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ؼاٍٍ٘بٜ ففؼٚوي  1389 ٍٟٔؽؼاّ٘ٙؽ اف ٍ٘فٌي ٔؼبصف ثف وبـ آففيٙي   59717

اِٟبْ  1391سٟفاٖ ِٕت ٞفِٚؽ وٛـي وجيف  سبـيع ٞػبٍٔٙيبٖ   59718

اغٙبسٖٛ  1391سٟفاٖ ٌيؽ اٌفف /دبئِٛيٗ ٌح ففػٖٛ اغٙبسٖٛ ففق٘ؽ غٛـٌيؽ ففٔب٘فٚاي ٔصف   59719

ٌّي /وٕيف 1391سٟفاٖ اوشٖٛ ايفٚيًٙ ٌٙح ٞبي سفٚا   59720

دُ  1389 سٟفاٖفبـٚلي فٛاؼ  ٘بؼـ ٌبٜ ٔفؼ ضٕبوٝ ٞب  59721

 ٔيمبٖ/ؼثيف 1389 سٟفاٖوفٔب٘ي ٘بظٓ االوالْ سبـيع ثيؽاـي ايفا٘يبٖ   59722

 وٕيف 1391 سٟفاٖ ٔؼيٗ/ٌيفٌٕٗسبـيع ايفاٖ وفقٔيٗ ٕٞيٍٝ ٔب٘ؽٌبـ   59723

 قـيٗ 1389 سٟفاٖ غالٔي/ٚيّّٟٓ ٘يسٝ ففؼـيً زٙيٗ ٌفز قـسٍز  59724

 اِٟبْ 1389 سٟفاٖ ٞٛٔفايّيبؼ   59725

 اِٟبْ 1390 سٟفاٖ ٞٛٔفاٚؼيىٝ   59726

 ضىبيشه ؼٌف 1384 سٟفاٖ ٌبـويب ٔبـوك ٌبثفيُدبئيك دؽـ وبالـ   59727

 خبٚؼاٖ غفؼ 1391 ٍٟٔؽ ٔطيي/ٌٞٛف ٚيىشٛـ ٔفؼي وٝ ٔي غٙؽؼ  59728

 ٔفٚاـيؽ 1390 سٟفاٖ لبؼـي/وبـأبٌٛ لٚقٜ ؼفشف يبؼؼاٌز   59729

 ٌٛسٙجفي 1391 سٟفاٖ وّيٕي ٔٙٛزٟف 3افىب٘ٝ ٞبي ايفا٘ي ج 59730

 ٌٛسٙجفي 1390 سٟفاٖ وّيٕي ٔٙٛزٟف 1افىب٘ٝ ٞبي ايفا٘ي ج 59731

 ٌٛسٙجفي 1390 سٟفاٖ وّيٕي ٔٙٛزٟف 2افىب٘ٝ ٞبي ايفا٘ي ج 59732

 ٔفٚاـيؽ 1389 سٟفاٖ وٍبٚـقي/آ ٌفا٘شٛوىي سبـيع ايفاٖ   59733

  ثي سب ثي خب ... فمػ ثفاي أفٚق  ٔفالجٝ ٞبي ـٚقا٘ٝ  59734

 سفلي 1385 سٟفاٖ وٕيشٝ سفخٕٝٔؼشبؼاٖ ٌٓ ٘بْ   59735

 ٟٔف وجطبٖ 1390 سٟفاٖ ضىيٗ دٛـ آـي  2آ٘بِيك ـيبظي  59736

 ٟٔفثبٖ ٍ٘ف 1389 سٟفاٖ ٟٔفٌبٖ/ زىّٙؽ يبؼٌيفي ثفاي ػُٕ   59737

 آًٞٙ 1390 سٟفاٖ ضىيٙي ـأيٗففايٙؽ ٔبِيبر ثف اـقي افكٚؼٜ ٚ ضىبثؽاـي آٖ   59738

 لبصؽن 1389 سٟفاٖ ـضيٕي/ وبفىب ٔطبوٕٝ  59739

 لبصؽن صجب 1389 سٟفاٖ ٞؽايشي فف/ ؼٚٔب ٔبؼاْ وبّٔيب  59740

 صؽاي ٔؼبصف 1389 سٟفاٖ ٌفٌب٘ي فػف اِؽيٗ اوؼؽٚيه ٚ ـأيٗ   59741

 خبٚؼاٖ غفؼ 1392 ٍٟٔؽ ٌٙٛلي/ ؼفٛ ـاثيٙىٖٛ وفٚقٚئٝ  59742

 قـيٗ 1387 سٟفاٖ ويؽ اٌفف/ فبِىٙف وّؽب٘ٝ  59743

 ٘ٛـ ػّٓ 1390 سٟفاٖ ِؼُ ثبـ ػّيضىبثؽاـي صٙؼشي  59744

 ٘ٛـ ػّٓ 1391 سٟفاٖ ٔٛوبيي/ اٚوشيٗ ٌؿـٌبٜ ػٍك  59745

 ٍ٘ف ٘ي 1388 سٟفاٖ آسٍيٗ خبٖ/ ٞفؼٔٗ سبـيع ٔصٛـ خٟبٖ ؼ٘يبي ثبوشبٖ  59746

 ؼاٍٍ٘بٞيبٖ 1388 سٟفاٖ ـظبقاؼٜ ٌفك/ ِٕت اوىٙؽـ ٔمؽٚ٘ي   59747

 آٌٝ 1390 سٟفاٖ وٕيؼي ػٙبيزثٟيبؼ ؼوشف ػّي ٔطٕؽ ضك ٌٙبن  59748

 وشبة دبـوٝ 1390 سٟفاٖ ٔػشبـي ـظبدّٟٛي اَٚ اق وٛؼسب سب ومٛغ  59749

 ثٙيبؼ دمٍٟٚٞبي اوالٔي آوشبٖ لؽن 1392 ٍٟٔؽ ضىيٕي ٔطٕؽففاقٞبيي اق وػٙبٖ أبْ ـظب  59750

 ٟٔفثبٖ ٍ٘ف 1392 سٟفاٖ ففٍٞٙي ػّي اوجف٘ظفيٝ دفؼاقاٖ ٚ ٍٔبٞيف ٔؽيفيز  59751

 ٍ٘ف ـاٜ سؼبِي 1383 سٟفاٖ ففؼ ًٔٙ ٔىؼٛؼثب سٛ ضىبيشي ؼٌف  59752

 ٟٔىبٔٝ 1389 سٟفاٖ ضعٛـي ٔطٕؽ خٛاؼٌفشبـٞبيي ؼـ سئٛـي ٞبي ثٛؼخٝ  59753

 ٔفوك آٔٛقي ٚ سطميمبر صٙؼشي ايفاٖ 1389 سٟفاٖ ضىٗ آثبؼي ٔطٕؽوبـثفؼ اؼالػبر ػّٕىفؼي ؼـ ٘ظبْ ثٛؼخٝ ـيكي   59754

 ٟٔىبٔٝ 1389 سٟفاٖ ثفاسي ٔبـ٘ب٘ي اضٕؽ ٌبْ ثفاي ٘ٛ آٚـي ٚالؼي 3 59755

 ٍ٘بـوشبٖ وشبة 1387 سٟفاٖ ثيٍؽِي غٕىٝ/ وبفىب ٔىع  59756

 ٟٔفثبٖ ٍ٘ف 1389 سٟفاٖ خؼفف ٘ماؼ/ فبيف وشٖٛ ٔجبضث ـوّيؽي ؼـ ٔؽيفيز ؼاً٘ خؽيؽ  59757



( 1392در مهر ماه )ليست كتابهاي 
 

ِٔٛف يب ٔشفخٓ ٘بْ وشبة ٌٕبـٜ ثجز 
 ٍٔػصبر زبح

٘بٌف 
سبـيع ٔطُ 

 

2 

 

 ٌٛسٙجفي 1389 سٟفاٖ ٘ظبٔي دفٚيكويف ٚ وففي ؼـ ٌّىشبٖ اؼة دبـوي اق وٙبئي سب سِّٛي   59758

خبٚؼاٖ غفؼ  1391ٍٟٔؽ ِؼّي ٔىؼٛؼ .. اق سفويؽٖ ٘شفويؽ  59759

٘ٛـ ػّٓ  1389سٟفاٖ خٍٕيؽ يٟب / ٘شٖٛ فبـاثي ٚ ٔىشت اٚ  59760

خبٚؼاٖ غفؼ  1389ٍٟٔؽ ٘يىذٛـ / اوشيٛ٘ىٖٛ خكيفٜ ٌٙح  59761

ٟٔىبٔٝ  1392سٟفاٖ قاٞؽي ٌٕه اِؽيٗ ٌٖٛ ٌٙبوي ٘ظبْ ٞبي ضىٛٔشي ٚ ٔؽيفيشي   59762

اٞٛـا  1387سٟفاٖ ٍٔٙي ٘صف اهلل وّيّٝ ٚ ؼٔٙٝ   59763

صؽاي ٔؼبصف  1389سٟفاٖ ٔؼيٗ ٔطٕؽ ضبفظ ٌيفيٗ وػٗ  59764

اـٔغبٖ  1389سٟفاٖ غيبْ ـثبػيبر ضىيٓ ػٕف غيبْ  59765

قـيٗ  1392سٟفاٖ ٔٙصٛـي /ٔشك ٌبٜ خًٙ ايفا٘يبٖ ؼـ زبِؽـاٖ ٚ يٛ٘بٖ  59766

ٌٛسٙجفي  1391 سٟفاٖ٘ظبٔي دفٚيك  ويف ٚ وففي ؼـ ٌّىشبٖ اؼة دبـوي اق ففؼٚوي سب ثٟبـ  59767

ٌٛسٙجفي  1390 سٟفاٖ٘ظبٔي دفٚيك ويف ٚ وففي ؼـ ٌّىشبٖ اؼة دبـوي اق ا٘ٛـي سب ٘يٕب  59768

ٌٛسٙجفي  1389سٟفاٖ ٘بظفيبٖ ٔيشفا ِؽبيف ٔال ٘صف اِؽيٗ  59769

آـاؼ وشبة  1391سٟفاٖ ٔطشٍٓ ٘ٛـي ضىيٗ دٙؽٞب ٚ ٔثُ ٞب  59770

صؽاي ٔؼبصف  1392سٟفاٖ أيٙي ػّيفظب  اق ػٟؽ ثبوشبٖ سب ا٘مفاض وّىّٝ دّٟٛي: ٍ٘بٞي ثٝ سبـيع ايفاٖ  59771

خبٚؼاٖ غفؼ  1391ٍٟٔؽ ا٘صبـي / ؼاوشبيٛوىي ٔفؼْ فميف  59772

وشبة دبـوٝ  1391سٟفاٖ ٌٟؽي / ؼاوشبيفىىي خٙبيز ٚ ٔىبفبر   59773

ـاوشي ٘ٛ  1389سٟفاٖ ٔٙصٛـي / ؼٚٔب ّٔىٝ ٔبـٌٛ   59774

٘ٛـ ػّٓ  1384ٕٞؽاٖ لٙجفي  ٔدشجي ػؽؼ ؼاليي ٚ خّٛ ٟٞبي آٖ  59775

خبٚؼاٖ غفؼ  1390سٟفاٖ صِٛشي / خىىٗ غٛؼ آٔٛق ٘يسٝ  59776

ؼاؼ خٛ  1369سٟفاٖ ٌّكاـي / ٚـٖ ٔيٍُ اوشفٌٚف  59777

دبـٔيه  1389سٟفاٖ  ٚضؽسي اضٕؽ قاؼٜ/ خب٘ىٖٛ سبـيع سٕؽٖ ٔصف  59778

٘ٛـ ػّٓ  1392سٟفاٖ ٘مؽي اوؽ اهلل ٌؼف ٞبيي ؼـ وشبيً ٔبؼـ  59779

ٔفٚاـيؽ  1387سٟفاٖ ـضٕب٘ي ٟٔفي ثٍؿاـ ٔبؼـ ثػٛاثؽ  59780

وشبة دبـوٝ  1392سٟفاٖ ٘ٛـٚقي ايٕبٖ غٍبـيبـٌبٜ  59781

اضيب  1387سٟفاٖ ٔٛوٛن ثّؽٜ ٔطىٗ ضّيٝ اِمفآٖ  59782

وٕيف  1392سٟفاٖ  ـضيٓ قاؼٜ صفٛي  ػّي اصغفٌٟفثب٘ٛ  59783

ديبْ آدبؼا٘ب  1386سٟفاٖ صفي قاؼٜ فبـٚق دبوع ثٝ سبـيع  59784

٘ٛيؽ ٌيفاق  1387ٌيفاق ٘ٛؾـي ػكر اهلل اـٚدب ؼـ لفٖٚ ٚوؽي  59785

وبضُ ٌيىْٛ  1392سٟفاٖ ٌفب ـٚؼي ضٕيفا  سفا٘ٝ ٞبي وٛؼوب٘ٝ 108 59786
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صؽـا  1380سٟفاٖ ٔؽٟفي ٔفسعي اضيبي سفىف اوالٔي  59789

ففؼٚن  1371 سٟفاٖٞفٔبٖ ٞىٝ آغفيٗ سبثىشبٖ وّيٍٙكٚـ  59790

زبح ٚ ٍ٘ف ثيٗ إُِّ  1387 سٟفاٖثفخي يؼمٛثؼّي اغالق ديبٔجفاٖ ؼـ لفآٖ  59791

آٌٝ  1381 سٟفاٖوال٘شفيبٖ / ٔبِٛـي اؼثيبر ٚ ضمٛق  59792

 افك 1390 سٟفاٖ ٘بصفي ٔىّٓ 5آؾـن ٚ ا٘دٕٗ خبؼٌٚفاٖ ٔفؼٜ  59793

 افك 1390 سٟفاٖ ٘بصفي ٔىّٓآؾـن ٚ خبؼٚ ٌف ٔػشفع   59794

 افك 1390 سٟفاٖ ٘بصفي ٔىّٓ 7آؾـن ٚ خبؼٌٚف ثكـي  59795

 افك 1390 سٟفاٖ ٘بصفي ٔىّٓ 2آؾـن ٚ خبؼٌٚف غٛاة ففٚي  59796

 افك 1390 سٟفاٖ ٘بصفي ٔىّٓ 6آؾـن ٚ خبؼٌٚف ؼـيبي ٘بديؽا  59797

 افك 1390 سٟفاٖ ٘بصفي ٔىّٓ 1آؾـن ٚ خبؼٌٚف ؼٚزفغٝ وٛاـ  59798

 افك 1390 سٟفاٖ ٘بصفي ٔىّٓآؾـن ٚ خبؼٌٚف ِٛح يه ِخ  59799
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٘مً اففيٙبٖ  1388سٟفاٖ ثبوشب٘ي فبؼٕٝ آـايً اثفيٍٕي  59800

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖق٘ؽي /اوّٕشكـ اـسٛدؽي  59801

ؼاٍٍ٘بٜ سٟفاٖ  1390 سٟفأٖػؽْٚ ٔديؽ ... اـقيبثي ٚ ثف٘بٔٝ ـيكي ٔطيػ قيىز ثب  59802

لجٝ غعفاء  1383 ٍٟٔؽديف٘يب ، ػّي اـظبء  يب قيجبيي ٞبي اقؼٚاج  59803

 ٔفٚاـيؽ 1363 سٟفاٖ اغٛاٖ ثبِث ٟٔؽي اـغٖٙٛ 59804

افىبـ  1382 سٟفاٖوبٔىبـ ًٌٞٛٙ اـوىشفاويٖٛ  59805

ثبـثؽ  1379سٟفاٖ ٌٟفيبـي اوؽاهلل اـٚاش ٚاٌجبش  59806

دبـوٝ  1390 سٟفاٖػبٔفي خٛاؼ اق ـظب ٌبٜ سب ٔطٕؽـظبدّٟٛي  59807

ا٘ؽيٍٝ وفا  1389 سٟفاٖٚصبِي ٌفثيب٘ي اوٕبػيُ  2آقٔبيٍٍبٜ ٌيٕي ػٕٛٔي  59808

اسفن  1368 ٍٟٔؽوٍبٖ وبـَ الؼٞبي ثٍٟشي  59809

ففًٞٙ دبـويبٖ  1392 سٟفاٌٖٟفيبـي ففٞبؼ اوشب٘ؽاـٞبي وبـثفؼي ٔؽيفيز دفٚلٜ   59810

صب٘ؼي ٌٟٕيف قاؼي  1391 سٟفاٖاثفاٞيٕي / ايكاوىٖٛ اوشيٛ خبثك  59811

ؼجيت  1387سٟفاٖ خجىٖٛ ديشف خي اوفاـ ؼوز  59812

٘ىُ خٛاٖ  1388 سٟفاٖففاقٔٙؽ ثب٘ٛ ج اوالْ ٚ وٕه ٞبي ٔفؼٔي   59813

ثؼثز  1389 سٟفاٖآقاؼ ضىيٗ  2آويت ٌٙبوي ـٚا٘ي  59814

٘ىُ آفشبة  324 سٟفاٖـأً ٔٛاليي آٌذكي ـأً  59815

دُ  1391 سٟفاٖسٟٕشٗ قاؼٜ ٔيٙٛ آٌذكي ٚ ٌيفيٙي دكي ٌُ آـا  59816

سبـيع ٚ ففًٞٙ  1379سٟفاٖ ق٘جمي ففقا٘ٝ  ( 1خكء )آٌٙبيي ثب لفآٖ وفيٓ ثفاي ٘ٛخٛا٘بٖ  59817

ٟٔفٌبٖ لّٓ  1391 سٟفأٖؽيفي ٘بصف ٟٔٙؽوي اصَٛ ديسيؽٌي ٘فْ افكاـ  59818

ا٘شظبـ وجك  1382اصفٟبٖ ٘ٛـٚقي وٕيٝ ٚيشبٔيٟٙبي ٔٛفميز  59819

٘ىيٓ ؼاً٘  1378سٟفاٖ ٌٛسك وٛقاٖ دِٛيه ـٚقٌبـ ثٟشفي اق ـاٜ ٔيفوؽ  59820

ٔدٕٛػٝ وٛاالر آقٟٔٛ٘بي وفاوفن ؼاٍٍ٘بٜ آقاؼ  59821

وبـٌٙبوي اـٌؽ ٔفٔز ٚ اضيبي ثٙبٞب ٚ ثبفشٟبي سبـيػي 

ػصفوٙىبي  1390سٟفاٖ ٌٍّٙي ويب أيفضىيٗ 

ثٟيٙٝ  1371سٟفاٖ يبوي دٛـ /ٚيٍٛؼ٘ىىيففًٞٙ ـيبظيبر  59822

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1388سٟفاٖ ثفٚسي ػجبن ٔىبئُ سفويجيبر ؼـ إِذيبؼ ـيبظي  59823

ضميمز  1383سٟفاٖ ٌٟفآييٙي /٘صف ضىيٗلّت اوالْ اـقٌٟبي خبٚؼاٖ ثفاي ثٍفيز  59824

سبـيع ٚ ففًٞٙ  1379سٟفاٖ ق٘جمي ففقا٘ٝ  (خكء وبُٔ 30)آٌٙبيي ثب لفآٖ وفيٓ ثفاي ٘ٛخٛا٘بٖ  59825

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1389 سٟفاٖآ٘ؽـوىٛ سيشٛ آٌٙبيي ثب ٔؼبؼالر ؼيٛفب٘شي  59854

وفٚي ؼاً٘  1392سٟفاٖ ؼاً٘ فف اضىبٖ آٌٙبيي ثب ٔؼٕبـي ٔٙظف  59855

خٛا٘بٖ  ٔٛفك  1390لٓ ٔيال٘ي ٔفيٓ آٌٙبيي ٚ وبـ ثب ٌجىٝ ٞبي وبٔذيٛسفي ح  59856

 وبٖ٘ٛ ا٘ؽيٍٝ خٛاٖ 1392 سٟفاٖ ٚويّي ٞبؼياٌٛ  اق ٚالؼيز سب غّىٝ   59857

خٟبٖ خبْ خٓ  1388 سٟفاٖغؽاثػٍي ٔطٕؽ اصَٛ ضىبثؽاـي ٚ ٞكيٙٝ يبثي ؼـ ٔٛوىبر الشصبؼي  59858

خٟبٖ خبْ خٓ  1391 سٟفاٖـظبيي ِيال اصَٛ ٔطٛؼٝ وبقي ٚ قيجبيي ٌٙبغشي ؼـ ٔؼٕبـي  59859

ٌخ  1391سٟفاٖ ٔفؼ آقاؼ٘بٚ ثٟكاؼ اصَٛ ٍ٘بـي ٚ ٔىبسجبر اؼاـي  59860

ؼطبٖ  1390سٟفاٖ وٛسبن ؼيٕيشفيه اؼالػبر ظفٚـي ثفاي ٔؼٕبـاٖ   59861

ٌٟف آة  1384 سٟفاٖ٘ٛيففر اـ٘ىز اؼالػبر ٔؼٕبـي ٘ٛ يففر   59862

وبقٔبٖ قٔيٗ ٌٙبوي  1388سٟفاٖ أفي وبظٕي ػّيفظب اؼّه سٛإ٘ٙؽيٟبي لئٛ دبـن  59863

 وفٚي 1391 سٟفاٖ فعبئّي ضجيت اهللاؼّه غػ   59864

 دمٍٟٚٞبي ثبقـٌب٘ي 1389 سٟفاٖيؼمٛثي دفيىب الشصبؼ سدبـر اِىشفٚ٘يىي  59865

 أيؽ ا٘مالة 1392 سٟفاٖ وؼيؽي ٌبؼ ٔؼصٛٔٝأبؼٌي ثفاي آقٖٔٛ اوشػؽأي ففًٞٙ ٚ ٔؼبـف اوالٔي   59866

سٛـاٖ  1390 سٟفاٖوٟفاثي ٔطٕؽ صبِص آٔبـ ٟٔٙؽوي وبـٌٙبوي اـٌؽ  59867
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ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1387 سٟفاٖـيػشٝ ٌف ضىيٗ آٔبـ ٚ ٔؽَ وبقي  59868

  1378 سٟفاٖ آٚيٙي ٔفسعي أبْ ـٜ  ٚضيبر ثبؼٙي ا٘ىبٖ 59869

فػف ؼيٗ  1390لٓ ٟٔؽيٝ اضٕؽ  دبٚـ دٛيٙز  powerpointآٔٛقي  59870

ٕٞيبـاٖ خٛاٖ  1385ٍٟٔؽ صبِص ٔمؽْ ، ٔىؼٛؼ أٛقي اق ـاٜ ؼٚـ   59871

ٟٔفٌبٖ لّٓ  1391 سٟفاٖـظبيي أيف اضىبٖ   000آٔٛقي سصٛيفي  وبٔذٛسفٞبي  59872

 سفغبقٜ 1382 سٟفاٖسفغبقٜ فيفٚقٜ آٔٛقي غيبؼي فيفٚقٜ   59873

٘بلٛن  1391 سٟفاٖا٘شظبٔي ٌٟفٚق   000آٔٛقي ٌجيٝ وبقي ػّٕيبر ثب  59874

خبٚؼاٖ غفؼ  1390 سٟفاٖثفاسيٖٛ /خب٘ىٖٛ اوشيٛ 000أٛقي ٌبْ ثٝ ٌبْ  ٚ ٔصٛـ  59875

دبـوٝ  1390 سٟفاٖسٛا٘ب ٟٔفؼاؼ  PHP6آٔٛقي ٌبْ ثٝ ٌبْ  59876

ثٝ ٍ٘ف  1387ٍٟٔؽ خٛاؼيبٖ /وفن وبٔٛئُ آٔٛقي ٚ دفٚـي وٛؼوبٖ اوشثٙبيي   59877

ػّي  1390 سٟفاٖدمٔبٖ ٘دٕٝ أيف وبالـ   59878

 ؼاٍٍ٘بٜ سٟفاٖ 1390 سٟفاٖ صجبغيبٖ/فِٛٙؽ خفاِؽ ثي آ٘بِيك ضميمي سىٙيىٟبي ٔؽـٖ ٚ وبـثفؼٞبي آٖ   59879

آؾـثٖٛ  1390سٟفاٖ ٔطٕٛؼ قاؼٜ ٔطٕؽ سمي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك ٚ وبِيجف اويٖٛ   59880

ؼجيت / سيٕٛـ قاؼٜ  1389 سٟفأٖطىٙي / اؼثٗ ا٘ىبٖ غٛؼ ؼـٔبٖ  59881

 وشبة دفؼاقاٖ 1388 ٍٟٔؽ ٔمؽن ٔطٕؽ خٛاؼ ا٘ىبٖ ٚأب٘ز ٞبي غؽاؼاؼي 59882

أٛقي ا٘مالة اوالٔي  1368سٟفاٖ خٟب٘جٍّٛ ـأيٗ ا٘مالة ففا٘ىٝ ٚ خًٙ  59883

ٍ٘ف زٍٕٝ  1389 سٟفأٍٖبيػي ػّيفظب آًٞٙ وبقي ثٝ ٌيٜٛ ي والويه ٞبٔٛ٘ي  59884

٘يُ  1348سٟفاٖ اِجيبسي ، ػجؽاِٛٞبة آٚاقٞبي وٙؽثبؼ  59885

ظفيص آفشبة  1378ٍٟٔؽ ٔدبٚـيبٖ ففٌشٝ اِٚيٗ دّٝ سب غؽا   59886

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1389 سٟفاٖ ٌٟىٛاـي/اوّٕشكـايؽق ، آْـلي  ٚ ـٚٔبسِٛٛلي دفوشبـي ؼاغّي  59887

ٔؽثف  1374سٟفاٖ ٌٕيٓ ػّي اصغف ايفاٖ ؼـ ؼٚـٜ وّؽٙز لبخبـ  59888

آٌٝ  1384 سٟفاٖؼٚوشػٛاٜ خّيُ .... ايفاٖ ٌٙبغز  59889

 فيفٚقٜ 1388 سٟفاٖ ٌيع قيٗ اِؽيٗ غالٔفظب آييٗ ٞبي وٙفٛويٛن 59890

 ضف 1391 سٟفاٖ سطفيفي ٔطٕؽ ثبلفثبقٌٍز ثىٛي اٚ   59891

ديبْ ٘ٛـ  1389 سٟفاٖ٘بؼـي ـٚش اٍ٘يك ثبغجب٘ي ػٕٛٔي   59892

ديبْ ٘ٛـ  1389 سٟفاٖ٘بؼـي ـٚش اٍ٘يك ثبغجب٘ي ػٕٛٔي ػّٕي   59893

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1389 سٟفاٖغالٔي صٕؽ ثب٘ه وٛاالر زٙؽ ٌكيٙٝ اي إِذيبؼ ٘دْٛ  59894

 ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ 1387 سٟفاٖغالٔي صٕؽ ثب٘ه ٔىبئُ إِذيبؼ ٘دْٛ  59895

 ٌبؼاٖ 1389 سٟفاٖ ٔؼشىف-اوذبـوه ٘يىالن  ثبٚـْ وٗ 59896

خٍُٙ  1392 سٟفاٖآَ ودجبف ضىيٗ  1ثبيىشٝ ٞبي ضمٛق ثيٗ إُِّ غصٛصي  59897

 أيف وجيف 1389 سٟفاٖ ٔيسُ ٔبـٌبـر 1ثفثبؼ ـفشٝ ج 59898

 أيف وجيف 1389 سٟفاٖ ٔيسُ ٔبـٌبـر 2ثفثبؼ ـفشٝ ج 59899

 ٌٛسٙجفي  سٟفاٖ ػجبوذٛـ سٕيدب٘ي ٔطٕؽ ضىيٗ ثفوي لبِجٟبي اؼة ٔؼبصف 59900

آٌٝ  1389 سٟفاٖسمي دٛـ ظٟيف ػّي ثف٘بٔٝ ـيكي ؼـوي ثفاي ٔؽاـن اثشؽايي ٞكاـٜ وْٛ  59901

خٛا٘بٖ  ٔٛفك  1390لٓ ٌفقيٗ ٘ماؼ  ٔفسعي ثف٘بٔٝ ٘ٛيىي ديٍففشٝ  59902

آٌبٜ  1388 سٟفاٖوٛٚـخي وٛيبخي خٟبٍ٘يف ثٙيبؼٞباي اوؽٛـٜ ٚ ضٕبوٝ ي ايفاٖ   59903

 ٔف٘ؽيك 1382 سٟفاٖخجفاٖ غّيُ ثٝ ِٟدٝ ثبـاٖ   59904

اٌفالي  1368 سٟفاٖوبـٚ ثٝ ٞف ودب وٝ ـٚي غبن ـً٘ غٖٛ ؼاـؼ  59905

 ٘يفيك 1387 سٟفأٖٛؼة دٛـ /ٔؼيٙي ، ٔب٘ؽا٘بثٛي ٘ب   59906

ضٛقٜ ٞٙفي  1367 سٟفاٖؼيؽاـ ٔطٕؽ ثيىز وبَ سالي  59907

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1389 سٟفاٖ ػكسي/اوّٕشكـ اٚـلا٘ه دفوشبـي ؼاغّي –ثيٕبـيٟبي ضبؼ  ػفٛ٘ي  59908
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ا٘ؽيٍٝ وفا  1391 سٟفاٖـٔعب٘ي / ٔبِٟٛسفا ثيٛ وٙىٛـٞب  59909

 ؼطبٖ 1390 سٟفاٖاضٕؽي ٘ماؼ ـٚقثٝ دبـٜ اي اق ظٛاثػ ٚ ٔمفـار ٌٟفوبقي   59910

يبـ اٌٙب  1389ٍٟٔؽ اصغفي ٔطٕٛؼ / ثّهدفوشبـي ؼاغّي خفاضي اغشالالر اـسٛ دؽي  59911

يبـ اٌٙب  1389ٍٟٔؽ اصغفي ٔطٕٛؼ /ثّهدفوشبـي ؼاغّي خفاضي ثّه  59912

خؼففي  1388سٟفاٖ سفاثي ٔبٌبء اهلل دفٚ٘ؽٜ اِىشفٚ٘يه والٔز   59913

آٌبٜ  1391 سٟفاٖثٟبـ ٟٔف ؼاؼ ... دمٍٚٞي ؼـ اوبؼيف ايفاٖ 59914

ا٘ؽيٍٝ ظٟٛـ  1389 سٟفاٖٞؽايز / ؼاٚيىي ؼيٛيؽ  2دالٖ ٌفافيه  59915

اِجفق  1375 سٟفاٖفصيص اوٕبػيُ دٙبٜ ثف ضبفظ  59916

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1389 سٟفاٖ ٘ٛـٚقي/اوّٕشكـدٛوز  ٚ وٛغشٍي دفوشبـي ؼاغّي ، خفاضي  59917

 سالي 1392 سٟفاٖ وبٔىشٖٛ خِٛيزدٛوي اوشػٛاٖ   59918

دٙدفٜ  1389سٟفاٖ يبٔبن ا٘ؽـيٛ ... ديؽايً ٞىشي  59919

 ؼطبٖ 1390 سٟفاٖاوشٛالـؼ دُ ديٍٍيفي اق خفْ اق ؼفيك ؼفاضي ٔىىٗ   59920

 أيفوجيف 1370 سٟفاٖ آَ اضٕؽ خالَ سبر ٍ٘يٟٙبي ثّٛن قٞفا 59921

59922 
سبـيع سطٛالر ويبوي اخشٕبػي الشصبؼي ٚ ففٍٞٙي ايفاٖ ؼـ 

ؼٚـاٖ صفٛيٝ 
وٕز  1381سٟفاٖ ٘ٛايي ػجؽاِطىيٗ 

ؼاٍٍ٘بٜ  1368سٟفاٖ ؼٚال٘ؽِٗ ي سبـيع خٟب٘ي ديً اق سبـيع سب لفٖ ٌب٘كؼٞٓ  59923

ؼاٍٍ٘بٜ  1368سٟفاٖ ؼٚال٘ؽِٗ ي سبـيع خٟب٘ي خّؽ ؼْٚ  59924

خبٚيؽاٖ  1373سٟفاٖ ضىٗ اثفاٞيٓ ضىٗ سبـيع ويبوي اوالْ  59925

صؽاي ٔؼبصف  1390 سٟفاٖوىفٚي اضٕؽ سبـيع ٍٔفٚؼٝ ايفاٖ   59926

 قٚاـ 1390 سٟفاٖ ضّجي ػّي اصغف ويبوي ٔؼبصف-سبـيع ٟ٘عشٟبي ؼيٙي 59927

اسطبؼ  1391سٟفاٖ سبَ ؼٚ٘بِؽ ان سطميك ثبقاـيبثي وٙدً ٚ ـٚي ج اَٚ   59928

اسطبؼ  1391سٟفاٖ سبَ ؼٚ٘بِؽ ان سطميك ثبقاـيبثي وٙدً ٚ ـٚي ج ؼْٚ   59929

خٟبٖ خبْ خٓ  1391 سٟفاٖصبِطيٗ /قي ٞبي ٌيسطّيُ ٚ آ٘بِيك سفن ؼـ سٗ وبقٜ اي   59930

أٛقي ا٘مالة  1369سٟفاٖ سبوُٛٞ إٌيز سطٛالر ويبوي ؼـ إِبٖ غفثي  59931

خٛا٘بٖ  ٔٛفك  1390لٓ ديّٝ ٚـاٖ ػّي سففٙؽٞب ٚ دفٚلٜ ٞبي وبـثفؼي   59932

خٛا٘بٖ ٔٛفك  1390 لٓـضٕشي ٌٟف ـظبٔطٕؽ سففٙؽٞبي آفيه   59933

خٛا٘بٖ  ٔٛفك  1390لٓ ضىيٗ دٛـ ػّٛيٝ ٔطٕٛؼ سففٙؽٞبي ٚيٙؽٚق   59934

ٟٔف  1390 سٟفأٖشمي دٛـ ٟٔؽي سفٔٛ ؼيٙبٔيه وبـٌٙبوي اـٌؽ  59935

ويٕبي ؼاً٘  1389 سٟفاٖدبـوي ـاؼ دفٚيك  0000سفٔيٓ ثبقوبقي ٚ ضفظ آثبـ ثبوشب٘ي  59936

ػّْٛ ايفاٖ  1391 سٟفاٖضجيجي ٍِىفي آـي   000سٍفيص خبٔغ ٔىبئُ ٌجىٝ ٞبي وبٔذيٛسفي  59937

وؼجٝ  ؼَ  1389 سٟفاٖفؽايي ويبٚي سٍفيص وبُٔ ٔىبئُ ؼفاضي ـاوشٛـٞبي ٌيٕيبيي  59938

  1360 سٟفاٖويؽ ٔطٕؽ ثبلفصؽـ سٍيغ ِٔٛٛؼ ؼجيؼي اوالْ  59939

ضبفظ  1391سٟفاٖ ؾاوفي اوفْ سىٝ ؼٚقي ٚ زُٟ سىٝ   59940

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1391 سٟفاٖ ٌيفي/اوّٕشكـسٙفه ٚ سجبؼالر ٌبقي دفوشبـي ؼاغّي ، خفاضي  59941

 33ا٘شٍبـار   سٟفاٖٞؽايز صؽالز سٛح ٔفٚاـي   59942

اـٔغبٖ يٛوف  1391لٓ يٛوف  اضٕؽي سٛضيؽ صؽيمبٖ   59943

٘ٛ٘ؽ  1389ٍٟٔؽ ويىشب٘ي ػّي سٛظيص إِىبئُ ايز اهلل ضبج ويؽ ػّي ضىيٙي ويىشب٘ي  59944

 وفٚي 1371 سٟفاٖ سىٛايه اٌشفبٖ سِٛىشٛي  59945

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ ويؽ ـوِٛي/اوّٕشكـسِٛيؽ ٔثُ ٚ ثيٕبـي ٞبي دىشبٖ دفوشبـي ؼاغّي  59946

أيف وجيف  1369 سٟفاٖـ٘دجف اضٕؽ خبؾثٝ ٞبي فىفي ففؼٚوي  59947

 وبقٔبٖ زبح ٚ ٍ٘ف 1389 سٟفاٖ ـيبضي وبٔب٘ي ٘بؼـخبيٍبٜ أبوٗ قيبـسي ؼـ سٛوؼٝ ٌفؼٌٍفي ايفاٖ   59948
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صجص ديفٚقي  1390 لٓثفقٌف صبؼق خٗ ؼـ والْ ثكـٌبٖ   59949

آٌٝ  1390 سٟفاٖوٛثفي / ثبـٌبن يٛوب خًٙ اغف اِكٔبٖ  59950

وٕز  1388 سٟفاٖثيب٘ي وٛوٗ خٛاٞف ٌٙبوي وٍٟٙبي ليٕشي   59951

وٕز  1390 سٟفاٖثيب٘ي وٛوٗ   2خٛاٞف ٌٙبوي وٍٟٙبي ليٕشي ج  59952

أيفوجيف  1357 سٟفاٖوٟيّي ٟٔؽي زفاغي ؼـ خبؼٜ ٞبي ٌؼف  59953

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ ايٕب٘ي دٛـ/اوّٕشكـ زٍٓ ٚ ٌٛي دفوشبـي ؼاغّي ، خفاضي 59954

ؼاٍٍ٘بٞيبٖ  1388 سٟفاٖقاـع /سفيىي ثفيبٖ زٍٛ٘ٝ ؼيٍفاٖ ـا ٌيفشٝ غٛؼ وٙيٓ   59955

آٌبٜ  1391 سٟفاٖآٌٛـي ؼاـيٛي / ٘يسٝ زٙيٗ ٌفز قـسٍز   59956

قـيٗ  1389 سٟفاٖآؾـي / ؼٚٔب اِىىب٘ؽـ زُٟ ٚ دٙح ٘فف   59957

 ٔصبثيص اِٟؽي 1392 سٟفاٖ ضبج آلب ٔدشجي  59958

 ؼـغًٍ 1385 ٍٟٔؽؼِػٛي ٔطٕؽ ضىبثؽاـي ٔبِي   59959

وٕز  1391 سٟفاٖضجيت قاؼٜ ٔطٕؽ خؼفف ضمٛق خكاي اغشصبصي   59960

ؼاٍٍ٘بٜ سٟفاٖ  1391 سٟفاٌّٖؽٚقيبٖ ايفج ... ضمٛق خكاي اغشصبصي خفائٓ ػّيٝ سٕبٔيز ا٘ىب٘ي  59961

ديؽايً  1387 سٟفاٖخٟبٍ٘يفيبٖ ػجبن ضىبيشٟبي ٌيفيٗ زٟبـ ٔمبِٝ   59962

ؼطبٖ  1390سٟفاٖ ـفيؼيبٖ ٔدشجي ضىٕفٚا٘ي غٛة ٌٟفي  59963

ػّٛيٖٛ  1392 لٓٔدّىي ٔطٕؽ ثبلف ضّيٝ إِشميٗ   59964

 يبن ثٍٟز 1385 سٟفاٖ ٔدّىي ٔطٕؽ ثبلفضّيٝ إِشميٗ   59965

آٌٝ  1390 سٟفاٖدبـوب / خيٙك خِٛيبٖ ... غبوشٍبٜ آٌبٞي ؼـ ففٚ دبٌي  59966

 وشبثؽاـ 1392 سٟفاٖ ػٕبؼ غفاوب٘ي ٘ىفيٗ ؼغزغؽٔبر ػٕٛٔي وشبثػب٘ٝ ٚ ٌيٜٛ ٞبي آٖ   59967

ديبْ ٘ٛـ  1387سٟفاٖ قاـع ضىيٗ غالليز ضُ ٔىئّٝ ٚ سفىف ـاٞجفؼي   59968

ضؽيث ٟٔف  1390لٓ وفيٕي ػّيفظب  ACeeSS2010 غٛؼ آٔٛق  59969

ضؽيث ٟٔف  1390لٓ وفيٕي ػّيفظب  ثفاي وبـثف ايفا٘ي word2010غٛؼ آٔٛق  59970

ؼاً٘ ٌىشف  1392سٟفاٖ فب٘ي وبٔفاٖ ؼاٍ٘ٙبٔٝ ؼاً٘ ٌىشف   59971

ٔطفاة لّٓ  1390سٟفاٖ ٌف خىي ٚ وبيفيٗ  2ؼايفٜ إِؼبـف زفاٞبي ٌٍفز اٍ٘يك خّؽ  59972

ٔطفاة لّٓ  1390سٟفاٖ غٛيي ـٚيب ٚوبيفيٗ  3ؼايفٜ إِؼبـف زفاٞبي ٌٍفز اٍ٘يك خّؽ 59973

ويٕبي ؼاً٘  1388 سٟفاٖصؽـ اثٛاِمبوٓ ؼايفٜ إِؼبـف ٘مبٌي   59974

ٔطفاة لّٓ  1391 سٟفاٖدبـوف اوشيٛ ٚ وبيف يٗ  1ؼايفٞبِٕؼبـف زفاٞبي ٌٍفز اٍ٘يك خّؽ 59975

 غٛـٌيؽ ثبـٖ 1392 سٟفاٖ وٍٙفي ٔطٕؽ ـظبؼـ آفبق سفثيز   59976

آٌبٜ  1388 سٟفاٖوبػي ػّي .... ؼـ آٔؽي ثف دمًٚٞ اخشٕبػي  59977

 ؼـوب 1386 سٟفاٖ ٔؼشىف/اوذبـوه ٘يىٛالن ؼـ اِٚيٗ ٍ٘بٜ   59978

اؾـً٘  1387 سٟفاٖؼـ ٌبٞي ٔطٕٛؼ ؼـ ثيٍٝ ا٘ؽيٍٝ ٞب   59979

ٍ٘بٜ  1386سٟفاٖ ٞبوذفن خبٖ ؼـأؽي ثٝ سطّيُ فّىفي  59980

ا٘ؽيٍٝ ـفيغ  1391 سٟفاٖغيبثٛ٘ؽيبٖ /اوّٕشكـ  0000ؼـؼ آة ٚ اِىشفِٚيز ٌٛن وفؼبٖ ٚ  59981

قـ لّٓ  1392سجفيك ويب٘ي وبظٓ ؼـٔبٖ ٚ وٙشفَ زفثي غٖٛ   59982

ٕٞب  1377 سٟفاٌٖٟيؽي /اِيٛر سي ان ؼٌز وشفٖٚ   59983

ؼاٍ٘ٛـاٖ  1390لٓ ٔٛوٛي ٔؽّك ػجبن ؼَ ؼاؼٜ غبؼفار ٚ ثيب٘بر آيز اهلل وٕيّي غفاوب٘ي  59984

 ؼـيب 1388 سٟفاٖ ؼٍِبؼ سٟفا٘ي ٔصؽفي ؼالِز ؼِٚز آيي ٘بٔٝ ضىٛٔز ٚ ٔؽيفيز ؼـ ػٟؽ ٘بٔٝ ٔبِه اٌشف  59985

ٍ٘ف زٍٕٝ  1385سٟفاٖ ّٔكـ آـسٛـ ؼٔٛوفاوي ٚ ٞٙف   59986

خبٚؼاٖ غفؼ  1388 ٍٟٔؽال٘شيٝ لان ؼٞىؽٜ ٞبي خبؼٚ   59987

 ػّٓ ٚ اؼة 1389 سٟفاٖ ؼبضٛ٘ي/زٛدفا ، آ٘يُ 1ؼيٙبٔيه  وبقٜ ٞب  ٚ سؼييٗ ٘يفٚٞبي قِكِٝ ج  59988

 ػّٓ ٚ اؼة 1389 سٟفاٖ ؼبضٛ٘ي/زٛدفا ، آ٘يُ 2ؼيٙبٔيه  وبقٜ ٞب  ٚ سؼييٗ ٘يفٚٞبي قِكِٝ ج  59989
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ا٘ؽيٍٝ وفا  1390 سٟفاٖػىىفي ٔطىٗ ـإٞٙبي آٔبؼٜ وبقي وؽص ٚ ـً٘   59990

خؼففي  1391 سٟفاٖاضٕؽي ٔفيٓ ... ـإٞٙبي خبٔغ وؽ ٌؿاـي ثف اوبن  59991

صفبـ  1391 سٟفاٖٞبِيؽي ؼيٛيؽ ـإٞٙبي ضُ ٔىبئُ ٔجب٘ي فيكيه  59992

وشت ؼاٍٍ٘بٞي  1388سٟفاٖ قاٞؽي وفٌز ٔبقيبـ ـإٞٙبي ٔىبئُ ثف٘بٔٝ ـيكي غؽي   59993

 صفبـ 1383 سٟفاٖ ٔٛوٛي ػّي ـايب٘ٝ وبـؼـخٝ ؼٟٚٔبـر ٌٍٓ 59994

 قٚاـ 1387 سٟفاٖ لٍيفي ػجؽاِىفيٓ ـوبِٝ لٍيفيٝ 59995

ٌجبًٞٙ  1386 سٟفاٌٖفٜٚ / ٘يىِٛٛن ـٚؼ آٌؽٖ ـً٘ ٌٙبوي ٔؽـٖ   59996

ؼاً٘ اسفن  1391 ثدٙٛـؼػّيفظبيي ٟٔؽي ـٞيبفز ضُ ٔىئّٝ ؼـ اوشبسيه   59997

 ثيز االضكاٖ 1388 لٓ وٌّٛب٘ي ٔطٕؽ ـٚاثػ ٌيٍٝ اي 59998

سىٙٛ سبيخ  1371ٍٟٔؽ اِذٛـر ٌٛـؼٖ ؼثّيٛ ـٚاٖ ٌٙبوي اخشٕبػي اق اغبق سب وٖٙٛ  59999

آٌٝ  1391 سٟفاٖوؽيٛـ دفٚيٗ ـٚاٖ ٌٙبوي اغالق  60000

 ـٚاٖ 1389 سٟفاٖ وفيٕي-ثبـٖٚ ـاثفر ـٚاٍ٘ٙبوي اخشٕبػي 60001

ا٘ؽيٍٝ وفا  1388 سٟفأٖيفقايي ػّيفظب ـٚثٛوبح  60002

صفي ػّيٍبٜ  1372 سٟفاٖغؽيت ـٞجف غّيُ ـٚؼوي   60003

ػّْٛ ـايب٘ٝ  1388ثبثُ ٚضيؽي خٛاؼ ـٚي ٞبي ٔطبوجبر ػؽؼي   60004

أٛقي ا٘مالة اوالٔي  1372سٟفاٖ الوىي ّٔٛيٗ ج ـٌٚٙفىفاٖ ٚ ا٘مالة  60005

دٛيٙؽٌبٖ ؼاٍٍ٘بٜ  1387سٟفاٖ ويب٘ي ٔطٕؽ أيٗ  1ـيبظي ػٕٛٔي  60006

آًٞٙ لّٓ  1391ٍٟٔؽ وفايٝ زيبٖ ٔطٕؽ ػّي ... ـيبظيبر ػٕٛٔي ؼٚ ٚيمٜ ؼاٍ٘دٛيبٖ  60007

آًٞٙ لّٓ  1389 ٍٟٔؽوفايٝ زيبٖ ٔطٕؽ ػّي  ...ـيبظيبر ػٕٛٔي يه ٚيمٜ ؼاٍ٘دٛيبٖ ٔفاوك فٙي ٚ 60008

اثجبر  1391 سٟفاٖـ٘دجفاٖ ٞبؼي ـيبظيبر وبـثفؼ آٖ ؼـ ٔؽيفيز   60009

آًٞٙ لّٓ  1390 [ٍٟٔؽ ؟]وفايٝ زيبٖ ٔطٕؽ ػّي ـيبظيبر ٔمؽٔبسي   60010

آٌبٜ  1387 سٟفاٖخٟبٍ٘يفي ٘بؼـ ثبقسبة قٔبٖ ، ففًٞٙ ٚ ا٘ؽيٍٝ : قثبٖ  60011

ديبْ ؼاٍٍ٘بٞي  1387اصفٟبٖ خؼففي ؼاٚٚؼ قثبٖ اٍّ٘يىي ػٕٛٔي   60012

ؼاٍٍ٘بٜ سٟفاٖ  1392 سٟفأٖؼٕبـيبٖ ضىيٗ قٔيٗ ٌٙبوي ثفاي ٟٔٙؽويٗ  60013

ٍ٘ف ٘ٛ  1368 سٟفاٖاوالٔي / ؼٚيسف ق٘ؽٌي ٘بٔٝ ويبوي اوشبِيٗ   60014

 آٚاي وّه 1390 ٍٟٔؽٌٞٛيبـ يكؼي ٔطٕؽ خٛاؼ ق٘ؽٌي ٘بٔٝ ٌٟيؽ ٔطٕؽ ٘يفٚٔٙؽ   60015

 ضف 1391 سٟفاٖ سطفيفي  ٔطٕٛؼقيبـر أيٗ اهلل   60016

آٚاي ـػٙب  1388 ٍٟٔؽزٛدب٘ىبـٜ ي قيجب وبقي ٚ ؼـٔبٖ دٛوز ٚ ٔٛ  60017

وبٖ٘ٛ ٍ٘ف ػّْٛ  1390 سٟفاٖ ػجبوي ففؼ/ٔه ٔيالٖ ٔبيىُ Net0وبغشٕبٖ ؼاؼٜ ٞب ٚ اٍِٛـيشٓ ٞب ؼـ   60018

ػّي  1389 سٟفاْٖ ق٘ؽي وبغف   60019

أيفوجيف  1373 سٟفأٖطٕؽسمي ثٟبـ  1وجه ٌٙبوي 60020

أيفوجيف  1373 سٟفأٖطٕؽسمي ثٟبـ  2وجه ٌٙبوي 60021

أيفوجيف  1373 سٟفأٖطٕؽسمي ثٟبـ  3وجه ٌٙبوي 60022

 اؼالػبر 1389 سٟفاٖ ٌٟجبقي اوٕبػيُ وشبـٌبٖ اوٕبٖ ـٚوشب  60023

 قٚاـ 1373 سٟفاٖ ؼثيفويبلي ٔطٕؽ وفف ٘بٔٝ ٘بصفغىفٚ لجبؼيب٘ي ٔفٚقي 60024

ٌٛسٙجفي  1387 سٟفأٖطيي خٛاؼ وفف٘بٔٝ ؼـٚٚيُ  60025

ؼاٍٍ٘بٜ سٟفاٖ  1373 سٟفاٖضبوٕي اوٕبػيُ وٕبع ؼـسصٛف  60026

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1390 سٟفاٖضيؽـي ضىيٗ وٛاالر وبـٌٙبوي اـٌؽ ـٌشٝ ٔشفخٕي قثبٖ اٍّ٘يىي  60027

ففؼٚن  1373 سٟفاٌٖٕىيب ويفٚن ويف غكَ ؼـٌؼففبـوي  60028

 ؼيجبٌفاٖ 1391 سٟفاٖ وّيٕي قاؼٜ  قٞفاويىشٓ ػبُٔ ٔمؽٔبسي   60029

دّه  1390 سٟفاٖضفيف دٛي ٔطٕؽ خٛاؼ ويىشٓ ٞبي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك ٚ وبِيجفاويٖٛ   60030
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  1354 سٟفاٖ ٞؽايز صبؼق ٌبؼيٟبي اؼثي 60031

 دبدّي 1391 ٍٟٔؽ دبدّي يكؼي ٔطٕؽ ضىيٗ ٌبقؼٜ ضٕبْ  60032

خبٚيؽاٖ  1370 سٟفاٖففؼٚوي ٌبٞٙبٔٝ ففؼٚوي  60033

ثبغب٘ي  1389 ٍٟٔؽاوشبِيًٙ ٚيّيبْ ٌجىٝ ٞبي وبٔذيٛسفي ٚ ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٞب   60034

اؼالػبر  1389سٟفاٖ فيعي وفيٓ  1ٌؼبع ٌٕه غكِيبر ٌٕه سجفيكي ج  60035

اؼالػبر  1389سٟفاٖ فيعي وفيٓ  2ٌؼبع ٌٕه غكِيبر ٌٕه سجفيكي ج  60036

ػّٓ ٔؼٕبـ  1388 سٟفاٖسي سي ؼل أيؽ ٌٟفي GISٌٟف اِىشفٚ٘يه ٚ  60037

 سفاٚا 1391 اٞٛاق الؽأي يؽ اهللٌيؽايي   60038

ففًٞٙ دبـويبٖ  1392 سٟفاٌٖٟفيبـي ففٞبؼ ٌيف دٛيٙز ثفاي ٔؽيفيز دفٚلٜ   60039

ثيٟك  1390وجكٚاـ ضىيٙي ويؽ خٛاؼ ٌيٜٛ ٞبي دمًٚٞ ٚ أبـ ثب سبويؽ ثف ػّْٛ سفثيشي ٚ اخشٕبػي  60040

دمٍٍٚٞبٜ ضٛقٜ ٚ ؼاٍٍ٘بٜ  1389لٓ خؼففيبٖ ـوَٛ  1صفٛيٝ ؼـ ػفصٝ ؼيٗ ، ففًٞٙ ٚ ويبوز ج 60041

ػؽف آٌيٗ  1385سٟفاٖ ـظبيي ضىٗ ـظب صّٛا ر ٞؽيٝ ي اِٟي  60042

 سالي 1392 سٟفاٖ ٌّىبـيبٖ/اٚغّٛ ٘مار اثدي  "ٌٙبغز ٌيبٞبٖ ٔفيؽ ثفاي وىت قيجبيي"ؼت ٌيبٞي  60043

ا٘ؽٌٝ وفا  1391 سٟفأٖٟؽي دٛـ / وىشف ؼفاضي سمؽيف  60044

 ؼطبٖ  سٟفاٖغب٘ي / ٌيشيً وفيىشيٗ ؼفاضي ؼاغّي فعب ٘ٛـ ػٙبصف   60045

ؼطبٖ  1391سٟفاٖ وبسجفر اِىىب٘ؽـ ؼفاضي ٌٟفي ٚ الشصبؼ ويبوي فعبيي   60046

خٟبٖ خبْ خٓ  1389 سٟفاٖػبلجز ثػيف ضبٔؽ ؼفاضي ٔىىٗ ـٚوشبيي ٍ٘في ٔٛـؼي   60047

ؼٚـاٖ  1391 سٟفاٖوؼؽي دٛـ اوٕبػيُ ؼفش سطميك ؼـ ػّْٛ ا٘ىب٘ي ٚ اخشٕبػي   60048

 دبيٍبٖ 1388 سٟفاٖ ٌفٜٚ دبيٍبٖ ؼال خٛاٞف قيٛـ االر  60049

أٛقي ا٘مالة  1370سٟفاٖ وٙؽي دبَ ظٟٛـ ٚ ومٛغ لؽـسٟبي ثكـي  60050

 ٘ٛـثػً 1391 سٟفاٖ زٕفاٖ ٔصؽفي ػبـفب٘ٝ 60051

 ِٛش قـيز ؛وبيٝ وػٗ 1392 سٟفاٖ ضىيٕي ٔطٕٛؼػؽاِز خبٚيؽ   (ع) ػّي  60052

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1389 سٟفاٖ ؼثيفيبٖ/اوّٕشكـغؽؼ ٚ وجؽ ٔدبـي صففاٚي ٚ ٞذبسيز دفوشبـي ؼاغّي  60053

ديبْ ٘ٛـ  1391 سٟفاٌٖفٜٚ ِٔٛفبٖ فبـوي ػٕٛٔي   60054

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1390 سٟفاٖآؾـي ٔطٕؽ ٟٔؽي اِفجبي خجف ؼـ إِذيبؼ ـيبظي  60055

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1391سٟفاٖ صبؼلي ـاؼ ػّيفظب اِفجبي ٘ٛـ ٞٙؽوي  60056

صفي ػّيٍبٜ  1373سٟفاٖ غؽيت ـٞجف غّيُ ففغي ويىشب٘ي   60057

 ديىبٖ 1381 سٟفاٖ غفبـي ويف ففًٞٙ اصؽالضبر فبـوي ثٝ اٍّ٘يىي 60058

سٛن  1374 سٟفأٖطٕؽي ٔطٕؽ ففًٞٙ ايفا٘ي  60059

ففًٞٙ ٔؼبصف  1387سٟفاٖ ضييٓ وّيٕبٖ  اٍّ٘يىي ضييٓ –ففًٞٙ ثكـي فبـوي  60060

ٟٔىبٞٝ  1390 سٟفاٖسٕيٓ ؼاـي اضٕؽ ففًٞٙ ػبٔٝ  60061

ففٕٞٙؽ  1391سٟفاٖ ٘ٛـٚ٘ؽ ٌجٙٓ ففًٞٙ ٔؼٕبـي سصٛيفي سٍفيطي  60062

ففًٞٙ ٔؼبصف  1389سٟفاٖ صؽـي افٍبـ غالٔطىيٗ  ففٍٞٙٙبٔٝ فبـوي ٚالٌبٖ ٚ اػالْ خّؽ اَٚ  60063

ففًٞٙ ٔؼبصف  1389سٟفاٖ  صؽـي افٍبـ غالٔطىيٗففٍٞٙٙبٔٝ فبـوي ٚالٌبٖ ٚ اػالْ خّؽ ؼْٚ  60064

ففًٞٙ ٔؼبصف  1389سٟفاٖ  صؽـي افٍبـ غالٔطىيٗففٍٞٙٙبٔٝ فبـوي ٚالٌبٖ ٚاػالْ خّؽ وْٛ  60065

ؼاٍٍ٘بٜ سفثيز ٔؽـن  1391سٟفاٖ ٔطٕٛؼي ٚضيؽ فمف وٛؼن ؼـ ايفاٖ   60066

وفٚي  1367سٟفاٖ ـايشه وبـَ فٗ سؽٚيٗ فيّٓ  60067

اٞٛـا  1389 سٟفاٖٕٞبيي خالَ اِؽيٗ  فٖٙٛ ثالغز ٚ صٙبػبر اؼثي  60068

ا٘ؽيٍٝ ـفيغ  1391سٟفاٖ ضبئفي ـٚضب٘ي ػّي فيكيِٛٛلي ٌبيشٖٛ ٚ ٞبَ  60069

ا٘ؽيٍٝ ـفيغ  1391سٟفاٖ ضبئفي ـٚضب٘ي ػّي فيكيِٛٛلي ٌبيشٖٛ ٚ ٞبَ  60070

لوبٖ  1390 لِٓٔٛٛي فيٝ ٔب فيٝ   60071
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آٌٝ  1392 سٟفاٖوال٘شفيبٖ / ـٚوٛ لفاـؼاؼ اخشٕبػي  60072

 لؽـ ٚاليز 1392 سٟفاٖ لصٝ آفشبة ق٘ؽٌيٙبٔٝ ٔمبْ ٔؼظٓ ـٞجفي   60073

 ٍ٘يٗ 1381 سٟفاٖ ـوشٕي ويبٚي 19لالة ثبفي سٕبٌب ج  60074

 ٘ي 1388 سٟفاٖ ٘صف ضىيٗ لّت اوالْ 60075

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ ؾاوفي ٔمؽْ/اوّٕشكـ غٖٛ دفوشبـي ؼاغّي –لّت ٚ ػفٚق  60076

لّٓ ٞبي آوٕب٘ي  ٚصيز ٘بٔٝ ٞبي ٔٛظٛػي ٌٟؽاي ـٚضب٘ي  60077

 1غفاوبٖ ـظٛي
 ٌبّٔٛ 1389 ٍٟٔؽ خٟبٍٍ٘شٝ فبؼٕٝ

60078 
لّٓ ٞبي آوٕب٘ي  ٚصيز ٘بٔٝ ٞبي ٔٛظٛػي ٌٟؽاي ـٚضب٘ي 

 2غفاوبٖ ـظٛي
 ٌبّٔٛ 1389 ٍٟٔؽ خٟبٍٍ٘شٝ فبؼٕٝ

ففاٌفز  1391لٓ ؼي آ٘دّه ثبـثبـاؼي لٛا٘يٗ ق٘ؽٌي   60079

 ـيطب٘ي ٌفٌبٖ 1389 ٌفٌبٖ خفخب٘ي ٔطىٗ 2010-2009لٛا٘يٗ فٛسجبَ  60080

سٟفاٖ  1386 سٟفاٖؼّٛػي / اِٚؽ٘جٛـي قٚيبوبسفيٗ وجيف   60081

ففًٞٙ دبـويبٖ  1392 سٟفاٖوبـ آٔؽ ٘ؼٕز اهلل وبـثفؼ ٌيٕي ؼـ ٔطيػ قيىز   60082

ثٟؽاؼ  1374 سٟفاٖثٟؽاؼ وبٜٚ ٚ ظطبن   60083

 وفٚي 1390 سٟفاٖ ػّي ثٗ ػثٕبٖ ٞدٛيفي وٍف إِطدٛة 60084

ففًٞٙ ٔؼبصف  1392سٟفاٖ ؼِٚز اثبؼي ٔطٕٛؼ وّيؽـ خّؽ اَٚ ٚ ؼْٚ  60085

ففًٞٙ ٔؼبصف  1392سٟفاٖ ؼِٚز اثبؼي ٔطٕٛؼ وّيؽـ خّؽ دٙدٓ  60086

ففًٞٙ ٔؼبصف  1392سٟفاٖ ؼِٚز اثبؼي  وّيؽـ خّؽ وْٛ 60087

ففًٞٙ ٔؼبصف  1392سٟفاٖ ؼِٚز اثبؼي ٔطٕٛؼ وّيؽـ خّؽ ٟ٘ٓ   60088

ففًٞٙ ٔؼبصف  1392سٟفاٖ ؼِٚز اثبؼي ٔطٕٛؼ وّيؽـ خّؽ ٞفشٓ  60089

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ ٌفيؼز/اوّٕشكـوّيٝ ٚ ٔدبـي اؼاـي دفوشبـي ؼاغّي  60090

افك  1385سٟفاٖ لٙؽٞبـي / ٔٛ٘فٚ ٌفيك دب  60091

ففًٞٙ زىبٚن  1390سٟفاٖ إِبوي ضجيت ٌكيؽٜ ؼيٛاٖ ايفج ٔيفقا   60091

 أيف وجيف 1392 سٟفاٖ ٔطٕؽيبٖ ٔطٕؽ... ٌكاـٌي ٔىشٙؽ اق وفثال  ثفٌففشٝ اق  60092

 ٌفوز وٟبٔي وشبثٟبي خيجي 1373 سٟفاٖودبؼي ظيبءاِؽيٗ ٌكيؽٜ اٌؼبـ غبلب٘ي ٌفٚا٘ي   60093

ؼيؽاـ  1391سٟفاٖ ٌفيؼشي ػّي ٌفشٍٛٞبي سٟٙبيي ثػً اَٚ   60095

ؼيؽاـ  1391سٟفاٖ ٌفيؼشي ػّي ٌفشٍٛٞبي سٟٙبيي ثػً ؼْٚ  60096

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ ؼٞمبٖ ٘يفي/اوّٕشكـٌٛاـي دفوشبـي ؼاغّي ، خفاضي  60097

 افك 1385 سٟفاٖ غب٘يبٖ خٍٕيؽالن دٍز فيّي   60098

آييٙٝ ؼاً٘  1391لٓ ؼي آ٘دّه ثبـثبـاؼي ِطظبر ٘بة ثفاي ػٍبق   60099

 ػّٕي ٚففٍٞٙي 1363 سٟفاٖ ٔطمك ٟٔؽي ِىبٖ اِشٙكيُ 60100

خبٚؼاٖ غفؼ  1390 سٟفاٌٖٟفيبـي اوؽاهلل ِىٝ ٞبي ً٘ٙ ثف ؼأبٖ سبـيع   60101

ػّٓ ٚ ؼاً٘  390 سٟفاٖٞؽايشي ٔصؽفي ٔبٌيٗ آالر وبغشٕب٘ي ٚ ـاٞىبقي   60102

سه ـً٘  1390 سٟفاٖ٘ب٘بِي ان ؼثّيٛ ٔبٌيٟٙبي ـاٜ وبقي ٚ ٔٛسؽ ثفاي وبغز ـاٜ   60103

دٍشٛسٗ  1391 سٟفاٖففثؽ ٔطٕؽ صبؼق ٔجب٘ي ا٘ىبٍ٘ٙبوي   60104

صفبـ  1390 سٟفاٖخيّيبٖ ٘صفسي / ٞبِيؽي ٔجب٘ي فيكيه  60105

ػّْٛ ـايب٘ٝ  1389سٟفاٖ خؼفف ٘ماؼ لٕي ػيٗ اهلل ٔجب٘ي وبٔذيٛسف ٚ اٍِٛـيشٓ ٞب   60106

ٌٟف فيفٚقٜ  1383 سٟفاٖػبلُ ٔطٕؽ لبوٓ ٔجب٘ي ٔؽيفيز وبقٔب٘ي  60107

ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1388سٟفاٖ ٘دٓ قاؼٜ ٔطٕؽ إِذيبؼ ٌيٕي  60108

ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1390سٟفاٖ صبؼلي ـاؼ  ػّيفظب إِذيبؼ ٞبي  فيكيه ايفاٖ ٔفضّٝ اَٚ خّؽ ؼْٚ  60109

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1389سٟفاٖ ؼوشغيت ٔطٕؽ ٟٔؽي ٚ إِذيبؼ ٞبي قيىز ٌٙبوي ايفاٖ ٔفضّٝ اَٚ خّؽ اَٚ  60110
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ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1391سٟفاٖ وؼبؼر آٌبٜ ويؽ ٔطٕؽ إِذيبؼ ٞبي قيىز ٌٙبوي ايفاٖ ٔفضّٝ اَٚ خّؽؼْٚ  60111

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1389سٟفاٖ ؼوشغيت ٔطٕؽ ٟٔؽي إِذيبؼ ٞبي قيىز ٌٙبوي ايفاٖ ٔفضّٝ ؼْٚ خّؽ اَٚ  60112

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1390سٟفاٖ وؼبؼر آٌبٜ ويؽ ٔطٕؽ إِذيبؼ ٞبي قيىز ٌٙبوي ايفاٖ ٔفضّٝ ؼْٚ خّؽ ؼْٚ  60113

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٖٛ  1391سٟفاٖ ق٘ؽيٝ ػّي إِذيبؼ ٞبي قيىز ٌٙبوي وب٘بؼا خّؽ اَٚ  60114

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1391سٟفاٖ ق٘ؽيٝ ػّي إِذيبؼ ٞبي قيىز ٌٙبوي وب٘ؽا خّؽ ؼْٚ  60115

ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1390سٟفاٖ صبؼلي ـاؼ ػّيفظب إِذيبؼ ٞبي فيكيه ايفاٖ ٔفضّٝ اَٚ خّؽ اَٚ  60116

ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1383سٟفاٖ آ٘ؽـوىٛ سيشٛ  1997إِذيبؼٞبي ـيبظي وٍٛـٞبي ٔػشّف  60117

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1390سٟفاٖ ٘دٓ قاؼٜ ٔطٕؽ  إِذيبؼٞبي ٌيٕي ايفاٖ ٔفضّٝ اَٚ 60118

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1390سٟفاٖ غّيٙب ٔفسعي إِذيبؼٞبي ٌيٕي ايفاٖ ٔفضّٝ اَٚ  60119

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1391سٟفاٖ قـٌف دٛـ ٔطٕؽ ٚ إِذيبؼٞبي ٌيٕي ايفاٖ ٔفضّٝ ؼْٚ  60120

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1391سٟفاٖ قـٌف دٛـ ٔطٕؽ  إِذيبؼٞبي ٌيٕي ايفاٖ ٔفضّٝ ؼْٚ 60121

وّه ويٕيٗ  1388 سٟفاٖأبْ قاؼٜ ويؽ اضٕؽ ٔشٖٛ ٘ظٓ ػفثي  60122

 ثٙيبؼ دمٍٟٚٞبي اوالٔي 1391 ٍٟٔؽ دبوؽأٗ ٔطٕؽ ضىٗ ٔدبٞؽ صبِص  ق٘ؽٌي ٘بٔٝ ٌٟيؽ ويؽ ػجؽ اِىفيٓ ٞبٌٕي ٘ماؼ  60123

وبِٕي  1388 سٟفأٖٛوٛي ٔطٕؽ ضىٗ  ٔدٕٛػٝ اقٟٔٛ٘بي وبـٌٙبوي اـٌؽ ل٘شيه  60124

 وفٚي 1368 سٟفاٖ ػٕٛقاؼٜ غّيّي ففيؽٖٚ ٔدٕٛػٝ ؼاوشبٟ٘بي وٛسبٜ 60125

دفؼاقي  1389سٟفاٖ ػفة ـٔعبٖ  1ٔدٕٛػٝ وٛاالر وبـٌٙبوي اـٌؽ ٌيٕي فيكيه ج  60126

دفؼاقي  1389سٟفاٖ ػفة ـٔعبٖ  2ٔدٕٛػٝ وٛاالر وبـٌٙبوي اـٌؽ ٌيٕي فيكيه ج 60127

آٚاي ظٟٛـ  1391 سٟفاٖخبٞؽي ضٕيؽ ٔدٕٛػٝ وٛاالر وبـٌٙبوي اـٌؽ ٔؽيفيز خٟبٍ٘فؼي   60128

 ففغي  سٟفاٖ  ٔطبوٕٝ 60129

ا٘شٍبـار ؼفشف سجّيغبر اوالٔي  1363 سٟفاٖصفب ، ؾثيص اهلل ٔػشصفي ؼـ سبـيع سطَٛ ٘ظٓ ٚ ٘ثف دبـوي   60130

لمٙٛن  1389 سٟفاٖصفب ؾثيص اهلل ٔػشصفي ؼـ سبـيع سطَٛ ٘ظٓ ٚ ٘ثف دبـوي  60131

وبقٔبٖ سطميمبر  1388وفج خٕؼي اق ٘ٛيىٙؽٌبٖ  ٔؽيفيز  اصالش اٍِٛي ٔصفف 60132

ؼاٍٍ٘بٜ ديبْ ٘ٛـ  1382سٟفاٖ وفٔؽي ٔطٕؽـظب ٔؽيفيز اوالٔي   60133

 ٔفوك آٔٛقي ٚ سطميمبر صٙؼشي ايفاٖ 1388 سٟفاٖاِٛا٘ي ٟٔؽي ٔؽيفيز ثطفاٖ   60134

ففًٞٙ دبـويبٖ  1392 سٟفاٌٖٟفيبـي ففٞبؼ  MPMٔؽيفيز دفٚلٜ ثب ٘فْ افكاـ  60135

ٔشبِٖٛ  1388 سٟفاٖضبخي يػسبِي ويبٔه ٔؽيفيز دفٚلٜ فف آيٙؽ ٌفا   60136

دمٍٟٚٞبي ثبقـٌب٘ي  1389 سٟفاٖػكيكي ٌٟفيبـ ٔؽيفيز ـاٞجفؼي سدبـر اِىشفٚ٘يىي   60137

اسطبؼ  1391 سٟفاٖ ٌفيؼز دٙبٞي/ ٌبـح ٚيّيبْ اف ٔؽيفيز وفٔبيٝ ٌؿاـي   60138

سفٔٝ  1387 سٟفاٖصبـٔي ـضيٓ ٔؽيفيز صٙؼشي   60139

ٟٔؽيه  1389 ق٘دبٖوفؼِٛ ٔطٕؽـظب ٔؽيفيز ؼفش ٞبي ػٕفا٘ي ٚ ضىبثؽاـي ؼِٚشي   60140

ٍ٘بٜ ؼاً٘  1391 سٟفاٖسٟفا٘ي ـظب ٔؽيفيز ٔبِي   60141

آٌٝ  1389 سٟفاٖػجؽٜ سجفيكي / ٚوشٖٛ ٔؽيفيز ٔبِي  60142

ٌفش  1390 سٟفاٖثػٍٙؽٜ ٔديؽ ٔؽيفيز ٔطيػ وبـ ٚيمٜ ٔؽيفاٖ  60143

ٟٔىبٔٝ  1388 سٟفاٖ٘مٛي / ثفٔٗ ايٛاٖ   000ٔؽيفيز ٔٙبثٝ ا٘ىب٘ي ؼـ ثػً ؼِٚشي   60144

ٔؼبـف ٔؼٙٛي  1390لٓ ِه ػّي  آثبؼي ٟٔؽي ٔؽيفيز ٚ ثف٘بٔٝ ـيكي   60145

 دٙدفٜ 1388 سٟفاٌِٖٛيٗ ٌبـِٛر ٔفالجز اق ٔطيػ قيىز   60146

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ قاـع/اوّٕشكـٔفالجز دفوشبـي  اسبق ػُٕ دفوشبـي ؼاغّي ، خفاضي  60147

سيٕٛـقاؼٜ  1386 سٟفاٖآؾـ٘ٛي ِيال ...  ٔفالجشٟبي ؼٞب٘ي ؼ٘ؽا٘ي ثفاي اففاؼ ٔجشال  60148

وؼجٝ ؼَ  1389 لٓؼاؼاي ٚ٘ؽ أيف  ثيشي  16ٔفخغ وبُٔ آٔٛقي ٔيىفٚ وٙشفِفٞبي  60149

صب٘ؼي ٌٟٕيف قاؼي  1389 سٟفاٖٚوجُ اِفػبيب ٚضيؽ ٔفخغ وبُٔ ٘فْ افكاـٞبي سٟٛيٝ ٔؽجٛع   60150

 أيف وجيف 1392 سٟفاٖ ضىٗ ثيٍي اثفاٞيٓٔفؼ وْٛ   60151
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 ثفي قيشٖٛ 1392 سٟفاٖ ٌفي خبٖ... ٔفؼاٖ ٔفيػي ق٘بٖ ٚ٘ٛوي؛زٍٛ٘ٝ ـٚاثػ  60152

اـخٕٙؽ / آٌٝ  1389 سٟفاٖغبٌبثي / اـ٘ىز ... ٔفقٞبي آٌبٞي  60153

ثٝ ٍ٘ف  1388 ٍٟٔؽغيٛـ ٔجفٞٗ ٔديؽ ٔفٚـي ثف سؽاغالر ؼاـٚٞب ٚ ـيك ٔغؿي ٞب   60154

وشبة ٘ٛ  1391 سٟفاٖ٘ٛـٚي ايفج  1ٔفٚـي خبٔغ ثف ضىبثؽاـي صٙؼشي ج  60155

وٕز  1389لٓ آَ ثٛيٝ / دبِٕف ٔىبئُ اغاللي ٔشٗ آٔٛقٌي فّىفٝ اغالق  60156

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1385 سٟفاٖثفٚسي ػجبن ٔىبئُ سفويجبر ؼـ إِذيبؼ ـيبظي  60157

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1388 سٟفاٖثفٚسي ػجبن ٔىبئُ خجف ؼـ إِذيبؼ ـيبظي  60158

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1385 سٟفاٖثفٚسي ػجبن ٔىبئُ ٘ظفيٝ اػؽاؼ ؼـ إِذيبؼ ـيبظي  60159

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1388 سٟفاٖثفٚسي ػجبن  ٔىبئُ ٞٙؽوٝ ؼـ إِذيبؼ ـيّعي 60160

ٚيفايً  1389 سٟفاٖآٔٛ٘ىٖٛ ٘ٛـٔٗ ٍٔبٚـٜ ٌغّي ففايٙؽ ٚ فٖٙٛ  60161

ؼا٘يبَ ؼأٖٛ  1392 ٍٟٔؽوبظٓ قاؼٜ ًٌٞٛٙ ٔصبضجٝ ضعٛـي   60162

دمٍٟٚٞبي ثبقـٌب٘ي  1389 سٟفاٖغفبـي فبـوب٘ي ثٟٙبْ  00000ٔصفف وٙٙؽٜ ٚ ضمٛق ثٙيبؼيٗ اٚ   60163

ـاٞيبٖ وجك  1389 سٟفاٖزٛدب٘ىبـٜ ٌٟٙبق ٔؼدكٜ ػٍك   60164

ففاؼيؽٍ٘بـ  1387سٟفاٖ فعبئّي فف ٞىشي ٔؼدكٜ ػٍك   60165

وٕيفا  1388 سٟفاٖلبوٓ ػّي / آدٟبْ دٛح آـسٛـٔؼٕبـي ايفاٖ   60166

غبن  1383اصفٟبٖ آ٘ٛيٗ ويٕٖٛ ٔؼٕبـي سطّيّي   60167

ويٕبي ؼاً٘  1388 سٟفاٖقاـػي ـظب ٔؼٕبـي غبوىشفي   60168

ػّٓ ٚ ؼاً٘  1390 سٟفاٖؼاـيٛي ثبثه ٔؼٕبـي ؼيديشبَ   60169

أيؽ ا٘مالة  1389 سٟفأٖطٕٛؼي /قاٞٙف اَ ِٚيبْ ٔؼٕبـي وؽٛش فّكي   60170

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ اوؽي/اوّٕشكـٔغك ٚ اػصبة  60171

آٌٝ  1387 سٟفاٖا٘ؽـٚاؼٌبـ ديشف وح ٚ يه ٔفبٞيٓ ثٙيبؼي  ٘ظفيٝ ففٍٞٙي  60172

ا٘ؽيٍٝ ـفيغ  1390 سٟفاٖوٌٛبٖ ٔطىٗ /اوّٕشكـ ٔفبٞيٓ ثيٛفيكوي  ٚ ـٚا٘ي اخشٕبػي  ؼـ دفوشبـي  60173

 ا٘ؽيٍٝ ـفيغ 1390 سٟفاٖ ضىٗ دٛـ/اوّٕشكـٔفبٞيٓ دبيٝ دفوشبـي ؼاغّي ، خفاضي  60174

وٕٙبٖ  1389 سٟفاٖغيف اِؽيٗ ػّي ٔمبْٚ وبقي اسصبالر ؼاَ وشٖٛ ؼـ ؼاَ ٞبي سػز   60175

ٌفش  1390سٟفاٖ ػجبويبٖ /ٞٛي ٚيٗ وي ٔمؽٔٝ اي ثف ـٚي سطميك وٕي ؼـ ػّْٛ سفثيشي   60176

أيف وجيف  1362 سٟفاٖالجبَ ػجبن ٔىبسيت فبـوي غكاِي   60177

ٌبج  1392 سٟفاٖخىٕب٘ي ٟٔفاة ٔىب٘يه غبن   60178

ـوب  1391 سٟفاٖخبثك اوشيٖٛ ٔٗ اوشيٛ خبثك ثٝ قثبٖ غٛؼي  60179

أيف وجيف  1391 سٟفاٖفيط خٛاؼ ٔٗ ٚ وٛؼن ٔٗ  60180

وٕز  1391 سٟفاٌٖؼجب٘ي ضىٗ   1ٟٔبـسٟبي آٔٛقٌي ٚ دفٚـٌي ج  60181

ضك ٌٙبن  1384ـٌز ٔه وبي يبٖ ٟٔبـسٟبي وٛاَ وفؼٖ  60182

ؼيؽاـ  1389 سٟفاٌٖفيؼشي ػّي ٔيؼبؼ ثب اثفاٞيٓ   60183

ؼجيت  1391سٟفاٖ ففوٖٛ ٔه ٔيىفٚة ٌٙبوي لبـذ ٌٙبوي اٍُ٘ ٌٙبوي  60184

ٌّجفي  1390سٟفاٖ ٔطٕؽي / سىبن ؼٌٛـا٘بـاضشٟبي ٌبيغ دٛوز ٚ ٔٛ  60185

 سدّي ٟٔف 1392 سٟفاٖ اوٕبػيّي ـظب (ٔدٕٛػٝ ٌؼف ػبٌٛـايي)٘بٌٟبٖ ؼـيب  60186

الّيؽن  1383ٍٟٔؽ ظيبيي ػّي اوجف ٘بِٝ ق٘ديف   60187

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1388 سٟفاٖآ٘ؽـوىٛ سيشٛ ٘بٔىبٚيٟبي لؽيٓ ٚ خؽيؽ  60188

  1387 سٟفاٖوفٔيبـ صبؼق ٘بٔيفا  60189

خٕىفاٖ  1390 لٓ٘ٛـي ؼجفوي ٔيفقا ضىيٗ ٘دٓ اِثبلت ج اَٚ  60190

خٕىفاٖ  1390 لٓ٘ٛـي ؼجفوي ٔيفقا ضىيٗ ٘دٓ اِثبلت ج ؼْٚ  60191

ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1388سٟفاٖ غالٔي صٕؽ  2٘دْٛ ٔمؽٔبسي خّؽ  60192
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ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1388 سٟفاٖغالٔي صٕؽ  3٘دْٛ ٔمؽٔبسي خّؽ  60193

ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1388سٟفاٖ غالٔي صٕؽ  1٘دْٛ ٔمؽٔبسي خّؽ 60194

ؼاً٘ دمٚٞبٖ  1388 سٟفاٖغالٔي صٕؽ  4٘دْٛ ٔمؽٔبسي خّؽ 60195

 أيف وجيف 1392 سٟفاٖ ففاوز لبوٓ ػّي٘ػُ ٞبي ثي وف   60196

 وػٗ 1389 سٟفاٖ ا٘ٛـي ضىٗ ٘ىيٓ ػؽف ٌفؼاٖ 60197

 وشبثؽاـ 1391 سٟفاٖ ٘يىجػز خٓ أيف ٔىؼٛؼٍ٘ب٘ٝ ِٔٛف فبـوي خؽَٚ وٝ ـلٕي   60198

ػّٓ ٚ ؼاً٘  1390 سٟفاٖٞؽايشي ٔصؽفي ٘مٍٝ ثفؼاـي ٟٔٙؽوي   60199

ٕ٘ب  1389ٍٟٔؽ  ففٞبؼيبٖ ٔمؽْ/سفيىي خبٖ ا  ثٝ ٔجبضث ٔبِي   MBAٍ٘بٜ اخٕبِي  60200

ا٘دٕٗ آثبـ ٚ ٔفبغف ففًٞٙ  1377 سٟفاٖافعّي ـظب ٍ٘بٞي اق وبضُ ثٝ ؼـيب   60201

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1390 سٟفاٖاضٕؽي ٔطٕؽ ٍ٘بٞي ٘ٛ ثٝ ٘بٔىبٚي ٞب  60202

ؼاٍٍ٘بٜ ففؼٚوي ٍٟٔؽ  1389ٍٟٔؽ ػبُٔ ٔطفاثي اثفاٞيٓ ٍ٘فٌي ٔؼبصف ثف وب ـ آففيٙي   60203

 افك 1389 سٟفاٖ ٌٟفاثي ضىيٗ-ثفاٖٚ ؼٖ ٕ٘بؼ ٌٍٕؽٜ 60204

ٌفوز ثٝ ٍ٘ف  1389ٍٟٔؽ خؼففي سيفيكي ٟ٘ح اِجالغٝ   60205

ضىبيشي ؼٌف  1392 سٟفاٖوفٌٚٝ ويٕب ٞٓ ؼَ  60206

ؼاً٘ دمٚٞبٖ خٛاٖ  1389سٟفاٖ وفاٚن – اف –اٚلٖ ... ٔبخفا خٛيي ؼـ : ٞٙؽوٝ سبوىي 60207

آٌٝ  1381 سٟفأٖٟبخف ٟٔفاٖ ٚالٌبٖ اؼثيبر ٚ ٌفشٕبٖ اؼثي   60208

خٛا٘بٖ  ٔٛفك  1391لٓ ـضٕشي ٌٟف ـظبٔطٕؽ  word2007ٚالٜ دفؼاق  60209

ٌٛسٙجفي  1388 سٟفاٖؼٚٔيٙيه ٞب٘ه يه ٌٟبة ؼالئي   60210

ؼ٘يبي وشبة ٚ ػّٕي  1363 سٟفاٖيبوٕي /ٔبِٝ آِجف  سبـيع لفٖ ٞيدؽٞٓ ٚ ا٘مالة وجيف ففـا٘ىٝ ٚ أذفاؼٛـي ٘بدّئٖٛ 60211

ؼ٘يبي وشبة ٚ ػّٕي  1363 سٟفاٖففٞٛؼي /ٔبِٝ آِجفرسبـيع لفٖ ٘ٛقؼٞٓ   60212

٘بٔه  1378 سٟفاٖآٌشيب٘ي الجبَ سبـيع ايفاٖ ده اق اوالْ اق صؽـ اوالْ سب ا٘مفاض لبخبـيٝ    60213

أيف وجيف  1377 سٟفاٖقـيٗ وٛة ػجؽ اِطىيٗ سبـيع ٔفؼْ ايفاٖ وٍٕىً ثب لؽـر   60214

ػّٕي ٚ ففٍٞٙي  1377 سٟفاٖأيفي /ِٕشٖٛ ٔبِه ٚ قاـع ؼـ ايفاٖ  60215

 اِؽٚق ؟1357 سٟفاٖػّٛي ثكـي دٙدبٜ ٚ وٝ ٘فف   60216

 ؼ٘يبي وشبة ٚ ػّٕي 1362 سٟفاٖ ٞميف/ٔبِٝ آِجفر سبـيع لفٖٚ ٚوؽي سب خًٙ صؽ وبِٝ   60217

 الٞٛر 1381 سٟفاٖ ٌّذبيٍب٘ي ٔطٕٛؼ ػالئٓ اغف اِكٔبٖ  60218

 وٕز 1379 سٟفاٖ ضىٗ قاؼٜ اوٕبػيُضىٛٔز سفوٕب٘بٖ لفاليّٛ٘ٛٞب ٚ اق يّٛ٘ٛٞب ؼـ وٛـيٝ   60219

 ثٝ ؼيؽ 1380 سٟفاٖ غؽاؼاؼيبٖ اـؼٌيفسبـيع ايفاٖ ثبوشبٖ وبوب٘يبٖ   60220

 ؼ٘يبي وشبة ٚ ػّٕي 1363 سٟفاٖ ٔبِٝ آِجفرسبـيع لفٖٚ خؽيؽ  60221

 ؼ٘يبي وشبة ٚ ػّٕي 1363 سٟفاٖ ٔبِٝ آِجفرسبـيع لفٖ ٘ٛقؼٞٓ   60222

 ا٘شٍبـار ػّٕي ٚ ففٍٞٙي 1380 سٟفاٖ ٔيػبئيّٛٚير ٔيػبئيُسبـيع ايفاٖ ثبوشبٖ   60223

 ثٝ ؼيؽ 1378 سٟفاٖ غؽاؼاؼيبٖ اـؼٌيفوّٛويبٖ   60224

 دبـويبٖ 1381 لٓ ٌفيؼي ضىٗثٟبء اِؽيٙي  ....آيز ثصيفر ق٘ؽٌي ضعفر  60225

 اوبؼيف 1378 سٟفاٖ ديف٘يب ضىٗ... ايفاٖ لؽيٓ يب سبـيع ٔػشصف  60226

 ثٝ ؼيؽ 1380 سٟفاٖ غؽاؼاؼيبٖ اـؼٌيفاٌىب٘يبٖ   60227

 ؼ٘يبي وشبة ٚ ػّٕي 1362 سٟفاٖ ٔبِٝ اِجفرسبـيع ـْ   60228

 أيف وجيف 1378 سٟفاٖ ويّفٛـؼ اؼٔٛ٘ؽسبـيع غك٘ٛيبٖ   60229

 ثٝ ؼيؽ 1380 سٟفاٖ غؽاؼاؼيبٖ اـؼٌيفٞػبٍٔٙي ٞب   60230

 ػّٕي ٚ ففٍٞٙي 1379 سٟفاٖ فالؼٛـي/اٌذِٛف ، ثفسِٛؽ   2        سبـيع ايفاٖ  ؼـ لفٖٚ ٘ػىشيٗ اوالٔي 60231

أيف وجيف  1377 سٟفاٖقـيٗ وٛة ػجؽاِطىيٗ سبـيع ٔفؼْ ايفاٖ لجُ اق اوالْ   60232

اففاويبة  1378 سٟفاٖديف ٘يب ،ضىٗ  1سبـيع ايفاٖ ثبوشبٖ  ج  60233
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اففاويبة  1378 سٟفاٖديف ٘يب ،ضىٗ  3سبـيع ايفاٖ ثبوشبٖ ج 60234

اففاويبة  1378 سٟفاٖديف ٘يب ،ضىٗ  2سبـيع ايفاٖ ثبوشبٖ ج 60235

خبٔي  1380 سٟفاٖيؼمٛة  آل٘ؽ ،سبـيع ايفاٖ ؼٚـٜ صفٛيبٖ  60236

ػّٕي ٚ ففٍٞٙي  1376 سٟفاٖاٌذِٛف ، ثفسِٛؽ سبـيع ٔغَٛ ؼـ ايفاٖ   60237

ؼ٘يبي وشبة  1374 سٟفأٍٖىٛـ ، ٔطٕؽ خٛاؼ سبـيع ويبوي ٚ اخشٕبػي اٌىب٘يبٖ  60238

ػّٕي ٚففٍٞٙي  1375 سٟفاٖاٌ٘ٛٝ / ٞٛاـ، وّٕبٖ ايفاٖ ٚ سٕؽٖ ايفا٘ي   60239

أيف وجيف  1379 سٟفاٖوٍبٚـق ، وفيٓ سبـيع ٔبؼ   60240

أيف وجيف  1379 سٟفاٖ ًٌٞٛٙ ٟٔؽٚي ، ػجؽ اِفظبسبـيع ـٚاثػ غبـخي ايفاٖ   60241

خبٔي  1379 سٟفاٖيؼمٛة  آل٘ؽ ،سبـيع ايفاٖ  ؼٚـٜ سيٕٛـيبٖ  60242

أيف وجيف  1378 سٟفاٖآـاْ / آـثفي سبـيع اوالْ   60243

ٔفوك  1380 سٟفاٖـٚش اِّٟي /ويٛـي ، ـاخفؼـ ثبة صفٛيبٖ  60244

ٍ٘ف ؼاٍٍ٘بٞي  1371 سٟفاٖثيب٘ي ، ٌيفيٗ  2ؼيٗ ٚ ؼِٚز ؼـ ايفاٖ ػٟؽ ٔغَٛ ج  60245

ٍ٘ف ؼاٍٍ٘بٞي  1371 سٟفاٖثيب٘ي ، ٌيفيٗ  1ؼيٗ ٚ ؼِٚز ؼـ ايفاٖ ػٟؽ ٔغَٛ ج  60246

٘بٔه  1376سٟفاٖ الجبَ آٌشيب٘ي، ػجبن سبـيع ٔغَٛ ٚ اٚايُ سيٕٛـي  60247

ؼ٘يبي وشبة  1362سٟفاٖ ٞميف /ٔبِٝ ، آِجف  سبـيع ُّٔ ٌفق ٚ يٛ٘بٖ  60248

ٍ٘بٜ  1376سٟفاٖ ـاٚ٘ؽي ، ٔفسعي  1ٚ2سبـيع سطٛالر اخشٕبػي  60249

 ػّٕي ٚ ففٍٞٙي 1379 سٟفاٖ فالؼٛـي/اٌذِٛف ، ثفسِٛؽسبـيع ايفاٖ ؼـلفٖٚ ٘ػىشيٗ ان  60250

ديبْ ٘ٛـ  1385سٟفاٖ يٛوف غب٘ي ٟٔؽي قثبٖ سػصصي ـٌشٝ وبٔذيٛسف  60251

ـقٔٙؽٌبٖ  1387سٟفاٖ صبؼلي ٟٔف٘بق آٔٛقي ٚ سٕفيٗ ػّْٛ سدفثي  60252

سىب  1387سٟفاٖ ضجيجي ٔدشجي وبثٛن ٞبي ـٚق  60253

دٛـاٖ دمًٚٞ  1386سٟفاٖ اثفاٞيٓ ٔمؽْ ٔطىٗ ويىشٓ ػبُٔ  60254

ظفيص آفشبة  1383ٍٟٔؽ صبؼلي غالٔؼّي ـوٛالٖ آفشبة  60255

ٟٔفوجدبٖ  1388سٟفاٖ ٔٙٛزٟف قاؼٜ ٟٔؽي ؼفاضي ٚ ديبؼٜ وبقي قثبٖ ٞبي ثف٘بٔٝ وبقي  60256

ٍ٘ف دٛـيب  1374 يبـثػز ٌٟفيبـ ـإٞٙبي ٔىبئُ خٙىي ٚ ق٘بٌٛيي  60257

ٌُ ٍ٘ف  1383ٍٟٔؽ ـٔعب٘ذٛـ ٔطٕؽ زٍٛ٘ٝ غٌٛجػز ٌٛيٓ  60258

وبٖ٘ٛ دفٚـي فىفي وٛؼن ٚ  1353سٟفاٖ ؼِٚشٍبٞي /وفأٍِٛؽٔيٍُ  60259

٘ٛخٛاٖ 

وبقٔبٖ سجّيغبر اوالٔي  1376سٟفاٖ ػبثؽي /ثٙز اِٟؽيوٙؽن؛ؼغشفي ؼـ خىز ٚخٛي ضميمز  60260

60261 Understanding and using English grammer BETTY S.AZAR  غٛـٚي  1391سجفيك

وّٕبٖ  1388ٍٟٔؽ  وّٕب٘ي ِؽف آثبؼي ػيىي ٌٛٞفاٖ ٌت زفاؽ 60262

ثٛوشبٖ  1380لٓ غٙؽاٖ ػّي اصغف ٔغبِؽبر  60263

أيؽ ا٘مالة  1390سٟفاٖ ٌٕه ٔطٕٛؼ ٔصبضجٝ ضعٛـي  60264

ؼاً٘ دمٚٞب٘دٛاٖ  1387سٟفاٖ ـظبيي ٔيب٘فٚؼي خٍٕيؽ إِذبؼٞبي ٘دْٛ ايفاٖ  60265

ؼفش ٘ٛ ا٘ؽيٍٝ  1389سٟفاٖ ٌفيف ٕٞؽا٘ي اِٟٝ ٘ىشٝ ٚ وٛاَ اصَٛ فمٝ  60266

دٛـاٖ دمًٚٞ  1386سٟفاٖ وٟفاثي ٔطٕؽ وفيٓ دبيٍبٜ ؼاؼٜ ٞب  60267

خٟبٖ ففؼا : ٍ٘ف٘يٕب 1386ٍٟٔؽ ويٙبيي / ٔفيبْ خيٕك ؼيٙبٔيه ٔىب٘يه ٟٔٙؽوي  60268

لؽيب٘ي  1376سٟفاٖ ٌبٔبيٖٛ /دبِٛٚيؼاوشبٖ يه ا٘ىبٖ ٚالؼي  60269

لؽن ـظٛي  1391ٍٟٔؽ دٛـ أيٙي ٔطٕؽثبلف ثيىز وبَ أبٔز  60270

لؽن ـظٛي  1391ٍٟٔؽ دٛـأيٙي ٔطٕؽ ثبلف  (ع)ؼاً٘ ٚ ؼاً٘ ٌىشفي أبْ ـظب:ضيبر ػّٕي 60271

لؽن ـظٛي  1391ٍٟٔؽ دٛـ أيٙي ٔطٕؽ ثبلف  (ع)ـٚايز سبـيػي ؼـ ٍ٘بٜ أبْ ـظب:زٟفٜ ٞب ٚ ـٚقٞب 60272

ٌيشي غٛؼوبـ  1373 خؼففي ٔطٕؽسمي ضىٕز اصَٛ ويبوي اوالْ  60273
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ا٘شٍبـار ػبـف  1371 ويف قاؼٜ ضٕيؽ ؼفبع اق سبـيع  60274

ثٍٙبٜ ٍ٘ف ٚ سفخٕٝ وشبة  1359 وؼيؽي /اٚـيذيؽّٞٗ  60275

وبـٚاٖ  1383سٟفاٖ ٚلفي دٛـ /ايشبِٛ وبِٛيٙٛٔٛـزٝ ي آـقا٘شيٙي  60276

ٌٙديٙٝ  1374سٟفاٖ ٔٛال٘ب ٔثٙٛي ٔؼٙٛي  60277

ِٔٛي  1366سٟفاٖ آل٘ؽ / سٛيٗ ثيسبـيع سٕؽٖ  60278

ٔيمبر  1361 ثفاقي ػّي ـظب ٔدٕٛػٝ ٔٛظٛػي ٟ٘ح اِيالغٝ ٚ غفـاِطىٓ  60279

60280 Undrestaning and using english grammar Azarbetty schramper   Longman 

 وفيٕٝ اُٞ ثيز 1391لٓ  ؼٌشي ػجؽإِديؽ ضٕبوٝ ػفبف ٚ ضدبة 60281

يبلٛر  1390لٓ ٌيػيبٖ ػّي ... أيف ضٕبوٝ ٞب ثبقغٛا٘ي ٘مً ٔمبْ ٔؼظٓ ـٞجفي 60282

صفيف  1385سٟفاٖ ٔػؽٚٔي ـضيٓ ٔدٕٛػٝ ؼاوشبٖ ِٛؼي ٚ آسً  60283

ٔفوك سطميمبر صٙؼشي  1389سٟفاٖ ثفقآثبؼي ففاٞب٘ي ػّي ٟٔبـسٟبي وبـثفؼي اؼاـٜ أٛـ ؼفبسف ٔؽيفاٖ  60284

إِمفثٖٛ  1389سٟفاٖ سفخٕٝ اِٟي لٍٕٝ اي لفآٖ ٔجيٗ  60285

إِمفثٖٛ  1389سٟفاٖ سفخٕٝ اِٟي لٍٕٝ اي لفآٖ ٔجيٗ  60286

آقاؼٜ  1390 سٟفاٌٖىيت ضٕكٜ سطّيُ ٚ ؼفاضي ِِٛٝ ٞبي ٔؽفٖٛ   60287

وػٗ  1386 سٟفاٖوبٜٚ وؼيؽ ا٘شػبة ٌغُ ٔٙبوت  60288

آقاؼٜ  1392 سٟفاٖثفاؼـا٘ي آـيبق ٟٔٙؽوي ويىشٓ ٞبي وٙشفَ   60289

سيٕٛـقاؼٜ  1387 سٟفاٖغٛئي ضٕيؽ غالصٝ ؼـ غالصٝ فبـٔبوِٛٛلي  60290

ففًٞٙ  1392 سٟفاٖقـفبْ دٙبْ  وبقٜ ٞبي فٛالؼي  60291

 لؽفٜ 1386 سٟفاٖالـٚؼي /ٚ٘يٍٙب ـاثفر اَ..... ٔٛٞجز أيؽ زٍٛ٘ٝ ٌٛـثػشي ٞب  60292

 لؽفٜ 1386 سٟفاٖ ضىٗ قاؼٜ ٟٔؽيزفا ثؼعي غٛؼوٍي ٔي وٙٙؽ   60293

 لؽفٜ 1387 سٟفاٖ وٛقٜ ٌفاٖ، ٔفيٓ صٕيٕيز 60294

 لؽفٜ 1386 سٟفاٖ ٔدؽ ٔطٕؽاػشٕبؼ ثٝ ٘فه   60295

 لؽفٜ 1387 سٟفاٖ أيفي ، ٌبٞفظ ثؽثػشي –غٌٛجػشي  60296

 ؼٚـاٖ 1391 سٟفاٖ ويف/اِىٖٛ ٔشيٛاذٔمؽٔٝ اي ثف ٘ظفيٝ ٞبي يبؼٌيفي   60297

60298 
ٔدٕٛػٝ وٛاَ ٞبي وبـٌٙبوي اـٌؽ ػّْٛ وشبثؽاـي ٚ اؼالع 

 1ج..ـوب٘ي
 دفؼاقي 1387 سٟفاٖ وبـؼاٖ ٍ٘بؼي ٔطٕؽ

60299 
ٔدٕٛػٝ وٛاَ ٞبي وبـٌٙبوي اـٌؽ ػّْٛ وشبثؽاـي ٚ اؼالع 

 2ج ..ـوب٘ي
 دفؼاقي 1387 سٟفاٖ ٔشمي ؼاؼٌف

60300 
ٔدٕٛػٝ وٛاَ ٞبي وبـٌٙبوي اـٌؽ ػّْٛ وشبثؽاـي ٚ اؼالع 

 3ج..ـوب٘ي
 دفؼاقي 1390 سٟفاٖ صبؼليب٘ي خٍٕيؽ

60301 
ٔدٕٛػٝ وٛاَ ٞبي وبـٌٙبوي اـٌؽ ػّْٛ وشبثؽاـي ٚ اؼالع 

 4ج..ـوب٘ي
 دفؼاقي 1391 سٟفاٖ صبؼليب٘ي خٍٕيؽ

 آقاؼٜ 1391 سٟفاٖ اوشٛاـ آيؽيٗ 2وٙىٛـ ؼوشفي اوشؼؽاؼ ٚ آٔبؼٌي سطصيّي ج 60302

 ٟٔف وجطبٖ 1392 سٟفاٖ خالِي ٘ؽاآقٖٔٛ وبـٌٙبوي اـٌؽ   /ٔدٕٛػٝ ٌّىبـي  60303

 ٟٔف وجطبٖ 1392 سٟفاٖ غٛـً٘ ٔطٕؽآقٖٔٛ وبـٌٙبوي اـٌؽ   /ٔدٕٛػٝ ٌّىبـي  60304

 آقاؼٜ 1390 سٟفاٖ ثٟفأي آـيوٙىٛـ وبـٌٙبوي اـٌؽ ٔمبٚٔز ٔصبِص  60305

 آقاؼٜ 1390 سٟفاٖ ضىٗ دٛـ ـٚؼ ثبـوي خٛاؼوٙىٛـ وبـٌٙبوي اـٌؽالشصبؼ ٟٔٙؽوي  60306

 آقاؼٜ 1390 سٟفاٖ اوشٛاـ آيؽيٗ.. وٙىٛـ وبـٌٙبوي اـٌؽـيبظيبر ػٕٛٔي ٚ ٔؼبؼالر  60307

 آقاؼٜ 1390 سٟفاٖ ٌفيفيبٖ خكي ففيجفقوٙىٛـ وبـٌٙبوي اـٌؽثب٘ه وٛاالر ٟٔٙؽوي ٔٛاؼ   60308

 آقاؼٜ 1391 سٟفاٖ اوشٛاـ آيؽيٗ   1 اوشؼؽاؼٚ آٔبؼٌي ج90٘ىبر ؼـوي ٚ وٛاالر آقٖٔٛ  60309

 ٔؽـوبٖ ٌفيف 1392 سٟفاٖ ٘بٔي ضىٗ.. ٔؽيفيز ، الشصبؼ  )ـيبظيبر ػٕٛٔي ٚيمٜ ـٌشٝ ٞبي  60310

 ٔؽـوبٖ ٌفيف 1392 سٟفاٖ ٘بٔي ضىٗقثبٖ اٍّ٘يىي   60311
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 ٔؽـوبٖ ٌفيف 1391 سٟفاٖ ٘بٔي ضىٗ 3 ٚ 1،2فيكيه دبيٝ  60312

 ٔؽـوبٖ ٌفيف 1389 سٟفاٖ ٘بٔي ضىٗ ـٌشٝ ٟٔٙؽوي 89-78ٔدٕٛػٝ وٛاالر وٙىٛـٞبي  60313

 ٔؽـوبٖ ٌفيف 1391 سٟفاٖ ثصيفيبٖ خٟفٔي ػّيقثبٖ سػصصي  60314

 ٔؽـوبٖ ٌفيف 1390 سٟفاٖ ضبٔؽ ضىٗػّٓ ٔٛاؼ وبـؼا٘ي ثٝ وبـٌٙبوي  60315

 ٔؽـوبٖ ٌفيف 1391 سٟفاٖ ٔٙٛزٟف قاؼٜ ٟٔؽيوبغشٕبٖ ٞبي ٌىىشٝ   60316

 

 


