دفترچٍ راَىمای آزمًنَای آزمایشی

مًاد امتحاوی ي تعذاد تست َر درس در آزمًن سراسری
گرایشَای مًجًد ي ضرائة دريس در َر گرایش
سرفصل طثقٍتىذی شذٌ دريس در آزمًنَای آزمایشی

مُىذسی عمران
سازٌ
زلسلٍ
شئًتکىیک
راٌ ي تراتری

مذیریت مىاتع آب

آب ي سازٌَای َیذريلیکی
سًاحل ،تىادر ي سازٌَای دریایی
حمل ي وقل
مذیریت ساخت
محیط زیست
مُىذسی خطًط راٌآَه
99-0011
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آشىایی تا مجمًعٍ مُىذسی عمران – کذ 0160
ترگساری آزمون در یک نوتت صثح و شامل یک دفترچه امتحانی
 عنوان مواد امتحانی ،تعداد سواالت و زمان پاسخگویی ته هر دفترچه 

نام درس
زبان عمومی و تخصصی
(ظثبٖ اٍّ٘یؿی – ٚاغٌبٌٖ ،طأط  ٚزضن ٔغّت)
ریاضیات
(ضیبضی ػٕٔٛی ٔ ،2 ٚ 1ؼبزالت زیفطا٘ؿیُ)

تکدفترچه

مکانیک جامذات
(ٔمبٔٚت ٔصبِح  ،1تحّیُ ؾبظٜٞب )1

تعذاد

مذت

سوال

پاسخگویی

03
55
03
 053دقیقه

مکانیک خاک و پیسازی

03

مکانیک سیاالت و هیذرولیک

03

طراحی
(ؾبظٜٞبی فٛالزی  ،2 ٚ 1ؾبظٜٞبی ثتٙی  ،2 ٚ 1ضاٜؾبظی  ٚضٚؾبظی ضا)ٜ

03
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 گرایشهای موجود و ضرائة دروس در هر گرایش 
کذ ضریب

گرایش

زبان
انگلیسی

ریاضیات

مکانیک
جامذات

مکانیک

مکانیک

خاک و

سیاالت و

پیسازی

هیذرولیک

طراحی

سازه
زلسله
شئوتکنیک
راه و تراتری
1

مدیریت مناتع آب
آب و سازههای هیدرولیکی
سواحل ،تنادر و سازههای دریایی
حمل و نقل
مدیریت ساخت
محیط زیست

5

5

5

5

5

5

 تودجهتندی آزمونهای آزمایشی نصیر – مهندسی عمران

 زتان عمًمی ي تخصصی (اوگلیسی) 
 05درصد

آزمونهای جامع

اول

ٚاغٌبٌٖ ،طأط (ظٔبٖٞبی افؼبَ ،حبِت ٔدٔ ٚ )َٟٛت ٖٛترصصی (زضن ٔغّت)
ٚاغٌبٌٖ ،طأط (ضٕبیط  ٚػجبضات ٔٛصِٛی) ٔ ٚت ٖٛترصصی (زضن ٔغّت)

تعذاد
سوال

 05درصد
دوم

ٚاغٌبٌٖ ،طأط (ٚاضٍ٘ٚی ،صفت  ٚلیس) ٔ ٚت ٖٛترصصی (زضن ٔغّت)

03

ٚاغٌبٌٖ ،طأط (صفت  ٚلیس ،حطٚف ضثظ  ٚحطٚف اضبفٔ ٚ )ٝت ٖٛترصصی (زضن ٔغّت)

 ریاضی عمًمی ( 0ي  )1
 05درصد

آزمونهای جامع

اول

تبثغ  ،حس ،پیٛؾتٍیٔ ،كتك  ٚوبضثطزٞبی آٖ ،ا٘تٍطاَ ٘بٔؼیٗ ،لضی ٝاؾبؾی
ازأ ٝا٘تٍطاَ (ٔؼیٗ ٘ ،بؾطٚ ٜوبضثطزٞبی ا٘تٍطاَ)ٔ ،رتصبت لغجی ،اػساز ٔرتّظ ،ز٘جبِ ٚ ٝؾطی (تب اثتسای ؾطی
تٛا٘ی)

تعذاد
سوال

ؾطی تٛا٘ی  ٚتیّٛض ،خجط ذغی ٙٞ ٚسؾ ٝتحّیّی ،ذٓٞب  ٚضٚیٞٝب ،حس  ٚپیٛؾتٍی ٔ ٚكتك تٛاثغ چٙس ٔتغیط ٜتب
 05درصد
دوم

ؾط وبضثطز ٔكتك

53

وبضثطز ٔكتك چٙسٔتغیط ،ٜا٘تٍطاَ زٌٚب٘ ٚ ٝؾٌٝب٘ ٚ ٝوبضثطزٞبی آٖ ،ا٘تٍطاَ ضٚی ذٓ  ٚؾغح (لضبیبی ٌطیٗ،
زیٛضغا٘ؽ  ٚاؾتٛوؽ)

 معادالت دیفراوسیل 
 05درصد

آزمونهای جامع

اول

 05درصد
دوم

تكىیُ ٔؼبزِ ٝزیفطا٘ؿیُٔ ،ؼبزالت زیفطا٘ؿیُ ٔطتج ٝا َٚذغی  ٚغیطذغیٔ ،ؿیطٞبی لبئٓ
ٔؼبزالت ذغی ثب ضطایت ثبثتٔ ،ؼبزالت ٔطتج ٝز ْٚثب ضطایت ٔتغیطٔ ،ؼبزالت ٔطتج ٝز ْٚغیطذغی ،اؾتمالَ
ذغی ٚ ٚاثؿتٍی ذغی تٛاثغ ،لضبیبی ٔؼبزالت زیفطا٘ؿیُ ذغی
حُ ٔؼبزالت زیفطا٘ؿیُ ثب اؾتفبز ٜاظ ؾطیٞب٘ ،مبط تىیٗ ٔٙظٓ ٘ ٚبٔٙظٓ ،فطْ وّی خٛاةٞب ح٘ َٛمبط تىیٗ
ٔٙظٓ ،ضٚاثظ ثبظٌكتی ٔ ٚحبؾج ٝضطایتٔ ،حبؾج ٝقؼبع ٍٕٞطایی پبؾدٞبٔ ،ؼبزِِ ٝػا٘سضٔ ،ؼبزِ ٝثؿُ
تجسیُ الپالؼ  ٚذٛال آٖٔ ،حبؾج ٝالپالؼ ٚاض ،ٖٚحُ زؾتٍبٔ ٜؼبزالت ذغی

تعذاد
سوال

5
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 مقايمت مصالح ( )0
 05درصد

آزمونهای جامع

اول

تٙف  ٚوط٘ف ،ؾبظٜٞبی ٔؼیٗ ٘ ٚبٔؼیٗ ٔحٛضی (ٔیّ)ٝ
ذٕف االؾتیه

تعذاد
سوال

 05درصد
دوم

ثبضٌصاضی ػطضی (ثطـ)  ٚپیچف

53

ثطضؾی تطویت تٙف زض اػضبی ؾبظٔ ،ٜربظٖ خساض ٘بظن

 تحلیل سازٌَا ( )0
 05درصد

آزمونهای جامع

اول

ثطضؾی پبیساضی  ٚزضخ٘ ٝبٔؼیٙی ،حُ ؾبظٜٞبی ٔؼیٗ (تیط ،لبة ،ذطپب)
ضؾٓ زیبٌطاْ ٍِٙط ذٕكی ٘ ٚیطٚی ثطقی ،ذظ تأثیط

تعذاد
سوال

 05درصد
دوم

تغییط قىُ ؾبظٜٞبی ٔؼیٗ (ضٚـٞبی ٍِٙط ؾغح  ،تیط ٔعزٚج ،ا٘تٍطاٌَیطی ٔضبػف ،ضٚـٞبی ا٘طغی،
ضٚاثظ حفظی)
حُ ؾبظٜٞبی ٘بٔؼیٗ ثب ضٚـ ٘یط ،ٚضٚـ قیت  ٚافت ،ذٛال تمبضٖ زض ؾبظٔ ،ٜسَؾبظی ثب فٙط

53
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 مکاویک خاک ي پیسازی 
قٙبذت ذبنٞب  ٚوب٘یٞبی ضؾی ،ضٚاثظ ٚظ٘ی  ٚحدٕی ذبن ،ثطضؾی زیبٌطاْ ؾ ٝفبظی ذبنٞب ،اثط تغییط
ضعٛثت ثط پبضأتطٞبی ٚظ٘ی  ٚحدٕی ذبن ،ا٘ٛاع ٚظٖ ٔرصٛلٞب زض یه ذبن ،آظٔبیفٞبی زا٘ٝثٙسی ٚ
ٔٙحٙی حبصُ اظ آٖ ،عجمٝثٙسی ٘ ٚبٍٔصاضی ذبنٞب ،آقٙبیی ثب ٕ٘ٛزاض وبؾبٌطا٘س ٜثطای ذبنٞب چؿجٙس،ٜ
آقٙبیی ثب حسٚز اتطثطي ،تطاوٓ ذبنٞب  ٚثطضؾی ٔٙحٙیٞبی تطاوٓ ،خطیبٖ یهثؼسی  ٚزٚثؼسی آة زض
 05درصد
اول

ذبنٔ ،ف٘ ْٟٛفٛشپصیطی ،زثی خطیبٖ  ٚضاثغٝی زاضؾی زض ذبنٞب ،ذبنٞبی ؾطی ٛٔ ٚاظی ،قجىٝی خطیبٖ
ٔف ْٟٛتٙف وُ ٔ ٚؤثط  ٚفكبض آة حفطٜای ،اصُ تٙف ٔؤثط تطظالیٛٔ ،ئیٍٙیٔ ،ف ْٟٛالی ٝآضتعیٗٔ ،حبؾجٝی
فكبض تطاٚـ  ٚتٙف ٔٛثط زض خطیبٖ آة زض ذبن ،ثطضؾی پسیسٜٞبی خٛقف  ٚضٚاثظ ثٛؾیٙؿه زض ٔحبؾجٝی
اضبف ٝتٙف زض  1ث 2 ٝثبالظزٌی ،تٛظیغ تٙف زض ذبن ثب ضٚـ تمطیجی ذبن ،ا٘ٛاع ٘كؿت زض ذبنٞب ،ػٛأُ
ایدبز ا٘ٛاع ٘كؿت زض ذبنٞبٔ ،فبٞیٓ ضؼ ػبزی تحىیٓ  ٚپیف تحىیٓیبفت ،ٝثطضؾی آظٔبیف تحىیٓ یه-
ثؼسی  ٚا٘ٛاع ٕ٘ٛزاضٞبی آٖٔ ،حبؾجٝی ٘كؿت تحىیٓ اِٚیٔ ،ٝف ْٟٛزضخٝی تحىیٓ ٔتٛؾظ ٘ ٚمغٝای ،ؾطػت
تحىیٓ  ٚفبوتٛض ظٔبٖ ،اثط ظٔبٖ ؾبذتٔ ،حبؾجٝی ٘كؿت تحىیٓ ثب٘ٛیٝ

آزمونهای جامع

آقٙبیی ثب زایطٜی ٔٞٛط ،ثطضؾی إِبٖ تٙفٞب زض ذبنٔ ،فٔ ْٟٛمبٔٚت ثطقی زض ذبن ،آقٙبیی ثب پبضأتطٞبی
ٔمبٔٚت ثطقی زض ذبنٞب ،قطایظ ٌؿیرتٍی ثطقی زض یه ذبنٔ ،ف ْٟٛحبوٕیت تٙفٞبی وُ ٛٔ ٚثط،

سوال

آظٔبیف ثطـ ٔؿتمیٓ ،ا٘ٛاع آظٔبیفٞبی ؾٔٝحٛضی  ٚوبضثطز آٖٞب زض پطٚغٜٞبی ػّٕی ،آقٙبیی ثب ٔف ْٟٛپؽ

03

فكبض ،پبضأتطٞبی اؾىٕﭙتٔ ،ٖٛفٔ ْٟٛؿیط تٙف ٚ ،غیط٘ ٚ ٜتبیح آٟ٘ب ،فكبض  SPT ،CPT ،PMTآظٔبیفٞبی
ٔیسا٘ی ٔ ٚغبِؼبت اوتكبفی ،ا٘ٛاع آظٔبیفٞبی خب٘جی ذبنٞب ،ثطضؾی زیٛاضٞبی حبئُ زض ا٘ٛاع قطایظ ؾىٖٛ
ٔ ٚحطن ٔ ٚمب ،ْٚثطضؾی پسیس ٜتطن وككی ،وٙتطَ ِغعـ ٚ ٚاغٌ٘ٛی ؾبظٜٞبی ٍٟ٘جبٖٔ ،غبِؼٝی
 05درصد
دوم

تعذاد

ٌٛزثطزاضیٞب  ٚتطا٘كٞٝبی ذبوی
پیٞبی ؾغحیٔ ،حبؾجٝی ﻇطفیت ثبضثطی پیؾغحی ،ثطضؾی ٘ظطیٞٝبی تطظالیٔ 22 ،بیطٛٞف ٞ ٚب٘ؿٗ ،اثط تطاظ
آة ظیطظٔیٙی ،ذطٚج اظ ٔطوعیت ثبضٌعاضی  ٚالی ٝالی ٝثٛزٖ ذبن ظیط پیؾت٘ٛی  ٚثبؾىِٛی٘ ،كؿت آ٘ی  2ثط
ضٚی ﻇطفیت ثبضثطی ،تٛظیغ تٙف زض ظیط پیٞب ،ثطضؾی پیٞبی زض ظیط پیٔ ،ف ْٟٛضطیت ػىؽاِؼُٕ ثؿتط،
ثطضؾی آظٔبیف ثبضٌصاضی صفح٘ ٚ ٝتبیح آٖٔ ،جب٘ی عطاحی پیٞبی ؾغحیٔ ،مبعغ ثحطا٘ی ذٕف  ٚثطـ زض
یه پیؾغحی ،پیٞبی ػٕیك  ٚقٕغٞبٔ ،ىب٘یعْٞبی ٔمبٔٚتی یه قٕغ ٔٙفطزٔ ،حبؾجٝی ﻇطفیت ثبضثطی
خساضٛ٘ ٚ ٜن قٕغ زض ا٘ٛاع ذبنٞب ،ﻇطفیت ثبضثطی وككی یه قٕغ ،پسیسٜی اصغىبن ٔٙفی ،ثطضؾی
ػّٕىطز ٌط ٜٚقٕغ ،ضطیت وبضایی ٌط ٜٚقٕغ  ٚػٛأُ ٔؤثط ثط ضٚی آٖ ،تٛظیغ ٘یط ٚثیٗ قٕغٞبی یه ٌطٜٚ
قٕغ
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 مکاویک سیاالت ي َیذريلیک 
ثطضؾی ذٛال ٚظ٘ی  ٚحدٕی ؾیبَٔ ،فِ ْٟٛعخت ،آقٙبیی ثب لبِ٘ ٖٛعخت ٘یٛتٗ  22 ٚوبضثطزٞبی آٖ زض حُ ٔؿبئُٔ ،فْٟٛ
وكف ؾغحی  ٚثطضؾی پسیسٜی ٔٛئیٍٙیٔ ،حبؾجٝی فكبض زض ؾیبَ ؾبوٗٔ ،ف ْٟٛفكبض ٔغّك ٘ ٚؿجیٔ ،فٔ ْٟٛىف  ٚذالء ٘ؿجی،
آقٙبیی ثب ثطذی ٚؾبیُ ا٘ساظٔ ٜفٙٔ ْٟٛكٛضٌ ،یطی فكبض ،ضٚـ لطائت ٔب٘ٔٛتطی٘ ،یطٚی ٞیسضٚاؾتبتیه ٚاضز ثط ا٘ٛاع ؾغٛح
ترت ٘یطٚی ٞیسضٚاؾتبتیه ٚاضز ثط ؾغٛح ٔٙحٙی٘ ،یطٚی قٙبٚضی ٔ ٚغبِؼٝی اخؿبْ  ،فكبض  ٚوبضثطزٞبی آٖ قٙبٚض ،ؾىٖٛ
 05درصد
اول

٘ؿجی ،حطوت قتبةزاض ذغی ،حطوت قتبةزاض زٚضا٘ی زض ا٘ٛاع ﻇطٚف ِِٞٝٛ ٚبی ثبضیه
عجمٝثٙسی ا٘ٛاع خطیبٖ ؾیبَٔ ،ؼطفی ٔیساٖ ؾطػتٔ ،ف ْٟٛذظ خطیبٖٔ ،ف ْٟٛذظ ٔ 22ؼبزِٝی پیٛؾتٍی  ٚوبضثطزٞبی آٖ، ،
ٔؿیطٔ ،ف ْٟٛزثی  ٚا٘ٛاع آٖٔ ،ف ْٟٛؾطػت ٔتٛؾظ خطیبٖ ضاثغٝی ثطِ٘ٛی  ٚوبضثطز آٖ زض ٔحبؾجبت خطیبٖ ؾیبَٔ ،ف ْٟٛذظ
ٌطازیبٖ ٞیسضِٚیىی  ٚذظ ا٘طغی وُ ،وبضثطز ِِٞٝٛبی پیعٔٚتط  ٚپیتٛت زض خطیبٖ ؾیبَ ،خطیبٖ ذطٚخی اظ ٔربظٖ  ٚختٞب،
ثطضؾی ٔبقیٗٞبی ٞیسضِٚیىی قبُٔ پٕﭗٞب  ٚتٛضثیٗٞب ،تٛاٖ پٕﭗ  ٚتٛضثیٗ ،عجمٝثٙسی خطیبٖٞبی آضاْ  ٚآقٙبیی ثب آٖٞب،
آقفت ٝزض ِِٞٝٛبٔ ،حبؾجٝی افتٞبی عِٛی ٛٔ ٚضؼی زض ِِٞٝٛب ،ضاثغٝی زاضؾیٚ-یؿجبخ پٛاظی ،حبِتٞبی ذبل زض ٔحبؾجٝی

آزمونهای جامع

افت ٔٛضؼیٔ ،حبؾجٝی ضاثغٝی ٞبٌٕٗٛ٘ ،زاض ٔٛزی ٘ ٚىبت آٖ تٙف ثطقی زض خطیبٖ زض ِِٞٝٛب ،اتصبَ ِِٞٝٛبی ؾطی ٛٔ ٚاظی
ٔؼبزِﮥ ا٘ساظ ٜحطوت  ٚوبضثطز آٖ زض ٔحبؾجٝی ٘یطٚی ٘بقی اظ خطیبٖ ؾیبَ ،ثطضؾی خطیب  22لٛا٘یٗ تكبث ،ٝخت ٘ ٚیطٚی ٘بقی اظ

تعذاد

آٖ٘ ،یطٚی خت ٚاضز ثط اخؿبْ ٔتحطن  ٚتٛاٖ ٘بقی اظ آٖ ٔسَؾبظی ،وؿطٞبی ثس ٖٚثؼس ضیِٛٙسظ  ٚفطٚزٔ ،سَؾبظی خطیبٖٞبی

سوال

تحت فكبضٔ ،سَؾبظی خطیبٖٞبی ضٚثبظٔ ،جب٘ی ٞیسضِٚیه وب٘بَٞبی ثبظ ،تفبٚتٞبی خطیبٖ زض ِِٞٝٛبی  ٚوب٘بَٞبٔ ،كرصبت

03

ٙٞسؾی وب٘بَٞب ،عجمٝثٙسی ا٘ٛاع خطیبٖ زض وب٘بَٞبٔ ،حبؾجٝی فكبض خطیبٖ زض وب٘بَٞبٔ ،حبؾجٝی فكبض زض یه وب٘بَ ضٚثبظ،
ضٚاثظ اؾبؾی حبوٓ ثط خطیبٖ ؾیبَ  HGLزض وب٘بَٞبی ثب وف ترت ٙٔ ٚحٙی ،تطاظ
زض یه وب٘بَ ،ثطضؾی ٔؼبزِٝی پیٛؾتٍی ،ثطضؾی ٔؼبزِٝی ثطِ٘ٛی ،ثطضؾی ٔؼبزِٝی ا٘ساظ ٜحطوت ،آقٙبیی ثب أٛاج ؾغحی ٚ
 05درصد
دوم

چٍٍ٘ٛی ایدبز آٖٞب زض ا٘ٛاع خطیبٖٞب ،ضٚاثظ أٛاج ؾغحی
ٔف ْٟٛا٘طغی ٔرصٛل  ٚوبضثطز آٖ زض خطیبٖ زض وب٘بَٞب ،ضاثغٝی ثطِ٘ٛی ثط حؿت ا٘طغی  ٚ 22وبضثطزٞبی آٖٔ ،ؼطفی اػٕبق
ٔتٙبٚة ،تحّیُ خطیبٖ ػجٛضی اظ ٞE-Yبی ٔرصٛلٔ ،ؼطفی ٔٙحٙی ضٚی ثطآٔسٌی  ٚفطٚضفتٍی ،تحّیُ خطیبٖ ػجٛضی اظ تٍٙٙب
 ٚثبظقسٌی ،ثطضؾی خطیبٖ ثحطا٘ی  ٚضٚاثظ آٖ زض ا٘ٛاع وب٘بَٞبٔ ،حبؾجٝی ػٕك ثحطا٘یٔ ،حبؾجٝی ا٘طغی ٔرصٛل حسالُ زض
خطیبٖ ثحطا٘یٔ ،ؼطفی  ،F-Yثطضؾی پسیسٜی ا٘ؿساز  ٚػٛأُ ایدبز آٖٔ ،ف٘ ْٟٛیطٚی ٔرصٛل  ٚآقٙبیی ثب ٔٙحٙیٞبی ػٕك-
ٞبی ٔعزٚج ،ثطضؾی پسیسٜی پطـ ٞیسضِٚیىی ٔ ٚحبؾجبتی آٖ ،ا٘طغی  ٚتٛاٖ تّفقس٘ ٜبقی اظ پطـ ٞیسضِٚیىی ،ثطضؾی خطیبٖ
یىٛٙاذت زض وب٘بَٞب  ٚقطایظ آٖ ،ضٚاثظ قعی ٔ ٚب٘ی ًٙزض خطیبٖٞبی یىٛٙاذتٙٔ ،حٙیٞبی تؼییٗ ػٕك ٘طٔبَٔ ،ف ْٟٛقیت
ثحطا٘یٔ ،حبؾجٝی تٙف ثطقی زض وب٘بَ ثطضؾی ضٚاثظ قعی ٔ ٚب٘ی ًٙزض خطیبٖ ٔتغیط تسضیدی ،عجمٝثٙسی خطیبٖٞبی ٔتغیط
تسضیدی٘ ،بٌْصاضی آٖٞبٔ ،ؼبزِٝی اؾبؾی حبوٓ ثط خطیبٖٞبی ٔتغیط تسضیدی ،تطؾیٓ پطٚفیَٞبی ؾغحی آة

 تودجهتندی آزمونهای آزمایشی نصیر – مهندسی عمران

 سازٌَای فًالدی 
آزمونهای جامع

 05درصد
اول

 05درصد
دوم

ٔؼطفی فٛالز (ٔطٚضی ثط ذٛال فٛالزٕٛ٘ ،زاض تٙف-وط٘ف فٛالز  ٚضٚـٞبی عطاحی) ،عطاحی اػضبء وككی
عطاحی ؾتٖٞٛب ،عطاحی تیطٞب (ث ٝخع تیطٞبی ال٘ ٝظ٘جٛضی ،تیط ٚضق  ٚتیط ٔطوت)
عطاحی تیطٞبی ال٘ ٝظ٘جٛضی ،تیط ٚضق  ٚتیط ٔطوت ،عطاحی تیط ؾت ،ٖٛعطاحی اتصبالت پیچی

تعذاد
سوال

53

عطاحی اتصبالت خٛقی ،اتصبالت ؾبزٌ ،ٜیطزاض  ٚغیط ،ٜاتصبالت وف ؾتٖٛ

 سازٌَای تتىی 
آزمونهای جامع

 05درصد
اول
 05درصد
دوم

ٔؼطفی ثتٗ ،ذٕف زض اػضبء ثب آضٔبتٛض وككی تٟٙب
ذٕف زض ٔمبعغ ثبَزاض ٔ ٚمبعغ ثب فٛالز فكبضی ،ثطـ
پیچف ،عطاحی ؾت ،ٖٛذسٔتپصیطی ؾبظٞ ٜبی ثتٙی (وٙتطَ ذیع  ٚػطض تطن)
عٟٔ َٛبضی ،عطاحی زاَ ،عطاحی پی

تعذاد
سوال

53

 راٌسازی 
آزمونهای جامع

 05درصد
اول

 05درصد
دوم

وّیبت ،پالٖ  ٚعطاحی ٔؿیط ،لٛؼٞبی ؾبزٔ ٚ ٜطوت ،ؾطپب٘تیٗ
لٛؼٞبی وّٛتئیس ،پطٚفیُ عِٛی  ٚذظ پطٚغ ،ٜلٛؼٞبی لبئٓ
ٔؿبفت زیس تٛلفٔ ،ؿبفت زیس ؾجمتٔ ،ؿبفت زیس ٔٛخٛز زض لٛؼٞبی افمی  ٚلبئٓ

تعذاد
سوال

5

ٔمبعغ ػطضیٔ ،حبؾج ٝحدٓ ػّٕیبت ذبوی ،تصحیح حدٓ ػّٕیبت ذبویٙٔ ،حٙی ثطٚوٙط  ٚذظ تٛظیغ

 ريسازی 
آزمونهای جامع

 05درصد
اول

 05درصد
دوم

وّیبت ،عطاحی ضٚؾبظی
لیط ،آؾفبِت
ذبن ثؿتط ،اؾبؼ  ٚظیط اؾبؼ ،تثجیت ذبن ،ذطاثی ضٚؾبظی ٔ ٚطٔت آٖ
ػٛأُ خٛی  ٚیدثٙساٖ ،ثبضٌصاضی

تعذاد
سوال

5

