٣١۶يتست٢٠١۶يتنرتنيا يباي رازاب١۵٣٩۵٢١٢٢١٢۴۶
 ، روپ انالوم نيمار
يمرك نارهم

 هحفص زا( ٣ ،)لصف رخآ ات١١٧ هحفص زا( ٢ ياھ لصفراگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵
 و٢٣٧ هحفص رس ات٢٢٢ هحفص زا( ٤ ،)لصف رخآ ات١٧٧
 ،)لصف رخآ ات٢٨٤ هحفص زا( ٥ ،)لصف رخآ ات٢٤٠ هحفص
رخآ ات٥١٩ هحفص زا( ٨ ،)لصف رخآ ات٤١٤ هحفص زا( ٧ ،۶
.دوش فذح باتک رخآ ات١٠ و٩ ،)لصف

 تراجت يقالخا و يقوقح لئاسم١۶٣٩۵٢١٢٢١٢۴٧
يكينورتكلا

.دوش فذح٧ و٦ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴ناسلا يفطصميکينورتکلا تراجت قوقحباتك١٠١۵٣يتست٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يرظن عبتت و قيقحت رانيمس١٧٣٩۵٢١٢٢١٢۴٨
 تراجت رب يدركيور اب يكينورتكلا تراجتباتك۶۶۵۶يتست٢٠١۶يكينورتكلا يرادكنابو لوپ١٨٣٩۵٢١٢٢١٢۴٩

)مود تساريو( يعامتجا
.دوش هعلاطم٨ و٧ ياھ لصفرگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵روپانالوم نيمار-نايحتف دمحم

 ،يناطلس اليهس ،ينسح دونرفيكينورتكلا يرادكناب تيريدمباتك٧٧٩٧يتستيكينورتكلا يرادكنابو لوپ٣٩۵٢١٢٢١٢۴٩
هيبارض هتشرف

نازبس نارهت١٣٩٢٢٠٠٨

 رد يرتشم اب طابترا تيريدم١٩٣٩۵٢١٢٢١٢۵٠
يكينورتكلا تراجت

 رشن و پاچ١٣٩۵٢٠١۶يرديح نمهب ، يهلا نابعشيرتشم اب طابترا تيريدمباتك١٠٢٨۶يتست٢٠١۶
يناگرزاب

.دوش فذح٩ لصف اب طبترم تالاقم و٦ ،٥ ياھ لصف

 يراينيجريو ،امنهدوتس ههلاداصتقا هتشر نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٧٣١۴يتست٣٠٢۴يصصخت نابز٢٠٣٩۵٢١٢٢١٢۶٢
يزاريش يدمحماقآ ،يدمحا

.دوش هعلاطم٢١ و١٨ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٢ ،١١ ياھ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢

 يروآ نف نايوجشناد يارب يسيلگناباتك٩٨۴۴يتستيصصخت نابز٣٩۵٢١٢٢١٢۶٢
تاعالطاو

.دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٢٢٠١٣نايئازريم اضر ديحو
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دانشگاه پيام نور
١٢:١٠ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري-١٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

علوم اجتماعي -٢٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
حسن  -محمود عليمحمديزبان انگليسي عموميآزمايشي ۵٠٢٧تستي٣٠١٨زبان خارجي٢٣٩۵٢١٢١٢٢۵۶

خليلي
پيام نور١٣٩٢٢٠١٣

چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
سازمان ١٣٧٧١٩٩٨آذر قباديكاترين ميلر)رويكرد ھا و فرايندھا( ارتباطات سازمانيكتاب٧۶٣١تستي٣٠١۶ارتباطات سازماني۴٣٩۵٢١٢٢٢٢٢۵

مديريت 
صنعتي

دانشگاه پيام ١٣٩۵٢٠١۶فرحناز مصطفوي کھنگيارتباطات توسعهجزوه١٠٠۵۴تستي٣٠١۶ارتباطات وتوسعه۵٣٩۵٢١٢٢٢٢٢۶
نور

مديريت راھبردي در رسانه از نظريه تا كتاب٩٧٨٢تستي٢٠١۶مديريت ارتباطات جمعي۶٣٩۵٢١٢٢٢٢٢٧
اجرا

علي اكبر فرھنگي و ...كونگ،لوسي
ھمكاران

دانژه١٣٨٩٢٠١٠

درآمدي بر كاربرد آمار در تحقيقات كتاب۶۴۶٧تستي٢٠١۶كاربرد آماردرپژوھش ھاي ارتباطي٧٣٩۵٢١٢٢٢٢٣٢
اجتماعي

-يحيي علي باباييدانكن كرامر
امير ملكي

مطالعه شود ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢

ھمراه با برنامه(روشھاي پيشرفته آماري كتاب۶۴٧۶تستيكاربرد آماردرپژوھش ھاي ارتباطي٣٩۵٢١٢٢٢٢٣٢
)ھاي كامپيوتري

.مطالعه شود ۵فصل دانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١كريم منصورفر

در تحقيقات  spssراھنماي جامع كاربردكتاب٧٩۶٠تستيكاربرد آماردرپژوھش ھاي ارتباطي٣٩۵٢١٢٢٢٢٣٢
پيمايشي

كرم حبيب پور گتابي، رضا صفري 
ش

مطالعه شود ٧٠١تا صفحه  ٣٠۴از صفحه لويه١٣٩١٢٠١٢

مباني پژوھش در ارتباطات ٨٣٩۵٢١٢٢٢٢۴٢
اجتماعي

مباني نظري و عملي پژوھش در علوم كتاب۶٩٢٩تستي٢١١۶١۶
انساني و اجتماعي

رشد١٣٩٢٢٠١١علي دالور

كاربرد نرم افزار كامپيوتر در ٩٣٩۵٢١٢٢٢٢۴٣
پژوھش ھاي ارتباطي

پيام نور١٣٩٠٢٠١١مژده كيانيكاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعيآزمايشي ۵٢١٧تستي١١٨١۶

 -دانيل رايف استفن ليسيتحليل پيامھاي رسانه ايكتاب٩۵٣٧تستي٢١١۶١۶تحليل محتوي پيام ھاي ارتباطي١٠٣٩۵٢١٢٢٢٢۴۴
فردريك جي فيكو

مھدخت بروجردي 
علوي

سروش١٣٩١٢٠١٢

دانشگاه پيام ١٣٩۵٢٠١۶فرحناز مصطفوي کھنگيحقوق ارتباطاتجزوه١٠٠۵۵تستي٣٠٢۴مباني حقوق بين المللي ارتباطات١١٣٩۵٢١٢٢٢٢۵١
نور

نظريه ھا و مفاھيم ارتباطات ١٢٣٩۵٢١٢٢٢٢۵٢
اجتماعي

دانشگاه تھران١٣٩٢٢٠١٣عليرضا دھقانجميز تانگارد -ورنر جوزف سورين نظريه ھاي ارتباطاتكتاب۶۵۶٣تستي٣٠٢۴

بررسي پوشش خبري وسائل ١٣٣٩۵٢١٢٢٢٢۵٣
ارتباط جمعي بين المللي

بررسي پوشش خبر رسانه يي بين كتاب٩٨٢٨تستي١١٨١۶
المللي

خجسته١٣٩٠٢٠١١رحمان سعيدي

آينه-تھران١٣۶١١٩٨٢بھروز تورانيجورج آھوكوجامعه شناسي سينماكتاب٩٨٢۴تستي٢٠١۶جامعه شناسي سينما١۴٣٩۵٢١٢٢٢٢۵۴
فرايند ( روزنامه نگاري درايران١۵٣٩۵٢١٢٢٢٢۶١

)وعوامل موثر برآن 
اصول روزنامه نگاري انچه دست اندر كتاب١٠۴۴٨تستي٢٠١۶

كاران بايد بدانند و عامه بايد توقع داشته 
باشند

روزنامه ١٣٨٩٢٠١٠حميد زاھديبيل كواك و تام رزن سيتيل
اطالعات

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري (سمينار ١۶٣٩۵٢١٢٢٢٢۶٢
متون ارتباطات  ١زبان تخصصي ١٧٣٩۵٢١٢٢٢٣٠٨

اجتماعي
 -حسن خليلي-غالمرضا ارجمندي١زبان تخصصي علوم اجتماعي آزمايشي ۵۵٨١تستي٢٠١۶٠

عبدالعلي رحيمي
پيام نور١٣٩٠٢٠١١

رسا١٣٩٢٢٠١٣علي اكبر فرھنگي)جلد اول مباني(ارتباطات انسانيكتاب۵٩١۴تستي٣٠١٨٠مباني ارتباطات انساني١٨٣٩۵٢١٢٢٢٣١٨
فيروزه١٣٩٠٢٠١٠محمد دادگرانمباني ارتباطات جمعيكتاب۵٨٢٣تستي٣٠١٨٠مباني ارتباطات جمعي ١٩٣٩۵٢١٢٢٢٣٢٠
حقوق و مسئو ليتھاي روزنامه ٢٠٣٩۵٢١٢٢٢٣٣٨

نگاري
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶فرحناز مصطفوي كھنگيحقوق و مسئوليت ھاي روزنامه نگاريجزوه١٠٠٣٧تستي٢٠١٢٠
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٩:٢٠
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يگنھرف تاعلاطم شيارگ يعامتجا مولع-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يعامتجا مولع-٢٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 ميھافم- يسانش هعماج ينابم١٢٢٢٠٠٢

٢ يساسا
 يعامتجا مولع هتشر رد يسانشراك عطقم نايوجشناد١٣۵۶ين١٣٩١٢٠١٢يشواچ نسحدرب نراك يراكمھاب زنديگ ينوتنآيسانش هعماجباتك۶٧١٨يتست٢٠١٢

 يعامتجا يزير همانرب ، يعامتجا يراكددم ياهشيارگ
 يارب يعامتجا هافر و نواعت و يرگشھوژپ ، هافر و نواعت
 :)٢( يساسا ميھافم- يسانش هعماج ينابم سرد
٤ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :دنيامرف هعلاطم ار ريز تاحفص
 يلا٩١٦ تاحفص٢١و٢٠ ياھ لصف١٥١ يلا١ تاحفص

يلوبق نايوجشناد .دنيامرف هعلاطم هحفص٢١٩ً اعمج٩٨۴
 ينابم سرد يسانش هعماج هتشر دشرا عطقم رد
 زا يكي ناونع هب٢ يساسا ميھافم يسانش هعماج
 تاحفص٤-٣-٢-١ لوصف دياب هك دشاب يم يناربج سورد
 تاحفص٢١و٢٠ ياهلصف دني امن هعلاطمار١٥١ يلا١

.دنيامن هعلاطمار٩٨٤ يلا٩١۶
 تاليا يسانش هعماج١٢٢٢٠١٧

ناريارياشعو
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴ينابر لوسر و يدمحا بوقعيرياشع و تاليا يسانش هعماج يشيامزآ٨٩٣٢يتست٢٠٨

 تمسق رد مجرتم هكنيا مغر يلع هك تسا ركذ ناياش١٣۵٨رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يبيان گنشوھركيب .لا زرتيعامتجا مولع رد يرظن قيقحت شورهمانسرد۵١٠٢يتست٣٠١٨يرظن قيقحت شور١٢٢٢٠٢١
 هدرك يفرعم دازآ هعلاطم يارب ار رخآ شخب راتفگ شيپ
 يم باتك لك هعلاطم هب مزلم نايوجشناد اما تسا
.دنشاب

 يسانش هعماج١٢٢٢٠٢٢
يعامتجا ياهيرباربانواھرشق

 ياهيرباربان و اھرشق يسانش هعماج يشيامزآ۵٢۴۴يتست٢٠٨
يعامتجا

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠كلم نسح

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١نافلوم هورگناريا يعامتجا لياسم يسرربهمانسرد۵١٠٣يتست٣٠١٨ناريا يعامتجا لئاسم يسررب١٢٢٢٠٣۶
)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتست١١٨١۶)يمك ياھ شور(١قيقحت شور١٢٢٢٢٣٣

 دحتم دومحم) مجرتم
)راتساريو(

.دوش فذح١٥ و١٢ ،٩ ،٦ ياھ لصف١١۵۵هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨

 لازوپورپ( قيقحت حرط نيودت يامنھارباتك٨١٠۵يتست)يمك ياھ شور(١قيقحت شور١٢٢٢٢٣٣
)يسيون

 و هعماج١٣٩١٢٠١٢يلاش يرفص اضر
گنھرف

--

 يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتست)يمك ياھ شور(١قيقحت شور١٢٢٢٢٣٣
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 مود دلج٤٩٢-٢٠٥هحفص زا٧-٦-٥-٤ ياھ لصف:لوا دلج٢١٧۵تمس١٣٩٠٢٠١١لضاف اضريبب لرا
دوش هعلاطم٨٣٨-٤٩٧هحفص زا١٢-١١-٩-٨ ياھ لصف

--سونقق١٣٩٢٢٠١٣يدمحمتيوارب فج و رنليموردنآرصاعم يگنھرف هيرظن رب يدمآردباتك٩٨٠٧يتست٣٠٢۴يگنھرف ياھ هيرظن١٢٢٢٢٣۴
 هيلك( دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ياھ لصف٢۴۵۴شورس١٣٩١٢٠١٢يديجم زربيرفستينوج يرم و يرم لاھ .ر ناجيتخانش هعماج هاگديد زا گنھرفباتك٩٨٠٨يتست٢٠١۶يگنھرف يسانش هعماج١٢٢٢٢٣۵

)دوش فذح اھ تسويپ
 ،موسر و بادآ :ناريا يسانش مدرمباتك٩٨١٠يتست٢٠١۶ناريا يگنھرف يسانش مدرم١٢٢٢٢٣۶

رنھ و گنھرف
--شنيرفآ١٣٨٩٢٠١٠يرالاس ديشهم

 يسانش هعماج ياھ هيرظن١٢٢٢٢٣٧
هتفرشيپ

 نارود رد يسانش هعماج ياھ هيرظنباتك۶٣١۶يتست٣٠٢۴
رصاعم

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصف١٠۶٢يملع١٣٨٩٢٠١٠يثالث نسحمرزتير جروج

 دازآ هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يريرح الجنيفيك شھوژپ ياھ شور و لوصاباتك٧٩٢۶يتست١١٨١۶)يفيك(٢ قيقحت شور١٢٢٢٢۴۶
 دحاو-يمالسا
تاقيقحت مولع

--

.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ،١ياھ لصف٢٢١۴ريوك١٣٨٩٢٠١٠يدمحا بوقعيلزلو نيتسيرك،تراهلگنيا دلانوريساركومد و يگنھرف رييغت ،يزاسونباتك٧٨٢۶يتست٢٠١۶يگنھرف تارييغت١٢٢٢٢۴٧
--رشن باتك١٣٩١٢٠١٢انالوم ديمحيگنھرف نايم و للملا نيب تاطابتراباتك٩٨١٧يتست٢٠١۶يگنھرف نيب تاطابترا١٢٢٢٢۴٨
 يزير همانرب و يراذگتسايس ينابمباتك١٠٠۴٧يتست٢٠١۶يگنھرف روما يزير همانرب١٢٢٢٢۶٣

يگنھرف
 ديس و يدابآ تلود يميظع ريما
يحلاص اضر

 هدکشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣
 تاقيقحت
کيژتارتسا

--

-يبيصم-يناضمر...و لميز-رمياهکروھ-لب لينادگنھرف يرظن لئاسمباتك١٠٠۴٨يتست٢٠١۶يگنھرف لئاسم١٢٢٢٢۶۴
....و يدروجال

 و گنھرف ترازو١٣٩٠٢٠١١
يمالسا داشرا

 و پاچ نامزاس
تاراشتنا

--

.دوش هعلاطم٩ و٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٣۴ناور رشن١٣٩٣٢٠١۴يميرك فسوياليان- نريب ناد- نوراب ترباريعامتجا يسانشناورباتك٨۶٩٣يتست٢٠١۶يعامتجا يسانش ناور١٢٢٢٢۶۵
--هماكهم١٣٩٢٢٠١٣ييامنھر يقت دمحميرگشدرگ و تغارف تاقواباتك۶١٢۶يتست٢٠١۶تغارف تاقوا يسانش هعماج١٢٢٢٢۶۶
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرطن عبتتو قيقحت( رانيمس١٢٢٢٢۶٧
 شزوما( گنھرفو ندمت خيرات١٢٢٢٢۶٨

)روحم
--فراعم رشن١٣٩٣٢٠١۴يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يحيرشت٢٠١۶

--ين رشن١٣٩٣٢٠١۴يداھرف مظاکيبسارت ديويدگنھرف و داصتقاباتك١٠٠۴٩يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( گنھرفو داصتقا١٢٢٢٢۶٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٨:٣١
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يعامتجا هافر يزير همانرب-١٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يعامتجا مولع-٢٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 ميھافم- يسانش هعماج ينابم١٢٢٢٠٠٢

٢ يساسا
 يعامتجا مولع هتشر رد يسانشراك عطقم نايوجشناد١٣۵۶ين١٣٩١٢٠١٢يشواچ نسحدرب نراك يراكمھاب زنديگ ينوتنآيسانش هعماجباتك۶٧١٨يتست٢٠١٢

 يعامتجا يزير همانرب ، يعامتجا يراكددم ياهشيارگ
 يارب يعامتجا هافر و نواعت و يرگشھوژپ ، هافر و نواعت
 :)٢( يساسا ميھافم- يسانش هعماج ينابم سرد
٤ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :دنيامرف هعلاطم ار ريز تاحفص
 يلا٩١٦ تاحفص٢١و٢٠ ياھ لصف١٥١ يلا١ تاحفص

يلوبق نايوجشناد .دنيامرف هعلاطم هحفص٢١٩ً اعمج٩٨۴
 ينابم سرد يسانش هعماج هتشر دشرا عطقم رد
 زا يكي ناونع هب٢ يساسا ميھافم يسانش هعماج
 تاحفص٤-٣-٢-١ لوصف دياب هك دشاب يم يناربج سورد
 تاحفص٢١و٢٠ ياهلصف دني امن هعلاطمار١٥١ يلا١

.دنيامن هعلاطمار٩٨٤ يلا٩١۶
 تافارحنا يسانش هعماج١٢٢٢٠١۴

يعامتجا
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يياراخب دمحايعامتجا تافارحنا يسانش هعماج يشيامزآ۵۵۶٠يتست٢٠٨

 تمسق رد مجرتم هكنيا مغر يلع هك تسا ركذ ناياش١٣۵٨رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يبيان گنشوھركيب .لا زرتيعامتجا مولع رد يرظن قيقحت شورهمانسرد۵١٠٢يتست٣٠١٨يرظن قيقحت شور١٢٢٢٠٢١
 هدرك يفرعم دازآ هعلاطم يارب ار رخآ شخب راتفگ شيپ
 يم باتك لك هعلاطم هب مزلم نايوجشناد اما تسا
.دنشاب

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينايك هدژمناريا يسانش تيعمج يشيامزآ٨٨٧۶يتست٢٠٨ناريا يسانش تيعمج١٢٢٢٠٣۵
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١نافلوم هورگناريا يعامتجا لياسم يسرربهمانسرد۵١٠٣يتست٣٠١٨ناريا يعامتجا لئاسم يسررب١٢٢٢٠٣۶
 هافر و هعسوترد قيقحت شور١٢٢٢٢٢٨

يعامتجا
)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتست٢٠١۶

 دحتم دومحم) مجرتم
)راتساريو(

.دوش فذح١٥ و١٢ ،٩ ،٦ ياھ لصف١١۵۵هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨

 هافر و هعسوترد قيقحت شور١٢٢٢٢٢٨
يعامتجا

 لازوپورپ( قيقحت حرط نيودت يامنھارباتك٨١٠۵يتست
)يسيون

 و هعماج١٣٩١٢٠١٢يلاش يرفص اضر
گنھرف

--

 هافر و هعسوترد قيقحت شور١٢٢٢٢٢٨
يعامتجا

 يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتست
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 مود دلج٤٩٢-٢٠٥هحفص زا٧-٦-٥-٤ ياھ لصف:لوا دلج٢١٧۵تمس١٣٩٠٢٠١١لضاف اضريبب لرا
دوش هعلاطم٨٣٨-٤٩٧هحفص زا١٢-١١-٩-٨ ياھ لصف

 و تكراشم ياھ هيرظن١٢٢٢٢٢٩
يتكراشم ياهنامزاس

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يشلاطيتكراشم يزير همانربهوزج٧٠٣٨يتست٣٠٢۴

--رايزام١٣٩١٢٠١٢يدھاز داوجدمحميرباربان و هعسوتباتك۵٨۶۵يتست٢٠١۶هعسوت يسانش هعماج١٢٢٢٢٣٠
 هيرظن ياهھاگديد :يعامتجا يرباربانباتك٩٨١١يتست٢٠١۶يعامتجا يدنبرشق و يرباربان١٢٢٢٢٣١

رصاعم و كيسالك نازادرپ
 و شوپ هايس دمحمپرگ دراودا

هداز يورغ
--رصاعم١٣٨٧٢٠٠٢

 شخب ياهنامزاسو اهتسايس١٢٢٢٢٣٨
يمومع

 نيمات شھوژپ١٣٨٩٢٠١٠يقداص و يديعسروم كيلب نكيعامتجا يراذگتسايس رب يا همدقمباتك۵٩١٧يتست٢٠١۶
يعامتجا

.دوش هعلاطم١٢ و١٠ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ،١ ياھ لصف٢١۶٩

 هافر لئاسمو اهنامزاس رانيمس١٢٢٢٢٣٩
ناريا يعامتجا

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 هافر ياهتسايسواھ هيرظن١٢٢٢٢۴٠
يعامتجا

 يعامتجا ياھ تسايس هافر هيرظنباتك٩٨١٨يتست٣٠١۶
تسيچ

 ماگ تاراشتنا١٣٨۵٢٠٠۶روپنويامھ زمرھكيرتپزتيف ينوت
 شرافس هب ون
 يلاع هسسوم
 نيمات شھوژپ
يعامتجا

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٨

ينااسر كمك ياهمتسيس دركراك١٢٢٢٢۴١
ديدجو يتنس

 هعسوترد يتلود ريغ ياهنامزاس شقنباتك٩٨١٩يتست٢٠١۶
رادياپ

--رايزام١٣٨٨٢٠٠٩يدھاز داوجدمحم

 نيرسن مثيم و نايسابع هللا تزعهافر داصتقاباتك١٠٢٧١يتست٢٠١۶هافرداصتقا١٢٢٢٢۴۵
تسود

 هحفص زا( ٦ ،)٨٨ هحفص ات٨١ هحفصزا( ٣ ياھ لصف٢٣٣١ملعرون١٣٩١٢٠١٢
١٠ ،٩ ،)لصف رخآ ات١٩٧ هحفص زا( ٧ ،)٦ لصف رخآات١۵۴

.دوش فذح١٥ و١٤ ،١٢ ،)٢٩٩ ات٢٨٨ هحفص زا( ١١ ،
 :يعامتجا ياھ تيامح و هافر تلودباتك٩٨٢١يتست٢٠١۶هافر و يعامتجا راتخاس١٢٢٢٢۵۵

ييادز رقف ياھدربھار
 يلاع هسسوم١٣٨۴٢٠٠۵روپنويامھ زمرھتنارب انايتسيرك

 نيمات شھوژپ
يعامتجا

--

 يزير همانرب ياهكينكتو اهشور١٢٢٢٢۵۶
يعامتجا هافر

تخانش زا يمومع هزوح ردد يزير همانربباتك٩٨٢٢يتست٢٠١۶
لمع ات

و نكسم ترازو١٣٨٧٢٠٠٨يماوقا فراعنم ديرف ناج
يزاسرهش

.دوش هعلاطم٢ و١ياھ شخب۴٣٩

.دوش هعلاطم١٣ و١٢ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٣١۵ريوك١٣٨٩٢٠١٠يدمحا بوقعيلزلو نيتسيرك،تراهلگنيا دلانوريساركومد و يگنھرف رييغت ،يزاسونباتك٧٨٢۶يتست٢٠١۶يعامتجا هافر يگنھرف طيارش١٢٢٢٢۵٧
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يقارع هللا تزع ديسراك قوقحباتك٨۴۵۴يتست٢٠١۶ يعامتچا هافر قوقح١٢٢٢٢۵٨
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت (رانيمس١٢٢٢٢۵٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٨:٣١
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يعامتجا هافر يزير همانرب-١٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يعامتجا مولع-٢٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 شيامآ و يا هقطنم يزير همانرب١٢٢٢٢۶٠

)روحم شزومآ(نيمزرس
 اهيروئت( يا هقطنم هعسوت و يزير همانربباتك٨۶۴٧يتست٢٠١۶

)اهكينكت و
--نيبشوخ١٣٨٩٢٠١٠يرتنالك
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٠٤
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسانش تيعمج-٤٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يعامتجا مولع-٢٢ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو٤( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩۶
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينايك هدژميعامتجا مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵٢١٧يتست١٢٨٣٢يعامتجا مولعردرتويپماكدربراك١١١۵٠٠١
٢٠٧ هحفص ات١٨٧ هحفص زا و٢٦ هحفص ات٣ هحفص زا٢٨۶رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميركيعامتجا مولع رد رامآهمانسرد۴٨٩٣يتست٢٠١۶يعامتجا مولعردرامآ١١١٧١٢٠

.دوش هعلاطم
 رامآ ( يراتفر مولع رد يرامآ ياهشورباتك۶١٩۵يتستيعامتجا مولعردرامآ١١١٧١٢٠

)يطابنتسا و يفيصوت
 يقتدمحم-هداز نسح ناضمر
حادم

.دوش هعلاطم١٥ و١٣ ،١١ ،٧ ياھ لصف١١۶١شياريو١٣٩١٢٠١٢

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣انمت ديعسيسانش تيعمج ينابم يشيامزآ۵١۶۴يتست٢٠٨يسانش تيعمج ينابم١٢٢٢٠٠٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١روپ يمظاك الهشتيعمج ليلحت يتامدقم ياهشور يشيامزآ۵٣٨٩يتست٢٠٨تيعمج ليلحت يتامدقم ياهشور١٢٢٢٠١۶
 تمسق رد مجرتم هكنيا مغر يلع هك تسا ركذ ناياش١٣۵٨رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يبيان گنشوھركيب .لا زرتيعامتجا مولع رد يرظن قيقحت شورهمانسرد۵١٠٢يتست٣٠١٨يرظن قيقحت شور١٢٢٢٠٢١

 هدرك يفرعم دازآ هعلاطم يارب ار رخآ شخب راتفگ شيپ
 يم باتك لك هعلاطم هب مزلم نايوجشناد اما تسا
.دنشاب

 يداصتقا يسانش تيعمجرب يدمآردباتك١٠٣٧١يتست٢٠١۶هعماج و تيعمج١٢٢٢٢٧٠
 مراهچ پاچ(هداوناخ ميظنت و يعامتجا
)مود تساريو

 تاراشتنا١٣٩٠٢٠١١ينيسح متاح
 هاگشناد
يلعوب

--

--تمس١٣٩٢٢٠١٣يناجنز هللا بيبحترجاهمباتك١٠٣٧٠يتست٢٠١۶ينيشنرهش و ترجاهم١٢٢٢٢٧١
 رد يعامتجا ياھ هيرظن دربراك١٢٢٢٢٧٢

يسانش تيعمج
 نارود رد يسانش هعماج ياھ هيرظنباتك۶٣١۶يتست٢٠١۶

رصاعم
.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصف١٠۶٢يملع١٣٨٩٢٠١٠يثالث نسحمرزتير جروج

)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتست٢٠١۶قيقحت شور١٢٢٢٢٧٣
 دحتم دومحم) مجرتم
)راتساريو(

.دوش فذح١٥ و١٢ ،٩ ،٦ ياھ لصف١١۵۵هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨

 لازوپورپ( قيقحت حرط نيودت يامنھارباتك٨١٠۵يتستقيقحت شور١٢٢٢٢٧٣
)يسيون

 و هعماج١٣٩١٢٠١٢يلاش يرفص اضر
گنھرف

--

 يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتستقيقحت شور١٢٢٢٢٧٣
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 مود دلج٤٩٢-٢٠٥هحفص زا٧-٦-٥-٤ ياھ لصف:لوا دلج٢١٧۵تمس١٣٩٠٢٠١١لضاف اضريبب لرا
دوش هعلاطم٨٣٨-٤٩٧هحفص زا١٢-١١-٩-٨ ياھ لصف

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يعامتجا مولع هورگهعسوت يزير همانرب و تيعمجهوزج١٠٣٧۴يتست٢٠١۶هعسوت يزير همانرب و تيعمج١٢٢٢٢٧۴
 تاقيقحت رد رامآ دربراك رب يدمآردباتك۶۴۶٧يتست٢٠١۶ هتفرشيپ رامآ١٢٢٢٢٧۵

يعامتجا
-يياباب يلع ييحيرمارك نكناد

يكلم ريما
دوش هعلاطم١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصف٢١۶٢نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢

همانرب اب هارمھ( يرامآ هتفرشيپ ياهشورباتك۶۴٧۶يتست هتفرشيپ رامآ١٢٢٢٢٧۵
)يرتويپماك ياھ

.دوش هعلاطم٥ لصف۶۵٧نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميرك

 تاقيقحت ردspssدربراك عماج يامنھارباتك٧٩۶٠يتست هتفرشيپ رامآ١٢٢٢٢٧۵
يشياميپ

 يرفص اضر ،يباتگ روپ بيبح مرك
ش

دوش هعلاطم٧٠١ هحفص ات٣٠٤ هحفص زا١۴۶١هيول١٣٩١٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶هنگنز درک رفعجيگدروخلاس يسانش تيعمجهوزج١٠۴٢۵يتست٢٠١۶ يگدروخلاس يسانش تيعمج١٢٢٢٢٧۶
 هدننك نييعت لماوع و تالوحت دنور١٢٢٢٢٧٧

 ريم و گرم
 و گرم هدننک نييعت لماوع و تالوحت دنورهوزج١٠۴٢۶يتست٢٠١۶

ريم
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يوترپ فيطل-هنگنزدرک رفعج

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يوترپ فيطليتيعمج ياھ صخاش دروآربهوزج١٠۴٢۴يتست٢٠١۶يتيعمج ياھ صخاش دروآرب١٢٢٢٢٧٨
 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣دنوشاكرت و ينيسحيسانش تيعمج رد هنايار دربراكباتك١٠٣٧٢يتست٢٠١۶ يتيعمج ياھرازفا مرن١٢٢٢٢٧٩

يلعوب
--

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶تخبون اضريتيعمج ياھرازفا مرنهوزج١٠۴٢٧يتست يتيعمج ياھرازفا مرن١٢٢٢٢٧٩
 تيعمج تاقيقحت رانيمس١٢٢٢٢٨٠

 يسانش
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 ياھ تسايس و اھ هاگديد١٢٢٢٢٨١
 رصاعم يتيعمج

 ياھ هيرظن و اھ هشيدنا رب يدمآردباتك١٠٣٧٣يتست٢٠١۶
)يلك رظن ديدجت اب( يسانش تيعمج

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩يباتك دمحا
و يناسنا مولع
 تاعلاطم
يگنھرف

--

 هداد ليلحت هتفرشيپ ياھ شور١٢٢٢٢٨٢
)يفيك( اھ

 دازآ هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يريرح الجنيفيك شھوژپ ياھ شور و لوصاباتك٧٩٢۶يتست٢٠١۶
 دحاو-يمالسا
تاقيقحت مولع

--

 هدننك نييعت لماوع و تالوحت دنور١٢٢٢٢٨٣
 يروراب

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يياضر يدهميروراب هدننک نييعت لماوع و تالوحت دنورهوزج١٠۴٢٨يتست٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يرظن عبتت و قيقحت رانيمس١٢٢٢٢٨۴
 ناسنا يسانش تيعمج١٢٢٢٢٨۵

)روحم شزومآ( يتخانش
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يياضر يدهميتخانش ناسنا يسانش تيعمجهوزج١٠۴٢٩يتست٢٠١۶
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:٣۵ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

حقوق دادرسي اداري-١٣: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

حقوق -٢٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

--پیام نور١٣٩٢٢٠١٣حسن خسروي١حقوق اساسي آزمايشي ۵۴٣۵تستي١٢٠٨حقوق اساسي ٣٣٩۵٢١٢٢٣٠٢٢

.مطالعه شود ٢۵٠از اول كتاب تا صفحه ٩۵سمت١٣٩١٢٠١٢منوچھر طباطبايي موتمنيحقوق اداريكتاب٧٣٩۴تستي١٢٠١٢حقوق اداري ۴٣٩۵٢١٢٢٣٠٣١

--سمت١٣٩٢٢٠١٣سید عزت هللا عراقيحقوق كاركتاب٨۴۵۴تستي٢٠١٢حقوق كار۵٣٩۵٢١٢٢٣٠۴۵

)تحقیق وتتبع نظري(سمینار۶٣٩۵٢١٢٢٣٢٠٢
آموزش محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

--میزان١٣٩۴٢٠١۵کاتوزيانمباني حقوق عموميكتاب١٠٣۴٢تستي٢٠١۶مباني حقوق عمومي٧٣٩۵٢١٢٢٣٢٠٩

بررسي تحلیلي دادرسي اداري در كتاب١٠٣۴٣تستي١٠٨آيین دادرسي اداري٨٣٩۵٢١٢٢٣٢١٠
حقوق ايران

--جنگل١٣٩٠٢٠١١جواد محمودي

مطالعه تطبیقي بستر (قراردادھاي اداريكتاب١٠٣۴۵تستي٢٠١۶حقوق قراردادھاي اداري٩٣٩۵٢١٢٢٣٢١١
)ھا، مباني، ماھیت و اصول

از ابتداي بخش دوم اصول قراردادھاي اداري تا آخر کتاب ٢۵١١میزان١٣٩٣٢٠١۴آيت موالئي
.مطالعه شود

حقوق شوراھاي اداري بررسي حقوقي كتاب١٠٣۴۶تستي٢٠١۶حقوق شوراھاي اداري١٠٣٩۵٢١٢٢٣٢١٢
جايگاه و وضعیت شوراھاي اداري در قوه 

مجريه

معاونت ١٣٨٩٢٠١٠مشھدي و مسعود فريادي
حقوقي رياست 

جمھوري

--

.از ابتداي کتاب تا ابتداي ضمائم مطالعه شود٢۵۵٣میزان١٣٩٢٢٠١٣حسین شريفي طراز کوھيزمینه ھا، ابعاد و آثار حقوق شھرونديكتاب١٠٣٩٢تستي١٠٨حقوق شھروندي١١٣٩۵٢١٢٢٣٢١٣

شرحي بر فصول قانون مديريت خدمات كتاب١٠٣۴۴تستي١٠٨حقوق استخدامي١٢٣٩۵٢١٢٢٣٢١۴
کشاورزي

 ١٣و  ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣فصل ھاي ٢۵١٠مجد١٣٩٣٢٠١۴يد هللا حبیبي
.مطالعه شود

--خرسندي١٣٩۴٢٠١۵محسن عبدالھيالکساندر کیس -دينا شیلتونکتابچه قضايي حقوق محیط زيستكتاب١٠٣۴٧تستي٢٠١۶حقوق محیط زيست١٣٣٩۵٢١٢٢٣٢١۵

جھاد ١٣٩٢٢٠١٣غالمرضا شھريحقوق ثبت اسناد و امالككتاب٧۵٨١تستي٢٠١۶حقوق ثبت١۴٣٩۵٢١٢٢٣٢١۶
دانشگاھي 

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

تعرفه و مخارج ثبت اسناد و  (٧از اول کتاب تا سر باب ١٢۵
.مطالعه شود) امالک

 Law texst on Administrativeجزوه١٠٣۴٨تستي٢٠١۶متون حقوقي به زبان خارجي١۵٣٩۵٢١٢٢٣٢١٧
Procedure Law

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶حسن خسروي

--سمت١٣٨٩٢٠١٠مھدي ھداوند)جلد دوم(حقوق اداري تطبیقيكتاب١٠٣٨۵تستي٢٠١۶حقوق اداري تطبیقي١۶٣٩۵٢١٢٢٣٢٣٣

تجزيه و تحلیل آراء ديوان عدالت ١٧٣٩۵٢١٢٢٣٢٣۴
اداري

معاونت آموزشي پژوھشي ديوان رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداريكتاب١٠٣٩١تستي١٠٨
عدالت اداري

--جنگل١٣٩٣٢٠١۴

حقوق اداري مسئولیت مدني دولت و كتاب١٠٣٨٧تستي٢٠١۶مسئولیت مدني دولت١٨٣٩۵٢١٢٢٣٢٣۵
کارکنان آن

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣فصل ھاي ١٠۴۵جنگل١٣٩٢٢٠١٣زرگوش

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨سمینار١٩٣٩۵٢١٢٢٣٢٣۶

--میزان١٣٨۴٢٠٠۵ولي هللا انصاريکلیات حقوق اداريكتاب١٠٣٩٧تستي١٠٨حقوق سازمانھاي اداري٢٠٣٩۵٢١٢٢٣٢٣٧

در پرتو آراء ديوان (اصول حقوق اداريكتاب١٠٣٧٨تستي٢٠١۶حقوق اداري پیشرفته٢١٣٩۵٢١٢٢٣٢٣٨
)عدالت اداري

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١خرسندي١٣٩٣٢٠١۴علي مشھدي -مھدي ھداوند

شبه تملک  -حقوق اداري تملک امالکكتاب١٠٣٨۶تستي٢٠١۶حقوق اموال عمومي و دولتي٢٢٣٩۵٢١٢٢٣٢٣٩
ھا و سلب مالکیت از سرمايه توسط 

دولت

ملي سازي و سلب (از ابتداي کتاب تا ابتداي فصل چھارم٢۵۵۴میزان١٣٩١٢٠١٢زرگوش
.مطالعه شود) مالکیت از سرمايه خارجي

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١پیام نور١٣٩۵٢٠١۶موسوي -طالشيحقوق و قوانین روستاييآزمايشي ١٠٣٨٩تستي٢٠١۶حقوق شھري و روستايي٢٣٣٩۵٢١٢٢٣٢۴٠

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١مجد١٣٩۵٢٠١۶غالمرضا كامیارحقوق شھري و شھرسازيكتاب۶٧٠٧تستيحقوق شھري و روستايي٣٩۵٢١٢٢٣٢۴٠

شیوه ھاي جايگزين حل و فصل ٢۴٣٩۵٢١٢٢٣٢۴١
اختالفات

--میزان١٣٩٣٢٠١۴يوسف درويشيشیوه ھاي جايگزين حل و فصل اختالفاتكتاب١٠٣٩۴تستي٢٠١۶

حقوق آئین تصمیم گیري اداري ٢۵٣٩۵٢١٢٢٣٢۴٢
)آموزش محور(

آيین تصمیم گیري در حقوق اداري كتاب١٠٣٨١تستي٢٠١۶
مطالعه تطبیقي

قانون اصول وآئین ھاي (از ابتداي پیوست قانون اداري٢۵۵۵خرسندي١٣٨٩٢٠١٠مھدي ھداوند و ھمکاران
.تا آخر کتاب مطالعه شود) تصمیم گیري اداري

حقوق آئین تصمیم گیري اداري ٣٩۵٢١٢٢٣٢۴٢
)آموزش محور(

مفھوم و قلمرو و اصول کلي حقوق اداري كتاب١٠۴٠١تستي
امکان و چگونگي استناد به آن در 

رسیدگي ھاي قضايي

احمد رضا مرکز آرين پتفت
عالمیري

پژوھشگاه قوه ١٣٩۵٢٠١۶
قضائیه

--
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:٠٩ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

حقوق بین الملل-٣٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

حقوق -٢٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠١١۶)ارشدحقوق بین الملل (سمینار٢٣٩۵٢١٢١۴٠٨٠

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام كتاب۵٧۵۴تستي٢٠١٢مقدمه علم حقوق۴٣٩۵٢١٢٢٣٠٢٠
حقوقي ايران

شركت ١٣٩٢٢٠١٣ناصر كاتوزيان
سھامي 

انتشار

.مطالعه شود) به جزء فصل اول(بخش اول ١٧٨٩

--میزان١٣٩٢٢٠١٣محمد علي اردبیلي١حقوق جزاي عمومي جلد كتاب٨٨٨۴تستي١٣٠١٨حقوق جزاي عمومي ۵٣٩۵٢١٢٢٣٠٢١

--پیام نور١٣٩٢٢٠١٣حسن خسروي١حقوق اساسي آزمايشي ۵۴٣۵تستي١٢٠٨حقوق اساسي ۶٣٩۵٢١٢٢٣٠٢٢

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧گنج دانش١٣٩٠٢٠١١ضیايي بیگدليحقوق بین الملل عموميكتاب۵٨۵٩تستي١٢٠١٢حقوق بین الملل عمومي ٧٣٩۵٢١٢٢٣٠٢۵

قواعد : دوره مقدماتي حقوق مدنيكتاب۶٨۶۶تستي٣٠١٨كلیات قراردادھا٣حقوق مدني ٨٣٩۵٢١٢٢٣٠٣٢
عمومي قراردادھا

--میزان١٣٨٩٢٠١٠سید حسین صفايي

.تا آخر كتاب مطالعه شود ٧از فصل ٣٧۶گنج دانش١٣٩٠٢٠١١ضیايي بیگدليحقوق بین الملل عموميكتاب۵٨۵٩تستي٢٢٠١٢حقوق بین الملل عمومي ٩٣٩۵٢١٢٢٣٠٣٧

.مطالعه شود ۵و  ٢فصل ھاي ٩٩۵خرسنديinternational lawby rebecca.mm.wallace١٣٨٨٢٠٠٩كتاب۶٩٧٠تستي٢٠١۶متون حقوقي به زبان خارجي١٠٣٩۵٢١٢٢٣٠٨۵

فقه سیاسي،حقوق تعھدات بین المللي كتاب٧۴۶٧تستي٢٠١۶حقوق بین الملل اسالمي١١٣٩۵٢١٢٢٣٠٨۶
وديپلماسي در اسالم

--سمت١٣٩٠٢٠١١عباسعلي عمید زنجاني

--جنگل١٣٩٠٢٠١١محمد حبیبي مجندهسون.لويي بيحقوق بین الملل درياھاكتاب٩۵٢٢تستي٢٠١۶حقوق درياھا١٢٣٩۵٢١٢٢٣٠٨٧

--شھر دانش١٣٩٣٢٠١۴مھدي مومنيحقوق بین المللي كیفريكتاب٩٣١٧تستي٢٠١۶حقوق جزاي بین الملل١٣٣٩۵٢١٢٢٣٠٨٨

--گنج دانش١٣٨۵٢٠٠۶دکتر ضیائي بیگدليحقوق معاھدات بین الملليكتاب٩١٠٢تستي٢٠١۶حقوق معاھدات١۴٣٩۵٢١٢٢٣٠٨٩

موسسه ١٣٧٩٢٠٠٠قاسم زمانيايگناتس زايدل ھوھن فلدرن)چاپ دوم(حقوق بین الملل اقتصادي كتاب٧٧٠٧تستي٢٠١۶حقوق بین الملل اقتصادي١۵٣٩۵٢١٢٢٣٠٩٠
مطالعات و 

پژوھشھاي 
شھر (حقوقي

دانش در 
)سايت است

مطالعه  ١۶و  ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ٨، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۵٢٨
ھمچنین در مورد تجارت جھاني از سايتھاي ذيل . شود

: استفاده گردد
www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.doc

--شھر دانش١٣٨٩٢٠١٠ابراھیم گلمسئولیت بین الملليكتاب٧٩٩٣تستي٢٠١۶)ارشد(مسئولیت بین المللي ١۶٣٩۵٢١٢٢٣٠٩١

--اطالعات١٣٨٨٢٠٠٩حسین مھر پورنظام بین الملل حقوق بشركتاب٨٧٩٨تستي٢٠١۶نظام بین المللي حقوق بشر١٧٣٩۵٢١٢٢٣٠٩٢

--سمت١٣٩۴٢٠١۵عبد الحسین شیرويحقوق تجارت بین المللكتاب٩١٠٠تستي٢٠١۶حقوق تجارت بین الملل١٨٣٩۵٢١٢٢٣٠٩۴

روشھاي حقوقي حل وفصل ١٩٣٩۵٢١٢٢٣٠٩۵
اختالفات بین المللي

حل و فصل مسالمت آمیز اختالفت بین كتاب۶٨۶٣تستي٢٠١۶
المللي

محمد علي صلح چي ھیبت هللا 
نژندي منش

.مطالعه شود ۴٧٧تا صفحه  ١١٣از صفحه ٢۵۵میزان١٣٨٧٢٠٠٨

--شھر دانش١٣٨۴٢٠٠۵سید قاسم زمانيحقوق سازمانھاي بین الملليكتاب۵٧۶۵تستي٢٠١۶سازمانھاي بین المللي٢٠٣٩۵٢١٢٢٣٠٩۶

از فصل دوم قلمرو و شیوه تعارض قوانین تا آخر کتاب ٢١٨۶میزان١٣٨۶٢٠٠٧محمد سلجوقيحقوق بین الملل خصوصي جلد دومكتاب٩٠٩٩تستي٢٠١۶حقوق بین الملل خصوصي٢١٣٩۵٢١٢٢٣٠٩٧
.مطالعه شود

حقوق مخاصمات مسلحانه ٢٢٣٩۵٢١٢٢٣٠٩٨
)ارشد(

عالمه ١٣٨٠٢٠٠١دکتر ضیائي بیگدليحقوق جنگكتاب٩١٠١تستي٢٠١۶
طباطبايي

--

وزارت امور ١٣٨۴٢٠٠۵پرويز ذوالعینحقوق ديپلماتیككتاب۶٨٨٩تستي١٠٨حقوق ديپلماتیك كنسولي٢٣٣٩۵٢١٢٢٣١٠٠
خارجه

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢بخش ۴۴۵

.بخش اول و فصل اول از بخش دوم مطالعه شود٢٠٠٧مجد١٣٩٢٢٠١٣ابراھیم تقي زادهحقوق حمل و نقل درياييكتاب٩۵۴۴تستي١٠٨حقوق دريايي٢۴٣٩۵٢١٢٢٣١٠٢

.مطالعه شود ٧از اول کتاب تا اول بخش ١١۶خرسندي١٣٩٠٢٠١١توپچيحقوق بین الملل فضاكتاب٧٩٨٣تستي٢٠١۶حقوق بین الملل ھواوفضا٢۵٣٩۵٢١٢٢٣١٠٣

.مطالعه شود ٧از اول کتاب تا اول بخش ١١۶فروزش١٣٨٩٢٠١٠منصور جباريحقوق بین الملل ھواييكتاب٧٩٨۴تستيحقوق بین الملل ھواوفضا٣٩۵٢١٢٢٣١٠٣

--سمت١٣٩٢٢٠١٣رحیمي... صفايي و حبیب ا)الزامات خارج از قرارداد(مسئولیت مدنيكتاب٩۵۴٣تستي٢٠١۶مسئولیت مدني٢۶٣٩۵٢١٢٢٣١٠۴

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دادگستر١٣٩٢٢٠١٣پور ھاشمي و بھاره ارغندحقوق بین الملل محیط زيستكتاب٩۵٢٣تستي١٠٨حقوق بین الملل محیط زيست٢٧٣٩۵٢١٢٢٣١٠۵

روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر كتاب۶٨٩٣تستي٢٠١۶روش تحقیق پیشرفته٢٨٣٩۵٢١٢٢٣١٧٨
نويسي نامه پايان

--جنگل١٣٩٢٢٠١٣حسین آل كجباف

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴۶۴)آموزش محور ( سمینار٢٩٣٩۵٢١٢٢٣١٩٩

)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٣٠٣٩۵٢١٢٢٣٢٠٢
آموزش محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

تاريخ تحوالت حقوق بین الملل ٣١٣٩۵٢١٢٢٣٢٠۴
)آموزش محور(

حسین شريفي طراز آنتونیو كاسسهحقوق بین المللكتاب۶٨۶٠تستي٢٠١۶
كوھي

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٧میزان١٣٨۵٢٠٠۶
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:١٨ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

حقوق جزاوجرم شناسي-٣٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

حقوق -٢٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

بنیاد استدالل در حقوق اسالمي كتاب۶٩٣٨تستي١٢٠١٢اصول فقه ٢٣٩۵٢١٢٢٠٢٨٧
)ويراست دوم(

انديشه ھاي ١٣٨٩٢٠١٠سید محمد صدري
حقوقي

 ٢٩٧از بخش دوم حکم شرعي و انواع آن تا ابتداي صفحه ١۴٠۴
.مطالعه شود

ويراست (اصول عملیه يا ادله فقاھتي كتاب۶٩٣٧تستي٢٢٠١٢اصول فقه ٣٣٩۵٢١٢٢٠٢٩٠
)نخست

انديشه ھاي ١٣٨٩٢٠١٠سید محمد صدري
حقوقي

پیدايش اصول عملیه در تجديد حیات اصول  ٢از اول بخش ١۶٧۴
.فقه و مجاري شکوک تا آخر کتاب مطالعه شود

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

--میزان١٣٩٢٢٠١٣محمد علي اردبیلي١حقوق جزاي عمومي جلد كتاب٨٨٨۴تستي١٣٠١٨حقوق جزاي عمومي ۵٣٩۵٢١٢٢٣٠٢١

حقوق کیفري اختصاصي جرايم علیه كتاب٨٨٨٧تستي١٣٠١٨حقوق جزاي اختصاصي ۶٣٩۵٢١٢٢٣٠٣۴
)جنايات(اشخاص 

--میزان١٣٩٢٢٠١٣حسین آقاي نیا

جرايم علیه  ٢حقوق کیفري اختصاصي كتاب٨٨٨٨تستي٢٢٠١٢حقوق جزاي اختصاصي ٧٣٩۵٢١٢٢٣٠٣۶
اموال و مالکیت

از جرم کالھبرداري در فقه اسالمي تا صور خاص جرم ١۶١٧میزان١٣٩٢٢٠١٣حسین میرمحمدي صادقي
کالھبرداري، از جرم خیانت در امانت در فقه اسالمي تا 

صور خاص خیانت در امانت، از اختالس تا سرقت، از 
تعريف سرقت تا صدور چک پرداخت نشدني، از تعريف 
چک موضوع حقوق کیفري تا صفحه آخر کتاب مطالعه 

.شود

--شھر دانش١٣٩۴٢٠١۵علي خالقي١آيین دادرسي كیفري جلد كتاب٩٨۶٢تستي١٢٠١٢آيین دادرسي كیفري ٨٣٩۵٢١٢٢٣٠۴٣

--شھر دانش١٣٩۴٢٠١۵علي خالقي٢آيین دادرسي كیفري جلد كتاب٩٨۶٣تستي٢١٠۶آيین دادرسي كیفري ٩٣٩۵٢١٢٢٣٠۴٩

جرايم علیه  ٣حقوق کیفري اختصاصي كتاب٨٨٨٩تستي٣٢٠١٢حقوق جزاي اختصاصي ١٠٣٩۵٢١٢٢٣٠۵٠
امنیت و آسايش عمومي

از مھمترين جرايم امنیت در حقوق ايران تا اول رشا و ١۶١٨میزان١٣٩٢٢٠١٣حسین میرمحمدي صادقي
.ارتشا مطالعه شود

جايگزين ھاي زندان يا مجازات ھاي جزوه١٠٢٢۴تستي١٢٠١۶حقوق جزاي عمومي ١١٣٩۵٢١٢٢٣١٠۶
بینابین

از بخش دوم مجازات زندان و جايگزين ھاي نوين آن تا ٢۴١۴دانشگاه تھران١٣٨۵٢٠٠۶محمد آشوري
.ابتداي فصل نھم درمان مطالعه شود

تا گفتار چھارم " تقسیمات جرم شناسي" از بخش دوم ١٨٨٣دانشگاه تھران١٣٩٢٢٠١٣مھدي كي نیامباني جرم شناسي جلد اولكتاب۶۵٢٨تستي٢٠١۶جرم شناسي١٢٣٩۵٢١٢٢٣١٠٧
.مطالعه شود" سیر تحول جرم شناسي زيستي"

--جنگل١٣٩۴٢٠١۵رجب گلدوستآيین دادرسي كیفريكتاب٩٨٨٢تستي٢٠١۶آيین دادرسي كیفري١٣٣٩۵٢١٢٢٣١٠٩

.مطالعه شود ١٣از ابتداي فصل سوم تا ابتداي فصل ١۶٢٨سمت١٣٩١٢٠١٢هللا انصاري وليكشف علمي جرائمكتاب٧۴٧٧تستي٢٠١۶پلیس علمي وكشف جرائم١۴٣٩۵٢١٢٢٣١١٣

مولفه ھاي ھسته مركزي  ٢تا اول بخش  ٢از فصل ٣۵٣رشد١٣٧٢١٩٩٣دكتر كي نیا١روانشناسي جنايي جلد كتاب٨۶٩۴تستي٢٠١۶)ارشد(روان شناسي جنايي ١۵٣٩۵٢١٢٢٣١١۶
.شخصیت جنايي مطالعه شود

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١مجد١٣٩٢٢٠١٣حسن خسرويريدي. ديويد ايفلسفه حقوقكتاب٩۵٢۴تستي١٠٨فلسفه حقوق١۶٣٩۵٢١٢٢٣١١٨

--شھر دانش١٣٩٣٢٠١۴مھدي مومنيحقوق بین المللي كیفريكتاب٩٣١٧تستي٢٠١۶)ارشد(حقوق جزاي بین الملل ١٧٣٩۵٢١٢٢٣١١٩

--سمت١٣٩٢٢٠١٣رحیمي... صفايي و حبیب ا)الزامات خارج از قرارداد(مسئولیت مدنيكتاب٩۵۴٣تستي٢٠١۶مسئولیت مدني١٨٣٩۵٢١٢٢٣١٢٠

از مبحث خانواده ابتداي كتاب تا ابتداي بخش سوم طالق ١۴٨٨دانشگاه تھران١٣٨٨٢٠٠٩مھدي كي نیامباني جرم شناسي جلد دومكتاب۶۴۶٠تستي٢٠١۶جامعه شناسي جنايي١٩٣٩۵٢١٢٢٣١٢٢
.مطالعه شود

--دادگستر١٣٨۴٢٠٠۵حسین صناعي زادهپزشكي قانونيكتاب٧۶۶۶تستي٢٠١۶)ارشد(پزشكي قانوني ٢٠٣٩۵٢١٢٢٣١٢٣

ارشدحقوق جزاوجرم (سمینار٢١٣٩۵٢١٢٢٣١٢۶
)شناسي 

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨

--ھر ناشري١٣٨٧٢٠٠٨شھید ثانيمتن عربي كتاب القصاص از شرح المعهكتاب٨٧۶٣تستي١١٠٨متون فقه جزايي ٢٢٣٩۵٢١٢٢٣١٣٠

 Criminal LawCatherine Elliot &Frazncesكتاب۶٨۵٩تستي٢٠١۶به زبان خارجي١متون حقوقي ٢٣٣٩۵٢١٢٢٣١٣١
Quinn

.مطالعه شود ٨و  ۶، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨۶٢میزان١٣٨۵٢٠٠۶

--ھر ناشري١٣٨٧٢٠٠٨شھید ثانيمتن عربي از شرح لمعه كتاب حدودكتاب٨٧۶٢تستي٢٢٠١۶متون فقه جزايي ٢۴٣٩۵٢١٢٢٣١٣٣

زبان تخصصي انگلیسي حقوق جزا وجرم كتاب٧٧٣٨تستي٢٠١۶به زبان خارجي٢متون حقوقي ٢۵٣٩۵٢١٢٢٣١٣۵
شناسي

 ١٢۶صفحه  ٢فصل  ٣تا بخش  ۶۵صفحه  ٢از فصل ٣۵۴دادگستر١٣٨٩٢٠١٠عباس نظیفي
.مطالعه شود

--میزان١٣٨٢٢٠٠٣عمید زنجانيدرامدي بر حقوق اسالمي تطبیقيكتاب۶٨۶٢تستي٢٠١۶حقوق اسالمي تطبیقي٢۶٣٩۵٢١٢٢٣١٣۶

روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر كتاب۶٨٩٣تستي٢٠١۶روش تحقیق٢٧٣٩۵٢١٢٢٣١٣٧
نويسي نامه پايان

--جنگل١٣٩٢٢٠١٣حسین آل كجباف

حقوق کیفري تطبیقي جلد اول جرايم كتاب١٠٣٨٨تستي٢٠١۶حقوق جزاي اختصاصي تطبییقي٢٨٣٩۵٢١٢٢٣١٧٧
)آسیب ھاي جسمي(علیه اشخاص

.تا آخر کتاب مطالعه شود ٢از فصل ٣۵٢میزان١٣٨۶٢٠٠٧مجید اديبژان پرادل

حقوق كیفري اختصاصي جرايم علیه كتاب٨۶۶٢تستي١٢٠١۶حقوق جزاي اختصاصي٢٩٣٩۵٢١٢٢٣١٧٩
اشخاص

.حذف شود ۶و  ۵،  ٣فصل ھاي ١۶۶٢میزان١٣٩٢٢٠١٣میر محمد صادقي

قواعد تفسیر قانون جزايي تا آخر کتاب : از بخش سوم٢٠٠٨جاودانه،جنگل١٣٨٩٢٠١٠جلیل امیديتفسیر قانون در حقوق جزاكتاب٩۵٢۵تستي٢١٠٨حقوق جزاي عمومي ٣٠٣٩۵٢١٢٢٣١٨۵
.مطالعه شود

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴۶۴)آموزش محور ( سمینار٣١٣٩۵٢١٢٢٣١٩٩

)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٣٢٣٩۵٢١٢٢٣٢٠٢
آموزش محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

آموزش (٢حقوق جزاي اختصاصي ٣٣٣٩۵٢١٢٢٣٢٠۶
)محور

تحلیل جرايم كالھبرداري وخیانت در كتاب٨۶۶٧تستي٢٠١۶
امانت در حقوق كیفري ايران

از بخش دوم اركان تشكیل دھنده بزه كالھبرداري و ١۶۶٣دادگستر١٣٩١٢٠١٢محمد جعفر حبیب زاده 
خیانت در امانت تا ابتداي باب دوم جرائم مشابه 

.كالھبرداري و خیانت در امانت مطالعه شود
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
١٠:١۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

حقوق خصوصي-٣٣: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

حقوق -٢٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

ابراھیم -سید احمد ھاشمي حقوق اموال و مالکیتكتاب٩۴۵٢تستي٢٠١٢اموال ومالكیت٢حقوق مدني ٣٣٩۵٢١٢٢٣٠٢٧
تقي زاده

--مجد١٣٩٢٢٠١٣

قواعد : دوره مقدماتي حقوق مدنيكتاب۶٨۶۶تستي٣٠١٨كلیات قراردادھا٣حقوق مدني ۴٣٩۵٢١٢٢٣٠٣٢
عمومي قراردادھا

--میزان١٣٨٩٢٠١٠سید حسین صفايي

عقودمعین قسمت ۶حقوق مدني ۵٣٩۵٢١٢٢٣٠۴٧
)الف (

 -بیع  (١عقود معین : ۶حقوق مدني كتاب۶٧٠٨تستي٣٠١٨
)صلح -قرض  -جعاله  -اجاره  -معاوضه 

--مجد١٣٩١٢٠١٢مھدي شھیدي

دوره بنیادين جلد : آيین دادرسي مدنيكتاب٩٠٨٣تستي٣٢٠١٢آيین دادرسي مدني ۶٣٩۵٢١٢٢٣٠۵٣
سوم

--دراک١٣٨٧٢٠٠٨شمس.. عبد ا

برات، سفته،قبض (حقوق تجارت كتاب٧٣٩٨تستي٣٢٠١٢حقوق تجارت ٧٣٩۵٢١٢٢٣٠۵۶
)،اسناد در وجه حامل و چك انبار

--سمت١٣٩٢٢٠١٣ربیعا اسکیني

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢عباس كريميادله اثبات دعواآزمايشي ۵۵۵٢تستي٢٠٨ادله اثبات دعوي٨٣٩۵٢١٢٢٣٠۶٠

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١مجد١٣٩٢٢٠١٣حسن خسرويريدي. ديويد ايفلسفه حقوقكتاب٩۵٢۴تستي١٠٨فلسفه حقوق٩٣٩۵٢١٢٢٣١١٨

موسسه االمام ١٣٨٩٢٠١٠سبحاني... آيت االوسیطكتاب٩٠٩۴تستي٢٢٠١۶اصول فقه ١٠٣٩۵٢١٢٢٣١۴٠
)ع(الصادق 

از المقصد السابع في االصول العملیه تا ابتداي خاتمه في ١٨٢٢
.االجتھاد و التقلید مطالعه شود

مجمع علمي ١٣٨٨٢٠٠٩شیخ مرتضي انصاريالمكاسب شروط متعاقدينكتاب٨۶٣٩تستي٢٢٠١۶متون فقه ١١٣٩۵٢١٢٢٣١۴١
وفرھنگي مجد

و از  ١٢٠تا صفحه  ٧١و از صفحه  ۶٣تا صفحه  ٧از صفحه ١۴٨٢
.مطالعه شود ٢٨۶تا صفحه  ٢٣٩صفحه 

اوراق (مباحثي تحلیلي از حقوق تجارت كتاب٩١٢١تستي٢٠١۶حقوق تجارت١٢٣٩۵٢١٢٢٣١۴٢
تجاري بورس و اوراق بھادار، حق کسب 

)يا پیشه يا تجارت

پژوھشگاه ١٣٩٢٢٠١٣ابراھیم عبدي پور
حوزه و 

دانشگاه

--

جلد )دوره پیشرفته(آيین دادرسي مدني كتاب٧٩٧٨تستي٢٠١۶آيین دادرسي مدني١٣٣٩۵٢١٢٢٣١۴٣
دوم

.تا ابتداي فھرست تحلیلي عنوان مطالعه شود ٣از فصل ١۴٨۵دراگ١٣٩٢٢٠١٣شمس.. عبدا

.از ابتداي كتاب تا ابتداي مسائل امتحاني مطالعه شود١۴٧١مجد١٣٨۶٢٠٠٧شھیدي)جلد سوم(آثار قراردادھا و تعھداتكتاب۶٧٠٣تستي٢٢٠١۶حقوق مدني ١۴٣٩۵٢١٢٢٣١۴۴

--مجد١٣٩١٢٠١٢شھیديوتعھدات, تشكیل قراردادھا كتاب۶٧٠۵تستي١٢٠١۶حقوق مدني ١۵٣٩۵٢١٢٢٣١۴۵

--مجد١٣٩١٢٠١٢شھیديسقوط تعھداتكتاب۶٧٠٩تستي١حقوق مدني ٣٩۵٢١٢٢٣١۴۵

حقوق بین الملل خصوصي ١۶٣٩۵٢١٢٢٣١۴۶
)تعارض قوانین (

از فصل دوم قلمرو و شیوه تعارض قوانین تا آخر کتاب ٢١٨۶میزان١٣٨۶٢٠٠٧محمد سلجوقيحقوق بین الملل خصوصي جلد دومكتاب٩٠٩٩تستي٢٠١۶
.مطالعه شود

--سمت١٣٩٢٢٠١٣رحیمي... صفايي و حبیب ا)الزامات خارج از قرارداد(مسئولیت مدنيكتاب٩۵۴٣تستي٢٠١۶مسئولیت مدني١٧٣٩۵٢١٢٢٣١۴٧

 ۵٠مباحث جعاله شركت اقرار ضمان وديعه و حواله ١٢۴۴ھر ناشري١٣٨٧٢٠٠٨شھید ثانيمتن اصلي عربي شرح لمعهكتاب٨٧۶١تستي١١٠٨متون فقه ١٨٣٩۵٢١٢٢٣١۴٨
.صفحه مطالعه شود

موسسه االمام ١٣٨٩٢٠١٠سبحاني... آيت االوسیطكتاب٩٠٩۴تستي١١٠٨اصول فقه ١٩٣٩۵٢١٢٢٣١۴٩
)ع(الصادق 

از المقصد االول في االوامر تا انتھاي المقصد الثالث في ١٨٢١
.المفاھیم مطالعه شود

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي Essential contract lawMonahan١٣٨۵٢٠٠۶Routedge.2007٧٧٩كتاب٨۵١۵تستي٢٠١۶متون حقوقي به زبان خارجه٢٠٣٩۵٢١٢٢٣١۵٠

القواعد مائه قاعده فقھیه معني و مدركا كتاب٩٠٩٣تستي٢٠١۶قواعدفقه٢١٣٩۵٢١٢٢٣١۵١
و موردا

جامعه  -قم١٣٨٧٢٠٠٨سید كاظم مصطفوي... آيت ا
مدرسین

--

--سمت١٣٩٢٢٠١٣عبد الحسین شیرويداوري تجاري بین الملليكتاب٩٨٨۴تستي٢٠١۶داوريھاي بین المللي٢٢٣٩۵٢١٢٢٣١۵٢

.بخش اول و فصل اول از بخش دوم مطالعه شود٢٠٠٧مجد١٣٩٢٢٠١٣ابراھیم تقي زادهحقوق حمل و نقل درياييكتاب٩۵۴۴تستي١٠٨حقوق دريايي٢٣٣٩۵٢١٢٢٣١۵٣

--سمت١٣٩۴٢٠١۵عبد الحسین شیرويحقوق تجارت بین المللكتاب٩١٠٠تستي٢٠١۶حقوق تجارت بین الملل٢۴٣٩۵٢١٢٢٣١۵۴

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٠٨سمینار٢۵٣٩۵٢١٢٢٣١۵۵

--میزان١٣٨٢٢٠٠٣عمید زنجانيدرامدي بر حقوق اسالمي تطبیقيكتاب۶٨۶٢تستي٢٠١۶حقوق اسالمي تطبیقي٢۶٣٩۵٢١٢٢٣١۵٨

--مجد١٣٩١٢٠١٢محمد صالحي رادآيین نگارش آراء قضائيكتاب۶٧٠۴تستي٢٠١۶آيین نگارش آراء قضايي٢٧٣٩۵٢١٢٢٣١۵٩

--نگاه بینه١٣٨٣٢٠٠۴بھرام بھرامياجراي احكام مدنيكتاب٧۶٢۵تستي٢٠١۶اجراي احكام واسناد٢٨٣٩۵٢١٢٢٣١۶٠

--فردوسي١٣٩٠٢٠١١حشمت هللا سماواتيحقوق رقابت تجارتيكتاب٧٩٨١تستي٢٠١۶حقوق رقابت تجاري٢٩٣٩۵٢١٢٢٣١۶١

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴۶۴)آموزش محور ( سمینار٣٠٣٩۵٢١٢٢٣١٩٩

)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٣١٣٩۵٢١٢٢٣٢٠٢
آموزش محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

آموزش (حقوق مدني تطبیقي٣٢٣٩۵٢١٢٢٣٢٠٣
)محور

.مطالعه شود ٢٠٠تا صفحه  ١از صفحه ٢٣١دانشگاه تھران١٣٨٧٢٠٠٨صفائي و ھمكارانحقوق بیع بین الملليكتاب۶۴۴٣تستي٢٠١۶

Page 1 of 1 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۴۵

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يجنس ملع-١٢ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يرادباتك-٢۴ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

رون مایپ١٣٨۶٢٠٠٧يدیجم يسوميسيون تسرھف-١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١١يتست٢٠١۶داوم يھدنامزاس٣٣٩۵٢١٢٢۴١١٨

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يدیجم يسوميدنب هدر٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتستداوم يھدنامزاس٣٩۵٢١٢٢۴١١٨

 میحر-مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست٢٠١۶يسانش عجرم۴٣٩۵٢١٢٢۴١١٩
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 ،يلیھس زرمارف ،هراصع هديرفتاعالطا يزاس يراديد و يجنس ملعباتك٩٧١۶يتست٢٠١۶يجنس ملع ينابم۵٣٩۵٢١٢٢۴١۴٢
يروصنم يلع

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴
ناھفصا

دوش فذح٨ و٧ ياھ لصف

 ملع رد يطابنتسا رامآ دربراك۶٣٩۵٢١٢٢۴١۴٣
يجنس

 ناصصختم يارب يرامآ ياھ شورباتك٩٧١٧يتست١١٨١۶
يناسر عالطا و يرادباتک

 و اشوک ناویکناگاو نویل
عناق اضردمحم

راپاچ١٣٨۴٢٠٠۵

 يجنس ملع يتاعالطا ياھ هاگياپ٧٣٩۵٢١٢٢۴١۴۴
ناھج و ناريارد

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

 شناد و تاعالطا ملع رد قیقحت شورباتك٩٧٢٠يتست٢٠١۶قیقحت شور٨٣٩۵٢١٢٢۴١۴۵
يسانش

تمس١٣٩٣٢٠١۴نايروصنم نادزي

 دومحم، يتسود يلع سوریسيملع طابترا تيريدمباتك٨٩٩١يتست٢٠١۶يملع تاطابترا يسانش هعماج٩٣٩۵٢١٢٢۴١۴۶
نارود دازھب و يدرج ورسخ

 هاگشھوژپ١٣٨٨٢٠٠٩
 و تاعالطا
 يملع كرادم
راپاچ رشن ناريا

تمس١٣٩٢٢٠١٣يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك٩٢٩٢يتستيملع تاطابترا يسانش هعماج٣٩۵٢١٢٢۴١۴۶

 يروانف ، ملع شجنس ياھ ماظن١٠٣٩۵٢١٢٢۴١۴٧
يروآون و

 میھافم( يروآون و يروانف ،ملع شجنسباتك١٠١٠٨يتست٢٠١۶
)يللملا نیب ياھ صخاش و

 دمحم ،يلکاچ يزورون اضرلادبع
هزمح يلع ، هداز نسح

 تاقیقحت زکرم١٣٨٨٢٠٠٩
 يملع تياس و
روشک

.دوش هعلاطم٢٠٨ هحفص ات باتک لوا زا

تمس١٣٩۴٢٠١۵يرادنایم نسحسیلگ دلانادمتسیب نرق رد ملع هفسلفباتك٩٩۵٩يتست٢٠١۶ملع هفسلف خيرات١١٣٩۵٢١٢٢۴١۴٨

رون مایپ١٣٩۴٢٠١۵هورگ يروآدرگملع هشقن میسرتهوزج٩٧١٩يتست١١٨١۶ملع هشقن میسرت١٢٣٩۵٢١٢٢۴١۴٩

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶ملع يراذگ تسایس١٣٣٩۵٢١٢٢۴١۵٠

 ملع رد يدربراك يسيون همانرب١۴٣٩۵٢١٢٢۴١۵١
يجنس

 مایپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶هورگ يروآدرگ هوزجيجنس ملع رد يدربراک يسيون همانربهوزج١٠١٠٩يحيرشت٠٢٣٢
رون

 مابپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵هورگ يروآدرگيجنس ملع ياھ هاگياپ يرامعمهوزج٩٩١۶يتست١١٨١۶يجنس ملع ياھ هاگياپ يرامعم١۵٣٩۵٢١٢٢۴٢۴۴
رون

 ياھ هویش:يجنسبو رب يا همدقمباتك٩٩١٧يتست١١٨١۶يجنس بو١۶٣٩۵٢١٢٢۴٢۴۵
...بو يمک هعلاطم

 يلامج اضردیمحلاولت لکيام
ييومھم

راپاچ١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢قیقحت رانیمس١٧٣٩۵٢١٢٢۴٢۴۶

 ياھ هيامن و يزاس هيامن١٨٣٩۵٢١٢٢۴٢۴٧
يعوضوم

 هلال ،يلکاچ يزورون اضرلادبعيکینورتکلا و يصصخت ياھ هيامنباتك١٠١١٠يتست١١٨١۶
يدمص

.دوش فذح٧ و۶ ،۵ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزروراك١٩٣٩۵٢١٢٢۴٢۴٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢٠٣٩۵٢١٢٢۴٢۴٩

 يجنس ملع رد يضاير ياھ لدم٢١٣٩۵٢١٢٢۴٢۵٠
)روحم شزومآ(

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١يناجیلع میحريجنس ملع اب ييانشآ يشيامزآ۵۵٧٣يتست٢٠٨يجنس ملع اب ييانشآ٢٢٣٩۵٢١٧١٢١٩١
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۵٠

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تاعالطا تيريدم شيارگ يسانش شناد و تاعالطا ملع-١۴ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يرادباتك-٢۴ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 میحر-مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست١١٨١۶يسانش عجرم٣٣٩۵٢١٢٢۴٠۵٢
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

رون مایپ١٣٨۶٢٠٠٧يدیجم يسوميسيون تسرھف-١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١١يتست٢١١۶١۶داوم يھدنامزاس۴٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٠

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يدیجم يسوميدنب هدر٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتستداوم يھدنامزاس٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٠

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢قیقحت رانیمس۵٣٩۵٢١٢٢۴١٢۶

 میحر-مدقم فيرش يداھتاعالطا يبايزاب و هریخذ يشيامزآ۵۴٧۴يتست١١٨١۶تاعالطا يبايزابو هریخذ۶٣٩۵٢١٢٢۴١٢٧
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 شناد و تاعالطا ملع ينابم٧٣٩۵٢١٢٢۴١٨۴
يسانش

تمس١٣٩٢٢٠١٣يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك٩٢٩٢يتست٢٠١۶

 شناد و تاعالطا ملع ينابم٣٩۵٢١٢٢۴١٨۴
يسانش

.دوش هعلاطم١۴ و١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصفرادباتك رشن١٣٨٧٢٠٠٨تسوداھر همطافيناسر عالطا و يرادباتك هفسلفباتك٩٨٠٢يتست

 يراکمھ اب هانپرواد اضر ومحمهعماج و تاعالطاباتك٨٩٨٧يتست٢٠١۶يتاعالطا هعماج و اھ هناخباتك٨٣٩۵٢١٢٢۴١٨۵
هدیمرآ هموصعم

شزیبد-راپاچ١٣٩١٢٠١٢

 ،يریما ،يناجیلع ،مدقم فيرشتاعالطا داصتقاباتك٩٨٠٣يتست٢٠١۶تاعالطا داصتقا٩٣٩۵٢١٢٢۴١٨۶
يراتخم و هصاخ

 مولع هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴
 يكشزپ

،نادمھ

راپاچ رشن١٣٨٩٢٠١٠يدسا ميرميلور رفینجتاعالطا يبايرازابباتك٩٨٠۴يتست٢٠١۶تاعالطا يبايرازاب١٠٣٩۵٢١٢٢۴١٨٧

 شناد و تاعالطا ملع رد قیقحت شورباتك٩٧٢٠يتست١١٨١۶قیقحت شور١١٣٩۵٢١٢٢۴٢۵١
يسانش

.دوش فذح١٠ و٩ ،٨ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴نايروصنم نادزي

 شناد و تاعالطا ملع رد رامآ١٢٣٩۵٢١٢٢۴٢۵٢
يسانش

 سدقم ،ييایض ايرث ،يریصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتك رد رامآهوزج١٠١١٢يحيرشت٢٠١۶
هداز

 مایپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يزاس هيامن :يعوضوم يزاس هيامنباتك٩٩۴١يتست١١٨١۶تاعالطا ييامنزاب ياھشور١٣٣٩۵٢١٢٢۴٢۵٣
يموھفم

.دوش فذح۵ و٣ ياھ لصفراپاچ١٣٨٩٢٠١٠يتيالو دیلاخ ،يزورون اضریلع

 يلع-يدمحا ربكا يلعدیسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶ينامزاس شناد تيريدم١۴٣٩۵٢١٢٢۴٢۵۴
يحلاص

.دوش فذح١٠ و۶ ،۵ ،۴ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 يزاس لدم( تيريدم تاعالطا متسیسباتك٧۴۶١يتست١١٨١۶تيريدم تاعالطا ياھماظن١۵٣٩۵٢١٢٢۴٢۵٩
) تاعالطا

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفتمس١٣٩٣٢٠١۴نایئاضر يلع

 تامدخ و اھماظن يبایشزرا١۶٣٩۵٢١٢٢۴٢۶٠
يتاعالطا

 زکارم و اھ هناخباتک يبايزرا و شجنسباتك١٠٢٣۵يتست١١٨١۶
 و اھ شور ،اھ هيرظن :يناسر عالطا
اھرازبا

 مظعا ، هداز نسح دمحم
ينسحم دیمح ،داژن يلقفجن

رادباتک١٣٨٨٢٠٠٩

 مایپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶يھارف دمحا ، تيآ رصان دیسهداد هاگياپهوزج١٠٢٣۴يتست١١٨١۶يتاعالطا ياھھاگياپ يرامعم١٧٣٩۵٢١٢٢۴٢۶١
رون

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس١٨٣٩۵٢١٢٢۴٢۶٢

-هدازیلع هیمس-يرفنضغ يدھمشناد فشك و يواكهدادباتك۶۶۵٢يتست١١٨١۶)روحم شزومآ(يواك هداد١٩٣٩۵٢١٢٢۴٢۶٣
-روپرومیت كباب

 و ملع هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨
تعنص

.دوش هعلاطم٩ و٧ ،۶ ،٢ ،١ ياھ لصف

 شزومآ( يتاعالطا عبانم تيريدم٢٠٣٩۵٢١٢٢۴٢۶۴
)روحم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٣:۴٣

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

لاتیجيد ياھ هناخباتك تيريدم شيارگ يسانش شناد و تاعالطا ملع-١٩ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يرادباتك-٢۴ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 شناد و تاعالطا ملع ينابم٣٣٩۵٢١٢٢۴١٢٨
يسانش

تمس١٣٩٢٢٠١٣يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك٩٢٩٢يتست٢٠١۶

 رد يدربھار تيريدم و يزير همانربباتك٩١٧۵يتست٢٠١۶لاتیجيد طیحم رد عبانم كارتشا۴٣٩۵٢١٢٢۴١٢٩
اھ هناخباتك

 دیھش هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨ولھپ جرف نیسحلادبعزویتم.رآ فزوج
نارمچ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶لاتیجيد عبانم تظافح۵٣٩۵٢١٢٢۴١٣٠

مق هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يزورون بوقعيربراک طبار :لاتیجيد هناخباتکباتك١٠١٠٧يتست١١٨١۶لاتیجيد ياھ هناخباتك يربراك طبار۶٣٩۵٢١٢٢۴١٣١

 ياھمتسیس يربراک طبار يحارطباتك٩۶٨١يتستلاتیجيد ياھ هناخباتك يربراك طبار٣٩۵٢١٢٢۴١٣١
يرازفامرن

 رصان ، يلیعامسا لیعامسا
يريدم

هشیب١٣٩٣٢٠١۴

 ياھ هناخباتك رد يزاس هعومجم٧٣٩۵٢١٢٢۴١٣٢
لاتیجيد

 يكینورتكلا ياھماظن و عبانم شجنسباتك۶٨۴۴يتست٢٠١۶
 عالطا و يرادباتک ناصصختم يارب
:يناسر

 و ولگیب يلعبجر اضرلامك .ج كيرا و تياو وردنا
هصاخ ربكا يلع

.دوش فذح١١ لصفراپاچ١٣٨٨٢٠٠٩

 يراکمھ اب هانپرواد اضر ومحمهعماج و تاعالطاباتك٨٩٨٧يتست٢٠١۶يتاعالطا هعماج و اھ هناخباتك٨٣٩۵٢١٢٢۴١٣٣
هدیمرآ هموصعم

شزیبد-راپاچ١٣٩١٢٠١٢

 هویش ،میھافم :يا هنايار يسيونتسرھفباتك٨١٠٧يتست١١٨١۶لاتیجيد عبانم يھدنامزاس٩٣٩۵٢١٢٢۴١٣۴
 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراک و اھ
تاعالطا يھدنامزاس

 يدھم دیس ، يحاتف هللا تمحر
يدمحا يدقان هتشرف ،يرھاط

.دوش هعلاطم١٧٢ هحفص ات باتک يادتبا زارادباتك١٣٨٨٢٠٠٩

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٠١١۶ رانیمس١٠٣٩۵٢١٢٢۴١٣۵

 ياھ متسیس يحارط و لیلحت١١٣٩۵٢١٢٢۴١٣۶
يتاعالطا

يحارط و لیلحت يساسا لوصاباتك٩۶٨٢يتست١١٨١۶
يتاعالطا ياھمتسیس

 داھج١٣٨٣٢٠٠۴يسیئر يکم رفعج؛لاوتا کراتوا و رتسچ .فا نيوریم
 يھاگشناد
ناھفصا

 هدازآ ،هراصع اضریلع ،راکداش اتیباھ کینکت و میھافم ،ييانعم بوباتك٩۶٨٣يتست١١٨١۶ييانعم بو١٢٣٩۵٢١٢٢۴١٣٧
يداژن نایتارھ

.دوش فذح١٠ و٩ ياھ لصفناغمرا١٣٩٣٢٠١۴

 شناد و تاعالطا ملع رد رامآ١٣٣٩۵٢١٢٢۴١٣٨
يسانش

 سدقم ،ييایض ايرث ،يریصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتك رد رامآهوزج١٠١١٢يحيرشت١١٨١۶
هداز

 مایپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

رون مایپ١٣٨۶٢٠٠٧يدیجم يسوميسيون تسرھف-١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١١يتست١١٨١۶داوم يھدنامزاس١۴٣٩۵٢١٢٢۴١٣٩

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يدیجم يسوميدنب هدر٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتستداوم يھدنامزاس٣٩۵٢١٢٢۴١٣٩

-باختنا و يزاس هعومجم تایلك يشيامزآ۵١٩٢يتست١١٨١۶يزاس هعومجم١۵٣٩۵٢١٢٢۴١۴٠
١ يزاس هعومجم

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ياھ لصفرون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨ينسحم دیمح

- كردم ليوحت تامدخ و شرافس يشيامزآ۵۶٨۴يتستيزاس هعومجم٣٩۵٢١٢٢۴١۴٠
٢ يزاس هعومجم

.دوش هعلاطم۵ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩٠٢٠١١ينسحم دیمح

 میحر-مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست٢٠١۶يمومع يسانش عجرم١۶٣٩۵٢١٢٢۴١۴١
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

.دوش فذح١١ و١٠ ياھ لصفتمس١٣٩٠٢٠١١يدھم ،يظفاح روپیلعتاعالطا هلدابم :لاتیجيد ياھ هناخباتكباتك٩٩۴۶يتست١١٨١۶لاتیجيد ياھ هناخباتك يرامعم١٧٣٩۵٢١٢٢۴٢٣٧

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶اوتحم تيريدم ماظن١٨٣٩۵٢١٢٢۴٢٣٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١١۶ رانیمس١٩٣٩۵٢١٢٢۴٢٣٩

 هاگشھوژپ١٣٨۶٢٠٠٧این تمکح دومحميرکف تیکلام ينابمباتك٩٩١۴يتست٢٠١۶يلاتیجيد طیحم يقوقح لئاسم٢٠٣٩۵٢١٢٢۴٢۴٠
 و گنھرف
 هشيدنا
يمالسا

 زا و٢۴٣ هحفص ات١٨٧ هحفص زا ،٢٧ هحفص ات١ هحفص زا
.دوش فذح۴٢٩ هحفص ات٣۵٧ هحفص

 لاتیجيد ياھ هناخباتك تامدخ٢١٣٩۵٢١٢٢۴٢۴١
)روحم شزومآ(

 ،مق هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يمالغ هرھاطلاتیجيد عجرم تامدخباتك٩٩١۵يتست١١٨١۶
رادباتك

 لاتیجيد طیحم رد يتاعالطا راتفر٢٢٣٩۵٢١٢٢۴٢۴٢
)روحم شزومآ(

 راتفر و يتاعالطا زاین : يملع طابتراباتك٧۶٣٠يتست١١٨١۶
يباي عالطا

شزیبد١٣٨۶٢٠٠٧هانپرواد اضردمحم

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس٢٣٣٩۵٢١٢٢۴٢۴٣
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:۴۵

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

)تاعالطا يروانف تيريدم ( يناسر عالطا و يرادباتك مولع-٢٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يرادباتك-٢۴ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 يناسر عالطا ملع ينابم٣٣٩۵٢١٢٢۴٠۴٨
)يرادباتك(

 داھن١٣٨٨٢٠٠٩نادنخ دمحمتاعالطا هفسلفباتك٨٧٣١يتست٢٠١۶
 ياھهناخباتك
 روشك يمومع
و

 و يرادباتك رد شھوژپ ياھشورباتك٨١٠۶يتست٢٠١۶قیقحت شور۴٣٩۵٢١٢٢۴٠۴٩
 يناسرعالطا

 و تسوداھر همطافراموك ناشيرك
يورسخ زربيرف

 دانسا نامزاس١٣٩٠٢٠١١
 يلم هناخباتک و
 يروھمج
ناريا يمالسا

 میحر-مدقم فيرش يداھتاعالطا يبايزاب و هریخذ يشيامزآ۵۴٧۴يتست٢٠١۶تاعالطا يبايزابو هریخذ۵٣٩۵٢١٢٢۴٠۵٠
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 میحر-مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست١١٨١۶يسانش عجرم۶٣٩۵٢١٢٢۴٠۵٢
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يپاچ عبانم( هعومجم تيريدم٧٣٩۵٢١٢٢۴٠۵٣
) يكینورتكلاو

 يكینورتكلا ياھماظن و عبانم شجنسباتك۶٨۴۴يتست٢٠١۶
 عالطا و يرادباتک ناصصختم يارب
:يناسر

 و ولگیب يلعبجر اضرلامك .ج كيرا و تياو وردنا
هصاخ ربكا يلع

راپاچ١٣٨٨٢٠٠٩

 يدنب هدرو يسيون تسرھف٨٣٩۵٢١٢٢۴٠۵۴
هتفرشیپ

 و لوصا : يعوضوم يسيونتسرھفباتك٧٧۶٣يتست١١٨١۶
اھشور

 اضردمحم ، دمحا روپ ربكا يلع
ينسح

رادباتكرشن١٣٩٠٢٠١١

 يدنب هدرو يسيون تسرھف٣٩۵٢١٢٢۴٠۵۴
هتفرشیپ

 هویش ،میھافم :يا هنايار يسيونتسرھفباتك٨١٠٧يتست
 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراک و اھ
تاعالطا يھدنامزاس

 يدھم دیس ، يحاتف هللا تمحر
يدمحا يدقان هتشرف ،يرھاط

رادباتك١٣٨٨٢٠٠٩

 ينابم : يسيون هدیكچو يزاس هيامنباتك۶٨۴٢يتست١١٨١۶يزاس هيامنو يسيون هدیكچ٩٣٩۵٢١٢٢۴٠۵۵
يلمعو يرظن

راپاچ١٣٨٨٢٠٠٩يرولیگ سابعرتسكنلویليد فا فیلات

-يدمحا روندمحا ،يناجیلع میحرطبترم میھافم و يتاعالطا ياھماظنباتك۶٨۴٩يتست١١٨١۶يتاعالطا عبانمردوجتسج١٠٣٩۵٢١٢٢۴٠۵۶
)راتساريو( يرافغ دیعس

راپاچ١٣٨٧٢٠٠٨

 راتفر و يتاعالطا زاین : يملع طابتراباتك٧۶٣٠يتستيتاعالطا عبانمردوجتسج٣٩۵٢١٢٢۴٠۵۶
يباي عالطا

شزیبد١٣٨۶٢٠٠٧هانپرواد اضردمحم

تمس١٣٩١٢٠١٢ينیلك اراس و دارھم رفعجيتاعالطا ياھيروانف ينابمباتك٧۴٩١يتست٢٠١۶يتاعالطا ياھ هكبشو تنرتنيا١١٣٩۵٢١٢٢۴٠۵٧

.دوش هعلاطم١۶ لصف رخآ ات٢ دلجتمس١٣٨٧٢٠٠٨ينموم روصنم و رذآ لداعتيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٨۶١٣يتست٢٠١۶يناسر عالطاو يرادباتكردرامآ١٢٣٩۵٢١٢٢۴٠۵٨

 رطاخ هب و هناقالخ كرد :قالخ يریگدايباتك٨٨٠۵يتست١١٨١۶لقتسم هعلاطم ياھ شورو لوصا١٣٣٩۵٢١٢٢۴٠۵٩
ت يگشیمھ يراپس

 ملق نمجنا١٣٧٨١٩٩٩يرجش هللا حتف
ناريا

.دوش هعلاطم٢ و١ دلج

رادباتك١٣٨٧٢٠٠٨يوبن همطاف : نيودتيلاتیجيد هناخباتك باب رد يياھراتفگباتك٧٧٧١يتست٢٠١۶يلاتیجيد ياھ هناخباتك١۴٣٩۵٢١٢٢۴٠۶۵

 سدق ناتسآ١٣٧٨١٩٩٩يوبن همطاف.. يرظن ينابم :لاتیجيد ياھهناخباتكباتك٨٧۴۵يتستيلاتیجيد ياھ هناخباتك٣٩۵٢١٢٢۴٠۶۵
يوضر

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶قیقحترانیمس١۵٣٩۵٢١٢٢۴٠۶۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزروراك١۶٣٩۵٢١٢٢۴٠۶٧

 و اھماظن تيريدم يحارط١٧٣٩۵٢١٢٢۴٠۶٩
يتاعالطا ياھھاگياپ

 ناکاین دازرھش درف يدمحم دواديتاعالطا ياھكناب اب ييانشآباتك۶٨۴٣يتست٢٠١۶
)راتساريو(

راپاچ١٣٨٨٢٠٠٩

رون مایپ١٣٨۶٢٠٠٧يدیجم يسوميسيون تسرھف-١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١١يتست٢١١۶١۶داوم يھدنامزاس١٨٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٠

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يدیجم يسوميدنب هدر٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتستداوم يھدنامزاس٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٠

 شزومآ (شناد و تاعالطا تيريدم١٩٣٩۵٢١٢٢۴٠٧١
) روحم

 يلع-يدمحا ربكا يلعدیسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
يحلاص

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢

راپاچ١٣٨٨٢٠٠٩نافلوم هورگيا هدادربا ياھدرادناتساباتك۶٨٣٠يتست٢٠١۶) روحم شزومآ (يزادرپ هداد٢٠٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٢

 عالطا و نارادباتك يارب يزادرپ هدادباتك٨۶٨۴يتست) روحم شزومآ (يزادرپ هداد٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٢
ناناسر

 هناخباتك:دھشم١٣٠٠١٩٢١ينايد نیسحدمحم
يا هنايار

)يرظن عبتتو قیقحت( رانیمس٢١٣٩۵٢١٢٢۴٠٩٠
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 عجرم تامدخ ياھشور و هيرظن٢٢٣٩۵٢١٢٢۴٠٩١
)روحم شزومآ(

 ات هيرظن زا يباي عالطاو عجرم تامدخباتك۶٨٢٢يتست٢٠١۶
لمع

راپاچ١٣٨٨٢٠٠٩يلدگیب دھازيمرك هللارون- يناخیلع میحر
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:٢٨

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسانش شناد و تاعالطا ملع-٢۵ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يرادباتك-٢۴ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 و يرادباتك رد شھوژپ ياھشورباتك٨١٠۶يتست٢٠١۶قیقحت شور٣٣٩۵٢١٢٢۴٠۴٩
 يناسرعالطا

 و تسوداھر همطافراموك ناشيرك
يورسخ زربيرف

 دانسا نامزاس١٣٩٠٢٠١١
 يلم هناخباتک و
 يروھمج
ناريا يمالسا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶قیقحترانیمس۴٣٩۵٢١٢٢۴٠۶۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزروراك۵٣٩۵٢١٢٢۴٠۶٧

رون مایپ١٣٨۶٢٠٠٧يدیجم يسوميسيون تسرھف-١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١١يتست٢١١۶١۶داوم يھدنامزاس۶٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٠

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يدیجم يسوميدنب هدر٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتستداوم يھدنامزاس٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٠

رادباتک١٣٩١٢٠١٢يدارم هللارون-روپ ينارھط دیحويرادینش- يراديد يرادویشرآباتك٨١٧٢يتست٢٠١۶ویشرآ تيريدم٧٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٣

 متسیس و تاعالطا يژولونكت٨٣٩۵٢١٢٢۴٠٧۴
 يتاعالطا ياھ

تمس١٣٩١٢٠١٢ينیلك اراس و دارھم رفعجيتاعالطا ياھيروانف ينابمباتك٧۴٩١يتست٢٠١۶

 تداعس اضریلعزنیھ ديويدتاعالطا يبايزاب و تيريدم يارب هدادرباباتك۶٨١٧يتست١١٨١۶يزادرپ هداد٩٣٩۵٢١٢٢۴٠٧۵
 همطاف و يناجیلع
درف يركاذ

راپاچ١٣٨۵٢٠٠۶

نارود١٣٨٩٢٠١٠مود شياريو فیس ربکا يلعهعلاطم و يریگداي ياھ شورباتك٩١٨٣يتست٢٠١۶لقتسم هعلاطم١٠٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٧

 ينابم : يسيون هدیكچو يزاس هيامنباتك۶٨۴٢يتست١١٨١۶يسيون هدیكچو يزاس هيامن١١٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٨
يلمعو يرظن

.دوش هعلاطم١۵ و١٣ ،١٠ ،٨ ،٧ ،۶ ،٣ ،٢ ياھ لصفراپاچ١٣٨٨٢٠٠٩يرولیگ سابعرتسكنلویليد فا فیلات

 كرادم زكارم هراداو نامزاس١٢٣٩۵٢١٢٢۴٠٧٩
يصصخت ياھ هناخباتكو

 يب ارابراب ، تراوتسا يد ترباريناسر عالطا زكارمو اھ هناخباتك تيريدمباتك٧٨٠۵يتست٢٠١۶
ناروم

 همطاف ، يتایح ریھز
يخرفھق يدیشمج

رادباتك١٣٩٠٢٠١٠

 نیبو يلم يناسر عالطا زكارم١٣٣٩۵٢١٢٢۴٠٨٠
يللملا

 يرادباتک يللملا نیب زکارم و اھ نامزاسباتك٩١٨۶يتست٢٠١۶
يناسر عالطا و

 هاگشھوژپ١٣٨۴٢٠٠۵حیصف يدمحا هقيدص
 يروانف و مولع
تاعالطا

-باختنا و يزاس هعومجم تایلك يشيامزآ۵١٩٢يتست٢٠١۶يزاس هعومجم١۴٣٩۵٢١٢٢۴٠٨٢
١ يزاس هعومجم

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨ينسحم دیمح

- كردم ليوحت تامدخ و شرافس يشيامزآ۵۶٨۴يتستيزاس هعومجم٣٩۵٢١٢٢۴٠٨٢
٢ يزاس هعومجم

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١ينسحم دیمح

 كرد: يناسر عالطا تاعلاطم ينابمباتك۶٨٢٨يتست٢٠١۶يرادباتك ينابم١۵٣٩۵٢١٢٢۴٠٨٣
نآ طیحمو تاعالطا

 يزيراکون نسحمرلھوك.ك سلاوو رتسل نوج
)مجرتم(

راپاچ١٣٨٩٢٠١٠

 میحر-مدقم فيرش يداھتاعالطا يبايزاب و هریخذ يشيامزآ۵۴٧۴يتست٢١١۶١۶ تاعالطا يبايزابو هریخذ١۶٣٩۵٢١٢٢۴٠٨۴
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

رون مایپ١٣٨٨٢٠٠٩يناجیلع میحريصصخت يسانشعجرم يشيامزآ۵۴٣۴يتست٢١١۶١۶يصاصتخا يسانش عجرم١٧٣٩۵٢١٢٢۴٠٨۵

 سدقم ،ييایض ايرث ،يریصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتك رد رامآهوزج١٠١١٢يتست٣٠٢۴رامآ١٨٣٩۵٢١٢٢۴٠٨٧
هداز

 مایپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 يسراف( يمومع يسانش عجرم١٩٣٩۵٢١٢٢۴٠٨٨
)يسراف ریغو

 میحر-مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست١١٨١۶
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

)يرظن عبتتو قیقحت( رانیمس٢٠٣٩۵٢١٢٢۴٠٩٠
روحم شزومآ

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 عجرم تامدخ ياھشور و هيرظن٢١٣٩۵٢١٢٢۴٠٩١
)روحم شزومآ(

 ات هيرظن زا يباي عالطاو عجرم تامدخباتك۶٨٢٢يتست٢٠١۶
لمع

راپاچ١٣٨٨٢٠٠٩يلدگیب دھازيمرك هللارون- يناخیلع میحر
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٢:٣۶

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يمومع ياھ هناخباتك تاعلاطم-يسانش شنادو تاعالطا ملع-٢۶ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

 يرادباتك-٢۴ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 و يرادباتك رد شھوژپ ياھشورباتك٨١٠۶يتست٢٠١۶قیقحت شور٣٣٩۵٢١٢٢۴٠۴٩
 يناسرعالطا

 و تسوداھر همطافراموك ناشيرك
يورسخ زربيرف

 دانسا نامزاس١٣٩٠٢٠١١
 يلم هناخباتک و
 يروھمج
ناريا يمالسا

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢يزروراك۴٣٩۵٢١٢٢۴٠۶٧

تمس١٣٩٢٢٠١٣يجنمران و يزيراكون نسحمتاطابترا و تاعالطا اب ييانشآباتك٩٢٩٢يتست٢٠١۶تاعالطا ملعو يرادباتك ينابم۵٣٩۵٢١٢٢۴١١٢

.دوش هعلاطم١۴ و١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصفرادباتك رشن١٣٨٧٢٠٠٨تسوداھر همطافيناسر عالطا و يرادباتك هفسلفباتك٩٨٠٢يتستتاعالطا ملعو يرادباتك ينابم٣٩۵٢١٢٢۴١١٢

 يراکمھ اب هانپرواد اضر ومحمهعماج و تاعالطاباتك٨٩٨٧يتست٢٠١۶يتاعالطا هعماجو اھ هناخباتك۶٣٩۵٢١٢٢۴١١٣
هدیمرآ هموصعم

شزیبد-راپاچ١٣٩١٢٠١٢

 سدقم ،ييایض ايرث ،يریصن زيورپيناسر عالطا و يرادباتك رد رامآهوزج١٠١١٢يتست٢٠١۶تاعالطا ملعو يرادباتك رد رامآ٧٣٩۵٢١٢٢۴١١۴
هداز

 مایپ هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶
رون

 تلادع و يمومع ياھ هناخباتکباتك١٠١١١يتست٢٠١۶هعماج و يمومع ياھهناخباتك٨٣٩۵٢١٢٢۴١١۵
يعامتجا

 هناخباتک داھن١٣٩٢٢٠١٣يمساق نیسح يلعتنسنيو ناج ، نمتیپ ناج
 يمومع ياھ
 و روشک
 هسسوم
 باتک تاراشتنا
رشن

 تامدخ يزيرهمانرب و يحارط٩٣٩۵٢١٢٢۴١١۶
يداھنارف

 رد يدربھار تيريدم و يزير همانربباتك٩١٧۵يتست٢٠١۶
اھ هناخباتك

 دیھش هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨ولھپ جرف نیسحلادبعزویتم.رآ فزوج
نارمچ

 مولع يتاعالطا تامدخ و عبانم١٠٣٩۵٢١٢٢۴١١٧
يناسنا و يمالسا

رادباتك١٣٩١٢٠١٢كلچ يوسوم نیشفايمالسا يسانش عجرمباتك۵٨۴۴يتست٢٠١۶

 مولع يتاعالطا تامدخ و عبانم٣٩۵٢١٢٢۴١١٧
يناسنا و يمالسا

 تایھ هناخریبد١٣٨٣٢٠٠۴ينابعش دمحايمالسا يسانش عجرمباتك۶٨٠٢يتست
هناخباتك يانما

رون مایپ١٣٨۶٢٠٠٧يدیجم يسوميسيون تسرھف-١ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١١يتست٢٠١۶داوم يھدنامزاس١١٣٩۵٢١٢٢۴١١٨

رون مایپ١٣٨٧٢٠٠٨يدیجم يسوميدنب هدر٢ داوم يھدنامزاس يشيامزآ۵١١۴يتستداوم يھدنامزاس٣٩۵٢١٢٢۴١١٨

 میحر-مدقم فيرش يداھعجرم راك لوصا يشيامزآ۵۴١٩يتست٢٠١۶يسانش عجرم١٢٣٩۵٢١٢٢۴١١٩
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١

 يلع-يدمحا ربكا يلعدیسشناد تيريدم يشيامزآ۵۵٧٨يتست٢٠١۶يمومع ياھهناخباتك تيريدم١٣٣٩۵٢١٢٢۴١٢٠
يحلاص

.دوش هعلاطم١١ و٨ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢

 يب ارابراب ، تراوتسا يد ترباريناسر عالطا زكارمو اھ هناخباتك تيريدمباتك٧٨٠۵يتستيمومع ياھهناخباتك تيريدم٣٩۵٢١٢٢۴١٢٠
ناروم

 همطاف ، يتایح ریھز
يخرفھق يدیشمج

.دوش فذح٢٠ و١۵ ،١٢ ،١١ ،٩ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ياھ لصفرادباتك١٣٩٠٢٠١٠

– يمومع تاعالطا عبانم١۴٣٩۵٢١٢٢۴١٢١
يكینورتكلا يعامتجا

 يمومع ،يصصخت( يسانش عجرمباتك٩٢٩٣يتست١١٨١۶
)يسرافریغ و يسراف

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصفرادباتك١٣٩١٢٠١٢ينسحم دیمحستك مایليو

شناد هشيدنا١٣٩۴٢٠١۵يدومحم اضریلعيا هناسردنچ عبانم تيريدمباتك٩۶۵۴يتست١١٨١۶ياهناسر دنچ عبانم تيريدم١۵٣٩۵٢١٢٢۴١٢٢

 دمحم ، ناقياو هداز قداص يلعاھ نامزاس رد تاعالطا نايرج و تاعالطاباتك٩١٧۴يتست٢٠١۶يتلود تاراشتنا و تاعالطا١۶٣٩۵٢١٢٢۴١٢٣
 داژن يلق فجن مظعا و هداز نسح
يوجرو

 و١٧ ،١۴ ،١٢ ،١١ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرادباتك رشن١٣٩٢٢٠١٣
.دوش هعلاطم١٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قیقحت( رانیمس١٧٣٩۵٢١٢٢۴١٢۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶يلحمو يھافش تایبداو خيرات١٨٣٩۵٢١٢٢۴١٢۵

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠٢٣٢قیقحت رانیمس١٩٣٩۵٢١٢٢۴١٢۶

 میحر-مدقم فيرش يداھتاعالطا يبايزاب و هریخذ يشيامزآ۵۴٧۴يتست١١٨١۶تاعالطا يبايزابو هریخذ٢٠٣٩۵٢١٢٢۴١٢٧
يناجیلع

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 08:44
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يسيلگنا نابز شزومآ-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 يسيلگنا تايبداو نابز-25 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
رتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163رانيمس239521116109
--رون مايپ13952016هدنبادخ هنازرف-يتمھ همطاف)Academic Writingَ◌( هتفرشيپ شراگن يشيامزآ7921يحيرشت2081هتفرشيپ شراگن339521212055
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات12 لصف زا344لگنجThe study of Language -Fifth edGeorge Yule13922014باتك8974يتست220121 يسانش نابز تايلك439521212061
Techniques & Principles in Languageباتك8972يتست40241يسيلگنا نابز سيردت شور539521212088

Teaching - Third ed
Diane Larsen-Freeman & Marti

Anderson
--لگنج13922013

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ياھ شخب491رون مايپ13912012يداھرف نيسح2و1 قيقحت شور و لوصا يشيامزآ5486يتست22081 قيقحت شورو لوصا639521212091
--رون مايپ13922013روپ رفعج داوجلادبعنابز يزاس نومزآ يشيامزآ4904يتست2081يسيلگنا نابز يزاس نومزآ739521212092
--لگنجA Course in Phonetics (Seventh ed.(Keith Johnson,Peter Ladefoged13892011باتك9163يتست20161يشزومآ يسانشاوآ839521212232
 ياهنابز سيردت شورو لوصا939521212233

يجراخ
--لگنجUnderstanding Language TeachingB.Kumaravadivelu13862008باتك9194يتست20161

The Practical Writer with Readingsباتك9153يحيرشت20161هتفرشيپ شراگن1039521212235
)Seventh Edition(

Edward P.Baily & Pillip A.
Powell

--لگنج13802002

---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)روحم شزومآ(2رانيمس1139521212271
1239521212272Call)باتك8486يحيرشت20164)روحم شزوماChanging Language Education

Through CALL
Donaldson and Haggstrom13842006Routledge936دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،5 ،3 ،1 ياھ لصف.

39521212272Call)باتك8580يحيرشت4)روحم شزوماTeaching English Language Learners
Through Technology

Erben,Ban, and Castaneda13872009Routledge134دوش هعلاطم195 هحفص ات باتک لوا زا.

--دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح1339521220658
Chomsky’ s Universal Grammarباتك6957يتست20161يسانش نابز لئاسم1439521225045

)موس تساريو(
Cook and Newson13872008دوش هعلاطم6 و5 ،2 ،1 ياھ لصف893امنھر.

 هعلاطم28 و18 ،17 ،15 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1 ياھ لصف943نارقلا ماEssential Introductory LinguisticsGrover Hudson13852006باتك7849يتست1يسانش نابز لئاسم39521225045
.دوش

.Methodology in Language TeachingJ.C. Richards & W. Aباتك8548يتست20162اهتراهم سيردت شور و لوصا1539521225047
Renandya editors

 ناياپ ات( 2269Section 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ناتسوب13842005
Chapter 30( دوش هعلاطم

--فوئرTesting for language teachers 2nd.edArthur Hughes13882010باتك8583يتست20162يجراخ نابز يزاس نومزآ1639521225048
 شزومآ لئاسمرد قيقحت شور1739521225049

نابز
Second Languageباتك8570يتست2116162

Research:Methodology & Design
Alison Machey & Susan.M.Gass13832004LEA-و 

 يشورفباتك
( ربتعم ياھ

Routledge(

--

--لگنجPsycholinguisticsJohn Field13812003باتك8563يتست20162نابز يسانشناور1839521225050
 هيزجتو يا هلباقم يسانش نابز1939521225051

اھاطخ ليلحتو
،امنھرContrastive AnalysisCarl James13882009باتك8493يتست20162

Longman
--

 هيزجتو يا هلباقم يسانش نابز39521225051
اھاطخ ليلحتو

--Error AnalysisJack C. Richards13711993Longmanباتك8513يتست2

Developments in English For Specificباتك8500يتست20163هژيو فادھااب يسيلگنا2039521225052
Purposes A multi-disciplinary

Approach

Evans and maggie Jo St John-
Tony dudley

13761998Cambridge--

Research Perspectives on English forباتك8566يتست3هژيو فادھااب يسيلگنا39521225052
Academic pur

-John Flowerdew &Matthew
Peacock

13761998Cambridge515دوش هعلاطم10 و7 ،4 ،2 ،1 تالاقم اهنت.

Learning Teaching The Essentialباتك10059يتست118163يلمع سيردت2139521225053
Guide to English Language Teaching

)Third ed.(

Jim Scrivener138920112261لگنجChapters: 3, 6, 7, 8, 9 , 10دوش هعلاطم

A concise Encyclopedia of IslamGordon Newby13802002Oxfordباتك8467يحيرشت20163يمالسا نوتم همجرت2239521225055
University

Press

 هعلاطم يمالسا بھاذم و نايدا هب طوبرم دراوم طقف1227
.دوش

Introduction to Discourse studiesJan Renkema13822004Johnباتك8533يتست20163مالك ليلحتو هيزجت2339521225056
Benjmins

.دوش فذح14 لصف620

 شزومآ( يدربراك يسانشنابز2439521225128
)روحم

An introduction to applied linguisticsباتك9671يتست20164
)second edition(

Norbert Schimtt13922014Hodder &
Stoughton

Ltd

--

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2539521225129
)روحم شزومآ(

---13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٨:٣٢
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسانش هعماج-١٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانش هعماج-٢٧ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينايك هدژميعامتجا مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵٢١٧يتست١٢٨٣٢يعامتجا مولعردرتويپماكدربراك١١١۵٠٠١
٢٠٧ هحفص ات١٨٧ هحفص زا و٢٦ هحفص ات٣ هحفص زا٢٨۶رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميركيعامتجا مولع رد رامآهمانسرد۴٨٩٣يتست٢٠١۶يعامتجا مولعردرامآ١١١٧١٢٠

.دوش هعلاطم
 رامآ ( يراتفر مولع رد يرامآ ياهشورباتك۶١٩۵يتستيعامتجا مولعردرامآ١١١٧١٢٠

)يطابنتسا و يفيصوت
 يقتدمحم-هداز نسح ناضمر
حادم

.دوش هعلاطم١٥ و١٣ ،١١ ،٧ ياھ لصف١١۶١شياريو١٣٩١٢٠١٢

--رون مايپ١٣٨۵٢٠٠۶يناگياپلگ شخب رون يضترميعامتجا مولع رد يساسا ميھافم يشيامزآ٨٨۴٣يتست٢٠١۶يصصخت نابز١٢١٢٢٠٩
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 ميھافم- يسانش هعماج ينابم١٢٢٢٠٠٢

٢ يساسا
 يعامتجا مولع هتشر رد يسانشراك عطقم نايوجشناد١٣۵۶ين١٣٩١٢٠١٢يشواچ نسحدرب نراك يراكمھاب زنديگ ينوتنآيسانش هعماجباتك۶٧١٨يتست٢٠١٢

 يعامتجا يزير همانرب ، يعامتجا يراكددم ياهشيارگ
 يارب يعامتجا هافر و نواعت و يرگشھوژپ ، هافر و نواعت
 :)٢( يساسا ميھافم- يسانش هعماج ينابم سرد
٤ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :دنيامرف هعلاطم ار ريز تاحفص
 يلا٩١٦ تاحفص٢١و٢٠ ياھ لصف١٥١ يلا١ تاحفص

يلوبق نايوجشناد .دنيامرف هعلاطم هحفص٢١٩ً اعمج٩٨۴
 ينابم سرد يسانش هعماج هتشر دشرا عطقم رد
 زا يكي ناونع هب٢ يساسا ميھافم يسانش هعماج
 تاحفص٤-٣-٢-١ لوصف دياب هك دشاب يم يناربج سورد
 تاحفص٢١و٢٠ ياهلصف دني امن هعلاطمار١٥١ يلا١

.دنيامن هعلاطمار٩٨٤ يلا٩١۶
 تمسق رد مجرتم هكنيا مغر يلع هك تسا ركذ ناياش١٣۵٨رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يبيان گنشوھركيب .لا زرتيعامتجا مولع رد يرظن قيقحت شورهمانسرد۵١٠٢يتست٣٠١٨يرظن قيقحت شور١٢٢٢٠٢١

 هدرك يفرعم دازآ هعلاطم يارب ار رخآ شخب راتفگ شيپ
 يم باتك لك هعلاطم هب مزلم نايوجشناد اما تسا
.دنشاب

 يسانش هعماج١٢٢٢٠٢٢
يعامتجا ياهيرباربانواھرشق

 ياهيرباربان و اھرشق يسانش هعماج يشيامزآ۵٢۴۴يتست٢٠٨
يعامتجا

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠كلم نسح

١ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧٠
)يسانش هعماج تاركفت خيرات(

 ديحو-يقيدص گنرهبينيليد ميتيسانش هعماج كيسالك ياھ هيرظنباتك۶٧٢٩يتست٢٠١۶
-)مجرتم يعولط
 هانپ نادزي هفطاع
)راتساريو(

--ين١٣٩١٢٠١٢

--رايزام١٣٩١٢٠١٢يدھاز داوجدمحميرباربان و هعسوتباتك۵٨۶۵يتست٢٠١۶يداصتقا يعامتجا هعسوت١٢٢٧٠٧١
 نارود رد يسانش هعماج ياھ هيرظنباتك۶٣١۶يتست٢٢٠١۶ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧٣

رصاعم
.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصف١٠۶٢يملع١٣٨٩٢٠١٠يثالث نسحمرزتير جروج

 هعماج رد هشيدنا ريس يساسا لحارمباتك۶٩١٠يتست٣٢٠١۶ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧۵
يسانش

 و يملع١٣٩١٢٠١٢ماھرپ رقابنورآ نومير
يگنھرف

 ربو سكام و وتراپ-درلفيو ميكرود ليما هب طوبرم ياهشخب۵٠٢
.دوش هعلاطم

--زكرم١٣٩٢٢٠١٣يدامادريم دادرهمزنوتسا باريسانش هعماج گرزب ناركفتمباتك٧٧٨٧يتست٣ يسانش هعماج ياھ شنيب١٢٢٧٠٧۵
.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧اسيت١٣٩٢٢٠١٣روپ عراش دومحمزردناس رتيپيرهش هلئسم و يعامتجا هيرظنباتك٩۴٩٧يتست٢٠١۶)دشرا( يرهش يسانش هعماج١٢٢٧٠٨٢
 لغشوراك يسانش هعماج١٢٢٧٠٨۴

)دشرا(
 عولط و يناهج راك يورين لاوز:راك ناياپباتك٧٩۵٨يتست٢٠١۶

رازاب اسپ رصع
--ناريا شناد١٣٧٩٢٠٠٠يوضترم نسحنيك فير يمرج

 هناسرو تاطابترا يسانش هعماج١٢٢٧٠٨٩
اھ

.دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧شورس١٣٨٩٢٠١٠يدحوا دوعسمنوسپمات ناجهتينردم و اھ هناسرباتك٧٧٢۴يتست٢٠١۶

 هناسرو تاطابترا يسانش هعماج١٢٢٧٠٨٩
اھ

ياھهناسر و تاطابترا نوماريپ هلاقم هس يشيامزآ٨٢٨۵يتست
يعمج

.دوش هعلاطم باتك رخآ لصف۶٧٣رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدنمجرا اضرمالغيدنمجرا اضرمالغ

 تافارحنا يسانش هعماج١٢٢٧١٠١
يعامتجا ياهيورجكو

 هعومجم(ناريا يعامتجا ياھ بيسآباتك۶٧٣٩يتست٢٠١۶
)تالاقم

،ناريا رد ينويفا ردخم داوم رازاب٤٨ هحفص ات٢٥ هحفص زا٢٨٠هاگآ١٣٩٠٢٠١١ناريا يسانش هعماج نمجنا
 هحفص زا ،يرازآ رسمھ هديدپ٩٥ هحفص ات٧٧ هحفص زا

 هحفص زا ،يشکدوخ رد رثوم نيناوق١٨٩ هحفص ات١۶۶
 ات٣٧٩ هحفص زا ،ناناوجون يراکھزب٢٦٩ هحفص ات٢٣٩
 ناريا رد داسف٤٦٠ ات٤٢٥ هحفص زا و نادنز تازاجم٣٩٩
.دوش هعلاطم

 تافارحنا يسانش هعماج١٢٢٧١٠١
يعامتجا ياهيورجكو

 رد يعامتجا تافارحنا يسانش هعماجباتك٧۶٩۶يتست
ناريا

هعماج كاوژپ١٣٨۶٢٠٠٧يياراخب دمحا
 هعماج(
)ناسانش

١٨٤ هحفص زا ،)يراجنهبان( ١٦٩ هحفص ات١١٧ هحفص زا٢٢٨٣
٢٣٤ هحفص ات٢١٩ هحفص زا ،)مرج فيرعت( ٢١٤ هحفص ات
 و )تافارحنا عاونا( ٣٣٢ هحفص ات٢٦٧ هحفص زا ،)فارحنا(
.دوش هعلاطم )اھ هيرظن( ٥٣٥ هحفص ات٤٥٠هحفص زا

 هارمھ يرامآ هتفرشيپ ياهشور١٢٢٧١٠۵
يرتويپماك ياھ همانرباب

 تاقيقحت رد رامآ دربراك رب يدمآردباتك۶۴۶٧يتست٢٠١۶
يعامتجا

-يياباب يلع ييحيرمارك نكناد
يكلم ريما

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ياھ لصف١۵۴٣نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢

 هارمھ يرامآ هتفرشيپ ياهشور١٢٢٧١٠۵
يرتويپماك ياھ همانرباب

همانرب اب هارمھ( يرامآ هتفرشيپ ياهشورباتك۶۴٧۶يتست
)يرتويپماك ياھ

.دوش هعلاطم٥ لصف۶۵٧نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١رفروصنم ميرك

 هارمھ يرامآ هتفرشيپ ياهشور١٢٢٧١٠۵
يرتويپماك ياھ همانرباب

 تاقيقحت ردspssدربراك عماج يامنھارباتك٧٩۶٠يتست
يشياميپ

 يرفص اضر ،يباتگ روپ بيبح مرك
ش

دوش هعلاطم٧٠١ هحفص ات٣٠٤ هحفص زا١۴۶١هيول١٣٩١٢٠١٢

--هاگآ١٣٩٠٢٠١١يياكذ ديعس دمحمناريا ناناوج يسانش هعماجباتك۶٧۴٠يتست٢٠١۶ناناوج يسانش هعماج١٢٢٧١٠٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ٠٨:٣٢
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسانش هعماج-١٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد
 يسانش هعماج-٢٧ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش هعلاطم٧ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵١ين١٣٩١٢٠١٢خسار هللا تماركزرفش دراهنربناريا ناناوج يسانش هعماج ينابمباتك٧٨٩٧يتستناناوج يسانش هعماج١٢٢٧١٠٩
 لئاسمو نانز يسانش هعماج١٢٢٧١١٠

هداوناخ
--ين١٣٩١٢٠١٢يقارعسالاو رلك-توبآ الماپنانز يسانش هعماجباتك۶٧١٩يتست٢٠١۶

 لئاسمو نانز يسانش هعماج١٢٢٧١١٠
هداوناخ

.دوش هعلاطم٨ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۵٢٣ين١٣٨٨٢٠٠٩نايضاق نيسحد رانرب ناجهداوناخ تاعلاطم هب يدمآردباتك۶٧٢٧يتست

.دوش هعلاطم٥ و٢ ،١ ياھ لصف٧١٨ريبكريما١٣٩١٢٠١٢رفديعم ديعسكيزول نيليناديعامتجا لئاسم ليلحت رد ون يشرگنباتك۶۵٩١يتست٢٠١۶يعامتجا لئاسم يسانش هعماج١٢٢٧١١١
 يسررب رد هناگتفھ يرظن ياھدركيورباتك٧٩۵٩يتستيعامتجا لئاسم يسانش هعماج١٢٢٧١١١

يعامتجا لئاسم
 قيدص هللا تمحرگربنياو نيترام ،نتگنيبار لرا

يناتسورس
--نارهت١٣٩٢٢٠١٣

 هعماجرد يفيك قيقحت ياهشور١٢٢٧١١٣
يسانش

 دازآ هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يريرح الجنيفيك شھوژپ ياھ شور و لوصاباتك٧٩٢۶يتست٢٠١۶
 دحاو-يمالسا
تاقيقحت مولع

--

 هعماجرد يمك قيقحت ياهشور١٢٢٧١١۴
يسانش

)يبيان گنشوھساود ديويديعامتچا تاقيقحترد قيقحت حرطباتك۶٧۴١يتست٢٠١۶
 دحتم دومحم) مجرتم
)راتساريو(

.دوش فذح١٥ و١٢ ،٩ ،٦ ياھ لصف١١۵۵هاگآ١٣٨٧٢٠٠٨

 هعماجرد يمك قيقحت ياهشور١٢٢٧١١۴
يسانش

 لازوپورپ( قيقحت حرط نيودت يامنھارباتك٨١٠۵يتست
)يسيون

 و هعماج١٣٩١٢٠١٢يلاش يرفص اضر
گنھرف

--

 هعماجرد يمك قيقحت ياهشور١٢٢٧١١۴
يسانش

 يرظن( يعامتجا مولع رد قيقحت شورباتك٨٨١٧يتست
 هياپ رب يساسا رظن ديدجت()يلمع
) مھدزاي تساريو

 ،٩ ،٨ ياھ لصف٢ دلج و٧ و٦ ،٥ ،٤ ياھ لصف :١ دلج۵٢٣تمس١٣٩٠٢٠١١لضاف اضريبب لرا
.دوش هعلاطم١٢ و١١

 شزومآ لئاسم يسانش هعماج١٢٢٧١١۵
يلاع

--ثلاث١٣٨٧٢٠٠٨يلضافهاگشنادو گنھرفباتك٨٨٣٩يتست٢٠١۶

يژولونكت و ملع يسانش هعماج١٢٢٧١٢۵
) روحم شزومآ (

 هعماج١٣٨٨٢٠٠٩لكوت دمحميرظن ثحابم:ملع يسانش هعماجباتك٧۶٩٩يتست٢٠١۶
ناسانش

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴۶۴) روحم شزومآ (رانيمس١٢٢٧١٢۶
هعسوت لئاسمو ندش يناهج١٢٢٧١٣٠

)زوحم شزومآ(
-يويگ ينادرممولكام زرتاوندش يناهجباتك۶۶٨٧يتست٢٠١۶

 مجرتم-ليعامسا
شوايس يديرم

 نامزاس١٣٧٩٢٠٠٠
 تيريدم
يتعنص

--

هعسوت لئاسمو ندش يناهج١٢٢٧١٣٠
)زوحم شزومآ(

 رب يرورم: هعسوت و يعامتجا رييغتباتك٧٩۶۶يتست
 ماظنو يگتسباوو يزاسون تايرظن
يناهج

 يبيبح دومحمنيولآ وس
يرھاظم

 هدكشھوژپ١٣٩٢٢٠١٣
 تاعلاطم
يدربھار

--

)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس١٢٢٧١٣١
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶
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دانشگاه پیام نور
سیستم جامع دانشگاھي گلستان

لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته
٠٩:٣٠ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

تاريخ تشیع-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 

تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

تاريخ -٢٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصیلي
شماره 

نوع آزموننام درسدرس
شماره 

مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع
سال 
انتشار

انتشار 
ناشرمیالدي

كد 
شرح 
شرح پیوستپیوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢سیدابوالقاسم نقیبيروش تحقیق درعلوم اسالميآزمايشي ۵۵۶٩تستي٢٠٨روش تحقیق درعلوم اسالمي٢٣٩۵٢١٢٢٠١٣۶

دفتر نشر ١٣٨٨٢٠٠٩سید محمدحسین جعفريتشیع در مسیر تاريخكتاب٧۶٨٧تستي٢٠١۶مفھوم وتاريخ پیدايش تشیع٣٣٩۵٢١٢٢٠۴٠٣
فرھنگ 
اسالمي

--

از بحث نھج البالغه  (٧٢تا صفحه  ١از ابتداي كتاب صفحه ۵٢سمت١٣٩٢٢٠١٣نوراله كساييمنتخب النصوص التاريخیه والجغرافیهكتاب٧۵٢٨تستي٢٠١۶متون كھن عربي۴٣٩۵٢١٢٢٠۴٠۴
 ١٧٩تا صفحه  ١١٣و از صفحه ) تا بحث تاريخ العراق

) ازبحث السیره النبويه ابن ھشام تا مبحث صبح العشي(
.مطالعه شود

نگرشي بر زندگاني ( سیره پیشوايان كتاب٧٩٢۵تستي١٢٠١۶سیره ائمه ۵٣٩۵٢١٢٢٠۴٠۵
اجتماعي سیاسي و فرھنگي امامان 

)معصوم علیه السالم

موسسه امام ١٣٨٨٢٠٠٩مھدي پیشوائي
)ع(صادق

تا پايان بحث امام صادق  ( ۴١٠از اول کتاب تا آخر صفحه ١١٠
.مطالعه شود)) ع(

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶سید ابوالفضل رضويفلسفه تاريخآزمايشي ٩٨٨٨تستي٢٠١۶فلسفه علم تاريخ۶٣٩۵٢١٢٢٠۴٠۶

حیات فكري و سیاسي امامان شیعه كتاب٧٧١٢تستي٢٢٠١۶سیره ائمه ٧٣٩۵٢١٢٢٠۴٠٨
)ع(

تا آخركتاب مطالعه  ٣٧٣صفحه ) ع(از بحث امام كاظم ١۵١انصاريان قم١٣٩٠٢٠١١رسول جعفريان
.شود

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵مھدي عبادي١تاريخ سیاسي شیعه جزوه٩٨٨۶تستي١٢٠١۶تاريخ سیاسي شیعه ٨٣٩۵٢١٢٢٠۴٠٩

گروه تاريخ فرھنگ و تمدن نقد متون تاريخيجزوه٨١٧١تستي٢٠١۶نقدمتون تاريخي٩٣٩۵٢١٢٢٠۴١٠
اسالمي

جايگاه رسم  (۵، )انواع نسخه ھاي خطي (٢فصل ھاي ١۵٣٨پیام نور١٣٨٩٢٠١٠
نسخه شناسي منظومه  (٨، )الخط در نسخه شناسي

مراحل وشیوه ھاي تصحیح در انواع  (١٢و ) ھا وديوان ھا
.حذف شود) نگارش ھاي فارسي 

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵مھدي عباديعلم و آموزش در جھان تشیعجزوه٩۵۴٩تستي٢٠١۶علم وآموزش درجھان تشیع١٠٣٩۵٢١٢٢٠۴١١

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠سیده سوسن فخرائيتاريخ اجتماعي شیعهجزوه٧١٩٧تستي١٢٠١۶تاريخ اجتماعي شیعه ١١٣٩۵٢١٢٢٠۴١٢

خاستگاه تشیع و پیدايش فرقه ھاي كتاب٩٨٩٠تستي٢٠١۶فرق شیعه١٢٣٩۵٢١٢٢٠۴١٣
شیعه در عصر امامان

پژوھشگاه ١٣٩٠٢٠١١علي آقانوري
علوم و فرھنگ 

اسالمي

--

--پیام نور١٣٩١٢٠١٢عبدهللا نصري٢كالمدرسنامه۴٨٧٠تستي٢٠١۶كالم١٣٣٩۵٢١٢٢٠۴١۵

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴۶۴)آموزش محور ( سمینار ١۴٣٩۵٢١٢٢٠۵٩٩

آموزش  ( ٢تاريخ اجتماعي شیعه ١۵٣٩۵٢١٢٢٠۶٠٠
)محور 

مجتبي سلطاني احمدي، مھدي ٢تاريخ اجتماعي شیعه جزوه١٠٠٩۶تشريحي٠٢٣٢
عبادي

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶

--چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ١۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

.مطالعه شود ١٠تا آخر درس  ١از درس ٢١٨١پیام نور١٣٩٠٢٠١١افالطون صادقي٢زبان تخصصي آزمايشي ۵۶٠٨تستي١٢٠١۶زبان انگلیسي ١٧٣٩۵٢١٢٢۵٠۶٠

.مطالعه شود ۵تا آخر درس  ١از درس ٢١٨٢پیام نور١٣٩٠٢٠١١منوچھر جعفري گھررشته تاريخ -٢زبان تخصصي آزمايشي ۵۴٢٧تستي٢٢٠١۶زبان انگلیسي ١٨٣٩۵٢١٢٢۵٠۶١

مكاتب تاريخ نگاري درتمدن ١٩٣٩۵٢١٢٢٩١٢٢
اسالمي

غالمعلي حدادعادل، ستار عودي، تاريخ و تاريخ نگاريكتاب٨٢۴٣تستي٢٠١۶
محمدرضا ناجي، فرھاد دفتري، 

مھین فھیمي، میثم ربیعي، 
شھناز رازپوش، اطھر علي

--كتاب مرجع١٣٨٩٢٠١٢

--پیام نور١٣٩۴٢٠١۵محمود صادقي علوي٢تاريخ سیاسي شیعه جزوه٩۵۵٠تستي٢٢٠١۶تاريخ سیاسي شیعه ٢٠٣٩۵٢١٢٢٩١٢٣

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١مھدي عباديجزوه تشیع در آثار مستشرقانجزوه٩١٧۶تستي٢٠١۶تشیع درآثارمستشرقان٢١٣٩۵٢١٢٢٩١٢۴

گروه تاريخ فرھنگ و تمدن روش شناسي تاريخجزوه٧٢١۴تستي٢٠١۶روش شناسي تاريخي٢٢٣٩۵٢١٢٢٩١٢۵
اسالمي

--پیام نور١٣٨٩٢٠١٠

از كتاب مذكور ، بخشھا و ) : ص ( ـ تاريخ زندگي پیامبر  ١٣٧٨١سمت١٣٩٢٢٠١٣غالم حسین زرگري نژاد)عصر نبوت( تاريخ صدر اسالمكتاب٧٣۵١تستي٢٠١۶)ص (تاريخ زندگي پیامبر٢٣٣٩۵٢١٢٢٩١٢۶
از ابتداي : ـ بخش اول ١: فصول ذيل حذف مي باشد 

ويژگي ھا و مشخصات سیاسي ، اقتصادي ( فصل سوم 
تا ابتداي فصل ھفتم ، ) و اجتماعي عربستان جنوبي 

ـ بخش اول از ابتداي ٢ . ٨٠تا صفحه  ٢۴يعني از صفحه 
اوضاع سیاسي ، اجتماعي و اقتصادي يثرب ( فصل نھم 

، ) ابتداي يھوديت ( تا آخر فصل دھم ) در دوره جاھلیت 
فصل : ـ بخش اول ٣ . ١۵٣تا صفحه  ١١٨يعني از صفحه 

ساخت عقلي و باورھاي خرافي عربي : ( دوازدھم 
ـ بخش ۴. ١٧٩تا صفحه  ١٧١، يعني از صفحه ) جاھلیت 

مروري بر تفسیر پاتالوژيك شخصیت : فصل چھارم : دوم 
ـ  ۵ . ٢١٩تا صفحه  ٢١٠، يعني از صفحه ) ص(پیامبر

تا  ٣٢٢فصل اول و دوم ، يعني از صفحه : بخش چھارم 
جنگ احد ( از : فصل نھم : ـ بخش چھارم  ۶ . ٣٣٧صفحه 

تا ابتداي فصل يازدھم ، يعني از ) در البالي آيات قرآن 
فصل : ـ بخش چھارم  ٧ . ۴١١تا صفحه  ۴٠۵صفحه 

، ) فجايع بدويان تا ابتداي بخش پنجم ( از : سیزدھم 
از : ـ بخش پنجم  ٨ . ۴۵٧تا صفحه  ۴٣٣يعني از صفحه 
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ابتداي فصل دوم تا ابتداي فصل پنجم ، يعني از صفحه 
ـ بطور كلي جداول كتاب حذف  ٩ . ۵٠١تا صفحه  ۴۶٧

.شود 

)تحقیق وتتبع نظري(سمینار٢۴٣٩۵٢١٢٢٩١۴۵
آموزش محور

---١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

سیر انديشه ھاي سیاسي و ٢۵٣٩۵٢١٢٢٩١۴٨
با تكیه (اجتماعي در جھان اسالم

آموزش )بر انديشه ھاي شیعه
محور

تاريخ انديشه ھاي سیاسي در ايران و آزمايشي ۵٢١٠تستي٢٠١۶
اسالم

--پیام نور١٣٩٠٢٠١١علي اصغر حلبي

آموزش  (٢تاريخ اجتماعي شیعه٢۶٣٩۵٢١٢٢٩١۴٩
)محور

مجتبي سلطاني احمدي، مھدي ٢تاريخ اجتماعي شیعه جزوه١٠٠٩۶تستي٢٠١۶
عبادي

--پیام نور١٣٩۵٢٠١۶

Page 2 of 2 حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١( کلیھ صفحات

٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پيام نور
٠٩:۴٣ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

تاريخ ايران اسالمي-تاريخ-١٣: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

تاريخ -٢٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
قرائت متون تاريخي به زبان ٣٣٩۵٢١٢٢٩٠١٧

١فارسي 
.با توجه به نوع درس زيرنويس ھا مطالعه شودپيام نور١٣٨٧٢٠٠٨محمد رضا نصيري١متون تاريخي فار سي آزمايشي ٨١٩٢تستي٢٠٨

پيام نور١٣٩٠٢٠١١علي بيگدليتاريخ اروپا در قرون وسطيآزمايشي ۵١٨۴تستي٢٠٨تاريخ اروپادرقرون وسطي۴٣٩۵٢١٢٢٩٠٣٠
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶عبدهللا ساجديكليات و مباني علم تاريخآزمايشي ١٠۵٢٩تستي٢٠٨كليات ومباني علم تاريخ۵٣٩۵٢١٢٢٩٠٣۶
پيام نور١٣٩۴٢٠١۵علي بيگدليتاريخ اروپا در قرون جديدآزمايشي ٩٧٧٧تستي٢٠٨تاريخ اروپادرقرون جديد۶٣٩۵٢١٢٢٩٠٣٨
شناخت ونقدمنابع وماخذايران ٧٣٩۵٢١٢٢٩٠۴۶

بعدازاسالم
شناخت ونقد منابع و ماخذ ايران بعد از آزمايشي ٨٩٣٠تستي٢٠٨

اسالم
پيام نور١٣٩٣٢٠١۴مقصودعلي صادقي

قومس١٣٩١٢٠١٢رضا شعبانيمباني تاريخ اجتماعي ايرانكتاب٨۴۵۵تستي٢٠١٢مباني تاريخ اجتماعي ايران٨٣٩۵٢١٢٢٩٠۶١
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶سيد ابوالفضل رضويفلسفه تاريخآزمايشي ٩٨٨٨تشريحي٢٠١۶فلسفه تاريخ٩٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٧
قرائت متون تاريخي (زبان عربي ١٠٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٨

)به زبان عربي 
فقط دو بخش آخر شامل النصوص التاريخيه مرحله سمت١٣٩٢٢٠١٣نوراله كساييمنتخب النصوص التاريخيه والجغرافيهكتاب٧۵٢٨تستي٢٠١۶

الماجستير و النصوص الجغرافيه التاريخيه مرحله 
.الماجستير مطالعه شود

نقدوبررسي تاريخ ايران ازسقوط ١١٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٩
ساسانيان تاآغاز خالفت عباسي

بخش فرجام روزگار ساسانيان تا پايان بخش موالي و اميركبير١٣٨٩٢٠١٠عبدالحسين زرين كوبتاريخ ايران بعد از اسالمكتاب۶۵٨۶تستي٢٠١۶
.نھضتھا مطالعه شود

باتكيه برنثرومتون ١زبان خارجي ١٢٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٠
تاريخي

دانشگاه The Cambridge History Of Iran V.7Avery١٣٨۴٢٠٠۵جزوه٨۵٨۴تستي٢٠١۶
كمبريج

.مطالعه شود ۵١تا صفحه  ٣از صفحه 

نقدوبررسي تاريخ ايران ازخالفت ١٣٣٩۵٢١٢٢٩٠٧١
عباسي تاسقوطبغداد

ابتداي سلسله ھاي  (١٧١تا  ٨٠صفحه  ٣بخش : ۴جلد اميركبير١٣٨٨٢٠٠٩حسن انوشهفراي.ن .ر۴تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه جلدكتاب۶۵٧۴تستي٢٠١۶
تا اول بخش ھشتم  ٢١٧صفحه  ٧و بخش ) كوچك شمال

.مطالعه شود ٢۶٢صفحه 
نقدوبررسي تاريخ ايران ازخالفت ٣٩۵٢١٢٢٩٠٧١

عباسي تاسقوطبغداد
از آمدن ): ۵جلد(تاريخ ايران كيمبريجكتاب۶۵٧۶تستي

سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان
.بخش اول مطالعه شود: ۵جلد اميركبير١٣٩٢٢٠١٣حسن انوشهجان اندرو بويل

-نقدوبررسي تاريخ مغوالن ١۴٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٢
تيموريان وحكومت ھاي محلي

از آمدن ): ۵جلد(تاريخ ايران كيمبريجكتاب۶۵٧۶تستي٢٠١۶
سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان

از  ۶و بخش  ٣٩۶تا صفحه  ٢٨٩صفحه  ۴بخش : ۵جلد اميركبير١٣٩٢٢٠١٣حسن انوشهجان اندرو بويل
.مطالعه شود ۵٠٩تا صفحه  ۴۵۵صفحه 

-نقدوبررسي تاريخ مغوالن ٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٢
تيموريان وحكومت ھاي محلي

پزوھشي از (تاريخ ايران دوره تيموريانكتاب٨٨١٨تستي
۶جلد-)دانشگاه كمبريج

) تا پايان فصل ششم (٢٨١تا صفحه  ٨ازصفحه : ۶جلد جامي١٣٨٢٢٠٠٣يعقوب آزند
.مطالعه شود

شناخت روشھاي تحقيق درتاريخ ١۵٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٣
)سمينار(

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١١۶١۶

.از بخش دوم حذف شود ۴و  ٣فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد سپھريمحمد كاظم مكيتمدن اسالمي در عصر عباسيانكتاب٧٣٧۵تستي٢٠١۶تاريخ تمدن وفرھنگ اسالمي١۶٣٩۵٢١٢٢٩٠٧۴
باتكيه برنثرمتون ٢زبان خارجي ١٧٣٩۵٢١٢٢٩٠٧۵

تاريخي
دانشگاه The Cambridge History Of Iran V.7Avery١٣٨۴٢٠٠۵جزوه٨۵٨۴تستي٢٠١۶

كمبريج
.مطالعه شود ١۴٣تا صفحه  ۵٢از صفحه 

نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان ١٨٣٩۵٢١٢٢٩٠٧۶
تاظھورقاجاريه

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶مھري ادريسيتاريخ ايران در دوره افشاريان وزنديانجزوه١٠٢٢٠تستي٢٠١۶

نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان ٣٩۵٢١٢٢٩٠٧۶
تاظھورقاجاريه

مركز١٣٩٢٢٠١٣عزيزيراجر سيوريايران عصر صفويكتاب٧٩۶٨تستي

ايران درعھدقاجاريه باتكيه ١٩٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٧
برمناسبات خارجي ونھضت 

مشروطيت

نقش سياست موازنه و نيروي سوم در آزمايشي ۵۴٣١تستي٢٠١۶
عصر قاجاريه و رضا شاه -تاريخ ايران 

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠عليرضا صوفي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶تاريخ معاصرايران٢٠٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٨
شناسايي ومطالعه اسنادوكتيبه ٢١٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٩

ھا
انجمن آثار و ١٣۵٠١٩٧١جھانگير قائم مقاميمقدمه اي بر شناخت اسناد تاريخيكتاب٨٧٨٢تستي٢٠١۶

مفاخر فرھنگي
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي 

بررسي جنبشھاي مردمي ٢٢٣٩۵٢١٢٢٩٠٨٠
بطورخاص انقالب (يكصدساله اخير

)اسالمي

زوار١٣٩٠٢٠١١علي اصغر حلبيسياسي معاصر -تاريخ نھضت ھاي دينيكتاب٧۶٧٧تستي٢٠١۶

بررسي جنبشھاي مردمي ٣٩۵٢١٢٢٩٠٨٠
بطورخاص انقالب (يكصدساله اخير

)اسالمي

صدرا١٣٩٢٢٠١٣-مرتضي مطھرينھضت ھاي اسالمي در صد ساله اخيركتاب٧٨۴٨تستي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي۴٠٣٢)آموزش محور(سمينار٢٣٣٩۵٢١٢٢٩١۴٣
كليات تاريخ وتمدن شبه قاره ھند٢۴٣٩۵٢١٢٢٩١۴۶

)آموزش محور(
پيام نور١٣٩٠٢٠١١كريم نجفي برزگرتاريخ شبه قاره ھندجزوه٨۶۵٩تستي٢٠١۶

)تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢۵٣٩۵٢١٢٢٩١۴٧
)آموزش محور(

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
٠٩:۴٨ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

تاريخ اسالم-تاريخ-١٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

تاريخ -٢٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
۴١تاريخ اسالم ازميالدپيامبراكرم تا٣٣٩۵٢١٢٢٩٠٢٣

ھجري
 ۴١تاريخ اسالم از ميالد پيامبر تا سال درسنامه۵٢٨۶تستي٢٠١٢

ھجري
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠اصغر قائدان

تاريخ تحوالت سياسي ۴٣٩۵٢١٢٢٩٠٢٨
ازسال چھلم..اجتماعي 

تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، آزمايشي ۵١٣٨تستي٢٠٨
اقتصادي و فرھنگي جھان اسالم از سال

ق. ھـ  ٢٢٧ھجري تا  ۴٠

پيام نور١٣٩٠٢٠١١محمدامير شيخ نوري

تاريخ تحوالت سياسي جھان ۵٣٩۵٢١٢٢٩٠٣۴
تاسقوطبغداد٢٢٧اسالم ازسال 

 ٢٢٧جھان اسالم از سال ...تاريخ تحوالتجزوه٧٠۴٩تستي٢٠١٢
تا سقوط بغداد

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠گروه

دفتر نشر ١٣٨۶٢٠٠٧اسدهللا مبشريعادل اديبزندگاني تحليلي پيشوايان ماكتاب۵۶٩۶تستي٢٠١٢)ع (تاريخ زندگاني ائمه معصومين ۶٣٩۵٢١٢٢٩٠۴٠
فرھنگ 
اسالمي

تاريخ تحوالت سياسي جھان ٧٣٩۵٢١٢٢٩٠۴۴
اسالم ازقرن ھفتم تادھم ھجري

تاريخ جھان اسالم از قرن ھفتم تا قرن درسنامه۵٢۴۵تستي٢٠١٢
دھم ھجري

پيام نور١٣٩٠٢٠١١عليرضا خزائلي

شناخت ونقدمنابع وماخذايران ٨٣٩۵٢١٢٢٩٠۴۶
بعدازاسالم

شناخت ونقد منابع و ماخذ ايران بعد از آزمايشي ٨٩٣٠تستي٢٠٨
اسالم

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴مقصودعلي صادقي

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶سيد ابوالفضل رضويفلسفه تاريخآزمايشي ٩٨٨٨تشريحي٢٠١۶فلسفه تاريخ٩٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٧
قرائت متون تاريخي (زبان عربي ١٠٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٨

)به زبان عربي 
فقط دو بخش آخر شامل النصوص التاريخيه مرحله سمت١٣٩٢٢٠١٣نوراله كساييمنتخب النصوص التاريخيه والجغرافيهكتاب٧۵٢٨تستي٢٠١۶

الماجستير و النصوص الجغرافيه التاريخيه مرحله 
.الماجستير مطالعه شود

.از بخش دوم حذف شود ۴و  ٣فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد سپھريمحمد كاظم مكيتمدن اسالمي در عصر عباسيانكتاب٧٣٧۵تستي٢٠١۶تاريخ تمدن وفرھنگ اسالمي١١٣٩۵٢١٢٢٩٠٧۴
شناسايي ومطالعه اسنادوكتيبه ١٢٣٩۵٢١٢٢٩٠٧٩

ھا
انجمن آثار و ١٣۵٠١٩٧١جھانگير قائم مقاميمقدمه اي بر شناخت اسناد تاريخيكتاب٨٧٨٢تستي٢٠١۶

مفاخر فرھنگي
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي 

بررسي جنبشھاي مردمي ١٣٣٩۵٢١٢٢٩٠٨٠
بطورخاص انقالب (يكصدساله اخير

)اسالمي

زوار١٣٩٠٢٠١١علي اصغر حلبيسياسي معاصر -تاريخ نھضت ھاي دينيكتاب٧۶٧٧تستي٢٠١۶

بررسي جنبشھاي مردمي ٣٩۵٢١٢٢٩٠٨٠
بطورخاص انقالب (يكصدساله اخير

)اسالمي

صدرا١٣٩٢٢٠١٣-مرتضي مطھرينھضت ھاي اسالمي در صد ساله اخيركتاب٧٨۴٨تستي

تاريخ سياسي اسالم سيره رسول خداكتاب٨۶۵٨تستي٢٠١۶سيره نبوي١۴٣٩۵٢١٢٢٩١۵٠
١ج ) ص(

.مطالعه شود ٧تا آخر قسمت ) آغاز اسالم (٣از قسمت دليل ما١٣٧٨١٩٩٩رسول جعفريان

با تكيه بر ترجمه ) ١(زبان خارجي ١۵٣٩۵٢١٢٢٩١۵١
متون تاريخي 

گروه تاريخ ١٣٩١٢٠١٢عليرضا جاللي١زبان تخصصي جزوه١٠٠۶۶تستي٢٠١۶
)پيام نور(

حيات فكري و سياسي امامان شيعه كتاب٧٧١٢تستي٢٠١۶سيره علوي١۶٣٩۵٢١٢٢٩١۵٩
)ع(

انصاريان قم١٣٩٠٢٠١١رسول جعفريان

نقد و بررسي تاريخ اسالم تا پايان١٧٣٩۵٢١٢٢٩١۶٠
عباسيان

پژوھشكده ١٣٩٢٢٠١٠حجت اله جودكيمحمد سھيل طقوشدولت امويانكتاب۶۴١٠تستي٢٠١۶
حوزه و 
دانشگاه

نقد و بررسي تاريخ اسالم تا پايان٣٩۵٢١٢٢٩١۶٠
عباسيان

حجت هللا جودكي با محمد سھيل طقوشدولت عباسيانكتاب۶۴١١تستي
اضافاتي از رسول 

جعفريان

پژوھشكده ١٣٨٩٢٠١٠
حوزه و 
دانشگاه

شناخت روشھاي تحقيق در تاريخ ١٨٣٩۵٢١٢٢٩١۶١
)سمينار(

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١١۶١۶

با تكيه بر نثر و  ٢زبان خارجي ١٩٣٩۵٢١٢٢٩١۶٣
متون تاريخي 

گروه تاريخ ١٣٩١٢٠١٢عليرضا جاللي٢زبان تخصصي جزوه١٠٠۶۵تستي٢٠١۶
)پيام نور(

ملل و نحل با تكيه بر مسائل ٢٠٣٩۵٢١٢٢٩١۶۴
اجتماعي و سياسي 

فرق ) جلددوم(تاريخ فرق اسالمي كتاب٧٣۵۴تستي٢٠١۶
شيعي و فرقه ھاي منسوب به شيعه

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حسين صابري

ملل و نحل با تكيه بر مسائل ٣٩۵٢١٢٢٩١۶۴
اجتماعي و سياسي 

فرقه ھاي  ١تاريخ فرق اسالمي كتاب٨۶۶١تستي
.....نخستين 

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٧، ۶فصل ھاي سمت١٣٨٨٢٠٠٩حسين صابري

سير انديشه ھاي سياسي و ٢١٣٩۵٢١٢٢٩١۶۵
با تكيه(اجتماعي در جھان اسالم 

)بر انديشه ھاي شيعي 

تاريخ انديشه ھاي سياسي در ايران و آزمايشي ۵٢١٠تستي٢٠١۶
اسالم

پيام نور١٣٩٠٢٠١١علي اصغر حلبي

تاريخ اسالم در آسياي مركزي و ٢٢٣٩۵٢١٢٢٩١۶۶
شبه قاره ھند

از آغاز تا قرن پنجم ( تاريخ اسالم در ھندكتاب۶١٣٢تستي٢٠١۶
)ھجري قمري

اديان١٣٨٨٢٠٠٩سياوش ياري

تاريخ اسالم در آسياي مركزي و ٣٩۵٢١٢٢٩١۶۶
شبه قاره ھند

تاريخ اسالم در آسياي مركزي تا حمله كتاب٧۶٧۴تستي
مغول

پژوھشگاه ١٣٨٨٢٠٠٩-محمد امير شيخ نوري
فرھنگ و 

تا ) آسياي مركزي در دوره بني اميه  (٢بخش  ٢از فصل 
.آخر كتاب مطالعه شود
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انديشه 
اسالمي

سازمان ١٣٧٨١٩٩٩مصباح يزديجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنكتاب٧٧٠١تستي٢٠١۶تاريخ از نظر قرآن٢٣٣٩۵٢١٢٢٩١۶٩
تبليغات 
اسالمي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٢۴٣٩۵٢١٢٢٩١٧٠
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دانشگاه پيام نور
٠٨:٢٠ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

تاريخ انقالب اسالمي-١٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

تاريخ -٢٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابوالقاسم طاھرياصول علم سياستدرسنامه۵۶۶٢تستي٢٠١٢مباني علم سياست٣٣٩۵٢١٢٢٢٠٨٨
قرائت متون تاريخي به زبان ۴٣٩۵٢١٢٢٩٠٢۵

١خارجي 
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي پيام نور١٣٩١٢٠١٢منوچھر جعفري گھر١زبان تخصصي آزمايشي ٨١٨۶تستي٢٠١۶

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶عبدهللا ساجديكليات و مباني علم تاريخآزمايشي ١٠۵٢٩تستي٢٠٨كليات ومباني علم تاريخ۵٣٩۵٢١٢٢٩٠٣۶
درباره تاريخنگري و : تاريخ در ترازوكتاب۶۵٧٧تستي٢٠١٢فلسفه تاريخ۶٣٩۵٢١٢٢٩٠۵٠

تاريخنگاري
.مطالعه شود ١٢و  ٧، ٣، ٢، ١فصل ھاي اميركبير١٣٩٢٢٠١٣عبدالحسين زرين كوب

تاريخ تحليلي تحوالت تشيع در ٧٣٩۵٢١٢٢٩١٧٢
ايران

از آغاز تا طلوع ( تاريخ تشيع در ايران كتاب٧۶٧۵تستي٢٠١۶
)دولت صفويه

تا ) ٨٩صفحه "(علل نفوذ و پيشرفت تشيع " از مبحث  -اعلم١٣٨٧٢٠٠٨رسول جعفريان
از ابتداي  -٢) ٣٨۴صفحه(پايان تشيع ايران در قرن چھارم 

دولت سربداري شيخي شيعي در سبزوار در قرن " بحث
تا ابتداي بحث تشيع در ايران در قرن ) ٧٧۶صفحه(ھشتم 

.مطالعه شود)" ٨٠٩صفحه( نھم 
رھيافت ھاي نظري و تحوالت ٨٣٩۵٢١٢٢٩١٧٣

انديشه سياسي در اسالم و 
ايران

تاريخ انديشه ھاي سياسي در ايران و آزمايشي ۵٢١٠تستي٢٠١۶
اسالم

پيام نور١٣٩٠٢٠١١علي اصغر حلبي

تاريخ تحوالت سياسي و ٩٣٩۵٢١٢٢٩١٧۴
اجتماعي ايران از مشروطه تا 

١٣٢٠شھريور 

بررسي : تاريخ تحوالت سياسي ايرانكتاب۵٩٢۶تستي٢٠١۶
مدنيت و  -حاكميت  -مولفه ھاي دين 

..ملت در گستره ھويت  -تكوين دولت 

موسي فقيه  -موسي نجفي 
خاني

مطالعات تاريخ ١٣٨٨٢٠١٠
معاصر ايران

نھضت مشروطيت ريشه : از ابتداي فصل نھم با عنوان
ھاي تاريخي نھضت مشروطيت ايران تا پايان فصل 

.ھفدھم مطالعه شود
تاريخ تحوالت جھاني در قرن ١٠٣٩۵٢١٢٢٩١٧۵

بيستم
از بخش يازدھم انقالب و امپراتوري فرانسه تا انتھاي دانشگاه تھران١٣٩٢٢٠١٣احمد بھمنشدوالندلن)دوره دو جلدي(تاريخ جھان جلد دومكتاب۶۴۵٢تستي٢٠١۶

.كتاب مطالعه شود
دولت و مدنيت در تاريخ صدر ١١٣٩۵٢١٢٢٩١٧۶

اسالم
سمت١٣٩٣٢٠١۴داوود فيرحينظام سياسي دولت در اسالمكتاب٩٨٢٧تستي٢٠١۶

تاريخ انديشه اصالح طلبي ديني ١٢٣٩۵٢١٢٢٩١٧٧
با تكيه بر علما

انديشه اصالحي در نھضت ھاي كتاب٩٨٢٣تستي٢٠١۶
اسالمي

كيھان١٣۶٧١٩٨٨محمدجواد صاحبي

تاريخ تحوالت سياسي و ١٣٣٩۵٢١٢٢٩١٧٨
تا ١٣٢٠اجتماعي ايران از شھريور 

١٣۴٢خرداد  ١۵

بررسي : تاريخ تحوالت سياسي ايرانكتاب۵٩٢۶تستي٢٠١۶
مدنيت و  -حاكميت  -مولفه ھاي دين 

..ملت در گستره ھويت  -تكوين دولت 

موسي فقيه  -موسي نجفي 
خاني

مطالعات تاريخ ١٣٨٨٢٠١٠
معاصر ايران

.مطالعه شود ١٩و  ١٨فصل ھاي 

تحوالت سياسي و اجتماعي ١۴٣٩۵٢١٢٢٩١٧٩
تا  ١٣۴٢خرداد ١۵جامعه ايران از 

پيروزي انقالب اسالمي

تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي ايران، كتاب١٠٠۵٠تستي٢٠١۶
-١٣۵٧(سياست و حکومت در ايران 

١٣٢٠(

سمت١٣٨١٢٠٠٢سيد عليرضا ازغندي

زندگاني و انديشه سياسي امام ١۵٣٩۵٢١٢٢٩١٨٠
)س(خميني 

موسسه نشر ١٣٨٠٢٠٠١عبدالوھاب فراتي)ره(انديشه سياسي امام خميني كتاب١٠٠۵١تستي٢٠١۶
احياگران

شناخت و تحليل انقالب اسالمي ١۶٣٩۵٢١٢٢٩١٨١
ايران

انقالب اسالمي و چرايي و چگونگي كتاب١٠٠۵٢تستي٢٠١۶
رخداد آن

نشر : قم١٣٨٣٢٠٠۴جمعي از نويسندگان
معارف

شناخت مقايسه اي و تحليلي ١٧٣٩۵٢١٢٢٩١٨٢
انقالب اسالمي و انقالبھاي بزرگ 

جھان در پرتو تئوريھاي انقالب

مرکز تحقيقات ١٣٨٧٢٠٠٨مھدي نظرپور -قدرت اله بھرامي انقالب اسالمي و انقالبھاي جھانكتاب١٠٠۵٣تستي٢٠١۶
اسالمي قم

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶تاريخ جنبشھاي اسالمي معاصر١٨٣٩۵٢١٢٢٩١٨٣
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١١۶١۶روش تحقيق درتاريخ١٩٣٩۵٢١٢٢٩١٨۴
نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان ٢٠٣٩۵٢١٢٢٩١٨۶

)آموزش محور(تا ظھورقاجاريه 
تاريخ تحوالت سياسي اجتماعي جزوه١٠٢۴١تستي٢٠١۶

اقتصادي فرھنگي ايران دردوره افشاريان 
وزنديان

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶مھري ادريسي

نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان ٣٩۵٢١٢٢٩١٨۶
)آموزش محور(تا ظھورقاجاريه 

مركز١٣٩٢٢٠١٣عزيزيراجر سيوريايران عصر صفويكتاب٧٩۶٨تستي

ايران درعھد قاجاريه باتكيه ٢١٣٩۵٢١٢٢٩١٨٧
برمناسبات خارجي ونھضت 

)آموزش محور(مشروطيت 

نقش سياست موازنه و نيروي سوم در آزمايشي ۵۴٣١تستي٢٠١۶
عصر قاجاريه و رضا شاه -تاريخ ايران 

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠عليرضا صوفي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري( سمينار٢٢٣٩۵٢١٢٢٩١٨٨
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دانشگاه پيام نور
٠٨:٢٢ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز-١٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

تاريخ -٢٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
تاريخ تحوالت سياسي ٣٣٩۵٢١٢٢٩٠٢٨

ازسال چھلم..اجتماعي 
تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، آزمايشي ۵١٣٨تستي٢٠٨

اقتصادي و فرھنگي جھان اسالم از سال
ق. ھـ  ٢٢٧ھجري تا  ۴٠

پيام نور١٣٩٠٢٠١١محمدامير شيخ نوري

تاريخ تحوالت سياسي جھان ۴٣٩۵٢١٢٢٩٠٣۴
تاسقوطبغداد٢٢٧اسالم ازسال 

 ٢٢٧جھان اسالم از سال ...تاريخ تحوالتجزوه٧٠۴٩تستي٢٠١٢
تا سقوط بغداد

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠گروه

تاريخ تحوالت سياسي جھان ۵٣٩۵٢١٢٢٩٠۴۴
اسالم ازقرن ھفتم تادھم ھجري

تاريخ جھان اسالم از قرن ھفتم تا قرن درسنامه۵٢۴۵تستي٢٠١٢
دھم ھجري

پيام نور١٣٩٠٢٠١١عليرضا خزائلي

شناخت ونقدمنابع وماخذايران ۶٣٩۵٢١٢٢٩٠۴۶
بعدازاسالم

شناخت ونقد منابع و ماخذ ايران بعد از آزمايشي ٨٩٣٠تستي٢٠٨
اسالم

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴مقصودعلي صادقي

تاريخ اروپاازجنگ جھاني اول ٧٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٠
تاكنون

با عنوان  ١۴با عنوان قرن بيستم و بخش  ١٣بخش ھاي دانشگاه تھران١٣٩٢٢٠١٣احمد بھمنشدوالندلن)دوره دو جلدي(تاريخ جھان جلد دومكتاب۶۴۵٢تستي٢٠١٢
.پس از جنگ جھاني دوم مطالعه شود

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶سيد ابوالفضل رضويفلسفه تاريخآزمايشي ٩٨٨٨تشريحي٢٠١۶فلسفه تاريخ٨٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٧
قرائت متون تاريخي (زبان عربي ٩٣٩۵٢١٢٢٩٠۶٨

)به زبان عربي 
فقط دو بخش آخر شامل النصوص التاريخيه مرحله سمت١٣٩٢٢٠١٣نوراله كساييمنتخب النصوص التاريخيه والجغرافيهكتاب٧۵٢٨تستي٢٠١۶

الماجستير و النصوص الجغرافيه التاريخيه مرحله 
.الماجستير مطالعه شود

.با توجه به نوع درس زيرنويس ھا مطالعه شودپيام نور١٣٩٠٢٠١١محمدرضا نصيري٢متون تاريخي فارسي آزمايشي ۵٢٣٧تستي٢٠١۶نقدوبررسي متون تاريخي١٠٣٩۵٢١٢٢٩١٨٩
جغرافياي تاريخي ماوراءالنھر، ١١٣٩۵٢١٢٢٩١٩١

تركستان و قفقاز
درآمدي بر جغرافياي تاريخي فرارود در كتاب١٠٣٧۵تستي٢٠١۶

سده ھاي نخستين اسالمي
سمت١٣٩٢٢٠١٣حسن شجاعي مھر

جغرافياي تاريخي ماوراءالنھر، ٣٩۵٢١٢٢٩١٩١
تركستان و قفقاز

سازمان ١٣٨١٢٠٠٢بھرام امير احمديانجغرافياي كامل قفقازكتاب١٠٣٧۶تستي
جغرافيايي 

نيروھاي 
مسلح

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)١(آشنايي با زبان روسي١٢٣٩۵٢١٢٢٩١٩٢
با (تاريخ تمدن و فرھنگ اسالمي١٣٣٩۵٢١٢٢٩١٩٣

تكيه بر تأثير متقابل ايران و 
)اسالم

.از بخش دوم حذف شود ۴و  ٣فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد سپھريمحمد كاظم مكيتمدن اسالمي در عصر عباسيانكتاب٧٣٧۵تستي٢٠١۶

امارت نشين ھا و خانات محلي در١۴٣٩۵٢١٢٢٩١٩٨
ماوراء النھر و تركستان

امارت نشين ھا و خانات محلي در ماوراء جزوه١٠۴٠۴تستي٢٠١۶
النھر و ترکستان

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶ميرصمد موسوي

با تكيه بر ترجمه (زبان خارجي ١۵٣٩۵٢١٢٢٩١٩٩
) متون تاريخي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي۴٠٣٢

اسالم در آسياي مركزي و قفقاز ١۶٣٩۵٢١٢٢٩٢٠٠
از آغاز تا روزگارسامانيان

تاريخ اسالم در آسياي مركزي تا حمله كتاب٧۶٧۴تستي٢٠١۶
مغول

پژوھشگاه ١٣٨٨٢٠٠٩-محمد امير شيخ نوري
فرھنگ و 
انديشه 
اسالمي

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)٢(آشنايي با زبان روسي ١٧٣٩۵٢١٢٢٩٢٠١
تاريخ سياسي آسياي مركزي و ١٨٣٩۵٢١٢٢٩٢٠٢

قفقاز از آغاز دوره مغول تا غلبه 
روسيه 

تاريخ سياسي آسياي مرکزي و قفقاز از جزوه١٠۴٠۵تستي٢٠١۶
آغاز دوره مغول تا دوره غلبه روسيه

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶نظامعلي دھنوي

-مناسبات و پيوندھاي سياسي١٩٣٩۵٢١٢٢٩٢٠٣
رھنگي و تمدني ايران و اسالم در

آسياي مركزي و قفقاز از عصر 
مغول تا غلبه روسي

مناسبات و پيوندھاي سياسي، فرھنگيجزوه١٠۴٠۶تستي٢٠١۶
و تمدني ايران و اسالم در آسياي مرکزي

و قفقاز از عصر مغول تا غلبه روسيه

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶فاطمه جعفرنيا ميرصمدموسوي

سياست و حكومت در آسياي ٢٠٣٩۵٢١٢٢٩٢٠۴
مركزي و قفقاز پس از فروپاشي 
اتحاد جماھير شوروي و نگاھي به

جمھوري ھاي استقالل 

سياست و حکومت در آسياي مرکزي و جزوه١٠۴٠٧تستي٢٠١۶
قفقاز پس از فروپاشي اتحاد جماھير 
شوروي و نگاھي به جمھوري ھاي 

استقالل يافته

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶نظامعلي دھنوي

قرائت و ترجمه متون تخصصي و ٢١٣٩۵٢١٢٢٩٢٠۵
تاريخي به زبان روسي 

قرائت و ترجمه متون تخصصي تاريخي بهجزوه١٠۴٠٨تستي٢٠١۶
زبان روسي

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶گروه تاريخ

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نطري (سمينار ٢٢٣٩۵٢١٢٢٩٢٠۶
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶كليات تاريخ روسيه ٢٣٣٩۵٢١٢٢٩٢٠٧
شناخت روش ھاي تحقيق در ٢۴٣٩۵٢١٢٢٩٢٠٨

تاريخ
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١١۶٨
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/03 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 15:00
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يبرع تايبدا-يبرع تايبدا و نابز-13 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-12 : هدكشناد
 برع تايبداو نابز-30 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت044)دحاو4( دشرا همان ناياپ139521111296
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح239521220658
--رون مايپ1390سونازاشاپ دمحا1 فرصلا يشيامزآ5297يتست140161 فرص339521230001
 و يتست120121 هملاكم439521230002

يحيرشت
.دوش هعلاطم299 هحفص ات63 هحفصزا422دهشم1387هلادبع يلعوگتفگباتك8298

--رون مايپ1388نايمظان اضر1 رصاعم رثن و مظن نوتم يشيامزآ5398يتست12081رصاعمرثنو مظن نوتم539521230006
 و يتست120121 ءاشنا639521230017

يحيرشت
--رون مايپ1386يراصنا سگرن-هيوب لآ يلعلادبع)1(ءاشنالاهوزج7030

.دوش هعلاطم7 لصف666رون مايپ1390نوسلكين دلاونيربرع تايبدا خيراتهوزج7198يتست20161يسيلگنا يصصخت نوتم739521230054
يكي اي ريطاسا1393ينوترش ديشر4 هيبرعلا يدابمباتك7995يتست20161يوحن و يفرص ثحابم839521230055

 تاراشتنا زا
رازاب رد دوجوم

--

 هرود ناياپ ات زاغآ زا يبرع رعش939521230056
يوما

--رون مايپ1394سمشروپ ، ينسحلاوبايوما هرود ناياپ ات زاغآ زا يبرع رعش يشيامزآ10060يتست20161

 هرود ناياپ ات زاغآ زا يبرع رثن1039521230057
يوما

 ناياپ ات57 هحفص زا و هعلاطم120 هحفص ات1 هحفص زا2417فراعملاراد1300فيض يقوشيبرعلا رثنلا يف هبھاذم و نفلاباتك8635يحيرشت20161
.دوش فذح63 هحفص

 ،)هريبھ نبا حدم ( راشب ينعي هديصق کي رعاش رھ زا2187يبرقلا يوذ1300يناتسبلا مارفا داوف3 دلج هثيدحلا يناجملاباتك8637يتست20162يسابع هرود رد يبرع رعش1139521230062
 حدم( ساونوبا ،)يداھ و يدهم حدم( هيھاتعلاوبا
 ،)مصتعم حدم( مامتوبا ،)تايآ سرادم( لبعد ،)بيصخلا
 نبا ،)طسوالا هدلو ءاثر( يمور نبا ،)يرسک ناويا( يرتحب
 ،)نيسحلا ءاثر( يضرلا فيرش ،)رخف و يوکش( زتعم
( يمليدلا رايهم

وخيش بالا يناجم نع :هثيدحلا يناجملاباتك6303يتست20162يسابع هرود رد يبرع رثن1239521230063
)4 دلج(

.دوش هعلاطم213 هحفص ات1 هحفص زا234يبرقلا يوذ1390يناتسوب مارفا داوف

 و يتست20162يدقن بتاكم و يبدا دقن1339521230064
يحيرشت

 قورشلا1300بطقديسهجھانم و هلوصا يبدالادقنلاباتك8640
)هرھاق(

--

 تاراشتنا1300يناراتفت نيدلادعسيناعملا رصتخمباتك8766يتست20162يغالب مولع ثحابم1439521230065
رازاب رد دوجوم

.دوش هعلاطم لصولا و لصفلا ثحبم رس ات باتک يادتبا زا1455

--يوال دجملا راد1365يزاربلا ريکابلا دمحم دجمهيبرعلا هغللا هقفباتك9696يتست20162يبرع يسانش نابز ثحابم1539521230066
 يسوم ماما1300يبلش دمحاهلاسر وا اثحب بتكت فيكباتك8750يحيرشت118162رانيمس و قيقحت شور1639521230067

ردص
--

 رصعلا يف رثنلا و مظنلا نم تارذشباتك7997يتست20163رصاعم هرود رعش1739521230068
ثيدحلا

همالع هاگشناد1388ظعاو ديعس ، ينارهت ماظن ردان
ييابطابط

 ليلخ ناربج ،يطولفنم :لماش باتک رثن ياهتمسق2101
 ميھاربا ،نيما دمحا ،هيدابلا هثحاب ،ناربج
 بيجن ،ميکحلا قيفوت ،هدايز يم ينزاملارداقلادبع
.دوش فذح تايزلا نسح دمحا ،رمات ايرکز ،ظوفحم

 هرعش يف هتسارد(ثيدحلا يبرعلا بدالاباتك9697يتست20163رصاعم هرود رثن1839521230069
هرثن و

 قياف رتکد ينادمحلا ملاس رتکد
دمحا يفطصم

.دوش هعلاطم492 هحفص ات342 هحفص زا2102سوراف1393

 مايپ هاگشناد1393يديدح نيسحميرك نآرق يبدا ريسافت يشيامزآ9932يتست20163ميرك نآرق يبدا ريسافت1939521230070
رون

.دوش فذح6 و5 ياھ لصف1116

 و يتست20163يناتساد تايبدا2039521230071
يحيرشت

 هفاقثلا هبتكم1377قاقدلارمعهنونف و ثيدحلا رثنلا حمالمباتك8787
هينيدلا

.دوش هعلاطم502 هحفص ات330 هحفص زا289

 و يتست20163ينافرع تايبدا2139521230072
يحيرشت

 اضر ديس- يلابقا سابعهينافرعلا صوصنلا نم يناجملاباتك7309
يدمحاريم

--تمس1391

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس2239521230126
 هيبرعلا راد1390يعاطلا يسابعلا سابع رتکدنراقملا بدالاباتك9698يحيرشت20164) روحم شزومآ ( يقيبطت تايبدا2339521230127

تاعوسوملل
.دوش هعلاطم150 ات1 هحفص زا2103

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک
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دانشگاه پيام نور
٠٨:١۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسالم-١٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

علوم سياسي -٣١: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
پيام نور١٣٩٣٢٠١۴محمد لعل عليزادهجامعه شناسي سياسيآزمايشي ٩٣٢٧تستي٣٠١٢جامعه شناسي سياسي٣٣٩۵٢١٢٢٧٠٠٣
محمد لعل  -محمد رضا حاتميمباني علم سياستآزمايشي ۵۵۴۶تستي٣٠١٨مباني علم سياست۴٣٩۵٢١٢٣١٠٠١

عليزاده
پيام نور١٣٩١٢٠١٢

پيام نور١٣٩١٢٠١٢سيد محمد موسوينظام سياسي و دولت در اسالمآزمايشي ۵٣۵۵تستي٣٠١٢نظام سياسي ودولت دراسالم۵٣٩۵٢١٢٣١٠٠٢
مباني انديشه ھاي سياسي ۶٣٩۵٢١٢٣١٠٠٩

دراسالم
پيام نور١٣٩١٢٠١٢سيد محمد موسويمباني انديشه سياسي در اسالمآزمايشي ۵٣٣٨تستي٢٠١٢

آگه١٣٩٢٢٠١٣فرھنگ رجاييتوماس اسپريگنزفھم نظريه ھاي سياسيكتاب٩٧٨٣تستي٢٠١۶شناخت انديشه ھاي سياسي٧٣٩۵٢١٢٣١٠٧١
حميد عنايت ، بھاءالدين انديشه سياسي در اسالم معاصركتاب٧۶۴٨تستي٢٠١۶انديشه سياسي در اسالم معاصر٨٣٩۵٢١٢٣١٠٧٢

خرمشاھي
تاپايان كتاب مطالعه شود ٩٩از صفحه خوارزمي١٣٩٢٢٠٠۵

مباني فكري جنبش ھاي ٩٣٩۵٢١٢٣١٠٧٣
سياسي درجھان اسالم

بررسي: جنبش ھاي اسالم گراي معاصركتاب١٠٠۴٣تستي٢٠١۶
منطقه اي

معاونت ١٣٩۴٢٠١۵عباس ھاشمييحيي فوزي
پژوھشي 

پژوھشکده 
امام خميني 

و انقالب ) س(
اسالمي

و ١٢،  ١١،  ١٠،  ٧گفتار  (٣، فصل )٢و  ١گفتار  (٢فصل 
مطالعه شود ) ٢و  ١گفتار ھاي  (۴و فصل ) ١٣

انديشه ھاي سياسي در ايران ١٠٣٩۵٢١٢٣١٠٧۴
قبل از اسالم و شرق باستان

سيرتحول انديشه سياسي درشرق كتاب٩٧٨۴تستي٢٠١۶
باستان

از فصل دوم تا پايان فصل چھارم، بخش دوم از : بخش اولسمت١٣٩٢٢٠١٣ويليام پيرويان
فصل دوم تا پايان فصل چھارم و بخش سوم ازفصل دوم 

تاپايان فصل پنجم مطالعه شود
مباحث نقلي انديشه سياسي ١١٣٩۵٢١٢٣١٠٧۵

دراسالم
پژوھشگاه ١٣٨٩٢٠١٠مير احمدي و ديگراندرس گفتارھايي در فقه سياسيكتاب١٠٠۴۴تستي٢٠١۶

علوم و فرھنگ 
اسالمي

مباحث عقلي انديشه سياسي ١٢٣٩۵٢١٢٣١٠٧۶
در اسالم

مباني انديشه سياسي در اسالم كتاب٩٨٣۶تستي٢٠١۶
)ويراست دوم(

مطالعه  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي دانشگاه مفيد١٣٩٢٢٠١٣سيد صادق حقيقت
.شود

سمت١٣٨٩٢٠١٠حاتم قادريانديشه سياسي در اسالم و ايرانكتاب٩٨١۴تستي٢٠١۶)الف(انديشه سياسي دراسالم ١٣٣٩۵٢١٢٣١٠٧٧
شناخت نظري انديشه سياسي ١۴٣٩۵٢١٢٣١٠٧٨

غرب
روش شناسي نظريه ھاي جديد در كتاب٩٨١۵تستي٢٠١۶

اثبات گرايي و فرا اثبات ( سياست 
)گرايي

انتشارات ١٣٩٢٢٠١٣جھانگير معيني علمداري
دانشگاه تھران

بررسي آثار وانديشه سياسي ١۵٣٩۵٢١٢٣١٠٧٩
)س(امام خميني

انديشه سياسي امام خميني به مثابه كتاب١٠٠۵٧تستي٢٠١۶
صراط مستقيم

.تا پايان کتاب مطالعه شود ١۶۶از صفحه سمت١٣٩١٢٠١٢ابراھيم برزگر

.مطالعه شود ۶۶١تا صفحه  ۴٣١از صفحه سخن١٣٨٩٢٠١٠مسعود جعفريپاتريشيا كرونانديشه سياسي در اسالمكتاب٩٨٣۵تستي٢٠١۶)ب(انديشه سياسي دراسالم ١۶٣٩۵٢١٢٣١٠٨٠
.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي قومس١٣٩١٢٠١٢عبدالرحمن عالماندرو ھيوودمقدمه نظريه سياسيكتاب٧٨١۵تستي٢٠١۶تبيين انديشه ھاي سياسي١٧٣٩۵٢١٢٣١٠٨١
سميناربررسي موضوعي انديشه ١٨٣٩۵٢١٢٣١٠٨٢

ھاي سياسي دراسالم
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري (سمينار ١٩٣٩۵٢١٢٣١٠٨٣
گرايشھاي جديد در انديشه ٢٠٣٩۵٢١٢٣١٠٨۴

)آموزش محور(سياسي غرب
نشر مرکز١٣٩٠٢٠١١محمد قايدشرفيرابرت اکلشال وديگرانمقدمه اي بر ايدئولوزي ھاي سياسيكتاب١٠٠۴۶تستي٢٠١۶

آموزش (فلسفه سياسي انقالب٢١٣٩۵٢١٢٣١٠٨۵
)محور

قومس١٣٩٢٢٠١٣مصطفي ملکوتيانسيري در نظريه ھاي انقالبكتاب١٠٠۴۵تستي٢٠١۶

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات

٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm
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دانشگاه پيام نور
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١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسالم-١٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

علوم سياسي -٣١: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
پيام نور١٣٩٣٢٠١۴محمد لعل عليزادهجامعه شناسي سياسيآزمايشي ٩٣٢٧تستي٣٠١٢جامعه شناسي سياسي٣٣٩۵٢١٢٢٧٠٠٣
محمد لعل  -محمد رضا حاتميمباني علم سياستآزمايشي ۵۵۴۶تستي٣٠١٨مباني علم سياست۴٣٩۵٢١٢٣١٠٠١

عليزاده
پيام نور١٣٩١٢٠١٢

پيام نور١٣٩١٢٠١٢سيد محمد موسوينظام سياسي و دولت در اسالمآزمايشي ۵٣۵۵تستي٣٠١٢نظام سياسي ودولت دراسالم۵٣٩۵٢١٢٣١٠٠٢
مباني انديشه ھاي سياسي ۶٣٩۵٢١٢٣١٠٠٩

دراسالم
پيام نور١٣٩١٢٠١٢سيد محمد موسويمباني انديشه سياسي در اسالمآزمايشي ۵٣٣٨تستي٢٠١٢

آگه١٣٩٢٢٠١٣فرھنگ رجاييتوماس اسپريگنزفھم نظريه ھاي سياسيكتاب٩٧٨٣تستي٢٠١۶شناخت انديشه ھاي سياسي٧٣٩۵٢١٢٣١٠٧١
حميد عنايت ، بھاءالدين انديشه سياسي در اسالم معاصركتاب٧۶۴٨تستي٢٠١۶انديشه سياسي در اسالم معاصر٨٣٩۵٢١٢٣١٠٧٢

خرمشاھي
تاپايان كتاب مطالعه شود ٩٩از صفحه خوارزمي١٣٩٢٢٠٠۵

مباني فكري جنبش ھاي ٩٣٩۵٢١٢٣١٠٧٣
سياسي درجھان اسالم

بررسي: جنبش ھاي اسالم گراي معاصركتاب١٠٠۴٣تستي٢٠١۶
منطقه اي

معاونت ١٣٩۴٢٠١۵عباس ھاشمييحيي فوزي
پژوھشي 

پژوھشکده 
امام خميني 

و انقالب ) س(
اسالمي

و ١٢،  ١١،  ١٠،  ٧گفتار  (٣، فصل )٢و  ١گفتار  (٢فصل 
مطالعه شود ) ٢و  ١گفتار ھاي  (۴و فصل ) ١٣

انديشه ھاي سياسي در ايران ١٠٣٩۵٢١٢٣١٠٧۴
قبل از اسالم و شرق باستان

سيرتحول انديشه سياسي درشرق كتاب٩٧٨۴تستي٢٠١۶
باستان

از فصل دوم تا پايان فصل چھارم، بخش دوم از : بخش اولسمت١٣٩٢٢٠١٣ويليام پيرويان
فصل دوم تا پايان فصل چھارم و بخش سوم ازفصل دوم 

تاپايان فصل پنجم مطالعه شود
مباحث نقلي انديشه سياسي ١١٣٩۵٢١٢٣١٠٧۵

دراسالم
پژوھشگاه ١٣٨٩٢٠١٠مير احمدي و ديگراندرس گفتارھايي در فقه سياسيكتاب١٠٠۴۴تستي٢٠١۶

علوم و فرھنگ 
اسالمي

مباحث عقلي انديشه سياسي ١٢٣٩۵٢١٢٣١٠٧۶
در اسالم

مباني انديشه سياسي در اسالم كتاب٩٨٣۶تستي٢٠١۶
)ويراست دوم(

مطالعه  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي دانشگاه مفيد١٣٩٢٢٠١٣سيد صادق حقيقت
.شود

سمت١٣٨٩٢٠١٠حاتم قادريانديشه سياسي در اسالم و ايرانكتاب٩٨١۴تستي٢٠١۶)الف(انديشه سياسي دراسالم ١٣٣٩۵٢١٢٣١٠٧٧
شناخت نظري انديشه سياسي ١۴٣٩۵٢١٢٣١٠٧٨

غرب
روش شناسي نظريه ھاي جديد در كتاب٩٨١۵تستي٢٠١۶

اثبات گرايي و فرا اثبات ( سياست 
)گرايي

انتشارات ١٣٩٢٢٠١٣جھانگير معيني علمداري
دانشگاه تھران

بررسي آثار وانديشه سياسي ١۵٣٩۵٢١٢٣١٠٧٩
)س(امام خميني

انديشه سياسي امام خميني به مثابه كتاب١٠٠۵٧تستي٢٠١۶
صراط مستقيم

.تا پايان کتاب مطالعه شود ١۶۶از صفحه سمت١٣٩١٢٠١٢ابراھيم برزگر

.مطالعه شود ۶۶١تا صفحه  ۴٣١از صفحه سخن١٣٨٩٢٠١٠مسعود جعفريپاتريشيا كرونانديشه سياسي در اسالمكتاب٩٨٣۵تستي٢٠١۶)ب(انديشه سياسي دراسالم ١۶٣٩۵٢١٢٣١٠٨٠
.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي قومس١٣٩١٢٠١٢عبدالرحمن عالماندرو ھيوودمقدمه نظريه سياسيكتاب٧٨١۵تستي٢٠١۶تبيين انديشه ھاي سياسي١٧٣٩۵٢١٢٣١٠٨١
سميناربررسي موضوعي انديشه ١٨٣٩۵٢١٢٣١٠٨٢

ھاي سياسي دراسالم
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري (سمينار ١٩٣٩۵٢١٢٣١٠٨٣
گرايشھاي جديد در انديشه ٢٠٣٩۵٢١٢٣١٠٨۴

)آموزش محور(سياسي غرب
نشر مرکز١٣٩٠٢٠١١محمد قايدشرفيرابرت اکلشال وديگرانمقدمه اي بر ايدئولوزي ھاي سياسيكتاب١٠٠۴۶تستي٢٠١۶

آموزش (فلسفه سياسي انقالب٢١٣٩۵٢١٢٣١٠٨۵
)محور

قومس١٣٩٢٢٠١٣مصطفي ملکوتيانسيري در نظريه ھاي انقالبكتاب١٠٠۴۵تستي٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
٠٩:٢٣ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

علوم سياسي-١۴: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره علوم انساني-١٢: دانشكده 

علوم سياسي -٣١: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
پيام نور١٣٩٣٢٠١۴محمد لعل عليزادهجامعه شناسي سياسيآزمايشي ٩٣٢٧تستي٣٠١٢جامعه شناسي سياسي٣٣٩۵٢١٢٢٧٠٠٣
محمد لعل  -محمد رضا حاتميمباني علم سياستآزمايشي ۵۵۴۶تستي٣٠١٨مباني علم سياست۴٣٩۵٢١٢٣١٠٠١

عليزاده
پيام نور١٣٩١٢٠١٢

تحوالت سياسي واجتماعي ايران ۵٣٩۵٢١٢٣١٠٠۴
١٣۵٧تا١٣٢٠از

١٣٢٠تحوالت سياسي اجتماعي ايران از كتاب۵٧٠۶تستي۴٠٢۴
١٣۵٧تا 

روزنه١٣٩١٢٠١٢مجتبي مقصودي

تاريخ انديشه ھاي سياسي ۶٣٩۵٢١٢٣١٠٠۶
درغرب قبل ازافالطون تاقرن 

)١(بيستم

رشته (سير انديشه سياسي در غرب آزمايشي ٨٢٠١تستي٢٠٨
)علوم سياسي

پيام نور١٣٨٧٢٠٠٨سعيد صادقي

: جامعه شناسي سياسي معاصركتاب٧۶٩٨تستي٢٠١۶)ارشد(جامعه شناسي سياسي٧٣٩۵٢١٢٣١٠۵٣
سياست و قدرت.جھاني شدن

كوير١٣٩١٢٠١٢محمدتقي دلفروزكيت نش

سمينار انقالب اسالمي ايران و ٨٣٩۵٢١٢٣١٠۵۴
بازتاب آن بر مسائل استراتژي 

منطقه و جھان

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠محمدرضا حاتميانقالب از ديدگاه اسالمآزمايشي ۵۵۴١تستي٢٠١۶

حذف شود ١بخش ني١٣٩۴٢٠١۵داود فيرحيقدرت، دانش و مشروعيت در اسالمكتاب۶٧٣١تستي٣٠٢۴فقه سياسي٩٣٩۵٢١٢٣١٠۵۵
سمينار مسائل كشورھاي جھان ١٠٣٩۵٢١٢٣١٠۵۶

سوم
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٣٠٢۴

امير محمدحاج جري استوكر،ديويد مارشروش و نظريه در علوم سياسيكتاب٧٧٣۵تستي٢٠١۶روش تحقيق در علوم سياسي١١٣٩۵٢١٢٣١٠۵٧
يوسفي

پژوھشكده ١٣٨٨٢٠٠٩
مطالعات 
راھبردي

فصل ھاي (٢، بخش )۶و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي  (١بخش 
مطالعه ) ١٣و  ١٢، ١١فصل ھاي  (٣و بخش ) ٩و  ٨، ٧

شود
كاربرد نظريات سياسي در قرن ١٢٣٩۵٢١٢٣١٠۵٨

بيستم
.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣فصل ھاي قومس١٣٩١٢٠١٢عبدالرحمن عالماندرو ھيوودمقدمه نظريه سياسيكتاب٧٨١۵تستي٢٠١۶

روابط خارجي ايران باقدرتھاي ١٣٣٩۵٢١٢٣١٠۵٩
١٣۵٧تا ١٣٢٠بزرگ از

(سياست خارجي ايران در دوران پھلويكتاب٧٩۶٧تستي٢٠١۶
١٣۵١٣٠٠-٧(

.حذف شود ٢و  ١فصل ھاي پيكان١٣٩٣٢٠١۴عبدالرضا ھوشنگ مھدوي

وحيد بزرگي و رونالد چيلكوتنظريه ھاي سياست مقايسه ايكتاب٧٩٧٠تستي٢٠١۶نظريه ھاي جديد در علم سياست١۴٣٩۵٢١٢٣١٠۶٠
عليرضاطيب

موسسه ١٣٩٣٢٠١۴
خدمات 

فرھنگي رسا
نظريه ھاي مختلف در روابط بين ١۵٣٩۵٢١٢٣١٠۶١

الملل
حذف شود ٧و  ٣فصل ھاي سمت١٣٩٢٢٠١٣حميرا مشيرزادهتحول در نظريه ھاي بين المللكتاب٧٣٧٢تستي٣٠٢۴

سمينار جنبشھاي اسالمي ١۶٣٩۵٢١٢٣١٠۶٢
درقرن بيستم وتاثير انقالب 

اسالمي برآنھا

گونه شناسي جنبشھاي اسالمي در آزمايشي ۵۵٨٩تستي٣٠٢۴
قرن بيستم

پيام نور١٣٩١٢٠١٢سيد محمد موسوي

جنگ وصلح بررسي مسائل نظامي و كتاب٧٣٩٢تستي٢٠١۶مسائل استراتژي معاصر١٧٣٩۵٢١٢٣١٠۶۴
استراتژيك معاصر

سمت١٣٩١٢٠١٢سيد عليرضا ازغندي

روابط متقابل دولتھاي خاورميانه با١٨٣٩۵٢١٢٣١٠۶٧
توجه به نفوذ قدرتھاي بزرگ

وزارت امور ١٣٨۶٢٠٠٧احمد سلطاني نژادلوئيس فاستروابط بين المللي در خاورميانهكتاب۶٨٨٨تستي٢٠١۶
خارجه

 ١۴و  ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٧،  ۶،  ۵،  ۴،  ٣فصل ھاي 
مطالعه شود

افكار سياسي در ايران و جھان ١٩٣٩۵٢١٢٣١٠۶٨
)آموزش محور ( اسالم

حميد عنايت ، بھاءالدين انديشه سياسي در اسالم معاصركتاب٧۶۴٨تستي٢٠١۶
خرمشاھي

.تا پايان کتاب مطالعه شود ١٢٨از صفحه خوارزمي١٣٩٢٢٠٠۵

محمد رضا  -محمد رضا حاتميمسائل خاورميانهآزمايشي ۵۵۶۴تستي٢٠١۶)آموزش محور ( مسائل خاورميانه٢٠٣٩۵٢١٢٣١٠۶٩
ثمري

پيام نور١٣٩٠٢٠١١

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ٢١٣٩۵٢١٢٣١٠٧٠
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رون مایپ هاگشناد

ناتسلگ يھاگشناد عماج متسیس
هتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسیل

١٣٩۵/١١/٠۴ :نامز - ١٠:۵٣

١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تسيز طیحم شزومآ-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم

اھ هرود يمامت : هروديناسنا مولع-١٢ : هدكشناد

تسيز طیحم شزومآ-۴٠ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يلیصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسویپ حرشرشانيدالیم

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١رادروخرب هشفنبتسيز طیحم تخانشهمانسرد۵٣٣٩يتست٢٠١۶تسيزطیحم تخانش٢٣٩۵٢١١٢١٠۵٠

رون مایپ١٣٩٠٢٠١١نایلیكو رھچونمسيردت نونف و اھشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٣٠١٢سيردت نونفواھشور٣٣٩۵٢١٢١١٠١۴

 مولعرد قیقحت شور تامدقم۴٣٩۵٢١٢١١٠١٩
يتیبرت

 و يسانشناور رد قیقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١٨١۶
يتیبرت مولع

.دوش فذح١٣ لصفرون مایپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

Education يصصخت نابز۵٣٩۵٢١٢١٢١٧٩
)Environmental(

 مایپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يریبش دمحمدیستسيز طیحم شزومآ يصصخت نابز يشيامزآ٩٩٢٠يتست٢٠١۶
رون

.دوش هعلاطم۶ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨

 شزومآ میھافمو لوصا٧٣٩۵٢١٢۴٠٠٠١
تسيزطیحم

 دیشروخ دمحمرملاپ .يا . يوجمكيو تسیب نرق رد تسيز طیحم شزومآباتك٧٢٨١يتست٢٠١۶
تسود

.دوش فذح۵ لصفتمس١٣٩١٢٠١٢

 هتفرشیپ لياسووداومدیلوتو هیھت٨٣٩۵٢١٢۴٠٠٠٢
تسيزطیحم شزومآ

 نونف ، میھافم : يشزومآ يژولونكتباتك٧۶٩٣يتست٢٠١۶
يتخانش و يرازبا

 يشزومآ رشن١٣٨٧٢٠٠٨يزورون ارھز-دنسپ هاش اضردمحم
يزرواشك

 يزير همانرب ياھ شورو لوصا٩٣٩۵٢١٢۴٠٠٠٣
يسرد

نیمز ناريا١٣٨٣٢٠٠۴يحتف شوروكيسرد يزير همانرب لوصاباتك٧٨٩٠يتست٢٠١۶

رھم نایك١٣٨٣٢٠٠۴يميركو يجنگنیلازر و نویكمرادياپ هعسوت يارب شزومآباتك٧٩١٢يتست٢٠١۶رادياپ هعسوت يارب شزومآ١٠٣٩۵٢١٢۴٠٠٠۴

 قوقحو يقوقح نیناوق١١٣٩۵٢١٢۴٠٠٠۵
تسيزطیحم

رون مایپ١٣٩٢٢٠١٣يناوضر دمحمتسيز طیحم قوقح و يقوقح نیناوق يشيامزآ۵۶٣٨يتست٢٠١۶

 شزومآ ياھدربراكواھ هيرظن١٢٣٩۵٢١٢۴٠٠٠۶
تسيزطیحم

 طیحم شزومآ ياھدربراكو اھ هيرظن يشيامزآ۵۴٧٨يتست٢٠١۶
تسيز

 بارھس-يریبش دمحم دیس
يھلادبع

.دوش فذح۵ لصفرون مایپ١٣٨٩٢٠١٠

 شزومآ هژيو سيردت ياھشور١٣٣٩۵٢١٢۴٠٠٠٧
تسيزطیحم

 طیحم شزومآ هژيو سيردت ياھشور يشيامزآ٩٩٢١يتست٢٠١۶
تسيز

 مایپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يقیقح ، يریبش دمحمدیس
رون

 يبایشزراو شجنس ياھشور١۴٣٩۵٢١٢۴٠٠٠٨
يشزومآ

 هعلاطم ) ٢۴٣ هحفص ات ( ٧ و۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصفرون مایپ١٣٩۴٢٠١۵ينادزي نوديرفيشزومآ يبایشزرا و شجنس ياھشور يشيامزآ٩٧۵۶يتست٢٠١۶
.دوش

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣مودخم دیجمرلیم رليات جروجتسيز طیحم رد نتسيزباتك۶۴٨٢يتست٢٠١۶تسيزطیحم میھافماب ييانشآ١۵٣٩۵٢١٢۴٠٠٠٩

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶تسيزطیحم شزومآردرانیمس١۶٣٩۵٢١٢۴٠٠١٠

 يشزومآ ماظن يارب يزير همانرب١٧٣٩۵٢١٢۴٠٠١١
حمتسيز ياھزایناب قبطنمو

راگن يد١٣٩١٢٠١٢داژن مرحم رصانتسيز طیحم يزير همانربو تيريدمباتك۶۵۴٣يتست٢٠١۶

 شزومآرد هتفرشیپ قیقحت شور١٨٣٩۵٢١٢۴٠٠١٢
تسيزطیحم

ناژوف١٣٩٣٢٠١٢يكاخ اضرمالغيسيون همان ناياپ دركيور اب قیقحت شورباتك٩٠۶۵يتست٢١١۶١۶

 طیحم يناگمھ شزومآ عماج همانربباتك٧۶۵۵يتست١٠٨تسيزطیحم يناگمھ شزومآ١٩٣٩۵٢١٢۴٠٠١٣
 همانرب زادنامشچ دنس درکيور اب( تسيز
) روشک طسوت

 ،نایتمھ ابيرف ،ييابيد يداش
اترآ همطاف

 : نارھت١٣٨٧٢٠٠٨
 نامزاس
 طیحم تظافح
تسيز

 يشزومآ يزير همانرب ينابم٢٠٣٩۵٢١٢۴٠٠١۴
تسيزطیحم تيريدمو

.دوش فذح١٠ و٩ ،٨ ،٧ ياھ لصفهرگنك١٣٨٠٢٠٠١يدودنا دادرھموراب _ يج _ فوتسيركتسيز طیحم تيريدم ياھشورو لوصاباتك٨۶٢۵يتست٢٠١۶

 باھو نیسحلادبعم . نوسنب ناجيطیحم تسيز قالخاباتك٧٩٢۴يتست٢٠١۶يطیحم تسيز قالخا٢١٣٩۵٢١٢۴٠٠٢٠
هداز

 داھج١٣٨٢٢٠٠٣
 يھاگشناد
 هاگشناد(
)دھشم

.دوش فذح١٢ و٢ ياھ لصفرون مایپ١٣٩١٢٠١٢يروباشین رغصا يلعيمومع يژولوكا يشيامزآ۴٩٩٨يتست٢٠١٢يمومع يژولوكا٢٢٣٩۵٢١٢۴٠٠٢۶

 تاعالطا متسیس ينابم لوصا٢٣٣٩۵٢١٢۴٠٠٢٧
)روحم شزومآ(GISييایفارغج

 تاعالطا ياھمتسیس رب يدمآرد يشيامزآ٨٢١٣يتست١١٨١۶
ييایفارغج

رون مایپ١٣٩١٢٠١٢ينیف يياباب-يلات يدورھق

نارھت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣مودخم دیجمنیمزرس شيامآ هدولاشباتك۶۴٩۶يتست٢٠١۶) روحم شزومآ (نیمزرس شيامآ٢۴٣٩۵٢١٢۴٠٠٢٨

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قیقحت ( رانیمس٢۵٣٩۵٢١٢۴٠٠٢٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٦:٠٧
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يا هناسر دنچ ياهمتسيس-تاعالطا يروانف يسدنهم-١٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
تاعالطا يروانف يسدنهم-١٠ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
 تساريو( لوا دلج- يا هنايار كيفارگباتك۶٠٧٩يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ يرتويپماك كيفارگ٢٣٩۵٢١١١۵١٢٠

)مراهچ
 هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶هداز يلق زورهبركيب-نريھ دلانود

فيرش يتعنص
-يمق داژنرفعجنمسرپ سارگوررازفا مرن يسدنهمباتك۶٧٩٧يحيرشت و يتست٢٣٠٣٠رازفا مرن يسدنهم٣٣٩۵٢١١١۵١۵٠

يبارحم
.دوش هعلاطم٢٣ لصف رخآ ات١٢ لصف زاراگن شناد١٣٩٣٢٠١۴

 نيمار و يھارف دمحالگو يالراك-جيوسلاتيجيد يا هناسر دنچباتك۶۶۵٨يتست٣٠٣٠يا هناسردنچ ياھ متسيس۴٣٩۵٢١١١۵١۵۴
روپانالوم

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرگن يتآ١٣٩٣٢٠١۴
.دوش

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهنايار مولع١٣٩۴٢٠١۵يمق داژن رفعجگيورون رتيپ و لسار تراوتسا)نيون يتفايھر (يعونصم شوھباتك۵٨٠٢يحيرشت و يتست٣٠٣٠يعونصم شوھ۵٣٩۵٢١١١۵١۵۶
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح۶٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
,Introduction to Data Compressionباتك٨۵٣٢يحيرشت٣٠٣٠تاعالطا يزاس هدرشف٧٣٩۵٢١٣١٠٠٠١

3rd Edition,2006
Khalid Sayood١٣٨۴٢٠٠۶Morgan

Kaufmann-
Elsevier

١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵رف جات گنشوھ ريمارازفا مرن هعسوت تيريدم يشيامزآ٩٧٧۵يحيرشت٣٠٣٠رازفا مرن هعسوت تيريدم٨٣٩۵٢١٣١٠٠٠٢
Visual Communication. A Writer'sباتك٨۶٠۵يحيرشت٣٠٢۴يريوصت تاطابترا٩٣٩۵٢١٣١٠٠٠٣

Guide, 2rd Edition, 2002
Susan Hilligoss, Tharon

Howard
١٣٨٠٢٠٠٢Longman

,3D Computer Graphics 3rd Editionباتك٨۴۶۶يحيرشت٣٠٣٠هتفرشبپ يرتويپماك كيفارگ١٠٣٩۵٢١٣١٠٠٠۴
٢٠٠٠

Alan Watt١٣٧٨٢٠٠٠Addision-
Wesley

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات٥ لصف زا

:Designing The User Interfaceباتك٨۴٩٩يحيرشت٣٠٣٠ربراك طساو يحارط١١٣٩۵٢١٣١٠٠٠۵
Strategies for Effective Human-

Computer Interaction, 4rd Edition

Ben Shneiderman And
Catherine Plaisant

١٣٠٠٢٠٠۵Addision-
Wesley

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات٦ لصف زا

Computer Animation: Algorithms andباتك٨۴٩٠يحيرشت٣٠٢۴يدعب هس ييامنايوپ و ييامنايوپ١٢٣٩۵٢١٣١٠٠٠۶
Techniques, 2002

Rick Parent١٣٨٠٢٠٠٢Morgan
Kaufmann
Publishers

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس و قيقحت شور١٣٣٩۵٢١٣١٠٠٠٧
:Handbook of Virtual Environmentsباتك٨۵٢۴يحيرشت٣٠٢۴يزاجم ياھ طيحم تخاس١۴٣٩۵٢١٣١٠٠٠٨

Design, Implementation, and
Applications

Kay M. Stanney١٣٨٠٢٠٠٢)Lawrence
Erlbaum

Associates-L

part 1و Part 2 . دوش هعلاطم

Virtual Reality : Concepts andباتك٨۶٠۴يحيرشتيزاجم ياھ طيحم تخاس٣٩۵٢١٣١٠٠٠٨
Technologies

Philippe Fuchs,Guillaume
Moreau, Pascal Guitton

١٣٨٩٢٠١١CRC Press

Introduction to Multimediaباتك٨۵٣۵يحيرشت٣٠٢۴يا هناسردنچ ياھ هكبش١۵٣٩۵٢١٣١٠٠٠٩
Communications: Applications,

Middleware, Networking

K R Rao, Zoran S Bojkovic,
Dragorad A Milovanovic

١٣٨۴٢٠٠۶Wileyشخب زا ، موس شخب رخآ ات٥-٣ ياهلصف موس شخب زا 
٥ ياهلصف مجنپ شخب زا،٥-٤ و٤-٤ ياهلصف طقف مراهچ
٦-٦ لصف طقف مشش شخب زا ، مجنپ شخب رخآ ات۵-
.دوش فذح

 دنچ يارب لاتيجيد راتفگ شزادرپ١۶٣٩۵٢١٣١٠٠١١
اھ يا هناسر

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تيآ ديعسديسراتفگ لانگيس شزادرپ ينابم يشيامزآ۵٣٩٢يحيرشت٣٠٢۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس١٧٣٩۵٢١٣١٠٠١۴
Computer Vision: Algorithm Andباتك٨۴٩٢يحيرشت٢٠١۶) روحم شزومآ ( نيشام ييانيب١٨٣٩۵٢١٣١٠٠١۵

Applications
Richard Szeliski١٣٨٩٢٠١١Springerدوش هعلاطم١٤ و١٢ ،١١ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

يا هناسردنچ رد هتفرشيپ ثحابم١٩٣٩۵٢١٣١٠٠١۶
) روحم شزومآ (

,Web 2.0: Concepts and Applicationsباتك٨۶٠٧يحيرشت٢٠١۶
1st Edition

Gary B. Shelly and Mark
Frydenberg

١٣٨٩٢٠١١Course
Technology
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دانشگاه پيام نور
١۴:۴۴ - ۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

سازه ھاي ھيدروليكي -مھندسي عمران -١٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرشابكانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧٩۶۴۶٢٢۶٠۴٣عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي٣٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
 -محمود حسينيھيدروليك كانالھاي بازكتاب۵٩٣۵تشريحيتخصصي الزامي٣٠٣۶ھيدروليك پيشرفته۴٣٩۵٢١٣١٣٠٢۴

جليل ابريشمي
دانشگاه امام ١٣٩٢٩٧٨٩۶۴۶۵٨٢١٩۴

رضا
به (١١، ١٠، ٩، )۴-٣-٨تا اول بخش  (٨، ٧فصل ھاي ١۴۶۴

پرش ھيدروليكي در بسترھا با شيب  ٣-٣-١١بخش 
حوضچه ھ ۵ -١١معكوس و زير بخش ھاي آن، بخش 

۶ -١١آرامش و زير بخش ھاي آن، به استثناي بخش 
٣-٢-١٢به جزء بخش  (١٢و ) سريز ھاي شيب شكن

روشھاي حل معادالت جريانھاي غير دائمي متغير تدر
روش خصوصيات، ۴-٢-١٢و زير بخش ھاي آن، بخش 

تاثير شيب و مقاومت كان ٢ -٢- ٣ -١٢استثناي بخش 
.مطالعه شود) برخورد دو موج ٣-٢-٣-١٢بخش 

-راكي.س. پروفسور كروش المانھاي محدودكتاب٨۶٩۶تشريحيتخصصي الزامي٣٠٣۶روش اجزاء محدود۵٣٩۵٢١٣١٣٠٢۵
ايونس.ر.دكتر ه

دانشگاه علم و١٣٨۵۴۵۵۶۶٧٧٨٨٨دكتر علي كاوه
صنعت

.مطالعه شود ١٠و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٣

 Design of smallكتاب٨۴٩٨تشريحيتخصصي الزامي٣٠٣۶طراحي ھيدروليكي سازه ھا۶٣٩۵٢١٣١٣٠٢۶
dams

United states 
department of the 

interior

١٣۶۵United states 
department 

of th

٢٨Chapter 9 - Spillways Chapter 10 -Outlet work 
Chapter 11 -Diversion during constructio

----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴سدھاي خاكي٧٣٩۵٢١٣١٣٠٢٧
----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار٨٣٩۵٢١٣١٣٠٢٨
مقدمه اي بر ديناميك كتاب۶۶٣۶تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴روش ھاي عددي در مھندسي آب٩٣٩۵٢١٣١٣٠٢٩

سياالت محاسباتي 
cfd

ھنک کارل ورستيگ، 
وبراتونگ ماالالسکرا

محمدحسن شجاعي 
فرد، عليرضا 

نورپورھشترودي

دانشگاه علم و١٣٩٠٩۶۴۴۵۴٣٧۵٠
صنعت

.مطالعه شود ٨و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۶١

ديناميك سياالت كتاب٧٧٢٠تشريحيتخصصي اختياريروش ھاي عددي در مھندسي آب٣٩۵٢١٣١٣٠٢٩
محاسباتي براي 

)جلد اول(مھندسان 

كالوس ھافمن، استيو
چيانگ

دانشگاه ١٣٩۴٩۶۴۶٠٢٩٣۵۴احمدرضا عظيميان
صنعتي 
اصفھان

 ٨-۶تا اول بخش  ۶و فصل  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۶۴
.مطالعه شود

----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶مدلھاي ھيدروليكي١٠٣٩۵٢١٣١٣٠٣٠
----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٣۶ھيدرو ديناميك١١٣٩۵٢١٣١٣٠٣١
----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴سدھاي بتني١٢٣٩۵٢١٣١٣٠٣٢
زمين شناسي مھندسي ١٣٣٩۵٢١٣١٣٠٣٣

پيشرفته
----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶

مكانيك برداري براي كتاب۵٨٧١تشريحيجبراني٣٠٣۶استاتيك١۴٣٩۵٢١٣١٣٠٣٨
مھندسان استاتيك

اي  -فرديناند پي بير
راسل جانست

به (۶، ۵، ۴، )٢١-٣به جزء بخش  (٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٢۵متفكران١٣٩٢٩۶۴٩۴٢٢٣٨٢بھرام پوستي
٧، ٩-٧، ٨-٧، ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )۶-۶بخش 
۴-٩، ١٣-٩، ١٢-٩، ١١-٩به جزء بخش ھاي ( ٩، فصل 

.مطالعه شود) ١٨-٩، ١٧-٩، ١۶-٩، ١۵-٩
ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك سياالت١۵٣٩۵٢١٣١٣٠۴۶

استريتر،بنجامين 
وايلي

به (٣، ٢، )١-٧و  ١-۶به جزء بخش ھاي  (١فصل ھاي٢٣٨۶نوپردازان١٣٩٣٩۶۴۶٧٢۴۴۴٢عليرضا انتظاري
و ھمچنين از) ٣-١٢و  ٣-٩، ٣-٨، ٣-٧جزء بخش ھاي 

قسمتھاي كاربرد معادله ممنتوم در ملخ  ٣-١١بخش 
فصل چھا. پيشراني جت و مكانيك موشك حذف شود 

۵ -١، فصل پنجم فقط بخش ھاي ۴-۴تا ابتداي بخش 
.مطالعه شود ١١-٢فقط بخش  ١١، فصل  ۵-٩و  ۵

-)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ١۶٣٩۵٢١٣١٣٠۴٩
آموزش محور

----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

آموزش ( مدلھاي ھيدروليكي١٧٣٩۵٢١٣١٣٠۵٠
)محور 

----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٢٠١۶

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك خاك١٨٣٩۵٢١٣١٣٠۵١
ژئوتكنيك

به جزء بخش ھاي (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴٩٧٨٩۶۴۶۴٣۶١٠٧طاحونيبراجا ام
٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴

١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 
بخش ھاي (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (

-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

 -محمود حسينيھيدروليك كانالھاي بازكتاب۵٩٣۵تشريحيجبراني٢١٢۴٣٢ھيدروليك و آزمايشگاه١٩٣٩۵٢١٣١٣٠۵۵
جليل ابريشمي

دانشگاه امام ١٣٩٢٩٧٨٩۶۴۶۵٨٢١٩۴
رضا

و قسم ١-۶فقط بخش  ۶و  ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٨
و قسمت ٢٣۴تا  ٢٢٩شامل صفحه ھاي  ٢-۶از بخش 
مطالعه ٢٨٢تا  ٢٧٣شامل صفحه ھاي  ٣-۶از بخش 

.شود
زمين شناسي مھندسي ٢٠٣٩۵٢١٣١٣٠٨۵

)آموزش محور ( پيشرفته
----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٢٠١۶

----١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴آبھاي زيرزميني٢١٣٩۵٢١٣١٣٢٠٧
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دانشگاه پيام نور
١۴:٣٨ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

راه وترابري-مھندسي عمران-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
بير، .فردينالديمقاومت مصالحكتاب۶٣٢٨تشريحيجبراني ارشد١٣٠٣۶مقاومت مصالح ٢٣٩۵٢١١٢٢٠٠٩

جانستون، .راسل.اي
ديولف، .جانتي
مازورك.ديويداف

به جزء بخش  (٣، )١۶-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٢٠۶۵متفكران١٣٩٣بھرام پوستي
، )١۵-۴تا  ٨-۴به جزء بخش ھاي  (۴، )١٣-٣تا  ٩-٣ھاي 

، ٨-۶، ۵-۶به جزء بخش ھاي  (۶، )۶-۵به جزء بخش  (۵
و ) ١٣-٧تا  ١٠-٧، ٨-٧تا  ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )٩-۶
مبحث .مطالعه شود) ١۴-٩تا  ۵-٩به جزء بخش ھاي  (٩

.به سرفصل اضافه گردد) فصل تنش در تيرھا(مركز برش 
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحياختياري٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي۴٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
آيبن نامه طرح كتاب٩٣۵٠تستياجباري٣٠٣۶طرح ھندسي راه پيشرفته۵٣٩۵٢١٣١٣٠٠٢

ھندسي راه ھاي 
۴١۵ايران نشريه 

معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راھبردي رئيس 

جمھور

معاونت برنامه ١٣٩٣
ريزي و نظارت 
راھبردي رئيس

جمھور

.حذف شود ١٠فصل ۶٠٨

مھندسي ترافيک آزمايشي ١٠٣۶١تستياجباري٣٠٢۴مھندسي ترافيك پيشرفته۶٣٩۵٢١٣١٣٠٠۴
پيشرفته

 -سيدفرزين فائزي
مھدي کوھيان

--پيام نور١٣٩۵

راھنماي بھسازي كتاب٨٠٢١تستياختياري٣٠٢۴مديريت تعميرو نگھداري راه٧٣٩۵٢١٣١٣٠٠۵
رويه ھاي آسفالتي و 

)٢٩۶نشريه ( شني 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨۶
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

-محمودرضا کي منشراھسازيكتاب٩۴٢٢تستي و تشريحيجبراني ارشد٢٠١۶راھسازي٨٣٩۵٢١٣١٣٠٢٠
علي نصرهللا تبار 

آھنگر

--نوآور١٣٩۴

 -محمودرضا کي منشروسازي راهكتاب٩۴٢٣تشريحيجبراني ارشد٢٠١۶روسازي راه٩٣٩۵٢١٣١٣٠٢١
فاضل فصيحي

--نوآور١٣٩۴

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني ارشد٢٠١۶مھندسي پي١٠٣٩۵٢١٣١٣٠٢٢
ژئوتكنيك

۴، فصل )به انضمام پيوست( ٣، فصل٢از جلد دوم فصل ١٩۵پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
-۵، ١٠-۵تا ابتداي  ١-۵از  (۵، فصل )به انضمام پيوست(

١۵-٨، ١١-٨تا ابتداي  ١-٨از  ( ٨، فصل )١۵-۵، ١۴-۵، ١٣
.مطالعه شود) ١٩-٨، ١٧-٨، ١۶-٨، 

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني ارشد٣٠٣۶مكانيك خاك١١٣٩۵٢١٣١٣٠۵١
ژئوتكنيك

-۵به جزء بخش ھاي  (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
به  (٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴

 ١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 
بخش ھاي  (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (

، ١٠-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ١٢٣٩۵٢١٣١٣٠٨۶
تحليل و طراحي روسازي ١٣٣٩۵٢١٣١٣٢٣٧

پيشرفته
تحليل و طراحي آزمايشي ١٠٣۶٠تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴

روسازي پيشرفته
-محمود کي منش 

فاضل فصيحي
.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧پيام نور١٣٩۵

تكنولوژي و مواد آزمايشي ٩۶٨۵تشريحياجباري٣٠٢۴تكنولوژي و مواد روسازي١۴٣٩۵٢١٣١٣٢٩٩
روسازي

--پيام نور١٣٩۴محمودرضا كي منش

 craig's soilكتاب١٠٠٨٧تشريحياختياري٣٠٢۴مكانيك خاك پيشرفته١۵٣٩۵٢١٣١٣٣٠٠
mechanics-EIGHTH 

EDITION

J.A.Knappett_ Craig١٣٩٠spon pressمطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩.

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٠١٣٢آزمايشگاه روسازي١۶٣٩۵٢١٣١٣٣٠١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مكانيك شكست١٧٣٩۵٢١٣١٣٣٠٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ايمني ترافيك١٨٣٩۵٢١٣١٣٣٠۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶كاربرد كامپيوتر در مھندسي راه١٩٣٩۵٢١٣١٣٣٠۵
برنامه ريزي حمل و كتاب٩۵٩۵تشريحياختياري٣٠٢۴برنامه ريزي حمل و نقل٢٠٣٩۵٢١٣١٣٣٠۶

نقل و مھندسي 
ترافيک به ھمراه 
مروري بر آمار و 

احتماالت

ميالد حقاني و زھرا 
شاه حسيني

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١کتاب آوا١٣٩٢

راھنماي طراحي كتاب٨٠٢٢تشريحياختياري٣٠٢۴مھندسي فرودگاه٢١٣٩۵٢١٣١٣٣٠٧
روسازي فرودگاه 

٣نشريه 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨۵
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار و روش تحقيق٢٢٣٩۵٢١٣١٣٣١١
مھندسي راه آھن پيشرفته٢٣٣٩۵٢١٣١٣٣٢۶

)آموزش محور(
طرح و محاسبه راه آزمايشي ١٠٣۵٩تشريحياختياري٣٠٢۴

آھن
.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٧پيام نور١٣٩۵محمود کي منش
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دانشگاه پيام نور
١۴:۴١ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

راه وترابري-مھندسي عمران-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
بير، .فردينالديمقاومت مصالحكتاب۶٣٢٨تشريحيجبراني ارشد١٣٠٣۶مقاومت مصالح ٢٣٩۵٢١١٢٢٠٠٩

جانستون، .راسل.اي
ديولف، .جانتي
مازورك.ديويداف

به جزء بخش  (٣، )١۶-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٢٠۶۵متفكران١٣٩٣بھرام پوستي
، )١۵-۴تا  ٨-۴به جزء بخش ھاي  (۴، )١٣-٣تا  ٩-٣ھاي 

، ٨-۶، ۵-۶به جزء بخش ھاي  (۶، )۶-۵به جزء بخش  (۵
و ) ١٣-٧تا  ١٠-٧، ٨-٧تا  ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )٩-۶
مبحث .مطالعه شود) ١۴-٩تا  ۵-٩به جزء بخش ھاي  (٩

.به سرفصل اضافه گردد) فصل تنش در تيرھا(مركز برش 
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحياختياري٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي۴٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
آيبن نامه طرح كتاب٩٣۵٠تستياجباري٣٠٣۶طرح ھندسي راه پيشرفته۵٣٩۵٢١٣١٣٠٠٢

ھندسي راه ھاي 
۴١۵ايران نشريه 

معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راھبردي رئيس 

جمھور

معاونت برنامه ١٣٩٣
ريزي و نظارت 
راھبردي رئيس

جمھور

.حذف شود ١٠فصل ۶٠٨

مھندسي ترافيک آزمايشي ١٠٣۶١تستياختياري٣٠٢۴مھندسي ترافيك پيشرفته۶٣٩۵٢١٣١٣٠٠۴
پيشرفته

 -سيدفرزين فائزي
مھدي کوھيان

--پيام نور١٣٩۵

راھنماي بھسازي كتاب٨٠٢١تستياجباري٣٠٢۴مديريت تعميرو نگھداري راه٧٣٩۵٢١٣١٣٠٠۵
رويه ھاي آسفالتي و 

)٢٩۶نشريه ( شني 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨۶
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

-محمودرضا کي منشراھسازيكتاب٩۴٢٢تستي و تشريحيجبراني ارشد٢٠١۶راھسازي٨٣٩۵٢١٣١٣٠٢٠
علي نصرهللا تبار 

آھنگر

--نوآور١٣٩۴

 -محمودرضا کي منشروسازي راهكتاب٩۴٢٣تشريحيجبراني ارشد٢٠١۶روسازي راه٩٣٩۵٢١٣١٣٠٢١
فاضل فصيحي

--نوآور١٣٩۴

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني ارشد٢٠١۶مھندسي پي١٠٣٩۵٢١٣١٣٠٢٢
ژئوتكنيك

۴، فصل )به انضمام پيوست( ٣، فصل٢از جلد دوم فصل ١٩۵پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
-۵، ١٠-۵تا ابتداي  ١-۵از  (۵، فصل )به انضمام پيوست(

١۵-٨، ١١-٨تا ابتداي  ١-٨از  ( ٨، فصل )١۵-۵، ١۴-۵، ١٣
.مطالعه شود) ١٩-٨، ١٧-٨، ١۶-٨، 

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني ارشد٣٠٣۶مكانيك خاك١١٣٩۵٢١٣١٣٠۵١
ژئوتكنيك

-۵به جزء بخش ھاي  (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
به  (٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴

 ١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 
بخش ھاي  (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (

، ١٠-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ١٢٣٩۵٢١٣١٣٠٨۶
تحليل و طراحي روسازي ١٣٣٩۵٢١٣١٣٢٣٧

پيشرفته
تحليل و طراحي آزمايشي ١٠٣۶٠تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴

روسازي پيشرفته
-محمود کي منش 

فاضل فصيحي
.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧پيام نور١٣٩۵

تكنولوژي و مواد آزمايشي ٩۶٨۵تشريحياجباري٣٠٢۴تكنولوژي و مواد روسازي١۴٣٩۵٢١٣١٣٢٩٩
روسازي

--پيام نور١٣٩۴محمودرضا كي منش

 craig's soilكتاب١٠٠٨٧تشريحياختياري٣٠٢۴مكانيك خاك پيشرفته١۵٣٩۵٢١٣١٣٣٠٠
mechanics-EIGHTH 

EDITION

J.A.Knappett_ Craig١٣٩٠spon pressمطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩.

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٠١٣٢آزمايشگاه روسازي١۶٣٩۵٢١٣١٣٣٠١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مكانيك شكست١٧٣٩۵٢١٣١٣٣٠٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ايمني ترافيك١٨٣٩۵٢١٣١٣٣٠۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶كاربرد كامپيوتر در مھندسي راه١٩٣٩۵٢١٣١٣٣٠۵
برنامه ريزي حمل و كتاب٩۵٩۵تشريحياختياري٣٠٢۴برنامه ريزي حمل و نقل٢٠٣٩۵٢١٣١٣٣٠۶

نقل و مھندسي 
ترافيک به ھمراه 
مروري بر آمار و 

احتماالت

ميالد حقاني و زھرا 
شاه حسيني

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١کتاب آوا١٣٩٢

راھنماي طراحي كتاب٨٠٢٢تشريحياختياري٣٠٢۴مھندسي فرودگاه٢١٣٩۵٢١٣١٣٣٠٧
روسازي فرودگاه 

٣نشريه 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨۵
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار و روش تحقيق٢٢٣٩۵٢١٣١٣٣١١
مھندسي راه آھن پيشرفته٢٣٣٩۵٢١٣١٣٣٢۶

)آموزش محور(
طرح و محاسبه راه آزمايشي ١٠٣۵٩تشريحياختياري٣٠٢۴

آھن
.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٧پيام نور١٣٩۵محمود کي منش
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دانشگاه پيام نور
١۴:٣۶ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

راه وترابري-مھندسي عمران-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
بير، .فردينالديمقاومت مصالحكتاب۶٣٢٨تشريحيجبراني١٣٠٣۶مقاومت مصالح ٢٣٩۵٢١١٢٢٠٠٩

جانستون، .راسل.اي
ديولف، .جانتي
مازورك.ديويداف

به جزء بخش  (٣، )١۶-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٢٠۶۵متفكران١٣٩٣بھرام پوستي
، )١۵-۴تا  ٨-۴به جزء بخش ھاي  (۴، )١٣-٣تا  ٩-٣ھاي 

، ٨-۶، ۵-۶به جزء بخش ھاي  (۶، )۶-۵به جزء بخش  (۵
و ) ١٣-٧تا  ١٠-٧، ٨-٧تا  ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )٩-۶
مبحث .مطالعه شود) ١۴-٩تا  ۵-٩به جزء بخش ھاي  (٩

.به سرفصل اضافه گردد) فصل تنش در تيرھا(مركز برش 
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي۴٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
آيبن نامه طرح كتاب٩٣۵٠تستيتخصصي الزامي٣٠٣۶طرح ھندسي راه پيشرفته۵٣٩۵٢١٣١٣٠٠٢

ھندسي راه ھاي 
۴١۵ايران نشريه 

معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راھبردي رئيس 

جمھور

معاونت برنامه ١٣٩٣
ريزي و نظارت 
راھبردي رئيس

جمھور

.حذف شود ١٠فصل ۶٠٨

تحليل و طراحي آزمايشي ١٠٣۶٠تستي و تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴طرح روسازي پيشرفته۶٣٩۵٢١٣١٣٠٠٣
روسازي پيشرفته

-محمود کي منش 
فاضل فصيحي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧پيام نور١٣٩۵

مھندسي ترافيک آزمايشي ١٠٣۶١تستيتخصصي الزامي٣٠٢۴مھندسي ترافيك پيشرفته٧٣٩۵٢١٣١٣٠٠۴
پيشرفته

 -سيدفرزين فائزي
مھدي کوھيان

--پيام نور١٣٩۵

راھنماي بھسازي كتاب٨٠٢١تستيتخصصي الزامي٣٠٢۴مديريت تعميرو نگھداري راه٨٣٩۵٢١٣١٣٠٠۵
رويه ھاي آسفالتي و 

)٢٩۶نشريه ( شني 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨۶
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار٩٣٩۵٢١٣١٣٠٠۶
راھنماي طراحي كتاب٨٠٢٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴طراحي فرودگاه١٠٣٩۵٢١٣١٣٠٠٧

روسازي فرودگاه 
٣نشريه 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨۵
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

پژوھش عملياتي كتاب۶١٠۶تستيتخصصي اختياري٢٠٣٠تحقيق در عمليات١١٣٩۵٢١٣١٣٠٠٨
ريزي خطي و  برنامه

كاربردھاي آن

كتاب ١٣٩٢محمد رضا مھرگان
دانشگاھي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶تكنولوژي عالي بتن١٢٣٩۵٢١٣١٣٠١۴
راھنماي كاربردي كتاب۶۶٢٩تشريحيتخصصي اختياري٠١٣٢آزمايشگاه قير و آسفالت١٣٣٩۵٢١٣١٣٠١۵

آزمايشھاي قير و 
آسفالت

عباس  -حسن زياري 
محمد  -طباطبايي

مھدي خيبري

دانشگاه علم و١٣٩٠
صنعت

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

آيين نامه طرح كتاب٨٠٢٣تستيتخصصي اختياري٣٠٢۴طرح و محاسبه راه آھن١۴٣٩۵٢١٣١٣٠١۶
ھندسي راه آھن 

٢٨٨نشريه 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨٨
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

مشخصات فني كتاب٨٠٢۴تستيتخصصي اختياريطرح و محاسبه راه آھن٣٩۵٢١٣١٣٠١۶
عمومي روسازي راه 

٣٠١آھن نشريه 

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨۴
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

مشخصات فني كتاب٨٠٢۵تستيتخصصي اختياريطرح و محاسبه راه آھن٣٩۵٢١٣١٣٠١۶
عمومي زيرسازي راه 

٢٧٩آھن نشريه

سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور

سازمان ١٣٨٣
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

-محمودرضا کي منشراھسازيكتاب٩۴٢٢تستي و تشريحيجبراني٢٠١۶راھسازي١۵٣٩۵٢١٣١٣٠٢٠
علي نصرهللا تبار 

آھنگر

--نوآور١٣٩۴

 -محمودرضا کي منشروسازي راهكتاب٩۴٢٣تشريحيجبراني٢٠١۶روسازي راه١۶٣٩۵٢١٣١٣٠٢١
فاضل فصيحي

--نوآور١٣٩۴

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٢٠١۶مھندسي پي١٧٣٩۵٢١٣١٣٠٢٢
ژئوتكنيك

۴، فصل )به انضمام پيوست( ٣، فصل٢از جلد دوم فصل ١٩۵پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
-۵، ١٠-۵تا ابتداي  ١-۵از  (۵، فصل )به انضمام پيوست(

١۵-٨، ١١-٨تا ابتداي  ١-٨از  ( ٨، فصل )١۵-۵، ١۴-۵، ١٣
.مطالعه شود) ١٩-٨، ١٧-٨، ١۶-٨، 

آموزش (تكنولوژي حمل و نقل ١٨٣٩۵٢١٣١٣٠٣۶
)محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
١۴:٣۶ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

راه وترابري-مھندسي عمران-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك خاك١٩٣٩۵٢١٣١٣٠۵١

ژئوتكنيك
-۵به جزء بخش ھاي  (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام

به  (٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴
 ١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 

بخش ھاي  (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (
، ١٠-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

زمين شناسي مھندسي ٢٠٣٩۵٢١٣١٣٠٨٣
)آموزش محور ( پيشرفته

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٢٠١۶)آموزش محور  ( ٢سمينار ٢١٣٩۵٢١٣١٣٠٨۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ٢٢٣٩۵٢١٣١٣٠٨۶
اصول و كاربرد فتوگرامتري ، ٢٣٣٩۵٢١٣١٣٠٨٧

)آموزش محور (GISدوركاوي و 
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
١١:۵٠ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

سازه -مھندسي عمران -١٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحياجباري٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي٣٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
مكانيك برداري براي كتاب۵٨٧١تشريحيجبراني٣٠٣۶استاتيك۴٣٩۵٢١٣١٣٠٣٨

مھندسان استاتيك
اي  -فرديناند پي بير
راسل جانست

به جزء (۶، ۵، ۴، )٢١-٣به جزء بخش  (٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٢۵متفكران١٣٩٢بھرام پوستي
)١٠-٧، ٩-٧، ٨-٧، ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )۶-۶بخش 
، ١۴-٩، ١٣-٩، ١٢-٩، ١١-٩به جزء بخش ھاي  (٩، فصل 

.مطالعه شود) ١٨-٩، ١٧-٩، ١۶-٩، ١۵-٩
محمدرضا اخوان ليل تحليل سازه ھاكتاب۶۵٩٢تشريحيجبراني١٣٠٣۶تحليل سازه ۵٣٩۵٢١٣١٣٠۵۴

شاپورطاحوني -آبادي
جھاد ١٣٩۴

دانشگاھي 
اميركبير

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٢، ١فصل ھاي ٨٧۶

سازه ھاي بتن آرمهكتاب۶٨٣٨تشريحيجبراني١٣٠٣۶سازه ھاي بتن آرمه ۶٣٩۵٢١٣١٣٠۵٩
)جلد اول(

،٣، )٢٢-٢و  ١١-٢، ٩-٢، ٨-٢بخش ھاي  (٢، ١فصل ھاي ٢٣٧٣اركان دانش١٣٩۵داود مستوفي نژاد
و  ٨-۶به جزء بخش ھاي  (۶، )١٠-۵به جزء بخش  (۵، ۴
 ٨، )٨-٧و  ٧-٧، ۵-٧، ٢-٧، ١-٧بخش ھاي  (٧، )٩-۶
.مطالعه شود ٩و ) ۵-٨و  ۴-٨، ٢-٨، ١-٨بخش ھاي (

طراحي سازه ھاي كتاب٩۴۴٧تشريحيجبراني١٣٠٣۶سازه ھاي فوالدي ٧٣٩۵٢١٣١٣٠۶٠
)۵جلد (فوالدي 

حسين-مجتبي ازھري
 -عمو شاھي

سيدرسول ميرقادري

،٣، فصل)۶-٢و  ۵-٢به جزء  (٢، فصل)۶-١به جزء  (١فصل ١٩۶١اركان دانش١٣٩۵
.مطالعه شود ۶و فصل) ٩-۴و  ٨-۴به جزء  (۴فصل 

-راكي.س. پروفسور كروش المانھاي محدودكتاب٨۶٩۶تشريحياجباري٣٠٢۴روش اجزاء محدود٨٣٩۵٢١٣١٣١۵٧
ايونس.ر.دكتر ه

دانشگاه علم و١٣٨۵دكتر علي كاوه
صنعت

.مطالعه شود ١٠و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٣

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٩٣٩۵٢١٣١٣١۶٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴سازه ھاي بتن آرمه پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١٣١٧١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴اندركنش خاك و سازه١١٣٩۵٢١٣١٣٢٠٩
مباني تئوري كتاب٨١٠۴تشريحياجباري٣٠٢۴تئوري االستيسيته١٢٣٩۵٢١٣١٣٢٣٠

االستيسيته
محمدمھدي سعادت 

پور
دانشگاه ١٣٩۴

صنعتي 
اصفھان

--

.مطالعه شود ۴٣٧تا صفحه  ١از صفحه ٢۴۶دانشگاه تھران١٣٩۴خسرو برگيديناميك سازه ھاكتاب۶۴۶٩تشريحياجباري٣٠٢۴ديناميك سازه١٣٣٩۵٢١٣١٣٢٣١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴سازه ھاي فوالدي پيشرفته١۴٣٩۵٢١٣١٣٢٧۶
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴تحليل غير ارتجاعي سازه ھا١۵٣٩۵٢١٣١٣٢٧٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴پايداري سازه ھا١۶٣٩۵٢١٣١٣٢٧٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴تئوري ورق و پوسته ١٧٣٩۵٢١٣١٣٢٧٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴طراحي لرزه اي سازه ھا١٨٣٩۵٢١٣١٣٢٨٠
آسيب پذيري و بھسازي لرزه اي ١٩٣٩۵٢١٣١٣٢٨١

سازه ھا
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶كنترل لرزه اي سازه ھا٢٠٣٩۵٢١٣١٣٢٨٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴تكنولوژي عالي بتن٢١٣٩۵٢١٣١٣٢٨۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار و روش تحقيق٢٢٣٩۵٢١٣١٣٣١١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶)آموزش محور(روش اجزاءمرزي٢٣٣٩۵٢١٣١٣٣٢٣
آموزش (كنترل لرزه اي سازه ھا٢۴٣٩۵٢١٣١٣٣٢۴

)محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات

٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پيام نور
١١:۴٨ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

سازه -مھندسي عمران -١٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي٣٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك خاك۴٣٩۵٢١٣١٣٠۵١

ژئوتكنيك
-۵به جزء بخش ھاي  (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام

به  (٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴
 ١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 

بخش ھاي  (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (
، ١٠-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

محمدرضا اخوان ليل تحليل سازه ھاكتاب۶۵٩٢تشريحيجبراني١٣٠٣۶تحليل سازه ۵٣٩۵٢١٣١٣٠۵۴
شاپورطاحوني -آبادي

جھاد ١٣٩۴
دانشگاھي 

اميركبير

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٢، ١فصل ھاي ٨٧۶

سازه ھاي بتن آرمهكتاب۶٨٣٨تشريحيجبراني١٣٠٣۶سازه ھاي بتن آرمه ۶٣٩۵٢١٣١٣٠۵٩
)جلد اول(

،٣، )٢٢-٢و  ١١-٢، ٩-٢، ٨-٢بخش ھاي  (٢، ١فصل ھاي ٢٣٧٣اركان دانش١٣٩۵داود مستوفي نژاد
و  ٨-۶به جزء بخش ھاي  (۶، )١٠-۵به جزء بخش  (۵، ۴
 ٨، )٨-٧و  ٧-٧، ۵-٧، ٢-٧، ١-٧بخش ھاي  (٧، )٩-۶
.مطالعه شود ٩و ) ۵-٨و  ۴-٨، ٢-٨، ١-٨بخش ھاي (

طراحي سازه ھاي كتاب٩۴۴٧تشريحيجبراني١٣٠٣۶سازه ھاي فوالدي ٧٣٩۵٢١٣١٣٠۶٠
)۵جلد (فوالدي 

حسين-مجتبي ازھري
 -عمو شاھي

سيدرسول ميرقادري

،٣، فصل)۶-٢و  ۵-٢به جزء  (٢، فصل)۶-١به جزء  (١فصل ١٩۶١اركان دانش١٣٩۵
.مطالعه شود ۶و فصل) ٩-۴و  ٨-۴به جزء  (۴فصل 

-راكي.س. پروفسور كروش المانھاي محدودكتاب٨۶٩۶تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴روش اجزاء محدود٨٣٩۵٢١٣١٣١۵٧
ايونس.ر.دكتر ه

دانشگاه علم و١٣٨۵دكتر علي كاوه
صنعت

.مطالعه شود ١٠و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٣

.مطالعه شود ۴٣٧تا صفحه  ١از صفحه ٢۴۶دانشگاه تھران١٣٩۴خسرو برگيديناميك سازه ھاكتاب۶۴۶٩تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴ديناميك سازه ھا٩٣٩۵٢١٣١٣١۵٨
مباني تئوري كتاب٨١٠۴تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴تئوري االستيسيته و پالستيسيته١٠٣٩۵٢١٣١٣١۶۴

االستيسيته
محمدمھدي سعادت 

پور
دانشگاه ١٣٩۴

صنعتي 
اصفھان

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴پايداري سازه ھا١١٣٩۵٢١٣١٣١۶۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١٢٣٩۵٢١٣١٣١۶۶
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ١٣٣٩۵٢١٣١٣١۶٧
) خميري(طراحي غيرارتجاعي ١۴٣٩۵٢١٣١٣١۶٨

)آموزش محور(سازه ھا 
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶

بھسازي سازه ھاي آسيب ديده ١۵٣٩۵٢١٣١٣١۶٩
)آموزش محور(در زلزله 

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مھندسي پي پيشرفته١۶٣٩۵٢١٣١٣١٧٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴سازه ھاي بتن آرمه پيشرفته١٧٣٩۵٢١٣١٣١٧١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴سازه ھاي فلزي پيشرفته١٨٣٩۵٢١٣١٣١٧٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴تئوري صفحات و پوسته ھا١٩٣٩۵٢١٣١٣١٧٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴طراحي ساختمانھا در برابر زلزله٢٠٣٩۵٢١٣١٣١٧۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶سازه ھاي فضايي٢١٣٩۵٢١٣١٣١٨٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٠١٣٢آزمايشگاه سازه٢٢٣٩۵٢١٣١٣١٩٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مھندسي زلزله٢٣٣٩۵٢١٣١٣٢٠٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴اندركنش خاك و سازه٢۴٣٩۵٢١٣١٣٢٠٩
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دانشگاه پيام نور
١١:۴٣ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي و مديريت ساخت -مھندسي عمران -١٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
تكنولوژي و طرح كتاب۶٨٣۶تستيجبراني٢٠١۶تكنولوژي بتن٣٣٩۵٢١٣١٣٠۵٣

اختالط بتن
-۵به جزء  (۵، ۴، ٣، )٨-٢و  ٧-٢به جزء  (٢، ١فصل ھاي ٢٣٧۴اركان دانش١٣٩۴داوود مستوفي نژاد

.مطالعه شود) ۶-٩تا  ١-٩به جزء  (٩و  ٧، ۶، )٨
روش ملي طرح جزوه٩۵۶٢تستيجبرانيتكنولوژي بتن٣٩۵٢١٣١٣٠۵٣

مخلوط بتن
مركز تحقيقات 

ساختمان و مسكن
مركز تحقيقات ١٣٨٧

ساختمان و 
مسكن

--

متره و برآورد و اصول كتاب۶٩٣۴تستي و تشريحيجبراني٠/۵٠/۵۴١۶متره و برآورد و پروژه۴٣٩۵٢١٣١٣٠۵٧
اوليه پيمانكاري

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩٩آزاده١٣٩۵نيكبخت و ارجمند

اجراي ساختمانھاي كتاب۵٧٩٠تستي و تشريحيجبراني١١٨٣٢روش ھاي اجراي ساختمان۵٣٩۵٢١٣١٣١٠۶
بتن آرمه

مھدي قاليبافان، 
كاميار سلطاني

مطالعه شود ٧و  ۴فصل ھاي ١٠٨٩علم و ادب١٣٩٢

مباني اجراي كتاب۶٨۴٠تستي و تشريحيجبرانيروش ھاي اجراي ساختمان٣٩۵٢١٣١٣١٠۶
ھاي فوالدي سازه

رضا خدادادي، محمد 
نيلي پور

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣فصل ھاي ١٠۴۵اركان دانش١٣٩٢

مقررات ملي كتاب٩۵۶٠تستيجبراني٣٠٢۴مقررات ملي ساختمان۶٣٩۵٢١٣١٣١٢٢
اخرين  -ساختمان
ويرايش

دفترامور ١٣٩٢جواد عباسي
مقررات ملّي 

ساختمان

مقررات ملي ساختمان مطالعه  ١٩و  ٧، ٢، ١مباحث ٢۶٠٨
.شود

ماشين آالت ساختماني در ٧٣٩۵٢١٣١٣١٣٣
راھسازي

ماشينھاي ساختمانيكتاب۶۶٣۵تشريحيجبراني٢٠١۶
و روشھاي اجرايي 

)جلد اول(

 -دكتر حميد بھبھاني رابرت لروي پيوريفوي
دكتر علي منصور 

خاكي

دانشگاه علم و١٣٩٢
صنعت

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۵، ۴، ٣فصل ھاي ١٢٩۵

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٨٣٩۵٢١٣١٣١٨٠
مديريت استراتژيك كتاب۶۵٣۴تشريحياختياري٣٠٢۴مديريت مالي و حسابداري پروژه٩٣٩۵٢١٣١٣١٨٢

پروژه
امير -محمود گالبچي

فرجي
.مطالعه شود ۵فصل ۶۵٧دانشگاه تھران١٣٩۵

حسابداري و مديريت كتاب۶۶٨٨تشريحياختياريمديريت مالي و حسابداري پروژه٣٩۵٢١٣١٣١٨٢
مالي براي مديران

سازمان ١٣٩۴پرويز بختياري
مديريت 
صنعتي

.حذف شود ۶فصل ۶۶١

آزاده -محمد کارآموزمھندسي سيستمكتاب٨٨٩٨تشريحياختياري٣٠٢۴تحقيق در عمليات١٠٣٩۵٢١٣١٣٢٣٣
مھديس -احمدي
فالحي

دانشگاه ١٣٨۵
صنعتي 
اميرکبير

.حذف شود ۶و  ۵فصل ھاي ١١١۶

بروکس، . جي.جيتكنولوژي بتنكتاب٨١٢۵تشريحياجباري٢١١۶١۶روشھاي ساخت١١٣٩۵٢١٣١٣٢٨۵
آدام نويل

علي اكبر رمضانيانپور، 
محمد رضا شاه نظري

.مطالعه شود ٢٠و  ١٨فصل ھاي ١٨۶٠آذرنگ١٣٨٩

 -آرمين منيرعباسيروشھاي ساختكتاب٩٢١١تشريحياجباريروشھاي ساخت٣٩۵٢١٣١٣٢٨۵
فرناد نصيرزاده

انتشارات ١٣٩٢
سيماي دانش

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢١١۶١۶مديريت ريسك پروژه ١٢٣٩۵٢١٣١٣٢٨٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مديريت منابع انساني١٣٣٩۵٢١٣١٣٢٨٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مديريت استراتژيك پروژه ١۴٣٩۵٢١٣١٣٢٩٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶توسعه پايدار در ساخت و ساز١۵٣٩۵٢١٣١٣٢٩١
بروکس، . جي.جيتكنولوژي بتنكتاب٨١٢۵تشريحياختياري٢١١۶١۶فناوري بتن ھاي خاص١۶٣٩۵٢١٣١٣٢٩٢

آدام نويل
علي اكبر رمضانيانپور، 
محمد رضا شاه نظري

مطالعه شود ١٣تا آخر فصل  ٢٣٠از صفحه ٢١٢٧آذرنگ١٣٨٩

آوري بتن در شرايطفنكتاب٩۵٩٧تشريحياختياريفناوري بتن ھاي خاص٣٩۵٢١٣١٣٢٩٢
محيطي خليج فارس، 

-آسيب: جلد اول
شناسي بتن و 

ارزيابي آن

پرويز قدوسي، 
اسماعيل گنجيان، 

طيبه پرھيزکار و علي 
اکبر رمضانيان پور

مرکز تحقيقات ١٣٧٨
ساختمان و 

مسکن

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١

معرفي ماشين آالت كتاب٨١٢۶تشريحياختياري٣٠٢۴مديريت ماشين آالت١٧٣٩۵٢١٣١٣٢٩٣
نشريه  -عمراني 
سازمان  ۴۴۶شماره 

مديريت و برنامه ريزي 
كشور

-احسان فرصت كار 
-مجيد پرچمي جالل 
يوسف فروزان فر

سازمان ١٣٨٨
مديريت و 

برنامه ريزي 
كش

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢١١۶١۶روشھاي ساخت پيشرفته١٨٣٩۵٢١٣١٣٢٩۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري١١٨١۶روشھاي مدل كردن ساخت١٩٣٩۵٢١٣١٣٢٩۵
مديريت ايمني و بھداشت و محيط٢٠٣٩۵٢١٣١٣٢٩۶

زيست
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶حقوق ساخت٢١٣٩۵٢١٣١٣٢٩٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶تحليل قابليت اعتماد٢٢٣٩۵٢١٣١٣٢٩٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار و روش تحقيق٢٣٣٩۵٢١٣١٣٣١١
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دانشگاه پيام نور
١١:۴٣ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي و مديريت ساخت -مھندسي عمران -١٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
برنامه ريزي و كنترل كتاب۶۶۴٠تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴برنامه ريزي و كنترل پروژه٢۴٣٩۵٢١٣١٣٣١۴

پروژه ھاي عمراني
دانشگاه علم و١٣٩١پرويز قدوسي

صنعت
.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ١فصل ھاي ١٨۵۶

مديريت و كنترل كتاب٧۵٧۶تستي و تشريحياجباريبرنامه ريزي و كنترل پروژه٣٩۵٢١٣١٣٣١۴
كاربرد روشھاي :پروژه 

سي پي ام، پرت، 
گرت و پي ان

علي حاج شير 
محمدي

جھاد ١٣٩٣
دانشگاھي 

دانشگاه 
صنعتي 
اصفھان

.حذف شود ٢١و  ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي ٢٠٨۶

مديريت استراتژيك كتاب۶۵٣۴تشريحياجباري٣٠٢۴مديريت و مقررات پيمان٢۵٣٩۵٢١٣١٣٣١۵
پروژه

امير -محمود گالبچي
فرجي

.مطالعه شود ۶فصل ۶۶٢دانشگاه تھران١٣٩۵

بخشنامه ھاي كتاب٨٨٩٩تشريحياجباريمديريت و مقررات پيمان٣٩۵٢١٣١٣٣١۵
معاونت برنامه ريزي و 

نظارت راھبردي 
رياست جمھوري

معاونت برنامه ريزي و 
نظارت

معاونت برنامه ١٣٠٠
ريزي و نظارت 

رياست 
جمھوري

با موضوع  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢-٨۴٢/۵۴: شماره١۶۵٢
ابالغ موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي پيمانھا و 

به ) نظام فني اجرايي ۴٣١١نشريه شماره (مقررات آنھا 
با  ١۵/٩/١٣٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١: طور کامل، شماره

موضوع دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بھاي پيمانھا به طور
 ١٣٩٢کامل، فھرست بھاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

: ، شماره)۵تا  ١دستورالعمل کاربرد، کليات و پيوستھاي (
با موضوع دستورالعمل نحوه  ٢٧/۴/٩١مورخ  ٣٣٢۶٠/١٠٠

انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت 
، )به غير از ضمائم (١٣٩١کارگاھي مشاوران سال 

با موضوع  ١۴/٨/١٣٩١مورخ  ۶۵۶۶٣/١٠٠: شماره
دستورالعمل تعيين دامنه قيمتھاي متناسب پيشنھادي در

۶۴٠۵: مناقصات يک و دو مرحله اي به طور کامل، شماره
با موضوع انعقاد پيمان اجراي  ۴/٢/١٣٨٩مورخ  ١٠٠/

کارھاي ساختماني به صورت سرجمع به طور کامل، 
با موضوع  ٢/٩/١٣۶٠مورخ  ١-۵٠٩٠/۵۴/١١٠٨٢: شماره

نحوه محاسبه تاخيرات ناشي از تاخير در پرداخت صورت 
٨مورخ  ١-١٣٠٠/۵٧/۵١٨٨: وضعيتھا به طور کامل، شماره

به طور کامل، آيين نامه بند ۵٠٩٠پيرو بخشنامه  ١٣۶١/۴/
 ١۶/٧/١٣٨۵قانون برگزاري مناقصات مورخ  ٢٩ه ماده 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راھبردي رياست جمھوري و 
.وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور کامل مطالعه شود

مديريت پروژه ، با كتاب۶۵٣٨تستياجباري٣٠٢۴مديريت پروژه٢۶٣٩۵٢١٣١٣٣١۶
رويكرد فناوري 

اطالعات

.مطالعه شود ١٢و  ٩، ٨، ۶، ۵، ٣، ١فصل ھاي ١٩٣٩دانشگاه تھران١٣٩۴محمود گالبچيكتي شوالب

مديريت پروژه ھاي كتاب٩٣٧٣تستياجباريمديريت پروژه٣٩۵٢١٣١٣٣١۶
عمراني

دانشگاه علم و١٣٩۴پرويز قدوسي
صنعت

.مطالعه شود ١٢و  ١١، ۶، ٣فصل ھاي ١٩٣٨

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴تحليل و طراحي سيستمھا٢٧٣٩۵٢١٣١٣٣١٧
توسعه پايدار در ساخت و ساز٢٨٣٩۵٢١٣١٣٣٢٧

)آموزش محور(
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶

اقتصاد مھندسي،يا، كتاب۶۶٠٨تستي و تشريحيجبراني٢٠١۶اقتصاد مھندسي٢٩٣٩۵٢١٣١۴٠۴۶
ارزيابي اقتصادي پروژه

ويرايش (ھاي صنعتي 
)جديد

محمد مھدي 
اسكونژاد

دانشگاه ١٣٩۵
اميركبير

.مطالعه شود ١٣به جزء فصل  ١۵تا آخر فصل  ١از فصل ٣٢٩
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دانشگاه پيام نور
١١:۴١ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

+٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي و مديريت ساخت -مھندسي عمران -١٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
تكنولوژي و طرح كتاب۶٨٣۶تستيجبراني٢٠١۶تكنولوژي بتن٣٣٩۵٢١٣١٣٠۵٣

اختالط بتن
-۵به جزء  (۵، ۴، ٣، )٨-٢و  ٧-٢به جزء  (٢، ١فصل ھاي ٢٣٧۴اركان دانش١٣٩۴داوود مستوفي نژاد

.مطالعه شود) ۶-٩تا  ١-٩به جزء  (٩و  ٧، ۶، )٨
روش ملي طرح جزوه٩۵۶٢تستيجبرانيتكنولوژي بتن٣٩۵٢١٣١٣٠۵٣

مخلوط بتن
مركز تحقيقات 

ساختمان و مسكن
مركز تحقيقات ١٣٨٧

ساختمان و 
مسكن

--

متره و برآورد و اصول كتاب۶٩٣۴تستي و تشريحيجبراني٠/۵٠/۵۴١۶متره و برآورد و پروژه۴٣٩۵٢١٣١٣٠۵٧
اوليه پيمانكاري

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩٩آزاده١٣٩۵نيكبخت و ارجمند

اجراي ساختمانھاي كتاب۵٧٩٠تستي و تشريحيجبراني١١٨٣٢روش ھاي اجراي ساختمان۵٣٩۵٢١٣١٣١٠۶
بتن آرمه

مھدي قاليبافان، 
كاميار سلطاني

مطالعه شود ٧و  ۴فصل ھاي ١٠٨٩علم و ادب١٣٩٢

مباني اجراي كتاب۶٨۴٠تستي و تشريحيجبرانيروش ھاي اجراي ساختمان٣٩۵٢١٣١٣١٠۶
ھاي فوالدي سازه

رضا خدادادي، محمد 
نيلي پور

.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣فصل ھاي ١٠۴۵اركان دانش١٣٩٢

مقررات ملي كتاب٩۵۶٠تستيجبراني٣٠٢۴مقررات ملي ساختمان۶٣٩۵٢١٣١٣١٢٢
اخرين  -ساختمان
ويرايش

دفترامور ١٣٩٢جواد عباسي
مقررات ملّي 

ساختمان

مقررات ملي ساختمان مطالعه  ١٩و  ٧، ٢، ١مباحث ٢۶٠٨
.شود

ماشين آالت ساختماني در ٧٣٩۵٢١٣١٣١٣٣
راھسازي

ماشينھاي ساختمانيكتاب۶۶٣۵تشريحيجبراني٢٠١۶
و روشھاي اجرايي 

)جلد اول(

 -دكتر حميد بھبھاني رابرت لروي پيوريفوي
دكتر علي منصور 

خاكي

دانشگاه علم و١٣٩٢
صنعت

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧، ۵، ۴، ٣فصل ھاي ١٢٩۵

بخشنامه ھاي كتاب٨٨٩٩تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴اصول و مقررات پيمان٨٣٩۵٢١٣١٣١٧۵
معاونت برنامه ريزي و 

نظارت راھبردي 
رياست جمھوري

معاونت برنامه ريزي و 
نظارت

معاونت برنامه ١٣٠٠
ريزي و نظارت 

رياست 
جمھوري

با موضوع  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢-٨۴٢/۵۴: شماره١۶۵٢
ابالغ موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي پيمانھا و 

به ) نظام فني اجرايي ۴٣١١نشريه شماره (مقررات آنھا 
با  ١۵/٩/١٣٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١: طور کامل، شماره

موضوع دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بھاي پيمانھا به طور
 ١٣٩٢کامل، فھرست بھاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

: ، شماره)۵تا  ١دستورالعمل کاربرد، کليات و پيوستھاي (
با موضوع دستورالعمل نحوه  ٢٧/۴/٩١مورخ  ٣٣٢۶٠/١٠٠

انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت 
، )به غير از ضمائم (١٣٩١کارگاھي مشاوران سال 

با موضوع  ١۴/٨/١٣٩١مورخ  ۶۵۶۶٣/١٠٠: شماره
دستورالعمل تعيين دامنه قيمتھاي متناسب پيشنھادي در

۶۴٠۵: مناقصات يک و دو مرحله اي به طور کامل، شماره
با موضوع انعقاد پيمان اجراي  ۴/٢/١٣٨٩مورخ  ١٠٠/

کارھاي ساختماني به صورت سرجمع به طور کامل، 
با موضوع  ٢/٩/١٣۶٠مورخ  ١-۵٠٩٠/۵۴/١١٠٨٢: شماره

نحوه محاسبه تاخيرات ناشي از تاخير در پرداخت صورت 
٨مورخ  ١-١٣٠٠/۵٧/۵١٨٨: وضعيتھا به طور کامل، شماره

به طور کامل، آيين نامه بند ۵٠٩٠پيرو بخشنامه  ١٣۶١/۴/
 ١۶/٧/١٣٨۵قانون برگزاري مناقصات مورخ  ٢٩ه ماده 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راھبردي رياست جمھوري و 
.وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور کامل مطالعه شود

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴تحليل و طراحي سيستمھا٩٣٩۵٢١٣١٣١٧۶
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١٠٣٩۵٢١٣١٣١٧٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ١١٣٩۵٢١٣١٣١٨٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري١/۵١/۵١٢٢۴كاربرد رايانه در مديريت ساخت١٢٣٩۵٢١٣١٣١٨١
مديريت استراتژيك كتاب۶۵٣۴تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مديريت مالي و حسابداري پروژه١٣٣٩۵٢١٣١٣١٨٢

پروژه
امير -محمود گالبچي

فرجي
.مطالعه شود ۵فصل ۶۵٧دانشگاه تھران١٣٩۵

حسابداري و مديريت كتاب۶۶٨٨تشريحيتخصصي اختياريمديريت مالي و حسابداري پروژه٣٩۵٢١٣١٣١٨٢
مالي براي مديران

سازمان ١٣٩۴پرويز بختياري
مديريت 
صنعتي

.حذف شود ۶فصل ۶۶١

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٢١١۶١۶روشھاي ساخت ١۴٣٩۵٢١٣١٣١٨٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢١١۶١۶تكنولوژي عالي بتن١۵٣٩۵٢١٣١٣١٨۵
روشھاي برنامه ريزي و كنترل ١۶٣٩۵٢١٣١٣١٨۶

پروژه
برنامه ريزي و كنترل كتاب۶۶۴٠تشريحيتخصصي الزامي٢١١۶١۶

پروژه ھاي عمراني
دانشگاه علم و١٣٩١پرويز قدوسي

صنعت
.مطالعه شود ١۵و  ١٣، ١١، ١٠، ۶، ٢فصل ھاي ١٠٣١

روشھاي برنامه ريزي و كنترل ٣٩۵٢١٣١٣١٨۶
پروژه

مديريت و كنترل كتاب٧۵٧۶تشريحيتخصصي الزامي
كاربرد روشھاي :پروژه 

سي پي ام، پرت، 
گرت و پي ان

علي حاج شير 
محمدي

جھاد ١٣٩٣
دانشگاھي 

دانشگاه 
صنعتي 
اصفھان

.حذف شود ١۴و  ١٣، ١٠، ٩فصل ھاي ١٢٠۵
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دانشگاه پيام نور
١۴:۵۵ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

محيط زيست-مھندسي عمران-١٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحياختياري٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي٣٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك سياالت۴٣٩۵٢١٣١٣٠۴۶

استريتر،بنجامين 
وايلي

به  (٣، ٢، )١-٧و  ١-۶به جزء بخش ھاي  (١فصل ھاي٢٣٨۶نوپردازان١٣٩٣عليرضا انتظاري
و ھمچنين از ) ٣-١٢و  ٣-٩، ٣-٨، ٣-٧جزء بخش ھاي 

قسمتھاي كاربرد معادله ممنتوم در ملخ ھا،  ٣-١١بخش 
فصل چھارم . پيشراني جت و مكانيك موشك حذف شود 

-٨، ۵ -١، فصل پنجم فقط بخش ھاي ۴-۴تا ابتداي بخش 
.مطالعه شود ١١-٢فقط بخش  ١١، فصل  ۵-٩و  ۵

-)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ۵٣٩۵٢١٣١٣٠۴٩
آموزش محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

 -محمود حسينيھيدروليك كانالھاي بازكتاب۵٩٣۵تشريحيجبراني٢١٢۴٣٢ھيدروليك و آزمايشگاه۶٣٩۵٢١٣١٣٠۵۵
جليل ابريشمي

دانشگاه امام ١٣٩٢
رضا

و قسمتي  ١-۶فقط بخش  ۶و  ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٨
و قسمتي  ٢٣۴تا  ٢٢٩شامل صفحه ھاي  ٢-۶از بخش 
مطالعه  ٢٨٢تا  ٢٧٣شامل صفحه ھاي  ٣-۶از بخش 

.شود
مھندسي محيط آزمايشي ٩۴٢۴تستي و تشريحيجبراني٢٠١٢مھندسي محيط زيست٧٣٩۵٢١٣١٣٠۵۶

زيست
--پيام نور١٣٩۴الھام اسراري

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيجبراني٢١١۶٣٢مھندسي آب و فاضالب و پروژه٨٣٩۵٢١٣١٣١٢٩
شناخت و مديريت برنامه ريزي ٩٣٩۵٢١٣١٣١٩٣

محيط زيست
شناخت محيط كتاب٨٠٩٣تشريحياختياري٣٠٢۴

زمين، : زيست
ي زنده سياره

ادوارد  -دانيل بوتكين
کلر

عبدالحسين وھاب 
زاده

جھاد ١٣٩١
دانشگاھي 

دانشگاه 
مشھد

 ١٨و  ١٧، ١۶، ١۵، ١۴، ١١، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۶۶
.مطالعه شود

اصول مھندسي تصفيه آب و ١٠٣٩۵٢١٣١٣٢٢٧
فاضالب

.مطالعه شود ١۵و  ٩، ٨، ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨۵٨اركان دانش١٣٩۴محمد چالكش اميرياصول تصفيه آبكتاب۶٨٣۴تشريحياجباري٣٠٢۴

اصول مھندسي تصفيه آب و ٣٩۵٢١٣١٣٢٢٧
فاضالب

مركز نشر ١٣٩٣احمد ابريشم چيمتكاف و اديمھندسي فاضالبكتاب٩٢١٢تشريحياجباري
دانشگاھي

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨۵٧

آلودگي ھوا منشا و كتاب٩٢١٣تشريحياجباري٣٠٢۴اصول مھندسي آلودگي ھوا١١٣٩۵٢١٣١٣٢٢٩
کنترل آن

موسسه ١٣٩٢دکتر ندافيوارک
علمي 

فرھنگي نص

--

اصول مھندسي و مديريت ١٢٣٩۵٢١٣١٣٢۶٣
پسماند

بازيافت مواد زائد جامدكتاب٩٢١٠تشريحياجباري٣٠٢۴
شھري

--دانشگاه تھران١٣٩۴محمد علي عبدلي

مباني انتقال و انتشار و مدلسازي١٣٣٩۵٢١٣١٣٢۶۵
آالينده ھا

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴

روشھاي عددي در مھندسي ١۴٣٩۵٢١٣١٣٢۶۶
محيط زيست

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

 -محمود حسينيھيدروليك كانالھاي بازكتاب۵٩٣۵تشريحياختياري٣٠٢۴ھيدروليك پيشرفته١۵٣٩۵٢١٣١٣٢۶٧
جليل ابريشمي

دانشگاه امام ١٣٩٢
رضا

به جزء (١١، ١٠، ٩، )۴-٣-٨تا اول بخش  (٨، ٧فصل ھاي ١۴۶۴
پرش ھيدروليكي در بسترھا با شيب  ٣-٣-١١بخش 

حوضچه ھاي  ۵ -١١ھاي آن، بخش معكوس و زير بخش 
 ۶ -١١آرامش و زير بخش ھاي آن، به استثناي بخش 

 ٣-٢-١٢به جزء بخش  (١٢و ) سريز ھاي شيب شكن
روشھاي حل معادالت جريانھاي غير دائمي متغير تدريجي

روش خصوصيات، به  ۴-٢-١٢و زير بخش ھاي آن، بخش 
تاثير شيب و مقاومت كانال،  ٢ -٢- ٣ -١٢استثناي بخش 

.مطالعه شود) برخورد دو موج ٣-٢-٣-١٢بخش 
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴طراحي شبكه ھاي آب و فاضالب١۶٣٩۵٢١٣١٣٢۶٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٠١٣٢آزمايشگاه محيط زيست١٧٣٩۵٢١٣١٣٢۶٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ژئو تكنيك زيست محيطي١٨٣٩۵٢١٣١٣٢٧٠
طراحي مدفن زباله و سدھاي ١٩٣٩۵٢١٣١٣٢٧١

باطله
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴آلودگي خاك و پاكسازي٢٠٣٩۵٢١٣١٣٢٧٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴آلودگي صوتي و كنترل آن٢١٣٩۵٢١٣١٣٢٧٣
كنترل نشر آالينده ھا از منابع ٢٢٣٩۵٢١٣١٣٢٧۴

ساكن و متحرك
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مباني طراحي توسعه پايدار٢٣٣٩۵٢١٣١٣٢٧۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴طراحي تصفيه خانه آب و فاضالب٢۴٣٩۵٢١٣١٣٣٠٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار و روش تحقيق٢۵٣٩۵٢١٣١٣٣١١
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دانشگاه پيام نور
١۴:۵۵ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

محيط زيست-مھندسي عمران-١٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
در مھندسي RSو  GISكاربرد ٢۶٣٩۵٢١٣١٣٣٣٢

عمران و آزمايشگاه
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢١١۶١۶

Page 2 of 2حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه٢(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١۴:۴٩ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

محيط زيست-مھندسي عمران-١٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
 -مسعود سارويرياضيات مھندسيآزمايشي ۶٩٨٢تستي و تشريحيجبراني٣٠٣٠رياضيات مھندسي٢٣٩۵٢١١١١۴١١

مسعود شفيعي
--پيام نور١٣٩٢

--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار۴٣٩۵٢١٣١٣٠٢٨
ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك سياالت۵٣٩۵٢١٣١٣٠۴۶

استريتر،بنجامين 
وايلي

به  (٣، ٢، )١-٧و  ١-۶به جزء بخش ھاي  (١فصل ھاي٢٣٨۶نوپردازان١٣٩٣عليرضا انتظاري
و ھمچنين از ) ٣-١٢و  ٣-٩، ٣-٨، ٣-٧جزء بخش ھاي 

قسمتھاي كاربرد معادله ممنتوم در ملخ ھا،  ٣-١١بخش 
فصل چھارم . پيشراني جت و مكانيك موشك حذف شود 

-٨، ۵ -١، فصل پنجم فقط بخش ھاي ۴-۴تا ابتداي بخش 
.مطالعه شود ١١-٢فقط بخش  ١١، فصل  ۵-٩و  ۵

-)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ۶٣٩۵٢١٣١٣٠۴٩
آموزش محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

 -محمود حسينيھيدروليك كانالھاي بازكتاب۵٩٣۵تشريحيجبراني٢١٢۴٣٢ھيدروليك و آزمايشگاه٧٣٩۵٢١٣١٣٠۵۵
جليل ابريشمي

دانشگاه امام ١٣٩٢
رضا

و قسمتي  ١-۶فقط بخش  ۶و  ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٨
و قسمتي  ٢٣۴تا  ٢٢٩شامل صفحه ھاي  ٢-۶از بخش 
مطالعه  ٢٨٢تا  ٢٧٣شامل صفحه ھاي  ٣-۶از بخش 

.شود
مھندسي محيط آزمايشي ٩۴٢۴تستي و تشريحيجبراني٢٠١٢مھندسي محيط زيست٨٣٩۵٢١٣١٣٠۵۶

زيست
--پيام نور١٣٩۴الھام اسراري

--اركان دانش١٣٩۴محمد چالكش اميرياصول تصفيه آبكتاب۶٨٣۴تشريحياصلي٣٠٢۴تصفيه آب٩٣٩۵٢١٣١٣١٩٢
شناخت و مديريت برنامه ريزي ١٠٣٩۵٢١٣١٣١٩٣

محيط زيست
شناخت محيط كتاب٨٠٩٣تشريحياصلي٣٠٢۴

زمين، : زيست
ي زنده سياره

ادوارد  -دانيل بوتكين
کلر

عبدالحسين وھاب 
زاده

جھاد ١٣٩١
دانشگاھي 

دانشگاه 
مشھد

 ١٨و  ١٧، ١۶، ١۵، ١۴، ١١، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۶۶
.مطالعه شود

مھندسي كنترل كتاب٨٠٩۴تشريحياصلي٣٠٢۴آلودگي ھوا و روشھاي كنترل آن١١٣٩۵٢١٣١٣١٩۴
)١جلد(آلودگي ھوا

كتايون  -ايوب تركياننوئل دنورز
نعمت الھي

دانشگاه صنايع ١٣٨٠
و معادن ايران

--

مھندسي كنترل كتاب٨١۴٠تشريحياصليآلودگي ھوا و روشھاي كنترل آن٣٩۵٢١٣١٣١٩۴
)٢جلد(آلودگي ھوا 

زھرا  -ايوب تركياننوئل دنورز
اسالمي

دانشگاه صنايع ١٣٨٠
و معادن ايران

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴تصفيه فاضالب١٢٣٩۵٢١٣١٣٢٠٢
آلودگيھاي مواد زايد جامد و ١٣٣٩۵٢١٣١٣٢٠٣

روشھاي كنترل آن
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴تصفيه فاضالب صنعتي١۴٣٩۵٢١٣١٣٢١۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴انتقال و توزيع آب١۵٣٩۵٢١٣١٣٢١۶
جمع آوري و كنترل فاضالب وآب ١۶٣٩۵٢١٣١٣٢١٧

ھاي سطحي
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴آلودگي خاك١٧٣٩۵٢١٣١٣٢١٨
اندازه گيري و ارزشيابي ١٨٣٩۵٢١٣١٣٢١٩

آلودگيھاي ھوا
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ميكروبيولوژي آب و فاضالب١٩٣٩۵٢١٣١٣٢٢٠
فرايندھاي فيزيكي و شميايي و ٢٠٣٩۵٢١٣١٣٢٢١

بيولوژيكي
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

-طراحي تصفيه خانه آب و فاضالب٢١٣٩۵٢١٣١٣٢٢٣
آموزش محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري۴٠٣٢
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دانشگاه پيام نور
١۴:۴٣ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

خاك وپي-مھندسي عمران-٢٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي٣٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار۴٣٩۵٢١٣١٣٠٢٨
بير، .فردينالديمقاومت مصالحكتاب۶٣٢٨تشريحيجبراني١٣٠٣۶مقاومت مصالح ۵٣٩۵٢١٣١٣٠۴٣

جانستون، .راسل.اي
ديولف، .جانتي
مازورك.ديويداف

به جزء بخش  (٣، )١۶-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٢٠۶۵متفكران١٣٩٣بھرام پوستي
، )١۵-۴تا  ٨-۴به جزء بخش ھاي  (۴، )١٣-٣تا  ٩-٣ھاي 

، ٨-۶، ۵-۶به جزء بخش ھاي  (۶، )۶-۵به جزء بخش  (۵
و ) ١٣-٧تا  ١٠-٧، ٨-٧تا  ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )٩-۶
مبحث .مطالعه شود) ١۴-٩تا  ۵-٩به جزء بخش ھاي  (٩

.به سرفصل اضافه گردد) فصل تنش در تيرھا(مركز برش 
ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك سياالت۶٣٩۵٢١٣١٣٠۴۶

استريتر،بنجامين 
وايلي

به  (٣، ٢، )١-٧و  ١-۶به جزء بخش ھاي  (١فصل ھاي٢٣٨۶نوپردازان١٣٩٣عليرضا انتظاري
و ھمچنين از ) ٣-١٢و  ٣-٩، ٣-٨، ٣-٧جزء بخش ھاي 

قسمتھاي كاربرد معادله ممنتوم در ملخ ھا،  ٣-١١بخش 
فصل چھارم . پيشراني جت و مكانيك موشك حذف شود 

-٨، ۵ -١، فصل پنجم فقط بخش ھاي ۴-۴تا ابتداي بخش 
.مطالعه شود ١١-٢فقط بخش  ١١، فصل  ۵-٩و  ۵

-)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ٧٣٩۵٢١٣١٣٠۴٩
آموزش محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك خاك٨٣٩۵٢١٣١٣٠۵١
ژئوتكنيك

-۵به جزء بخش ھاي  (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
به  (٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴

 ١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 
بخش ھاي  (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (

، ١٠-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيجبراني٠١٣٢آزمايشگاه مكانيك خاك٩٣٩۵٢١٣١٣٠۵٢
-راكي.س. پروفسور كروش المانھاي محدودكتاب٨۶٩۶تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴روش اجزاء محدود١٠٣٩۵٢١٣١٣١۵٧

ايونس.ر.دكتر ه
دانشگاه علم و١٣٨۵دكتر علي كاوه

صنعت
.مطالعه شود ١٠و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٣

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٢٠١۶مھندسي پي١١٣٩۵٢١٣١٣١٩١
ژئوتكنيك

۴، فصل )به انضمام پيوست( ٣، فصل٢از جلد دوم فصل ١٩۵پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
-۵، ١٠-۵تا ابتداي  ١-۵از  (۵، فصل )به انضمام پيوست(

١۵-٨، ١١-٨تا ابتداي  ١-٨از  ( ٨، فصل )١۵-۵، ١۴-۵، ١٣
.مطالعه شود) ١٩-٨، ١٧-٨، ١۶-٨، 

.مطالعه شود ٩و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۶٠١دانشگاه تبريز١٣٨٩ميكائيل يوسف زادهبودھومكانيك خاك و پيكتاب٩٣٨٧تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴مكانيك خاك پيشرفته١٢٣٩۵٢١٣١٣١٩۵
اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴مھندسي پي پيشرفته١٣٣٩۵٢١٣١٣١٩۶

ژئوتكنيك
.مطالعه شود ١٢و  ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي ١١۵٢پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام

اصول و مباني كتاب١٠٠٨۶تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴ديناميك خاك١۴٣٩۵٢١٣١٣١٩٧
ديناميک خاک

پژوھشگاه بين ١٣٩٣مير محمدحسيني
المللي زلزله 

شناسي

.مطالعه شود ٨و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٨٠

صنعتي ١٣٩١محمود وفائيانسدھاي خاكيكتاب٩٢١۶تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴سدھاي خاكي١۵٣٩۵٢١٣١٣٢٠٠
اصفھان

--

محمد علي روشن پلوسژئوتكنيك درياييكتاب٨٠٩۶تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴ژئوتكنيك دريايي١۶٣٩۵٢١٣١٣٢٠١
ضمير

دانشگاه ١٣٩١
صنعتي 
اصفھان

.مطالعه شود ٧و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۶٠

زمين شناسي مھندسي ١٧٣٩۵٢١٣١٣٢١٠
پيشرفته

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶مھندسي تونل١٨٣٩۵٢١٣١٣٢١١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶تحقيقات محلي در ساختگاه١٩٣٩۵٢١٣١٣٢١٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٠١٠٣٢آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته٢٠٣٩۵٢١٣١٣٢١٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٠١٠٣٢آزمايشگاه مكانيك سنگ٢١٣٩۵٢١٣١٣٢١۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي الزامي٢٠١۶روش ھاي عددي در مكانيك خاك٢٢٣٩۵٢١٣١٣٢٢۴
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دانشگاه پيام نور
١١:۴۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي آب و سازه ھاي ھيدروليكي -مھندسي عمران-٢١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحياختياري٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي٣٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
 -محمود حسينيھيدروليك كانالھاي بازكتاب۵٩٣۵تشريحياجباري٣٠٣۶ھيدروليك پيشرفته۴٣٩۵٢١٣١٣٠٢۴

جليل ابريشمي
دانشگاه امام ١٣٩٢

رضا
به جزء (١١، ١٠، ٩، )۴-٣-٨تا اول بخش  (٨، ٧فصل ھاي ١۴۶۴

پرش ھيدروليكي در بسترھا با شيب  ٣-٣-١١بخش 
حوضچه ھاي  ۵ -١١معكوس و زير بخش ھاي آن، بخش 

 ۶ -١١آرامش و زير بخش ھاي آن، به استثناي بخش 
 ٣-٢-١٢به جزء بخش  (١٢و ) سريز ھاي شيب شكن

روشھاي حل معادالت جريانھاي غير دائمي متغير تدريجي
روش خصوصيات، به  ۴-٢-١٢و زير بخش ھاي آن، بخش 

تاثير شيب و مقاومت كانال،  ٢ -٢- ٣ -١٢استثناي بخش 
.مطالعه شود) برخورد دو موج ٣-٢-٣-١٢بخش 

 Design of smallكتاب٨۴٩٨تشريحياجباري٣٠٣۶طراحي ھيدروليكي سازه ھا۵٣٩۵٢١٣١٣٠٢۶
dams

United states 
department of the 

interior

١٣۶۵United states 
department 

of th

٢٨Chapter 9 - Spillways Chapter 10 -Outlet work 
Chapter 11 -Diversion during constructio

مكانيك برداري براي كتاب۵٨٧١تشريحيجبراني٣٠٣۶استاتيك۶٣٩۵٢١٣١٣٠٣٨
مھندسان استاتيك

اي  -فرديناند پي بير
راسل جانست

به جزء (۶، ۵، ۴، )٢١-٣به جزء بخش  (٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٢۵متفكران١٣٩٢بھرام پوستي
)١٠-٧، ٩-٧، ٨-٧، ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )۶-۶بخش 
، ١۴-٩، ١٣-٩، ١٢-٩، ١١-٩به جزء بخش ھاي  (٩، فصل 

.مطالعه شود) ١٨-٩، ١٧-٩، ١۶-٩، ١۵-٩
ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك سياالت٧٣٩۵٢١٣١٣٠۴۶

استريتر،بنجامين 
وايلي

به  (٣، ٢، )١-٧و  ١-۶به جزء بخش ھاي  (١فصل ھاي٢٣٨۶نوپردازان١٣٩٣عليرضا انتظاري
و ھمچنين از ) ٣-١٢و  ٣-٩، ٣-٨، ٣-٧جزء بخش ھاي 

قسمتھاي كاربرد معادله ممنتوم در ملخ ھا،  ٣-١١بخش 
فصل چھارم . پيشراني جت و مكانيك موشك حذف شود 

-٨، ۵ -١، فصل پنجم فقط بخش ھاي ۴-۴تا ابتداي بخش 
.مطالعه شود ١١-٢فقط بخش  ١١، فصل  ۵-٩و  ۵

-)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ٨٣٩۵٢١٣١٣٠۴٩
آموزش محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك خاك٩٣٩۵٢١٣١٣٠۵١
ژئوتكنيك

-۵به جزء بخش ھاي  (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
به  (٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴

 ١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 
بخش ھاي  (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (

، ١٠-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

 -محمود حسينيھيدروليك كانالھاي بازكتاب۵٩٣۵تشريحيجبراني٢١٢۴٣٢ھيدروليك و آزمايشگاه١٠٣٩۵٢١٣١٣٠۵۵
جليل ابريشمي

دانشگاه امام ١٣٩٢
رضا

و قسمتي  ١-۶فقط بخش  ۶و  ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٨
و قسمتي  ٢٣۴تا  ٢٢٩شامل صفحه ھاي  ٢-۶از بخش 
مطالعه  ٢٨٢تا  ٢٧٣شامل صفحه ھاي  ٣-۶از بخش 

.شود
زمين شناسي مھندسي ١١٣٩۵٢١٣١٣٠٨۵

)آموزش محور ( پيشرفته
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٢٠١۶

-راكي.س. پروفسور كروش المانھاي محدودكتاب٨۶٩۶تشريحياختياري٣٠٢۴روش اجزاء محدود١٢٣٩۵٢١٣١٣١۵٧
ايونس.ر.دكتر ه

دانشگاه علم و١٣٨۵دكتر علي كاوه
صنعت

.مطالعه شود ١٠و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٣

صنعتي ١٣٩١محمود وفائيانسدھاي خاكيكتاب٩٢١۶تشريحياجباري٣٠٢۴سدھاي خاكي١٣٣٩۵٢١٣١٣٢٠٠
اصفھان

--

ديناميك سياالت كتاب٧٧٢٠تشريحياجباري٣٠٢۴ھيدروليك محاسباتي١۴٣٩۵٢١٣١٣٢۵٢
محاسباتي براي 

)جلد اول(مھندسان 

كالوس ھافمن، استيو
چيانگ

دانشگاه ١٣٩۴احمدرضا عظيميان
صنعتي 
اصفھان

به انضمام پيوست ب  ۶و  ۵،  ۴،  ٣،  ٢،  ١فصل ھاي ١٩١٧
.مطالعه شود

صنعتي ١٣٩۵احمد طاھر شمسيھيدروليك محاسباتيكتاب٩٣٨۵تشريحياجباريھيدروليك محاسباتي٣٩۵٢١٣١٣٢۵٢
اميركبير

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مكانيك خاك پيشرفته١۵٣٩۵٢١٣١٣٢۵٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶زمين شناسي پيشرفته١۶٣٩۵٢١٣١٣٢۵۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶مكانيك سنگ١٧٣٩۵٢١٣١٣٢۵۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ھيدروليك محاسباتي پيشرفته١٨٣٩۵٢١٣١٣٢۵۶
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مدل ھاي آشفتگي ١٩٣٩۵٢١٣١٣٢۵٧
مدل ھاي فيزيكي و اندازه گيري ٢٠٣٩۵٢١٣١٣٢۵٨

ھاي ميداني
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ھيدروديناميك ٢١٣٩۵٢١٣١٣٢۵٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مكانيك محيط ھاي متخلخل٢٢٣٩۵٢١٣١٣٢۶١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار و روش تحقيق٢٣٣٩۵٢١٣١٣٣١١
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٠١/٢٣/٢٠١٧https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



دانشگاه پيام نور
١١:۴۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي آب و سازه ھاي ھيدروليكي -مھندسي عمران-٢١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
مدل ھاي فيزيكي و اندازه گيري ٢۴٣٩۵٢١٣١٣٣۶٠

)آموزش محور(ھاي ميداني
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
١١:۴۶ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

ژئوتكنيك -مھندسي عمران-٢٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١دالفك١٣٨٧عبدهللا شيدفررياضيات مھندسيكتاب٨٠١٩تشريحياجباري٣٠٢۴رياضيات عالي مھندسي٣٣٩۵٢١٣١٣٠٠١
بير، .فردينالديمقاومت مصالحكتاب۶٣٢٨تشريحيجبراني١٣٠٣۶مقاومت مصالح ۴٣٩۵٢١٣١٣٠۴٣

جانستون، .راسل.اي
ديولف، .جانتي
مازورك.ديويداف

به جزء بخش  (٣، )١۶-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٢٠۶۵متفكران١٣٩٣بھرام پوستي
، )١۵-۴تا  ٨-۴به جزء بخش ھاي  (۴، )١٣-٣تا  ٩-٣ھاي 

، ٨-۶، ۵-۶به جزء بخش ھاي  (۶، )۶-۵به جزء بخش  (۵
و ) ١٣-٧تا  ١٠-٧، ٨-٧تا  ٧-٧به جزء بخش ھاي  (٧، )٩-۶
مبحث .مطالعه شود) ١۴-٩تا  ۵-٩به جزء بخش ھاي  (٩

.به سرفصل اضافه گردد) فصل تنش در تيرھا(مركز برش 
ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك سياالت۵٣٩۵٢١٣١٣٠۴۶

استريتر،بنجامين 
وايلي

به  (٣، ٢، )١-٧و  ١-۶به جزء بخش ھاي  (١فصل ھاي٢٣٨۶نوپردازان١٣٩٣عليرضا انتظاري
و ھمچنين از ) ٣-١٢و  ٣-٩، ٣-٨، ٣-٧جزء بخش ھاي 

قسمتھاي كاربرد معادله ممنتوم در ملخ ھا،  ٣-١١بخش 
فصل چھارم . پيشراني جت و مكانيك موشك حذف شود 

-٨، ۵ -١، فصل پنجم فقط بخش ھاي ۴-۴تا ابتداي بخش 
.مطالعه شود ١١-٢فقط بخش  ١١، فصل  ۵-٩و  ۵

-)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ۶٣٩۵٢١٣١٣٠۴٩
آموزش محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٣٠٣۶مكانيك خاك٧٣٩۵٢١٣١٣٠۵١
ژئوتكنيك

-۵به جزء بخش ھاي  (۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي : از جلد اول١٩١پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام
به  (٨، فصل ٧، فصل ۶، فصل ۵، فصل )٩-۴، ٨-۴، ۶-۴، ۴

 ١١، فصل )۶-٩تا آخر بخش  (٩، فصل )۶-٨جزء بخش 
بخش ھاي  (١٢، فصل )٩ -١١تا اول  ١-١١بخش ھاي (

، ١٠-١٢، ٩-١٢و ھمچنين بخش ھاي  ۵ -١٢تا آخر  ١-١٢
.مطالعه شود) ١٢-١٢

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيجبراني٠١٣٢آزمايشگاه مكانيك خاك٨٣٩۵٢١٣١٣٠۵٢
اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحيجبراني٢٠١۶مھندسي پي٩٣٩۵٢١٣١٣١٩١

ژئوتكنيك
۴، فصل )به انضمام پيوست( ٣، فصل٢از جلد دوم فصل ١٩۵پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام

-۵، ١٠-۵تا ابتداي  ١-۵از  (۵، فصل )به انضمام پيوست(
١۵-٨، ١١-٨تا ابتداي  ١-٨از  ( ٨، فصل )١۵-۵، ١۴-۵، ١٣
.مطالعه شود) ١٩-٨، ١٧-٨، ١۶-٨، 

.مطالعه شود ٩و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١۶٠١دانشگاه تبريز١٣٨٩ميكائيل يوسف زادهبودھومكانيك خاك و پيكتاب٩٣٨٧تشريحياجباري٣٠٢۴مكانيك خاك پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١٣١٩۵
اصول مھندسي كتاب۶٢٩۴تشريحياجباري٣٠٢۴مھندسي پي پيشرفته١١٣٩۵٢١٣١٣١٩۶

ژئوتكنيك
.مطالعه شود ١٢و  ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي ١١۵٢پارس آيين١٣٩۴طاحونيبراجا ام

اصول و مباني كتاب١٠٠٨۶تشريحياجباري٣٠٢۴ديناميك خاك١٢٣٩۵٢١٣١٣١٩٧
ديناميک خاک

پژوھشگاه بين ١٣٩٣مير محمدحسيني
المللي زلزله 

شناسي

.مطالعه شود ٨و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٨٠

صنعتي ١٣٩١محمود وفائيانسدھاي خاكيكتاب٩٢١۶تشريحياختياري٣٠٢۴سدھاي خاكي١٣٣٩۵٢١٣١٣٢٠٠
اصفھان

--

محمد علي روشن پلوسژئوتكنيك درياييكتاب٨٠٩۶تشريحياختياري٣٠٢۴ژئوتكنيك دريايي١۴٣٩۵٢١٣١٣٢٠١
ضمير

دانشگاه ١٣٩١
صنعتي 
اصفھان

.مطالعه شود ٧و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۶٠

زمين شناسي مھندسي ١۵٣٩۵٢١٣١٣٢١٠
پيشرفته

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٠١٠٣٢آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته١۶٣٩۵٢١٣١٣٢١٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴بھسازي خاك١٧٣٩۵٢١٣١٣٢۴١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ژئوتكنيك زيست محيطي١٨٣٩۵٢١٣١٣٢۴٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴ژئو تكنيك لرزه اي١٩٣٩۵٢١٣١٣٢۴٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴خاك مسلح٢٠٣٩۵٢١٣١٣٢۴۴
خصوصيات فيزيكي و شيميايي ٢١٣٩۵٢١٣١٣٢۴۵

خاك
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶روش تفاضل محدود٢٢٣٩۵٢١٣١٣٢۴۶
طراحي مدفن زباله و سدھاي ٢٣٣٩۵٢١٣١٣٢۴٧

باطله
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴تحقيقات صحرايي٢۴٣٩۵٢١٣١٣٢۴٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴رفتار خاكھاي نيمه اشباع٢۵٣٩۵٢١٣١٣٢۴٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶زمين شناسي و تكتونيك لرزه اي٢۶٣٩۵٢١٣١٣٢۵٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶مكانيك سنگ٢٧٣٩۵٢١٣١٣٢۵١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار و روش تحقيق٢٨٣٩۵٢١٣١٣٣١١
زمين شناسي و تكتونيك لرزه اي٢٩٣٩۵٢١٣١٣٣٢٩

)آموزش محور(
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
١١:۴۶ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

ژئوتكنيك -مھندسي عمران-٢٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي عمران-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴روش اجزاء محدود٣٠٣٩۵٢١٣١٣٣٣١
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:٠٦
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يرو هرهبو متسيس تيريدم-عيانص يسدنهم-١٠ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١

نآ ياھدربراك
 باتك١٣٩٢٢٠١٣ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
٩ شخب يادتبا ات( ٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧

.دوش هعلاطم )١٠-
 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٣٠يسدنهم لامتحاورامآ١١٢٢٠٠٢

يھاگشناد
.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلعداوم لقن و لمح و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يحيرشت و يتست٣٠٣۶يتعنص ياھدحاو يزير حرط١١٢٢٠١۵
رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا

 داهج١٣٨٩٢٠١٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

--

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴اھ متسيس ليلحت١١٢٢٠٢۴
 ركفت زا يدربراك( كيمانياد متسيسباتك۶۶٩٠يحيرشت و يتستاھ متسيس ليلحت١١٢٢٠٢۴

)يمتسيس
 نامزاس١٣٩٢٢٠١٣يدابق الهش

 تيريدم
يتعنص

 لوا هحفص٩٠( لدم هعسوت مود شخب ات باتک يادتبا زا١٣١٣
.دوش هعلاطم )باتک

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
.دوش فذح١٤ و١٣ ياھ لصف٩٧٢اسر١٣٩۴٢٠١۵يلوصا ،شنم يزاريش ،يرفعج)لوا دلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يرو هرهبو تيفيك تيريدم١٣١۴٠٠١
.دوش فذح١٤ و١٣ ياھ لصف٩٧٢اسر١٣٩۴٢٠١۵يرفعج يفطصم)موددلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٣يحيرشت و يتستيرو هرهبو تيفيك تيريدم١٣١۴٠٠١
 يارب كيژتارتسا يزير همانرب١٣١۴٠٠٢

ناريدم
 و نايئاسراپ يلعديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتست٣٠٢۴

يبارعا دمحم
 رتفد١٣٩٣٢٠١۴

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

--تمس١٣٩٢٢٠١٣تداعس راي دنفسايناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨١۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم١٣١۴٠٠٣
 هحفص زا( ٥ ،)١٣٥ ناياپ ات١٠٥ هحفص زا( ٤ ياھ لصف١٨٣٣رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يمرهج يوسوم هناگيداصتقا ملع ينابم يشيامزآ۵٢۶٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴ناريدم يارب درخ داصتقا١٣١۴٠٠۴

 ناياپ ات١٨٢ هحفص زا( ٦ ،)١٧٦ هحفص ناياپ ات١٣٩
 )٢٤٩ هحفص ناياپ ات٢١٧ هحفص زا( ٧ و )٢١٣ هحفص
.دوش هعلاطم

 ات١٥٠ هحفص زا( ٥ ،)١٤٥ ات٩٤ هحفص زا( ٤ ياھ لصف١٨٣٩تمس١٣٩٠٢٠١١يشاك دادادخيتعنص داصتقاباتك٨۶٢۶يحيرشت و يتستناريدم يارب درخ داصتقا١٣١۴٠٠۴
 ات٢٩١ هحفص زا( ٧ ،)٢٨٧ ات٢٢٧ هحفص زا( ۶ ،)٢١٧
.دوش هعلاطم )٣٥٧ ات٣٣١ هحفص زا( ٨ و ،)٣٢٨

 ركفت راكوبسك يسانشييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتست١٣٠٢۴ يكيمانيد ياهمتسيس١٣١۴٠٠۵
 يناهج يارب يزاسلدم و يمتسيس
هديچيپ

john D. Stermanو روپرارب شوروك 
نارگيد

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٠٢٠١١

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠يجولحم مشاھرکواب-نمربيليسدنهم رامآباتك۶٠۶٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴هتفرشيپ يسدنهم رامآو لامتحا١٣١۴٠٠۶
يھاگشناد

 لصف( .دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف٢٢۵٠
.)دوش فذح هريغتم دنچ نويسرگر

 دنچ ياھرايعم اب يريگ ميمصت١٣١۴٠٠٧
هناگ

 ات١٢٧ ،١٢١ ات١٠٥ تاحفص ءزج هب( ٣ و٢ ،١ ياھ لصف٢١۵٠نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠
.دوش هعلاطم )٢٨٦ ات٢٧٦ ،١٩٠ ات١۶۶ ،١۴٣

نيون تايلمعوديلوت تيريدمباتك٨٧٧١يحيرشت و يتست٣٠٢۴تايلمع تيريدم١٣١۴٠٢۵
 هريجنزو،اهلدم،اهمتسيس،ميھافم(
 ثحابم زا عماج يا هعومجم)نيمات
لمعوديلوت تيريدم

،)٢٠-٦ رخآ ات١-٦ يادتبا زا ( ٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢١۵۴نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١١داژن رفعج دمحا
 لصف يادتبا زا ( ١١ ،١٠ ،٩ ،)٦-٥-٨ ات لصف يادتبا زا ( ٨
 هعلاطم )٢٨-١٦ ات لصف يادتبا زا( ١٦ و١٣ ،)١٠-١١ ات

.دوش فذح هميمض .دوش
--تمس١٣٩٢٢٠١٣نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴ يربھرو يھدنامزاس١٣١۴٠٢۶
 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴ تيريدم يتاعالطا ياھ متسيس١٣١۴٠٢٧

يمرك سدنهم ،يبيبح
 و١٠ و٩ ،٨ لصف :٣ شخب و٣ و٢ ،١ لصف :١ شخب۴۴١رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١

.دوش هعلاطم١٢ و١١ ياھ لصف :٤ شخب
 اب تالداعم كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴يجنس داصتقا١٣١۴٠٢٩

)مود شخب( كيسالك ضورف
.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 اب تالداعم كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨يحيرشت و يتستيجنس داصتقا١٣١۴٠٢٩
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 سونو رواد،اتسور دمحايبايرازاب تيريدمباتك٧۵٠٠يتست٣٠٢۴يباي رازاب١٣١۴٠٣٠
يميھاربا ديمحلادبع،

--تمس١٣٩١٢٠١٢

)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-هدازيلع هيمس-يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواكهدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ( يواكهداد١٣١۴٠۴٠
-روپروميت كباب

 و ملع هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨
تعنص

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصف٢١۵٣

 شزومآ(يراكتباارف ياھشور١٣١۴٠۴١
)روحم

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يحاتف زيورپيراكتباارف ياھمتيروگلاباتك٨٠۶۵يحيرشت٢٠١۶
انيس يلعوب

.دوش هعلاطم٤ و٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١
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دانشگاه پيام نور
١٠:٢۴ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

سيستمھاي اقتصادي اجتماعي -مھندسي صنايع-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي صنايع-١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
.تا آخر کتاب مطالعه شود ٣از فصل Linear ProgrammingKatta G .Murty١٣۶١john wiley٣۵٩كتاب٨۵٣٨تستي و تشريحياختياري٣٠٣۶برنامه ريزي خطي پيشرفته١٣٩۵٢١١١١١١١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه و پروژه٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ٢٣٩۵٢١١١١٢٩٧
سازي  شبيهكتاب۵٩٩٩تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴شبيه سازي كامپيوتري٣٣٩۵٢١١١۵١٨١

ھاي  سيستم
گسسته پيشامد

  ان ، ج س ك ن  ب ري ج
ن ارس ك

دانشگاه ١٣٩٢ ي وج ل ح  م م اش ھ
صنعتي شريف

.مطالعه شود ١١و  ١٠، ٧، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٧٠

شبيه سازي با نرم كتاب٨٢۵٣تستي و تشريحياجباريشبيه سازي كامپيوتري٣٩۵٢١١١۵١٨١
افزار ارنا

ديويد كلتون، .دبليو
رندال پي سادوسكي،

ديويدتي استارك

محسن باقري ، علي 
سيبويه ، طه حسين 

حجازي

.مطالعه شود ۴و  ٣فصل ھاي ١٠۴٣فراياز١٣٩٠

پژوھش عملياتي كتاب۶١٠۶تستي و تشريحيجبراني١٣٠٣٠تحقيق درعمليات ۴٣٩۵٢١١٢٢٠٠١
ريزي خطي و  برنامه

كاربردھاي آن

كتاب ١٣٩٢محمد رضا مھرگان
دانشگاھي

٩تا ابتداي بخش  (٩و  ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٢٠٩٧
.مطالعه شود) ١٠-

آمار رياضي و كتاب۶١٠٢تستي و تشريحيجبراني٣٠٣٠آمارواحتمال مھندسي۵٣٩۵٢١١٢٢٠٠٢
كاربردھاي آن

مركز نشر ١٣٨٨عميدي و وحيدي اصلجان فروند
دانشگاھي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩

طراحي كارخانه و كتاب٧۵٧٧تستي و تشريحيجبراني٣٠٣۶طرح ريزي واحدھاي صنعتي۶٣٩۵٢١١٢٢٠١۵
حمل و نقل مواد

علي فرقاني، عليرضا 
آخوندي، احسان 

الھي فر،علي 
ديوساالر

جھاد ١٣٨٩
دانشگاھي 

دانشگاه 
صنعتي 
اصفھان

--

ھاي صف  سيستمكتاب٨٧١٧تستي و تشريحياختياري٣٠٣٠سيستم ھاي صف٧٣٩۵٢١١٢٢٠۴٠
)٢جلد (

دانشگاه علم و١٣٧٢سيدمحمدرضا ايرواني
صنعت

و  ٨، )از ابتدا تا پايان مدل ھاي ارلنگ (٧، ۶، ۵فصل ھاي ٢١۵١
.مطالعه شود ٩

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠٢٠سميناروروش تحقيق٨٣٩۵٢١١٢٢٠۴٣
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٩٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.حذف شود ١٣و  ١٠فصل ھاي ٩۵٩پيام نور١٣٩٢يگانه موسوي جھرميمباني علم اقتصادآزمايشي ۵٢۶٩تستيجبراني٣٠١٢اقتصادعمومي١٠٣٩۵٢١٢٢١٠٢۴
--پيام نور١٣٩۴حبيبه نظيف٢تحقيق در عمليات آزمايشي ٩٧٧٨تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴٠برنامه ريزي رياضي١١٣٩۵٢١٣١۴٠٠٨
جلداول:اقتصادسنجي كتاب٧٢٩٧تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴اقتصاد سنجي١٢٣٩۵٢١٣١۴٠٠٩

 معادالت با فروض ، تك
)بخش دوم(كالسيك 

.بخش ھاي ستاره دار حذف شود۴٩٧سمت١٣٩١مسعود درخشان

جلد :اقتصادسنجيكتاب٧٢٩٨تستي و تشريحياجبارياقتصاد سنجي٣٩۵٢١٣١۴٠٠٩
 معادالت با  اول،تك

بخش(فروض كالسيك 
)اول

.بخش ھاي ستاره دار حذف شود۴٩٧سمت١٣٩١مسعود درخشان

تصميم گيريھاي چند كتاب۶۴۵۴تستي و تشريحياختياري٣٠٣٠تئوري تصميم گيري١٣٣٩۵٢١٣١۴٠١٠
معياره

تا  ١٢٧، ١٢١تا  ١٠۵به جزء صفحات  (٣و  ٢، ١فصل ھاي ٢١۵٠دانشگاه تھران١٣٩٢محمد جواد اصغر پور
.مطالعه شود) ٢٨۶تا  ٢٧۶، ١٩٠تا  ١۶۶، ١۴٣

برنامه ريزي مھندسيكتاب۶۶٢٧تستي و تشريحياختياري٣٠٢۴برنامه ريزي حمل ونقل١۴٣٩۵٢١٣١۴٠١١
حمل و نقل و تحليل 

جابجائي مواد

سيدمحمد سيد 
حسيني

دانشگاه علم و١٣٩٢
صنعت

--

--پيام نور١٣٩٠عين هللا پاشافرايندھاي تصادفيقطعي۵٠٠۶تستي و تشريحياختياري٣٠٢۴فرآيندھاي احتمالي١۵٣٩۵٢١٣١۴٠١٢
 و  ان ي ائ ارس  پ ي ل عفرد آر ديويدمديريت استراتژيككتاب۶٨٠٩تستياختياري٣٠٢۴برنامه ريزي استراتژيك١۶٣٩۵٢١٣١۴٠١٣

د اعرابي م ح م
دفتر ١٣٩٣

پژوھشھاي 
فرھنگي

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢فصل ھاي ١٠٠٧

تئوري اقتصادخرد كتاب٧۶۴٢تستي و تشريحياجباري١٣٠٢۴اقتصاد خرد پيشرفته١٧٣٩۵٢١٣١۴٠١٧
)تقرب رياضي(

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧رسا١٣٨٨قره باغيان، پژويانھندرسن كوانت

تئوري و سياستھاي كتاب۶٧١۵تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴اقتصاد كالن پيشرفته١٨٣٩۵٢١٣١۴٠١٨
اقتصاد كالن

و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٠٨ني١٣٩٢عباس شاكريويليام اج برانسون
.مطالعه شود ١۴

اقتصاد رشد و توسعه كتاب۶٧١٢تستي و تشريحياختياري٣٠٢۴توسعه ورشد١٩٣٩۵٢١٣١۴٠٢١
١جلد 

.مطالعه شود ۴٠٠تا صفحه  ١از صفحه ٢۴۵ني١٣٩١مرتضي قره باغيان

شناسي  پوياييكتاب٩۵٩۶تستي و تشريحياجباري٣٠٢۴سيستم ھاي ديناميكي٢٠٣٩۵٢١٣١۴٠٢٣
وكار تفكر  كسب

سيستمي و 
سازي براي  مدل

جھاني پيچيده

john D. Sterman كوروش برارپور و
ديگران

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١سمت١٣٩٠

كامپيوتر ومديريت داده ھا ٢١٣٩۵٢١٣١۴٠٢۴
واطالعات

تحليل و طراحي كتاب۶۶۶١تشريحياجباري٣٠٣٠
ھاي  سيستم

اطالعاتي در دنياي در 
حال تغيير

 -جان دبليو ست زينگر
-رابرت بي جكسون
استيون دي برد

 -حسن فالح موالناپور
بال زرين -م ايزدبخش

--آتي نگر١٣٩۵
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دانشگاه پيام نور
١٠:٢۴ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

سيستمھاي اقتصادي اجتماعي -مھندسي صنايع-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي صنايع-١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
)تحقيق تتبع نظري(سمينار ٢٢٣٩۵٢١٣١۴٠٣٩

آموزش محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

آموزش (اقتصاد سنجي پيشرفته ٢٣٣٩۵٢١٣١۴٠۴٢
)محور

مباني اقتصاد سنجي كتاب۶۵٢۵تشريحياختياري٢٠١۶
جلد دوم

 ٢١و  ٢٠، ١٩، ١٨، ١۵، ١٣، ١٢، ١١، ١٠فصل ھاي ٩۶۴دانشگاه تھران١٣٩٢حميد ابريشميدامودار گجراتي
.مطالعه شود

طراحي و تحليل كتاب۶۶۴۴تشريحياختياري٢٠١۶)آموزش محور(ھا  طراحي آزمايش٢۴٣٩۵٢١٣١۴٠۴٣
ھا آزمايش

دانشگاه علم و١٣٨۶رسول نورالسناءداگالس مونتگومري
صنعت

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:١١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

اھ متسيس يزاس هنيهب-عيانص يسدنهم-١٣ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات٣ لصف زاLinear ProgrammingKatta G .Murty١٣۶١١٩٨٢john wiley٣۵٩باتك٨۵٣٨يحيرشت و يتست٣٠٣۶هتفرشيپ يطخ يزير همانرب١١١١١١١
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 هتسسگ ياھمتسيس يزاسهيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴يرتويپماك يزاس هيبش١١١۵١٨١

دماشيپ
 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يجولحم مشاھنسراك ناج ،سكنب يرج

فيرش يتعنص
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

 يپ لادنر ،نوتلك ديويد.ويلبدانرا رازفا مرن اب يزاس هيبشباتك٨٢۵٣يحيرشت و يتستيرتويپماك يزاس هيبش١١١۵١٨١
كراتسا يتديويد ،يكسوداس

 يلع ، يرقاب نسحم
 نيسح هط ، هيوبيس
يزاجح

.دوش هعلاطم٤ و٣ ياھ لصف١٠۴٣زايارف١٣٩٠٢٠١١

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠يجولحم مشاھرکواب-نمربيليسدنهم رامآباتك۶٠۶٩يحيرشت و يتست٣٠٣٠يرامآ ياھ شور١١١٧٠٨١
يھاگشناد

 لصف( .دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف٢٢۵٠
.)دوش فذح هريغتم دنچ نويسرگر

 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١
نآ ياھدربراك

 باتك١٣٩٢٢٠١٣ناگرهم اضر دمحم
يھاگشناد

٩ شخب يادتبا ات( ٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧
.دوش هعلاطم )١٠-

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٣٠يسدنهم لامتحاورامآ١١٢٢٠٠٢
يھاگشناد

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

يدوجوموديلوت لرتنكو يزير همانرب١١٢٢٠١۴
١ ياھ

 و ديلوت لرتنك و يزير همانرب لوصاباتك۶٨٣٣يحيرشت و يتست٣٠٣٠
اهيدوجوم

 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴شناد ناكرا١٣٩٢٢٠١٣يدمحمريشجاح يلع
.دوش

 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلعداوم لقن و لمح و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يحيرشت و يتست٣٠٣۶يتعنص ياھدحاو يزير حرط١١٢٢٠١۵
رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا

 داهج١٣٨٩٢٠١٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

--

 وج ينيسح سابع ديس،يريشبيتعنص ياھ متسيس يحارطباتك۵٩۶٧يحيرشت و يتست٣٠٣٠يتعنص ياھ متسيس يحارط١١٢٢٠٣۵
داژن ينيسح داوج ديس-

 ديس،يريشب رتكد
- وج ينيسح سابع
 ينيسح داوج ديس
داژن

.دوش هعلاطم١٥ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۵۴دھاش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩

 يزاف ياھ هعومجمدربراك١١٢٢٠٣۶
يزير همانربو يريگ ميمصترد

 زكرم-عامتجا١٣٨١٢٠٠٢يجرف تجح ،رذآ لداعيزاف تيريدم ملعباتك٨٧٢۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠
 و تاعلاطم
 تيريدم

--

 يشرگناب( ديلوت تيريدم ياھمتسيسباتك۶۶٣٢يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپديلوت يزير همانرب١١٢٢٠٣٧
)هچراپکي

ناج ،نانويش زميج ،نوارب يميج
نراھ

 ،يرفنضغ يدهم
يريغص شورس

 و ملع هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧
تعنص

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩
.دوش هعلاطم١٥ و١۴

 ات١٢٧ ،١٢١ ات١٠٥ تاحفص ءزج هب( ٣ و٢ ،١ ياھ لصف٢١۵٠نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠هناگدنچ ياھرايعماب يريگ ميمصت١١٢٢٠٣٨
.دوش هعلاطم )٢٨٦ ات٢٧٦ ،١٩٠ ات١۶۶ ،١۴٣

 يتاعالطا ياھمتسيس يحارط و ليلحتباتك۶۶۶١يحيرشت٣٠٣٠اھ هداد تيريدمورتويپماك١١٢٢٠٣٩
رييغت لاح رد يايند رد

 يب تربار-رگنيز تس ويلبد ناج
درب يد نويتسا-نوسكج

-روپانالوم حالف نسح
لابنيرز-شخبدزيا م

--رگن يتآ١٣٩۵٢٠١۶

 و ملع هاگشناد١٣٧٢١٩٩٣يناوريا اضردمحمديس)٢ دلج( فص ياھمتسيسباتك٨٧١٧يحيرشت و يتست٣٠٣٠فص ياھ متسيس١١٢٢٠۴٠
تعنص

 و٨ ،)گنلرا ياھ لدم ناياپ ات ادتبا زا( ٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف٢١۵١
.دوش هعلاطم٩

 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتست٣٠٣٠هتفرشيپ يسدنهمداصتقا١١٢٢٠۴١
)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ

 هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶داژنوكسا يدهم دمحم
ريبكريما

١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ياھ لصف عيانص يسدنهم هتشر يارب١۴٩٨
 ناياپ ات تاعالطا يروانف يسدنهم هتشر يارب و١٦ و
.دوش هعلاطم١٣ لصف

 يريگ ميمصت زيلانآ و يسدنهم داصتقاباتك۶۶٣٨يحيرشت و يتستهتفرشيپ يسدنهمداصتقا١١٢٢٠۴١
)ديدج شياريو(

 و ينيسح ديس دمحم ديس
راگزومآ يضترم سدنهم

 و ملع هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩
تعنص

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف١۵۵۶

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١١٢٢٠۴٢
عيانص

 و يرظن ينابم :يراكتباارف ياھمتيروگلاباتك٩۵٩۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠
بلتم رد يزاسهدايپ

 دازآ هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣نارگيد و مدقميلكوت اضر
 دحاو،يمالسا
بونج نارهت

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
 شزومآ( نيمأت هريجنز تيريدم١١٢٢١٠١

)روحم
 اضر،يرگسع نيرسنرگليك فوتسيرك-رلدتسا تومتراھنيمأت هريجنز تيريدمباتك۶۶١۴يحيرشت و يتست٢٠١۶

يناھارفيناريجنز
 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴

ريبكريما
.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١

و يريگميمصت نيعم ياھمتسيس١١٢٢١٠٢
)روحم شزومآ( هربخ

 و ملع هاگشناد١٣٨٢٢٠٠٣يمظاك هرھز ،يرفنضغ يدهمهربخ ياھمتسيس ينابم و لوصاباتك۶۶٣٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
تعنص

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

روحم شزومآ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٥:١٢
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نالك ياھ متسيس يزاس لدم-عيانص يسدنهم-١٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات٣ لصف زاLinear ProgrammingKatta G .Murty١٣۶١١٩٨٢john wiley٣۵٩باتك٨۵٣٨يحيرشت و يتست٣٠٣۶هتفرشيپ يطخ يزير همانرب١١١١١١١
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 هتسسگ ياھمتسيس يزاسهيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴يرتويپماك يزاس هيبش١١١۵١٨١

دماشيپ
 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يجولحم مشاھنسراك ناج ،سكنب يرج

فيرش يتعنص
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

 يپ لادنر ،نوتلك ديويد.ويلبدانرا رازفا مرن اب يزاس هيبشباتك٨٢۵٣يحيرشت و يتستيرتويپماك يزاس هيبش١١١۵١٨١
كراتسا يتديويد ،يكسوداس

 يلع ، يرقاب نسحم
 نيسح هط ، هيوبيس
يزاجح

.دوش هعلاطم٤ و٣ ياھ لصف١٠۴٣زايارف١٣٩٠٢٠١١

 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١
نآ ياھدربراك

 باتك١٣٩٢٢٠١٣ناگرهم اضر دمحم
يھاگشناد

٩ شخب يادتبا ات( ٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧
.دوش هعلاطم )١٠-

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٣٠يسدنهم لامتحاورامآ١١٢٢٠٠٢
يھاگشناد

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلعداوم لقن و لمح و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يحيرشت و يتست٣٠٣۶يتعنص ياھدحاو يزير حرط١١٢٢٠١۵
رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا

 داهج١٣٨٩٢٠١٠
 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

--

 و ملع هاگشناد١٣٧٢١٩٩٣يناوريا اضردمحمديس)٢ دلج( فص ياھمتسيسباتك٨٧١٧يحيرشت و يتست٣٠٣٠فص ياھ متسيس١١٢٢٠۴٠
تعنص

 و٨ ،)گنلرا ياھ لدم ناياپ ات ادتبا زا( ٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف٢١۵١
.دوش هعلاطم٩

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
.دوش فذح١٣ و١٠ ياھ لصف٩۵٩رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يمرهج يوسوم هناگيداصتقا ملع ينابم يشيامزآ۵٢۶٩يتست٣٠١٢يمومعداصتقا١٢٢١٠٢۴
--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵فيظن هبيبح٢ تايلمع رد قيقحت يشيامزآ٩٧٧٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴٠يضاير يزير همانرب١٣١۴٠٠٨
 اب تالداعم كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴يجنس داصتقا١٣١۴٠٠٩

)مود شخب( كيسالك ضورف
.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 اب تالداعم كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨يحيرشت و يتستيجنس داصتقا١٣١۴٠٠٩
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢ناشخرد دوعسم

 ات١٢٧ ،١٢١ ات١٠٥ تاحفص ءزج هب( ٣ و٢ ،١ ياھ لصف٢١۵٠نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتست٣٠٣٠يريگ ميمصت يروئت١٣١۴٠١٠
.دوش هعلاطم )٢٨٦ ات٢٧٦ ،١٩٠ ات١۶۶ ،١۴٣

 و لقن و لمح يسدنهم يزير همانربباتك۶۶٢٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴لقنو لمح يزير همانرب١٣١۴٠١١
داوم يئاجباج ليلحت

 و ملع هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣ينيسح ديس دمحمديس
تعنص

--

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١اشاپ هللا نيعيفداصت ياھدنيارفيعطق۵٠٠۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلامتحا ياھدنيآرف١٣١۴٠١٢
 و نايئاسراپ يلعديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتست٣٠٢۴كيژتارتسا يزير همانرب١٣١۴٠١٣

يبارعا دمحم
 رتفد١٣٩٣٢٠١۴

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧اسر١٣٨٨٢٠٠٩نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ)يضاير برقت( درخداصتقا يروئتباتك٧۶۴٢يحيرشت و يتست١٣٠٢۴هتفرشيپ درخ داصتقا١٣١۴٠١٧
 و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٨ين١٣٩٢٢٠١٣يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك۶٧١۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴هتفرشيپ نالك داصتقا١٣١۴٠١٨

.دوش هعلاطم١۴
.دوش هعلاطم٤٠٠ هحفص ات١ هحفص زا٢۴۵ين١٣٩١٢٠١٢نايغاب هرق يضترم١ دلج هعسوت و دشر داصتقاباتك۶٧١٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴دشرو هعسوت١٣١۴٠٢١
 ركفت راكوبسك يسانشييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴يكيمانيد ياھ متسيس١٣١۴٠٢٣

 يناهج يارب يزاسلدم و يمتسيس
هديچيپ

john D. Stermanو روپرارب شوروك 
نارگيد

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٠٢٠١١

 اھ هداد تيريدمو رتويپماك١٣١۴٠٢۴
تاعالطاو

 يتاعالطا ياھمتسيس يحارط و ليلحتباتك۶۶۶١يحيرشت٣٠٣٠
رييغت لاح رد يايند رد

 يب تربار-رگنيز تس ويلبد ناج
درب يد نويتسا-نوسكج

-روپانالوم حالف نسح
لابنيرز-شخبدزيا م

--رگن يتآ١٣٩۵٢٠١۶

)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 شزومآ( هتفرشيپ يجنس داصتقا١٣١۴٠۴٢
)روحم

٢١ و٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٥ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ياھ لصف٩۶۴نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك۶۵٢۵يحيرشت٢٠١۶
.دوش هعلاطم

 و ملع هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧ءانسلارون لوسريرموگتنوم سالگاداھشيامزآ ليلحت و يحارطباتك۶۶۴۴يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ( اھشيامزآ يحارط١٣١۴٠۴٣
تعنص

.دوش هعلاطم٦ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نيمات هريجنز و كيتسجل-عيانص يسدنهم-١٥ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلعداوم لقن و لمح و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يحيرشت و يتست٣٠٣۶يتعنص ياھدحاو يزير حرط١١٢٢٠١۵

رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا
 داهج١٣٨٩٢٠١٠

 يھاگشناد
 هاگشناد
 يتعنص
ناهفصا

--

 لح هار دنب رخآ( ٣-١-١ دنب رخآ ات٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٣همرت١٣٨٨٢٠٠٩داژنايرآ يلق رداهبريميديلوت ياھ متسيس يزير همانربباتك٨٢۴٠يحيرشت و يتست٣٠٣۶ديلوت يزير همانرب١١٢٢٠٢١
.دوش هعلاطم٦ لصف و )يکيمانيد

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵فيظن هبيبح٢ تايلمع رد قيقحت يشيامزآ٩٧٧٨يحيرشت و يتست٢٣٠٣٠ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٢٢
 وج ينيسح سابع ديس،يريشبيتعنص ياھ متسيس يحارطباتك۵٩۶٧يحيرشت و يتست٣٠٣٠يتعنص ياھ متسيس يحارط١١٢٢٠٣۵

داژن ينيسح داوج ديس-
 ديس،يريشب رتكد
- وج ينيسح سابع
 ينيسح داوج ديس
داژن

.دوش هعلاطم١٥ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۵۴دھاش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

روحم شزومآ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 هريجنز و كيتسجل ينابم و لوصا١٣١۴٠٧۵
نيمات

 اضر،يرگسع نيرسنرگليك فوتسيرك-رلدتسا تومتراھنيمأت هريجنز تيريدمباتك۶۶١۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴
يناھارفيناريجنز

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴
ريبكريما

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١

 ياھ متسيس يزاس هيبش١٣١۴٠٧۶
كيتسجل

 هتسسگ ياھمتسيس يزاسهيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴
دماشيپ

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يجولحم مشاھنسراك ناج ،سكنب يرج
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

 متسيس يحارط و ليلحت و هيزجت١٣١۴٠٩۵
كيتسجل ياھ

 و ملع هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يدمحا يدهم ،يروميت ميھاربانيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۵۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴
ناريا تعنص

--

 يلم حطس رد کيتسجل و نيمأت هريجنزباتك١٠٢۴٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴للملا نيب كيتسجل١٣١۴٠٩۶
يللملانيب و

 يرگسع ،يناھارف يناريجنز اضر
ينزرواد و

 هسسؤم١٣٨٩٢٠١٠
 و تاعلاطم
 ياھشھوژپ
يناگرزاب

دوش فذح١٢ و٥ ،٢ ياھ لصف٢۵٠٠

 همانرب يژتارتسا نيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۶١يحيرشت و يتست٣٠٢۴نيمات هريجنز ياھ هركيپ و يحارط١٣١۴٠٩٧
تايلمع و يزير

دوش هعلاطم١٤ و١٣ ،١٢ ،٦ ،٥ ،٤ ياھ لصف٢۴٨٧دھاش هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵دار نارماک اضر و نايئارحص دشار

طابترا و نيمات هريجنز يكينورتكلا تيريدمباتك١٠٢۵۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴يكينورتكلا نيمات هريجنز١٣١۴٠٩٨
يرتشم اب

--رگن يتآ١٣٨٩٢٠١٠يمرك هموصعم-يمرك نارهم

 تراجت رب يدركيور اب يكينورتكلا تراجتباتك۶۶۵۶يحيرشت و يتستيكينورتكلا نيمات هريجنز١٣١۴٠٩٨
)مود تساريو( يعامتجا

.دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧رگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵روپانالوم نيمار-نايحتف دمحم

 يدرکيور نيمأت هريجنز لرتنک و يحارطباتك١٠٢۵٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴يليلحت نيمات هريجنز١٣١۴٠٩٩
يمک

--رشن نابرهم١٣٩١٢٠١٢يجريدهم دازومع ،داژنرفعج

 هنيهب و يدنب نامز ياھ لدم١٣١۴١٠٠
لقن و لمح يزاس

 و لقن و لمح يسدنهم يزير همانربباتك۶۶٢٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴
داوم يئاجباج ليلحت

 و ملع هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣ينيسح ديس دمحمديس
تعنص

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴عيزوت ياھ متسيس١٣١۴١٠١
 و ديلوت لرتنك و يزير همانرب لوصاباتك۶٨٣٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴اھ يدوجوم و داوم تيريدم١٣١۴١٠٢

اهيدوجوم
 هعلاطم١٤ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٩٨شناد ناكرا١٣٩٢٢٠١٣يدمحمريشجاح يلع

دوش
 متسيس اب طبترم تايلمع و رابنا تيريدمباتك١٠٢۵٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴نآ تايلمع و رابنا يحارط١٣١۴١٠٣

يرادرابنا ياھ
 نامزاس١٣٩۴٢٠١۵ينيلع يلعنيسح

 تيريدم
يتعنص

.دوش فذح١١ و٧ ياھ لصف٢۴٩٩

 يودهم متاحديس- نايحتف دمحمتاعالطا يروانف تيريدمو ينابمباتك٩۶٢٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴تاعالطا يروانف١٣١۴١١٧
رون

دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصف٢۴٨٨تعنصو ملع١٣٩٣٢٠١۴

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم رامآ و لامتحا١٣١۴١١٨
يھاگشناد

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴١
نيمات هريجنز و كيتسجل-١ عيانص
)روحم شزومآ(

 يتورم يلع ،داژنرفعج دمحانيمأت هريجنز تيريدم رد بختنم ثحابمباتك٩٧١۵يتست٢٠١۶
نايدسا هزئاف و يدابآ فيرش

.دوش فذح٦و٢ ،١ ياھ لصف٢۵٣۵نابرهم١٣٩٢٢٠١٣

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴٢
نيمات هريجنز و كيتسجل-٢ عيانص
)روحم شزومآ(

 و هيزجت :نيمأت هريجنز رد لالتخا و ميرحتباتك١٠۴٣١يتست٢٠١۶
هلباقم ياھراکھار و ليلحت

 يدھ-يدرگذ نيدلا ماسح ديس
ينزرواد

 نامزاس١٣٩٠٢٠١١
 تيريدم
يتعنص

.دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴٢
نيمات هريجنز و كيتسجل-٢ عيانص
)روحم شزومآ(

--نابرهم١٣٩٣٢٠١۴يدومحم و داژنرفعجرادياپ نيمأت هريجنزباتك١٠۴۵٢يتست
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤٣
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تمالس ياھ متسيس-١٦ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١

نآ ياھدربراك
 باتك١٣٩٢٢٠١٣ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
٩ شخب يادتبا ات( ٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧

.دوش هعلاطم )١٠-
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
 يرفعج مثيم-يرکف اناسکريسدنهم تيريدم يشيامزآ١٠٣٣٧يتست٢٠١۶يسدنهم تيريدم١١٢٢٠٨٠

يردنکسا
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

روحم شزومآ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠يجولحم مشاھرکواب-نمربيليسدنهم رامآباتك۶٠۶٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴تمالس رد يلامتحا ياھ لدم١٣١۴٠٧٣
يھاگشناد

 لصف( .دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ياھ لصف٢٢۵٠
.)دوش فذح هريغتم دنچ نويسرگر

دوش هعلاطم١٢ و٩ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٨۴رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵فيظن هبيبح٢ تايلمع رد قيقحت يشيامزآ٩٧٧٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴تمالس يارب تايلمع رد قيقحت١٣١۴٠٧٧
 ياھ متسيس رد يريگ ميمصت١٣١۴٠٧٨

تمالس
 ات١٢٧ ،١٢١ ات١٠٥ تاحفص ءزج هب( ٣ و٢ ،١ ياھ لصف٢١۵٠نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴

.دوش هعلاطم )٢٨٦ ات٢٧٦ ،١٩٠ ات١۶۶ ،١۴٣
--رشن نابرهم١٣٩۴٢٠١۵يناوضر اضرديمحتيريدم رد قيقحت شورباتك١٠٢۴٧يحيرشت و يتست٢٠١۶قيقحت يحارط و يسانش شور١٣١۴٠٧٩
.دوش فذح١٤ و١٣ ياھ لصف٩٧٢اسر١٣٩۴٢٠١۵يلوصا ،شنم يزاريش ،يرفعج)لوا دلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴تمالس رد تيفيك و دنيآرف دوبهب١٣١۴٠٨٠
.دوش فذح١٤ و١٣ ياھ لصف٩٧٢اسر١٣٩۴٢٠١۵يرفعج يفطصم)موددلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٣يحيرشت و يتستتمالس رد تيفيك و دنيآرف دوبهب١٣١۴٠٨٠
 يودهم متاحديس- نايحتف دمحمتاعالطا يروانف تيريدمو ينابمباتك٩۶٢٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴تمالس رد تاعالطا يروانف١٣١۴٠٨١

رون
دوش فذح١٨ و١٧ ياھ لصف٢۴٨٨تعنصو ملع١٣٩٣٢٠١۴

 ياھ متسيس يسدنهم يزروراك١٣١۴٠٨٢
١ تمالس

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۵٨/٠٠

 ياھ متسيس يسدنهم يزروراك١٣١۴٠٨٣
٢ تمالس

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت۵٨/٠٠

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴تمالس تاعالطا ياھ متسيس١٣١۴٠٨۴
يمرك سدنهم ،يبيبح

 و١٠ و٩ ،٨ لصف :٣ شخب و٣ و٢ ،١ لصف :١ شخب۴۴١رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١
.دوش هعلاطم١٢ و١١ ياھ لصف :٤ شخب

 متسيس ياھ ييايوپ يزاس لدم١٣١۴٠٨۵
تمالس رد

 ركفت راكوبسك يسانشييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴
 يناهج يارب يزاسلدم و يمتسيس
هديچيپ

john D. Stermanو روپرارب شوروك 
نارگيد

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٠٢٠١١

 رد يعامتجا ياھ هكبش تفاكاو١٣١۴٠٨۶
تمالس

The SAGE Handbook of Socialباتك١٠٢۴٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴
Network Analysis

John Scott & Peter J.
Carrington

١٣٨٩٢٠١١SAGE
Publications

Ltd

--

 يسدنهم رد هتفرشيپ ثحابم١٣١۴٠٨٨
تمالس

دوش هعلاطم٣٤٣ هحفص ات١ هحفص زاAdvanced infrastructuresA.marsh.Grandinetti١٣٧٨٢٠٠٠IOS press٢۴٨۵باتك١٠٢۵٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴

-هدازيلع هيمس-يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواكهدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴ييارجا و ينيلاب يواك هداد١٣١۴٠٨٩
-روپروميت كباب

 و ملع هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨
تعنص

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصف٢١۵٣

 ياھ متسيس يزاس هيبش١٣١۴٠٩٠
تمالس

 هتسسگ ياھمتسيس يزاسهيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴
دماشيپ

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يجولحم مشاھنسراك ناج ،سكنب يرج
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

 ياھ متسيس يزاس هيبش١٣١۴٠٩٠
تمالس

 يپ لادنر ،نوتلك ديويد.ويلبدانرا رازفا مرن اب يزاس هيبشباتك٨٢۵٣يحيرشت و يتست
كراتسا يتديويد ،يكسوداس

 يلع ، يرقاب نسحم
 نيسح هط ، هيوبيس
يزاجح

.دوش هعلاطم٤ و٣ ياھ لصف١٠۴٣زايارف١٣٩٠٢٠١١

 يارب نيمات هريجنز تيريدم١٣١۴٠٩١
تمالس ياھ متسيس

 و ملع هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يدمحا يدهم ،يروميت ميھاربانيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۵۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴
ناريا تعنص

--

 و يبايزرا ياھرايعم ،اھدرادناتسا١٣١۴٠٩٢
 ياھ متسيس يجنس رابتعا

تمالس

Overcoming Performanceباتك١٠٢۴٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴
Measurement Challenges in

Behavioral Health Care

Joint Commission١٣٨٢٢٠٠۴JCR٧۴دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧.

 و يبايزرا ياھرايعم ،اھدرادناتسا١٣١۴٠٩٢
 ياھ متسيس يجنس رابتعا

تمالس

--Healthcare performancevahe A.Kazandjia, Tery Lied١٣٧٧١٩٩٩ASQباتك١٠٢۵٨يحيرشت و يتست

 ياھ متسيس يدربھار تيريدم١٣١۴٠٩٣
تمالس

 و نايئاسراپ يلعديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتست٣٠٢۴
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

--نارهت هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨ارآرهم نسحمتمالس داصتقاباتك١٠٢۴۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴تمالس ياھ متسيس داصتقا١٣١۴٠٩۴
 تمالس شزومآ يسرد عماج همانربباتك١٠٢۴۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴تمالس ياھ متسيس اب ييانشآ١٣١۴١١٩

)يدربراک ميھافم اب ييانشآ(
--شوار رهم١٣٨۴٢٠٠۵ناراكمھ و يدمحم رصان

 تمالس شزومآ يسرد عماج همانربباتك١٠٢٧٩يحيرشت و يتستتمالس ياھ متسيس اب ييانشآ١٣١۴١١٩
)هياپ ميھافم اب ييانشآ(

--شوار رهم١٣٨۴٢٠٠۵ناراكمھ و يدمحم رصان

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴رامآ١٣١۴١٢٠
يھاگشناد

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤٣
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تمالس ياھ متسيس-١٦ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 رد هتسسگ ناكم و هكبش١٣١۴١۴٣

)روحم شزومآ(تمالس
 وج ينيسح سابع ديس،يريشبيتعنص ياھ متسيس يحارطباتك۵٩۶٧يحيرشت و يتست٢٠

داژن ينيسح داوج ديس-
 ديس،يريشب رتكد
- وج ينيسح سابع
 ينيسح داوج ديس
داژن

.دوش هعلاطم١٥ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۵۴دھاش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴۴
تمالس ياھ متسيس-١ عيانص
)روحم شزومآ(

--رشن نابرهم١٣٩٠٢٠١١يدمحا دمحا ،داژن رفعجاھنامزاس رد يبان شجنس و بان ديلوتباتك١٠۴٣٠يحيرشت و يتست٢٠
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤٤
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يھوژپ هدنيآ-١٧ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم داصتقا١١٢٢٠٧٩

)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ
 هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶داژنوكسا يدهم دمحم

ريبكريما
 و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٨

.دوش هعلاطم١۴
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

روحم شزومآ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

-هدازيلع هيمس-يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواكهدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يواك هداد تيريدم١٣١۴٠٧٠
-روپروميت كباب

 و ملع هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨
تعنص

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصف٢١۵٣

 ات١٢٧ ،١٢١ ات١٠٥ تاحفص ءزج هب( ٣ و٢ ،١ ياھ لصف٢١۵٠نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴يريگ ميمصتو يزاس ميمصت١٣١۴٠٧١
.دوش هعلاطم )٢٨٦ ات٢٧٦ ،١٩٠ ات١۶۶ ،١۴٣

 يزاسلدم ياھ شورو ينابم١٣١۴٠٧٢
يكيمانيد ياھ متسيسو

 ركفت راكوبسك يسانشييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴
 يناهج يارب يزاسلدم و يمتسيس
هديچيپ

john D. Stermanو روپرارب شوروك 
نارگيد

.دوش هعلاطم٨ و٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١تمس١٣٩٠٢٠١١

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴٠٨٧
 شزومآ(يھوژپ هدنيآ-عيانص
)روحم

 ،يبارعا دمحم ديسگنيلش .آ اسيلمكيژولونكت يروآون كيژتارتسا تيريدمباتك٧٧٩٢يحيرشت و يتست٢٠١۶
 هداز يقت دمحم
قلطم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٧ ،٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۵٣۴

 و ملع :يھوژپ هدنيآ يھوژپ هدنيآ يابفلاباتك١٠٢۶٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴يزاس لدم ياهشور و ينابم١٣١۴١٠۴
هدنيآ عارتخا و فشک رنھ

 هورگ فصآ١٣٩٣٢٠١۴ناراکمھ و رف يکلم ليقع
 و يھوژپ هدنيآ
يناب هديد

--

-يرادملع-يتعاط-يياطع رايزاميراگن هدنيآ ياھشورباتك١٠٢۴٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴ينيب شيپ ياھ شور١٣١۴١٠٧
يمارهب

--شيور رشن١٣٩٣٢٠١۴

--شورس١٣٩٢٢٠١٣سيونشوخ رسايودنومسيس ويجرسيژولونكت و ملع تاعلاطم رب ياهمدقمباتك١٠٢۵۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴يروانف و ملع تاعلاطم١٣١۴١٠٨
يروانف ،ملع يراذگتسايس رب ياهمدقمباتك١٠٢۶۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴يوانف و ملع يراذگتسايس١٣١۴١٠٩

يروآون و
 ديس- يرونيضاق رهپس ديس
يرونيضاق شورس

 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴
 تيبرت هاگشناد
سردم

 هعلاطم١٣ و١٢ ،١١ ،١٠ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۵٠١
.دوش

 ،يناولا يدهم ديسلب.چا ليسس ،چنرف .لادنونامزاس رد لوحت تيريدمباتك٧٧٩٨يحيرشت و يتست٣٠٢۴رييغت تيريدم١٣١۴١١٠
نسح

--يقارشارافص١٣٩۴٢٠١۵

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴رادياپ هعسوت و يھوژپ هدنيآ١٣١۴١١١
 رد نآ دربراك و اھ يزاب هيرظن١٣١۴١١٢

هدنيآ تاعلاطم
 اب اھ يزاب هيرظن و يھورگ يريگ ميمصتباتك١٠٢۴۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴

تايلمع رد قيقحت شرگن
 تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴روپرغصا داوجدمحم

نارهت هاگشناد
.دوش هعلاطم٤ و٢ ،١ ياھ لصف٢٠٧۶

 و نايئاسراپ يلعديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتست٣٠٢۴يروانف و ملع كيژتارتسا تيريدم١٣١۴١١٣
يبارعا دمحم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

 تيريدم و يراذگ هيامرس يبايزرا١٣١۴١١۴
يروانف كسير

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴

 تباقر رد تيقفوم زمر :يژولونكت تيريدمباتك۶٨١٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴يروانف لاقتنا١٣١۴١١۵
تورث قلخ و

- يبارعا دمحمديسليلخ قراط
يدزيا دواد

 رتفد١٣٩١٢٠١٢
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هيلك ياھ يندناوخ١١ لصف رخآ ات١ لصف يادتبا زا١٣٢٠
.دوش فذح لوصف

--رگن يتآ١٣٩٣٢٠١۴يرقاب-ناوخالمع ات هديا زا- شناد تيريدمباتك١٠٢۵٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴شناد تيريدم١٣١۴١١۶
 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴رامآ و تالامتحا١٣١۴١٢١

يھاگشناد
.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 تارييغت يزاسهچراپکي يروآون تيريدمباتك١٠٢۶٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يروآون تيريدم١٣١۴١٢٢
لوا دلج-نامزاس و رازاب،هناروانف

 و يتسارآ اضردمحمتنسب ناج،ديت وج
ناراكمھ

--اسر١٣٩۴٢٠١۵

 فيرش حاتف يناولا يدهم ديسيمومع يراذگ يشم طخ دنيارفباتك٨٧٢۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴يمومع يراذگ يشم طخ١٣١۴١٢٣
هداز

 همالع هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
ييابطابط

--

 شزومآ( يروانف و ملع داصتقا١٣١۴١٣۵
)روحم

 :دشر ديدج هيرظن و ناينب شناد داصتقاباتك١٠۴۶۴يحيرشت و يتست٢٠١۶
 و ملع تسايس يناهج يامن اب هارمھ
روشك٥٢ رد يروانف

 ييارخف هيضرم و رف يكلم ليقع
)يملع شياريو(

 ،يدابقيك هيضرم
 ،رف يكلم هدنخرف
روپ يهلا حتف ديمح

--هوژپ هدنيآ١٣٩۴٢٠١۵
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٤ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٤:٤٥
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يسدنهم تيريدم شيارگ عيانص يسدنهم-١٨ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
عيانص يسدنهم-١٤ : يشزومآ هورگ

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتست١٣٠٣٠ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١

نآ ياھدربراك
 باتك١٣٩٢٢٠١٣ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
٩ شخب يادتبا ات( ٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧

.دوش هعلاطم )١٠-
 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتست٢٠١۶يسدنهمداصتقا١١٢٢٠٠٧

)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ
 هاگشناد١٣٩۵٢٠١۶داژنوكسا يدهم دمحم

ريبكريما
 و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٨

.دوش هعلاطم١۴
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 و نايئاسراپ يلعديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتست٣٠٢۴كيژتارتسا يزير همانرب١٣١۴٠١٣

يبارعا دمحم
 رتفد١٣٩٣٢٠١۴

 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٢٠١٢نامزاس يروئت و تيريدم لوصا١٣١۴٠۵٨
--رگن يتآ١٣٩٣٢٠١۴يرقاب-ناوخالمع ات هديا زا- شناد تيريدمباتك١٠٢۵٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴شناد تيريدم١٣١۴١١۶
 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩لصا يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم رامآ و لامتحا١٣١۴١١٨

يھاگشناد
.دوش هعلاطم٧ و٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 ات١٢٧ ،١٢١ ات١٠٥ تاحفص ءزج هب( ٣ و٢ ،١ ياھ لصف٢١۵٠نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴يريگ ميمصت يروئت١٣١۴١٢۴
.دوش هعلاطم )٢٨٦ ات٢٧٦ ،١٩٠ ات١۶۶ ،١۴٣

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يحيرشت و يتست٣٠٢۴متسيس يسدنهم١٣١۴١٢۵
 ركفت زا يدربراك( كيمانياد متسيسباتك۶۶٩٠يحيرشت و يتستمتسيس يسدنهم١٣١۴١٢۵

)يمتسيس
 نامزاس١٣٩٢٢٠١٣يدابق الهش

 تيريدم
يتعنص

 لوا هحفص٩٠( لدم هعسوت مود شخب ات باتک يادتبا زا١٣١٣
.دوش هعلاطم )باتک

Optimization Method in FinanceGerad Cornuejols Reha Tutunc١٣٨۴٢٠٠۶carnegieباتك١٠٢۵٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلام يسدنهم١٣١۴١٢۶
Mellon

university

--

 و ملع هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يدمحا يدهم ،يروميت ميھاربانيمأت هريجنز تيريدمباتك١٠٢۵۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴هضرع هريجنز يزير همانرب١٣١۴١٢٧
ناريا تعنص

--

 كي ياهشور ينامز ياهيرس ليلحتباتك٧۶٨۵يحيرشت و يتست٣٠٢۴ينامز ياهيرس و ينيب شيپ١٣١۴١٢٨
هريغتم دنچ و هريغتم

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣دنمورينيو سا ويلبد مايليو
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم٩ لصف ناياپ ات باتک يادتبا زا١٩۵٠

--همرت١٣٨۴٢٠٠۵رورپ هزبس ديجمهژورپ لرتنكباتك١٠٢۵١يحيرشت و يتست٣٠٢۴هژورپ تيريدم و يزير همانرب١٣١۴١٢٩
.دوش فذح١٤ و١٣ ياھ لصف٩٧٢اسر١٣٩۴٢٠١۵يلوصا ،شنم يزاريش ،يرفعج)لوا دلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴عماج تيفيك تيريدم١٣١۴١٣٠
.دوش فذح١٤ و١٣ ياھ لصف٩٧٢اسر١٣٩۴٢٠١۵يرفعج يفطصم)موددلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٣يحيرشت و يتستعماج تيفيك تيريدم١٣١۴١٣٠
 ،يبارعا دمحم ديسگنيلش .آ اسيلمكيژولونكت يروآون كيژتارتسا تيريدمباتك٧٧٩٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يروآ نف و يروآون تيريدم١٣١۴١٣١

 هداز يقت دمحم
قلطم

 رتفد١٣٩٣٢٠١۴
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 هعلاطم١٣ و٣،٥،٧،٩،١٠،١١،١٢ ،٢ ،١ ياھ لصف٢۴٨۶
دوش

--تمس١٣٩٢٢٠١٣تداعس راي دنفسايناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨١۴يحيرشت و يتست٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم١٣١۴١٣٢
 سونو رواد،اتسور دمحايبايرازاب تيريدمباتك٧۵٠٠يتست٣٠٢۴يبايرازاب١٣١۴١٣٣

يميھاربا ديمحلادبع،
--تمس١٣٩١٢٠١٢

 . ويلبد نيد و نوسناج .آ دراچيريدربراك هريغتم دنچ يرامآ ليلحتباتك۶٠٣٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم ياھ هداد ليلحت١٣١۴١٣۴
نرچيو

 يسودرف١٣٨٨٢٠٠٩دنمورين يلعنيسح
دهشم

دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،١ ياھ لصف٢۵٠٩

 تراجت رب يدركيور اب يكينورتكلا تراجتباتك۶۶۵۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴ يكينورتكلا تراجت ينابم١٣١۴١٣۶
)مود تساريو( يعامتجا

--رگن يتآ١٣٩۴٢٠١۵روپانالوم نيمار-نايحتف دمحم

-يزيربت هدبع نيسحماگيرب فانيجويو نوتسو درفناجيلام تيريدمباتك١٠٢۶٣يحيرشت و يتست٣٠٢۴يلام تيريدم١٣١۴١٣٧
يديومهدازريشم زيورپ

--رگآ١٣٩۴٢٠١۵

 هتسسگ ياھمتسيس يزاسهيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴ يرتويپماك يزاس هيبش١٣١۴١٣٨
دماشيپ

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يجولحم مشاھنسراك ناج ،سكنب يرج
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

-هدازيلع هيمس-يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواكهدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتست٢٠١۶)روحم شزومآ(يواك هداد١٣١۴١٣٩
-روپروميت كباب

 و ملع هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨
تعنص

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ ياھ لصف٢١۵٣

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١٣١۴١۴٠
 شزومآ(يسدنهم تيريدم-عيانص
)روحم

--ديشر هجاوخ١٣٨۶٢٠٠٧يرديح ميھاربايسدنهم تيريدمباتك۶٧٨۴يتست٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
١١:۵۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

تبديل انرژي-مھندسي مكانيك-٠٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي مكانيك-١۵: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
 -مسعود سارويرياضيات مھندسيآزمايشي ۶٩٨٢تستي و تشريحيجبراني٣٠٣٠رياضيات مھندسي٢٣٩۵٢١١١١۴١١

مسعود شفيعي
--پيام نور١٣٩٢

--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
زاده، کاشاني  ملکوايت. فرانک ممکانيک سياالتكتاب٨٩۶٧تشريحيجبراني١٣٠٣۶مكانيك سياالت ۴٣٩۵٢١٣١۵٠٢١

حصار
.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣١جھان فردا -نما١٣٩٣

بانگرش  -ترموديناميككتاب۵٨٧۵تشريحيجبراني٢٣٠٣۶ترموديناميك ۵٣٩۵٢١٣١۵٠٢٢
ويرايش  -مھندسي

سوم

 -يونس ال سنجل
ميخائيل اي بولز

.مطالعه شود ١۶و  ١۴، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨فصل ھاي ١١٩٠متفكران١٣٩٣بھرام پوستي

 Numerical Methodsكتاب٨۵۵۵تشريحياصلي٣٠٢۴محاسبات عددي پيشرفته۶٣٩۵٢١٣١۵٠٢۴
for Engineers

Steven C. Chapra, 
Raymond P. Canale

١٣٨٧Mcgraw-Hill 
Education, 
۶th Edition,

، ٢۵، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١۵، ١۴، ١٣فصل ھاي ٩٧۴
.مطالعه شود ٣٢و  ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢۶

مكانيك محيط ھاي كتاب۶۵۵۵تشريحياصلي١٣٠٢۴مكانيك محيط ھاي پيوسته٧٣٩۵٢١٣١۵٠٢٨
پيوسته براي 
مھندسين

توماس -جرج ميس 
ميس

محمد -عباس راستگو 
مھدي ھيھات

.مطالعه شود ۶و  ۴، ٣، ٢فصل ھاي ١٨۶٨دانشگاه تھران١٣٩٣

رياضيات مھندسي كتاب٧٨٨۶تشريحياصلي١٣٠٢۴رياضيات پيشرفته ٨٣٩۵٢١٣١۵٠٢٩
پيشرفته جلد دوم

عبدهللا اروين كريزيگ
شيدفر،عليمردان 

شاھرضايي

.حذف شود ١۶و  ١۵فصل ھاي ٩٧٩دالفك١٣٩٢

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار٩٣٩۵٢١٣١۵١٠١
-)تحقيق وتتبع نظري(سمينار١٠٣٩۵٢١٣١۵١٠٩

آموزش محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

اي بر انتقال  مقدمهكتاب۵٩٨٨تشريحيجبراني١٣٠٢۴انتقال حرارت ١١٣٩۵٢١٣١۵١۴٠
ويرايش  (١گرما جلد 
)چھارم

ديويد  -كروپرا فرانك اين
دويت

 -اصغر رستمي علي
مريم شيرازي

دانشگاه ١٣٩٣
اصفھان

١-۶از بخش  ۶، فصل ٣-۴تا پايان بخش  ۴، ٣، ٢، ١فصول ١٧٠۶
-٧تا پايان بخش  ١-٧از بخش  ٧، فصل ٣-۶تا پايان بخش 

.مطالعه شود ۴-٨و  ١-٨ھاي  فقط بخش ٨و فصل  ١-٢
 Fundamentalكتاب٩٢١۵تشريحياصلي٣٠٢۴مكانيك سياالت پيشرفته١٢٣٩۵٢١٣١۵٢۶۶

Mechanics of Fluids,
Third Edition

I. G. Currie١٣٨١Marcel 
Dekker

مطالعه  ١٢و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٨۵٩
.شود

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴ترموديناميك پيشرفته١٣٣٩۵٢١٣١۵٢۶٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴)جابجايي(انتقال حرارت پيشرفته ١۴٣٩۵٢١٣١۵٢۶٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴)CFD(ديناميك سياالت محاسباتي١۵٣٩۵٢١٣١۵٢۶٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴ديناميك گاز ھاي پيشرفته١۶٣٩۵٢١٣١۵٢٧٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴توربوالنس١٧٣٩۵٢١٣١۵٢٧١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴ترموديناميك آماري١٨٣٩۵٢١٣١۵٢٧٢
موتور ھاي احتراق داخلي ١٩٣٩۵٢١٣١۵٢٧٣

پيشرفته
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

حرارت و(مباحث برگزيده در انرژي ٢٠٣٩۵٢١٣١۵٢٧۴
)سياالت

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶)آموزش محور(١اليه ھاي مرزي ٢١٣٩۵٢١٣١۵٢٧۵
روشھاي اندازه گيري پيشرفته٢٢٣٩۵٢١٣١۵٢٧۶

)آموزش محور(
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴)ھدايت(انتقال حرارت پيشرفته٢٣٣٩۵٢١٣١۵٢٨٧
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دانشگاه پيام نور
١١:۵١ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

ساخت وتوليد-مھندسي مكانيك-٠٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي مكانيك-١۵: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
رياضيات مھندسي كتاب٧٨٨۶تشريحياصلي١٣٠٢۴رياضيات پيشرفته ٣٣٩۵٢١٣١۵٠٢٩

پيشرفته جلد دوم
عبدهللا اروين كريزيگ

شيدفر،عليمردان 
شاھرضايي

.حذف شود ١۶و  ١۵فصل ھاي ٩٧٩دالفك١٣٩٢

دانشگاه ١٣٨٨حسين تويسركانيشكل دادن فلزاتكتاب۵٩٨٩تشريحيتخصصي٣٠٢۴شكل دھي فلزات۴٣٩۵٢١٣١۵٢٠۵
اصفھان

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧

مركز نشر ١٣٩٢شھره شھيديجورج ديترمتالوژي مكانيكيكتاب۶٠٧١تشريحياصلي٣٠٢۴متالورژي درتوليد۵٣٩۵٢١٣١۵٢٠۶
دانشگاھي

.مطالعه شود ١٣و  ١٢، ۶، ۵، ۴، ٣، ١فصل ھاي ٩١٩

مقدمه اي بر كتاب۵٨١۶تشريحيجبراني٢١١۶٣٢روشھاي توليد و كارگاه۶٣٩۵٢١٣١۵٢١١
فرآيندھاي توليد

اليپس مسيحي و 
مريم رونق

--فرمنش١٣٩٢

پالستيسيته عملي و تغيير شكل ٧٣٩۵٢١٣١۵٢١٢
فلزات

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيجبراني٣٠٢۴

معرفي مباني و اصول كتاب٩٩٧۵تشريحيجبراني٣٠٢۴)NDT(آزمايشھاي غير مخرب ٨٣٩۵٢١٣١۵٢٢١
تستھاي مخرب و 

غيرمخرب براي مواد 
صنعتي و مھندسي

دانشگاه علم و١٣٩٣محمد رياحي
صنعت

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩

طراحي و ساخت قيد و بستھا و ٩٣٩۵٢١٣١۵٢٢٢
فرامين

طراحي قيد و بندھا و كتاب٩٩٧٠تشريحيجبراني٣٠٢۴
ھاي پرسي قالب

--ملکان١٣٩۴رشيدي ميبدي -مداح

 Numerical Methodsكتاب٨۵۵۵تشريحياصلي٣٠٢۴محاسبات عددي پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١۵٢۶١
for Engineers

Steven C. Chapra, 
Raymond P. Canale

١٣٨٧Mcgraw-Hill 
Education, 
۶th Edition,

، ٢۵، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١۵، ١۴، ١٣فصل ھاي ٩٧۴
.مطالعه شود ٣٢و  ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢۶

 ,Automation(كتاب٨۴۶٠تشريحياصلي٣٠٢۴سيستم ھاي توليد صنعتي١١٣٩۵٢١٣١۵٢۶٢
Production Systems,

and Computer-
Integrated 

Manufacturing (2nd 
Edition

Mikell P.Groover١٣٧٨Prentice Hall١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٣٢ ،
.مطالعه شود ١٩و  ١٨، ١٧، ١۶

اصول ماشين كاري و كتاب۶۶٠٧تشريحيتخصصي٢١١۶١۶ابزارشناسي و ماشين كاري١٢٣٩۵٢١٣١۵٢۶٣
ابزارشناسي

دانشگاه ١٣٩٣محمدرضا رازفر
اميركبير

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١٣٣٩۵٢١٣١۵٢٧٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴شبيه سازي كامپيوتري١۴٣٩۵٢١٣١۵٢٧٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴بھينه سازي در طراحي و توليد١۵٣٩۵٢١٣١۵٢٧٩
 Robotics, Designingكتاب٨۵۶٨تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴رباتيك پيشرفته١۶٣٩۵٢١٣١۵٢٨٠

the mechanisms for 
automated 

machinery, 2nd 
Edition

Sandler١٣٧٧Academic-
Press

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴ماشينھاي كنترل عددي پيشرفته١٧٣٩۵٢١٣١۵٢٨١
طراحي و ساخت به كمك ١٨٣٩۵٢١٣١۵٢٨٢

كامپيوتر پيشرفته
 CAD/CAM/CIM 3rdكتاب٨۴٨۵تشريحيتخصصي اختياري٢١١۶١۶

Edition
P.Radhakrishnan 
S.Subramanyan 

V.Raju

١٣٨۶New age 
international 

publicat

مطالعه  ١٧و  ١۴، ١٣، ١١، ٩، ٧، ۶، ٣، ٢، ١ھاي  فصل١٢١۶
.شود

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴اتوماسيون در توليد١٩٣٩۵٢١٣١۵٢٨٣
برنامه ريزي و كنترل توليد و ٢٠٣٩۵٢١٣١۵٢٨۴

)آموزش محور(كيفيت 
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶)آموزش محور(مباحث منتخب ٢١٣٩۵٢١٣١۵٢٨۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٢٢٣٩۵٢١٣١۵٢٨۶
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دانشگاه پيام نور
١١:۵٨ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

طراحي كاربردي-مھندسي مكانيك-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي مكانيك-١۵: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
 -مسعود سارويرياضيات مھندسيآزمايشي ۶٩٨٢تستي و تشريحيجبراني٣٠٣٠رياضيات مھندسي٢٣٩۵٢١١١١۴١١

مسعود شفيعي
--پيام نور١٣٩٢

--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
مكانيك ( ديناميك كتاب۵٩٠١تشريحيجبراني۴٠۴٨ديناميك۴٣٩۵٢١٣١۵٠١٣

)مھندسي
. ال -مريام . ال. جي
كريگ. جي

، فصل١٣-٣بخش  ٣به جز فصل  ۶تا پايان فصل  ١از فصل ٣٣۵جھان فردا -نما ١٣٩۴سينا سينايي
مطالعه شود ۴-٧، ۴-۶بخش ھاي  ۴

بير، .فردينالديمقاومت مصالحكتاب۶٣٢٨تشريحيجبراني٢٢٠٢۴مقاومت مصالح ۵٣٩۵٢١٣١۵٠٢٠
جانستون، .راسل.اي

ديولف، .جانتي
مازورك.ديويداف

و  ١٠، )۴-٩تا  ١-٩به جزء بخش ھاي  (٩، ٧فصل ھاي ١٢٩٢متفكران١٣٩٣بھرام پوستي
.مطالعه شود ١١

 Numerical Methodsكتاب٨۵۵۵تشريحياصلي٣٠٢۴محاسبات عددي پيشرفته۶٣٩۵٢١٣١۵٠٢۴
for Engineers

Steven C. Chapra, 
Raymond P. Canale

١٣٨٧Mcgraw-Hill 
Education, 
۶th Edition,

، ٢۵، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١۵، ١۴، ١٣فصل ھاي ٩٧۴
.مطالعه شود ٣٢و  ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢۶

 ADVANCEDكتاب١٠٠٨٨تشريحياصلي٣٠٢۴مقاومت مصالح پيشرفته٧٣٩۵٢١٣١۵٠٢٧
MECHANICS OF 

MATERIALS

Arthur P. 
Boresi,Richard J. 

Shmidt

١٣٨١John willy 
and Sons Inc

.مطالعه شود ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٧فصل ھاي ٢٣۴٧

مكانيك محيط ھاي كتاب۶۵۵۵تشريحياصلي١٣٠٢۴مكانيك محيط ھاي پيوسته٨٣٩۵٢١٣١۵٠٢٨
پيوسته براي 
مھندسين

توماس -جرج ميس 
ميس

محمد -عباس راستگو 
مھدي ھيھات

.مطالعه شود ۶و  ۴، ٣، ٢فصل ھاي ١٨۶٨دانشگاه تھران١٣٩٣

رياضيات مھندسي كتاب٧٨٨۶تشريحياصلي١٣٠٢۴رياضيات پيشرفته ٩٣٩۵٢١٣١۵٠٢٩
پيشرفته جلد دوم

عبدهللا اروين كريزيگ
شيدفر،عليمردان 

شاھرضايي

.حذف شود ١۶و  ١۵فصل ھاي ٩٧٩دالفك١٣٩٢

 Analytical DynamicsHaim Baruh١٣٧۶McGraw-Hillكتاب٨۴٧٧تشريحيتخصصي٣٠٢۴ديناميك پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١۵٠۴١
Science 

Engineerin

به جزء بخش  (٣، ٢، )٧-١تا آخر بخش  (١فصل ھاي ١٧٨٧
.مطالعه شود ۴و ) ٧-٣و  ۶-٣ھاي 

ارتعاشات  -ارتعاشات پيشرفته١١٣٩۵٢١٣١۵٠٨٠
ھاي ممتد سيستم

 Principles andكتاب٨۵۶٠تشريحيتخصصي٣٠٢۴
techniques of 

vibrations

Leonard Meirovitch١٣٧۵Prentice Hall۶۶۶ مطالعه شود ٧فصل.

ارتعاشات  -ارتعاشات پيشرفته٣٩۵٢١٣١۵٠٨٠
ھاي ممتد سيستم

تئوري ارتعاشات با كتاب٨۶۵۵تشريحيتخصصي
كاربردھاي آن

فني  -شھراب١٣٩٢بھرام پوستيتامسون. ويليام ت
حسينيان

.مطالعه شود ١٢و  ١١، ٩فصل ھاي ١٢٠٧

-System Dynamicsكتاب٨۵٧٨تشريحيتخصصي٣٠٢۴سيستم ھاي ديناميكي١٢٣٩۵٢١٣١۵٠٩٨
۴th Edition

Katsuhiko Ogata١٣٨٢Prentice Hall--

ارتعاشات غير -ارتعاشات پيشرفته١٣٣٩۵٢١٣١۵٠٩٩
خطي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴

آناليز مودال در سيستم ھاي ١۴٣٩۵٢١٣١۵١٠٠
)آموزش محور(مكانيكي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١۵٣٩۵٢١٣١۵١٠١
ارتعاشات  -ارتعاشات پيشرفته١۶٣٩۵٢١٣١۵١٠٢

اتفاقي
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴

به جزء  (۴؛ )۴-٣-٣از ابتدا تا پايان بخش (٣، ٢فصل ھاي٢٠٩۴دانشگاه تھران١٣٩٣علي خاكي صديقاصول كنترل مدرنكتاب۶۴٢٨تشريحيتخصصي٣٠٢۴كنترل خودكار پيشرفته١٧٣٩۵٢١٣١۵١٠٣
از ابتدا تا پايان  (٨و  ٧، ۶، ۵، )۴-۴و-۵-٣-۴بخش ھاي 

.مطالعه شود) ۵-٨بخش
جلد (مكانيك ضربه كتاب٨٧٨۵تشريحيتخصصي١٣٠٢۴مكانيك ضربه اي١٨٣٩۵٢١٣١۵١٠۴

)اول
-محمود شاكري
ابوالفضل درويزه

--دانشگاه گيالن١٣٩٠

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٣٠٢۴مكانيك ضربه اي١٩٣٩۵٢١٣١۵١٠۵
تحليل اجزاي محدود كتاب۶٠۴١تشريحيجبراني٣٠٣٠مقدمه اي بر اجزا محدود٢٠٣٩۵٢١٣١۵١٠۶

كاربردي
 -محمدرضا شريعتيسگرليند. ج. الري

محمد فرزين
دانشگاه ١٣٩۴

اصفھان
،١٩، ١٨، ١٧، ١٢، ١١، ٩، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨١٨

.مطالعه شود ٢١و  ٢٠
-)تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢١٣٩۵٢١٣١۵١٠٩

آموزش محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴طراحي اجزاء پيشرفته٢٢٣٩۵٢١٣١۵١١٠
مقدمه اي بر روش كتاب۶۵۵١تشريحيتخصصي١٣٠٢۴محدود  روش اجزاء٢٣٣٩۵٢١٣١۵١١٢

١اجزاء محدود جلد
ناصر  -عباس راستگوردي. ان. جي

سلطاني
.از جلد اول حذف شود ٧و  ۵، ١فصل ھاي ٩۴٨دانشگاه تھران١٣٩١

مقدمه اي بر روش كتاب۶۵۵٢تشريحيتخصصي١محدود  روش اجزاء٣٩۵٢١٣١۵١١٢
٢اجزاء محدود جلد

ناصر  -عباس راستگوردي. ان. جي
سلطاني

بخش (٩، )۵-٨و  ۴-٨بخش ھاي  (٨فصل ھاي : جلد دوم١۶٢٩دانشگاه تھران١٣٩٣
.حذف شود ١۴و  ١٣، ١١، )٢-٩

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴طراحي بھينه قطعات مكانيكي٢۴٣٩۵٢١٣١۵١١٣
طراحي مكانيزم ھاي كتاب٨٠٢٨تشريحيتخصصي٣٠٢۴طراحي مكانيزم ھاي پيشرفته٢۵٣٩۵٢١٣١۵١١۴

پيشرفته
جورج سندور ، آرتور 

اردمن
عباس راستگو، 

محمدمھدي ھيھات
--نورپردازان١٣٨٩

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶ھاي مھندسي تحليل آزمايش٢۶٣٩۵٢١٣١۵١١۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴مباحث منتخب در رباتيك٢٧٣٩۵٢١٣١۵١١۶
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دانشگاه پيام نور
١١:۵٨ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

طراحي كاربردي-مھندسي مكانيك-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي مكانيك-١۵: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
مكانيك و كنترل در كتاب٨٧٨۶تشريحيتخصصي٣٠٢۴سينماتيك و ديناميك: رباتيك٢٨٣٩۵٢١٣١۵١١٧

رباتيك
علي مقداري،فائزه جان كريگ

ميرفخرايي
موسسه ١٣٩۴

انتشارات 
علمي 

دانشگاه صن

مطالعه  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٠۴
.شود

آموزش(اي سينماتيك اتصاالت ميله٢٩٣٩۵٢١٣١۵١١٨
)محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶

طراحي اجزاء ماشينكتاب٩٠١٩تشريحيجبراني٢٣٠٣٠طراحي اجزا ٣٠٣٩۵٢١٣١۵١٢۶
)ويراست نھم( 

.مطالعه شود ١٧و  ١۶، ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ١١ھاي  فصل١٧٠٧نگار دانش١٣٩۴پور غالمرضا زارعباديناس -شيگلي

خزش، خستگي وشكست٣١٣٩۵٢١٣١۵١٩٩
)آموزش محور(

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٢٠١۶

آموزش (ھيدروديناميك روغنكاري٣٢٣٩۵٢١٣١۵٢٠٠
)محور

مباني روان كاري فيلمكتاب٧٨٨٨تشريحيتخصصي٢٠١۶
سيال

دانشگاه ١٣٧٧اصغر برادران رحيميبرنارد ھمراک
فردوسي 
مشھد

مطالعه  ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي ١۵۵٢
.شود

سيستمھاي کنترل آزمايشي ١٠٣۵٨تستي و تشريحيجبراني٣٠١٨كنترل اتوماتيك٣٣٣٩۵٢١٣١٩٠۴٧
خطي

-محمدحسن منصوري
زاده ابراھيم صحافي

--پيام نور١٣٩۵
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دانشگاه پيام نور
١٢:٠٢ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

طراحي كاربردي-مھندسي مكانيك-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي مكانيك-١۵: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
مكانيك ( ديناميك كتاب۵٩٠١تشريحيجبراني۴٠۴٨ديناميك٣٣٩۵٢١٣١۵٠١٣

)مھندسي
. ال -مريام . ال. جي
كريگ. جي

، فصل١٣-٣بخش  ٣به جز فصل  ۶تا پايان فصل  ١از فصل ٣٣۵جھان فردا -نما ١٣٩۴سينا سينايي
مطالعه شود ۴-٧، ۴-۶بخش ھاي  ۴

بير، .فردينالديمقاومت مصالحكتاب۶٣٢٨تشريحيجبراني٢٢٠٢۴مقاومت مصالح ۴٣٩۵٢١٣١۵٠٢٠
جانستون، .راسل.اي

ديولف، .جانتي
مازورك.ديويداف

و  ١٠، )۴-٩تا  ١-٩به جزء بخش ھاي  (٩، ٧فصل ھاي ١٢٩٢متفكران١٣٩٣بھرام پوستي
.مطالعه شود ١١

 Numerical Methodsكتاب٨۵۵۵تشريحياصلي٣٠٢۴محاسبات عددي پيشرفته۵٣٩۵٢١٣١۵٠٢۴
for Engineers

Steven C. Chapra, 
Raymond P. Canale

١٣٨٧Mcgraw-Hill 
Education, 
۶th Edition,

، ٢۵، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١۵، ١۴، ١٣فصل ھاي ٩٧۴
.مطالعه شود ٣٢و  ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢۶

 ADVANCEDكتاب١٠٠٨٨تشريحياصلي٣٠٢۴مقاومت مصالح پيشرفته۶٣٩۵٢١٣١۵٠٢٧
MECHANICS OF 

MATERIALS

Arthur P. 
Boresi,Richard J. 

Shmidt

١٣٨١John willy 
and Sons Inc

.مطالعه شود ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٧فصل ھاي ٢٣۴٧

مكانيك محيط ھاي كتاب۶۵۵۵تشريحياصلي١٣٠٢۴مكانيك محيط ھاي پيوسته٧٣٩۵٢١٣١۵٠٢٨
پيوسته براي 
مھندسين

توماس -جرج ميس 
ميس

محمد -عباس راستگو 
مھدي ھيھات

.مطالعه شود ۶و  ۴، ٣، ٢فصل ھاي ١٨۶٨دانشگاه تھران١٣٩٣

رياضيات مھندسي كتاب٧٨٨۶تشريحياصلي١٣٠٢۴رياضيات پيشرفته ٨٣٩۵٢١٣١۵٠٢٩
پيشرفته جلد دوم

عبدهللا اروين كريزيگ
شيدفر،عليمردان 

شاھرضايي

.حذف شود ١۶و  ١۵فصل ھاي ٩٧٩دالفك١٣٩٢

 Analytical DynamicsHaim Baruh١٣٧۶McGraw-Hillكتاب٨۴٧٧تشريحيتخصصي٣٠٢۴ديناميك پيشرفته٩٣٩۵٢١٣١۵٠۴١
Science 

Engineerin

به جزء بخش  (٣، ٢، )٧-١تا آخر بخش  (١فصل ھاي ١٧٨٧
.مطالعه شود ۴و ) ٧-٣و  ۶-٣ھاي 

ارتعاشات  -ارتعاشات پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١۵٠٨٠
ھاي ممتد سيستم

 Principles andكتاب٨۵۶٠تشريحيتخصصي٣٠٢۴
techniques of 

vibrations

Leonard Meirovitch١٣٧۵Prentice Hall۶۶۶ مطالعه شود ٧فصل.

ارتعاشات  -ارتعاشات پيشرفته٣٩۵٢١٣١۵٠٨٠
ھاي ممتد سيستم

تئوري ارتعاشات با كتاب٨۶۵۵تشريحيتخصصي
كاربردھاي آن

فني  -شھراب١٣٩٢بھرام پوستيتامسون. ويليام ت
حسينيان

.مطالعه شود ١٢و  ١١، ٩فصل ھاي ١٢٠٧

-System Dynamicsكتاب٨۵٧٨تشريحيتخصصي٣٠٢۴سيستم ھاي ديناميكي١١٣٩۵٢١٣١۵٠٩٨
۴th Edition

Katsuhiko Ogata١٣٨٢Prentice Hall--

آناليز مودال در سيستم ھاي ١٢٣٩۵٢١٣١۵١٠٠
)آموزش محور(مكانيكي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي انتخابي٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١٣٣٩۵٢١٣١۵١٠١
ارتعاشات  -ارتعاشات پيشرفته١۴٣٩۵٢١٣١۵١٠٢

اتفاقي
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴

به جزء  (۴؛ )۴-٣-٣از ابتدا تا پايان بخش (٣، ٢فصل ھاي٢٠٩۴دانشگاه تھران١٣٩٣علي خاكي صديقاصول كنترل مدرنكتاب۶۴٢٨تشريحيتخصصي٣٠٢۴كنترل خودكار پيشرفته١۵٣٩۵٢١٣١۵١٠٣
از ابتدا تا پايان  (٨و  ٧، ۶، ۵، )۴-۴و-۵-٣-۴بخش ھاي 

.مطالعه شود) ۵-٨بخش
-)تحقيق وتتبع نظري(سمينار١۶٣٩۵٢١٣١۵١٠٩

آموزش محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴طراحي اجزاء پيشرفته١٧٣٩۵٢١٣١۵١١٠
مقدمه اي بر روش كتاب۶۵۵١تشريحيتخصصي١٣٠٢۴محدود  روش اجزاء١٨٣٩۵٢١٣١۵١١٢

١اجزاء محدود جلد
ناصر  -عباس راستگوردي. ان. جي

سلطاني
.از جلد اول حذف شود ٧و  ۵، ١فصل ھاي ٩۴٨دانشگاه تھران١٣٩١

مقدمه اي بر روش كتاب۶۵۵٢تشريحيتخصصي١محدود  روش اجزاء٣٩۵٢١٣١۵١١٢
٢اجزاء محدود جلد

ناصر  -عباس راستگوردي. ان. جي
سلطاني

بخش (٩، )۵-٨و  ۴-٨بخش ھاي  (٨فصل ھاي : جلد دوم١۶٢٩دانشگاه تھران١٣٩٣
.حذف شود ١۴و  ١٣، ١١، )٢-٩

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴طراحي بھينه قطعات مكانيكي١٩٣٩۵٢١٣١۵١١٣
طراحي مكانيزم ھاي كتاب٨٠٢٨تشريحيتخصصي٣٠٢۴طراحي مكانيزم ھاي پيشرفته٢٠٣٩۵٢١٣١۵١١۴

پيشرفته
جورج سندور ، آرتور 

اردمن
عباس راستگو، 

محمدمھدي ھيھات
--نورپردازان١٣٨٩

مكانيك و كنترل در كتاب٨٧٨۶تشريحيتخصصي٣٠٢۴سينماتيك و ديناميك: رباتيك٢١٣٩۵٢١٣١۵١١٧
رباتيك

علي مقداري،فائزه جان كريگ
ميرفخرايي

موسسه ١٣٩۴
انتشارات 

علمي 
دانشگاه صن

مطالعه  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٠۴
.شود

آموزش(اي سينماتيك اتصاالت ميله٢٢٣٩۵٢١٣١۵١١٨
)محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي انتخابي٢٠١۶

طراحي اجزاء ماشينكتاب٩٠١٩تشريحيجبراني٢٣٠٣٠طراحي اجزا ٢٣٣٩۵٢١٣١۵١٢۶
)ويراست نھم( 

.مطالعه شود ١٧و  ١۶، ١۵، ١۴، ١٣، ١٢، ١١ھاي  فصل١٧٠٧نگار دانش١٣٩۴پور غالمرضا زارعباديناس -شيگلي

خزش، خستگي وشكست٢۴٣٩۵٢١٣١۵١٩٩
)آموزش محور(

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي انتخابي٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
١٢:٠٢ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

٢از  ٢: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

طراحي كاربردي-مھندسي مكانيك-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي مكانيك-١۵: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
آموزش (ھيدروديناميك روغنكاري٢۵٣٩۵٢١٣١۵٢٠٠

)محور
مباني روان كاري فيلمكتاب٧٨٨٨تشريحيتخصصي انتخابي٢٠١۶

سيال
دانشگاه ١٣٧٧اصغر برادران رحيميبرنارد ھمراک

فردوسي 
مشھد

مطالعه  ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي ١۵۵٢
.شود

مباحث منتخب در طراحي ٢۶٣٩۵٢١٣١۵٣٠٠
كاربردي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴تئوري ورقھا و پوسته ھا٢٧٣٩۵٢١٣١۵٣٠١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴االستيسيته٢٨٣٩۵٢١٣١۵٣٠٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي٣٠٢۴پالستيسيته٢٩٣٩۵٢١٣١۵٣٠٣
سيستمھاي کنترل آزمايشي ١٠٣۵٨تستي و تشريحيجبراني٣٠١٨كنترل اتوماتيك٣٠٣٩۵٢١٣١٩٠۴٧

خطي
-محمدحسن منصوري

زاده ابراھيم صحافي
--پيام نور١٣٩۵
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دانشگاه پيام نور
١٠:٠٠ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

+٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

بيوتكنولوژي-مھندسي شيمي-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي شيمي-١٧: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.حذف شود ١۴و  ١٣، ١٢، ٧، ١گفتار ١٢٣٩پيام نور١٣٨٨عذرا رباني چادگانيمباني بيوشيميقطعي۴٩٨٧تستي و تشريحيجبراني٢٠١٢بيوشيمي عمومي٢٣٩۵٢١١١۴٢٠۴
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
ترموديناميك مولكولي كتاب٩٧۴٠تشريحيتخصصي اختياري٣٠٣۶ترموديناميك پيشرفته۴٣٩۵٢١٣١٧٠٠١

تعادالت فازي سيال
جان ام پراوزنيتز،ليش 

تنتالر،دي ازودو
سعيد سلطانعلي، 

فاطمه قاري
انديشه ھاي ١٣٩٠

گوھر بار
.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

پديده ھاي انتقال در سيستم ۵٣٩۵٢١٣١٧٠٠٢
ھاي بيولوزيك

 Bioprocessكتاب٨۴٨١تشريحياصلي الزامي٣٠٣٠
Engineering Basic 

Concepts

Michael L Shuler 
and Fikret Kargi

١٣٧٩Prentice Hall١۵١۵ مطالعه شود ) ۴،  ٣ ( ۴بخش  ٣فصل.

پديده ھاي انتقال در سيستم ٣٩۵٢١٣١٧٠٠٢
ھاي بيولوزيك

 Bioprocessكتاب٨۴٨٢تشريحياصلي الزامي
Engineering 

Principles

P. L. Doran١٣٧٣Academic 
Press

.مطالعه شود ٩و  ٧فصل ھاي ١١۵٨

پديده ھاي انتقال در سيستم ٣٩۵٢١٣١٧٠٠٢
ھاي بيولوزيك

 Transportكتاب٨۵٩٩تشريحياصلي الزامي
Phenomena

Bird, R.B., Stewart, 
W.E. and Lightfoot, 

E.N

١٣٨۴John Wiley & 
Sons, Inc

.مطالعه شود ١١و  ٩، ۵، ٢، ١فصل ھاي ٩٠٠

ميكروبيولوزي صنعتي وفرآيندھاي ۶٣٩۵٢١٣١٧٠٠٣
تخميري

مقدمه اي بر كتاب٨٠٨۴تستي و تشريحياصلي الزامي٣٠٢۴
ميكروبيولوژي صنعتي

ويتز نيل . مايكل جي
مورگان. ال

 آرش  علي مرتضوي ـ
كوچكي

دانشگاه ١٣٨٧
فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود ١۴و  ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨۵٠

ميكروبيولوزي صنعتي وفرآيندھاي ٣٩۵٢١٣١٧٠٠٣
تخميري

 Biochemicalكتاب٨۴٨٠تستي و تشريحياصلي الزامي
Engineering 

Fundamental (2th 
Edition

Bailey, J. and Ollis, 
D.F

١٣۵۵McGraw-Hill 
Inc.,US

مطالعه  ٣٠۵تا صفحه  ٢٧٧از صفحه  ۵٫١٠بخش  ۵فصل ١۵١۶
شود

ميكروبيولوزي صنعتي وفرآيندھاي ٣٩۵٢١٣١٧٠٠٣
تخميري

 Bioprocessكتاب٨۴٨١تستي و تشريحياصلي الزامي
Engineering Basic 

Concepts

Michael L Shuler 
and Fikret Kargi

١٣٧٩Prentice Hall١۵۴مطالعه شود) ۵-٨و  ۴-٨، ٣-٨، ٢-٨ (٨، ۴فصل ھاي ٩.

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٠١١۶آز بيوتكنولوژي٧٣٩۵٢١٣١٧٠١۴
ترموديناميك محلولھاي غير ايده ٨٣٩۵٢١٣١٧٠١۵

آل
 Molecularكتاب٨۵۵٣تشريحيتخصصي اختياري٣٠٣٠

Thermodynamics of 
Fluid Phase 

equilibria

John M. Prausnitz, 
Rudiger N. 

Lichtenthaler, 
Edmundo Gomes de

Azevedo

١٣٧۶Prentice Hallتا آخر کتاب مطالعه شود ٩از فصل ٣٨١.

ترموديناميك مھندسيكتاب٧۶٠٨تشريحيجبراني٢٣٠٣۶ترموديناميك مھندسي شيمي ٩٣٩۵٢١٣١٧٠٢١
سيستم (شيمي 

)متريك و مھندسي

جوزف ماك اسميت، 
ھندريك ون نس

جھاد ١٣٩٢منصور كلباسي
دانشگاھي 

دانشگاه (
صنعتي امير 

)كبير

از جلد . مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨فصل : از جلد اول١٨٨
.مطالعه شود ١٣و  ١٢فصل : دوم 

عمليات واحد كتاب۶٠۴٠تشريحيجبراني٢٢٠٢۴مكانيك سياالت ١٠٣٩۵٢١٣١٧٠٢٣
مھندسي شيمي

جوليان كليولند 
اسميت، وارن لي 
مكيب، پيتر ھريت

كتاب ١٣٩١بھرام پوستي
دانشگاھي

.مطالعه شود ٩و  ٨فصل ھاي ١١٨٠

ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٢مكانيك سياالت ٣٩۵٢١٣١٧٠٢٣
استريتر،بنجامين 

وايلي

.مطالعه شود ٩و  ٧، ۶، ۴فصل ھاي ١١٠١نوپردازان١٣٩٣عليرضا انتظاري

مباني طراحي كتاب۵٩٨۵تشريحيجبراني٢٣٠٣۶انتقال حرارت ١١٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
ھاي صنعتي كوره

دانشگاه ١٣٨٧حسن طوبي
اصفھان

.مطالعه شود ۵و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣٣

 -غالمرضا ملك زادهجك فيليپ ھولمنانتقال حرارتكتاب۶٧۵٣تشريحيجبراني٢انتقال حرارت ٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
محمدحسين كاشاني

حصار

.مطالعه شود ١٠و  ٩و  ٨فصل ھاي ١١٨١جھان فردا١٣٨۵

 -مينا افسري نژادميكروبيولوژي عموميآزمايشي ۵۶٠۶تستي و تشريحيجبراني٢٠١٢ميكروبيولوژي عمومي١٢٣٩۵٢١٣١٧٠۴۵
شايسته سپھر

.مطالعه شود ١۴و  ١٠، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٧۶٣پيام نور١٣٩١

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي الزامي٣٠٣٠طراحي راكتورھاي بيوشيميايي١٣٣٩۵٢١٣١٧٠۴٧
رشته (رياضيات پيشرفته ١۴٣٩۵٢١٣١٧٠۴٩

)بيوتكنولوژي
كاربرد رياضيات ومدل كتاب۶۵١٣تشريحياصلي الزامي٣٠٣٠

سازي در مھندسي 
شيمي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧دانشگاه تھران١٣٨٣شھره فاطمي

بازيافت و جداسازي مواد ١۵٣٩۵٢١٣١٧٠۵١
بيولوژيكي

 Bioseparationsكتاب٨۴٨٣تستي و تشريحيتخصصي اختياري٣٠٣٠
Downstream 

Processing for 
Biotechnology

Beller,Cussler,shou 
Hu

١٣٧۶Wiley-
Interscience

.حذف شود ١٢و  ٩فصل ھاي ١١٩٩

رضا حاجي حسيني آنزيمولوژيآزمايشي ۵۴٨٠تستي و تشريحيتخصصي اختياري٢٠٣٠تكنولوژي آنزيم ھا١۶٣٩۵٢١٣١٧٠۵٢
بھزاد  -بغداد آبادي
المع راد

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩پيام نور١٣٨٩

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١٧٣٩۵٢١٣١٧٠۵٣
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دانشگاه پيام نور
١٠:٠٠ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

+٢از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

بيوتكنولوژي-مھندسي شيمي-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي شيمي-١٧: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٣٠آمار در فرآيندھاي مھندسي١٨٣٩۵٢١٣١٧٠۵۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مباحث منتخب١٩٣٩۵٢١٣١٧٠۵۵
آموزش (بيو تكنولوژي غذايي٢٠٣٩۵٢١٣١٧٠۵٧

)محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار٢١٣٩۵٢١٣١٧٠۶٨
استانداردھا مشخصات فني ٢٢٣٩۵٢١٣١٧٠٧٠

آموزش (تجھيزات آب و فاضالب
)محور

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري١٠٨
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دانشگاه پيام نور
١٠:٠٢ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند-١٧: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي شيمي-١٧: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
ترموديناميك مھندسيكتاب٧۶٠٨تشريحيجبراني٢٣٠٣۶ترموديناميك مھندسي شيمي ٣٣٩۵٢١٣١٧٠٢١

سيستم (شيمي 
)متريك و مھندسي

جوزف ماك اسميت، 
ھندريك ون نس

جھاد ١٣٩٢منصور كلباسي
دانشگاھي 

دانشگاه (
صنعتي امير 

)كبير

از جلد . مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨فصل : از جلد اول١٨٨
.مطالعه شود ١٣و  ١٢فصل : دوم 

مباني طراحي كتاب۵٩٨۵تشريحيجبراني٢٣٠٣۶انتقال حرارت ۴٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
ھاي صنعتي كوره

دانشگاه ١٣٨٧حسن طوبي
اصفھان

.مطالعه شود ۵و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣٣

 -غالمرضا ملك زادهجك فيليپ ھولمنانتقال حرارتكتاب۶٧۵٣تشريحيجبراني٢انتقال حرارت ٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
محمدحسين كاشاني

حصار

.مطالعه شود ١٠و  ٩و  ٨فصل ھاي ١١٨١جھان فردا١٣٨۵

جھاد ١٣٩٢حسين بھمنيارانتقال جرمكتاب۶۴٣۶تشريحيجبراني٣٠٣۶انتقال جرم۵٣٩۵٢١٣١٧٠٩۴
دانشگاھي 

دانشگاه تھران

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٧۶۶

عمليات واحد در كتاب۶٠٧۴تشريحيجبراني٢٣٠٢۴عمليات واحد ۶٣٩۵٢١٣١٧١٠۵
مھندسي شيمي 

)جلد اول(

علي اصغر حميدي، اسميت -وارن ال 
داود رشتجيان

مركز نشر ١٣٨٩
دانشگاھي

.مطالعه شود ١۶فصل ۶٢٢

عمليات واحد در كتاب۶٠٧۵تشريحيجبراني٢عمليات واحد ٣٩۵٢١٣١٧١٠۵
مھندسي شيمي 

)جلد دوم(

علي اصغر حميدي، اسميت -وارن ال 
داود رشتجيان

مركز نشر ١٣٨٨
دانشگاھي

.مطالعه شود ٣٠و  ٢٧، ٢۵، ٢۴، ٢٣فصل ھاي ١٠٣۶

ترموديناميك مھندسي شيمي ٧٣٩۵٢١٣١٧١٩٨
پيشرفته

ترموديناميك مولكولي كتاب٩٧۴٠تشريحياصلي٣٠٢۴
تعادالت فازي سيال

جان ام پراوزنيتز،ليش 
تنتالر،دي ازودو

سعيد سلطانعلي، 
فاطمه قاري

انديشه ھاي ١٣٩٠
گوھر بار

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

 Transportكتاب٨۵٩٩تشريحياصلي٣٠٢۴انتقال حرارت پيشرفته ٨٣٩۵٢١٣١٧١٩٩
Phenomena

Bird, R.B., Stewart, 
W.E. and Lightfoot, 

E.N

١٣٨۴John Wiley & 
Sons, Inc

.مطالعه شود ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩فصل ھاي ٢٢۴٨

كاربرد رياضيات ومدل كتاب۶۵١٣تشريحياصلي٣٠٢۴رياضيات پيشرفته٩٣٩۵٢١٣١٧٢٠٠
سازي در مھندسي 

شيمي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧دانشگاه تھران١٣٨٣شھره فاطمي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴سينيتيك و طرح راكتور پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١٧٢٠١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴مكانيك سياالت پيشرفته ١١٣٩۵٢١٣١٧٢٠٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مدل سازي و مشابه سازي١٢٣٩۵٢١٣١٧٢٠٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴طراحي تجھيزات فرآيندي١٣٣٩۵٢١٣١٧٢١۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴بھينه سازي١۴٣٩۵٢١٣١٧٢١۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١۵٣٩۵٢١٣١٧٢١۶

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١١:٣١ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

محيط زيست -مھندسي شيمي -١٩: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي شيمي-١٧: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
ترموديناميك مھندسيكتاب٧۶٠٨تشريحيجبراني٢٣٠٣۶ترموديناميك مھندسي شيمي ٣٣٩۵٢١٣١٧٠٢١

سيستم (شيمي 
)متريك و مھندسي

جوزف ماك اسميت، 
ھندريك ون نس

جھاد ١٣٩٢منصور كلباسي
دانشگاھي 

دانشگاه (
صنعتي امير 

)كبير

از جلد . مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨فصل : از جلد اول١٨٨
.مطالعه شود ١٣و  ١٢فصل : دوم 

مباني طراحي كتاب۵٩٨۵تشريحيجبراني٢٣٠٣۶انتقال حرارت ۴٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
ھاي صنعتي كوره

دانشگاه ١٣٨٧حسن طوبي
اصفھان

.مطالعه شود ۵و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣٣

 -غالمرضا ملك زادهجك فيليپ ھولمنانتقال حرارتكتاب۶٧۵٣تشريحيجبراني٢انتقال حرارت ٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
محمدحسين كاشاني

حصار

.مطالعه شود ١٠و  ٩و  ٨فصل ھاي ١١٨١جھان فردا١٣٨۵

جھاد ١٣٩٢حسين بھمنيارانتقال جرمكتاب۶۴٣۶تشريحيجبراني٣٠٣۶انتقال جرم۵٣٩۵٢١٣١٧٠٩۴
دانشگاھي 

دانشگاه تھران

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٧۶۶

عمليات واحد در كتاب۶٠٧۴تشريحيجبراني٢٣٠٢۴عمليات واحد ۶٣٩۵٢١٣١٧١٠۵
مھندسي شيمي 

)جلد اول(

علي اصغر حميدي، اسميت -وارن ال 
داود رشتجيان

مركز نشر ١٣٨٩
دانشگاھي

.مطالعه شود ١۶فصل ۶٢٢

عمليات واحد در كتاب۶٠٧۵تشريحيجبراني٢عمليات واحد ٣٩۵٢١٣١٧١٠۵
مھندسي شيمي 

)جلد دوم(

علي اصغر حميدي، اسميت -وارن ال 
داود رشتجيان

مركز نشر ١٣٨٨
دانشگاھي

.مطالعه شود ٣٠و  ٢٧، ٢۵، ٢۴، ٢٣فصل ھاي ١٠٣۶

ترموديناميك مھندسي شيمي ٧٣٩۵٢١٣١٧١٩٨
پيشرفته

ترموديناميك مولكولي كتاب٩٧۴٠تشريحياصلي٣٠٢۴
تعادالت فازي سيال

جان ام پراوزنيتز،ليش 
تنتالر،دي ازودو

سعيد سلطانعلي، 
فاطمه قاري

انديشه ھاي ١٣٩٠
گوھر بار

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

 Transportكتاب٨۵٩٩تشريحياصلي٣٠٢۴انتقال حرارت پيشرفته ٨٣٩۵٢١٣١٧١٩٩
Phenomena

Bird, R.B., Stewart, 
W.E. and Lightfoot, 

E.N

١٣٨۴John Wiley & 
Sons, Inc

.مطالعه شود ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩فصل ھاي ٢٢۴٨

كاربرد رياضيات ومدل كتاب۶۵١٣تشريحياصلي٣٠٢۴رياضيات پيشرفته٩٣٩۵٢١٣١٧٢٠٠
سازي در مھندسي 

شيمي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧دانشگاه تھران١٣٨٣شھره فاطمي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴سينيتيك و طرح راكتور پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١٧٢٠١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴مكانيك سياالت پيشرفته ١١٣٩۵٢١٣١٧٢٠٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴تصفيه آب و فاضالب١٢٣٩۵٢١٣١٧٢١٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴كنترل آلودگي ھوا١٣٣٩۵٢١٣١٧٢١٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مديريت پسماند ه ھاي جامد١۴٣٩۵٢١٣١٧٢١٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٢٠١۶سمينار١۵٣٩۵٢١٣١٧٢١٩
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دانشگاه پيام نور
١٠:١٧ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مدل سازي، شبيه سازي و كنترل -مھندسي شيمي -٢١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي شيمي-١٧: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
ترموديناميك مھندسيكتاب٧۶٠٨تشريحيجبراني٢٣٠٣۶ترموديناميك مھندسي شيمي ٣٣٩۵٢١٣١٧٠٢١

سيستم (شيمي 
)متريك و مھندسي

جوزف ماك اسميت، 
ھندريك ون نس

جھاد ١٣٩٢منصور كلباسي
دانشگاھي 

دانشگاه (
صنعتي امير 

)كبير

از جلد . مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨فصل : از جلد اول١٨٨
.مطالعه شود ١٣و  ١٢فصل : دوم 

مباني طراحي كتاب۵٩٨۵تشريحيجبراني٢٣٠٣۶انتقال حرارت ۴٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
ھاي صنعتي كوره

دانشگاه ١٣٨٧حسن طوبي
اصفھان

.مطالعه شود ۵و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣٣

 -غالمرضا ملك زادهجك فيليپ ھولمنانتقال حرارتكتاب۶٧۵٣تشريحيجبراني٢انتقال حرارت ٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
محمدحسين كاشاني

حصار

.مطالعه شود ١٠و  ٩و  ٨فصل ھاي ١١٨١جھان فردا١٣٨۵

جھاد ١٣٩٢حسين بھمنيارانتقال جرمكتاب۶۴٣۶تشريحيجبراني٣٠٣۶انتقال جرم۵٣٩۵٢١٣١٧٠٩۴
دانشگاھي 

دانشگاه تھران

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٧۶۶

عمليات واحد در كتاب۶٠٧۴تشريحيجبراني٢٣٠٢۴عمليات واحد ۶٣٩۵٢١٣١٧١٠۵
مھندسي شيمي 

)جلد اول(

علي اصغر حميدي، اسميت -وارن ال 
داود رشتجيان

مركز نشر ١٣٨٩
دانشگاھي

.مطالعه شود ١۶فصل ۶٢٢

عمليات واحد در كتاب۶٠٧۵تشريحيجبراني٢عمليات واحد ٣٩۵٢١٣١٧١٠۵
مھندسي شيمي 

)جلد دوم(

علي اصغر حميدي، اسميت -وارن ال 
داود رشتجيان

مركز نشر ١٣٨٨
دانشگاھي

.مطالعه شود ٣٠و  ٢٧، ٢۵، ٢۴، ٢٣فصل ھاي ١٠٣۶

ترموديناميك مھندسي شيمي ٧٣٩۵٢١٣١٧١٩٨
پيشرفته

ترموديناميك مولكولي كتاب٩٧۴٠تشريحياصلي٣٠٢۴
تعادالت فازي سيال

جان ام پراوزنيتز،ليش 
تنتالر،دي ازودو

سعيد سلطانعلي، 
فاطمه قاري

انديشه ھاي ١٣٩٠
گوھر بار

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

 Transportكتاب٨۵٩٩تشريحياصلي٣٠٢۴انتقال حرارت پيشرفته ٨٣٩۵٢١٣١٧١٩٩
Phenomena

Bird, R.B., Stewart, 
W.E. and Lightfoot, 

E.N

١٣٨۴John Wiley & 
Sons, Inc

.مطالعه شود ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩فصل ھاي ٢٢۴٨

كاربرد رياضيات ومدل كتاب۶۵١٣تشريحياصلي٣٠٢۴رياضيات پيشرفته٩٣٩۵٢١٣١٧٢٠٠
سازي در مھندسي 

شيمي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧دانشگاه تھران١٣٨٣شھره فاطمي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴مكانيك سياالت پيشرفته ١٠٣٩۵٢١٣١٧٢٠٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴مدل سازي و مشابه سازي١١٣٩۵٢١٣١٧٢٠٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴سينيتيك و طرح راكتور پيشرفته١٢٣٩۵٢١٣١٧٢١٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴طراحي تجھيزات فرآيندي١٣٣٩۵٢١٣١٧٢١۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴بھينه سازي١۴٣٩۵٢١٣١٧٢١۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٢٠١۶سمينار١۵٣٩۵٢١٣١٧٢١۶
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دانشگاه پيام نور
١٠:١٩ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

پليمر -مھندسي شيمي -٢٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي شيمي-١٧: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
فرامرز افشار طارمي، پول رمپ، ادوارد مريلسنتز پليمرھاكتاب٧۵٩۶تستي و تشريحيجبراني٣٠٣٠شيمي و سينيتيك پليمرزاسيون٣٣٩۵٢١٣١٧٠٨۴

سعيد پورمھديان
دانشگاه ١٣٩٢

صنعتي 
پلي (اميركبير

)تکنيک تھران

به  (٣، )٢-۴معادالت  ٢-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ١٧۶١
۴، ۵-۴، ۴-۴، ٣-۴به جزء بخش ھاي  (۴، )٨-٣جزء بخش 

۵-٣-۶به جزء بخش  (۶، )۴-۵به جزء بخش  (۵، )٧-۴و  ۶-
) ۵-١٠و  ٣-٣-١٠به جزء بخش ھاي  (١٠و ) ۶-٣-۶و 

.مطالعه شود
دانشگاه ١٣٩٢ناصر محمديشيمي فيزيك پليمرھاكتاب۶۵٩٨تستي و تشريحيجبراني٣٠٢۴شيمي فيزيك پليمرھا۴٣٩۵٢١٣١٧١۴۶

اميركبير
-۵و  ١-٢-۵به جزء بخش ھاي  (۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٧۶٢

مطالعه ) ٢-١-٧و  ١-١-٧به جزء بخش ھاي  (٧و  ۶، )٢-٢
.شود

آزمايشگاه خواص فيزيكي و ۵٣٩۵٢١٣١٧١۵٣
مكانيكي پليمرھا

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيجبراني٠١٣٢

دانشگاه تربيت ١٣٧۵مھرداد كوكبيکرافوردمھندسي پالستيككتاب۵٩۵٢تستي و تشريحيجبراني٣٠٢۴مھندسي پالستيك۶٣٩۵٢١٣١٧١۵۴
مدرس

 ۵و ) ۴-۵-١و  ۴-۴-١به جزء بخش ھاي  (۴، ١فصل ھاي ٢٠٨٢
) ١٢-۵و  ٩-۵، ٨-۵، ٧-۵، ٣-۵، ٢-۵، ١-۵بخش ھاي (

.مطالعه شود
وسايل اندازه گيري مشخصات ٧٣٩۵٢١٣١٧١۵۶

ملكولي پليمرھا
جلد  -شيمي پليمركتاب٨٩٣٨تستي و تشريحيجبراني٢٠١۶

اول
دانشگاه تربيت ١٣٨٩عباس شکوريملکولم پ استيونز

معلم
 ٢٧٣تا  ٢٢١از ص  ۵و فصل  ١١۵تا  ٧٣از ص  ٢فصل ١۶٩٧

مطالعه شود
وسايل اندازه گيري مشخصات ٣٩۵٢١٣١٧١۵۶

ملكولي پليمرھا
اصول  -جلد سومكتاب٨٩٣٩تستي و تشريحيجبراني

تجزيه دستگاھي
غالمرضا نبي بيد گري دي کريستين

حسين سيد  -ھندي
کالل

.مطالعه شود ۵و  ۴فصل ھاي ١٠٨۶خانيران١٣٨٨

ترموديناميك مھندسي شيمي ٨٣٩۵٢١٣١٧١٩٨
پيشرفته

ترموديناميك مولكولي كتاب٩٧۴٠تشريحياصلي٣٠٢۴
تعادالت فازي سيال

جان ام پراوزنيتز،ليش 
تنتالر،دي ازودو

سعيد سلطانعلي، 
فاطمه قاري

انديشه ھاي ١٣٩٠
گوھر بار

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١

 Transportكتاب٨۵٩٩تشريحياصلي٣٠٢۴انتقال حرارت پيشرفته ٩٣٩۵٢١٣١٧١٩٩
Phenomena

Bird, R.B., Stewart, 
W.E. and Lightfoot, 

E.N

١٣٨۴John Wiley & 
Sons, Inc

.مطالعه شود ١۴و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩فصل ھاي ٢٢۴٨

كاربرد رياضيات ومدل كتاب۶۵١٣تشريحياصلي٣٠٢۴رياضيات پيشرفته١٠٣٩۵٢١٣١٧٢٠٠
سازي در مھندسي 

شيمي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧دانشگاه تھران١٣٨٣شھره فاطمي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴سينيتيك و طرح راكتور پيشرفته١١٣٩۵٢١٣١٧٢٠١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴رئولوژي پيشرفته سياالت پليمر١٢٣٩۵٢١٣١٧٢١٠
خواص فيزيكي و مكانيكي ١٣٣٩۵٢١٣١٧٢١١

پالستيك
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴سينيتيك و طرح راكتور پليمرھا١۴٣٩۵٢١٣١٧٢٢٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴پديده ھاي انتقال سياالت پليمري ١۵٣٩۵٢١٣١٧٢٢١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١۶٣٩۵٢١٣١٧٢٢٢
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دانشگاه پيام نور
١٠:٢٢ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

صنايع غذايي -مھندسي شيمي -٢٣: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي شيمي-١٧: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
.حذف شود ١۴و  ١٣، ١٢، ٧، ١گفتار ١٢٣٩پيام نور١٣٨٨عذرا رباني چادگانيمباني بيوشيميقطعي۴٩٨٧تستي و تشريحيجبراني٢٠١٢بيوشيمي عمومي٢٣٩۵٢١١١۴٢٠۴
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
ترموديناميك مھندسيكتاب٧۶٠٨تشريحيجبراني٢٣٠٣۶ترموديناميك مھندسي شيمي ۴٣٩۵٢١٣١٧٠٢١

سيستم (شيمي 
)متريك و مھندسي

جوزف ماك اسميت، 
ھندريك ون نس

جھاد ١٣٩٢منصور كلباسي
دانشگاھي 

دانشگاه (
صنعتي امير 

)كبير

از جلد . مطالعه شود ١١و  ١٠، ٩، ٨فصل : از جلد اول١٨٨
.مطالعه شود ١٣و  ١٢فصل : دوم 

عمليات واحد كتاب۶٠۴٠تشريحيجبراني٢٢٠٢۴مكانيك سياالت ۵٣٩۵٢١٣١٧٠٢٣
مھندسي شيمي

جوليان كليولند 
اسميت، وارن لي 
مكيب، پيتر ھريت

كتاب ١٣٩١بھرام پوستي
دانشگاھي

.مطالعه شود ٩و  ٨فصل ھاي ١١٨٠

ويكتوراليل مكانيك سياالتكتاب۶١٨١تشريحيجبراني٢مكانيك سياالت ٣٩۵٢١٣١٧٠٢٣
استريتر،بنجامين 

وايلي

.مطالعه شود ٩و  ٧، ۶، ۴فصل ھاي ١١٠١نوپردازان١٣٩٣عليرضا انتظاري

مباني طراحي كتاب۵٩٨۵تشريحيجبراني٢٣٠٣۶انتقال حرارت ۶٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
ھاي صنعتي كوره

دانشگاه ١٣٨٧حسن طوبي
اصفھان

.مطالعه شود ۵و  ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٣٣

 -غالمرضا ملك زادهجك فيليپ ھولمنانتقال حرارتكتاب۶٧۵٣تشريحيجبراني٢انتقال حرارت ٣٩۵٢١٣١٧٠٢۴
محمدحسين كاشاني

حصار

.مطالعه شود ١٠و  ٩و  ٨فصل ھاي ١١٨١جھان فردا١٣٨۵

 -مينا افسري نژادميكروبيولوژي عموميآزمايشي ۵۶٠۶تستي و تشريحيجبراني٢٠١٢ميكروبيولوژي عمومي٧٣٩۵٢١٣١٧٠۴۵
شايسته سپھر

.مطالعه شود ١۴و  ١٠، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ١٧۶٣پيام نور١٣٩١

ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندھاي٨٣٩۵٢١٣١٧٢٠۴
تخميري

مقدمه اي بر كتاب٨٠٨۴تستي و تشريحياختياري٣٠٢۴
ميكروبيولوژي صنعتي

ويتز نيل . مايكل جي
مورگان. ال

 آرش  علي مرتضوي ـ
كوچكي

دانشگاه ١٣٨٧
فردوسي 
مشھد

.مطالعه شود ١۴و  ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨۵٠

ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندھاي٣٩۵٢١٣١٧٢٠۴
تخميري

 Biochemicalكتاب٨۴٨٠تستي و تشريحياختياري
Engineering 

Fundamental (2th 
Edition

Bailey, J. and Ollis, 
D.F

١٣۵۵McGraw-Hill 
Inc.,US

مطالعه  ٣٠۵تا صفحه  ٢٧٧از صفحه  ۵٫١٠بخش  ۵فصل ١۵١۶
شود

ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندھاي٣٩۵٢١٣١٧٢٠۴
تخميري

 Bioprocessكتاب٨۴٨١تستي و تشريحياختياري
Engineering Basic 

Concepts

Michael L Shuler 
and Fikret Kargi

١٣٧٩Prentice Hall١۵۴مطالعه شود) ۵-٨و  ۴-٨، ٣-٨، ٢-٨ (٨، ۴فصل ھاي ٩.

كاربرد رياضيات ومدل كتاب۶۵١٣تشريحياصلي٣٠٢۴رياضيات مھندسي پيشرفته٩٣٩۵٢١٣١٧٢٠۵
سازي در مھندسي 

شيمي

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۵٧دانشگاه تھران١٣٨٣شھره فاطمي

 Bioprocessكتاب٨۴٨١تستي و تشريحياصلي٣٠٢۴پديده ھاي انتقال در صنايع غذايي١٠٣٩۵٢١٣١٧٢٠۶
Engineering Basic 

Concepts

Michael L Shuler 
and Fikret Kargi

١٣٧٩Prentice Hall١۵١۵ مطالعه شود ) ۴،  ٣ ( ۴بخش  ٣فصل.

 Bioprocessكتاب٨۴٨٢تستي و تشريحياصليپديده ھاي انتقال در صنايع غذايي٣٩۵٢١٣١٧٢٠۶
Engineering 

Principles

P. L. Doran١٣٧٣Academic 
Press

.مطالعه شود ٩و  ٧فصل ھاي ١١۵٨

 Transportكتاب٨۵٩٩تستي و تشريحياصليپديده ھاي انتقال در صنايع غذايي٣٩۵٢١٣١٧٢٠۶
Phenomena

Bird, R.B., Stewart, 
W.E. and Lightfoot, 

E.N

١٣٨۴John Wiley & 
Sons, Inc

.مطالعه شود ١١و  ٩، ۵، ٢، ١فصل ھاي ٩٠٠

طراحي عمليات فرآيندھاي صنايع ١١٣٩۵٢١٣١٧٢٠٧
غذايي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴فرآيندھاي پيشرفته مواد غذايي١٢٣٩۵٢١٣١٧٢٠٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي٣٠٢۴بيوتكنولوژي غذايي١٣٣٩۵٢١٣١٧٢٠٩
رضا حاجي حسيني آنزيمولوژيآزمايشي ۵۴٨٠تستي و تشريحياختياري٣٠٢۴تكنولوژي آنزيمھا١۴٣٩۵٢١٣١٧٢٢٣

بھزاد  -بغداد آبادي
المع راد

.مطالعه شود ٧و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٧٩پيام نور١٣٨٩

مدل سازي و شبيه سازي در ١۵٣٩۵٢١٣١٧٢٢۴
صنايع غذايي

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١۶٣٩۵٢١٣١٧٢٢۵
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دانشگاه پيام نور
٠٩:۵۵ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي برق گرايش مدارھاي مجتمع الكترونيك-١۵: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي برق-١٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
حامد امين زاده، الکترونيک آنالوگآزمايشي ١٠٣۵٧تستي و تشريحيجبراني٣٣٠٢۴الكترونيك ٣٣٩۵٢١٣١٩٠۶١

محمد دانايي
.حذف شود ٨و  ۶فصل ھاي ٢٣۴٣پيام نور١٣٩۵

 -سعيد صمدي -بن استريتمن فيزيك الكترونيككتاب۶۶۵٣تشريحيجبراني٣٠٢۴فيزيك الكترونيك۴٣٩۵٢١٣١٩٠٨٠
غالمحسين روئين تن

دانشگاه علم و١٣٨۶
صنعت

به جزء بخش  (٣، )۵-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٧٠٨
تا آخر  ۵٫٧٫٣به جزء بخش  (۵، ۴، )٣٫۴٫۵و  ٣٫۴٫۴ھاي 
به جزء  (٧، )تا آخر فصل ۶٫٣٫۴به جزء بخش  (۶، )فصل

به جزء بخش  (٨، )تا آخر فصل ٧٫۶و  ٧٫١بخش ھاي 
و ) تا آخر فصل  ٨٫٣٫۶و  ٨٫٣۴، ٨٫٣٫٣، ٨٫٣٫٢، ٨٫٢ھاي 
.مطالعه شود ١١فصل 

 Design of Analogكتاب٩٣۵١تشريحيتخصصي٣٠٢۴)CMOS(مدارھاي مجتمع خطي ۵٣٩۵٢١٣١٩١٨١
CMOS integrated 

Circuits

Behzad Razavi١٣٧٩Mc-Graw Hillمطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩٩.

(مدارھاي مجتمع خيلي فشرده۶٣٩۵٢١٣١٩١٨٣
VLSI(

 CMOS VLSI DesignNeil Weste, Davidكتاب٨۴٨٧تستي و تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴
Harris

١٣٨٨arson/Addison
-Wesley

، ١١، ١٠، )٣-٩و  ٢-٩و  ١-٩بخش ھاي  (٩، ٧فصل ھاي ١١٧۶
مطالعه ) به جزء بخش ھاي مقدماتي ( ١۴و  ١٣، ١٢

.شود
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار٧٣٩۵٢١٣١٩١٨۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار٨٣٩۵٢١٣١٩١٨۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٠١١۶آزمايشگاه تخصصي٩٣٩۵٢١٣١٩١٨۶
١٠٣٩۵٢١٣١٩١٨٧VHDL٣٠٢۴١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري---
مدارھاي مجتمع فركانس راديويي١١٣٩۵٢١٣١٩١٨٨

)RFIC(
 RF MicroelectronicsBehzad Razavi١٣٧۶Prentice Hallكتاب٨٢٢٢تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴

PTR
.مطالعه شود ٩و  ٨، ۶، ۵، ۴، ٢، ١فصل ھاي ٢١٢۶

 ,A/D(مبدل ھاي داده مجتمع ١٢٣٩۵٢١٣١٩١٨٩
D/A(

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴

 Design ofكتاب٩٧٣۵تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴مدارھاي مجتمع نوري١٣٣٩۵٢١٣١٩١٩٠
Integrated Circuits 

for Optical 
Communications

Behzad Razavi,١٣٨١Mc Graw 
Hill,inc.

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴سيستم بر تراشه١۴٣٩۵٢١٣١٩١٩١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مدارھاي مجتمع يكپارچه ريز موج١۵٣٩۵٢١٣١٩١٩٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴الكترونيك ليزر١۶٣٩۵٢١٣١٩١٩٣
(مدارھاي مجتمع خطي پيشرفته١٧٣٩۵٢١٣١٩١٩۴

CMOS(
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مدارھاي زيست الكترونيك١٨٣٩۵٢١٣١٩١٩۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مدارھاي مجتمع توان پايين١٩٣٩۵٢١٣١٩١٩۶
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴فيلتر ھاي مجتمع٢٠٣٩۵٢١٣١٩١٩٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴مدارھاي پھن باند٢١٣٩۵٢١٣١٩١٩٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري١٣٠٢۴مباحث ويژه٢٢٣٩۵٢١٣١٩١٩٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٣٠٢۴مباحث ويژه٢٣٣٩۵٢١٣١٩٢٠٠
تئوري و فناوري ساخت افزاره ٢۴٣٩۵٢١٣١٩٢٠٢

ھاي نيم رسانا
 Physics ofكتاب٨٨٠۶تشريحيتخصصي٣٠٢۴

Semiconductor 
Devices

S.M.SZEKWOKK.NG١٣٨۵WILEY 
NTERSCIENCE

١٣و  ١٢و فصل ھاي  ٨، فصل  ۶تا آخر فصل  ١فصل ھاي ٢٢۴٩
.مطالعه شود
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دانشگاه پيام نور
٠٩:۵٨ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي برق گرايش افزاره ھاي ميكرو و نانو الكترونيك-١۶: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي برق-١٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
حامد امين زاده، الکترونيک آنالوگآزمايشي ١٠٣۵٧تستي و تشريحيجبراني٣٣٠٢۴الكترونيك ٣٣٩۵٢١٣١٩٠۶١

محمد دانايي
.حذف شود ٨و  ۶فصل ھاي ٢٣۴٣پيام نور١٣٩۵

 -سعيد صمدي -بن استريتمن فيزيك الكترونيككتاب۶۶۵٣تشريحيجبراني٣٠٢۴فيزيك الكترونيك۴٣٩۵٢١٣١٩٠٨٠
غالمحسين روئين تن

دانشگاه علم و١٣٨۶
صنعت

به جزء بخش  (٣، )۵-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٧٠٨
تا آخر  ۵٫٧٫٣به جزء بخش  (۵، ۴، )٣٫۴٫۵و  ٣٫۴٫۴ھاي 
به جزء  (٧، )تا آخر فصل ۶٫٣٫۴به جزء بخش  (۶، )فصل

به جزء بخش  (٨، )تا آخر فصل ٧٫۶و  ٧٫١بخش ھاي 
و ) تا آخر فصل  ٨٫٣٫۶و  ٨٫٣۴، ٨٫٣٫٣، ٨٫٣٫٢، ٨٫٢ھاي 
.مطالعه شود ١١فصل 

 Semiconductorكتاب٩٧٣۴تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴افزاره ھاي نيم رسانا۵٣٩۵٢١٣١٩٢٠١
Devices, Physics 
and Technology, 

٣rd Ed

S.M.Sze and M.K. 
Lee,

١٣٩١Wiley١۵۴مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣فصل ھاي ٣.

تئوري و فناوري ساخت افزاره ۶٣٩۵٢١٣١٩٢٠٢
ھاي نيم رسانا

 Physics ofكتاب٨٨٠۶تشريحيتخصصي الزامي٣٠٢۴
Semiconductor 

Devices

S.M.SZEKWOKK.NG١٣٨۵WILEY 
NTERSCIENCE

١٣و  ١٢و فصل ھاي  ٨، فصل  ۶تا آخر فصل  ١فصل ھاي ٢٢۴٩
.مطالعه شود

 Design of Analogكتاب٩٣۵١تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴)CMOS(مدارھاي مجتمع خطي ٧٣٩۵٢١٣١٩٢٠٣
CMOS integrated 

Circuits

Behzad Razavi١٣٧٩Mc-Graw Hillمطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩٩.

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٠١١۶آزمايشگاه تخصصي٨٣٩۵٢١٣١٩٢٠۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴ابر رسانايي٩٣٩۵٢١٣١٩٢٠۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار١٠٣٩۵٢١٣١٩٢٠۶
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار١١٣٩۵٢١٣١٩٢٠٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴الكترونيك كوانتومي١٢٣٩۵٢١٣١٩٢٠٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴الكترونيك نوري١٣٣٩۵٢١٣١٩٢٠٩
 Design ofكتاب٩٧٣۵تشريحيتخصصي انتخابي٣٠٢۴مدارھاي مجتمع نوري١۴٣٩۵٢١٣١٩٢١٠

Integrated Circuits 
for Optical 

Communications

Behzad Razavi,١٣٨١Mc Graw 
Hill,inc.

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴بلورھاي فوتوني١۵٣٩۵٢١٣١٩٢١١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴نانو الكترونيك١۶٣٩۵٢١٣١٩٢١٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴زيست حسگرھا١٧٣٩۵٢١٣١٩٢١٣
مشخصه يابي مواد و افزاره ھاي ١٨٣٩۵٢١٣١٩٢١۴

نيم رسانا
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴الكترونيك نوري پيشرفته١٩٣٩۵٢١٣١٩٢١۵
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴فيزيك حالت جامد پيشرفته٢٠٣٩۵٢١٣١٩٢١۶
شبيه سازي افزاره ھاي نيم ٢١٣٩۵٢١٣١٩٢١٧

رسانا
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري١٣٠٢۴مباحث ويژه٢٢٣٩۵٢١٣١٩٢١٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٣٠٢۴مباحث ويژه٢٣٣٩۵٢١٣١٩٢١٩
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دانشگاه پيام نور
٠٩:۴٧ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

الكترونيك-مھندسي برق-١٨: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي برق-١٩: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.حذف شود ٨و  ۶فصل ھاي ٢٣۴٣پيام نور١٣٩۵حامد امين زاده، محمد داناييالکترونيک آنالوگآزمايشي ١٠٣۵٧تستي و تشريحيجبراني٣٣٠٢۴الكترونيك ٣٣٩۵٢١٣١٩٠۶١
تحليل و طراحي كتاب۶٨٧۵تستي و تشريحيجبراني٣٠٢۴مدارھاي مخابراتي۴٣٩۵٢١٣١٩٠۶٨

مدارھاي مخابراتي 
ويراست دوم

به جزء بخش ١٠-٣تا آخر بخش ھاي  ( ٣، ٢،١فصل ھاي ٢٠۴٧نص١٣٩٣محمدحسن نشاطي
 ٧، )٧-۶به جزء بخش  (۶، )١٠-۵به جزء بخش  (۵، )٧-٣
به (١٠، ) ٧-٩به جزء بخش  (٩، ٨، )۶-٣- ٧تا آخر بخش ( 

) ۵-١١تا آخر بخش ( ١١و ) ۵-١٠و١٠-۴-۵جزء بخش ھاي 
.مطالعه شود

 -سعيد صمدي -بن استريتمن فيزيك الكترونيككتاب۶۶۵٣تشريحيجبراني٣٠٢۴فيزيك الكترونيك۵٣٩۵٢١٣١٩٠٨٠
غالمحسين روئين تن

دانشگاه علم و١٣٨۶
صنعت

به جزء بخش  (٣، )۵-٢به جزء بخش  (٢، ١فصل ھاي ٧٠٨
تا آخر  ۵٫٧٫٣به جزء بخش  (۵، ۴، )٣٫۴٫۵و  ٣٫۴٫۴ھاي 
به جزء  (٧، )تا آخر فصل ۶٫٣٫۴به جزء بخش  (۶، )فصل

به جزء بخش  (٨، )تا آخر فصل ٧٫۶و  ٧٫١بخش ھاي 
و ) تا آخر فصل  ٨٫٣٫۶و  ٨٫٣۴، ٨٫٣٫٣، ٨٫٣٫٢، ٨٫٢ھاي 
.مطالعه شود ١١فصل 

 Design of Analogكتاب٩٣۵١تشريحياصلي٣٠٢۴طراحي مدارھاي مجتمع خطي۶٣٩۵٢١٣١٩١٠٧
CMOS integrated 

Circuits

Behzad Razavi١٣٧٩Mc-Graw Hillو  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨٠٨
.مطالعه شود ١۴

CMOS VLSI DesignNeil Weste, David Harris١٣٨٨arson/Addisonكتاب٨۴٨٧تستي و تشريحيتخصصي اختياريVLSI٣٠٢۴طراحي مدارھاي ٧٣٩۵٢١٣١٩١٠٩
-Wesley

، ١١، ١٠، )٣-٩و  ٢-٩و  ١-٩بخش ھاي  (٩، ٧فصل ھاي ١١٧۶
مطالعه ) به جزء بخش ھاي مقدماتي ( ١۴و  ١٣، ١٢

.شود
تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات ٨٣٩۵٢١٣١٩١١٠

١نيمه ھادي 
 Physics ofكتاب٨٨٠۶تشريحياصلي٣٠٢۴

Semiconductor 
Devices

S.M.SZEKWOKK.NG١٣٨۵WILEY 
NTERSCIENCE

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩٩

طراحي مدارھاي الكترونيكي ٩٣٩۵٢١٣١٩١١١
)فركانس باال(

 RF MicroelectronicsBehzad Razavi١٣٧۶Prentice Hallكتاب٨٢٢٢تشريحياصلي٣٠٢۴
PTR

--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي١٣٠٢۴كوانتوم الكترونيك ١٠٣٩۵٢١٣١٩١١٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياصلي١٣٠٢۴ادوات نيمه ھادي ھاي ١١٣٩۵٢١٣١٩١١٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري١٣٠٢۴مباحث ويژه در الكترونيك ١٢٣٩۵٢١٣١٩١١۴
تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات ١٣٣٩۵٢١٣١٩١١۵

٢نيمه ھادي 
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٣٠٢۴مباحث ويژه در الكترونيك ١۴٣٩۵٢١٣١٩١١۶
 Discrete- Timeكتاب٨٢٣۶تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴پردازش سيگنال ديجيتال١۵٣٩۵٢١٣١٩١١٧

Signal Processing
Alan V.Oppenheim-Ronald 

w.schafer
١٣٨٨Prentice Hall 

pearson
--

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٣٠٢۴ميكرو پروسسور١۶٣٩۵٢١٣١٩١١٨
كاربرد ميكروپروسسورھا ١٧٣٩۵٢١٣١٩١١٩

وسيستم ھاي كامپيوتري در 
صنعت

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٣٠٢۴

رياضيات مھندسي پيشرفته١٨٣٩۵٢١٣١٩١٢٠
)آموزش محور(

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶

طراحي مدارھا و شبكه به ياري ١٩٣٩۵٢١٣١٩١٢١
)آموزش محور(كامپيوتر

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيتخصصي اختياري٢٠١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار٢٠٣٩۵٢١٣١٩١٢٢
-)تحقيق و تتبع نظري ( سمينار ٢١٣٩۵٢١٣١٩١٢٣

آموزش محور
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧٩١نص١٣٩۴جابر الونديAVRميكروكنترلرھا كتاب٨٢٠٩تستي و تشريحيجبراني٣٠٢۴ميكروپروسسورھا٢٢٣٩۵٢١۵١١٠٩٣

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١٢:٠۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

شناسايي وانتخاب مواد مھندسي-مھندسي مواد-١٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره فني و مھندسي-١٣: دانشكده 

مھندسي مواد-٢١: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننوع درسنام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
ناشرانتشار

كد 
شرح 
شرح پيوستپيوست

تعداد ساعتواحد

عمليتئوريعت
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيپايان نامه ٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
--چاپ موجود١٣٠٠-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستيفرھنگي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
دانشگاه بين ١٣٩١احمد رزاقيانخواص فيزيكي موادكتاب۵٩۴٣تشريحيجبراني١٣٠٣۶خواص فيزيكي مواد ٣٣٩۵٢١٣١۵٠٧١

المللي خميني
.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٧۴٧

اي بر  مقدمهكتاب٧۵٧٩تشريحيجبراني٣٠٣۶شيمي فيزيك مواد۴٣٩۵٢١٣١۵٠٧٣
جلد-ترموديناميك مواد

)ويراست سوم (١

جھاد ١٣٩١علي سعيديديويد گاسكل
دانشگاھي 

دانشگاه 
صنعتي 
اصفھان

.مطالعه شود ۶و  ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي ٨۴٨

مركز نشر ١٣٩٢شھره شھيديجورج ديترمتالوژي مكانيكيكتاب۶٠٧١تشريحيجبراني١٣٠٣۶خواص مكانيكي مواد۵٣٩۵٢١٣١۵٠٧٧
دانشگاھي

 ١٢-٣و  ١١-٣به جز بخش ھاي  ۶تا پايان فصل  ١از فصل ٣٣۴
.مطالعه شود

اصول ريخته گري كتاب۶۶٢٢تشريحيجبراني١٣٠٢۴ريخته گري ۶٣٩۵٢١٣١۵٠٧٩
 -متالوژي ( 

)تكنولوژي 

دانشگاه علم و١٣٩٠جالل حجازي
صنعت

.مطالعه شود ١٢و  ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵فصل ھاي ١١٢٩

 introduction toكتاب٩٢١٧تشريحياجباري٣٠٢۴تئوري نابجايي ھا٧٣٩۵٢١٣٢١٠٠١
Dislocations,Fifth 

Edition

Derek 
Hull,D.J.Bacon

١٣٨٩Butterworth-
Heinemann 
Publications

.پيوست ھا حذف شود۵٠۶

اي بر  مقدمهكتاب٧۵٨٠تشريحياجباري٢٠١۶ترموديناميك پيشرفته مواد٨٣٩۵٢١٣٢١٠٠٢
جلد-ترموديناميك مواد

٢

جھاد ١٣٩٠علي سعيديديويد گاسكل
دانشگاھي 

دانشگاه 
صنعتي 
اصفھان

.تا آخر کتاب مطالعه شود ٩از فصل ٣٨١

 Fundamentals ofكتاب٩٢١٨تشريحياجباري٣٠٢۴فرايندھاي انجماد پيشرفته٩٣٩۵٢١٣٢١٠٠٣
Solidification,Third 

Edition

W.Kurz and 
D.j.Fisher

١٣٧٠Trans Tech 
Publications

.پيوست ھا حذف شود۵٠۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٢٠١۶تغيير حالتھاي متالورژيكي١٠٣٩۵٢١٣٢١٠٠۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٢٠١۶روشھاي پيشرفته مطالعه مواد١١٣٩۵٢١٣٢١٠٠۵
آزمايشگاه روش ھاي پيشرفته ١٢٣٩۵٢١٣٢١٠٠۶

مطالعه مواد
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري٠١١۶

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶نفوذ در جامدات١٣٣٩۵٢١٣٢١٠٠٧
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶مطالب ويژه١۴٣٩۵٢١٣٢١٠٠٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶پليمر پيشرفته ١۵٣٩۵٢١٣٢١٠٠٩
خطاھاي اندازه گيري در تحقيق ١۶٣٩۵٢١٣٢١٠١٠

مواد
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياجباري١٠٨

---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶شبيه سازي در مھندسي مواد١٧٣٩۵٢١٣٢١٠١١
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶كامپوزيت ھا١٨٣٩۵٢١٣٢١٠١٢
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶مكانيك شكست١٩٣٩۵٢١٣٢١٠١٣
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶كنترل كيفيت پيشرفته٢٠٣٩۵٢١٣٢١٠١۴
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار تحقيق و تتبع نظري٢١٣٩۵٢١٣٢١٠١۶
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶روش ھاي المان محدود٢٢٣٩۵٢١٣٢١٠١٨
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶متالورژي پودر پيشرفته٢٣٣٩۵٢١٣٢١٠١٩
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحياختياري٢٠١۶تئوري الكتروني مواد٢۴٣٩۵٢١٣٢١٠٢٠
---١٣٠٠--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحيسمينار٢٠١۶سمينار٢۵٣٩۵٢١٣٢١٠٢١

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٦:١١
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

يتاعالطا ياهمتسيس تيريدم شيارگ تاعالطا يروانف يسدنهم-١٤ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
رتويپماك يسدنهم-٢٢ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
-يمق داژنرفعجنمسرپ سارگوررازفا مرن يسدنهمباتك۶٧٩٧يحيرشت و يتست١٣٠٣٠رازفا مرن يسدنهم٢٣٩۵٢١١١۵١۴۶

يبارحم
 هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفراگن شناد١٣٩٣٢٠١۴

.دوش
-يمق داژنرفعجنمسرپ سارگوررازفا مرن يسدنهمباتك۶٧٩٧يحيرشت و يتست٢٣٠٣٠رازفا مرن يسدنهم٣٣٩۵٢١١١۵١۵٠

يبارحم
.دوش هعلاطم٢٣ لصف رخآ ات١٢ لصف زاراگن شناد١٣٩٣٢٠١۴

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح۴٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.دوش هعلاطم١١ و١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢ ياھ لصفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۵رف جات گنشوھ ريمارازفا مرن هعسوت تيريدم يشيامزآ٩٧٧۵يحيرشت٣٠٢۴رازفا مرن هعسوت تيريدم۵٣٩۵٢١٣٢٢٠٣٧
 و تاعالطا يروانف رد كيژتارتسا تيريدمباتك٩٣٨۶يتست٣٠٢۴كيژتارتسا يزير همانرب۶٣٩۵٢١٣٢٢٠٣٨

يكينورتكلا راك و بسك
 ،رف جات گنشوھ ريمانسردنا تشربلآ ، يسالج قيفوت

راگزيھرپ يدهم دمحم
زاميات١٣٩٣٢٠١۴

هميهف ،روپ يلق دمحمتومرد كم كيرتاپ،پراش كلاراك و بسك ياھدنيآرف يسدنهم زابباتك٩٣٧۵يحيرشت٣٠٢۴يراجت ياھدنيارف ددجم يسدنهم٧٣٩۵٢١٣٢٢٠٣٩
تعفر اتيزآ ،يا هچنغ

رگن يتآ١٣٩٣٢٠١۴

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٨٣٩۵٢١٣٢٢٠۴۶
Systems Analysis And Design In Aباتك٩۵٩٢يحيرشت٣٠٢۴يتاعالطا يجنس زاين٩٣٩۵٢١٣٢٢٠۴٧

Changing World, Sixth Edition
John W. Satzinger, Robert B.

Jackson, Stephen D. Burd
١٣٩٠٢٠١٢course

technology
.دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ياھ لصف

Concepts in Enterprise Resourceباتك٩۵٨٨يحيرشت٣٠٢۴نامزاس عبانم يزير همانرب١٠٣٩۵٢١٣٢٢٠۴٨
Planning,Fourth Edition

Ellen F. Monk, Bret J. Wagner١٣٩١٢٠١٣course
technology

Data Mining: Concepts andباتك١٠٣٢٩يحيرشت و يتست٣٠٢۴يواك هداد و هداد ياھرابنا١١٣٩۵٢١٣٢٢٠۵٠
Techniques, Third Edition

Jiawei Han, Micheline Kamber,
Jian Pei

١٣٩٠٢٠١٢Morgan
Kaufman,Elsevier
دوش هعلاطم١٠ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

Knowledge Management Systemsباتك٩۵٩٩يحيرشت٣٠٢۴شناد تيريدم١٢٣٩۵٢١٣٢٢٠۵١
and Processes

Irma Becerra-Fernandezand
Rajiv Sabherwal

١٣٨٨٢٠١٠M.E.sharpeدوش هعلاطم١٣ و٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

Decision Support System andباتك٨۴٩٧يحيرشت و يتست٣٠٢۴راي ميمصت ياهمتسيس١٣٣٩۵٢١٣٢٢٠۵٢
Intelligent Systems

E. Turban, J E.Aronson١٣٨٣٢٠٠۵Prentice Hall ,
7th Edition

.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

Fundamentals of Software TestingBernard Homès١٣٩٠٢٠١٢Wileyباتك٩۵٨١يحيرشت٣٠٢۴رازفا مرن يرادهگنو تست١۴٣٩۵٢١٣٢٢٠۵٣
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس و قيقحت شور١۵٣٩۵٢١٣٢٢٠۵۴
 امھ ،يدمحم رايرهش....efraim turban andيتيريدم درکيور :يراجت شوھباتك٩۵٩٨يحيرشت٢٠١۶يراجت شوھ١۶٣٩۵٢١٣٢٢٠۵۵

 اسهم ،اشاپدھاز
يفجن

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴
 هجاوخ
 نيدلاريصن
يسوط

.دوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

,Introduction to Information RetrievalChristopher D. Manningباتك١٠٢٨٨يحيرشت٢٠١۶بو يور تاعالطا يبايزاب و هريخذ١٧٣٩۵٢١٣٢٢٠۵۶
Prabhakar Raghavan, Hinrich

Schutze

١٣٨۶٢٠٠٨Cambridge
University

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم٢٠ و١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴

هميهف ،روپ يلق دمحمتومرد كم كيرتاپ،پراش كلاراك و بسك ياھدنيآرف يسدنهم زابباتك٩٣٧۵يحيرشت٣٠٢۴يراجت ياھدنيارف ددجم يسدنهم١٨٣٩۵٢١٣٢٢٠٨٠
تعفر اتيزآ ،يا هچنغ

رگن يتآ١٣٩٣٢٠١۴

 يروانف ياھ هژورپ لرتنكو تيريدم١٩٣٩۵٢١۵١٢٠٠١
تاعالطا

 يروانف ياھ هژورپ لرتنك و تيريدم يشيامزآ۵۴٢١يتست٣٠٢۴
تاعالطا

 دازرف-روپانالوم نيماراكوچرام .يت كج
يرسدور روپ يبيبح

 هعلاطم١٤ و١٢ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠
 ياربMS Project رازفامرن زا دنناوتيم نايوجشناد .دوش

Caseدنيامن هدافتسا اهلاثم و اھ.
 يروانف كيژتارتسا تيريدم٢٠٣٩۵٢١۵١٢٠٠٢

تاعالطا
Information Technologyباتك٨۴٠۴يتست٣٠٣٠

Management and Strategy
Chew and Gottschalk١٣٨٧٢٠٠٨Information

Science
Reference

.دوش هعلاطم٧ و٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩٥/١١/٠٦ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١٧:٢٣
١ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

زكيتابر و يعونصم شوھ شيارگ رتويپماك يسدنهم-١٦ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديسدنهم و ينف-١٣ : هدكشناد
رتويپماك يسدنهم-٢٢ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو٦( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يھارف دمحا-اهنت رفعجاھ متيروگلا يحارط و ليلحت يشيامزآ۵٢٩٠يحيرشت و يتست٣٠٣۶اهمتيروگلا يحارط٢٣٩۵٢١١١۵١۴٢
دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 ياهمتسيس و يعونصم شوھ۴٣٩۵٢١٣٢٢٠١٩

هربخ
.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفهنايار مولع١٣٩۴٢٠١۵يمق داژن رفعجگيورون رتيپ و لسار تراوتسا)نيون يتفايھر (يعونصم شوھباتك۵٨٠٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴

Machine LearningTom M. Mitchell١٣٧۵١٩٩٧McGraw Hillباتك٩٨٠۵يحيرشت٣٠٢۴نيشام يريگداي۵٣٩۵٢١٣٢٢٠۶٢
رون مايپ١٣٩٠٢٠١١اشاپ هللا نيعيفداصت ياھدنيارفيعطق۵٠٠۶يحيرشت و يتست٣٠٢۴يفداصت ياھدنيارف۶٣٩۵٢١٣٢٢٠۶٣
Computational Intelligencesecondباتك٩٨٠۶يحيرشت٣٠٢۴يلماكت شنايار٧٣٩۵٢١٣٢٢٠۶۴

Edition(An Introduction(
Andries P. Engelbrecht١٣٨۵٢٠٠٧John Wiley &

Sons
 ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،١ ياھ لصف

.دوش هعلاطم١٩ و١٨
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس٨٣٩۵٢١٣٢٢٠۶۵
 يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس٩٣٩۵٢١٣٢٢٠۶۶

)روحم شزومآ
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶

Machine Translation: Its Scope andباتك١٠٢٨٩يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(ينيشام همجرت١٠٣٩۵٢١٣٢٢٠۶٧
Limits

Yorick Wilks١٣٨٧٢٠٠٩Springer

Reinforcement Learning: Anباتك١٠٢٩٠يحيرشت٢٠١۶)روحم شزومآ(يتيوقت يريگداي١١٣٩۵٢١٣٢٢٠۶٨
Introduction

Richard S. Sutton, Andrew G.
Barto

١٣٧۶١٩٩٨MIT Press

Pattern Recognition and Machineباتك٩٩۴٢يحيرشت٣٠٢۴وگلا يياسانش١٢٣٩۵٢١٣٢٢٠۶٩
Learning

Christopher M. Bishop١٣٨۴٢٠٠۶Springerدوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

 :يعونصم يبصع ياھهكبش ينابمباتك۶٨٨۴يحيرشت٣٠٢۴يبصع ياھ هكبش١٣٣٩۵٢١٣٢٢٠٧٠
اھدربراك و اھمتيروگلا ،اھراتخاس

 يربك ،يسيو يداھتساف نارول
 ديعس و يرخافم
يكروش يرقاب

.دوش فذح٥ لصفصن١٣٩۵٢٠١۶

Foundations of Statistical Naturalباتك٩٩۴٣يحيرشت٣٠٢۴يعيبط ياھ نابز شزادرپ١۴٣٩۵٢١٣٢٢٠٧١
Language Processing

Christopher D. Manning and
Hinrich Schutz

١٣٧٧١٩٩٩MIT Press١٢ و١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم

Computer Vision: Algorithm Andباتك٨۴٩٢يحيرشت٣٠٢۴رتويپماك يئانيب١۵٣٩۵٢١٣٢٢٠٧٢
Applications

Richard Szeliski١٣٨٩٢٠١١Springerدوش هعلاطم١٤ و١٢ ،١١ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تيآ ديعسديسراتفگ لانگيس شزادرپ ينابم يشيامزآ۵٣٩٢يحيرشت٣٠٢۴يمقر يزادرپراتفگ١۶٣٩۵٢١٣٢٢٠٧٣
Digital Image ProcessingRafael C. Gonzalez andباتك٨۵٠٢يحيرشت٣٠٢۴يمقر يزادرپريوصت١٧٣٩۵٢١٣٢٢٠٧۴

Richard E. Woods
١٣٨٠٢٠٠٢Prentice Hall,

2nd Edition
 ،٢-٦ ،١-٦ ياھ شخب طقف( ٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم٨ لصف و )٤-٦ و٣-۶

Data Mining: Concepts andباتك١٠٣٢٩يحيرشت٣٠٢۴هتفرشيپ يواك هداد١٨٣٩۵٢١٣٢٢٠٧۶
Techniques, Third Edition

Jiawei Han, Micheline Kamber,
Jian Pei

١٣٩٠٢٠١٢Morgan
Kaufman,Elsevier
دوش هعلاطم١٠ و٨ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴راتفگ يزاسهب و مواقم يئاسانش١٩٣٩۵٢١٣٢٢٠٧٧
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٢۴يعونصم شوھ رد١ هژيو ثحابم٢٠٣٩۵٢١٣٢٢٠٧٨
Discrete-Time Signal Processing, 3rdباتك١٠٣٢٠يحيرشت٣٠٢۴يمقر ياھ لانگيس شزادرپ٢١٣٩۵٢١٣٢٢٠٧٩

edition
Alan V. Oppenheim, Ronald W.

Schafer, John R. Buck
١٣٨٧٢٠٠٩Prentice-Hallدوش هعلاطم٥ و٤ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:08
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

)نيمزرس شيامآو يبايزرا(تسيز طيحم-يعيبط عبانم يسدنهم-10 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390رادروخرب هشفنبتسيز طيحم تخانشهمانسرد5339يتست20161تسيزطيحم تخانش239521121050
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح339521220658
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20161يتسيز عونت439521411147
 ديس-يليلجريم رغصا يلع ديستسيز طيحم يبايزرا يشيامزآ8865يتست20121تسيزطيحم يبايزرا539521411148

 يرب نيسح-يليلجريم اضريلع
يئوقربا

--رون مايپ1392

--رون مايپ1394يناوضر دمحميعيبط عبانم تيريدم و نيناوق يشيامزآ9415يتست20121يعيبط عبانم تيريدمو نيناوق639521411158
.دوش هعلاطم رخآ ات46 هحفص زا297رون مايپ1389يكيناخ يشخب اضرمالغتسيز طيحم يگدولآهوزج7016يتست20161كاخ و بآ يگدولآ739521411230
 قطانمو ناراد هرهم تيريدم839521411410

هدش تظافح
 روصنمريالكنيس نكيرتنا دلانور ينوتنآشحو تايح تيريدم و يسانش موبباتك7875يتست20161

ميرگ-يقادصم
يلاك

 ماما هاگشناد1389
اضر

 هعلاطم17 و15 ،14 ،12 ،9 ،8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف830
.دوش

--نارهت هاگشناد1392مودخم ديجمنيمزرس شيامآ هدولاشباتك6496يتست20161نيمزرس شيامآ939521411411
 ييايفارغج تاعالطا متسيس1039521411412

تسيز طيحمرد
 طيحم رد ييايفارغج تاعالطا متسيس يشيامزآ10411يتست118161

تسيز
--رون مايپ1395نارماک هدازيلو ليلخ

--رون مايپ1395ينارآ يتريغ اليليتعنص يگدولآ يشيامزآ10366يتست2116162يتعنص يگدولآ1139521411413
 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك6225يتست20162قيقحت شور1239521411414

يزرواشك
 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج1390
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت1083رانيمس1339521411415
 شيامآو يدربراك نيمزرس يبايزراباتك7880يتست118162نيمزرس يبايزرا1439521411416

نيمزرس
--كلپ1390يرقاب نسحم

 نامزاس1374ناينونجم كيرنھناريا هدش تظافح قطانمباتك8788يتست20162هاگتسيز درب تيفرظ نييعت1539521411417
 طيحم تظافح
سيز

.دوش هعلاطم2 لصف631

 و يتست2116163هتفرشيپ يرامآ ياھ شور1639521411418
يحيرشت

 يلع دمحم-يريصن زيورپيرامآ هتفرشيپ ياھ شور يشيامزآ9855
يياقآرفعج-يميھاربا

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757رون مايپ1394

--ارتيم1384يرونم دوعسميطيحم تسيز تارثا يبايزراباتك8048يتست20163هعسوت تارثا يبايزرا1739521411419
.دوش هعلاطم3 و2 ،1 ياھ لصف717تمس1392يعيبر هدازيلع نسح)دربراكو لوصا(رود زا شجنسباتك7456يتست2116163يليمكت رودزا شجنس1839521411420
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت118163يزير همانربو يبايزرا هاگراك1939521411421
 نيمزرس يا هنايار شيامآ2039521411423

)روحم شزومآ (
 اضريلع- هداز نيسح اضر ديسGISييايفارغج تاعالطا ياھ متسيسباتك7881يتست20164

يروخ ديب
 داهج1392

 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف799

 فارگوتراك( يھايگ ياھ هشقن2139521411424
)روحم شزومآ ()يھايگ

عبانم تاعلاطمرد يفارگويزيفو يفارگوتراكباتك7882يتست20164
يعيبط

 نيدباعلا نيزديس
 يمراص يلعدمحم،ينيسح
هزات يدهم،ينيئان

 نامزاس1389
 داهج تاراشتنا
يھاگشناد

--

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2239521411437
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:24
2 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يزرواشك يژولونكتويب-يزرواشك يسدنهم-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1391رهپس هتسياش-داژن يرسفا انيميمومع يژولويبوركيم يشيامزآ5606يتست20161يمومع يژولويبوركيم239521112069
 ناماس- هاشيلاع-يديما روصنميھايگ كيتنژوتيسباتك6493يتست20161كيتنژوتيس339521112070

رف
.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،6 ياھ لصف1147نارهت هاگشناد1391

-يدمص-يدزي نوارب.ا يتيلوكلوم هاگديد زا كيتنژباتك6487يتست20162يتامدقم يلوكلوم كيتنژ439521112071
 هداز يلو

 هعلاطم باتك رخآ ات17 لصف زا و12 لصف رخآ ات1 لصفزا423نارهت هاگشناد1391
.دوش

 دوعسم ،يميھاربا يلع دمحميژولونكتويب ينابم يشيامزآ9742يتست20162يتامدقم يھايگ يژولونكتويب539521112072
رف ديحوت

--رون مايپ1394

 يھايگ يژولونكتويب هاگشيامزآ639521112073
يتامدقم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01322

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01321كيتنژوتيس هاگشيامزآ739521112074
 و يميھاربا يلعدمحم رتكدكيتنژ يسدنهم ينابم و لوصا يشيامزآ9173يتست20163كيتنژ يسدنهم839521112075

 زايلئا و رفديحوت دوعسم
كينيدمحا

--رون مايپ1393

- ينام1391يحلاص لوسريلوكلوم و يلولس يژولويب زا يثحابمباتك8753يتست20161يلوكلوم يلولس يژولويب939521112076
 مولع هاگشناد
زپ

.دشاب يم فذح14 و13 ,12 ,4 ,3 ياھ لصف2611

 هعلاطم21 و20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ياھ لصف977نارهت هاگشناد1390يرفص دمحميزرواشك يميشويب ينابمباتك6526يتست20161يميشويب1039521114094
.دوش

 كيردس-يروالك لشيم نيجهداس نابز هب كيتامروفناويبباتك8059يتست20163يژولونكتويبردرتويپماكدربراك1139521115216
مادرتون

 و روپدارم ارھز
 هللادبع
نايمساق

 تسيز هناخ1390
يسانش

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف779

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح1239521220658
 مولع هاگشناد1390هاوخ يدمحا ...ادسايليمكت تاتابن حالصاباتك7885يتست20162يليمكت تاتابن حالصا1339521411019

 و يزرواشك
يعيبط عبانم

.دوش هعلاطم16 و12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف857

 ياهتفاب تشكو يدايدزازير1439521411020
يھايگ

--نارهت هاگشناد1391يديما روصنم-ييابطابطيھايگ لولس و تفاب تشكباتك6519يتست20163

 تشكو يدايدزازير هاگشيامزآ1539521411021
يھايگ ياهتفاب

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01323

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11083 رانيمس1639521411022
 و لوصا( يھايگ دشر هدننك ميظنت داومباتك8790يتست20162اهتفابزيامتو يھايگ ياهنومروھ1739521411024

)دربراك
 داهج1389روپ ليعامسا- يحتف ...ا تردق

 يھاگشناد
دهشم

--

--رون مايپ1390يردان زيگنا حوريمومع ينابغاب يشيامزآ5298يتست20161يمومع ينابغاب1839521411184
--رون مايپ1389انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق4954يتست20161كيتنژ1939521411185
 داهج1391يرقاب اضرلادبع ، يسراف دمحممراهچ شياريو- تاتابن حالصا لوصاباتك6229يتست20161تاتابن حالصا لوصا2039521411186

 يھاگشناد
 هاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم15 و14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف1189

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف747رون مايپ1390نايلوسر اضرمالغيرظن- تافآ عفد و يسانش هرشحهمانسرد5078يتست20161يھايگ ياهيراميبو تافآ2139521411187
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 ياھ لصف882رون مايپ1391توخا دومحم ديسيرظن- يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ5554يتست1يھايگ ياهيراميبو تافآ39521411187

 دنمورين هدازآ- روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ5521يتست20161يعارز ناھايگ يژولويزيف2239521411188
يرفعج نلھ-

--رون مايپ1389

-يعلاط اضريلع-يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ5295يتست20161يزرواشك ياهشيامزآ حرط2339521411242
يربكا يلعمالغ

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757رون مايپ1390

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك6225يتست20161يتسيز مولع رد قيقحت شور2439521411243
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج1390
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805
.دوش هعلاطم

 هاگشناد1388يقرشم روصنمکراپ نوميسو لاد يمرژاهيرتكاب يلوكلوم كيتنژباتك8710يتست20164)روحم شزومآ (اهبوركيم كيتنژ2539521411244
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ياھ لصف1053

 و تعارز رد يژولونكتويب دربراك2639521411245
) روحم شزومآ (تاتابن حالصا

 و يھايگ كيتنژ رد يلوكلوم ياھرگناشنباتك6561يتست20164
يژولونكتويب

 يب اضردمحمگنينمود
 نايرصان-اتمھ
ينامز-ينابايخ

--نارهت هاگشناد1390
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:24
2 زا2 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يزرواشك يژولونكتويب-يزرواشك يسدنهم-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 و تعارز رد يژولونكتويب دربراك39521411245

) روحم شزومآ (تاتابن حالصا
 و يلوكلوم يژولويب يلمع ياھدربراكباتك8742يتست4

يھايگ
 اضرلادبعيرنھ تربار

 يدزيا-يرقاب
يدنبرد

 هاگشناد1391
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم4 و2 ياھ لصف994

 رد يژولونكتويب دربراك هاگشيامزآ2739521411246
 شزومآ (تاتابن حالصا و تعارز
) روحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01324

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت1084) روحم شزومآ ( 2رانيمس2839521411247
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2939521411437

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 و يتست20164)روحم شزومآ()2(يرتمويب3039521411440
يحيرشت

 يلع دمحم-يريصن زيورپيرامآ هتفرشيپ ياھ شور يشيامزآ9855
يياقآرفعج-يميھاربا

دوش فذح8 و3 ياھ لصف2243رون مايپ1394
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:33
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يزرواشكداصتقا- يزرواشك يسدنهم-12 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 نيسح- يرتنالك ليلخيزرواشك هعسوت داصتقا يشيامزآ5352يتست20121يزرواشك هعسوتداصتقا239521121020

يمف يلعنابعش
--رون مايپ1390

--نارهت هاگشناد1390يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك6524يتست30241يجنسداصتقا339521121033
--رون مايپ1390يشاك دادادخ داھرف1 نالك داصتقا يشيامزآ5125يتست130121 نالكداصتقا439521121036
 دومحم- ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا رد قيقحت ياهشور يشيامزآ5281يتست20161قيقحت شور539521121067

يليلخ
--رون مايپ1389

 و يتست30241هتفرشيپدرخداصتقا639521121068
يحيرشت

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757اسر1388نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ)يضاير برقت( درخداصتقا يروئتباتك7642

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح739521220658
نابعش يدهم-يدومحم لضفلاوبا)1(درخ داصتقا يشيامزآ10336يتست130181درخداصتقا839521221025

هداز
--رون مايپ1395

 و يتست230241 نالكداصتقا939521411008
يحيرشت

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805ين1392يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك6715
.دوش هعلاطم

 و يتست20161يليمكت يزرواشك تيريدم1039521411009
يحيرشت

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف799هيمورا هاگشناد1391دب نالسرا اضر دمحميك يد دلانوريرورپمادو يزرواشك ياھدحاو تيريدمباتك8774

 و يتست20162يليمكت يزرواشك هعسوت1139521411010
يحيرشت

.دوش هعلاطم35 لصف رخآ ات27 لصف زا مود شخب464ين1391نايغاب هرق يضترم1 دلج هعسوت و دشر داصتقاباتك6712

 و يتست2يليمكت يزرواشك هعسوت39521411010
يحيرشت

 لصف3 شخب و49 و48 ،47 ،41 ،40 ،39 ياھ لصف6ين1390نايغاب هرق يضترم2 دلج هعسوت و دشر داصتقاباتك6713
.دوش هعلاطم51 و50 ياھ

 و يتست20162يا هنومن يريگرامآ ياهشور1239521411011
يحيرشت

لاھ ندنم مايليو رفيش .لا دراچيرياهن ومن يريگرامآباتك7280
توا نميال

.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف828تمس1389رفروصنم ميرك

 يعيبط عبانم تيريدموداصتقا1339521411012
يليمكت

 و يتست30242
يحيرشت

.دوش فذح8 لصف669تمس1389نايدمحا ديجمهدنوش ديدجت عبانم داصتقاباتك7301

 و يتست20162يليمكت يزرواشك تسايس1439521411013
يحيرشت

--تمس1392يروكش يلعناريا رد يزرواشك هعسوت ياهتسايسباتك7458

 و يتست230243 يجنسداصتقا1539521411014
يحيرشت

--نارهت هاگشناد1392يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك6525

 يضاير يزير همانربدربراك1639521411015
يزرواشكرد

 و يتست30243
يحيرشت

 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك6106
نآ ياھدربراك

 باتك1392ناگرهم اضر دمحم
يھاگشناد

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11083 رانيمس1739521411016
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30244) روحم شزومآ ( 2رانيمس1839521411248
 و يتست30244) روحم شزومآ ( 2درخ داصتقا1939521411249

يحيرشت
.دوش هعلاطم12 لصف ناياپ ات7 لصف زا377اسر1388نايوژپ ،نايغاب هرقتناوك نسردنھ)يضاير برقت( درخداصتقا يروئتباتك7642

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2039521411437
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 شزومآ(يزرواشك كسير تيريدم2139521411438
)روحم

 و يتست1084
يحيرشت

 شخب رد دربراك( كسير تيريدم و داصتقاباتك6895
)يزرواشك

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731لگنج1387يمساق لوسرلادبع
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:52
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

)يزرواشك ديلوتو تيريدم(يزرواشك داصتقا-يزرواشك يسدنهم-15 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 رنھاب هاگشناد1390يربكا دمحا- هدوشخب دمحم)يزرواشك رد نآ دربراك( ديلوت داصتقاباتك5969يتست30241يزرواشكديلوتداصتقا239521121014

نامرك
12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805

.دوش هعلاطم
 يلع-ييادف تكوش نسحميزرواشك ياهحرط يبايزرا و هيهت يشيامزآ8335يتست30181يزرواشك ياهحرط يبايزراو هيهت339521121025

يليلخ دومحم-يميسن
--رون مايپ1389

--نارهت هاگشناد1390يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك6524يتست30241يجنسداصتقا439521121033
--رون مايپ1390يشاك دادادخ داھرف1 نالك داصتقا يشيامزآ5125يتست130121 نالكداصتقا539521121036
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح639521220658
 و يتست330241درخداصتقا739521411425

يحيرشت
 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1352ين1392ميقم روپ داوج ديسنايراو لاھهنايم درخ داصتقا هب ديدج يدركيورباتك6720

.دوش هعلاطم16 و15 ،14
 و يتست330241 نالكداصتقا839521411426

يحيرشت
12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805ين1392يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك6715

.دوش هعلاطم
 يضاير يزير همانرب دربراك939521411427

يزرواشكرد
 و يتست30241

يحيرشت
 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك6106

نآ ياھدربراك
 باتك1392ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791

 و يتست30242يزرواشكرد يجنسداصتقا دربراك1039521411428
يحيرشت

--نارهت هاگشناد1392يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك6525

 و يتست30242يا هنومن يريگرامآ1139521411429
يحيرشت

 و يلام تاعلاطم رد قيقحت شورباتك8049
يداصتقا

 ناخ نسح ،يدسا نيسحمالغ
يلامج

 مولع هدكشناد1388
يداصتقا

--

 و يتست30242يزرواشك شخبرد يلام نيمات1239521411430
يحيرشت

 هاگشناد1390يتمعن نيما ،ينابرقدمحم)ينابمو لوصا(يزرواشك يلام نيماتباتك8072
 يسودرف
دهشم

--

 ياھ تيلاعفو ديلوت تيريدم1339521411431
يزرواشك

 و يتست30243
يحيرشت

--رون مايپ1391راكوكين هناسفايزرواشك ياھ تيلاعفوديلوت تيريدمهوزج7234

 تيريدمرد يمك ياھ شور1439521411432
يزرواشك

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30243

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت120163رانيمس1539521411433
يزرواشك ياھ ينواعت داصتقا1639521411434

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30244

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس1739521411437
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 شزومآ(يزرواشك كسير تيريدم1839521411438
)روحم

 و يتست1084
يحيرشت

 شخب رد دربراك( كسير تيريدم و داصتقاباتك6895
)يزرواشك

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731لگنج1387يمساق لوسرلادبع
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:56
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

)ماد هيذغت شيارگ(يماد مولع-يزرواشك يسدنهم-16 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح239521220658
 شوايس يفوص ديشردلانودكمماد هيذغتباتك5804يتست20161ماد هيذغت لوصا339521411056

يدمحم ناج-
12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805يديمع1390

.دوش هعلاطم
 يرهپس تمشح-يياضر هدنخرفماد يژولويزيف و حيرشت يشيامزآ7722يتست20121ماد يژولويزيفو حيرشت439521411060

مدقم
--رون مايپ1395

ما-كلو ناو ز لا-تيمشا چا يجهدريش ياھواگ شرورپ لوصاباتك5995يتست20161يريش ياھواگ شرورپ539521411062
نجتاھ فا

-ينابرق اضرمالغ
 يورسخ هللا تمشح
اين

 هاگشناد1391
ناهفصا

،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 ياھ لصف921
.دوش هعلاطم26 و25 ،24 ،23 ،22

.دوش هعلاطم8 لصف زا2 شخب ناياپ ات باتك لوا زا88نارهت هاگشناد1391يرھز يلعدارمرويط شرورپ لوصاباتك6425يتست20161رويط شرورپ639521411065
 هاگشناد1390هداز يلو اضرزب و دنفسوگ شرورپباتك6021يتست20161زبودنفسوگ شرورپ739521411067

 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف747

.دوش فذح3 و2 ،1 ياھ لصف716سانش قح1392رهمافص اضريلعرويط و ماد يسيون هريجباتك6773يتست20161يسيون هريجواھ كاروخ839521411072
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس939521411437

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 دلج( لاھ- نوتياگ يکشزپ يژولويزيفباتك7876يتست30241)1( يليمكت يژولويزيف1039521411446
)لوا

يلع- يرهپس يروحلاھ دراودا ناج- نوتياگ روترآ
هداز جرف راگتسار

،30 ،26 ،17 ،16 ،15 ،14 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،2 ياھ لصف1451عيفر هشيدنا1392
.دوش هعلاطم42 و39 ،37

.دوش هعلاطم6 شخب1452سانش قح1391يريمض داوج دمحمماد يژولويزيفباتك7877يتست1)1( يليمكت يژولويزيف39521411446
 رغصا- يھوکش تاجن هريمايميشويب رب يرورمباتك7878يتست30241يليمكت يميشويب1139521411447

هداز ينيع
.دوش هعلاطم11 و10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1453هن و هاجنپ1392

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك6225يتست20161قيقحت شور1239521411448
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج1390
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

 و يتست30242يليمكت ماد هيذغت1339521411449
يحيرشت

--رون مايپ1395يحتف راتخم-يلزق اهنت روميتيليمکت ماد هيذغت يشيامزآ10410

--رون مايپ1392مدقم يرهپس تمشحماد هيذغت يصصخت نابزهوزج8703يتست30242يصصخت نابز1439521411450
 و يتست2116162يرامآ هتفرشيپ ياھ شور1539521411451

يحيرشت
 يلع دمحم-يريصن زيورپيرامآ هتفرشيپ ياھ شور يشيامزآ9855

يياقآرفعج-يميھاربا
.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757رون مايپ1394

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30243رويط هيذغت1639521411452
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30243ناگدننكراوخشن هيذغت1739521411453
 ياھ هاگتسد دربراك و تخانش1839521411454

يھاگشيامزآ
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت128323

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)روحم شزومآ(مسيلوباتم و مضھ1939521411455
 شزومآ(يرورپماد رد يژولونكتويب2039521411456

)روحم
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:58
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يھايگ يسانش يراميب-يزرواشك يسدنهم-17 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح239521220658
--رون مايپ1394يدادغب دمحايسانش مس يشيامزآ9411يتست20121يسانش مس339521411094
--رون مايپ1389انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق4954يتست20161كيتنژ439521411185
-يعلاط اضريلع-يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ5295يتست20161يزرواشك ياهشيامزآ حرط539521411242

يربكا يلعمالغ
.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757رون مايپ1390

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس639521411437
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 شياريو(يھايگ ياهيراميب اب هزرابم لوصاباتك9068يتست30241يھايگ ياهيراميب تيريدم739521411460
) مود

 هاگشناد1388شنم نوھآ يلع
 يتعنص
ناهفصا

--

20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ياھ لصف2305ناليگ هاگشناد1392تسرپادخ ربکا ديساھ چراق هلسلسباتك9066يتست20161يليمكت يسانش چراق839521411461
.دوش هعلاطم23 و22 ،21 ،

 ياز يراميب لماوع( يھايگ ياھ سوريوباتك9067يتست20161يھايگ يسانش سوريو939521411462
)هدننک هارمگ و اتمھ يب

.دوش هعلاطم12 و11 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1795زيربت هاگشناد1388ريشب نادنخس تمعنساب .لا

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01321يليمكت يسانش چراق هاگشيامزآ1039521411463
 رد قيقحت لياسو و اھ شور1139521411464

يھايگ يسانش يراميب
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت128322

ياھ دتامن و يسانش دتامن لوصا1239521411465
يھايگ لگنا

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2116162

 دلج( يھايگ يسانش يراميبباتك9069يتست2116162يھايگ يازيراميب ياھ تويراكورپ1339521411466
"مجنپ تساريو")موس

 دمحم ،هانپدزياسويرگا .نا جرج
 ينب ،ناکشا
 ،نايميحر ،يمشاھ
نايسانيم

.دوش هعلاطم12 لصف1513ژييآ1389

 ياهيراميب ربارب رد ناھايگ تمواقمباتك9070يتست2يھايگ يازيراميب ياھ تويراكورپ39521411466
ييايرتکاب

 لوسر ،يوقت نسحمناراکسايھديو .يپ
يرداق اضر ،يياضر

 هسسوم1390
يرنھ يگنھرف
نارهت نارگابيد

--

 يازيراميب لماوع يژولوكاويب1439521411467
ناھايگ دازكاخ

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2116163

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت2116163رذب يسانش يراميب1539521411468
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01163يلمع هايگ يسانش يراميب1639521411469
 يسانش سوريو هاگشيامزآ1739521411470

يھايگ
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01321

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11083رانيمس1839521411471
 تشادرب زا دعب ياهيراميب1939521411472

 شزومآ(يزرواشك تالوصحم
)روحم

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت118164

ناھايگ يسوريو ياهيراميب2039521411473
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت118164

.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف796ناليگ هاگشناد1392تسرپادخ ربکا ديساھ چراق هلسلسباتك9066يتست20161يسانش چراق2139521411474
--رون مايپ1391توخا دومحم ديسيرظن- يھايگ ياھ يراميب يشيامزآ5554يتست20161يھايگ ياھ يراميب2239521411475
 تويراكورپ و دتامن ،سوريو ،چراق2339521411476

ازيراميب ياھ
 ياھ يراميب و يھايگ يسانش يراميبباتك6227يتست20161

يھايگ
 داهج1389يياتسور يلع

 يھاگشناد
نارهت دحاو،

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ياھ لصف1048
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 10:02
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يژرنا-يزرواشك نويسازيناكم يسدنهم-18 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح239521220658
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس339521411437

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 و يتست30241)ليسنارفيد تالداعم()3( تايضاير439521411457
يحيرشت

--رون مايپ1392يليبدرا رافص لامجيلومعم ليسنارفيد تالداعم يشيامزآ8274

 دومحم- ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا رد قيقحت ياهشور يشيامزآ5281يتست20161قيقحت شور539521411458
يليلخ

--رون مايپ1389

 هناماس رد يژرنا يزاس هنيهب639521411459
يزرواشك ياھ

 يزرواشك و يژرنا ،نويسازيناكمباتك9072يحيرشت30242
 رد يژرنا فرصم تيريدم :ياهراوھام
يزرواشك نويسازيناكم

 اضرمالغ- رال يزورهب يروصنم
يمساق وناب رهش- يناطلس

 ياوآ- اورس1391
حيسم

--

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20161يژرنا ياھ هناماس يزاس لدم739521411477
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20161يرادياپ يسدنهم839521411478
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20162يژرنا ياھ هناماس ليلحت939521411479

 يژرنا يھدزاب و يجنس ليسناتپ1039521411480
ريذپ ديدجت ياھ

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20162

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30242يعونصم يبصع ياھ هكبش1139521411481
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163يزاف و هربخ ياھ هناماس1239521411482
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163يژرنا ويب تالوصحم1339521411483
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163نيون ثحابم1439521411484
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01163رانيمس1539521411485
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)روحم شزومآ( يژرنا ياھرازاب1639521411486
 دنچ ياھرايعم اب يريگ ميمصت1739521411487

)روحم شزومآ(هناگ
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

--رون مايپ1391رال يزورهب روصنميزرواشك ياهنيشامهمانسرد5130يتست30241يمومع يزرواشك ياهنيشام1839521411494
.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف796نارهت هاگشناد1388يفقث دومحمديدجت لباق ياھ يژرناباتك9021يتست30241ريذپ ديدجت يژرنا عبانم1939521415049
 نويسازيناكمو اهنيشام تيريدم يشيامزآ5343يتست30181يزرواشك نويسازيناكم2039521415051

يزرواشك
- يلبم نيسح-رال يزورهب روصنم
يرفعج يلع

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف747رون مايپ1386

 هلاژ-ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ5495يتست30181يزرواشك داصتقا و يبايرازاب2139521415059
داژن يكروك

--رون مايپ1390
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 10:19
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

تعارز-يزرواشك يسدنهم-28 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1392ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد5057يتست30241يمومع تعارز239521121005
.دوش فذح13 و12 ،11 ،10 ،9 ياھ لصف1202رون مايپ1391روپ يوارو ميرميمومع يسانشكاخ يشيامزآ5529يتست20121يمومع يسانش كاخ339521121047
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح439521220658
.دوش فذح12 و2 ياھ لصف991رون مايپ1391يروباشين رغصا يلعيمومع يژولوكا يشيامزآ4998يتست20121يمومع يژولوكا539521411053
 دنمورين هدازآ- روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ5521يتست20121يعارز ناھايگ يژولويزيف639521411083

يرفعج نلھ-
--رون مايپ1389

-يعلاط اضريلع-يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ5295يتست20161يزرواشك ياهشيامزآ حرط739521411242
يربكا يلعمالغ

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757رون مايپ1390

 فلعو زرھ ياھ فلع يژولويزيف839521411383
اھ شك

 ،يوسوم ميركديساهشك فلع دربراكو كيژولويزيف دركراكباتك7998يتست30241
يمراص نيسح،دنزردنكسا

--ناجنز هاگشناد1391

 يدهم :همجرتنمسيلگيژولوكاورگاباتك7999يتست30241يعارز ناھايگ يژولوكا939521411384
 ،يتالحم ،يريصن
 زيورپ ،يكچوك اضريلع
 اضريلع ،يناوضر
يتشهب

 هاگشناد1390
 يسودرف
دهشم

 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف829
.دوش هعلاطم21 و20 ،19 ،18 ،17

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك6225يتست20161قيقحت شور1039521411385
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج1390
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

--رون مايپ1393يردنكسا هلادمحيليمكت يتعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ9233يتست30242يليمكت يتعارز ناھايگ يزولويزيف1139521411386
 يناهج ميرم-يزيزع هموثلگيليمكت تعارزهوزج7223يتست30242يليمكت تعارز1239521411387

يردنك
--رون مايپ1391

 هجاوخ دمحم ، يكچوك اضريلعنيون تعارزباتك8001يتست20162تعارز رد نيون ثحابم1339521411388
ينيسح

 داهج1391
 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح21 و20 ،19 ،9 ،8 ،6 ،4 ياھ لصف1105

 تاداس لامک-هداز فسوي ديعسيعارز ناھايگ هيذغت يشيامزآ10409يتست20162يعارز ناھايگ هيذغت1439521411389
ناليسا

--رون مايپ1395

 نيشفا ،رف يرداق ديشرفرذب يھاوگ لرتنكباتك8749يتست118163رذب يزولونكت1539521411390
يناطلس

 داهج1392
 يھاگشناد
دهشم

--

 دشر رب يطيحم ياهشنترثا1639521411391
ناھايگ

 داهج1388ناراكمھ و يفاك دمحمناھايگ رد يطيحم ياھ شنت يژولويزيفباتك8003يتست20163
 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم10 و5 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف847

 داهج1386يناطلس نيشفاهايگ و كاخ و بآ هطبارباتك8004يتست30243يليمكت ناھايگو كاخو بآ هطبار1739521411392
 يھاگشناد
دهشم

--

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت1083رانيمس1839521411393
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)روحم شزومآ( صوصخم هلئسم1939521411394
 ياهتفاب تشكو يدايدزازير2039521411407

)روحم شزومآ(يھايگ
--نارهت هاگشناد1391يديما روصنم-ييابطابطيھايگ لولس و تفاب تشكباتك6519يتست20164

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2139521411437
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 10:27
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

تاتابن حالصا-يزرواشك يسدنهم-29 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1392ناليعمسا تاداس لامكيمومع تعارزهمانسرد5057يتست30241يمومع تعارز239521121005
 نآدربراكو تالامتحاورامآ339521121049

يزرواشكرد
--رون مايپ1395ينوناک نويامھ-يليلخ فورعميدربراک تالامتحا و رامآ يشيامزآ10340يتست20201

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح439521220658
 دنمورين هدازآ- روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ5521يتست20121يعارز ناھايگ يژولويزيف539521411083

يرفعج نلھ-
--رون مايپ1389

--رون مايپ1389انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق4954يتست20161كيتنژ639521411185
-يعلاط اضريلع-يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ5295يتست20161يزرواشك ياهشيامزآ حرط739521411242

يربكا يلعمالغ
.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757رون مايپ1390

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك6225يتست20161قيقحت شور839521411385
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج1390
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

--

--رون مايپ1394هاوخ يدمحا هللادسايليمكت كيتنژ يشيامزآ9854يتست30241يليمكت كيتنژ939521411397
 مولع هاگشناد1390هاوخ يدمحا ...ادسايليمكت تاتابن حالصاباتك7885يتست30241يليمكت تاتابن حالصا1039521411398

 و يزرواشك
يعيبط عبانم

 هعلاطم17 و16 ،12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1530
.دوش

 يلو يفطصمرنکلاف تاکسديمك كيتنژ اب ييانشآباتك8006يتست30242يمك كيتنژ1139521411399
 دمحم ،هداز
مدقم

 رشن زكرم1389
يھاگشناد

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805
.دوش هعلاطم

 ناماس- هاشيلاع-يديما روصنميھايگ كيتنژوتيسباتك6493يتست2116162كيتنژوتيس1239521411400
رف

.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،6 ياھ لصف1147نارهت هاگشناد1391

 و يتست30242يرامآ هتفرشيپ ياھ شور1339521411401
يحيرشت

 يلع دمحم-يريصن زيورپيرامآ هتفرشيپ ياھ شور يشيامزآ9855
يياقآرفعج-يميھاربا

--رون مايپ1394

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11082رانيمس1439521411402
 يرامآ هيزجت ياھ شور1539521411403

هريغتمدنچ
 و يتست20163

يحيرشت
 ،يريصن زيورپيلنم ناياربهريغتم دنچ يرامآ ياهشورباتك8008

 يجاح اسيرپ
ينابرق

--ناسر مايپ1390

--رون مايپ1395نوناك نويامھ-يليلخ فورعمتاتابن حالصا رد نيون ياھ شور يشيامزآ10365يتست20163تاتابن حالصارد نيون ثحابم1639521411404
 دوعسم ،يميھاربا يلع دمحميژولونكتويب ينابم يشيامزآ9742يتست2116163تاتابن حالصارد يزولونكتويب دربراك1739521411405

رف ديحوت
--رون مايپ1394

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت21083رانيمس1839521411406
 ياهتفاب تشكو يدايدزازير1939521411407

)روحم شزومآ(يھايگ
--نارهت هاگشناد1391يديما روصنم-ييابطابطيھايگ لولس و تفاب تشكباتك6519يتست20164

--رون مايپ1395هداز يلو دومحمكيژولويزيف كيتنژ يشيامزآ10364يتست2084)روحم شزومآ(كيژولويزيف كيتنژ2039521411408
)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2139521411437

)روحم شزومآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 09:26
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يزرواشك يژولونكتويب-40 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك مولع-11 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 و يميھاربا يلعدمحم رتكدكيتنژ يسدنهم ينابم و لوصا يشيامزآ9173يتست20163كيتنژ يسدنهم239521112075

 زايلئا و رفديحوت دوعسم
كينيدمحا

--رون مايپ1393

- ينام1391يحلاص لوسريلوكلوم و يلولس يژولويب زا يثحابمباتك8753يتست20161يلوكلوم يلولس يژولويب339521112076
 مولع هاگشناد
زپ

.دشاب يم فذح14 و13 ,12 ,4 ,3 ياھ لصف2611

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح439521220658
--رون مايپ1389انديس فسوي ديسكيتنژ ينابميعطق4954يتست20161كيتنژ539521411185
 داهج1391يرقاب اضرلادبع ، يسراف دمحممراهچ شياريو- تاتابن حالصا لوصاباتك6229يتست20161تاتابن حالصا لوصا639521411186

 يھاگشناد
 هاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم15 و14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف1189

 دنمورين هدازآ- روپ ميھاربا داشرفيعارز ناھايگ يژولويزيف يشيامزآ5521يتست20161يعارز ناھايگ يژولويزيف739521411188
يرفعج نلھ-

--رون مايپ1389

-يعلاط اضريلع-يقوف زورهبيزرواشك ياهشيامزآ يحارط يشيامزآ5295يتست20161يزرواشك ياهشيامزآ حرط839521411242
يربكا يلعمالغ

.دوش هعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف757رون مايپ1390

 هعلاطم21 و20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ياھ لصف977نارهت هاگشناد1390يرفص دمحميزرواشك يميشويب ينابمباتك6526يتست20161هتفرشيپ يميشويب939521411572
.دوش

 ناماس- هاشيلاع-يديما روصنميھايگ كيتنژوتيسباتك6493يتست20161يھايگ كيتنژوتيس1039521411573
رف

.دوش هعلاطم9 و8 ،7 ،6 ياھ لصف1147نارهت هاگشناد1391

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01321)هاگشيامزآ(يھايگ كيتنژوتيس1139521411574
 دوعسم ،يميھاربا يلع دمحميژولونكتويب ينابم يشيامزآ9742يتست20161كيمونژ1239521411575

رف ديحوت
--رون مايپ1394

 يلو-يدمص-يدزي نوارب.ا يتيلوكلوم هاگديد زا كيتنژباتك6487يتست20162يلوكلوم كيتنژ1339521411576
 هداز

 هعلاطم باتك رخآ ات17 لصف زا و12 لصف رخآ ات1 لصفزا423نارهت هاگشناد1391
.دوش

 ناھايگ يژولونكتويب يداژن هب1439521411577
ييوراد

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20162

 رب ديكات اب يتسيز مولع رد قيقحت شورباتك6225يتست20162قيقحت شور1539521411578
يزرواشك

 يدمحم ريم دمحم يلع ديس
يدبيم

 داهج1390
 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805
.دوش هعلاطم

--نارهت هاگشناد1391يديما روصنم-ييابطابطيھايگ لولس و تفاب تشكباتك6519يتست20162يھايگ تفاب و لولس تشك1639521411579
يھايگ تفاب و لولس تشك1739521411580

)هاگشيامزآ(
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01322

 كيردس-يروالك لشيم نيجهداس نابز هب كيتامروفناويبباتك8059يتست118163كيتامروفناويب1839521411581
مادرتون

 هللادبع و روپدارم ارھز
نايمساق

 تسيز هناخ1390
يسانش

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف779

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت1083رانيمس1939521411582
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20163يژولونكتويب ونان2039521411583
 مولع هاگشناد1390هاوخ يدمحا ...ادسايليمكت تاتابن حالصاباتك7885يتست40321يصوصخ تاتابن حالصا2139521411584

 و يزرواشك
يعيبط عبانم

 هعلاطم17 و16 ،12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1530
.دوش

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت01323)هاگشيامزآ(كيتنژ يسدنهم2239521411585

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک

23/01/2017

www*pnueb*com 

 دوم 95-96
نيمسال



رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 14:01
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

)يزرواشك هعسوت شيارگ(يياتسور هعسوت-يزرواشك يسدنهم-10 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك شزومآو جيورت-12 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390يرتنالك ليلخيياتسور يسانش هعماجهمانسرد8269يتست20121يياتسور يسانش هعماج239521121013
 هلاژ-ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ5495يتست20121يزرواشكداصتقا لوصا339521121051

داژن يكروك
--رون مايپ1390

 يزرواشك جيورتو شزومآ لوصا439521121060
يعيبط عبانمو

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791رون مايپ1390يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد5115يتست20161

--رون مايپ1392هداز دمحم سابعهعسوت تيريدمهمانسرد5572يتست30181هعسوت تيريدم539521218176
--رون مايپ1389ميلس اضرمالغاھ ينواعت تيريدم لوصا يشيامزآ4824يتست30181اهينواعت تيريدم639521218177
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح739521220658
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت11083رانيمس839521412001
 و يتست20164ناريا يياتسور داصتقا939521412007

يحيرشت
 رب ديكات اب يياتسور داصتقا رب يا همدقمباتك6700

يزرواشك شخب
 سدق ناتسآ1386يناهج- نابهگن-يروساي ديجم

يوضر
--

 هعسوت رد يراذگ تسايس ينابم1039521412010
 يزرواشك

 و يتست20161
يحيرشت

--تمس1392يروكش يلعناريا رد يزرواشك هعسوت ياهتسايسباتك7458

 و يتست20161 يداصتقا هعسوت1139521412011
يحيرشت

--ين1392)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك7896

 و يياتسور عيانص هعسوت لوصا1239521412012
 يزرواشك

 زانهم- يمق يلعنابعش نيسحيياتسور عيانص يشيامزآ8270يتست20162
يدابآرصن هدازدمحم

--رون مايپ1390

 و يتست20163يياتسور رادياپ هعسوت1339521412013
يحيرشت

- بلاط يدهمناواد .لا .مايياتسور هعسوت ياھ تيولواباتك6434
هداز يضرف- يدمحم

--نارهت هاگشناد1390

 و يتست2116161يزادرپ هداد ورامآ1439521412014
يحيرشت

 تاقيقحت رد اھ هداد ليلحت و شزادرپباتك7866
يداصتقا- يعامتجا

 و فيرش1395-يرتنالك ليلخ
ابص گنھرف

--

 هعسوت رد نآ دربراك و يزير همانرب1539521412015
يياتسور

 و يتست2116161
يحيرشت

 هعسوت يزير همان رب رب يا همدقمباتك7521
)اهشور و اهھاگديد( يياتسور

--تمس1392روپ هعمج دومحم

 دومحم- ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا رد قيقحت ياهشور يشيامزآ5281يتست20162يياتسور هعسوت رد قيقحت شور1639521412016
يليلخ

--رون مايپ1389

 ياھ هژورپ يبايشزرا و تيريدم1739521412017
يزرواشك و يياتسور هعسوت

 و يتست118162
يحيرشت

 : هعسوت دنيارف رد ارگدمايپ يبايشزراباتك8073
 ياھ هژورپ يبايشزرا و شياپ يامنھار
يياتسور هعسوت

 يلع-هداز فيرش مساقلاوبا
يفيرش شونهم- يدسا

 داهج1390
 يھاگشناد
نارهت دحاو

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف747

--تمس1391نايئاضر يلعمتسيس يحارط و ليلحت و هيزجتباتك7364يتست20162 يكيمانيد ياهمتسيس1839521412018
 ديدجت يعيبط عبانم تيريدم1939521412019

 هدنوش
 و يتست20162

يحيرشت
 و تسيز طيحم يعيبط عبانم داصتقاباتك6013

اهيراذگتسايس
 ،نايناقھد شوايسالوك ناھرا

يلزق نيد خرف
 هاگشناد1389

 يسودرف
دهشم

--

 تاعالطا ياھمتسيس رب يدمآرد يشيامزآ8213يتستGIS118163 هاگراك2039521412020
ييايفارغج

--رون مايپ1391ينيف يياباب-يلات يدورهق

 رد يراد هرهب ياهماظن اب ييانشآ2139521412021
 يديلوت ياھدحاو

 و يتست20163
يحيرشت

 يقيبطت هعلاطم( يرادرب هرهب ياهماظنباتك8074
)يزرواشك يرادرب هرهب ياهماظن

 روما تنواعم1377يهلادبع دمحم
 هرهب ماظن
و يرادرب

--

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164)يرظن عبتت و قيقحت(رانيمس2239521412023
 و يتست20164)روحم شزومآ(يعامتجا هعسوت2339521412024

يحيرشت
--زاريش ديون1382هداز يياسهل يلعلادبعناريا ياھاتسور رد يعامتجا تالوحتباتك8075
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/06 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 10:11
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يياتسور هعسوت يسدنهم-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك شزومآو جيورت-12 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
--رون مايپ1390يرتنالك ليلخيياتسور يسانش هعماجهمانسرد8269يتست20121يياتسور يسانش هعماج239521121013
 هلاژ-ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا يشيامزآ5495يتست20121يزرواشكداصتقا لوصا339521121051

داژن يكروك
--رون مايپ1390

 يزرواشك جيورتو شزومآ لوصا439521121060
يعيبط عبانمو

.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791رون مايپ1390يمف يلعنابعش نيسحيزرواشك شزومآ و جيورت لوصاهمانسرد5115يتست20161

--رون مايپ1389ميلس اضرمالغاھ ينواعت تيريدم لوصا يشيامزآ4824يتست30181اهينواعت تيريدم539521218177
--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح639521220658
 و يتست20161 يداصتقا هعسوت739521412011

يحيرشت
--ين1392)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك7896

 دومحم- ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا رد قيقحت ياهشور يشيامزآ5281يتست20162يياتسور هعسوت رد قيقحت شور839521412016
يليلخ

--رون مايپ1389

 و يتست118161يزادرپ هداد و يعامتجا رامآ939521412025
يحيرشت

 تاقيقحت رد اھ هداد ليلحت و شزادرپباتك7866
يداصتقا- يعامتجا

 و فيرش1395-يرتنالك ليلخ
ابص گنھرف

.دوش هعلاطم15 و13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف2607

 يزير همانرب و يراذگتسايس1039521412026
يياتسور هعسوت

 و يتست20161
يحيرشت

--تمس1392يروكش يلعناريا رد يزرواشك هعسوت ياهتسايسباتك7458

 و يتست20161رادياپ هعسوت ينابم1139521412027
يحيرشت

- بلاط يدهمناواد .لا .مايياتسور هعسوت ياھ تيولواباتك6434
هداز يضرف- يدمحم

--نارهت هاگشناد1390

 طيحم رد ييايفارغج تاعالطا متسيس يشيامزآ10411يحيرشتGIS02323 هاگراك1239521412028
تسيز

--رون مايپ1395نارماک هدازيلو ليلخ

 يياتسور عيانص هعسوت لوصا1339521412029
يزرواشكو

 زانهم- يمق يلعنابعش نيسحيياتسور عيانص يشيامزآ8270يتست118161
يدابآرصن هدازدمحم

--رون مايپ1390

--رون مايپ1392هداز دمحم سابعهعسوت تيريدمهمانسرد5572يتست20162هعسوت تيريدم1439521412030
 يرادرب هرهب ياھ ماظن اب ييانشآ1539521412031

يزرواشك ياھدحاو رد
 و يتست118162

يحيرشت
 يقيبطت هعلاطم( يرادرب هرهب ياهماظنباتك8074

)يزرواشك يرادرب هرهب ياهماظن
 روما تنواعم1377يهلادبع دمحم

 هرهب ماظن
و يرادرب

--

 و يتست118162يزرواشك و يياتسور يرگشدرگ1639521412032
يحيرشت

--رون مايپ1393يلقاربكا زانحرفيياتسور يرگشدرگ يشيامزآ9243

 و يتست203هژورپ يبايشزرا1739521412033
يحيرشت

 : هعسوت دنيارف رد ارگدمايپ يبايشزراباتك8073
 ياھ هژورپ يبايشزرا و شياپ يامنھار
يياتسور هعسوت

 يلع-هداز فيرش مساقلاوبا
يفيرش شونهم- يدسا

 داهج1390
 يھاگشناد
نارهت دحاو

.دوش هعلاطم5 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف747

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت203يمتسيس ركفت1839521412034
 تامدخ و تاديلوت يبايرازاب1939521412035

يياتسور
 كباب و ييادف تكوش نسحميزرواشك تالوصحم يبايرازاب يشيامزآ9228يتست118163

ناتسركيپ
--رون مايپ1393

 يعيبط عبانم تيريدم و ينارمكح2039521412036
هدنوش ديدجت

--ملع رون1385يميھاربا نسحم-يروس يلعتسيز طيحمو يعيبط عبانم داصتقاباتك6185يتست20161
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 10:35
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يزرواشك هعسوتو تسايس-يزرواشك داصتقا يسدنهم-11 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك تيريدمو داصتقا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش

تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 دومحم- ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا رد قيقحت ياهشور يشيامزآ5281يتست20163قيقحت شور239521121067

يليلخ
--رون مايپ1389

--دوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح339521220658
نابعش يدهم-يدومحم لضفلاوبا)1(درخ داصتقا يشيامزآ10336يتست30181)1( درخ داصتقا439521221196

هداز
--رون مايپ1395

--رون مايپ1390يشاك دادادخ داھرف1 نالك داصتقا يشيامزآ5125يتست30181)1(نالك داصتقا539521221197
--نارهت هاگشناد1390يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك6524يتست30241يجنس داصتقا639521221201
 يضاير يزير همانرب دربراك739521411427

يزرواشكرد
 و يتست30242

يحيرشت
 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك6106

نآ ياھدربراك
 باتك1392ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس839521411437
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 و يتست30241يليمكتدرخداصتقا939521413011
يحيرشت

 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1352ين1392ميقم روپ داوج ديسنايراو لاھهنايم درخ داصتقا هب ديدج يدركيورباتك6720
.دوش هعلاطم16 و15 ،14

 و يتست30241يليمكت نالكداصتقا1039521413012
يحيرشت

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805ين1392يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك6715
.دوش هعلاطم

 و يتست130241 يليمكت يجنسداصتقا1139521413013
يحيرشت

--نارهت هاگشناد1392يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك6525

 و يتست30242يليمكت يزرواشك هعسوت داصتقا1239521413014
يحيرشت

--ين1392)يكمرا(دازآ اضرمالغيماياھوريجويللم تورث ات رقف زا هعسوت داصتقاباتك7896

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30242يليمكت يزرواشك ياھتسايس1339521413015
 تالوصحم للملا نيب تراجت1439521413016

يزرواشك
---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30243

 داصتقا رد يرامآ ياهشور دربراك1539521413017
يزرواشك

 و يتست30243
يحيرشت

 ياھ شھوژپ رد اھ هداد ليلحت و هيزجتباتك9073
SPSS رازفا مرن اب يعيبط عبانم

 داهج1392يکوھاچ عراز يلع دمحم
 يھاگشناد
نارهت دحاو

--

يزرواشك داصتقا رد يصصخت نابز1639521413018
)روحم شزومآ(

---1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 شزومآ(يليمكت يضاير داصتقا1739521413019
)روحم

 و يتست20164
يحيرشت

روصنم ريما يميمص يرفعج دمحايضاير داصتقاباتك6027
هط

 هاگشناد1391
ناردنزام

.دوش هعلاطم14 و13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف1801

 و يزرواشك رادياپ هعسوت داصتقا1839521413044
يعيبط عبانم

 نيسح- يرتنالك ليلخيزرواشك هعسوت داصتقا يشيامزآ5352يتست30181
يمف يلعنابعش

--رون مايپ1390
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رون مايپ هاگشناد
1395/11/04 :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - 10:38
1 زا1 : هحفص3009 :شرازگ هرامش

يزرواشك ياھدحاو تيريدموديلوتداصتقا-يزرواشكداصتقا يسدنهم-12 : هتشردشرا يسانشراك-10 : عطقم
اھ هرود يمامت : هروديزرواشك يسدنهم-14 : هدكشناد
يزرواشك تيريدمو داصتقا-13 : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونذخا مرتسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
تيعضورشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت064)دحاو6( دشرا همان ناياپ139521111297
 دومحم- ييادف تكوش نسحميزرواشك داصتقا رد قيقحت ياهشور يشيامزآ5281يتست20163قيقحت شور239521121067

يليلخ
--لاعفرون مايپ1389

--لاعفدوجوم پاچ1300-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست101ميرك نآرق30 ءزج ظفح339521220658
نابعش يدهم-يدومحم لضفلاوبا)1(درخ داصتقا يشيامزآ10336يتست30181)1( درخ داصتقا439521221196

هداز
--لاعفرون مايپ1395

--لاعفرون مايپ1390يشاك دادادخ داھرف1 نالك داصتقا يشيامزآ5125يتست30181)1(نالك داصتقا539521221197
--لاعفنارهت هاگشناد1390يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادلوادلج يجنس داصتقا ينابمباتك6524يتست30241يجنس داصتقا639521221201
 يضاير يزير همانرب دربراك739521411427

يزرواشكرد
 و يتست30242

يحيرشت
 و يطخ يزيرهمانرب يتايلمع شھوژپباتك6106

نآ ياھدربراك
 باتك1392ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
.دوش هعلاطم8 و7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف791لاعف

)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس839521411437
)روحم شزومآ(

--لاعف-1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 و يتست30241يليمكتدرخداصتقا939521413011
يحيرشت

 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف1352لاعفين1392ميقم روپ داوج ديسنايراو لاھهنايم درخ داصتقا هب ديدج يدركيورباتك6720
.دوش هعلاطم16 و15 ،14

 و يتست30241يليمكت نالكداصتقا1039521413012
يحيرشت

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805لاعفين1392يركاش سابعنوسنارب جا مايليونالك داصتقا ياهتسايس و يروئتباتك6715
.دوش هعلاطم

 و يتست130241 يليمكت يجنسداصتقا1139521413013
يحيرشت

--لاعفنارهت هاگشناد1392يمشيربا ديمحيتارجگ رادومادمود دلج يجنس داصتقا ينابمباتك6525

 داصتقا رد يرامآ ياهشور دربراك1239521413017
يزرواشك

 و يتست30243
يحيرشت

 ياھ شھوژپ رد اھ هداد ليلحت و هيزجتباتك9073
SPSS رازفا مرن اب يعيبط عبانم

 داهج1392يکوھاچ عراز يلع دمحم
 يھاگشناد
نارهت دحاو

--لاعف

يزرواشك داصتقا رد يصصخت نابز1339521413018
)روحم شزومآ(

--لاعف-1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت20164

 شزومآ(يليمكت يضاير داصتقا1439521413019
)روحم

 و يتست20164
يحيرشت

 روصنم ريما يميمص يرفعج دمحايضاير داصتقاباتك6027
هط

 هاگشناد1391
ناردنزام

.دوش هعلاطم14 و13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف1801لاعف

 رنھاب هاگشناد1390يربكا دمحا- هدوشخب دمحم)يزرواشك رد نآ دربراك( ديلوت داصتقاباتك5969يتست30241يزرواشك ديلوت داصتقا1539521413021
نامرك

12 و11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف805لاعف
.دوش هعلاطم

 و يتست30242يليمكت يزرواشك ديلوت داصتقا1639521413022
يحيرشت

 رنھاب هاگشناد1390يربكا دمحا- هدوشخب دمحم)يزرواشك رد نآ دربراك( ديلوت داصتقاباتك5969
نامرك

17 و16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ياھ لصف1800لاعف
.دوش هعلاطم

 يزرواشك ياھدحاو تيريدم1739521413024
يليمكت

--لاعف-1300--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت30242

 و يتست30243يزرواشك كسير تيريدم1839521413026
يحيرشت

 شخب رد دربراك( كسير تيريدم و داصتقاباتك6895
)يزرواشك

.دوش هعلاطم4 و3 ،2 ،1 ياھ لصف731لاعفلگنج1387يمساق لوسرلادبع

دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:١٧
٢ زا١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تاعالطا يروانف تيريدم-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودتاعالطا يروانف يسدنهم-١۵ : هدكشناد
 تاعالطا يروانف يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو۶( دشرا همان ناياپ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
 ينوگرگد-٢ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۴يتست٢٠١۶) ناريدم يارب( تاعالطا يروانف٢٣٩۵٢١١١۵٠۴٨

يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس
ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 ياهمتسيس ليلحتو هيزجت٣٣٩۵٢١١١۵٠۴٩
هتفايراتخاس

Systems Analysis and Design in aباتك٨۵٧٩يتست٢٠١۶
Changing World 5th Edition

Satzinger- Jackson- Burd١٣٨٧٢٠٠٨Cengage
Learning

.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم۴٣٩۵٢١١١۵٠۵٠
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 تيريدم تاعالطا ياهمتسيس۵٣٩۵٢١١١۵٠۵١
هتفرشيپ

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يتست٢٠١۶
يمرك سدنهم ،يبيبح

رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١

 ياهكناب تيريدم ياهمتسيس۶٣٩۵٢١١١۵٠۵٢
يتاعالطا

 تساريو( اھ هداد هاگياپ يداينب ميھافمباتك۶۴٠٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)مراهچ

١۴ و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھراتفگهولج١٣٩٣٢٠١۴يھوكنار يناحور
 هلسلس هداد راتخاس اب ييانشآ ثحبم .دوش هعلاطم
 تخانش ياھرتماراپ و راتفگ رخآ ات۴ راتفگ زا يبتارم

DBMSدوش فذح راتفگ رخآ ات۶ راتفگ زا.
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢رف جات گنشوھريمايتاعالطا عبانم تيريدمهوزج٧٢٣۵يتست٢٠١۶يتاعالطا عبانم تيريدم٧٣٩۵٢١١١۵٠۵٣
 يروانف ياھ هژورپ تيريدم٨٣٩۵٢١١١۵٠۵۴

تاعالطا
 يروانف ياھ هژورپ لرتنك و تيريدم يشيامزآ۵۴٢١يتست٢٠١۶

تاعالطا
 دازرف-روپانالوم نيماراكوچرام .يت كج

يرسدور روپ يبيبح
 هعلاطم١۴ و١٢ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 ياربMS Project رازفامرن زا دنناوتيم نايوجشناد .دوش
Caseدنيامن هدافتسا اهلاثم و اھ.

 ينوگرگد-٣ تيريدم رد تاعالطا يروانف يشيامزآ۵٣٣۵يتست٢٠١۶نامزاسرد تاعالطا يروانفدربراك٩٣٩۵٢١١١۵٠۵۵
يلاتيجيد داصتقا رد اھ نامزاس

ميارفا-رنديل يتورود-نابروت ميارفا
برتو زميج-نيل كم

 ايروپ-يحاير اضرديمح
 هيدهم-يبن هرطق
 نيسح-يقيفوت
يعماص

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 يروانف كيژتارتسا يزير همانرب١٠٣٩۵٢١١١۵٠۵۶
تاعالطا

Strategies for e-Business Creatingباتك٨۵٧۵يتست٢٠١۶
Value through E

Tawfik Jelassi and Albrecht
Enders

١٣٨٢٢٠٠٣Prentice Hallpart 1و Part 2و Part 3دوش هعلاطم

 ياهمتسيسداجيا يسانش شور١١٣٩۵٢١١١۵٠۵٧
يتاعالطا

Information Systems Developmentباتك٨۵٢٧يتست٢٠١۶
Methodologies, Tec

Avison and Fitzgerald١٣٨۶٢٠٠٧McGraw-Hill/
Irwin

.دوش هعلاطم٧ و۶ ياھ شخب

 و لوصا گرزب ياهنامزاس ياھ لدمباتك۶۶٠۴يتست٢٠١۶نامزاس تاعالطا يزاس لدم١٢٣٩۵٢١١١۵٠۵٨
اھدربراك

 دمحم-يدنرز لضاف نسح دمحم
 ضوع داليم- لصا يراصنا نسح
يگيب

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١
ريبكريما

 كمك هبرازفا مرن يسدنهم١٣٣٩۵٢١١١۵٠۵٩
رتويپماك

 يارب :RUP يژولودتم يدربراك عجرمباتك٨٧٧۵يتست٢٠١۶
تسيس هعسوت و ديلوت

 ،يدمحملگ ،يبجاح ،ينآارب
تمعن

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠
ناهفصا

.دوش هعلاطم۶ تمسق رخآ ات١ تمسق زا

 يريگ ميمصت نيعم ياهمتسيس١۴٣٩۵٢١١١۵٠۶٠
هربخو

و ملع هاگشناد١٣٨٢٢٠٠٣يمظاك هرھز ،يرفنضغ يدهمهربخ ياھمتسيس ينابم و لوصاباتك۶۶٣٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
تعنص

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ياھهكبش و اهمتسيس تينما لوصاباتك۶٠٨٠يتست٢٠١۶يتاعالطا متسيس تينما تيريدم١۵٣٩۵٢١١١۵٠۶١
ياهنايار

 هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يرايتخب-يبرغم يضاق
فيرش يتعنص

ياهمتسيس داجيا يسانش شور١۶٣٩۵٢١١١۵٢۵٠
يتاعالطا

Information Systems Developmentباتك٨۵٢٧يتست٢٠١۶
Methodologies, Tec

Avison and Fitzgerald١٣٨۶٢٠٠٧McGraw-Hill/
Irwin

.دوش هعلاطم٧ و۶ ياھ شخب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) روحم شزومآ ( رانيمس١٧٣٩۵٢١١١۵٢۵٣
 ميمصت ينابيتشپ ياھ متسيس١٨٣٩۵٢١١١۵٢۵۴

) روحم شزومآ (يريگ
Decision Support System andباتك٨۴٩٧يحيرشت و يتست٢٠١۶

Intelligent Systems
E. Turban, J E.Aronson١٣٨٣٢٠٠۵Prentice Hall ,

7th Edition
.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

يزاف قطنم و يعونصم شوھ١٩٣٩۵٢١١١۵٢۵۵
) روحم شزومآ (

 زكرم-عامتجا١٣٨١٢٠٠٢يجرف تجح ،رذآ لداعيزاف تيريدم ملعباتك٨٧٢۴يتست٢٠١۶
 و تاعلاطم
 تيريدم

يزاف قطنم و يعونصم شوھ٣٩۵٢١١١۵٢۵۵
) روحم شزومآ (

 ماما هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يروميت-دادهب-يتحاركيورون ،لساريداينب ميھافم يعونصم شوھباتك٨٨٠٣يتست
اضر

.دوش هعلاطم١٠ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ربكا يلعديس-يريصن زيورپيرامآ ليلحت يشيامزآ۵۶٢۵يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٢٠٣٩۵٢١١١٧٠٧۵
يحلاص يلع-يدمحا

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 يروانف( تيريدمو نامزاس ينابم٢١٣٩۵٢١٢١٨٠٩٧
) تاعالطا

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠٢۴

.دوش هعلاطم١٢ لصف ناياپ ات٧ لصف زاراكفا١٣٨٧٢٠٠٨درف يياناد نسحچھ وج يراملوادلج نامزاس يروئتباتك٧۶٧٢يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٢٣٩۵٢١٢١٨٠٩٨
.دوش هعلاطم١٢ لصف ناياپ ات٧ لصف زاراكفا١٣٨۵٢٠٠۶درف يياناد نسحچھ وج يراممود دلج نامزاس يروئتباتك٧٩١٨يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨٠٩٨

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
تمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست٣٠٢۴)تاعالطا يروانف يناربج(رامآ٢۴٣٩۵٢١۵١١٠١٣
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢-تيآرصان ديس-يناخفسوي يدهمرتويپماك يصصخت نابز يشيامزآ۵٢١۵يتست٣٠٢۴ يروانف تيريدم(يصصخت نابز٢۵٣٩۵٢١۵١١٠١۵
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يھارف دمحا)تاعالطا
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رون مايپ هاگشناد
١٣٩۵/١١/٠٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس - ١۴:١٧
٢ زا٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

تاعالطا يروانف تيريدم-١١ : هتشردشرا يسانشراك-١٠ : عطقم
اھ هرود يمامت : هرودتاعالطا يروانف يسدنهم-١۵ : هدكشناد
 تاعالطا يروانف يسدنهم-١١ : يشزومآ هورگ

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاس دادعتدحاو
يلمعيروئتعت

 مرن اب ييانشآو رتويپماك دربراك٢۶٣٩۵٢١۵١١٠١۶
اھرازفا

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست٣٠٢۴
يرادباسح

 يتيادھ لضفلاوبا-دنوك ريش ربكا
يرذآ

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

Page ٣ of دیئامن پاچ ار شرازگدیناوتيم لاح .دیدرگ هدامآ )هحفص٢(تاحفصهیلک٣
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دانشگاه پيام نور
٠٨:٢۴ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

پژوھش ھنر-١٢: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره ھنر و رسانه-١٧: دانشكده 

ھنر-١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
پيام نور١٣٩٠٢٠١١توفيق سبحاني)كتابداري(ادبيات ايران  تاريخ درسنامه۴٩٧۶تستي٣٠٢۴آشنايي با فرھنگ و ادبيات ايران٣٣٩۵٢١٧١٢٠٠١
انگليسي براي دانشجويان رشته كتاب٧٣٢٧تستي١٣٠٢۴زبان تخصصي ۴٣٩۵٢١٧١٢٠٠٢

نقاشي، گرافيک و (ھنرھاي تجسمي
)مجسمه سازي

.مطالعه شود ١۵٨از ابتداي کتاب تا صفحه سمت١٣٨۶٢٠٠٧مھدي حسيني-مھري اشكي

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم كتاب٧۵٢٣تستي٢١١۶١۶كارگاه روش تحقيق۵٣٩۵٢١٧١٢٠٠٣
)تجديد نظر اساسي با اضافات(انساني

سمت١٣٩۵٢٠١۶محمدرضا حافظ نيا

 ٢جلد (روش تجزيه و تحليل آثار نقاشي كتاب۵٧٨۵تشريحي٣٠٢۴بررسي و تحليل مكاتب ھنري۶٣٩۵٢١٧١٢٠٠۴
)آثار مدرن

عطايي١٣٨٨٢٠٠٩مرتضي گودرزي

 ١جلد (روش تجزيه و تحليل آثار نقاشي كتاب٧٧٣٠تشريحيبررسي و تحليل مكاتب ھنري٣٩۵٢١٧١٢٠٠۴
)آثار كالسيك

عطايي١٣٩٢٢٠١٣)ديباج(مرتضي گودرزي 

انگليسي براي دانشجويان رشته كتاب٧٣٢٧تستي٢٣٠٢۴زبان تخصصي ٧٣٩۵٢١٧١٢٠٠۵
نقاشي، گرافيک و (ھنرھاي تجسمي
)مجسمه سازي

.تا آخر كتاب مطالعه شود ١۵٩از صفحه سمت١٣٨۶٢٠٠٧مھدي حسيني-مھري اشكي

جستارھايي در چيستي ھنر اسالميكتاب٧٧٠٢تستي و تشريحي٢٠١۶حكمت ھنر اسالمي٨٣٩۵٢١٧١٢٠٠۶
)دفتراول(

فرھنگستان ١٣٩١٢٠١٢ھادي رييعي
ھنر

.مطالعه شود ٢٩٣تا صفحه  ١۵از صفحه 

قسمت ديباچه، بخش يکم، بخش دوم و بخش پنجم آگاه١٣٨٧٢٠٠٨محمد تقي فرامرزيھلن گاردنرھنر در گذر زمانكتاب٧٨٩٨تستي١٣٠٢۴مطالعات تطبيقي ھنر ٩٣٩۵٢١٧١٢٠٠٧
.مطالعه شود

پيام نور١٣٨٨٢٠٠٩آناھيتا مقبليآشنايي با آراء متفكران در باب ھنرجزوه٧١٧٩تستي٢٠١۶آشنايي با آراء متفكران در باب ھنر١٠٣٩۵٢١٧١٢٠٠٨
.مطالعه شود ۴و  ٣بخش ھاي آگاه١٣٨٧٢٠٠٨محمد تقي فرامرزيھلن گاردنرھنر در گذر زمانكتاب٧٨٩٨تستي٢٣٠٢۴مطالعات تطبيقي ھنر ١١٣٩۵٢١٧١٢٠٠٩
گستره١٣٩١٢٠١٢امير حسين آريان پورجامعه شناسي ھنركتاب٧٧٠٠تستي٣٠٢۴جامعه شناسي ھنر١٢٣٩۵٢١٧١٢٠١٠
تاريخ و تمدن بين النھرين جلد سوم ھنر كتاب٧۶٧٨تستي٣٠٢۴آشنايي با ھنر و تمدن شرق١٣٣٩۵٢١٧١٢٠١١

و معماري
مرکزنشر ١٣٨٩٢٠١٠يوسف مجيد زاده

دانشگاھي
پيام نور١٣٩٢٢٠١٣غالمعلي حاتم١ھنر و تمدن اسالميآزمايشي ۵٠٩٠تستي١٢٠١۶ھنر و تمدن اسالمي ١۴٣٩۵٢١٧١٢٠١۵
پيام نور١٣٩١٢٠١٢غالمعلي حاتم٢ھنر و تمدن اسالميآزمايشي ۵٣٩٧تستي٢٢٠١۶ھنر و تمدن اسالمي ١۵٣٩۵٢١٧١٢٠١۶
تجزيه و تحليل ونقد آثار ھنرھاي ١۶٣٩۵٢١٧١٢٠١٧

تجسمي
سمت١٣٩٢٢٠١٣بتي آواكيانچارلز جنسنتجزيه و تحليل آثار ھنرھاي تجسميكتاب٧٣۶٣تستي٢٠١۶

احمد منتظري -حميد آقاخاني١مباني ھنرھاي تجسمي آزمايشي ۵٣١١تستي١٣٠٢۴مباني ھنرھاي تجسمي ١٧٣٩۵٢١٧١٢٠١٨
رودباركي

پيام نور١٣٨۶٢٠٠٧

پيام نور١٣٨٩٢٠١٠شھاب پازوكينمايش در ايرانجزوه٧٢٣٨تستي١٢٠١۶مباني ھنرھاي نمايشي ١٨٣٩۵٢١٧١٢٠٢٠
ابوالقاسم اسماعيل زير نظر ركس وارنردانشنامه اساطير جھانكتاب٧٩٩٠تستي٣٠٢۴)آموزش محور(ھنر و اسطوره ١٩٣٩۵٢١٧١٢١۵٨

پور
پژوھشكده ١٣٨۶٢٠٠٧

مردم شناسي 
و نشر اسطو

سوره مھر١٣٨٧٢٠٠٨مھدي پارسادانيل چندلرمباني نشانه شناسيكتاب٧٧٨۴تستي٣٠٢۴)آموزش محور ( ھنر و نماد ٢٠٣٩۵٢١٧١٢١۵٩
)تحقيق وتتبع نظري(سمينار٢١٣٩۵٢١٧١٢٢١٠

)آموزش محور(
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي۴٠٣٢)آموزش محور(سمينار٢٢٣٩۵٢١٧١٢٢١٣

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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دانشگاه پيام نور
١٠:٣۵ - ١٣٩۵/١١/٠٣: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مديريت رسانه-١٣: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره ھنر و رسانه-١٧: دانشكده 

ھنر-١٢: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
 -حسن خليلي-غالمرضا ارجمندي١زبان تخصصي علوم اجتماعي آزمايشي ۵۵٨١تستي٢٠١۶زبان تخصصي٣٣٩۵٢١٧١٢١٢۵

عبدالعلي رحيمي
پيام نور١٣٩٠٢٠١١

)ھوشنگ نايبيديويد دواسطرح تحقيق درتحقيقات اچتماعيكتاب۶٧۴١تستي٢٠١۶روش تحقيق و ارزشيابي۴٣٩۵٢١٧١٢١٢۶
محمود متحد )مترجم 

)ويراستار(

.حذف شود ١۵و  ١٢، ٩، ۶فصل ھاي آگاه١٣٨٧٢٠٠٨

پروپوزال (راھنماي تدوين طرح تحقيق كتاب٨١٠۵تستيروش تحقيق و ارزشيابي٣٩۵٢١٧١٢١٢۶
)نويسي

جامعه و ١٣٩١٢٠١٢رضا صفري شالي
فرھنگ

نظري (روش تحقيق در علوم اجتماعي كتاب٨٨١٧تستيروش تحقيق و ارزشيابي٣٩۵٢١٧١٢١٢۶
تجديد نظر اساسي بر پايه )(عملي

)ويراست يازدھم 

، ٩، ٨فصل ھاي  ٢و جلد  ٧و  ۶، ۵، ۴فصل ھاي : ١جلد سمت١٣٩٠٢٠١١رضا فاضلارل ببي
.مطالعه شود ١٢و  ١١

علي  -محمداعرابي رابينز. استيفن پي )تك جلدي(مباني رفتار سازمانيكتاب۶٨١١تستي٣٠٢۴مديريت ارتباط و رفتارسازماني۵٣٩۵٢١٧١٢١٢٧
پارسائيان

دفتر ١٣٩۴٢٠١۵
پژوھشھاي 

فرھنگي

مطالعه  ١٧و ١۶، ١٢، ١١، ١٠، ۶، ۵، ٣، ٢، ١فصل ھاي 
.شود

پيام نور١٣٩١٢٠١٢محمد رضا سرمديمديريت اسالميقطعي۵٠۴٠تستي٢٠١۶مديريت اسالمي۶٣٩۵٢١٧١٢١٢٨
پيام نور١٣٩٢٢٠١٣حسن فراتي -محمد علي سرلك سيستم ھاي اطالعات مديريت پيشرفتهآزمايشي ۵٣۴١تستي و تشريحي٢٠١۶سيستم ھاي اطالعات مديريت٧٣٩۵٢١٧١٢١٢٩
نظريه ھاي انتقادي در ارتباطات ٨٣٩۵٢١٧١٢١٣٠

جمعي
سروش١٣٨٩٢٠١٠مسعود اوحديجان تامپسونرسانه ھا و مدرنيتهكتاب٧٧٢۴تستي٣٠٢۴

نظريه ھاي انتقادي در ارتباطات ٣٩۵٢١٧١٢١٣٠
جمعي

ھاي  سه مقاله پيرامون ارتباطات و رسانهآزمايشي ٨٢٨۵تستي
جمعي

پيام نور١٣٩٢٢٠١٣غالمرضا ارجمنديغالمرضا ارجمندي

مركز تحقيقات ١٣٩٠٢٠١١وحيد خاشعيمديريت رسانهكتاب٩٨٢٩تستي٢٠١۶)١(مديريت رسانه ٩٣٩۵٢١٧١٢١٣١
مطالعات و 

برنامه ريزي 
رسانه ھا

ارتباطات بين الملل و ميان ١٠٣٩۵٢١٧١٢١٣٢
فرھنگي

كتاب نشر١٣٩١٢٠١٢حميد موالناارتباطات بين الملل و ميان فرھنگيكتاب٩٨١٧تستي٣٠٢۴

دانشگاه پيام ١٣٩۵٢٠١۶فرحناز مصطفوي کھنگيارتباطات توسعهجزوه١٠٠۵۴تستي٣٠٢۴ارتباطات و توسعه١١٣٩۵٢١٧١٢١٣٣
نور

سروش١٣٩١٢٠١٢علي اکبر فرھنگيمايکل استار،پيتر پرينگلمديريت رسانه ھاي الکترونيکيكتاب٩۵٠١تستي٣٠٢۴)٢(مديريت رسانه ١٢٣٩۵٢١٧١٢١٣۴
درآمدي بر حقوق ارتباط جمعي مطبوعاتكتاب۶٩۶۶تستي٣٠٢۴حقوق بين الملل ارتباط جمعي١٣٣٩۵٢١٧١٢١٣۵

ماه –
ققنوس١٣٩٢٢٠١٣محمد حسن بردبار

پيام نور١٣٩٢٢٠١٣علي صالحي-رضارسوليمديريت استراتژيك پيشرفتهآزمايشي ۵۶۶٠تستي و تشريحي٢٠١۶مديريت استراتژيك١۴٣٩۵٢١٧١٢١٣۶
پيام نور١٣٨٩٢٠١٠علي محمد پشتدارويرايش - ٢آيين نگارش و ويرايش آزمايشي ۵٢٢۵تستي٢٠١۶آئين نگارش زبان فارسي١۵٣٩۵٢١٧١٢١٣٧

پيام نور١٣٩٢٢٠١٣حسن انورينگارش - ١آيين نگارش و ويرايش آزمايشي ۵٢٧٣تستيآئين نگارش زبان فارسي٣٩۵٢١٧١٢١٣٧
پيام نور١٣٩١٢٠١٢ابوالقاسم طاھرياصول علم سياستدرسنامه۵۶۶٢تستي٢٠١۶بنيادھاي علم سياست١۶٣٩۵٢١٧١٢١٣٨
پيام نور١٣٩٢٢٠١٣طاھره فيضيمباني سازمان و مديريتقطعي۵١٠٨تستي٢٠١۶مديريت عمومي١٧٣٩۵٢١٧١٢١٣٩
فيروزه١٣٩٠٢٠١٠محمد دادگرانمباني ارتباطات جمعيكتاب۵٨٢٣تستي٢٠١۶ارتباط جمعي١٨٣٩۵٢١٧١٢١۴٠
آشنايي با فرايند توليد پيام ھاي ١٩٣٩۵٢١٧١٢١۴١

راديو و تلويزيون
مطالعه  ٢٠و  ١٧، ١۴، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۴، ٣، ١فصل ھاي سروش١٣٨٩٢٠١٠مھدي رحيميانجرالد ميلر سونفن برنامه سازي تلويزيونيكتاب٩٢٧٢تستي١١٨١۶

.شود
پيام نور١٣٩٠٢٠١١مژده كيانيكاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعيآزمايشي ۵٢١٧تستي١١٨١۶آشنايي با كامپيوتر و اينترنت٢٠٣٩۵٢١٧١٢١۴٢
سروش١٣٧١١٩٩٢مھدي رحيميانرابرت تيرلژورناليسم تلويزيونيكتاب٨٧١١تستي٢٠١۶مباني خبر در راديو و تلويزيون٢١٣٩۵٢١٧١٢١۴٣
پيام نور١٣٩٠٢٠١١كريم منصورفرآمار در علوم اجتماعيدرسنامه۴٨٩٣تستي٢٠١۶كاربرد آمار در علوم اجتماعي٢٢٣٩۵٢١٧١٢١۴۴
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ٢٣٣٩۵٢١٧١٢٢١١
ني١٣٩١٢٠١٢مرتضي كتبيژودبت الزاردافكار عموميكتاب۶٧٢۵تستي٢٠١۶)آموزش محور( افكارعمومي٢۴٣٩۵٢١٧١٢٢١٢
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي۴٠٣٢)آموزش محور(سمينار٢۵٣٩۵٢١٧١٢٢١٣
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دانشگاه پيام نور
٠٨:٣۶ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

طراحي شھري-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره ھنر و معماري-١٨: دانشكده 

مھندسي شھرسازي-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۴)واحد۴(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩۶
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
سمت١٣٩٢٢٠١٣محمدرضا پور محمديبرنامه ريزي مسكنكتاب٧٣٣٨تستي٢٠١۶مسكن٣٣٩۵٢١٨١٣٠٢٧
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي۵١۴٨١٢٨طرح شھرسازي ۴٣٩۵٢١٨١٣٠٣١
ھا و  شناسي رويه گونه: طراحي شھريكتاب٨٣٩٩تستي و تشريحي٣٠٢۴نظريه ھاي طراحي شھري۵٣٩۵٢١٨١٣٠۴٢

ھا طرح
.انضمام ھمه نمونه خاص حذف شوددانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١سيد حسين بحرينيجان لنگ

.مطالعه شود ٩و  ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١سيدمحسن حبيبيفرانسواز شوايشھرسازي، تخيالت و واقعياتكتاب٨٢۵۴تستي و تشريحي٢٠١۶سير انديشه ھاي شھرسازي۶٣٩۵٢١٨١٣٠۴٣
اي ين بنتلي، آلن الكك، پال محيط ھاي پاسخدهكتاب٩٨٣٠تستي و تشريحي٣٠٢۴روشھاوفنون طراحي شھري٧٣٩۵٢١٨١٣٠۴۴

مورين، سو مك گلين و گراھام 
اسميت

دانشگاه علم و١٣٩١٢٠١٢مصطفي بھزادفر
صنعت ايران

.حذف شود ٨فصل 

سيد عبدالھادي جان پانتر و متئو كارمونابعد طراحي برنامه ريزيكتاب٩٨٣١تستي و تشريحيروشھاوفنون طراحي شھري٣٩۵٢١٨١٣٠۴۴
دانشپور و رضا بصيري 

مژدھي

سازمان فناوري١٣٩٠٢٠١١
اطالعات و 

ارتباطات 
شھرداري 

تھران

.مطالعه شود ٧و  ۵، ۴فصل ھاي 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶منظرسازي٨٣٩۵٢١٨١٣٠۴۵
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶درك و بيان محيط شھري٩٣٩۵٢١٨١٣٠۴۶
 ران ھ  ت اه گ ش دان١٣٨٧٢٠٠٨ ان ي ب ي ر طب ھ وچ ن م ن ال  ک وردون گ ري ھ ظر ش ن  م ده زي گكتاب٩٠٧٧تستي و تشريحي٢٠١۶تحليل شكل وفضاھاي شھري١٠٣٩۵٢١٨١٣٠۴٧

مطالعه  ١٢و  ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶فصل ھاي : بخش دوم ران ھ  ت اه گ ش دان١٣٨٧٢٠٠٨ ي ن ري ح  ب ن ي س ح چ ن ي  ل ن وي کر ھ  ش ل ک  ش وري ئ تكتاب٩٠٧٨تستي و تشريحيتحليل شكل وفضاھاي شھري٣٩۵٢١٨١٣٠۴٧
.شود

ونقل  طراحي شبكه حمل١١٣٩۵٢١٨١٣٠۴٨
شھري درون

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٣۴٨)١(كارگاه طراحي شھري ١٢٣٩۵٢١٨١٣٠۴٩
١٣٣٩۵٢١٨١٣٠۵٠GIS ١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢بعدي سه-
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٣۴٨)٢(كارگاه طراحي شھري١۴٣٩۵٢١٨١٣٠۵١
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶سمينار١۵٣٩۵٢١٨١٣٠۵٢
ھاي  بھسازي ونوسازي بافت١۶٣٩۵٢١٨١٣٠۵٣

قديمي
سمت١٣٩٢٢٠١٣محمد منصور فالمكينوسازي و بھسازي شھريكتاب٧۵٣٩تستي و تشريحي٢٠١۶

بخش،صابر زند مرتضي حيدر جھانمباحث اجرايي طراحي شھريجزوه١٠۴٣٣تستي و تشريحي٢٠١۶مباحث اجرايي طراحي شھري١٧٣٩۵٢١٨١٣٠۵۴
لطفي پور

پيام نور١٣٩۵٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيبايي شناسي شھري١٨٣٩۵٢١٨١٣٠۵۵
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري(سمينار ١٩٣٩۵٢١٨١٣٠۵۶
مديريت انرژي در معماري و ٢٠٣٩۵٢١٨١۴٠١٩

)آموزش محور(شھرسازي
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
٠٨:٣٨ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

طراحي شھري-١١: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره ھنر و معماري-١٨: دانشكده 

مھندسي شھرسازي-١٣: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
.مطالعه شود ۵و  ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢عليرضا عيني فرديويد وانگ -ليندا گروت روش ھاي تحقيق در معماريكتاب۶۴٧۵تستي٢١١۶٣٢روش تحقيق در شھرسازي٣٣٩۵٢١٨١٣٠١۶
ونقل  طراحي شبكه حمل۴٣٩۵٢١٨١٣٠۴٨

شھري درون
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٣۴٨)١(كارگاه طراحي شھري ۵٣٩۵٢١٨١٣٠۴٩
۶٣٩۵٢١٨١٣٠۵٠GIS ١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٢٣٢بعدي سه-
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٣۴٨)٢(كارگاه طراحي شھري٧٣٩۵٢١٨١٣٠۵١
بخش،صابر زند مرتضي حيدر جھانمباحث اجرايي طراحي شھريجزوه١٠۴٣٣تستي و تشريحي٢٠١۶مباحث اجرايي طراحي شھري٨٣٩۵٢١٨١٣٠۵۴

لطفي پور
پيام نور١٣٩۵٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶زيبايي شناسي شھري٩٣٩۵٢١٨١٣٠۵۵
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق وتتبع نظري(سمينار ١٠٣٩۵٢١٨١٣٠۵۶
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي۵١۴٨١٢٨كارگاه شھرسازي ١١٣٩۵٢١٨١٣٠٧٨
مباني برنامه ريزي شھري براي ١٢٣٩۵٢١٨١٣٠٨٢

طراحان
دانشگاه علم و١٣٩١٢٠١٢اسماعيل شيعهريزي شھري اي بر مباني برنامه مقدمهكتاب۶۶۴٩تستي و تشريحي٢٠١۶

صنعت
مباني برنامه ريزي شھري براي ٣٩۵٢١٨١٣٠٨٢

طراحان
سيد عبدالھادي جان پانتر و متئو كارمونابعد طراحي برنامه ريزيكتاب٩٨٣١تستي و تشريحي

دانشپور و رضا بصيري 
مژدھي

سازمان فناوري١٣٩٠٢٠١١
اطالعات و 

ارتباطات 
شھرداري 

تھران

.مطالعه شود ٣و  ٢، ١فصل ھاي 

راضيه رضازاده، ريچارد ھدمن، آندروه يازوسكيمباني طراحي شھريكتاب۶۶۴۶تستي و تشريحي٣٠٢۴مباني نظري طراحي شھري١٣٣٩۵٢١٨١٣٠٨٣
زادگان مصطفي عباس

دانشگاه علم و١٣٨۵٢٠٠۶
صنعت

ھا و  شناسي رويه گونه: طراحي شھريكتاب٨٣٩٩تستي و تشريحيمباني نظري طراحي شھري٣٩۵٢١٨١٣٠٨٣
ھا طرح

.انضمام ھمه نمونه خاص حذف شوددانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١سيد حسين بحرينيجان لنگ

اي ين بنتلي، آلن الكك، پال محيط ھاي پاسخدهكتاب٩٨٣٠تستي و تشريحي١١٨١۶)٢(روشھا وفنون طراحي شھري ١۴٣٩۵٢١٨١٣٠٨۴
مورين، سو مك گلين و گراھام 

اسميت

دانشگاه علم و١٣٩١٢٠١٢مصطفي بھزادفر
صنعت ايران

.مطالعه شود ٨و  ٧، ۶، ۵فصل ھاي 

سيد عبدالھادي جان پانتر و متئو كارمونابعد طراحي برنامه ريزيكتاب٩٨٣١تستي و تشريحي)٢(روشھا وفنون طراحي شھري ٣٩۵٢١٨١٣٠٨۴
دانشپور و رضا بصيري 

مژدھي

سازمان فناوري١٣٩٠٢٠١١
اطالعات و 

ارتباطات 
شھرداري 

تھران

.مطالعه شود ٩و  ٨، ٧فصل ھاي 

اي ين بنتلي، آلن الكك، پال محيط ھاي پاسخدهكتاب٩٨٣٠تستي و تشريحي١١٨١۶)١(روشھا وفنون طراحي شھري ١۵٣٩۵٢١٨١٣٠٨۵
مورين، سو مك گلين و گراھام 

اسميت

دانشگاه علم و١٣٩١٢٠١٢مصطفي بھزادفر
صنعت ايران

.مطالعه شود ۴و  ٣، ٢، ١فصل ھاي 

سيد عبدالھادي جان پانتر و متئو كارمونابعد طراحي برنامه ريزيكتاب٩٨٣١تستي و تشريحي)١(روشھا وفنون طراحي شھري ٣٩۵٢١٨١٣٠٨۵
دانشپور و رضا بصيري 

مژدھي

سازمان فناوري١٣٩٠٢٠١١
اطالعات و 

ارتباطات 
شھرداري 

تھران

.مطالعه شود ۶و  ۵، ۴فصل ھاي 

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠٣۴٨)٣(كارگاه طراحي شھري ١۶٣٩۵٢١٨١٣٠٨۶
انديشه ونظريات طراحي شھري ١٧٣٩۵٢١٨١٣٠٨٧

باتاكيدبر رويكرداسالمي
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٢٨٣٢كارگاه مقدماتي طراحي شھري١٨٣٩۵٢١٨١٣٠٨٨
مديريت انرژي در معماري و ١٩٣٩۵٢١٨١۴٠١٩

)آموزش محور(شھرسازي
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶
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دانشگاه پيام نور
٠٨:٢۶ - ١٣٩۵/١١/٠۴: زمانليست منابع دروس سرفصل ھر رشتهسيستم جامع دانشگاھي گلستان

١از  ١: صفحه ٣٠٠٩: شماره گزارش

مھندسي معماري-١٠: رشته كارشناسي ارشد - ١٠: مقطع 
تمامي دوره ھا: دوره ھنر و معماري-١٨: دانشكده 

مھندسي معماري-١۴: گروه آموزشي 

رديف
ترم 

تحصيلي
شماره 
نوع آزموننام درسدرس

شماره
مترجمنويسندهعنواننوع منبعمنبع

سال
انتشار

انتشار
شرح پيوستناشرميالدي

تعداد ساعتواحد
عمليتئوريعت

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٠۶)واحد ۶(پايان نامه ارشد ١٣٩۵٢١١١١٢٩٧
چاپ موجود١٣٠٠١٩٢١-القرآن الکريمكتاب٨٢٠٠تستي١٠قرآن كريم ٣٠حفظ جزء ٢٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
جستارھايي در چيستي ھنر اسالميكتاب٧٧٠٢تستي و تشريحي٢٠١۶حكمت ھنر اسالمي٣٣٩۵٢١٨١۴٠٠١

)دفتراول(
فرھنگستان ١٣٩١٢٠١٢ھادي رييعي

ھنر
.مطالعه شود ٢٩٣تا صفحه  ١۵از صفحه 

، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢عليرضا عيني فرجان لنگآفرينش نظريه معماريكتاب۶۴١٩تستي و تشريحي٢٠١۶روانشناسي محيط۴٣٩۵٢١٨١۴٠٠٢
.مطالعه شود ١٩و  ١٨، ١٧، ١۶، ١۵، ١۴

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶)تحقيق و تتبع نظري(سمينار ۵٣٩۵٢١٨١۴٠٠٣
حميدرضا عامري سياھويي و روش تحقيق در معماريجزوه٩٠٨۵تستي و تشريحي٢٠١۶روش تحقيق معماري۶٣٩۵٢١٨١۴٠٠۴

ساناز ليتكوھي و حيدر جھان 
بخش

پيام نور١٣٩٣٢٠١۴

جھاد ١٣٩٢٢٠١٣نژاد محّمدجواد مھدويھاي معماري سير انديشهكتاب۶۴٩۴تستي و تشريحي٢٠١۶سيرانديشه ھاي معماري٧٣٩۵٢١٨١۴٠٠۵
دانشگاھي 

دانشگاه تھران
پيام نور١٣٩٠٢٠١١حيدر جھانبخشنظريه ھاو روش ھاي طراحيجزوه٧٢١٠تستي و تشريحي٢٠١۶نظريه و روشھاي طراحي٨٣٩۵٢١٨١۴٠٠۶
دانشگاه شھيد١٣٨٩٢٠١٠محمود رازجويانآسايش در پناه معماري ھمساز با اقليمكتاب٧۶٢١تستي١١٨١۶معماري ھمساز با اقليم٩٣٩۵٢١٨١۴٠١١

بھشتي
.پيوست ھا حذف شود

حميدرضا عامري سياھويي و برنامه ريزي کالبدي معماريجزوه٩۴٩۶تستي١١٨١۶برنامه ريزي كالبدي معماري١٠٣٩۵٢١٨١۴٠١٢
ھمکاران

پيام نور١٣٩۴٢٠١۵

امير  -محمود گالبچي سيدني لويروش طرح و ساختكتاب۶۴٧۴تستي١١٨١۶روش ھاي پيشرفته ساخت١١٣٩۵٢١٨١۴٠١٣
فرجي

.مطالعه شود ٨و  ١فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩٠٢٠١١

.مطالعه شود ١٠و  ٩، ۶، ٣، ٢، ١فصل ھاي دانشگاه تھران١٣٩١٢٠١٢حامد مظاھريان -محمود گالبچيفناوري ھاي نوين ساختمانيكتاب۶۵٠٩تستيروش ھاي پيشرفته ساخت٣٩۵٢١٨١۴٠١٣
ساناز ليتكوھي، حيدر ھاي مكانيابي نظريهجزوه٩۴٠٣تستي١١٨١۶نظريه ھاي مكانيابي١٢٣٩۵٢١٨١۴٠١۴

بخش، مريم چرخچيان جھان
دانشگاه ١٣٩٣٢٠١۴

نور پيام
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٣٨٩۶)١(طرح معماري ١٣٣٩۵٢١٨١۴٠١٨
مديريت انرژي در معماري و ١۴٣٩۵٢١٨١۴٠١٩

)آموزش محور(شھرسازي
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢٠١۶

.تا آخر كتاب مطالعه شود ٣۵١از صفحه پيام نور١٣٩٠٢٠١١ كار عبدالحميد نقرهمباني نظري معماريآزمايشي ۵٣٨٣تستي٣١٢۴٣٢آشنايي با معماري اسالمي١۵٣٩۵٢١٨١۴٠٣٧
غالمحسين : تدوينا ي رن ي  پ م ري دك م ح م ي ران  اي اري م ع  م ي اس ن ش ك ب سكتاب٧٧۴۶تستيآشنايي با معماري اسالمي٣٩۵٢١٨١۴٠٣٧

معماريان
سروش دانش١٣٩٢٢٠١٣

-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي٢١١۶٣٢و گزارش كارگاه ٢ساختمان ١۶٣٩۵٢١٨١۴٠۴٣
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي۵١۴٨١٢٨طرح معماري ١٧٣٩۵٢١٨١۴٠۵٣
، )٢و  ١گفتار  (۵، ٢، )۴و  ٣، ٢، ١گفتارھاي (١فصل ھايمجد١٣٩۵٢٠١۶غالمرضا كاميارحقوق شھري و شھرسازيكتاب۶٧٠٧تستي و تشريحي٢٠١۶)آموزش محور(حقوق معماري١٨٣٩۵٢١٨١۴٠۶٠

.مطالعه شود) ١گفتار  (٩و  ٨، ٧
-١٣٠٠١٩٢١--بدون منبعفاقد منبع٧۵۴٢تشريحي١٣٨٩۶)٢(طرح معماري ١٩٣٩۵٢١٨١۴٠۶١

Page 1 of 1حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد. آماده گرديد) صفحه١(کليه صفحات
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