
لیست کتابهای موجود در کتابخانه مؤسسه آموزش عالی کادوس

مترجممؤلفنام کتابنمايهشماره ثبت<

کـايَ چيبى هضوؼػليؿيبضيبت همؼهبتي1898138

1898139

هـتضي - ُْىوٌؼ مـػاؿ- فـفيي صبري روييؼيرْئل ُبك- ّيـ .هْؿيل ػي- تْهبك.رْؿد ة لنوت اّل1د- صنبة ػيفـاًنيل ّ اًتگـال ّ ٌُؼمَ تضليلي

ػلي امالهي عْفاًي- ثـاتي

1898140

هـتضي - ُْىوٌؼ مـػاؿ- فـفيي صبري روييؼيرْئل ُبك- ّيـ.هْؿيل ػي- تْهبك.رْؿد ة لنوت ػّم1د - صنبة ػيفـاًنيل ّ اًتگـال ّ ٌُؼمَ تضليلي

ػلي امالهي عْفاًي- ثـاتي

1898141

هـتضي - ُْىوٌؼ مـػاؿ- فـفيي صبري روييؼيرْئل ُبك- ّيـ.هْؿيل ػي- تْهبك.رْؿد ة2د - صنبة ػيفـاًنيل ّ اًتگـال ّ ٌُؼمَ تضليلي

ػلي امالهي عْفاًي- ثـاتي

غالهـضب رِبًيبُلْ- ثِـّف ػاًييبىامتفْى ّلفـم(ًـم افقاؿ هضبمجبت ػؼػي)هتوتيکب 1898142

1898143

هٌيژٍ ؿُجـ، رالل الؼيي پبىبيي ؿاػ، ػکتـ هضوؼ کـيي.ؿاثـت ؿفًيک، ػيْيؼ ُبليؼي، کٌت اك1د - فيقيک ُبليؼي

عـهي

1898144

هضوؼؿضب ثِبػؿي، ػکتـ رالل الؼيي پبىبيي ؿاػ، کـيي.ؿاثـت ؿفًيک، ػيْيؼ ُبليؼي، کٌت اك2د - فيقيک ُبليؼي

ػکتـ هضوؼ عـهي

1898145

هضوؼؿضب ثِبػؿي، ػکتـ رالل الؼيي پبىبيي کـيي.ؿاثـت ؿفًيک، ػيْيؼ ُبليؼي، کٌت اك3د - فيقيک ُبليؼي

ؿاػ،ػکتـ هضوؼ عـهي

1898146

هضوؼؿضب ثِبػؿي، ػکتـ رالل الؼيي پبىبيي ؿاػ، کـيي.ؿاثـت ؿفًيک، ػيْيؼ ُبليؼي، کٌت اك4د - فيقيک ُبليؼي

ػکتـ هضوؼ عـهي

1898147

افييي هيٌْ- هصغفي کيبًي- پيوبى کبهيبؿ- ىِـام فـُبػ- صني ػجبمي مُْب- اصغـ امؼالِيثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ (1)آهْفه فيقيک 

1898148

- هضوؼرالل لِـهبًي- اهيـ پْيبى لـيت- ػلي اصغـ ثگلْ- فـىيؼ ؿمْلي- عنـّ اؿغْاًي فـػثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ (2)آهْفه فيقيک 

افييي هيٌْ- ميؼػلي هيـًْؿي- ػلي اصغـ هضوؼي - هصغفي کيبًي

1898149

- رؼفـ هفتبس- هضني عبلت هِـ - هضوؼرالل لِـهبًي- پـيٌبف ؿاػهِـ- عنـّ اؿغْاًي فـػ ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ (3)آهْفه فيقيک 

ؿّثي ُْاًنيبى

1898150

پيوبى - هضني عبلت هِـ- پـيٌبف ؿاػهِـ- ًصـاهلل افبضل-  اصغـ امؼالِي0عنـّ اؿغْاًي فـػثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ (1ّ2)آهْفه فيقيک 

ؿّثي ُْاًنيبى- ػلي هيـًْؿي- رؼفـ هفتبس- هصغفي کيبًي- کبهيبؿ

ػلي اکجـ ػبلن فاػٍميوْؿ ليپ ىْتلؿيبضيبت گننت1898151َ

ػلي اکجـ ػبلن فاػٍػيپـيوب. ثْيل، ؿيچبؿػ مي. ّيليبم اي هؼبالت ػيفـاًنيل همؼهبتي ّ هنبئل همؼاؿ هـفي1898152

ًيکْکبؿ، هنؼْػ(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)ؿيبضيبت هٌِؼمي1898153

ثِوي ػقيقي- هنؼْػ ًيکْکبؿآهبؿ ّ اصتوبالت کبؿثـػي1898154

ثِقاػ عؼاکـهي1د - (کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)ؿيبضيبت کبؿثـػي ّ ػؼػي 1898155

ثِقاػ عؼاکـهي2د - (کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)ؿيبضيبت کبؿثـػي ّ ػؼػي 1898156

ػجؼاهلل ىيؼفـؿيبضيبت هٌِؼمي1898157

هضوؼ صني ًيبعي1الکتـًّيک1898158

هضوؼ صني ًيبعي1د - 2الکتـًّيک1898159

هضوؼ صني ًيبعي2د - 2الکتـًّيک1898160

ػلي هيـػيمي1د - هجبًي الکتـًّيک1898161

ػلي هيـػيمي2د - هجبًي الکتـًّيک1898162

هصغفي تمْي کٌي- هبُـط همصْػي(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)فثبى تغصصي ثـق1898163

هؼيؼ هيگلي- هضوؼ صني هٌصْؿي(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)هٌِؼمي ثـق -مينتن ُبي کٌتـل عغي1898164

هضوؼ صني ًيبعي3الکتـًّيک1898165

هضوْػ ػيبًيکبتنْ ُيکْ اّگبتب(matlab)هتلت ػؿ هٌِؼمي کٌتـل1898166

هضوْػ ػيبًيرلؼ ػّم- 2ؿُيبفت صل هنئلَ ػؿ الکتـًّيک1898167

هضوؼ صني هِؼّيامتي گيجل مکّْاژٍ ًبهَ ربهغ الکتـًّيک1898168

هضوْػ ػيبًيامتيْى ػّؿثي- رک کوـلي- ّيليبم ُيت(ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ_ تضليل هٌِؼمي هؼاؿ 1898169

تمي ىفيؼي1د - تضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي الکتـًّيک1898170

تمي ىفيؼي2د - تضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي الکتـًّيک1898171

عليل ثبغجبًي- لؼؿت مپيؼًبملْئيل ًيلنکي- ؿّثـت ثْيل اىتبػ1د - ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- لغؼبت ّ هؼاؿات الکتـًّيک1898172

عليل ثبغجبًي- لؼؿت مپيؼًبملْئيل ًيلنکي- ؿّثـت ثْيل اىتبػ2د - لغؼبت ّ هؼاؿات الکتـًّيک1898173

ؿضب کـهي ىبٌُؼٍ- اهيـ ؿيغتَ گـ غيبحيثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ - (هؼاؿهٌغمي)تيـيش کبهل عـاصي ػيزيتبل 1898174

صني کلِـهٌِؼمي تأمينبت الکتـيک1898175

هزيؼ هلکبى- هضوْػ ػيبًيمبًّي. اي کياًؼافٍ گيـي الکتـيکي1898176

هضوؼؿضب ؽُبثي- اهيـصنيي ؿضبيياًؼافٍ گيـي الکتـًّيکي1898177

امؼاهلل کبظوياصْل ّ کبؿثـػ ػمتگبُِبي اًؼافٍ گيـي الکتـيکي ّ الکتـًّيکي1898178

ثِـّف اصوؼيىـکت هْلـثـق صٌؼتي پييـفتَ کبپب1898179

ثِـّف اصوؼيىـکت هْلـ آلوبىثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- 2ثـق صٌؼتي پييـفتَ کبپب1898180



لؼؿت مپيؼًبمري ػيْيؼ ايـّيي- کبؿّل. ثيل ػي- اچ تـّي ًيگل- پي ًلنْى. ّيکتْؿ عـاصي ّ تضليل هؼاؿ هٌغمي ػيزيتبل1898181

ُبػي لٌبػ- ػلي هنگـيؿاٍ اًؼافي اًْاع هْتْؿُبي الکتـيکي تکفبف ّ مَ فبف1898182

ػاؿيْه ؿفيؼيىيتق.لنلي پي- ُبهفـيق.ريوق تيالکتـًّيک صٌؼتي پييـفت1898183َ

ثِقاػ لِـهبى- ػليـضب صؼالتيهضوؼ ؿىيؼ(هؼاؿات ، ػمتکبُِب ّ کبؿثـػ آى)الکتـًّيک صٌؼتي1898184

ػلي کبَُثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- AVRهيکـّکٌتـلـُبي 1898185

پـّژٍ ثـاي هيکـّکٌتـلـُبي189818645  PIC ّ AVR ّ ARM (ثـًبهَ ًْيني گـافيکي هيکـّکٌتـلـُب) مؼيؼ فاؿع پْؿ، هيخن همؼمثـت ّاى ػامثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- 

اهيـ ؿٍ افـّفثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ-  ّ کبؿثـػ آًِبAVRهيکـّکٌتـلـُبي 1898187

افي ثکهيکـّپـّمنْؿُب1898188

ربثـ الًْؼي9ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- ػولي% 100 ثب پـّژٍ ُبي 8051هيکـّکٌتـلـ 1898189

هضوْػ ػيبًيپل کـيلي- ثـّك کبؿلنْى(همؼهَ اي ثـ ميگٌبل ّ ًْيق ػؿ هغبثـات الکتـيکي)مينتن ُبي هغبثـاتي 1898190

فـُبػ آفاػ پْؿ صبلضي- اهيـ ؿيغتَ گـ غيبحيربًت ؿاتلذ- پل کـيلي- ثـّك کبؿلنْى(همؼهَ اي ثـ ميگٌبلِبي ّ ًْيق ػؿ هغبثـات الکتـيکي)تيـيش کبهل هنبئل مينتوِبي هغبثـاتي1898191

هضوؼؿضب ػبؿفمبم ىبًوْ گبممينتن ُبي هغبثـاتي ػيزيتبل ّ آًبلْگ1898192

صيوت اهلل صجبغي- اهجـهنؼْػ امکْئيلـکبؿلنْى.ة.آمينتن ُبي هغبثـاتي1898193

هضوؼ عيبم ؿّصبًيکبؿلنْى. ة . آمينتن ُبي هغبثـاتي1898194

هنؼْػ مؼبػت عْاٍهتون اصْل ّ هجبًي تکٌيک پبلل1898195

هنؼْػ ّکيلي عجبعجبييمؼؿا امويتتيـيش کبهل هنبئل هؼاؿُبي هيکـّالکتـًّيک1898196

هضوؼؿضب هؼؿًيبثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ - PSpice Schematics 9.2هـرغ کبهل 1898197

ثٌِْه ػجبمي امفٌؼ مبالؿيPICهـرغ کبهل هيکـّکٌتـلـ ُبي 1898198

صويؼؿضب ؿضبيي ًيب- عليل ثبغبًيمؼؿا امويتهؼاؿُبي هيکـّالکتـًّيک1898199

ؿضب گلپـّؿ ؿّفثِبييُل-کالؿکهؼاؿُبي هغبثـاتي تزقيَ ّ تضليل ّ عـاصي1898200

هضوؼ صني ًيبعيتضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي هغبثـاتي1898201

هضوْػ ػيبًيؿُيبفت صل هنبلَ ػؿ ميگٌبلِب ّ مينتوِب1898202

رؼفـ آلبفاػٍ- مؼيؼ هضوؼًّؼ- هزيؼ کـيويبىصويؼ ًْاة- آلي ّيلنکي- آلي اپٌِبينتيـيش کبهل هنبئل ميگٌبلِب ّ مينتوِب1898203

ؿضب کـهي ىبٌُؼٍصويؼ ًْاة- آلي ّيلنکي- آلي اپٌِبينتزقيَ ّ تضليل هنبئل ميگٌبلِب ّ مينتوِب1898204

رليل ؿامغيصويؼ ًْاة- آلي ّيلنکي- آلي اپٌِبين لنوت ػّم1د- تيـيش کبهل هنبئل ميگٌبلِب ّ مينتوِب1898205

هِؼي ًيکغْاٍهبؿتي ثـاّاىاصْل ّ ؿاٌُوبي عـاصي هٌجغ تغؾيَ مْئيچيٌگ1898206

اػيت اثـييوي فـهٌبثغ تغؾيَ مْئيچيٌگ1898207

هضوؼ تمي ًجْي- هِـػاػ ػبثؼيمي.ك.پ(کٌتـل-ثِـٍ ثـػاؿي-تضليل)هبىيٌِبي الکتـيکي 1898208

صويؼ لنبًي- رؼفـ ملغبًيپـّفنْؿ ثين ثِبؿا(تئْؿي ، ػولکـػ ّ کبؿثـػُب)هبىيٌِبي الکتـيکي 1898209

اّهٌل- کيٌگنلي- فيتق رـالؼهبىيٌِبي الکتـيکي1898210

هضوْػ ػيبًي- ػليـضب صؼّليچبيوي. امتفي دهجبًي هبىيي ُبي الکتـيکي1898211

ثِقاػ لِـهبىاّهٌل- کيٌگنلي- فيتق رـالؼهبىيٌِبي الکتـيکي1898212

پْؿيب ؿهضي(اّگبتب)تضليل ّ تيـيش کبهل هنبئل هٌِؼمي کٌتـل1898213

هيخن صنٌيبى فـ- ايوبى تصؼيميؿاٌُوبي کبهل هٌِؼمي کٌتـل اّگبتب1898214

ثِـّف اصوؼي1ثـلکبؿ صتؼتي ػؿرَ 1898215

هِـػاػ ػبثؼيتْهبك فلْيؼاصْل ّ هجبًي هؼاؿُبي الکتـيکي1898216

عليل ثبغبًي- لؼؿت مپيؼًبملْئيل ًيلنکي- ؿّثـت ثْيل اىتبػ2د-لغؼبت ّ هؼاؿات الکتـًّيک 1898217

ُْهي مزبػيبى(گقيٌَ اي تأليفي4مْال 500)کٌتـل عغي 1898218

ػاّػ صجيت فاػٍ لـٍ ثبثب(LED,LCD,Projection,Plasma)آىٌبيي ثب اصْل ّ تؼويـ تلْيقيْى ّ ًوبييگـُبي 1898219

کيْهـث ؿّفثِي- هضوْػؿضب صمي فبممبؿهب.م- گالّؿ.ػي. ري ثـؿمي ّ عـاصي مينتن ُبي لؼؿت1898220

پيبم فتش الِي ؿاػالکتـًّيک ػؿ ػول1898221

فـاهـف اموؼيلي مـاريپبالييل. رْفف ميهغبثـات فيجـ ًْؿي1898222

هضوؼ تمي ؿّصبًي ؿاًکُْيپبيگبٍ ثٌيبػي ػاػٍ ُب1898223

صويؼؿضب همنوي(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)ػؿك ّ کٌکْؿ مـيغ مبعتوبى ػاٍ ُب1898224

 همنوي، صويؼؿضب(کبؿىٌبمي اؿىؼ)ػؿك ّ کٌکْؿ پبيگبٍ ػاػٍ ُب 1898225

اؿمغْ عليلي فـ- ؿّس اهلل ػجؼي پْؿ(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)ُْه هصٌْػي1898226

صويؼ ؿضب ؿافغ- صويؼ ؿضب همنوي(کبؿىٌبمي اؿىؼ)ػؿك ّ کٌکْؿ ُْه هصٌْػي1898227

هضوؼ تمي ؿّصبًي ؿاًکُْي(ؽعيـٍ ّ مبعتبؿ فبيلِب)مينتن ّ مبعتبؿ فبيلِب1898228

ػجؼاهلل ًبصـي- ػجؼالضنيي صـاف فاػٍپيتـ ليٌقهمؼهَ اي ثـ ًظـيَ فثبى ُب ّ هبىيي ُب1898229

هضوؼ کـين مِـاثي(کتبة اؿىؼ) ًظـيَ فثبى ُب ّ هبىيي1898230

ُبػي يْمفي(کتبة اؿىؼ)هؼاؿ هٌغمي1898231

 همنوي، صويؼؿضب (کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)ػؿك ّ کٌکْؿ مـع هؼاؿُبي هٌغمي1898232

ؿهضبى ػجبك ًژاػ- ػيي اهلل رؼفـًژاػ لويSQLآهْفه گبم ثَ گبم 1898233

رؼفـ ًژاػ لوي، ػيي الCَ++ثـًبهَ ًْيني ثَ فثبى 1898234

هـتضي صبصت القهبًيػايتل ُبؿّي- ػايتل پلC++ثـًبهَ ًْيني ثَ فثبى 1898235

صني ميؼ ؿضي(ّ کبؿثـػ آى ػؿ کبهپيْتـ ُبي ىغصي )فثبى هبىيي ّ اموجلي1898236

ػيي اهلل رؼفـًژاػ لويکيْهـث ًؼيوي پْؿ- ؿيچبؿػ ًيپْليتبىعـاصي الگْؿيتن ُب1898237



 همنوي، صويؼؿضب(کبؿىٌبمي اؿىؼ)ػؿك ّ کٌکْؿ الگْؿيتن1898238

صويؼ ؿضب همنوي- ّصيؼ ؿافغ(کبؿىٌبمي اؿىؼ)ػؿك ّ کٌکْؿ کبهپبيلـ1898239

 همنوي، صويؼؿضب(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)ػؿك ّ کٌکْؿ ؽعيـٍ ّ ثبفيبثي اعالػبت 1898240

اصنبى هلکيبىاصْل هٌِؼمي ايٌتـًت1898241

ؿهضبى ػجبك ًژاػ- ػيي اهلل رؼفـ ًژاػ لويC#.NETآهْفه گبم ثَ گبم 1898242

فبئمَ ىبٍ صنيٌي- اؿمغن عليلي فـ(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)فثبى تغصصي کبهپيْتـ 1898243

 همنوي، صويؼؿضب(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)ػؿك ّ هفبُين مينتن ػبهل1898244

 همنوي، صويؼؿضب(کبؿىٌبمي اؿىؼ)ػؿك ّ کٌکْؿ مينتن ػبهل1898245

 همنوي، صويؼؿضب(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)Cػؿك ّ کٌکْؿ فثبى1898246

 همنوي، صويؼؿضبC++ػؿك ّ کٌکْؿ مـيغ 1898247

لؼؿت مپيؼًبمهْؿيل هبًْهؼوبؿي کبهپيْتـ1898248

اهيـُْىٌگ صبػلي- آؿه صجيجيهْؿيل هبًْتيـيش کبهل هنبئل هؼوبؿي کبهپيْتـ1898249

مبهبى ُقاؿعبًيػيْيؼ پتـمْى- ربى ٌُني(ؿاثظ ًـم افقاؿ ّ مغت افقاؿ)عـاصي ّ هؼوبؿي کبهپيْتـ 1898250

ػليـضب آکْىيؼCPUٍهجبًي ؿيق پـػافًؼٍ ثـ پبيَ 1898251

هضوؼ ؿضب کبکبًّؼ- ػليـضب کيبّؿفPLCهـرغ کبؿثـػي 1898252

هضوؼ هِؼي مبعْؿػٍ صميميپـموي.ؿارـ اكهٌِؼمي ًـم افقاؿ1898253

هِـػاػ فِيوي(هفبُين ّ تکٌيکِب: رلؼ اّل  )مينتن ُبي ػبهل 1898254

لـثبى اصغـ ًيبثـًبهَ ًْيني ثَ فثبى پبمکبل1898255

هضوؼؿضب اعْاى ليل آثبػي- ىبپْؿ عبصًْي(ؿّه کالميک ّ هبتـيني )تضليل مبفٍ ُب1898256

صويؼ لؼل عْؿامل ربًنْى.اي - پي ثيـ. فـػيٌبًؼ(عْاً هکبًيکي هْاػ)همبّهت هصبلش 1898257

ىبپْؿ عبصًْيايگْؿپْپْفهمبّهت هصبلش1898258

صني همؼم(هجبًي ّ کبؿثـػ )هٌِؼمي فلقلَ 1898259

ػاّػ هنتْفي ًژاػثبؿگؾاؿي مبفٍ ُب1898260

صزت اهلل ػبػليتضليل مبفٍ ُب1898261

اؿػىيـ اعيبثياملن کبميوبليتضليل مبفٍ ُب1898262

هضوؼػلي ؿّىي ضويـهٌِؼمي پي1898263

صنيي هؼوبؿيبىفهيي ىٌبمي ثـاي هٌِؼميي1898264

عبصًْي، ىبپْؿ(آثب- ثـ هجٌبي آييي ًبهَ ثتي ايـاى)عـاصي مبعتوبًِبي ثتي هنلش 1898265

هيـهضوؼ کـين عجبثبئيهصبلش مبعتوبًي1898266

اصوؼ صبهيهصبلش مبعتوبًي1898267

هِيبؿ ػـثبًيهٌِؼمي تـافيک1898268

هِيبؿ ػـثبًيؿاُنبفي1898269

ميبّه کجبؿيارقاء مبعتوبى ّ مبعتوبى1898270

ؿمْل هيـلبػؿي- هزتجي افُـيثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- 1د - عـاصي مبفٍ ُبي فْالػي1898271

ؿمْل هيـلبػؿي- هزتجي افُـي2د - عـاصي مبفٍ ُبي فْالػي1898272

ؿمْل هيـلبػؿي- هزتجي افُـي(هجبصج عـاصي لـفٍ اي ) 4د - عـاصي مبفٍ ُبي فْالػي1898274

ًصـت اهلل فالس(ؿّه ُبي تضليل مبفٍ ُبي ًبهؼيي )تضليل مبفٍ ُب 1898275

عليل ىبُيهٌِؼمي تـافيک1898276

اهيـهضوؼ عجبعجبئيؿّمبفي ؿا1898277ٍ

ػلي اکجـ ؿهضبًيبًپْؿعـس اعتالط ثتي1898278

ػاّػ هنتْفي ًژاػتکٌْلْژي ّ عـس اعتالط ثتي1898279

کويتَ ػائوي ثبفًگـي آييي ًبهَ عـاصي مبعتوبى ُب ػؿ ثـاثـ فلقلَآييي ًبهَ عـاصي مبعتوبى ُب ػؿ ثـاثـ فلقل1898280َ

هضوؼؿضب ىبٍ ًظـي- ػلي اکجـ ؿهضبًيبًپْؿري ري ثـّکل- ًْيلتکٌْلْژي ثتي1898281

ػليـضب مليوبًي- صويؼ ثِجِبًيعـس ٌُؼمي ؿاٍ هٌضٌي ُبي اتصبل1898282

ػليـضب ؿضبئيبى- اثـاُين حٌبئي1د-عـاصي مبعتوبًِبي فْالػي1898283

عجبعجبئي، اهيـهضوؼ1د- ؿّمبفي ؿاٍ ّ فـّػگب1898284ٍ

1898285ٍُESTIMATING FOR BULDERS & SUPERVEYORSEricfleming and fiona E.K.Grand

ػليـضب هيالًي فاػ2ٍهٌِؼمي هتـ1898286ٍ

 هيالًي فاػٍ، ػليـضب3هٌِؼمي هتـٍ 1898287

 هيالًي فاػٍ، ػليـضبهؼيـيت ّ ؿاُجـػ هٌبلصبت1898288

 هيالًي فاػٍ، ػليـضبّاژٍ ًبهَ هتـٍ ّ ثـآّؿػ1898289

مبم فـّتٌيهصبلش مبعتوبًي1898290

هضوْػ گالثچيفْلـهْؿػؿک ؿفتبؿ مبفٍ ُب1898291

صنيي صبلش فاػٍ- هضوؼ صني ثبفيبؿآفهبييگبٍ هکبًيک عبک1898292

اثـاُين ّاصؼيبىػي ّلف.ربى تي- ؿامل ربًنْى.اي- ثي يـ . فـػيٌبلؼ پي همبّهت هصبلش1898293

ػليـضب هيالًي فاػٍثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- رؼاّل کبؿثـػي مبعت ّ مبف 1898294

ػکتـ هضوؼ هؼيي1د - فـٌُگ فبؿمي هؼيي1898295



ػکتـ هضوؼ هؼيي2د - فـٌُگ فبؿمي هؼيي1898296

ػکتـ هضوؼ هؼيي3د - فـٌُگ فبؿمي هؼيي1898297

ػکتـ هضوؼ هؼيي4د - فـٌُگ فبؿمي هؼيي1898298

ػکتـ هضوؼ هؼيي5د - فـٌُگ فبؿمي هؼيي1898299

ػکتـ هضوؼ هؼيي6د - فـٌُگ فبؿمي هؼيي1898300

صني اًْؿي1د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898301

صني اًْؿي2د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898302

صني اًْؿي3د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898303

صني اًْؿي4د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898304

صني اًْؿي5د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898305

صني اًْؿي6د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898306

صني اًْؿي7د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898307

صني اًْؿي8د - فـٌُگ ثقؿگ مغي1898308

ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي1د - ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي1898309

ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي2د - ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي1898310

ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي3د - ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي1898311

ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي4د - ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي1898312

ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي5د - ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي1898313

ىکـي ُـات(الکتـًّيک،اؿتجبعبت ّ ثـق)فـٌُگ ًْيي 1898314

صني اًْؿي(گقيؼٍ غقليبت صبفظ )صؼاي مغي ػيك 1898315

ػجؼالوضوؼ آيتيُفت پيکـ اف پٌذ گٌذ ًظبهي1898316

صني اًْؿيگقيؼٍ گلنتبى مؼؼي1898317

(مبفهبى موت)ّفاؿت ػلْم، تضميمبت ّ فٌبّؿيمغي موت1898318

ُؼايت هْتبريثَ ُوـاٍ اّس فيـػٍ- في آّؿي اعالػبت- - هغبثـات-ًبًْالکتـًّيک- فـٌُگ ربهغ الکتـًّيک1898319

ًبػؿ گلنتبًي ػاؿيبًيکبهپيْتـ ّ هغبثـات- الکتـًّيک- فـٌُگ تغصصي ثـق1898320

هضوؼ ػلي کـايَ چيبى1د - ؿيبضيبت ػوْهي يک1898321

هضوؼ ػلي کـايَ چيبىثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- 2د - ؿيبضيبت ػوْهي ػ1898322ّ

هيٌْ لفبفچي- ًنين رِبًؼاؿ اًنبى عجيؼت هؼوبؿي1898323

هٌْچِـ هقيٌيفيگفـيؼ گيؼيْىفضب، فهبى، ّ هؼوبؿي1898324

هضوؼ اصوؼي ًژاػهبؿتيي فلٌيک- پبًـّ رْليْكاثؼبػ اًنبًي ّ فضبُبي ػاعلي1898325

صؼيمَ لْيؼل- ػليـضب تغبثٌيفـاًنيل ػي کي چيٌگفـم، فضب ّ ًظن- هؼوبؿي 1898326

ّلي ىييَ ثـيؿاة گـگْؿي(پالى، ًوب، ّ همغغ)ىبُکبؿ ُبي هؼوبؿي هؼبصـ 1898327

ػليـضب ػيٌي فـربى لٌگًمو ػلْم ؿفتبؿي ػؿ عـاصي)آفـيٌو ًظـيَ هؼوبؿي 1898328

اصوؼؿضب آيآًتًْيب ػك- آًتًْي مي 1د - (آفـيٌو ػؿ هؼوبؿي_ ثْعيمبًي هؼوبؿي 1898329

اصوؼؿضب آيآًتًْيب ػك- آًتًْي مي 2د - (آفـيٌو ػؿ هؼوبؿي_ ثْعيمبًي هؼوبؿي 1898330

کْؿّه هضوْػياؿًنت ًْيفـتثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ - 2011اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت 1898331

اهيـ مـهؼًِـياؿًنت ًْيفـتثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ - 2011اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت 1898332

1898333

ًْؽؿ - ؿضب ؿاري لبمول- مپبك ؿهضبًيبىاؿًنت ًْيفـتثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ - 2012اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت 

صٌؼتگـ

هضوؼ اصوؼي ًژاػپيتـ ًْيفـت- اؿًنت ًْيفـتثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ - 2010اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت 1898334

هـتضي کنوبئياللين ّ هؼوبؿي1898335

هضوؼ اصوؼي ًژاػّايت. اػّاؿت(کتبة ّاژگبى فـم ُبي هؼوبؿي )هفبُين پبيَ ػؿ هؼوبؿي1898336

هضوؼ اصوؼي ًژاػژاى ػّتيَهؼوبؿي ثب عبک يب آيٌؼٍ مٌتي،ُقاؿاى مبل1898337َ

هضوؼ ػلي اصوؼي ًژاػهبيکل پبّف- کالؿک. ؿارـاچهبُيت هؼوبؿي1898338

ػجؼالَ ريل ػبهليؿّهبلؼّ رْؿگْال(تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي لْيي کبى)1هيبُيـ هؼوبؿي رِبى 1898339

هضوؼػلي اىـف گٌزْيي- صويؼ هضوؼيهبمبئْ فْؿيبهب(تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي تبػائْ آًؼّ)2هيبُيـ هؼوبؿي رِبى 1898340

هيـمؼيؼ هْمْياهيليْپيتني(تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ؿًقّ پيبًْ)4هيبُيـ هؼوبؿي رِبى 1898341

ايوبى ؿئينيؿم کْلِبك(تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ؿم کْلِبك)4هيبُيـ هؼوبؿي رِبى 1898342

اهيـصنيي ُبىن فاػٍپيتـ کبؿتـ(تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي هيل ًّؼؿّ) 9هيبُيـ هؼوبؿي رِبى 1898343

ًيلْفـ هضْيميلْيْ کبمبؿا(تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ؿيچبؿػ هبيـ) 5هيبُيـ هؼوبؿي رِبى 1898344

غالهضنيي هؼوبؿيبى- هضوؼ کـين پيـًيبآىٌبيي ثب هؼوبؿي امالهي ايـاى1898345

غالهضنيي هؼوبؿيبى- هضوؼ کـين پيـًيبمجک ىٌبمي هؼوبؿي ايـاًي1898346

اؿػىيـ اعيبثيثيـ فـػيٌبػ پيـامتبتيک هکبًيک ثـػاؿي ثـاي هٌِؼميي1898347

کْؿّه هضوْػيؿهقي، چبؿلق رْؿدػيتل ُبي هؼوبؿي1898348

اصنبى مـّه ًيب- هضوْػ گالثچياًؼؿّ چبؿلنْىمبفٍ ثَ هخبثَ هؼوبؿي1898349

هقػک امفٌؼيبؿثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- ػيتيل ُبي مبعتوبًي ّ ؿّىِبي ارـاي آى 1898350

اثـاُين ّاصؼيبىاي ؿامل ربًنْى- فـػيٌبًؼ پي ثي يـامتبتيک1898351



ػجيؼاهلل رـربًي(2هِبؿت فٌي ػؿرَ )پـّژٍ ُب ئ آفهْى ُبي ًميَ کيي مبعتوبى 1898352

هِييؼ لـثبًيبى- اهيـ ىکيجب هٌو1د- ًکبت کليؼي کبؿىٌبمي اؿىؼ1898353

مبمبى هـاػي(کبؿىٌبمي اؿىؼ )آفهًِْبي هؼيـيت پـّژٍ ّ مبعت تکٌْلْژي هؼوبؿي اًـژي هؼوبؿي1898354

ىبپْؿ عبصًْيؿاٌُوبي رْه ّ اتصبالت رْىي ػؿ مبعتوبى ُبي فْالػي1898355

اهيـصنيي ميفيثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- عـاصي ّ تـمين فضبُبي مبعتوبًي ثَ کوک ًـم افقاؿ اتْکؼ1898356

هضوؼعبلمبًي- فـُبػ آلبربى(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)هزوْػَ آفهْى ُبي عجمَ ثٌؼي ىؼٍ هؼوبؿي 1898357

ػجيؼاهلل رـربًي-ؿّيب فـط لمب- صنيي ُبىويثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- پـّژٍ ُب، آفهْى ُب ّ توـيٌبت اتْکؼ1898358

1898359AutoCAD Elactiacalًنين هـًؼي- اصنبى هـفاًي

اثْالفضل ًْايي- فُـٍ يْمفي عْ ريوق ًّؼفًؼ- فيليپ ؿايؼ- اػي کـيگيلRevit Architecture 2012صـفَ اي تـيي ًـم افقاؿ هؼوبؿي 1898360

ُبًي هضوؼيثَ ُوـاٍ يک لْس فيـػٍ- 3DS MAXهؼوبؿي ػؿ 1898361

هِـػاػ ثِـام پْؿ(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)هٌِؼمي ثـق 1898362

ػکتـ هضوؼ رْاػ هِؼّي ًژاػميـ اًؼييَ ُبي هؼوبؿي1898363

ػجيؼالَ رـربًي(2هِبؿت فٌي ػؿرَ )ًميَ کيي ػوْهي مبعتوبى 1898364

ػجيؼالَ رـربًي(هغبثك ثب ىِـػاؿي ُب)ًميَ ُبي مبعتوبًي 1898365

هبىبلَ ثبليًميَ کيي مبعتوبى پالًِبي هنکًْي1898366

هضوؼ پيـػاّؿي(کبؿثـػ الگُْبي صزوي ػؿ آفـيٌو هؼوبؿي)هؼوبؿي فـم 1898367

ميؼ هضني کبؿػاى- اهيـ مـهؼًِـيهزوْػَ پالى ُبي ػوْهي1898368

هضوؼؿضب ثيبت- اهيـ صنيي ميفيهبؿتيي فلٌيک- رًْيْك پبًـّ- رْفف ػچيبؿاامتبًؼاؿُبي ربهغ هؼوبؿي ػاعلي ّ عـاصي1898369

کْؿّه هضوْػيپيالؿ چبيکب2011اعلل پالى آپبؿتوبى 1898370

فـىبػ پْيٌؼٍ- فـيؼ پْيٌؼٍؿّفليي امتيْؿ- کّْك اينياصْل امکيل ّ تکٌيک ُبي ؿاًؼّ ػؿ عـاصي صٌؼتي1898371

صنيي صبفظبلمـاًي- اهيـ اػالء ػؼيليميؼًي لجلٌکهؼوبؿي لـى ثينتن آهـيکب1898372

هيخن صؼيك- هـتضي صؼيكهؼوبؿي ؿًگ تکٌيک ُبي ؿاًؼ1898373ّ

اهيـ ثبًي هنؼْػهؼوبؿي هؼبصـ ايـاى1898374

آتْمب گلکبؿػى ىبّ(ّيليبم ػايوًْؼ ، آًتًْي ثبؿتب)تـکيجِبي رنْؿاًَ ػؿ عـاصي ػاعلي1898375

اثْالمبمن ميؼ صؼؿ(ثـامبك ضْاثظ ّ همـؿات ىِـػاؿي)پالى هنکًْي ػؿ فهيي ُبي هضؼّػ  1898376999

مْػاثَ اًنبى- کْؿّه هضوْػيرْؿد گـّهْت2002هؼوبؿي کالميک 1898377

هٌصْؿ مپِـي همؼم( ػؿ رِبى90هؼوبؿي ػَُ )2هؼوبؿي هؼبصـ 1898378

ّصيؼ لجبػيبىهؼوبؿي ػؿ ػاؿالغالفَ ًبصـي مٌت ّ تزؼػ ػؿ هؼوبؿي هؼصـ تِـاى1898379

صويؼ عؼاپٌبُيکـّل مْچک کيٌگفٌگ ىْيي عب1898380ًَ

مؼيؼ صيفي- هيخن صؼيك(ىيت آؿايي )عـاصي پْمتـ ُبي عـس ّ هؼوبؿي1898381

کْؿّه هضوْػي ػٍ ػٍ ثيگلْثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- ٌُؼ ثْک هؼوبؿي1898382

ّلي ىييَ ثـيؿاة گـگْؿيثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- ىبُکبؿ هؼوبؿي هؼبصـ1898383

1898384

ُوب صبهت صني - کْؿّه هضوْػي ػٍ ػٍ ثيگلْفـاًنيل ػي ک چيٌگفـٌُگ ثصيـي هؼوبؿي

هيٌب فالس فاػگبى- آثبػي

هٌْچِـ هقيٌياف فهبى ّ هؼوبؿي1898385

مؼيؼ آلبئيپل الفيْتفکـ تـميوي ثـاي هؼوبؿاى ّ عـاصبى1898386

ؿضب ىبعـيبىعـاصي ّ هؼوبؿي1898387

ؿّفثَ اصوؼي ًژاػ- کْؿّه هضوْػيثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- فضب، عـس ّ چيؼهبى ػؿ هؼوبؿي ػاعلي1898388

هـين النبػات ػبػثؼيٌي- هـتضي صؼيك- هِؼي صؼيكهـرغ کبهل آهْفىي ًوب ّ همغغ ػؿ هؼوبؿي1898389

صويؼ ؿضب ًبػي(عـاصي ّ تـميوبت مبعتوبى ُبي ّياليي)پالى 1898390

فـيؼ ػبثؼيي ىيـافيمبؿا ليٌچؿًگ هؼؿى کبؿثـػ ؿًگ ػؿ هؼوبؿي ػاعلي1898391

ػجيؼاهلل رـربًي- صنيي مْاگـ- ػؾؿا هيـفايي(1هِبؿت فٌي ػؿرَ )عـاصي هؼوبؿي ػاعلي 1898392

مًْيب ؿضبپْؿًْؿيْىي ُبمگبّا(ؿاٌُوبي گبم ثَ گبم)عـاصي ػاعلي ّ ؿًگ1898393

ًّؼاػ رليليربى ُيؼاک(هزوْػَ آحبؿ ربى ُيؼاک)ًمبة هَ ػّمب1898394

اصنبى عبيفَايؼٍ ّ عالليت ػؿ هؼوبؿي ايـاًي1898395

صنبم ػيمي صٌؼتي- ايوبى ؿئينيؿافبئل هًْئْاىتيبق تّْؿيک ّ امتـاتژي ُي عـاصي ػؿ آحبؿ ُيت هؼوبؿ هؼبصـ1898396

الٌبف ؿصيويهبؿيب آًتًْيب کـيپبآًتًْي گبئْػي اف عجيؼت ثَ هؼوبؿي1898397

اهيـ ثبًي هنؼْػ(ؿييَ ُب ّ هفبُين )هؼوبؿي غـة 1898398

هضوؼ يْمف کيبًيهؼوبؿي ػّؿٍ امالهي1898399

عليل هيتبلي(ػؿ ػّؿٍ ثبمتبى ّ ػّؿٍ امالهي )تبؿيظ هؼوبؿي ايـاى 1898400

پـّيي آلبييؿيچبؿػ ّمتْى- پبتـيک ًبتزٌق (اف اّليي توؼى ُب تب ػصـ صبضـ)ؿاٌُوبي کبهل هؼوبؿي 1898401

غالهضنيي هؼوبؿيبى(گًَْ ىٌبمي ثـًّگـا )آىٌبيي ثب هؼوبؿي هنکًْي ايـاًي1898402

ميبهک اثـاُين فاػٍ صني آثبػياصقاي مبعتوبى ّ کبؿگب1898403ٍ

اهيـ مـهؼ ًِـيرقئيبت ارـايي مبعتوبى1898404

ًصـت الَ صمبيمي2د- هتـٍ ثـآّؿػ ّ آًبليق ثِبء 1898405

ًصـت الَ صمبيمي1د- هتـٍ ثـآّؿػ ّ آًبليق ثِبء 1898406

اکجـ عؼاپـمت صمي- ؿصوت هؼًؼّمتاينتبيي هؼوبؿي1898407



صبهؼ هظبُـيبى- هضوْػ گالثچيفٌبّؿي ُبي ًْيي مبعتوبًي1898408

مؼيؼ آلبييؿاًؼّ ايثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- (فـٌُگ ثصـي، ؿّىِب ّ ىيٍْ ُب)تـمين هؼوبؿي 1898409

ػلي هْاللئيثْؿک. ثـًِبؿػ اي (تبؿيغچَ ، تئْؿي، فلنفَ ّ فهيٌَ ُبي عـاصي هضصْل )ػيقايي 1898410

ؿاهيي تبثبىؿاٌُوبي عـاصي امتغـ مًْب ّ رکْفي1898411

ؿاهيي تبثبىثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- هـرغ ربهغ امتغـ مًْب رکْفي 1898412

هٌِؼمبى هيبّؿ پلييـلْيفلـ. ريي مي (ثـًبهَ ؿيقي لضبيي ّ هؼوبؿي مفبؿت عبًَ ُب)هؼوبؿي ػيپلوبتيک1898413

اهيـاىکبى صوقٍ اي- ػليـضب پْؿامؼعـاصي مبفٍ ُبي چْثي1898414

فـيؼٍ گـهبىثـًْفّيچگًَْ ثَ هؼوبؿي ثٌگـين1898415

ميوب ًجي فاػٍ- هِؼي آتيي- ًيوب عبلجيبىهزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي هْفٍ 1898416

ميوب ًجي فاػٍ- هِؼي آتيي- ًيوب عبلجيبىهزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي عب1898417ًَ

ميوب ًجي فاػٍ- هِؼي آتيي- ًيوب عبلجيبىهزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي ُتل 1898418

لبمن صوصبم- کْؿّه هضوْػيکبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي ّ کبؿىٌبمي اؿىؼ - (اصْل ّ هجبًي اللين ىٌبمي) 2تٌظين ّ ىـايظ هضيغي رلؼ 1898419

ميوب ًجي فاػٍ- هِؼي آتيي- ًيوب عبلجيبىهزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي ُتل 1898420

هيالػ هيبًزي- فـًبف ًظـيفـىؼ هْمْيؿًّؼ ىکل گيـي فـم1898421

مؼيؼ هْمْيآلؼّ ثٌؼتي(تضليل آحبؿ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ًْؿهي فبمتـ) 3هيبُيـ هؼوبؿي رِبى 1898422

هـين ؿمتويپـّاًَ تْکلي- صنيي فـُبػيؿاٌُوبي ربهغ اًگليني ثـاي ػاًيزْيبى ؿىتَ هؼوبؿي1898423

هضوْػ گالثچيهبؿيْمبلْاػّؿيمبفٍ ػؿ هؼوبؿي1898424

ًبفًيي گلپـّؿاًنبى عجيؼت هؼوبؿي1898425

هضوؼ اثـاُين فاؿػيآىٌبيي ثب هؼوبؿي رِبى1898426

الٌبف ؿصيوي- آثتيي گلکبؿعـاصي کتبثغب1898427ًَ

الٌبف ؿصيوي- آثتيي گلکبؿىِـيبؿ عبًي فاػعـاصي ثيوبؿمتبى1898428

ؿضب ىبعيبىپـمپکتيْ ّ ًوبي مبعتوبى1898429

اهيـ مـهؼ ًِـي- ؿيبض ؿضْاىهزوْػَ پالًِبي هؼوبؿي ّ ارـايي1898430

پْيب ؿيبض عْاٍچين اًؼاف پـمپکتي1898431ْ

ؿضب ثصيـي هژػُي- کْؿّه هضوْػيهيلق. کـيل ثي ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ- عـاصي هؼوبؿي ثبامتفبػٍ اف هبکت مبفي1898432

هضوْػ گالثچيفْلـ هْؿػؿک ؿفتبؿ مبفٍ ُب1898433

فُـا ؿضْيتئْػّؿ ّاکـ- اّ ػاّيل.ػيْيؼ پالى گـافيک1898434

ّصيؼ لجبػيبىثـؿمي الليوي مٌتي ايـاى1898435

ايوبى ؿئينيپين ّ لگؼ اف ُوَ ًْع1898436

ؿاهيي ؿضْي- فُـا ؿضْيفيليپ رْيؼيْمبًتبگْ کبالتـاّا1898437

اهيـ اػالء ػؼيلياًتيبؿات ايوزيق ّ ؿّثيي ثيْؿُقاؿ هؼوبؿ1898438

ػبعفَ ػيني ًظـ فْهٌيفـاًچنکْ ؿپييتي- پيـ لْييزي ًيکْلييفـٌُگ هصْؿ هؼوبؿاى هٌظـ هؼبصـ1898439

ُؼايت هْتبريؿّثـت ري گيلؿاًؼ1898440ّ

مـگؾىتٌبهَ هؼوبؿاى ايـاىتبؿ ّ پْػ ّ ٌُْف1898441

غالهضنيي هؼوبؿيبىميـي ػؿ هجبًي ًظـي هؼوبؿي1898442

ثبثک ػاؿيْه- هضوؼ فبتشهجبًي ًظـي هؼوبؿي1898443

هِؼي ىفيؼيٌُؼمَ تـميوي1898444

صويؼ عؼاپٌبُيکلـ تنيوـهبى1886-1969هيل ّاى ػؿ ؿَُّ 1898445

هضوْػ گالثچيايْاى هبؿگْليْكمبعتبؿ= هٌِؼك+ هؼوبؿ 1898446

هضوؼ اصوؼي ًژاػؿاة کـيـتٌبمت ػؿ هؼوبؿي1898447

اهيـ ثبًي هنؼْػ(ثـؿمي فکـي ّ هؼوبؿي هؼصـ غـة )پنت هؼؿًيتَ ّ هؼوبؿي 1898448

ًْؿي يْىي ُبمَ گبّاامکيل ُبي ػاعلي ؿًگي1898449

هـتضي صؼيك1د - اف ايؼٍ تب هؼوبؿي1898450

هـتضي صؼيك2د - اف ايؼٍ تب هؼوبؿي1898451

هضوؼ اصوؼي ًژاػ(ثـؿمي آحبؿ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي الکنبًؼؿ فًّيل) 8هيبُيـ هؼوبؿي رِبى1898452

اهيـ کٌؼبًي3ds Maxآهْفه ًـم افقاؿ 1898453

اصنبى عبيف1َد-چگًَْ هؼوبؿاًَ عـاصي کٌين 1898454

اصنبى عبيف3َد-چگًَْ هؼوبؿاًَ عـاصي کٌين 1898455

ثبلـ صنيٌي- هـتضي صؼيكآهْفه امکيل عـاصي هؼوبؿي1898456

اصنبى عْه ثغتهؼوبؿي ملْلْيؼ1898457

اهيـ اػالء ػؼيليکْيي ؿّهکْيي ؿّه1898458

اهيـ اػالء ػؼيلياًتيبؿات ال کـّکيْففاُب صؼيؼ1898459

اهيـ اػالء ػؼيليهبيکل ّيلفْؿػ- ريوق امتـيٌگريوق امتـليٌگ1898460

ّصيؼ لجبػيبىهجبًي ّ هفبُين هؼوبؿي ػؿ هؼبصـ غـة1898461

هِـػاػ هضوؼي- آؿيي هنتؼؼيعـاصي ؿمتْؿاى ّ کبفي ىبپ1898462

هضوؼ اصوؼي ًژاػهبيکل اي ػّيلؿاًؼّ ّ تـمين ؿًگي1898463

اهيـ اػالء ػؼيليلين آمال- هبيک ػاثلي2ْد- ؿاًؼّ ، تـمين ّ پـمپکتي1898464ْ



هِـػاػ ليْهي ثيؼٌُؼيکـينتْفـ الکنبًؼؿهؼوبؿي ّ ؿاف ربًّؼاًگي ؿاٍ ثي فهبى مبعتي1898465

اصنبى ػاًو فـ- هـتضي صؼيكعـاصي ىِـيفبُين ّ کـّکي1898466

هٌِبف هضوْػيثبػگيـ ًوبػ ايـاًي1898467

هزيؼ يْمفي ًْيؼآهْفه ؿاًؼّ هؼوبؿي1898468

هِؼي کجيـي ىبٍ آثبػػّهيٌيک پْل- ثـّکل . آلي ري عالليت ػؿ هؼوبؿي1898469

هضوؼػلي ػقيقياعلل ؿًگي ًوب1898470

1384کليؼ آهْفه، . تْمؼَ آهْفه: تِـاىّاصؼ تضميك ّ تْمؼَ ًيـ تْمؼَ آهْفهاعلل ًْيي فـفْژ1898471ٍ

ّاصؼ تضميك ّ تْمؼَ ًيـ تْمؼَ آهْفهاعلل ًْيي پل1898472َ

هٌصْؿ مزبػ2د- اعلل ًْيي ىْهي1898473ٌَ

(هزلَ هؼوبؿي  )1898474 هْمنَ هؼوبؿ ًيـ76هزلَ هؼوبؿي  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898475 ًبػؿ فاُؼياصوؼ فاُؼي29فصلٌبهَ هؼوبؿي ّ مبعتوبى  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898476 فصلٌبهَ فٌي هٌِؼميىبؿمتبى 

(هزلَ هؼوبؿي  )1898477 هزلَ هؼوبؿي24ٌُـ هؼوبؿي  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898478 هزلَ هؼوبؿي26ٌُـ هؼوبؿي  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898479 ميؼ هـتضي ملين آثبػي73 ّ 72فصلٌبهَ هؼوبؿي  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898480 اصوؼ فُبػي31فصلٌبهَ هؼوبؿي ّ مبعتوبى  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898481 اصوؼ فُبػي30فصلٌبهَ هؼوبؿي ّ مبعتوبى  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898482 105هؼوبؿي ّ ىِـمبفي 

(هزلَ هؼوبؿي  )1898483 ثبًّؼ ثِپْؿمِيال ثنکي74هؼوبؿ  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898484 هضوؼ هِؼي ػقيقي45هؼوبؿي ّ ىِـمبفي -ٌُـُبي فيجب 

(هزلَ هؼوبؿي  )1898485 107-106هؼوبؿي ّ ىِـمبفي   

(هزلَ هؼوبؿي  )1898486 ثبًّؼ ثِپْؿمِيال ثنکي75هؼوبؿ  

(هزلَ هؼوبؿي  )1898487 104هؼوبؿي ّ ىِـمبفي  

(هزلَ هؼوبؿي)1898488 98 ّ 99هؼوبؿي ّ ىِـمبفي  

ػجبك اموبػيلي مبؿيتِبرن ىبًَ ػاؿ  ّ آيٌؼٍ ػؿيبي عقؿ1898489

هيـ صالس الؼيي ػٌبيتي ىـيؼت پٌبُيثضـاًِبي فينت هضيغي ايـاى ّ ؿاُکبؿُبي ثِجْػ آى1898490

هْمنَ پژُّيِبي ثـًبهَ ؿيقي ّ التصبػ کيبّؿفيکيبّؿفي ّ مبفهبى رِبًي تزبؿت1898491

اصوؼ هصؼقتٌْع فينتي1898492

ثِـام ًکْيي صؼؿياؿيک فْؿكفهيي ىٌبمي کبًنـُبي تيتبًيْم1898493

(هزلَ کيبّؿفي)1898494 ػجؼااهِؼي ثغيٌؼ48ٍالتصبػ کيبّؿفي ّ تْمؼَ  

(هزلَ کيبّؿفي)1898495 ػجؼااهِؼي ثغيٌؼ50ٍالتصبػ کيبّؿفي ّ تْمؼَ  

(هزلَ کيبّؿفي)1898496 ػجؼااهِؼي ثغيٌؼ49ٍالتصبػ کيبّؿفي ّ تْمؼَ  

هضوؼ ؿثبًيػاًو ّ ػيبًت- فـٌُگ ّ مالهت1898497

رؼفـ اؿىبػلبؿچِبي ايـاى1898498

هٌْچِـ فؿيي کفوعبک ىٌبمي رٌگل1898499

هضجْثَ  عبتن مبفرفـي. کاصْل ؿػٍ ثٌؼي گيبُبى1898500

فبعوَ آلب ثيگيکليؼىٌبمي ثؾؿ ػلفِبي ُـف هٌغمَ کـد1898501

ػاؿيْه ربًلـيرٌگل ىٌبمي ّ رٌگلؼاؿي ايـاى1898502

هـضيَ ثيگن فميـکليْ کيٌگ- هيکبييل ُيکيتيـٍ ُبي هتؼاّل گيبُبى گلؼاؿ1898503

فـٌُگ هلي هيبغل1898504

ػجؼالـصوبى صنيي فاػٍفـآيٌؼ ثِجْػ کيفيت چْة ثکوک پـتْ گبهب1898505

اصوؼ هصؼقرٌگل ىٌبمي1898506

عالصَ همبالت يبفػُويي کٌگـٍ گيبٍ پقىکي ايـاى1898507

هِؼي هضنٌيبى ؿاػاؿتجبط روؼي ّ تْمؼَ ؿّمتبيي1898508

چِبؿهيي کتبة مبل کيبّؿفي ايـاى1898509

هضوْػ اکجـي1د - (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة)اعالق 1898510

ىِيؼ حبًي2د - (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة)اعالق 1898511

س اهبم عويٌي3د - (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة)اعالق 1898512

س اهبم عويٌي4د - (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة)اعالق 1898513

هْلي هضوؼ هِؼي ًـالي5د - (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة)اعالق 1898514

هْلي هضوؼ هِؼي ًـالي6د - (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة)اعالق 1898515

هزتجي تِـاًياعالق االُي1898516

1د - ارتوبػي ّ رِبًي مبفي- ُوبيو مـامـي فًبى، هنبيل فـٌُگي1898517

2د - ارتوبػي ّ رِبًي مبفي- ُوبيو مـامـي فًبى، هنبيل فـٌُگي1898518

3د - ارتوبػي ّ رِبًي مبفي- ُوبيو مـامـي فًبى، هنبيل فـٌُگي1898519

هضوؼ رْػ اعْاىمـاة اصالصبت1898520

فصلٌبهَ هغبلؼبت هيبى فـٌُگي1898521



ُوبيو ثبفىٌبمي ًِضت رٌگل1898522

ميؼ رؼفـ هِـػاػهؼعلي ثـ ثبفىٌبمي ًِضت رٌگل1898523

اثـاُين ثـفگـ1هزوْػَ همبالت ُوبيو ثيي الوللي پيبهجـ امالم ّ اًنبى هؼبصـ د1898524

ػلي هضوؼيىجيَ مبفي اًنبى هالصظبت ػلوي، اعاللي، صمْلي ّ فمِي1898525

هضوؼؿضب هـًؼي1ُوبيو هـػهنبالؿي ػيٌي د1898526

هضوؼؿضب هـًؼي3ُوبيو هـػهنبالؿي ػيٌي د1898527

فـيجـف هزيؼياػم هْؿتْىفلنفَ ػؿ ػول1898528

هضوؼؿضب هْمْي تمي آثبػيميـيل لٌؼؿالکتـًّيک صٌؼتي1898529

هضوْػ ػيبًيّيليبم ُيتتضليل هٌِؼمي هؼاؿ1898530

هضوْػ عبلمبًي1پـتْي اف لـآى  د 1898531

هضوْػ عبلمبًي2پـتْي اف لـآى  د 1898532

هضوْػ عبلمبًي3د -5لنوت - پـتْي اف لـآى 1898533

هضوْػ عبلمبًيلنوت ػّم رقء مي ام- پـتْي اف لـآى1898534

هضوْػ عبلمبًي4د - 6لنوت -پـتْي اف لـآى 1898535

هضوْػ عبلمبًي رقء مي ام1لنوت-پـتْي اف لـآى 1898536

اهبم عويٌيآػاة ًوبف1898537

آؿيي ملوبى پْؿ، هصغفي کيبّؿف(CDُوـاٍ ثب ) proteus 7.7هـرغ ؿاُجـػي 1898538

آؿيي ملوبى پْؿ- هضوؼتمي هيـفاييآلجـت ؿّفا- ؿّلٌؼ تْهبكتضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي عغي ثب تمؼم الپالك1898539

فـّؽ ؽکبّتي- پـينب پْؿػلوؼاؿيّيليبم گبؿػًـ- ؿّث ميؼلّاي، ّاي اؿّپب ،اهـيکب1898540

ؿضب هضوؼي لٌگـّػيربؽثَ رِبى ُنتي1898541

هضوؼ رْاػ اثْالمبمويثَ مْي تْمؼَ فـٌُگ ػيٌي ػؿ ربهؼَ ايـاى1898542

آفاػٍ ّرؼاًيػافٌَ ػهـًفغـيقٍ هبػؿي ػؿ هْؿػ فـفًؼاى، ػيك ّ فًؼگي هؼٌْي1898543

هضوؼ ػلي امؼي ًنتمکْالؿينن اف هٌظـ لـآى1898544

صني ؿصين پْؿ، ػمل مـط(ع)صنيي1898545

هزيؼ رؼفـي الُيزبًيثـاي آفاػي1898546

اثـاُين ثـفگـ2هزوْػَ همبالت ُوبيو ثيي الوللي پيبهجـ امالم ّ اًنبى هؼبصـ د1898547

هغتبؿ اهيٌيبى لٌگـّػيصني الغتبم في ػلن الکالم ّ ؿمبلَ مٌغيت1898548

ربثـ ػاًوربهؼَ ىٌبمي ػيي1898549

هضوؼ ؿصين ػيْضياًمالة امالهي، فهيٌَ ُب ّ ؿييَ ُبي آى1898550

ػيْاى صبفظ1898551


