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 تز٘أٝ ریشی اعتزاتضیه در ٔزالثتٟای تٟذاؽتی 17

 وّیات خذٔات تٟذاؽتی 18

 1وّیات خذٔات تٟذاؽتی جّذ  19

 3وّیات خذٔات تٟذاؽتی جّذ  20
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189 
DEVELOPING READING SKILLS INTERMEDIATE تا

1تزجٕٝ  

190 DEVELOPING READING SKILLS ADVACED1 ٕٝتا تزج  

191 DEVELOPING READING SKILLS ADVACED2 ٕٝتا تزج  



192 
DEVELOPING READING SKILLS INTERMEDIAT2E تا

 تزجٕٝ

193 
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 4درعٙأٝ پشؽىی پیؾٍیزی ٚ اجتٕاػی  216

 فیشیِٛٛصی  217

218 
ٚضؼیت تٟذاؽت در اعتاٖ فارط ٚ ػّٕىزد ٔؼاٚ٘ت 

 تٟذاؽتی

 سدٚاداِٚیٗ عاَ ا 219

 ٔماتّٝ تا افغزدٌی 220
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 وٛدواٖتیٕاریٟای ؽایغ ٌٛارؽی در  227
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 اٍُ٘ ؽٙاعی پشؽىی 229

 رإٞٙای ٘غخٝ ٘ٛیغی صحیح 230

 رإٞٙای ٘غخٝ ٘ٛیغی صحیح 231

 رإٞٙای ٘غخٝ ٘ٛیغی صحیح 232

 تیٕاریٟای غذد درٖٚ ریش 233

 رإٞٙای ػّٕیاتی ٔزاوش تٟذاؽت ٔغتمز در ٔذارط 234

 تٟذاؽت ٔٛاد غذائی 235

 اررٚاٖ ؽٙاعی و 236
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 تز٘أٝ ریشی ٚ ارسیاتی فؼاِیتٟای واروٙاٖ تٟذاؽتی 449

 سیاتی ٘یاسٞای تٟذاؽتی جأؼٝ ٚ پٛؽؼرا 450
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474 
ٔمذٔٝ ای تز ٔفاٞیٓ ٚ اتشارٞای تحّیّی اصالح تخؼ 

 ارتٟذاؽت ٚ تأیٗ ٔاِی پایذ
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