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 هنیهب لرتنک شور :مواقم لرتنک یحارط 1
 

1 

 يریخات ياهمتسیس مواقم لرتنک 1
 

2 

 3 وردوخ لرتنک ياهمتسیس 1

 4 هلدتعم قطانم هویم ناتخرد يژولویزیف 1

 5 يذغاک ياههدنرپ ندناوخ :كدوک تایبدا هیرظن و دقن 1

 6 كدوک تیبرت و میلعت و ینهذ دشر رب میقتسمریغ شزوما ریثات :شیامن و يزاب ،ییوگهصق قیرط زا ناکدوک هب میقتسمریغ شزومآ 1

 7 1395 هیلقن لیاسو زا یشان ثداوح رثا رد ثلاث صخش هب هدش دراو تاراسخ يرابجا همیب نوناق لیلحت :یندم تیلوئسم و همیب قوقح 1

 8 یندم تیلووسم هفسلف 1

 9 ییوراد ناهایگ يژولویزیف 1

 10 لماکت رد یلصا رگیزاب و یکیژولوکا كرحم يورین ناونع هب یطیحم ياهشنت :شنت يژولوکا 1

 11 یهاگشیامزآ همانسرد :یمومع يژولوکا 1

 12 یندب تیبرت رد يریگهزادنا و شجنس 1

 13 یشزرو یسانشبیسآ 1

 14 شزرو کیناکم يداینب میهافم 1

 15 یشزرو يارجا و ینامسج یگدامآ يارب دربراک و يروئت :شزرو يژولویزیف 1

 16 یشزرو هیذغت و يژولویزیف 1

 17 یندب تیلاعف و یشزرو يژولویزیف 1

 18 یحالصا تانیرمت شزومآ ینابم 1

 19 ؟يژوگادپ ای رنه :كدوک تایبدا 1

 20 يریوصت ياهباتک رد ریوصت و نتم يزاب 1

 21 كدوک تایبدا يهیرظن و دقن 1

 22 ییوراد ناهایگ و دشر يهدنیازفا ياهيرتکابوزیر 1

 23 یهایگ لگنا ياهدتامن رب دیکات اب یسانشدتامن 1

 24 دادرارق نودب یندم تیلوئسم و اهمازلا 1

 25 دنس و رارقا - تابثا یمومع دعاوق :تابثا لیلد و تابثا 1

 بیرخت ،یندشن تخادرپ کچ رودص و تقرس ،تناما رد تنایخ ،يرادربهالک :تیکلام و لاوما هیلع میارج :)1( یصاصتخا يازج قوقح 1
 )یقیبطت شرگن اب( يرفیک

26 

 27 لاوما و صاخشا :یندم قوقح یتامدقم هرود 1

 28 تالاقم هعومجم :تلادع يوس هب یماگ 1

 29 ثرا - تیصو - هعفش :زا ییاهسرد :یندم قوقح یتامدقم هرود 1

 30 (تایانج( صاخشا هیلع میارج :یصاصتخا يرفیک قوقح 1

 31 یملع لوصا و دنگوس ،هراما ،تداهش :تابثا لیلد و تابثا 1

 32 هداوناخ :یندم قوقح یتامدقم هرود 1
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 33 تیکلام و لاوما :یندم قوقح یتامدقم هرود 1

 34 نامز رد نیناوق ضراعت :یلاقتنا قوقح 1

 35 هتسکشرو لاوما هیفصت و یگتسکشرو قوقح 1

 36 تلود یندم تیلوئسم يروشک تامدخ تیریدم نوناق هب هجوت اب يروشک مادختسا ،روشک يرادا ياهنامزاس :يرادا قوقح 1

 37 تادهعت یمومع هیرظن :یندم قوقح 1

 38 یندم تیلوئسم هنیمز رد ییاضق هیور لیلحت 1

 39 دیما یسانشناور رب يدمآرد :باختنا يروئت 1

 40 یعامتجا دادرارق درکیور :داسف راهم 1

 41 (اهصخاش و اهرایعم( ییازنابایب یبایزرا ياهلدم 1

 42 زبس شیالاپ ،ای ،ییالاپهایگ 1

 43 کیناگرا و یتسیز يزرواشک رد نیون يدرکیور :یهایگ کیتویبورپ ياهيرتکاب 2

 44 1 يرادباسح لوصا 1

 45 2 يرادباسح لوصا 1

 46 3 يرادباسح لوصا 1

 47 تردق ياهمتسیس رد لاقتنا هکبش هعسوت يزیرهمانرب 1

 48 یطخریغ لرتنک ینابم و لوصا 1

 49 قوقح عبانم :قوقح هفسلف 1

 50 یندم تیلووسم ،یقوقح عیاقو :یندم قوقح یتامدقم هرود 1

 51 ناریا یقوقح ماظن رد هعلاطم و قوقح ملع همدقم 1

 52 قوقح قطنم :قوقح هفسلف 1

 53 ... حلص ، عورشم يدنبورگ ،هلاعج ،حلص ،اهتکراشم :نیعم دوقع :یندم قوقح هرود 1

 54 عاقیا - دادرارق :یقوقح لامعا :یندم قوقح یتامدقم هرود 1

 55 دادرارق رابتعا و داقعنا ،موهفم :اهدادرارق یمومع دعاوق :یندم قوقح هرود 1

 56 اهزاغآرس و اهراتفگشیپ ،اههمدقم هعومجم :اهراتفگ زا رتایوگ	 1

 57 طلتخم و صاخ ياهتیلوئسم :یندم تیلووئسم دادرارق زا جراخ ياهمازلا 1

 58 تیصو ،فقو ،هبه ،ایاطع :نیعم دوقع ،یندم قوقح 1

 59 ناریا یندم قوقح رد تیصو 1

 60 نهر ،تلافک ،هلاوح ،نامض ،تلاکو ،هیراع ،هعیدو :یسانشراک هرود نایوجشناد يارب نیعم دوقع زا ییاهسرد :یندم قوقح یتامدقم هرود 1

 61 قوقح تیهام و فیرعت :قوقح هفسلف 1

 62 یمومع دعاوق :یندم تیلووئسم دادرارق زا جراخ ياهمازلا 1

 63 دادرارق لالحنا :اهدادرارق یمومع دعاوق :یندم قوقح هرود 1

 64 لوا دلج یهایگ یمیشویب 1

 65 مود دلج یهایگ یمیشویب 1
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 66 يدربراک یطخریغ لرتنک 1

 67 يدرف و ینامزاس ،یلم حطس رد کیژتارتسا رکفت يدربراک ياهکینکت :تسیژتارتسا نهذ 1

 68 اهالاک یندم تیلوئسم 1

 69 کینوپوردیه تشک 1

 70 يروانف تسیز و ییالاپ هایگ 1

 71 (ناهایگ تشادرب زا سپ و لبق ياهیسررب( یهایگ يژولویزیف تاشیامزآ يامنهار 1

 72 (یتنیز ناهایگ و لگ ،یگنرفتوت ،لفلف ،یگنرفهجوگ ،رایخ( ياهناخلگ تالوصحم ياهيرامیب و تافآ تیریدم و صیخشت 1

 73 یطخریغ و لاتیجید لرتنک 1

 74 اهدربراک و اهدربهار :ناریا رد بآ مک تعارز 1

 75 یئاذغ رصانع تیریدم رب ياهمدقم :اهدوک و كاخ يزیخلصاح 1

 76 اههاگداد هیور رد راکنامیپ تیلوئسم 1

 77 يراکنامیپ يواعد لصف و لح رد سانشراک تیلوئسم 1

 78 یلایخیب فیرظ رنه 1

 79 (کشخ همین و کشخ قطانم تیریدم( اهتصرف و اهشلاچ :یئادزنابایب و یئازنابایب ،نابایب 1

 80 ناهایگ رد اهنآ ياهیذغت شقن و اهتالکونیمآ و اهتالک 1

 81 نم مهس 1

 82 1 دلج هتفرشیپ يهرود :یندم یسرداد نییآ 1

 83 2 دلج هتفرشیپ يهرود :یندم یسرداد نییآ 1

 84 3 دلج هتفرشیپ يهرود :یندم یسرداد نییآ 1

 85 یمومع دعاوق :یندم ماکحا يارجا 1

 86  لوا دلج يداینب يهرود :یندم یسرداد نییآ 1

 87 مود دلج يداینب يهرود :یندم یسرداد نییآ 1

 88 ارجا )هویش( بیترت :یندم ماکحا يارجا 1

 89 سیلگنا و هسنارف ،ناریا قوقح رد تارب و هتفس کچ :یقیبطت تراجت قوقح 1

 90 ناریا رطعم و ییوراد ناهایگ تخانش 1

 91 ... یلیر يهحناس دنچ رد یندم تیلوئسم لئاسم یسررب اب هارمه یلیر حناوس زا یشان یندم تیلوئسم 1

 92 ناهایگ یکیژولویزیف ياهيرامیب 1

 93 (یناسنا تاکرح و هیذغت ،يژرنا( یشزرو يژولویزیف 1

 94 کچ و لماح هجو رد دانسا ،رابنا ضبق ،هتفس ،تارب :تراجت قوقح 1

 95 کشخ قطانم ییاوه و بآ طیارش اب راگزاس ییوراد ناهایگ یفرعم 1

 96 رادیاپ هعسوت و میلقا رییغت ،بآ تینما 1

 97 هناخلگ تیریدم و هزاس یسدنهم 1

 98 یقیبطت یندم تیلوئسم 1
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 99 میاهدرک باختنا نامیگدنز يارب ار یتسرد ریسم میوش نئمطم اهینامزمه كرد قیرط زا هنوگچ :میاهزجعم کی همه ام 1

 100 روت رد ییامنهار نف اب ییانشآ 1

 101 1963 - دنوریم ماگنمریب هب اهنوستاو 1

 102 دوخ ياهيدنمناوت هریاد هب دورو و يرگینابرق هخرچ زا ییاهر دنیارف :يزیرگتیلوئسم ای يریذپتیلوئسم :راوشد باختنا و ناسنا 1

 103 یسانشناریا 1

 104 یسوبوتا زور کی 1

 105 نامام فرط زا ،قشع اب 1

 106 ندناوخ باتک تقو توکس 1

 107 !میرادن فرح ام 1

 109 سونقق شتآ 1

 110 یئرمان خن 1

 111 هفرطود یتسود 1

 112 متسه لاح اب نم 1

 113 متسه بوخ نم 1

1 
 متشاد یم تسود هک يرهش رگید راب

114 

1 
 )يدلج ود هرود( دباعم ریجنا تخرد

115 

1 
 وس هرق هرد ناماکداش

116 

1 
 نوئلپان ناج ییاد

117 

 هناداقن رکفت يامنهار 1
 

118 

 دنک و عیرس رکفت 1
 

119 

 ندرک یگدنز بوخ رنه 1
 

120 

 نم نیمزرس ياهزار 1
 

121 

 هم رد وشام 1
 

122 

 تدم هاتوک هعماج ناریا 1
 

123 

 ناریا هرابرد یلمات 1
 

124 

 ناریا هرابرد یلمات 1
 

125 

 یسایس هشیدنا ياه نتم همجرت رد یلمات 1
 

126 

 هنییآ رالات 1
 

127 

 سوبب ار دنوادخ هام يور 1
 

128 
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 شیاهمشچ 1
 

129 

 توکلم 1
 

130 

 شوگزیت 1
 

131 

 یبآ سونایقا يژتارتسا 1
 

132 

 1 مامح هدزاش 1
 

133 

 2 مامح هدزاش 1
 

134 

 قشع زا راشرس هداوناخ هناشن جنپ 1
 

135 

 136 ناکدوک قشع نابز جنپ 1

 ناناوجون قشع نابز جنپ 1
 

137 

 ون دقن زا دعب 1
 

138 

 تایح هدنیآ 1
 

139 

 مجسنم لک کی زا ییاه هکت 1
 

140 

 یهایگ ياه يرامیب اب هزرابم لوصا	 1
 

141 

 (مود شیاریو( ناریا یعارز ناهایگ ياهيرامیب 1
 

142 

 143  يراکنامیپ تدم دنلب ياهدادرارق يرادباسح 126 هیرشن 1
 

 144  1 دلج تیریدم يرادباسح 131 هیرشن 1
 

 145  يرادباسح و تاررقم ، قباوس : تکراشم قاروا 153 هیرشن 1
 

 146 1006و1000،1004 هرامش ياه هینایب يراجت ياهکناب یسرباسح 132 هیرشن 1
 

 147  یلام يرگشرازگ یللملا نیب ياهدرادناتسا 1024 هیرشن 1
 

 148 تیریدم درکلمع یسرباسح 98 هیرشن 1
 

 149 يرتویپماک ياهمتسیس یسرباسح : يرتویپماک یسرباسح 83 هیرشن 1
 

 150  تاهابتشا حالصا و يرادباسح تارییغت 65 هیرشن 1
 

 151  یسراف-یسیلگنا يرادباسح تاحالطصا گنهرف 178 هیرشن 1
 

 152  یلخاد تالاقتنا يراذگ تمیق 128 هیرشن 1
 

 153 یماهس ياهتکرش يرادباسح 94 هیرشن 1
 

 154  راداهب قاروا ریاس و ماهس رد يراذگ هیامرس يرادباسح 117 هیرشن 1
 

 155  1 دلج یلخاد یسرباسح 174 هیرشن 1
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 156  يرتویپماک یسرباسح 148 هیرشن 1
 

 157  شخبرثا یلخاد یسرباسح 136 هیرشن 1
 

 158  یسرباسح يداینب میهافم هینایب 121 هیرشن 1
 

 159 يرتویپماک ياه هکبش یسرباسح : يرتویپماک یسرباسح 152 هیرشن 1
 

 160 یتایلمع یسرباسح عماج يامنهار 149 هیرشن 1
 

 161  17 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 193 هیرشن 1
 

 162  5 و 4 هرامش يرادباسح ياهدرادناتسا يریگراکب يامنهار 180 هیرشن 1
 

 163  11 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 192 هیرشن 1
 

 164  9 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 185 هیرشن 1
 

 165  22 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 184 هیرشن 1
 

 166  25 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 197 هیرشن 1
 

 167  21 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 190 هیرشن 1
 

 168  15 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 182 هیرشن 1
 

 169  16 هرامش يرادباسح درادناتسا يریگراکب يامنهار 176 هیرشن 1
 

 170  یتلود یسرباسح ياهدرادناتسا 127 هیرشن 1
 

 171  یتایلمع یسرباسح ياهدرادناتسا يرادباسح طباوض و لوصا 1019 هیرشن 1
 

 172  یلام ياهتروص یسررب و يرادباسح تامدخ ياهدرادناتسا 119 هیرشن 1
 

 173 یشزومآ راتخاس اب یسرباسح ياهدرادناتسا 186 هیرشن 1
 

 174  يرادباسح شزومآ یللملا نیب ياهدرادناتسا 199 هیرشن 1
 

 175  یبای هنیزه رد اهدربراک و میهافم: 1 دلج یتعنص يرادباسح 158 هیرشن 1
 

 176  ..و هورگ یقیفلت یلام ياهتروص هنومن ماع یماهس تکرش 156 هیرشن 1
 

 177  2 دلج يرادباسح لوصا 86 هیرشن 1
 

 178  1 دلج يرادباسح يروئت 157 هیرشن 1
 

 179  يرادباسح يروئت راتخاس 151 هیرشن 1
 

 180  يروئت شریذپ و يرادباسح يروئت هرابرد يا هینایب 168 هیرشن 1
 

 181  یسرباسح يریگ هنومن 214 هیرشن 1
 

 182  1 دلج 1 هنایم يرادباسح 175 هیرشن 1
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 183  2 دلج هتفرشیپ يرادباسح 144 هیرشن 1
 

 184  یمومع شخب یلام تیریدم 202 هیرشن 1
 

 185 میقتسم ياهتایلام نوناق 1022 هیرشن 1
 

 186  )یلکوت( ردلاورتسا راک و بسک لدم قلخ 1
 

 یمظعا اضر و یناخیلع اضر اضردیمح هدنسیون یقیبطت لرتنک 1
 

187 

1  MATLABیفرش یضترم قرب یسدنهم رد 
 

188 

  هنیهب لرتنک ياه متسیس 1
 

189 

  H∞ مواقم لرتنک 1
 

190 

 یمظعا اضر و یناخیلع اضر اضردیمح هدنسیون یطخ ریغ ینیب شیپ لرتنک 1
 

191 

1  
 یمظعا اضر و یناخیلع اضر اضردیمح هدنسیون یطخ ینیب شیپ لرتنک
 

192 

 یکرمگ ياه هفرعت يدربراک عماجریسفت 1
 

193 

 یسراپ نیریش نخس 3
 

194 

 1 نوتیاپ یسیون همانرب 1
 

195 

 2 نوتیاپ یسیون همانرب 1
 

196 

1  
 ترارح لاقتنا لیاسم حیرشت

 

197 

 درانرب درکلمع کیژتارتسا تیریدم 1
 

198 

 )یصوصخ و یمومع( يراک هویم 1
 

199 

 هلدتعم قطانم رد يراک هویم 1
 

200 

 ناریا رد تابکرم شرورپ 1
 

201 

 يزبس شرورپ 2
 

202 

 203 ناریا رد زیلاج و یفیص ،يزبس مهم ياه يرامیب 2
 

 204 یهایگ یسانش يرتکاب 1
 

 205 هایگ هیذغت ینابم 1
 

 ناهایگ ،اه يزبس ،هویم ناتخرد( یغاب ناهایگ رد تمواقم ياه مسیناکم و یطیحم ياه شنت يژولویزیف 1
 يدلج ود هرود )ییوراد ناهایگ و یتنیز
 

206 
 

 )يزرواشک رب دیکات اب( یتسیز مولع رد قیقحت شور 1
 

207 
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 هدنیآ ناهایگ 2
 

208 

 هویم ناتخرد غاب تیریدم ینابم 2
 

209 

 هلاقم و هلاسر ،همان نایاپ ،لازوپورپ شراگن رب دیکات اب یتسیز مولع رد قیقحت شور 2
 

210 

 1400 تادراو و تارداص تاررقم باتک 1
 

211 

 1400 تارداو و تارداص تاررقم عماج يامنهار 1
 

212 

مجسنم لک کی زا ییاه هکت 1  
 

213 

ناگدرم ینوفمس 1  
 

214 

لاتیجید ریوصت شزادرپ 1  
 

215 

 ( TPM رب ياهمدقم و ( تامدخ و عیانص شخب رد تاریمعت و يرادهگن ماظن کیتامتسیس يزیر همانرب 1
 

216 

داوم لقن لمح و هناخراک یحارط 1  
 

217 

یسدنهم تالامتحا و رامآ 1  
 

218 

کچوک ياهراک و بسک یبایرازاب حرط 1  
 

219 

راک و بسک يژتارتسا ینیرفآزاب - اتلد لدم 1  
 

220 

رنه و ملع( راک و بسک درکلمع تیریدم 1 ) 
 

221 

يداهنشیپ شزرا یحارط 1  
 

222 

دیدج دشر هب ندیسر و تباقر نتشاذگ رس تشپ يارب نئمطم ییاه ماگ : یبآ سونایقا يوس هب تکرح 1  
 

223 

 دب يژتارتسا،بوخ يژتارتسا 1
 

224 

يژتارتسا هب حیحص درکیور يارجا و باختنا يامنهار:يژتارتسا هب ندیسر يژتارتسا 1  
 

225 

 مادقا،دنشیدنایم کیژتارتسا نانچمه،مهبم و هدیچیپ طیارش رد اهنامزاس هنوگچ :يژتارتسا اب ندیصقر رنه 1
دنوشیم قفوم و دننکیم  
 

226 

قشع تلم 1  
 

227 

یمتسیس هاگدید متسیس یسانش ایوپ 2  
 

228 

يزورما درکیور اب کیژتارتسا تیریدم 2  
 

229 

امش راک و بسک لدم 1  
 

230 

 231 لمع رد يژتارتسا يزاسهدایپ ماگ هب ماگ يامنهار :يژتارتسا يزاس يراج 1

کیژتارتسا تیریدم 1  
 

232 

)مود دلج ( اهعیزوت ي هیرظن و لامتحا اب ییانشآ 4   
 

233 

 234 )لوا دلج ( اهعیزوت ي هیرظن و لامتحا اب ییانشآ 4



دلج فیدر باتک ناونع   

 Rاب یطخ نویسرگر لیلحت 5
 

235 

 Rاب هتفرشیپ نویسرگر لیلحت 5
 

236 

رعش هدیزگرب :هنیآ رد هنیآ 1  
 

237 

 ایرد و درمریپ 1
 

238 

 ادخ يهرابرد رعش 72 -نامسآ ياههرجنپ 1
 

239 

 	بش نابغاب 1
 

240 

 اهوق ناتسبات 1
 

241 

 242 	9 یناریا رکف ناتساد -هطورشم بالقنا 1

 243 	1 كانسرت خیرات -وهایه رپ ياهبالقنا 1

 244 	هتوگ نابایخ يهفاک 1

 245 	تاناویح يهعلق 1
 246 	4 هاشروگ - هاشداپ نارای 1

 247 	دزدهاش 1

 248 	2 یناریا يهدازهاش - نانابهگن دبعم 1

 249 	1 هاشروگ - هدشمگ نارتخد 1

 250 	2 هاشروگ - سانویهاش ورملق يوس هب 1

 251 	3 هاشروگ - گرم يهتشرف مسلط 1

 252 يدلج 3 يهعومجم - ناگدرم يهزاورد 1

 253 	1 رگرآوخ شتپ -زاغآرس هسامح 1

 254 	2 رگرآوخ شتپ -اهدژا رابت زا يدرم 1

 255 	3 رگرآوخ شتپ -یتسه ياهداینب رب 1

 256 	4 رگرآوخ شتپ - یکیرات يافرژ زا 1

 257 	5 رگرآوخ شتپ - نوردنا يهسامح 1
 258 	هدنامرف یعاجش وت 1

 259 	نیمز يهرک تاجن يارب کینتوپسا يامنهار 1

 260 	1 کچوک فوسلیف -دشاب بیس دیاش 1

 261 2 کچوک فوسلیف -؟مزاسب رگید ِنم کی مناوتیم 1

 262 3 کچوک فوسلیف - ؟مراد ار ساسحا نیا نم ارچ 1

 263 	4 کچوک فوسلیف - !دشاب دیاب اهنیا زا شیب 1

 264 5 ات 1 دلج -گرزب سرخ و ولوچوک سرخ ياههصق 1

 265 	زبس غاب ناگدرم 1

 266 	ادلیتام 1

 267 	1 هشپ ناولهپ -ینوبایب لوغ 1

 268 	1 اهمناخ هدازهاش یمداکآ -ناتسهوک نارتخد 1



دلج فیدر باتک ناونع   

 269 	1 هم يهناگهس - هم يهدازهاش 1

 270 	درادن زنویام چیودناس نیا 1

 271 	یکیرات رد ياهناخ 1

 272 	؟دوب هداتفا زور نیا هب ارچ اناد سرخ 1

 273 	؟دندوب اجک اپهلوگنز زب ياههچب 1

 274 	؟دوب هتشگرب یک نزهلقلق ودک 1

 275 	7 زنوج یب ینوج -تخت ریز يالویه 1

 276 	یکیرات نابهگن 1
 277 	هدنامرف ریخهب بش 1

 278 	تخس يدلج 7 يهعومجم -شناتسود و وپاه 1

 279 	7 همانهاش ياههصق –دیرفآدرگ 1

 280 	؟دروخ يروجهچ ار کلکل ياذغ هابور 1

 281 یعیبط یگدنز کی راظتنا رد 1

 282 	6 یمدمد يدوج -یفصن و زور تشه رد ایند رود 1

 283 	اهشوگرخ شروش 1

 284 	تلورون تسب نب 1

 285 	مات ومع يهبلک 1

 286 	2 هغبان امین - )ناجیهرپ ناتساد کی( ناتساب ناریا ياهدرگهزوم 1

 287 	4 هغبان امین - )!سرتن ياههچب صوصخم( سرد زا يرارف ناگدنزخ 1

 288 	1 هغبان امین - )!نکن رواب و ونشب( نکعمجلاغشآ ياهراکشزرو 1
 289 	5 ات 1 دلج - کنیتسا يهعومجم 1

 290 	10 ات 6 دلج - کنیتسا يهعومجم 1

 291 بآ رونآ و بآ رونیا ياههناسفا 1

 292 	تخرد يالاب یهام 1

 293 	راوتاورسنک ياههلپ يور 1

 294 		؟درک جاودزا یک اب هکسوس هلاخ 1

 295 	باتهم نامهم 1

 296 	اهنویلیم 1

 297 نک شوماخ ا ر غارچ 1

 298 	ایرد و درمریپ 1

 299 ادخ يهرابرد رعش 72 -نامسآ ياههرجنپ 1

 ROS 300 تابور لماع متسیس 1
 MATLAB 301 يدربراک و یشزومآ عجرم نیرتلماک 1

 302 یتامدقم حطس PLC S7 يدربراک عجرم نیرت لماک 1

 303 یلیمکت حطس PLC S7 يدربراک عجرم نیرت لماک 1

 304 هتفرشیپ حطس PLC S7 يدربراک عجرم نیرت لماک 1

 305 سنمیز نویساموتا هتفرشیپ ياه هژورپ هعومجم 1

1 PID control  306 تعنص رد 



دلج فیدر باتک ناونع   

 WINCC v7 307 يدربراک عجرم نیرت لماک 1

 308 لوا دلج سابیفورپ یتعنص هکبش 1

 309 مود دلج سابیفورپ یتعنص هکبش 1

 LS 310 یتعنص نویساموتا يدربراک ياه هژورپ 1

 311 لوا دلج PCS7 سنمیز هچراپکی متسیس و DCS متسیس 1

 312 مود دلج PCS7 سنمیز هچراپکی متسیس و DCS متسیس 1

 PLC 313 و WINCC هتفرشیپ ياه هژورپ هعومجم 1

 TIA PORTAL 314 يدربراک عجرم نیرت لماک 1
 PLC 315 رد يزاف قطنم يزاس هدایپ 1

 كاخ نودب تشک یلمع و لماک يامنهار ؛کینوپوردیه 1
 

316 

 sas اب هارمه يزرواشک ياه شیامزآ هیزجت و حرط 2
 

317 

 یپوت ياشن و اشن دیلوت يامنهار 1
 

318 

 تسیز طیحم و بآ عبانم رب نآ ياهدمایپ و یمیلقا تارییغت 1
 

319 

 )ناگنادزاب( یتنیز ياههچتخرد و ناتخرد 1
 

320 

 


