
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٨٩٢ : دورو مرتعيانص يسدنهم-١۴ : يشزومآ هورگ
٣٨٩٢ : نوناق لامعا مرتيرو هرهبو متسيس تيريدم-عيانص يسدنهم-١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٣۴ - ١٣٩٧/٠۶/١٣ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
١ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانكباشيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 و يطخ يزير همانرب يتايلمع شھوژپباتك۶١٠۶يحيرشت و يتستيناربج١٣٠٣۶ تايلمعرد قيقحت١١٢٢٠٠١

نآ ياھدربراك
 باتك١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨۶٠٠۵١٠٧٠۵٠ناگرهم اضر دمحم

يھاگشناد
 شخب يادتبا ات( ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠٩٧

.دوش هعلاطم )١٠-٩
 يديحو و يديمعدنورف ناجنآ ياھدربراك و يضاير رامآباتك۶١٠٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣۶يسدنهم لامتحاورامآ١١٢٢٠٠٢

لصا
 رشن زكرم١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴٠١١٣٢٠٢

يھاگشناد
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

 ،يدنوخآ اضريلع ،يناقرف يلعداوم لقن و لمح و هناخراك يحارطباتك٧۵٧٧يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣۶يتعنص ياھدحاو يزير حرط١١٢٢٠١۵
رالاسويد يلع،رف يهلا ناسحا

 داهج١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴۶۴۴۵١٨۵
 يھاگشناد
 هاگشناد
فيرش يتعنص

--

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴٣٨٧٨٣٢٠يدھاز تاداسلا سمشاھ شور و اھ متسيس ليلحت و هيزجت يشيامزآ۵۶٢٠يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣٠اھ متسيس ليلحت١١٢٢٠٢۴
 ركفت زا يدربراك( كيمانياد متسيسباتك۶۶٩٠يحيرشت و يتستيناربجاھ متسيس ليلحت١١٢٢٠٢۴

)يمتسيس
 نامزاس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٨٨٩۶١٣٨يدابق الهش

 تيريدم
يتعنص

 لوا هحفص ٩٠( لدم هعسوت مود شخب ات باتک يادتبا زا١٣١٣
.دوش هعلاطم )باتک

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
 ياھرازبا-ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٢يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٢۴يرو هرهبو تيفيك تيريدم١٣١۴٠٠١

)لوا دلج(يگنھرف و كيژتارتسا
يلوصا ،شنم يزاريش ،يرفعج
نارگيد و

--اسر١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴٣١٧۴۶١١

١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵اسر١٣٩۴٢٠١۵٩۶۴٣١٧۵٣٩١يرفعج يفطصم)موددلج( ريگارف تيفيك تيريدمباتك۵٩١٣يحيرشت و يتستيرابجايرو هرهبو تيفيك تيريدم١٣١۴٠٠١
.دوش هعلاطم

 يارب كيژتارتسا يزير همانرب١٣١۴٠٠٢
ناريدم

 و  نا ي ئا سرا پ  ي ل عديويد رآ درفكيژتارتسا تيريدمباتك۶٨٠٩يتستيرابجا٣٠٢۴
يبارعا د م ح م

 رتفد١٣٩۵٢٠١۴٩۶۴۶٢۶٩٣٩٧
 ياهشھوژپ
يگنھرف

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٠٠٧

--تمس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۴۵٩١٨٣٩تداعس راي دنفسايناسنا عبانم تيريدمباتك٨٨١۴يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٢۴يناسنا عبانم تيريدم١٣١۴٠٠٣
 هحفص زا( ۵ ،)١٣۵ ناياپ ات ١٠۵ هحفص زا( ۴ ياھ لصف١٨٣٣رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٣٨٧٢٩٩١يمرهج يوسوم هناگيداصتقا ملع ينابم يشيامزآ۵٢۶٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٢۴ناريدم يارب درخ داصتقا١٣١۴٠٠۴

 ناياپ ات ١٨٢ هحفص زا( ۶ ،)١٧۶ هحفص ناياپ ات ١٣٩
 )٢۴٩ هحفص ناياپ ات ٢١٧ هحفص زا( ٧ و )٢١٣ هحفص
.دوش هعلاطم

 ات ١۵٠ هحفص زا( ۵ ،)١۴۵ ات ٩۴ هحفص زا( ۴ ياھ لصف١٨٣٩تمس١٣٩۵٢٠١١يشاك دادادخيتعنص داصتقاباتك٨۶٢۶يحيرشت و يتستيرايتخاناريدم يارب درخ داصتقا١٣١۴٠٠۴
 ات ٢٩١ هحفص زا( ٧ ،)٢٨٧ ات ٢٢٧ هحفص زا( ۶ ،)٢١٧
.دوش هعلاطم )٣۵٧ ات ٣٣١ هحفص زا( ٨ و ،)٣٢٨

 ركفت راكو بسك يسانش ييايوپباتك٩۵٩۶يحيرشت و يتستيرايتخا١٣٠٣٠ يكيمانيد ياهمتسيس١٣١۴٠٠۵
 يناهج يارب يزاس لدم و يمتسيس
هديچيپ

john D. Stermanو روپرارب شوروك 
نارگيد

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٣٠۶۶تمس١٣٩٠٢٠١١٩٧٨٩۶۴۵٣٠۴١٨۶

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٠١٠٨١٣٠يجولحم مشاھرکواب-نمربيليسدنهم رامآباتك۶٠۶٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣۶هتفرشيپ يسدنهم رامآو لامتحا١٣١۴٠٠۶
يھاگشناد

 هعلاطم)١٠-۴ يادتبا ات(١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٣٠۶٧
.دوش فذح هريغتم دنچ نويسرگر لصف.دوش

 دنچ ياھرايعم اب يريگ ميمصت١٣١۴٠٠٧
هناگ

 ات١٠۵ ،٨٧ ات ٧٧ تاحفص ءزج هب(٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٨٣٣نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠٣٩٣٢٠٨روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣۶
)٢٨۶ات٢٧۶ و ٢۶٠ات ٢۵٢ ،١٩٠ات١۶۶ ،١۴٣ ات ١٢٧ ،١٢١
.دوش هعلاطم

نيون تايلمعوديلوت تيريدمباتك٨٧٧١يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣۶تايلمع تيريدم١٣١۴٠٢۵
 هريجنزو،اهلدم،اهمتسيس،ميھافم(
 ثحابم زا عماج يا هعومجم)نيمات
لمعوديلوت تيريدم

،)٢٠-۶ رخآ ات ١-۶ يادتبا زا ( ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢١۵۴نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١١٩٧٨٩۶۴٠٣۶٢٧٩٢داژن رفعج دمحا
 لصف يادتبا زا ( ١١ ،١٠ ،٩ ،)۶-۵-٨ ات لصف يادتبا زا ( ٨
 هعلاطم )٢٨-١۶ ات لصف يادتبا زا( ١۶ و ١٣ ،)١٠-١١ ات

.دوش فذح هميمض .دوش
.دوش فذح١۶ و ١١ ،١٠ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصف٣٠۶٨تمس١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۵٣٠۶٩۶٨نايئاضر يلعتيريدم و نامزاس ينابمباتك٧۴٨٨يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٢۴يربھرو يھدنامزاس١٣١۴٠٢۶
 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠تيريدم يتاعالطا ياھ متسيس١٣١۴٠٢٧

يمرك سدنهم ،يبيبح
 و ١٠ و ٩ ،٨ لصف :٣ شخب و ٣ و ٢ ،١ لصف :١ شخب۴۴١رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١٩٧٨۶٠٠٩٠۶٨٠۶٧

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ياھ لصف :۴ شخب
اب تالداعم  كت ، لوادلج: يجنسداصتقاباتك٧٢٩٧يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يجنس داصتقا١٣١۴٠٢٩

)مود شخب( كيسالك ضورف
.دوش هعلاطم ٧ لصف۶۶۶تمس١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴۴۵٩١۴٣٣ناشخرد دوعسم

 اب تالداعم  كت،لوا دلج:يجنسداصتقاباتك٧٢٩٨يحيرشت و يتستيرايتخايجنس داصتقا١٣١۴٠٢٩
)لوا شخب( كيسالك ضورف

.دوش فذح راد هراتس ياھ شخب۴٩٧تمس١٣٩١٢٠١٢٩٧٨٩۶۴۵٣٠۴٢٧٨ناشخرد دوعسم

 سونو رواد،اتسور دمحايبايرازاب تيريدمباتك٧۵٠٠يتستيرايتخا٣٠٢۴يباي رازاب١٣١۴٠٣٠
يميھاربا ديمحلادبع،

ددرگ فذح ١٣ و ١٢ ،۶ ،٢ ياھ لصف٣٠۶٩تمس١٣٩۵٢٠١٢٩٧٨٩۶۴۴۵٩١٨١۵

)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩
روحم شزومآ

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

هدازيلع هيمس -يرفنضغ يدهمشناد فشك و يواك هدادباتك۶۶۵٢يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠٢٠)روحم شزومآ( يواك هداد١٣١۴٠۴٠
-روپروميت كباب -

و ملع هاگشناد١٣٩٣٢٠٠٨٩۶۴۴۵۴١٧٨٢
تعنص

 زا( ٨ ،۶ ،۵ ،۴ ، ٣ ،)٧٧ ات ٢۶ هحفص زا(٢ ،١ ياھ لصف٣٣٢٠
.دوش هعلاطم ١٠ و )٣٠٠ ات ٢٨٩ هحفص

 شزومآ(يراكتباارف ياھ شور١٣١۴٠۴١
)روحم

 و يراكتبا ياھ متيروگلا دربراكباتك١١٢۵۴يحيرشتيرايتخا٢٠٢٠
 ياھ متسيس يحارط رد يراكتباارف
MATLAB رازفا مرنزا هدافتسا و يتعنص
اهنآ يريگراك هب رد

 نيسح ،يريشب يدهم رتكد
يميرك

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ لصف زا٣۵٩دھاش هاگشناد٩٧٨۶٠٠۶١٢١۴۴۴?١٣٩۴٢٠١۵

 شزومآ(يراكتباارف ياھ شور١٣١۴٠۴١
)روحم

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨۶٠٠١٢٨٠٠٣٠يحاتف زيورپيراكتباارف ياھ متيروگلاباتك٨٠۶۵يحيرشتيرايتخا
انيس يلعوب

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١
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نيمسا




