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ّوکاساى ػضیض
سالم ٍ اسادت؛
دس سایِ لطف ٍ یاسی حضشت حق ،هساتقِ کتاتخَاًی تا ًام “هساتقِ ای تشای

آشٌایی تا احکام ًواص جواػت ٍ

ًواص جوؼِ سا اص کتاب “ احکام ًواص جواػت ٍ ًواص جوؼِ هطاتق تا ًظش دُ تي اص هشاجغ ػظام تقلیذ ”اثش اسصشوٌذ
استاد ػلیشضا کیقثادی هحضشتاى تقذین ًوَدُ ٍ صادقاًِ ػشض هی کٌین کِ ایي هساتقِ ٍ تقذین ّذایای ٍیژُ تِ
تشگضیذگاى سا تِ ػٌَاى ٍسیلِ ٍ تْاًِ ای تشای “سًٍق گشفتي هطالؼِ ٍ فکش کشدى

ٍ یادآٍسی تا احکام هٌظَس ”

اًتخاب کشدُ این .اهیذٍاسین تا هطالؼِ ایي کتاب دس ایي فشیضِ هْن ٍالْی دس صًذگی اص آثاس ٍ تشکات هؼٌَی آى
تشخَسداس شَین.
ّواى طَسکِ اهشٍصُ پیششفت صًذگی ٍ ّوچٌیي سفاُ جاهؼِ تششی ٍام داس فکش ٍ اًذیشِ ّست ،پیششفت سٍحاًی
ٍ هؼٌَی تششیت ّن ًیاصهٌذ اًذیشیذى دس هتَى دیٌی ٍ هؼشفتی ّست.
ٍ چِ صیثا ٍ تجاست کِ طشاحی ٍ تشگضاسی “هساتقِ ای تشای فکش کشدى ” دس ایام اٍقات فشاغت دس فصل تاتستاى
آغاصکٌین ٍ ّوچٌیي تجاست کِ کتاب هَسد هساتقِ ٍ هطالؼِ اص ًَشتِ جات

شخصیتی تشجستِ تا آشٌایی اص

ػلَم دیٌی است ًَشتِ شذُ تاشذ کِ کتاب ایي استاد ػضیض “تی استثٌاء” ها سا تِ فکش ٍ اًذیشِ ٍا هی داسد.
تَجِ ّوکاراى گراهی را بِ ًکات زیر جلب هی ًوائین:

 - 1ایي هساتقِ فقط ٍیژُ ی ّوکاساى گشاهی ٍّوسشاى تضسگَاس آًْا دس ششکت آب ٍ فاضالب استاى
کشهاًشاُ هی تاشذ
 - 2ثثت ًام ّوکاساى ٍ ّوسشاى ّوکاساى اسجوٌذهاى تشای ششکت دس هساتقِ ،تاػث افتخاس ٍ هَسد
استقثال هی تاشذ.
 - 3هساتقِ دس دٍ تخش سَال ّای چْاس گضیٌِ ای (  ۲۰سؤال) ٍ تششیحی (  ۳۰سؤال) تشگضاس شذُ ٍ اص
هجوَعِ “اهتیاص  ۲آصهَى گضیٌِ ای ٍ تششیحی” تشگضیذگاى اًتخاب خَاٌّذ شذ.

 - 4سؤال ّای چْاس گضیٌِ ای ّش کذام یک اهتیاص ٍ سؤال ّای تششیحی ّش کذام دٍ اهتیاص داسد.
 - 5تِ ّش سِ پاسخ ًادسست تِ سؤال ّای چْاس گضیٌِ ای یک اهتیاص هٌفی تؼلق هی گیشد.
 - 6اًتخاب جَاب اص سطش اٍل هطلةِ هشتَطِ دسکتاب ،سثکی اشتثاُ دس پاسخ گَئی تَدُ ٍ چِ تسا
تاػث پاسخ ًادسست تِ سَال شَد .شایستِ است توام هطلةِ هشتَطِ (ّش چٌذ کِ تیش اص یک
صفحِ تاشذ) حذاقل  ۲تاس هشٍسِ کاهل شذُ ٍ سپس تطَس دقیق ٍ کاهل ،جَاب ًَشتِ شَد .تذیْی
است پاسخ ًاقص ،سثةِ اهتیاص ًاقصی هی شَد.
ّ - 7وچٌیي ػضیضاى ششکت کٌٌذُ سا تِ خَاًذى کاهل ٍ تا دقت “ّوِ ی کتاب” دػَت هی کٌین .چِ
تسا اص هقذهِ کتاب ٍ پاٍسقی ّا تِ جْت ایي کِ ًکتِ ّای هؼشفتی داشتِ اًذ ،سؤال طشح شَد.
 - 8آى چِ دس کتاب “ احکام ًواص جواػت ٍ ًواص جوؼِ ” اثش گشاى قیوت استاد کیقثادی آهذُ ،هیضاى ٍ
هؼیاس سٌجش خَاّذ تَد ٍ تِ جَاب ّای تشگشفتِ اص کتاتْای دیگش ّش چٌذ دسجای خَد دسست
تاشذّ ،یچ اهتیاصی تؼلق ًوی گیشد.
 - 9دس پاسخ تِ سؤال ّائی کِ دس آى “ًظش استاد کیقثادی “خَاستِ شذُ کاهال دقت شَد تا فقط ًظش
استاد کیقثادی ًَشتِ شَد ًِ ًظش دیگشاًی کِ دسکتاب ،رکشی اص آى تِ هیاى آهذُ است.
تِ ٌّگام ثثت ًام ،تِ ػضیضاى ششکت کٌٌذُ دس ایي هساتقِ دس صَست توایل “کتاب هزکَس”
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تصَست فایل دس اختیاس ّوکاساى قشاس خَاّذ گشفت.
 - 11اهکاى دستشسی دیجیتالی تِ کتاب هساتقِ تشای ػالقِ هٌذاى تِ ًشاًی صیش ٍجَد
داسد www.abfaksh.irقسوت ساهاًِ ّا دس پَستال اهَس فشٌّگی تخش هساتقِ قاتل دسیافت
است.
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ّشت ًفر اٍل از شرکت کٌٌدگاى ارجوٌد کِ بیشتریي اهتیاز را کسب کٌٌد ّر کدام

 1هیلیَى ریال جایسُ ًقدی
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تِ ًفشات ًْن تا دٍاصدّن ّشکذام هثلغ  500000سیال تقذین هی گشدد.
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ّوکاساى گشاهی کِ هایل تِ ششکت دس هساتقِ هی تاشٌذ ،جْت ثثت ًام ٍ دسیافت

فایل

کتاب ،تِ آقایاى حشوت الِ قصشی ٍ تْضاد هثاسکی دس دفتش سٍاتط ػوَهی ٍ ا هَس فشٌّگی هشاجؼِ ٍ
یا تا شواسُ تلفي  09183327159-38237601تواس تگیشًذ.

 - 15آصهَى تصَست حضَسی دس دٍ سٍص یک سٍص تشای آقایاى ٍ یکشٍص تشای خاًن ّا دس ساػات غیش
اداسی تشجیحاً  17ػصش دس هحل ششکت آب ٍ فاضالب استاى کشهاًشاُ تشگضاس هی شَد.
- 16صهاى آصهَى  :سِ شٌثِ  24هشداد تشای آقایاى ٍچْاسشٌثِ  25هشداد تشای خاًن ّا
 - 17تیاسی حضشت حق ،دس پایاى ًیوِ دٍم شْشیَس هاًُ ،ام تشگضیذگاى هساتقِ اػالم خَاّذ شذ.

