
 

 

 

 

 

 

 

هایآزمایشیآزمون  
09کنکورکارشناسیارشد  

 مهىذسی صىایع
ي«َایاقتصادیاجتماعیسیستم»َایگرایش

«يریمذیریتسیستميبُرٌ»

:مجموعه محتویاتایه

 َایمًسسٍبیىشمعرفیآزمًن 

 يآزمًنآوالیهآزمًنبرگساریَایومایىذگی 

 ،تخفیفاتجًائسيتعریفٍثبتوام 

 بىذیيبًدجٍبىذیآزمًنزمان 

 مطالعاتیمىابع
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 :معرفی آزمًن های آمادگی کارشىاسی ارشذ مهىذسی صىایع مًسسه بیىش

 ّبی آصهبیـی آصهَىاصلی داٍعلجبى کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی صٌبیغ دس هؼیش کٌکَس،  ًیبصّبییکی اص 

ػَاالت ثِ کٌکَس، ثبالتشیي جبهؼِ آهبسی سا ًیض دس ػیي داسا ثَدى هٌبػت تشیي ٍ ًضدیک تشیي  اػت کِ

 .داؿتِ ثبؿذ

تَاًؼتِ اػت ثب ًیبصّبی داًـجَیبى، ثب دس ًظش داؿتي  هَػؼِ ثیٌؾ، دپبستوبى تخصصی هٌْذػی صٌبیغ

ی آهبسی ؿشکت  اػتفبدُ اص کبدس اػبتیذ خَد ثشای عشاحی ػَال، ٍ اص عشف دیگش ثب اػتفبدُ اص جبهؼِ

، ٍ ّوچٌیي تجشثیبت قجلی ثشگضاسی آصهَى، ثبالتشیي جبهؼِ آهبسی سا دس کٌبس ّب کٌٌذگبى دس کالع

هشحلِ آصهَى آهبدگی کبسؿٌبػی اسؿذ  9هب ٍیظگی ّبی صیش سا ثشای . هٌبػجتشیي ػَاالت داؿتِ ثبؿذ

 : هٌْذػی صٌبیغ هَػؼِ ثیٌؾ ثش هی ؿوشین

 ٍ ُصٌبیغدپبستوبى هٌْذػی ّذایت تحصیلی ثِ سٍؽ  عشاحی آصهَى، هـبٍس 

 ثبالتشیي جبهؼِ آهبسی هٌْذػی صٌبیغ ٍ ػیؼتن دس کـَس 

  ایَصیبى، صاّذی ػشؿت)عشاحی ػَاالت آصهَى تَػظ اػبتیذ تخصصی دپبستوبى هٌْذػی صٌبیغ ،

 (...ٍ  ، پشچآقبػی، ػجذاهلل صادُ، ًیکَفکش، ًؼوتی

 ّبی ثضسگ کـَس ثشگضاسی آصهَى ّوضهبى ثب تْشاى دس ًوبیٌذگی ؿْشػتبى 

  (دس تْشاى) اؿکبل ثؼذ اص جلؼِ ّش آصهَى تَػظ اػبتیذ تخصصی دپبستوبى هٌْذػی صٌبیغسفغ 

 ّبی گزؿتِ ّبی ثشتش کٌکَس ػبل ، تَػظ ستجِ ثشخَسداسی اص خذهبت هـبٍسُ تخصصی 

 اهکبى تغجیق ػشیغ ٍ ثب کیفیت دس صَست تغییش دسٍع کٌکَس صٌبیغ 
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 :ًرهای برگساری آزمًن مًسسه بیىش در کش ومایىذگی

 :ؿَد ّبی صیش ثشگضاس هی ّبی آصهبیـی کٌکَس صٌبیغ ٍ ػیؼتن، ػالٍُ ثش تْشاى دس ؿْشّب ٍ اػتبى آصهَى

 کشج: اػتبى تْشاى 

 تجشیض: اػتبى آرسثبیجبى ؿشقی 

 اصفْبى: اػتبى اصفْبى 

 ثبثل: هبصًذساى  اػتبى 

 هـْذ: اػتبى خشاػبى 

 یضد: اػتبى یضد 

 ّوذاى: اػتبى ّوذاى 

 قن: اػتبى قن 

 

 :آزمًن آوالیه

ّوچٌیي ػبیش هتقبضیبى کِ ثِ دلیل ػذم ٍجَد ًوبیٌذگی یب دالیل دیگش قبدس ثِ ؿشکت دس آصهَى 

تَاًٌذ ثِ صَست آًالیي دس آصهَى ؿشکت کٌٌذ، ثشگضاسی ٍ اػالم ًتبیج آصهَى آًالیي  حضَسی ًیؼتٌذ هی

 .ًیض ّوبٌّگ ٍ ّوضهبى ثب آصهَى اصلی اػت
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 :وام در آزمًنتخفیفات ثبت   تعرفه

 (درصذ 03سقف ) :تخفیفات زماوی -الف

 دسصذ 20: ثجت ًبم دس فصل ثْبس -1

 دسصذ 30(: خشداد 20)ثجت ًبم دس سٍص ّوبیؾ ثضسگ دپبستوبى  -2

 دسصذ 10: ثجت ًبم دس فصل تبثؼتبى -3

 دسصذ 0: ثجت ًبم دس فصل پبییض -4

 (درصذ 03تا سقف ) :سایر تخفیفات -ب

 دسصذ 10: ّبی حضَسی هَػؼِ کالعداًـجَیبى  -1

 دسصذ 10: ّب ی ؿْشػتبىّب ثجت ًبم دس ًوبیٌذگی -2

ّب ّیچ گًَِ تخفیفی ثِ داًـجَیبًی کِ  ی آصهَى ثؼذ اص اتوبم هْلت ثشای ثجت ًبم اٍلیي هشحلِ: تزکش

 :ثَدی ثجت ًبم ثِ صَست صیش خَاّذ  گیشد، ٍ تؼشفِ ثخَاٌّذ ثبقی هشاحل سا ثجت ًبم کٌٌذ تؼلق ًوی

 تَهبى 280000  (گیشد ثِ ایي ثجت ًبم تؼلیق هی فقظ  ی تخفیفبت کلیِ)هشحلِ 9

 تَهبى 265000        هشحل8ِ

 تَهبى250000        هشحل7ِ

 تَهبى235000        هشحل6ِ

 تَهبى220000        هشحل5ِ

 تَهبى205000        هشحل4ِ

 تَهبى190000        هشحل3ِ

 هبىت150000َ        هشحل2ِ

 تَهبى100000         هشحل1ِ

 

 تَهبى 150000     ّضیٌِ ثجت ًبم آصهَى آًالیي
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 :جًائس شرکت کىىذگان در آزمًن مهىذسی صىایع مًسسه بیىش

ّبی هٌْذػی صٌبیغ ٍ ػیؼتن هَػؼِ ثیٌؾ، جَائض ٍ ّذایبیی  ثشای تقذیش اص ؿشکت کٌٌذگبى دس آصهَى

 :ثِ ؿشح صیش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

 MVMیک دستگاٌ خًدري     کبسؿٌبػی اسؿذ ػشاػشی ی اٍل آصهَى ستجِ -1

 یک عذد لپ تاپ  کبسؿٌبػی اسؿذ ػشاػشی ّبی دٍم تب ًْن آصهَى ّش یک اصستجِ  -2

 یک عذد ديربیه دیجیتال    هشحلِ آصهَى آصهبیـی ًِستجِ اٍل ّش یک اص  -3

 

 :تزکشات

 .اًجبم خَاّذ ؿذ 1390خشداد ػبل اّذای جَائض دس ّوبیؾ ثضسگ دپبستوبى دس  -1

 .ّبی آصهبیـی ثجت ًبم کشدُ ثبؿٌذ هشحلِ آصهَى ًِجَائض فقظ ثِ افشادی تؼلق هی گیشد، کِ دس ّش  -2

تش اص یک ثبس ستجِ اٍل ؿَد فقظ یک ثبس ثِ ٍی ّذیِ دٍسثیي  ّبی آصهبیـی ثیؾ اگش فشدی دس آصهَى  -3

 .ؿَد دادُ هی

گیشد کِ ستجِ هیبًگیي  دس داٍعلجبى هَػؼِ ثبؿذ، خَدسٍ ثِ فشدی تؼلق هیاگش ثیؾ اص یک ستجِ اٍل  -4

 .ّب ثبالتش ثبؿذ ٍی دس آصهَى

 :ّب آصهَى ثٌذیصهبى 

 

 اٍل 6/1  14/8/1389  آصهَى اٍل -1

 دٍم 6/1  28/8/1389  آصهَى دٍم -2

 ػَم 6/1  12/9/1389  آصهَى ػَم -3

 ًیوِ اٍل  19/9/1389  آصهَى چْبسم -4

 چْبسم 6/1  3/10/1389  هَى پٌجنآص -5

 پٌجن 6/1  17/10/1389  آصهَى ؿـن -6

 ؿـن 6/1  1/11/1389  آصهَى ّفتن -7

 جبهغ اٍل  8/11/1389  آصهَى ّـتن -8

 ػبصی ثب کٌکَس ػشاػشی ؿجیِ  22/11/1389  آصهَى ًْن 9

 



 

6 
 

:ها بًدجه بىذی آزمًن  

 هجبحث تقؼین ثٌذی ػٌَاى دسع

 آمار ي احتماالت 
 :عشاح

 دکتر مجیذایًزیان

 3ٍ2: ضشیت

 20:تؼذاد ػَاالت

 احتوبل ؿشعی ٍ تصبدفی، اصَل احتوبل، آًبلیض تشکیجی اٍل 6/1

 هتغیشّبی تصبدفی پیَػتِ، هتغیشّبی تصبدفی دٍم 6/1

 هتغیشّبی تصبدفی ثب تَصیغ تَام، اهیذسیبضی، قضبیبی حذی ػَم 6/1

 ای ای، ثشآٍسد ًقغِ ًوًَِّبی  آهبس تَصیفی، تَصیغ چْبسم 6/1

 ی، آصهَى فشض ا ثشآٍسد فبصلِ پٌجن 6/1

 تخلیل ٍاسیبًغ، سگشػیَى ٍ ّوجؼتگی ؿـن 6/1

 تحقیق در عملیات
 :عشاح

 سرشت استاد زاهذی

 0ٍ  2: ضشیت

 20: تؼذاد  ػَاالت

 هجبًی سیبضیبت، ججش خغی، حل ٌّذػی ٍ هفبّین اٍلیِ اٍل 6/1

 ّب، سٍؽ ػیوپلکغ ٍ سٍاثظ هشثَط ثِ جذٍل ػیوپلکغ ؿؼبعّب ٍ  جْت دٍم 6/1

 ػَم 6/1
، (ثضسگ، دٍفبصی، تک هتغیش هصٌَػی M)هتغیشّبی هصٌَػی

 دٍسافتبدگی ٍ قبػذ هوبًؼت اص دٍسافتبدگی

 دٍگبى چْبسم 6/1

 تحلیل حؼبػیت پٌجن 6/1

 ؿـن 6/1
ٍ  داس، ؿجکِ حول ػیوپلکغ اصالح ؿذُ، ػیوپلکغ هتغیشّبی کشاى

 (آؿٌبیی)، ثشًبهِ سیضی ػذد صحیح(آؿٌبیی)ًقل 

 ریاضی عمًمی

 (2ي 1) 
 :عشاح

 استاد آقاسی

 3ٍ  3: ضشیت

 20: تؼذاد  ػَاالت

 اٍل 6/1
سٍؽ ّبی هحبػجِ هـتق،خظ )تبثغ،حذ ٍپیَػتگی ٍ هـتق

 (هوبع ٍ قبئن،هـتقبت هشاتت ثبال

 .کبسثشدّبی هـتق،اًتگشال ّبی ًبهؼیي ٍ هؼیي دٍم 6/1

 ػَم 6/1
اًتگشال ّبی ًبػشُ ،تبثغ گبهب ٍ ثتب،کبسثشدّبی اًتگشال،اػذاد 

 .هختلظ،هختصبت قغجی،دًجبلِ ّب

 چْبسم 6/1
،ٌّذػِ تحلیلی ٍ ججش (ػذدی،تَاًی،تیلَس ٍ هک لَسى)ػشیْب

 .خغی ،ػغح ٍخن

 پٌجن 6/1
حذ ٍ پیَػتگی ٍ هـتق ٍ کبسثشدّبی )تَاثغ ًذ هتغیشُ

 .اًتگشال دٍ گبًِ(آى

 ؿـن 6/1
قضبیبی گشیي ٍ )اتگشال ػِ گبًِ،اًتگشال سٍی خن ػغح 

 (.اػتَکغ ٍ دیَسطاًغ
ّبی اقتصبدی اجتوبػی ٍ ػپغ هذیشیت ػیؼتن  دس قؼوت ضشیت، ثِ تشتیت اص ساػت ثِ چپ ضشیت ػیؼتن: تزکش* 

 .ٍسی آهذُ اػت ثْشٍُ
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 هجبحث تقؼین ثٌذی ػٌَاى دسع

معلًمات عمًمی 

 مذیریت
 :عشاح

 پرچدکتر 

 2ٍ  0: ضشیت

 20:تؼذاد ػَاالت

 اٍل 6/1
، خالقیت (کالػیک، ًئَکالػیک، کوی)کلیبت، هکبتت هذیشیت

 (ادساک، فشٌّگ)ٍ ًَآٍسی، سفتبس ػبصهبًی 

 دٍم 6/1
، تجضیِ (ّبی ًَیي ػیؼتوی ٍ اقتضبیی، دیذگبُ)هکبتت هذیشیت 

 (تضبد، تغییش ٍ ثْجَد ػبصهبًی)ٍ تحلیل ػیؼتن، سفتبس ػبصهبًی 

 ، هذیشیت هبلی(سیضی اػتشاتظیک هجبًی، ثشًبهِ)سیضی تصوین گیشی، ثشًبهِ ػَم 6/1

 ، استجبعبت، کلیبت اقتصبد(هجبًی، عشاحی ٍ ػبختبس)ػبصهبًذّی  چْبسم 6/1

 ، کٌتشل، ثبصاسیبثی ٍ هذیشیت ثبصاس(ّذایت ٍ ػشپشػتی)سّجشی  پٌجن 6/1

 ؿـن 6/1
عشاحی ؿغل، هذیشیت )اًؼبًی ، هٌبثغ (هجبًی، کلیبت)اًگیضؽ 

 ، هذیشیت تَلیذ ٍ ػولیبت(هٌبثغ اًؼبًی

 زبان عمًمی
 :عشاح

 دهذشتیاستاد 

 3ٍ  2: ضشیت

 15: تؼذاد  ػَاالت

 .ؿَد دس ّش هشحلِ اص توبهی هجبحث ػَال هغشح هی

 زبان تخصصی
 :عشاح

 مهىذس وعمتی

 3ٍ  2: ضشیت

 15: تؼذاد  ػَاالت

 .ؿَد ػَال هغشح هیدس ّش هشحلِ اص توبهی هجبحث 

 بروامه وًیسی

 کامپیًتر
 :عشاح

 مهىذس فردمىش

 0ٍ  2: ضشیت

 15: تؼذاد  ػَاالت

 ّب ّبٍ حلقِ خشٍجی،ؿشعیٍ  ٍسٍدی ػولگشّبٍ ػجبسات، دػتَسات:صثبى پبػکبل اٍل 6/1

 ّب، تَاثغ دس صثبى پبػکبل ّب، سؿتِ ّب، آسایِ هجوَػِ: صثبى پبػکل دٍم 6/1

 ػَم 6/1
ػولگشّب ٍ ػجبسات، دػتَسات ٍسٍدی ٍ خشٍجی، :Cصثبى 

 ّب، تَاثغ ّب ٍ سؿتِ دػتَسات کٌتشلی، آسایِ

 چْبسم 6/1
ػولگشّب ٍ ػجبسات، دػتَسات ٍسٍدی ٍ خشٍجی، : صثبى فشتشى

 ّب، تَاثغ ّب ٍ سؿتِ دػتَسات کٌتشلی، آسایِ

 پٌجن 6/1
ػولگشّب ٍ ػجبسات، دػتَسات ٍسٍدی ٍ خشٍجی، : صثبى ثیؼیک

 ّب، تَاثغ ّب ٍ سؿتِ ػتَسات کٌتشلی، آسایِد

 (ثبیٌشی، اکتبل،دػیوبل،ّگضاد دػیوبل)هجبًی کبهپیَتش، هجٌبی اػذاد  ؿـن 6/1
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 مىابع آزمًن

 آمار ي احتماالت مهىذسی: 

 (2ٍ  1جلذ )آهبس ٍ احتوبالت هٌْذػی، دکتش هجیذ ایَصیبى، اًتـبسات تشهِ  -1

 جضٍُ کالػی دکتش ایَصیبى -2

 در عملیات تحقیق: 

 تحقیق دس ػولیبت، هبصیبس صاّذی ػشؿت، اًتـبسات ًگبُ داًؾ -1

 ، هبصیبس صاّذی ػشؿت، اًتـبسات پَساى پظٍّؾ(هجوَػِ تؼت)تحقیق دس ػولیبت -2

 معلًمات عمًمی مذیریت: 

 هذیشیت ػوَهی، الَاًی، ًـش ًی -1

 هجبًی ػبصهبى، سضبییبى، ػوت -2

 اًتـبسات کتبثخبًِ فشٌّگهؼلَهبت ػوَهی هذیشیت، پشچ،  -3

 ریاضی: 

 کتبة چْبس جلذی اػتبد آقبػی، اًتـبسات ًگبُ داًؾ -1

 زبان: 

 صثبى تخصصی هٌْذػی صٌبیغ، هٌْذع ًؼوتی، اًتـبسات ًگبُ داًؾ -1

 

 


