
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و يگانه برادرم تقديم به پدر عزيزم

  

  

  

 

  



   



  

  

  

  مؤلفمقدمه 

مهندسي عمران جهت انگليسي هاي زبان تخصصي  كتابي كه پيش روي شماست، حاوي تست

هاي دانشگاه سراسري از  ي از تستا مجموعهباشد كه شامل  آزمون ورودي دورة كارشناسي ارشد مي

  .اي است و پاسخنامه تشريحي و گزينه 1392تا  1379و دانشگاه آزاد از سال  1392تا  1372سال 

اميد است كه اين مجموعه بتواند نياز داوطلبان عزيز را مرتفع نمايد و مورد توجه عالقمندان قرار 

  .گيرد

كارشناسي ارشد مهندسي برق (ي مهندس مرتضي دانشكار عالم دانم از زحمات آقا در خاتمه الزم مي

اند، مراتب قدرداني و  كه در تأليف اين كتاب مشوق من بوده) دانشگاه علم و صنعت ايران –مخابرات 

  .تشكر خود را اعالم دارم

  سيد مهدي رادقي مهرجو

 (ASCE)عضو انجمن مهندسين عمران آمريكا 

mehdi _ radeghi@ yahoo.com 
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