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  :هنویسند
  دار مهندس محمدرضا پناه

 

 

 

  

  
 

  دانش نیاز
  



  1363دار،محمدرضا،پناه : سرشناسه

نویسنده: / )بهزادرضوی(آنالوگ CMOSتشریح کامل مسائل طراحی مدارهای مجتمع  : عنوان و نام پدیدآور
.دارمحمدرضاپناه

.1394تهران:نیازدانش، : مشخصات نشر
..:مصور،جدول،نمودارص336 : مشخصات ظاهری

978-600-6481-40-1 :  شابک
 فیپا : نویسی وضعیت فهرست

تألیفبهزادرضوی"آنالوگ CMOSطراحیمدارهایمجتمع"کتابحاضرتشریحمسائلکتاب : یادداشت
 است.

  آنالوگ.CMOSطراحیمدارهایمجتمع : عنوان دیگر

طرحوساختمان–مدارهایمجتمعخطی : موضوع
هایاکسیدفلزیمکملنیمههادی : موضوع

هاوغیرهمسائل،تمرین–طرحوساختمان–مدارهایمجتمعخطی : ضوعمو
هاوغیرهمسائل،تمرین–مکمل–هایاکسیدفلزینیمههادی : موضوع

.آنالوگCMOSطراحیمدارهایمجتمع–1340،بهزاد،رضوی : شناسه افزوده
654/7874TJر/6ط1392423 : بندی کنگره رده
9732/621 : وییبندی دی رده

3084996 : کتابشناسی ملی  شماره

 

 
 

 
 

 

 )بهزاد رضوی(آنالوگ  CMOSتشریح کامل مسائل طراحی مدارهای مجتمع  : نام کتاب
 دار محمدرضا پناه : نویسنده

 محمد شمس -حمیدرضا ا محمد شیرازی  : مدیر اجرایی ـ ناظر بر چاپ
 نیاز دانش : ناشر

 واحد تولید انتشارات نیازدانش : آرا صفحه
 1394 – سوم : نوبت چاپ

 نسخه 650 : شمارگان
 ریال250000  : قیمت 

 

 

 ISBN:978-600-6481- 1-40                         978-600-6481-40-1   :شابک

این اثر بدون اجازة کتبی ناشر ( از محتویات CDی هرگونه چاپ و تکثیر )اعم از زیراکس، بازنویسی، ضبط کامپیوتری و تهیه
 گیرند.فان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار مینقانون حمایت از مؤلفان، مص 2از مادة  5ممنوع است، متخلفان به موجب بند 

 محفوظ است. ناشرکلیه حقوق این اثر برای 
 021-66478106-66478108-09127073935تماس با انتشارات: 

www.Niaze-Danesh.com 
 0912 – 2106709مشاوره جهت نشر: 



 مؤلف پيشگفتار
فسور بهزاد رضوي به عنوان يكي از دروس وبا توجه به اينكه درس طراحي مدار مجتمع آنالوگ تاليف پر

. 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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