
 

 

بخشی از محصول:

 یحیبه همراه پاسخ تشر 95سال  سوم ریفراگ یسواالت آزمون استخدام

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام
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 ! اخطار مهم! 

سایت ایران استخدام )شرکت آلتین سیستم( بوده و قوانین مربوط این فایل بخشی از نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده 

 به حوزه حمایت از حقوق مؤلفین و ناشرین جمهوری اسالمی ایران بر آن حاکم می باشد.

هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت 

 دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خالف مقرارت و قوانین کشورمان می باشد.های 

ده یا گزارش هرگونه کپی هبا توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشا

 یگیری حقوقی خواهیم نمود.هشدار اقدام به پ برداری از آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی و

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت 

به همراه  95سال  سوم ریفراگ یسواالت آزمون استخدامبسته  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما ص به باشد که می یحیپاسخ تشر

 عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

لینک زیر کلیک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 .فرمایید
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/


 

 
  

3 

 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 95سال  سوم  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم
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  I.C.D.Lهفتگانه  یاطالعات و مهارت ها یفنّاور

 ، ابزار الزم برای ایجاد شماره خط در حاشیه سند، در کدام بخش قرار دارد؟Word 2007در یک سند  -1

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Insert   2 )View   3 )References                    4 )Page Layout  

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:
 می باشد. Line Numbersو گزینه  page setupسپس  Page Layoutایجاد شماره خط در حاشیه در بخش 

 

  یو آمار مقدمات یاضیر

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام بیت، دارای آرایه پارادوکس )متناقض نما( است؟  -2
 آن را نیست عالم غم نیست عالمی           ( شادی ندارد آنکه ندارد به دل غمی 1

 این چنین ساکن روان که منم           ( کی شود این روان من ساکن 2

 از آن گر نان پزی مستی فزاید           ( ز خاک من اگر گندم برآید 3

 که با دشمنانت بود هم نشست         ( بشوی ای خردمند از آن دوست دست 4

   2گزینه  استخدام:پاسخ کارشناس ایران 

 کی شود این روانِ من ساکن                     اینچنین ساکنِ روان که منم 

چیز  کبه ظاهر متضاد را در کالم خود به ی آن است که شاعر یا نویسنده دو مفهومِمعنوی(  ایآرایه ) یا متناقض نما یا پارادوکس تناقض یآرایه 

 .کند یرا نقض م یدیگر یدهد که وجود یک ینسبت م

 دو شیوه دارد:
  وصفی. مانند: ساکن روان، دولت فقر، فریاد بی صدایا  یبه صورت ترکیب اضاف -1

 مانند: بیت یا عبارت( یبردن به وجود تناقض در معن یو در جمله یا بیت )پ یبه صورت غیر اضاف -2

 طلبیم یشاد خاطرِ ،ما به امّید غمت                    مگر در دل شاد ،چون غمت را نتوان یافت
 

  نگارش نییو آ یفارس اتیبان و ادبز

 با کدام مورد، سازگاری بیشتری دارد؟« شناخت معانی اوصاف الهی»با توجه به فضای کلی قرآن و روایات  -3

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( تنها معنای اوصاف در کاربرد الهی و غیر الهی آن متفاوت است، بلکه اساساً آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد. 1

 ( تفاوت جدی میان معانی اوصاف الهی و اوصاف آفریدگان در میان نیست، بلکه یکسانی بین آنها وجود دارد. 2

 گر متفاوت است و اساساً آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد. ( اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دی3

 ( اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر متفاوت است. اما این مطلب به معنای فهم ناپذیری اوصاف خداوند نیست. 4

  4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 دیگر تفاوت دارد ، اما این مطلب به معنای فهم ناپذیری اوصاف خداوند نیست. معتقدند که معانی اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات یگروه

 صفات الهی ارائه دهند که از یک سو تنزه و تعالی خداوند را پیروان این نظریه می کوشند با الهام از مضـامین قرآنی و روایی ، تحلیلی از معنای

 گذارد . های مخلوقات خود پاس دارد و از سوی دیگر بر شناخت پذیری اوصاف او صحـّــه از نقایص و محدودیت

می بریم تأمل کرده و تمام قیودی را که سبب محدودیت آنها  روش کار : در صفات کمالی که در باره ی خود و موجودات پیرامون خود به کـار 

ید ها را از معانی اوصاف جدا سازیم. پس از طی این مراحل به معنایی خواهیم رسید که زیبنده ی ذات سپس آن ق می شود شناسایی کنیـــم

 الهی است . 
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ی طباطبایی معتقدند عقل بشر این قدرت را دارد که اوصاف حضرت حق را دریافته و عالوه بر درک آن به بررسی و تحلیل آن نیز بپردازد. عالمه 

 تواند معانی صفات را دریابد.نیست که عقل آدمی به کنه صفات پی ببرد بلکه بشر در خور توان خویش می امّا این فهم بدان معنا

آن، وجود شمار فراوانی از آیات قرآن که در آنها درباره صفات خدا سخن گفته شده است و همچنین، فرمان عام قرآن به تفکر و تدبر در آیات قر 

 .ر باید توان فهم این صفات را داشته باشد؛ وگرنه وجود این حجم از آیات در قرآن، بیهوده خواهد بودگذارد که بشجای تردیدی باقی نمی
 

  یعارف اسالمم

𝟏مجموع ریشه های صحیح معادله  -4

𝒙𝟐−𝟐𝒙−𝟐
−

𝟏

𝒙𝟐−𝟐𝒙−𝟓
=

𝟑

𝟐
 (Www.iranestekhdam.ir)، کدام است ؟ 

1 )1                          2 )4  3 )3   4 )2  

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:
−3

(𝑥2 − 2𝑥 − 2)(𝑥2 − 2𝑥 − 5)
=
3

2
→ (𝑥2 − 2𝑥 − 2)(𝑥2 − 2𝑥 − 5) = −2 

 
𝐴 = (𝑥2 − 2𝑥 − 2) 
𝐵 = (𝑥2 − 2𝑥 − 5) 
𝐴𝐵 = −2 

𝐴حال برای این مسئله یا باید  = −2, 𝐵 = 𝐴باشد یا اینکه 1 = 1, 𝐵 = −2. 

 :حال هر دوحالت را بررسی میکنیم

𝐴 = −2 → (𝑥2 − 2𝑥 − 2) = −2 → 𝑥 = 0, 𝑥 = 2 
𝑥با جایگذاری  = 0, 𝑥 =  نمیکند پس این حالت درست نیست. 1را   Bمیبینیم هیچکدام  Bدر  2

𝐵 = −2 → (𝑥2 − 2𝑥 − 5) = −2 → 𝑥 = 3, 𝑥 = −1 
𝑥با جایگذاری  = 3, 𝑥 =  میکند پس این دوحالت درست است. 1را   Aمیبینیم که هر دو  Aدر1−

𝐴برای حالت های  = 2, 𝐵 = 𝐴و  1− = −1, 𝐵 =  ریشه ها عدد صحیح نیست که این حالتها را کال در نظر نمیگیریم 2

𝑥پس فقط دوحالت داریم  = 3, 𝑥 = −1 
 

  یعموم - یسیبان انگلز

5- In many cultures when you …………………..a present, it is important to say “thank you” to show that 
you are grateful for it. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) receive                       2) return                            3) reject                       4) wrap 

 1 : گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام

 

  یو قانون اساس ی، دانش اجتماع یطالعات عموما

 کدام یک از موارد زیر، ذیل امور فرهنگی در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، ذکر شده است؟ -6

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( اعتال، عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت )ع( 1

 ( تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن 2

   ( ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی 3

 ( تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی4
 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام: 
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  یو شغل یلیوش و استعداد تحصه

با زبان تجارت امروز دنیا مطابقت دارد و ورود به این حوزه اجتناب ناپذیر است. از این رو، ضروری است که بازیگران « الف»بورس کاالی کشور  -7

یادی جوان است و ورود محصوالت کشاورزی به بورس نیز از قدمت ز« الف»بازار کشاورزی نیز رفته رفته وارد بورس کاال شوند، بورس کاال در کشور 

 (Www.iranestekhdam.ir)برخوردار نیست، اما با وجود این .......... کدام مورد، به منطقی ترین شکل، جای خالی در متن فوق را کامل می کند؟ 

 ( بورس کاال نیز از قدمت یکسانی برخوردار است که همین امر، در گرایش بخش کشاورزی به سوی آن، بی تاثیر نبوده است.  1

 ( قسمت اعظم محصوالت کشاورزی، هنوز در چرخه مبادالت سنتی دست به دست می شوند.  2

 طرف آن برود. ( بازار شفاف و رقابتی بورس کاال باعث شده است تا بخش کشاورزی هم به3

 ( بازار پویای بورس کاال نمی تواند بر حرکت کند چرخه مبادالت سنتی بخش کشاورزی، تاثیر معنی دار بگذارد.4

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

ادالت هر نوع کاال هم از طرفی مب چون بورس کاال کشور الف با بازار تجارت روز جهان یکی است  پس فضای رقابتی شفافی در آن وجود دارد و

 نزدیکترین جواب خواهد بود.  3با بازار جهانی باید همسو باشد پس گزینه 
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 95سال  سوم  ریفراگ 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  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت 

به همراه  95سال  سوم ریفراگ یسواالت آزمون استخدامبسته  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما ص به باشد که می یحیپاسخ تشر

 عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

لینک زیر کلیک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 فرمایید.
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/
https://iranestekhdam.ir/%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-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/

