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 رنا قت وی ابقو اع دانرزن(، فلیپده)ژن امج خیش الح رح: شابسراالنحب

 مازدهی
 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان دمحم ندبمح، میقامن یامج

1397 

 

 ارشود افمحر متدک اتوفوقاد مینب اسب، عرویشریپ یبالعر ثیسررالو غ یردوسف هامناهاد شهرنرابب
1390 

 

 اقدق یلوعو اب هتاخناشن یفولاز م یانرفع هالدو رس

 

 

 دمحم نبنس، حاقدق یلوعاب
 

 نخار، سشود افمحر متدک اراتشتان

 

1397 

 رینو ه یخاریت نهک نتد منچ لیلحو ت همرج: تهامنملدی

 
 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان هلالتاین، عدییجم

 

1397 

 ایطورهاس ایهوریجرن روان گنره: فیاسنشطورهاس -روان

 
 نشر سخن روزهور، بپوضع

 

1397 

 

 اراجق اهشندیرالاصن اطراتخ هامروزن
 

 

 رانای اهار، شاجق ندیرالاصن

 

 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان

 

1396 

 هب1۲۸7ر فا صت 1۲۸۴ بار)از رجاجق اهش ندیرالاصن اطراتخ هاموزنر

 (النیور و گجالر ک مق ایههامرنفس اممضان
 

 1397 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان رانای اهار، شاجق ندیرالاصن

االولادیماجت1310 االول عیار از رباجق اهش ندیرالاصن اطراتخ هامروزن

 ق 131۲
 

 1397 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان رانای اهار، شاجق ندیرالاصن

 یانثلا عیا ربت 130۸ االول عیار: از رباجق اهش ندیرالاصن اطراتخ هامروزن

 تالردشو ک کانترسهالر ش هامرنفس اممضان هب 1309
 1397 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان رانای اهار، شاجق ندیرالاصن

 اناسنشانو زب داننمشدان ایههتوش: از نانجایدر آذرب یارسف انزب
 

 1397 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان رجار، ایشاف

 ان)از زم رهبمم لگیررو و منو تیونت، آنیلطیت نیامینبی: رابهامرنفس هس

، یولیانپسا ایههامرنفس ارهدرب رحا دو ش( بهویفص لر و اوایجنس طانلس

 یاییانپو اس یالغرتپ
 

 1397 ارشود افمحر متدک اتوفوقاد مینب نس، حوادیج

 یادب ونتم حیحصد و تقدر ن هالقو دو م یس
 

 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان ودمحاالر، مدسیام
 

1397 

 نیعرةالق
 

 1397 نخر سشار، نشود افمحر متدک اراتشتان انمل، ستاکس

 یتاخنشنتم کیوتنرمه یادب اتعطالم
 

 نخر سشن اریه، مدمقم ویلع
 

1397 

 یانرفر عیسفو ت ویولم
 

 139۵ نخر سشن مری، مرفشم

 هو آل هیلع هلالیلص رمر اکبامیپ یدگاز زن یلامک لیلحو ت هزیج: تتدیاب روغف
 

 139۵ ابتک انتوسب هسوسم 

 زتینبالی یاسنادشندرا و مالصم اهدگاز دی هقیقحط الیسب
 

 13۸۴ مق ابتک انتوسب رغاص یل، عویزک

 ییح، ییربثی ونتاز م یعامج دهزیا گاء بشم هفسلف
 اتغیلبر تتدف اراتشت)انمق ابتک انتوسب

 (مق هیملع وزهح یالماس
13۸6 
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 نادیینب شرسر و پدگایه
 

 13۸1 زرکم کاب، بدیماح

 میوانخب اتیادب هونگچ
 

 139۴ اتیاله ری، تونتلگای

 ادیقتان انمتفگ لیلحت
 

 1390 یگنرهو ف یملع اراتشتان ترکش ردوس، فزادهلاگآق

 ارهعتاس
 

 1396 یملر عشن ورش، کویفص

 داردر نیگترعس انابیخ نای
 

 139۵ زرکر مشن مری، میانهج

 اندخیشمج مویمع
 

 139۴ رازاف اریتخ، بیلع

 انزب خاریت
 

 1397 یملر عشن رین، هتیوئس

 یتاخنش یاسنشانزب
 

 1397 اهر آگشن د اوی، دییل

 دمقد ممحم
 

 1397 درواریم اراتشتان اریامک ،دیابع

 (انزب یاسنشهعامج یارهدرب ایهدمقا م)ب یفخم انزب اتغل گنرهف
 

 13۸6 زرکر مشن دیه، میائمس

 ینعم اینعم
 

 1397 یملر عشن یز کارل، چدنآگ

 ناسان تعیطب ابدر ب
 

 139۲ زرکر مشن وراور، آرتهنوپش

 انیسنا ابت الطوناز اف
 

 1397 زرکر مشن لیما، جبیلص

 مدیق رانو ای نریهنالنیب
 

 139۵ طرهر قشن نیوسار لادگ ساک، منوئلم

 یانر زبیغ تافو ب نتم همرجت
 

 139۴ طرهر قشن اناری، مردیفانم

 راگتاخس یاسنشانر زبصتخم خاریت
 

 139۵ طرهر قشن ووگیر هتیوز، پیتم

 انوریمیو ت انانخلر ایصدر ع همرجت تنس
 

 1396 طرهر قشن مری، مدییعس

 اتیادب یانهج وریهمج
 

 139۲ زرکر مشن الکاسووا، پازانک

 ادوج یوممع یهظرین
 

 1397 زرکر مشن لارس، موسم

 کیوتنرمو ه خاریت
 

 1397 زرکر مشن لور، پکری

 تروسپ لارسم درس تفه
 

 1396 زرکر مشن سوران، لهیرنگ

 یاسنودشر خنه
 

 1397 زرکر مشن وراور، آرتهنوپش

 ودراملم
 

 1397 زرکرمشن یلسز لمی، جتیماس

 1397 یانسان وملع هعوسو ت قیقحت دهکشژوهپ نیسحدالب، عگآذرن ابتر کشن یانبم

 1397 یانسان وملع هعوسو ت قیقحت دهکشژوهپ روسیا، سسیمش یارسر فثطور نت خاریت

 1397 یانسان وملع هعوسو ت قیقحت دهکشژوهپ نیس، حدهنایپ ید ادبقو ن هظرین
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 1397 رشن انربهم ابتک هسوسم ویلور دبتک، ویگوانه یارانب لگنج

 میوانخر بعش هونگچ
 

 1396 هآگ ری، تونتلگای

 یتاخنور شتدس یانبم
 

 1397 اهر آگشن و.یلد دبالر، روناکگالن

 رات( دکیارسف اتیو ادب ان)زب یادب وننف
 

 1397 شو دان شجنس 

 را(ت)دک ظمن ونتم
 

 1397 شو دان شجنس ورن، چیانرهب

 را(ت)دک هیافو ق روضع
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 را(ت)دک عدیب
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 را(تر )دکثن ونتم
 

 1397 شو دان شجنس 

 را(ت)دک تالغو ب نایب یانعم
 

 1397 شو دان شجنس ازنها، بوررضپ

 را(ت)دک انور زبتدس
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 را(ت)دک یارسر فثن
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 را(ت)دک یاسنش کبو س اتیادب خاریت
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 را(ت)دک یربر عثن
 

 1397 شو دان شجنس ورن، چیانرهب

 را(تر )دکثن ونتم
 

 1397 شو دان شجنس 

 ...یدامختاس ایهونآزم یژهوی یارسف اتیار ادبیدامختاس
 

 1397 دارش هشدیان 

 اتیادب یاسنشهعامج
 

 1397 ریبرکیام شجنس اراتشتان 

 دارش یاسنارش(  کیارسف اتیو ادب انزب هوعمج)م یارسر فثن
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 دارش یاسنارشک یارسف اتیو ادب انزب هوعمجم
 

 1397 شو دان شجنس هانس، افیاهرشیش

 دارش یاسنارش( کیارسف اتیو ادب ان)زبیصصخت انزب
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 د(ارش یاسنارش)ک یادب لائسو م اتیلک
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 دارش یاسنارش( کیارسف اتیو ادب انزب هوعمج)م یارسف ظمن
 

 1397 شو دان شجنس لیاعم، اسیکوشمش

 دارش یاسنارش( کیارسف اتیو ادب انزب هوعمج) م یربع انزب
 

 1397 شو دان شجنس دیهد، موناشرکت

 1376 ا(میدا و سص اراتشت)ان روشس ر، ادواردیاپس نتفگ نخس هعطالر مب دی: درآمانزب

 روشر: ستسگگنرهف دیه، میمیهف ههبج گنرهف
137۸-

13۸۲ 

 ...یدامختاس ایهونآزم یژهوی یسارف اتیار ادبیدامختاس
 

 1397 دارش هشدیان 
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  ۲017هویژان را از اولاج لابق یالم ریگزارشگ یللمالنیب ایدارهانتاس
 

 ندویت تریدی،میرسابسح انازمس

 اداردهانتاس
1396 

 (1) هانیم داریابسح
 یوس، ملاص زرگب

 ندویت تریدی، میرسابسح انازمس

 اداردهانتاس
13۸۸ 

 رییگهونمر نب ایهدمقا م(  بیفیوصار تار ) آمآم یاساس ایهو روش میاهفم
 یل، عیدنم

 اتقیقحز ترک، میرسابسح انازمس

 یرسابسو ح داریابسح یصصخت
13۸9 

 یرسابسح ولاص
 هانس، افیعیرف

 اتقیقحز ترک، م یرسابسح انازمس

 یرسابسو ح داریابسح یصصخت
1393- 

 یوممع شخب داریابسح ایداردهانتاس
 

 ندویت هتیم، کیرسابسح انازمس

 داریابسح ایداردهانتاس
139۵ 

 یتعنص داریابسح
 ززیور، عیالع

 اتقیقحز ترک، میرسابسح انازمس

 یرسابسو ح داریابسح یصصخت
139۴ 

 ایهورتص یالم ریگزارشگ یللمالنیب ایداردهانتاس رییار گکب ایمنراه

 هونمن یقیفلت یالم
 یوس، ملاص زرگب

 ندویت تریدی، میرسابسح انازمس

 اداردهانتاس
1396 

ر ایس یرسابسح ایداردهانت: اسیرسابسو ح داریابسط حوابو ض ولاص

 طبرتم اتدمو خ یشخباننیاطم اتدمخ
 

 ندویت هتیم، کیرسابسح انازمس

 داریابسح ایداردهانتاس
1396 

 رانای داریابسح ایدارهانتاس
 

 ندویت هتیم، کیرسابسح انازمس

 داریابسح ایداردهانتاس
139۸ 

 ( ۲) داریابسح ولاص

 
 

 139۵ وردیاریت هلدالی هلدال، یوردیاریت

 داریابسدر ح هایرمازار سب اتقیقحت

 
 

 139۴ رشن انربهم ابتک هسوسم .ی. پ، اساریهوتک

 داریابسدر ح رییگمیمصو ت اوتضق

 
 

 139۵ ادحر اتشن ارا ایر، سانب

 (دهشاممت ایه)بیتعنص داریابسر حب عامج روریم

 
 

 139۴ شدان اهگن 

 یتدول داریابسح

 
 

 1393 شژوهپ ورانپ دیهدمی، سینیسدحمحم

 د(ارش یاسنارش)ک داریابسح هوعمجم

 
 

 1397 شو دان شجنس لضفوال، ابیرابت

 دارش یاسنارش(  کداریابسح هوعمج)م یتعنص داریابسح
 

 1397 شو دان شجنس ورصن، میروح

 د(ارش یاسنارش)ک یالم داریابسح
 

 1397 شو دان شجنس واد، جریقنسف

 د(ارش یاسنارش)ک یرسابسح
 

 1397 شو دان شجنس رهین، میبحم

 1397 شو دان شجنس ری، امرییدب د(ارش یاسنارش)ک یوممع ییاضری
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 د(ارش یاسنارش)ک المتار و احآم
 

 1397 شو دان شجنس ری، امرییدب

 د(ارش یاسنارش)ک یالم داریابسح یلیمکت اتکن

 
 

 1397 شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)ک یرسابسح یلیمکت اتکن
 

 1397 شو دان شجنس 

 ( داریابسح هوعمج)م یصصخت انزب هوعمجم

 دارش یاسنارشک
 

 1397 شو دان شجنس رهین، میبحم

 ایهخاسا پب داریابسح هوعمجم 97ا ت ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یطالی اتکن هو ارائ یحریشال تامک
 

 1397 دارش هشدیان دیهرد، مادفحات

 

 

 

 میراهر، ابرزگب ()ره ینیمخ امام یاسیس هشدیان

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

و  قیقحز ترک(، متما)سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوست

1391 

 نیسحالم، غالری ریزرگ (وتبر نص)ع المدر اسص خاریت

 وملع بتک ندویو ت هعلطام انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

1397 

 یسی، عزادهیقتم مریکالرانقالهغل ملعتل مویقال  جهنمال
 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 (تما )سهاهگشدان یانسان
137۴ 

 اار، رضکجرنب یالماس یاسنشانسان
در  ریبره ظمعم امقم یدگنایماد نهن

 ارفعر مشر نتا، دفهاهگشدان
1390 

 یالماس دنمو ت گنرهف خاریت
 

 13۸7 ارفعر مشر نتدف هاطم، فدیماحانج

 یالماس انرفع

 
 1397 شو دان شجنس 

 انرفع

 
 1397 شو دان شجنس 

 بذاهو م انادی

 
 139۵ شو دان شجنس 

 انهج بذاهو م انادی خاریت

 
 1397 شو دان شجنس هلدالب، عیادانآبیغلبم

 یالماس انرفع

 
 139۵ شو دان شجنس 

 (یالماس ارفعو م اتیه)ال تست هوعمجم

 
  1397 

 (یرآنق ومل)ع یصصخت انزب

 
 139۵ شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)ک بذاهو م انادی

 
 139۵ شو دان شجنس 
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 انرفع

 
 139۵ شو دان شجنس 

 یربع انزب
، نسح، مادیآبیوسم داریامن

1369 - 
 139۵ شو دان شجنس

 دارش یالماس انرفع

 
 

 139۵ شو دان شجنس 

 هقف ونتم

 
 1397 شو دان شجنس نسح، مادیآب یوسم داریامن

 هقف ولاص

 
 1397 شدانو  شجنس رظاه، مداریامن

 یربع

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 را(ت)دک وققح یانبو م هقف هوعمج: م یربع انزب

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)ع یرآنق وملع

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)ع یصصخت انزب

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنو ق وملر )عیسفت خاریر و تیسفت

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 (ثدیو ح رآنق ومل)عثدیح

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)ع یربع انزب

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 دارش یاسنارش( کثدیح و رآنق ومل)ع یالماس ارفعو م اتیهال هوعمجم

 
 1397 شو دان شجنس ول، رسرخشچ

 دارش یاسنارش( کثدیو ح رآنق ومل)عرآنر قیسسفت

 
 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 ریت( دکثدیو ح رآنق ومل)عیربع

 
 1397 شدانو  شجنس رظاه، مداریامن

 

 

 راگهربجت انوفسلیو ف انملسم انوفسلیف اهدگاز دی تیلع
 

 13۸۸ ابتک انتوسب هسوسم هلالنی، عیادمخ

 (لائسمالهویاج - هیدسقاللائسمال - رآنقالاتهابشت)م یفسلف هالرس هس
 ند بمح، مرازییش ندیدرالص

 میراهاب

ر تدف اراتشت)ان مق ابتک انتوسب

 (مق هیملع وزهح یالماس اتغیلبت
13۸۸ 

 رازییش ندیدرالا و صنیسنطو، ابارس اهدگاز دی آن وایو ق سفن

 
 13۸۸ ابتک انتوسب هسوسم اقح، اسریهطا

 دیع، سانیمیرح یالماس هفسلف تویه
ر تدف اراتشت)ان مق ابتک انتوسب

 (مق هیملع وزهح یالماس اتغیلبت
13۸3 

 یاسیس یهفسلف اتطالحاص گنرهف

 
 

 1391 زرکر مشن ای اناتانج ،کایپ
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 دهزن انادی یردهشف یهامنشدان

 
 

 139۲ زرکم زارلچ رتر، رابنزی

 دیعر، سفیائیض هقف ملع هفسلف

، رانه. ؛ تاهگشو دان وزهح اهگشژوهپ

 مولع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 (تما )سهاهگشدان یانسان

139۲ 

 تاسیس ملع ایادهینب
 

 1377 یر نشن نمرحدالب، عمالع

 (ریت)دک یالماس هفسلف

 
 1397 شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 ریت( دکالمک هفسلف هوعمج) مطقنم

 
 1397 شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 (ریت)دک یالماس هفسلف

 
 1397 شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 (ریت)دک یالماس المک

 
 1397 شو دان شجنس هومصع، مدمقم یلیلخ

 (ریت)دک هفسلف واالتس هوعمجم

 
 1397 شو دان شجنس دوی، ننیرگگ

 یالماس هفسلدر ف یاسنشترفعم

 
 1396 تمکح نیس، حاریفغ

 اتقیلعتال

 
 139۲ رانای هفسلو ف تمکح یشژوهپ هسوسم دمحم ندبمح، میارابف

 

 

 رارداداز ق ارجخ اتزامو ال یدنم تیولئسم وققح
 

 1397 زانیر مشن رج، اییائابب

 اصخاش هیلع مرایج
 

 1396 زانیرمشن نیسا، حینیائآق

 (دهرشظد ندیج) ت اصخاش هیلع مرایج
 

 1397 زانیر مشن نیس، حیادقد صمحرمیم

 رشگا ن)ب یوممع شایو آس تینام هیلع مرایج( 3) یاصصتاخ زایج وققح

 (یقیطبت
 

 1397 زانیر مشن نیس، حیادقد صمحرمیم

دور و ص ترق، ستاندر ام تانی، خرداریباله: کتیکالو م والام هیلع مرایج

 (یقیطبت هعطال)م یدنشن ترداخپ کچ
 

 1397 زانیر مشن نیس، حیادقد صمحرمیم

 تیکالو م والام هیلع مرای: جیاصصتاخ ریفیک وققح
 

 1397 زانیر مشن نیسا، حینیائآق

 یوممع زایج وققح
 

 139۸ زانیر مشن - 13۲6، یلدعمح، میلیاردب

 یدنم وققح یاتدمقم دوره
 

 1397 زانیم نیسدحی، سیایفص

 ( ۲-1)  الماس ریفیک وققو در حن ایهاهدگدی
 

د ی، سریتوشش یشرعم

 نسدحمحم
 1397 زانیر مشن

 1396 زانیر مشن اا، رضهوربن یوممع زایج وققح یهنیزم
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 دمح، موریآش ریفیک یدادرس نیآی

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

13۸9 

 رداده، میلاص انیجرای یاسنشرمر جب دیدرآم

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 دهکشژوه(، پتما)سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت قیقحت

1397 

 دمح، موریآش 1397الا ست اتالحاص نریا آخب ریفیک یدادرس نییآ

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

1397 

 یوممع زایج وققح یانبم لیلحت

 
 

 139۵ هاودان، جلگنج روفتسری، کونسالرکک

 هعامزا در جج وققح شقو ن انتسلگان یاصصتاخ زایج وققح

 
 

 139۵ هاودان، جلگنج روفتسری، کونسالرکک

 (یانمسج اتدم)ص اصخاش هیلع مرایج

 
 

 139۲ هاودان، جلگنج نس، حیرانافوربپ

 (لامظر کد ندیجا ت)ب یوممع شایو آس تینام هیلع مرایج
 

 139۵ هاودان، جلگنج نس، حیرانافوربپ

 یوممع زایج وققح
 

 1397 هاودان، جلگنج نس، حیرانافوربپ

 وققح طقنم
 

 1397 ارشتان یامهس ترکش دیهدممح، مفریش

ال امک ایهخاسا پب راهمه ریفیک یدادرس نیآی تست واالتس عامج کانب

 یحریشت
 

 1396 دارش هشدیان انس، احردیکده یبیبح

 ( 139۲وبص) میالماس ازاتجم ونانق عامج رحش
 

 1393 دارش اراتشتان دیمو، حخیاهدرگ

 ظمنم ارتجت وققح
 

 139۵ دارش هشدیان 

ال امک ایهخاسا پب یوممع وققح 97ا ت ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یحریشت
 

 1397 دارش هشدیان 

 وملد و عارش یاسنارش، کیفیالت ایهتست راهمه هب یمیوشیب عامج رحش

 یکزشپ هایپ
 

 139۸ دارش ارضیل، عدلوشخ

 یدنم وققح ز طراحرکمت
 

 139۸ دارش ، داوددرییح

 خاسا پب یاسنش رمزا و جج وققح 97 ات ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یحریشال تامک ایه
 

 1397 دارش هشدیان 

 تیکالم وققح 97ا ت ۸۵ یوصصخ وققد حارش یاسنارشک واالتس کانب

 ایه خاسا پو ب ادناس تبث وقق، حریتردفس وقق، حادیصتاق وقق، حریکف

 یحریشت ایهخاسا پ...بیحریشال تامک
 1397 دارش هشدیان 
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، هروی دت، آراء وحدییلک اتکا نب راهمه ریفیک اصخ نیوانق بختنم

، اوتض، قتالوک یقوقح ایهونآزم ژهوی یوعوضم دهش دینبهقطب ایهتست

 ریتد و دکارش

 1396 دارش هشدیان ابتهر، مبره

 یدنم اصخ نیوانق بختنم
 

 1396 دارش هشدیان دمداحی، سینیسح

 (یوققح هقف ول)اص یوققح داللتد اسواعق
 

 1397 دارش هشدیان ادرضمح، میاعجش

 یالماس ازاتجم ونانق یطالی هنیجنگ
 

 1396 دارش واد، جیابداش

 ریفیکیدادرسنیآی یطالی هنیجنگ
 

 139۵ دارش واد، جیابداش

 تالوک وزیارآمک ایهونآزم هوعمجم

 
 

 139۵ دارش دمداحی، سویوسم

 یونآزم ظمدر ن یدنم یدادرس نیآی

 
 1396 دارش هشدیان یل، عانریطاه

 وققح یصصخو ت یوممع انزب یطالی هنیجنگ
 

 139۵ دارش دیم، حیانرمهق

 ژه( وییحریشال تامک ایه خاسا پ)ب ارتجت ونانق دهش دینب هقطب واالتس

 اورانش، مریتردف، ساوتض، قتالو وک ریتد، دکارش یاسنارشک ایه ونآزم

 ...یوققح
 

 139۵ دارش هشدیان دیهور، مآزادپ

 یدنم یدادرس نیآی ونانق عامج رحش
 

 1393 دارش یضرتدار، مندی

 یاصصتاخ زایج وققحار ی ونآزم
 

 1397 دارش هشدیان دیه، میاهنپ

 یوممع زایج وققار حیونآزم
 

 1397 دارش هشدیان دیه، میاهنپ

 ریفیک یدادرس نیار آیی ونآزم

 
 1397 دارش هشدیان ابتهر، مبره

 ایهونآزم ژهوی یحریشال تامک ایهخاسا پب ارتجت ونانار قی ونآزم

 ...یوققح اورانش، مریتردف، ساوتض، قتالو وک ریتد، دکارش یاسنارشک
 

 1397 دارش هشدیان کاب، بیزارع

 یدنم وققار حیونآزم
 

 1397 دارش هشدیان دمداحی، سینیسح

 یدنم ونانق سوینهتکن
 

 139۵ دارش هشدیان 

 ریفیک یدادرس نیآی ونانق سوین هتکن
 

 139۵ دارش هشدیان 

 ارتجت ونانق سوینهتکن
 

 139۵ دارش هشدیان 

 یالماس ازاتجم ونانق سوینهتکن
 

 139۵ دارش هشدیان 

 گنوریتاکرارداد فق
 

 139۵ دارش هشدیان یطفص، مرییصن

 را(ت)دک وققح یانبو م هقف هوعمج: م یربع انزب
 

 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن
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 یحریشت خاسا پب راهمه ریفیک یدادرس نیآی تست واالتس عامج کانب
 

 1396 دارش هشدیان انس، احردیکده یبیبح

 ( 139۲وبص) میالماس ازاتجم ونانق عامج رحش
 

 1393 دارش اراتشتان دیمو، حخیاهدرگ

 ظمنم ارتجت وققح
 

 139۵ دارش هشدیان 

 

 یایتروس هعوست ایهمارادایپ
 

 1393 نویر دارخشن 

 (یانبو م ول)اص  اورزیشک یالم نیامت
 

 1390 د(هش)م یردوسف اهگشدان دمح، میانربق

 (اربجا و تههظریا، نهتافی، رهنادیینب ول)اص یایتروس ازیدسنموانت
 

 1396 درسم تیربت اهگشدان ندیالنا رکرضدالب، عاریختاف

 یایتروس هعوست یاسنش بیر آسب دیدرآم
 

 لیاعم، اسازیبهش
و  اپز چکر، م یتشهد بیهش اهگشدان

 اراتشتان
13۸9 

 تریدیم ایهمتسیس دهندههعوسو  ت طراح یلغش ایهارتهم شزایاف

 واتحم
 

 1397 رانهت راناگبدی ادرضیم، حریبنق

 (Business planار )و ک بسک طرح ندویو ت یطراح
 

 13۸9 داناهر ودمحور، مدپماح

 نیسدحمح، مزدیی یلاپپ یایتروس هعوست ایههظرین

 وملع بتک ندویو ت هعطالم انازمس

 قیقحز ترک(، متما )سهاهگشدان یانسان

 یانسان وملع هعوسو ت

139۴ 

 هاننریارآفک نیامت ایهرهیجاد زنجای
 

 1397 اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان امیل، وییل

 راندر ای یایتروس هعوست زیریهامرنب
 

 1390 سومق ادرضمح، میوانرض

 وژیولنکو ت وآورین تریدیم
 

 1393 ابازتب ارک، مونسداج

 هترفشیپ ینریارآفک
 

 1393 دان راه ودمحور، مدپماح

 (یگنرهف راتییغو ت یرایگ یلح)میایتروس زیگردشگ هعوست

 
 1391 هامکهم دا. وان، ایورجج

 

 یاکخ ایدهس یدسنهم ولاص
 

 1393 یوارزمخ اهگشدان یل، عریبنق

 راندر ای داریعرتم
 

 13۸۲ (ا)عرض امام اهگشدان ورصن، میداقصم

 نس، حدیماح ردیاربک وژیولرفومژئ
و  اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان

 اپچ

137۴-

1377 

 1390 اراتشتان هسوس،مرانهت اهگشدان او. یو تمیر، تیدهرن ا(هرشگو ن اتوعوضز )میخآب ایهوزهح تریدیم
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 آب القتان ایهازهس
 

 1376 رشز نرک، مانهفاص یتعنص اهگشدان مریدکمح، میرامیب

 یاکخ ایدهس
 

 13۸۲ اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان نسح ،یمیرح

 وبرس القترد اناربو ک وریئت
 

 1391 اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان دت ی، چگانی

 13۸7 اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان میراه، ابیدانلکترییام هتسواب ایهازهو س ارییآب ایهالانک یطراح

 1391 اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان و ا.ت، وییونوان وبرس یدسنهم

 اناس، ساریشرافیام اکخ کیانکم
 یرس اراتشتان هسوس، مشدان ایمیس

 داور ملق رانمع
1397 

 د، احیالخلخ رزادهاقب اکخ کیانکم

 ندیرالیصن هواجخ یتعنص اهگشدان

 اتدمز خرک، میویجشدان جیس، بیطوس

 ریصن یوزشآم

1393 

 

 

 اورزیشک اهدگاز دی یاسنشمیلوا و اقه اتیلمو ع ولاص

 
 13۸۸ دآژن نیس، حانفریش

 ونایمد، هنمرهف وشوارپدی ایههچ( و درخیتنزی ایهچی)پ یتنزی دهاالرونب اناهیگ

، اراتشتد، انهشد م، واحیاهگشاد دانهج

 دهکشژوهپ انرمر کناهد بیهش اهگشدان

 یاهیگ داتیولت اورینف

1397 

 یاسنشمیلوا و اقه
 

 1379 دهشم یردوسف اهگشدان 

 را(ت( )دکیانباغب ومل)عترداشاز ب سپ وژیولزییو ف وژیولزییف
 

 1397 شو دان شجنس منب، شازیبهش

 را(ت)دک یانباغب اناهید گیولت ولاص
 

 1397 شو دان شجنس 

 را(ت)دک یانباغب اناهیگ الحاص
 

 1397 شو دان شجنس 

 

 

 رتفوین اریمعم اتاطالع
 

 139۵ شو دان ملع تس، ارنرتفوین

 هتفرشیدو پران وزشآم
 

 139۴ ریسک دهکابتک یضرت، مقدیص

 اریمعو م میلاق
 

 13۸1 اکخ یضرت، میائمسک

 ؟تسیچ یاسناشبزی
 

 1390 یاهم اراتشتان ارک، مهنمژی

 1390 ر آبه، شانینیسح ینف اراتشتان نیسر، حوداگس انمتاخس اتباسحرآورد و مب رهتم
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 نتای گرن ابتک
 

 139۵ یتر دشیم اراتشتان سانوه، ینتای

 اهگدر رن ینیشنمو ه اطیبارت میاهف: مونتنپ ایهگرن ایمنراه
 

 139611 ایراکخف سریاتی، لنزمآی

 ... اریمعد مارش یاسنارشک ونآزم واالتس هوعمجم

 
 139۸ اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 تاخس ایرهنو ه اریمعم یصصخت انزب
 

 1396 اشکنر کصع دمح، میانهفاصاریغم

 د...ارش یاسنارشک نوازم ژه( ویادهس انیب ه)ب یایتسای
 

 1397 اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 د...ارش یاسنارشک ونآزم ژهوی انمتاخس اتسیاسو ت طییحط مرایش مظینت
 

 139۵ اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 ...اریمعد مارش یاسنارشک ونآزم ژهوی( درنو م یتن)سانمتاخس حالصم
 

 1397 اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 د...ارش یاسنارشک ونآزم ژهظر وینم اریمعم یوممع درک
 

 1397 اشکنر مصع الی، لدینورسرخیم

 ژهوی انمتاخس اتیزیر و جاصنور عکنو ک درس دهش دینبهقطب هوعمجم

 دارش یاسنارشک ونآزم
 

 139۴ اشکنر کصع 

 د ...ارش یاسنارشک ونآزم ژهوی اریمعم یوممع درک
 

 1397 اشکنر کصع یل، عریگسع

 انمتاخس زایو اج ینف یطراح
 

 1390، اشکنر کصع اررضی، امهزادیروح

 د...ارش یاسنارشک ونآزم ژهوی انهج اریمعم خاریت
 

 1397 اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 د...ارش یاسنارشک ونآزم ژهوی یالماس اریمعم

 
 1397 اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 (ازهس ن)فاریمعدر م یانمتاخس ایهمتسیس

 
 1393 اشکنر کصع واددجی، سیایاطبطب

 دارش یاسنارشک ونآزم ژهر ویاصعم اریمعم
 

 1397 اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 اریمعم ریتکد ونآزم ژهوی 1 اریمعم ظرین یانبم
 

 1397 اشکنر کصع 

 ...ریتدک ونآزم ژهوی ۲ اریمعم ظرین یانبم
 

 139۸ اشکنک 

 (ریهش یطراح یانبم - اریمعم یطراح یانبم) 3 اریمعم ظرین یانبم
 

 139۸ اشکنر کصع 

 اریمعم ریتدک ونآزم ژهوی ۵ یارمعم ظرین یانبم
 

 139۸ اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 دارش یاسنارشک ونآزم ژهوی 1 اریمعم وژیولنکت یانبم
 

 139۸ اشکنر کصع 

 ۲ اریمعم وژیولنکت یانبم
 

 1397 اشکنر کصع 

 3 اریمعم وژیولنکت یانبم

 
 1397 اشکنر کصع 

 (یالماس -اریمع)م اریمعم ریتدک ریراسس ایه ونآزم واالتس هوعمجم
 

 139۴ اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح
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 (ظرین یانبو م خاریت) ۲اریمعم واالتس کانب

 
 139۵ اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 اریمعم واالتس کانب

 
 1393 اشکنر کصع ازان، سرییام

 اریمعم ریتد و دکارش یاسنارشک سیکاس الس 1۵ 

 
 1397 اشکنر کصع دیه، میاندری

 یایتسای واالتس کانب

 
 1397 اشکنر کصع اررضی، امزادهیروح

 

 رااج نیار در حک اظتفو ح ینمای مدوازده ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 1396 رانای هعوست امکو اح نیوان. قرانای

 والدیف ایهانمتاخس رایو اج طرح مده ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 139۲ رانای هعوست امکو اح نیوان. قرانای

 هآرم نتب ایهانمتاخس رایو اج طرح مهن ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 139۲ رانای هعوست امکو اح نیوان. ق رانای

 حالصا مب ایهانمتاخس رایو اج طرح متشه ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم

 یاینب
 

 139۲ رانای هعوست امکو اح نیوان. ق رانای

 ازیسیو پ یپ متفه ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 139۲ رانای هعوست امکو اح نیوان. ق رانای

 انمتاخر سوارد ب ایارهب مشش ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 139۲ رانای هعوست امکو اح نیوان. ق رانای

 یانمتاخس ایهراوردهو ف حالصم مجنپ ثحبم رانای  انمتاخس یلم رراتقم
 

 1397 ازیرسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم امکو اح نیوان. ق رانای

 انمتاخس یوممع اتزامال ارمهچ ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 1396 ازیرسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم 

 قریح لابقا در مهانمتاخس اظتفح ومس ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 1396 ازیرسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم 

 وعمجم اممضانب اداری اتظامن دوم ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم

  13۸۴اهم تشهباردی وبصم ایههامنوهیش
 

 13۸۴ رانای هعوست 

 فاریعت اول ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 1397 رانای هعوست 

 یرقب اتسیاست رایو اج طرح مزدهیس ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم

 اهانمتاخس
 

 1397 ازیرسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم 

 یکیانکم اتسیاست ماردههچ ثحبم انمتاخس یلم رراتقم
 

 1397 زیارسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم امکو اح نیوان. قرانای

 یرقب انکلا و پورهسانآس مزدهانپ ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 139۸ رانای هعوست امکو اح نیوان. قرانای

 یتداشهب اتسیاست مزدهانش ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتق
 

 1397 رانای هعوست امکو اح نینوا. قرانای

 یعیاز طبگ یشک هولل مدهفه ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 1397 رانای هعوست امکو اح نیوان. قرانای

 1397 ازیرسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم امکو اح نیوان. قرانای داص مظینو ت دینبقایع مدهجه ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
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 رژیان رفصدر م یویجهرفص موزدهن ثحبم راناب انمتاخس یلم رراتقم
 

 139۸ رانای هعوست امکو اح نیوان. قرانای

 اوهلابو ت مالیع متسیب ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 139۸ ازیرسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم امکو اح نیوان. قرانای

 لامرعید غندافپ مکو ی تسیب ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم
 

 1397 ازیرسهو ش نکس، مراه اتقیقحز ترکم امکو اح نیوان. قرانیا

از  داریهگو ن تبراقم و دوم تسیب ثحبم رانای انمتاخس یلم رراتقم

 اهانمتاخس
 

 139۸ رانای هعوست امکو اح نیوان. قرانای

( یتعنص ایهروژهپ ادیصتاق یاب)ارزی یدسنهاد مصتاق عامج ایمنراه

 ژادونکاس دیهدممحم
 

 1397 ریبرکیام یتعند ص، واحیاهگشاد دانهج گنرش، پیکوهدوک

 انمتاخو س حالصم
 

 1396 هروزن ام، سینروتف

 والدیف ایهانمتاخدر س یوشج االتصو ات وشج ایمنراه

 
 1397 رانای هعوست 

 139۴ داور ملق رانمع ریس اراتشتان هسوسم دمحر، مگنآه ینتب ایهازهس

 139۴ داور ملق رانمع ریس اراتشتان هسوسم دمحر، مگنآه والدیف ایهازهس

 139۴ داورملق رانمع ریس اراتشتان هسوسم امی، نیمیراهاب راه ازیروس

 ازیسراه

 
 139۴ داورملق رانمع ریس اراتشتان هسوسم امی، نیمیراهاب

  حالصم تاومقم
 ریس اراتشتان هسوس: م شدان ایمیس

 داور ملق رانمع
139۴ 

 اناس، ساریشرافیام ازیسیپ
داور،  ملق رانمع ریس اراتشتان هسوسم

 شدان ایمیس
1397 

 اهازهس لیلحت

 
 

 139۴ داور ملق رانمع ریس اراتشتان هسوسم نیس، حانیاغبص

 شخبانه، جدیامح کیاتومات رلتنک یدسنهم

، یطوسندیرالیصنهواجخ یتعنص اهگشدان

 یوزشآم اتدمز خرک، میویجشدان جیسب

 ریصن

1397 

 ودعس، میاهنپتعریش نیاشم زایاج یطراح

 ندیرالیصن هواجخ یتعنص اهگشدان

 اتدمز خرک، میویجشدان جیس، بیطوس

 ریصن یوزشآم

1397 

 وانی، کیادقص یدسنهم االتیس کیانکم

 ندیرالیصن هواجخ یتعنص اهگشدان

 اهگش، دانیویجشدان جیس، بیطوس

 جیس، بیطوس ندیرالیصن هواجخ یتعنص

 ریصن یوزشآم اتدمز خرک، میویجشدان

 

 یدسنهاد مصتاق
 

 1397 شژوهپ ورانپ یل، عیابهش

 یدسنهم کیانکم
 

 139۵ یاهگشدان ابتر کشن . زالمی، جامریم

 کیامندی یدسنهم کیانکم لائسم عامج حریشت
 

 139۴ رانای وملع .ز المی، جامریم

 -ری. بید پاننردی)ف کیاتتاس اندسنهم رایب رداریب کیانکم لائسم عامج حریشت

 (....ای
 139۵ رانای وملع ادرضیم، حیانراسخ ازادهرض
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. یاردجچری - یلگی. ش ای وزفج نیاشزاء ماج یطراح لائسم عامج حریشت

 تبسین تی. کیج -توس ادیب
 

 1397 رانای وملع نسح، مادرین

 هترفشیپ حالصم تاومقم
 

 1396 اویپ وملع ور، آرتیروسب

از  ایدهزیا گب راهم: )ههترفشیپ حالصم تاومقم لائسم لامک حریشو ت لیلحت

 (هترفشیپ  حالصم تاومقم
 

 139۵ البقد انیام رتیور پ، آرتیورسب

 ستیفری. گ ید جویدی کیمانرودیتما الب یاینآش لائسم عامج حریشت
 

 139۴ رانای وملع اراتشتان ره، زهویوسم

 

 139۴ راتاشتو ان اپز چرک، میتشهد بیهش اهگشدان آر. ل، پنمروگک (تاسیو س وریئ)ت للمالنیاد بصتاق

 یجناد سصتاق
 

 139۴ یاسنشگنرهف یل، عوریس

 الو ه ونتایگ یکزشپ وژیولزییف
 

 139۸ انیسناب اراتشتان .یور س، آرتونتایگ

 یجنادسصتاق
 

 -137۴ "تمس" ودعس، مانشدرخ

 ورطی هذیغت
 

 13۸۴ اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان ونیتاس ،ونسیل

 ( ۲)یوممع اتیاضری
 

 139۴ اریاهم ودعس، ماندیهم

 1391 یویجشدان جیسب انازمس نوم، هانادیجس طیخ رلتنک

 اهمتسیا و سهالنگیس لیلحو ت هزیجت
 دیه، میدسقت

 جیس، بیطوس ندیرالیصن هواجخ یتعنص اهگشدان

 یویجشدان
139۴ 

 یوعنصم وشه
 اناتانج وارتت، اسلراس

، یطوس ندیر الیصن هواجخ یتعنص اهگشدان

 ریصن یوزشآم تادمز خرک، میویجشدان جیسب
1397 

و  درس لامک رح: شلامش یمیش یدسنهم رمج القتان لامک عرجم

 ... میاهفم
 

 139۵ ارگدن، آویشهر جشز نرکم - 1360د، ی، امیایابب

، وژیولنکوتی، بکیناک، میمیش یدسنهم رارتح القتان لامک عرجم

 ر...میلپ
 

 1397 ارگدن، آویشهر جشز نرکم دی، امیایابب

 لامع ایهمتسیس ازیسادهیو پ یطراح
 

 1393 هانرس ارسپ .درو اس، اناومبنانت

 زارافرمن یدسنهم
 

 1396 هانرس ارسپ ادج، سیانجزنیلدعقن

 لائسم لرد حکا رویب لامع ایهمتسیس
 

 1396 هانرس ارسپ لضفوال، ابتقیقح یطرق

 دهش عوزیت ایهمتسیس ایوهگو ال ولاص
 

 1393 هانرس ارسپ .درو اس، اناومبنانت

 (طیخ رلتنک ایهمتسید )سنرآیف رلتنک
 

 1396 شژوهپ ورانپ لیم، کیانهیک
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 یاهیگ ایهاریمیو ب اتا آفب ارزهبم ولو اص تاخنش
 

 1396 شژوهپورانپ مری، میالحاص

 یاهگتدس هزیجت یمیش
 

 1397 شژوهپ ورانپ یل، عیمیقم

 اهداده اهگایپ یطراح ولاص
 

 1397 شژوهپ ورانپ ارضیل، عانیلیلخ

 یکیانکم اتاشعارت
 

 1397 شژوهپ ورانپ نسح، ماریبج

 یاضری وملع یانبم
 

 139۴ شژوهپ ورانپ زاده، بیفجن

 متوریگال یطراح
 

 139۴ شژوهپ ورانپ ادی، هیفوسی

 ۲ کیرونتکال
 

 1397 شژوهپ ورانپ نی، امیایرض

 Language teaching,وژیودولتم گنیچیت چوییگنل

methodology : For M.A. and Ph.D. Candidates of 
TEFL 

 

 شژوهپ ورانپ ز، آرشیرخحس
1397=۲01۸ 

 م

 االتیس کیانکم
 

 139۸ شژوهپ ورانپ دمحور، مپعیمس

 رارتح القتان
 

 139۸ شژوهپورانپ دمحور، مپعیمس

 اهنیاشا و مهانزب هظرین
 

 139۲ شژوهپ ورانپ یبتج، مققحورمپ

 1 کیرونتکال
 

 139۴ شژوهپ ورانپ یلدعم، احانیرفاش

 اهمتسیا و سهالنگیس لیلحت هزیجت
 

 139۵ شژوهپ ورانپ امی، نمیرحدالبع یاجح

 (۲) یکریتکال ایدارهم
 

 1396 شژوهپ ورانپ ارور، کزرگ

 ردیاربو ک ضحم یمیدر ش یصصخت انزب
 

 139۴ شژوهپ ورانپ ارضیل، عندیابع

 یالم تریدیم
 

 139۵ شژوهپ ورانپ نس، حلاصافبیالق

 تریدیم ایهوریئت
 

 1396 شژوهپ ورانپ نیس، حرزادهفص

 کزییوفو ژئ کزییف یصصخو  ت یوممع انزب
 

 139۲ شژوهپ ورانپ نیس، حیانیب

 ۴و  3 یصصخت انزب
 

 1393 شژوهپ ورانپ دیه، مافبزری

 ددیج کزییف
 

 13۸9 شژوهپ ورانپ نیس، حیانیب

 یوعنصم وشه
 

 139۴ شژوهپ ورانپ هدیه، مادیش

 (1) یکریتکال ایدارهم
 

 1396 شژوهپ ورانپ 

 نیاشم زایاج یطراح
 

 139۴ شژوهپ ورانپ یبتج، مانرییبک

 139۵ شژوهپ ورانپ دمح، میحالص ازیسونآزم
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 دواح اتیلمو ع رمج القتان
 

 1397 شژوهپ ورانپ دمحور، مپعیمس

 اهمتسیا و سهالنگیس لیلحو ت هزیجت
 

 1396 شژوهپ ورانپ 

 یمیوشیب
 

 1396 شژوهپورانپ ابوهدالب، عیانساح

 اهداده اهگایپ
 

 139۵ شژوهپ ورانپ طور، ارسفیلیلخ

 متوریگا و الهداده انمتاخس
 

 139۴ شژوهپ ورانپ ادی،هیفوسی

 1396 شژوهپ ورانپ   ITاتاطالع اورینف یدسنهم

 ارهلایپامک تاخو س یطراح
 

 139۴ شژوهپ ورانپ نردی، فوریاپش

 یکریتکال ایدارهم
 

 1396 شژوهپ ورانپ ارور، کزرگ

 اورزیشک ایهشایآزم طرح
 

 139۴ شژوهپ ورانپ ارضیلع، اننیاطم

 یزراع اناهیدر گ اتاتبن الحاص
 

 1393 شژوهپ ورانپ یل، عزادهلاضف

 اتیبیرکت یانبو م هتسسگ یاضری

 
 1396 شژوهپ ورانپ ادی،هیفوسی

 کیاتتاس
 

 1391 شژوهپ ورانپ نسدحمح، میائن

 قیقحت ایهروش
 

 1393 شژوهپ ورانپ هلرالص، نیرجف

 التیجدی کیرونتکال
 

 139۵ شژوهپ ورانپ راص، نینزیم

 اتیلمدر ع قیقحت
 

 139۴ شژوهپ ورانپ ربز، اکریبت مالع

 ۲ یکریتکال ایهنیاشم
 

 1396 شژوهپ ورانپ نی، امزادهملح

 1 یکریتکال رژیان ایهمتسیس لیلحت
 

 139۵ شژوهپ ورانپ نی، امزادهملح

 1 یکریتکال ایهنیاشم
 

 139۵ شژوهپ ورانپ نی، امزادهملح

 اهداده انمتاخس
 

 139۴ شژوهپ ورانپ ادی،هیفوسی

 کیامنودیرمت
 

 139۴ شژوهپ ورانپ دمحور، مپعیمس

 طیخ رلتنک ایهمتسیس
 

 139۴ شژوهپ ورانپ نی، امیایرض

 طیر خبج یانبم
 

 1396 شژوهپ ورانپ یلدعمح، میوانرض

 کیامندی
 

 139۴ شژوهپ ورانپ نسح، ماریبج

 اهمتسیا و سهالنگیس لیلحت هزیجت
 

 139۵ شژوهپ ورانپ امی، نمیرحدالبع یاجح

 1397 شژوهپ ورانپ لیم، کیانهیک رمیلو پ یمیش یدسنهدر م اتیاضرد ریاربک
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 یاضز رییالآن یانبم
 

 139۸ شژوهپ ورانپ یلدعمح، میوانرض

 یدسنهم اتیاضری
 

 139۸ شژوهپ ورانپ نرزی، فدییشمجیاجح

 کزییف یمیش
 

 1393 شژوهپ ورانپ ارضیل، عندیابع

 یابازاریب تریدیم
 

 139۴ شژوهپ ورانپ هاطف، عیلاوی یمق

 یوزشآم تریدیم
 

 139۴ شژوهپ ورانپ رزبری، فزادهیانرفع

 لامع متسیس
 

 1397 شژوهپ ورانپ هلال، روحیبطی ویوسم

 انمتاخس یرائاج اتیزیر و جاصنع
 

 13۸9 شژوهپ ورانپ نسدحمح، مزازیک

 یدنعم یمیش
 

 1397 شژوهپ ورانپ رفعژاد، جدنمحم

 نیاشم کیامندی
 

 139۵ شژوهپ ورانپ اسبو، عگتراس

 1 ردیاربار و کآم
 

 139۴ شژوهپ ورانپ ربز، اکریبتمالع

 یاسنشهعامج فلتخم ایهوزهح میاهفم
 

 139۵ شژوهپ ورانپ ادج، سزادهیلع

 یآل یمیش
 

 139۸ شژوهپ ورانپ دییعارا، سس

 یاعمتاج وملع قیقحت ار و روشآم
 

 139۵ شژوهپ ورانپ انی، سدیماح

 رقب یدسنهم یصصخت انزب
 

 1396 شژوهپ ورانپ نی، امیایرض

 هذیغو ت یورزش وژیولزییف
 

 139۴ شژوهپ ورانپ امنه، بیکلم

 یطقندار مم
 

 1397 شژوهپ ورانپ ادی،هیفوسی

 (GMAT)یلیصحت یادگداد و آمعتاس
 

 1396 شژوهپ ورانپ مری، مرزادهباک غیتانهج

 روتیپامک اریمعم
 

 139۵ شژوهپ ورانپ ادی،هیفوسی

 روتیپامک یدسنهدر م یصصخت انزب
 

 1397 شژوهپ ورانپ طور، ارسفیلیلخ

 یانمتاخس حالصم
 

 139۸ شژوهپ ورانپ نسدحمحدمی، سزازیک

 ررامگ یوممع یسیلگان انزب
 

 1396 شژوهپ ورانپ رداده، مرییام

 ایهخاسا پب یتدول تریدیم 97ا ت ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یحریشال تامک
 

 1397 دارش هشدیان دمحاورز، مشک

 ایهخاسا پب راهمه للمالنیط برواب و یاسیس وملع ریتار دکیونآزم

 ( 97ات90)  ریتدک ونآزم واالتس هوعمج...: م یحریشال تامک
 

 1397 دارش هشدیان دمحر، میاشبت
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 ایه خاسا پب یاسیس وملع 96ا ت ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یطالی اتکا نب راهمه یحریشال تامک
 

 1397 دارش هشدیان دمحر، میاشبت

 د ...ارش یاسنارشک ونآزم ژهوی یاسیس وملع تسو ت هتکن هوعمجم
 

 1397 دارش هشدیان یلور، عارپیفص

 یاسنارشک ونآزم ژه: ویللمالنیط برواب تسو ت هتکن هوعمجم

 د...ارش
 

 1397 دارش هشدیان 

 یدامختاس ایهونآزم یژهار ویو آم یاضار ریی دامختاس
 

 1397 دارش هشدیان 

 ایهخاسا پب للمال نیط برواب 97ا ت ۸۵د ارش یاسنارشک واالتس کانب

 یطالی اتکن هو ارائ یحریشال تامک
 

 1397 دارش هشدیان دمحر، میاشبت

 للمالنیط بار روابیونآزم
 

 1397 دارش هشدیان 

 دارش یاسنارشک ونآزم ژهوی یاسیس وملار عی ونآزم
 

 139۸ دارش هشدیان یلور، عارپیفص

 ...یدامختاس ایهونآزم یژهوی یدایتار ابوزگار آمیدامختاس
 

 139۸ دارش هشدیان 

 یاسنشهشو ری گندیک روش هب TOEFL روریض انواژگ وزشآم
 

 1396 ررتب روشس ریه، مروشس

 ازیرسویص)ت گندیک روش هب High School انواژگ وزشآم

 یاسنشهش( و ریینذه
 

 1396 ررتب روشس ریه، مروشس

 (ریتدک طعق)م یاسنشارچق
 

 1397 شو دان شجنس 

 یاهیگ اریمیب یصصخت دروس
 

 1397 شو دان شجنس 

 را(تدک طعق)م یاهیگ یاسنشاریمیب
 

 1397 شو دان شجنس منب، شازیبهش

 را(تدک طعق)م یاهیگ یاسنشاریمیب
 

 1397 شو دان شجنس 

 یاسنشروسوی
 

 1397 شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارشور)کو طی دام الحاص
 

 1397 شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)ک دام وژیولزییف
 

 1397 شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)کیدام وملع تست
 

 1397 شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)کیدام وملع یصصخت انزب
 

 1397 شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)کیمیوشیب
 

 1397 شدانو  شجنس 

 د(ارش یاسنارشور)کو طی دام رورشپ
 

 1397 شو دان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)کاورزیشک اتشایآزم طرح
 

 1397 شو دان شجنس 

 1397 شو دان شجنس  د(ارش یاسنارشور )کو طی دام هذیغت



 

20 
 

 

 (مدا وژیولزیی)ف کیتژن
 

 1397 شودان شجنس 

 د(ارش یاسنارش)ک یدام وملع تست هوعمجم
 

 1397 شو دان شجنس 

 (یحریشت هامنخاسپ راهمه ه)بیاعمتاج وملع واالتس هوعمجم
 

 1393 ریتدک راه اراتشتان نیس، حیتعنص

 (یاعمتاج ومل)ع یاسنشهعامج ایههظرین
 

 139۲ شو دان شجنس ارضیل، عازادهرض

 ریتدک قیقحت روش لمکم
 

 1397 شو دان شجنس نیس، حانینیام

 قیقحت روش
 

 1397 شو دان شجنس دم، احدیماح

 (یاعمتاج وملع ژه)وی دوم تمسق قیقحت روش
 

 1397 شو دان شجنس نیس، حیتعنص

 (1) یاسنشهعامج ایهوزهح
 

 1397 شو دان شجنس ارضیل، عازادهرض

 (۲) یاسنشهعامج ایهوزهح
 

 1397 شو دان شجنس ارضیل، عازادهرض

 (3)یاسنشهعامج ایههوزح
 

 1397 شو دان شجنس ارضیل، عازادهرض

 اطیبنتو اس یفیوصار تآم
 

 1397 شو دان شجنس ری، امرییدب

 یاعمتاج وملع ایهنزیارگهچ واالتس
 

 1397 شو دان شجنس 

 (ریتور) دکو طی دام الحاص
 

 1397 شو دان شجنس 

 (ریت)دک کیتژن
 

 1397 شو دان شجنس 

 (ریت)دک اول شخب یمیوشیب
 

 1397 شو دان شجنس 

 (ریت)دک دوم شخب یمیوشیب
 

 1397 شو دان شجنس 

 (ریت)دک یلیمکت هذیغت
 

 1397 شو دان شجنس 

 را(تدک طعق) میشایآزم ایهار و طرحآم
 

 1397 شو دان شجنس 

 (ریتدک طعق)م یلیمکت وژیولزییف
 

 1397 شو دان شجنس 

 دارش یاسنارش( کیارسف اتیو ادب انزب هوعمج) م یربع انزب
 

 1397 شو دان شجنس دیهد، موناشرکت

 ریت( دکربع اتیادب هوعمج)م یربع انزب
 

 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

د دیو ج مدیر قثو ن ظمو ن انیو ب یانعم ونتم همرجو ت ونتم

 ریت( دکربع اتیادب هوعمج)م
 

 1397 شدانو  شجنس 

( ربع اتیادب هوعمج)م ربع یمدیق ونتو م ربع اتیادب خاریت

 ریتدک
 

 1397 شو دان شجنس 
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 ریت(  دکربع اتیادب هوعمجو )محو ن رفص
 

 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 ریت( دکربع اتیادب هوعمج)م تالغب
 

 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 ریت(  دکربع اتیادب هوعمج)م همرجت وننف
 

 1397 شو دان شجنس 

 ریت( دکربع اتیادب هوعمج)م تست هوعمجم
 

 1397 شو دان شجنس 

 ریت( دکربع اتیادب هوعمج)م یربع تست هوعمجم
 

 1397 شو دان شجنس رظاه، مداریامن

 ریت(  دکربع اتیادب هوعمجر)میاخ ایهالس تست هوعمجم
 

 1397 شو دان شجنس 

 ا(هشرایا و گههترش هیل)ک ریتدک انزب
 

 139۵ اشکنر کصع دمح، میانهفاص اریغم

 یذایغ عاینو ص وملع یدسنهم هوعمجم یذایواد غم وژیولنکت
 

 1391 هارسپ ودعسور، ماپمه

 یذایواد غم وژیولیروبکیم
 

 1391 هارسپ رزرام، فینگچ انیدائخ

 یذایغ عاینص یدسنهم هوعمجم اتجانارخک یطراح ولاص
 

 1391 هارسپ نیداممحر، مفدیمحم

 نیبو داوطل یاسنارشک انویجشدان ادهفتاس لاب: قیذایواد غم یمیش

 یذایغ عاینص هتد رشارش یاسنارشک ونآزم
 

 1391 ون ترکح ودعس، موراپمه

 اتینبل وژیولنکت
 

 1391 هارسپ ررزرام، فینگچ انیدائخ

 یذایغ عاینو ص وملع یدسنهم هوعمجم یصصخت انزب
 

 139۲ هارسپ ودعسور، ماپمه

 نوی. لرا انای کزییف یمیش لائسم عامج حریشت
 

، ینیسح دییورشخ

 ارضیلع
 1396 رانای وملع اراتشتان

 وگک. اس ای السداگ هزیجت یمیش یانبم لائسم عامج حریشت
 

 1397 رانای وملع لیاعمد اسی، سیماشه

 والائپو دییولج -زنیکر اتتیپ کزییف یمیش لائسم عامج حریشت
 

 1397 رانای وملع لیاعمد اسی، سیماشه

 هتیسیتاالس وریئت یانبم
 

 139۵ زرکر مش، نانهفاص یتعنص اهگشدان دیهدممحور، مپادتعص

 تریدیدر م یمک شژوهپ یاسنشروش
 

 13۸7 یراقار: اشفص نسرد، حفیائدان

 تریدیدر م یفیک شژوهپ یاسنشروش
 

 139۲ ارفص نسرد، حفیایدان

و  اریت، رفیاعمتاج وملدر ع هامنانایپ ارشگو ن  قیقحت یاسنشروش

 ؟(میسوینب قوفم هالا رسی هامنانایپ کی هنوگ: )چتریدیم
 

 1393 ابازتب یس کردری، فرگبنونل

 نتفگ نخس هعطالر مب دی: درآمانزب
 

 1376 ا(میدا و سص اراتشت)ان روشس ر، ادواردیاپس

 ادلعا مب راهمه - یارسف هب یرب)ع یهقف اتطالحو اص اتغل گنرهف

 (یسیلگان
 دمحدمی، سینیسح

 اراتشت، انرانای یالماس وریهمج ایمیدا و سص

 روشس
13۸۲ 

 

 


