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 ! اخطار مهم! 
این فایل بخشی از کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام به همراه نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده سایت ایران استخدام )شرکت 

 حوزه حمایت از حقوق مؤلفین و ناشرین جمهوری اسالمی ایران بر آن حاکم می باشد.آلتین سیستم( بوده و قوانین مربوط به 

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، 

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

با توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی برداری از 

 آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی وهشدار اقدام به پیگیری حقوقی خواهیم نمود.

این درسنامه در سه بخش تهیه شده محصول ذکر شده است  دیاز خر شیپ حاتی: همان طور که در توضدییلطفا توجه فرما یکاربران گرام

آن جهت معرفی  فصلفقط یک  باشد کهمی  فصل 7در  یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم شامل بخش اولاست که 

ی و حیبه همراه پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عمومسوال  200در این فایل آورده شده است و بخش دوم شامل 

 ی می باشد.به همراه پاسخنامه تست یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عموم خودآزمای سوال 200بخش سوم شامل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ۱۳۶۷هرزندی، امین،  احمدزاده : سرشناسه  

978-600-448-399-5 : شابک  

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 کتابنامه : یادداشت

ایران --استخدامی  آزمون های : موضوع  

 Employment tests -- Iran : موضوع

ایران --های استخدامی آزمون : موضوع  

 Employment tests -- Iran : موضوع

JQ  : رده بندی کنگره   /ی۱۳آ۱۷۸۶۱۳۹۶۴۴۳۶۵۶

۳۵۱/۰۷۶ : رده بندی دیویی  

  ۵۱۱۲۸۵۱ : شماره کتابشناسی ملی

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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/


 

 فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این 

به  یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم ویژه

 به میباشد که یو تست یحیهمراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل ص

این جهت خرید و دانلود کامل  معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 

 یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عمومدرسنامه 
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 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  

  درسنامه اول: اطالعات تاریخی و جغرافیایی ایران
 آثار مهم تاریخی

 شهرستان( -مکان)استان  نام اثر # شهرستان( -مکان)استان  اثرنام  #

 جاجرم -خراسان شمالی  قلعه جالل الدین ۵۴ عنبران -اردبیل  پیکره سنگی بابا داوود عنبران ۱

 جاجرم –خراسان شمالی  نارین قلعه ۵۵ اصفهان -اصفهان  سی وسه پل ۲

 ۵۶ اصفهان -اصفهان  عمارت هشت بهشت ۳
قدیم دزفول )پل رومی پل 

 ، پل اندامش(
 دزفول -خوزستان 

 شوش -خوزستان  کاخ آپادانا ۵۷ اصفهان -اصفهان  پل خواجو ۴

 شوش -خوزستان  چغازنبیل ۵۸ اصفهان -اصفهان  مسجد شیخ لطف اهلل ۵

 شوشتر -خوزستان  پل شادروان )بند قیصر( ۵۹ زواره - اصفهان قلعه سنگ بست زواره ۶

۷ 
بنای تاریخی مادر شاه 
 )کاروانسرای عباسی(

 شوشتر -خوزستان  پل بند گرگر ۶۰ شاهین شهر -اصفهان 

 بهبهان –خوزستان  قلعه ارجان ۶۱ کاشان -اصفهان  باغ فین ۸

 ۶۲ اصفهان –اصفهان  میدان نقش جهان ۹
آبشار و سازه های آبی 

 شوشتر )آسیابهای سیکا(
 شوشتر –خوزستان 

 اسفراین -خراسان شمالی  شهر تاریخی بلقیس ۶۳ اصفهان –اصفهان  منارجنبان ۱۰

 زنجان –زنجان  گنبد سلطانیه ۶۴ اصفهان –اصفهان  مدرسه چهار باغ ۱۱

 سمنان –سمنان  دروازه ارگ سمنان ۶۵ اصفهان –اصفهان  حمام شیخ بهایی ۱۲

 گورستان جن ۶۶ اصفهان –اصفهان  کاخ عالی قاپو ۱۳
 -سیستان و بلوچستان 

 چابهار

 زابل -سیستان و بلوچستان  شهر سوخته ۶۷ کرج -البرز  کاخ مروارید ۱۴

 قلعه کنت ۶۸ ایوان -ایالم  طاق شیرین و فرهاد ۱۵
 -سیستان و بلوچستان 

 سراوان

 شیراز -فارس  باغ ارم ۶۹ دره شهر -ایالم  پل گاومیشان )پل سیمره( ۱۶

 شیراز -فارس  حافظیه ۷۰ دهلران –ایالم  )شهاق(قلعه شیاخ  ۱۷

 شیراز -فارس  بازار وکیل ۷۱ تبریز -آذربایجان شرقی  مسجد کبود )فیروزه اسالم( ۱۸

 شیراز -فارس  دروازه قرآن ۷۲ کلیبر -آذربایجان شرقی  قلعه بابک ۱۹

۲۰ 
مقبره شیخ رکن الدین 

 اوحدی مراغه ای
 شیراز -فارس  حمام وکیل ۷۳ مراغه -آذربایجان شرقی 

 شیراز -فارس  آرامگاه سعدی ۷۴ مراغه -آذربایجان شرقی  گنبد سرخ ۲۱

 شیراز -فارس  مسجد جامع عتیق ۷۵ مراغه -آذربایجان شرقی  پل مردق ۲۲

 فیروزآباد -فارس  کاخ اردشیر بابکان ۷۶ مرند -آذربایجان شرقی  قلعه خرابه )خاکستری( ۲۳

 مرودشت -فارس  تخت جمشید ۷۷ تبریز –آذربایجان شرقی  باقر خانمقبره  ۲۴

 مرودشت -فارس  آرامگاه کوروش بزرگ ۷۸ ارومیه -آذربایجان غربی  قلعه هالکوخان ۲۵

 مرودشت -فارس  نقش رستم ۷۹ خوی -آذربایجان غربی  کلیسای سورپ سرکیس ۲۶

۲۷ 
سنگ نگاره ساسانی خان 

 تختی

 -آذربایجان غربی 

 سلماس
 مرودشت -فارس  مقبره اردشیر دوم ۸۰

 شیراز –فارس  ارگ کریم خانی ۸۱ خارک -بوشهر  قلعه هلندی ها ۲۸

 مرودشت –فارس  برج سنگی پاسارگاد ۸۲ تهران -تهران  کاخ سعدآباد ۲۹
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 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  

 قزوین -قزوین  حمام و موزه قجر ۸۳ تهران -تهران  برج آزادی ۳۰

 قزوین -قزوین  قلعه الموت ۸۴ ری -تهران  برج طغرل ۳۱

 قزوین -قزوین  مسجد و مدرسه صالحیه ۸۵ فیروزکوه -تهران  برج دیده بانی جلیزجند ۳۲

۳۳ 
برج عالالدوله)برج آرامگاه 

 عالءالدین (
 بم -کرمان  ارگ بم ۸۶ ورامین -تهران 

 کرمان -کرمان  ارگ راین ۸۷ تهران –تهران  کاخ گلستان ۳۴

 ۸۸ تهران –تهران  الدولهعمارت عین  ۳۵
آتشکده آناهیتا )قلعه دختر 

) 
 کرمان -کرمان 

 تنگ درکش و ورکش ۳۶
 -چهارمحال و بختیاری 

 اردل
۸۹ 

حمام گنجعلی خان )موزه 

 گنجعلی خان(
 کرمان –کرمان 

 شیر سنگی )بردشیر( ۳۷
 -چهارمحال و بختیاری 

 شهرکرد
 بیستون -کرمانشاه  تندیس هرکول ۹۰

 سرپل ذهاب -کرمانشاه  زیج منیژه )قلعه منیژه( ۹۱ بیرجند -خراسان جنوبی  کاله فرنگیارگ  ۳۸

 قصر شیرین -کرمانشاه  کاخ خسرو ۹۲ سرایان -خراسان جنوبی  کاروانسرای سرایان ۳۹

۴۰ 
طاق شاه عباسی )سد تاریخی 

 کریت(
 کرمانشاه -کرمانشاه  طاق بستان )طاق وسان( ۹۳ طبس -خراسان جنوبی 

 گنبد کاووس -گلستان  برج گنبد قابوس ۹۴ طبس -خراسان جنوبی  ارگ طبس )کهن دژ ( ۴۱

۴۲ 
آرامگاه فردوسی ) ارگ 

 طوس(
 گنبد کاووس -گلستان  شهر تاریخی جرجان ۹۵ توس -خراسان رضوی 

 پل خاتون ۴۳
خراسان 

 سرخس - رضوی
 بروجرد -لرستان  پل چاالن چوالن ۹۶

 خرم آباد -لرستان  قلعه فلک االفالک ۹۷ گناباد -خراسان رضوی  دختر شورابقلعه  ۴۴

 ساوه -مرکزی  مسجد سرخ )مسجد قرمز( ۹۸ مشهد -خراسان رضوی  آرامگاه شیخ بهایی ۴۵

 ساوه –مرکزی  قلعه دختر ساوه )قیز قلعه( ۹۹ مشهد -خراسان رضوی  هارونیه ۴۶

 مشهد -خراسان رضوی  مسجد گوهرشاد ۴۷
۱۰

۰ 
 بندرعباس -هرمزگان  مسجد جامع دلگشا

 مشهد -خراسان رضوی  آرامگاه نادرشاه افشار ۴۸
۱۰

۱ 
 قشم -هرمزگان  قلعه پرتغالی ها

 مشهد -خراسان رضوی  آرامگاه شیخ طبرسی ۴۹
۱۰

۲ 
 فامنین -همدان  پل تاریخی جهان آباد

۵۰ 
آرامگاه خیام )حکیم خیام 

 نیشابوری(
 نیشابور -خراسان رضوی 

۱۰

۳ 
 مالیر -همدان  ارگ نوشیجان

 نیشابور -خراسان رضوی  آرامگاه عطار نیشابوری ۵۱
۱۰

۴ 
 همدان -همدان  شهر تاریخی هگمتانه

 نیشابور -خراسان رضوی  آرامگاه کمال الملک ۵۲
۱۰

۵ 
 همدان -همدان  آرامگاه بابا طاهر

 قلعه قیصر ۵۳
 -خراسان شمالی 

 اسفراین

۱۰

۶ 
 همدان -همدان  آرامگاه بوعلی سینا
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 های مهم طبیعیجاذبه

 نام جاذبه #
 -مکان)استان 

 شهرستان(
 نام جاذبه #

 -مکان)استان 

 شهرستان(

 کرمانشاه -کرمانشاه  غار پراو ۳۷ شهرمشگین  -اردبیل  قله سبالن ۱

 آبشار یاسوج ۳۸ استان کرمان دشت لوت ۲
 -کهگیلویه و بویر احمد 

 یاسوج

 آبشار تنگ تامرادی ۳۹ فریدونشهر -اصفهان  آبشار پونه زار ۳
 -کهگیلویه و بویر احمد 

 یاسوج

 رامیان -گلستان  غار شیرآباد ۴۰ ورزنه -اصفهان  باتالق گاوخونی ۴

 آبشار پشمکی ۴۱ طالقان -البرز  آبشار شلبن )شله بن( ۵
رامیان روستای پا  -گلستان 

 قلعه

 علی آباد کتول -گلستان  آبشار کبودوال ۴۲ کرج -البرز  هفت چشمهآبشار  ۶

 کردکوی -گلستان  آبشار شادان )هفت طبقه ( ۴۳ اسکو -آذربایجان شرقی  چشمه کندوان ۷

 گالیکش -گلستان  آبشار لوه ۴۴ سردشت -آذربایجان غربی  آبشار شلماش ۸

 گرگان -گلستان  زیارتآبشار  ۴۵ بوشهر -بوشهر  آبشار زیرراه ۹

 غار یخی چما ۱۰
 -چهارمحال و بختیاری 

 چلگرد
 گرگان -گلستان  آبشار باران کوه ۴۶

 آبشار شیخ علیخان ۱۱
 -چهارمحال و بختیاری 

 کوهرنگ
 تالش -گیالن  آبشار ورزان، سوباتان ۴۷

 آبشار آتشگاه ۱۲
 -چهارمحال و بختیاری 

 لردگان
 حویق -گیالن  آبشار زمرد حویق ۴۸

 آبشار کرودی کن )دودی( ۱۳
 -چهارمحال و بختیاری 

 لردگان
 رشت -گیالن  تاالب بین المللی بوجاق ۴۹

 آبشارهای قره سو ۱۴
 کالت -خراسان رضوی 

 نادری
 رضوانشهر -گیالن  آبشار ویسادار ۵۰

 ۵۱ مشهد -خراسان رضوی  آبشار ارتکند ۱۵
غار آویشوی )آبیشوی آبیشو 

 آویشو(
 ماسال -گیالن 

 ازنا -لرستان  تونل برفی ازنا ۵۲ شیروان -خراسان شمالی  دره و آبشار زوارم ۱۶

 الیگودرز -لرستان  آبشار آب سفید ۵۳ جاجرم –خراسان شمالی  کال جنی )دره جن( ۱۷

 خرم آباد -لرستان  آبشار نوژیان ۵۴ ایذه -خوزستان  آبشار شیوند ۱۸

 خرم آباد -لرستان  آبشار مخمل ۵۵ آبادان -خوزستان  اروندرود ۱۹

 خرم آباد -لرستان  آبشار افرینه ۵۶ دزفول -خوزستان  آبشار شِوی ۲۰

 دورود -لرستان  آبشار بیشه ۵۷ شادگان -خوزستان  تاالب شادگان ۲۱

 دورود -لرستان  دریاچه گهر ۵۸ زنجان رودخانه قزل اوزن ۲۲

 بابل -مازندران  آبشار درازکش ۵۹ گرماب -زنجان  کتله خورغار  ۲۳

 بابل -مازندران  آبشار تیرکن )هفت آبشار( ۶۰ مجن -سمنان  آبشار مجن ۲۴
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 خلیج گواتر ۲۵
 -سیستان و بلوچستان 

 چابهار
 بهشهر -مازندران  غارهای کمربند و هوتو ۶۱

 چالوس -مازندران  آبشار هریجان ۶۲ زابل -سیستان و بلوچستان  دریاچه هامون ۲۶

 رامسر -مازندران  آبشارهای جواهرده ۶۳ استهبان -فارس  آبشار استهبان ۲۷

۲۸ 
غار سنگ تراشان )سنگ 

 شکن(
 شیرگاه -مازندران  آبشار گزو ۶۴ جهرم -فارس 

 نور -مازندران  آبشار ونوش ۶۵ سپیدان -فارس  آبشار مارگون ۲۹

 دلیجان -مرکزی  غار چال نخجیر ۶۶ سده -فارس  آبشار تنگ براق ۳۰

 قشم -هرمزگان  جنگل حرا ۶۷ شیراز -فارس  غار قلعه بندر ۳۱

 قشم -هرمزگان  غار نمکدان ۶۸ دیواندره -کردستان  آبشارهای چهل چشمه ۳۲

 کبودرآهنگ -همدان  غار علیصدر ۶۹ سنندج -کردستان  چشمه باباگرگر ۳۳

 همدان -همدان  آبشار گنجنامه ۷۰ مریوان -کردستان  زریوارتاالب  ۳۴

 همدان -همدان  شیر سنگی ۷۱ جوانرود -کرمانشاه  غار کاوات ۳۵

 ابرکوه -یزد  کویر ابرقو ۷۲ سرپل ذهاب -کرمانشاه  آبشار ریجاب )پیران( ۳۶

 

 رودهای مهم ایران

 سرچشمه استان نام رود #
 طول
KM 

 مصب

 گاوخونی ۳۵۰ زردکوه و تونل کوهرنگ اصفهان رودزاینده ۱

 البرز شورکات ۲
های جنوب غربی آوج )استان کوه

 قزوین(
 رودخانه کرج ۴۰

 هامون مسیله ۲۴۵ خرسنگ کوه و پاالن گردن البرز کرج ۳

 سفید رود ۲۰۵ از اتصال رودهای الموت و طالقان قزوین -البرز  رودشاه ۴

 دریاچه ارومیه ۲۶۰ بزغوش داغ آذربایجان شرقی رودتلخه ۵

 دریاچه ارومیه ۷۰ کوه سهند آذربایجان شرقی چایصوفی ۶

 قزل اوزن ۱۹۰ کوه سهند آذربایجان شرقی قارالنقو ۷

 آذربایجان شرقی اوزنقزل ۸
استان آذربایجان  و کردستان هایکوه

 شرقی
 رود ارس ۶۷۰

 دریاچه ارومیه ۴۰ ارتفاعات دامنه سهند آذربایجان شرقی گنبر چایی ۹

 دریاچه ارومیه ۱۰۰ ارتفاعات کوه سهند آذربایجان شرقی مردق چای ۱۰

 کوههای ترکیه اردبیل -آذربایجان شرقی  ارس ۱۱
۱۰۸

۰ 
 دریای خزر

 رود ارس ۱۳۷ کوههای ترکیه آذربایجان غربی آغ چای)آق چاق( ۱۲

 دریاچه ارومیه ۷ ارتفاعات مرزی ایران و عراق آذربایجان غربی باراندوزچای ۱۳

 دریاچه ارومیه ۱۲ داش(شهر )ساریهای اطراف کهنهکوه آذربایجان غربی زوالچای ۱۴
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۱۵ 
سورشهرچای)برده

) 
 قزل اوزن ۲۰ ارتفاعات قاسیم داغی آذربایجان غربی

۱۶ 
گدارچای)قادررود

) 
 دریاچه ارومیه ۹۰ های مرزی گریوه داغبلندی آذربایجان غربی

 دریاچه ارومیه ۵۰ جاللکوه ابراهیم آذربایجان غربی مهابادرود ۱۷

 دریاچه ارومیه ۹۵ کوههای کوران و ساری داش آذربایجان غربی چاینازلی ۱۸

 خلیج فارس ۶۸۰ کوههای تودج و سبزپوشان و انار بوشهر مُند ۱۹

 هامون مسیله ۱۴۰ کلون بسته خرسنگ کوه تهران جاجرود ۲۰

 جنوب تهران ۳۳ رشته کوه توچال تهران کن ۲۱

 دشت کویر ۲۴۰ شهمیرزاد و آراب )سمنان( سمنان -تهران  رودحبله ۲۲

 دشت نیشابور ۴۵ رشته کوه بینالود خراسان رضوی رودخانه بار ۲۳

 شوررود کال  ۵۵ رشته کوه بینالود خراسان رضوی بقیع ۲۴

 ۱۴۰ رودکشف رود و هری خراسان رضوی تجن ۲۵
ریگزارهای قره 

 قوم

 کویر لوت ۱۷ کویر لوت خراسان رضوی کال شور ۲۶

 رود تجن ۳۰۰ هزار مسجد و بینالود خراسان خراسان رضوی رودکشف ۲۷

 دریای خزر ۵۳۵ کوههای خراسان )هزارمسجد و قوچان( گرگان -خراسان شمالی  اترک ۲۸

 خلیج فارس ۱۹۰ رودهای دجله و فرات)عراق( و کارون خوزستان اروندرود ۲۹

 خلیج فارس ۹۰ رود کارون خوزستان بهمنشیر ۳۰

 رود کارون ۵۱۵ کوههای لرستان خوزستان دز ۳۱

 خلیج فارس ۹۵۰ زردکوه بختیاری خوزستان کارون ۳۲

 ۷۵۵ الوند همدان خوزستان کرخه ۳۳
تا مرز عراق 

 دجله

 خلیج فارس ۴۳۸ از اتصال رودهای مارون و اعالء کهگیلویه و بویراحمد -خوزستان  جراحی ۳۴

 رود قزل اوزن ۱۲۰ نواحی سلطانیه زنجان زنجان رود ۳۵

 دریای خزر ۱۴۷ شمال غربی سمنان مازندران -سمنان  تاالر ۳۶

 دریای عمان ۳۱۳ شرق کوههای آهوران بلوچستان سیستان و بلوچستان سرباز ۳۷

 دریای عمان ۱۸۵ کوههای آهوران سیستان و بلوچستان شهر(بن رود)نیک ۳۸

 های هندوکش افغانستانکوه سیستان و بلوچستان رودهری ۳۹
۱۱۰

۰ 
 رود تجن

 ارتفاعات هلمند افغانستان سیستان و بلوچستان هیرمند ۴۰
۱۱۰

۰ 
 دریاچه هامون

 جازموریان ۲۷۵ کوههای شرقی ایرانشهر سیستان و بلوچستان بمپور ۴۱

 ۲۷۰ کوه سفید و ده بید فارس کر ۴۲
دریاچه 

 بختگان

 خلیج فارس ۲۸۵ کوههای جنوبی شیراز بوشهر -فارس  دالکی ۴۳
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۴۴ 
رودخانه زهره 

 )هندیجان(

کهگیلویه و  -فارس 

 خوزستان - بویراحمد
 خلیج فارس ۴۸۰ کوه نیر و سپیدان

 ارتفاعات استان فارس هرمزگان -فارس  مهران ۴۵
۱۲۸

۹ 
 خلیج فارس

 ۴۰۰ های زاگرسدامنه کردستان زاب کوچک ۴۶
رود 

 دجله)عراق(

 کردستان سیروان ۴۷
از اتصال رودهای قشالق و کاوه و 

 مریوان
 دجله ۲۱۲

 دریاچه ارومیه ۳۰۰ گردنه خان و چهل چشمه آذربایجان غربی -کردستان  رود)جغاتو(زرینه ۴۸

 دریاچه ارومیه ۱۷۰ کوههای شمالی غربی سقز آذربایجان غربی -کردستان  رودسیمینه ۴۹

 جازموریان ۳۸۷ هزار و الله زار و جبال بارز کرمان رودهلیل ۵۰

 خلیج فارس ۱۲۰ رشته کوه زاگرس خوزستان -کهگیلویه و بویر احمد  مارون ۵۱

 دریای خزر ۲۵۵ کوههای تالش گلستان )ترکمن صحرا( سو)گلستان(قره ۵۲

 دریای خزر ۲۵۳ آالداغ و گلوداغ گلستان گرگان ۵۳

 دریای خزر ۸۰۰ چهل چشمه کردستان گیالن سفیدرود ۵۴

 رود دز ۱۵۰ الیگودرز قالیکوه ارتفاعات لرستان بختیاری ۵۵

 دریاچه نمک ۲۸۸ کوههای گلپایگان و خونسار قم -مرکزی -اصفهان  -لرستان  رودقم ۵۶

 دریای خزر ۸۷ سواد کوه مازندران مازندران رودبابل ۵۷

 دریای خزر ۷۲ کوه سردشت ) البرز مرکزی( مازندران چالوس ۵۸

 دریای خزر ۱۸۵ از اتصال رودهای الر و دلی چای مازندران هراز ۵۹

 تنگه هرمز ۱۵۸ کوههای کهنوج و خیبر هرمزگان میناب ۶۰

 دریای عمان ۲۱۰ کوههای بشاگرد هرمزگان گابریک ۶۱

 رود گاماسیاب ۵۰ کوه الوند های جنوبیدامنه همدان رودقلقل ۶۲

 رود سیمره ۱۷۵ ارتفاعات گرین نهاوند لرستان -همدان  گاماسیاب ۶۳

 

 های ایرانترین کوهمهم

 ارتفاع )متر( قله -کوه  استان # ارتفاع )متر( قله -کوه  استان #

 ۳۷۰۷ سهند آذربایجان شرقی ۱۶ ۵۶۷۱ دماوند مازندران ۱

 ۳۷۰۱ منار خوزستان ۱۷ ۴۸۱۱ سبالن اردبیل ۲

 ۳۵۸۰ الوند همدان ۱۸ ۴۴۶۵ کوه هزار کرمان ۳

 ۳۳۹۰ شاهو کردستان ۱۹ ۴۴۰۹ قاش مستان کهگیلویه و بویراحمد ۴

 ۳۳۵۷ پراو) پرو( کرمانشاه ۲۰ ۴۳۷۵ خُلنو تهران ۵

 ۳۳۳۲ بلقیس زنجان ۲۱ ۴۲۲۱ زردکوه چهارمحال و بختیاری ۶

 ۳۳۳۰ ولیجیا مرکزی ۲۲ ۴۱۷۵ سیاهالن قزوین ۷

 ۳۲۶۷ هماک هرمزگان ۲۳ ۴۱۵۰ اشتران کوه لرستان ۸



 

 
  

11 

 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  

 ۳۲۱۱ بینالود خراسان رضوی ۲۴ ۴۰۵۵ شیرکوه یزد ۹

 ۳۱۹۷ بغروداغ گیالن ۲۵ ۴۰۴۰ شاهانکوه اصفهان ۱۰

 ۳۱۵۴ کوه پلنگ آبی قم ۲۶ ۳۹۴۵ شاهوارکوه  سمنان ۱۱

 ۳۰۳۲ کوه شاه جهان خراسان شمالی ۲۷ ۳۹۴۳ کوه بُل فارس ۱۲

 ۲۸۵۸ سیاه کوه خراسان جنوبی ۲۸ ۴۰۵۰ تفتان سیستان و بلوچستان ۱۳

 ۲۷۹۰ کبیرکوه ایالم ۲۹ ۳۸۱۳ گاوکشان گلستان ۱۴

 ۱۹۵۰ کوه خورموج بوشهر ۳۰ ۳۸۰۰ قندیل آذربایجان غربی ۱۵

 

 سواالت

 (چهارم یرآزمون فراگآبشار کبودال، در کدام شهر واقع شده است؟ ) -1

 درود (۲  خرم آباد (۱

 (کبودرآهنگ۴  علی اباد کتول (۳

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 .است گلستاناز توابع استان  آباد کتولکیلومتری جنوب شرقی شهر علی ۵کبودال آبشاری واقع در 

 

 (چهارم یرآزمون فراگنارین قلعه ، از آثار ملی ایران در کدام شهر واقع شده است؟ ) -2

 سمنان (۲  بندرعباس (۱

 میبد (۴  کرمان (۳

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  .استیزد در استان ترین بناى تاریخى شهرستان میبد قلعه مهمترین و دیدنیقلعه یا نارنجنارین

این قلعه از بناهاى مربوط به دوره اشکانی و قبل از اسالم است و در دوران مظفریان تعمیراتى در آن صورت گرفت. اطراف آن خندقی بوده 

 .های زیر آن گاهی تا یک فرسنگ امتداد دارداست و نقب

 

 (چهارم یرآزمون فراگقلعه دختر ؛ از آثار باستانی کدام شهرستان است؟ )-3

 میبد یزد (۲  فیروزآباد فارس (۱

 نائین اصفهان (۴  درود لرستان (۳

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 .قرار دارددر استان فارس کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده  ۶قلعه دختر در 
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 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  

 واقع شده است ؟ )وزارت نیرو(مست در کدام شهرستان  دریاچه شور -4

 ( نوشهر ۲سواد کوه                           (۱

 چالوس (۴        ( الهیجان                   ۳

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 .متر است ۵هزار متر مربع و عمق آن  ۱۵شهرستان سواد کوه که وسعت آن  یعیطب اچهیشورمست، تنها در اچهیدر
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 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

به  یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم ویژه

 به میباشد که یو تست یحیهمراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل ص

جهت خرید و دانلود کامل این  معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .اییدلینک زیر کلیک فرم محصول، روی

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :دوم بخش 
 

 یحیبه همراه پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یاطالعات عمومسوال  200
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
  

15 

 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام مورد ، عضو شورای بازنگری قانون اساسی است ؟ -1

 ( فقط شش نفر فقیه  شورای نگهبان ۲  ( معاون اول رئیس جمهوری ۱

 ( کلیه اعضاء مجمع تشخیص مثلحت نظام ۴  ( کلیه اعضاء شورای نگهبان ۳

  3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 می گوید: -که آخرین اصل قانون اساسی است  -هفتاد و هفتم یکصد و  اصل

 گیرد: می زیر انجام ترتیب به ، در موارد ضروریایران اسالمی جمهوری اساسی در قانون بازنگری» 

 شورای را به اساسی قانون یا تتمیم موارد اصالحجمهور  رئیس به خطاب حکمی طی نظام مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس رهبری مقام

 نماید: زیر پیشنهاد می با ترکیب اساسی قانون بازنگری
 خبرگان مجلس نفر از اعضای پنج - ۴. نظام مصلحت مجمع تشخیص ثابت اعضای - ۳. گانه سه قوای رؤسای - ۲. نگهبان شورای اعظای - ۱

 شورای مجلس نفر از نمایندگان ده - ۸. قضائیه نفر از قوه سه - ۷. وزیران نفر از هیأت سه - ۶. رهبری مقام انتخاب نفر به ده - ۵. رهبری

 .نفر از دانشگاهیان سه - ۹. اسالمی
 

 (Www.iranestekhdam.ir)،راجع به کدام موضوع زیر بود؟ «ایران گیت»مساله  -2

 ( تسخیرالنه جاسوسی۲ماجرای رسوایی واترگِیت                       ( ۱

 اسرائیل و ایاالت متحده آمریکا با ایران تسلیحاتیمعامله ( ۴     فارلین     ( خودکشی رابرت مک۳

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

فارلین و ماجرای ایران گیت نیز معروف است، به معامله تسلیحاتی ( که به ماجرای مک Iran Contra affairکُنترا )به انگلیسی: –ماجرای ایران
گردد. در این ماجرا ( بازمی۱۳۶۵اسفند  ۱۳ – ۱۳۶۴مرداد  ۲۹) ۱۹۸۷مارس  ۴تا  ۱۹۸۵اوت  ۲۰ایران با ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل از 

ی آمریکایی در لبنان کرد و در ازای آن برخی قطعات ادوات جنگی و نظامی را که به هاآمریکا از طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان

 واسطه تحریم امکان فروش آنها به ایران نبود، در اختیار ایران قرار داد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir)در پی کدام اتفاق ، اولین دولت موقت جمهوری اسالمی ایران استعفا کرد ؟  -3

  ( انقالب فرهنگی ۲  ن و عراق ( شروع جنگ ایرا۱

 ( استعفای برخی از اعضاء دولت۴  ( تسخیر النه جاسوسی ۳

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

ماه )به طور دقیق  ۹، امام خمینی )ره( حکم نخست وزیری دولت موقت را به نام مهدی بازرگان صادر کرد. او به مدت ۱۳۵۷با پیروزی انقالب  

آبان وی و دولت او به طور کامل  ۱۳روز( سمت نخست وزیری موقت را بر عهده داشت. پس از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان در  ۲۷۵

 دند. بازرگان بعد از استعفا از نخست وزیری در اولین دوره مجلس به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد.کراستعفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  

 
 

 

 

 

 

 محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از 

به  یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم ویژه

 به میباشد که یو تست یحیهمراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل ص

جهت خرید و دانلود کامل این  معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
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 یو تست یحیبه همراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم

.خواهد داشت یدر پ یقانون گردیثبت شده است، و هرگونه انتشار آن پ ی ایراناسالم یدر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد جمهور 978-600-448-399-5کتاب به شماره شابک  نیا  
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

به  یو حقوق اساس یدانش اجتماع ،یدرسنامه اطالعات عموم ویژه

 به میباشد که  یو تست یحیهمراه نمونه سواالت با پاسخنامه تشر

محتوای فایل ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و ص

جهت خرید و دانلود کامل این  معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 .لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی

 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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
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%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/
https://iranestekhdam.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%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/

