طراحی صنعتی
عنوان

ردیف

مترجم

نویسنده

رإٙٞبی عزاحی خٛدرٚ
H PHOINT

1

پیتز آیشٕ٘ٗ  ،رْ وِٛجبط

پٛیبٖ رٚحی

2

اثز ا٘تمبدی

ٔحٕذ رضب افضّی
ػّیزضب پٛرٕٔتبس

3

ارٌٔٛ٘ٛی

ٔبرن اط عب٘ذرس

4

اعتزاتضی الیب٘ٛط آثی

ویٓ دثّی ٛچبٖ

افؾیذ ریحب٘ی فزد

5

اعىچیًٙ

اریه اِٛٚفغبٖ

6

اعىچی ًٙدر ٔؼٕبری داخّی ٔ ٚجّٕبٖ

ٔدیذ احٕذی خٛؽجخت

7

اعىیچیی ، 2 ًٙاص َٛپبی ٝعزاحی اعىچ  ٚرا٘ذ ٚدر عزاحی صٙؼتی

وٚٛط ایغٗ  -رسِٚیٗ اعتیٛر

سٚیب ٘ٛرٚسی

8

اعىیچیی ، 2 ًٙاص َٛپبی ٝعزاحی اعىچ  ٚرا٘ذ ٚدر عزاحی صٙؼتی

وٚٛط ایغٗ  -رسِٚیٗ اعتیٛر

سٚیب ٘ٛرٚسی

9

اصبِت ثز٘ذ

عٟزاة ٚثٛلی

ٔحٕذ رسالی

10

اص َٛاعىیظ  ٚتىٙیىٟبی را٘ذ ٚدر عزاحی صٙؼتی

وٚٛط ایغٗ  -رسِٚیٗ اعتیٛر

فزیذ پٛیٙذ - ٜفزؽبد پٛیٙذٜ

11

اص َٛعبخت ٔٛاد وبٔپٛسیٙی

عٚ ً٘ٛی ٛٞا

أیز پبؽبیی

12

اص َٛعبد ٚ ٜاعتثٙبیی اعىچی : ًٙچزا اعىچ ٞبی حزف ٝای سیجب ث٘ ٝظز ٔی رعٙذ؟

خٛرج الٚاوظ

افؾیذ ریحب٘ی فزد

13

اص َٛعبد ٚ ٜاعتثٙبیی اعىیچیًٙ

خٛرج الٚاوظ

افؾیذ ریحب٘ی فزد 9088

14

اص َٛعبد ٚ ٜاعتثٙبئی اعىیچیًٙ

خٛرج الٚاوظ

افؾیذ ریحب٘ی فزد

15

اص َٛعزاحی ٔحصَٛ

ریچبرد ٔٛریظ

٘بسیال ٔحٕذلّیشادٜ

16

اص َٛعزاحی  ٚتصفی ٝخب٘ٞ ٝبی فبضالة ؽٟزی  ٚپغبة صٙؼتی

ٔزتضی حغیٙیبٖ

17

اص َٛػّٓ ٟٙٔ ٚذعی ٔٛاد

عیذ حغیٗ تٛعیزوب٘ی

18

اصٔ َٛبؽیٗ وبری ثب ٔبؽیٗ ٞبی اثشار ا٘یٛرعبَ

لزثبٖ ٔحٕذ ػّی ٘ضاد

19

اصٔ ٚ َٛجب٘ی عزاحی خٛدرٞٚبی خبد ٜای  ٚثیبثب٘ی

خٛیً٘ٚٚ ً٘ٛ

20

ا٘تخب ٔٛاد فّشی

حبٔذ ثبثت

21

ا٘تخبة ٔٛاد در عزاحی ٔىب٘یىی

اؽجی

ػّی حبئزیبٖ

22

ا٘غبٖ،آ٘تزٚپٔٛتزی،ارٌٔٛ٘ٛی  ٚعزاحی

اعتفٗ فیش٘ت

ػّیزضب چٛثیٝٙ

23

آسٔبیؾٍب ٜارٌٔٛ٘ٛی صٙؼتی

ػّی اثٛاِفضّی

24

آؽٙبیی ثب فزآیٙذٞبی عبخت  ٚتِٛیذ

حدت اِ ٝػبِی

25

آؽٙبیی ثب ٔٛاد صٙؼتی ( ِیتٌٛزافی  ٚچبح  ٚصحبفی)

داٚد ِغفی

26

آؽٙبیی ثب ٔٛاد صٙؼتی (ِیتٌٛزافی  ٚچبح  ٚصحبفی)

داٚد ِغفی

27

آِیبصٞبی عجه آِٔٛیٙیٓ ٙٔ،یشْ  ،تیتب٘یْٛ

آی خی پبِٕیز

28

آِیبصٞبی عجه  ٚفٛق ٔغتحىٓ ٔٛادی ٘ٛیٗ در صٙبیغ ٛٞا فضب

ػّی ؽى ٜٛفز

29

آٔٛسػ خبٔغ ٔذِغبسی ٘ٛٔ ٚتبص ثب ٘زْ افشار CATIA

خٛاد غالٔپٛر درسی

30

آٔٛسػ ٔجب٘ی ٔذِغبسی ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚبی اِٚی ٝثزای عزاحی صٙؼتی

ٔحٕذ ػّی حذادیبٖ

31

ثبس عزاحی پبرن ٞبی ؽٟزی

پزٞبْ ثمبیی

32

ثبٞبٚط دعبئ - ٛأیذٚاری ث٘ ٝغُ آیٙذٜ

ثٟشاد عّیٕب٘ی

33

ثبٞبٚط ٚایٕبر ٔ-ذرع ٝعزاحی

ثٟشاد عّیٕب٘ی

34

ثزػ  ٚاتصبالت

35

ثیٔٛىب٘یه حزوت ا٘غبٖ

راة تبٔپغٖٛ

رضب ٔحٕٛدی

٘بسیال ٔحٕذلّیشادٜ
عیبٔه ٘دبریبٖ

36

پغب ٔذرٖ  ٚعزاحی فزا صٙؼتی

ثبثه أزایی

37

تبریخ ٔختصز عزاحی

تٔٛبط ٛٞف

رضب افٕٟی

38

تبریخ ٔختصز عزاحی صٙؼتی

تٔٛبط ٞبف

٘ذا ِٙىزا٘ی

39

تبریخ ٔختصز عزاحی صٙؼتی

تٔٛبط

٘ذا ٍِٙزا٘ی

40

تبریخ ٙٞز خٟبٖ اس لجُ تبریخ تب ٙٞز ٔذرٖ

ٔزیّیٗ اعتبوغتبد

ثٟزاد أیٗ عّٕبعی

41

تبریخچٔ ٝجّٕبٖ در خٟبٖ

ٔزضی ٝلذعی

42

تبریخچٔ ٝجّٕبٖ در خٟبٖ

ٔزضی ٝلذعی

43

تبریخچٔ ٝجّٕبٖ  ٚعزاحی داخّی در خٟبٖ

ادٚارد ِٛعی اعٕیت

پزٚیٗ آلبیی

44

تبریخچٔ ٝجّٕبٖ  ٚعزاحی داخّی در خٟبٖ

ادٚارد ِٛعی اعٕیت

45

تدبرت  ٚا٘تمبَ ف ٖٛٙدر خبد ٜاثزیؾٓ

ٔحٕذ ػجذِی

46

تزفٙذٞبی تغّظ ثز عزاحی ثب CATIA

فزٞبد ٘ٛیٗ

47

تغییز ؽىُ ٔ ٚىب٘یه ؽىغت ٔٛاد  ٚآِیبصٞبی ٟٔٙذعی

ریچبرد دثّیٞ . ٛزتزسثزي

48

تىِٛٛٙصی ثزػ  ٚاتصبالت

راح تبٔپغٖٛ

49

تىِٛٛٙصی تزاؽىبری

ٔحٕذ تمی ٔحٕٛد سادٜ

50

تىٙیه ٞبی عزاحی ثذ٘ ٝخٛدرٚ

عیذ حبٔذ لبضی دسفِٛی

51

تىٙیه ٞبی عزاحی لبِت ٞبی پزط

د٘ٚبِذاف ارن  /ادٚارد رد

52

تٟی ٝعزح  ٚا٘ٛاع عزح ٞب (خّذ ا)َٚ

ا٘دٕٗ ؽٟز عبسی آٔزیىب

53

تئٛری عبختبر ٍ٘ :زؽی ٘ٛیٗ در عزاحی ٟٙٔ ٚذعی

ٔدیذ ػٕیذپٛر

54

خذا ٚ َٚاعتب٘ذاردٞبی عزاحی ٔ ٚبؽیٗ عبسی

اِٚزیؼ فیؾز

55

چٍ ٝ٘ٛخٛدرٞٚب را آسادا٘ ٝعزاحی وٙیٓ

افؾیٗ ٘ظزیٝ

56

خظ عالیی

ٟٔذی اصُ فالح

57

خظ عالیی

ٟٔذی اصُ فالح

58

خٛدآٔٛس عزاحی ٔىب٘یىی ثب CATIA V5

ٞبدی خؼفزی

پزٚیٗ آلبئی  /یّذا ثالرن

ػّی اوجز اوزأی
٘بسیال ٔحٕذ لّیشادٜ

احغبٖ رٚحب٘ی

ػجذاهلل ِٚی ٘ضاد

59

دا٘غتٙی ٞبی آِیزٚدیٙبٔیه خٛدرٞٚبی عٛاری

ٔحٕذرضب سریٗ

60

دایز ٜإِؼبرف ٔصٛر تبریخ خٟبٖ

آداْ ٞبرت دیٛیظ

اِٟبْ ؽٛؽتزی سادٜ

61

دایز ٜإِؼبرف ٔصٛر ٔبؽیٗ

وبتزیٗ ٞیٙغی

سٞزا ٘یزٙٔٚذ

62

دایز ٜإِؼبرف ٔصٛر ٔبؽیٗ

وبتزیٗ ٙٞیغی

سٞزا ٘یزٙٔٚذ

63

دایز ٜإِؼبرف  ٚرإٙٞبی خبٔغ فٛالد

حدت اِ ٝػبِی  ٚدیٍزاٖ

64

درط ٔٛاد  :ؽٙبخت ٔٛاد  /خّذ اَٚ

اثزاٞیٓ ٚحذت

65

دیشایٗ  ،تبریخچ ، ٝتئٛری  ،فّغف ٚ ٝسٔیٞ ٝٙبی عزاحی ٔحصَٛ

ثزٟ٘برد ای.ثٛردن

66

دیشایٗ  ،تبریخچ ، ٝتئٛری  ،فّغف ٚ ٝسٔیٞ ٝٙبی عزاحی ٔحصَٛ

یٙبرد ای.ثٛسدن

ػّی ٔٛالئی

67

دیشایٗ  ،تبریخچ ، ٝتئٛری  ،فّغف ٚ ٝسٔیٞ ٝٙبی عزاحی ٔحصَٛ

ثزٟ٘برد ای ثٛردن

ػّی ٔٛالیی

68

راٞىبرٞبی ارٌٔٛ٘ٛیه در صٙبیغ فزآیٙذی

ٟٔذی خبٍ٘یزی

69

رإٙٞبی اعتفبد ٚ ٜتٕزیٙبت در Rhino ceros

راثزت ٔه ٘یُ

70

رإٙٞبی خبٔغ ا٘تخبة ٔٛاد ٟٔٙذعی

خیٕش اف ؽىّفٛرد

71

رإٙٞبی خبٔغ ٔٛاد پیؾزفت ( ٝؽٙبعبیی  ٚوبرثزد ثزای عزاحی ٘ٛیٗ )

حدت اِ ٝػبِی  ٚدیٍزاٖ

72

رإٙٞبی عزاحی خٛدرH POINT ٚ

اعتٛارت ٔیغی

73

رإٙٞبی وبرثزدی CATIA

٘یٕب خٕؾیذی

74

رً٘ ٞب ثزای س٘ذٌی ثٟتز

ٔزی الٔجزت

75

رٚػ تحمیك در عزاحی ٔحیظ ٔ ،حص ٚ َٛخذٔبت

حغٗ صبدلی ٘بئیٙی

76

رٚػ ٞبی پیؾزفت ٝؽىُ دادٖ ؽیؾٞ ٝبی رٍ٘ی

عؼیذ ثبؽ ؽبٞی

77

رٚػ ٞبی تحمك پذیزی (خّذ ؽؾٓ )

ا٘دٕٗ ؽٟز عبسی آٔزیىب

78

رٚػ ٞبی تحّیّی (خّذ پٙدٓ )

ا٘دٕٗ ؽٟز عبسی آٔزیىب

79

رٚػ ٞبی تِٛیذ ٔخصٛؿ

ػّی ٔحٕذ ػٕٛئی

80

رٚػ ٞبی تِٛیذ ٔخصٛؿ

افؾیٗ أبٔی خٛاٜ

81

رٚػ ٞبی عزاحی

خبٖ وزیغتٛفز خ٘ٛش

82

رٚػ ٞبی عزاحی در ٟٔٙذعی

ػّی أیز فضّی

83

رٚػ ٞبی ٔذیزیت پزٚص)2 ٚ 1( ٜ

ثٟٛٙر ثزٔبیٚ ٝر

84

رٚیىزد عزاحی احغبط ٌزا در د٘یبی ٔؼبصز

٘بسیال ٔحٕذلّیشادٜ

85

رٚیىزد عزاحی احغبط ٌزا در د٘یبی ٔؼبصز

٘بسیال ٔحٕذلّیشادٜ

86

عبختبر  ،خٛاؿ  ٚوبرثزد آِیبصٞبی ٟٔٙذعی

ٚیّیبْ اعٕیت

87

عبختبرٞب (خّذ ع) ْٛ

ا٘دٕٗ ؽٟز عبسی آٔزیىب

88

عیز عزاحی در ٌذر سٔبٖ

ِىؾٕی ثؾىزیٗ

ػّی ٔٛالئی

حغٗ ؽزیفیبٖ
حغٗ غیبث٘ٛذ
ٔصغفی تٛحیذی فز
٘یى ٛاػالثبف

فزؽیذ عزٔغت

ػّی اوجز اوزأی
٘بسیال ٔحٕذ لّیشادٜ

89

ؽزح خبٔغ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚعٛاالت ٔجب٘ی ٘ظزی عزاحی صٙؼتی

اثٛاِفضُ صبدق پٛر فیزٚسآثبد

90

ؽىُ دٞی فّشات

حغیٗ تٛعیزوب٘ی

91

ؽىُ دٞی فّشات

عیذ ٔدتجی سثزخذ

92

ؽٙبخت ٔٛاد خّذ  2خٛاؿ فیشیىی ٔ ٚىب٘یىی ٔٛاد ،درط ٔٛاد

عیذ اثزاٞیٓ ٚحذت

93

ؽٙبخت ٔٛاد خّذ  3خٛردٌی در ػُٕ ث ٝسثبٖ عبد، ٜدرط ٔٛاد

عیذ اثزاٞیٓ ٚحذت

94

ؽٙبعبیی  ،ا٘تخبة  ٚوبرثزد ٔٛاد

حدت اِ ٝػبِی  ٚدیٍزاٖ

95

عزاح ویغت ؟اؽیبءٔ،ىبٖ ٞب ،پیبْ ٞب

٘ٛرٔٗ پٛتز

ٟٔذی خبن س٘ذ

96

عزاحبٖ چٍٔ ٝ٘ٛی ا٘ذیؾٙذ  :اثٟبْ سدایی اس فزآیٙذ عزاحی

ثزایبٖ الٚعٗ

حٕیذ ٘ذیٕی

97

عزاحی حغی

داّ٘ذ آٛ٘.رٔٗ

ٔؼص ٝٔٛحك پزعت

98

عزاحی در ٔؼٙبی ٙٞز

ثز٘ٛٔ ٛ٘ٚبری

آساد ٜثیبت  -ؽبدی ػظیٕی

99

عزاحی عبس  ٚوبرٞب خّذ ا : َٚتحّیُ  ٚتزویت

آرتٛر خی

فزثذ فٟیٕی

100

عزاحی عیغتٓ ٞبی ٞیذرِٚیه

فزؽیذ ٔؾىیٗ فبْ

101

عزاحی صٙؼتی

خبٖ ٞغىت

102

عزاحی صٙؼتی

خبٖ ٞغىت

103

عزاحی صٙؼتی  :تئٛری  ٚػّٕی

رائیىب خٛرؽیذیبٖ

104

عزاحی صٙؼتی  :یه دػٛت ثزای تغییز

ٟٔزاٖ ٞبؽٕی

105

عزاحی صٙؼتی  ،تئٛری  ٚػّٕی

رائیىب خٛرؽیذیبٖ

106

عزاحی صٙؼتی  ،تئٛری  ٚػّٕی

رائیىب خٛرؽیذیبٖ

رائیىب خٛرؽیذیبٖ

غالٔزضب رضبیی ٘صیز
غالٔزضب رضبیی ٘صیز
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107

عزاحی صٙؼتی تئٛری  ٚػّٕی

108

عزاحی صٙؼتی چیغت ؟

ِٛرا اعّه

109

عزاحی صٙؼتی ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ

خیٓ ِغىٛ

ٔمذْ -لزثب٘ی
ٔحٕذرضب
فزٛٞد عؼیذ ارؽبدی  -ؽبدٔبٖ
وبٜٚ
خزعٙذیبٖ

110

عزاحی صٙؼتی ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ

خیٓ ِغىٛ

وبٔ ٜٚمذْ

111

عزاحی صٙؼتی ٍ٘زػ ٞب  ٚؽیٞ ٜٛب

اِیشاثت وٛتٛریٝ

ػیغب أیزی چٛال٘ذیٓ

112

عزاحی صٙؼتی یه دػٛت ثزای تغییز

ٟٔزاٖ ٞبؽٕی

113

عزاحی فزآیٙذ عبخت ثزای لغؼبت ٔبؽیٙىبری

ٔحٕذرضب راسفز

114

عزاحی لبِت تشریك پالعتیه

آر .خی ٚ .یّیبْ پبی

115

عزاحی لیذ  ٚثٙذٞبی ٔبؽیٗ اثشار

ٔحٕذ خٛاد ٘بعك

116

عزاحی ٌِٛٛ

حٕیذرضب رخغبر

اصغز رئٛفی

117

عزاحی  ٚعبخت درة ،حفبػ٘ ،زد ، ٜصٙذِی  ،اٚعتز  (... ٚفزفٛص) ٜ

ٔصغفی رٔضب٘پٛر

118

ػٙبصز عزاحی

ٌیُ ٌزیت ٞب٘ب

ػّی ؽیز وزٔی

119

ػٙبصز عزاحی رٚئٙبریذ وبتغّ ٚ ٛعبختبر ثصزی

ٌیُ ٌزیت ٞب٘ب

ػّی ؽیز وزٔی

120

فزآیٙذ ٛٔ ،اد  ،اثؼبد  ٚا٘ذاسٜ

وبفبر ، ٚپیح  ،ثّه ٔٗ

121

فزآیٙذٞبی عیٙیتیىی در ٟٔٙذعی ٔٛاد ٔ ٚتبِٛصی

عیذ خغیت االعالْ صذر ٘ضاد

122

فزْ  ٚفضب در عزاحی صٙؼتی

ٔحغٗ خغفز ٘یب

123

فزْ  ٚفضب در عزاحی صٙؼتی

ٔحغٗ خؼفز ٘یب

فزٞبد آَ ػّی

124

فزْ  ٚفضب در عزاحی صٙؼتی

ٔحغٗ خؼفز ٘یب

125

فز ًٙٞتؾزیحی اصالحبت M.S. D.S

ٔحغٗ ٞبؽٕی پٛر

126

لذرت ،تٕزوش ثز ٞذف

ثزایبٖ تزیجزی

عبٞز ٜاعالْ خٛ

127

لٛاػذ فزاٌیز عزاحی

ٚیّیبْ ِیزَٚ

راضیٟٔ ٝذی٘ - ٝبسیال ٔحٕذ لّیشادٜ

128

لٛا٘یٗ عبدٌی عزاحی  ،فٙبٚری  ،وغت ٚوبر  ٚس٘ذٌی

خبٖ ٔبئذا

129

وبرٌب ٜوبٔپٛسیت عزاحی صٙؼتی

ٔغّٓ أیزی پزیبٖ

130

وبُٔ تزیٗ ٔزخغ وبرثزدی ٘زْ افشار عزاحی ٟٔٙذی CATIA

ٔحٕذ رضب ػّی پٛر حمیمی

131

وتبة ٞبی ٔزخغ تبریخ عزاحی صٙؼتی

ٚیّیبْ ٔٛریظ

132

وزیٓ رؽیذ  :ؽبٞشاد ٜپالعتیه

عبِ ٝٔٛخیبط وٟٛئی  -وغزی عبِجیبٖ

133

وزیٓ رؽیذ  :ؽبٞشاد ٜپالعتیه

عبِ ٝٔٛخیبط وٟٛئی

حٕیذ ٘مذ ثیئغی

عیزٚط صزافٟب

وغزی عبِجیبٖ

134

وزیٓ رؽیذ  :ؽبٞشاد ٜپالعتیه

عبِ ٝٔٛخیبط وٟٛئی

135

وّیبت عزاحی صٙؼتی

اردؽیز حىیٕی عٟزا٘ی

136

وّیبت عزاحی صٙؼتی

اردؽیز حىیٕی عٟزا٘ی

137

وّیذ فّشات ٌزا٘جٟب اعّظ  4فّش عال ٘ ،مز ، ٜپالتیٗ  ،پالدیْٛ

فتح اهلل ٔؼغٛفی

138

وٙتزَ ٔذیزیت عزاحی  :پیؼ سٔی ٝٙیٕحصٛالت ٔذٚالر

آ٘ب اریغٖٛ

پزدیظ ثٕٟٙی

139

ٌبْ ثٌ ٝبْ آٔٛسػ تِٛیذ

ٞب٘ظ یً٘ٛ

ػشیش اعذاِٟی سٚج

140

ٔبؽیٗ وبری ثب CATIA

فزٞبد ٘ٛیٗ

9093-9089

141

ٔجب٘ی ثز٘ذیًٙ

ّٔیغب دیٛیظ

الدٖ رضبیی

142

ٔجب٘ی ٔٛاد ٔزوت

ٚیٙغت وی  .اط  .چٛ

ػٕزاٖ خٛؽزٚی غیبثی

143

ٔجب٘ی ٘ظزی ارٌٔٛ٘ٛی

ٔٙصٛررضبیی

144

ٔتبِٛصی وبرثزدی فٛالدٞب  ٚچذٟ٘ب در صٙؼت عیٕبٖ

عیذ خؼفز ٔیزسادٜ

145

ٔتبِٛصی ٔىب٘یىی آؽٙبیی ثب ٘بثدبییٟب

درن ٞبَ -دیٛیذ ثیىٗ

146

ٔذَ عبسی ٔمذٔبتی ثزای عزاحی صٙؼتی ()1

ٔحٕذ ػّی حذادیبٖ

147

ٔذیزیت سیغت ٔحیغی ( خّذ د) ْٚ

ا٘دٕٗ ؽٟز عبسی آٔزیىب

148

ٔزخغ وبُٔ خذا َٚاعتب٘ذارد ٔبؽیٗ عبسی  ٚعزاحی

اِٚزیؼ فیؾز

ٔحٕذرضب ػجبعی

149

ٔزٚری ثز تبریخ عزاحی صٙؼتی

تٔٛبط ٞبٚف

ٔغّٓ أیزی پزیبٖ

150

ٔزٚری ثز تبریخ عزاحی صٙؼتی

تٔٛبط ٞبٚف

ٔغّٓ أیزی پزیبٖ

151

ٔغبِؼبت عزاحی

عیذ رضب ٔزتضبیی

152

ٔؼٙبی فزْ

ٟٔزاٖ ٞبؽٕی

9097

153

ٔمذٔ ٝای ثز عزاحی ثٟی ٝٙدر ٟٔٙذعی

آرٚرا خبعجیزاط

اثزاٞیٓ ثٙبئی

154

ٔمذٔ ٝای ثز ػّٓ ٔٛاد

155

ٔىبتز٘ٚیه  ٚعیغتٓ ٞبی ٛٞؽٕٙذ ثزای خٛدرٞٚبی غیز خبد ٜای (خّذ ا)َٚ

عیذ ػّی صذٚق ٘ٚیٙی
ٔ francisco Rovira Masحغٗ ثیٍی

156

ٔىبٖ ٞب ٔ ٚىبٖ عبسی (خّذ چٟبرْ )

ا٘دٕٗ ؽٟز عبسی آٔزیىب

157

ٔىب٘یه عبسٞ ٜبی ٔزوت

عیذ ٔحغٗ ٔحغٙی ؽىیت

158

ٔٗ ،عزاح خٛدرٚ

159

ٟٔٙذعی عغح ( ٔجب٘ی  ،فزآیٙذٞب  ،وبرثزدٞب)

ٔدتجی ٘بصزیبٖ ریبثی

160

ٟٔٙذعی فبوتٛرٞبی ا٘غب٘ی

ػّی اثٛاِفضّی

161

ٟٔٙذعی فبوتٛرٞبی ا٘غب٘ی ( ارٌٔٛ٘ٛی )

عیذ رضب أیٗ

162

ٟٔٙذعی ٔؼىٛط ثب CATIA

فزٞبد ٘ٛیٗ

163

ٟٔٙذعی ٔؼىٛط ثب  : CATIAاثز ٘مبط عزاحی عغٛح ٔحیظ

فزٞبد ٘ٛیٗ

164

ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ  /خّذ اَٚ

خی تی ثّه

ػّی حبئزیبٖ

165

ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ  /خّذ چٟبرْ

ای پبَ دٌبرٔٛ

ػّی حبئزیبٖ

166

ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ  /خّذ عْٛ

خی تی ثّه

ػّی حبئزیبٖ

167

ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ ثزای عزاحبٖ حزف ٝای

تبٔغ ٖٛراة

٘بسیال ٔحٕذلّیشادٜ

168

ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ ثزای عزاحبٖ حزف ٝای

تبٔغ ٖٛراة

٘بسیال ٔحٕذلّیشادٜ

169

ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ ثزای عزاحبٖ حزف ٝای

170

ٔٛاد  ٚفزآیٙذٞبی تِٛیذ ثزای عزاحبٖ حزف ٝای(خّذ )1

تبٔپغ ٖٛراة

171

ٔ٘ٛتبصاتٔٛبتیه  ٚعزاحی ٔحصَٛ

ٔحغٗ صفٛی

172

٘مذی ثز ٔحصٛالت عزاحی صٙؼتی

ٚیّیبْ ِیزَٚ

173

ٍ٘بٞی ثٙٞ ٝز صٙؼت ٔجّٕبٖ دو ٛخّذ1

ػّی ا٘صبری

174

ٕٙٞؾیٙی رً٘ ٞب ثزای ٔؼٕبراٖ  ٚعزاحبٖ

ٔیچُ ثیشِی

175

ٙٞز  ٚتٕذٖ اعالٔی  :عزاحی اؽیبء در ٙٞز اعالٔی ایزاٖ

پزدیظ ثٕٟٙی

176

ٞیذرِٚیه صٙؼتی

عیذ احٕذ رضب ٔذیٝٙ

عبالر عیفی سادٜ

٘بسیال ٔحٕذلّیشادٜ

٘بسیال ٔحٕذ لّیشادٜ
ٟٔغب حمی پٙبٜ
وٛرٚػ ٔحٕٛدی

