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 »توجه مهم«
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 98  سال پرورش و آموزش استخدامی آزمون بدنی  تربیتدبیر   تخصصی سواالت

 ت ها در موقعیت های بازی ورزشی، در کدام دسته فعالیت های یادگیری قرار می گیرد؟ ای مهارکاربردهدرک  -106

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( تمرین مهارت های ورزشی 2        ( موضوعات مهارتی 1

 حرکت موزون  ییابتدا یگام ها یریادگ( ی4     ( بازی های مشارکتی 3

 

 قرار  کالرکمورد نظر  دی جد یبدن تیترب یدر کدام دسته از چهار هدف اصل ،ینایو ب یگسترش و توسعه دانش شناخت -107

 (Www.iranestekhdam.ir) رد؟یگ یم

 شخصیتی (2       روانی حرکتی ( 1

 فکری  (4      اندامی  (3

 

 ت بدنی است؟ خزیدن، جاخالی دادن و لیلی کردن از جمله مثال های کدام برنامه دوره ابتدایی محتوای برنامه درس تربی-108

(Www.iranestekhdam.ir) 
 مفاهیم مربوط به حرکت (2    های توام با جابجاییمهارت ( 1

 فعالیت های ریتمیک و موزون  (4     آمادگی جسمانی  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) .بهترین معلمان تربیت بدنی کسانی هستند که می دانند ............ کدام است -109

 الگوی آموزشی برای تدریس  (2    ی یکنواختالگوی آموزش( 1

 کار صحیح در اجرای الگوی آموزشی (4   صحیح الگوی صحیح برای کار  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در تعیین چگونگی تدریس در یک واحد درسی تربیت بدنی، موثرترین عامل چیست؟ -110

 ساختار برنامه (2     آموزش فراگیر ( 1

 توانایی تدریس (4     محتوای برنامه (3

 

 مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در کدام بخش قرار می گیرد؟ د توصیف الگوهای آموزشی درس تربیت بدنی، تدریس   -111

(Www.iranestekhdam.ir) 

 مقتضیات اجرایی  (2    مشخصه های یاددهی یادگیری (1

 الگو (4      مبانی  (3
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 98  سال پرورش و آموزش استخدامی آزمون بدنی  تربیتدبیر   تخصصی سواالت

 (Www.iranestekhdam.ir) رشد کدام حوزه آمادگی است؟موضوع زیر، متناسب با مراحل  -112

 »تیم ها را انتخاب می کند کالسقبل از برگزاری  معلم «

 ولیت پذیریسئتصمیم سازی و م  (2    هیجانی  بلوغ اجتماعی/( 1

 اطالعات فهم  (4   آگاهی ها و توانایی های بدنی پیش نیاز (3

 

 ادگیری کدام دسته دانش آموزان است؟ی و تکالیف خارج از کالس، از ترجیحات یزمان بندی مشخص برای فعالیت های کالس   - 113

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( یاریگر2                            ( گریزان                        1

 ( مستقل 4                         ( وابسته                           3

 

 یادگیری است؟   درات از زبان معلم،کدام دستاوریت بدنی، مقرّال و غیر فعال در تربدر درگیر شدن فع -114

(Www.iranestekhdam.ir) 
 بازی ورزشی رات مقرّ( غیر فعال 2رات بازی ورزشی                            ( فعال مقر1ّ

 اد به نفس( فعال یادگیری اعتم4( غیر فعال یادگیری اعتماد به نفس                  3

 

 به حل مسئله، از نشانه های یادگیری کدام مرحله شناختی است ؟ در مراحل چهارگانه رشد شناختی پیاژه، شروع کردن  -115

(Www.iranestekhdam.ir) 
 صوری( 2( عینی                                                      1

 حسی حرکتی( 4                                                   عملیاتی( 3

 

 کدام عامل، محمل مهمی برای رشد اجتماعی، احساسی و شناختی کودکان است و رشد آنها را نیز منعکس می کند؟  -116

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( تمرین 4                       ( بازی       3    ( همکاری تیمی2( مهارت آموزی                    1

 

 (Www.iranestekhdam.ir) جمله زیر، از دسته کدام اعمال به شمار می رود؟ -117

 »معلم از کودکان می خواهد که در فعالیت های بدنی شرکت کنند، اما به آنها کمک نمی کند که دلیل آن را درک کنند.«

 و مهارت های حرکتی ( اعمال نامناسب رشد مفاهیم 2      ( اعمال نامناسب مفاهیم آمادگی جسمانی     1

 ( اعمال مناسب بازی های ورزشی 4( اعمال مناسب مشارکت فعال هر کودک            3

 

 دانش آموز می تواند وضعیت بدنی صحیحی به خود بگیرد، از جمله مثال های کدام حیطه روانی حرکتی است؟ -118

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( توانایی های جسمانی2                  ( توانایی های ادراکی                  1

 ( مهارت های بازتابی 4( توانایی های بنیادی پایه                              3
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 98  سال پرورش و آموزش استخدامی آزمون بدنی  تربیتدبیر   تخصصی سواالت

 (Www.iranestekhdam.ir) مثال زیر، درکدام دسته اهداف عینی یادگیری قرار می گیرد؟ -119

 بار طناب بزند.«  10بدون توقف   د اند باید بتوان»دانش آموز در طناب بازی، در حالی که خودش طناب را می چرخ

 ( حیطه روانی حرکتی )سطح ادراکی( 2( حیطه شناختی )سطح کاربردی(                     1

 ازی( ( حیطه عاطفی )درونی س4( حیطه روانی حرکتی )سطح مهارت پیچیده(       3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 ی حرکت  یری ادگیرشد و تکامل و 
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 98  سال پرورش و آموزش استخدامی آزمون بدنی  تربیتدبیر   تخصصی سواالت

 (Www.iranestekhdam.ir) تمرین و تجربه را چه می گویند؟بررسی کسب مهارت های حرکتی در اثر  -120

 ( تکامل در حرکات2ری                                    آو( کنترل و یاد1

 ( یادگیری حرکتی4( رشد حرکتی                                          3

 

 حرکتی در برنامه های تربیت بدنی گنجانده شد؟ در کدام دهه قرن بیستم، یادگیری حرکتی و کنترل  -121

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )70                                                     2 )60 

3 )45                                                     4 )80 

 

   ه وسیله حواس چه می گویند؟عات، به کسب اطالعات از محیط بجزئی پردازش اطالدر مدل چهار -122

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( برونداد2( تصمیم گیری                                       1

 ( بازخورد4( درونداد                                              3

 

 مراحل یادگیری قرار می گیرد؟ رحله از ها در یک استروک شنا، در کدام مچگونگی ترتیب یا توالی کار -123

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( ارتباطی 2( شناختی                                               1

 ( تمرکزی4( خودکاری                                              3

 

 از چه نوع رفتاری است؟ شد«. ورزشکاران شایسته این جامعه خواهی گفته »بدو پسر تو فردا یکی از -124

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( تقویت مثبت2( تقویت منفی                                      1

 ( تقویت عملکرد 4( انگیزش کاری                                     3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، صحیح است؟ -125

 مطلوب یادگیری، دو مقوله جداگانه اند.  ( تنظیم جلسات تمرین و شرایط1

 ( هنگام طراحی تمرین، توجه به ماهیت تکلیف، در یادگیری تأثیری ندارد. 2

 ( انتقال یادگیری، یادگیری مهارت های حرکتی را تسهیل می کند. 3

 است. ( درک تکالیف فراگرفتن از سوی یادگیرنده، گاهی ضروری 4

 

 بنیادین، ضربه زدن با پا، جزو کدام دسته از مهارت ها طبقه بندی شده است؟ در مهارت های حرکتی  -126

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( هدف یابی2( غیرجابه جایی                                          1

 کاری ( دست4( جابه جایی                                              3
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 98  سال پرورش و آموزش استخدامی آزمون بدنی  تربیتدبیر   تخصصی سواالت

 تر بدن هنگام پرواز در هوا، کدام بخش در آخرین لحظه از زمین جدا می شود؟ در گام های بلند  -127

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( پای راهنما 2( کل پا                                                    1

 انگشتان( 4( سینه پا                                                 3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) رای موفقیت در مسابقه طناب کشی، چه اقدام مناسبی را باید به کار گیرند؟دانش آموزان ب -128

 ( افزایش سطح اتکای خود2( باال بردن مرکز ثقل                                    1

 استن از فشار پاشنه به زمین( ک4( نقطه ای کردن سطح اتکا                            3

 

 در ترتیب تکاملی پرتاب از باالی سر در عمل بنیادی پرتاب کردن در سطح مبتدیان، کدام حرکت در اولیت است؟  -129

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( جدا شدن انگشتان هنگام رها کردن2( انجام عمل پرتاب به وسیله آرنج                    1

 ( ثابت نگهداشتن پاها4                   نی هنگام پرتاب ( کمی عمل دورا3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در سطح پختگی در اجرا، کدام دو عامل زیر، در تولید نیروی زیادتر مؤثر است؟ -130

 ( کوچک کردن جثه در کنار افزایش قدرت 2( بزرگ شدن جثه و افزایش توان در کار           1

 افزایش توأمان قدرت و استقامت   (4                 و افزایش قدرت  ( بزرگ شدن جثه3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ نمی رودکدام عامل، از ویژگی های حرکت در نظریه کنترل حرکتی به شمار  -131

 ( نا همسانی حرکت2( تغییر شکل پذیری حرکت                         1

 اف پذیری حرکت( انعط4                   ( منحصر به فرد بودن حرکت    3

 

 در مدل دو بعدی شرایط محیطی و حرکت نسبی، مهارت های باز از کدام دسته مهارت ها به شمار می روند؟   -132

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( فضایی پویا2( فضایی ایستا                                          1

 ( زمانی پویا 4                                   ایستا          ی( زمان 3

 

 مسئله ، تولید و ارزیابی حرکت و ایجاد حافظه بلند مدت، کارکرد چه حافظه ای است؟   تصمیم گیری ، حلّ -133

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( ذخیره ای2( اطالعاتی                                             1

 ( معنایی4                                           ( کاری       3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 مبانی فیزیولوژی ورزشی 
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 98  سال پرورش و آموزش استخدامی آزمون بدنی  تربیتدبیر   تخصصی سواالت

 فسفات را چه می گویند؟   -1-در یک فرایند فعالیت ورزشی، جدا شدن واحد های گلوکز از گلیکوژن و تولید گلوکز -134

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( گلیکولیز2                                            ( گلیکوژنولیز1

 ( گلیکوژنز4( لیپولیز                                                 3

 

هنگام فعالیت ورزشی، کدام اسید آمینه پس از ورود به کبد، به عنوان یک سوبسترا در فرایند گلوکونئوژنز استفاده می  -135

 (Www.iranestekhdam.ir) شود؟

 ( آرژنین2( آالنین                                                1

 ( تریپتوفان4                  ( هیستیدین                        3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) سنج چیست؟ عدد نزدیک به تولید کیلوکالری از یک گرم پروتئین در یک بمب کالری -136

1) 4.9                                                 2) 5.6  

3 )4.1                                                4 )4.3 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) هماهنگی حرکتی، از اعمال کدام میانجی عصبی هنگام فعالیت ورزشی است؟ -137

 ( نوراپی نفرین2        ( اپی نفرین                                  1

 ( سروتونین4                 ( دوپامین                           3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در شرایط استراحتی یک تار عضله، کدام پروتئین مانع از تولید آکتومیوزین می شود؟ -

 ( تروپونین2( انکیرین                                                 1

 ( تروپومیوزین4     ( تیتین                                             3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) نوع انقباض عضالنی، عضله هنگام منقبض شدن کوتاه می شود؟ مدر کدا -139

 ( کانسنتریک2                                    ( اسنتریک           1

 ( ایستا4( ایزومتریک                                             3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  الحاق یک نورون حرکتی و تعداد تارهای عضالنی وابسته به آن، کدام پدیده شکل می گیرد؟از    -140

 ( تون عضالنی2                           ( واحد حرکتی               1

 ( تکامل حرکتی 4                                          تنش حرکتی( 3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  هنگام یک فعالیت ورزشی فزاینده، کدام واحد حرکتی ابتدا فراخوانده می شود؟ -141

1 )FG                                                   2 )FT 

3 )SO                                                   4 )FOG 
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 (Www.iranestekhdam.ir) از همه زیادتر است؟ 𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙در کدام دسته افراد تمرین کرده،   -142

 ( آزمون پله2( دوچرخه سواری                                     1

 ( اسکی دور کشوری 4                                         ( شنا           3

 

   در خون ورزشکار زیاد می شود. خون وی چه حالتی پیدا می کند؟ +𝑯هنگام یک دو سرعتی، غلظت   -143

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( بازی2( خنثی                                                      1

 ( قلیایی 4                                                  ( اسیدی  3

 

 ف چیست؟اکسیژن مازاد بر نیازی که بالفاصله پس از یک جلسه فعالیت ورزشی وارد بدن می شود، معرّ -144

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )𝑉𝑂2                                                    2 )EPOC 

3) 𝑣𝑉𝑂2                                                  4) RER  

 

 فی اسنتریک می شود؟ وبر اثر یک فعالیت ورزشی استقامتی، کدام بخش از قلب بیشتر دچار هیپرتر -145

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( بطن چپ2( بطن راست                                              1

 ( دهلیز چپ4راست                                            ( دهلیز 3

 

 افزایش تدریجی تواتر قلبی و کاهش حجم ضربه ای هنگام فعالیت ورزشی دراز مدت، نشانه چیست؟  -146

(Www.iranestekhdam.ir) 
 دینامیک پویای قلبی( 2( اکسیژن سنجی نبض                                  1

 انحراف قلبی عروقی( 4ربه ای بیشینه ای                            ( حجم ض3

 

   اند؟تولید تستوسترون در فعالیت های ورزشی دراز مدت را کدام هورمون ذکر کرده  دلیل مهار -147

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( انسولین2( کورتیزول                                              1

3 )GH                                                    4استرادیول -( بتا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:
 

 بدنی  تربیت در  گیری  اندازه و سنجش
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 (Www.iranestekhdam.ir) ویژگی یک جامعه که از فردی تا فرد دیگر فردق می کند، چه نامیده می شود ؟ -148

 ( پارامتر2                                                   ( آماره1

 ( نمونه4( متغیر                                                  3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در کدام روش آماری، پراکندگی متغیرهای جامعه باید به صورت نرمال باشد؟ -149

 ( استنباطی2                           ( توصیفی                     1

 ( پارامتریک4( ناپارامتریک                                            3

 

 مقیاس اندازه گیری، عالوه بر وجود صفر مطلق، کلیه عملیات ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم امکان پذیر است؟در کدام    -150

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( نسبی2                                                  ( اسمی 1

 ای ( مرتبه4( فاصله ای                                               3

 

باشد، دامنه تغییرات   46و پایین ترین نمره  90در فرایند سنجش قدرت پاها د رکالس درس تربیت بدنی، اگر باالترین نمره  - 151

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟

1 )45                                                        2 )43 

3 )87                                                        4 )78 

 

 ده می کنیم؟ هنگامی که به تعیین گرایش مرکزی به طور تقریبی و سریع نیازمندیم، از کدام روش گرایش به مرکز استفا -152

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( نما2( میانه                                                     1

 ( میانگین نسبی4                                      ( میانگین           3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در ویژگی های منحنی طبیعی، کدام دو شاخص مرکزی در اندازه ارتفاع برابرند؟ -153

 ( میانگین و میانگین نسبی 2( نما و میانگین                                         1

 ( میانه و نما4                                      ( میانه و میانگین 3

 

ورد، انحراف متوسط کالس وی در این  را به دست می ا 10و  9، 9، 8، 7، 6، 4، 3معلمی در کالس کشش بارفیکس ، اعداد  -154

 (Www.iranestekhdam.ir) شاخص، چند است؟

1 )8                                                         2 )13 

3 )2                                                         4 )7              

 

 

 



 

 
  

17 
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  در گروهی که او خود عضوی از آن است نشان داده می شود؟در کدام نرم موقعیت نسبی یک فرد  -155

(Www.iranestekhdam.ir) 

 باشگاهی (2        سیالک( 1

 نسبی  (4     استاندارد  (3

 

این   Z نمره کالسدر  2و انحراف استاندارد   14می گیرد. با فرض میانگین   18آموزی در اجرای مهارتی نمره خام دانش  - 156

 (Www.iranestekhdam.ir) ت؟دانش آموز کدام اس 

1 )2        2) 4 

3) 16      4) 18   

 

 (Www.iranestekhdam.ir) موجود در کسر در فرمول محاسبه معرف چیست؟ 𝐩𝟎 در محاسبه نقاط درصدی  -157

( 𝐩𝟎  =  𝐋 + 
(𝐩𝟎  − 𝐂𝐫)

𝒓
×  𝐈 ) 

 حد پایین طبقه صدک  (2        نقطه درصدی ( 1

 که باید حساب شود  n درصد معینی از (4     در زیر صدک  P ساندی (3

 

  ضریب چند درصد می شود؟  ،برابر باشد Y و  X در تعیین ضریب تبیین، اگر همبستگی بین دو متغیر -158

(Www.iranestekhdam.ir) 

 64 (2        صفر ( 1

3) 88      4) 100 

 

ان شهر تهران را انتخاب کند کدام روش نمونه گیری  زدانش آمو HDL م نر داردموزش و پرورش تهران قصد آتربیت بدنی  -159

 (Www.iranestekhdam.ir) توصیه می شود؟

        طبقه ای (1

 منظم (2

      خوشه ای (3

 تصادفی ساده  (4
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  شود؟کدام قابلیت مشخص می  طوالنیبا انقباض آرا گروهی از عضالت بزرگ در یک مدت زمان  -160

(Www.iranestekhdam.ir) 

 عضالنی استقامت  (2      استقامت قلبی تنفسی ( 1

 قدرت مطلق (4     عضالنیتوان  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ایستادن روی یک پا از روش های میدانی سنجش کدام عامل به شمار می رود؟ -161

 تعادل تخته  (2     زمان عکس العمل ( 1

 چاالکی  (4      چابکی  (3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجم بخش 

 

 مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی 
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 (Www.iranestekhdam.ir) چیست؟ مهارتاز دیدگاه مهارت های دانش و خصیصه ها برای موفقیت مهمترین  -162

 توانایی حفظ و برقرای روابط سالم  (2    سازمان دهی کردن امور ( 1

 زندگی شخصیو حفظ کردن   ایی مدیریتتوان  (4    توانایی نفوذ در دیگران  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام عنصر در کل یک رویداد ورزشی را از رویداد غیر ورزشی متمایز میکند؟ -163

 مشکالت حل سریع  (2     توانایی رهبری در ورزش ( 1

 بازاریابی در صحنه  (4      هیجان در ورزش  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ید؟آب می از کدام دسته گردشگری به حسبازی های المپیک و جام جهانی ا -164

 ورزشی فعال  (2        رویداد ( 1

 ورزشی غیرفعال  (4     ورزشی نوستالژی (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  بازی های المپیک جوانان در حوزه آماتوری از دسته کدام رویدادهای ورزشی تلقی می شود؟  - 165

 فرهنگیبین  (2    مکان رویداد در چند ( 1

 چن ورزشی  (4     ابر رویداد  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام عامل، از محاسن جدول دوره ای در مسابقات ورزشی به شمار می رود؟ - 166

 نقش کمتر قرعه کشی در داخل یک گروه (2    نیاز زیاد دوره مسابقاتی ( 1

 احتمال تبانی در تیم ها  (4  در دسترس بودن داوران در طول مسابقات  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) نقطه قوت بالقوه سازمانی در یک سازمان ورزشی مطلوب به شمار می رود؟ ،عاملکدام  -167

 ظرفیت فناوری  (2      تسهیالت و اماکن ( 1

 تصویر برند (4     حمایت اجتماعی  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ویداد طبقه بندی می شود؟کدام عنصر در زمان بندی یک تا دو سال مانده به ر -168

 شروع طرح ریزی برنامه عملیاتی رویداد  (2      سفارش دادن تجهیزات ( 1

 تدوین برنامه های اقتضایی  (4   تعیین هدف از برگزاری رویداد  (3
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 چه می گویند؟  ،راحی شده اند به نهادهای غیرانتفاعی یا دولتی که به منظور جذب و حمایت از رویدادهای ورزشی ط -169

(Www.iranestekhdam.ir) 
 غیرانتفاعی سازمان  (2     کمیسیون خدمات تندرستی ( 1

 کمیسیون ورزشی  (4     نهاد ورزشی  (3

 

برنامه نویسی، خدمات خالقانه و عملیات مربوط به تابلوی امتیازات، از جمله کدام کارکردهای رویدادی در سازمان های   -170

 (Www.iranestekhdam.ir) ست؟ورزشی ا

 رقابت (4  ارائه خدمات به مهمان  (3   بازاریابی (2     نمایش( 1

 

  مدیریتی ورزشی، بر چشم انداز و نارضایتی عمومی از وضعیت موجود تمرکز اصلی دارد؟کدام سبک  -171

(Www.iranestekhdam.ir) 
 گرا  تئوری (4  بیانیه گرا (3   تحول گرا (2    عمل گرا( 1

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در برنامه ریزی فرایند بودجه ریزی ورزشی، کدام اقدام مقدم بر سایرین است؟ -172

 زیان طرح سود و  (2     پیش بینی فروش خدمات( 1

 تعیین نیاز های سرمایه ای (4    مقایسه با نرم های موجود (3

 

هایی که به یک محصول هویت می دهد و آن را از سایرین در رویدادهای ورزشی ترکیبی از نام ها، نشانه ها، شعارها یا لوگو -173

 (Www.iranestekhdam.ir) متمایز می کند، چیست؟

 ترویجات فروش  (2      تأمین هیجان های ورزشی ( 1

 بازاریابی الکترونیک (4     برندسازی (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  چیدمان تیم ها در جدول مسابقات ورزشی را چه می گویند؟ -174

 سیدینگ (2        سازماندهی تیمی ( 1

 واحد مدیریت  (4      مدیریت رویداد  (3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) آخرین دوره بازی های المپیک در کدام شهر و کدام کشور برگزار شد؟ -175

 آمریکا –لس آنجلس  (2      انگلستان  –لندن ( 1

 برزیل –ریو  (4     استرالیا –سیدنی  (3

 



 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 »توجه مهم«
پاسخنامه  الت استخدامی به همراه نمونه سواسایر جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود 

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید: 

 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/


 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

   خود در مورد مطالب آن شنهادیلطفاً هرگونه انتقاد و پ فایل؛ ن یا تیفیدر جهت بهبود ک ؛یخواننده گرام

 :دیینما مطرح ریزو یا با شماره تلفن  لیمیاآدرس گزارش مشکل را به یا و 

    soal@iranestekhdam.irآدرس ایمیل:                       021-91300013شماره تلفن تماس:  

 

 مهم  اخطار
 

آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا اضافه کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر از نظر سایت ایران استخدام  هرگونه حذف  

   می باشد.جاز غیر م

 

http://www.iranestekhdam.ir/

