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 نسخه13831نیکوکار، مسعودمعادالت دیفرانسیل1

 جلد13832شایانفر، حیدرعلی در علوم مهندسیmatlabکاربرد 2

 نسخه13841کلهر، حسنمهندسی روشنایی3

 نسخه13871کرشن، دانیل اسمبانی اقتصاد سیستم قدرت4

 نسخه13821شاهدی، مسعودبرق صنعتی5

 جلد13802اوپنهام، آلن2-1.سیگنال ها و سیستم ها ج6

 نسخه13861چنگ، دیوید کئونالکترومعناطیس میدان و موج7

8
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق مدارهای 

 نسخه13821دانشیار، محمدحسین3-2.الکتریکی ج

 نسخه13871کرواس، پلتحلیل ماشین های الکتریکی9

مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی 10

 نسخه13811جبه دار ماراالنی، پرویز3-2.برق ج

 نسخه13831مشکین، متینخالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق11

 نسخه13861غریبی، سعیدPLC simatic step 7راهنمای جامع 12

13
 نسخه13761حقی، محمود1.مدارهای الکتریکی ج

 نسخه1معینیان، مهدیروش آسان در یاد گرفتن دستور زبان انگلیسی14

 نسخه13821هیت، ویلیامتحلیل مهندسی مدار15

سواالت چهار گزینه ای ریاضیات مهندسی رشته 16

 نسخه13801شیدفر، عبداهللهای فنی و مهندسی و علوم پایه

 نسخه13831برادرانی، آریازمهندسی سیستم های کنترل17

18
 نسخه13861والیتی، محمدحسین1.تشریح کامل مسایل بررسی سیستم های قدرت ج

 نسخه13841افجه ای، ابراهیمالترونیک قدرت مدارها، عناصر و کاربردها19

 نسخه13881مقصودی، ماهرخکنکور کارشناسی ارشد زبان تخصصی برق20

 نسخه13801یعقوبی فر، محمد دانشگاه ها1تشریح مسائل امتحان های ریاضی 21

22C ranfordGaskell, E lizabeth20081نسخه 

23101 American E nglish idiomcollis , harry19861نسخه 

24Common American PhrasesS pears , R ichards13751نسخه 

25Oxford wordpowerwehmeier, S ally13781نسخه 

(1396تیرماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمد رضایی تبار  



26oxford elementry learns  dictionarycrawley,angela13741نسخه 

27time 2 talk: more than 60 topics  نسخه13861رضوی، قاسم2000& 

28natural english upeer intermadiate wprk bookنسخه20071اسکات، لین 

29crack ielts  a  flash نسخه20071باقری، محمد صادق 

30sage und schreibefandrych, christian20021نسخه 

31einfach grammatikrusch, paul20071نسخه 

32cambridge grammar for ieltshopkins , diana20071نسخه 

33
101 american english proverbscollis , harry13781نسخه 

34wuthering heightswest, clare20081نسخه 

35s ilas  marner the weaver os  raveloewest, clare20081نسخه 

36little womanescott,john20081نسخه 

37mr midshipman hornblowerborder, rosemary19501نسخه 

38tangeram aktuellverlag, huber20061نسخه 

39puzzle book: upper intermadiategairns , ruth1نسخه 

40klipp und klarfandrych, christian20081نسخه 

41
ielts  international english language testing systemlougheed,lin20101نسخه 

42step up to ieltsjakeman, vanessa20041نسخه 

43writing skillsmccarter,sam20071نسخه 

44

/ انگلیسی: فرهنگ همراه پیشروآریان پور کاشانی

 نسخه13781آریان پور کاشانی، منوچهرفارسی

 نسخه13621مدیری، احمد حسینگرامر کامل زبان انگلیسی45

46
 نسخه13861کرمی شاهنده، رضاتشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسوهیکو اگاتا

 نسخه13821وحدانی، محمدسیستم های کنترل خطی47

48
جزوه دوره جامع ترانسفورماتور

موسسه  تحقیقات ترانسفورماتور 

 نسخه1ایران

49mini plclogo  جزوه  
مرکز تحقیق و توسعه و آموزش 

 نسخه1شرکت مهندسی برق و 

 نسخه13871آرانی، پورغالمایمنی در برق50

 نسخه13861آریان پور، امیراشرففارسی-فرهنگ کوچک آلمانی51

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان قدرت، 52

 نسخه13801حقانی، منوچهرالکترونیک، کنترل و مخابرات

 نسخه13821احمدی گیوی، حسنزبان و نگارش فارسی53



 نسخه13801دشتی، رضا(بیم بهارا)تشریح مسائل ماشین های الکتریکی54

 نسخه13631قربانی، محمدسیستم توزیع انرژی الکتریکی55

56
آمار و احتمال قابل استفاده برای دانشجویان رشته 

 نسخه13841راد، محسنهای ریاضی و فنی مهندسی

 نسخه13701والگ، ژانگیاهان دارویی57

58
مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین های 

 نسخه13861مون-اونگ، چیmatlab/simulinkالکتریکی با استفاده از 

59
 (ص)تاریخ تحلیلی صدر اسالم از تولد پیامبر اسالم 

 نسخه13851ارشادی، عین اله61سال  (ع)تا شهادت امام حسین 

 جلد2عبدالعالی، علی2-1.ج . 2 و 1مدار الکتریمی : مهندسی برق60

 نسخه13831هالیدی، دیوید1.ج. مبانی فیزیک61

 نسخه13841نامی، حسین(الکتریسیته و مغناطیس)فیزیک62

 نسخه13841موسسه آموزش علی آزاد پارسهجزوه ریاضیات63

 نسخه13871جاهد مطلق، محمدرضاسیستم های کنترل خطی: مهندسی برق64

 نسخه13871براتی، مسعود(2و1)جزوه ماشین های الکتریکی 65

 نسخه13871گروه مهندسی برق پارسهبررسی سیستم های قدرت: جزوه مهندسی برق66

 نسخه1پژمان فر1جزوه تمرین درس مدار های الکتریکی 67

 نسخه1وحیدیجزوه عایقها و فشارقوی68

 نسخه13871متقی پور، احمدرسم فنی عمومی69

 نسخه13841عبدالعالی، علی(2و1)جزوه مدارهای الکتریکی70

 عدد6ماژیک 


