
 تحصیل ایران|  پاسخىامً َ ُاالتس رایگان داولُد|  1041 بٍذاشت َزارت استخذامی آزمُن سُاالت

برای کلیه افراد و داوطلبان  انلاب باه عارک  دم ن ااى  اصا وزاات و ام   اشتسُاالت آزمُن استخذامی َزارت بٍذ نمىنه

بهزاعاا  اش غاار عااز  اصاا ف کلیااه افااراد و داوطلباان  ااات وىانشااز باارای دانلااىد مالااان  نمىنااه صااىا   ن اااى  اصاا وزا  و ام  

ىناه صاىا   و سنصاوشناه بهزاع  ا  طرلا  صانل  یانی ار بار ااازاان      ما انهان  دیشازف داا  داعا ه بنعایز کاه ا ن راه نم

 .ن اى  اص وزا  و ام  بهزاع  برای یر لک ا  افراد و داوطلبن  عرک  کششز  دم الن ن اى  بضینم اهم اص 

  

ا  ن  جنلت که ومنات داوطلبن  بنلاز اباب ا  یار هىناه ااازاات بارای مبا  نان  و عارک  دم الان ن ااى  یان اط  ان  کانفت دم 

وزاات و ام  بهزاع  داع ه بنعشز، دم ن یهه کماک وىاصا ن ا  اغانوما  نهان  و کانمدا  دم ماب ه بن صىال ینی ن اى  اص 

الن ماب ه ات وىانز بضینم افیز و اؤمر بنعزف ا  الن مو، برای صهى   اط ع ا  نحى  طراحت صاىال یانی ن ااى  اصا وزاات 

و ام  بهزاعا  اات وىانیاز بان وایم حن ار دم و ام  بهزاع  و یمین طىم دانلىد مالان  نمىنه صىال یانی ن ااى  اصا وزا  

 .ارکز اغنوم  الرا  وحصیب اموبنط برارام کشیز

  

 نلىد مالان  صىال ینی ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع دا

  

  اٌمیت اطالع از سُاالت آزمُن استخذامی َزارت بٍذاشت چیست؟

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%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-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  ا  ن  دص ه ن اى  ینلت اص  که یر فرد برای ما  لنبت به الن صن ان  بنلز دم ن  سذلرف اه 

 .نومدعىد و حز نصنب نمر  ما بزص  

اان  ز  نعشنلت بن صىا   ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  اى ى ت اص  که بضینمی ا  داوطلبن  و ا قن ین  عرک  دم 

 .الن ن اى  اهم ما نارا  کرد  اص  و اص رس  لندی ما به ن  ین وامد ات کشز

م  بهزاعا  و وحلیاب صاؤال یان  یازی دم وااع، کضب اط  ن  دم ماب ه بن نمىنه صىا   و سنصاوشناه ن ااى  اصا وزا  و ا

 .اص  که ات وىانز به افراد دم جه  مصیز  به اؤفقی  کمک عنلننت کشز

 لرا بزلن ورویب فرد بن عیى  طرح صىا   ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  و بىدجه بشزی فصىل او لف هشهنناز  عاز  دم 

 .ک ب او لف دمصت  مىات و او صنصت نعشن ات عىد

، داوطلب به نصننت ات وىانز به الن اى ىع ست ببرد که نلن صؤال ین نصن  یض شز لن الن که داوطلبن  برهزامی ا  طرف دلار

 .ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  صنل ینی هذع ه بن صؤا   صو ت اىاجه بىد  انز

  

 .بر موی  یشک اربىطه کلیک کشیز  اى  اص وزاات ناى ط و سرومطدف ر ه مب  نن  ن برای دانلىد

  

  سُاالت آزمُن استخذامی َزارت بٍذاشت از چً کتبی طرح می شُوذ؟

الن سرصظ اهم برای عمن سیظ ناز  بنعز که صىا   ن اى  اصا وزاات و ام  بهزاعا  ا   اه ک انب یانلت ا ارح عاز    ح من  

 اص ؟

 دو دص ه  مىات و او صنصت ارام ات هیرنز؟ نلن الن دموس و ک نب ین دم

ا  عامنمی ا  دموس  سُاالت آزمُن استتخذامی َزارت بٍذاشتت دم سنصخ به الن سرصظ اهم بنلز وزا  عمن  رض کشیم که

 . مىات و او صنصت برای داوطلبن  و ا قن ین  ا رح ات عىنز

اعنم  کارد کاه بارای اباى ت دم  ICDL ت و یمین طىما  این  الن دموس ات وىا  به  بن  انالیضت  مىات، ارنمف اص ا

 .ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  ا زاان  بنلز به ن  ین اضلظ بنعیز

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be/


  

 دانلىد مالان  نمىنه صىال ینی ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع 

  

 .بر موی  یشک اربىطه کلیک کشیز ولرالظ مب  نن  ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  برای اط ع ا 

  

  چگُوً می تُان بً ومُوً سُاالت آزمُن استخذامی َزارت بٍذاشت دسترسی داشت؟

دص رصت به نمىنه صىال ینی و سنصوشناه ن اى  اص وزا  و ام  بهزاع   یزی اص  که اات وىاناز نقغات ااؤمر و افیازی دم 

 .مصیز  به یزف ن  لرشت ابى ت دم الن ن اى  اهم بنعز و به دنبنل ن  اا ین ا  اهم عغلت عمن ما اموقن دیز

  و سنصوشناه ن اى  اص وزا  و ام  بهزاع  دص رصت داعا ه بنعایز اان دم ماب ه بن الن که  اىنه ات وىانیز به نمىنه صىا 

 یزی اص  که صنل  ینی ار بر ااکن  دانلىد مالان  نمىنه صىا   ن اى  اص وزا  و ام  بهزاع  ما برال ن  فارایم کارد  

 .اص 

فارد باه نمىناه صاىال یانی  ا ب ه کمک وىاص ن ا  اغنوم حرفه ای نیز دم الن ماب اه اات وىاناز بضاینم کماک کشاز و دص رصات

ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  ما به ماح ت فرایم کشزف حنل دم  لر به  شز اىمد ا  صىال ینی ن اى  اص وزاات و ام  

 .بهزاع  بن سنصخ نناه ما برای عمن ارام ات دییم که ات وىانیز ن  ما دانلىد کشیز

دانلااىد نمىنااه صااىال یاانی ن اااى  

 زاع اص وزاات و ام  به

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%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-%d8%a8%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%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-%d8%a8%d9%87/


 دانلىد نمىنه صىا   ادبین 

 دانلىد نمىنه صىا   اط  ن   مىات

 دانلىد نمىنه صىا   حضنبزامی

 دانلىد نمىنه صىا   ملن ت

 دانلىد نمىنه صىا    بن 

 دانلىد نمىنه صىا   کناپیىور

 دانلىد نمىنه صىا   ازلرل 

 صىا   اصنحبه دانلىد نمىنه

 دانلىد نمىنه صىا   ارنمف

 ىد نمىنه صىا   یىطدانل

  

  

 .بر موی  یشک اربىطه کلیک کشیز وزاات دص ان  ینی اجرالتمب  نن  ن اى  اص  برای اط ع ا   ان 

  

  آیا تىٍا با مطالعً ومُوً سُاالت آزمُن استخذام َزارت بٍذاشت قبُلی تضمیىی است؟

بروت ا  داوطلبن  بر الن بنوم یض شز که وشهن بن دانلىد مالان  نمىناه صاىا   ن ااى  اصا وزا  و ام  بهزاعا  و ا ن راه ن  

 .شز ابى ت ما به صىم  صزدمصزی و وضمیشت ا  ن  وىد کششزین ات وىان

ا  الن مو ن  ین صراغ ا ن ره دمص  و دای  دموس نمت مونز و فقظ نمىنه صىا   و سنصاوشناه ن ااى  اصا وزا  و ام  ما 

 .برز ا  دانلىد مالان  نمىنه صىا   ن اى  اص وزا  و ام  بهزاع  ا ن ره ات کششز

 .ه الن وصىم کنا   اع بن  اص  و نمت وىانز صح  داع ه بنعزاان بنلز  رض کشیم ک

یر داوطلب برای مصیز  به ابى ت وضمیشت و کضب ن یهه ا لىب ا زاان  بنلز ومنات ک نب ینی  مىات و او صنصات اررفات 

 .عز  وىصظ صنل  صن ان  صشهظ ما به دمص ت و بن دا  و ومرکز بن  اىمد ا ن ره ارام دیز

ىم  بااه یاایه وجااه نبنلااز ان یاانم ابااى ت دم الاان ن اااى  اهاام و صرنىعاا  صاان  ما داعاا ه بنعاایزف دم ادااااه دم غیاار الاان صاا

 .مایکنمینی ط لت برای مصیز  به ابى ت دم ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  ما برای عمن ا رح وىاییم کرد

  

 .بر موی  یشک اربىطه کلیک کشیز ن نلج نهمین ن اى  اص وزاات دص ان  ینی اجرالت برای اغنیز 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-ادبیات.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-ادبیات.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-اطلاعات-عمومی.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-اطلاعات-عمومی.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-حسابداری.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-حسابداری.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-ریاضی.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-ریاضی.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-زبان.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-زبان.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-کامپیوتر.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-کامپیوتر.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-مدیریت.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-مدیریت.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-مصاحبه.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-معارف.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-معارف.zip
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/دانلود-نمونه-سوالات-هوش.zip
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/


  

 به رلن نمىنه صىال ینی ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع 

  

  راٌکارٌایی طالیی برای کسب بٍتریه ومري قبُلی در آزمُن استخذامی َزارت بٍذاشت

اات کشایم وان مایکنمیانلت ط لات بارای کضاب به ارلن نمار  اباى ت دم  بن وىجه به بحث ا رح عز  دم بن  دم الن بوظ صارت

 .ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  ما برای عمن بین  کشیم

  

 .بفرانلیز بر موی  یشک اربىطه کلیک اغنوم  ابى ت دم ن اى  اص وزاات برای دملنف 

  

 .از بٍتریه َ جامع تریه جسَات َ کتب کمک درسی استفادي کىیذ .

لکت ا  اىامد بضینم اهمت که ات وىانز به عمن دم مصیز  به سیغرف  و اىفقی  دم ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  کماک 

 .به رلن جزوا  و ک ب کمک دمصت اىجىد اص   کشز اص فند  ا  جناع ورلن و

ت و جزواوت که ا  یر جه  جناع و کناب بنعشز و بن ا ن ره ن  ین دلار نارانت بنب   از  لاندهیری ا ن اب ک ب کمک دمص

 .اهم و افهىات نوىاییز داع 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/


ا ب ه دا  کشیز که دم الن ک ب کمک دمصت و جزوا  بنلز نمىنه صىا   و سنصوشناه ن اى  اص وزا  و ام  بهزاعا  ما نیاز 

 .ت ور جه  نعشنلت به ر بن صؤا   ما سیزا کشیزبرای ا ن ره بیغ ر و افهىا

  

 .ساعات کافی را در ٌر رَز مطالعً کىیذ .

لک اىمد بضینم اهم و ط لت دلاار دم ماب اه بان مصایز  باه سیغارف  و اىفقیا  دم ن ااى  اصا وزاات و ام  بهزاعا  الان 

 .نفت ما ابذول داملزاص  که دم یر مو  صن   ا ن ره کنفت داع ه بنعیز و به الن اى ىع وىجه ک

ا ب ه الن بزا  ارشن نیض  که دم یر مو  صن ن   لندی ما ا ن ره کرد  و به وىد فغنم بینوملازف لرشات طاىمی دمس بوىانیاز 

بلکه الن اى ىع به الن ارشن اص  که صن ن  ا ن راه کمات نزاعا ه بنعایز و ا  وىانانلت  .که ونمج ا  حز وىاننلت ینل ن  نبنعز

 .اص فند  ما ببرلز ینی وىد نهنل 

  

 .بر موی  یشک اربىطه کلیک بفرانلیز دف ر ه ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  برای دانلىد

  

 .از درش خُاوذن دستً جمعی َ گرٌَی غافل وشُیذ .

لک اىمد بضینم اهم و انبب ذکر دلار الن اص  که ا  دمس وىانز  دص ه جمرت و هرویت غنفب نغاىلزف باه الان صاىم  کاه 

ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  مب  نن  کرد  الز به ر اص  بن لکازلار دمس بوىانیاز و اهر عمن و ورزادی ا  دوص نن ن  دم 

 .ا ن ب ما بن لکزلار اروم کشیز

  

 .بر موی  یشک اربىطه کلیک بفرانلیز  ان  مب  نن  ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  برای دانلىد

  

 .تمرکس در حیه مطالعً را فرامُش وکىیذ .

اع ن ومرکز باه یایه وجاه فنلاز  و صاىدی بارای عامن نازامد و عامن ما باه اىفقیا  و وىب اص  بزانیز که دمس وىانز  بزو  د

 .سیغرف  نمت مصننز

 .سش بن الن اوصنف یرهز دم جلىی ولىلزلى ، دم جمع و علىغت دمس نوىانیز ون بزلن ورویب ومرکز     ما داع ه بنعیز

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%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-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%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-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7/


  

 مایکنمینلت ط لت برای ابى ت دم ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع 

  

 .از کمک بٍتریه مشاَران استفادي کىیذ .

کمک هرف ن ا  به رلن اغنوما  وحصیلت ات وىانز دم الن  ایشاه به ارلن کماک امکان باه عامن دم  اان  عارک  دم ن ااى  

  .اص وزاات ومودی و ام  بهزاع  بنعز

  .اغنومانت که ب ىانشز ما   ن  ما به عمن نغن  بزیشز و مایاغنی عمن دم الن ماب ه بنعشز

  

 اخبار مربُط بً استخذام َزارت بٍذاشت

  برهزام وىایز عز ۱۰۴۱اهر ان   ۲۲ن اى  اص وزاات و ام  بهزاع  دم. 

 ۲۲ لى  سزعکت و ام  بهزاع ، دمان  و ناى ط سزعاکت دم  طب  هزامط ینی ا    عز ، ن اى  اص وزا  دانغان  ینی 

دف  ذا داوطلبن  عرک  دم ن ااى  بان ومود باه صاناننه اات عهرص ن  او لف دم کغىم برهزام ات عى ۳۱دم  ۱۰۴۱اهر ان  

 .وىانشز کنم  ومود به جلضه وىد ما دملنف  کششز

  



 و صه ا لب

و دانلااىد نمىنااه صااىا   ن  صااحب   ستتُاالت آزمتتُن استتتخذامی َزارت بٍذاشتتت دم الاان اقن ااه ا  الاارا  وحصاایب دم اااىمد

د مالان  صىال ینی ن ااى  اصا وزاات و ام  بهزاعا  بارای اىفقیا  دم کردلمف به طىمی که عمن ا ىجه عزلز که وشهن دانلى

الن ن اى  کنفت نیض ف بلکه عمن بنلز ا  موط ینی او لفت برای وقىل  وىد دم الن ن اى  اص فند  کشیز کاه کماک هارف ن ا  

ا  اهارب وارلن اغانوما  اغنوما  وحصیلت ات وىانز دم الن ما  بضینم اىمر بنعزف اغنوما  الرا  وحصیب باه  شاىا  لکات 

وحصیلت دم الن ماب ه ات وىانشز به عمن کمک کششزف حنل اهر عامن یار هىناه صاىا ت دم ااىمد نمىناه صاىال یانی و سنصاوشناه 

 .ن اى  اص وزا  و ام  بهزاع  داع ه بنعیز ات وىانیز بن ن  ین ومنس بایرلز

 


