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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--لاعف-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس٢٣٩٧١١١١۶٣٧٣

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

.دوش هعلاطم ٢ لصف۶٣١لاعفنارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢هينيسح بجاح - نايدرمزلوا دلج يدربراك كيزيفوئژباتك۶۴٨۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يجنس ينارگ ينابم٣٣٩٧١١١١۶۴۶٢
.دوش هعلاطم ٣ لصف۶٣٨لاعفنارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢هينيسح بجاح - نايدرمزلوا دلج يدربراك كيزيفوئژباتك۶۴٨۴يحيرشتيرايتخا١٢٠١۶ سيطانغم وئژ۴٣٩٧١١١١۶۴۶٣
 كيپوتوزيا يباي نس ياھ شور۵٣٩٧١١١١۶۴۶۴

 رد اهنآ دربراكو كيرتمويدارو
كيزيفوئژ

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴٨لاعفنارهت هاگشناد١٣۶۶١٩٨٧هداز يلو يلو دمحميژولونورکوئژباتك١٠٠١٣يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧لاعفريبكريما١٣٩١٢٠١٢روپدومحم ارھز ،شنمايرآ دمحمكيمانيدوئژباتك۶۵٨٩يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كيمانيدوئژ۶٣٩٧١١١١۶۴۶٩
 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يرهم نمهبيددع تابساحمباتك١٠٠٧٣يحيرشتيناربج٢٠١۶يددع تابساحم ياهشور٧٣٩٧١١١١۶۴٧٠

 ريما يتعنص
ريبک

--لاعف

 هاگشھوژپ١٣٨۴٢٠٠۵عراز يدهميدربراك يسانش هلزلزرب يا همدقمباتك٨٠۶٣يحيرشت يمازلا١١١٨١۶ يسانش هلزلز٨٣٩٧١١١١۶۴٩٠
 يللملا نيب
سانش هلزلز

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١لاعف

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩لاعفباختنا رشن١٣٩۵٢٠١۶يباروگ مساقلاوبارتنيپ سالوکين و رلک دراودالاعف کينوتکتباتك١٠٩١١يحيرشت يمازلا١١٨١۶تخاس نيمز هزرل ينابم٩٣٩٧١١١١۶۴٩١
 ياھ شناد١٣٩٢٢٠١٣شنمايرآكيتسالا جاوما راشتنا يروئتباتك٩٢٠۴يحيرشت يمازلا٢٠١۶ناسشك جاوما راشتنا يروئت١٠٣٩٧١١١١۶۴٩٢

يداينب
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧لاعف

--لاعفرون مايپ١٣٩۴٢٠١۴هداز كلم نامز رتكدلاتيجيد ياھ رتليفهوزج٩۵۵۵يحيرشت يمازلا٣٠٢۴يكيزيفوئژ ينامز ياهيرس ليلحت١١٣٩٧١١١١۶۴٩٣
 نيب هاگشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠عراز يدهمهزرل نيمز رطخ ليلحت ينابمباتك٨٠۶٠يحيرشت يمازلا٢٢١١۶١۶ يسانش هلزلز١٢٣٩٧١١١١۶۴٩۴

هلزلز يللملا
--لاعف

 An Overview of Selected Seismicباتك٨۴٠٩يحيرشت يمازلا٢ يسانش هلزلز٣٩٧١١١١۶۴٩۴
Hazard Analysis Methodologies

Green, A. R., and Hell, W.,١٣٧٢١٩٩۴University of 
Illinois

--لاعف

 يشرگن( يدربراک هلزلز يسدنهم لوصاباتك١٠٠٠٩يحيرشتيرايتخا يمازلا٢١١۶١۶يسدنهم يسانش هلزلز١٣٣٩٧١١١١۶۴٩۵
 و ناريا ٢٨٠٠ درادناتسا طباوض رب ون
)اشيپ تاشاعترا شور حيرشت

 يفسوي هيضار -ولپ هايس ديون
دنويجاح

.دوش هعلاطم ٨ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٣٠٩لاعفنيتم گنھرف١٣٨٨٢٠٠٩

 Instrumentation in earthquakeباتك١٠٠١٠يحيرشتيرايتخا يمازلا١١٨١۶يھاگتسد يسانش هلزلز١۴٣٩٧١١١١۶۴٩۶
seismology

Jns Havskov and Gerardo 
Alguacil

١٣٨۴٢٠٠۶Springerدوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧لاعف.

 EARTHQUAKE RESEARCH ANDباتك١٠٠١١يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يسانش هلزلز رد يزاسلدم ينابم١۵٣٩٧١١١١۶۴٩٧
ANALYSIS – NEW FRONTIERS IN 

SEISMOLOGY

Sebastiano D’Amico١٣٩٠٢٠١٢InTechدوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧لاعف.

 دنمورين شبنج يسانش هلزلز١۶٣٩٧١١١١۶۴٩٨
نيمز

 هاگشھوژپ١٣٨۴٢٠٠۵عراز يدهميدربراك يسانش هلزلزرب يا همدقمباتك٨٠۶٣يحيرشتيرايتخا٢١١۶١۶
 يللملا نيب
سانش هلزلز

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢۵لاعف

ديهش هاگشناد١٣٧٧١٩٩٨نيرآ ،ينامركروپناريا يزيخ هزرلباتك٩١٨٨يحيرشتيرايتخا٢٠١۶ناريا تخاس نيمز هزرل١٧٣٩٧١١١١۶۴٩٩
يتشهب

--لاعف

.دوش هعلاطم ٨ و ۵ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٣۵٠لاعفAdvances in Earthquake PredictionRagnar Stefa´nsson١٣٨٩٢٠١١InTechباتك١٠٠١٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶هلزلز ياھرگناشن شيپ١٨٣٩٧١١١١۶۵٠٠
 تاکرح يياسانش رد يياھدومنھرباتك١٠١٠٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶نيريد يسانش هلزلز ينابم١٩٣٩٧١١١١۶۵٠١

لاعف و ناوج يکينوتکت
 هاگشھوژپ١٣٧٨١٩٩٩يناميلس رايرهش

 يسانش هلزلز
 يسدنهم و
هلزلز

--لاعف

 هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶يرهش نايرديح-سالاو يرت -يل نروتيناهج نردم يسانش هزرلباتك٧٧٧٣يحيرشتيرايتخا٢١١۶١۶يسانش هزرل٢٠٣٩٧١١١١۶۵٠٢
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،١ ياھ لصف٩۴٧لاعف

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف١٠٩۴لاعفIntroduction to seismologyShearer١٣٧٨٢٠٠٠Oxfordباتك٨۴٢٨يحيرشتيرايتخايسانش هزرل٣٩٧١١١١۶۵٠٢
 نامزاس١٣٩١٢٠١٢يدمحا هديعس-شنمايرآ دمحمكيرتكلاوئژباتك٧٧۴١يحيرشتيرايتخا٢١١۶١۶كيرتكلاوئژ٢١٣٩٧١١١١۶۵٠٣

 ييايفارغج
 ياھورين
حلسم

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١لاعف

 هللادبعگيزيرك نيورامود دلج هتفرشيپ يسدنهم تايضايرباتك٧٨٨۶يحيرشتيناربج٣٠٢۴كيزيف وئژ رد هتفرشيپ تايضاير٢٢٣٩٧١١١١۶۵٠٧
 نادرميلع،رفديش
يياضرھاش

.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١٢ ،١١ ،١٠ لصف۶١٠لاعفكفلاد١٣٩٢٢٠١٣

--لاعفرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣جلخ دمحميراتخاس يسانش نيمز يشيامزآ۵۶١٣يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶١۶يراتخاس يسانش نيمز٢٣٣٩٧١١١١۶۵٠٩
 - لوا دلج - يكيزيف يسانش نيمز يشيامزآ٧٢۴٢يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶١۶يمومع يسانش نيمز٢۴٣٩٧١١١٢۴٠١۵

ينوريب ياھدنيآرف
.دوش هعلاطم ١۴ و ١٣، ۵ ،٣ ياھ لصف٢٣٣٢لاعفرون مايپ١٣٨٩٢٠١٠نايرامعم نيسح -تقادص دومحم

 -مود دلج يكيزيف يسانش نيمز يشيامزآ٨٢٧۶يحيرشت و يتستيناربجيمومع يسانش نيمز٣٩٧١١١٢۴٠١۵
ينورد ياھدنيآرف

.دوش هعلاطم ٢٠ و ١٩ ،١٧ ياھ لصف٢٣۵۴لاعفرون مايپ١٣٩١٢٠١٢تقادص دومحم نايرامعم نيسح

--لاعفدوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۵٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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