
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتعيانص يسدنهم-١۴ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتاھ متسيس يزاس هنيهب -عيانص يسدنهم-١٣ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۴١ - 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
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٣ لصف زاLinear ProgrammingKatta G .Murty١٣۶١١٩٨٢john wiley٣۵٩باتك٨۵٣٨يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣۶هتفرشيپ يطخ يزير همانرب١١١١١١١
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١١١١٢٩٧
 هتسسگ ياھ متسيس يزاس هيبشباتك۵٩٩٩يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠يرتويپماك يزاس هيبش١١١۵١٨١

دماشيپ
 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩۶۴۶٣٧٩٢٣٠ ي جو ل ح م  م شا ھن سرا ك  نا ج ، س ك ن ب  ير ج

فيرش يتعنص
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٧٠

 يپ لادنر ،نوتلك ديويد.ويلبدانرا رازفا مرن اب يزاس هيبشباتك٨٢۵٣يحيرشت و يتستيرايتخايرتويپماك يزاس هيبش١١١۵١٨١
كراتسا يتديويد ،يكسوداس

 ، يرقاب نسحم
 هط ، هيوبيس يلع
يزاجح نيسح

.دوش هعلاطم ٣ لصف۶٣٨زايارف١٣٩٠٢٠١١٩٧٨۶٠٠٩١۴٢٢٣١

 رشن زكرم١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨٩۶۴٠١٠٨١٣٠يجولحم مشاھرکواب-نمربيليسدنهم رامآباتك۶٠۶٩يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠يرامآ ياھ شور١١١٧٠٨١
يھاگشناد

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

 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

يدوجوموديلوت لرتنكو يزير همانرب١١٢٢٠١۴
١ ياھ

 و ديلوت لرتنك و يزير همانرب لوصاباتك۶٨٣٣يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣۶
اهيدوجوم

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩١شناد ناكرا١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٢۵٩١٢٠۶يدمحمريش جاح يلع

 ،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

--

 ينيسح سابع ديس،يريشبيتعنص ياھ متسيس يحارطباتك۵٩۶٧يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣۶يتعنص ياھ متسيس يحارط١١٢٢٠٣۵
داژن ينيسح داوج ديس- وج

 ديس،يريشب رتكد
 وج ينيسح سابع
 داوج ديس-
داژن ينيسح

.دوش هعلاطم ٩و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٠٧٣دھاش هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴۶١٢٠٧٧٨

 يزاف ياھ هعومجمدربراك١١٢٢٠٣۶
يزير همانربو يريگ ميمصترد

--رشن نابرهم١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨۶٠٠۴٠٧٠۶۶٩يجرف تجح ، رذآ لداعيزاف تيريدم ملعباتك١١٢۵٣يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠

 يشرگناب( ديلوت تيريدم ياھ متسيسباتك۶۶٣٢يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠هتفرشيپديلوت يزير همانرب١١٢٢٠٣٧
)هچراپکي

 ،نانويش زميج ، نوار ب  ي م ي ج
 نرا ھ  نا ج

 ، ير ف ن ض غ  يد ه م
يريغ ص  شور س

 و ملع هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧٩۶۴۴۵۴٣٧۶٩
تعنص

 زا(١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٠٧١
.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴ ،)۶-١٣ يادتبا ات لصف يادتبا

 ات١٠۵ ،٨٧ ات ٧٧ تاحفص ءزج هب(٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٢٨٣٣نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠٣٩٣٢٠٨روپ رغصا داوج دمحمهرايعم دنچ ياهيريگ ميمصتباتك۶۴۵۴يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣۶هناگدنچ ياھرايعماب يريگ ميمصت١١٢٢٠٣٨
)٢٨۶ات٢٧۶ و ٢۶٠ات ٢۵٢ ،١٩٠ات١۶۶ ،١۴٣ ات ١٢٧ ،١٢١
.دوش هعلاطم

 ياھ متسيس يحارط و ليلحتباتك۶۶۶١يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠اھ هداد تيريدمورتويپماك١١٢٢٠٣٩
رييغت لاح رد يايند رد يتاعالطا

يب تربار -رگنيز تس ويلبد ناج
درب يد نويتسا-نوسكج

روپانالوم حالف نسح
 -شخبدزيا م -
لاب نيرز

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩رگن يتآ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨۶٠٠۶٠٠۴٠٩٩

 و ملع هاگشناد١٣٧٢١٩٩٣١٠١٣١۴۴۴٠يناوريا اضردمحمديس)٢ دلج( فص ياھ متسيسباتك٨٧١٧يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠فص ياھ متسيس١١٢٢٠۴٠
تعنص

٨ ،)گنلرا ياھ لدم ناياپ ات ادتبا زا( ٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف٢١۵١
.دوش هعلاطم ٩ و

 يداصتقا يبايزرا ،اي،يسدنهم داصتقاباتك۶۶٠٨يحيرشت و يتستيرابجا٣٠٣٠هتفرشيپ يسدنهمداصتقا١١٢٢٠۴١
)ديدج شياريو( يتعنص ياھ هژورپ

 هاگشناد١٣٩۶٢٠١۶٩٧٨٩۶۴۶۴٣۵۶٧٠داژنوكسا يدهم دمحم
ريبكريما

.دوش هعلاطم ١۶ ات ٧ ياھ لصف٣٠٧٢

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١١٢٢٠۴٢
عيانص

 و يراكتبا ياھ متيروگلا دربراكباتك١١٢۵۴يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠
 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

 يسدنهم رد بختنم ثحابم١١٢٢٠۴٢
عيانص

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠٩٧٨۶٠٠١٢٨٠٠٣٠يحاتف زيورپيراكتباارف ياھ متيروگلاباتك٨٠۶۵يحيرشت و يتستيرايتخا
انيس يلعوب

--

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٢٠قيقحت شورورانيمس١١٢٢٠۴٣
 شزومآ( نيمأت هريجنز تيريدم١١٢٢١٠١

)روحم
 هريجنز تيريدم رد بختنم ثحابمباتك٩٧١۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

نيمأت
 يتورم يلع ،داژنرفعج دمحا

نايدسا هزئاف و يدابآ فيرش
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصف٢٧٣٠نابرهم١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨۶٠٠۵٨٢٢٨١٢

و يريگ ميمصت نيعم ياھ متسيس١١٢٢١٠٢
)روحم شزومآ( هربخ

 و ملع هاگشناد١٣٨٢٢٠٠٣٩۶۴۴۵۴۴۴٢٠يمظاك هرھز ،يرفنضغ يدهمهربخ ياھ متسيس ينابم و لوصاباتك۶۶٣٧يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶
تعنص

 ،)١۴٣ ات ٨۵ تاحفص(٢ ،)١۴ ات ١ تاحفص(١ ياھ لصف٣٣۵۵
 )۴۶٠ ات ٣۵٣تاحفص (۵ و ۴ ،)٢۴٩ ات١۴٩ تاحفص(٣
.دوش هعلاطم

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح١٢٢٠۶۵٨
)يرظن عبتت قيقحت( رانيمس١٣١۴٠٣٩

روحم شزومآ
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢
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ل اول 97-98
نيمسا




