
منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی + جامع ترین 

 منابع

اعالم شد. کلیه داوطلبان و متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی قبل از   دستگاه های اجراییمنابع آزمون استخدام لیست 

هر گونه اقدامی برای ثبت نام الزاماً باید از لیست بهترین منابع برای آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی کشور  

استخدامی دستگاه های اجرایی و همین طور منابع   مطلع شوند. این بهترین منابع شامل هر دو دسته منابع عمومی آزمون

اختصاصی می شوند. البته به جز اطالع از لیست منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی تهیه و دانلود رایگان کتاب  

بسیار آمادگی برای آزمون های استخدامی نیز می تواند در گرفتن بهترین نتیجه در آزمون های استخدامی ارگان های دولتی 

 .مؤثر و مهم باشد

از آن جایی که کسب اطالعاتی در رابطه با بهترین و جدیدترین منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی و همین طور 

کتب کمک درسی برای هر یک از داوطلبان و افراد شرکت کننده در این آزمون مهم الزامی و مهم است بهتر آن است که در  

وری خبره و کاردان که بتواند اطالعاتی درست را در رابطه با این منابع در اختیارتان قرار دهد  این رابطه از کمک مشا

 .غافل نشوید

مشاوران حاضر در مرکز مشاوره تحصیلی می توانند با معرفی بهترین و کامل ترین منابع آزمون استخدام دستگاه های 

ین شما با شناخت بهترین منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی در خدمت شما عزیزان همیشه همراه باشند. بنابرا

 .اجرایی می توانید به رویای خود برسید

  

 .روی لینک کلیک کنید ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجراییجهت 

  

، لیست بهترین منابع آزمون استخدامی،  منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی جهت اطالع از

های اجرایی، منابع اختصاصی آزمون های دستگاه اجرایی، منابع عمومی آزمون استخدامی دستگاه

های اجرایی، کتاب های منابع استخدامی آزمون دانلود رایگان منابع آزمون استخدامی دستگاه

ای قبولی و پذیرش در آزمون استخدامی  اجرایی کشور و بهترین و کامل ترین منابع مورد نیاز بر

 . تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلاز سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 تماس از سراسر کشور   9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8اسخگویی از از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پ تماس
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 های اجرایی کشور بهترین منابع برای آزمون استخدامی دستگاه

  

  

  چگونه می توان از بهترین منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی مطلع شد؟

داوطلب از لیست بهترین منابع عمومی آزمون های اجرایی و لزوم اطالع با توجه به مشکل بودن آزمون استخدامی دستگاه

های اجرایی و همین طور منابع اختصاصی کسب اطالعاتی در مورد بهترین منابع برای آزمون استخدام  استخدامی دستگاه

 .های اجرایی کشور برای داوطلبان الزامی استدستگاه

ی کشور باید از ویژگی های بهترین و کامل ترین منابع  های اجرایاما قبل از انتخاب بهترین منابع آزمون استخدامی دستگاه

 .موجود مطلع شد و سپس برای خرید و تهیه این منابع اقدام کرد

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع در ادامه این نوشته با ذکر ویژگی ها و خصوصیات بهترین منابع عمومی آزمون  

ابع اختصاصی در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت ایران تحصیل های اجرایی و همین طور مناستخدامی دستگاه

 .هستیم

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  نتایج نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجراییبرای 

  

 آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و مواد عمومی و اختصاصی آن 

از آنها آزمون اختصاصی خود را    هر کدامکه   های اجرایی شامل چندین عنوان شغلی مختلف است  آزمون دستگاه

در   که داوطلب باید آنها را بخواند.  بود   سواالت عمومی واختصاصی خواهد  بنابراین هر کدام از آزمون ها  .دارند

  .مواد آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی می پردازیم  در مورد  زیر

  

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/


 مواد عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 

 .می دانید که مواد عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در بین تمام شرکت کنندگان آزمون یکسان است  مسلما

بنابراین با خواندن این منابع در آزمون شرکت کنید. خوب است بدانید که مباحثی که در قسمت عمومی آزمون استخدامی  

وران دبیرستان هستند و مباحث خیلی سخت نمی باشند. حال با توجه به  دستگاه های اجرایی مطرح می شود، عمدتا مباحث د

به صورت رسمی منتشر نشده است. اما شما می   1401سال   این که مواد عمومی آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

  .تندرا مشاهده کنید که در آن اکثر منابع عمومی یکسان هس 1400به عنوان نمونه موارد آزمون سال   توانید

  

 

 های اجراییمواد عمومی آزمون دستگاه

  

 1400مواد عمومی و مباحث آزمون استخدامی دستگاه های کشور در سال 

 مباحث مواد امتحانی
فناوری اطالعات )مهارت  

 (ICDL های هفت گانه

word ،powerpoint ،excel ،access ،ایمیل،  ، ویندوز، اینترنت، کلیدهای ترکیبی و میانبر

 شبکه

معادله خط، نامعادله ها، توابع، لگاریتم، ریشه یابی معادالت، مجموعه ها، حل مسائل جبری و  ریاضی و آمار مقدماتی 

کسری، دنباله و تصاعد، حد و پیوستگی، رگرسیون، آمار، مساحت ها، انتگرال، احتمال، 

 شاخص ها

امال، قالب های شعری، مفهوم جمله، ساختار جمله، معنی   قواعد و دستور زبان، آرایه ها، زبان و ادبیات فارسی

 واژگان، قرابت معنایی، ساختار فعل

ترجمه و تفسیر آیات، توحید، نبوت، امامت، والیت، شرک، معاد، مرگ و برزخ، توبه،  معارف اسالمی 

 عدالت، بندگی و اخالص، احکام، احادیث، خانواده، عفاف

 گرامر، معنی لغاتدرک مطلب،  زبان انگلیسی عمومی 

اطالعات عمومی، دانش 

 اجتماعی و حقوق اساسی

، جنگ ایران و عراق، تشکیالت کشور،  1404قانون اساسی، تاریخ ادبیات، سند چشم انداز 

 تاریخ اسالم و معاصر، انقالب، وصیت نامه امام، توافقات هسته ای، جغرافیا، مسائل ورزشی

هوش و توانمندی های  

 عمومی

 مسائل کیفی و جبری، حل مسئله توسط اشکال تجسمی، استدالل و درک مطلب حل 



  

 .روی لینک کلیک کنید دستگاه های اجرایی نتایج آزمون استخدامیجهت اطالع از 

  

 مواد اختصاصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 

هر عنوان شغلی متفاوت است. زیرا در هر عنوان شغلی رشته های    مباحث اختصاصی آزمون دستگاه های اجرایی برای

در هر سال با سال دیگر متفاوت    اجرایی کشور مختلفی را قبول می کنند. از آنجایی که عنوان شغلی مورد نیاز دستگاه های

مورد مواد اختصاصی آزمون دستگاه های اجرایی صحبت کرد. بهترین کار در   است. بنابراین نمی توان به طور دقیق در

مواد امتحانی را از کارشناسان   مان سنجشسازاین مورد این است که به محض انتشار ثبت نام آزمون استخدامی آن توسط 

  .ایران تحصیل تهیه کنید

  

 منابع آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی عناوین شغلی مختلف

مختلف، سواالت عمومی و    سواالت آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به دو دسته  همان طور که در باال اشاره کردیم

شوند. به طوری که هر کدام از سواالت ،منابع خاص خودشان را برای عناوین شغلی مختلف سواالت اختصاصی تقسیم می 

  .دارند

  

 

 های اجرایی منابع آزمون امتحانی دستگاه

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/
http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/


  

 منابع سواالت عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

اما بهتر است شما در کنار آنها از   شند.کتاب های درسی دبیرستان، بهترین منابع آزمون استخدامی دروس عمومی می با

سواالت عمومی دستگاه های اجرایی کشور    و نمونه سواالت مختلف نیز استفاده کنید. در حال حاضر منابع  کتاب های تست

  .منابع سواالت عمومی سال گذشته را مشاهده کنید  منتشر نشده است. ولی شما می توانید به عنوان نمونه  1401سال 

 1400ع عمومی آزمون استخدامی دستگاه های کشور در سال مناب

 منابع مواد امتحانی

فناوری اطالعات  

 )مهارت های هفت گانه

ICDL) 

 ، کتاب های آقای کاظم زرین، تمرین های عملی با کامپیوتر 2و  1درجه  ICDL کتاب کامپیوتر

مدرسان شریف، ریاضی و آمار آمادگی آزمون های ریاضیات دوره دبیرستان، ریاضیات  ریاضی و آمار مقدماتی 

 استخدامی انتشارات امید انقالب 

 کتاب فارسی عمومی چاپ دانشگاه پیام نور  –کتاب ادبیات گاج  زبان و ادبیات فارسی 

 معارف اسالمی

  

 ، گاج نقره ای 2و  1سبحانی جلد  1ساله دبیرستان کتاب های نشر الگو، اندیشه  3دین و زندگی 

  –از محمدحسن فالح زاده  2و  1رساله امام و حضرت آیت هللا خامنه ای، احکام دین  :احکام

انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه  –انتشارات بین الملل، حکومت اسالمی نوشته احمد واعظی 

 انتشارات ادباء  –قم، اصول اعتقادات از اصغر قائمی 

گاج، کتاب لغت   tick eight ، کتاب504ی تا پیش دانشگاهی، کتاب زبان انگلیسی راهنمای زبان انگلیسی عمومی 

 دبیرستان لقمه انتشارات مهر و ماه 

اطالعات عمومی، 

دانش اجتماعی و  

 حقوق اساسی 

ساله، تاریخ و جغرافی   20کتاب دانش مسائل روز مدرسان شریف، قانون اساسی، چشم انداز 

 دبیرستان، حقوق اساسی 

الت توصیه می شود پیگیر اخبار و روزنامه ها بوده و در اینترنت به برای پاسخ به این سوا)

 (.کنکاش پیرامون این مسائل بپردازید

هوش و توانمندی های  

 عمومی

 سواالت هوش آزمون دکتری، کتاب استعداد تحصیلی مدرسان شریف و یا دکتر مسیح خواه 

کتاب های جامع  

 استخدامی

تالیف هنجنی و عباس نژاد انتشارات   –دستگاه های اجرایی کشور آزمون استخدامی متمرکز 

کتابخانه فرهنگ، گنجینه سواالت آزمون های استخدامی از شاپور درویشی، مجموعه پرسش  

 های آزمون های استخدامی )به همراه پاسخ های تشریحی( از محمود اعظمی

 زمون استخدامی دستگاه های اجراییکارت ورود به جلسه آجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 .روی لینک کلیک کنید

  

 منابع سواالت اختصاصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور 

منابع سواالت اختصاصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی با توجه به نوع عنوان شغل های مورد نیاز آن سال منتشر  

منابع مختلفی منتشر شود که شما جهت دریافت آخرین منابع سواالت اختصاصی   می شود. بنابراین ممکن است در هر دوره

تماس بگیرید. اما به   ایران تحصیلآن با کارشناسان   می توانید در زمان انتشار دفترچه 1401آزمون دستگاه های اجرایی 

تصاصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال گذشته را برای چند عنوان  عنوان نمونه می توانید منابع سواالت اخ

 .شغلی بیان مشاهده کنید

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%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-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/
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 1400منابع اختصاصی برخی از مشاغل آزمون استخدامی دستگاه های کشور در سال 

رشته یا عنوان  

 شغلی 

 منابع

کامپیوتری و ساختمان داده مقسمی، پوران پژوهش یا پارسه،  پایگاه داده، طراحی الگوریتم، شبکه های  رشته کامپیوتر 

جعفرنژاد قمی، نتورک شهرام سبحانی، معماری کامپیوتر موریس   C++ کتاب های شبکه و برنامه نویسی

 مانو 

رشته 

 حسابداری 

 از جمشید اسکندری، کتاب های پیام نور  2و  1اصول حسابداری  :حسابداری 

 وری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش یا اسکندری مر :حسابداری دولتی و مالی

 از جمشید اسکندری 3و  2و  1حسابداری صنعتی  :حسابداری صنعتی 

 از جمشید اسکندری، حسابرسی سازمان حسابرسی نوروش  2و  1حسابرسی  :حسابرسی 

 اسکندریتالیف جمشید  2و  1کتاب های میانه و پیشرفته  :حسابداری میانه

و حسابداری مالی کاردانی به کارشناسی  2و  1کتاب های اصول حسابداری  :مالیه و بودجه ریزی

 مدرسان شریف

انتشارت پیام دانشگاهی، مالیه  –گنجینه طالیی مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها  :مالیه عمومی

 عمومی خالصه پور

 تاالنه، کتاب های کاردانی به کارشناسی مدرسان شریفکتاب های  :زبان تخصصی حسابداری

آزمون های  

استخدامی 

 بانک ها 

استخدامی بانک ها مریم ساریخانی، درسنامه علوم بانکی انتشارات سمت، استخدامی بانک مهندس میثم  

رستگارپور، درسنامه علوم بانکی علی اصغر علیزاده، آزمون های استخدامی بانک ها شاپور درویشی، 

آزمون های جامع استخدامی بانک ها از خدیجه پور معین،سواالت آزمون های استخدامی ادارات دولتی و 

تالیف محمد بهمند و محمود   1بانک ها از جمشید واحدی، مدیریت امور بانکیه و کتاب بانکداری داخلی 

 از مسعود جعفری  2بهمنی، کتاب بانکداری داخلی 

 اری مرکزیجزوه علوم بانکد :علوم بانکی

 کتاب جمشید واحدی :بانکداری

  

 .روی لینک آبی کلیک کنید آزمون استخدامی دستگاه های اجراییدانلود نمونه سواالت جهت 

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%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-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%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-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%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-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7/


 

 های اجراییمنابع امتحانی آزمون استخدامی دستگاه

  

  خصوصیات کامل ترین و بهترین منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی چیست؟

ویژگی های منحصربه فرد و خاصی دارند  کامل ترین و بهترین منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی خصوصیات و 

 .که در صورت نیاز به خرید آن ها باید از این موارد مطلع باشید 

از میان بهترین ویژگی های بهترین منابع عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و همین طور منابع اختصاصی می 

 .کتب درسی است توان از وجود شرح درس های مفصل و کامل از هر یک از فصل های

به عالوه، از آن جایی که مرور مطالب خوانده شده نیز برای هر داوطلب الزامی است به اجبار باید در انتهای هر یک از  

 .فصول این منابع بتوان خالصه هایی جامع و کامل از هر درس را نیز مشاهده کرد

البته   .ی گذشته را نیز باید در انتهای این کتب پیدا کنیددر این میان ارائه تست های چهار گزینه ای از آزمون های سال ها

 .سؤاالتی که همراه با پاسخنامه تشریحی باشند و تمامی نکات مهم و اساسی در آن ها توضیح داده شده باشد

  

بر روی لینک مربوطه کلیک   زمان و نحوه استخدام مدرس دانشگاه فنی حرفه ایبرای اطالع از 

 بفرمایید

  

  شده برای آزمون استخدامی چه می دانید؟در مورد منابع اعالم 

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


در رابطه با لیست منابع اعالم شده برای آزمون استخدامی باید خدمت شما عرض کنیم که این منابع برای آزمون استخدامی 

 .در دو دسته منابع عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و البته منابع اختصاصی قرار می گیرند

را با لیست منابع عمومی و منابع اختصاصی برای شرکت در آزمون های ورود به مشاغل مختلف در دستگاه  در ادامه شما 

 .های اجرایی آشنا می کنیم

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجراییبرای اطالع از 

  

 شماری از منابع اختصاصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی  .

 .جمله مشاغل مورد نیاز برای استخدام نیرو در دستگاه های اجرایی می توان از حرفه دندانپزشکی یاد کرداز 

منابعی که فرد برای مطالعه جهت اشتغال به این حرفه در ارگان های دولتی نیاز دارد شامل مواردی همچون دندانپزشکی 

وژی دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و کودکان، پریو، سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، رادیول

 .بیماری های دهان، فک و صورت می شوند

از دیگر مشاغلی که اقدام به جذب نیرو در آن در دستگاه های اجرایی می شود می توان از شغل کارشناس امور سخت  

 .افزار رایانه نام برد

ت شرکت در آزمون ورودی این رشته می توان به دروسی همچون از میان بهترین و مهم ترین منابع الزم برای مطالعه جه

 .مدارهای منطقی و الکترونیکی، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه و همین طور معماری کامپیوتر اشاره کرد

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان و نحوه استخدام مدرس دانشگاه فرهنگیانبرای اطالع از 

  

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/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/


 

 های اجراییمختلف آزمون دستگاهمنابع اختصاصی عناوین شغلی  

  

   منابع عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی .

در رابطه با لیست منابع عمومی آزمون استخدام دستگاه های اجرایی باید عرض کنیم که این منابع برای هر یک از رشته 

 .مطالعه آن ها اقدام کنندهای مورد آزمون مشترک هستند و الزاماً همه داوطلبان باید برای 

، زبان و ادبیات  ICDL این منابع عمومی از دروسی همچون معارف اسالمی، ریاضی و آمار مقدماتی، فناوری اطالعات یا

 .فارسی، زبان انگلیسی عمومی و اطالعات عمومی و دانش اجتماعی تشکیل شده اند

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ون استخدامی آموزش و پرورشدفترچه ثبت نام آزمبرای 

  

  آیا تهیه بهترین منابع آزمون استخدام دستگاه های اجرایی تضمین قبولی است؟

بسیاری از افراد شرکت کننده در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی بر این باور هستند که تهیه بهترین منابع آزمون 

 .دستگاه های اجرایی می تواند تضمین قبولی آن ها باشداستخدام 

اما باید عرض کنیم که به هیچ وجه اینطور نیست و تنها با تهیه بهترین و کامل ترین منابع در دسترس نمی توان قبولی در 

 .آزمون استخدامی ارگان های دولتی را از آن خود کرد

د الزاماً باید به نکاتی بسیار مهم و اساسی در رابطه با این موضوع توجه  در واقع، اگر به دنبال قبولی در این آزمون هستی

 .کرده و آن ها را سرلوحه کارتان قرار دهید

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/
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/
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/


به طور مثال الزاماً باید از بهترین روش های مطالعه این منابع به طور دقیق مطلع باشید و از طرف دیگر بدانید که بیشتر  

 .آزمون سؤال طرح می شود از کدام مباحث و مطالب درسی در این

  

 

 های اجرایی کتاب های تست آزمون دستگاه

  

  دانلود رایگان کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی

کسب آمادگی برای قبولی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برای داوطلبان به طرق مختلفی به دست می آید که از 

آمادگی آزمون و همین طور کمک گرفتن از مشاور تحصیلی خبره و کاردان  این میان می توان به شرکت در کالس های

 .اشاره کرد

البته در این میان نباید از کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی نیز غافل شد. منبعی بسیار کامل و جامع که می توانید برای 

 .استفاده کنید یادگیری هر چه بهتر و دقیق تر دروس عمومی و اختصاصی مورد آزمون از آن

باید عرض کنیم که امکان دانلود رایگان کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی برای داوطلبان و افراد متقاضی شرکت در این 

آزمون در سایت های مختلف برایتان وجود دارد و شما می توانید جهت دانلود رایگان کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی 

 .هیداقدامات الزم را انجام د

فقط توجه داشته باشید که برای دانلود رایگان کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی از طریق سایت های معتبر و شناخته شده 

 .اقدام کنید و در این زمینه توجه الزم را مبذول دارید

آن ها در این زمینه اعتماد کرد. زیرا سایت های زیادی در این زمینه فعالیت دارند اما اعتبار الزم را ندارند و نمی توانند به 

 .لذا شما جهت دریافت مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید



  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  استخدام روانشناس در بیمارستانبرای اطالع از 

  

  نقش مشاور در شناخت بهترین منابع مورد نیاز برای آزمون استخدامی

یکی از افرادی که می تواند نقش مؤثری در رسیدن به شناخت دقیق در شما برای تهیه بهترین منابع داشته باشد مشاور  

 .تحصیلی است

آزمون استخدامی مطلع است و می تواند  مشاوری که از لیست بهترین برندهای چاپ و انتشار کتب و منابع الزم برای 

 .اطالعات الزم را در این رابطه در اختیار شما دوستان و عزیزان همیشه همراه قرار دهد

فردی که تمامی اطالعات الزم برای قبولی و پذیرش در آزمون استخدامی را در اختیارتان قرار می دهد و می تواند بهترین  

  .باشد راهنماگر برای شما در این زمینه

  

 .بوطه کلیک کنیدبر روی لینک مر استخدام مدرس دانشگاه غیرانتفاعی برای اطالع از 

  

، لیست بهترین منابع آزمون استخدامی، منابع آزمون استخدام دستگاه های اجراییبرای آشنایی با 

های اجرایی، منابع اختصاصی آزمون های دستگاه اجرایی، منابع عمومی آزمون استخدامی دستگاه

ابع استخدامی آزمون های اجرایی، کتاب های مندانلود رایگان منابع آزمون استخدامی دستگاه

اجرایی کشور و بهترین و کامل ترین منابع مورد نیاز برای قبولی و پذیرش در آزمون استخدامی  

 . اس حاصل فرماییدتم ایران تحصیل از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره

 تماس از سراسر کشور   9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12الی  صبح 8از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از  تماس

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 های اجراییراهنمای انتخاب بهترین منابع آزمون دستگاه

  

 خالصه مطلب

استخدامی دستگاه های اجرایی کشور را برای داوطلبان عزیز مشخص در این مقاله سعی کردیم تمام جوانب امتحانی آزمون 

کنیم. به طوری که در آن به مواد و منابع امتحانی عمومی و اختصاصی برخی از رشته ها و عناوین شغلی اشاره کردیم که 

وانید با  شما برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مواد و منابع آزمون اختصاصی دستگاه های اجرایی کشور می ت

 .کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید

البته بهتر است شما عالوه بر مواد و منابع آزمونی ذکر شده در باال کتاب های تست و نمونه سواالت زیادی را دریافت و 

 .مطالعه کنید که در مورد نحوه انتخاب این منابع و غیره با شما صحبت کردیم

 


