
  (كارداني به كارشناسي و كارشناسي به كارشناسي ارشد)ليست كتابهاي مدرسان شريف 
 هَلفػٌَاى 

    
 

افشاػيبثي ػلي  ؿٌبخت هَاد ٍ هصبلح ػبختوبًي 

افتخبسي يضدي هحوذ هىبًيه ػيبالت  

ًبهي حؼيي   2 ٍ 1سيبضيبت 

هـبيخي فشد ػؼيذ حؼبثذاسي ؿشوتْب 

هـبيخي فشد ػؼيذ حؼبثذاسي ؿشوتْب 

دسُ پٌبّي هشتضي هىبًيه خبن ٍ تىٌَلَطي ثتي  

ػبدلي ًيب هحوذ  ++c ٍ cثشًبهِ ًَيؼي وبهپيَتش ثِ صثبى 

خليلي هْشداد اػتبتيه ٍ همبٍهت هصبلح 

حبهذ حؼي ػلن هَاد 

هـبيخي فشد ػؼيذ  (اصَل حؼبثذاسي  )حؼبثذاسي هبلي 

هـبيخي فشد ػؼيذ اصَل حؼبثذاسي  )حؼبثذاسي هبلي 

 لبضي صادُ – ػؼيذي –ًبهي فيضيه 

 هشتضَي –افشاػيبثي تىٌَلَطي لبلت ثٌذي ٍ آسهبتَس 

پبسام افـيي تٌظين ؿشايط هحيطي ٍ تبػيؼبت ػبختوبًي 

هحوذي پيوبى ًمـِ ثشداسي  

هْشاثي هْيي تبسيخ هؼوبسي ٍ هجبًي ًظشي 

ًبهي هحوذ سضب رخيشُ ٍ ثبصيبثي اطالػبت 

 .. جشاحي –جَاد صادُ اًذيـِ اػالهي -  ادثيبت فبسػي–صثبى اًگليؼي 

..  جؼفشي–افشاػيبثي هحَطِ ػبصي ٍ هبؿيي آالت  

 پظهبًفش –ًبهي  سؿتِ ثشق 90 – 80هجوَػِ ػَاالت وٌىَسّبي ػشاػشي ٍ آصاد

..  ؿؼجبًي –ًبهي  تبػيؼبت 91 – 80هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي ػشاػشي ٍ آصاد 

 پظهبًفش –ًبهي  سؿتِ  هٌْذػي ثشق 88 – 81هجوَػِ ػَاالت وٌىَسّبي ػشاػشي ٍ آصاد

ؿبّيٌي هحوذ سضب ػبصهبى ٍ هذيشيت 

حبهذ هحوذيبى  ثيتب  ( چبح ٍ صفحِ آسايي –طشاحي - دسٍع چبح )طشاحي 

ػؼيذاٍي ايَة تىٌَلَطي وبسگبُ ثشق 

جشاحي هحوذ  وليِ سؿتِ ّب –ادثيبت فبسػي 

صفشي ثْشٍص تَْيِ هطجَع تبثؼتبًي 

جبسيبًي ػلي هبؿيٌْبي اثضاس ٍ سٍؿْبي تَليذ 

... افشاػيبثي ػبصُ ّبي فلضي ٍ ثتٌي 

حبجيبى حجت حشاست هشوضي ثب آة ٍ َّاي گشم 

ؿْجبصي وشهي جَاد  (جيگ ٍ فيىؼچش ّب  )طشاحي ليذ ٍ ثٌذ 

حبهذ هحوذيبى  ثيتب هجبًي ٌّشّبي تجؼوي 

ػبدلي ًيب هحوذ   ++c ٍ cثشًبهِ ًَيؼي ثِ صثبى 

...  ػلوبًي –هحوَدي  صيؼت ؿٌبػي 91-81هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

... ٍويلي خَاُ   سؿتِ حمَق92-75هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

... گبصساًي   صثبى ٍ ادثيبت فبسػي91-80هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

...  اليك –آرسيبى   هٌْذػي وـبٍسصي92-80هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

جَاد صادُ هْشداد صثبى ػوَهي 

 افشاػيبثي  –هْشاثي   سؿتِ هؼوبسي 92-81هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

 دّىشدي –جْشهي  صٌبيغ  89-78هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

ػجبديبى َّهي ػيؼتن ّبي وٌتشل خطي 

وبؿي اهيش  2 ٍ 1الىتشًٍيه 

... ػجبديبى تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّب 

 هـبيخي فشد –ثذيؼي حؼبثذاسي هبلي 

 وشهي –سضبيي  ػلَم ػيبػي 92-81هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

هَلفيي  هٌْذػي وـبٍسصي 90 – 71هجوَػِ ػَاالت وٌىَسّبي 

ًبهي حؼيي سيبضيبت هٌْذػي  

ًبهي حؼيي  2سيبضيبت ػوَهي 

ًبهي حؼيي  MBAصثبى اًگليؼي ٍيظُ سؿتِ 
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هَػَي ًظاد ػيذ ٍحيذ اًتمبل حشاست 

هَلفيي استؼبؿبت 

 هَلفيي  سؿتِ سيبضي92- 83هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

 هَلفيي  1 ج 92-78هجوَػِ ػَاالت دسٍع هـتشن هٌْذػي وبهپيَتش 

 هَلفيي  صٌبيغ گشايؾ89-78هجوَػِ ػَاالت وٌىَسّبي 

 هَلفيي  هٌْذػي هىبًيه92-82هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

 هَلفيي 1تحليل مدارهاي الكتريكي 

 هَلفيي وبهپيَتش 91-80هجوَػِ ػَاالت وٌىَسّبي ػشاػشي ٍ آصاد

وجيشيبى هجتجي  1همبٍهت هصبلح 

ًبهي حؼيي  سيبضيبت ػوَهي  

ًبهي حؼيي  سيبضيبت ػوَهي  

هَافيي   سؿتِ صٌبيغ  78-89هجوَػِ ػَاالت وٌىَس ّبي 

هَلفيي  سٍاًـٌبػي  80-92هجوَػِ ػَالت آصهًَْبي 

هصبفي ًيب فشؿبد  ثشًبهِ سيضي ٍ وٌتشل تَليذ ٍ هَجَدي ّب  

ثْشٍصي هْذي  طشح سيضي ٍاحذ ّبي صٌؼتي  

هَلفيي  1هذيشيت 83-92هجوَػِ ػَاالت دسٍع هـتشن آصهًَْبي 

هَلفيي  2هذيشيت 83-92هجوَػِ ػَاالت دسٍع هـتشن آصهًَْبي 

يشصگشي هٌصَس  آًبليض ػذدي سؿتِ هٌْذػي وبهپيَتش ٍ سيبضي  

هَلفيي   هٌْذػي ػلَم ٍ صٌبيغ 78-91هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

هَلفيي  هىبًيه خبن  

هْشداد خليل  اػتبتيه  

خبًي ػليشضب  حؼبثشػي  

وجيشيبى هجتجي  ديٌبهيه  

ًبهي حؼيي  تَاثغ هختلط  

هيش ػؼيذي لبضي حؼيي  اصَل طشاحي وبسخبًجبت ٍ هٌْذػي صٌبيغ غزايي  

هَػَي ًظاد ػيذ ٍحيذ  اًتمبل حشاست   وبسؿٌبػي اسؿذ  

 هَلفيي  هٌْذػي هىبًيه 82-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

 هَلفيي هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي سؿتِ هٌْذػي ثشق 

هَلفيي  جغشافيب وبسؿٌبػي اسؿذ  81-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

تجشيضيبى ثْشٍص  ػبختوبى دادُ ّب هٌْذػي وبهپيَتش ، فٌبٍسي اطالػبت  

هَلفيي   هٌْذػي وـبٍسصي 80-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   هٌْذػي هَاد 83-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   سؿتِ فيضيه 83-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   سؿتِ هؼوبسي 81-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   هٌْذػي ػوشاى 72-91هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي  ًظشيِ صثبى ّب ٍ هبؿيي ّب 

هَلفيي   صثبى ٍ ادثيبت فبسػي 80-91هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   صيؼت ؿٌبػي ػلَلي 81-91هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   سػتِ حمَق ٍ جضا75-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   سؿتِ ثشق   2تحليل هذاس ّبي الىتشيىي 

هَلفيي   ػلَم التصبدي 80-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي   هٌْذػي هَاد 83-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي  الىتشٍ هغٌبطيغ سؿتِ ّبي هٌْذػي ثشق 

هَلفيي   آهَصؽ صثبى 75-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي  هجوَػِ ػَاالت وٌىَس ّبي ػشاػشي آصاد دسٍع ػبخت ٍ تَليذ 

هظلَهيبى ػؼيذ    صثبى ٍ ادثيبت اًگليؼي 80-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي  

هَلفيي آهبس ٍ احتوبالت سؿتِ ّبي ثشق ٍ وبهپيَتش  

هَلفيي صثبى تخصصي سؿتِ ّبي وبهپيَتش فٌبٍسي  

هَلفيي  هتشجوي صثبى  81-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 
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هَلفيي  1-2سيبضي فيضيه 

وجيشيبى هجتجي   2همبٍهت هصبلح 

هَلفيي تئَسي ّبي هذيشيت  

هَلفيي  جغشافيب  81-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي

هَلفيي  ٍ دػتگبّي  2-1ؿيوي تجضيِ 

هَلفيي ثشسػي ػيؼتن ّبي لذست  

هَلفيي هبؿيي ّبي الىتشيىي  

هَلفيي  IT هٌْذػي فٌبٍسي 83-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي

 هَلفييهجوَػِ دسٍع پبيِ سيبضيب ، فيضيه ٍ ؿيوي  

 هـبيخي فشد ػؼيذ وبسداًي ثِ وبسؿٌبػي  )حؼبثذاسي دٍلتي 

 هَلفييالتصبد خشد ٍ والى  

 هَلفيي 2-1ػبصُ ّبي فَالدي ٍ ثتٌي  

 هَلفيي هٌْذػي ػوشاى ، َّا ٍ فضب ٍ هؼوبسي  –تحليل ػبصُ ّب 

 هَلفيي هٌْذػي ػوشاى  92-91هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي

 هَلفيي حؼبثذاسي  80-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي

 هَلفييآهبس ٍ احتوبالت سؿتِ هٌْذػي صٌبيغ  

 هَلفيي هذيشيت اجشايي  80-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي

 هَلفيي (وبسؿٌبػي اسؿذ) سؿتِ هٌْذػي ثشق83-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

 هَلفييوبسؿٌبػي اسؿذ (في آٍسي-هٌْذػي وبهپيَتش)ػبختوبًْبي گؼؼتِ 

 هَلفيي (وبسؿٌبػي اسؿذ)ًظشيِ صثبًْب ٍهبؿيٌْب

 ػبهلي ػخي هؼؼَد (وبسؿٌبػي اسؿذ)پي ػبصي

 هَلفيي (وبسؿٌبػي اسؿذ) ػلَم تشثيتي 80-92هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

 هـبيخي فشد ػؼيذ (وبسؿٌبػي اسؿذ)حؼبثذاسي صٌؼتي

 هَلفيي (ثبصسگبًي ٍصٌؼتي)تحميك دس ػوليبت

 هَلفيي (وبسؿٌبػي اسؿذ)هذيشيت هبلي

 هَلفيي (وبسؿٌبػي اسؿذ) هٌْذػي ؿيوي80-91هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

 هَلفييوبسؿٌبػي اسؿذ  (هٌْذػي وبهپيَتش)هذاسّبي هٌطمي 

 اػفٌذيبسي ػؼيذ (وبسؿٌبػي اسؿذ)صثبى تخصصي هٌْذػي ؿيوي

 هَلفيي (وبسؿٌبػي اسؿذ) حمَق ثيي الولل80-91هجوَػِ ػَاالت آصهًَْبي 

 


