
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتكيناكم يسدنهم-١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيدربراك يحارط-كيناكم يسدنهم-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:١۵ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
لصف ،١٣-٣ شخب ٣ لصف زج هب ۶ لصف ناياپ ات ١ لصف زا٣٣۵ادرف ناهج - امن١٣٩۴٢٠١۵ييانيس انيسگيرك .يج .لا - مايرم .لا .يجباتك۵٩٠١يحيرشتيناربج۴٠۴٨كيمانيد

دوش هعلاطم ۴-٧ ،۴-۶ ياھ شخب ۴
 ،ريب.يدلانيدرفباتك۶٣٢٨يحيرشتيناربج٢٢٠٢٠ حلاصم تمواقم

 ،نوتسناج.لسار.يا
كروزام.فاديويد ،فلويد.يتناج

 و ١٠ ،)۴-٩ ات ١-٩ ياھ شخب ءزج هب( ٩ ،٧ ياھ لصف١٢٩٢ناركفتم١٣٩۵٢٠١۴يتسوپ مارهب
.دوش هعلاطم ١١

 .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

 .Arthur P. Boresi,Richard Jباتك١٠٠٨٨يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ حلاصم تمواقم
Shmidt

١٣٨١٢٠٠٣John willy 
and Sons Inc

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ياھ لصف٢٣۴٧

 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

 Haim Baruh١٣٧۶١٩٩٧McGraw-Hillباتك٨۴٧٧يحيرشتيصصخت٣٠٣٠هتفرشيپ كيمانيد
Science 

Engineerin

 شخب ءزج هب( ٣ ،٢ ،)٧-١ شخب رخآ ات( ١ ياھ لصف١٧٨٧
.دوش هعلاطم ۴ و )٧-٣ و ۶-٣ ياھ

 تاشاعترا -هتفرشيپ تاشاعترا
دتمم ياھ متسيس

.دوش هعلاطم ٧ لصفLeonard Meirovitch١٣٧۵١٩٩۶Prentice Hall۶۶۶باتك٨۵۶٠يحيرشتيصصخت٣٠٣٠

 تاشاعترا -هتفرشيپ تاشاعترا
دتمم ياھ متسيس

 ينف -بارهش١٣٩٢٢٠١٣يتسوپ مارهبنوسمات .ت مايليوباتك٨۶۵۵يحيرشتيصصخت
ناينيسح

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،٩ ياھ لصف١٢٠٧

--Katsuhiko Ogata١٣٨٢٢٠٠٣Prentice Hallباتك٨۵٧٨يحيرشتيصصخت٣٠٣٠يكيمانيد ياھ متسيس
 ياھ متسيس رد لادوم زيلانآ
)روحم شزومآ(يكيناكم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيباختنا يصصخت٢٠٢٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
 تاشاعترا -هتفرشيپ تاشاعترا
يقافتا

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٣٠

 ءزج هب( ۴ ؛)۴-٣-٣شخب ناياپ ات ادتبا زا( ٣ ،٢ياھ لصف٢٠٩۴نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۵قيدص يكاخ يلعباتك۶۴٢٨يحيرشتيصصخت٣٠٣٠هتفرشيپ راكدوخ لرتنك
 ناياپ ات ادتبا زا( ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،)۴-۴و-۵-٣-۴ ياھ شخب
.دوش هعلاطم )۵-٨شخب

-)يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 رشن زکرم١٣٨۴٢٠٠۵يلضف ريما يلعنملوا .ج ديويدباتك١٠۶٠٩يحيرشتيصصخت٣٠٣٠هتفرشيپ ءازجا يحارط
يھاگشناد

--

 -يتعيرش اضردمحمدنيلرگس .ج .يرالباتك۶٠۴١يحيرشتيصصخت١٣٠٣٠ دودحم ءازجا شور
نيزرف دمحم

 هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵
ناهفصا

،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٣١٧٠
.دوش هعلاطم ٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٣٠يكيناكم تاعطق هنيهب يحارط
 ،وگتسار سابعنمدرا روترآ ، رودنس جروجباتك٨٠٢٨يحيرشتيصصخت٣٠٣٠هتفرشيپ ياھ مزيناكم يحارط

تاهيھ يدهمدمحم
--نازادرپرون١٣٨٩٢٠١٠

 هزئاف،يرادقم يلعگيرك ناجباتك٨٧٨۶يحيرشتيصصخت٣٠٣٠كيمانيد و كيتامنيس :كيتابر
ييارخفريم

 هسسوم١٣٩۴٢٠١۵
 تاراشتنا
 يملع
نص هاگشناد

 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴
.دوش

شزومآ(يا هليم تالاصتا كيتامنيس
)روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيباختنا يصصخت٢٠٢٠

 يلع ديس - يدزي قداص داليمباتك١٠۶٩٠يحيرشتيناربج٢٣٠٣۶ ازجا يحارط
يمتسر يفيطل

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩۴١ : دورو مرتكيناكم يسدنهم-١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩۴١ : نوناق لامعا مرتيدربراك يحارط-كيناكم يسدنهم-١١ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٩:١۵ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
تسكشو يگتسخ ،شزخ
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيباختنا يصصخت٢٠٢٠

 شزومآ(يراكنغور كيمانيدورديھ
)روحم

 هاگشناد١٣٧٧١٩٩٨يميحر ناردارب رغصاکارمھ درانربباتك٧٨٨٨يحيرشتيباختنا يصصخت٢٠٢٠
 يسودرف
دهشم

 هعلاطم ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ياھ لصف١۵۵٢
.دوش

 يحارط رد بختنم ثحابم
يدربراك

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٢۴اھ هتسوپ و اهقرو يروئت
--نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵وگتسار سابعنمزيار تربرھباتك١٠۵٩٨يحيرشتيصصخت٣٠٢۴هتيسيتسالا
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيصصخت٣٠٣٠هتيسيتسالپ
 ميھاربا -يروصنم نسحدمحم يشيامزآ١٠٣۵٨يحيرشت و يتستيناربج٣٠٣٠كيتاموتا لرتنك

هداز يفاحص
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶
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