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  مقدمه
  آفرين به نام  خداوند جان

است و از خداوند متعال ايـن  هاي استخدامي منتشر گرديده  كتاب حاضر براي اولين بار در زمينه آزمون
  هاي استخدامي ايفا كند. توفيق را خواهانيم كه بتوانيم سهم بسزايي در موفقيت داوطلبان آزمون

دانشـگاهي و دانشـگاه    نامه دروس از دوره دبيرسـتان، پـيش   در اين كتاب با بكارگيري از خالصه و درس
ليدي و اصلي مطالب درسي تا حد بسيار هاي استخدامي در دسترسي به نكات ك مشكل داوطلبان آزمون

تسـت   1500ها تا حدود  زيادي مرتفع گرديده است. همچنين با قرار دادن نمونه سؤاالت پرتكرار آزمون
هاي استخدامي رشته تحصـيلي   سعي در يادگيري هر چه بيشتر اين نكات گرديده است. چون در آزمون

هـاي اسـتخدامي نيـز     هـاي آزمـون   عضي از رشـته يكي از شرايط بوده سعي گرديده تا دروس تخصصي ب
نامه و نمونه سؤاالت مورد استفاده قرار گيرد و در بخش پاياني كتاب نمونه سؤاالت چنـد   همراه با درس

  ايم. ارگان را بصورت نمونه قرار داده

م نموده و اميد است تا با سعي و تالش انجام شده بتوانيم نياز شما خوانندگان و داوطلبان گرامي را فراه
از عهده اين امر بزرگ برآمده باشيم، ما نيازمند ياري و مساعدت شما اسـاتيد، خواننـدگان و داوطلبـان    
گرامي هستيم تا با پيشنهادات و انتقادات سازنده شما بتوانيم نقايص و اشـتباهات احتمـالي را برطـرف    

  كنيم.
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