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 پیشگفتار مترجم
  
 
 

  
مهندسـی   يهاي الکترونیک در متن زندگی روزمره از یک سو و جـذابیت رشـته  وسیع کاربرد دستگاه يگستره

مطالبـه و  . هاي اخیر بر هیچکس پوشیده نیستبرق به ویژه گرایش الکترونیک در بین جوانان ایران عزیز در سال
اي نزدیک به دو دهه تـدریس برخـی دروس   اشتیاق این عزیزان به تحصیل در این زمینه، براي اینجانب که سابقه

هـا کـه توفیـق آمـوزش دروس الکترونیـک      در ایـن سـال  . تر استتر و برانگیزانندهاین رشته را دارم بسیار دیدنی
ام در ایـن راسـتا کتـاب وزیـن مبـانی      ام از مراجع درسی متنوعی استفاده نمـوده منطبق بر سرفصل مصوب را یافته

بـرداري اینجانـب قـرار    ها مورد بهرهارجمندم جناب آقاي دکتر سید علی میرعشقی سالالکترونیک تالیف استاد 
هاي اخیر با آشنایی با کتاب مبانی الکترونیک جنـاب آقـاي پروفسـور بهـزاد رضـوي کـه از       گرفت لکن در سال

آن را  يو مطالعـه مندي از این کتاب را نیز در دستورکار خود قرار داده مفاخر علمی میهن عزیزمان هستند، بهره
  . نه تنها به دانشجویان عزیز بلکه به سایر همکاران خود توصیه نمودم

اول آنکه متن انگلیسی آن بسیار روان است هـر  : کتاب مذکور به زعم این جانب چند ویژگی برجسته دارد 
در اختیـار دانـش  چند ترجمه فارسی آن نیز که اخیرا توسط انتشارات وزین نص به طبع رسیده بـا کیفیـت عـالی    

دوم آنکـه موضـوعات آن کـامال جدیـد و سـطوح ولتـاژ منـابغ تغذیـه مـدارها کـم و           . پژوهان قرار گرفته اسـت 
باشد و در نهایت هاي نوین میتکنولوژي ترانزیستورهاي در نظر گرفته شده با ابعاد کوچک و متناسب با طراحی

تـر مـدارات   دانشـجویان را بـه کاربردهـاي عملـی     سـاز اسـپایس و مسـایل مربـوط بـه آن     پیوست مربوط به شـبیه 
هاي دیگر باعـث شـد مـا را بـر آن بـدارد کـه تشـریح        ها و البته ویژگیبا این توصیف. سازدالکترونیکی آشنا می

هر چند در ابتدا در این تصمیم مردد بودیم اما بـا مشـورت   . مندي دانشجویان ارائه نماییممسایل آن را جهت بهره
تواند هم کاربرد مثبت و هم کاربرد منفی داشته باشد ها میران و به مصداق آنکه بسیاري از پدیدهبرخی از همکا

  .تر شدیماستفاده از آن دارد، بر این تصمیم مصمم يو این امر بستگی به نحوه
هـاي  حدود یک سال کتاب حاضر که تشریح مسایل فصـل خدا را شاکریم که توفیق داد پس از در هر حال 

تبریـک بـه انجـام    تا هفتم کتاب اشاره شده است را با تالش مجدانه و همکاري سرکار خانم مهنـدس سـپیده  دوم 
هـا اسـتفاده   لحاظ ساختاري نیز از فونت مناسب و زیبا در تایپ فرمـول ها کامال تشریحی بوده و به پاسخ. برسانیم

ترجمه شود که در این امر از کمک روان به صورت  يبا دقت و وسواس زیادسعی شده متن سواالت  .شده است
  دانشجوي عزیزم آقاي حسام شایگان استفاده نمودم 



آقایان حسین افالطونی، احسان کرمعلی و خـانم ریحانـه بیسـادي کـه در تایـپ      از دانشجویان عزیز  اینجادر 
به طور ویژه تقـدیر  همچنین از آقاي سیامک زارع دانشجوي . کنمقدردانی میاند ها و متون کمک نمودهفرمول

 اعـداد هاي کتاب اصلی با دقت زیادي بازسازي شده و به شکل زیبایی بـا  ایشان تمام شکل يکنم که با سلیقهمی
 .فارسی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است

در اینجا جا دارد از جناب آقاي شیرازي مدیر محترم انتشارات کتاب نیاز که با نظـرات سـازنده و ارزشـمند    
اقدام به چاپ این اثر نمودن صمیمانه تشکر و سپاسگزاري نمایم و امید است به زودي جلـد دوم تشـریح مسـایل    

  .مندان آماده چاپ شودمندي عالقهباشد جهت بهرهکه مطابق با سر فصل درس الکترونیک دو می
ت می اي را از ایپی و ترجمـه نظـرات و مـوارد اشـتباهات تـ    گذارند اگر نقطـه خوانندگان گرامی بر مولفین منّ

  .اعالم نمایند shahhoseini@Qiau.ac.irطریق پست الکترونیکی 
پژوهان را به اینجانب عطا و در نهایت خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق خدمتگذاري به نسل جوان و دانش
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