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يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
 هاگشناد١٣٩۶٢٠١٧يناھاش اضر ريماباتك١٠٩٣۵يحيرشتيلصا١٣٠٣٠ هتفرشيپ تايضاير

 هجاوخ يتعنص
 نيدلاريصن
يسوط

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

 هاگشناد١٣٩٢٢٠٠٩يناكرسيوت نيسحباتك۵٩٨٩يحيرشتيصصخت٣٠٣٠تازلف يھد لكش
ناهفصا

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

 رشن زكرم١٣٩۴٢٠١٣يديهش هرهشرتيد جروجباتك۶٠٧١يحيرشتيلصا٣٠٣٠ديلوترد يژرولاتم
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،١ ياھ لصف٩١٩

.دوش هعلاطم ١۵ لصف ناياپ ات ۵ لصف زا٢٨٩٨شنمرف١٣٩۵٢٠١٣قنور ميرم و يحيسم سپيلاباتك۵٨١۶يحيرشتيناربج٢١٢٠٣٢هاگراك و ديلوت ياهشور
 لكش رييغت و يلمع هتيسيتسالپ
تازلف

 هسسوم١٣٩٣٢٠١۴يلضفا اضردمحملدک ،دروفساھباتك١٠۶٨۵يحيرشتيناربج٣٠٣٠
 تاراشتنا
 يملع
 هاگشناد
فيرش يتعنص

.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧۶٩

و ملع هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يحاير دمحمباتك٩٩٧۵يحيرشتيناربج٣٠٢۴)NDT( برخم ريغ ياهشيامزآ
تعنص

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

 و اهتسب و ديق تخاس و يحارط
نيمارف

--ناکلم١٣٩۴٢٠١۵يدبيم يديشر -حادمباتك٩٩٧٠يحيرشتيناربج٣٠٢۴

 .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

 هعلاطم١۶ و١۵ ،١۴ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفMikell P.Groover١٣٧٨١٩٩٩Prentice Hall٢٧١١باتك٨۴۶٠يحيرشتيلصا٣٠٣٠يتعنص ديلوت ياھ متسيس
دوش

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴رفزار اضردمحمباتك۶۶٠٧يحيرشتيصصخت٢١٢٠١۶يراك نيشام و يسانشرازبا
ريبكريما

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠يرتويپماك يزاس هيبش
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠ديلوت و يحارط رد يزاس هنيهب
-Sandler١٣٧٧١٩٩٨Academicباتك٨۵۶٨يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠هتفرشيپ كيتابر

Press
--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠هتفرشيپ يددع لرتنك ياهنيشام
 كمك هب تخاس و يحارط
هتفرشيپ رتويپماك

 P.Radhakrishnanباتك٨۴٨۵يحيرشتيرايتخا يصصخت٢١٢٠١۶
S.Subramanyan V.Raju

١٣٨۶٢٠٠٧New age 
international 

publicat

 هعلاطم ١٧ و ١۴ ،١٣ ،١١ ،٩ ،٧ ،۶ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٢١۶
.دوش

 و٢۵ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٢ ،١١ ،٧ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصفMikell P.Groover١٣٧٨١٩٩٩Prentice Hall٢٧١٢باتك٨۴۶٠يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣٠ديلوت رد نويساموتا
دوش هعلاطم ٢۶

 و ديلوت لرتنك و يزير همانرب
)روحم شزومآ( تيفيك

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠٢٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٢٠٢٠)روحم شزومآ( بختنم ثحابم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس
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