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تا   93ی از سال سواالت کامپیوتر که در مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعتمامی 
 Iranmosahebe.ir    م.یاالن پرسیده شده رو براتون جمع آوری کرد 

 ؟از کامپیوتر سر درمیاری  -1
برانوشتن عالمت پرانتز  .چیه.اگه کلید ناملوک روشن نباشه چی میشه  USBپورت -2

کارایی باهاش   کنترل پنل چیه چه .تفاوت هارد و رم .کیس چیه .چیکار میکنی
تابه حال انجام دادی .اسکیرن سیور چیه .کجا تنظیمش میکنی.وردچیه چه 

اورپونت چه استفاده ای داره  کارایی میشه باهاش کرد چطور جدول میکشی.پ
 .یه فرمول رو چطور باید بنویسیم.اکسل چیه اکسس چیه

 بگین. به کدوم برنامه کامپیوتری مسلطی؟ فقط اسمشونو  -3
چقدر با کامپیوتر آشنایی داری؟ اسم پورت ها رو بگو؟ چه کارایی با کامپیوتر   -4

 ؟نجام میدی؟آخرین ویندوزی که استفاده کردی چی بودها
چیه؟ ویروس چیه؟ نحوه فرمول نویسی    cpuبا چه ویندوزی کار میکنی و چرا؟ -5

 تو اکسل و . . .  
 ؟هستیوورد و اکسل و پاور پوینت که چقدر آشنا   با -6
ا چه حد بلدی؟سخت افزار چیه؟ایمل داری؟از اینترنت چه استفاده ای کامپیوتر ت  -7

 ؟ میکنی؟چند تا نرم افزار کاربردی غیر از آفیس
 ؟ اگر کامپیوتر هنگ کنه و موس و کیبورد کار نکنه چه کار میکنید -8

چه چیزهایی از کامپیوتر   چیه؟اسم کابلی که پرینتر رو به کیس وصل میکنه 
 ل ها را بلدی؟ بلدی؟کدام سیستم عام

 ؟ الیه بندی میکنی در ورد  چطور  -9
کاربرد   ؟یاز کدوم سایتا استفاده می کن  چیه؟فرق بین ورد و پاورپوینت  -10

 شکی می تونه مفید باشه یا نه؟  علم کامپیوتر تو علوم پز
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میانبرش   جایگذآری چی میشه؟کلید ؟چقدر با کامپیوتر آشنایی داری  -11
 ؟چیه؟با چه ویندوزی آشتایی داری؟تا حاال تایپ ده انگشتی انجام دادی

سخت افزار چیه نرم افزار چیه سیستم عامل چیه فرق وورد و   -12
پاورپویت.سیستم عامل اینرتنت و سیستم عامل موبایل و مودم چیه پی دی اف  

 ؟ همیکنی مرورگر چیه موتور جستجو گر چی چطوری درس
گذاشتن سرصفحه و پا صفحه و استفاده از کلیدهای کنترل و الت و   -13

 چجوریه؟ شیفتو دیلت برای خارج شدن از هنگ کامپیوتر 
 ؟ دبرای امنیت کامپیوتر چیکار باید کر -14
ینت کار کردی ؟ تو اکسل یه خونه رو بخوای افقی کنی  با ورد و پاورپو -15

 ؟ چیکار میکنی؟ مرورگرها رو بگو
برای امنیت و مواظبت نرم افزاری و سخت افزاری سیستمی که اداره بهت   -16

امانت داده چیکارا میکنی؟چند مدل چاپگر داریم؟برای رفاه مشتری چیکارا میشه  
 ؟ یوتر کرد ایده بده؟عضو تلگرام هستیبا کامپ

 ؟ سبرنامه های کامپیوتر چی بلدی؟ورد و اکسل و آنتی ویرو -17
نیم اسپیس یعنی چه؟ تایپ بلدی؟آخرین مرورو گرهایی که استفاده  -18

کردی؟ ویروس کش کامپیوترتون چیه؟ خودت آپدیت میکنی؟ تنظیمات مربوط  
رفتی ،چه تنظیماتی انجام    control panelتا حاال توبه پرینتر رو انجام دادی؟ 

 ؟ دادی
 ؟ اگه پرینتر کمرنگ چاپ کنه چیکار باید کرد

 ؟ رانواع حافظه در کامپیوت -19
 ر نرم افزارهای کاربردی نام بب
 هآفیس چه نرم افزارهایی دار

 هفرق رم و رام چی
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 ؟ رچند تا ورودی و چند تا خروجی تو کامپیوتر نام بب 
 ؟ کلیدهای ترکیبی 

 ( صفحه رو فوری تایپ کنی؟  ۱۰کامپیوتر بلدی؟ )میتونی  -20
 ؟ سخت افزار چیه نرم افزار چیه -21
 ؟ ورودی خروجی چیه -22

 ؟یمودم چیه؟ چطوری پرداخت الکترونیکی انجام مید
Cpu ؟چیه 

استفاده کردی؟ از    VPNاینترنت میری؟ چطور دانلود می کنی؟ تو دانشگاه از
کدوم مرورگر استفاده می کنی؟چرا؟ مگه چی ویژگی خاصی داره که از اون 

 ؟ استفاده می کنی
 ن متن بنویس؟ جدول بکش؟ خوشگلش ک ۱ورد بلدی؟ 

 ر ه دست بیااکسل بلدی؟ برگ فروش درست کن. درآمد کل رو با فرمول ب
 ن اسالید درست کن. رنگ بک گراند اولین اسالید رو عوض ک ۲پاورپوینت بلدی؟ 

 ؟ پاورپوینت به چه دردی می خوره
 

 

با چه ویندوزی کار میکنی وقتی مشکل سخت افزار یا نرم افزاری داری  -23
 ؟ دوزای جدید چین ویندوز قبل از سون چی بودهچیکا میکنی وین

فرض کنیم یکی از همکاران، کار با کامپیوتر رو بلد نباشه، و چون شما کار با   -24
 ؟ کامپیوتر رو بلدید، از شما بخواد که چنین کاری رو انجام بدید، چه کار می کنید

هستن و فرض کنید تعداد کاربرانی که کار با کامپیوتر رو بلد نیستن، زیاد  -25
قراره شما براشون دوره آموزشی بذارید، ترجیح میدید افراد رو جداگانه آموزش  

 ؟بدید یا گروهی؟ چرا
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 ؟ یانواع چاپگر و معنی امنیت در آی ت -26
ماه سال در اکسل  12اگه مثال اطالعات مالی مربوط به سه بخش رو در  -27

وضیح بدید که فرمول داشته باشیم و بخوایم برای هر کدوم میانگین بریم کامل ت
نویسیش چه جوریه؟ فرض کنید میخواهید رزومتون رو ارسال کنید برای جایی از  

اولین مرحله توضیح بدید و فک کنید که عکستون هم باید در رزومه بیارید؟  
و مادر برد رو    cpuدرباره پورت ها گفتن به طور کلی توضیح بدید؟ از سخت افزار

؟ و گفتن اگه به سایتی برید و   bookmarkو  homepageپرسیدن. در مورد
ببینید اون سایت باز نمیشه علتش چی میتونه باشه؟که جواب این سوال این 

میشه که یا فیلتره یا ارتباط با اینترنت قطع شده یا مرورگر مناسبی انتخاب نشده 
و یا خود مسئولین سایت اون رو از دسترس خارج کردن. در مورد ورد پرسیدن  

ان صفحه کلید رو به فارسی تغییر بدید فارسی تایپ کنه ولی اعداد رو  اگر زب
همچنان انگلیسی تایپ کنه کجا باید تنظیمات رو انجام بدید؟ در مورد شبکه ای 

میشه و گفتن نحوه اتصال   LANکه داخل سازمان هست پرسیدن که همون
 ؟ کامپیوترها به سرور اسمش چیه

 ؟ ر و اینترانت سخت افزار و نرم افزاانواع حافظه فرق بین اینترنت  -28
حاشیه صفحه از باال و پایین تنظیم کن حاشیه بذار برا صفحه کنترل پنل را   -29

بکش تنظیمات پرینتر بیار رو ویندوز بخوایم  5*5باز کن تو ورد گفت جدول 
 چیه؟    winrareبرنامه نصب و اضافه کنیم کجا باید بریم؟

درج عکس روی متن و بالعکس ، درج عکس و جدول کنار یک متن و یا   -30
 ن وسط یک مت

 س انتی ویرو
 امشخصات سیستم شم 

 ش فایلهای مخفی فلنمایش 
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 لفرمول نویسی میانگین یا رند کردن اعداد در اکس
 ز نصب ویندو

 ؟ لسخت افزار و عملی ورد و اکس -31
اگه سخت افزار سیستمت خراب شه چیکار میکنی…؟اگه بخوای سیستمت   -32

ر میکنی…؟برا جلوگیری از  رو بدی جایی درست کنن روش اطالعات باشه چیکا 
 ؟ورود ویروسها به سیستم چیکار میکنی…؟سخت افزار چیه…

سخت افزار چیه،بخش های داخل کیس،فرق رم وهارد،پسوند فایل های  -33
چطوری فارسی    ,f1ورد،موتور جستجو،از کدوما استفاده میکنی ،کاربرگ چیه؟کلید

 ؟ یمیکن 
انواع مرور گر،سیستم عامل، اینکه داخل کیس   excelل نویسی درفرمو -34

 ؟ چی هست 
 و الیه های شبکه رو بگ ؟حجم ایمیل چقدره  -35

 ؟هبعد گفت که لپ تاب تو خونه ات چند گیگ
 ؟ رم و هارد 

 ؟ سیستم عامل چیه 
اکسل چند تا ستون داره ؟چند تا ردیف داره؟شما دو تا سوال از من بپرس   -36

 ؟ و فرض کن این پرونده من هست
میزان آشنایی ات با کامپیوتر ؟فرمول نویسی در اکسل از حالت ساده و  -37

در چه قسمتی از  ل از یک شیت دیگه مطلق و حتی نوع فرمول نویسی در اکس 
گوگل برای مقاله سرچ میکنی ؟میزان آشنایی با ورد ؟اگر بخواهی متن فارسی  
تایپ کنی بعد از فارسی کردن صفحه کلید چیکار میکنی؟دکمه میانبرش چی  

هست؟پی دی اف چی هست؟فرق سیو و سیو از ؟ورد را میتونی به حالت پی  
 تی؟کار با ایمیل و جیمل؟ دی اف ذخیره کنی ؟از چه قسم
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بلدی؟ سیستم عامل چیه؟   hisاز چه زمانی با کامپیوتر آشنا شدی؟کار با -38
ش چیه؟ از کدوم ویروس کش استفاده میکنی؟  چندتاشو نام ببر؟ ویروس ک

آپدیتش میکنی؟ آفیس چیه؟ چه نرم افزارهایی داره؟ از فضا مجازی چه استفاده 
هایی میکنی؟ کدوم شبکه های اجتماعی عضوی؟ فیس بوک چه طور سایتیه؟  

فیلتره؟ بخوای بری فیس بوک باید چیکار کنی تا فیلترش رفع بشه؟ ایمیل داری؟  
چند ساعت با اینترنت و فضای مجازی کار میکنی؟ به نظرت تلگرام   فعاله؟ روزی

چرا انقد مورد توجه قرار گرفته؟ کلید های ترکیبی بلدی؟ جایگزاری چطور انجام  
میدی؟ تو فایل ورد چطور دنبال یه کلمه باید گشت؟ انواع حافظه رو بگو؟فرق رم  

؟ نطرت در مورد   oکنترل وچیکار میکنه؟ کنترل اچ؟   mو هارد چیه؟ کلید کنترل و
هک چیه؟ هک مفیدم داریم؟ تا حاال هک شدی؟ اگه سرکار کامپیوترت روشن  

 ؟ نشه چیکار میکنی
برای ؟برنامه های کاربردی چه هستند.؟ هارد جز قسمت کامپیوتر است -39

 ؟ دامنیت اطالعات چکار میکنی
 ؟ میخوای جدول بکشی و چن تا خونشو به هم وصل کنی چیکار میکنی  -40
اکسترانت و اینترانت ویندوز چیه،سخت افزار و نرم افزار؛چجوری پرینتر و   -41

 ؟ یمت روشن نشه چیکار میکننصبش میکنی،یه سوالم پرسید اگه سیست
چطوری ی متن افقی توی ورد  ؟به خودت توی کامپیوتر چند میدی  -42

گوشیت چیه…برق بره کدوم اطالعات  مینویسم ایمیل داری؟واتساپ داری؟ورژن 
ه صورت  گراندش آرم تامین باشه…بپاک میشن…پاورپوینتی درست کن که بک 

 ؟ یشفاهی باید میگفتین…یو اس اس دی چیه…بلدی ویندوز عوض کن
کامپیوتر فرق کات وکپی ،تعریف سخت افزار نرم افزارشبکه دستگاه های   -43

 ؟ هوروی خروجی تعریف شورت کات ریدو آندو انواع شبک
p sleeو  – stand byاز کدوم نرم افزارها استفاده میکنی -فرق کات وکپی   -44

برای چی هستند. فضای مجازی کار می کنی؟ بیشتر    shut downدر قسمت
 ؟ دکدوم قسمت میری. پاور پویینت وورد و اکسل برای چی ان



 

7 
 

سایت ایران مصاحبه  -   IRANMOSAHEBE.IR  

رسم جدول تو -کات -کوپی-شستم امل گوشی و لب تابت-کامپیوتر:پسورد -45
بعد خرید   -بعد ایمیل داری کی دیدیش- اکسل-بعد تعریف پاور-توابع اکسل -ورد

-مراحل کار تو رشته خودتو بگو..پسورد به همکارت میدی-کردیاینترنتی 
 ؟ به خودت چند میدی تو ای تی -بعدجواب آزمایش رو تلگرام میکنی 

تفاوت کپی و کات،یه چیزی پاک.کنی چجوری برمیگردونی؟تعریف ریدو و   -46
آندو،کلیه ی تنظبمات ایمیل،اسم کامپیوتر رو چجوری عوض میکنی؟شبکه 

یه؟اینترنت چیه؟موتور جستجو نام ببر،براوزر چیه و نام ببر،نحوه ی اینستال و چ
آن اینستال کردن،تفاوت دیلیت و شیفت دیلیت،تفاوت نرم افزار و سخت  

 ، افزار،تعریف سیستم عامل با مثال،مرودی و خروجی رو نام ببر
یگ سوال سختی نپرسید ورد و اکسل و اینا کار کردی گفتم ن ،بعدش د  -47

ک توی بیمارستان کار    hisفرق سخت افزار و نرم افزارو فقط پرسید و سیستم
 . دکرده بودمو پرسی

ورد و پاورپوینت پرسیدن. از کنترل پنل چه استفاده ای کردی تا حاال؟   -48
فرق دیلیت و دیلیت شیفت چیه؟ اکسل استفاده کردی ک گفتم نه دیگه از 

چیه؟ لپ تاپ از چه چیزایی تشکیل شده؟ از   Header &footer .یداکسل نپرس
چه نرم افزارایی استفاده کردی؟ از چاپگر استفاده میکنی؟ ایمیل داری؟ ازش  

 ؟ استفاده میکنی
.چطور فرمول ها واردش میشن  چطور خانه های بین اکسل پاک میشه  -49

بیمارستان قبلی    his.در ورد چطور میشه صدای ضبط شده قرار داد.سیستم
 ه چطور بود.فرق گروه و کانال در تلگرام چی
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 ی تو اینترنت بخوای فقط یه کلمه خاص سرچ کنی چیکار میکن -50
 ی برای سرچ پاورپویت یا ورد چیکار میکن

 ه تو ایمیل براچی  spamپوشه
 ه پاورپونت براچی استفاده میش
 ی چه تنظیماتی داره به صورت کل 

 ه چی  footerاز وردم جدول و عکس پرسید و
 ؟ هسیستم عامل چی

رد وجدول بکش دورشو پررنگ کن. وحاال  لب تاپ روشن کرد گفت برو تو و -51
پاورو پیدا کن از بین برنامه ها و واردش شو…همین.وآخرین سرچی که 

 ؟دداشتی.ایمیلت چی بو 
  .انواع پرینتر ها رو نام ببر -52

 ه چطور میشه با بازکردن موزیال سابت تامین اجتماعی خود به خود باز بش
 ه در اکسس اگه بخواهیم بین جداول ارتباط ایجاد کنیم چی میش

 .چطور میشه در اکسل سلول ها رو بزرکتر یا پهن تر کرد
  .چطور در پاورپوبنت میشه یه دایره کشید و اون حرکت کنه

 ی آنی ویروس چی استفاده میکن
 اآپ چطور میگیرن چر بک

)تعریف سیستم عامل و سخت افزار و فرق انواع حافظه و رم و   آفیس و ویندوز -53.
 …مرورگر و

 ..................................................................................................................... 

 پکیج طالیی مصاحبه استخدامی 
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