
 

 

 پوران پژوهشانتشارات  2و  1ریاضیات مباحث کتاب 

 

ه برای داوطلبین آزمون کارشناسی است ک 2و1کتاب حاضر، شامل دو جلد از مباحث ریاضیات عمومی 

های فوق به های فنی مهندسی و علوم پایه تدوین شده است. ویژگی مجموعه کتاب ارشد در کلیه رشته 

 :شرح زیر است

های ریاضی، آمار، علوم  های کارشناسی ارشد رشته ای از سؤاالت آزمون سؤال چهار گزینه ۲۱۰۰بیش از  .1

، عمران، مکانیک، مواد، معدن و مکاترونیک با حل تشریحی کامل در  ، سیستمMBAکامپیوتر، ژئوفیزیک، 

 .مجموعه گردآوری شده است

های کارشناسی فاکتور زمان در پاسخگویی حیاتی است، در حل تشریحی کلیه سؤاالت  چون در آزمون  .2

ه توضیح  ها در هر جا ممکن بودهای سریعتر حل مسائل و یا تشخیص جواب درست با استفاده از گزینه روش 

 .داده شده است

هایی از سؤاالت  فصل است. در هر فصل مفاهیم کلی همراه با مثال ۱۷مجموعه ریاضیات عمومی شامل  .3

 .های کارشناسی ارشد مرتبط با درس مرور شده استآزمون 

جه  در انتهای هر فصل برای خودآزمایی دانشجویان، چهار نوع سؤال در نظر گرفته شده است. این سؤاالت با تو .4

شامل   ۳تر و سطح شامل سؤاالت ساده ۱اند. سطح تفکیک شده  ۳و  ۲، ۱به درجه سختی سؤال، به سطح 

های  ها است. چهارمین بخش، سؤاالت گوناگون، شامل سؤاالتی از فصل جدید و فصل سؤاالت مشکلتر آزمون 

شود که  توصیه میگذشته است که برای یادآوری مباحث گذشته و خودآزمایی در نظر گرفته شده است. 

تر هر فصل بپردازند. سؤاالت آزمون کارشناسی  دهی به سؤاالت ابتدا به سؤاالت سادهدانشجویان برای پاسخ

و حل کلیه سؤاالت آن به تفکیک رشته در انتهای کتاب دوم برای مراجعه   ۱۳۹۴الی  ۱۳۸۷ارشد سال 

 .دانشجویان ضمیمه شده است

ها دست برده و تصحیح الزم  ف هرجا الزم دیده در سؤاالت غلط آزمون برای حفظ جنبه آموزشی کتاب، مؤل .5

 .را در آنها به عمل آورده است

 :پوران پژوهش اثر فرزین حاجی جمشیدی 2و1فهرست مطالب کتاب ریاضی عمومی 

 توابع  .1

 حد و پیوستگی  .2

 مشتق  .3

 کاربردهای مشتق  .4

 انتگرال  .5



 

 

 کاربردهای انتگرال معین  .6

 های تیلور تابع ها، بسط ها، سری دنباله .7

 های غیرعادی )ناسره(انتگرال  .8

 مختصات قطبی .9

 اعداد مختلط  .10

 جبر خطی  .11

 بعدی هندسه تحلیلی، خم و رویه در فضای سه  .12

 توابع برداری  .13

 توابع چندمتغیره  .14

 کاربردهای مشتق توابع چندمتغیره .15

 های توابع چندمتغیرهانتگرال  .16

 برداری  هایمیدان  – های روی خم  انتگرال  .17

 های کامال تشریحیهای آزمون سراسری دوره های گذشته با پاسخ بهمراه سوال 

 

 خرید این کتاب می توانید به سایت رسمی خانه مهندسی شیمی ایران مراجعه نمایید:جهت 

www.Chemehome.com 

http://www.chemehome.com/

