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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢روپ رفعج ميھاربايسانش ميلقا ينابم يشيامزآ۵۴۵٩يتست١٢٠١٢يسانش اوھ و بآ ينابم٢٣٩٧١١٢١۶٣٨٠
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢روپ رفعج ميھاربايسانش ميلقا ينابم يشيامزآ۵۴۵٩يتست٢٢٠١٢ يسانشاوھ و بآ ينابم٣٣٩٧١١٢١۶۴٠١
 تاعالطا ياھ متسيس ينابم۴٣٩٧١١٢١۶۴٠٢

GISييايفارغج
 تاعالطا ياھ متسيس رب يدمآرد يشيامزآ٨٢١٣يتست١١۶١۶

ييايفارغج
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينيف يياباب -يلات يدورهق

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶ناگدنسيون هورگ)ناريا ياوھ و بآ( تالاقم هعومجمهوزج١٠٠٣٨يتست٢٠١٢ناريا ياوھ و بآ۵٣٩٧١١٢١۶۴١۴
.دوش هعلاطم لوا شخب۴۵۵رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يناجيلع لولهبناريا ياوھ و بآهمانسرد۴٨۶٣يتستناريا ياوھ و بآ٣٩٧١١٢١۶۴١۴

 هشقن و يميلقا ياھ هداد هاگياپ۶٣٩٧١١٢١۶۴٧۵
اوھ ياھ

 ياھ هشقن و يميلقا ياھ هداد هاگياپ يشيامزآ١٠٧۵٠يتست١١۶١۶
اوھ

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧نايبلح

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴روپ فجن - ييابابيميلقا ياھرادومن و اھ هشقن يشيامزآ٩٣٣٠يتست١١۶١۶يميلقا ياھرادومن و اھ هشقن٧٣٩٧١١٢١۶۴٨٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٨٣٩٧١١٢١۶۵٠١
 يسانشاوھ و بآ ينابم٩٣٩٧١١٢١۶۵٠٩

كيتپونيس
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يناجيلع لولهبكيتپونيس يسانش ميلقاباتك٧٣٠٢يتست٢٠١۶

 ماما هاگشناد١٣٩۴٢٠١۴هدازيلع نيمايدربراك يژولورديھ لوصاباتك۶۶٩٢يتست٢٠١۶هتفرشيپ يژولورديھ١٠٣٩٧١١٢١۶۵١٠
)ع(اضر

 هعلاطم ١٨ و ١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،۶ ،۵ ،١ ياھ لصف٩۴٩
.دوش

--نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يميرك -ينيرحبزنيگيھ نيرتاك - رييب.رآ.نآنيمز هعسوت يارب يطيحم يزير همانربباتك۶۴٣٧يتست٢٠١۶يطيحم يزير همانرب و تيريدم١١٣٩٧١١٢١۶۵١١
 اهيروئت( يا هقطنم هعسوت و يزير همانربباتك٨۶۴٧يتستيطيحم يزير همانرب و تيريدم٣٩٧١١٢١۶۵١١

)اهكينكت و
.دوش هعلاطم ۴ لصف۶۵١نيبشوخ١٣٨٩٢٠١٠يرتنالك

 بآ رد يرامآ هتفرشيپ ياھ شور١٢٣٩٧١١٢١۶۵١٣
يسانشاوھ و

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١٣يرواج ديجميسانش ميلقا رد تالامتحا و رامآ دربراكهوزج٧٢٠٧يحيرشت و يتست٢٠١۶

 مرنو يسيون همانرب هاگراك١٣٣٩٧١١٢١۶۵١۵
يسانشاوھ و بآ ياھرازفا

 داهج١٣٨٨٢٠٠٩اتكير وكف يلع٧ Matlab رازفا مرنزومآ دوخباتك٨٠٨١يحيرشت١١٨۴٨
 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم ١٣۶ هحفص ات باتک لوا زا١٢٩

 متسيس و رودزا شجنس دربراك١۴٣٩٧١١٢١۶۵١٧
 ميلقا رد ييايفارغج تاعالطا

يسانش

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶نيورآنآ تارييغت و وج يميشهوزج١٠٠۶٢يتست٢٠١۶نآ تارييغت و وج يميش١۵٣٩٧١١٢١۶۵٢٢
 يسانشاوھو بآ ياھ شور١۶٣٩٧١١٢١۶۵٢٣

هنيريد
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵سموق١٣٨٣٢٠٠۴يزيزعميلقا رييغتباتك٧۶٩٠يحيرشت و يتست١١٨١۶

-يتسيز ياھدمايپ: يناهج شيامرگباتك٨٠٨٠يتست٢٠١۶نآ ياھدمايپ و يناهج شيامرگ١٧٣٩٧١١٢١۶۵٢۴
يكيژولوكا

 هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩نادنخون يبيبحديجم ،يمئاشربكا
 يسودرف
دهشم

--

--ناجنز هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧هركاسع نيسحميلقا رييغتباتك٧۶٩١يتست٢٠١۶رنرتاوك ياوھو بآ١٨٣٩٧١١٢١۶۵٢۶
 شزومآ(يزرواشكو ميلقا رييغت١٩٣٩٧١١٢١۶۵٣٢

)روحم
 هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶ينيسح-يكچوكزجاھ فا چا-يدر اجار يكناهج يعارز تاديلوت و ميلقارييغتباتك٩٠٨١يتست٢٠١۶

 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ٢١ و ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٧٨١

 Global climate changeAndrew E .Dessler and Edwardباتك٨۵٢١يتست٢٠١۶)روحم شزومآ (يصصخت نابز٢٠٣٩٧١١٢١۶۵٣٣
A. parson

١٣٨۴٢٠٠۵cambridge۶٩۴دوش هعلاطم ٣ و ١ ياھ لصف.

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١١٨١۶يسانش اوھو بآ ياھ لدم٢١٣٩٧١١٢١۶۶٠٧
 مولع و ايفارغج رد يسيون هلاسر شورباتك۶۴٧٣يحيرشت و يتست١١٨١۶يسانش اوھو بآرد قيقحت شور٢٢٣٩٧١١٢١۶۶٠٨

طبترم
--نارهت هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يدمحم نيسحتيان .يج رتيپ - سنوسراپ ينوت

 ياهشورو ينامز ياھ يرس٢٣٣٩٧١١٢١۶۶۶٩
ميلقا رييغت يزاسراكشآ يرامآ

 ميلقا رد يمك ليلحت و هيزجت ياھ هويشباتك٧٧۵۶يتست١١٨١۶
)دنور ياهلدمرب ديکات اب(يسانش

--ناسر مايپ١٣٨٩٢٠١٠يرواج

 ياهشورو ينامز ياھ يرس٣٩٧١١٢١۶۶۶٩
ميلقا رييغت يزاسراكشآ يرامآ

 ميلقا رد يمك ليلحت و هيزجت ياھ هويشباتك٧٧۵٧يتست
)يلصف ياهلدمربديکات اب(يسانش

.دوش فذح ١ لصف۵٩۴ناسر مايپ١٣٨٩٢٠١٠يرواج

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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