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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١يدمحم ديعس١ سيطانغمورتكلا يشيامزآ۵٣٨۵يحيرشت و يتستيناربج١۴٠٣٢ سيطانغمورتكلا٢٣٩٧١١١١٣٠۴٠
--لاعفرون مايپ١٣٩٠٢٠١١راشفا دواد -دنوخآ دمحا١ يموتناوك كيناكم يشيامزآ۵۴٨٢يحيرشت و يتستيناربج١۴٠٣٢ يموتناوك كيناكم٣٣٩٧١١١١٣٠۴١
--لاعفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠ييايرآ ليمجج.ج يياروكاسنيون يموتناوك كيناكم يشيامزآ۵۴۴۵يحيرشت يمازلا١٣٠٢۴ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم۴٣٩٧١١١١٣١۵۵
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧لاعفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson١٣۴٠١٩۶٢John Wileyباتك٨٢٢۴يحيرشت يمازلا١۴٠٣٢ كيمانيدورتكلا۵٣٩٧١١١١٣١۵۶
دوش هعلاطم ٢١ و ٢٠ ،١٩ ياھ لصف١۴۴٨لاعفAdvanced Engineering MathematicsErwin Kreyszig١٣٨٩٢٠١١John Wesleyباتك٨٢١٨يحيرشت يمازلا١١١٨١۶ يتابساحم كيزيف۶٣٩٧١١١١٣١۵٧
 ٢nd) Modern Quantum Mechanicsباتك٨٢١٩يحيرشت يمازلا٢٣٠٢۴ هتفرشيپ يموتناوك كيناكم٧٣٩٧١١١١٣١۵٨

Edition)
J. J. Sakurai١٣٨٩٢٠١١addison-

wesley
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۴لاعف

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧لاعفR K Pathria, Paul D. Beale١٣٨٩٢٠١١wood worth)مود شياريو(statistical mechanicsباتك٨٢٢١يحيرشت يمازلا١٣٠٢۴ هتفرشيپ يرامآ كيناكم٨٣٩٧١١١١٣١۵٩
 ٢nd ،Fundamentals of Photonicsباتك٨٢٢۶يحيرشتيباختنا يصصخت٣٠٢۴يموتناوك كينورتكلا٩٣٩٧١١١١٣١۶۵

Edition
Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl 

Teich
١٣٨۵٢٠٠٧John Wileyدوش هعلاطم٩و٨ ،۶ ،۵،٢ ،١ ياھ لصف٢٨١۶لاعف.

 ٢nd ،Fundamentals of Photonicsباتك٨٢٢۶يحيرشتيباختنا يصصخت٣٠٢۴رزيل كيزيف١٠٣٩٧١١١١٣١۶۶
Edition

Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl 
Teich

١٣٨۵٢٠٠٧John Wileyدوش هعلاطم ١۵و١۴ ،١٣ ،١٢،١٠ ،٣ ياھ لصف٢٨١٧لاعف.

 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك٨٢٣٧يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴كيسالك كيناكم١١٣٩٧١١١١٣١٧٧
Poole Jr.

١٣٧٩٢٠٠١Addison-
Wesley

.دوش هعلاطم ٨ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶١لاعف

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶٧لاعفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson١٣۴٠١٩۶٢John Wileyباتك٨٢٢۴يحيرشتيرايتخا٢٣٠٢۴ كيمانيدورتكلا١٢٣٩٧١١١١٣١٧٩
.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١٧٢لاعفR K Pathria, Paul D. Beale١٣٨٩٢٠١١wood worth)مود شياريو(statistical mechanicsباتك٨٢٢١يحيرشتيرايتخا٢٣٠٢۴ هتفرشيپ يرامآ كيناكم١٣٣٩٧١١١١٣١٨٩
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶يلوكلومو يمتا كيزيفرانيمس١۴٣٩٧١١١١٣٢١۵
 يلوكلومو يمتا هاگشيامزآ١۵٣٩٧١١١١٣٢١٧

١ هتفرشيپ
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيباختنا يصصخت٠٢۶۴

 يلوكلومو يمتا هاگشيامزآ١۶٣٩٧١١١١٣٢١٨
٢ هتفرشيپ

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيباختنا يصصخت٠٢۶۴

--لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣هدنياپ نيرف٣كيزيف يضاير يشيامزآ۵۶۵١يحيرشت و يتستيناربج٣٣٠٢۴ كيزيف يضاير١٧٣٩٧١١١١٣٢٢٨
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا٠٢۶۴كيزيف هتفرشيپ هاگشيامزآ١٨٣٩٧١١١١٣٢٣٠
 .Classical MechanicsHerbert Goldstein, Charles Pباتك٨٢٣٧يحيرشت يمازلا٣٠٢۴) روحم شزومآ (كيسالك كيناكم١٩٣٩٧١١١١٣٢۴۴

Poole Jr.
١٣٧٩٢٠٠١Addison-

Wesley
.دوش هعلاطم ٨ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶١لاعف

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ياھ لصف١١۶٧لاعفClassical ElectrodynamicsJohn David Jackson١٣۴٠١٩۶٢John Wileyباتك٨٢٢۴يحيرشت يمازلا٣٠٢۴) روحم شزومآ ( ٢كيمانيدورتكلا٢٠٣٩٧١١١١٣٢۴۵
شزومآ ( ٢هتفرشيپ يرامآ كيناكم٢١٣٩٧١١١١٣٢۴۶

) روحم
.دوش هعلاطم ١١ لصف رخآ ات ٧ لصف زا٣٧۵لاعفR K Pathria, Paul D. Beale١٣٨٩٢٠١١wood worth)مود شياريو(statistical mechanicsباتك٨٢٢١يحيرشت يمازلا٣٠٢۴

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس٢٢٣٩٧١١١١٣٢٧٨
 شزومآ(كيزيف رد زور ثحابم٢٣٣٩٧١١١١٣٢٧٩

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

- يمتا هنيمز رد هژيو تاعوضوم٢۴٣٩٧١١١١٣٣٣٩
يلوكلوم

--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيباختنا يصصخت٣٠٢۴

 Basic ،١:Laser Spectroscopy Volباتك١٠٠٧۵يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴يرزيل يپوكسورتكپسا٢۵٣٩٧١١١١٣٣٨٠
Principles (۵Ed)

Wolfgang Demtroder١٣٩٢٢٠١۴springer- 
Verlag

--لاعف

 تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣اين يرهطم دمحايرزيل ييامن بانيبباتك١٠١٠۴يحيرشتيرايتخايرزيل يپوكسورتكپسا٣٩٧١١١١٣٣٨٠
قداص دوعوم

.دش دھاوخن حرط يناحتما لاوس يسرد کمک عبنم زا١٣٣٩لاعف

--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۶٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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