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 ارهم/شدوره هريشن واننع دهدآورنديپ هالقم واننع شماره

در  اریترسپ یاسنارشک انویجشر دانآخ الس هربجت  .1

 ای هرفر حخ:ف ینیالب ایط هیحم

 یانضا*،رمدرضمحم دیمحم ندی

 دارداد نهد، میمح روییاد ، پرهدر فب

 وزشآم هعوست

 وملدر ع

 یکزشپ

(1۵)۷ 

 انزن دینموانر تب ارداریب دوران یروهگ تبراقر میاثت  .2

 اردارب

 یوچل، بیلع ظریتن، مهترشف دیهج

 رازه دمقم ودیبه، بنیهم یاناهم

 1۳(2)  شایپ

ا ط ببرتم ایاورهو ب یورزش ایه تیالعف طحس یررسب  .۳

 رتدخ وزانآم شدر دان آن

 یحارمجا، نمر ههش اول یادقص

 یانقال، حیل ینی، امهیرضم ادیآب

 دیمح

 شژوهپ

 اریترسپ

 (1)۹ ،

 ۳2یاپیپ

دا، ن یاناتباک اظم، ننیمیس یاونعت هسائی انزن یسنج تایر رضب ترودیآفر یاثت  .4

 دیمح یانقح

 اهگشدان هلجم

 یکزشپ وملع

آورد  ( رهاراک

 شدان

(۳)1۷ 

و  اریترسپ ایه دهکشر در دانییغت تریدیرار مقتاس  .۵

 یفیک هعطالم ک:ی یایامم

، وشرنهم ادیازارگ، پسیآل انیاچخ

 ارضیلع رزادهب، اکانومه ریهوچنم

 شژوهپ

 اریترسپ

(۳)۹ 

 ایقدر ارت دهنناکوفکار شط کیحاز م ارانترسپ هربجت  .6

 یفیک هعطال:م یلغش

ود عسر مت، دکیخیا شدرضمحم

از نرحر فت*، دکابنکشخ یالحف

 هاطمف دهیر ست، دک دیمحم

 یویکاس

 اهگشدان هلجم

 یکزشپ وملع

 نزویق

(6)1۸ 

 نییعت یرخا بب یگانخ تونشاد خعاط اببارت یررسب  .۷

 انزن تالمس اریتاخس یاعمتاج ایه دهننک

رور پ ش، دانمریم درییال، حیل ینیام

 رانه، مهشفنب یرایا، قدرضیمح

 اسبع

 اهگشدان هلجم

 یکزشپ وملع

 هامن ) درانازنم

 ( اهگشدان

(114)24 

ال تبم ارانمیب طرابراضاو بک شآرام اقر اتیاثت یررسب  .۸

 یاندرم یمیش تحت رطانس هب

 تخبکیا، نریپ درینب ریطاه

 رورس زیرویا، پرضیلع ادیرآبصن

 شژوهپ

 اریترسپ

(2)۹ 

 یاعمتاج تایمحو  یویاشزن تایرض نیاط ببارت یررسب  .۹

 رگم هقابا ساردار بب اندر زن نینج هادر بم یگتسبا دلب

 وزادا نی نینج

 داریاغ، بههزاد ال باحص یادقص

 هومصعم واهرخی*، خنریسن

 انزن هلجم

 یازایو ن یایامم

 رانای

(1۰6)1۷ 

 یراه ینیالط بیحا مب اریترسپ انویجشدان یواین مه  .1۰

 یفیک شژوهپ ک:ی ریذیپ قلعت هب لین رایب

 رابت ک، اشنریید شون نسح

 همیعن یاطمدفی*، سرهطاه

 یرانای هلجم

 وملدر ع وزشآم

 یکزشپ

(۳)14 

 وهیو ش ای هاندرسنزار چاف رمر نب ینتبم وزشر آمیاثت  .11

 تحت ارانمیب یاندرم ماز رژی تیعبو ت شر دانب یتنس

 زیالودیما هب اندرم

 ری، زاغ نیسح زاده هال ضیف

د، یمح یدسق، مورهصنم یرشفت

 یب، طیورهصنم یانراهف یلقاش

را، زه د ، زارعیمح یاهروشسخ

 دیاهد ننادمرهف

 دهکشدان هلجم

و  اریترسپ

 هیاروم یایامم

 ی، پ12(4)

 ۵۷ یدر پ



و  دینمالس ایراهس میقم داننمالس یدگزن تیفیک  .12

 ا آنط ببرتم لوامع یرخب

 یعیرف میرح یخیش یلع الدن حاصن

 روغف

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸۷)2۷ 

 ارییتاخ یر بب نگل فک التضع نریمت وزشر آمیاثت  .1۳

 سروزیلکاس لپیتولم هال بتبم ارانمیب ادراری

، بیبا حین یارع، شروغف یعیرف

، امیپ رافاز، صنهم یدایهشدالیس

 دونریف ودیمحم

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸۷)2۷ 

 دیارآمودکو خ تیقوفا مب کیادمآک قویعاط تبارت  .14

 یکزشپ وملع اهگشدان اریترسپ انویجشدر دان یلیصحت

 1۳۹1الس رانهت

، یولرس یارمرزاد ص، فیعیرف روغف

 یانقد حیم، حهجزلق یفجن رهطاه

 یرانای هلجم

 وملدر ع وزشآم

 یکزشپ

(1)14 

اردار ب هلامح تسخن اندر زن ارداریب ایدهامیپ یررسب  .1۵

 یاهگشایآزم احقل روش هب دهش

 دییشمرا، جزه یائفال، صیل ینیام

 الیل یانامس یانسیز، نیگان روح

 هامناهم

 دهکشدان

و  اریترسپ

 هیاروم یایامم

(۷)12 

 اروریابا نب اریازگسر ب یروهگ اورهشر میاثت یررسب  .16

 راءزهال کینیلارور در کابن انزن

،  نسحم دی، واحهومصعم واهرخیخ

 هونپ یاننج

 انزن هلجم

 یازایو ن یایامم

 رانای

(11۳)1۷ 

و  یقلخ مالیع دتر شب بطیاللبنس هشری ارهصر عیاثت  .1۷

 یدگاعاز ق شیپ درمنس اریترف

 واهرخیرا، خزه دمقم ودیبهب

از، نهش یرانهت انیل، گهومصعم

رود ید، شیمح یانقد، حیعس ودرزیگ

 هیرق یالمغ

 هامنلصف

 اریترسپ

 یراحج یلداخ

(2)۳ 

 شنم دییشم، جالدن یرکتاس ا آنط ببرتم لوامو ع نینج هدر بپ یگتسبدل ایارهترف  .1۸

 یانقرا، حزه دمقم ودیبه، بورهصنم

 دیمح

 یملع هلجم

 یشژوهپ

 وملع اهگشدان

 یکزشپ

 درانازنم

(11۷)24 

 ادتعا، سمر ههش اول یادقص هیاول ورهنمسر دیب رخس لگ نا روغب یاندرم هحرای ریاثت  .1۹

 واهرخی، خاداتاسنیم ینیسح

د یس ینیسح ادتع، سهومصعم

 میراهاب

 یملع هامنلصف

 طب یشژوهپ

 لمکم

(2)4 

 تالما سب اط آنبو ارت دهش درک رستاس یررسب  .2۰

ار هو م رییگشیپ نمجو انضع داننمالدر س وینعم

 لابب تابدی

ر، غاص دیمحورم، پدهریف یانتاسب

 دیمح یانقح

 2۰(۳) اتیح

 انوانوجو ن انودککط در برتم لوامو ع دارینودپخ  .21

 انتسلگ انتاس الس 1۸-۷اژور م یماالست هال بتبم

، ومثلک ام اجوم، تیلیژاد لن مریب

 دیمح یانقح

 شژوهپ هعوست

 اریترسدرپ

(1)11 

 تیفیکر ب یتبراقودمخ هامرنب وزشر آمیاثت یررسب  .22

 مآس هال بتبم هدرسم نس انودکک یدگزن

، هانمور سپ یلعنیس، حیلیژاد لن مریب

 دیمح یانقح

 اریترسپ هریشن

و  انودکک

 وزادانن

(1)1 

 تبث رایب"ار میب وزشآم تبث رمف "یابیو ارزش یطراح  .2۳

 ارمیب وزشد آمنرآید فنارمتاخس

 ری، زاغمریم یول، رسهروانپ یانراسخ

رور، س زیروی، پورهصنم یرشفت

 هامنصف

 ایقارت تریدیم

(4)۳ 



 تالمس ودمحم یانهفراصصن

 نیتسخدر ن دهش درک یاعمتاج تایماط حبارت یررسب  .24

 هب دهننک هعراجم اندر زن انماز زای تایا رضب ارداریب

 رانهت ادیرآببد اکیهش یاندرم یوزشز آمرکم

 ویوسا، ممر ههش اول یادقص

 دیه، جاداتس هایس یانزمال باحص

 یانقال، حیل یانامس یانسی، نهترشف

 دیمح

 تبراقم هلجم

 هرانیگشیپ ایه

و  اریترسدر پ

 انجزن یایامم

(1)4 

در  ریتسب ارسن وزادانن ندیوال یوزشآم ایازهین نییبت  .2۵

 وزادانن ژهوی تبراقم شخب

*،  کرانف ادیآب یل، عدیهم یتراس

، روغف یعی، رفسرگن ارودیفش

 دیجم یالنک

 هامنلصف

 نوین یشخبوانت

 ۳2ارهمش

در  لاغش ارانترسپ تدمخ رکت هب لایمت هسایقم  .26

 یالعت طرح ریجر میو غ ریجم ایه انتارسمیب

 انمازس

 یعی، رفمریم یده هوجن دزادهمحم

*، ورهصنم یانراهف یلق، اشروغف

 راصن یرانحب

 اریترسپ هریشن

 رانای

 ۸۸ارهمش

 نزمم وگزار ساب یارسف هخسن یجنسروان ایه یژگوی  .2۷

 رطانس هال بتبم انودکک ادراندر م دالنک

*، یولرس مریر متد، دکریف کیدا نیل

د یمر حتژاد ، دکن مریب یلیر لتدک

 دجم ویلع

 هلجم

و  یکزشپروان

 یاسنشروان

 رانای ینیالب

(2)2۰ 

 نیبراقدر م یدگزن تیفیو ک یوممع تالمس یگتسبمه  .2۸

 یاعخن اتدمص هال بتبم ازانبانج

ژاد ن مری،ب انرجم هولمح یردانم

 هرانت ویق، تهمیعن یاطمدفی، سیلیل

* 

 طب هریشن

 ازبانج

(۳)6 ،

 2۳ارهمش

 انتارسمیب ساورژان ارانترسپ یوزشآم ایازهین نییعت  .2۹

و  رانه، ترانای یکزشپ وملع ایه اهگشدان یوزشآم ایه

 1۳۹2 الس یفدل نا فب یتشهد بیهش

 یرانای هلجم یاونع، تهودابس یون، لرهزه یرابهس

 وملدر ع وزشآم

 یکزشپ

 6۷ارهمش

 ینیب شیدر پ FOURو و کالسگ اسیقدو م هسایقم  .۳۰

 طحس اللتار اخدچ ارانمیب یکوژیورولن ایدهامیپ

 ارییوشه

رز، رامف ریی، املاحس ارییتخب

 نومه دهنشخ، بروانیوشژاد انن اظمک

 یچ هرم*، تها ژالهیلدعمح، م

 رزادف انرازییا، شرضالمغ

 طب هامنلصف

 یظامتان

  

(2)۳ 

 

 


