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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ٣٩٨١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴١۴٠٠١١٠يعيفش دوعسم -يوراس دوعسميسدنهم تايضاير۶٩٨٢يحيرشت و يتست٣٠٢۴يسدنهم تايضاير٣٩٨١١١١١۴١١
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلا٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٩٨١١٢٢٠۶۵٨
 يناشاک ،هداز کلمتياو .م کنارفتالايس کيناکم٨٩۶٧يحيرشت١٣٠٣۶ تالايس كيناكم٣٩٨١١٣١۵٠٢١

راصح
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١ادرف ناهج -امن١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴٨٩٠٧۶٨١

 شياريو -يسدنهم شرگناب -كيمانيدومرت۵٨٧۵يحيرشت٢٣٠٣۶ كيمانيدومرت٣٩٨١١٣١۵٠٢٢
موس

 هعلاطم ١۶ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ياھ لصف١١٩٠ناركفتم١٣٩۵٢٠١۴٩٧٨٩۶۴٩۵٩٨۵٨١يتسوپ مارهبزلوب يا ليئاخيم -لجنس لا سنوي
.دوش

 .٨۵۵۵Numerical Methods for EngineersSteven C. Chapra, Raymond Pيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ يددع تابساحم٣٩٨١١٣١۵٠٢۴
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

 طقف(۵ لصف و )۴-۴ شخب ءزج هب(۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٧٠٩رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴١۴٠٣۴٠١يميھاربا هرھز١ هتسويپ ياھ طيحم کيناکم١٠۵٩٩يحيرشت١٣٠٣٠هتسويپ ياھ طيحم كيناكم٣٩٨١١٣١۵٠٢٨
.دوش هعلاطم )١-۵ شخب

 هاگشناد١٣٩۶٢٠١٧٩٧٨٩۶۴٨٧٠٣۴٣۶يناھاش اضر ريماهتفرشيپ تايضاير١٠٩٣۵يحيرشت١٣٠٣٠ هتفرشيپ تايضاير٣٩٨١١٣١۵٠٢٩
 هجاوخ يتعنص
 نيدلاريصن
يسوط

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

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس٣٩٨١١٣١۵١٠١
 شياريو( ١ دلج امرگ لاقتنا رب يا همدقم۵٩٨٨يحيرشت١٣٠٣۶ ترارح لاقتنا٣٩٨١١٣١۵١۴٠

)مراهچ
 -يمتسر رغصا يلعتيود ديويد -ارپورك نيا كنارف

يزاريش ميرم
 هاگشناد١٣٩۵٢٠١۴٩٧٨٩۶۴٨۴٧۶٢٠٠

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

 ,٩٢١۵Fundamental Mechanics of Fluidsيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ تالايس كيناكم٣٩٨١١٣١۵٢۶۶
Third Edition

I. G. Currie١٣٨١٢٠٠٣٨٢۴٧٠٨٨۶۵Marcel 
Dekker

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

-١٠۶٠٣Advanced Engineeringيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ كيمانيدومرت٣٩٨١١٣١۵٢۶٧
Thermodynamics Third Edition

Adrian Bejan١٣٨۴٢٠٠۶٩٧٨٠۴٧١۶٧٧۶٣۵wiley٧۴دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧.

ديحو- يلضفلاوبا داوجAdrian Bejan)موس شياريو(تفرمھ يامرگ لاقتنا١٠۶٠١يحيرشت٣٠٣٠يياجباج ترارح لاقتنا٣٩٨١١٣١۵٣٣١
نانيمطا

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨٩۶۴٣٨۶١۵٨٢
 يسودرف
دهشم

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

 يارب يتابساحم تالايس كيمانيد٧٧٢٠يحيرشت١٣٠٣٠يتابساحم تالايس كيمانيد٣٩٨١١٣١۵٣٣٢
)لوا دلج( ناسدنهم

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴٩۶۴۶٠٢٩٣۵۴نايميظع اضردمحاگنايچ ويتسا ،نمفاھ سوالك
 يتعنص
ناهفصا

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

 مثيم-يمساق يدهميچاپرآتيادھ ترارح لاقتنا١٠۶٠٢يحيرشت٣٠٣٠تيادھ ترارح لاقتنا٣٩٨١١٣١۵٣٣٣
ينيما

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧بالقنا ديما١٣٩٣٢٠١۴٩٧٨۶٠٠۶٨٩۶١٨٢

 يارب يتابساحم  تالايس  کيمانيد١١٧٢٣يحيرشت٢٣٠٣٠ يتابساحم تالايس كيمانيد٣٩٨١١٣١۵٣٣۴
)مود دلج(   ناسدنهم

 هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴۶٠٢٩٣٨۵نايميظع اضردمحاگنايچ ،نمفاھ
 يتعنص 
ناهفصا 

دوش هعلاطم ١٨ لصف٣۵٧٧

 يارب يتابساحم تالايس كيمانيد٧٧٢٠يحيرشت٢ يتابساحم تالايس كيمانيد٣٩٨١١٣١۵٣٣۴
)لوا دلج( ناسدنهم

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴٩۶۴۶٠٢٩٣۵۴نايميظع اضردمحاگنايچ ويتسا ،نمفاھ سوالك
 يتعنص
ناهفصا

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۴

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠يژرنا لاقتنا رد بختنم ثحابم٣٩٨١١٣١۵٣٣۵
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠عشعشت ترارح لاقتنا٣٩٨١١٣١۵٣٣۶
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠زاف ود ياهنايرج٣٩٨١١٣١۵٣٣٧
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠يبرجت تالايس كيناكم٣٩٨١١٣١۵٣٣٨
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