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                                   تقدیم به                                                                                      

  انسانهایی که                                                                                                                           
به  فردایی بهتر                                                                                                                                                                                                                       

  .            اندیشند می                                                                                                                           
 مقدمه ناشر 

سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید قدرتی که در مقایسه با سایر موجودات 
طلب و  کمال مکاتب الهی، انسان را موجودي. باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکند

علمی که . از جمله راههاي تقرب به خداوند، علم است. باشد گیري او به سوي خالقش می دانندکه جهت پویا می
علمی که در دریاي بیکران آن هر ذره نشانی از آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون . زیبایی عقل است

نظیر مبذول گردیده  آموزي توجهی بی اندوزي و دانش از این روي است که به علم. شود گردد، تقربش بیشتر می
آموزي به ابزاري نیاز دارد که مهمترین آن کتاب است و انتشار کتاب که نتیجه مطالعات  اما علم. است

  . پژوهشگران و اندیشمندان است، پاسخگوي این نیاز خواهد بود
و دانش و رشد و شکوفایی استعدادها هاي علم  جهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقاء پایه

هاي معنوي هموطنان گرامی بتوانیم  انتشار کتاب را یکی از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایت
گرچه تالش خواهد شد در حد دانش و تجربه اندکمان کارهایی بدون . گامهاي مؤثر و ارزشمندي را برداریم
تواند ما را در ارتقاي کیفی  ذعان داریم که راهنماییهاي شما عزیزان میاشکال تقدیم حضورتان گردد، ولی ا

.                                                                                                               کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنماییهاي شما خواهیم بود
از  این کتاب اولیهدر نسخه  به خصوصمند بوده  این کتاب از همفکري آنها بهره  یان از همه عزیزانی که در نگارشدر پا

تالش زیادي که  مهندس علی محمد خانی، مهندس مهدي خانیهمچنین از آقایان  و مهندس نیما نوروزي
  .کردند سپاسگزاري نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم

  محمدرضا خانی                                                                                                
  مدیر مسئول انتشارات خانیران            
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  مقدمه مولفان 

   
علم را  سپاس خداوند متعال را که به بندگان خود منت نهاد و آنها را به زینت تقوا آراست و نعمت قلم و

همچون نگین درخشان سرلوحه وجودشان ساخت تا با استفاده از علوم مختلف بتوانند از طبیعت و 
  .منابع کره زمین بهره برده و زندگی خود را از نظر مادي و معنوي توسعه دهند

ناپذیري رو به گسترش، تغییر و تحول  هاي مختلف علوم با سرعت وصف دستاوردهاي علمی در زمینه
هستند و تهیه و تولید کتابها و منابع علمی، آموزشی و کمک آموزشی نیز در این رابطه امري 

   .باشند ناپذیر می اجتناب
و کمبود کتاب ران این کتاب مولف و همکاتجربه سالیان مختلف تدریس، نگارش و تدوین کتب مختلف 

هاي مختلف  در رشته ارشد و دکتري تخصصی مناسب در زمینه دروس تخصصی آزمونهاي کارشناسی
هاي جدیدي باشیم که متناسب به نیازهاي دانشجویان بوده و  باعث شد به فکر تالیف مجموعه

توان  ز جمله این ویژگیها میباشند که ا این سري داراي ویژگیهاي خاصی می. روزرسانی نیز شده باشد به
  :به موارد زیر اشاره نمود 

  .هر عنوان به یک یا دو درس اختصاصی دارد)1
بر مبناي سؤاالت آزمونهاي  و پاسخپرسش خالصه مطالب، نکات کلیدي و کتاب به صورت )2

 .و آزاد اسالمی تالیف و تدوین شده است دولتیدانشگاههاي 
 .شده و موضوعی آورده شده است بندي در هر کتاب مطالب به صورت طبقه)3
با حداکثر کیفیت در مطلب و حداقل نیاز در زمان  این کتاب و کتابهاي دیگر از این گروهتالش شده )4

کنندگان را برطرف  براي یادگیري تدوین گردند تا به صورت جامع و آسان نیاز دانشجویان و مطالعه
 .برسانند مطلوبآمادگی وده و خود را به حداکثر افزسازند به نحوي که بتوانند سریع بر معلومات خود 

کنندگان کتاب نهایت لطف را خواهند داشت اگر ما  بدیهی است اساتید، همکاران، دانشجویان و مطالعه
) انتقادات و پیشنهادات(نظرات  مند سازند تا در آینده با استفاده از این نقطه نظرات خود بهره را از نقطه

  .مندان تقدیم گردد ري تهیه و به عالقهکتابهاي با کیفیت بهت
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