ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ
 ١٣١١٢ﻛﺘﺎب  ٣٠٨ﻣﺪار اﻟﻜﺘﻮر  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﺧﻮش ﻛﯿﺶ(
 ١٣١١٣ﻛﺘﺎب ٣٠٩ﻣﺪار
 ١٣١١۴ﻛﺘﺎب  ٣١٠ﻣﺪار اﻟﻜﺘﻮر  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﭼﺮﺗﻜﻪ(
 ١٣١١۵ﻛﺘﺎب  ٣١١ﻣﺪار اﻟﻜﺘﻮر  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﭼﺮﺗﻜﻪ(
 ١٣١٢١ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده )١ﺑﺨﺖ آور( ﻗﻄﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ
 ١٣١٢٢ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ) ٢ﺑﺨﺖ آور( ﭼﺎپ
 ١٣١٢٣ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژهھﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن  Cﺑﺮاي ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ٨٠۵١
 ١٣١٢۵ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ AVR , PIC , 8051
 ١٣١٢۶ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ) ٨٠۵١ﺧﺎﻛﭙﻮر و آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ(
 ١٣١٢٧ﻛﺘﺎب  ۴۵ﭘﺮوژه ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ AVR ,PIC , ARM
 ١٣١٢٨ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژه ﻣﯿﻜﺮو AVR ,PIC , 8051
 ١٣١٢٩ﻛﺘﺎب  ١١ﭘﺮوژه  / AVRآﻓﺮﻧﮓ  /ﺑﺎ CD
 ١٣١٣٠ﻛﺘﺎب  ١٠ﭘﺮوژه  / AVRآﻓﺮﻧﮓ  /ﺑﺎ CD
 ١٣١٣٢ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژهھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ١
 ١٣١٣٣ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژهھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ٢
 ١٣١٣۴ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژهھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ٣
 ١٣١٣۵ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژهھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  ۴ﺑﺎ CD
 ١٣١٣۶ﻛﺘﺎب اي ﺳﻲ ھﺎي ) CMOSﺟﻠﺪ  (١ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
 ١٣١٣٧ﻛﺘﺎب اي ﺳﻲ ھﺎي ) CMOSﺟﻠﺪ  (٢ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
 ١٣١٣٨ﻛﺘﺎب اي ﺳﻲ ھﺎي ) CMOSﺟﻠﺪ  (٣ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
 ١٣١۴٠ﻛﺘﺎب اي ﺳﻲ ھﺎي ) TTLﺟﻠﺪ  (١ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
 ١٣١۴١ﻛﺘﺎب اي ﺳﻲ ھﺎي ) TTLﺟﻠﺪ  (٢ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
 ١٣١۴٢ﻛﺘﺎب اي ﺳﻲ ھﺎي ) TTLﺟﻠﺪ  (٣ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
 ١٣١۴٣ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژھﺎي روﺑﻮﺗﯿﻚ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪي زاده( ﺑﺎ CD
 ١٣١۴۴ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ و طﺮاﺣﻲ اﻧﻮاع روﺑﺎت  /اﺗﺮك
 ١٣١۴۵ﻛﺘﺎب اﻣﻮزش ﻛﺎرﺑﺮدي روﺑﺎﺗﯿﻚ  /ﺳﯿﻤﺮغ
 ١٣١۴۶ﻛﺘﺎب اﻣﻮزش ﺗﻀﻤﯿﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎت  /آوا
 ١٣١۴٧ﻛﺘﺎب روﺑﺎﺗﯿﻚ )اﺻﻮلطﺮاﺣﻲوﻣﺒﺎﻧﻲﺳﺎﺧﺖ( ﻣﮫﺪيزاده
 ١٣١۴٨ﻛﺘﺎب ﺧﻮد آﻣﻮز روﺑﺎﺗﯿﻚ  /آﻓﺮﻧﮓ  /ﺑﺎ CD
 ١٣١۴٩ﻛﺘﺎب روﺑﺎﺗﯿﻚ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺑﺎت ﺑﺴﺎزﻳﻢ )ﻧﺺ(
 ١٣١۵٠ﻛﺘﺎب ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎﺗﮫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻧﺎﻗﻮس(
 ١٣١۵١ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و راھﻨﻤﺎي رﺑﺎﺗﯿﻚ/ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ طﺒﺮي / CD /ﻛﺎﻧﻮن
 ١٣١۵٢ﻛﺘﺎب ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي PIC
 ١٣١۵٣ﻛﺘﺎب ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺰاء روﺑﺎت  /ﻋﻠﻮم روز
 ١٣١۵۴ﻛﺘﺎب ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺮك ھﺎي رﺑﺎت  /ﻋﻠﻮم روز
 ١٣١۵۵ﻛﺘﺎب اﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺑﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي آن  /ﺳﮫﺎ
 ١٣١۵۶ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ روﺑﺎت ﺳﯿﺎر ﺧﻮدﻛﺎر  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣١۵٧ﻛﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در رﺑﺎﺗﯿﻚ  /ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻣﯿﺪ آﻗﺎﻳﻲ
 ١٣١۶۴ﻛﺘﺎب آﻣﻮزش ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  / AVRﺳﯿﻤﺮغ  /ﺑﺎ CD
 ١٣١۶۵ﻛﺘﺎب ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  / AVRﺣﯿﺪري  /ﺑﻪ آوران
 ١٣١۶۶ﻛﺘﺎب ﻣﺪارھﺎي اﺻﻮﻟﻲ و ﭘﺎﻳﻪ ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ) AVR, 8051ﻧﺺ(
 ١٣١۶٧ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  AVRﻛﺎھﻪ )ﺑﺎ  (CDزﺑﺎن Basic
 ١٣١۶٩ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  ، AVRزﺑﺎن اﺳﻤﺒﻠﻲ  ،ﻧﺎﻗﻮس
 ١٣١٧٠ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي ) AVRﻧﺺ( ﻣﻈﺎھﺮﻳﺎن و
 ١٣١٧١ﻛﺘﺎب آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي ) AVRﺑﺎ  ،(CDزﺑﺎن / C
 ١٣١٧٢ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  AVRﺳﯿﺪ رﺿﻲ  /ﻧﺎﻗﻮس )ﺑﺎ  ،(CDزﺑﺎن
 ١٣١٧۴ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و راھﻨﻤﺎي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي AVR
 ١٣١٧۵ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮو  AVRو ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي )ﻧﺺ( ره اﻓﺮوز
 ١٣١٧۶ﻛﺘﺎب ﺧﻮد اﻣﻮز ﺳﺮﻳﻊ ) Code Vision AVRﻧﺎﻗﻮس(
 ١٣١٧٧ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  AVRﻣﮫﺪي زاده ) Bascomﺑﺎ (CD
 ١٣٢٢١ﻛﺘﺎب  ٢٠ﭘﺮوژه ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ  / PICﻣﻮﺳﻮي  /ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎر
 ١٣٢٢٢ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و راھﻨﻤﺎي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي PIC
 ١٣٢٢٣ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  / PICھﻤﺮاه  ٣٠ﭘﺮوژه  /ﻣﻮﺳﻮي /
 ١٣٢٢۵ﻛﺘﺎب اﻣﻮزش ﻛﺎﺑﺮدي ﻣﯿﻜﺮوﻛﻨﺘﺮوﻟﺮ  PICدر ﻗﺎﻟﺐ  ۵٠ﭘﺮوژه
 ١٣٢۵٠ﻛﺘﺎب  PLCﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
 ١٣٢۵١ﻛﺘﺎب ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  PLCﺑﺎ ﻣﺪارات
 ١٣٢۵٢ﻛﺘﺎب  PLCدر اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي(
 ١٣٢۵٣ﻛﺘﺎب ﻛﺎرﺑﺮ ) PLCﺳﮫﺎ داﻧﺶ(
 ١٣٢۵۴ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ  PLC S7ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻣﺮوج(
 ١٣٢۵۵ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ  / PLC step7ﻣﺜﻠﺚ ﻧﺎرﻧﺠﻲ )ﺑﺎ (CD
 ١٣٢۵٨ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و راھﻨﻤﺎي  PLCء  step7ﻋﻠﻮم )ﺑﺎ (CD
 ١٣٢۶٠ﻛﺘﺎب آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ) PLC step7ﺑﺎ  (CDﻣﺤﻤﺪي  /ﻧﺸﺮ ﺳﯿﻤﺮغ
 ١٣٢۶١ﻛﺘﺎب ﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﻣﯿﻨﻲ  ( PLCﺑﺎ  / CDآﺷﯿﻨﺎ
 ١٣٢۶٢ﻛﺘﺎب راھﻨﻤﺎي ﺟﺎﻣﻊ  LOGOھﻤﺮاه ﺑﺎ  / DVDآﺷﯿﻨﺎ
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ﺑﻬﻨﺎم ﮐﯿﺖ

 ١٣٠٠١ﻛﺘﺎب طﺮز ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ
 ١٣٠٠٢ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ )ﺧﻮش ﻛﯿﺶ(
 ١٣٠٠٣ﻛﺘﺎب آﻣﻮزش ﺗﻀﻤﯿﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
 ١٣٠٠۴ﻛﺘﺎب ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  /داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف
 ١٣٠٠۵ﻛﺘﺎب  ۴٠٠ﻗﻄﻌﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
 ١٣٠٠۶ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﻛﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم )ﭘﻮﭘﻚ ﻣﺤﺒﺖ زاده(
 ١٣٠٠٧ﻛﺘﺎب ﺗﻮر اﻣﻮزﺷﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ,ﺑﺎ  ۴٠ﭘﺮوژه
 ١٣٠٠٨ﻛﺘﺎب اﺷﺘﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠٠٩ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺧﯿﻠﻲ ھﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﯿﺴﺖ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠١٠ﻛﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠١١ﻛﺘﺎب ازﻣﺎﻳﺶ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺪارھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠١٢ﻛﺘﺎب ﻣﺪارھﺎ و ﻧﻤﺎدھﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠١٣ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻨﯿﻜﮫﺎي ﻛﺎھﺶ ﻧﻮﻳﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  /دﻳﺒﺎﮔﺮ
 ١٣٠١۴ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎرﺗﮫﺎي ھﻮﺷﻤﻨﺪ  /ﻛﯿﺎن راﻳﺎﻧﻪ
 ١٣٠١۵ﻛﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ  / RFIDﻛﯿﺎن راﻳﺎﻧﻪ
 ١٣٠١۶ﻛﺘﺎب ﻓﻦ آوري ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي رادﻳﻮ ﺷﻨﺎﺳﻪ  / RFIDﻣﮫﺮﮔﺎن
 ١٣٠١٨ﻛﺘﺎب ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
 ١٣٠٢١ﻛﺘﺎب ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﯿﻜﺮو  / ARM Cortex M3ﻛﺘﺎب ﻧﯿﺎز
 ١٣٠٢٢ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه )ﺳﮫﺮاﺑﯿﺎن(
 ١٣٠٢٣ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات ﺟﺎﻟﺐ و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻠﻔﻦ
 ١٣٠٢۴ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  / ARMﺣﯿﺪرﻳﺎن
 ١٣٠٢۵ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﯿﻜﺮو  ARMﺑﻪ زﺑﺎن ) Cﻧﯿﺎز داﻧﺶ(
 ١٣٠٢۶ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  ARMﺳﺮي  / AT91ﻧﺺ
 ١٣٠٢٧ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  ARMﺳﺮي  / AT91زارع  /ﭘﺮﺗﻮ
 ١٣٠٢٨ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  / ARMاﺷﯿﻨﺎ
 ١٣٠٢٩ﻛﺘﺎب ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  ARMارﺗﺒﺎط دھﻲ ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار/
 ١٣٠٣١ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯿﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮھﺎي  / ARM LPCﻗﻠﻢ اذﻳﻦ /
 ١٣٠۴٠ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎﻳﺮ ﭘﺮ ﻗﺪرت  STKو LA
 ١٣٠۴١ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل ھﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۴٢ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژه و ﻣﺪار ﺣﺴﮕﺮ ھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۴٣ﻛﺘﺎب اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ  /آذر
 ١٣٠۴۴ﻛﺘﺎب  ۵٠ﭘﺮوژه ﺧﻮرﺷﯿﺪي  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۴۵ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻄﻲ و ﺳﻮﻳﭽﯿﻨﮓ  /آذر
 ١٣٠۴۶ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۴٧ﻛﺘﺎب  ۵۵۵آﭼﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ آي ﺳﻲ ھﺎ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۵٢ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات دﻳﺠﯿﺘﺎل و آﻧﺎﻟﻮگ  /ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ /
 ١٣٠۵٣ﻛﺘﺎب راھﻨﻤﺎي ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺸﻪ ھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۵۴ﻛﺘﺎب ﻓﻮت ﻓﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ھﺎي ﺻﻮﺗﻲ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۵۵ﻛﺘﺎب ﻧﻮﻳﺰ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۵۶ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎزھﺎ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۵٧ﻛﺘﺎب طﺮز ﻛﺎر و ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي اھﻤﺘﺮ دﻳﺠﯿﺘﺎل  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۵٨ﻛﺘﺎب ال اي دي ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده  /اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮي روان
 ١٣٠۵٩ﻛﺘﺎب ﻣﺪاره و ﭘﺮوژه ھﺎي زﻣﺎن ﺳﻨﺞ  /ﭼﺮﺗﻜﻪ
 ١٣٠۶٠ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات رادﻳﻮ ،ﺿﺒﻂ ،اﻛﻮ ،اﻛﻮﻻﻳﺰر و ...
 ١٣٠۶١ﻛﺘﺎب ﻟﺤﯿﻢ ﻛﺎري اﺳﺎن
 ١٣٠۶٣ﻛﺘﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ،ﺣﻔﺎظﺘﻲ ،و اﻣﻨﯿﺘﻲ  /آﻳﻼر
 ١٣٠۶۴ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات ﻛﺎرﺑﺮدي ﺣﻔﺎظﺘﻲ و اﻣﻨﯿﺘﻲ
 ١٣٠۶۵ﻛﺘﺎب ﻣﺪارھﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺎور ﻛﻨﺘﺮل Power Control
 ١٣٠۶٧ﻛﺘﺎب ﻣﺪارات ﻓﻠﺰﻳﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده  /ﻧﺼﯿﺮ ﺑﺼﯿﺮ
 ١٣٠٧١ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و راھﻨﻤﺎي طﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺒﻊﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮﻳﭽﯿﻨﮓ
 ١٣٠٧٢ﻛﺘﺎب اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﭘﻮرﺗﮫﺎ PC Interfaces
 ١٣٠٧٣ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و راھﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت Serial
 ١٣٠٧۴ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و راھﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت USB
 ١٣٠٧۶ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ )ﻛﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم( ﺧﻮش ﻛﯿﺶ
 ١٣٠٧٧ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻋﻤﻠﻲ رادﻳﻮ ،ﺿﺒﻂ ،ﭘﺨﺶ و اﺳﺘﺮﻳﻮ
 ١٣٠٧٩ﻛﺘﺎب ﻣﺸﺎﺑﮫﺎت ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ،آىﺳﻰ ،دﻳﻮد )٠٠٠دو ﺟﻠﺪي(
 ١٣٠٨٣ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار  / PROTEUSآﺷﯿﻨﺎ
 ١٣٠٨۴ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار PROTEUS
 ١٣٠٨۵ﻛﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارات ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﺳﯿﻢ  /ﻧﺺ
 ١٣٠٨۶ﻛﺘﺎب راھﻨﻤﺎي ﻧﺮماﻓﺰار  ( Electronics Workbenc) EWBﻧﺺ
Protel 99 SE
 ١٣٠٨٧ﻛﺘﺎب راھﻨﻤﺎي ﻧﺮماﻓﺰار
 ١٣٠٨٨ﻛﺘﺎب راھﻨﻤﺎي ﻧﺮماﻓﺰار Protel DXP
 ١٣٠٨٩ﻛﺘﺎب راھﻨﻤﺎي ﻧﺮماﻓﺰار اﻟﺘﯿﻮم Protel DXP Altium
 ١٣٠٩٠ﻛﺘﺎب ﭘﺮوژه ھﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ١
 ١٣٠٩١ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ) ١ﺑﺨﺖ آور(
 ١٣٠٩٢ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ) ٢ﺑﺨﺖ آور(
 ١٣٠٩٣ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ) ٣ﺑﺨﺖ آور(
 ١٣٠٩۴ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ) ۴ﺑﺨﺖ آور(
 ١٣٠٩۵ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ) ۵ﺑﺨﺖ آور(
 ١٣٠٩۶ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ) ۶ﺑﺨﺖ آور( ﺑﺎ CD
 ١٣٠٩٧ﻛﺘﺎب اﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  AVRﺑﺨﺖ اور
 ١٣١٠٠ﻛﺘﺎب ﻋﯿﺐ ﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  /ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻳﺎ
 ١٣١٠١ﻛﺘﺎب طﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻮھﺎي ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  /ﻧﺎﻗﻮس
 ١٣١٠٢ﻛﺘﺎب اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  /ﻧﺎﻗﻮس
 ١٣١٠٣ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  /ﻧﺎﻗﻮس
 ١٣١٠۴ﻛﺘﺎب  ١١ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﯿﺖ  /ﻧﺎﻗﻮس
 ١٣١٠۵ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﻳﻨﺪوز ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎ زﺑﺎن  / C#ﻧﺎﻗﻮس
 ١٣١٠۶ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار وﻧﺮم اﻓﺰارﻣﮫﺪي ﻛﺎران
 ١٣١٠٧ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ  GSMﻣﻮدﻣﮫﺎ
 ١٣١١٠ﻛﺘﺎب  ٣٠۶ﻣﺪار اﻟﻜﺘﻮر  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﺧﻮش ﻛﯿﺶ(
 ١٣١١١ﻛﺘﺎب  ٣٠٧ﻣﺪار اﻟﻜﺘﻮر  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه )ﺧﻮش ﻛﯿﺶ(

ﻣﺸﻬﺪ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ ،ﭘﺎﺳﺎﮊ ﻣﻬﺘﺎﺏ ،ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻛﻴﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ  ۲۲۵۲۲۷۳ﻓﺎﻛﺲ ۲۲۵۴۰۹۰
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