
خطاببهدبیرانودانشآموزان

انتشارات مشاوران آموزش ناشر تخصصی کتب علوم انسانی و عمومی با هدف ارتقاء سطح علم و دانش و بهبود 
کیفیت ارائه مطالب مرتبط با این رشته در نظر دارد از نظرات و پیشنهادات دانش آموزان و دانش پژوهان عزیز 
از سراسر کشور استفاده نموده و با همکاری آنان از همین حاال زمینۀ ارتقاء و رشد هرچه بیشتر سطح دانش 
آینده سازان کشور در رشتۀ علوم انسانی را فراهم نماید. بدیهی است که ما در آغاز یک مسیر طوالنی هستیم 

و با هدف گذاری و استفاده از ایده های خالقانه دانش آموزان می توانیم رسیدن به مقصد را تسریع بخشیم. 
ارزشمندترین ثمره ای که از تالش های بی وقفۀ همکاران ما طی دو دهۀ اخیر حاصل شده است، رضایت مندی 
فزایندۀ دانش آموزانی است که با انگیزه دهی و اعتماد به ما از طریق استقبال از آثار و تألیفات ما و دستیابی به 

موفقیت های چشم گیرتان بدست آمده است.
انتشارات مشاوران آموزش، با هدف آموزش و ارائۀ روش های کاربردی در یادگیری، اقدام به چاپ تجربیات 
مؤلفان خود کرده است. در تمامی آثار این مؤسسه، صرفًا درسنامه و ارائۀ تست مد نظر نبوده، بلکه »یادگیری« 
دانش آموزان از اهداف این انتشارات است. به این منظور در جای جای آثار این مؤسسه، روش یادگیری و حل 

ابهامات ذهنی، به چشم می خورد. امید است مقبول نظر شما عزیزان قرار گیرد. 

کتاباقتصادجامعکنکورنظامجدید

سخنیبادانشآموزان

ویژگی های مهم کتاِب حاضر:

با استفاده از این کتاب می توانید ریاضیات مورد نیاز برای حل مسائل اقتصاد را فرا گیرید. می دانیم که مسائل 
اقتصاد نیاز به ریاضیات مرتبط دارد بنابراین می توانید با فرمول های مرتبطی که در این کتاب ارائه شده، مسائل 
را حل کنید. درسنامه های طبقه بندی شدۀ جامع و کامل به زبان ساده، از دیگر ویژگی های این کتاب است. عالوه 
برآن، 785 پرسش چهارگزینه ای با توجه به تمام مطالبی که قابلیت طراحی تست دارند آورده شده است. چینش 
هدف دار تست ها که یادگیری تست ها را یکی پس از دیگری برای شما آسان می کند در این کتاب دیده می شود 
و در نهایت  مشاورۀ درسی و مرور جمع بندی تک تک فصول از ویژگی های بارز  این کتاب است که شما را برای 

آزمون های آزمایشی آماده می کند. 

انسانیها
تاآخرهمراهشماهستیم  
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