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تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

مقدمه
تقدیم به مهندسان با استعداد این مرز و بوم

یا مدبّر
خداوند متعال را بی اندازه سپاس میگوییم که کریمانه ما را در مراحل نگارش
و تدوین مجموعه کتابهای فشرده و سریع آمادگی نظام مهندسی یاری نمود.
قبولی در آزمون نظام مهندسی رشته عمران ،دغدغه بسیاری از مهندسین تازه
فارغالتحصیل و حتی مهندسین با تجربه و کارکشته این مرز و بوم شدهاست .قبولی
در این آزمونها به ویژه آزمون محاسبات ،مستلزم یادگیری و تسلط به مطالب
تخصصی مهندسی عمران ،جهت حل سواالت میباشد .بنابراین مهندسین عزیز
بایستی با توجه به حجم مواد آزمون ،وقت بسیاری را صرف مطالعه و یادآوری
مطالب فرا گرفته شده در دانشگاه نمایند .کامال منطقی است که فرآیند مطالعه
و مرور آموختههای دانشگاهی برای کسانی که سالیان متمادی از فارغالتحصیل
شدن آنها از دانشگاه گذشته و به علت مشغله کاری فراوان یا هر علتی موفق به
کسب پروانه نظام مهندسی نشدهاند ،دشوارتر بوده و زمان بیشتری را میطلبد .از
طرفی مهندسین عزیزی که با دنیای کار حرفهای مهندسی عمران ،ارتباط تنگاتنگ
دارند فرصت کافی برای مطالعه کتابهای کمک آموزشی حجیم موجود در بازار
نشر را ندارند .توجه به چنین دغدغههایی ما را بر آن داشت تا اقدام به نگارش
و تدوین مجموعه کتابهای فشرده و سریع آمادگی نظام مهندسی نماییم .شما
مهندسین عزیز میتوانید با مطالعه این مجموعه کتابها در کمترین زمان ممکن،

بیشترین استفاده را برده و با صرف کمترین انرژی ممکن ،شرایط قبولی خود را

در آزمون نظام مهندسی عمران فراهم نمایید.
بر خود الزم میدانیم تا از مدیریت محترم موسسه آموزشی نوآوران دانش و
پورتال جامع مهندسی ایران ،جناب آقای مهندس علمدار که در طی این سالها با
ایجاد فضایی مناسب ،زمینه برگزاری کالسهای آمادگی آزمون نظام مهندسی را
به بهترین نحو فراهم کردند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم و از خداوند
متعال برای ایشان به واسطه قدمهایی که در راه تعالی آموزش این مرز و بوم
برمیدارند ،توفیق روزافزون مسئلت مینماییم .همچنین از کلیه عزیزانی که در
چاپ این مجموعه ،با ما همکاری نمودند به ویژه آقایان بابک کاشیچی و فرهاد
قرهزاده شربیانی و سرکار خانم لیال زارعی صادقانه تشکر و قدردانی مینماییم.
از خداوند متعال ،توفیق این مجموعه کتابها و اعتالی مسیری که در آن
قدم برداشتهایم را خواستاریم .ارائه پیشنهادهای سازنده شما مهندسان عزیز در
سایت پورتال جامع مهندسی ایران به آدرس  www.dnbr.irو یا سامانه پیامک
 3000348000جهت بهبود مجموعه کتابهای فشرده و سریع نظام مهندسی،
یاری کننده ما خواهد بود.
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