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ی ی اٍل حاصل ضیًَُظش هفَْهی بسیاس ساصهاى یافتِ ٍ هٌسجن است ٍ دس دسجِ ضیوی آلی اص   

ّای دسسی آلی جذیذ است. با ایي ٍجَد دس هکاًیسوی اتخار ضذُ تَسظ تواهی ًَیسٌذگاى کتاب

ي حال حاضش هطکالت هستوشی بشای بسیاسی اص داًطجَیاى ٍجَد داسد. ها بش ایي باٍسین کِ ای

ّای هذاٍم ٍ سٍصاًِ یادداضت ی. اٍلیي آًْا ًیاص بِ هغالؼِاًذهطکالت هٌبؼث اص دٍ هٌبغ ػوذُ

ّای دسسی ّوشاُ با دس اختیاس داضتي هذاد ٍ کاغز است. دٍهی بِ هاّیت سلسلِ ّا ٍ کتابسخٌشاًی

آلی سا است. بسیاسی اص داًطجَیاى سشیغ ٍ بِ سادگی ضیوی  هشاتبی ٍ هٌسجن ضیوی آلی هشبَط

-شبِجپزیشی اص ّواى اٍلیي تضاى اص پیًَذ، ساختاس ٍ ٍاکٌصکٌٌذ بِ ایي دلیل کِ ضٌاختفشاهَش هی

اًذ. هؼوَالً هفاّیوی ّواًٌذ ّا سا فشاهَش کشدُکِ بِ سادگی آىضاى اص ضیوی آلی ضؼیف بَدُ یا ایي

دسسی سال اٍل  یشًاهِّای لَیس، ّیبشیذاسیَى ٍ سصًٍاًس بخطی اص بایضٍهشی ساختاسی، فشهَل

گزاسی آلی ّوشاُ کٌٌذ. بایستی سشیؼاً بِ ًامّستٌذ ٍ ًمص بسیاس هْوی دس ضیوی آلی جذیذ ایفا هی

تسلظ پیذا کشد. ّذف ایي هتي کَتاُ کوک بِ داًطجَیاى   "دادى الکتشٍىّل"ّای حیاتی با هْاست

ّا بشای یا کوک بِ یادگیشی آىی دسس ضیوی است جْت هشٍس هفاّین هْن هشبَط بِ اٍلیي دٍسُ

ضًَذ. ها هصون پزیش باضذ، ایي هفاّین دس بغي ضیوی آلی بیاى هیاٍلیي هشتبِ است. ّش جا کِ اهکاى

یاتص ئگزاسی با بشخی اص جضعَس توام ٍ کوال ّستین. ًاماستفادُ اص آى بِ ٍ دادى الکتشٍىّل اسائِبِ 

ّایی سا کِ تصَس کِ داًطجَیاى بتَاًٌذ بخصد عَسیضَضَد اها بِ چٌذ لسوت تمسین هیبیاى هی

-تشی داسد بِ ساحتی هطخص کٌٌذ. دس فصل آخش همذهاتی ساجغ بِ هکاًیسنکٌٌذ، اّویت بیصهی

باص لَیس، -هثل ضیوی اسیذ-ی بسیاسی اص هفاّین بیاى ضذُ دس فصَل لبلی استّایی کِ دس بشداسًذُ

ّا، اثشات استخالف، ساختاس، ّای پیًَذی ٍ الکتشًٍگاتیَیتًِتالپی، اًشطیآلَاًیي سشػت، تغییشات 

ضَد. بٌابشایي ایي ِ هیئدادى الکتشٍى، اساضیوی فضایی ٍ البتِ تصَس حشکت الکتشٍى اص عشیك هذل ّل

ّای ی تجضیِ ٍ تحلیلدّذ ٍ دس بشداسًذٍُ هفاّین سا ًطاى هی ّافصل اسصش اًَاع خاصی اص استذالل

لبل اص ضشٍع یا تشجیحاً دس  باضذ. کتاب بِ هٌظَس هغالؼِّای دسسی آلی ًویکتاب هتذاٍل هَجَد دس

ی ضیوی آلی عشاحی ضذُ است ٍ ّوچَى پلی بیي ضیوی همذهاتی ٍ ضیوی آلی است. اص ضشٍع دٍسُ

جایی کِ ایي کتاب بشای یادگیشی تؼاهلی ٍ خالق عشاحی ضذُ است، الصم است کِ داًطجَ ّش آى

لت هغالؼِ کٌذ، پَضطی سٍی پاسخ لشاس دّذ تا توایلص بشای حتی صیش چطوی ًگاُ سؤال سا بِ د

کشدى بِ پاسخ سؤال ّن اص بیي بشٍد. بؼذ اص بشسسی دلیك ّش سؤال با استفادُ اص للن ٍ کاغز، پاسخ سا 

ًگاُ کشدُ ٍ هَسد بشسسی لشاس دّیذ. دس ایي پلِ بیي ضیوی همذهاتی ٍ ضیوی آلی تالش جذی بشای 

ّای آلی لشاس کِ صشفاً دس هؼشض اًَاع هختلفی اص ٍاکٌصجای آىس هَضَػاتی داسین کِ  خَاًٌذُ بِهشٍ

 گیشد، بِ هغالؼِ آًْا دس کتاب اداهِ دادُ ٍ سٍی هفاّین هْوتش هتوشکض ضَد.
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