
نویسنده یا مترجمنام کتابردیف

                                                   موضوع : برق (تاسیسات الکتریکی و روشنایی)

1CD احمدیان تازه محلهآشنایی بااصول طراحی روشنایی با
سلطاندوستبرق براي تهویه مطبوع 2
لینسلیتاسیسات الکتریکی پیشرفته3
4CDروزنبرگتاسیسات روشنایی با
فاروق امینیتکنولوژي کارگاه برق ساختمان درجه 52
هادي عسگريسیستم هاي هوشمند ساختمان 6
رحیم خانیسیم کشی آسان  فنی ایران7
تائوجنیسطراحی سیستم مکانیکی والکتریکی در ساختمان8
--مشخصات فنی تاسیسات برقی 9110-2
کلهرمهندسی تاسیسات   الکتریک    کلهر10
کلهرمهندسی روشنایی11
کاوه احمدیان تازه محله - رامین کابلیمهندسی روشنایی راهنماي تصویري کاربردي وسریع طراح12
هادي  قناد  -  علی  مسگرينقشه هاو مدارات  برق ساختمان درجه 132
کیسی-کاردن-هنسننکات اجرایی  برق  14
زیپ  گونترهندبوك تاسیسات برق زیمنس  چاپ ششم دو جلد15

                                                   موضوع : برق (سیستم هاي قدرت برق)

شاهرخشاهیبرقگیرها در شبکه هاي توزیع وانتقال انرژي16
فرحبخش سیفتاسیسات  الکتریکی در توزیع انرژي17
مشکوة الدینیترانسفورماتورهاي قدرت18
دیترکیندراهنماي  آزمایشگاه  فن  فشار قوي19
لکرويطراحی شبکه هاي توزیع برق علم وصنعت20
گلکارطراحی و بهره برداري از سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی گلکار 2 جلد21
محسنیمبانی  مهندسی  فشارقوي  الکتریکی22
سلطانیمحاسبات اتصال کوتاه  درشبکه23
عراقی -نظریان - معیريمحاسبات علمی ترانسفورماتورهاوچوك ها24
گلکار-سینارهماهنگی  عایق درسیستمهاي فشارقوي25

                                                   موضوع : برق (متفرقه)

مکبريآموزش ایمنی خطرات جریانهاي الکتریکی26
حق مراماندازه گیري  الکتریکی  27
سلطانیدستگاههاي  اندازه گیري28
بینگلی، سیولسیستم هاي ارتباطی، امنیتی و ایمنی29
جیم گییرشبکه هاي بی سیم گام اول30
دهقانمحاسبات برق 31
غالمرضا شایقینصب وراه اندازي سیستم ایمنی وحفاظتی32

                                                   موضوع : برق (ماشین هاي الکتریکی)



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف
عابديماشینهاي الکتریکی ج334
عراقی - حیدري - معیري -رحیمیان پرورمحاسبه و طراحی موتورهاي الکتریکی القایی سه فاز34
عراقی - حیدري - معیري -رحیمیان پرورمحاسبه و طراحی موتورهاي الکتریکی تکفاز،انیورسال وسیم بندي آرمیچر35

                                                   موضوع : برق (جداول و مراجع برق)

هابرلجداول مهندسی برق و قدرت طراح36
گلستانی داریانیجدولهاي مهندسی برق  وسترمان  37
گلستانی داریانیجدولهاي مهندسی مکاترونیک وسترمان38
پوزکی-صمديفرهنگ مهندسی برق والکترونیک(انگلیسی-فارسی)39
مهندس  محمدباقريمرجع  کاربردي  کابلهاوسیمهاطراح40

                                                   موضوع : برق (برق صنعتی)

رشیدالکترونیک  صنعتی  41
بهروز  احمديبرق صنعتی پیشرفته کاپا42
43CD مولربرق صنعتی پیشرفته کاپا 2با
مشکانیفرمانهاي  الکتریکی44

                                                   موضوع : برق (آسانسور و پله برقی)

ابوالقاسم سیدصدرآسانسور و پله برقی دانش و فن45
لی-دانا گیوآسانسور و پله برقی(راهنماي ایمنی و نجات)46
مهندس امیر سرمدنهري-کاردانپله آسانسور پله برقی47
روزبه میر عبداله یانیتکنولوژي  آسانسور(1)48
ایرج فصیحی-هاشمیراهنماي جامع آسانسور و پله برقی ج491
ایرج فصیحی-هاشمیراهنماي جامع آسانسور و پله برقی ج502
ام .واي .اچطراحی آسانسور و پله برقی 51

                                                   موضوع : برق (حفاظت سیستم هاي برق)

خدرزادهحفاظت پیشرفته موتورهاي الکتریکی52
شاهرخشاهیحفاظت دیفرانسیل دیجیتال وهوشمند درایستگاه وتجهیزات فشارقوي53
جمالیحفاظت سیستمهاي قدرت54


