
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





  

سانهای آزمون ست و متعاقباً میترین آزمونیکی از پر جمعیت ورود به حرفه مهند شور ا سر ک سرا تواند یکی از های 
قبو ی و . با توجه به تعداد بسدددیار زیاد مناب  و فرکدددت کم برای م ا عه  ترین مراحل زندگی یک مهندس باشددددمهم

شتههای هر فارغیکی از دغدغه ها را بهموفقیت در این آزمون صیل ر ست.های هفتا تح سی تبدیل کرده ا پر  گانه مهند
سین کشور    ست که هدف و آرزوی بسیاری از مهند سی و اخذواضح ا شتغال ب قبو ی در آزمون نظام مهند کار هپروانه ا

 .مهندسی از سازمان نظام مهندسی کشور است
ت  سا سی شته تا سواالت مفهومی در ر سی در مناب  آزمون و نیز رویکرد طراحان در طرح  سا از چند دوره قبل تحول ا

اد شدده به منظور باال بردن سد ح آزمون و مکانیکی رخ داده اسدت. واضدح اسدت که تمامی این اتفاقات و تغییرات ای 
 محدود نمودن میزان قبو ی کورت گرفته است.

شک یکی از پایه  ست که بی  شده به آزمون ا سیاالت و انتقال حرارت یکی از موارد اضافه  مبانی ترمودینامیک  مکانیک 
میاد برگرفته از سه درس م زا که  های اکلی آزمون برای مهندسان مکانیک می باشد. همان ور که از اسم این منب  بر

ست که از دروس ترمودینامیک  شته مکانیک ا کلی ترین دروس مربوط به ر سیاالت 2و  1از ا و انتقال  2و  1  مکانیک 
کدام از این دروس  1حرارت  حد بوده و در نتی ه فقط همین منب   3که هر  کانیک را  15وا حد درسدددی رشدددته م وا

ست. تا این ا به اهمیت دهند که بدون اغراتشکیل می سی ا شنا شته مکانیک در مق   کار شاکله اکلی ر ق این دروس 
صیلاین منب  آزمونی پی برده سال از زمان تح سه  شته بخواهد این ح م اید  حال حساب کنید برای فردی که  اش گذ

سی با توجه به انواع مشغله ها و فرکت کم م ا عه کند.  شید از کتب را برای آزمون نظام مهند شته با همچنین توجه دا
رویکرد طراحان در طرح سدددواالت برای آزمون نظام مهندسدددی از این منب  با آنچه در دوران دانشدددناه از این دروس 
ح  تدریس شدده تفاوت دارد  بنابراین تشدخیا اینکه کدام قسدمت از این دروس مختا آزمون بوده و از آن سدوال طر

 شود بسیار حیاتی خواهد بود.می
شد در با ذ سی با کر تمامی این اوکاف و با توجه به اینکه هیچ منب  درخوری از این منب  که مختا آزمون نظام مهند

ایم. مو ف این کتاب با توجه به دانش و ت ربه خود در این زمینه و دسترس نبود اقدام به تأ یف و چاپ این کتاب نموده
اب مبانی ترمودینامیک  مکانیک سدیاالت و ترمودینایک مختا های ادوار گذشدته کتنیز با بررسدی موشدکافانه آزمون

 آزمون نظام مهندسی را به رشته تحریر در آورده است.
هماننونه که ذکر شد مبانی ترمودینامیک  مکانیک سیاالت و انتقال حرارت تشکیل یافته از سه واحد درسی م زا بوده 

صی را در بر مینیرد که د ص سیعی از م ا ب تخ سه بخش م زا به تشریح کامل تمامی که طیف و ر کتاب حاضر نیز در 
شده  سات مکانیکی )نظارت و طراحی( پرداخته  سی سی تا صول مورد نیاز هر یک از این دروس در آزمون نظام مهند ف

 دهد.است که ب ور کامل تمامی سرفصل های مدنظر آزمون را پوشش می
بندی شدددده و تلف مربوط به این منب  به کدددورت طبقهدر کتاب حاضدددر تمامی سدددواالت م رح شدددده در ادوار مخ

سنامه سوال جم شنا سخ تشریحی و ذکر نکات مربوط به آن  ست. در کنار آن م ا بی که دار همراه با پا آوری گردیده ا
های متنوع و سدواالت های بعدی زیاد اسدت در قا ب ماالها در دورهاهمیت باالیی داشدته و احتمال طرح سدوال از آن

ست. تا شده ا صل همراه با تشریح کامل بیان  ل گردد با توجه به اینتوکیه می یفی در هر ف ص شین )ف صل توربو ما که ف
صول هفتم و هشتم( از ترمودینامیک دارای اهمیت باالیی  صول تبرید و تهویه م بوع )ف سیاالت و ف ششم( از مکانیک 

 تری مورد م ا عه و تمرین قرار گیرد.با دقت مضاعف بوده و سواالت بسیار زیادی به این سه فصل اختصاص دارد 
ت   همچنین با توجه به رویکرد کتاب برخی م ا ب که قبال فقط به کورت تئوری بیان شده و ی ارتباط نزدیکی با کنع

 دارد و بسیار کاربردی است به کورت نکات کاربردی و عملی با نماد     از دینر نکات کتاب متمایز شده است.
کتاب بتوانید به درکددد باالیی از سددواالت م رح شددده مرتبط با این دهیم با م ا عه اینهایت به شددما اطمینان میدر ن

سخ دهید. با وجود تمامی تالش ست هیچ اثری  از جمله کتاب پا شده ا سی که در تهیه کتاب به خرج داده  سوا ها و و
ستقبال از  شتباه نبوده که با ا م این کتاب عاری از نقا و ا سین عزیز امیدواریم بتوانی شما مهند شنهادات  انتقادات و پی

 های بعدی این نواقا را برطرف نماییم.در چا
 موفق باشید.
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