
الکترونیکی (شیمیایی کلران )الکترونیکی و غیر)برق ( کتابخانه مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی لیست کتب  

 

 لیست کتب با موضوع برق ، ابزار درکتابخانه مرکز

 نام مترجم  نام نویسنده  نام کتاب  ردیف   

 
 

 کتب مرکز

 آلودگی محیط و ایزوالسیون 1
مهندس طهماسبقلی 

 شاهرخشاهی
 ندارد

 ندارد مهندس عبدالکریم ماندگاری ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن 2

 ابزار دقیق کاربردی 3
سید  -سید جعفر رضوی پناه 

 مهدی بوذری
 ندارد

 ای.کی.ساونی اندازه گیری الکتریکی  4
مجید -محمود دیانی

 ملکان

 ندارد صدیقی انارکی دکتر علیرضا بررسی سیستم های قدرت 5

 م.سارما -جی.دی.کالور بررسی و طراحی سیستم های قدرت 6
دکتر محمود رضا 

 حقی فام

7 
تئوری کابل و مرجع کاربردی کابل های پلی 

 اتیلن
 ندارد محمد مهدی همدانی گلشن 

 تولید و نیروگاه های انرژی الکتریکی 8
دکتر محمد رضا محمدی 

 اردهالی
 ندارد

 ندارد مهندس حسن پور حسن راهنمای جامع ابزاردقیق 9

 سینکلر ، ایان رابرتسن سنسورها و ترانسدیوسرها 10
مهندس محمد 

 طلوع خراسانیان

 ندارد دکتر علیرضا صدیقی انارکی ماشین های الکتریکی 11

 ...-جعفر میلی منفرد آی.بولده آ، اس.ای.نسر محرکه های الکتریکی 12



 * بهروز احمدی 1برقکار صنعتی درجه  13

  PLC FATEKکاملترین مرجع تخصصی  14
مهیار  -مهندس نیما حیدر زاده 

 مهدی شفیعی شاد-عباسی 
* 

 محمد رضا زاده حامد ای اف آی اینتر پرایسسس پروژه های الکترونیکی کاربردی 15

16 

  AutoCADنقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی با 

Electrical برق صنعتی و(PLC هیدرولیک و ، )

 P & IDپنوماتیک 

علیرضا  -رحیم جهانشاهی 

 کشاورز با حقیقت
* 

17 
آموزش کاربردی مباحث پیشرفته مهندسی برق 

MATLAB 

دکتر علی -دکتر نیما جمشیدی 

مهندس سید  -ابویی مهریزی 

 رسول موالیی

* 

 * مهندس غالمرضا شایقی حفاظتینصب و راه اندازی سیستم های ایمنی  و  18

 * میثم کلهر قطعات پر کاربرد الکترونیک 19

 * داود وارسته نسب ایمنی در برق و راهنمای کامل سیستم ارتینگ  20

21 
عیب یابی کلیه مدارات الکترونیک ) مخصوص 

 دانشجویان الکترونیک (
 * بهروز سهرابیان 

22 
دوربین مدار بسته ) به شناخت و نصب و راه اندازی 

 همراه آموزش نرم افزار آنالیز نصب دوربین (
 * مهندس وحید محمدی

23 
آموزش تخصصی نصب ، راه اندازی و عیب یابی درب 

 اتو ماتیک ، راه بند و کرکره برقی
 * مهندس وحید محمدی

 * دکتر مجید نیری پور PS CADآموزش کاربردی نرم افزار  24

 * علیرضا حقیقت با کشاورز PLC DELTAپروژه های کاربردی با  25



26 
آموزش لحیم کاری حرفه ای ) برد های ساده تا 

 (SMT - SMDقطعات 
 * مهندس مرتضی سلطانیه 

27 
تست و عیب یابی با استفاده از مولتی متر ) آنالوگ و 

 دیجیتال (
 * علیرضا کشاورز با حقیقت

28 
محاسبه نصب ، راه اندازی و پارامتردهی درایو 

MICROMASTER 

علیرضا کشاورز  -عباس مقدسی 

 با حقیقت
* 

29 
تکنولوژی برق صنعتی به کمک رله های قابل برنامه 

  PLCریزی 
 * امیر رضا خدایی

 امیر رضا بانی شرکا فارست ام . میمز پروژه ها و مدارهای حس  گر های الکترونیکی  30

31 
 , Eagle , Proteusطراحی مدارات الکترونیکی با 

Protel 
 * امیر حسام الفتی

 فرهنگ جیبی مهندسی برق 32
تکتم جوان  -محمد علی بهداد 

 راد
* 

33 
طراحی و شبیه سازی مدارات با استفاده از 

proteus 
 * علیرضا کشاورز با حقیقت

 (1الکترونیک عمومی ) 34
هللا نظریان فتح  -محمود همتایی

 ابوالقاسم جاریانی -
* 

35 
محاسبه و طراحی موتور های الکتریکی تکفاز ، انیور 

 سال ، و سیم بندی آرمیچر

علی  -مهندس علی عراقی 

 -محمد حیدری  -رحیمیان پرور 

 احمد معیری 

* 

 * ناصر ساعتچی -محمود اعتضادی  تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی ) فنی و حرفه ای ( 36

 رویا دهقانی چاپمن  -جی  -استفان  ماشین های الکتریکی 37

 38 کتب مرکز
مرجع کامل سیستم های اندازه گیری کنترل و 

 ابزار دقیق کاربردی

مرتضی  -احمد اسفند مد 

سید مهیار  -اردشیر الریجانی 

 مهدی زاده مقدم
* 

" 39 
 * دکتر رستم گلمحمدی مهندسی روشنایی 

" 
40 

مهندس حمید رضا  آی.اسکات مکنزی 1508کنترلور میکرو 

مهندس  -رضایی نیا 



 پیمان دربندی

" 

41 
طراحی  - CREIخود آموز الکترونیک مجموعه 

 مهندسی مدارهای مجتمع 
 اختر رجبی هیل مک. گراو

" 

42 
انواع  - CREIخود آموز الکترونیک مجموعه 

 وسایل نیم رسانا
 اختر رجبی هیل مک. گراو

" 

43 
هندسه و - CREIخود آموز الکترونیک مجموعه 

 مثلثات
 احمد آیت اللهی هیل مک. گراو

" 
44 

 احمد آیت اللهی هیل مک. گراو تشدید- CREIخود آموز الکترونیک مجموعه 

" 

45 
نوسان  - CREIخود آموز الکترونیک مجموعه 

 نما
 بهرام معلمی هیل مک. گراو

" 

46 
مدوله  - CREIخود آموز الکترونیک مجموعه 

 (FMسازی بسامد ) 
 محمود دیانی هیل مک. گراو

" 

47 
حساب  - CREIخود آموز الکترونیک مجموعه 

 انتگرال
 سیما اسودی هیل مک. گراو

" 
48 

 احمد حجتی و ... رکس میلر  مبانی ماشین کاری- 8دانشنامه ماشینکاری 

" 
49 

 * محمود شبانی-فتح هللا نظریان  -اصول اندازه گیری الکتریکی

" 

50 
 جلد اول-آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو

سید محمود  -یدهللا رضا زاده 

 صموتی
* 

" 

51 
 جلد دوم-آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو

سید محمود  -یدهللا رضا زاده 

 صموتی
* 

" 
52 

 * مهندس غیور 2-8آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 

" 
53 

 * روزبه یگانه  آموزش گام به گام الکترونیک 

" 

54 
روش تعمیرات و تنظیم  -آموزش زبان اتومبیل 

 ها
 * رحمان ابش زاده 

" 
55 

 * دکتر رحمت هللا هوشمند تولید برق در نیروگاه ها

" 

56 
  -سید نسر  جلد اول -مدار های الکتریکی 

محمد  -محمود حقی 

 جعفر اکبرزاده خویی

" 
57 

 مهدی حسم کاظمینی آلبرت پل مالوینو اصول الکترونیک جلد اول 

" 
58 

 مبانی مهندسی برق 
 -هیگین بوتام  -فیتز جرالد

 علی کافی



 -گرابل 

" 

59 
 جلد اول  -قطعات و مدارات الکترونیک 

لوئیس  -روبرت بویل اشتاد 

 نشلسکی

 -دکتر قدرت سپید نام

 خلیل باغانی

" 
60 

 * جوزف ا ادمینیستر مدارهای الکتریکی

" 

61 
 ژوزف ا.ادمینیستر قسمت اول -اجزا و مدارهای الکتریکی 

محمد رضا محمدی 

 فر

" 

62 
 ارنست کوه -چارلز دسور  قسمت دوم -نظریه اساسی مدارها و شبکه ها 

دکتر پرویز جبه دار 

 ماراالنی

 کتب الکترونیکی

 - حمیدرضا صالحی نژاد رسم فنی عمومی 1

2 wiring_manual 1122 - - 

3 

SOLUTIONS MANUAL FOR 
SELECTED 

PROBLEMS IN  
PROCESS SYSTEMS ANALYSIS 

AND 
CONTROL  

Donald R.Coughanwr - 

4 
 دکتر نیک روش - جزوه درسی کنترل بهینه

 - - جزوه ابزار دقیق 5

6 
     power worldجزوه آموزشی 

7 
 _ امین شیخ نجدی آزمایشگاه مدار منطقی

8 
   امین شیخ نجدی (1گزارش کار آزمایشگاه ماشین )

9 

 دستور کار آزمایشگاه مدار منطقی
سعید  -حسین حسینی نژاد

 بخشی

  

 

 

 

 عنوان  26: کتب مرکز  

 عنوان9  : کتب الکترونیکی

بردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کار  

 



 

«مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران»   


