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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يميقم نويامھيميشوئژورديھ يشيامزآ۵١٨٩يتستيناربج٢٠١۶يميشوئژورديھ٢٣٩٧١١١١۶٠٧٢
 لئاسم و ينيمزريز ياھ بآ٣٣٩٧١١١١۶١٩۴

يكينكتوئژ
 ،)دوش هعلاطم لصف ياهتنا ات ٣-٩ شخب زا(٩ ياھ لصف٢٩٩۵نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢نايرامعم نيسحكينكتوئژ و يسدنهم يسانش نيمزباتك۶۴٨٠يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

 و ١١ ،)دوش هعلاطم لصف ياهتنا ات ۵-١٠ شخب زا(١٠
دوش هعلاطم١٢

 داصتقا و يزير همانرب تيريدم۴٣٩٧١١١١۶١٩۵
بآ عبانم

--يزار هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠ورزيت يرھاط هللادبعينيمز ريز ياهبآ عبانم تيريدمباتك۵٩۵٧يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

 هاگشناد١٣٩١٢٠١٢ناراكمھ و هدازيلعيسانش ميلقا و اوھباتك٨۴۵۶يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يسانش ميلقا و يسانشاوھ۵٣٩٧١١١١۶١٩۶
يسودرف

 و ١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١١ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٢۶٩٣
.دوش هعلاطم١٧

 ياھدس و يعونصم هيذغت۶٣٩٧١١١١۶١٩٨
ينيمزريز

--زاوھا اوآرت١٣٨٩٢٠١٠هبيتك نويامھينيمزريز ياھدسباتك٧٧۴٧يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

 ياھدس و يعونصم هيذغت٣٩٧١١١١۶١٩٨
ينيمزريز

 دازآ هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵يئازريم ،يركشتينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغتباتك٨۶٧٠يحيرشت و يتستيرايتخا
 مئاق يمالسا

رهش

--

 هبوبحم ،يبيط نسحدمحمييايفارغج تاعالطا هناماس رب يا همدقمباتك١٠٩٩١يتستيناربج١١٨٣٢ييايفارغج تاعالطا هناماس٧٣٩٧١١١١۶٣٢٣
يبيط

 مرا تاراشتنا١٣٩۶٢٠١٧
زاريش

 ثحابم يارب و ٢ و ١ ياھ لصف :يروئت ثحابم يارب٣٢٣٣
دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ياھ لصف يلمع

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١تقادص دومحمينيمزريز ياھ بآ -بآ عبانم و نيمز يشيامزآ۵٣٧۵يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴ينيمزريز ياهبآ٨٣٩٧١١١١۶٣٢٨
)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس٩٣٩٧١١١١۶٣٧٣

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 تاراشتنا١٣٩٢٢٠١٣يگيب ليا -يربط روپزيمويلبد يرال ،دات ثيك ديويد)لوا دلج( ينيمزريز بآ يژولورديھباتك١٠٠٠۴يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶هتفرشيپ يسانش نيمز بآ١٠٣٩٧١١١١۶۴۶۵
 يھاگشناد
نايك

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف ١ دلج زا١٨٠

 تاراشتنا١٣٩۵٢٠١۶يگيب ليا-يربط روپزيمويلبد يرال،دات ثيك ديويد)مود دلج ( ينيمز ريز بآ يژولورديھباتك١٠٢١٩يحيرشت و يتست يمازلاهتفرشيپ يسانش نيمز بآ٣٩٧١١١١۶۴۶۵
 يھاگشناد
نايك

 )لصف ياهتنا ات ٩-٨ ثحبم(٨ ياھ لصف:٢ دلج٣٠٠٧
.دوش هعلاطم١۴و

 ماما هاگشناد١٣٩۴٢٠١۴هدازيلع نيمايدربراك يژولورديھ لوصاباتك۶۶٩٢يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶هتفرشيپ يسانش بآ١١٣٩٧١١١١۶۴۶۶
)ع(اضر

 ،١٧ ،) ۴-١۵ شخب ات لصف يادتبا زا(١۵ ،١۴ ياھ لصف٢٩٩٣
دوش هعلاطم ١٩ و١٨

رافص تاراشتنا١٣٩٣٢٠١۴يديشمج يجاح نيزرفيسدنهم يضايرباتك١٠٠٠٨يحيرشتيناربج٣٠٢۴يليمكت تايضاير١٢٣٩٧١١١١۶۴٧١
مراهچ شياريو-

 مود ثحبم زا و ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف :لوا ثحبم زا٢٢٨٩
.دوش هعلاطم ۵ و ٢ ،١ ياھ لصف

 ،بوشآرهش نبانوسناج ،اتراچاتاب)ا دلج( يرامآ ياهشور و ميھافمباتك۶٠۵۴يتستيناربج٢٠١۶تالامتحا و رامآ١٣٣٩٧١١١١۶۴٧٢
يليئاكيم

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩
يھاگشناد

( ۴ ،)٨-٣و ۶-٣ ،۵-٣ ،۴-٣ ،٣-٣ ،٢-٣ ،١-٣( ٣ ياھ لصف١٣۴٩
۶ ،)۵-۵ و ۴-۵ ،٣-۵ ،٢-۵( ۵ ،)۶-۴ و ۴-۵ ،۴-۴ ،٣-۴ ،١-۴

-٧ ،٢-٧ ،١-٧( ٧ )٧-۶ و ۶-۶ ،۶-۵ ،۶-۴ ،٣-۶ ،٢-۶ ،١-۶(
 )٧-٨ و ۵-٨ ،۴-٨ ،٣-٨ ،٢-٨ ،١-٨( ٨ لصف و )۵-٧ و ۴
.دوش هعلاطم

 ،بوشآرهش نبانوسناج ،اتراچاتاب)٢ دلج( يرامآ ياهشور و ميھافمباتك۶٠٩٧يتستيناربجتالامتحا و رامآ٣٩٧١١١١۶۴٧٢
يليئاكيم

 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩
يھاگشناد

 ،٢-١٠ ،١-١٠ ياھ شخب :١٠ لصف ،٢-٩ شخب :٩ لصف۶٧٢
 لصف ،٢-١٢ شخب :١٢ لصف ،٧-١٠ ،۵-١٠ ،۴-١٠ ،٣-١٠
.دوش هعلاطم ١۴-٣ ،١۴-٢ ،١۴-١ ياھ شخب :١۴

 لضفلاوباساوگرآ سيئول،رامدباتالپونيتنآاھدس زا تشن اب هلباقم و يزاسراکشآباتك١٠٠٠۵يتستيرايتخا٢٠١۶اھ بايدر١۴٣٩٧١١١١۶۴٧٣
 ريبک،يياسمش
يلوسر

و ملع هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵
تعنص

 هعلاطم ١٠ ،)۴-٩ شخب زج هب(٩ ،٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف٢٩٩۴
دوش

ديهش هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠يرتشوش نايدومحم دمحمينيمزريز ياهبآ كيلورديھباتك٧٨٢٩يحيرشت و يتست يمازلا٢١١۶١۶ينيمز ريز ياهبآ كيلورديھ١۵٣٩٧١١١١۶۴٧۴
نارمچ

--

 يفيک ياھ هداد( يميشوئژورديھ ينابمباتك١٠٠۶٨يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يميش نيمز بآ١۶٣٩٧١١١١۶۴٧۵
)ريسفت و زيلانآ ،بآ

ديجم ،رصن يرباص ريماوالسناھ روترآ
 انين ،يکمرب يتشد
يدومحم

 ديما تاراشتنا١٣٩۴٢٠١۵
بالقنا

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

 ,Applied Groundwater Modelingباتك٨۴١٠يتست يمازلا٢٠١۶ينيمز ريز ياهبآ يزاس لدم١٧٣٩٧١١١١۶۴٧۶
Simulation of flow and Advective 

Transport

Anderson, M. P. And 
Woessner, W. W

١٣٧٠١٩٩٢Academic 
Press Inc

.دوش هعلاطم ٧ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵١

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يميقم نويامھتسراك يژولوئژورديھ يشيامزآ٨٨۴٩يحيرشت و يتست يمازلا٢١١۶١۶تسراك يسانش بآ١٨٣٩٧١١١١۶۴٧٧
 Contaminant HydrogeologyC. W. Fetter١٣٨٧٢٠٠٩Waveland Prباتك٨۴١۴يتستيرايتخا٢٠١۶ينيمز ريز ياهبآ يگدولآ١٩٣٩٧١١١١۶۴٧٨

Inc
.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ،۵ ،۴ ،٢ ياھ لصف٢۴١١

 جارختسا لوصا و يرافح ياھ كينكتباتك۶٢١۶يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶ينيمز ريز ياھ بآ زا يرادرب هرهب٢٠٣٩٧١١١١۶۴٧٩
ينيمزريز ياهبآ

 داهج١٣٧۵١٩٩۶ييايض هلا تجح
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٧ و ٢ ،١ ياھ لصف٧٢٠

 زورهب شوايسدراليو زلراچ،رتف ويلبد.يسيدربراک يژولوئژورديھباتك١٠٠٠٧يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يدربراك يسانش نيمز بآ٢١٣٩٧١١١١۶۵٠۴
 رذون ،يناجنھوک
يناماس

 ديون تاراشتنا١٣٩۴٢٠١۵
زاريش

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۴

 حرط١٣٧٨١٩٩٩نايبايسارفا ،يساغآتسراک يژولوئژورديھباتك١٠٠۶٩يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶تسراك يسانش تخير نيمز٢٢٣٩٧١١١١۶۵٠۵
 ياھدرادناتسا
 يسدنهم
روشک

 هعلاطم١۵ و ١۴ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ياھ لصف٣٠٠۶
دوش

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٢ ياھ لصف١٠٢٣نارهت هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يوزنميرهش يناسر بآباتك١٠٠٠۶يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يناسر بآ٢٣٣٩٧١١١١۶۵٢١
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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