ویژه خبرنامه مرداد ماه  1400انجمن آموزش مهندسی ایران

نکوداشت سال روز تولد دکتر پرویز جبه دار ماراالنی
عضو موسس و ریاست هیأت مدیره دو دوره آغازین فعالیت انجمن آموزش مهندسی ایران
با مروری اجمالی بر زندگی علمی پربار و برخی کتابهای مرجع نگارشی ایشان

سید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر -دانشگاه صنعتی شریف
abtahi@sharif.edu

مقدمه
چرا مهاجرت کنم؟ فکر کنم امثال من در کشورهای خارجی بسیار است ولی تعداد معدودی که در ایران هستند ،باید بمانند و
هر آنچه که در توان دارند را برای توسعه کشور انجام داده و دین خود را به این مردم ادا کنند.1
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این پاسخ صریح ،بی تردید و فروتنانه ،استادِ اساتی ِد ما ،به پرسشِ علتِ نرفتن و عدمِ مهاجرتش به خارج از کشور و تدریس در
دانشگاه های مطرح دنیا – با وجود فرصت های بسیاری که برایش وجود داشته -ضمن ترسیم اراده معطوف به خدمت
فرهنگی ایشان  ،هر دیباچه نویسی را ،ضمن تحسین ،از پرگویی معاف و به سکوت وا می دارد.
دکتر پرویز جبه دار،چهره ای ماندگار ،استاد نمونه دانشکده فنی و استاد ممتاز دانشگاه تهران است که برنده دو جایزه کتاب
سال کشور به دلیل ترجمه کتاب «سیستمهای کنترل نوین» و «روشهای کامپیوتری تحلیل و طرح مدار» ،برنده چهار جایزه
کتاب برگزیده دانشگاههای کشور برای ترجمه کتابهای «روشهای کامپیوتری تحلیل و طرح مدار»« ،الکترومغناطیس میدان
و موج»« ،سیستمهای کنترل دیجیتال» و «سیگنالها و سیستمها» و دریافت کننده تندیس گنجینه دانایی صنعت برق
ی بیش از بیست درس دانشگاهی با انتشار بیش از  1۶کتاب تألیفی
ایران بوده است که در کنار تدریس نخستینِ بارِ تأسیس ِ
و ترجمه ای ،کارنامه کاری سرشار از حسنات فرهنگی دارد.

از تبریز تا دانشکده فنی دانشگاه تهران تا دانشگاه برکلی
پرویز جَبهدار ماراالنی (زاده سال  1۳۲۰خورشیدی در تبریز ) نویسنده و استاد ممتاز بازنشسته مهندسی برق در دانشگاه
تهران است .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در تبریز()1۳۳8-1۳۲۶گذراند .وی تحصیالت کارشناسی خود را در سال 1۳۴۲
در دانشکده فنی دانشگاه تهران با کسب رتبه اول در رشته الکترومکانیک به پایان رساند.

از برکلی تا آزمایشگاه بل تا دانشکده فنی دانشگاه تهران
پس از دانش آموختگی دوره کارشناسی با کسب بورس تحصیلی ،تحصیالت خود را در دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی شامل
کارشناسی ارشد مهندسی برق با تخصص کنترل (  )1۳۴۵و سپس تا مقطع دکترای مهندسی برق با تخصص کنترل ،در
همین دانشگاه تا  1۳۴8به پایان رساند  .سپس به عنوان پژوهشگر ،در آزمایشگاههای مرکز تحقیقات بل آمریکا( ) 1۳۴9– ۴8
مشغول به کار شد که پس از مدتی ترجیح داد به ایران برگردد .او از سال  1۳۴9فعالیت آموزشی و پژوهشی در دانشکده فنی
دانشگاه تهران را پی گرفت و به عنوان استادیار به کار مشغول شد .در مهرماه سال  1۳71استاد ممتاز دانشگاه تهران گردید.
او به عنوان یکی از چهرههای شاخص مهندسی برق در ایران شناخته میشود.

جایگاه اجتماعی
دکتر جبه دار عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران ،عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران ،عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان
برق و الکترونیک ایران ،عضو کمیته مهندسی برق شورای عالی برنامهریزی و سرپرست کمیته علمی رشته مهندسی برق،
المپیاد علمی دانشجویی نیز بودهاست .توالی زمانی کسب عناوین و تصدی برخی سمتهای ایشان به شرح زیر است :
استاد نمونه دانشکده فنی دانشگاه تهران (.)1۳7۳
سرپرست انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران(.)1۳81
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رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (.)1۳81
عضو فرهنگستان علوم ایران از سال .1۳71
سرپرست کمیته علمی رشته مهندسی برق ،المپیاد علمی دانشجویی کشور از سال .1۳7۴
عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران از سال .1۳۶۵
عضو کمیته مهندسی برق شورایعالی برنامه ریزی از سال  1۳۶۶تا .1۳۶9
عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران از سال .1۳78
عضو شورایعالی کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران .1۴۰۰ – 1۳7۰
انتخاب به عنوان اولین چهره ماندگار مهندسی برق کشور سال .1۳81
برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سالهای  1۳۶۶و .1۳۶9
استاد مدعو دانشگاه واترلو ،کانادا – ( 1۳81فرصت مطالعاتی ).
انتشار بیش از  1۰۰مقاله علمی در مجالت و کنفرانسهای داخلی و خارجی.
جایزه ساالنه مهندسی و برق به نام جایزه دکتر جبهدار

در مراسم نکوداشت نیمقرن خدمات علمی چهره ماندگار مهندسی برق کشور "دکتر پرویز جبه دار ماراالنی" شاخه ایران
 IEEEاعالم کرد که طبق تصویب بنیاد حامیان دانشکده فنی از این پس هر سال جایزه تعالی آموزشی استادان مهندسی و
برق به نام جایزه دکتر جبهدار اهدا خواهد شد که منبع مالی آن را بنیاد حامیان دانشکده فنی تامین خواهد کرد.
این آئین با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگی بسیاری همچون فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران ،بنیاد حامیان
دانشکده فنی دانشگاه تهران ،کانون مهندسین فارغالتحصیالن دانشکدة فنی ،انجمن بینالمللی مهندسین برق و الکترونیک،
مرکز تحقیقات مخابرات ایران ،مرکز ملی فضای مجازی کشور ،بنیاد ملی نخبگان و شماری دیگر از مجامع علمی و ملی و
بینالمللی برگزار شد.
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از خاطرات کودکی تا دانشجوئی و استادی دانشگاه تهران
اگر قرار بود رویای سال های دور کودکی و نوجوانی دکتر جبه دار تحقق یابد ،امروز احتماال به تأسی از شغل پدر ،در جایگاه
یک دندانپزشک قرار گرفته و با ریاضیات و مهندسی برق و گرایش هایش فاصله زیادی پیدا کرده بود .اما اینگونه نشد و
سرنوشت راهش را به گونه ای دیگر رقم زد.
از کودکی در دبستان های بدر ،همام و ساالر تا نوجوانی در دبیرستان های پرورش و تربیت ،برای او سرشار از خاطراتی است
که همگی در تبریز ـ زادگاهش ـ رقم خورده است .اولین جایزه اش را در کالس دوم ابتدایی و به سبب تواناییهای بسیارش
در حل مسائل ریاضی دریافت کرد .سال ها بعد ،وقتی ششم دبیرستان را می گذراند با کسب رتبه اول مسابقات ریاضی استان
آذربایجان شرقی و پس از آن در کشور  ،این تجربه را چندین بار ،تکرار کرد.
اما دکتر جبه دار که دانش آموزی مستعد و عالقمند در زمینه ریاضیات بود ،ترجیح می داد به سان پدر ،دندانپزشک تجربی
شود و در این حرفه البته با تخصص دانشگاهی به کار مشغول گردد .این رویا خیلی زود و با اصرار دبیر ریاضی اش رنگ باخت.
زنده یاد استاد جواد حریرچی که از اساتید توانمند ریاضی آن زمان در تبریز بود ،مقدمات انتقال او را از دبیرستان پرورش به
دبیرستان تربیت تبریز که دانش آموزان رشته ریاضی را می پذیرفت ،فراهم کرد و او در رشته ریاضی این دبیرستان مشغول به
تحصیل شد.
در همین دبیرستان ،او در کالس یازدهم ،در سن  17سالگی ،به رتبه اول مسابقات ریاضی استان دست یافت و برای شرکت در
اردوی بهترین دانش آموزان کشور ،به رامسر اعزام شد .به این ترتیب کسب مقام اول این مسابقات هم ،به کارنامه سالهای
نوجوانی اش افزوده شد تا وقتی در پایان دوره دبیرستان ،در رشته ریاضی نفر اول استان آذربایجان شرقی شد ،این کارنامه
تکمیل و درخشان تر شود .هر چند بعدها آنقدر نام و عنوان و افتخار در این کارنامه ثبت شد که شاید موفقیت های دوران
نوجوانی آنچنان فروغی در برابر آنها نداشت .
سفر از تبریز به تهران ،از مدرسه تربیت به دانشکده فنی دانشگاه تهران ،بزرگترین و به یادماندنی ترین یادگار پرفسور حسابی
و در نهایت شاگرد ممتاز دبیرستان تربیت که به عنوان رتبه اولی آزمون ورودی دانشکده فنی برای انتخاب رشته اش نیز همه
را شگفت زده کرد .در دوره دبیرستان به فیزیک ،الکتریسیته و ادوات برقی عالقه بسیاری پیدا کرده بود ،علیرغم شگفت زدگی
و اصرار کارمندان دانشکده برای انتخاب رشته راه و ساختمان به عنوان بهترین رشته مهندسی آن زمان ،الکترومکانیک را
برگزید .از میان پنجاه نفر اول کنکور فقط سه نفر این رشته را انتخاب کرده بودند ،به هر حال او راه خود را رفت و امروز از
مسیری که طی کرده ،نه تنها پشیمان نیست بلکه به دلیل تالش بی وقفه اش برای توسعه و پیشرفت این رشته ،سرافرازانه به
آن افتخار می کند.
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در سال چهارم وقتی گرایشهای مهندسی برق و مهندسی مکانیک از رشته الکترومکانیک جدا شد و به دنبال الزام دانشجویان
برای انتخاب یکی از آن دو ،دکترجبه دار به جرگه برقی ها پیوست .او که به شاگرد اول شدن خو گرفته بود ،در سال 1۳۴۲
هم با رتبه اول  ،دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و به توصیه رئیس وقت دانشکده  -مهندس ریاضی ـ به
عنوان دستیار آزمایشگاه های برق و فیزیک در همین دانشکده ماند.
او سپس با استخدام رسمی اش در سال  1۳۴۳با دریافت بورس تحصیلی رتبه اولی دانشگاه به کالیفرنیا اعزام شد و در
دانشگاه برکلی به ادامه تحصیل مشغول گردید .یک سفر شش ساله که حاصلش اخذ مدرک دکتری در رشته مهندسی برق با
تخصص در سیستم های کنترل و کامپیوتر و یک تجربه دو ساله در آزمایشگاه های تحقیقاتی شرکت بل بود .پس از
کسب مدرک دکتری و دو سال کار در شرکت بل ،بنا به تعهدات اخالقی و به دلیل عالقمندی خاصی که به کشور و دانشکده
فنی داشت ،به ایران بازگشت و علیرغم پیشنهادات کاری در شرایط بهتر از سایر دانشگاههای کشور ،از مهر ماه  1۳۴9در
دانشکده فنی تهران به عنوان استادیار فعالیت خود را از سر گرفت .در سال  1۳۵۲به درجه دانشیاری و در سال  1۳۶۵به مقام
استادی نائل آمد و طی بیش از چهل سال ،تدریس بیش از  ۲1درس مختلف را تجربه کرد .پس از بازگشت به ایران موظف به
تدریس نظریه مدرن شبکه ها در دوره کارشناسی ارشد شد .وقتی در کالس شروع به تدریس مطالب پیشرفته مدارها و شبکه
ها کرد ،متوجه شدکه دانشجویان آشنایی چندانی با مطالب اولیه درس مدار ندارند .بنابراین تصمیم گرفت .برای سال آینده به
جای ارائه درس نظریه مدرن شبکه ها ،درس نظریه اساسی مدارها و شبکه ها را تدریس کند .این مسأله بعدها منجر به
نوسازی و ارائه نوین یک درس اساسی با سبک کهنه و قدیمی شد .این از نقش های تأسیسی او بود که بعدها استمرار یافت.
این درس رونق و توسعه یافت و به سایر دانشکدههای مهندسی برق نیز سرایت کرد ،به گونه ای که نتیجه آن تهیه دو جلد
کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها شد که تا امروز ،ده ها بار تجدید چاپ شده است .علت تنوع و پراکندگی تجربیاتش در
تدریس دروس مختلف رشتههای مهندسی ،فقدان اساتید برای تدریس این دروس ،در زمان خود بود .تعداد اندک اساتید
دانشگاه در آن زمان ،سبب شد که او تدریس دروسی مانند برنامه سازی رایانه ،احتماالت ،محاسبات عددی ،ریاضیات
مهندسی ،تحقیق در عملیات و سایر دروس مختلف مهندسی برق را بپذیرد .رشته فرعی دوره دکترای ایشان ریاضیات و آمار
بود.
آرزوی تدریس ریاضی که از همان سال های میانی دبیرستان در ذهنش شکل گرفت ،اینک آن را تحقق یافته می دید.
آرزویی که برای دستیابی به آن ابتدا در کنکور ریاضی دانشسرای عالی شرکت کرد و بعدها مهندسی برق را در دانشکده فنی
برگزید .وقتی وارد دانشکده شد ،از آرزوی دیرینه استادی ریاضی یاد کرد ،که به او گفتند که پس از دانش آموختگی از
دانشکده فنی نیز می تواند به عنوان استاد ریاضی مشغول به کار شود .او امروز بر این باوراست که این رویا تحقق نسبی پیدا
کرد .تدریس طوالنی مدت او در رشته مهندسی برق ،که مبانی ریاضی بسیار قوی و طیف وسیع و عمیق مفاهیم فیزیکی دارد،
نشان می هد که در تمام این سال ها به همان سویی رفت که خواسته قلبی اش بود .
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او از نگاه خودش پیش از آنکه یک مهندس برق باشد یک معلم است .معلمی که بیش از هر چیز موظف به اصالح دائمی
محتوای دروس و نحوه تدریسش بر اساس تغییرات فناوری ها و پیشرفت های علمی است .حاال او شاهد نتیجه تالش خویش
است و به اینکه شاگردان دیروزش ،امروز به اساتیدی برجسته بدل شده اند که بیش از نیمی از اعضای هیات علمی دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر را تشکیل می دهند و پا به پای او تالش می کنند ،افتخار می کند.
دکتر پرویز جبه دار ـ رییس اسبق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ خود را بدهکار فرد فرد
ملت ایران می داند ،چرا که معتقد است هزینه بورس تحصیلش را مردم از محل مالیاتشان پرداخته اند .در مقدمه رساله
دکترای خود در دانشگاه برکلی چنین نوشته است :که اگر کمک های ملت ایران نبود ،تحصیل در چنین دانشگاهی برای من
مقدور نبود .بنابراین به خاطر این احساس وظیفه و تشکر از محبت های ملت ایران ،من همه شرایط سختی را که به وجود
آمد ،به جان خریدم و با امید به آینده بهتر بر تالش و فعالیت هایم افزودم.
گذشته او بر این مدعا صحه می گذارد و به خوبی گواه تالش های خستگی ناپذیر اوست .او که پس از بازگشت از آمریکا
عهده دار ،استادیاری وسپس دانشیاری گروه مهندسی برق و کامپیوتر شد ،در سال  1۳۶۵در جایگاه استاد این دانشکده قرار
گرفت .البته همزمان مدیر کل دفتر آمار و گزارشهای دانشگاه تهران ،رییس مرکز انفورماتیک و آمار و سرپرست انستیتو
الکتروتکنیک این دانشگاه بود .قرار گرفتن در جمع بنیانگذاران دانشگاه مالک اشتر شاهین شهر و دانشگاه علوم دریایی نوشهر
و مدیریت دانشکده مهندسی برق هر کدام از این دو دانشگاه به مدت  ۲و  ۳سال ،عضویت در هیأت مدیره مرکزی انجمن
مهندسین برق و الکترونیک ایران و سرپرستی کمیته تخصصی مهندسی برق در سازمان سنجش آموزش کشور را نیز تجربه
کرد .دکتر جبه دار لوح های تقدیر بسیاری نیز دریافت کرده است .استاد نمونه دانشکده فنی ،استاد ممتاز دانشگاه تهران،
دریافت تندیس گنجینه دانایی صنعت برق ایران در نخستین دوره انتخاب نشر برتر و ده ها لوح تقدیر و نشان دیگر که در کنار
انتشار بیش از  1۶کتاب و ترجمه کارنامه کاری اش را سرشار کرده است .او در برپایی و مدیریت سال های آغازین فعالیت
انجمن آموزش مهندسی ایران نقش تأسیسی داشت ،همچنین یکی از اعضای هیات موسس موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی
ایران است.
دکتر پرویز جبه دار ماالرانی که جدیت را الزمه رشته اش می داند ،به یکی از اساتید برجسته دانشگاهی در رشته مهندسی
برق بدل شدکه روزانه بیش از  1۵تا  1۶ساعت را به فعالیت های حرفه ایش اختصاص می داد .او صادقانه اعتراف می کند :از
ابتدا هم به دانشجویانم نمره اضافی نداده ام چرا که معتقدم آنها هستند که باید از من نمره بگیرند .البته اگر چه بارها و بارها
نمره  ۲۰به آنها داده ام باز هم از من به عنوان استاد سختگیر یاد می کنند .در سال  1۳81بود که به عنوان چهره ماندگار
دانشگاهی معرفی شد تا نامش در جمع مشاهیر ماندگار صنعت برق ایران ثبت شود.
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مروری بر برخی از کتاب های دکتر جبه دار

برای درک تأ ثیر فرهنگی آنها تنها کافی است نگاهی گذرا بر دفعات نشر و شمارگان آنها طی سالیان انداخت :
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عنوان کتاب  :برنامه نویسی فرترن.
نویسندگان :پرویز جبه دار ماراالنی  ،منصور نیکخواه بهرامی ،
دزفولیان و علی اکبریان.
ناشر :انتشارات دانشکده فنی دانشگاه تهران.
زمان نشر :چاپ شانزدهم . 1۳۶9 ،
ویژگی خاص :یکی از اولین کتابهای آموزشی زبان برنامه سازی
فرترن در زبان فارسی (معروف به کتاب  ۴استاد).

---------------------------------------------------------------------------------------

عنوان کتاب :آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری.
مؤلف :رالف پنینگتون.
مترجمان :پرویز جبهدارماراالنی ،منصور نیکخواهبهرامی .
ناشر :موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
زمان نشر :چاپ هفتم .1۳8۲ ،
تعداد صفحات  ۵7۶ :برگ.
شمارگان  1۰۰۰ :نسخه.
شابک.978-۶۴۰-۳۳۴۵-۳-9 :
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عنوان کتاب:

طرح و ترکیب مدار.

تألیف :گابور سی تیمز ،جک دبلیو و الپاترا.
مترجمان :جبه دارماراالنی پرویز ،شروین عرفانی.
ناشر :انتشارات نشر دانشگاهی(.)1۳8۰
تعداد صفحات 8۰8 :برگ.
زمان نشر :چاپ اول .1۳۶۴ ،

---------------------------------------------------------- ----------------------------

عنوان کتاب:

سیگنالها و سیستمهای پیوسته و گسسته.

نویسندگان :راجرای .زیمیر  ,ویلیاماچ .ترانتر و دی.رونالد فنین .
مترجم :پرویز جبه دارماراالنی .
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.
زمان نشر :چاپ چهارم .1۳7۶ ،
شمارگان ۳۰۰۰:نسخه.
تعداد صفحات ۶۴۰ :برگ.
شابک . 978-9۶۴-۰۳۳8-۶8-1 :
.
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نام کتاب :سیگنال ها و سیستم ها دوره  ۲جلدی
پدیدآورنده :آلن اس  .ویلسکی ،آلن وی  .اپنهایم وحمید
نواب
مترجم :پرویز جبه دار ماراالنی و بهمن زنج
ناشر :موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ نشر1۳91 :
نوبت چاپ7 :
تعداد صفحات1۰71 :
شابک9789۶۴۰۳9۳۰۶۲ :

--------------------------------------------------------------

عنوان کتاب :سیستمهای کنترل دیجیتال (دو جلدی) .
نویسنده :کاتسوهیکو اوگاتا.
مترجمان  :پرویز جبه دارماراالنی و علی خاکی صدیق.
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.
زمان نشر :چاپ هفتم .1۳91 ،
تعداد صفحات 1۲۶۲ :برگ.
شمارگان 1۰۰۰ :نسخه .
شابک978-9۶۴-۰۳9۲-7۲-۰ :
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عنوان کتاب  :برنامهنویسی فرترن .77
نویسندگان  :پرویز جبه دارماراالنی پرویزو منصور نیکخواه بهرامی.
ناشر  :نشر صفار.
زمان نشر .1۳7۴ :
تعداد صفحات  ۲88 :برگ .

--------------------------------------------------------------

نام کتاب :سیستم های کنترل نوین
نویسنده  :ریچارد سی درف
مترجم  :پرویز جبه دار ماراالنی
انتشارات  :انتشارات نشر دانشگاهی
سال چاپ1380 :
نوبت چاپ  :دوم
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عنوان کتاب :الکترو مغناطیس میدان و موج.
نویسنده :دیویدکئون چنگ.
مترجمان :پرویز جبه دارماراالنی و محمدقوامی .
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران .
شمارگان 1۰۰۰ :نسخه.
تعداد صفحات 87۴ :برگ.
زمان نشر :چاپ نوزدهم .1۳98 ،
شابک.978-9۶۴-۰۳-۳9۲۵-1 :

--------------------------------------------------------------

عنوان کتاب :نظریه احتمال و کاربردهای آن.
مولف  :پرویز جبه دارماراالنی.
ناشر :انتشارات انشگاه تهران .
زمان نشر.1۳8۰ :
تعداد صفحات ۴۶۴ :برگ.
زمان انتشار :چاپ پنجم .1۳81 ،
شابک.978-9۶۵-1۲۲۲-۵۶-۶ :
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عنوان کتاب :نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (دو جلد).
نویسندگان :ارنست کوه ؛ چارلز دسو
ترجمه و تکمیل :پرویز جبه دارماراالنی .
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران .
زمان نشر :چاپ بیست و هفتم . 1۳9۵ ،
شمارگان ۵۰۰۰ :نسخه.
تعداد صفحات ۶9۲ :برگ.
شابک 978-9۶۴-۰۳-۴۲۴9-7 :

--------------------------------------------------------------

عنوان کتاب :مجموعه سؤاالت کنکورکارشناسی ارشد مهندسی برق وحل آنها ( ۳جلد) .
نویسندگان :پرویز جبه دارماراالنی پرویز ،فرخ آرزم فرخ ،سیدحمیدرضا جمالی،
علی خاکی صدیق ،احمد فیض دیزجی  ،حمید لسانی و محمد یاوری.
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران.
زمان نشر.1۳87 :
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عنوان کتاب :مهندسی کنترل نوین.
نویسنده :کاتسوهیکو اوگاتا.
مترجمان  :پرویز جبه دارماراالنی و علی خاکی صدیق.
ناشر :جاودان خرد ،نصیر بصیر.
زمان نشر :چاپ اول .1۳91 ،
تعداد صفحات 81۴ :برگ.
شابک.978-۶۰۰-9۳۰۲1-۳-۰ :

--------------------------------------------------------------

نام کتاب :مدارهای الکتریکی
نویسنده :پرویز جبه دار ماراالنی
ناشر :بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نوبت چاپ :دوم
سال و محل نشر :تهران1۳9۶ ،
شابک978۶۰۰۶9۲7۴۰۴ :
تعداد صفحات ۶۵۶ :صفحه
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عنوان کتاب  :آسیب ناپذیر از ربات – آموزش عالی در عصر هوش مصنوعی.
تألیف :یوسف عون .
ترجمه  :پرویز جبه دار ماراالنی.
ویرایش :علی حائریان اردکانی.
ناشر :موسسه انتشارات دانشگاه تهران با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران.
زمان نشر :نوبت اول .1۳98 ،
شمارگان ۵۰۰ :نسخه.
تعداد صفحات 1۶9 :برگ .
شابک.978-9۶۴-۰۳-7۳9۲-7 :

--------------------------------------------------------------------------------------

عنوان کتاب :مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها
( 1۳98-1۳9۳جلد چهارم)
نویسندگان :پرویز جبه دار ماراالنی ،محمود شاه آبادی ،علی خاکی صدیق ،احمد
فیض دیزجی ،حمید لسانی و محمد یاوری
ناشر :دانشگاه تهران
سال چاپ1۳98 :
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