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يلمعيروئتعت
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ٣٩٨١١١١١٢٩٧
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١٩٧٨۶٠٠٩٠۵١٠۶٩-ميرکلا نآرقلا٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٩٨١١٢٢٠۶۵٨
لصف ،١٣-٣ شخب ٣ لصف زج هب ۶ لصف ناياپ ات ١ لصف زا٣٣۵ادرف ناهج - امن١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨۶٠٠۵٠۶٨۵٠۴ييانيس انيسگيرك .يج .لا - مايرم .لا .يج)يسدنهم كيناكم ( كيمانيد۵٩٠١يحيرشت۴٠۴٨كيمانيد٣٩٨١١٣١۵٠١٣

دوش هعلاطم ۴-٧ ،۴-۶ ياھ شخب ۴
 ،ريب.يدلانيدرفحلاصم تمواقم۶٣٢٨يحيرشت٢٢٠٢٠ حلاصم تمواقم٣٩٨١١٣١۵٠٢٠

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

 و ١٠ ،)۴-٩ ات ١-٩ ياھ شخب ءزج هب( ٩ ،٧ ياھ لصف١٢٩٢ناركفتم١٣٩۵٢٠١۴۶٧٨٩۶۴۶١٣٢٧٩۵يتسوپ مارهب
.دوش هعلاطم ١١
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 ،٢۵ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ياھ لصف٩٧۴
.دوش هعلاطم ٣٢ و ٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶

 ١٠٠٨٨ADVANCED MECHANICS OFيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ حلاصم تمواقم٣٩٨١١٣١۵٠٢٧
MATERIALS

Arthur P. Boresi,Richard J. 
Shmidt

١٣٨١٢٠٠٣٩٧٨٠۴٧١۴٣٨٨١۶John willy 
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.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 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

 ٨۴٧٧Analytical DynamicsHaim Baruh١٣٧۶١٩٩٧٩٧٨٠٠٧٣۶۵٩٧٧٠McGraw-Hillيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ كيمانيد٣٩٨١١٣١۵٠۴١
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

--٨۵٧٨System Dynamics-۴th EditionKatsuhiko Ogata١٣٨٢٢٠٠٣Prentice Hallيحيرشت٣٠٣٠يكيمانيد ياھ متسيس٣٩٨١١٣١۵٠٩٨
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶رانيمس٣٩٨١١٣١۵١٠١
 -يتعيرش اضردمحمدنيلرگس .ج .يراليدربراك دودحم يازجا ليلحت۶٠۴١يحيرشت١٣٠٣٠ دودحم ءازجا شور٣٩٨١١٣١۵١١٢

نيزرف دمحم
 هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴۶٠٢٩۵۵٢
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.دوش هعلاطم ٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶
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 هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴
.دوش

 يلع ديس - يدزي قداص داليم٢ يازجا يحارط١٠۶٩٠يحيرشت٢٣٠٣۶ ازجا يحارط٣٩٨١١٣١۵١٢۶
يمتسر يفيطل

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶٩٧٨٩۶۴١۴٠۴٢۵۵

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠هتيسيتسالپ٣٩٨١١٣١۵٣٠٣
 هب(۴ ؛)۴-٣-٣ شخب ناياپ ات ات ادتبا زا( ٣ ،٢ ياھ لصف٢٧١۴نارهت هاگشناد١٣٩۵٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٠٣۶۶٢٨٨قيدص يكاخ يلعنردم لرتنك لوصا۶۴٢٨يحيرشت١٣٠٣٠هتفرشيپ لرتنك٣٩٨١١٣١۵٣٠۶

 ناياپ ات ادتبا زا( ٨ و٧ ،۶ ،۵ ،)۴-۴ و۵-٣-۴ ياھ شخب ءزج
دوش هعلاطم )۵-٨ شخب

 رشن زکرم١٣٨۴٢٠٠۵٩۶۴٠١١٢٢٢۴يلضف ريما يلعنملوا .ج ديويدکيناکم يسدنهم رد يحارط١٠۶٠٩يحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ يسدنهم يحارط٣٩٨١١٣١۵٣٠٧
يھاگشناد

--

--نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴٠٣۵۶١٢٣وگتسار سابعنمزيار تربرھيدربراک و يرظن هتيسيتسالا١٠۵٩٨يحيرشت١٣٠٣٠هتيسيتسالا يروئت٣٩٨١١٣١۵٣٠٨
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت١٣٠٣٠تسكش كيناكم٣٩٨١١٣١۵٣٠٩
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠هتسوپ و قرو يروئت٣٩٨١١٣١۵٣١٠
--نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣٩٧٨٩۶۴٠٣۶۴٧۵٨يدنرز روپدمحم ميھاربادمحميطخريغ يزاس هنيهب١١٧٢۶يحيرشت٣٠٣٠هنيهب يحارط٣٩٨١١٣١۵٣١١
 هب هتفرشيپ تخاس و يحارط٣٩٨١١٣١۵٣١٢

هنايار كمك
 ٣rd EditionP.Radhakrishnan ٨۴٨۵CAD/CAM/CIMيحيرشت٣٠٣٠
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international 
publicat

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

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠يحارط رد بختنم ثحابم٣٩٨١١٣١۵٣١٣
 ١١٧٢۵Introduction to Composite Materialsيحيرشت٣٠٣٠هتفرشيپ بكرم داوم كيناكم٣٩٨١١٣١۵٣١۴

Design
Ever J. Barbero١٣٨٩٢٠١١٩٧٨١۴٣٩٨٩۴١٣٢CRC press 

taylor
دوش هعلاطم ٩ و٧ ،۶ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصف٣۵٧۶

----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠اھراتخاس ونان كيناكم٣٩٨١١٣١۵٣١۵
----١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودب٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣٠يحارط نيون ياھ يروئت٣٩٨١١٣١۵٣١۶
 ١١٧٢۴Mechanical Behavior of MaterialsMarc André Meyers١٣٨٧٢٠٠٩٩٧٨٠۵٢١٨۶۶٧۵٠Cambridgeيحيرشت٣٠٣٠تسكش و يگتسخ ،شزخ٣٩٨١١٣١۵٣١٧

University 
Press

.دوش هعلاطم ١۴و١٣ ،٩ ،٨ ،٧ ياھ لصف٣٣٢٨

 ياھ متسيس نانيمطا تيلباق يبايزرا١٠٨٢٠يحيرشت٣٠٣٠يكيناكم ءازجا نانيمطا تيلباق٣٩٨١١٣١۵٣١٨
 شياريو)اھ شور و ميھافم( يسدنهم
مود

 تاراشتنا١٣٩۴٢٠١۵٩٧٨٩۶۴۴۶٣٠۴٨٠۴نايئاضر نسحمنلآ دلانور ،نوتليب يور
 يتعنص
ريبکريما

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶
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