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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩۶
 هاگشھوژپ١٣٨۴٢٠٠۵عراز يدهميدربراك يسانش هلزلزرب يا همدقمباتك٨٠۶٣يحيرشتکرتشم يمازلا١٢١١۶١۶يسانش هلزلز٢٣٩٧١١١٢۴٠٠١

 يللملا نيب
سانش هلزلز

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١

.دوش هعلاطم ٣ لصف۶٣٨نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢هينيسح بجاح - نايدرمزلوا دلج يدربراك كيزيفوئژباتك۶۴٨۴يحيرشتکرتشم يمازلا١٢١١۶١۶ سيطانغموئژ٣٣٩٧١١١٢۴٠٠٢
.دوش هعلاطم ٢ لصف۶٣١نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢هينيسح بجاح - نايدرمزلوا دلج يدربراك كيزيفوئژباتك۶۴٨۴يحيرشتکرتشم يمازلا١٢١١۶١۶ يجنس ينارگ۴٣٩٧١١١٢۴٠٠٣
 هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶يرهش نايرديح-سالاو يرت -يل نروتيناهج نردم يسانش هزرلباتك٧٧٧٣يحيرشتکرتشم يمازلا٢١١۶١۶يسانش هزرل۵٣٩٧١١١٢۴٠٠۴

 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،١ ياھ لصف٩۴٧

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ياھ لصفIntroduction to seismologyShearer١٣٧٨٢٠٠٠Oxford١٠٩۴باتك٨۴٢٨يحيرشتکرتشم يمازلايسانش هزرل٣٩٧١١١٢۴٠٠۴
 نامزاس١٣٩١٢٠١٢يدمحا هديعس-شنمايرآ دمحمكيرتكلاوئژباتك٧٧۴١يحيرشتکرتشم يمازلا٢١١۶١۶كيرتكلاوئژ۶٣٩٧١١١٢۴٠٠۵

 ييايفارغج
 ياھورين
حلسم

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۴هداز كلم نامز رتكدلاتيجيد ياھ رتليفهوزج٩۵۵۵يحيرشتکرتشم يمازلا٣٠٢۴لاتيجيد ياھرتليف٧٣٩٧١١١٢۴٠٠۶
 نيب هاگشھوژپ١٣٨٩٢٠١٠عراز يدهمهزرل نيمز رطخ ليلحت ينابمباتك٨٠۶٠يحيرشتيمازلا يصصخت٢٣٠٢۴يسانش هلزلز٨٣٩٧١١١٢۴٠٠٧

هلزلز يللملا
--

 An Overview of Selected Seismicباتك٨۴٠٩يحيرشتيمازلا يصصخت٢يسانش هلزلز٣٩٧١١١٢۴٠٠٧
Hazard Analysis Methodologies

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

--

 ياھ شناد١٣٩٢٢٠١٣شنمايرآكيتسالا جاوما راشتنا يروئتباتك٩٢٠۴يحيرشتيمازلا يصصخت٢٠١۶كيتسالا جاوماراشتنا يروئت٩٣٩٧١١١٢۴٠٠٨
يداينب

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ياھ لصف١١۴٠نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يگرب ورسخهلزلز يسدنهم لوصاباتك۶۴٢٩يحيرشتيمازلا يصصخت٢١١۶١۶هلزلز يسدنهم١٠٣٩٧١١١٢۴٠٠٩
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩باختنا رشن١٣٩۵٢٠١۶يباروگ مساقلاوبارتنيپ سالوکين و رلک دراودالاعف کينوتکتباتك١٠٩١١يحيرشتيمازلا يصصخت٢١١۶١۶تخاس نيمز هزرل١١٣٩٧١١١٢۴٠١٠
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس١٢٣٩٧١١١٢۴٠١١
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧ريبكريما١٣٩١٢٠١٢روپدومحم ارھز ،شنمايرآ دمحمكيمانيدوئژباتك۶۵٨٩يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ(كيمانيدوئژ١٣٣٩٧١١١٢۴٠١٢
 هللادبعگيزيرك نيورامود دلج هتفرشيپ يسدنهم تايضايرباتك٧٨٨۶يحيرشتيناربج٣٠٢۴كيزيفوئژ رد تايضاير١۴٣٩٧١١١٢۴٠١٣

 نادرميلع،رفديش
يياضرھاش

.دوش هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١٢ ،١١ ،١٠ لصف۶١٠كفلاد١٣٩٢٢٠١٣

ييامرگو يا هتسھ كيزيفوئژ١۵٣٩٧١١١٢۴٠١۴
)روحم شزومآ(

 رشن١٣٩٠٢٠١١يرفعج عاجشدنلراگ .د جروجكيزيفوئژ اب ييانشآباتك٨٠۶١يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٢۵ و ٢۴ ،٢٣ ،٢٢ ياھ لصف١٠٣۵

 - لوا دلج - يكيزيف يسانش نيمز يشيامزآ٧٢۴٢يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶١۶يمومع يسانش نيمز١۶٣٩٧١١١٢۴٠١۵
ينوريب ياھدنيآرف

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٣، ۵ ،٣ ياھ لصف٢٣٣٢رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠نايرامعم نيسح -تقادص دومحم

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

.دوش هعلاطم ٢٠ و ١٩ ،١٧ ياھ لصف٢٣۵۴رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تقادص دومحم نايرامعم نيسح

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣جلخ دمحميراتخاس يسانش نيمز يشيامزآ۵۶١٣يحيرشت و يتستيناربج٣١٢۴١۶ينامتخاس يسانش نيمز١٧٣٩٧١١١٢۴٠١۶
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يدمحم ديعس٢ سيطانغمورتكلا يشيامزآ۵۵٢۴يحيرشتيناربج٢٠١۶سيطانغمورتكلا١٨٣٩٧١١١٢۴٠٢٠
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس١٩٣٩٧١١١٢۴٠٢٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢٠٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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