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 فاطمه آبایی : تالیف 
 شاهنده رضا كرمی : مدير تولید 
 (طاهره حقایق)واحد توليد انتشارات فدك  : آرايي صفحه 
 3191 -اول : نوبت چاپ 
 055 : تیراژ 
 یزدا : و صحافي چاپ 
 ریال  90555 : قیمت 
 979 -655-365-393 -5 : شابك 

  
    

  - ۲۵۳۱ آبایی، فاطمه،    : سرشناسه

 (الکتریسیته و مغناطیس)مبانی فیزیک    :   عنوان و نام پديدآور

  .3191فدك ایساتیس، : تهران  :     مشخصات نشر

 . س م 3۱× 3۱؛  ،نمودار ،جدول مصور.: ص 31۱:    مشخصات ظاهري

  979 -600 - 360 -393 -0 :                        شابك 

 فیپای مختصر :      نويسي وضعيت فهرست

 .قابل دسترسی است http://opac.nlai.ir این مدرك در آدرس  :  يادداشت

 16۱7366   :     شماره كتابشناسي ملي

محناو  و متللاق باه     ۲۵31كلية حقوق و حق چاپ متن و عنوان كتاب كه به ثبت رسيده است؛ مطابق با قااوون حقاوق مواناان و مااننان مااوب      
بادون اااا ه كتبای ا  اوتشاارات     ( فتوكپی، اوتشار ااكتروويكی چاپ،)ل برداري به هرشك هرگووه برداشت،تكثير،كپی. باشد اوتشارات فدك ایساتيس می

 .فدك ایساتيس ممنوع بوده و متخلنين تحت پيگرد قاوووی قرار خواهند گرفت
  معاونت حقوقی

 انتشارات فدك ایساتيس 

 مبانی فیزیک
 (الکتریسیه و مغناطیس)

 كتابفروشی فالح   -روبروي دبيرخانه دانشگاه تهران -جاوید بين خيابان فروردین و منيري -خيابان انقالب -تهران : فروشگاه 
 66635106: تلفن 

  35ساختمان -نژاد و جمهوري لبافی بين  -خيابان اردیبهشت  -خيابان انقالب   -تهران  :دفتر انتشارات 
 66696663 - 66693596 - 66660913: تلفن  

 
 www.fadakbook.ir   -   fadakbook@gmail.com  :  سایت ایميل و وب    



 

 
 

  

  
   
 

 : تقدیم هب

 (الشریف تعالی فرهج اهلل عجل)اگشیپه مقدس امام زمان 

ی اسالم هک جان خود را ربای اعتالی دین با خدا معامله کردند  .ارواح پاک تمامی شهدا





 مقدمه
هاای فیزیاک ف فناه مسن تاه تا فی        های متعارف فیزیک برای رشته با توجه به اینکه اکثر کتاب

( بخصوص در درس الکتریسایته ف مننااسی   )ان   ها مشکالته در برداشته ان  ف برای تایر رشته ش ه
طالا  ف  تر برخه م بنابرای  بر آن ش یم که با یاری خ افن  متعال با حذف بعضه مباحث ف بیان تاده
 . تر کنیم حل مسائل بیشتر، یادگیری ف آموزش ای  درس را برای دانشجویان عزیز آتان

ظارا  ف  از آنجا که هیچ اثری خاله از اشکال نیست لاذا بسایار خوشا ال خاواهیم شا  کاه از ن      
 .من  شوم ا  اتاتی  م ترم ف دانشجویان عزیز بسرهپیشنساد

مااه از مساانولی  انتشااارا  فاا س ایساااتی ، آاااای مجی راااا زرفئااه، آاااای راااا  تدر خا
تازی کتاب ابول زحمات کردنا     که در مراحل مختلف آمادهشاهن ه ف خانم ساهره حقایق  کرمه

 . کمال تشکر ف ا ردانه را دارم
 

 فاطمه آبائي

 (گروه فیزیک)پیشوا -عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد ورامین
Fabaei@iauvaramin.ac.ir 
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