
 لیست کتاب های خریداری شده از نمایشگاه کتب دانشگاهی 

 )هفته پژوهش و فناوری – آذر ماه 1400(

 

محل  عنوان پدیدآور/تنالگان
سال  ناشر نشر

 نشر

مباني حکمراني آب: )چارچوبي براي مديريت  -1۳۵۸عالی، ابوالحسن، 
 جامع آب(

 ۱۳۹۸ آواي قلم تهران

 ۱۳۹۷ آواي قلم تهران اصول و مباني يادگيري عميق - 1۳۶۳زاده، ساسان، کرمی

 

 ۱۷025: 20۱۷المللي استاندارد بين
O /IECIS استاندارد[: : الزامات عمومي براي[

احراز صالحيت آزمايشگاه هاي آزمون و 
 کاليبراسيون

 تهران
مرکز آموزش و 

تحقيقات صنعتي 
 ايران

۱۳۹۹ 

مرجع کامل سنسورها، ابزار دقيق و  - 1۳۵۸نژاد، مهدی، صنیعی
 گيريهاي اندازهسيستم

 ۱۳۹۷ دانش نگار تهران

 - 1۳1۹سیدرضی، حسن، 

مثال  2۱0: با بيش از AVRميکروکنترلرهاي 
هاي اجرا شده در برنامه و پروژه ۷5و نکته و 

 :AVRميکروکنترلهاي  
ATmega32,ATmega16,ATmega8  و

 و حل تمرين C... با دستورات اسمبلي و زبان 

 تهران
انتشارات 

 دانشگاهي کيان
۱۳۹۸ 

همراه با  MATLABيادگيري عميق با  کیم، فیل
 هاي عصبيدگيري ماشين و شبکهيا

 تهران
انتشارات 

 دانشگاهي کيان
۱۳۹۷ 

 فناوري غشايي و کاربردهاي آن م - 1۹41بیکر، ریچارد، 

تهران ؛ 
اراک: 

دانشگاه 
 اراک

انتشارات 
 دانشگاهي کيان

۱۳۹۶ 

 تهران هيدرولوژي آب زيرزميني م- 1۹۲۳تاد، دیوید کیت، 
انتشارات 

 دانشگاهي کيان
۱۳۹۸ 

هاي مهندسي برق سازي پروژهطراحي و شبيه - 1۳۶۳باقری، بهروز، 
 مهندس يار COMSOLو فيزيک با 

 تهران
انتشارات 

 دانشگاهي کيان
۱۳۹۶ 

اي طراحي، کاربردها هاي حرارتي صفحهمبدل وانگ، لیک
 و کارايي

 ۱۳۹2 يزدا تهران

 ۱۳۹2 يزدا هرانت گرمايش از کف تشعشعي م- 1۹۵۵وودسن، راجر داج، 

 ۱۳۹۴ يزدا تهران قنات - 1۳4۷سیاوشی، مژگان، 



 افزار انرژيسازي حرارتي ساختمان با نرمشبيه - 1۳۶۵طاهری، هلیا، 
 پالس

 ۱۳۹۶ يزدا تهران

 ۱۳۸۸ يزدا تهران نيروگاه حرارتي - 1۳۳1سعیدی، محمدحسن، 

 م - 1۹۷1تل، دانیل، 
۸ Sketch Up  حي محوطه: راهنماي در طرا

ها، سطوح و عناصر طراحي سايت پالن
 معماري

 ۱۳۹2 طحان تهران

 - 1۳۵1زاده، عطاءاهلل، ابراهیم
 سازي: )هاي بهينههوش محاسباتي و الگوريتم

هاي مرجع کامل رايانش نرم و الگوريتم
 تکاملي(

 ۱۳۹۴ علوم رايانه بابل

 ۱۳۸۹ علوم رايانه بابل MATLABيجيتال با زبان پردازش تصوير د گونزالز،  رافائل سی

پردازش سيگنال هاي ديجيتال  با استفاده از  م - 1۹۵۳اینگل، وینی کی، 
MATLAB 

 ۱۳۹۶ صفار تهران

تا  GSMهاي مخابرات سيار سلولي از سيستم - 1۳۶۵مومنی، سجاد، 
UMT 

 ۱۳۹2 ناقوس تهران

 ۱۳۹۹ ناقوس تهران اني پردازش سيگنال فراصوتمب -1۳۵۸ظریف لولویی، آزاده، 

 ۱۴00 ناقوس تهران آشنايي با زنجيره بلوکي )بالک چين( - 1۳۵1کیانیا، کیانوش، 

معرفي و کاربرد دندرايمرها در نانو فناوري  مایوروش، ایشتوان ی، ویراستار
 پزشکي

 ۱۳۹2 رويان پژوه تهران

و درمان کاربرد فناوري نانو در تشخيص  
 هاي دستگاه گوارشسرطان

 ۱۴00 پژوهرويان تهران

 تهران مباني نانواپتيک نووتنی، لوکاس
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۳۹0 

 تهران آشنايي با اپتيک م- 1۹۳۲پدروتی، فرانک ال، 
مرکز نشر 
 دانشگاهي

۱۳۹۹ 

پردازش و تحليل سيگنال رادار با استفاده از  محافضه،  باسم ر
tlabMa 

 تهران
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي ، انتشارات

۱۳۹2 

 ۱۳۹۸ ديباگران تهران تهران تحليل، پردازش و کاربردهاي کالن داده 

سنجش از دور و پردازش رقومي تصاوير  - 1۳۶0خبازی، مصطفی، 
 Erdas Imagineاي با استفاده از ماهواره

 تهران
جهاد دانشگاهي، 

ران، واحد ته
 انتشارات

۱۳۹۳ 



 - 1۳۶۳وحیدنیا، محمدحسن، 
:  همراه با webGisسازي طراحي و پياده
 & ArcGIS Serverآموزش  

JavaScript API 
 تهران

نشر دانشگاهي 
 فرهمند

۱۳۹۸ 

 ۱۳۹۶ ديباگران تهران تهران GISها در آموزش کاربرد پايگاه داده - 1۳۶۶اکبری، زهره، 

 ۱۴00 آزاده تهران سنجش از دور مادون قرمز حرارتي -1۳۶۸ن، امینی، عمرا

شناخت و کاربرد عملي سيستم مختصات در  کندی، ملیتا
GIS 

 ۱۳۹۹ ديباگران تهران تهران

 
هايي در سنجش از دور پيشرفت

ها و ها، الگوريتممحيطي: سنجندهزيست
 هاي کاربرديبرنامه

 تهران
دانشگاه تهران، 

 تشاراتموسسه ان
۱۳۹5 

 تهران هاي ميکرواستريپآنتن لی، کای فونگ
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي، انتشارات

۱۳۹۶ 

هاي هيدرولوژي محاسباتي ـ مروري بر روش - 1۳۶۲کریمی، رضا، 
 هاي آبريزمحاسبه هيدروگراف واحد حوضه

 ۱۴00 روزانديش همدان

 ۱۳۹۶ مهرگان قلم تهران ARC GISي کاربردي راهنما - 1۳۶1سنجری، سارا، 

 تهران هاي منابع آبريزي و مديريت سامانهبرنامه 
دانشگاه تهران، 
 موسسه انتشارات

۱۳۹۳ 

 تهران مباني علم سطح در نانوفناوري - 1۳۳1سوالونی، هادی، 
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات 
 و چاپ

۱۳۹۶ 

 تهران هاي عددي در هيدروليک مجاري روبازمدل شیمکیویچ، روموئالد
دانشگاه تهران، 
 موسسه انتشارات

۱۳۹۷ 

 تهران اصول کنترل مدرن - 1۳41خاکی صدیق، علی، 
دانشگاه تهران، 
 موسسه انتشارات

۱۳۹۹ 

 ۱۳۸2 فني حسينيان ]تهران[ هاي ردگيريآشکارسازي رادار و سيستم 1۹۳1 -هوانسیان، شاهن، 

سيستم اطالعات جغرافيايي و کاربرد آن در  - 1۳44اده، منوچهر، زفرج
 ريزي توريسمبرنامه

 تهران

سازمان مطالعه و 
تدوين کتب علوم 
انساني دانشگاهها 
)سمت(، مرکز 

تحقيق و توسعه 
 علوم انساني

۱۳۹۴ 

 تهران شيمي در علوم ورزشي فاس، مارک ا
سازمان مطالعه و 
تدوين کتب علوم 

انشگاهها انساني د
۱۴00 



)سمت(، مرکز 
تحقيق و توسعه 

 علوم انساني

 تهران English for students of chemistry میرجلیلی، کاظم

سازمان مطالعه و 
تدوين کتب علوم 
انساني دانشگاهها 
)سمت(، مرکز 

تحقيق و توسعه 
 علوم انساني

۱۳۹2 

هوشمند کنترل و  اصول و مباني سيستمهاي - 1۳۶1نیستانک، رسول، حدادی
BMS ۱۳۹۳ کتاب آوا تهران 

 ۱۴00 کتاب آوا تهران مدار الکتريکي ۱000خالصه درس و  - 1۳۵0منش، محمد، معینی

 ۱۳۹۴ کتاب آوا تهران هاتجزيه و تحليل سيستم - 1۳۶0زاده، اسماعیل، زارع

 - 1۳۶۵زارعی، مجید، 
ده از آموزش گام به گام ساخت ربات با استفا

: آموزش PICو  AVRميکروکنترلرهاي 
 ... Cبه زبان  PICهاي ميکروکنترل

 ۱۳۹۹ کتاب آوا تهران

آموزش تضميني طراحي و ساخت ربات از  - 1۳4۶فروش، رضا، 
 هاي عمليمبتدي تا پيشرفته به همراه پروژه

 ۱۳۹۶ کتاب آوا تهران

 ۱۳۹۸ کتاب آوا تهران توميفناوري نانو و شيمي کوان -1۳۶1شریفی، شمسا، 

 ۱۳۹۱ کتاب آوا تهران Cنويسي به زبان برنامه PICميکروکنترلرهاي  - 1۳۶۵زارعی، مجید، 

هاي الکتريکي و الکترونيکي: ) طراحي شبکه - 1۳4۳فرد، رسول، دلیرروی
 فيلتر و سنتز مدار (

 ۱۳۹2 دانش نگار تهران

 ۱۳۹۴ دانشارکان اصفهان عات اجرايي در مورد سدهاي خاکياطال - 1۳۲4وفائیان، محمود، 

 ۱۳۹۹ ارکان دانش اصفهان سازي چند هدفههاي نوين در  بهينهروش 

، - 1۳۵۶معتمدی، علی، 
 ۱۳۹2 ارکان دانش اصفهان هيدرولوژي برف گردآورنده، مترجم

 همدان هاروشکنترل کيفيت آب: مباني و  220، - 1۳۶۳اسدآبادی، سیمین، 
دانشگاه بوعلي 
 سينا، انتشارات

۱۳۹۹ 

 تهران الکترونيک ليزر وردین، جوزف تامس
دانشگاه صنعتي 
شريف، موسسه 
 انتشارات علمي

۱۳۸2 



سازي مهندسي با استفاده از بهينه زراعتکار مقدم، جواد
MATLAB تئوري و کاربرد بهينه سازي 

 بيرجند
دانشگاه بيرجند، 

 انتشارات
۱۳۹۶ 

 اهواز سازي عدديهيدروليک و مدل اولسن، نیلس ریدر بی
دانشگاه شهيد 

 چمران اهواز
۱۳۹2 

 کرمانشاه برداري سيستم قدرتسازي بهرهبهينه م - 1۹۶1جونگ، جو، جی
دانشگاه رازي، 

 انتشارات
۱۳۹ 

 همدان شناسي نفتزمين - 1۳44محسنی، حسن، 
دانشگاه بوعلي 

 سينا
۱۳۹5 

 تهران هاي تار )فيبر( نوريافزاره -1۳۳1گرانپایه، نصرت اهلل، 
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي

۱۳۹۴ 

 ۱۴00 نياز دانش تهران سيستمهاي کنترل بهينه م  - 1۹40نایدو، دسیننی، 

 تهران ها و بازوان روباتيکطراحي مکانيزم - 1۳40اکبر، موسویان، علی
نعتي دانشگاه ص

خواجه نصيرالدين 
 طوسي

۱۳۹2 

اطالعات مکاني بافت آگاه و حسابگري  - 1۳4۳ملک، محمدرضا، 
 هرجاگاه

 تهران

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصير 
الدين طوسي، 

 انتشارات

۱۳۹۹ 

سنجش از دور محيط زيست از ديدگاه منابع  م - 1۹4۹جنسن،  جان آر، 
 زمين

 تهران
دانشگاه صنعتي 

يرالدين خواجه نص
 طوسي، انتشارات

۱۳۹۸ 

 تهران GISهاي پيچيده سازي سامانهشبيه النگلواپاتریس

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصير 
الدين طوسي، 

 انتشارات

۱۳۹۷ 

 تهران GISمباني رياضيات در  کاینتس، ولفگانگ
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي، انتشارات

۱۳۹۷ 

مباني فيزيک در سنجش از دور و فناوري  - ۳01۳مباشری، محمدرضا، 
 ماهواره

 تهران
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي

۱۳۹۳ 

 تهران سازي انرژيهاي تبديل و ذخيرهروش حقیقی خوشخو، رامین
دانشگاه شهيد 
بهشتي، مرکز 
 چاپ و انتشارات

۱۳۹۷ 

 تهران آن کاربردهايسازي پويا، کنترل بهينه و بهينه پورکاظمی، محمدحسین
دانشگاه شهيد 
بهشتي، مرکز 
 چاپ و انتشارات

۱۳۹۳ 

مباني سنجش از دور قابل استفاده براي  - 1۳۵۳فاطمی، سیدباقر، 
 نقشه برداري... -دانشجويان رشته هاي عمران 

 ۱۳۹۶ آزاده تهران



 تهران هاجويي انرژي در ساختمانصرفه واترز، ج. آر
دانشگاهي 

 آدنا فرهمند:
۱۳۹۳ 

هاي آنالوگ و ديجيتال) فناوري، اسيلوسکوپ - 1۳۵۷آذرپرا، جواد، 
 کاربرد و کاليبراسيون(

 ۱۳۹5 نشر نص تهران

-1۹۲1پاپولیس، آتاناسیوس، 
 ۱۳۹۷ نص تهران احتمال ، متغيرها و فرآيندهاي تصادفي م۲00۲

 مشهد کرماتوگرافي گاز و مايع در شيمي تجزيه م - 1۹4۳اسمیت، راجر مالکوم، 
دانشگاه فردوسي 

 مشهد
۱۳۹۹ 

 مشهد مباني شيمي سطح و حالت جامد - 1۳۵1پور، علی، نخعی
دانشگاه فردوسي 
 مشهد، انتشارات

۱۳۹۸ 

سنجش از دور پوشش گياهي: اصول،  جونز،  هملین جی
 هاي تفسير و کاربردهاروش

 تهران
 دانشگاه تهران،

 موسسه انتشارات
۱۳۹۷ 

 تهران راهنماي عملي سنجش از دور الوندر، سامانتا
دانشگاه تهران، 
 موسسه انتشارات

۱۳۹۷ 

 ۱۳۹۷ دانشگاه تهران تهران نگاري سکانسيمباني چينه - 1۳40امینی، عبدالحسین، 

 ۱۴00 ز دانشنيا تهران هاي عصبي و يادگيري عميقشبکه م - 1۹۷0آگروال،  چارو سی، 

افزار طراحي اپتيکي با نرم - 1۳۶۵زاده، بهرام، قربانعلی
 (ZEMAXزيمکس)

 ۱۳۹۷ علم استادان تهران

: يادگيري  MATLABيادگيري عميق در  کیم، فیل
 ماشين، شبکه عصبي و هوش مصنوعي

 ۱۴00 نياز دانش تهران

 ۱۳۹۸ آواي قلم هرانت GISمهارت ضروري در   20 م  -1۹۷4کلمر، جینا، 

 1۳۵۵صادقی نیارکی، ابوالقاسم، 
- 

نويسي پايتون براي مهندسي به ويژه برنامه
GIS 

 تهران
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي، انتشارات

۱۳۹۸ 

 تهران شناسيآر در باستانپيسنجش از دور جي م -1۹۵۸گودمن، دین، 
سازمان جهاد 

دانشگاهي تهران، 
 اراتانتش

۱۴00 

 تهران يابيدر مکان GISکاربرد  - 1۳۶1عظیمی حسینی، محمد، 
مهرگان قلم: 

 واژگان
۱۴00 

کاربرد سنجش از دور در علوم زمين )علوم  - 1۳۳۷پناه، سیدکاظم، علوی
 خاک(

 تهران
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات 
 و چاپ

۱۳۹۸ 



 تبريز : اساس و کاربردهاهانانو ماشين م - 1۹4۸وانگ، جوزف، 
دانشگاه تبريز، 

 انتشارات
۱۳۹۶ 

 -1۳۳۲محامدپور، کمال، 
کاربرد پردازش سيگنال در مهندسي و علوم: 

 -تصوير  -سونار( )صوت  -رادار  -)مخابرات 
 تخمين( -دورسنجي

 تهران
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي، انتشارات

۱۳۹۴ 

 تهران اي بر سنجش از دور راداريمقدمه -۳۷1۳اکبر، متکان، علی
دانشگاه شهيد 
بهشتي، مرکز 
 چاپ و انتشارات

۱۳۹۹ 

 اهر،  وین ام
شناسي مخازن کربناته: شناسايي، زمين

هاي مخازن توصيف و تعيين ويژگي
 هاي کربناتههيدروکربوري در سنگ

 ۱۳۹۸ آييژ تهران

خاتمیان اسکویی، معصومه، 
 ورنده، گردآ- 1۳۳۶

سازي نانوفناوري، گامي نو در توليد و ذخيره
 هيدروژن ) به عنوان يک سوخت تجديدپذير(

 ۱۳۹۴ دانشگاه تبريز تبريز

سنجي امپدانس الکتروشيميايي و طيف الشا، آندژی
 کاربردهاي آن

 تبريز
دانشگاه تبريز، 

 انتشارات
۱۳۹۸ 

 - 1۳۶۲اکبری، الهه، 

هاي ت از دادهپردازش و استخراج اطالعا
با " ENVIافزار اي با استفاده از نرمماهواره

هاي کاربردي در علوم زمين، نمونه
 "برداري، جغرافيا و محيطزيستنقشه

تهران ؛ 
 سبزوار

انتشارات ماهواره: 
دانشگاه حکيم 

 سبزواري
۱۳۹۳ 

هاي قدرت و درايوهاي بين مبدلکنترل پيش رودریگث پرث، خوسه
 الکتريکي

 نتهرا
نشر دانشگاهي 

 فرهمند
۱۴00 

ديناميک سياالت محاسباتي در مهندسي  - 1۳۳۹صباغ یزدی، سعیدرضا، 
 هيدروليک

 تهران
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي

۱۳۹۴ 

 تهران هاي قدرتريزي سيستمبرنامه - 1۳۲۳احسان، مهدی ، 
دانشگاه صنعتي 
شريف، موسسه 
 انتشارات علمي

۱۴00 

 - 1۳4۵راد، حمیدرضا، تقی
مقدمه اي بر اتوماسيون و کنترل فرآيندهاي 

زيمنس سري  PLCصنعتي: با معرفي کامل 
S7 

 تهران
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي

۱۳۹۶ 

هاي عصبي کنندههاي عصبي و کنترلشبکه لب، محمدتشنه
 هاي عصبي رافپيشرفته با رويکرد شبکه

 تهران
صنعتي دانشگاه 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي

۱۳۹۷ 

 1۳۳۲احمدیان عطاری، محمود، 
- 

هاي کدهاي کنترل و تصحيح خطا در سامانه
 مخابراتي

 تهران
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي، انتشارات

۱۳۹2 

سيم هاي شبکه حسگر بيسازي دادهمدل - 1۳۵۹خضوعی، نسیم، 
 بدني

 ۱۳۹۷ نگر: ويناآتي تهران

 تهران هاي کنترل مدرنسيستم م - 1۹۳۳دورف،  ریچارد سی، 
شهرآب: 

 سازانآينده
۱۳۹2 



تحليل و تشريح کامل مسائل انتقال حرارت  م - 1۹۲۷سیگل، رابرت، 
 تشعشع )ويراست سوم(

 ۱۳۹۴ اميد انقالب تهران

 ۱۳۹۴ نقالباميد ا تهران انتقال حرارت تشعشع م - 1۹۲۷سیگل، رابرت، 

 ۱۳۹۹ نص تهران FPGAمرجع کامل طراحي با  - 1۳۵۳زاده، فرزاد، شکاری

 - 1۳۵۷اعزازی، محمود، 
( در GISکاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي )

مطالعات بهداشت، ايمني و محيط زيست 
(HSE) 

 ۱۳۹۹ آواي قلم تهران

هاي هوا تشار آاليندههاي کاهش انفناوري - 1۳4۹نوراللهی، یونس، 
 بخش انرژي

 ۱۳۹5 نشر تاالب تهران

 تهران هاي سيستمپويايي - 1۳۳۵زاده، محمدرضا، حمیدی
دانشگاه شهيد 
بهشتي، مرکز 
 چاپ و انتشارات

۱۳۹۴ 

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران آموزش جامع رباتيک از صفر تا صد - 1۳۶۵قنبری، رضا، 

افزار ي در ساختمان با نرمسازي انرژشبيه 
 Design Builderديزاين بيلدر 

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران آموزش آردوينو با محوريت رباتيک - 1۳۶۸طالبی، اشکان، 

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران نويسي ربات(رباتيک پيشرفته )برنامه - 1۳۵۶میرحسینی، امیراسحاق، 

افزار طراحي فيبرهاي مدار چاپي با نرم - 1۳۶۳نجفی، حمید، 
Altium Designer 

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران

 ۱۳۹۴ استادکار تهران مدار فلزياب براي آماتورها 5۳ - 1۳۶۸آقایی، امید، 

مدار: راه حلهايي خالقانه براي همه  ۳۱0 
 عرصه هاي الکترونيک

 تهران
شارات فني انت

 حسينيان
۱۳۹۳ 

ها و ديودها LEDهاي خورشيدي، مباني سلول م - 1۹۵۷کیتای، آدریان، 
 (PN)نقش پيوند 

 ۱۳۹2 آذر تهران

 ۱۳۹۴ ايساتيسفدک تهران مخابرات ديجيتال پروکیس،  جان جی

 ۱۳۹۷ شايان نمودار تهران اصول ليزر در دندانپزشکي جوهار، کیرپا

 ۱۴00 نياز دانش تهران کنترل غير خطي کاربردي ژاک ای-وتاین،  ژاناسل



العسکری، محمدکمال، قاسم
1۳۲۶ - 

شناسي نفت پيشرفته و سازندهاي زمين
 دار ايراننفت

 ۱۳۹۳ آييژ تهران

 مشهد راهنماي بيوگاز 
دانشگاه فردوسي 
 مشهد، انتشارات

۱۳۹۷ 

 تهران اي بر کنترل مدرنقدمهم - 1۳4۵راد، حمیدرضا، تقی
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين 
 طوسي

۱۳۹۶ 

 تهران آشکارسازي و پردازش سيگنال م - 1۹۳۳ویتمن،  دبلیو. ج، 
دانشگاه شهيد 

 بهشتي
۱۳۹۶ 

 1۳۷۲آبادی، علی، سلطانی شریف
- 

افزار آموزش پردازش تصوير همراه با نرم
MATLAB  وOpenCV 

 تهران
ر دانشگاهي نش

 فرهمند
۱۳۹۸ 

 تهران آلودگي هواي داخل ساختمان - 1۳۵4دهقانی، محمدهادی، 
نشر دانشگاهي 

 فرهمند
۱۳۹۹ 

مهندسي مايکروويو پيشرفته: مباني خطوط  - 1۳۳۷قربانی، ایاز، 
 هااي و کاربرد آنانتقال صفحه

 ۱۳۹۳ نياز دانش تهران

هاي ديجيتال با پردازنده کنندهي کنترلطراح -1۳۶۸خیراللهی، رضا، 
DSP 

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران هندبوک فارسي هيدروليک اشمیت،  ا

 1۳۷۲آبادی، علی، سلطانی شریف
- 

افزار طراحي برد مدار چاپي با نرم
PROTEUS 

 ۱۳۹۶ ديباگران تهران تهران

 تهران ترونيک ديجيتالالک جهانیان. علی
دانشگاه شهيد 
بهشتي. مرکز 
 چاپ و انتشارات

۱۳۹2 

 -1۳۶۶فروزانی، حسین، 
 هاي ديجيتال مبتنيپردازش بالدرنگ سيگنال

)طراحي  C55xهاي سري DSPبر 
 افزار(سخت

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران

ARM آموزش کاربردي ميکروکنترلرهاي - 1۳۶4آبادی، مسرور، دولت  
STM32 

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران

 ۱۳۹۶ استادکار تهران مدار عملي منبع  تغذيه 50 - 1۳۳۷بهنوا، ناصر، 

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران MATLABسازي تصاوير با پردازش و بهينه - 1۳۵1اله، حسینی، حجت

هاي ، پرسشمديريت منابع آب )خالصه درس - 1۳۶۷خدابخشی، فریبا، 
 اي با پاسخنامه تشريحي( ...چهار گزينه

 ۱۴00 ديباگران تهران تهران



هاي الکترونيک روشهاي کنترلي در سيستم -1۳۶۶فروزانی، حسین، 
 مدار(قدرت )تحليل

 ۱۳۹۸ ديباگران تهران تهران

 ۱۳۹۶ ديباگران تهران تهران سيمهاي حسگر  بيشبکه - 1۳۵۹ضرابی، هومن، 

 نويسيپردازش سيگنال ديجيتال با برنامه شاربیت، موریس
Python 

 ۱۳۹۷ نگر : ويناآتي تهران

 براون، مت-تیمونز

و  Raspberry Piآموزش رباتيک با 
Pythonنويسي هايي بسازيد و برنامه: : ربات

 باشند وکنند، احساس داشتهکنيد که حرکت
 فکرکنند

 ۱۴00 نگرآتي تهران

 ۱۳۹۶ زمينآرين تهران مهرگان کاربرديشناسي بيديرينه - 1۳۵1غالمعلیان، حسین، 

 ۱۳۹۹ سبزان تهران اي مزاحم در قلب واقعيتدنياي کوانتوم نظريه 

 م  - 1۹۶1هالپرن، پل، 

ي شرودينگر: چگونه دو تاس اينشتين و گربه
ي، بودن کوانتومذهن برتر، در پيکار با تصادفي

سعي در خلق نظريه وحدت در فيزيک 
 داشتند

 ۱۳۹۸ سبزان تهران

مباني مترولوژي: )ابعاد، جرم، فشار، نيرو، دما،  د سیلوا،  جی. ام. اس
 الکتريک، عدم قطعيت اندازه گيري(

 ۱۳۸۹ نص تهران

 

 


