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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يعيفش دوعسم -يوراس دوعسم يشيامزآ۶٩٨٢يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴يسدنهم تايضاير
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
 يناشاک ،هداز کلمتياو .م کنارفباتك٨٩۶٧يحيرشتيناربج١٣٠٣۶ تالايس كيناكم

راصح
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١ادرف ناهج -امن١٣٩٣٢٠١۴

 هعلاطم ١۶ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف١١٩٠ناركفتم١٣٩۵٢٠١۴يتسوپ مارهبزلوب يا ليئاخيم -لجنس لا سنويباتك۵٨٧۵يحيرشتيناربج٢٣٠٣۶ كيمانيدومرت
.دوش

 .Steven C. Chapra, Raymond Pباتك٨۵۵۵يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ يددع تابساحم
Canale

١٣٨٧٢٠٠٩Mcgraw-Hill 
Education، 
۶th Edition،

 ،٢۵ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ياھ لصف٩٧۴
.دوش هعلاطم ٣٢ و ٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶

 طقف(۵ لصف و )۴-۴ شخب ءزج هب(۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٠٩رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يميھاربا هرھزباتك١٠۵٩٩يحيرشتيلصا١٣٠٣٠هتسويپ ياھ طيحم كيناكم
.دوش هعلاطم )١-۵ شخب

 هاگشناد١٣٩۶٢٠١٧يناھاش اضر ريماباتك١٠٩٣۵يحيرشتيلصا١٣٠٣٠ هتفرشيپ تايضاير
 هجاوخ يتعنص
 نيدلاريصن
يسوط

دوش هعلاطم ١٣و ١٠ ،٨ ،۶ ،٢ ،١ ياھ لصف٣٠۴٣

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
-)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 -يمتسر رغصا يلعتيود ديويد -ارپورك نيا كنارفباتك۵٩٨٨يحيرشتيناربج١٣٠٣۶ ترارح لاقتنا
يزاريش ميرم

 هاگشناد١٣٩۵٢٠١۴
ناهفصا

١-۶ شخب زا ۶ لصف ،٣-۴ شخب ناياپ ات ۴ ،٣ ،٢ ،١ لوصف١٧٠۶
-٧ شخب ناياپ ات ١-٧ شخب زا ٧ لصف ،٣-۶ شخب ناياپ ات
.دوش هعلاطم ۴-٨ و ١-٨ ياھ شخب طقف ٨ لصف و ١-٢

 I. G. Currie١٣٨١٢٠٠٣Marcelباتك٩٢١۵يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ تالايس كيناكم
Dekker

 هعلاطم ١٢ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨۵٩
.دوش

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفAdrian Bejan١٣٨۴٢٠٠۶wiley٧۴٧باتك١٠۶٠٣يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ كيمانيدومرت
ديحو- يلضفلاوبا داوجAdrian Bejanباتك١٠۶٠١يحيرشتيلصا٣٠٣٠)يياجباج( هتفرشيپ ترارح لاقتنا

نانيمطا
 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴

 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴نايميظع اضردمحاگنايچ ويتسا ،نمفاھ سوالكباتك٧٧٢٠يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠)CFD(يتابساحم تالايس كيمانيد
 يتعنص
ناهفصا

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠هتفرشيپ ياھ زاگ كيمانيد
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠سنالوبروت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠يرامآ كيمانيدومرت
 يلخاد قارتحا ياھ روتوم
هتفرشيپ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠

 و ترارح( يژرنا رد هديزگرب ثحابم
)تالايس

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠٢٠)روحم شزومآ(١ يزرم ياھ هيال
هتفرشيپ يريگ هزادنا ياهشور
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠٢٠

 مثيم-يمساق يدهميچاپرآباتك١٠۶٠٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠)تيادھ(هتفرشيپ ترارح لاقتنا
ينيما

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧بالقنا ديما١٣٩٣٢٠١۴
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ل اول 97-98
نيمسا




