
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف_١٣ : هدکشناد
٣٩۶١ : دورو مرتكيناكم يسدنهم_١۵ : يشزومآ هورگ
٣٩۶١ : نوناق لامعا مرتديلوتو تخاس-كيناكم يسدنهم_٠٩ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٢:٣۴ - ١٣٩٨/٠۶/٠٩ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانكباشيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ٣٩٨١١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلا٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٩٨١١٢٢٠۶۵٨
 هاگشناد١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴٨٧٠٣۴٣۶يناھاش اضر ريماهتفرشيپ تايضاير١٠٩٣۵يحيرشت١٣٠٣٠ هتفرشيپ تايضاير٣٩٨١١٣١۵٠٢٩

 هجاوخ يتعنص
 نيدلاريصن
يسوط

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

 -يتعيرش اضردمحمدنيلرگس .ج .يراليدربراك دودحم يازجا ليلحت۶٠۴١يحيرشت١٣٠٣٠ دودحم ءازجا شور٣٩٨١١٣١۵١١٢
نيزرف دمحم

 هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴۶٠٢٩۵۵٢
ناهفصا

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

 هاگشناد١٣٩٢٢٠٠٩٩٧٨٩۶۴۶٠٢٩۶۶٨يناكرسيوت نيسح)مود تساريو (تازلف نداد لكش۵٩٨٩يحيرشت٣٠٣٠تازلف يھد لكش٣٩٨١١٣١۵٢٠۵
ناهفصا

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

 رشن زكرم١٣٩٧٢٠١٨٩٧٨٩۶۴٠١١١۴۶٨يديهش هرهشرتيد جروجيكيناكم يژولاتم۶٠٧١يحيرشت٣٠٣٠ديلوترد يژرولاتم٣٩٨١١٣١۵٢٠۶
يھاگشناد

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

 هلادبع - يبسامهط مظاكديلوت ياھ شور١١٣٢٢يحيرشت٢١٢٠٣٢هاگراك و ديلوت ياهشور٣٩٨١١٣١۵٢١١
يردنكسا

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴١۴٠۴۶٩٩

 لكش رييغت و يلمع هتيسيتسالپ٣٩٨١١٣١۵٢١٢
تازلف

 هسسوم١٣٩٧٢٠١٨٩٧٨٩۶۴٢٠٨١٠٨٠يلضفا اضردمحملدك ،دروفساھيژرولاتم و كيناكم تازلف نداد لكش١٠۶٨۵يحيرشت٣٠٣٠
 تاراشتنا
 يملع
 هاگشناد
فيرش يتعنص

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

 ياهنيشام يسيون همانرب و يژولونكت۶١۴٧يحيرشت٢٠١۶يددع لرتنك ياھ نيشام٣٩٨١١٣١۵٢٢٠
CNC

--حارط١٣٩٢٢٠١٣٩۶۴٧٠٨٩٠۵٨داژن يلو هلادبعرنگاو هلراھ ريام تسروھ

 و اهتسب و ديق تخاس و يحارط٣٩٨١١٣١۵٢٢٢
نيمارف

--ناکلم١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۶۵٩٨۴٢٣۶٩يدبيم يديشر -حادميسرپ ياھ بلاق و اھدنب و ديق يحارط٩٩٧٠يحيرشت٣٠٢۴

 .٨۵۵۵Numerical Methods for EngineersSteven C. Chapra, Raymond Pيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ يددع تابساحم٣٩٨١١٣١۵٢۶١
Canale

١٣٨٧٢٠٠٩٩٧٨٠٣٩٠٩۵٠٨٠٢Mcgraw-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

 ،Automation، Production Systems(٨۴۶٠يحيرشت٣٠٣٠يتعنص ديلوت ياھ متسيس٣٩٨١١٣١۵٢۶٢
and Computer-Integrated 

Manufacturing (٢nd Edition

Mikell P.Groover١٣٧٨١٩٩٩٩٧٨٠١٣٠٨٨٩٧٨٢Prentice Hallهعلاطم١۶ و١۵ ،١۴ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧١١ 
دوش

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس٣٩٨١١٣١۵٢٧٧
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠يرتويپماك يزاس هيبش٣٩٨١١٣١۵٢٧٨
--نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠٣۶۴٧۵٨يدنرز روپدمحم ميھاربادمحميطخريغ يزاس هنيهب١١٧٢۶يحيرشت٣٠٣٠ديلوت و يحارط رد يزاس هنيهب٣٩٨١١٣١۵٢٧٩
 ١١٧٢٧Introduction to Robotics: Mechanicsيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ كيتابر٣٩٨١١٣١۵٢٨٠

and Control, Third Edition
John J. Craig١٣٨٣٢٠٠۵١٣١٢٣۶٢٩۶Pearson 

Education
--

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ يددع لرتنك ياهنيشام٣٩٨١١٣١۵٢٨١
 ،Automation، Production Systems(٨۴۶٠يحيرشت٣٠٣٠ديلوت رد نويساموتا٣٩٨١١٣١۵٢٨٣

and Computer-Integrated 
Manufacturing (٢nd Edition

Mikell P.Groover١٣٧٨١٩٩٩٩٧٨٠١٣٠٨٨٩٧٨٢Prentice Hallو٢۵ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٢ ،١١ ،٧ ،۵ ،٣ ،١ ياھ لصف٢٧١٢ 
دوش هعلاطم ٢۶

 و ديلوت لرتنك و يزير همانرب٣٩٨١١٣١۵٢٨۴
)روحم شزومآ( تيفيك

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٢٠٢٠)روحم شزومآ( بختنم ثحابم٣٩٨١١٣١۵٢٨۵
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتت و قيقحت( رانيمس٣٩٨١١٣١۵٢٨۶
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ برخم ريغ ياهنومزآ٣٩٨١١٣١۵٣٣٩
 كمك هب هتفرشيپ تخاس يحارط٣٩٨١١٣١۵٣۴٠

رتويپماك
 ٣rd EditionP.Radhakrishnan ٨۴٨۵CAD/CAM/CIMيحيرشت٣٠٣٠

S.Subramanyan V.Raju
١٣٨۶٢٠٠٧New age 

international 
publicat

 هعلاطم ١٧ و١۴ ،١٣ ،١١ ،٩ ،٧ ،۶ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧١٣
دوش

 و ديلوت لرتنك و يزير همانرب٣٩٨١١٣١۵٣۴١
تيفيك

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠

 هب(۴ ؛)۴-٣-٣ شخب ناياپ ات ات ادتبا زا( ٣ ،٢ ياھ لصف٢٧١۴نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٠٣۶۶٢٨٨قيدص يكاخ يلعنردم لرتنك لوصا۶۴٢٨يحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ لرتنك٣٩٨١١٣١۵٣۴٢
 ناياپ ات ادتبا زا( ٨ و٧ ،۶ ،۵ ،)۴-۴ و۵-٣-۴ ياھ شخب ءزج
دوش هعلاطم )۵-٨ شخب

 ياهمتسيس و يعونصم شوھ٣٩٨١١٣١۵٣۴٣
هربخ

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠گولانآ لرتنك٣٩٨١١٣١۵٣۴۴
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠لاتيجيد لرتنك٣٩٨١١٣١۵٣۴۵
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رون مايپ هاگشناد
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 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
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 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ كيتاموين و كيلورديھ٣٩٨١١٣١۵٣۴۶
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠تازلف نداد لكشزيلانآ٣٩٨١١٣١۵٣۴٧
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠يراكشوج٣٩٨١١٣١۵٣۴٨
 يراك نيشام و يسانشرازبا٣٩٨١١٣١۵٣۴٩

هتفرشيپ
 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴۴۶٢٠٨۴٢رفزار اضردمحميسانشرازبا و يراك نيشام لوصا۶۶٠٧يحيرشت٣٠٣٠

ريبكريما
--
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