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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--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶يموجنو شنارگ كيزيفرانيمس١۵٣٩٧١١١١٣٢١١
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣هدنياپ نيرف٣كيزيف يضاير يشيامزآ۵۶۵١يحيرشت و يتستيناربج٣٣٠٢۴ كيزيف يضاير١۶٣٩٧١١١١٣٢٢٨
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا٠٢۶۴كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ١٧٣٩٧١١١١٣٢٣٠
 تارذ هنيمز رد هژيو تاعوضوم١٨٣٩٧١١١١٣٢۵٢

)روحم شزومآ( يداينب
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴

١يموتناوك ياھ ناديم هيرظن١٩٣٩٧١١١١٣٢۵٣
) روحم شزومآ (

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفQuantum Field TheoryFranz Mandl١٣٧٣١٩٩۵John Wiley٧٧٩باتك٨٢٣٨يحيرشتيصصخت٣٠٢۴

 كيزيف هنيمز رد هژيو تاعوضوم٢٠٣٩٧١١١١٣٢۵۵
) روحم شزومآ (يداينب

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢١٣٩٧١١١١٣٢٧٨
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم٢٢٣٩٧١١١١٣٢٧٩

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

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨

Page 1 of 1دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص1 ( تاحفص هیلک

4/09/2018https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا




