
 

 

 

  

   

 بسته رایگاندومین 

    99سواالت آزمون استخدامی فراگیر هشتم سال 

 (  پنجمگروه )

 به همراه پاسخ تشریحی

 

 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام 

Www.IranEstekhdam.Ir 

 @iranestekhdam.ir                                                  استخدام:     رانی ا نستاگرام یا

 @iranestekhdam_ir                                                      استخدام:        رانی ا تلگرام 

 Www.Dl.iranestekhdam.ir                                  استخدام:   ران ی ا لیفا  فروشگاه

         Www.Ketab.iranestekhdam.ir                           استخدام: رانیکتاب ا فروشگاه

 مهم اخطار
لذا  ؛  نزد وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران ثبت گردیده    978- 600- 448- 596- 8به شماره شابک    فایلاین  محتوای  

ه  دستکاری در محتوای آن مانند حذف آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا اضافو  تغییر  یا فروش؛    کپی برداریهرگونه  

پیگیرد قرار    بدون اطالع قبلی از طریق مبانی قانونی تحتمتخلف  و  غیر مجاز بوده  کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر؛  

 خواهد گرفت. 

 

 Www.IranEstekhdam.Ir 

http://www.iranestekhdam.ir/
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
http://www.dl.iranestekhdam.ir/
https://www.ketab.iranestekhdam.ir/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1399 یآزمونها ینیبسته تضم یمعرف
  نی تامشامل دانشگاه علوم پزشکی )نوبت صبح و عصر(،  99جهت تهیه بسته کامل همه سواالت و آزمونهای استخدامی سال 

، (2و  1شامل گروه )وزارت بهداشت   ، فراگیر هشتم )شامل گروه دوم، پنجم و ششم(،اجتماعی شرکت کار و تامین ،یاجتماع

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید: کت پتروشیمی هنگام و آپادانا آرین)مقطع دیپلم و لیسانس(، شر مریپل یدشرکت 

 اینجا کلیک نمایید

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
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  99سال  هشتمی فراگیر آزمون استخدام یسواالت عموم 

 به همراه پاسخ تشریحی سواالت
(پنجم گروه)

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول: 

 

 I.C.D.Lفنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 

  تعبیه نشده است؟ Slot(، یک Computer Caseبرای کدام یک از اجزای زیر، در پشت کیس کامپیوتر )  -1

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Video Card                      2  )CPU                              3  )Network Card                              4  )Modern 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

.  داد   جای آنها  داخل  را  چیزی  توانمی   که  هستید  آن  روی  شیار  چندین  وجود  متوجه بیاندازید،  نگاهی  خود  تاپ  لپ  و  کامپیوتر  مادربورد  به  اگر

  اسالت   کرد،  نصب  آنها  داخل  را  …  و  یو   پی  سی  گرافیک،  کارت  رم،  مانند   جانبی  هایکارت  توانمی  و  دارند  قرار  مادربرد  روی  که   شیارهایی  به

 . گویندمی

 

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام یک از موارد زیر، بر روی کارایی یک سیستم کامپیوتری تأثیرگذار است؟  -2

 ( سرعت اینترنت ROM                                     2اندازه حافظه  (  1

 ( سرعت پردازنده مرکزی 4           افزارها                       ( توسعه دهنده نرم3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

.  رودمی   شمار  به  هاآن  ترینمهم   اما  نیست؛  رایانه  پردازشی  واحد  تنها  شود،می   یاد  رایانه  مغز  عنوان  با  آن  از  که(  CPU)   مرکزی  پردازش  واحد

  RAM  از  را  دستوری  هایداده   یوپی سی .  دارد  عهده  بر  را  هابرنامه   اجرای  و  محاسبات  اقدامات،  که  است  رایانه  از  بخش  آن  واقع  در  یوپیسی

  و  تبلت هوشمند، گوشی تا گرفته تاپلپ  و رایانه از هادستگاه  اقسام و  انواع در یوپیسی . دهدمی تحویل و کندمی  پردازش و کدگشایی دریافت،

  اجرای   برای  افزارهاسخت   سایر  با  و  گیردمی  قرار  هادستگاه   اصلی  بورد  روی  شکلمربع   معموال  و  کوچک  یتراشه  این.  دارد  وجود  هوشمند  تلویزیون

 . است   تعامل  در  شما  یرایانه 
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟  Windows 7سازی یک فایل در سیستم عامل دلیل فشرده -3

1) Save Space                                              2 )Repair 

3  )Share                                                          4  )Improve Visualization 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  از   استفاده  با.  باشد  فعال  آن  در  فایل  سازی  فشرده  به  مربوط  attribute  آن  در  که  است  فایلی  Compressed  یا  فشرده  فایل  یک  ساده  زبان  به

compressed attribute   هارد   فضای  در   ترتیب  همین  به  و  کرد  تبدیل  کوچکتر  حجم  با  هایی  فایل   به   را  بزرگتر  حجم  با  هایی   فایل  میتوان 

 .کرد  جویی  صرفه  دیسک

 

  شود؟ ، فعال کردن گزینه نشان داده شده در  شکل زیر، باعث خودکارسازی عملکرد کدام ابزار میWord 2013افزار  در نرم  -4

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )AutoCorrect 

2 )Spelling Checker 

3 )Language Detection 

4 )Translation 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 . باشد  می  نوشتن  هنگام  در  امال  بررسی  قابلیت  سازی  فعال  برای   Check spelling as you typeی  گزینه

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟Excel 2013افزار در نرم N (TRUE)حاصل تابع  -5

1  )NAME?#                                           2  )0 

3  )1                                                          4  )VALUE!  # 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 : شودمی  حاصل  ذیل  حاالت  از  یکی  باشد  صورت  چه  به  ورودی  اینکه  به   بسته  و  کندمی   دریافت  ورودی  یک

 . بود  خواهد  ورودی  عدد  همان  با  برابر  نیز  خروجی   باشد،  عدد  با  برابر  ورودی  اگر

 . بود  خواهد  1  عدد  با  برابر  خروجی  باشد،  TRUE  با  برابر  ورودی  اگر

 . بود  خواهد  زمان  یا  تاریخ  آن  با  معادل  عدد  با  برابر  خروجی  باشد،  زمان  یا  تاریخ  با  برابر  ورودی  اگر

 بود   خواهد  خطا  نیز  خروجی  باشد،  خطا  ورودی  اگر
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 . است  صفر  با   برابر  N  تابع  خروجی  موارد  سایر  در

 

نرم  -6 به شکل زیر در  توجه    ، کدام مورد صحیح است؟ Excel 2013افزار  با 

(Www.iranestekhdam.ir) 

 Sheet 1در کاربرگ    A5ذخیره یک مقدار ثابت در سلول  (  1

 Sheet 1در کاربرگ    A5کپی مقدار موجود در سلول  (  2

 Sheet 1در کاربرگ    A5لینک به سلول  (  3

 sheet 1های کاربرگ  در تمام فرمول  A5استفاده از مقدار موجود در سلول  (  4

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 صفحه  هر  به  سریع  دسترسی  و  فایل  هر  در  شده  ذخیره  هایسلول   در  موجود  مقادیر  اکسل،  فایل  چند  میان  ارتباط  برقراری  یعنی   کردن  لینک

(Sheet  )است  اکسل  مختلف  هایفایل  در . 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) شود؟برای کدام منظور استفاده می  Run، از ابزار Access 2013افزار در نرم -7

 ( ایجاد چند جدول Query                                                                2اجرای  (  1

 ( ایجاد یک جدول 4                                      ( اجرای یک برنامه جدید               3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

Run commands یک هر اجرای برای. کنیم اجرا را  فایل  یا برنامه یک مستقیم  صورت به تا دهند می را امکان این ویندوز  عامل سیستم در 

(  Run)  اجرا  یا(  View)  نمایش  های گزینه  از  یکی  ها،کوئری   Design  یا  طراحی  برگه  در  Result  بخش  از  است  کافی  شده،  ایجاد  هایکوئری   از

 در  نمایش  قابل  نتیجه  همیشه  کوئری،  یک  اجرای  است  ممکن  زیرا  کنیم،می   استفاده  اجرا  برای  Run  دکمه  از  مواقع  اکثر  در  البته .  کنید  کلیک  را

 . باشد  نداشته  را  جدول  یک

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم: 
 

 آمار مقدماتی ریاضی و 
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

ساده شده عبارت   -8
1

( √64
− √54

)(√5+ √6)
 (Www.iranestekhdam.ir) ؟، کدام است 

1  )√6 +  √5                                                            2 )−√64
−  √54                     

3  )√6 −  √5                                                           4 )√64
+  √54

 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ها  که عالمت وسط آنطوریکنیم، بهها کسری است، باید مخرج را گویا کنیم یعنی عبارت را در مخرج ضرب میبرای کسرهایی که مخرج آن

باید هم صورت را ضرب کنیم و هم مخرج را: تغییر یافته باشد.    

 1 

 ( √ 6 
4 

− √ 5 
4 )(√ 5 + √ 6 ) 

×
 ( √ 6 

4 
+ √ 5 

4 
)(√ 5 − √ 6 ) 

 ( √ 6 
4 

+ √ 5 
4 )(√ 5 − √ 6 ) 

 

=
 ( √ 6 

4 
+ √ 5 

4 )(√ 5 − √ 6 ) 

 ( √ 62 4 
+ √ 52 4 

)(5 − 6) 
=

 ( √ 6 
4 

+ √ 5 
4 )(√ 5 − √ 6 ) 

−(√ 6 − √ 5 ) 
= √ 6 

4 
+ √ 5 

4  

 

𝐲تابع        -9 =  𝐱2    دو واحد به سمت راست محور ،x    ها منتقل شده است. اگر در بازه[𝐚 , 𝐛]    مقادیر تابع جدید، کمتر از مقادیر ،

𝐲تابع   =  √ 2 − 𝐱  باشد، مقدارa + b  ؟کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir) 

1)  2-                         2 ) 3                         3 )−3            4  )2          

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ای که شرط سوال برقرار است  شود. با رسم دو تابع تنها بازهتبدیل می  y = (x–  2(2رود به  ها میxواحد به راست محور    2وقتی    2y = xتابع  

 باشد. [ می1,    2]

 

  ؟مجموع مربعات همان دو عدد کم کنیم، حاصل کدام استاگر دو برابر حاصل ضرب دو عدد زوج متوالی را از   - 10

(Www.iranestekhdam.ir) 

 عدد کوچیکتر (  4                                  2(  3                                4(  2عدد بزرگتر                                     (1

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کنیم: نویسیم و با توجه به اتحاد مربع مجموع دو جمله حل میگیریم و معادله را میدر نظر می   + 4xو     + 2xدو عدد زوج متوالی را  

(𝑥 + 2)2 + (𝑥 + 4)2 − 2[(𝑥 + 2) × (𝑥 + 4)] = (𝑥 + 2 − (𝑥 + 4))
2 

= (−2)2 = 4 
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 

×  2یک ماتریس   Aاگر     -11 ]باشد، از تساوی   2 
1 2
2 1]  𝐀 [

0 1
1- 0] =  [

2 2
1 کدام   Aهای ماتریس ، مجموع درایه [5/2

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟

1)  1                  2 ) 5/1                              3  )2            4  )5/0 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 آوریم: ها را به دست میها، مقدار درایهها و انجام عملیات بین آنبا توجه به ضرب ماتریس

[
1 2 
2 1 

] [
𝑎 𝑏 
𝑐 𝑑 

] [
0 1 

−1 0 
] = [

2 2 
1 2/5 ] ⇒ [

𝑎 + 2𝑐 𝑏 + 2𝑑
2𝑎 + 𝑐 2𝑏 + 𝑑

] [
0 1 

−1 0 
] = [

2 2 
1 2/5 ]

⇒ [
−𝑏 − 2𝑑 𝑎 + 2𝑐
−2𝑏 − 𝑑 2𝑎 + 𝑐

] = [
2 2 
1 2/5 ] ⇒ 𝑎 = 1, 𝑏 = 0, 𝑑 = −1, 𝑐 =

 1 

 2 
 

 

 )Www.iranestekhdam.ir(در جدول ناقص زیر، فراوانی نسبی دسته اول کدام است؟     -12

 دسته اول دوم  سوم  چهارم 

   c32/0 12 x +  8 X  فراوانی 

C b 22 a  فراوانی تجمعی 

1  )14/0                2  )11/0                           3  )09/0                        4  )18/0            

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :   

 آوریم: را به دست می  xهای اول و دوم، مقدار  ابتدا با توجه به فراوانی تجمعی دسته دوم که برابر است با مجموع فراوانی دسته

7x =   ⇒  22=   8x + x +  

 خواهیم داشت:    c. برای یافتن   = 22b   +12   =34شود و  می   = 7aکنیم. مثالً  سپس شروع به نوشتن مقادیر مجهول می

32 + 0/32𝑐 = 𝑐 ⇒ 𝑐 = 34 ÷
 68 

 100 
= 50 

 کنیم: یافتن فراوانی نسبی دسته اول، فراوانی آن را به فراوانی تجمعی تقسیم میاست و برای    50بنابراین فراوانی تجمعی برابر  

 7 

 50 
= 0/14                    

 

شود. تعداد  می  5/ 3جمع کنیم. میانگین برابر    1را نصف کرده و با    5ها به جز  است. اگر همه داده  8میانگین تعدادی داده برابر      -13

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟ها کدام استداده

1  )5                           2)   8                                3  )10                                    4  )4 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

http://www.iranestekhdam.ir/
http://www.iranestekhdam.ir/
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

با توجه به فرمول میانگین، در ابتدا داریم: 
 ∑ 𝑥𝑖 

𝑛 
𝑖=1 

 𝑛 
= 8    (1) 

 کنیم:ها را نصف و با یک جمع میسپس همه داده

 (∑
 𝑥𝑖 
 2 

𝑛−1 
𝑖=1 + 1) + 5 

 𝑛 
= 5/3 ⇒

 
 1 
 2 

∑ 𝑥𝑖 
𝑛−1 
𝑖=1 + (𝑛 − 1) + 5 

 𝑛 
= 5/3         (2) 

∑( خواهیم داشت:  1از رابطه ) 𝑥𝑖 
𝑛−1 
𝑖=1 + 5 = 8𝑛  ( به دست می2و با جایگذاری در رابطه ):آوریم 

 
 1 
 2 

 (8𝑛 − 5) + 𝑛 + 4 

 𝑛 
= 5/3 ⇒ 8𝑛 − 5 + 2𝑛 + 8 = 10/6 

 

،  A  ،Bهای  اند. اگر مرکز دستهاند، به صورت نمودار زیر نمایش داده شدهبندی شده های آماری که در چهار دسته طبقه داده    -14

C  وD   ها تقریباً کدام است؟باشد، میانگین داده 4و  3، 2، 1به ترتیب)Www.iranestekhdam.ir(  

 

 

1  )7/2                          2  )85/2                              3  )8/2                          4 )    75/2 

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کنیم. تقسیم می  360کنیم و حاصل را بر  ای که هر دسته در دایره به دست آورده را در میانگین دسته ضرب و با هم جمع میمیزان زاویه

 

 

 

 

http://www.iranestekhdam.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم: 
 

 زبان و ادبیات فارسی 
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟  درست «واژه دو  هر» معنی مورد، کدام  در  -15

 ( گرفتار :  عبوس)  –(  آرزو:  کام( ) 2                           (     دادن  رشد:  بالیدن)  –(  آسودگی:  آرمیدن( )1

 ( خروشنده :  ژیان)  –(  خیزش:  نهضت( )4                                    (   نشانه:  مظاهر)  –(  اندوهگین :  محزن( )3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 معانی درست: بالیدن: رشد کردن، عبوس: گرفته، مظاهر: پشتیبان و حامی   

 

 (Www.iranestekhdam.ir) اند؟ کدام زیر بیت  های آرایه  -16

 « است  نمانده  نور مرا  چشم تو رخ   از دور                کردم که  گریه بس ز  تو وداعِ هنگام»

 ایهام   -مجاز(  2                                  تناسب  ایهام  -استعاره  (1

 تشبیه   -اغراق(  4                                         تشبیه  -استعاره(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 گریه کردن نیز وجود دارد. . اغراق در  4ی  ترتیب باشد همین گزینه اما اگر کلی بگوید، گزینهاستعاره و ایهام تناسب. اگر به 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ آمده  «غلط» آن، مقابل در عبارت، کدام کنایی  مفهوم -17

 گشتن  رنگ  به  رنگ:  خوردن  روز  نرخ  به  نان ( 2                              نمودن  پاک  و  خالص:  نمودن  غربال  در  آب  (1

 توانایی  میزان:  بودن  حالّج  مرده  چند  (4                        اراده  عدم:  بودن  دیگری  دهان  و  دست  به  چشم  (3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ماند.آب در غربال کردن کنایه از کار بیهوده کردن است. آب در غربال نمی 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟ مفهومی قرابت  زیر،  بیت  با  بیت، کدام   -18

  «توان آزمود و  دید بتوان                       زیان   و سود گاه  به را  دوستان»

 دوست   نادان  از  به  دانا  دشمن                            نکوست  دانا  مردم  با  دوستی  (1

 نوش   اگر  است  زهر  اگر  بیاشامم                   محبوب  دست  از  هست  چه  هر  تا  بیا  (2

 اوست   عادت  و طبع  که  گو  سخن  آن                    دوست  بماند  تا  که  خواهی  دوست  (3

 درماندگی   و  حالی  پریشان  در               دوست  دست  گیرد  که  باشد  آن  دوست  (4

   4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام: 
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 حالی دست دوست را بگیرد. پریشان دوست واقعی آن است که در  
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ « غلط»  جمله، کدام نگارش -19

 . است  کتاب  دوست  بهترین  فراغت  ایّام  و  معاشرت  برای  ( 2          .است  کتاب  فراغت  ایّام  و  معاشرت  برای  دوست  بهترین  (1

 . است  فراغت  ایّام  و  معاشرت  برای  دوست  بهترین  کتاب   ( 4          .است  کتاب  فراغت  ایّام  برای  معاشرت  و  دوست  بهترین  (3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 از فعل ربطی بیاید و اجزا از یکدیگر جدا نیفتد. بهترین دوست برای معاشرت و ایام فراغت کتاب است. کتاب مسند است و بهتر آنکه پیش 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟ «غلط» مورد،  کدام در «خانواده هم» های  واژه - 20

 دوام   -امداد  -ممد(  2                           ضامن  -مضمون  -ضمن  (1

 مراقبت   -مراقب  -رقیب(  4                           مسعود  -سعید  -ساعد(  3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 خانواده نیست. هم ی مدد است و با ممد و امداد  دوام از ریشه

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ متفاوت  ،«ها واژه» کدام معنایی  رابطه -21

 روان   و  سلیس  -الغا  و  ابطال(  2                           مد  و  جزر  -طامع  و  قانع  (1

 تفریط   و   افراط  -نصب  و  عزل(  4                       حضر  و  سفر  -صعود  و  هبوط(  3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ها متضادند. سلیس و روان مترادف هستند و دیگر کلمه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم: 
 

 معارف اسالمی
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

   .است............................  آدم بر فرشتگان سجده که  است این بیانگر  ،«سَاجِدِینَ  لَهُ فَقَعُوا» عبارت  -22

(Www.iranestekhdam.ir) 

 خدا   قدرت  به  انسان  آراستن  منشأ(  2                      الهی  روح  از  مندی بهره  معلول  (1

 الهی   روح  از  مندی بهره  علت(  4              خدا  قدرت  به  انسان  آراستن  نتیجه(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

کنان پیش او بیفتید.ترجمه: پس سجده  

مندی او از روح الهی است. سجده فرشتگان برآدم، معلول بهره  

 

 شود؟ می دریافت مفهوم کدام ، «تُبْصِرُونَ  أفَالَ   أننْفُِسکُمْ فِی  وَ لِلْمُوقِنِینَ  آیَاٌت الْأرْضَ  فِی  وَ» شریفۀ  آیۀ  از -23

(Www.iranestekhdam.ir) 

 . برد می  پی  خود  وابستگی  به  باشد،  خود  آفریننده  تواند نمی  چون  موجودی  چنین  و  است  الوجود ممکن  و  وابسته  وجود  انسان،  وجود  (1

 . شود می  آگاه  است،  آورده  پدید  را  ساختاری  چنین  که  علیم  و  حکیم  ناظمی  به  دهد،  قرار  تأمل  مورد  را  خود  پیچیده  ساختار  انسان  اگر  (2

 . است  شناخته  را  سعادت  راه   بشناسد،  را  است  شده  آفریده  او  در  کمال  و  رشد  برای  که  استعدادهایی  و  امکانات  تفکر،  و  تأمل  با  انسان  اگر  (3

 . است  رسیده  سعادتمندی  زندگی  به  بشناسد،  را  هستی  نظام  در  خود  موقعیت  و  خلقت  هدف  خود،  واقعی  حقیقت  آدمی،  اگر  (4

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

نگرید؟! هایی است. ودر آفرینش خودتان پس چرا نمیترجمه: و در زمین برای اهل یقین نشانه  

شود که؛ اگر انسان ساختار پیچیده خود را مورد تامل قرار دهد، به ناظمی حکیم و علیم که  با توجه به آیه شریفه فوق این مفهوم دریافت می

شود.  چنین ساختاری را پدید آورده است، آگاه می  

 

  ها  انسان زندگی   گشای  راه  تواند می  مطلب   کدام   ،« یَعْقِلُونَ الَ  الَّذیِنَ  الْبُکْمُ الصُّمُّ  اللِ  عِنْدَ  الدَّوَاٌب  شَرَّ  اِنَّ» شریفۀ آیۀ  به   توجه با  - 24

 (Www.iranestekhdam.ir)  باشد؟

 . رسد می  سعادت  به  آخرت،  در  دین  با  و  دنیا  در  عقل  با  آدمی  و  بداند  الهی  موهبت  را  دین  و  عقل  (1

 .برسد   جاودانه  سعادت  به  تواند نمی  دین  و  عقل  با  آدمی  بداند،  آخرت  را  دین  قلمرو  و  دنیا  را  عقل  محدوده  اگر  (2

 . برسد  سعادت  به  تواند نمی  آخرت،  در  دین  با  و  دنیا  در  عقل   با  آدمی  بداند،  آخرت  را  خود  دین  قلمرو  و  دنیا  را  عقل  محدوده  اگر  (3

 . برسد  جاودانه  سعادت  به  تواند می  دین  و  عقل  با  آدمی  که  بداند  الهی  موهبت  را  دین  و  عقل  (4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

کنند. ترجمه: همانا بدترین جانوران نزد خداوند کسانی هستند که )از شنیدن و گفتن حرف حق( کرو اللند که اصال تعقل نمی  

تواند به سعادت جاودانه برسد. آدمی با عقل و دین میعقل و دین دو موهبت الهی است که خداوند به بشر ارزانی داشته و    
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   دارد؟ اشاره شرور  فواید و  راز کدام  به  ، «است الهی  لطف و  حکمت خالف  قلیل،  شر سبب به  کثیر  خیر ترک» عبارت   -25

(Www.iranestekhdam.ir) 

 . است  غفلت  از  بیداری  برای  عاملی(  2       .                    است  ماده  عالم  ذاتی  الزمه  (1

 . دارد  سطحی  های قضاوت  در   ریشه(  4.                           است  نگری  جزئی  از  ناشی(  3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ها همراه عالم  باید این ویژگیها نبود، چیزی به نام عالم مادی وجود نداشت. یا  ویژگی  های ذاتی عالم ماده است. اگر اینتزاحم و تضاد از ویژگی

کند که عالم مادی خلق شود، زیرا خیر آن  ماده باشد و یا اصال چنین عالمی موجود نباشد. از طرف دیگر حکمت و لطف خداوند ایجاب می

 بیشتر از نقص و شر آن است، و ترک خیر کثیر به سبب شر قلیل، خالف حکمت و لطف الهی است. 

 

   هستند؟ کسانی چه کردار، نظر از ها انسان بارترین خسران ،... « أعْمَاالً بِالْأخَْسرِینَ نُنَبْئُکُمْ هَلْ قُلْ» شریفۀ  آیۀ  به  توجه با  -26

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ...«  مُعْرِضُونَ  أنْذِرُوا  عَمَّا  کَفَرُوا  الَّذیِنَ( »... 2                      ...«            لِقَائِهِ  وَ  رَبِّهِمْ  بِآیَاتِ  کَفَرُوا  الَّذیِنَ( » ...  1

 ... «  الدُّنْیَا  الْحَیَاه  فِی   سَعْیُهُمْ  ضَلَّ  الَّذیِنَ( »4          ... «          الدُّنْیَا  بِالْحَیَاهِ  رَضُوا  وَ  لِقَاَءنَا  یَرْجُونُ  الَ  الَّذیِنَ( »...  3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ترین مردم از جهت عمل آگاه کنم؟ از زیانکار ترجمه سوال: بگو آیا شما را    

 ترجمه پاسخ: کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته.... 

شان در زندگی دنیا به هدررفته است. ش  اند که کوشها از نظر کردار، کسانیترین انسانباربا توجه به آیه فوق خسران  

 

  عدل  اقسام کدام به ،... « الْأرْضِ  فِی کَالْمُفِْسدیِنَ  الصَّالِحَاِت عَمِلُوا  وَ آمَنُوا  الَّذِینَ  نَجْعَلُ اُمْ» شریفۀ  آیۀ و  معناست  کدام به  عدل -27

 (Www.iranestekhdam.ir) کند؟ می داللت

 تکوینی  -خود  مناسب  جای  در  چیز  هر  دادن  قرار  ( 2           تکوینی                 - خداوند  افعال  همه  بودن  هدفمند  (1

 جزایی   -خداوند  افعال  همه  بودن  هدفمند  (4     جزایی               -خود  مناسب  جای  در  چیز  هر  دادن  قرار  (3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

دهیم؟.... ایمان( مفسد در زمین قرار میبه اعمال نیکو پرداختند مانند مردم )بیترجمه: آیا ما آنان را که ایمان آورده و    

دادن هر چیز در جای مناسب خود. عدل جزایی نیز به معنای دادگری  آیه شریفه فوق به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد یعنی قرار

 خداوند در کیفر و پاداش بندگان هنگام رستاخیز است 
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 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟ قیامت  در «کیفر و  پاداش» و «عمل» میان رابطه  بیانگر  مورد، کدام   -28

 .است  مانده  باقی  عمل،  ظاهر  رفتن  بین  از  با  که  است  اعمال  حقیقی  صورت  (1

 . شود  عرضه  قیامت  در  تا  اند کرده  ثبت  را  آن  فرشتگان  که  است  گزارشی  (2

 . باشد  مطلع  آن  از  انسان  تا  است  الزم  و   است  عمل  خود  طبیعی  محصول  (3

 . است  متناسب  کیفر  و  جرم  میزان  و  شود می  تعیین  قراردادها  از  ای مجموعه  براساس  (4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 رابطه میان عمل و پاداش و کیفر در قیامت، صورت حقیقی اعمال است که با از بین رفتن ظاهر عمل باقی مانده است. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پنجم بخش 

 

 عمومی -زبان انگلیسی 
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Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 

mark the correct choice on your answer sheet . 

29- ……………… intently to the music, the audience failed to notice the fire. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) As listening                                                  2) To be listening 

3) Being listened to                                          4) Listening 

 1ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

در ابتدای جمله استفاده می شود که به تبع آن فعل در حالت    Asبا توجه به بیان دلیل عدم متوجه شدن آتش سوزی در جمله اول از کلمه ربط  

 پاسخ صحیح می باشد   1به کاربرده می شود بنابراین گزینه    ingمصدر یا  

 

30- ………………. The blueprint presents the details of the engineer’s plans, it must be interpreted 

accurately by the contractor. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) Otherwise                         2) Since                               3) Unless                              4) Although 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

برای بیان تضاد و تمایز به کار برده می شود و جمله بعد از این کلمه باید عبارت باشد، با توجه به عبارتی بودن جمله    Althoughکلمه ربط  

 ی باشد. صحیح م  4اول و بیان تمایز، پاسخ گزینه  

 

31- It is important that parents ………………. everything they can to help educate their children. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) To be doing                         2) do                        3) to do                            4) they should do 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

آغاز می شوند، همیشه فعل به شکل ساده به کار برده می شود، بنابراین    It + is + adj + that + noun + verbدر جمالتی که با عبارت  

 . پاسخ صحیح می باشد  2گزینه  

 

32- Mary employees have the opportunity to ……………… shares in the company they 

work for. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) purchase                     2) predict                     3) presume                          4) prohibit 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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بسیاری از کارکنان  "به معنی منع کردن با توجه به ترجمه جمله    4به معنی فرض کردن و گزینه    3به معنی در پیش بینی کردن، گزینه    2گزینه  

به معنای خریدن پاسخ صحیح  1نیستند بنابراین گزینه  صحیح  "فرصت دارند تا سهام های شرکتی که در آن کار می کنند را خریداری کنند..

 می باشد 

 

Part B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers 

each question. Then mark your answer on your answer sheet. 

In Chandigarh, a city in northeast India, there is an amazing garden. There are tall rocks and small 

paths between them. There are waterfalls, pools, and hundreds of sculptures. The sculptures are 

surprising because they are all made from rubbish, like plastic jewelry, bottles, broken pots, sinks, 

and pieces of electrical equipment. 

The garden has a surprising history too because it was built in secret! A man called Nek Chand 

started building the garden in 1957. He chose some land in a forest near the city, where there were 

rocks and a river. Nobody was allowed to build here, so Nek knew that people wouldn’t see him there. 

Then he started to collect rubbish and make the sculptures. 

Nek’s project was illegal, but for 18 years, nobody it. However, in 1975, some government officials 

discovered it. By that time, the garden was nearly 49,000 m2 in size. The government tried to destroy 

the garden, but when the people in the city heard about it, they wanted to keep it. 

In 1976 it became a public park. After that, Nek Chand received a salary so that he could work in 

the garden full-time, and fifty more people were employed to work there with him. People paid to 

visit the garden. Nek put collection centers around the town so that he could make more recucled 

sculptures. 

33- What is the passage mainly about? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) A city in in northeast India?                                    2) An unusual garden in India? 

3) Regulations for building gardens in India?             4) Nek Chad and his family 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

موضوع اصلی متن فوق یک باغ    "In Chandigarh, a city in northeast India, there is an amazing garde "با توجه به جمله  

 پاسخ صحیح می باشد.   2غیرعادی و حیرت آور است بنابراین گزینه  
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34- The word ‘’illegal’’ in paragraph 3 is similar in meaning to ………………. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) unfaithful                       2) unhelpful                     3) unlawful                        4) unthankful 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  پروژه  از کس هیچ سال 18 مدت به ".Nek’s project was illegal, but for 18 years, nobody knew it " جمله به توجه با

 باشد.   می  صحیح  پاسخ  3  گزینه  بنابراین  زد،  حدس  را  پروژه  این  بودن  قانونی  غیر  توان  می  لذا  نداشتند،  اطالع  نک

 

35- Which of the following statements is true about Nek Chand? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) He started to build the garden where there were rocks and a river. 

2) He encouraged people to build recycled sculptures around the town. 

3) He was arrested at first and later he was given a salary to finish the project. 

4) He built the garden with the help of 50 workers in secret. 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

او مکانی را    "He chose some land in a forest near the city, where there were rocks and a river ."با توجه به جمله  

 پاسخ صحیح می باشد.   1انتخاب کرد که صخره و رودخانه وجود داشت، بنابراین گزینه  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششم بخش 

 

 اساسی حقوق اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و 
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 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ واقع عمان دریای در ایرانی، جزیرهکدام    -36

 شیطان(  4                                         هنگام(  3      خارک                            (  2                                    الوان  (1

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

بوده که در جنوب شرقی ایران واقع شده و در واقع   پسابندر جزیره شیطان یا همان مرجان؛ جزیره ای بسیار کوچک و در حال فرسایش واقع در

ای این جزیره و برخورد  باشد. مردم بومی منطقه احتماالً به علت ظاهر صخره می  شاه میگو های اصلیترین جزیره ایران است که از زیستگاه شرقی

        .اندامواج با آن نام شیطان را بر آن نهاده 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کیست؟ ایران معاصر  نویسی داستان پدر و ادبیات  نوبل  جایزه نامزد -37

 زاده  جمال  محمدعلی(  2                                               معین  محمد  (1

 یوسفی   غالمحسین(  4                                 قزوینی  محمدخان  میرزا(  3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

و   زبان فارسی داستان کوتاه درپ  نویسی معاصر،بود. او را پیشتاز قصّه  ایرانی معاصر مترجم و نویسنده  زاده اصفهانی  سید محمدعلی موسوی جمال

در سال   "یکی بود و یکی نبود " عنوان  با  را  ایرانی  کوتاه  هایداستان او نخستین مجموعه    .دانندمی ادبیات فارسی در گراییسبک واقع  آغازگر

های وی انتقادی )از وضع زمانه(، ساده، طنزآمیز  داستان د.  ش  جایزه نوبل ادبیات نامزد  1965زاده در سال جمال . منتشر ساخت برلین در  1300

 .ها و اصطالحات عامیانه استالمثل و آکنده از ضرب 

 

   بود؟ 1399 سال  ماه شهریور در ها تحریم بازگشت و ماشه  مکانیسم  از  استفاده در آمریکا  هدف  ترین مهم مورد، کدام   -38

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ایران   تسلیحاتی  های تحریم  بازگشت  (1

 غذا   برابر  در  نفت  های تحریم  بازگشت  (2

 ایران   مالی  های تحریم  بازگشت  (3

 متحد  ملل  منشور  هفتم  فصل  سایه  زیرِ  ایران  مجدد  گرفتن  قرار  (4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

یافت، چرا که از    می، به پیروزی بزرگی در کمپین فشار حداکثری علیه ایران دست  بودآمریکا موفق به فعالسازی مکانیسم ماشه در برجام    اگر

سال در پایین ترین سطح ممکن نگه دارد و در عین حال بیشترین نظارت ها را بر   5فعالیت های هسته ای ایران را به مدت  بود طرفی توانسته

 میکرد.   آن اعمال کند و از طرفی دیگر نیز ایران را از تمامی منافع اقتصادی برجام محروم

 

 بود؟ کسی چه  تهران، مردم نماینده  و مقدس دفاع  دوران در  اسالمی شورای   مجلس  شهید اولین  -39

(Www.iranestekhdam.ir) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
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 رزاقی  ابوالقاسم  شهید(  2                              آبادی شاه  مهدی  شهید  (1

 چمران  مصطفی  شهید(  4                                  یعقوبی  مهدی  شهید(  3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

عالی دفاع و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نخستین شهید مجلس در    شوراینمایندۀ حضرت امام در   شهید مصطفی چمران

 . دوران دفاع مقدس بود

 

  است؟  کدام رضاخان،  جنگ وزارت  و( قاجار احمدشاه) قاجار   سلسله  پایانی های سال در  تاریخی رویداد ترین مهم -40

(Www.iranestekhdam.ir) 

 جنگل   قیام(  2                                                فارس  خلیج  از  انگلیس  خروج  (1

 خزعل   شیخ  سرکوب(  4                                                          عدالت  حزب  کودتای(  3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

خان    های پایانی حکومت قاجار و دوران وزارت جنگ رضاخان، قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران در سال  

خان که   ای از نمایندگان و رجال سیاسی به مهاجرت دست زدند، میرزا کوچک همان زمان که دستهدر دوران جنگ جهانی اول، در    .جنگلی بود

های متفکران و مصلحانی از  اوضاع کشور را پریشان و در اشغال بیگانگان دید، با گرویدن با اندیشه اتحاد اسالم که سازمانی بود با الهام از اندیشه

که به منظور ایجاد اتحاد سیاسی بین  هدف مبارزه با احکام مستبد و نفوذ بیگانگان در کشورهای اسالمی    الدین اسدآبادی و با قبیل سید جمال 

 .اندازی کند و به مبارزه علیه استبداد و استعمار و نجات کشور بپردازدرا راه  کشورها تشکیل شده بود، درصدد برآمد که تشکیالت نظامی 

 

  آموزشی  نظام تدوین  با توانست خارجی،  نیروی  مشارکت کمترین با  و اروپا  آموزشی  نظام از  الگوبرداری بدون  کشور،   کدام -41

 (Www.iranestekhdam.ir) گیرد؟ پیش را مطلوب  توسعه راه  تقلیدی،   غیر  و بومی

 برزیل(  4                               هند(  3ژاپن                                       (  2                                            ایران  (1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

باشد.   یو ارتقاء آن استوار م یساختار، سازمانده تیو اهم یارائه خدمات آموزش عیکشور هند تمرکز عمده بر بعد وس یدر ساختار نظام آموزش

 د یمناطق تأک  نیا  انی م  یآموزش  یرقابتها  یمناطق مختلف کشور و برقرار   یکشور هندوستان بر رشد آموزش  یآموزش  ستمیبعالوه، ساختار س

,مسئوالن    استمدارانیس  1947سال    ی ط  پس از استقالل هند  برخوردار است.  یرتبة جهان  نیدر هندوستان از دوم  ییآموزش ابتدا  ستمیس  دارد.

 عمل آورند.   التیا  هیکل  رش ی پذ  یمشترک ساختار آموزش  یدر جهت ارائه الگو  یفراوان  یو صاحب نظران آموزش و پرورش کشور تالشها

 

  است؟ شده یاد کشور  امور اداره و  گیری تصمیم ارکان  عنوان  به  صراحتاً  مورد، کدام از  اساسی،   قانون  در -42

(Www.iranestekhdam.ir) 

 پرسی   همه (  4                           روستا  و  شهر  شوراهای(  3                           نگهبان  شورای( 2                   خبرگان  مجلس  (1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

شورا بینهم« و »و شاورهم فی االمر« شوراها، مجلس شورای اسالمی، شورای استان  قانون اساسی بر اساس دستور قرآن کریم »و امرهم   7 اصل

 .گیری و اداره امور کشور دانسته استو شوراهای شهر و روستا را از ارکان تصمیم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتم بخش 

 

 توانمندی های عمومی هوش و 
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

  

  آن زیر  در که  را هایی سؤال پاسخ  و  بخوانید  دقت به را  متن این. است شده  داده متن یک آزمون،  از  بخش  این  در: راهنمایی

. بزنید عالمت  پاسخنامه در و کنید انتخاب . کرد استنباطیا  استنتاج  متن از توان می آنچه به  توجه با. است آمده . 

.  نیست  واضح  و   مشخص  کامل  طور  به   تربیتی،   –   اجتماعی   کنندگان  مباحثه  و  محققان   بین   در  محور  پژوهش  معلم   مفهوم  تعریف 

  بحث   در  توان می  که  هایی جنبه  از  یکی.  داد  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  متفاوتی،  های جنبه  از  توان می  را  محور  پژوهش  معلم

  مراجع   و   شواهد  کارگیری   به  مثال  به  زیادی   شباهت   که   است  آن   بودن   محور  شاهد  جنبه   داشت،  اشاره  آن   به   محور  معلمپژوهش

  گردد  برمی  داروهایی  و  مواد  تهیه  به  نوع  یک:  شود می  انجام  صورت   دو  به  دارو  تهیه.  دارد  داروها  تهیه  و  ساخت  زمینه  در  دارویی

  است   داروساز  شخص  گیری تصمیم   پایه  بر  داروها،   تهیه  دیگر  نحوه  و   شوند می  تهیه   مشخصی  و   مرجع   دستورالعمل  براساس  که

  آموزش   دسته  دو  توان می  اساس،  این  بر.  پردازد می  دارو  تهیه  به  خود  آورد، می  دست  به  که  شواهدی  براساس  انفرادی  صورت   به  که

  و   تجربیات   آوردن   دست  به  تواند می  معلمان   آموزش   اساس  ها، روش  این   از   یکی  در .  گرفت  نظر  در   محور   پژوهش   معلم   برای  را

  دیگر،  روش   و   روند،  می  کار  به   معلمان   بیشتر   های  پیشرفت  و  توسعه   برای   راهنمایی   و   دستورالعمل  عنوان  به   که   باشد   شواهدی

 . دارد نام آموزشی تفکر  که  است معلمان  فردی روزمره  های  فعالیت و تمرین  به  مربوط

  مفاهیمی   براساس  رویکرد،  این.  است  تحقیق   پایه  بر  رویکرد  آنها،  از  یکی  که  دارد  وجود  معلمان  آموزش  برای   زیادی  رویکردهای[  1]

  های ¬پردازنده  معلمان  دانشجو  و   دینامیکی   عناصر   همانند  آموزان  دانش  و   بوده  دانش   پایه   بر   ریزی برنامه  آن،  مبنای  بر   که  است

  صورت   این  در[  2. ]نمود  ادغام   مطالعه  طول  در  عملی  های -فعالیت  با  را  تئوری   های  جنبه  توان می  رویکرد   این   در .  اند دانش  فعال

  از   فرد   پژوهش،  بر  مبتنی  آموزش  در.  خورد می  چشم  به  فرآیند  این  در  اتصال  عامل  عنوان   به  تحقیق،  بر  مبتنی  تفکر   که  است

  است،  پژوهشگر  که  معلمی  نتیجه،  در.  شود می  آگاه  دارد،  وجود  پرورش  و  آموزش  فرآیند  در  حاضر  حال  در  که  متنوعی  مسائل

[  3. ]است  پژوهشی  های  یافته  کننده  مصرف   و   کننده   تولید  خود  عبارتی،   به   و  دهد  می  انجام  خود  عمل   بهبود  برای   را   پژوهش 

  ارتباط   دهد، می  انجام   معلم  آنچه   با   دانشگاه،  در  آموزشی   پردازی  نظریه  بینِ  که  است   راهی  عنوان  به  پژوهش،   بر  مبتنی  آموزش

  معلم   و  یابد می  رشد  آموزان دانش  بینِ  در  مسئله،  حل  برای  نوآوری  و  خالقیت  پژوهش،  فضایی،  چنین  در[  4. ]سازد می  برقرار

 . سازد می مبدّل آموزشی   تفکر  به را  خود آموزش   و فکر کالس به  را  خود درس کالس  فکور،

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ کدام  متن، نویسنده  اصلی منظور  -43

 آموزش   حوزه  در  خاص  ای پدیده  تعریف  (1

 آموزشی   های کارگاه  در  پژوهش  مؤلفه  های ویژگی  برشمردن  (2

 آموزش   حوزه  در  آتی  خطوط  ترسیم  و  مرسوم   آموزشی  دیدگاه  یک  ابطال  (3

 آموزشی   و  پژوهشی  کار  مقایسه  (4
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

شود، قبل از مطالعه کامل متن، ابتدا صورت سواالتی که از متن مطرح شده را مطالعه کنید و سپس هدفمند به گونه سواالت پیشنهاد میدر این

 مطالعه متن بپردازید. 

 

 است؟ کرده تشبیه زیر مورد  کدام  به را  معلمان   فردی روزمره های فعالیت  و تمرین  متن، نویسنده -44

(Www.iranestekhdam.ir) 

 پژوهشی  ای پروژه  قالب  در  صرفاً  نه  و  عملی  استفاده  برای  دارو  تهیه  و  ساخت  (1

 مشخص   و  مرجع  دستورالعمل  اساس   بر  داروساز  توسط  دارو  تهیه  (2

 شخصی  تصمیم  براساس  و  داروساز  توسط  دارو  تهیه  (3

 مشخص  و  مرجع  دستورالعمل  مبنای  بر  ولی  شخصی،  آزمایشگاه  در  داروسازی  (4

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

، الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل  46تا    45های  راهنمایی: برای پاسخگویی به سؤال

با د کنید پاسخ مناسبای را که فکر میقرار دهید و سپس گزینه  انتخاب کنید. هر سؤال را  برای آن سؤال است،  قت  تری 

های مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی  بخوانید و با توجه به واقعیت

 رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید. تر به نظر می را که صحیح

ها  برای تکمیل داده شد. استخراج و بررسی پاسخای  به گروه بزرگی از معلمانی که سابقه تدریس مختلفی داشتند، پرسشنامه  - 45

افزایش می انجام تحقیق در موضوعات آموزشی کمتر مینشان داد که هر چه سابقه تدریس معلم  به  او  از  یابد. عالقه  شود. لذا 

می رنگ  کم  نوآوریرا  به  تمایل  تدریس،  که سنوات  تکند. دستآنجایی  فرهنگ  اشاعه  باید جهت  آموزشی  در  اندرکاران  حقیق 

 مدارس، تمرکزشان را فقط بر روی معلمین تازه واردتر بگذارند. 

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟ کدام   فوق، استدالل ضعف

 . بیند می  معلول  و  علت  صورترابطه  به  را  عامل  دو  همبستگی  (1

 . سازد می  پررنگ  دارند،  وجود  تحقیقی  هر  در  بیش  و  کم  را  گر مداخله  متغیرهای  نقش  (2

 . گیرد می  نادیده  را  شخصی  سالیق  گسترده  طیف  خاص،  موضوعات  به  تحقیق  دامنه  کردن  محدود  با  (3

 گیرد می  کم  دست  را  موزشی  کیفیت  ارتقای  در  را  تجرب  نقش  (4

 

 1گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 

  کردن  بنا  و ساختن  معنای ه ب ،  Constructivism واژه انگلیسی ترجمه اصطالح  این چیست؟ ساختارگرایی یا  گرایی ساخت -46

  جنبه   یک  اصوالً  دانش   کسب.  شود می  ساخته  خودش  توسط  انسان  دانش  که  معناست   بدین  ساختارگرایی  آموزش،  مبحث  در.  است
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

  جهت،   همین   به.  سازد می  ذهنش  در  را  خود  به   مخصوص   دانش   و  آورد  می  دست   به   را   آن   جداگانه  طور   به  فردی  هر   و   دارد   فردی 

 . رسید بدان  اکتشاف  و وجو جست طریق   از  باید بلکه  داد، انتقال  دیگری به  کسی از توان نمی را دانش  جوهر

  دانست؟  قبول  مورد  بقیه،  از  بیشتر   تئوری،  این  در  معلم  نقش  درباره   توان می  را  زیر  مورد  کدام  آنگاه  بپذیریم،  را  باال  مطالب  اگر

(Www.iranestekhdam.ir) 

  افرادی   گروهی   و  جمعی  همکاری  آن،  به   رسیدن  راه  که   دارد  وجود  حلی  راه  علمی،  مسئله   هر  برای  که  بفهماند  آموزان  دانش  به  باید  معلم   (1

 . است  رسان یاری  و  همفکر

  یا   فردی  تالش  از  حاصل  سردرگمی  مانع  تا  بدهد  قاطع  و  دقیق  پاسخی  سریعاً  شوند، می  مطرح  کالس  در  که  سؤاالتی  کلیه  به  است  الزم  معلم  (2

 . شود  آموزان دانش  گروهی

 فسیل  از مانع اند، داده دیگران را  آنها جواب که  هایی پرسش به  غلط، های  پاسخ گرفتن نادیده و درست های پاسخ تقویت با تواند می معلم  (3

 . شود  آموزان دانش  ذهن  در  غلط  افکار  شدن

  و داده تشخیص را خود فکری مسیر خود آموز، دانش تا کند فراهم را  الزم اولیه منابع همچنین و یادگیری وسایل و مقدمات تواند می معلم (4

 . کند  دنبال

 4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 

بزنید  عالمت پاسخنامه  در را  سؤال هر جواب  و  دقتبخوانید به را   49 تا 47  های  سؤال از کدام هر: راهنمایی  

  بگیرد؟  قرار باید زیر عدد  کدام سؤال،  عالمت جای به . است  برقرار  خاصی ارتباط  اعداد بینِ  رو، روبه  شکل در -47

(Www.iranestekhdam.ir) 

 

 

 

1  )4                       2  )8                      3  )14                      4  )2 

 4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:

اند و در عدد مربوطه در پایین مثلث تشکیل شده و مربع داخلی کوچک  ضلع مربع داخلی با هم جمع شده دقت کنید در هر بخش، دو عدد باالیی  

طور مثال در  شود تا عدد وسط به دست آید. بهضرب می
 1 

 4 
 ( 3   +4× )  2   =14باالیی مربع وسط،    

 2  بنابراین برای به دست آوردن عالمت سوال خواهیم داشت:
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 ( به همراه پاسخ تشریحی سواالت5)گروه    99سال  هشتم  ری فراگ یآزمون استخدام  یسواالت عموم

 

.داشت  خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده  ثبت  ایران اسالمی جمهوری  ارشاد و فرهنگ وزارت  نزد  در 978-600-448 -596-8  شابک شماره  به فایل این محتوای  

  بگیرد؟  قرار باید زیر عدد  کدام سؤال،  عالمت جای به . است  برقرار  خاصی ارتباط  اعداد  بینِ  رو،  روبه  شکل  در -48

(Www.iranestekhdam.ir) 

 

 

 

1  )25                       2  )2                      3  )15                      4 )30 

 4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:

توان مساحت هر کدام را به دست  شود که میذوزنقه مساوی تقسیم می 4مساحت فضای خالی بین کادر و قاب عکس به صورت دقت کنید که 

 توان آن را به دست آورد. ی پایینی است که با داشتن مساحت آن و طول دو قاعده آن میآورد. بخش خواسته شده در سوال مهم، ارتفاع ذوزنقه

 مساحت فضای خالی بین کادر و قاب عکس    =(120×    120)  –(  60×    60)   =10800

 کنیم که مساحت هر ذوزنقه به دست آید: تقسیم می   4آن را به  

2700=   4  ÷  10800 

 آوریم:از طریق فرمول مساحت ذوزنقه، ارتفاع را به دست می

مساحت  ذوزنقه  =  
 (120 + 60) × 𝑥 

 2 
= 2700 ⇒ 𝑥 = 30  

 

  داشت،   خواهند  ماسک   تعداد  یک  به   داروخانه   دو  که   این  ضمن  شود،  منتقل  B  داروخانه  به   A  داروخانه  از   ماسک  عدد  1500  اگر   -49

  تعداد   چه  ها، ماسک  انتقال  از قبل  A  داروخانه  های ماسک  تعداد.  یافت  خواهد  افزایش  درصد  B،  75  داروخانه  های ماسک  تعداد

 (Www.iranestekhdam.ir)   است؟ بوده

1  )4800                                 2  )4500                           3  )4200                             4  )5000 

 4گزینه   پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 به رابطه زیر رسیدیم:  Bبه    Aها از داروخانه  دقت کنید پس از انتقال ماسک

1500= B +   1500  –  A 

ماسک معادل    1500در ضمن این  
 75 

 100 
 است، یعنی؛   Bهای داروخانه  ماسک  

2000⇒ B =   1500B =   
 75 

 100 
 

 5000  آوریم:ماسک داشته است. از رابطه اول به دست می  B  ،2000پس کارخانه  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1399 یآزمونها ینیبسته تضم یمعرف
  نی تامشامل دانشگاه علوم پزشکی )نوبت صبح و عصر(،  99جهت تهیه بسته کامل همه سواالت و آزمونهای استخدامی سال 

، (2و  1شامل گروه )وزارت بهداشت   ، فراگیر هشتم )شامل گروه دوم، پنجم و ششم(،اجتماعی شرکت کار و تامین ،یاجتماع

 مراجعه بفرمایید: به آدرس زیر کت پتروشیمی هنگام و آپادانا آرین)مقطع دیپلم و لیسانس(، شر مریپل یدشرکت 

 اینجا کلیک نمایید

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99


 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام 

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

 @iranestekhdam.ir                                                  استخدام:     رانی ا نستاگرام یا

 @iranestekhdam_ir                                                            استخدام:     رانی ا تلگرام 

 Www.Dl.iranestekhdam.ir                                استخدام:   ران ی ا لیفا  فروشگاه

         Www.Ketab.iranestekhdam.ir                           استخدام: رانیکتاب ا فروشگاه

 

 مهم اخطار
وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران ثبت گردیده ؛ لذا هرگونه کپی برداری    نزد  978- 600-448- 596- 8شابک  به شماره    فایلاین  محتوای  

یا فروش؛ تغییر و دستکاری در محتوای آن مانند حذف آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا اضافه کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر؛  

 یرد قرار خواهد گرفت.غیر مجاز بوده و متخلف بدون اطالع قبلی از طریق مبانی قانونی تحت پیگ

 

http://www.iranestekhdam.ir/
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
https://www.instagram.com/iranestekhdam.ir
http://www.dl.iranestekhdam.ir/
https://www.ketab.iranestekhdam.ir/

