
  فهرست کتابهاي   موجود در کتابخانه

  5/96: بروز رسانی                                                                                                                                              برق: رشته                         

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  کد  ردیف

1  TK100  
اصول ماشین هاي الکتریکی با کاربردهایی از 

  الکترونیک قدرت
  صفار  محمد ال هاواري

1  

2  TK101  1    اوگاتا  مهندسی کنترل  

3  TK102  3  علوم رایانه  اسمیت  مدارهاي میکروالکترونیک  

4          

5  TK1041    نرجس رهنما  )جلد اول( هاي الکترونیکپروژه  

6  TK105  2و 1الکترونیک    
کانون فرهنگی 

  آموزش

1  

7  TK106  1  انتشارات خراسان  سپیدنام  )جلد اول(قطعات و مدارات الکترونیک  

8  TK107 اصول طراحیVLSL 1  مرکز نشر دانشگاهی  وست  سی ماسی  

  TK1083  دانشگاه تهران  چارلز دسو- ارنست کوه  )جلد اول(ها نظریه اساسی مدارها و شبکه  

9  TK1095  دانشگاه تهران  چارلز دسو- ارنست کوه  )جلد دوم(نظریه اساسی مدارها و شبکه ها  

10  TK110        

11  TK111جلد اول(ها ها و سیستمسیگنال(  
ویلسکی .اپنهایم آلن اس.آلن وي

  نواب 0حمید
  

3  

12  TK112جلد دوم(ها ها و سیستمسیگنال(  
ویلسکی .اپنهایم آلن اس.آلن وي

  حمید نواب
  

3  

13  TK1131  نص  محمود دیانی  رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها  

14  TK114  1  نص  محمد فرجی- فرشاد مریخ بیات  هاها و سیستمدرس و کنکور سیگنال  

15  TK1151  گسترش علوم پایه  شهره ربیعی  راهنماي حل مسائل میکرو الکترونیک  

16  TK1161  پرتونگار  محمدرضا موسوي  )جلد سوم(هاي الکترونیک پروژه  

17  TK1171  پرتونگار  فنودي-بهمنیار-موسوي  )جلد چهارم(هاي الکترونیک پروژه  

18  TK118 1  آشینا  نشلسکی- اشتاد  )1(نظریه قطعات و مدارهاي الکترونیک  

19  TK119 1  آشینا  نشلسکی- اشتاد  )2(نظریه قطعات و مدارهاي الکترونیک  

20  TK120  
اتوماسیون و کنترل فرآیندهاي مقدمه اي بر 

  صنعتی
    تقی راد

1  

21  TK121 1  نص  محمدحسن نشاطی  3الکترونیک  

22  TK1221  آستان قدس رضوي  وارد چنی- دیوید کینکید  آنالیز عددي  

23  TK1231  آستان قدس رضوي  وارد چنی- دیوید کینکید  2جلد آنالیز عددي  

24  TK1241    اسماعیل بابلیان  )تاکید بر مساله(  آنالیز عددي  

25  TK1251  فاطمی  سرینات.س.ل  ریزي خطیبرنامه  

26  TK126 آموزش کاربردي میکروکنترلرهايAVR
- مجتبی آخوندي-محمد محمدي

  عباس سنجیده مطلق
  نقش سیمرغ

1  



27  TK127 بیتی16آموزش میکروکنترلرهايDS PIC1  نقش سیمرغ  امیر داداش وند  

28  TK128 میکرونترلرهايAVR1  نص  علی کاهه  

29  TK129 1  نص  اسکات مکنزي.آي  8051میکروکنترولر  

30  TK130آموزش گام به گام میکروکنترولرARM1  کتاب نیاز  پوروحید زارع- پورسعید زارع  

31  TK131 مرجع کامل میکروکنترولرPIC1  الیاس  حسن مروج  

32  TK132 آموزش کاربرديRobotic1  نقش سیمرغ  محمد محمدي  

33  TK133 کتاب آموزشیPspice 1  سهادانش  المی برات  در محیط ویندوز  

34  TK1341  دانشگاه تبریز  حسین باالزاده بهار: ترجمه  طراحی مهندسی براي مهندسان برق  

35  TK135  1  آزاده  آریاز برادرانی  الکترومغناطیس میدان و موج  

36  TK136        

37  TK137 دومجلد (تحلیل مهندسی مدار(  
-کمرلی.جک اي-هیت.ویلیام اچ

  دوربین.استیون ام
  نما

1  

38  TK138 تحلیل مدار و الکترونیک با استفده ازmatlab1  علم و صنعت ایران  آتیا.جان ا  

39  TK139        

40  TK140 1  شیخ بهایی  تقی شفیعی  )جلد دوم(تحلیل و طراحی مدارهاي الکترونیک  

41  TK141 1  نص  محمود دیانی  1الکترونیکرهیافت حل مسئله در  

42  TK142 1  نص  محمود دیانی  2رهیافت حل مسئله در الکترونیک  

43  TK1431  نص  محمود دیانی  رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس  

44  TK144 1  آشینا  اسمیت- سدره  )2(مدارهاي میکروالکترونیک  

45  TK1451  دانشگاه تهران  علی خاکی صدیق  اصول کنترل مدرن  

46  TK146        

47  TK147        

48  TK1481  آزاده  مهرداد بهرام نژاد  کنکور کارشناسی ارشد الکترونیک  

49  TK149
کنکور کارشناسی ارشد الکترونیک 

  الکترومغناطیس
  آزاده  شهاب فرخی

2  

50  TK150دین بهناد  کنکور کارشناسی ارشد الکترومغناطیس1  آزاده  آ  

51  TK151جبر خطی-1ارشد آنالیز عددي کنکور کارشناسی  
الیاس هنگامیان - بهزاد خداکرمی

  اصل
  آزاده

1  

52  TK1521  آزاده  محسن عباسی  هاي الکتریکیکنکور کارشناسی ارشد ماشین  

53  TK1531  آزاده  نظرمحمد نیک  هاي برقکنکور کارشناسی ارشد بررسی سیستم  

54  TK154
کنکور کارشناسی ارشد آمار و احتماالت 

  مهندسی
  آژاده  مهرزاد نورحسینی

1  

55  TK155کنکور کارشناسی ارشد زبان تخصصی برق  
مصطفی تقوي -ماهرخ مقصودي

  کنی
  آزاده

1  

56  TK156
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق معادالت 

  دیفرانسیل
  آزاده  بهزاد خداکرمی

1  

57  TK1571  آزادهحسین بخشی -زادهامیرعلی مومن-تجزیه و تحلیل سیستمکنکور کارشناسی ارشد  



  گلستانی  )جلد اول(ها 

58  TK158
-تجزیه و تحلیل سیستمکنکور کارشناسی ارشد

  )جلد دوم(ها 

حسین بخشی -زادهامیرعلی مومن

  گلستانی
  آزاده

1  

59  TK159
-مهندسی برق سیستمکنکور کارشناسی ارشد

  هاي کنترل خطی
  آزاده  وعید میگلی- محمدحسن منصوري

1  

60  TK160
مهندسی برق کنکور کارشناسی ارشد

  اتکترونیک
  آزاده  مهرداد بهرام نژاد

1  

61  TK161فرهنگ تشریحی الکترونیک مک گروهیل  
نسترن عادلی -سعید صمدي

  رانکوهی
  دانشیار

1.  

62  TK1621  نص  پل کریلی- بروس کارلسون  هاي مخابراتیسیستم  

63  TK163        

64  TK1641  نما  بهزاد قهرمان- صداقتیعلیرضا   الکترونیک صنعتی  

65  TK165 جلد اول(قطعات و مدارات اتکترونیک(  
لوئیس - روبرت بویل اشتاد

  نشلسکی
  خراسان

1  

66  TK1661  آزاده  آریاز برادرانی  هاي کنترلمهندسی سیستم  

67  TK167FONDATIONS FOR MICROWAVE 
ENGINEERNGROBERT E. COLLIN    

1  

68  TK168 1  نشر دانشگاهی  الپاترا.تیمز، جک دبلیو.گابورسی  مدارطرح و ترکیب  

69  TK1691  نشر دانشگاهی  جیمز ویلیام نیلسون  مدارهاي الکتریکی  

70  TK170
هاي برق، انگلیسی براي دانشجویان رشته

  الکترونیک، کنترل و مخابرات
    منوچهر حقانی

1  

71  TK171اي تراش هاي کنترل عددي رایانهماشینCNC1  مطبوعات دینی  عبدالحسین مهیاري  

72  TK172هاي مخابراتیسیستم  
جانت - پل کریلی- بروس کارلسون

  راتلج
  عبادي

1  

73  TK173 آموزش نرم افزارElectronics Workbench1  دیباگران تهران  اعظم شهبازي- علیرضا گمکار  

74  TK1741  پریسا حنیفه  تقی شفیعی  تحلیل و طراحی مدارهاي الکترونیک  

75  TK175POWER ElectronisCyril W.Lander    1  

76  TK1762  نص  احمد معتمدي  اصول و مبانی تکنیک پالس  

77  TK177هاي قدرتبررسی سیستم  Hadi Saadat2  علم و صنعت  

78  TK1783  علوم رایانه  سن.سی.پی  هاي الکتریکی و الکترونیک قدرتاصول ماشین  

79  TK179 3  دانشگاه تبریز  کامران خفافی-محمدرضا فیضی  مخصوصماشینهاي الکتریکی  

80  TK180        

81  TK181MATLAB  
رسول - علی ابوئی-نیما جمشیدي

  مایا جمشیدي- رضا رضایی-موالیی
  عابد

2  

82  TK182MATLAB1  عابد  نیما جمشیدي  

83  TK1833  علوم رایانه  قدرت اهللا سپیدنام  هاي مخابراتیسیستم  

84  TK184 3  قدس رضوي  سارما.م-گالور.دي.جی  هاي قدرتو طراحی سیستمبررسی  



85  TK185جلد دوم(هاي قدرتبررسی و طراحی سیستم(  Hadi saadat3  علم و صنعت ایران  

86  TK186 6  شیخ بهایی  علی میرعشقی  )جلد دوم(مبانی الکترونیک  

87  TK1873  دانشگاه تهران  چارلز دسو- کوهارنست   )جلد دوم(ها نظریه اساسی مدارها و شبکه  

88  TK1883  دانشگاه تهران  چنگ.دیوید ك  الکترومغناطیس میدان و موج  

89  TK1893  دانشگاه تهران  چارلز دسو- ارنست کوه  )جلد اول(ها نظریه اساسی مدارها و شبکه  

90  TK1903  مصباح  دیوید بل  تحلیل و طراحی مدارهاي تکنیک پالس  

91  TK191 مهندسی مدارتحلیل  
استیون - جک کمرلی-ویلیام هیت

  دوربن
  علوم رایانه

3  

92  TK1923  علوم رایانه  اسمیت- سدرا  مدارهاي میکروالکترونیک  

93  TK1934  جاودان خرد  اوگاتا  مهندسی کنترل نوین  

94  TK1945  شیخ بهایی  تقی شفیعی  )جلد اول(تحلیل و طراحی مدارهاي الکترونیک  

95  TK195الکترونیک دیجیتال  
- زادهعلی ولی-مهدي صدیقی

  پورفرهاد مهدي
  دانشگاه امیرکبیر

1  

96  TK1961  دانشگاه امیرکبیر  مهدي کراري  هاي قدرتدینامیک و کنترل سیستم  

97  TK1971  مدرسان شریف  رضا پژمانفر  ماشین هاي الکتریکی کاردانی به کارشناسی  

98  TK198  1  مدرسان شریف  حسینی اندارگلی- سجادیان  کارشناسی ارشدتجزیه و تحلیل سیستم ها  

99  TK1993  مدرسان شریف  هومن سجادیان  سیستم هاي کنترل خطی کارشناسی ارشد  

100  TK200 2  مدرسان شریف  امیر کاشیکارشناسی ارشد 2و  1الکترونیک  

101  TK2011  مدرسان شریف  اندارگلیحسینی - سجادیانکارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل سیستم ها  

102  TK202 1  مدرسان شریف  یوسفی -یوسفیکارشناسی ارشدبررسی سیستم هی برق قدرت  

103  TK203 1  مدرسان شریف  اله یاري-کاظمیکارشناسی ارشدبررسی سیستم هی برق قدرت  

104  TK204 1  مدرسان شریف  نامی-عابديکارشناسی ارشد 1تحلیل مدارهاي الکتریکی  

105  TK205 1  مدرسان شریف  نامی-عابديکارشناسی ارشد 2تحلیل مدارهاي الکتریکی  

106  TK206 1  مدرسان شریف  صاحب هنر-یوسفیکارشناسی ارشدزبان تخصصی مهندسی برق  

107  TK207 1  مدرسان شریف  پژمان فر-آقامیرسلیمکارشناسی ارشد 2و  1ماشین هاي الکتریکی  

108  TK2081  مدرسان شریف  عباس شفیعی  کارشناسی ارشد الکترومغناطیس  

109  TK2091  مدرسان شریف  شفیعی-کمجانی  کارشناسی ارشد الکترومغناطیس  

  TK210        


