
  :منابع پیشنهادي دروس ارشد

.کنن حل تمرین خوان می بیشتر که افرادي براي تسته فقط تست ایوزیان که 2000 کتاب دو جلد کتاب ایوزیان (انتشارات ترمه)+ :آمار

.جلو برید کتاب یجور با فقط کنم می پیشنهاد دروس تعداد به توجه با ولی دارند وجود هم البته منابع خیلی خوب دیگه اي 

کتاب زاهدي سرشت (نگاه دانش) البته به نظرم اول جزوش رو بخونید خیلی بهتره:1تحقیق 

)کتاب زاهدي سرشت (نگاه دانش:2تحقیق 

تستهاي تالیفی و جلد  1و جلد جلد است 3تست تحقیق آقاي زاهدي سرشت (نگاه دانش) . این کتاب 2000  کتاب :2و  1کتاب تست تحقیق 

.هم تفکیک شدن 2و تحقیق  1تستهاي کنکوره. تستهاي تحقیق  3و  2

لغت  2000ویرایش جدید این کتاب که -(زبان عمومی ارشد زیر ذره بین نوشته یوسف زاده و جهانشاهی (نگاه دانشکتاب (( ی :زبان عموم

لغت و کتاباي اصلی دیگه رو داره )) + ((کتاب زبان عمومی آقاي فرزام (که  504داره، خیلی خوبه و تمام لغات مهم کتاب لغات ضروري تافل و 

-نگاه دانش -خیلی زیاده) یا زبان عمومی آقاي اشراقی   ))صفحه اول گرامر رو بخونید 100از کتاب آقاي اشراقی فقط )

ماه آخر خوبه. هر  3- 2ه تستهاي کنکوره و براي ک نعمتی کتاب زبان تخصصی مهندس شایان + کتاب بنفش زبان تخصصی :تخصصی زبان 

.دوشون رو انتشارات نگاه دانش چاپ کرده

کتاب مهندس عبداهللا زاده (نگاه دانش) یا راهیان ارشد آقاي حسن پور:موجودي

کتاب مهندس نیکوفکر و مهندس عبداهللا زاده:طرحریزي

هم داره) + کتاب آقاي دکتر  92ا (ویرایش جدید که کامل تر شده و سواالت سال کوش مهندس و  امیري دکتر آقاي  کتاب:کنترل کیفیت

سقایی

دکتر  17چاپ  -9ویرایش  -کتاب زرد آقایان دکتر سبزه پرور، ممیزي و شعبانی (انتشارات ترمه) کتاب آبی کنترل پروژه  :کنترل پروژه

  )سبزه پرور (انتشارات ترمه

زرد یا آبی؟کدام کتاب را بخوانم :سوال

اگر وقت دارید ایده آل این است که کتاب آبی را بخوانید زیرا توضیحات آن کامل تر است. اما اگر آنرا قبال خوانده اید یا فرصت شما :جواب

اگر مطلبی  کم است کتاب زرد را که به صورت خالصه نکات کنکوري در آن آمده را بخوانید. توصیه این است که هر دو کتاب را تهیه کنید تا

 .را از روي کتاب زرد خواندید و متوجه نشدید، آن مطلب را از روي کتاب آبی بخوانید

 دکتر مهندسی اقتصاد کتاب چاپ شده) یا -کتاب تحلیل اقتصادي پیشرفته مهندس عباس زاده (انتشارات نگاه دانش:اقتصاد مهندسی

نگر آتی انتشارات علینقیان

.ها رو هم بزنید2آقاي آقاسی (نگاه دانش). اگر وقت کردین تست جلد  2کتاب ریاضی  1جلد +  1کتاب ریاضی  1جلد :ریاضی
  

این درس طوریه که نمیشه براش منبعی معرفی کرد که همه تستاي کنکور رو پوشش بده ولی معموال ):مدیریت (براي گرایش بهره وري

:بچه ها منابع زیر رو می خونن

 کتاب( پرچ دکتر کتاب تستاي+ ((ارشد راهیان انتشارات از آقامیري کتاب یا) زیاده حجمش کتاب این( اهان نوشته اسالمی کتاب موسسه م

))مدیریت جامع
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 انتشارات  نظري دکتر آقاي  جلدي اقتصاد خرد و کالن براي رشته مدیریت 2جزوه یا کتاب دکتر قاسمی + کتاب :2و  1اقتصاد عمومی 

.تست ایشون رو بخونید. کتاب دکتر قاسمی متنش کاملتره و کتاب دکتر نظري تستاش کاملتره 2000همچنین اگه رسدید کتاب ،دانش نگاه
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