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ي مهندسي برق به ويـژه   رشتهجذابيت متن زندگي روزمره از يك سو و هاي الكترونيك در  ي وسيع كاربرد دستگاه گستره
مطالبه و اشتياق اين عزيـزان بـه   . هاي اخير بر هيچكس پوشيده نيست ايران عزيز در سالگرايش الكترونيك در بين جوانان 

تـر   نزديك به دو دهه تدريس برخي دروس اين رشته را دارم بسيار ديدنياي  تحصيل در اين زمينه، براي اينجانب كه سابقه
ام از مراجـع   نطبق بر سرفصل مصـوب را يافتـه  ها كه توفيق آموزش دروس الكترونيك م در اين سال. تر است و برانگيزاننده

در اين راستا كتاب وزين مباني الكترونيك تاليف استاد ارجمندم جنـاب آقـاي دكتـر سـيد     ام  درسي متنوعي استفاده نموده
هاي اخير با آشنايي بـا كتـاب مبـاني الكترونيـك      برداري اينجانب قرار گرفت لكن در سال ها مورد بهره علي ميرعشقي سال

مندي از اين كتـاب را نيـز در دسـتوركار     ناب آقاي پروفسور بهزاد رضوي كه از مفاخر علمي ميهن عزيزمان هستند، بهرهج
  . ي آن را نه تنها به دانشجويان عزيز بلكه به ساير همكاران خود توصيه نمودم خود قرار داده و مطالعه

آنكه متن انگليسي آن بسيار روان اسـت هـر چنـد ترجمـه      اول: كتاب مذكور به زعم اين جانب چند ويژگي برجسته دارد 
. پژوهان قرار گرفتـه اسـت   با كيفيت عالي در اختيار دانشكه اخيرا توسط انتشارات وزين نص به طبع رسيده نيز فارسي آن 

گرفتـه  دوم آنكه موضوعات آن كامال جديد و سطوح ولتاژ منابغ تغذيه مدارها كـم و تكنولـوژي ترانزيسـتورهاي در نظـر     
سـاز اسـپايس و مسـايل     بيهشـ باشد و در نهايـت پيوسـت مربـوط بـه      هاي نوين مي شده با ابعاد كوچك و متناسب با طراحي

هـاي   ها و البته ويژگي اين توصيفبا . سازد تر مدارات الكترونيكي آشنا مي مربوط به آن دانشجويان را به كاربردهاي عملي
چند در ابتدا در ايـن  هر . مندي دانشجويان ارائه نماييم شريح مسايل آن را جهت بهرهديگر باعث شد ما را بر آن بدارد كه ت

تواند هم كاربرد مثبت و هـم   ها مي تصميم مردد بوديم اما با مشورت برخي از همكاران و به مصداق آنكه بسياري از پديده
  .تر شديم بر اين تصميم مصمم ي استفاده از آن دارد، كاربرد منفي داشته باشد و اين امر بستگي به نحوه

تـا هفـتم    دومهـاي   تشريح مسـايل فصـل  كه كتاب حاضر حدود يك سال خدا را شاكريم كه توفيق داد پس از در هر حال 
هـا كـامال    پاسـخ  .به انجام برسانيمتبريك   اشاره شده است را با تالش مجدانه و همكاري سركار خانم مهندس سپيدهكتاب 

سعي شده متن سـواالت   .ها استفاده شده است ظ ساختاري نيز از فونت مناسب و زيبا در تايپ فرموللحاتشريحي بوده و به 
ترجمه شود كـه در ايـن امـر از كمـك دانشـجوي عزيـزم آقـاي حسـام شـايگان          روان ي به صورت با دقت و وسواس زياد

  استفاده نمودم 
هـا و متـون    كرمعلي و خانم ريحانه بيسادي كه در تايپ فرمولآقايان حسين افالطوني، احسان از دانشجويان عزيز  اينجادر 

ي ايشان  نم كه با سليقهك به طور ويژه تقدير مياز آقاي سيامك زارع دانشجوي همچنين . كنم قدرداني مياند  كمك نموده
ننـدگان قـرار   فارسـي در اختيـار خوا   اعـداد هاي كتاب اصلي با دقت زيادي بازسازي شده و به شكل زيبـايي بـا    م شكلاتم

 .گرفته است
جناب آقاي شيرازي مدير محترم انتشارات كتاب نياز كه با نظرات سازنده و ارزشـمند اقـدام بـه چـاپ      ازدر اينجا جا دارد 

اين اثر نمودن صميمانه تشكر و سپاسگزاري نمايم و اميد است به زودي جلد دوم تشريح مسـايل كـه مطـابق بـا سـر فصـل       
  .مندان آماده چاپ شود مندي عالقه اشد جهت بهرهب درس الكترونيك دو مي



اي را از طريـق پسـت    نظـرات و مـوارد اشـتباهات تـايپي و ترجمـه      گذارند اگـر نقطـه   ت ميخوانندگان گرامي بر مولفين منّ
  .اعالم نمايند shahhoseini@Qiau.ac.irالكترونيكي 

  .اينجانب عطا كردپژوهان را به  جوان و دانشخدمتگذاري به نسل و در نهايت خداوند بزرگ را شاكرم كه توفيق 
  

  حسيني علي شاه  
  آوري اطالعات فنرايانه و  ، دانشكده برق

 دانشگاه آزاد اسالمي قزوين
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