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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "ايمان حاجي راد مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 مقدمه مؤلف

 برنگذرد شهیبرتر اند نیکز                                نام خداوند جان و خرد     به

 
داشت که با مدد گرفتن از او  یرا به ما ارزان قیتوف نیخود ا کرانیمنان را که با الطاف ب زدیو سپاس ا حمد

ارشد وجود دارد  یکنکور کارشناس نیداوطلب نیکه ب یدی. با توجه به رقابت شدمیکن فیلأکتاب را ت نیا میتوانست

 یریادگیو  یآمادگ جادیمنظور انکات الزم به ها وپاسخ دهرنیدر برگ هک یکتاب هیبه ارا ازین ،یعلم دیو کمبود مراجع مف

 ارشد یاالت کنکور کارشناسؤمجموعه س میرو درصدد برآمد نیشود؛ از ایباشد احساس م نیداوطلب یبهتر برا

 زیعز نیشما داوطلب یبرا ی،حیتشر ینامههمراه با پاسخرا  ریسال اخ 9 یبرگزار شده ط مهندسی آبیاری و زهکشی

 .نماییم میتقد تهیه و

های گذشته را به خود اختصاص دادهاند و سال االت کنکورؤاز س یادیکه تعداد ز یمنابع ازکتاب  نیا در

همچنین کتب درسی مربوط به این گرایش، جهت پاسخگویی استفاده گردید. بیشک کاملترین و بهترین منبع 

برای ایجاد آمادگی جهت آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی و پاسخگویی به این سؤاالت، بررسی سؤاالت کنکور 

سالهای گذشته است، اما باید به این نکته توجه کرد که هر ساله بهطور طبیعی اشکاالتی در این سؤاالت وجود 

دارد. مجموعه حاضر، شامل سؤاالت موجود در دفترچه آزمون سازمان سنجش کشور بوده و تغییری در آن صورت 

نگرفته است، بنابراین ممکن است در برخی سؤاالت پاسخ صحیح موجود نباشد و یا دارای اشکاالتی مشابه باشند، 

 که به آنها پرداخته شده است.

 نی، ااست از آنجا کمال مطلق خداوند متعال اما واقع شود دیمف زیعز نیداوطلب یکتاب حاضر براکه  است دیما

خود در جهت  اتو انتقاد شنهاداتیپ هیبا ارا میخواهشمند زیلذا از خوانندگان عز .از اشکال نخواهد بود یخال زیاثر ن

تر و با کامل یکتب ندهیدر آ میتا بتوان نمودهذیل ما را یاری  کیپست الکترون قیاز طراین اثر،  یفیو ک یبهبود کم

 کیفیت باالتر تقدیم حضورتان نماییم.
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