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. باشد پايه كارشناسي ارشد برق بوده و نيز يكي از منابع آزمون ورودي دكتري در گرايش الكترونيك مي
مباحث كمك كرده و در امر يادگيري اين لذا بر آن شديم تا با ارائه حل تشريحي مسائل به درك عميق 

آوري سـواالت و  در ايـن اثـر بـا توجـه بـه گـرد      . نشجويان عزيز تسـريع صـورت گيـرد   مفاهيم توسط دا
اميد ما بر . سازد هاي مربوط به آن در كنار هم، دانشجويان را از مراجعه به كتاب اصلي بي نياز مي جواب

ه هر گونه كم و كاستي در اين كتاب، نظرهاي خود را اين است كه دانشجويان محترم در صورت مشاهد
از طريق ناشر و يا به آدرس الكترونيكي اينجانب تحت عنوان طراحي مدار مجتمع انعكـاس داده، تـا در   

  . هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد چاپ
كـنم و   ر مـي اند تشك در خاتمه از خانواده عزيزم كه در تمامي مراحل زندگي همراه و پشتيبانم بوده

  .كنم راد تقديم مي اين اثر را به يك نگاه مهربانانه مادرم سركار خانم رضوان فرازنده
Mpanahdar@yahoo.com  
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