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 ارشتان الس دهدآورنديپ واننع فردي

 1396 ارااربز، بتیب  2017زتیارا باربب الح رحش نترفگ و روش ینیالب اتنایعم ۱

   زاده، بیفجن اداروه یطقنز مویجو ت یسوین هخسن وزشآم ۲

 1395 ورصن، میرزاییم ریم یکزشپ هایپ وملع عامج هامندرس ۳

 1394 ، داوودزیرم وژیولاتپ ۴

 139۲ رتی، پگرانتسآرم یگر رناویصا تب راهمه گرانتسآرم یصیخشت رداریربویصت لواص ۵

 94-139۲ ینار، ویومک  ۲۰13(یوممز )عنیراب هایپ یاسنش بیآس ۶

 139۲ نسنارا جارب، بنوهک ... یکزشپ انویجشدان ژهوی یکزشپ اتطالحاص عامج ایمنراه ۷

 139۲ ارد الچ، ری کدری Gray's Anatomy for students=  انویجشدان رایب ریگ یوماتآن یبیج ساطل ۸

 9۲-1391   یاسنش ارچق ۹

 1391 هترش، فیزارع یکزشپ یاسنش ارچق ۱۰

 13۸۸ رامه، بیهال لاصف، میانتح، تیانوقف دامان یومتاآن ۱۱

 96-1393 .ارد الچ، ریدراک انویجشدان رایب ریگ یوماتآن ۱۲

-95-1394   ریم یکزشپدانو دن یکزشپ هایپ وملع عامج هامندرس ۱۳

96 

 1394   ریم نوین یکزشپ هایپ وملع عامج هامندرس ۱۴

 1394 انشری، کارگگ ایوراسچ ینیالرد بکا رویب انسان یوماتآن ۱۵

 96-1393   رانای عایش ایه اریمیب وژیولیدمیاپ عرجم ۱۶

 9۲-1391 میک، حزیزیع یکزشپ یاسنش لگان ۱۷

 1395 .یج لکای، موفنیام  ۲۰15وفنیام ینیالب وژیورولن ۱۸



 1395 دمح، مادیروزآبیف یتآی (یوممع انکزشپ رایز دارو)بویجت ایمنراه ۱۹

 9۷-1395 نسنارا جارب، بنوهک  ۲۰1۷(یوژولنیرمت الکدی)م یکزشپ اتطالحاص عامج ایمنراه ۲۰

 1393   وژیولزییف عامج دهیکچ ۲۱

 الاز س یکزشپدانو دن یکزشپ هایپ وملع ونآزم یابو ارزی حریشا تب واالتئس عامج کانب ۲۲

  1395ورریها شت 139۰

 1395 ارضیلر، عهزادم

 9۷-1395 آر کریات، بوریم  ۲۰16(یاسنش روس)وی ورایم یکزشپ یاسنش روبکیم ۲۳

 1396 .اس نی، لیلکیب  ۲۰1۷زتیاراباربب الح رحش نترفگ ایه و روش ینیالب اتنایعم هامنتدس ۲۴

 1396    ۲۰15زوارتش یراحج ولاص ۲۵

 1396 رفعراد، ج یانمیلس یاسنش تافب ۲۶

 94-139۲   یوممع تداشهب عامج ابتک ۲۷

 ارییتدس رشذیو پ ارورزیک شیپ ونآزم یابو ارزی حریشا تب واالتئس عامج کانب ۲۸

  1396ورریها شت 13۷۷ الاز س( ۲دلور جنیم )دروس

 139۷ ارضیلر، عهزادم

 139۰   یاعمتو اج یگانخ ایه تونشخ اویواک ۲۹

 1395 ۰ انوانج یتبراقودمخ ایمنراه ۳۰

 1395 دمحر، مطاه  ۲۰15(وژیولات)روم اهگن کدر ی ونساریه ۳۱

 1393 رانام، کدیماح ( ۲۰1۰لیسیس+  ۲۰1۲ ونساری)ه روقو ع بلق ۳۲

 1393 رانام، کدیماح ( ۲۰1۰لیسیس+  ۲۰1۲ ونساری)ه مسیولابتدد و مغ ۳۳

 139۲ رانام، کدیماح ( ۲۰1۰لیسیس+  ۲۰1۲ ونساری)ه وژیولکو ان ونخ ۳۴

 1396 هال ، روحریکسع انتارسمیب هعوسز و تیهج، تیطراح ولا اصب یاینآش ۳۵

 1396 دیه، مزدیای (یراحج) 96ر رتب هنزیگ ۳۶



 1396 دیه، مزدیای (انودکک) 96ر رتب هنزیگ ۳۷

 ۸9-13۸۷ ری، اماظمن (ینیالو ب های)پ یوماتآن واالتئس هوعمجم ۳۸

 1395 رور، تاولپ یتاخنش یشخبوانت رایب یایه نریمت زیغم بیار آسک ابتک ۳۹

 1395 رتیت آن سیلی، فونسیال ودکک یتاخنشروان بصع ۴۰

 1396 یت اری، مچینب یتاخنش ابصاع وملع ۴۱

 1394 نیج -اراور، سم کیلب دهرنیادگز یغم ۴۲

 1395 اردچ، ریسوریم وانج رانیراگف رایب ایهدمقز مغم شدان ابصاع وملع ۴۳

 1396   یتاخنش وملع ۴۴

 1396 ویلدب لکای، مکزیآی ظهافح یتاخنش یاسنش روان ۴۵

 1396 الم، کرازیخ آن ایردهاربو ک یتاخنش ایه اورینو ف وملر عب ایهدمقم ۴۶

 1395 رامه، شانیلیلج یانارج وازیاه یوسجم اسبع نب یلع ۴۷

 1395 گ، پنداوس انوانوجو ن انودکدر ک یرایاج ایهارتهم ۴۸

 1393 یل، عورین تیربو ت رییادگی یتاخنش بصع ولو اص یانبم ۴۹

 1396 اور، رضپ میراهاب اءیاش یاسناز شب ۵۰

 1396 السیسانت، اسانهدی زغو م یاهآگ ۵۱

 1393 وری، کوریگریگ یتاخنش وملو ع هفسل، فملی/ ف نر و ذهویصت ۵۲

 1396 زمی، جونسریه زغم رورشپ ۵۳

 1394   ارتو رف تاخنز شغم ۵۴

 1395 یب ان، جآردن طراباض ۵۵

 1393 الم، کرازیخ یتاخنش رورشو پ وزشآم یانبم ۵۶



 1396 دیه، مزدیای (انزن) 96ر رتب هنزیگ ۵۷

 1395 ادرضمحور، مپرامهب ارانمیدر ب یتبراقم وننف وزشدر آم عامج ابتک ۵۸

 ارییتدس رشذیو پ ارورزیک شیپ ونآزم یابو ارزی حریشا تب واالتئس عامج کانب ۵۹

  1396ورریها شت 13۷۷ الاز س(  1دلور جنیم )دروس

 139۷ ارضیلر، عهزادم

 یلداخ ارییتدس رشذیو پ ارورزیک شیپ ونآزم یابو ارزی حریشا تب واالتئس عامج کانب ۶۰

  1396تشهبا اردیت 13۷۷ الاز س

 1396 ارضیلر، عهزادم

 ارییتدس رشذیو پ ارورزیک شیپ ونآزم یابو ارزی حریشا تب واالتئس عامج کانب ۶۱

  1396ورریها شت 13۷۷ الاز س یراحج

 139۷ ارضیلر، عهزادم

و  انزن ارییتدس رشذیو پ ارورزیک شیپ ونآزم یابو ارزی حریشا تب واالتئس عامج کانب ۶۲

  1396ورریها شت 13۷۷ الاز س انمزای

 139۷ ارضیلر، عهزادم

 الاطف ارییتدس رشذیو پ ارورزیک شیپ ونآزم یابو ارزی حریشا تب واالتئس عامج کانب ۶۳

  1396ورریها شت 13۷۷ الاز س

 139۷ ارضیلر، عهزادم

 1396 ینار، ویومک  ۲۰1۸زنیراب یوممع هایپ یاسنش بیآس ۶۴

 1396 ینار، ویومک  ۲۰1۸زنیراب یاصصتاخ هایپ یاسنش بیآس ۶۵

 139۷    ۲۰19ونسلن انودکک طب یانبم ۶۶

 1395 هترش، فنیرآئهم یلمع و ظرین یاسنش تافب ۶۷

 1395 نیس، حویضرتم توسپ ایهاریمیب ۶۸

 1396 زرویزاد، پاکپ ینیالب وژیرولس ایهشایر آزمیسفو ت ولاص ۶۹

 1396 دونری، فعارف یکزشپ یاسنش رمک ۷۰

 1393 لیاعم، اسیبائص راندر ای یلگان ایهاریمیب ۷۱



 139۷ یلدعمح، موادیج یوممع یکزشپ مشچ ۷۲

 1396 ، داوودزیرم یاسنش نینج ۷۳

 139۷ ادره، بدیرنه یملاع اه یگتسکو ش دیوپارت هامندرس دهزیگ ۷۴

 1395 انژگرد، مک یحریشت هامنخاسا پب راهمه یاسنش نینج ۷۵

ا ب راهمه(  1395-1391ال)از س یاسنش ارچق همیمض IQB رانای واالتئس کانب ۷۶

 یحریشت هامنخاسپ

  1395 

 139۷ دیع، ساریفغ هایپ وملع دروس هالصر خیم یکزشپ هایپ وملع عامج هامندرس ۷۷

 1396 دونری، فزیزیع راندر ای عایش ایهاریمیب رلتنو ک وژیولیدمیاپ ۷۸

 Zaini 139۲,دهری، فینزی عامج یکزشپ یاسنش ارچق ۷۹

 1396 ۰ یحریشت هامنخاسا پب راهمه کیتژن ۸۰

 1396 ودهو، سجامت ونخ کانو ب یاسنش ونخ ۸۱

 1394 هومصع، میهلدالبع (یحریشت هامنخاسا پب راهم) ه یوماتآن ۸۲

 1396 دی، امزیزیع (یحریشت هامنخاسا پب راهم)ه یاسنش ریتاکب IQB رانای واالتس کانب ۸۳

 1396 راص، نزاده یلر قفعج (یحریشت هامنخاسا پب راهم)ه یوللس یاسنش تسزی IQB رانای واالتس کانب ۸۴

ا ب اهرم) ه ریتد و دکارش یاسنارشک وژیولیدمیاپ IQB هاالنس ده واالتس کانب ۸۵

 (یحریشت هامنخاسپ

۰ 139۷ 

، وریابشین یزدانی (یحریشت هامنخاسا پب راهم) ه یاسنش روسوی IQB رانای واالتس کانب ۸۶

 قایقش

1395 

 1393 رغ، اصیماسق (یحریشت هامنخاساپب راهم)ه وژیولزییف ریتدک ایه ونآزم ۸۷

 1396 ک ول، اباسبع  ۲۰1۸اسبعوالاب یولکولو م یوللس وژیولونمای ۸۸



 1396   اریترف وملو ع ینیالب یکزشپ روان هامندرس ۸۹

 1396 ر دیتی، پینپ رنت  ۲۰1۷(ری)ام یکزشپ کیتژن ولاص ۹۰

 هامنخاسا پب راهم() هیاسنش هتاخی کو ت رم)ک یاسنش لگان IQB رانای واالتس کانب ۹۱

 (یحریشت

  1396 

 


