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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يدمحم ديعس١ سيطانغمورتكلا يشيامزآ۵٣٨۵يحيرشت و يتستيناربج١۴٠٣٢ سيطانغمورتكلا٢٣٩٧١١١١٣٠۴٠
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١راشفا دواد -دنوخآ دمحا١ يموتناوك كيناكم يشيامزآ۵۴٨٢يحيرشت و يتستيناربج١۴٠٣٢ يموتناوك كيناكم٣٣٩٧١١١١٣٠۴١
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠ييايرآ ليمجج.ج يياروكاسنيون يموتناوك كيناكم يشيامزآ۵۴۴۵يحيرشت يمازلا١٣٠٢۴ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم۴٣٩٧١١١١٣١۵۵
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson١٣۴٠١٩۶٢John Wiley٧۴٧باتك٨٢٢۴يحيرشت يمازلا١۴٠٣٢ كيمانيدورتكلا۵٣٩٧١١١١٣١۵۶
دوش هعلاطم ٢١ و ٢٠ ،١٩ ياھ لصفAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig١٣٨٩٢٠١١John Wesley١۴۴٨باتك٨٢١٨يحيرشت يمازلا١١١٨١۶ يتابساحم كيزيف۶٣٩٧١١١١٣١۵٧
 ٢nd) Modern Quantum Mechanicsباتك٨٢١٩يحيرشت يمازلا٢٣٠٢۴ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم٧٣٩٧١١١١٣١۵٨

Edition)
J. J. Sakurai١٣٨٩٢٠١١addison-

wesley
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۴

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale١٣٨٩٢٠١١wood worth٧۵٧)مود شياريو(statistical mechanicsباتك٨٢٢١يحيرشت يمازلا١٣٠٢۴ هتفرشيپ يرامآ كيناكم٨٣٩٧١١١١٣١۵٩
 A Short Course in General Relativityباتك٨٢٢٠يحيرشتيصصخت١٣٠٢۴ شنارگ٩٣٩٧١١١١٣١٧۴

(٣th)
James Foster, J. D. 

Nightingale
١٣٨۴٢٠٠۶springer٧٣۵دوش هعلاطم اھ تسويپ همھ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف.

 A Short Course in General Relativityباتك٨٢٢٠يحيرشتيصصخت٢٣٠٢۴ شنارگ١٠٣٩٧١١١١٣١٧۵
(٣th)

James Foster, J. D. 
Nightingale

١٣٨۴٢٠٠۶springer۴دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ شخب٩١.

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك٨٢٣٧يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴كيسالك كيناكم١١٣٩٧١١١١٣١٧٧
Poole Jr.

١٣٧٩٢٠٠١Addison-
Wesley

.دوش هعلاطم ٨ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶١

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ياھ لصفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson١٣۴٠١٩۶٢John Wiley١١۶٧باتك٨٢٢۴يحيرشتيرايتخا٢٣٠٢۴ كيمانيدورتكلا١٢٣٩٧١١١١٣١٧٩
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale١٣٨٩٢٠١١wood worth١١٧٢)مود شياريو(statistical mechanicsباتك٨٢٢١يحيرشتيرايتخا٢٣٠٢۴ هتفرشيپ يرامآ كيناكم١٣٣٩٧١١١١٣١٨٩
 An Introduction to Modernباتك٩٠٨٨يحيرشتيصصخت٣٠٢۴يسانش ناهيك١۴٣٩٧١١١١٣٢٠٢

Cosmology
A. Liddle١٣٨١٢٠٠٣Wiely--

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣هدنياپ نيرف٣كيزيف يضاير يشيامزآ۵۶۵١يحيرشت و يتستيناربج٣٣٠٢۴ كيزيف يضاير١۵٣٩٧١١١١٣٢٢٨
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا٠٢۶۴كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ١۶٣٩٧١١١١٣٢٣٠
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١٧٣٩٧١١١١٣٢٧٨
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم١٨٣٩٧١١١١٣٢٧٩

)روحم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا۴٠٣٢

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠هصلاخ مارهبتيوراھ نيترامكيزيف رتخا ميھافمباتك٩٢٨٣يحيرشتيصصخت١٣٠٢۴ يموجن كيزيف١٩٣٩٧١١١١٣٣٢٠
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

 ،يربنق ديشمجرتكدتيمسا و كيليز)مود دلج(يتامدقم كيزيف رتخا و موجنباتك٩٢٨۴يحيرشتيصصخت٢٣٠٢۴ يموجن كيزيف٢٠٣٩٧١١١١٣٣٢١
يتلادع يقت رتكد

 سدق ناتسآ١٣٨٩٢٠١٠
يوضر

--

--The sun: an introductionM.Stix١٣٨٠٢٠٠٢Springerباتك٩٢٨١يحيرشتيصصخت١٣٠٢۴ديشروخ كيزيف٢١٣٩٧١١١١٣٣٢٢
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصفPhysics of the solar coronaM.Aschwanden١٣٨٧٢٠٠٩Springer١٩٠۴باتك٩٢٨٢يحيرشتيصصخت٢٣٠٢۴ ديشروخ كيزيف٢٢٣٩٧١١١١٣٣٢٣
 دلج( يا هراتس كيزيف رتخا اب ييانشآباتك٩٢٨۵يحيرشتيصصخت٣٠٢۴ناگراتس لوحتو نامتخاس٢٣٣٩٧١١١١٣٣٢۴

)يا هراتس لوحت و راتخاس :موس
 ناميپ-ربھر هژينمسنتيو ،موب اكيرا

ارس بحاص
 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢

يھاگشناد
--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶)يموجن كيزيف( رانيمس٢۴٣٩٧١١١١٣٣٢۵
 كيزيف هنيمز رد هژيو تاعوضوم٢۵٣٩٧١١١١٣٣۴٠

يموجن
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يدمحم ديعس١ سيطانغمورتكلا يشيامزآ۵٣٨۵يحيرشت و يتستيناربج١٣٠٢۴ سيطانغمورتكلا٢۶٣٩٧١١١١٣٣٩٢
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶كيزيف هورگ١ يموتناوك كيناكمهوزج١٠٢٧٧يحيرشت و يتستيناربج١٣٠٢۴ يموتناوك كيناكم٢٧٣٩٧١١١١٣٣٩۶

.دوش فذح ٧ لصف۶۶۵رون مايپ١٣٩٠٢٠١١راشفا دواد -دنوخآ دمحا١ يموتناوك كيناكم يشيامزآ۵۴٨٢يحيرشت و يتستيناربج١ يموتناوك كيناكم٣٩٧١١١١٣٣٩۶
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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