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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧١١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 يسراف نابز يروتسد نامتخاس فيصوتباتك۶۵٧٩يتست٢٠١٢يسراف نابز تخاس٢٣٩٧١١٢١٢٠۵٣
نابز يمومع هيرظن كي داينب رب

--ريبكريما١٣٩١٢٠١٢ينطاب اضر دمحم

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تورث روصنميسراف شراگن يشيامزآ٨١٨٢يتست٢٠١٢يسراف شراگن٣٣٩٧١١٢١٢٠۵۴
 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ۴٣٩٧١١٢١٢۴١١

ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع
.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶٢٠١٧

 مايپ هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨نايريرحت نسح دمحم١ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ٨٢٩۶يتست٢٠١٢هياپ يسيلگنا ندناوخ۵٣٩٧١١٢١٢۴١۶
رون

--

دوش هعلاطم ١B ، ٢٢۶٧١AلگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست٢٠١٢هياپ يراتفگ و يرادينش ياهتراهم۶٣٩٧١١٢١٢۴١٧
 The study skills for students ofباتك۶٣۶٩يتست٢٠١٢يريگداي و هعلاطم ياهتراهم٧٣٩٧١١٢١٢۴١٨

English as a second language
Richard C.Yorkey١٣٨۶شناد هياپ٢٠٠٧--

--)لگنج(١George E. Wishon١٣٨۶٢٠٠٧Heinle Lets Write Englishباتك٩٢٠١يتست٢٠١٢هياپ يسيلگنا روتسد٨٣٩٧١١٢١٢۴١٩
 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتستهياپ يسيلگنا روتسد٣٩٧١١٢١٢۴١٩

Grammar ۴th ed
Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman

)لگنج(
.دوش هعلاطم ١٠ Chapter ناياپ ات ١ Chapter زا١٨۵٢

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶هدنبادخ هنازرف -يتمھ همطاف)Advenced Writing ( هتفرشيپ شراگن يشيامزآ٧٩٢١يحيرشت٢٠١٢هياپ يسيلگنا شراگن٩٣٩٧١١٢١٢۴٢٠
--رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩رهگ يرفعج رهچونم٣ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ۵١٧۵يتست٢٠١٢هتفرشيپ يسيلگنا ندناوخ١٠٣٩٧١١٢١٢۴٢١
 يراتفگ و يرادينش ياهتراهم١١٣٩٧١١٢١٢۴٢٢

هتفرشيپ
دوش هعلاطم ٢B ، ٢٢۶٨٢AلگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست٢٠١٢

 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتست٢٠١٢هتفرشيپ يسيلگنا روتسد١٢٣٩٧١١٢١٢۴٢٣
Grammar ۴th ed

Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman
)لگنج(

.دوش هعلاطم ٢٠ Chapter ناياپ ات ١١ Chapter زا١٨۵٣

٢Marcella Frank١٣٩٠٢٠١١Prentice Hall Modern English Partباتك٩٢٠٣يتستهتفرشيپ يسيلگنا روتسد٣٩٧١١٢١٢۴٢٣
)لگنج(

--

 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴لگنجThe study of Language -(۵th. Ed.)George Yule١٣٩٢٢٠١۴باتك٨٩٧۴يتست٢٠١٢يسانشنابز ينابم١٣٣٩٧١١٢١٢۴٢۵
.دوش

--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠رادتشپ دمحم يلعشياريو - ٢ شياريو و شراگن نييآ يشيامزآ۵٢٢۵يحيرشت٢٠١٢يسراف شياريو١۴٣٩٧١١٢١٢۴٢۶
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يياضر يلعسابعOral Production of Storiesباتك٧٢۶٧يحيرشت٢٠١٢نايب نف١۵٣٩٧١١٢١٢۴٢٧
 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف١۶٣٩٧١١٢١٣٢١٠

.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت١٧٣٩٧١١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٨٣٩٧١١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت١٩٣٩٧١١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٢٠٣٩٧١١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٢١٣٩٧١١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ٢٢٣٩٧١١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا٢٣٣٩٧١١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 رشن رتفد١٣٨٨٢٠٠٩ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا٢۴٣٩٧١١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۵٣٩٧١١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٢۶٣٩٧١١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٢٧٣٩٧١١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣٢٠١۴يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف٢٨٣٩٧١١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا٢٩٣٩٧١١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا٣٠٣٩٧١١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٣١٣٩٧١١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ينابم( يمالسا قالخا٣٢٣٩٧١١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٣٣٣٩٧١١٢٣٣٠٣٨
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 يگدنيامن داهن١٣٩۵٢٠١۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٣۴٣٩٧١١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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