
 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته  

 1404 ساله 20سند چشم انداز  

طراحی شده  سوالنمونه  50بیش از  شامل 

 :کامل  مشخصات بسته 

دارای پاسخنامه تستی و تشریحی •

سواالت طراحی شدهشامل •

 صفحه با قابلیت پرینت 14 •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 
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 ( www.iranarze.ir) ؟را دارد ری ز  یها یژگیاز و کی دام ک رانیا  یدر افق چشم انداز انقالب اسالم یرانیجامعه ا . 1

 یبر اصول اخالق  ی مبتن  یخیو تار  ییایو جغراف یفرهنگ  اتیبا مقتض  افتهیتوسعه    (1

   شرفتهیبرخوردار از دانش پ  (  2

 همه جانبه  یبر بازدارندگ  یمبتن  یمستقل و مقتدر با سامان دفاع  یعلم و فناور   دیتوانا در تول(  3

 همه موارد    (4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد  یم رانی ا ی در پرتو انقالب اسالم یران یجامعه ا   ی از چشم اندازها ذکر شده موارد  یتمام

  ؟شودیدر نظر گرفته نم انهیتوسعه و بودجه سال  یبرنامه ها بی و تصو نیتدو  هیدر ته ری از موارد ز کیدام ک. 2

   یخالص مل  دیتول(  2    ی گذار   هینرخ سرما  (1

 جامعه    نییباال و پا  یها  کده  انیاهش فاصله درآمد مک(  4     نرخ اشتغال و تورم (  3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 . ردیگ یمد نظر قرار م انهیتوسعه و بودجه سال ی ها نامهبر   نی و تدو ه یدر ته ی ناخالص مل دیتول

 ( www.iranarze.ir)   ؟گردد یم ن ییبر چه اساس تع یت یو امن ی دفاع یها ییرشد و فرهنگ و آموزش و پرورش و توانا. 3

 انداز چشم   الزامات  و  اهداف  وتوسعه چشم انداز    یها   استیبر اساس س  (1

   انهیسال  بودجه  اساس  بر  (2

 ساله   ۵  یبر اساس برنامه ها (  3

 مجلس   بیبا تصو(  4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 .گردد یم نییتوسعه چشم انداز و اهداف و الزامات آن تع یهااستیبر اساس س یتیو امن یدفاع ییو پرورش و توانا  زش آمو فرهنگ  رشد در واقع  

 ؟دینما یم  میتنظ نده یچند سال آ ی برنامه خود را برا ی لک ی استهایس میتنظ  ی مبناساله   20چشم انداز . 4

 نده یسال آ  ۵برنامه  (  2     برنامه چهار ساله   (1

   ندهیبرنامه ده سال آ(  4    نده یسال آ  2۰برنامه    (3

 

 سواالت استخدامی

 1404ساله  20سند چشم انداز  

 
 

 ، اینجا کلیک نمایید. ساله  20سند چشم انداز  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 3پاسخ صحیح: گزینه 

شور را در ابعاد مختلف در  ک  یها   ت یفعال  ی لک  ی ریگ  جهت و    دخواهد بو نده یبرنامه پنج سال آ 4  یلک   یها  است یس  میتنظ  ی مبناساله،   2۰چشم انداز  در  

 .ندکیمشخص م ندهیسال آ 2۰

 ( www.iranarze.ir)   ؟باشد ی نم یاسالم ی برنامه چهارم توسعه جمهور یلک  یاستهایدام مورد از سک. 5

   ثاریا  هیو روح  مانیو ا  یاخالق  لیفضا  تیتقو(  2  یدر تئور  یانقالب اسالم  یردن ارزشها کاستوار    (1

   یر اسالمکو تف  ینیحضرت امام خم  شهینگاه داشتن اند(  4  ی و اجتماع  یفرد  یبهبود رفتارها   یبرا  یز یبرنامه ر(  3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد یو عمل م شه یدر اند  یانقالب اسالم ی ردن ارزشهاکاستوار  یبر مبنا  یبرنامه چهارم توسعه جمهور ی لک یاستهایدر واقع س

 ( www.iranarze.ir)   ؟باشدیشور مک یاصالح نظام آموزش یاز مبان ر یز  یها نهیاز گز  ک یدام ک. 6

 ینید  یمردم ساالر  یام مبانک و استح  نییتالش در جهت تب  (1

 نو    ی ها   یفناور   ژهیبه و  یسب فناورک(  2

 انات کام  جیو بس  یسازمانده  ینهضت نرم افزار   تیتقو(  3

   ازیمورد ن  یمنابع انسان  نیو تام  یحرفه ا  یردن نظام فنکارآمد  ک(  4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

در جهت    ازیمورد ن   یمنابع انسان   نیتام  یردن آن براک ارآمد  کو    یآموزش عال  ،یحرفه ا  و  یآموزش فن  ،شور شامل آموزش و پرورشک  یاصالح نظام آموزش

 . باشد  یتحقق اهداف چشم انداز م

 ؟ ردک  دیاقدام با قی مشهور از چه طر یردن آزادک  ینهاد ین ید ی مردم ساالر  یام مبانکو استح نییتالش در جهت تب یبرا . 7

 همه موارد  (  4  ردن آن ک( قانونمند  3  یبخش  یآگاه(  2   آموزش   (1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

  سریردن آن مکو قانونمند    یبخش  یآگاه  شآموز   قیمشهور از طر   یردن آزادک   نهیو نهاد   ینید  یمردم ساالر  یام و مبانکو استح  نییتالش در جهت تب

 . باشد یم

 ؟باشد یم  ری از موارد ز کی دام ک یدسته ها ری از ز یاهسته  یو هوافضا یطیمح ستی سب اطالعات و ارتباطات زک. 8

 ی سب فناورک(  2    شور ک  یاصالح نظام آموزش  (1

 ی رسانه مل  یتها یگسترش فعال(  4    ی نرم افزار   نهضت  تیتقو(  3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد  یم ی هوافضا هسته ا یطیمح ست یاطالعات و ارتباطات ز  یستیز  یها ی رو فناو ی فناور س ینو شامل رئ  یها یفناور  ژهیبه و  ی سب فناورک

 ( www.iranarze.ir)   ؟باشد ی چه م یداخل دات یاستفاده از تول یبرا   یمنظور از فرهنگ ساز. 9

 واردات    شیافزا(  2    اال کو صادرات    دیتول  شیافزا  (1

   یو انضباط اجتماع  یارک  وجدان  تیتقو  (4  بهتر نمودن خدمات واردات   و  اهش وارداتک(  3

 ، اینجا کلیک نمایید. ساله  20سند چشم انداز  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 1پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد  یاال و خدمات مکد و صادرات یتول شی شامل افزا یداخل داتیاستفاده از تول یبرا ی فرهنگ ساز

 .... باشد به جز یم  یو فناور  یو علم یبرنامه چهارم در جهت توسعه امور فرهنگ  یلک   یاستهایها جز س نهیهمه گز. 10

 ی و انضباط اجتماع  یارکوجدان    تیتقو(  2  ی و اجتماع  یفرد  یبهبود رفتارها   یبرا  یز یبرنامه ر  (1

 برابر    یهافرصت  جادیو ا  التعد   تحقق  جهت  در( تالش  4 به اهداف چشم انداز   یابیدست  یبرا   یو عزم مل  زهیانگ  جادیا  (3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد یم یتیو امن یدفاع  ی اسیس  یمورد نظر در امور اجتماع یها  استیبرابر از جمله س ی فرصت ها جادیو ا یتالش در جهت تحقق عدالت اجتماع

  ی م یدولت اسالم یها است یاز س ک یدام کمجموعه  ری از ز یشرعحقوق  یفایزن و است  گاهینهاد خانواده و جا  تیتقو. 11

 ( www.iranarze.ir) ؟باشد

 ی اجتماعامور  (  2    ی و فناور   یعلم  یامور فرهنگ  (1

 3و    2  نهیگز  (4    یتیو امن  یدفاع  یاسی امور س(  3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد  یم یاسالمچشم انداز  یتیو امن یدفاع یاسیس یاهداف مورد نظر در امور اجتماع جمله زن در اجتماع از  گاهینهاد خانواده و جا  ت یدر واقع تقو 

 ( www.iranarze.ir) . شودی در نظر گرفته م یتیو امن یدفاع یاسیس  یدر پرتو امور اجتماع............ 12

 ی مردم ساالر  نهضت  نییتالش در جهت تب  (1

 شور  ک  یاصالح نظام آموزش(  2

 نو   یها   یسب فناورک(  3

 ن  کمس و  و ازدواج    یشغل  یتالش در جهت رفع دغدغه ها   (4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

ن از جمله  کو ازدواج مس  یشغل  یو تالش در جهت رفع دغدغه ها  یو علم  یرکرشد ف  طیردن محکباشد و فراهم   یم  یاز جمله امور فرهنگ  گرید   نهیگز  3

 . باشد  یم یو دفاع  یمورد نظر در امور اجتماع یها است یس

 ( www.iranarze.ir)   ؟است ر یاز اصول ز ک یدام ک بر   یمبتن ینیسرزم شی آزما. 13

 یدفاعو    یتیامن  مالحظات  (1

   یاقتصاد  یو بازده  ییاراک(  2

 یگسترش عدالت اجتماع  و  نیسرزم  پارچهکیوحدت  (  3

 همه موارد  (  4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشند یم ینیسرزم ش یاز جمله اصول آزما  قهمه موارد فو 

 

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

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی  خرید بسته کامل سواالت  برای 

 کلیک نمایید  اینجا ،ساله 20سند چشم انداز 
 

 :کامل  مشخصات بسته 

 دارای پاسخنامه تستی و تشریحی  •

 سواالت طراحی شدهشامل  •

 صفحه با قابلیت پرینت 14 •

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

Www.IranArze.Ir 
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