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1898138

نمايه نام کتاب

مؤلف

ؿيبضيبت همؼهبتي
صنبة ػيفـاًنيل ّ اًتگـال ّ ٌُؼمَ تضليلي -د 1لنوت اّل

کـايَ چيبى هضوؼػلي
رْؿد ة.تْهبك -هْؿيل ػيّ.يـ  -رْئل ُبك

صنبة ػيفـاًنيل ّ اًتگـال ّ ٌُؼمَ تضليلي -د  1لنوت ػّم

رْؿد ة.تْهبك -هْؿيل ػيّ.يـ -رْئل ُبك

صنبة ػيفـاًنيل ّ اًتگـال ّ ٌُؼمَ تضليلي -د 2

رْؿد ة.تْهبك -هْؿيل ػيّ.يـ -رْئل ُبك

1898139
1898140
1898141
1898142

هتوتيکب (ًـم افقاؿ هضبمجبت ػؼػي)
فيقيک ُبليؼي -د 1

امتفْى ّلفـم
ؿاثـت ؿفًيک ،ػيْيؼ ُبليؼي ،کٌت اك.کـيي

فيقيک ُبليؼي -د 2

ؿاثـت ؿفًيک ،ػيْيؼ ُبليؼي ،کٌت اك.کـيي

فيقيک ُبليؼي -د 3

ؿاثـت ؿفًيک ،ػيْيؼ ُبليؼي ،کٌت اك.کـيي

1898143
1898144
1898145
فيقيک ُبليؼي -د 4

ؿاثـت ؿفًيک ،ػيْيؼ ُبليؼي ،کٌت اك.کـيي

1898146
آهْفه فيقيک ( )1ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ

مترجم

فـفيي صبري روييؼيُْ -ىوٌؼ مـػاؿ -هـتضي
ثـاتي -ػلي امالهي عْفاًي
فـفيي صبري روييؼيُْ -ىوٌؼ مـػاؿ -هـتضي
ثـاتي -ػلي امالهي عْفاًي
فـفيي صبري روييؼيُْ -ىوٌؼ مـػاؿ -هـتضي
ثـاتي -ػلي امالهي عْفاًي
ثِـّف ػاًييبى -غالهـضب رِبًيبُلْ
هٌيژٍ ؿُجـ ،رالل الؼيي پبىبيي ؿاػ ،ػکتـ هضوؼ
عـهي
هضوؼؿضب ثِبػؿي ،ػکتـ رالل الؼيي پبىبيي ؿاػ،
ػکتـ هضوؼ عـهي
هضوؼؿضب ثِبػؿي ،ػکتـ رالل الؼيي پبىبيي
ؿاػ،ػکتـ هضوؼ عـهي
هضوؼؿضب ثِبػؿي ،ػکتـ رالل الؼيي پبىبيي ؿاػ،
ػکتـ هضوؼ عـهي

اصغـ امؼالِي -صني ػجبمي مُْب -ىِـام فـُبػ -پيوبى کبهيبؿ -هصغفي کيبًي -افييي هيٌْ

1898147
آهْفه فيقيک ( )2ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
1898148
آهْفه فيقيک ( )3ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
1898149
آهْفه فيقيک ( )2ّ1ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
1898150
1898151
1898152
1898153
1898154
1898155
1898156
1898157
1898158
1898159
1898160
1898161
1898162
1898163
1898164
1898165
1898166
1898167
1898168
1898169
1898170
1898171
1898172
1898173
1898174
1898175
1898176
1898177
1898178
1898179
1898180

ؿيبضيبت گننتَ
هؼبالت ػيفـاًنيل همؼهبتي ّ هنبئل همؼاؿ هـفي
ؿيبضيبت هٌِؼمي(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)
آهبؿ ّ اصتوبالت کبؿثـػي
ؿيبضيبت کبؿثـػي ّ ػؼػي (کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ) -د 1
ؿيبضيبت کبؿثـػي ّ ػؼػي (کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ) -د 2
ؿيبضيبت هٌِؼمي
الکتـًّيک1
الکتـًّيک -2د 1
الکتـًّيک -2د 2
هجبًي الکتـًّيک -د 1
هجبًي الکتـًّيک -د 2
فثبى تغصصي ثـق(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)
مينتن ُبي کٌتـل عغي-هٌِؼمي ثـق (کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)
الکتـًّيک3
هتلت ػؿ هٌِؼمي کٌتـل()matlab
ؿُيبفت صل هنئلَ ػؿ الکتـًّيک -2رلؼ ػّم
ّاژٍ ًبهَ ربهغ الکتـًّيک
تضليل هٌِؼمي هؼاؿ _ ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ)
تضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي الکتـًّيک -د 1
تضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي الکتـًّيک -د 2
لغؼبت ّ هؼاؿات الکتـًّيک -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ -د 1
لغؼبت ّ هؼاؿات الکتـًّيک -د 2
تيـيش کبهل عـاصي ػيزيتبل (هؼاؿهٌغمي)  -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
هٌِؼمي تأمينبت الکتـيک
اًؼافٍ گيـي الکتـيکي
اًؼافٍ گيـي الکتـًّيکي
اصْل ّ کبؿثـػ ػمتگبُِبي اًؼافٍ گيـي الکتـيکي ّ الکتـًّيکي
ثـق صٌؼتي پييـفتَ کبپب
ثـق صٌؼتي پييـفتَ کبپب -2ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ

عنـّ اؿغْاًي فـػ -فـىيؼ ؿمْلي -ػلي اصغـ ثگلْ -اهيـ پْيبى لـيت -هضوؼرالل لِـهبًي-
هصغفي کيبًي -ػلي اصغـ هضوؼي  -ميؼػلي هيـًْؿي -افييي هيٌْ
عنـّ اؿغْاًي فـػ  -پـيٌبف ؿاػهِـ -هضوؼرالل لِـهبًي -هضني عبلت هِـ  -رؼفـ هفتبس-
ؿّثي ُْاًنيبى
عنـّ اؿغْاًي فـػ 0اصغـ امؼالِيً -صـاهلل افبضل -پـيٌبف ؿاػهِـ -هضني عبلت هِـ -پيوبى
کبهيبؿ -هصغفي کيبًي -رؼفـ هفتبس -ػلي هيـًْؿي -ؿّثي ُْاًنيبى
ميوْؿ ليپ ىْتل
ّيليبم اي  .ثْيل ،ؿيچبؿػ مي .ػيپـيوب
ًيکْکبؿ ،هنؼْػ
هنؼْػ ًيکْکبؿ -ثِوي ػقيقي
ثِقاػ عؼاکـهي
ثِقاػ عؼاکـهي
ػجؼاهلل ىيؼفـ
هضوؼ صني ًيبعي
هضوؼ صني ًيبعي
هضوؼ صني ًيبعي
ػلي هيـػيمي
ػلي هيـػيمي
هبُـط همصْػي -هصغفي تمْي کٌي
هضوؼ صني هٌصْؿي -هؼيؼ هيگلي
هضوؼ صني ًيبعي
کبتنْ ُيکْ اّگبتب
هضوْػ ػيبًي
امتي گيجل مکْ
ّيليبم ُيت -رک کوـلي -امتيْى ػّؿثي
تمي ىفيؼي
تمي ىفيؼي
ؿّثـت ثْيل اىتبػ -لْئيل ًيلنکي
ؿّثـت ثْيل اىتبػ -لْئيل ًيلنکي
اهيـ ؿيغتَ گـ غيبحي -ؿضب کـهي ىبٌُؼٍ
صني کلِـ
اي کي .مبًّي
اهيـصنيي ؿضبيي -هضوؼؿضب ؽُبثي
امؼاهلل کبظوي
ىـکت هْلـ
ىـکت هْلـ آلوبى

ػلي اکجـ ػبلن فاػٍ
ػلي اکجـ ػبلن فاػٍ

هضوْػ ػيبًي
هضوؼ صني هِؼّي
هضوْػ ػيبًي

لؼؿت مپيؼًبم -عليل ثبغجبًي
لؼؿت مپيؼًبم -عليل ثبغجبًي

هضوْػ ػيبًي -هزيؼ هلکبى

ثِـّف اصوؼي
ثِـّف اصوؼي

1898181
1898182
1898183
1898184
1898185
1898186
1898187
1898188
1898189
1898190
1898191
1898192
1898193
1898194
1898195
1898196
1898197
1898198
1898199
1898200
1898201
1898202
1898203
1898204
1898205
1898206
1898207
1898208
1898209
1898210
1898211
1898212
1898213
1898214
1898215
1898216
1898217
1898218
1898219
1898220
1898221
1898222
1898223
1898224
1898225
1898226
1898227
1898228
1898229
1898230
1898231
1898232
1898233
1898234
1898235
1898236
1898237

ّيکتْؿ  .پي ًلنْى -اچ تـّي ًيگل -ثيل ػي .کبؿّل -ري ػيْيؼ ايـّيي
عـاصي ّ تضليل هؼاؿ هٌغمي ػيزيتبل
ػلي هنگـيُ -بػي لٌبػ
ؿاٍ اًؼافي اًْاع هْتْؿُبي الکتـيکي تکفبف ّ مَ فبف
ريوق تيُ.بهفـيق -لنلي پي.ىيتق
الکتـًّيک صٌؼتي پييـفتَ
هضوؼ ؿىيؼ
الکتـًّيک صٌؼتي(هؼاؿات  ،ػمتکبُِب ّ کبؿثـػ آى)
ػلي کبَُ
هيکـّکٌتـلـُبي  -AVRثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
پـّژٍػامثـاي هيکـّکٌتـلـُبي
ّ 45اى
 ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ)ثـًبهَ ًْيني گـافيکي هيکـّکٌتـلـُب( PIC ّ AVR ّ ARMثـتاهيـ ؿٍ افـّف
هيکـّکٌتـلـُبي  ّ AVRکبؿثـػ آًِب -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
افي ثک
هيکـّپـّمنْؿُب
ربثـ الًْؼي
هيکـّکٌتـلـ  8051ثب پـّژٍ ُبي  %100ػولي -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ9
ثـّك کبؿلنْى -پل کـيلي
مينتن ُبي هغبثـاتي (همؼهَ اي ثـ ميگٌبل ّ ًْيق ػؿ هغبثـات الکتـيکي)
الکتـيکي)کبؿلنْى -پل کـيلي -ربًت ؿاتلذ
تيـيش کبهل هنبئل مينتوِبي هغبثـاتي(همؼهَ اي ثـ ميگٌبلِبي ّ ًْيق ػؿ هغبثـات ثـّك
مبم ىبًوْ گبم
مينتن ُبي هغبثـاتي ػيزيتبل ّ آًبلْگ
آ.ة.کبؿلنْى
مينتن ُبي هغبثـاتي
آ .ة  .کبؿلنْى
مينتن ُبي هغبثـاتي
هنؼْػ مؼبػت عْاٍ
هتون اصْل ّ هجبًي تکٌيک پبلل
مؼؿا امويت
تيـيش کبهل هنبئل هؼاؿُبي هيکـّالکتـًّيک
هضوؼؿضب هؼؿًيب
هـرغ کبهل  - PSpice Schematics 9.2ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
ثٌِْه ػجبمي امفٌؼ مبالؿي
هـرغ کبهل هيکـّکٌتـلـ ُبي PIC
مؼؿا امويت
هؼاؿُبي هيکـّالکتـًّيک
کالؿکُ-ل
هؼاؿُبي هغبثـاتي تزقيَ ّ تضليل ّ عـاصي
هضوؼ صني ًيبعي
تضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي هغبثـاتي
هضوْػ ػيبًي
ؿُيبفت صل هنبلَ ػؿ ميگٌبلِب ّ مينتوِب
آلي اپٌِبين -آلي ّيلنکي -صويؼ ًْاة
تيـيش کبهل هنبئل ميگٌبلِب ّ مينتوِب
آلي اپٌِبين -آلي ّيلنکي -صويؼ ًْاة
تزقيَ ّ تضليل هنبئل ميگٌبلِب ّ مينتوِب
آلي اپٌِبين -آلي ّيلنکي -صويؼ ًْاة
تيـيش کبهل هنبئل ميگٌبلِب ّ مينتوِب -د 1لنوت ػّم
هبؿتي ثـاّاى
اصْل ّ ؿاٌُوبي عـاصي هٌجغ تغؾيَ مْئيچيٌگ
اػيت اثـييوي فـ
هٌبثغ تغؾيَ مْئيچيٌگ
پ.ك.مي
هبىيٌِبي الکتـيکي (تضليل-ثِـٍ ثـػاؿي-کٌتـل)
پـّفنْؿ ثين ثِبؿا
هبىيٌِبي الکتـيکي (تئْؿي  ،ػولکـػ ّ کبؿثـػُب)
فيتق رـالؼ -کيٌگنلي -اّهٌل
هبىيٌِبي الکتـيکي
امتفي د .چبيوي
هجبًي هبىيي ُبي الکتـيکي
فيتق رـالؼ -کيٌگنلي -اّهٌل
هبىيٌِبي الکتـيکي
پْؿيب ؿهضي
تضليل ّ تيـيش کبهل هنبئل هٌِؼمي کٌتـل(اّگبتب)
ايوبى تصؼيمي -هيخن صنٌيبى فـ
ؿاٌُوبي کبهل هٌِؼمي کٌتـل اّگبتب
ثِـّف اصوؼي
ثـلکبؿ صتؼتي ػؿرَ 1
تْهبك فلْيؼ
اصْل ّ هجبًي هؼاؿُبي الکتـيکي
ؿّثـت ثْيل اىتبػ -لْئيل ًيلنکي
لغؼبت ّ هؼاؿات الکتـًّيک -د2
ُْهي مزبػيبى
کٌتـل عغي (500مْال 4گقيٌَ اي تأليفي)
ػاّػ صجيت فاػٍ لـٍ ثبثب
آىٌبيي ثب اصْل ّ تؼويـ تلْيقيْى ّ ًوبييگـُبي ()LED,LCD,Projection,Plasma
ري  .ػي.گالّؿ -م.مبؿهب
ثـؿمي ّ عـاصي مينتن ُبي لؼؿت
پيبم فتش الِي ؿاػ
الکتـًّيک ػؿ ػول
رْفف مي .پبالييل
هغبثـات فيجـ ًْؿي
هضوؼ تمي ؿّصبًي ؿاًکُْي
پبيگبٍ ثٌيبػي ػاػٍ ُب
صويؼؿضب همنوي
ػؿك ّ کٌکْؿ مـيغ مبعتوبى ػاٍ ُب(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)
همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ کٌکْؿ پبيگبٍ ػاػٍ ُب (کبؿىٌبمي اؿىؼ)
ؿّس اهلل ػجؼي پْؿ -اؿمغْ عليلي فـ
ُْه هصٌْػي(کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)
صويؼ ؿضب همنوي -صويؼ ؿضب ؿافغ
ػؿك ّ کٌکْؿ ُْه هصٌْػي(کبؿىٌبمي اؿىؼ)
هضوؼ تمي ؿّصبًي ؿاًکُْي
مينتن ّ مبعتبؿ فبيلِب(ؽعيـٍ ّ مبعتبؿ فبيلِب)
پيتـ ليٌق
همؼهَ اي ثـ ًظـيَ فثبى ُب ّ هبىيي ُب
هضوؼ کـين مِـاثي
ًظـيَ فثبى ُب ّ هبىيي(کتبة اؿىؼ)
ُبػي يْمفي
هؼاؿ هٌغمي(کتبة اؿىؼ)
همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ کٌکْؿ مـع هؼاؿُبي هٌغمي(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)
ػيي اهلل رؼفـًژاػ لوي -ؿهضبى ػجبك ًژاػ
آهْفه گبم ثَ گبم SQL
رؼفـ ًژاػ لوي ،ػيي الَ
ثـًبهَ ًْيني ثَ فثبى C++
ػايتل پل -ػايتل ُبؿّي
ثـًبهَ ًْيني ثَ فثبى C++
صني ميؼ ؿضي
فثبى هبىيي ّ اموجلي( ّ کبؿثـػ آى ػؿ کبهپيْتـ ُبي ىغصي)
ؿيچبؿػ ًيپْليتبى -کيْهـث ًؼيوي پْؿ
عـاصي الگْؿيتن ُب

لؼؿت مپيؼًبم
ػاؿيْه ؿفيؼي
ػليـضب صؼالتي -ثِقاػ لِـهبى
مؼيؼ فاؿع پْؿ ،هيخن همؼم

هضوْػ ػيبًي
اهيـ ؿيغتَ گـ غيبحي -فـُبػ آفاػ پْؿ صبلضي
هضوؼؿضب ػبؿف
اهجـهنؼْػ امکْئيلـ -صيوت اهلل صجبغي
هضوؼ عيبم ؿّصبًي
هنؼْػ ّکيلي عجبعجبيي

عليل ثبغبًي -صويؼؿضب ؿضبيي ًيب
ؿضب گلپـّؿ ؿّفثِبيي

هزيؼ کـيويبى -مؼيؼ هضوؼًّؼ -رؼفـ آلبفاػٍ
ؿضب کـهي ىبٌُؼٍ
رليل ؿامغي
هِؼي ًيکغْاٍ
هِـػاػ ػبثؼي -هضوؼ تمي ًجْي
رؼفـ ملغبًي -صويؼ لنبًي
ػليـضب صؼّلي -هضوْػ ػيبًي
ثِقاػ لِـهبى

هِـػاػ ػبثؼي
لؼؿت مپيؼًبم -عليل ثبغبًي

هضوْػؿضب صمي فبم -کيْهـث ؿّفثِي
فـاهـف اموؼيلي مـاري

ػجؼالضنيي صـاف فاػٍ -ػجؼاهلل ًبصـي

هـتضي صبصت القهبًي
ػيي اهلل رؼفـًژاػ لوي

1898238
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1898240
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1898242
1898243
1898244
1898245
1898246
1898247
1898248
1898249
1898250
1898251
1898252
1898253
1898254
1898255
1898256
1898257
1898258
1898259
1898260
1898261
1898262
1898263
1898264
1898265
1898266
1898267
1898268
1898269
1898270
1898271
1898272
1898274
1898275
1898276
1898277
1898278
1898279
1898280
1898281
1898282
1898283
1898284
1898285
1898286
1898287
1898288
1898289
1898290
1898291
1898292
1898293
1898294
1898295

همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ کٌکْؿ الگْؿيتن(کبؿىٌبمي اؿىؼ)
ّصيؼ ؿافغ -صويؼ ؿضب همنوي
ػؿك ّ کٌکْؿ کبهپبيلـ(کبؿىٌبمي اؿىؼ)
همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ کٌکْؿ ؽعيـٍ ّ ثبفيبثي اعالػبت (کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)
اصنبى هلکيبى
اصْل هٌِؼمي ايٌتـًت
ػيي اهلل رؼفـ ًژاػ لوي -ؿهضبى ػجبك ًژاػ
آهْفه گبم ثَ گبم C#.NET
اؿمغن عليلي فـ -فبئمَ ىبٍ صنيٌي
فثبى تغصصي کبهپيْتـ (کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)
همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ هفبُين مينتن ػبهل(کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)
همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ کٌکْؿ مينتن ػبهل(کبؿىٌبمي اؿىؼ)
همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ کٌکْؿ فثبى(Cکبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)
همنوي ،صويؼؿضب
ػؿك ّ کٌکْؿ مـيغ C++
هْؿيل هبًْ
هؼوبؿي کبهپيْتـ
هْؿيل هبًْ
تيـيش کبهل هنبئل هؼوبؿي کبهپيْتـ
ربى ٌُني -ػيْيؼ پتـمْى
عـاصي ّ هؼوبؿي کبهپيْتـ (ؿاثظ ًـم افقاؿ ّ مغت افقاؿ)
ػليـضب آکْىيؼٍ
هجبًي ؿيق پـػافًؼٍ ثـ پبيَ CPU
ػليـضب کيبّؿف -هضوؼ ؿضب کبکبًّؼ
هـرغ کبؿثـػي PLC
ؿارـ اك.پـموي
هٌِؼمي ًـم افقاؿ
هِـػاػ فِيوي
مينتن ُبي ػبهل ( رلؼ اّل  :هفبُين ّ تکٌيکِب)
لـثبى اصغـ ًيب
ثـًبهَ ًْيني ثَ فثبى پبمکبل
ىبپْؿ عبصًْي -هضوؼؿضب اعْاى ليل آثبػي
تضليل مبفٍ ُب( ؿّه کالميک ّ هبتـيني)
فـػيٌبًؼ .پي ثيـ -اي .ؿامل ربًنْى
همبّهت هصبلش (عْاً هکبًيکي هْاػ)
ايگْؿپْپْف
همبّهت هصبلش
صني همؼم
هٌِؼمي فلقلَ ( هجبًي ّ کبؿثـػ)
ػاّػ هنتْفي ًژاػ
ثبؿگؾاؿي مبفٍ ُب
صزت اهلل ػبػلي
تضليل مبفٍ ُب
املن کبميوبلي
تضليل مبفٍ ُب
هضوؼػلي ؿّىي ضويـ
هٌِؼمي پي
صنيي هؼوبؿيبى
فهيي ىٌبمي ثـاي هٌِؼميي
عبصًْي ،ىبپْؿ
عـاصي مبعتوبًِبي ثتي هنلش (ثـ هجٌبي آييي ًبهَ ثتي ايـاى -آثب)
هيـهضوؼ کـين عجبثبئي
هصبلش مبعتوبًي
اصوؼ صبهي
هصبلش مبعتوبًي
هِيبؿ ػـثبًي
هٌِؼمي تـافيک
هِيبؿ ػـثبًي
ؿاُنبفي
ميبّه کجبؿي
ارقاء مبعتوبى ّ مبعتوبى
هزتجي افُـي -ؿمْل هيـلبػؿي
عـاصي مبفٍ ُبي فْالػي -د  -1ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
هزتجي افُـي -ؿمْل هيـلبػؿي
عـاصي مبفٍ ُبي فْالػي -د 2
هزتجي افُـي -ؿمْل هيـلبػؿي
عـاصي مبفٍ ُبي فْالػي -د  ( 4هجبصج عـاصي لـفٍ اي)
ًصـت اهلل فالس
تضليل مبفٍ ُب ( ؿّه ُبي تضليل مبفٍ ُبي ًبهؼيي)
عليل ىبُي
هٌِؼمي تـافيک
اهيـهضوؼ عجبعجبئي
ؿّمبفي ؿاٍ
ػلي اکجـ ؿهضبًيبًپْؿ
عـس اعتالط ثتي
ػاّػ هنتْفي ًژاػ
تکٌْلْژي ّ عـس اعتالط ثتي
کويتَ ػائوي ثبفًگـي آييي ًبهَ عـاصي مبعتوبى ُب ػؿ ثـاثـ فلقلَ
آييي ًبهَ عـاصي مبعتوبى ُب ػؿ ثـاثـ فلقلَ
ًْيل -ري ري ثـّکل
تکٌْلْژي ثتي
صويؼ ثِجِبًي -ػليـضب مليوبًي
عـس ٌُؼمي ؿاٍ هٌضٌي ُبي اتصبل
اثـاُين حٌبئي -ػليـضب ؿضبئيبى
عـاصي مبعتوبًِبي فْالػي-د1
عجبعجبئي ،اهيـهضوؼ
ؿّمبفي ؿاٍ ّ فـّػگبٍ -د1
Ericfleming and fiona E.K.Grand
ٍُESTIMATING FOR BULDERS & SUPERVEYORS
ػليـضب هيالًي فاػٍ
هٌِؼمي هتـٍ2
هيالًي فاػٍ ،ػليـضب
هٌِؼمي هتـٍ 3
هيالًي فاػٍ ،ػليـضب
هؼيـيت ّ ؿاُجـػ هٌبلصبت
هيالًي فاػٍ ،ػليـضب
ّاژٍ ًبهَ هتـٍ ّ ثـآّؿػ
مبم فـّتٌي
هصبلش مبعتوبًي
فْلـهْؿ
ػؿک ؿفتبؿ مبفٍ ُب
هضوؼ صني ثبفيبؿ -صنيي صبلش فاػٍ
آفهبييگبٍ هکبًيک عبک
فـػيٌبلؼ پي  .ثي يـ  -اي.ؿامل ربًنْى -ربى تي.ػي ّلف
همبّهت هصبلش
ػليـضب هيالًي فاػٍ
رؼاّل کبؿثـػي مبعت ّ مبف  -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
ػکتـ هضوؼ هؼيي
فـٌُگ فبؿمي هؼيي -د 1

لؼؿت مپيؼًبم
آؿه صجيجي -اهيـُْىٌگ صبػلي
مبهبى ُقاؿعبًي

هضوؼ هِؼي مبعْؿػٍ صميمي

صويؼ لؼل عْ
ىبپْؿ عبصًْي

اؿػىيـ اعيبثي

ػلي اکجـ ؿهضبًيبًپْؿ -هضوؼؿضب ىبٍ ًظـي

هضوْػ گالثچي
اثـاُين ّاصؼيبى

1898296
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1898303
1898304
1898305
1898306
1898307
1898308
1898309
1898310
1898311
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1898313
1898314
1898315
1898316
1898317
1898318
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1898322
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1898325
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1898330
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1898332
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1898334
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1898337
1898338
1898339
1898340
1898341
1898342
1898343
1898344
1898345
1898346
1898347
1898348
1898349
1898350
1898351

ػکتـ هضوؼ هؼيي
فـٌُگ فبؿمي هؼيي -د 2
ػکتـ هضوؼ هؼيي
فـٌُگ فبؿمي هؼيي -د 3
ػکتـ هضوؼ هؼيي
فـٌُگ فبؿمي هؼيي -د 4
ػکتـ هضوؼ هؼيي
فـٌُگ فبؿمي هؼيي -د 5
ػکتـ هضوؼ هؼيي
فـٌُگ فبؿمي هؼيي -د 6
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 1
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 2
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 3
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 4
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 5
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 6
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 7
صني اًْؿي
فـٌُگ ثقؿگ مغي -د 8
ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي
ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي -د 1
ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي
ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي -د 2
ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي
ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي -د 3
ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي
ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي -د 4
ميؼ هضوؼ ػثيـ ميبلي
ىبٌُبهَ اثْالمبمن صکين فـػّمي -د 5
ىکـي ُـات
فـٌُگ ًْيي (الکتـًّيک،اؿتجبعبت ّ ثـق)
صني اًْؿي
صؼاي مغي ػيك ( گقيؼٍ غقليبت صبفظ)
ػجؼالوضوؼ آيتي
ُفت پيکـ اف پٌذ گٌذ ًظبهي
صني اًْؿي
گقيؼٍ گلنتبى مؼؼي
ّفاؿت ػلْم ،تضميمبت ّ فٌبّؿي(مبفهبى موت)
مغي موت
فيـػٍهْتبري
فـٌُگ ربهغ الکتـًّيکً -بًْالکتـًّيک-هغبثـات - -في آّؿي اعالػبت -ثَ ُوـاٍ اّسُؼايت
ًبػؿ گلنتبًي ػاؿيبًي
فـٌُگ تغصصي ثـق -الکتـًّيک -کبهپيْتـ ّ هغبثـات
هضوؼ ػلي کـايَ چيبى
ؿيبضيبت ػوْهي يک -د 1
هضوؼ ػلي کـايَ چيبى
ؿيبضيبت ػوْهي ػّ -د  -2ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
ًنين رِبًؼاؿ  -هيٌْ لفبفچي
اًنبى عجيؼت هؼوبؿي
فيگفـيؼ گيؼيْى
فضب ،فهبى ّ ،هؼوبؿي
پبًـّ رْليْك -هبؿتيي فلٌيک
اثؼبػ اًنبًي ّ فضبُبي ػاعلي
فـاًنيل ػي کي چيٌگ
هؼوبؿي  -فـم ،فضب ّ ًظن
ؿاة گـگْؿي
ىبُکبؿ ُبي هؼوبؿي هؼبصـ (پالىً ،وب ّ ،همغغ)
ربى لٌگ
آفـيٌو ًظـيَ هؼوبؿي (ًمو ػلْم ؿفتبؿي ػؿ عـاصي
آًتًْي مي  -آًتًْيب ػك
ثْعيمبًي هؼوبؿي _ آفـيٌو ػؿ هؼوبؿي) -د 1
آًتًْي مي  -آًتًْيب ػك
ثْعيمبًي هؼوبؿي _ آفـيٌو ػؿ هؼوبؿي) -د 2
اؿًنت ًْيفـت
اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت  - 2011ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
اؿًنت ًْيفـت
اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت  - 2011ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
اؿًنت ًْيفـت
اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت  - 2012ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
اعالػبت هؼوبؿي ًْيفـت  - 2010ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
اللين ّ هؼوبؿي
هفبُين پبيَ ػؿ هؼوبؿي( کتبة ّاژگبى فـم ُبي هؼوبؿي)
هؼوبؿي ثب عبک يب آيٌؼٍ مٌتيُ،قاؿاى مبلَ
هبُيت هؼوبؿي
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى (1تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي لْيي کبى)
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى (2تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي تبػائْ آًؼّ)
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى (4تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ؿًقّ پيبًْ)
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى (4تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ؿم کْلِبك)
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى ( 9تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي هيل ًّؼؿّ)
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى ( 5تضليل آحبؿ ّ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ؿيچبؿػ هبيـ)
آىٌبيي ثب هؼوبؿي امالهي ايـاى
مجک ىٌبمي هؼوبؿي ايـاًي
امتبتيک هکبًيک ثـػاؿي ثـاي هٌِؼميي
ػيتل ُبي هؼوبؿي
مبفٍ ثَ هخبثَ هؼوبؿي
ػيتيل ُبي مبعتوبًي ّ ؿّىِبي ارـاي آى  -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
امتبتيک

اؿًنت ًْيفـت -پيتـ ًْيفـت
هـتضي کنوبئي
اػّاؿتّ .ايت
ژاى ػّتيَ
ؿارـاچ .کالؿک -هبيکل پبّف
ؿّهبلؼّ رْؿگْال
هبمبئْ فْؿيبهب
اهيليْپيتني
ؿم کْلِبك
پيتـ کبؿتـ
ميلْيْ کبمبؿا
هضوؼ کـين پيـًيب -غالهضنيي هؼوبؿيبى
هضوؼ کـين پيـًيب -غالهضنيي هؼوبؿيبى
ثيـ فـػيٌبػ پيـ
ؿهقي ،چبؿلق رْؿد
اًؼؿّ چبؿلنْى
هقػک امفٌؼيبؿ
فـػيٌبًؼ پي ثي يـ -اي ؿامل ربًنْى

هٌْچِـ هقيٌي
هضوؼ اصوؼي ًژاػ
ػليـضب تغبثٌي -صؼيمَ لْيؼل
ّلي ىييَ ثـي
ػليـضب ػيٌي فـ
اصوؼؿضب آي
اصوؼؿضب آي
کْؿّه هضوْػي
اهيـ مـهؼًِـي
مپبك ؿهضبًيبى -ؿضب ؿاري لبمولًْ -ؽؿ
صٌؼتگـ
هضوؼ اصوؼي ًژاػ
هضوؼ اصوؼي ًژاػ
هضوؼ اصوؼي ًژاػ
هضوؼ ػلي اصوؼي ًژاػ
ػجؼالَ ريل ػبهلي
صويؼ هضوؼي -هضوؼػلي اىـف گٌزْيي
هيـمؼيؼ هْمْي
ايوبى ؿئيني
اهيـصنيي ُبىن فاػٍ
ًيلْفـ هضْي

اؿػىيـ اعيبثي
کْؿّه هضوْػي
هضوْػ گالثچي -اصنبى مـّه ًيب
اثـاُين ّاصؼيبى
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ػجيؼاهلل رـربًي
پـّژٍ ُب ئ آفهْى ُبي ًميَ کيي مبعتوبى (هِبؿت فٌي ػؿرَ )2
اهيـ ىکيجب هٌو -هِييؼ لـثبًيبى
ًکبت کليؼي کبؿىٌبمي اؿىؼ -د1
آفهًِْبي هؼيـيت پـّژٍ ّ مبعت تکٌْلْژي هؼوبؿي اًـژي هؼوبؿي( کبؿىٌبمي اؿىؼ)مبمبى هـاػي
ىبپْؿ عبصًْي
ؿاٌُوبي رْه ّ اتصبالت رْىي ػؿ مبعتوبى ُبي فْالػي
اهيـصنيي ميفي
عـاصي ّ تـمين فضبُبي مبعتوبًي ثَ کوک ًـم افقاؿ اتْکؼ -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
فـُبػ آلبربى -هضوؼعبلمبًي
هزوْػَ آفهْى ُبي عجمَ ثٌؼي ىؼٍ هؼوبؿي (کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي)
صنيي ُبىوي -ؿّيب فـط لمب-ػجيؼاهلل رـربًي
پـّژٍ ُب ،آفهْى ُب ّ توـيٌبت اتْکؼ -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
 AutoCAD Elactiacalاصنبى هـفاًيً -نين هـًؼي
اػي کـيگيل -فيليپ ؿايؼ -ريوق ًّؼفًؼ
صـفَ اي تـيي ًـم افقاؿ هؼوبؿي Revit Architecture 2012
ُبًي هضوؼي
هؼوبؿي ػؿ  -3DS MAXثَ ُوـاٍ يک لْس فيـػٍ
هِـػاػ ثِـام پْؿ
هٌِؼمي ثـق (کٌکْؿ کبؿىٌبمي اؿىؼ)
ػکتـ هضوؼ رْاػ هِؼّي ًژاػ
ميـ اًؼييَ ُبي هؼوبؿي
ػجيؼالَ رـربًي
ًميَ کيي ػوْهي مبعتوبى (هِبؿت فٌي ػؿرَ )2
ػجيؼالَ رـربًي
ًميَ ُبي مبعتوبًي (هغبثك ثب ىِـػاؿي ُب)
هبىبلَ ثبلي
ًميَ کيي مبعتوبى پالًِبي هنکًْي
هضوؼ پيـػاّؿي
هؼوبؿي فـم (کبؿثـػ الگُْبي صزوي ػؿ آفـيٌو هؼوبؿي)
اهيـ مـهؼًِـي -ميؼ هضني کبؿػاى
هزوْػَ پالى ُبي ػوْهي
رْفف ػچيبؿا -رًْيْك پبًـّ -هبؿتيي فلٌيک
امتبًؼاؿُبي ربهغ هؼوبؿي ػاعلي ّ عـاصي
پيالؿ چبيکب
اعلل پالى آپبؿتوبى 2011
کّْك ايني -ؿّفليي امتيْؿ
اصْل امکيل ّ تکٌيک ُبي ؿاًؼّ ػؿ عـاصي صٌؼتي
ميؼًي لجلٌک
هؼوبؿي لـى ثينتن آهـيکب
هـتضي صؼيك -هيخن صؼيك
هؼوبؿي ؿًگ تکٌيک ُبي ؿاًؼّ
اهيـ ثبًي هنؼْػ
هؼوبؿي هؼبصـ ايـاى
ػى ىبّ
تـکيجِبي رنْؿاًَ ػؿ عـاصي ػاعلي(ّيليبم ػايوًْؼ  ،آًتًْي ثبؿتب)
اثْالمبمن ميؼ صؼؿ
)ثـامبك ضْاثظ ّ همـؿات ىِـػاؿي(پالى هنکًْي ػؿ فهيي ُبي هضؼّػ 999
رْؿد گـّهْت
هؼوبؿي کالميک 2002
هٌصْؿ مپِـي همؼم
هؼوبؿي هؼبصـ (2هؼوبؿي ػَُ  90ػؿ رِبى)
ّصيؼ لجبػيبى
هؼوبؿي ػؿ ػاؿالغالفَ ًبصـي مٌت ّ تزؼػ ػؿ هؼوبؿي هؼصـ تِـاى
کـّل مْچک کيٌگ
فٌگ ىْيي عبًَ
هيخن صؼيك -مؼيؼ صيفي
عـاصي پْمتـ ُبي عـس ّ هؼوبؿي( ىيت آؿايي)
کْؿّه هضوْػي ػٍ ػٍ ثيگلْ
ٌُؼ ثْک هؼوبؿي -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
ؿاة گـگْؿي
ىبُکبؿ هؼوبؿي هؼبصـ -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
فـاًنيل ػي ک چيٌگ
فـٌُگ ثصيـي هؼوبؿي
اف فهبى ّ هؼوبؿي
تفکـ تـميوي ثـاي هؼوبؿاى ّ عـاصبى
عـاصي ّ هؼوبؿي
فضب ،عـس ّ چيؼهبى ػؿ هؼوبؿي ػاعلي -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
هـرغ کبهل آهْفىي ًوب ّ همغغ ػؿ هؼوبؿي
پالى (عـاصي ّ تـميوبت مبعتوبى ُبي ّياليي)
ؿًگ هؼؿى کبؿثـػ ؿًگ ػؿ هؼوبؿي ػاعلي
عـاصي هؼوبؿي ػاعلي (هِبؿت فٌي ػؿرَ )1
عـاصي ػاعلي ّ ؿًگ(ؿاٌُوبي گبم ثَ گبم)
ًمبة هَ ػّمب(هزوْػَ آحبؿ ربى ُيؼاک)
ايؼٍ ّ عالليت ػؿ هؼوبؿي ايـاًي
اىتيبق تّْؿيک ّ امتـاتژي ُي عـاصي ػؿ آحبؿ ُيت هؼوبؿ هؼبصـ
آًتًْي گبئْػي اف عجيؼت ثَ هؼوبؿي
هؼوبؿي غـة ( ؿييَ ُب ّ هفبُين)
هؼوبؿي ػّؿٍ امالهي
تبؿيظ هؼوبؿي ايـاى ( ػؿ ػّؿٍ ثبمتبى ّ ػّؿٍ امالهي)
ؿاٌُوبي کبهل هؼوبؿي (اف اّليي توؼى ُب تب ػصـ صبضـ)
آىٌبيي ثب هؼوبؿي هنکًْي ايـاًي( گًَْ ىٌبمي ثـًّگـا)
اصقاي مبعتوبى ّ کبؿگبٍ
رقئيبت ارـايي مبعتوبى
هتـٍ ثـآّؿػ ّ آًبليق ثِبء  -د2
هتـٍ ثـآّؿػ ّ آًبليق ثِبء  -د1
اينتبيي هؼوبؿي

هٌْچِـ هقيٌي
پل الفيْ
ؿضب ىبعـيبى
کْؿّه هضوْػي -ؿّفثَ اصوؼي ًژاػ
هِؼي صؼيك -هـتضي صؼيك -هـين النبػات ػبػثؼيٌي
صويؼ ؿضب ًبػي
مبؿا ليٌچ
ػؾؿا هيـفايي -صنيي مْاگـ -ػجيؼاهلل رـربًي
ًْؿيْىي ُبمگبّا
ربى ُيؼاک
اصنبى عبيفَ
ؿافبئل هًْئْ
هبؿيب آًتًْيب کـيپب
اهيـ ثبًي هنؼْػ
هضوؼ يْمف کيبًي
عليل هيتبلي
پبتـيک ًبتزٌق  -ؿيچبؿػ ّمتْى
غالهضنيي هؼوبؿيبى
ميبهک اثـاُين فاػٍ صني آثبػي
اهيـ مـهؼ ًِـي
ًصـت الَ صمبيمي
ًصـت الَ صمبيمي
ؿصوت هؼًؼّمت -اکجـ عؼاپـمت صمي

فُـٍ يْمفي عْ  -اثْالفضل ًْايي

اهيـ صنيي ميفي -هضوؼؿضب ثيبت
کْؿّه هضوْػي
فـيؼ پْيٌؼٍ -فـىبػ پْيٌؼٍ
اهيـ اػالء ػؼيلي -صنيي صبفظبلمـاًي

آتْمب گلکبؿ
کْؿّه هضوْػي -مْػاثَ اًنبى

صويؼ عؼاپٌبُي

ّلي ىييَ ثـي
کْؿّه هضوْػي ػٍ ػٍ ثيگلُْ -وب صبهت صني
آثبػي -هيٌب فالس فاػگبى
مؼيؼ آلبئي

فـيؼ ػبثؼيي ىيـافي
مًْيب ؿضبپْؿ
ًّؼاػ رليلي
ايوبى ؿئيني -صنبم ػيمي صٌؼتي
الٌبف ؿصيوي

پـّيي آلبيي
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هضوْػ گالثچي -صبهؼ هظبُـيبى
فٌبّؿي ُبي ًْيي مبعتوبًي
ؿاًؼّ اي
تـمين هؼوبؿي (فـٌُگ ثصـي ،ؿّىِب ّ ىيٍْ ُب) -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
ثـًِبؿػ اي  .ثْؿک
ػيقايي ( تبؿيغچَ  ،تئْؿي ،فلنفَ ّ فهيٌَ ُبي عـاصي هضصْل)
ؿاهيي تبثبى
ؿاٌُوبي عـاصي امتغـ مًْب ّ رکْفي
ؿاهيي تبثبى
هـرغ ربهغ امتغـ مًْب رکْفي  -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
ريي مي  .لْيفلـ
هؼوبؿي ػيپلوبتيک(ثـًبهَ ؿيقي لضبيي ّ هؼوبؿي مفبؿت عبًَ ُب)
ػليـضب پْؿامؼ -اهيـاىکبى صوقٍ اي
عـاصي مبفٍ ُبي چْثي
ثـًْفّي
چگًَْ ثَ هؼوبؿي ثٌگـين
ًيوب عبلجيبى -هِؼي آتيي -ميوب ًجي فاػٍ
هزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي هْفٍ
ًيوب عبلجيبى -هِؼي آتيي -ميوب ًجي فاػٍ
هزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي عبًَ
ًيوب عبلجيبى -هِؼي آتيي -ميوب ًجي فاػٍ
هزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي ُتل
هضوْػي -لبمن صوصبم
کبؿىٌبمي اؿىؼ
تٌظين ّ ىـايظ هضيغي رلؼ ( 2اصْل ّ هجبًي اللين ىٌبمي)  -کبؿػاًي ثَ کبؿىٌبمي ّ کْؿّه
ًيوب عبلجيبى -هِؼي آتيي -ميوب ًجي فاػٍ
هزوْػَ کتت ػولکـػ ُبي هؼوبؿي ُتل
فـىؼ هْمْي
ؿًّؼ ىکل گيـي فـم
آلؼّ ثٌؼتي
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى ( 3تضليل آحبؿ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي ًْؿهي فبمتـ)
صنيي فـُبػي -پـّاًَ تْکلي
ؿاٌُوبي ربهغ اًگليني ثـاي ػاًيزْيبى ؿىتَ هؼوبؿي
هبؿيْمبلْاػّؿي
مبفٍ ػؿ هؼوبؿي
ًبفًيي گلپـّؿ
اًنبى عجيؼت هؼوبؿي
هضوؼ اثـاُين فاؿػي
آىٌبيي ثب هؼوبؿي رِبى
آثتيي گلکبؿ -الٌبف ؿصيوي
عـاصي کتبثغبًَ
ىِـيبؿ عبًي فاػ
عـاصي ثيوبؿمتبى
ؿضب ىبعيبى
پـمپکتيْ ّ ًوبي مبعتوبى
ؿيبض ؿضْاى -اهيـ مـهؼ ًِـي
هزوْػَ پالًِبي هؼوبؿي ّ ارـايي
پْيب ؿيبض عْاٍ
چين اًؼاف پـمپکتيْ
کـيل ثي  .هيلق
عـاصي هؼوبؿي ثبامتفبػٍ اف هبکت مبفي -ثَ ُوـاٍ لْس فيـػٍ
فْلـ هْؿ
ػؿک ؿفتبؿ مبفٍ ُب
ػيْيؼ .اّ ػاّيل -تئْػّؿ ّاکـ
پالى گـافيک
ّصيؼ لجبػيبى
ثـؿمي الليوي مٌتي ايـاى
ايوبى ؿئيني
پين ّ لگؼ اف ُوَ ًْع
فيليپ رْيؼيْ
مبًتبگْ کبالتـاّا
اًتيبؿات ايوزيق ّ ؿّثيي ثيْؿ
ُقاؿ هؼوبؿ
پيـ لْييزي ًيکْليي -فـاًچنکْ ؿپييتي
فـٌُگ هصْؿ هؼوبؿاى هٌظـ هؼبصـ
ؿّثـت ري گيل
ؿاًؼّ
مـگؾىتٌبهَ هؼوبؿاى ايـاى
تبؿ ّ پْػ ّ ٌُْف
غالهضنيي هؼوبؿيبى
ميـي ػؿ هجبًي ًظـي هؼوبؿي
هضوؼ فبتش -ثبثک ػاؿيْه
هجبًي ًظـي هؼوبؿي
هِؼي ىفيؼي
ٌُؼمَ تـميوي
کلـ تنيوـهبى
هيل ّاى ػؿ ؿَُّ 1886-1969
ايْاى هبؿگْليْك
هؼوبؿ  +هٌِؼك= مبعتبؿ
ؿاة کـيـ
تٌبمت ػؿ هؼوبؿي
اهيـ ثبًي هنؼْػ
پنت هؼؿًيتَ ّ هؼوبؿي ( ثـؿمي فکـي ّ هؼوبؿي هؼصـ غـة)
ًْؿي يْىي ُبمَ گبّا
امکيل ُبي ػاعلي ؿًگي
هـتضي صؼيك
اف ايؼٍ تب هؼوبؿي -د 1
هـتضي صؼيك
اف ايؼٍ تب هؼوبؿي -د 2
هضوؼ اصوؼي ًژاػ
هيبُيـ هؼوبؿي رِبى( 8ثـؿمي آحبؿ اًؼييَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي الکنبًؼؿ فًّيل)
اهيـ کٌؼبًي
آهْفه ًـم افقاؿ 3ds Max
اصنبى عبيفَ
چگًَْ هؼوبؿاًَ عـاصي کٌين -د1
اصنبى عبيفَ
چگًَْ هؼوبؿاًَ عـاصي کٌين -د3
هـتضي صؼيك -ثبلـ صنيٌي
آهْفه امکيل عـاصي هؼوبؿي
اصنبى عْه ثغت
هؼوبؿي ملْلْيؼ
کْيي ؿّه
کْيي ؿّه
اًتيبؿات ال کـّکيْف
فاُب صؼيؼ
ريوق امتـيٌگ -هبيکل ّيلفْؿػ
ريوق امتـليٌگ
ّصيؼ لجبػيبى
هجبًي ّ هفبُين هؼوبؿي ػؿ هؼبصـ غـة
آؿيي هنتؼؼي -هِـػاػ هضوؼي
عـاصي ؿمتْؿاى ّ کبفي ىبپ
هبيکل اي ػّيل
ؿاًؼّ ّ تـمين ؿًگي
هبيک ػاثليْ -لين آمال
ؿاًؼّ  ،تـمين ّ پـمپکتيْ -د2

مؼيؼ آلبيي
ػلي هْاللئي

هٌِؼمبى هيبّؿ پلييـ
فـيؼٍ گـهبى

فـًبف ًظـي -هيالػ هيبًزي
مؼيؼ هْمْي
هـين ؿمتوي
هضوْػ گالثچي

آثتيي گلکبؿ -الٌبف ؿصيوي

کْؿّه هضوْػي -ؿضب ثصيـي هژػُي
هضوْػ گالثچي
فُـا ؿضْي

فُـا ؿضْي -ؿاهيي ؿضْي
اهيـ اػالء ػؼيلي
ػبعفَ ػيني ًظـ فْهٌي
ُؼايت هْتبري

صويؼ عؼاپٌبُي
هضوْػ گالثچي
هضوؼ اصوؼي ًژاػ

اهيـ اػالء ػؼيلي
اهيـ اػالء ػؼيلي
اهيـ اػالء ػؼيلي

هضوؼ اصوؼي ًژاػ
اهيـ اػالء ػؼيلي
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هؼوبؿي ّ ؿاف ربًّؼاًگي ؿاٍ ثي فهبى مبعتي
عـاصي ىِـيفبُين ّ کـّکي
ثبػگيـ ًوبػ ايـاًي
آهْفه ؿاًؼّ هؼوبؿي
عالليت ػؿ هؼوبؿي
اعلل ؿًگي ًوب
اعلل ًْيي فـفْژٍ
اعلل ًْيي پلَ
اعلل ًْيي ىْهيٌَ -د2
هزلَ هؼوبؿي )76هزلَ هؼوبؿي (
فصلٌبهَ هؼوبؿي ّ مبعتوبى )29هزلَ هؼوبؿي (
ىبؿمتبى)هزلَ هؼوبؿي (
ٌُـ هؼوبؿي )24هزلَ هؼوبؿي (
ٌُـ هؼوبؿي )26هزلَ هؼوبؿي (
فصلٌبهَ هؼوبؿي )73 ّ 72هزلَ هؼوبؿي (
فصلٌبهَ هؼوبؿي ّ مبعتوبى )31هزلَ هؼوبؿي (
فصلٌبهَ هؼوبؿي ّ مبعتوبى )30هزلَ هؼوبؿي (
هؼوبؿي ّ ىِـمبفي)105هزلَ هؼوبؿي (
هؼوبؿ )74هزلَ هؼوبؿي (
ٌُـُبي فيجب-هؼوبؿي ّ ىِـمبفي )45هزلَ هؼوبؿي (
هؼوبؿي ّ ىِـمبفي )107-106هزلَ هؼوبؿي (
هؼوبؿ )75هزلَ هؼوبؿي (
هؼوبؿي ّ ىِـمبفي )104هزلَ هؼوبؿي (
هؼوبؿي ّ ىِـمبفي )98 ّ 99هزلَ هؼوبؿي(
تِبرن ىبًَ ػاؿ ّ آيٌؼٍ ػؿيبي عقؿ
ثضـاًِبي فينت هضيغي ايـاى ّ ؿاُکبؿُبي ثِجْػ آى
کيبّؿفي ّ مبفهبى رِبًي تزبؿت
تٌْع فينتي
فهيي ىٌبمي کبًنـُبي تيتبًيْم
التصبػ کيبّؿفي ّ تْمؼَ )48هزلَ کيبّؿفي(
التصبػ کيبّؿفي ّ تْمؼَ )50هزلَ کيبّؿفي(
التصبػ کيبّؿفي ّ تْمؼَ )49هزلَ کيبّؿفي(
فـٌُگ ّ مالهت -ػاًو ّ ػيبًت
لبؿچِبي ايـاى
عبک ىٌبمي رٌگل
اصْل ؿػٍ ثٌؼي گيبُبى
کليؼىٌبمي ثؾؿ ػلفِبي ُـف هٌغمَ کـد
رٌگل ىٌبمي ّ رٌگلؼاؿي ايـاى
تيـٍ ُبي هتؼاّل گيبُبى گلؼاؿ
فـٌُگ هلي هيبغل
فـآيٌؼ ثِجْػ کيفيت چْة ثکوک پـتْ گبهب
رٌگل ىٌبمي
عالصَ همبالت يبفػُويي کٌگـٍ گيبٍ پقىکي ايـاى
اؿتجبط روؼي ّ تْمؼَ ؿّمتبيي
چِبؿهيي کتبة مبل کيبّؿفي ايـاى
اعالق (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة) -د 1
اعالق (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة) -د 2
اعالق (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة) -د 3
اعالق (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة) -د 4
اعالق (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة) -د 5
اعالق (ػؿمٌبهَ اعالق ثـاي عالة) -د 6
اعالق االُي
ُوبيو مـامـي فًبى ،هنبيل فـٌُگي-ارتوبػي ّ رِبًي مبفي -د 1
ُوبيو مـامـي فًبى ،هنبيل فـٌُگي-ارتوبػي ّ رِبًي مبفي -د 2
ُوبيو مـامـي فًبى ،هنبيل فـٌُگي-ارتوبػي ّ رِبًي مبفي -د 3
مـاة اصالصبت
فصلٌبهَ هغبلؼبت هيبى فـٌُگي

کـينتْفـ الکنبًؼؿ
هـتضي صؼيك -اصنبى ػاًو فـ
هٌِبف هضوْػي
هزيؼ يْمفي ًْيؼ
آلي ري  .ثـّکل  -ػّهيٌيک پْل
هضوؼػلي ػقيقي
ّاصؼ تضميك ّ تْمؼَ ًيـ تْمؼَ آهْفه
ّاصؼ تضميك ّ تْمؼَ ًيـ تْمؼَ آهْفه
هٌصْؿ مزبػ
هْمنَ هؼوبؿ ًيـ
اصوؼ فاُؼي
فصلٌبهَ فٌي هٌِؼمي
هزلَ هؼوبؿي
هزلَ هؼوبؿي
ميؼ هـتضي ملين آثبػي
اصوؼ فُبػي
اصوؼ فُبػي

هِـػاػ ليْهي ثيؼٌُؼي

هِؼي کجيـي ىبٍ آثبػ
تِـاى :تْمؼَ آهْفه .کليؼ آهْفه1384 ،

ًبػؿ فاُؼي

مِيال ثنکي
هضوؼ هِؼي ػقيقي

ثبًّؼ ثِپْؿ

مِيال ثنکي

ثبًّؼ ثِپْؿ

ػجبك اموبػيلي مبؿي
هيـ صالس الؼيي ػٌبيتي ىـيؼت پٌبُي
هْمنَ پژُّيِبي ثـًبهَ ؿيقي ّ التصبػ کيبّؿفي
اصوؼ هصؼق
اؿيک فْؿك
ػجؼااهِؼي ثغيٌؼٍ
ػجؼااهِؼي ثغيٌؼٍ
ػجؼااهِؼي ثغيٌؼٍ
هضوؼ ؿثبًي
رؼفـ اؿىبػ
هٌْچِـ فؿيي کفو
ک .رفـي
فبعوَ آلب ثيگي
ػاؿيْه ربًلـي
هيکبييل ُيکي -کليْ کيٌگ
ػجؼالـصوبى صنيي فاػٍ
اصوؼ هصؼق
هِؼي هضنٌيبى ؿاػ
هضوْػ اکجـي
ىِيؼ حبًي
س اهبم عويٌي
س اهبم عويٌي
هْلي هضوؼ هِؼي ًـالي
هْلي هضوؼ هِؼي ًـالي
هزتجي تِـاًي

هضوؼ رْػ اعْاى

ثِـام ًکْيي صؼؿي

هضجْثَ عبتن مبف

هـضيَ ثيگن فميـ

1898522
1898523
1898524
1898525
1898526
1898527
1898528
1898529
1898530
1898531
1898532
1898533
1898534
1898535
1898536
1898537
1898538
1898539
1898540
1898541
1898542
1898543
1898544
1898545
1898546
1898547
1898548
1898549
1898550
1898551

ُوبيو ثبفىٌبمي ًِضت رٌگل
هؼعلي ثـ ثبفىٌبمي ًِضت رٌگل
هزوْػَ همبالت ُوبيو ثيي الوللي پيبهجـ امالم ّ اًنبى هؼبصـ د1
ىجيَ مبفي اًنبى هالصظبت ػلوي ،اعاللي ،صمْلي ّ فمِي
ُوبيو هـػهنبالؿي ػيٌي د1
ُوبيو هـػهنبالؿي ػيٌي د3
فلنفَ ػؿ ػول
الکتـًّيک صٌؼتي
تضليل هٌِؼمي هؼاؿ
پـتْي اف لـآى د 1
پـتْي اف لـآى د 2
پـتْي اف لـآى  -لنوت -5د 3
پـتْي اف لـآى -لنوت ػّم رقء مي ام
پـتْي اف لـآى -لنوت  -6د 4
پـتْي اف لـآى -لنوت 1رقء مي ام
آػاة ًوبف
هـرغ ؿاُجـػي ُ( proteus 7.7وـاٍ ثب )CD
تضليل ّ عـاصي هؼاؿُبي عغي ثب تمؼم الپالك
ّايّ ،اي اؿّپب ،اهـيکب
ربؽثَ رِبى ُنتي
ثَ مْي تْمؼَ فـٌُگ ػيٌي ػؿ ربهؼَ ايـاى
غـيقٍ هبػؿي ػؿ هْؿػ فـفًؼاى ،ػيك ّ فًؼگي هؼٌْي
مکْالؿينن اف هٌظـ لـآى
صنيي(ع) ،ػمل مـط
ثـاي آفاػي
هزوْػَ همبالت ُوبيو ثيي الوللي پيبهجـ امالم ّ اًنبى هؼبصـ د2
صني الغتبم في ػلن الکالم ّ ؿمبلَ مٌغيت
ربهؼَ ىٌبمي ػيي
اًمالة امالهي ،فهيٌَ ُب ّ ؿييَ ُبي آى
ػيْاى صبفظ

ميؼ رؼفـ هِـػاػ
اثـاُين ثـفگـ
ػلي هضوؼي
هضوؼؿضب هـًؼي
هضوؼؿضب هـًؼي
اػم هْؿتْى
ميـيل لٌؼؿ
ّيليبم ُيت
هضوْػ عبلمبًي
هضوْػ عبلمبًي
هضوْػ عبلمبًي
هضوْػ عبلمبًي
هضوْػ عبلمبًي
هضوْػ عبلمبًي
اهبم عويٌي
آؿيي ملوبى پْؿ ،هصغفي کيبّؿف
ؿّلٌؼ تْهبك -آلجـت ؿّفا
ؿّث ميؼلّ -يليبم گبؿػًـ
ؿضب هضوؼي لٌگـّػي
هضوؼ رْاػ اثْالمبموي
ػافٌَ ػهـًف
هضوؼ ػلي امؼي ًنت
صني ؿصين پْؿ
هزيؼ رؼفـي الُيزبًي
اثـاُين ثـفگـ
هغتبؿ اهيٌيبى لٌگـّػي
ربثـ ػاًو
هضوؼ ؿصين ػيْضي

فـيجـف هزيؼي
هضوؼؿضب هْمْي تمي آثبػي
هضوْػ ػيبًي

هضوؼتمي هيـفايي -آؿيي ملوبى پْؿ
پـينب پْؿػلوؼاؿي -فـّؽ ؽکبّتي

آفاػٍ ّرؼاًي

