
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 دروس مختلف كتابچه نمونه سواالتدانلود 

 جواب  باپيام نور

www.PNUEB.com 



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 
 وارد كردن – چسباندن نيمسالهاي مختلف يك درس به يكديگر –مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس 

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .

www.PNUEB.com 
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