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 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

 ! اخطار مهم! 

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

 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 

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

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 یید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرما

به  96سال  چهارم ریفراگ یسواالت آزمون استخدامبسته  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی ص به باشد که می یحیهمراه پاسخ تشر

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

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

 .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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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/
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 96سال  چهارم  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  
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 96سال  چهارم  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  

  I.C.D.Lهفتگانه  یاطالعات و مهارت ها یفنّاور

، به واسطه تنظیماتی که در شکل زیر نشان داده شده است؛ به کدام مورد تغییر خواهد   wordجدول زیر در نرم افزار  -1

  (Www.iranestekhdam.ir)کرد؟

 
 

1)                 2 ) 

3 )               4 ) 

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

ین با توجه به اینکه اعمال این تنظیمات در مورد جدول برای تغییر چیدمان یا سورت کردن مقادیر ستونهای جدول استفاده می شود و توجه به ا

 ر تنظیم اعمال شده در روی سوال ازیا متن می باشند اما د TEXTنکته که مقادیر موجود در ستون دوم جدول روی سوال همگی از نوع 

به همان  لذا بعد از اعمال این تنظیمات؛ تغییری در جدول ایجاد نشده و و با توجه به این مغایرت؛ هاستفاده شد NUMBERعدد یا ( TYPEنوع)

خر جدول) از سمت چپ به راست( اعمال میشد و این تنظیمات برای ستون چهارم یا آحالت اولیه باقی می ماند.حال اگر به جای ستون دوم 

 بزرگبه  کوچکردیف های جدول بر حسب مقادیر ستون چهارم از  با اعمال این نوع سورتینگ؛ تون بصورت عدد هستند؛چون داده های این س

 به دست می آمد. 3چیده می شدند و جواب به صورت گزینه 
 

  یو آمار مقدمات یاضیر

واحد اضافه کنیم،ضریب تغییرات به چه  6است.اگر به همه داده ها  2و  10داده آماری به ترتیب  6میانگین و انحراف معیار  -2

 (Www.iranestekhdam.ir) میزانی تغییر می کند؟

1)0.125+             

2)0.125- 

3)0.075+ 

4)0.075- 

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 با توجه به اطالعات مسئله داریم:

   �̅� = 10, Ƃ=2 

 محاسبه می شود:آنگاه ضریب تغییرات بصورت زیر 

𝐶𝑉1 =
Ƃ

�̅�
=

2

10
=

1

5
= 0.2 

Ali Mohammadi Isfahan 200

Reza Jahani Tehran 240

Ali Ranjbar Tehran 235

Zahra Sadeghi Isfahan 189

Zohreh Sadeghi Tehran 235

Ali Mohammadi Isfahan 200

Reza Jahani Tehran 240

Ali Ranjbar Tehran 235

Zahra Sadeghi Isfahan 189

Zohreh Sadeghi Tehran 235

Reza Jahani Tehran 240

Ali Mohammadi Isfahan 200

Ali Ranjbar Tehran 235

Zahra Sadeghi Isfahan 189

Zohreh Sadeghi Tehran 253

Zahra Sadeghi Isfahan 189

Ali Mohammadi Isfahan 200

Ali Ranjbar Tehran 235

Reza Jahani Tehran 240

Zohreh Sadeghi Tehran 253

Zohreh Sadeghi Tehran 253

Reza Jahani Tehran 240

Ali Ranjbar Tehran 235

Ali Mohammadi Isfahan 200

Zahra Sadeghi Isfahan 189
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 96سال  چهارم  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  

�̅�2واحد اضافه شده) 6.احد اضافه شود؛ به میانگین داد ها نیز  6حال اگر به همه داده  ها  = ( ولی انحراف معیار تغییری نمی کند.پس 16

 برای محاسبه ضریب تغییرات داده های جید در حالت دوم داریم:

𝐶𝑉2 =
Ƃ

�̅�2
=

2

16
=

1

8
= +0.125 

 اختالف ضریب تغییرات حالت دوم  از حالت اول،بیانگر میزان تغییر خواهد بود:آنگاه 

 

∆= 𝐶𝑉1 − 𝐶𝑉2 = 0.125 − 0.2 = −0.075 

 

 

  نگارش نییو آ یفارس اتیبان و ادبز

 (Www.iranestekhdam.ir)بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ -3

 «کاین دولت و ملک می رود دست به دست             دریاب کنون که نعمت هست به دست»

 بخور، ببخش که دنیا و آخرت بردی            ( توانگرا چو دل و دست کامرانت هست1

 ضرورت است که گاهی از او بیندیشند            ( توانگران که به جنب سرای درویشند2

 یکی علم نتوان گرفتن، به خنجر                                        ( هزاران توان یافت خنجر، به دانش3

 ازو آز و تیمار در بند گشت            ( توانگر شد آن کس که خرسند گشت4

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

این دولت و سلطنت بر تو نیز ، به عدالت حکم کن که ستاین دم را غنیمت شمار. اکنون که نعمت حکومت به دست تو: صورت سؤال معنی بیت

 .وفا نخواهد کرد و پس از تو برای دیگری خواهد بود
 مفهوم ابیات دیگر:

، مهم آنترسیدن و متوهّم شدن از :  است. اندیشیدن از کسی« اندیشیدن از درویشان»هم بسیار نزدیک است؛ اما کلید در کنایه ی   :2گزینه ی 

 به احتیاط و ترسیدن اشاره دارد. 2گزینه ی شمردن آن، محل نهادن بدان. 

 :  به فایده و قدرت دانش اشاره دارد.3گزینه ی 

 :  به رضایت و شاکر بودن اشاره دارد که انسان را از ناخشنودی و طمع بازمی دارد. )تیمار: درد و رنج(4گزینه ی 
 

  یعارف اسالمم

 امهٍ رسوالً...........( ،مهم ترین هدف انبیای الهی چیست؟با توجه به آیه شریفه ) و لقد بعثنا فی کل  -4
(Www.iranestekhdam.ir) 

 دعوت به توحید و پرهیز از شرک (2  به کمال رساندن فضایل اخالقی (1

 ( آشنا کردن مردم با حکمت الهی4  برپایی قسط وعدل در جامعه (3

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

لَقَدْ است .همانگونه که از ترجمه آیه شزریفه فوق به خوبی بر می آید که )  اقامه عدل و قسط در جامعه بشر؛ اهداف سه گانه بعثت انبیاءیکی از ا

نا فرستادگانمان را با دالیل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و هما"أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُُم الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُوَم النَّاسُ بِالْقِسْطِ(. 

 ."میزان را فرو فرستادیم تا زندگی مردم بر پایه قسط استوار گردد
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 96سال  چهارم  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم
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  یعموم - یسیبان انگلز

5- SINCE TOM NEVER WEARS SHOES, IT WAS …………………………THAT HE WOULD GET A PIECE OF GLASS IN HIS FOOT. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) FASHIONABLE  2) PROFITABLE 
3) CAPABLE  4) INEVITABLE 

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 باشد. می "بدیهی و ناگریز اجتناب؛ غیرقابل ناپذریر؛ اجتناب " معنی به INEVITABLEکلمه 

 جمله: معنی

 بود. ناپذیر)بدیهی( اجتناب پاش در شیشه  تکه یه روفتن فرو پوشه، نمی را هاش کفش هیچوقت تام که آنجایی از
 

  یو قانون اساس ی، دانش اجتماع یطالعات عموما

 (Www.iranestekhdam.ir) ؛ تحت نظر کدام وزارتخانه اداره می شود؟« شورای عالی حفاظت فنی» -6

 (صنعت، معدن و تجارت2  (تعاون، کار و رفاه اجتماعی1

 ( نیرو4  (دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح3

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

هر ماه یکبار به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون ایشان در زیر نظر وزارت تعاون؛کار و رفاه اجتماعی بوده و شورای عالی حفاظت فنی 

 .در صورت لزوم جلسات فوق العاده به تصمیم رئیس شورا برگزار می گرددوزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و 
 

  یو شغل یلیوش و استعداد تحصه

تومان پول داشته باشد؛ اختالف تعداد سکه  1005عدد سکه و  26تومانی دارد.اگر وی مجموعاً  50و  25، 10علی تعدادی سکه  -7

 (Www.iranestekhdam.ir) تومانی وی ، چند عدد است؟ 50و  25های 

1)6                         2)7                     3)8                           4)9 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 طبق صورت مسئله داریم:مشخص کنیم ؛ Zو  Yو  Xتومانی را به ترتیب با  50و  25و  10اگر تعداد سکه های 

{
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 26

10𝑥 + 25𝑦 + 50𝑧 = 1005
 

{
𝑥 = 26 − 𝑦 − 𝑧

10(26 − 𝑦 − 𝑧) + 25𝑦 + 50𝑧 = 1005
 

260 − 10𝑦 − 10𝑧 + 25𝑦 + 50𝑧 = 1005 

260 + 15𝑦 + 40𝑧 = 1005 ==> 15𝑦 + 40𝑧 = 745   ==> 𝑦 = 7. 𝑧 = 16. 𝑥 = 3 ==> 𝑧 − 𝑦 = 16 − 7 = 9 
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 سواالت یحیبه همراه پاسخ تشر 96سال  چهارم  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  96سال  چهارم ریفراگ یسواالت آزمون استخدامبسته  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی ص به باشد که می یحیهمراه پاسخ تشر

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

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

 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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%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/

