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يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،٧ ،١ راتفگ١٢٣٩رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يناگداچ ينابر ارذعيعطق۴٩٨٧يحيرشت و يتستيناربج٢٠١۶يمومع يميشويب
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
 نو كيردنھ ،تيمسا كام فزوجباتك٧۶٠٨يحيرشتيناربج٢٣٠٣۶ يميش يسدنهم كيمانيدومرت

سن
 داهج١٣٩٢٢٠١٣يسابلك روصنم

 يھاگشناد
 هاگشناد(
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 دلج زا .دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ لصف :لوا دلج زا١٨٨
.دوش هعلاطم ١٣ و ١٢ لصف : مود

 يل نراو ،تيمسا دنلويلك نايلوجباتك۶٠۴٠يحيرشتيناربج٢٢٠٢٠ تالايس كيناكم
تيرھ رتيپ ،بيكم

 باتك١٣٩١٢٠١٢يتسوپ مارهب
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٨ لصف١٣١٢

.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ،۶ ،۴ ياھ لصف١١٠١نازادرپون١٣٩٣٢٠١۴يراظتنا اضريلعيلياو نيماجنب،رتيرتسا ليالروتكيوباتك۶١٨١يحيرشتيناربج٢ تالايس كيناكم
 هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨يبوط نيسحباتك۵٩٨۵يحيرشتيناربج٢٣٠٣۶ ترارح لاقتنا

ناهفصا
.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢

 -هداز كلم اضرمالغنملوھ پيليف كجباتك۶٧۵٣يحيرشتيناربج٢ ترارح لاقتنا
يناشاك نيسحدمحم
راصح

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ و ٨ ياھ لصف١١٨١ادرف ناهج١٣٨۵٢٠٠۶

.دوش هعلاطم ١۴ و ١٠ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٧۶٣رون مايپ١٣٩١٢٠١٢رهپس هتسياش -داژن يرسفا انيم يشيامزآ۵۶٠۶يحيرشت و يتستيناربج٢٠٢٠يمومع يژولويبوركيم
ياھدنيآرف و يتعنص يژولويبوركيم
يريمخت

 شرآ ـ  يوضترم يلعناگروم .لا لين زتيو .يج لكيامباتك٨٠٨۴يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠
يكچوك

 هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ١۴ و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۵٠

ياھدنيآرف و يتعنص يژولويبوركيم
يريمخت

 Bailey, J. and Ollis, D.F١٣۵۵١٩٧۶McGraw-Hillباتك٨۴٨٠يحيرشت و يتستيرايتخا
Inc.,US

 هعلاطم ٣٠۵ هحفص ات ٢٧٧ هحفص زا ۵/١٠ شخب ۵ لصف١۵١۶
دوش

ياھدنيآرف و يتعنص يژولويبوركيم
يريمخت

 Michael L Shuler and Fikretباتك٨۴٨١يحيرشت و يتستيرايتخا
Kargi

١٣٧٩٢٠٠٠Prentice Hall١۵۴دوش هعلاطم )۵-٨ و ۴-٨ ،٣-٨ ،٢-٨( ٨ ،۴ ياھ لصف٩.

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧نارهت هاگشناد١٣٨٣٢٠٠۴يمطاف هرهشباتك۶۵١٣يحيرشتيلصا٣٠٣٠هتفرشيپ يسدنهم تايضاير
 Michael L Shuler and Fikretباتك٨۴٨١يحيرشت و يتستيلصا٣٠٣٠يياذغ عيانص رد لاقتنا ياھ هديدپ

Kargi
١٣٧٩٢٠٠٠Prentice Hall١۵١۵دوش هعلاطم ) ۴ ، ٣ ( ۴ شخب ٣ لصف.

 P. L. Doran١٣٧٣١٩٩۴Academicباتك٨۴٨٢يحيرشت و يتستيلصايياذغ عيانص رد لاقتنا ياھ هديدپ
Press

.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ياھ لصف١١۵٨

 Bird, R.B., Stewart, W.E. andباتك٨۵٩٩يحيرشت و يتستيلصايياذغ عيانص رد لاقتنا ياھ هديدپ
Lightfoot, E.N

١٣٨۴٢٠٠۵John Wiley & 
Sons, Inc

.دوش هعلاطم ١١ و ٩ ،۵ ،٢ ،١ ياھ لصف٩٠٠

 عيانص ياھدنيآرف تايلمع يحارط
يياذغ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠يياذغ داوم هتفرشيپ ياھدنيآرف
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠يياذغ يژولونكتويب
 -يدابآ دادغب ينيسح يجاح اضر يشيامزآ۵۴٨٠يحيرشت و يتستيرايتخا٣٠٣٠اهميزنآ يژولونكت

دار عمال دازهب
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠

 رد يزاس هيبش و يزاس لدم
يياذغ عيانص

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
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