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پیشگفتار هیأت مؤلفان
گستزش ٍ تَسؼِ رٍسافشٍى تحصیالت تىویلی در همغغ وبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی ثزق در سغح
وطَر ٍ رًٍذ رٍ ثِ افشایص تؼذاد داٍعلجبى آسهَىّبی ٍرٍدی وبرضٌبسی ارضذ در چٌذ سبل گذضتِ،
هجزیبى ایي آسهَىّب را در ایي همغغ ًیش ًبگشیز ثِ سَی آسهَىّبی تستی وطبًیذُ است .تجزثِ حبصل
اس ثزگشاری چٌذیي دٍرُ آسهَى ٍرٍدی سزاسزی در همغغ وبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی ثزق ًطبى هیدّذ
وِ تَاًبئی ٍ آهبدگی داٍعلجبى در پبسخگَئی ثِ سؤاالت تستی ثِخَثی آهبدگی ٍ تَاًبئی آًْب در
پبسخگَیی ثِ سؤاالت تطزیحی ًیست .پبئیي ثَدى سغح ًسجی ًوزات داٍعلجبى در آسهَىّبی ٍرٍدی
هؤیذ ایي حمیمت لبثل تَجِ ٍ هْن است .یىی اس دالیل اصلی ایي ػذم آهبدگیً ،بآضٌبئی داٍعلجبى ثب
ًَع سؤاالت تستی ٍ ًحَٓ پبسخگَئی ثِ آًْب در هذت سهبى هحذٍد است .سیزا هبّیت سؤاالت تستی
همغغ وبرضٌبسی ارضذ ثب هبّیت سؤاالت آسهَىّبی تطزیحی درٍس هزثَعِ در دٍراى تحصیل
داًطگبّی تب حذٍدی هتفبٍت است ٍ ثِعَر هتَسظ ثزای ّز سؤال تستی در همغغ وبرضٌبسی ارضذ
سِ دلیمِ ٍلت در ًظز گزفتِ هی ضَد ،وِ ایي اهز تؼذاد سؤاالت ّز درس را هحذٍد وزدُ ٍ سغح
سؤاالت را ثِگًَِای تؼییي هیوٌذ وِ ػوَهبً ًتَاى ثالفبصلِ ٍ ثذٍى ّیچ هحبسجِای ثِ پبسخ درست
یه سؤال دست یبفت .ثب تىیِ ثز تجزثیبت ثذست آهذُ اس اجزای آسهَىّبی وبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی
ثزق در سبلّبی گذضتِ ٍ ثزای ووه ثِ داٍعلجبى ٍرٍدی ایي آسهَىّب ٍ در جْت آضٌبئی ثیطتز آًْب ثب
ًَع سؤاالت ٍ ًحَٓ پبسخگَئی آًْب ٍ ّوچٌیي ثٌب ثِ تمبضبّب ٍ در خَاستّبی هتؼذد ٍ هىزر
داًطجَیبى هجٌی ثز تْیِ چٌیي هجوَػِایّ ،یأت هؤلفبى تصوین گزفت وِ ایي هجوَػِ را ثِ صَرتی
وِ هالحظِ هی وٌیذ تْیِ ٍ هٌتطز ًوبیذ .ػالٍُ ثز ایي ،ػذم دستزسی تؼذاد لبثل تَجْی اس داٍعلجبى
ثِ سؤاالت سبلّبی گذضتِ ،ثَیژُ داٍعلجبى همین ضْزستبىّب ٍ یب فبرؽالتحصیالى سبلّبی لجل ٍ ػذم
دستزسی ثؼضی اس داٍعلجبى ثِ اسبتیذ هجزة ثزای راٌّوبئی گزفتي در پبسخگَئی ثِ ثؼضی اس سؤاالت،
هب را در تْیِ ایي هجوَػِ سؤاالت هصونتز ًوَد .اس عزف دیگز ،سؤاالت تستی درسّبی هختلف
آسهَىّبی ٍرٍدی ،اغلت درثزگیزًذُ ًىبت اسبسی ٍ هْن درسّبی پبیِ ٍ اصلی است وِ تسلظ ثز آًْب
ٍ درن ػویك داًطجَیبى اس ایي هفبّین ،آًْب را در یبدگیزی درٍس دیگز رضتِ تخصصی خَد ثسیبر
ووه خَاّذ وزد .ثٌبثزایي هجوَػِ حبضز ًِ فمظ هیتَاًذ ثزای داٍعلجبى آسهَى ٍرٍدی وبرضٌبسی
ارضذ هٌْذسی ثزق هفیذ ثبضذ ،ثلىِ ثِػٌَاى یه وتبة ووه درسی جبهغ درثزگیزًذُ تؼذادی اس
درٍس پبیِ ٍ اصلی رضتِ هٌْذسی ثزق هیتَاًذ داًطجَیبى را در عَل سبلّبی هختلف تحصیلی در
یبدگیزی ًىبت اصلی ایي درٍس ووه ٍ یبری هؤثزی ثٌوبیذ .یىی اس ًتبیج اًتطبر چٌیي هجوَػِای

چهار
آگبّی عزاحبى سؤال اس سؤاالت اًتخبة ضذُ سبلّبی گذضتِ ٍ ثٌبثزایي ثبال رفتي ویفیت ٍ سغح
سؤاالت ٍ جلَگیزی اس ارسبل ٍ اًتخبة سؤالّبی تىزاری است.
ثِ هٌظَر ایٌىِ داًطجَیبى ٍ خَاًٌذگبى ثتَاًٌذ هؼلَهبت خَد را هَرد آسهبیص لزار دادُ ٍ اس هیشاى
تَاًبئی ّبی خَد در پبسخ دادى ثِ سؤاالت تستی آگبّی یبثٌذ تؼذاد  03سؤال تستی ًوًَِ ثزای ّز
درس عزاحی ٍ در اًتْبی جلذ اٍّل ثِ آى اضبفِ ضذُ است.
در تْیِ ایي هجوَػِ سؼی ضذُ است وِ سؤاالت آسهَىّبی ٍرٍدی ثذٍى ّیچگًَِ تغییز ٍ یب
ٍیزایص ػیٌبً ثِ ّوبى صَرتی وِ لجالً در اختیبر داٍعلجبى ٍرٍدی لزار دادُ ضذُ ثَد در ایي هجوَػِ
هٌؼىس ضَد تب اهبًتداری درج سؤاالت وبهل ثبضذ .لیىي ،ثؼلت ٍجَد پبرُای اس اضىبالت جشئی ٍ ثزای
آًىِ یىی اس چْبر جَاة دادُ ضذُ حتوبً درست ثبضذ ثٌبچبر در هَارد خبصی تغییزات هختصزی در
صَرت سؤال یب جَاة آى دادُ ضذُ است تب سؤاالت حتیاالهىبى ثذٍى ضىبل ثبضٌذ ٍ ّز سؤالی فمظ
یه پبسخ درست داضتِ ثبضذ .لیىي اگز ثِ ّز دلیلی ًمصی در صَرت سؤاالت یب جَاةّبی آًْب یب
راُحل ّبی ارائِ ضذُ اس ًظز خَاًٌذگبى تیشثیي پَضیذُ ًوبًذ ،ثسیبر سپبسگشار خَاّین ثَد وِ ایي
اضىبالت ٍ ًىتِّب سزیؼبً ثِ ّیأت هؤلفبى تذوز دادُ ضَد تب در چبحّبی ثؼذی در رفغ ٍ اصالح آًْب
الذام گزدد .لغفبً ّزگًَِ پیطٌْبد اصالحی را ثِ آدرس 7تْزاى ،خیبثبى وبرگز ضوبلی پزدیس
داًطىذُّبی فٌی داًطگبُ تْزاى ،داًطىذُ هٌْذسی ثزق ٍ وبهپیَتز ثِػٌَاى آلبی دوتز پزٍیش ججِدار
هبراالًی ًوبیٌذُ ّیأت هؤلفبى ارسبل داریذ.
در ارائِ راُحلّبی سؤاالت تستی درٍس هختلف اس تجزثِ ٍ تخصص اسبتیذ ضٌبختِ ضذُ وِ رٍیْن
ثِ ػٌَاى ّیأت هؤلفبى اس آًبى ًبم ثزدُ ضذُ استفبدُ ضذُ استّ .ز استبد هسئَلیت درستی پبسخّبی
سؤاالت درس هزثَط ثِ خَد را ثِ ػْذُ دارد .اسبهی ایي اسبتیذ ٍ درٍس هزثَط ثِ آًْب ثِ تزتیت درج
ایي درٍس در آسهَىّبی سبلّبی هختلف ثطزح سیز است7
ًبم درس
ریبضیبت
هذارّبی الىتزیىی
سثبى تخصصی اًگلیسی
الىتزٍهغٌبعیس
الىتزًٍیه
هبضیيّبی الىتزیىی
وٌتزل خظ

ًبم استبد
دوتز احوذ فیض دیشجی
دوتز پزٍیش ججِدار هبراالًی
دوتز پزٍیش ججِدار هبراالًی
دوتز هحوَد ضبُآثبدی
دوتز هحوذ یبٍری
دوتز حویذ لسبًی
دوتز ػلی خبوی صذیك

پتج
ثب تَجِ ثِ استمجبل ػظین داًطجَیبى رضتِ هٌْذسی ثزق ٍ داٍعلجبى آسهَى وبرضٌبسی ارضذ ایي
رضتِ ٍ افشایص تذریجی تؼذاد صفحبت وتبة ثب اضبفِ ضذى سؤاالت آسهَىّبی سبلّبی ثؼذ اس اًتطبر
ّ ز چبح ٍ ،ثٌب ثِ پیطٌْبد داًطجَیبى ثز آى ضذین وِ وتبة را در چٌذ جلذ هٌتطز وٌین .جلذ اٍّل
ضبهل سؤاالت آسهَىّبی سبلّبی  7034تب  ٍ 7041تستّبی ًوًَِ ثِ ّوزاُ پبسخ صحیح ایي
سؤاالت است وِ ثِ تٌْبیی یه وتبة وبهل است .جلذ دٍم ضبهل سؤاالت سبلّبی  7042تب  7050ثِ
ّوزاُ پبسخ صحیح ایي سؤاالت است وِ ایي ًیش ثِ تٌْبئی یه وتبة وبهل است .جلذ سَم ضبهل
سؤاالت سبلّبی 7051تب  7061ثِ ّوزاُ پبسخ صحیح ایي سؤاالت است وِ ایي ًیش ثِ تٌْبئی یه
وتبة وبهل است  .جلذ چْبرم سؤاالت سبلْبی  ٍ 7060ثؼذ اس آى را ضبهل خَاّذ ثَد وِ ثب ثزگشاری
آسهَىّبی سبل ّبی ثؼذ ثِ تذریج وبهل خَاّذ ضذ .اهیذ است ایي تمسینثٌذی سَْلت خبصی ثزای
استفبدُوٌٌذگبى وتبة فزاّن ثیبٍرد.
ّیأت هؤلفبى اس هجزیبى هحتزم آسهَىّبی وبرضٌبسی ارضذ سبلّبی گذضتِ در داًطگبُّبی
هختلف ٍ دفتز آسهَىسبسی سبسهبى سٌجص آهَسش وطَر وِ یه ًسخِ اس سؤاالت آسهَى ّز سبل را
در اختیبر ّیأت هَلفبى لزار دادُاًذ صویوبًِ تطىز هیًوبیذّ .وچٌیي اس عزاحبى هحتزم سؤاالت ایي
آسهَىّب وِ تؼذادی اس سؤاالت عزاحی ضذُ آًْب تَسظ وویتِّبی هختلف اًتخبة سؤال در
داًطگبُ ّبی هجزی ٍ سبسهبى سٌجص آهَسش وطَر اًتخبة ٍ در آسهَى لزار دادُ ضذُاًذ تطىز ٍ
سپبسگشاری هیًوبیذ.
هیأت مؤلفان

شش
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