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پاسخ به سواالت متداول داوطلبین آزمون ورود به حرفه 

 )محاسبات پایه3(

 قسمت ايل: مُىذس صادق علًی

 

 .خَدتاى را ترای خَاًٌدگاى ها هؼرفی کٌید افطلدر اتتدا 

هَلف ٍ هذسس دس صهیٌِ آصهًَْای ٍسد تِ  واسشٌاس اسشذ ساصُ، سیذ صادق ػلَی ّستن.

 حشفِ ًظام هٌْذسی دس سشتِ ػوشاى.

 ؟یي آزهَى ضرکت کردُ ایددر ا لاح ِت اتآیا خَد ضوا 

ایي آصهَى ششوت وشدم ٍ دس حال حاضش پشٍاًِ اشتغال تِ تلِ هي ّن هثل سایش هٌْذسیي دس 

 واس دس سشتِ هحاسثات داسم.

 ػلت اصلی پاییي تَدى آهار قثَلی در آزهَى هحاسثات را چِ هیداًید؟

تحصیل ٍ دٍس شذى اص هطالؼِ ػوالً  سالِ هیاى فشاغت اص 3دس ٍّلِ اٍل تا تَجِ تِ فاصلِ 

 اطالػات اص رّي داٍطلة پان خَاّذ شذ. اص تخش ػوذُ ای

اهىاى تذسیس تواهی ًىات دس داًشگاُ ٍجَد  ،اص طشفی تا تَجِ گستشدگی سشفصل هطالة

ًذاسد، تایذ داٍطلثاى هحتشم تِ ایي هَضَع ػٌایت داشتِ تاشٌذ وِ هالن آصهَى سشفصل 

ی است تخشی تٌاتشایي تذیْ هصَب ٍصاست ػلَم ٍ هثاحث همشسات هلی ساختواى هی تاشذ.

 اص هطالة تشای اوثش داٍطلثاى تاصُ تِ ًظش تشسذ.

 تا ایي اٍصاف پیطٌْاد ضوا جْت هَفقیت در ایي آزهَى چیست؟

یادآٍسی هطالة ٍ هشٍس هفاّین پایِ ای دس صَست ًیاص، هشٍس سَاالت آصهًَْای گزشتِ تِ 

 ػٌَاى حذالل الذاهات
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 رٍری هی داًید؟ضوا استفادُ از هٌاتغ کوکی هثل حل تست ّا را ض

تثیٌیذ دس صَستی وِ داٍطلة یه تشًاهِ تلٌذ هذت جْت هطالؼِ هستوش داشتِ تاشذ، تٌْا تا 

استفادُ وتة هشجغ، هثاحث همشسات هلی ٍ هشٍس تست ّای آصهًَْای گزشتِ هی تَاًذ 

 آهادگی الصم جْت وسة حذًصاب لثَلی دس آصهَى ٍسٍد تِ حشفِ سا وسة ًوایذ.

 تلٌد هدت چیست؟هٌظَر از ترًاهِ 

حذالل هاُ تِ صَست هستوش ٍ سٍصاًِ تِ هذت  3ّواًطَس وِ ػشض وشدم دس صَستی وِ شوا 

ساػت تِ صَست هفیذ هطالؼِ وٌیذ، تذٍى ًیاص تِ هٌاتغ ووىی ٍ والس لثَلی خَد دس  3

الثتِ تِ ػٌَاى یه تَصیِ ػشض هی وٌن ّضیٌِ تْیِ هٌاتغ  .خَاّیذ وشدآصهَى سا تضویي 

 تَصیِ هی وٌن.اویذاً ووىی تسیاس اًذن تَدُ ٍ استفادُ اص آى سا 

سطح ػلوی داًطگاُ هحل تحصیل داٍطلة تا چِ حد در هَفقیت داٍطلة  

 هی تَاًد دخیل تاضد؟

ػوَهیت ًذاسد ٍ تخش ًوی تَاى هٌىش تاثیش ایي هَضَع شذ، اها ایي هسالِ تِ ّیچ ػٌَاى 

ػوذُ ای اص هَفمیت داٍطلة تِ ًحَُ وسة آهادگی پیش اص آصهَى تش هیگشدد، تِ ًحَی وِ 

تخش لاتل تَجْی اص لثَلی ّای آصهَى هحاسثات وِ اًگشت شواسًذ، اص فاسؽ التحصیالى 

 .داًشگاُ آصاد ّستٌذ

هَى تٌاترایي ّر کس تا ّر سطح ػلوی در صَرت تالش هی تَاًد در ایي آز

 حد ًصاب الزم را کسة کٌد. درستِ؟

 دلیماً ّویٌطَس است

ضوا در زهیٌِ آزهَى ّا ٍرٍد تِ حرفِ ساتقِ تالیف ٍ تدریس دارید. در ایي 

 زهیٌِ ّن اگر هوکي است صثحت کٌید.

تلِ اص تٌذُ یه ایثَن جْت دسس ساصُ ّای فَالدی تشای اٍلیي تاس دس سال گزشتِ هٌتشش شذ 

ّن دس دٍ هثحث ششن ٍ هثحث  33وِ استمثال ًسثتاً خَتی ّن اص آى شذ. جْت آصهَى خشداد 
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دّن تش اساس ٍیشایش جذیذ ایي هثاحث هشغَل تْیِ ٍ تالیف هی تاشن. اًشاهلل تِ صٍدی 

تشًٍیىی آى دس اختیاس ػاللِ هٌذاى تا لیوت هٌاسة لشاس خَاّذ گشفت. ًسخِ واغزی ٍ الى

ٍ  تِ صٍدی دس تشخی اص استاًْا اص جولِ دس شْش چالَس 808ػالٍُ تش ایي تا ّوىاسی گشٍُ 

تش اساس سشفصل ایي وتة والسْای حل تست تا تذسیس ایٌجاًة ٍ تٌی چٌذ اص اساتیذ  شجو

 تشجستِ وشَس تشگضاس خَاّذ شذ.

اٍطلثاى از خستِ کٌٌدُ تَدى هطالة گالیِ هی کٌٌد، آیا ضوا ایي ترخی از د

 هَضَع را تأیید هی کٌید؟

حك سا تِ ایي ػضیضاى هی دّن. تثیٌیذ وتة هشجغ ٍ هثاحث همشسات هلی،  حذیالثتِ تا 

ّواًطَس وِ اص اسوشاى پیذاست هٌاسة هطالؼِ جْت آهادگی تشای ایٌچٌیي آصهًَی ًیستٌذ. 

ست داٍطلثیي هحتشم اص وتاب واس یا ّواى وتة حل تست استفادُ وٌٌذ. وتاب تٌاتشایي تْتش ا

یحی ٍ واس شاهل دسسٌاهِ تِ صَست خالصِ ٍ تیاى جزاب، ًوًَِ سَاالت تا حل واهالً تشش

 حل تست آصهًَْای گزشتِ است وِ جزب خَاًٌذُ تا حذی صیادی ووه هی وٌذ.

 ّد؟آیا کتاتْای ضوا تواهی سرفصل ّا را پَضص هی د

اها سؼی شذُ هطالة حتی االهىاى تِ صَست  ًوی تَاى تِ طَس لطغ تِ ایي هَضَع ارػاى وشد.

واهل ٍ دس ػیي حال خالصِ تیاى شَد تا خَاًٌذُ تا صشف ووتشیي صهاى تیشتشیي تْشُ سا تثشد. 

تِ ایي ًىتِ ًیض تایذ تَجِ داشت وِ ّذف وسة حذ ًصاب است ٍ ًِ پاسخ دّی تِ تواهی 

 گاًِ آصهَى ٍسٍد تِ حشفِ 60سَاالت 

 در اًتْا چِ تَصیِ ای تِ داٍطلثاى دارید؟

یِ ًىٌیذ، چشا تِ ّیچ ػٌَاى ًسثت تِ ًتیجِ آصهَى پیش داٍسی ًىٌیذ ٍ اص سطح سَاالت گال

دست شواست. صهاى سا هذیشیت وٌیذ چِ حیي هطالؼِ ٍ چِ ٌّگام وِ ولیذ هَفمیت دس 

هٌتظش اهذاد غیثی ًثاشیذ وِ دس آصهَى هحاسثات تسیاس تؼیذ ّست وسی تذٍى  تشگضاسی آصهَى.

هطالؼِ وافی حذًصاب سا وسة وٌذ. خَشثختاًِ ساُ ّای استثاطی تاص است ٍ تٌذُ تا جایی وِ 
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صهیٌِ دس اختیاس دٍستاى لشاس دّن. پایٌذُ ٍ  ایيدس تَاًن تاشذ حاضشم تجشتیات خَد سا دس 

 پیشٍص تاشیذ.

 

 

 : نویسنذه

 رزوهه- سیذ صادق علوی

 808عضو تین خبری آهوزشی 

 کارشناس ارشذ سازه
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