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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
 -. يا يلويداگ -يا . پ نوسداھ١ يا هتسھ كيزيف ينابم يشيامزآ۵۴۵٢يحيرشتيصصخت١٣٠٢۴ هتفرشيپ يا هتسھ كيزيف٩٣٩٧١١١١٣١۶٨

. يا ابرا يلويداگ
 زيورپ-شنيب اضريلع
 يدزيا اضر-شرورپ
-هعلق امين-يدابآ فجن
قياف يھوك ميحر

.دوش هعلاطم ١٨ و ١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٢ ،١٠ ياھ لصف٩۶۵رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 -. يا يلويداگ -يا . پ نوسداھ١ يا هتسھ كيزيف ينابم يشيامزآ۵۴۵٢يحيرشتيصصخت٢٣٠٢۴ هتفرشيپ يا هتسھ كيزيف١٠٣٩٧١١١١٣١۶٩
. يا ابرا يلويداگ

 زيورپ-شنيب اضريلع
 يدزيا اضر-شرورپ
-هعلق امين-يدابآ فجن
قياف يھوك ميحر

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٣ ياھ لصف٩٧٣رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 Nuclear PhysicsD.C. Tayal١٣٨٣٢٠٠۵Houseباتك٨٣٣۶يحيرشتيصصخت٢ هتفرشيپ يا هتسھ كيزيف٣٩٧١١١١٣١۶٩
Himalia 

Publishing

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،١٠ ،٧ ياھ لصف١١۵٩

 كيزيف هنيمزرد هژيو تاعوضوم١١٣٩٧١١١١٣١٧٠
يا هتسھ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك٨٢٣٧يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴كيسالك كيناكم١٢٣٩٧١١١١٣١٧٧
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 كيمانيدورتكلا١٣٣٩٧١١١١٣١٧٩
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ياھ لصفR K Pathria, Paul D. Beale١٣٨٩٢٠١١wood worth١١٧٢)مود شياريو(statistical mechanicsباتك٨٢٢١يحيرشتيرايتخا٢٣٠٢۴ هتفرشيپ يرامآ كيناكم١۴٣٩٧١١١١٣١٨٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت١٠٢۶۴ هتفرشيپ يا هتسھ هاگشيامزآ١۵٣٩٧١١١١٣١٩٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠٢۶۴ هتفرشيپ يا هتسھ هاگشيامزآ١۶٣٩٧١١١١٣١٩۴
 Introduction to Nuclear Reactorباتك٨٣٣٧يحيرشت و يتستيباختنا يصصخت٣٠٢۴هتفرشيپروتكآر كيزيف١٧٣٩٧١١١١٣١٩۵

Theory
John R. Lamarsh١٣٧۴١٩٩۶Prentic Hall٧۴دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧.

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يقحسا نيرز – يدمحم ديعسيا هتسھ يميش يشيامزآ۵۴٢٠يحيرشت و يتستيصصخت٣٠٢۴)دشرا( يا هتسھ يميش١٨٣٩٧١١١١٣١٩۶
 Nuclear Structure from a Simpleباتك٨٣٣٨يحيرشت و يتستيباختنا يصصخت٣٠٢۴هتسھراتخاس١٩٣٩٧١١١١٣١٩٧

Perspective
R. Casten١٣٧٨٢٠٠٠Oxford 

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

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶دشرا يا هتسھ كيزيفرانيمس٢٠٣٩٧١١١١٣٢١٣
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣هدنياپ نيرف٣كيزيف يضاير يشيامزآ۵۶۵١يحيرشت و يتستيناربج٣٣٠٢۴ كيزيف يضاير٢١٣٩٧١١١١٣٢٢٨
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا٠٢۶۴كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ٢٢٣٩٧١١١١٣٢٣٠
 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك٨٢٣٧يحيرشت يمازلا٣٠٢۴) روحم شزومآ (كيسالك كيناكم٢٣٣٩٧١١١١٣٢۴۴

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 Wiley١١۶٧باتك٨٢٢۴يحيرشت يمازلا٣٠٢۴) روحم شزومآ ( ٢كيمانيدورتكلا٢۴٣٩٧١١١١٣٢۴۵
شزومآ ( ٢هتفرشيپ يرامآ كيناكم٢۵٣٩٧١١١١٣٢۴۶

) روحم
.دوش هعلاطم ١١ لصف رخآ ات ٧ لصف زاR K Pathria, Paul D. Beale١٣٨٩٢٠١١wood worth٣٧۵)مود شياريو(statistical mechanicsباتك٨٢٢١يحيرشت يمازلا٣٠٢۴

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢۶٣٩٧١١١١٣٢٧٨
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم٢٧٣٩٧١١١١٣٢٧٩

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

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٨٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨

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




