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،ط دچ               ،ن زی ه ،نخ ان، : 

88903809 دوریس )س(: 9ـ88800324 :         8 ره

زآم مهریو ب و نزم
وزارت آمزش و ورش

اد یک : )1(

مک - از مم  ه
یک ژا دة ا :فأ

م ص ،وجب خ ة: روح اج

:راوی

یق : یم

خ : اح جط

 اژ: 1000  چپ اول: 1394

پخچ :پ و صچ ورخ :اگ  

ریل 55000 :  

ظ اپ مق چ    

978 ک: 964-08-0966-2-

ISBN:978-964-08-0966-2

؛ ژا یک اد  /أف  از - :ک یآور م و ان
.  ،وجخ روحا ج

.1394 ،)ر ن)ارات ر گ ؤ ان: :  ت
سم. 5/21 × 5/14 ص.؛ 120 : ظ ت

.1 ادیک؛ : و
978-964-08-0966-2 : ک

 : ی  وض
.ا «Physics Olympiad : basic to advanced exercises » ب از  ج ض ب : ددای 

غه و ی ،ئ -- یک : ضع
 -- یک : ضع

ج ،-1317 ، ، : اوده 
ج ،- 1350 ،روحا ،خ : اوده 

ژا یک اد  : اوده 
Committee of Japan Physics Olympiad : اوده 

)ر ن)ارات ر گ ؤ .زآ ری و وش زن : اوده 
QC32 /1394 7م : گه  رده

530/076 : یدی  رده
 3951101 :   ره



المپد فزیک)1(
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لمق صن ،وجب خلیل ة: روح اجت

فپ  د از



،ط دچ               ،ن زی ه ،نخ ان، : 

88903809 دوریس )س(: 9ـ88800324 :         8 ره

زآم مهریو ب و نزم
وزارت آمزش و ورش

اد یک :)2(

مجوگم - از مم  ه
یک ژا دة ا :فأ

م ص ،وب خ ة: روح ا

:راوی

یق : یم

خ :  احط

1000 :اژ  چپ اول: 1394

پخچ :پ و صچ ورخ :اگ  

ریل 50000 :  

ظ اپ مق چ    

978 -964-08-0967-9 ک:

ISBN:978-964-08-0967-9

اد  ف /   از - گ و ج : یآور م و ان
.  ،وخ روحا  ؛ ژا یک

.1394 ،)ر ن)ارات ر  ؤ ان: :  ت
سم. 5/21 × 5/14 ص.؛ 98 : ظ ت

.2 یک؛ اد : و
978-964-08-0967-9 : ک

 : ی  وض
.ا «Physics Olympiad : basic to advanced exercises « ب از   ض ب : ددای 

غه و ی ،ئ -- یک : ضع
 -- یک : ضع

 ،- 1350 ،روحا ،خ : اوده 
 ،-1317 ، ، : اوده 

ر ارات .زآ ری و وش زن : اوده 
ژا یک اد  : اوده 

Committee of Japan Physics Olympiad : اوده 
QC32/1394 8م : ه  رده

530/076 : یدی  رده
 3951104 :   ره



المپد فزیک)2(

مجوگرما

لمق صن ،وجب خلیل ة: روح اجت
شرفپ ت ت از



ین ز               ،چد طب، ه ،نخ ان، : 

88903809 دوریس )س(: 9ـ88800324 :         8 ره

زآم مهریو ب و نزم
وزارت آمزش و ورش

اد یک : )3(

اومغطس- از مم  ه
یک ژا دة ا :فأ 

م ص ،وجب خ ة: روح اج

:راوی

یق : یم

خ : اح جط

 اژ: 1000  چپ اول: 1394

پخچ :پ و صچ ورخ :اگ  

ریل 45000 :  

ظ اپ مق چ    

978 -964-08-0968-6 ک:

ISBN:978-964-08-0968-6

ژا؛ یک اد  ف /   از - :اوطس یآور م و ان
.  ،وجخ روحا ج

.1394 ،)ر ن)ارات ر گ ؤ ان: :  ت
جول. ر، 88ص.: : ظ ت

.3 یک؛ اد : و
978-964-08-0968-6 : ک

 : ی  وض
Physics Olympiad : basic to advanced exercises :ا ان : ددای 

غه و ی ،ئ -- یک : ضع
 -- یک : ضع

ج ،- 1350 ،روحا ،خ : اوده 
ج ،-1317 ، ، : اوده 

)ر ن)ارات ر گ ؤ .زآ ری و وش زن : اوده 
ژا یک اد  : اوده 

Committee of Japan Physics Olympiad : اوده 
QC32/ف1394 764ا : گه  رده

530/076 : یدی  رده
3951105 :   ره



المپد فزیک)3(

کترومغنطیس
ال

لمق صن ،وج خلیل روح ا :جت

از قدت ت پشفه



،ط دچ               ،ن زی سه ،نسخ ان، : 

88903809 دوریس )س(: 9ـ88800324 :         8 ره

زآم مهریو ب و نزم
وزارت آمزش و ورش

اد یک : )5(

یک ب - از مم  ه
یک ژا دة ا :فأ

م ص ،وجب خ ة: روح اج

:راوی

یق : یم

خ : اح جط

 اژ:1000  چپ اول: 1394

پخچ :پ و صچ ورخ :اگ  

ریل 40000 :  

ظ اپ مق چ    

978 ک: 964-08-0970-9-

ISBN:978-964-08-0970-9

ژا؛ یک اد   /   از - :یک یآور م و ان
.  ،وجخ روحا ج

.1394 ،)رس ن)ارات رس گ ؤس ان: :  ت
دار. جول، ر، ص.: 72 : ظ ت

.۵ یک؛ اد : وس
978-964-08-0970-9 : ک

 : ی س وض
.اس "Physics Olympiad : basic to advanced exercises " ب از  ج ض ب : ددای 

غه و ی ،ئ -- یک : ضع
 -- یک : ضع

ج ،- 13۵0 ،روحا ،خ : اوده س
ج ،-1317 ، ، : اوده س

ژا یک اد  : اوده س
Committee of Japan Physics Olympiad : اوده س

)رس ن)ارات رس گ ؤس .زآ ری و وش سزن : اوده س
QC32/1394 91۵3ف : گه  رده

۵30/076 : یدی  رده
39۵1420 :  س ره
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مق ص ،وجب خ ة: روح اجت

فپ   از


