بسته رایگان سواالت استخدامی

مشخصات بسته کامل:
• دارای پاسخنامه تستی و تشریحی

سند چشم انداز  20ساله 1404

• شامل سواالت طراحی شده
•  14صفحه با قابلیت پرینت

شامل بیش از  50نمونه سوال طراحی شده

توجه !
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه

و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

Www.IranArze.Ir

سواالت استخدامی

سند چشم انداز  20ساله 1404
 .1جامعه ایرانی در افق چشم انداز انقالب اسالمی ایران کدام یک از ویژگی های زیر را دارد؟ ()www.iranarze.ir
 )1توسعه یافته با مقتضیات فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی مبتنی بر اصول اخالقی
 )2برخوردار از دانش پیشرفته
 )3توانا در تولید علم و فناوری مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه
 )4همه موارد
پاسخ صحیح :گزینه 4
تمامی موارد ذکر شده از چشم اندازهای جامعه ایرانی در پرتو انقالب اسالمی ایران می باشد.

 .2کدام یک از موارد زیر در تهیه تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه سالیانه در نظر گرفته نمیشود؟
 )1نرخ سرمایه گذاری

 )2تولید خالص ملی

 )3نرخ اشتغال و تورم

 )4کاهش فاصله درآمد میان دهک های باال و پایین جامعه

پاسخ صحیح :گزینه 2
تولید ناخالص ملی در تهیه و تدوین برنامه های توسعه و بودجه سالیانه مد نظر قرار می گیرد.

 .3رشد و فرهنگ و آموزش و پرورش و توانایی های دفاعی و امنیتی بر چه اساس تعیین می گردد؟ ()www.iranarze.ir
 )1بر اساس سیاست های توسعه چشم انداز و اهداف و الزامات چشمانداز
 )2بر اساس بودجه سالیانه
 )3بر اساس برنامه های  ۵ساله
 )4با تصویب مجلس
پاسخ صحیح :گزینه 1
در واقع رشد فرهنگ آموزش و پرورش و توانایی دفاعی و امنیتی بر اساس سیاستهای توسعه چشم انداز و اهداف و الزامات آن تعیین می گردد.

 .4چشم انداز  20ساله مبنای تنظیم سیاستهای کلی برنامه خود را برای چند سال آینده تنظیم می نماید؟
 )1برنامه چهار ساله

 )2برنامه  ۵سال آینده

 )3برنامه  2۰سال آینده

 )4برنامه ده سال آینده

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی سند چشم انداز  20ساله ،اینجا کلیک نمایید.
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پاسخ صحیح :گزینه 3
در چشم انداز  2۰ساله ،مبنای تنظیم سیاست های کلی  4برنامه پنج سال آینده خواهد بود و جهت گیری کلی فعالیت های کشور را در ابعاد مختلف در
 2۰سال آینده مشخص میکند.

 .5کدام مورد از سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی نمی باشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1استوار کردن ارزشهای انقالب اسالمی در تئوری

 )2تقویت فضایل اخالقی و ایمان و روحیه ایثار

 )3برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی

 )4نگاه داشتن اندیشه حضرت امام خمینی و تفکر اسالمی

پاسخ صحیح :گزینه 1
در واقع سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری بر مبنای استوار کردن ارزشهای انقالب اسالمی در اندیشه و عمل می باشد.

 .6کدام یک از گزینه های زیر از مبانی اصالح نظام آموزشی کشور میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1تالش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم ساالری دینی
 )2کسب فناوری به ویژه فناوری های نو
 )3تقویت نهضت نرم افزاری سازماندهی و بسیج امکانات
 )4کارآمد کردن نظام فنی حرفه ای و تامین منابع انسانی مورد نیاز
پاسخ صحیح :گزینه 4
اصالح نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش ،آموزش فنی و حرفه ای ،آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت
تحقق اهداف چشم انداز می باشد.

 .7برای تالش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم ساالری دینی نهادی کردن آزادی مشهور از چه طریق اقدام باید کرد؟
 )2آگاهی بخشی

 )1آموزش

 )3قانونمند کردن آن

 )4همه موارد

پاسخ صحیح :گزینه 4
تالش در جهت تبیین و استحکام و مبانی مردم ساالری دینی و نهادینه کردن آزادی مشهور از طریق آموزش آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن میسر
می باشد.

 .8کسب اطالعات و ارتباطات زیست محیطی و هوافضای هستهای از زیر دسته های کدام یک از موارد زیر می باشد؟
 )1اصالح نظام آموزشی کشور

 )2کسب فناوری

 )3تقویت نهضت نرم افزاری

 )4گسترش فعالیتهای رسانه ملی

پاسخ صحیح :گزینه 2
کسب فناوری به ویژه فناوری های نو شامل رئیس فناوری و فناوری های زیستی اطالعات و ارتباطات زیست محیطی هوافضا هسته ای می باشد.

 .9منظور از فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی چه می باشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1افزایش تولید و صادرات کاال

 )2افزایش واردات

 )3کاهش واردات و بهتر نمودن خدمات واردات

 )4تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی سند چشم انداز  20ساله ،اینجا کلیک نمایید.
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پاسخ صحیح :گزینه 1
فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی شامل افزایش تولید و صادرات کاال و خدمات می باشد.

 .10همه گزینه ها جز سیاستهای کلی برنامه چهارم در جهت توسعه امور فرهنگی و علمی و فناوری می باشد به جز....
 )1برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی

 )2تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی

 )3ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف چشم انداز

 )4تالش در جهت تحقق عدالت و ایجاد فرصتهای برابر

پاسخ صحیح :گزینه 4
تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر از جمله سیاست های مورد نظر در امور اجتماعی سیاسی دفاعی و امنیتی می باشد.

 .11تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و استیفای حقوق شرعی از زیر مجموعه کدام یک از سیاست های دولت اسالمی می
باشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1امور فرهنگی علمی و فناوری

 )2امور اجتماعی

 )3امور سیاسی دفاعی و امنیتی

 )4گزینه  2و 3

پاسخ صحیح :گزینه 4
در واقع تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در اجتماع از جمله اهداف مورد نظر در امور اجتماعی سیاسی دفاعی و امنیتی چشم انداز اسالمی می باشد.

 ............12در پرتو امور اجتماعی سیاسی دفاعی و امنیتی در نظر گرفته میشود)www.iranarze.ir( .
 )1تالش در جهت تبیین نهضت مردم ساالری
 )2اصالح نظام آموزشی کشور
 )3کسب فناوری های نو
 )4تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی و ازدواج و مسکن
پاسخ صحیح :گزینه 4
 3گزینه دیگر از جمله امور فرهنگی می باشد و فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی و ازدواج مسکن از جمله
سیاست های مورد نظر در امور اجتماعی و دفاعی می باشد.

 .13آزمایش سرزمینی مبتنی بر کدام یک از اصول زیر است؟ ()www.iranarze.ir
 )1مالحظات امنیتی و دفاعی
 )2کارایی و بازدهی اقتصادی
 )3وحدت یکپارچه سرزمین و گسترش عدالت اجتماعی
 )4همه موارد
پاسخ صحیح :گزینه 4
همه موارد فوق از جمله اصول آزمایش سرزمینی می باشند.

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی سند چشم انداز  20ساله ،اینجا کلیک نمایید.
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ایران عرضه مرجع نمونه
سواالت آزمون های استخدامی

مشخصات بسته کامل:
• دارای پاسخنامه تستی و تشریحی
• شامل سواالت طراحی شده
•  14صفحه با قابلیت پرینت

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی
سند چشم انداز  20ساله ،اینجا کلیک نمایید

توجه !
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.
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