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  آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران

  جلد اول

 

سازي کارکنان  توانمندجموعه کتابهاي آموزشی دوره توجیهی بدو خدمت به استناد کدام یک از مواد دستورالعمل آموزشی و م - 1

  تهیه شده است ؟

  21ماده  - د                          23ماده  -ج                              25ماده -ب                             24ماده - الف

  معنی میگردد..................... ،..................،.............. دولت در زمان عامیانه و مردم به ترتیب  -2

  هیات دولت،سازمان ،کابینه - الف

  سازمان -هیات دولت–کابینه -ب

  تشکیالت و اداره هاي دولتی -کابینه -هیات دولت- ج

  همه موارد-د

  نام دارد؟ چهاز ترکیب چند رده سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداري تشکیل میشود این سلسله مراتب - 3

  ساختار- د                         تشکیالت - ج                   مدیریت        - ب                             سازمان   - الف

  کدامیک از جمله هاي زیر براي تعریف مدیریت دولتی مناسب است ؟- 4

  مند و کارآمد قانون عمومی      اجراي نظام- الف

  مدیریت مسائل عمومی براي تحقق منافع عمومی-ب 

  مدیریت اداره       - ج

  هیچکدام -د

  کدامیک از ویژگیهاي زیر از نظام سازمانی و مدیریت مطلوب در جامعه اسالمی نیست ؟ -5

  طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب- الف

  تامین آزادي هاي سیاسی و اجتماعی در حدود قانون-ب

  نظامی و مانند اینهاتامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت کشاورزي و امور - ج

  هیچکدام-د
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طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه مقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادي ، اداري ، فرهنگی ، نظامی سیاسی بر اساس موازین - 6

  اسالمی باشد تشخیص این امربر عهده چه مرجعی میباشد؟

  فقهاي شوراي نگهبان-ب                                                                   راي اسالمیمجلس شو- الف

  هیچکدام-د                                                         شوراي تشخیص مصلحت نظام - ج

  درکدامیک از اصول قانون اساسی شرایط و صفات رهبري بیان شده است ؟- 7

  100اصل  -د   106اصل - ج    108اصل - ب  109اصل - لفا

  کدامیک از گزینه هاي زیر از وظایف و اختیارات رهبري است ؟ -8

  نظارت بر حسن اجراي سیاستهاي کلی نظام- الف

  اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها -ب

  صالحیت علمی براي اقتضاء در ابواب مختلف فقه - ج

  الف و ب  -د

  شوراي نگهبان توسط چه کسانی یا مراجعی معرفی و انتخاب میشوند؟ شش نفر حقوق دان-9

  رئیس قوه قضائیه و مجلس  - الف

  رئیس قوه قضائیه و رهبر-ب

  رئیس قوه قضائیه و شوراي تشخیص مصلحت نظام - ج

  رئیس قوه قضائیه و دولت -د

  .آنان انجام می شود ........که با تصویب ..................... تفسیر قانون اساسی به عهده - 10

  هیئت وزیران  3/2دولت و با -ب                                                                        اعضاء    4/3مجلس و با - الف

  هیچکدام - د                                                       اعضاء 4/3شوراي نگهبان و با تصویب - ج

  نمایندگان رسمیت پیدا میکند؟  از برگزاري انتخابات مجلس جلسات مجلس شوراي اسالمی با حضور چه کسري ازمجموعپس  -11

  الف و ج- د                            4/1 -ج                                 3/4 - ب                                           4/3- الف

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی از رئیس جمهوري و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از کل  4/1درصورتیکه  -12

  اصل از اصول قانون اساسی است ؟ وظایف آنان سوال کنند آنان موظفند در مجلس حاضرو جواب دهند جزء کدام

  اصل هشتاد و نه - اصل هشتاد و شش      د –اصل نود    ج - اصل هشتادوششم     ب- الف

  نظرکدام مرجع انجام وظیفه می نمایند؟ دیوان محاسبات کشور زیر -13
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  همه موارد فوق-مجلس شوراي اسالمی    د-شوراي نگهبان     ج-دولت   ب- الف

  احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع از وظایف کدامیک از قواي زیر است؟-14

  همه موارد- قوه مجریه      د-قوه قضائیه     ج-قوه مقننه     ب- الف

  کدام مرجع زیر است ؟ 195مرجع رسمی رسیدگی به تنظیمات و شکایات طبق اصل - 15

  همه موارد فوق-دادگاهها     د- قوه قضائیه      ج-دادگستري    ب- الف

  دیوان عدالت اداري زیر نظر کدام یک از مراجع زیر می باشد؟-16

  قوه قضائیه-دیوان محاسبات     د - قوه مقننه    ج- قوه مجریه    ب –الف 

  بر عهده جه مرجعی است ؟ 99مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري طبق اصل -17

  شوراي نگهبان- الف و ب      د -قوه مجریه      ج -استانداریها       ب- الف

  .میباشد ....... وري اسالمی ایران با نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماي جمه- 18

  شوراي نگهبان- قوه مجریه      د- رهبري       ج-قوه مقننه       ب- الف

  سفیران جمهوري اسالمی ایران به چه صورت تعیین می شوند ؟-19

  پیشنهاد مجلس و تائید رئیس جمهوري- ب      به پیشنهاد مجلس و تائید وزیر امورخارجه  - الف

  به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تائید رئیس جمهور - د     به پیشنهاد رهیري و تائید رئیس جمهوري    - ج

امنیتی کشور در محدوده سیاستهاي کلی تعیین شده از طرف مقام رهبري از وظایف کدام مرجع  –تعیین سیاستهاي دفاعی  - 20

  می باشد ؟

  همه موارد- د     شوراي عالی امنیت ملی    -ج        ان  پیشنهاد پاسدار -ب        وزارت دفاع  - الف

  عدم اعتماد داد ؟ قانون اساسی در چه زمانی نمی توان وزراء را نمی توان استیضاح کرد و یا به آنان راي 132طبق اصل -21

  در مدتی که اختیارات رئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگر می باشد- الف

  یارات رئیس مجلس بر عهده فرد دیگر می باشد در زمانی که اخت-ب

  هیچکدام-د         الف و ب          - ج

  شوند ؟ واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قواي سه گانه اداره می- 22

  همه موارد-د               شرکتهاي دولتی   -ج               وزارتخانه  -ب                 موسسات دولتی  - الف

زمانی را با مافوق ها یا  در این سطح از مدیریت مدیران بیشتر وقت شان را با زیردستان ، مقداري از آن را با همکاران و اندك-23

  خارج از سازمان می گذارنند؟
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  مدیریت عملیات -ستی   دمدیریت سطح سرپر-مدیران سطح میانی    ج-مدیران سطح عالی     ب- الف

  یکی از جمله واحدهاي هر معاونت بوده و ماهیت فعالیت هاي آن می تواند مطالعاتی ، تحقیقاتی یا اجرائی یاشد ؟-24

  همه موارد  -د                       مرکز       -ج                    مدیریت     -ب                          دفتر      - الف

  باشد ؟ ه یک سلسله وظایف همگون گفته میشود که ممکن است در واحدهاي مختلف سازمانی توزیع شدهب- 25

  دفتر - د                           امور       -ج                    اداره         -ب                              گروه   - الف

  عالی انقالب فرهنگی است ؟کدام یک از گزینه هاي زیر از وظایف شوراي -26

  تعیین مراجع براي طرح و تدوین برنامه هاي فرهنگی ،آموزشی ، علمی و تحقیقاتی- الف

  تدوین ضوابط براي گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی-ب

  نظارت برکلیه مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی - ج

  همه موارد فوق -د

  ي زیر از اهداف بهداشت وزارت بهداشت و درمان نیست ؟کدامیک از گزینه ها -27

  توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها - الف

  ارتقاء کیفیت تغذیه اي کشور -ب

  جلوگیري از مصرف بی رویه دارو - ج

  ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور -د

  کدامیک از سازمانهاي زیر از زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان می باشند؟- 28

  انستیتو پاستور    - ب                                              دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور- الف

  همه موارد فوق - د                                                                          سازمان انتقال خون ایران- ج

  ایجاد ساختاري یک سیستم کدامند ؟ - 29

  نهادها ، استانداردها ، مهارتها ، نیروي انسانی - ب                        برنامه ریزي ، تصمیم گیري و تعیین هدفها –الف 

  هیچکدام - د                                                                               الف و ب  - ج

می یابند تا  جهتی وحدت  عالیتهاي واحدهاي مختلف یک سازمان ضمن هم سوئی و همفرایندي است که از طریق آن هدفها و ف- 30

   ؟ اهداف کلی سازمان به نحو مطلوب تامین شوند

  همه موارد - شوراهاي صنفی    د- شوراهاي محلی    ج-نظام هماهنگی و یکپارچه سازي   ب- الف
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ول ط منابع مالی در و پیش بینی گرایش هاي عالی آینده و تخصیص عبارت است از طراحی وضع اقتصادي ملی.................. -31

  برنامه به طریقی که هدف هاي تعیین شده به دست آید 

  مدیریت - برنامه ریزي     د- سازماندهی     ج - کنترل   ب - الف

  در برنامه ریزي استراتژیک مدت زمان برنامه ریزي چند سال می باشد ؟-32

  هیچکدام -سال    د 15تا  5بین - سال    ج 20تا  10بین -ب سال    10تا  5بین  - الف

  سال می باشد ....... تا ...... مدت زمان برنامه ریزي میان مدت بین -33

  سال 7تا  3- سال    د 8تا  4-سال    ج 7تا  4- سال     ب 6تا  3- الف

  .است  ..............در بودجه ریزي بر مبناي عملکرد  مترین عواملهیکی از م -34

  همه موارد فوق -برنامه      د- عملیات      ج -طرح     ب- الف

قابل طرح در باشند تا  براي استیضاح هیئت وزیران یا هریک از وزرا حداقل چند نفر از نمایندگان مجلس باید امضاء داشته -35

  مجلس شود ؟

  نفر10 - د             نفر       9 - ج                  نفر     7-ب                     نفر    5- الف

  شود؟ در مجلس از نمایندگان مجلس باید درخواست کنند تا قابل طرح براي استیضاح رئیس جمهوري چه کسري- 36

  5/1-د                    2/1 - ج                         4/1- ب                            3/1- الف

  ل ارزیابی عملکرد سازمانها می باشد ؟مراحکدامیک از موارد زیر از - 37

  تدوین و بررسی اهداف کالن و استراتژي -ب                   تدوین و بررسی رسالتها و ماموریتها   –الف 

  همه موارد فوق- د                        تدوین و تنظیم شاخصهاي عملکردي- ج

  ه قضائیه داشته باشد باید شکایت خود را تحویل کدام مرجع نماید؟دولت ، مجلس یا قوکار اگر کسی شکایتی از طرز - 38

  مجلس شوراي اسالمی- سازمان بازرسی کل کشور   د-قوه مجریه      ج-دیوان محاسبات کشور    ب- الف

  بر اساس کدام اصل مجلس می تواند راي به عدم کفایت رئیس جمهوري بدهد ؟-39

  110اصل - د       90اصل  - ج       89اصل -ب     81اصل  - الف

  کارکنان طی چند ماه از ابتداي استخدام می بایست دوره توجیهی بدو خدمت خود را بگذرانند؟ - 40

  دو سال اول خدمت -ب                                                           یکسال اول خدمت - الف

 سه ماه اول خدمت-د                                                            شش ماه اول خدمت  - ج
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  مباحث توانمندي هاي عمومی ، مفاهیم و ارزش هاي سازمانیآشنایی با 

  دومجلد 

  کدام گزینه اجزاء و ارکان نامه اداري می باشد ؟)1

  سرلوحه)الف

  متن نامه)ب

  سرلوحه،متن نامه ، عناوین و گیرنده و گیرنده رونوشت)ج

  رونوشتگیرنده ، )د

  عنوان گیرنده نامه با چه کلمه اي شروع میشود ؟)2

  از) د                               موضوع) ج                                                       به) ب                             با)الف

  د ؟نامه هاي اداري از دیدگاه ماهیت کار به طور عمده چه حالتی دارن)3

  نامه هاي بازدارنده ، دستوري) ب                                                                        نامه هاي خبري) الف

  همه موارد) د                                                                       نامه هاي هماهنگی) ج

  از دیدگاه ماهیت کار می شوند ؟ مه هاي اداريبخشنامه جزء کدام یک از نا) 4

  دستوري یا درخواستی) ب                                                               نامه هاي هماهنگی ) الف

  خبري) د                                                                                   بازدارنده) ج

  نامه به یک وزارتخانه یا سازمان در ارتباط با وظایف آن جزء کدام یک از نامه اداري می باشد ؟) 5

  خارجی ) ب                                                                                      داخلی ) الف

  دستوري) د                                               نامه از واحد باالتر به واحد پائین تر) ج

  عناوین نامه در مکاتبات اداري به چه چیزي بستگی دارد ؟) 6

  همه موارد) د                          فرستنده) ج                               موضوع نامه ) ب                                      مخاطب) الف

  متن هر نامه اداري داراي چه قسمتهایی می باشد ؟) 7

  گزینه الف و ج) ب                                                                              مقدمه ، نتیجه گیري) الف

  گزینه الف) د                                                                         پیام اصلی ، اختتام مطلب) ج

  با اهمیت ترین قسمت متن کدام قسمت می باشد ؟) 8
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  مقدمه) د                       اختتام مطلب) ج                           نتیجه گیري) ب                              پیام اصلی) الف

  :هدف از بخشنامه را میتوان ) 9

  درخواست گزارش) ب                                                             ابالغ قوانین و مقررات) الف

  همه موارد) د                                                                     ابالغ دستورالعملها) ج

  انواع بخشنامه از دیدگاه محتوي مطالب به چند گونه تقسیم میگردند؟) 10

  دستوري ، درخواستی) ب                                                                           قوانین ابالغ) الف

  همه موارد) د                                          هماهنگی با مصوبات داخلی سازمان) چ

  سوابق جلسه از وظایف چه کسی میباشد ؟ تهیه دعوت نامه و نظارت و ارسال نسخه اي از صورت جلسه و بایگانی) 11

  شرکت کنندگان جلسه) ب                                                                          منشی واحد) الف

  کارشناس مربوطه) د                                                                                دبیرجلسه) ج

  خالصه و یا رئوس مطالب عنوان شده از طرف هریک از شرکت کنندگان کدام نوع صورت جلسه میباشد؟) 12

  خالصه) د                                       مشروح) ج                        نیمه مشروح) ب                     شکل فرم) الف

  انون یا انجام کارهاي اداري نوشته شود ؟در لغت دستورهایی است که براي اجراي ق) 13

  دستور) د                             روش) ج                             شیوه) ب                            آئین نامه) الف

  عمده ترین شکل دستورالعمل کدام گزینه میباشد ؟) 14

  نظیم میشود دستورالعملهایی که به صورت متداول و عادي ت) الف

  دستورالعملهایی که به صورت فرم و بر اساس روش هاي پیشرفته تهیه میگردند) ب

  دستورالعملهایی که به صورت طبقه اي تهیه میشوند) د                                        گرینه الف و ب) ج

  مراحل تنظیم دستورالعمل کدام گزینه است ؟) 15

  مشخص نمودن مستندات) ب                                                    مشخص نمودن هدف) الف

  همه موارد) د                                                        تعیین دامنه مشمول) ج

وب و یا انجام کاري به نوشته اي که به موجب آن فردي از طرف مقامات صالحیت دار سازمان و یا دستگاه اداري به سمتی منص) 16

  وي محول گردد ؟

  آئین نامه) د                             دستورالعمل) ج                                 حکم) ب                                       بخشنامه) الف

  استفاده از فرم در سازمان چه فوائدي دارد ؟) 17
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  اب رجوع درباره طی مراحل و تشریفات کارجلوگیري از سرگردانی ارب) الف

  همه موارد) د             ایجاد هماهنگی در روشهاي انجام کار) ج                    تسریع در جریان امور) ب

  فرمهاي رایج در سازمانهاي دولتی به چندگروه تقسیم میشوند ؟) 18

  گروه 2) د                                   گروه 5) ج                                        گروه 3) ب                       گروه 4) الف

  فایده نشان گذاري کدام گزینه است ؟) 19

  انتقال صحیح پیام دهنده به پیام گیرنده) الف

  آراستن شکل ظاهري نوشته براي ایجاد جاذبه الزم در امر مطالعه) ب

  آن به سبک متداول روزتصحیح متون قدیمی و تبدیل ) ج

  همه موارد) د

  درنگ کوتاه نشان ؟ –مکث ) 20

  یک نقطه) د                         سرکج) ج                                        سرکج نقطه) ب                             دو نقطه) الف

  نه است ؟مواردي که به جهت پردازش نوشته باید رعایت نمود کدام گزی) 21

  حاشیه گذاري ، رعایت آئین پاراگراف بندي ، خط خوانا نشان گذاري منطقی ، تنظیم فاصله بین سطرها) الف

  تنظیم فاصله بین سطرها) ب

  خط خوانا) ج

  حاشیه گذاري) د

  براي تنظیم پاراگراف در سطر نخست معادل یک کلمه چند حرفی باید رها نمود و سپس نوشته را آغاز کنیم؟) 22

  چهار حرفی) د               ده حرفی) ج                   پنج حرفی) ب              هفت حرفی) الف

  علم قرائت داراي چند رکن اساسی است ؟) 23

  وقف و ابتداء ) ب                                                          صوت ، تجوید) الف

  تجوید، وقف و ابتداء ، صوت ، لحن) د                                                              لحن ، تجوید) ج

  بخش اصلی علم تجوید کدام گزینه است ؟) 24

  صفات و احکام حروف) ب                                                             مخارج حروف) الف

  هیچکدام ) د                                                               گزینه الف و ب) ج

  در اصالح تجویدي عبارتست از پائین آمدن ریشه زبان و دورشدن آن از نام باال در هنگام تلفظ حرف؟) 25



10 
 

  قلقله) د                                      لین ) ج                                     استعالء) ب                    استفال) الف

  از چه قسمتهایی استفاده میکنیم ؟) ذال(براي اداي حرف ) 26

  وسط حلق و با فشردگی) الف

  از سر زبان و پشت دندانهاي پیشین) ب

  از سر زبان و سر دندانهاي پیشین) ج

  از تماس روي سر زبان با ناهمواریهاي کام باال) د

  :ورتی ادا می شود حرف قاف به چه ص) 27

  .به کمک زبان کوچک و باشدت و سختی گفته می شود )الف

  .لب ها بدون برخورد با دندانها به حالت غنچه درمی آید) ب

  از سر زبان و سر دندانهاي پیشین )ج

  وسط حلق و با فشردگی  ادا کنیم) د

  قطع صوت در هنگام قرائت براي تازه کردن نفس و سپس ادامه قرائت )28

  وقف) د                       استعالء              ) ج                  استفال            ) ب          سکت                 ) الف

  :وقفی است که کالم از نظر معنی کامل و از نظر لفظ ناقص باشد ) 29

  وقف اضطراري    ) ف کافی                  دوق) وقف حسن                     ج) وقف تام                 ب )الف

  نخستین شخصی که عالمتهاي وقف را وضع کرد چه کسی بود ؟)30

  عالمه جعفري) عالمه سجاوندي             د) علماي عرب                     ج -علماي مصري               ب –الف 

  حجاب وپوشش زن داراي چه مشخصه ویژگی هایی است؟ -31

  همه موارد) شیوه گفت وگو وحرکت     د) رنگ ها وحدود و میزان پوشش        ج) کیفیت پوشش   ب) لفا

  اشاره به چه چیزي می کند   ؟» نساء المومنین یدنین علیهن من جالببهن ذلک « آیه  -32

  حجاب و عفت ) د       حجاب چشم        ) ج                   حجاب دررفتار  ) ب                 حجاب درگفتار            ) الف 

  حرام بودن خودنمایی به نامحرم چه نوع حجابی است ؟ -33

  همه موارد ) حجاب اسالمی      د) حجاب سلبی    ج) حجاب ایجابی       ب )الف 

  هدف اصلی تشریع احکام دراسالم چیست ؟ -34

  حکمت ) تقوا                    د) فس                       جتزکیه ن) قرب به خداوند                     ب) الف
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  ------- منع و بازداري درعفت مربوط به  -35

  باطن و درون )ظاهر و درون                        د) وجدان                  ج)ظاهر و باطن                 ب –الف 

  وع ها هستند ؟امر به معروف و نهی از منکر جزء کدام فر - 36

  فروع نبوت ) فروع عملی               د) فروع اعتقادي                 ج) فروع دین                  ب) الف 

  نگاه کردن به صورت دیگران درموقع غذا خوردن چه حکمی دارد؟) 37

  وجوب) استحباب               د) کراهت                                  ج) وجوب                     ب ) الف 

  مراحل امر به معروف و نهی از منکر ؟ - 38

  قلبی ، زبانی ، عملی)زبانی ، قلبی ، عملی        د)قبلی ، عملی ، زبانی        ج)عملی ، زبانی ، قلبی         ب)الف 

  ویژگیهاي آمران به معروف و ناهیان از منکر کدام گزینه می باشد ؟-39

  همه موارد ) صبوري و بردباري                 د) شناخت                    ج) مهربانی                         ب ) الف

 ؟»اگر دیگران را مذمت می کنی به اندکی از آن اکتفا کن «کدام امام فرموده اند که - 40

  )ع(امام حسین ) د)                 ع(امام رضا)ج )        ع(امام علی)ب)                     ع(امام صادق )الف 

  از نظر وارویک منشور اخالقیات سازمانی باید دربرگیرنده چه مصلحت هایی باشد ؟ -41

  همه موارد ) سازمانی وحرفه اي               د) قانونی          ج حکومتی و) عمودي ، فردي                ب ) الف 

 .است  ------- عمومی همان درحقیقت مصلحت - 42

  همه موارد )نفع حیات جمعی                      د) زندگی جمعی        ج) منفعت مشترك               ب) الف 

  با چند ویژگی هماهنگ و منسجم شکل گرفته است ؟) ع(مصلحت عامه درکالم موال علی -43

  همه موارد )د            تعادل رهبران و مدیران عالی   ) ج         روي    عدالت ، انصاف و میانه ) خداترسی      ب –تقوا )الف

  از زمره مقوله هایی که باید در مصالح سازمانی و حرفه اي مدنظر قرارگیرد ؟ -  44

  وارد همه م) وحدت                    د) بهره وري                     ج) تخصص گرایی                         ب) الف

  سازمانهاي دولتی براي اصالح نظام اداري و تبدیل شدن به مجموعه اي مشترك کدام هدف را باید سرلوحه خود قرارد دهند؟ - 45

  بهبود کارایی داخلی سازمان ) تدوین استاندارد خدمات براي خدمت گیرندگان                              ب) الف

  استفاده از تکنولوژي مدرن ) د                                                                 رویکرد درون مدار             ) ج

  .واحدهاي اجرایی موظفند هنگام ورود ارباب رجوع چه چیزي را در اختیار آنها قرار دهند -46

  کارت راهنمایی) د              صندوق پیشنهادات    ) پست صوتی               ج) برگ نظرسنجی             ب) الف
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  براي هر وزارتخانه یا سازمان مستقل و استانداري ها انتخاب حداقل چند بازرس ضروري می باشد ؟ -47

  بازرس 10) بازرس                 د 5) بازرس                           ج7) بازرس                            ب3) الف

  تکریم روي چه چیزهایی باید تاکید بیشتري شود؟ براي موفقیت طرح - 48

  استمرار تالش ها ) افزایش تعهد مدیران عالی کشور                                       ب) الف 

  همه موارد ) حفظ و ارتقاي فرهنگ خدمت رسانی در نظام اداري                   د) ج

  هنما، تفاوت هاي و روش هاي تفکر که در بین اعضاي سازمان مشترك است؟به مجموعه اي از ارزش ها، باورهاي را -49

  همه موارد ) فرهنگ                                 د ) فرهنگ سازمانی                 ج) طرح تکریم                       ب) الف

  تفاوت فرهنگ سازمانی و جوسازمانی در چه چیزي است ؟ -50

  .    سازمانی در بلندمدت تغییر پیدا می کند فرهنگ) الف  

  .جوسازمانی از فرد آغاز می شود و به سوي جمع پیش می رود) ب

  .                فرهنگ سازمانی وابسته به جمع است و به فرد تاثیري گذارند) ج

  گزینه ب و ج) د 

شود ، مشخص می نماید کدام از ویژگی هاي فرهنگ  میزانی که سازمان هدف ها و عملکردهایی را ك انتظار می رود انجام - 51

  سازمانی است؟

  یکپارچگی و وحدت) تحمل تعارض                د) تیم گرایی                 ج) جهت دهی                      ب) الف

  نقش سه عامل که در حفظ و نگه داري یک فرهنگ در سازمان موثر است ؟ - 52

  همه موارد ) جامعه پذیري                د) مدیریت عالی سازمان                ج) گزینش                         ب) الف

  ارزش هاي اصلی سازمان که به مقیاس وسیع، مورد توجه همگان قرار می گیرد معرف چه چیزي است ؟  -53

  همه موارد ) فرهنگ قوي                      د) ج                   تغییر فرهنگ    ) فراگیري فرهنگ            ب) الف

  .فرهنگ سازمانی تحت چه شرایطی می تواند تغییر کند  - 54

  کوتاه مدت ) جابجایی رهبر                   د ) گزینه الف و ج                    ج ) بحران شدید                ب) الف 

  ه فرستنده پیام آن را از نظر فیزیکی به صورت رمز درآورده است ؟اطالعاتی است ک -55

  Channel) د                            Receiver)ج                      Feedback)ب               Message) الف

  : مزایاي ارتباطات شفاهی  -56

  .     وقت زیادي صرف می شود ) الف
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  .ي می کند و بهتر فکر می کند فرستنده پیام دقت بیشتر) ب

  .هرگونه سوء تفاهم و تفسیر نادرست برطرف می شود) ج

  .سوابق مدون و مکتوبی براي مراجعات بعدي به وجود می آورد) د

اگر محیط به گونه اي باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرات خود را درباره محتواي پیام به اطالع فرستنده پیام برساند این  -57

  :رتباط  را ارتباط ا

  دوجانبه ) یک جانبه                               د) مورب                                ج ) افقی                     ب) الف

  ........ارتباطات مدیران با کارکنان ارتباط  2/3 -58

  عمودي و مورب ) مورب                             د) ج      عمودي                        ) افقی                     ب) الف

  هنري مینتزبرگ یکی از مهم ترین عوامل در ایفاي نقش مدیران را چه چیزي بیان می کند؟- 59

  تیمی کار) طرح تکریم                               د) حل مسئله                            ج)ارتباطات             ب) الف 

  ویژگی هاي که باعث می شود تا نقشهاي ارتباطی مدیران و کارکنان ونیز نقش هاي ارتباطی موجود در سازمان کاهش یابد؟ - 60

  همه موارد ) توجه به عالئم غیرگفتاري           د) گوش دادن صحیح         ج ) افشا یا خودگشودگی        ب) الف 

  :اي مدیر ناشناخته و براي دیگران شناخته شده است رارفتارها و ویژگی هایی که بر -61

  ناحیه عمودي ) د         ناحیه کور               )ناحیه ناشناخته                   ج) ب           ناحیه خصوصی                 ) الف

  :موانع برقراري ارتباط -62

  همه موارد ) اعتبار فرستنده                 د) ج          ادراکی             موانع ) ب         موانع مربوط به پارازیت    ) الف

  به اعضاي تیم به چشم همکارانی همدل بنگرید نه به رقیب  - 63

  .به نتیجه بیندیشید) نگرش                 د) کانون توجه                  ج) تحول در برداشت وبینش         ب) الف

  ویژگی هاي مشترك افراد الیق  -64

  همه موارد ) به جزئیات می پردازند             د)ج    با متوسط نمی سازند         ) ب              .       تعالی طلب هستند) الف

  .اشخاص باید در سه زمینه انضباط  ایجاد کنند تا به دردتیم بخورند -65

  همه موارد ) انضباط الزم براي اقدام و عمل        د)باط احساسات و عواطف     جانض) با انضباظ اندیشیدن   ب) الف

  نخستین پژوهش هایی که در زمینه حل مسئله صورت گرفت از سوي کدام مکتب بود؟ - 66

  سالیمون) د         نیوئل                       ) گشتالت                   ج) رفتارگرایان                             ب) الف 

  نظریه چه کسی می باشد ؟ "حل مسئله یادگیري قاعده سطح باالتر نام گرفته است" - 67
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  نیوئل و سایمون) گانیه                         د) سایمون                       ج) نیوئل                               ب) الف

  :مراحل حل مسئله -68

  یافتن مسئله و چارچوب بندي آن  ) ه حل ها                                                    بارزیابی را) الف

  همه موارد) تدوین راهبردهاي خوب حل مسئله                                  د) ج 

  د؟روشی که یادگیردنده از یک موقعیت آشناي مشابه با مسئله براي حل مسئله استفاده می کن -69

  روش بارش مغزي      ) روش استدالل قیاسی                                             ب) الف

  روش ارزیابی ) روش اکتشافی                                                         د)ج

  مهمترین موانع حل مسئله کدام مورد می باشد؟ -70

  تثبیت شدن) ج                                الف انگیزه کافی نداشتن         

  همه موارد) جانات                                         دیعدم کنترل ه) ب 

  آشنایی با دستورالعملها و آیین نامه هاي اختصاصی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

  جلد سوم

ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل و ارزشیابی مشاغل را چه می  شخیص پست سازمانی یا سطح شغلی باالتر به کارمند بر اساست- 1

 نامند؟

  انفصال )حکم سازمانی                            د)ارتقاء                        ج )انتصاب                    ب) الف 

  0کارمند طبق مفاد این آیین نامه در انتظار تعیین تکلیف یا ارجاع شغل می باشد-2

  تعلیق )آماده به خدمت                            د)انفصال دائم                ج )انفصال موقت             ب )الف 

  خرید خدمات نیروي انسانی به صورت ساعتی وپاره وقت در مشاغل مورد نیاز موسسه ازسوي چه کسی تصویب می شود؟- 3

  معاون توسعه دانشگاه )رئیس دانشگاه                        د)ج               هیات رئیسه )هیات امناء              ب)الف 

  موسسه با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم وبا رعایت دستورالعمل هاي ذي ربط چه اقداماتی انجام می دهد؟ - 4

  جام آن ومدارکی که متقاضی باید ارائه نماینداطالع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي ان)الف 

  ارائه فرمهاي مورد نیاز جهت انجام خدمات ازطریق ابزار ورسانه هاي الکترونیکی)ب

ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به موسسه براي دریافت خدمت درموارد )ج

  ممکن 
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  همه موارد)د

  ارگیري نیروي قرارداي منوط به تامین اعتبار ازسوي کجا می باشد؟هرگونه بک-5

  اعتبارات واحدهاي بهداشتی و درمانی)د   مدیر امور مالی             )ج         موسسه                   )ب          دولت                )الف 

  ال مجاز می باشد؟استخدام بهیار با مدرك تحصیلی دیپلم بهیاري با حداقل چندس- 6

  سال  19)د              سال                25)ج        سال                    20)ب          سال              18)الف

  کارمندان در چه مقطعی می توانند ازماموریت آموزشی استفاده کنند؟- 7

  گزینه الف و ب )د      قراردادي                 )ج     رسمی،آزمایشی         )ب     پیمانی ،رسمی         )الف

  نظام پرداخت کارمندان موسسه براساس چه مواردي است ؟-8

  هیچکدام)ارزشیابی عوامل شغل وشاغل           د)ج            احکام کارگزینی     )ب         عوامل شغل      )الف

  اختصاص می یابد؟چه رتبه هایی فقط به مشاغل کارشناسی و باالتر -9

  عالی)د      ارشد                             )ج      خبره وعالی              )ب              پایه            )الف

  امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی ودرمانی درجدول یا جداول حق شغل با چه ضریبی محاسبه میگردد؟- 10

  3/1)د                                  5/1)ج                        1/1)ب               2/1)الف

به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه درارتباط هستند بنا به تشخیص کمیته تخصصی موسسه چه فوق العاده اي تعلق -11

  یرد؟گمی

  فوق العاده حق اشعه )د         فوق العاده ویژه )فوق العاده کارایی و عملکرد       ج)فوق العاده شغل       ب)الف

  حداکثر تا سقف چه ساعتی اضافه کاردرماه بالمانع است ؟-12

  ساعت50)ساعت                      د80)ساعت                  ج175)ساعت                  ب100)الف

شرایط محیط کار بعنوان چه فوق العاده اي  فوق العاده هاي ایثارگري ،نشانهاي دولتی ، خدمت اداري درمناطق جنگ زده سختی-13

  تلقی میگردد؟

  همه موارد)مستمر                            د)ج                     ویژه            )ب           مسئولیت             )الف

  مالك محاسبه حقوق و مزایاي بازنشستگی برچه اساسی است؟-14

  کل سنوات خدمتی)ب                  آخرین مدرك تحصیلی ،کل سنوات خدمتی فرد و نوع شغل )الف

  براساس مصوبات هیات امناء موسسه)د                                                                                                     نوع شغل)ج
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ذخیره شده با درخواست کارمند درطول هردوره چند ساله خدمتی فقط براي یکبار درهر دوره بازخرید مرخصی استحقاقی - 15

  امکان پذیر است ؟

  ساله10)ساله                             د30)ساله                      ج15)ساله               ب20)لفا

  حقاقی ساالنه کارمند می باشد؟کدام گزینه مرخصی اضطراري کارمند عالوه بر سقف مرخصی است-16

  همه موارد)فوت بستگان درجه یک           د)ازدواج فرزند کارمند         ج)ازدواج دائم کارمند        ب)الف

  طول مدت مرخصی بدون حقوق براي کارمندان رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی چند سال است ؟-17

  سال7)سال                                د4)ج                     سال       3)سال                   ب2)الف

  ساعات کار کارمندان موسسه چند ساعت درهفته می باشد؟- 18

  ساعت 54)ساعت                         د44)ساعت                       ج50)ساعت            ب48)الف

          ازخدمات کارمندانی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر موسسه مجاز است درموارد خاص و حسب نیاز -19

  می باشند درصورت تمایل کارمند و تصویب هیات رئیسه حداکثر تا چند سال ازسنوات خدمت استفاده نماید؟

  سال 35)سال                            د33)سال                        ج37)سال            ب30)الف

  تغییر صندوق ازتامین اجتماعی به بازنشستگی کشوري و بالعکس درطول مدت خدمت چند بار امکان پذیر است؟- 20

  امکان پذیر نمی باشد)دوبار                            د)سه بار                         ج)یکبار             ب)الف

  ندان به سایر موسسه ها و یا دستگاههاي اجرایی توسط چه کسی تصویب می شود؟دستورالعمل نحوه انتقال و ماموریت کارم-21

  معاونت توسعه و منابع موسسه)هیات رئیسه              د)رئیس موسسه          ج)هیات امناء              ب)الف

  آمادگی به خدمت کارمند رسمی یا پیمانی در کدامیک از شرایط زیر اماکن پذیراست ؟- 22

در پایان مدت مرخصی بدون حقوق درصورت مراجعه کارمند جهت اشتغال ، پست سازمانی جهت اختصاص به وي وجود )فال

  ؟نداشته باشد 

  در صورت انحالل واحد سازمانی موسسه)ب

  درهرشرایط دیگر براساس آراء مراجع ذي صالح)ج

  همه موارد)د

ه درخصوص مفاد آیین نامه اداري استخدامی و تشکیالتی کارمندان مسئولیت پاسخگویی به ابهامات ،تفاسیر وسواالت مطروح-23

  غیرهیئت علمی از سوي موسسه به عهده چه کسی خواهد بود؟

  هیات امنا)ب                        نفره منتخب ازسوي وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5تا  3کمیته )الف
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  همه موارد)د                                                                                                                         هیات رئیسه)ج

  0می باشد 00000000منطبق با تشکیالت مصوب شامل ) مستقل ، وابسته (موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهاي اجرایی - 24

  بیمارستانها ،شبکه بهداشت و درمان)ب                                                                      کز تحقیقاتی دانشکده ها ،مرا)الف

  همه موارد)د                                                                      مراکزبهداشتی ،شعب بین الملل)ج

اي آموزشی هدفمند که بر اساس اهداف و راهبردهاي آموزشی موسسه می باشد در چند سطح مجمومه اقدامات و فعالیت ه- 25

  طراحی می شود؟

  همه موارد)د                             کوتاه مدت)ج                            میان مدت)ب                  راهبردي)الف

  :ساختار مدیریت و راهبري آموزش منابع انسانی-26

  اجراء نظارت،ارزشیابی)ب                             خط مشی گذاري آموزشی،طراحی و برنامه ریزي آموزشی)الف

  همه موارد)د                                                                                            اثربخشی آموزشی)ج

گذراندن آنها قبل یا در سال اول انتصاب براي پست هاي سرپرستی و مدیریتی ضروري به آموزش هایی اطالق می شود که -27

  است؟

  آموزش مدیران)ب                                                                  آموزش هاي بدو انتصاب)الف

  آموزش الزامی)د                                                                                 آموزش پودمانی)ج

دوره هایی که کارمندان با توجه به شغل مورد تصدي،عالیق،تجارب شخصی یا نیاز سازمان از بین دوره ها یا پودمان هاي اعالم - 28

  دوره هاي. شده انتخاب می نمایند

  آموزش اختیاري)ب                                                                                             آموزش الزامی)الف

  آموزش مکمل)د                                                                                                   گزینه ب و د)ج

  :شناشنامه آموزشی- 29

  ره قبولی به هر یک از شرکت کنندگان اعطا می شودبرگه اي است که در پایان دوره آموزشی در ازاء کسب نم)الف

  کار برگی الکترونیکی که تمامی اطالعات آموزشی هر یک از کارمندان موسسه در آن ثبت و نگهداري می شود)ب

  فرایند جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات)ج

  انتقال و محول نمودن یک فعالیت خاص آموزشی)د

می توانند از مزایاي استخدامی نظیر دارندگان مدارك تحصیلی فوق دیپلم،لیسانس،فوق لیسانس و دارندگان کدام گواهینامه - 30

  دکترا در شرایط احراز مشاغل مربوط در چارچوب رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط برخوردار گردند؟



18 
 

  هیچکدام)د                             گواهینامه نوع دوم)ج                 گواهینامه آموزشی)ب            گواهینامه نوع اول)الف

  :اصول آموزش منابع انسانی موسسه شامل-31

  اصل جامعیت)ب                                                                                           نگرش سیستمی)الف

  همه موارد)د                                                                          اصل اصالح و بازخورد مستمر)ج

  :بازنگري و باز طراحی آموزش ها و استمرار آنها مبتنی بر تغییرات،تحوالت و پیشرفت هاي علمی و فناوري روز را-32

  اصل نگرش راهبردي)ب                                                                       اصل توجه به تغییرات)الف

  اصل نگرش سیستمی)د                                                                                        اصل جامعیت)ج

  :اهداف آموزشی-33

  انسانی ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی موسسه از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت منابع)الف

  روز آورسازي و ارتقاءسطح دانش،مهارت و نگرش منابع انسانی)ب

  توانمند سازي مدیران جهت ایفاي موثر نقش ها و وظایف مدیریتی)ج

  همه موارد)د

  :راهبردهاي آموزشی منابع انسانی-34

  نظارت و ارزشیابی مستمر فرایند آموزش کارمندان)الف

  شت سرمایهارتقاءبهره وري آموزشی و افزایش برگ)ب

  کاربرد استانداردهاي ملی و بین المللی در مدیریت و راهبري فرایند آموزش)ج

  همه موارد)د

  :اعضاي کمیته آموزش و توانمند سازي منابع انسانی-35

  معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه به عنوان رئیس کمیته)الف

  میتهمدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی موسسه به عنوان عضو ک)ب

  مسئول واحد آموزشی و توانمند سازي موسسه به عنوان دبیر کمیته)ج

  همه موارد)د

  :وظایف کمیته آموزشی و توانمند سازي موسسه- 36

  اجراي سیاستها و مصوبات کمیته راهبري)الف

  بررسی،تعیین و تصویب کلیات برنامه هاي آموزشی موسسه)ب
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  موسسهبررسی و تایید رویه هاي آموزشی مورد نیاز )ج

  همه موارد)د

  :فرایند هاي آموزشی شامل- 37

  طراحی و برنامه ریزي آموزشی)ب                                                                     خط مشی گذاري آموزشی)الف

  همه موارد)د                                                                                      اجراي آموزش ها)ج

  :سقف ساعات آموزشی ساالنه براي کارمندان داراي مدارك دیپلم،فوق دیپلم،لیسانس و فوق لیسانس و باالتر- 38

  ساعت 120،130،150حداکثر)الف

  ساعت 130،150،120حداکثر) ب

  ساعت150،130،120حداکثر)  ج

  ساعت 130،120،150حداکثر) د

  ره هاي آموزشی کسب حد نصاب نمره چند درصد می باشد؟مالك موفقیت دردو-39

  %70)د                             %80)ج                                            %60)ب                                    %50)الف

  دوره هاي آموزشی کوتاه مدت کارمندان به چه دوره هایی طبقه بندي می شود؟- 40

  آموزش هاي شغلی)ب                                                                                     آموزش توجیهی بدو خدمت)الف

  همه موارد)د                                                                                    آموزش هاي فرهنگی و عمومی)ج

ش هایی اطالق می گردد که در حیطه هاي فرهنگی،اجتماعی،توانمندي هاي عمومی و فناوري اطالعات به منظور رشد به آموز-41

  فضایل اخالقی و ارتقاء فرهنگ سازمانی و افزایش دانش ارائه می گردد

  همه موارد)د                       فرهنگی و عمومی)ج                     مدیران)ب                 شغلی)الف

  :آماده ساختن مدیران و کارشناسان براي پذیرش مسئولیت هاي جدید جزءاهداف آموزشی-42

  هیچکدام)د                   فرهنگی و عمومی)ج                             شغلی)ب                                       مدیران)الف

  :سازو کارهاي انگیزشی کارمندان شامل امتیازات و-43

  گواهینامه تخصصی)ب                                                                                     گواهینامه مهارتی )الف

  همه موارد)د                                             پژوهشی سطح یک و دو- گواهینامه تخصصی) ج

  :شرایط الزم براي اخذ گواهینامه مهارتی-44

  ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط 750طی )الف
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  ساعت آموزش مصوب با شرایط 900طی ) ب

  ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط 650طی ) ج

  ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرایط 600طی ) د

  :گواهینامه هاي آموزشی مورد قبول- 45

  نامه هاي داراي مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابقگواهی)الف

  گواهینامه هاي آموزشی داراي مجوز ازکمیته راهبري در سطح کشور و کمیته آموزش در سطح موسسه) ب

  گواهینامه هاي آموزشی مصوب رشته شغلی مسئول گزینش که با هماهنگی و تایید هیئت عالی گزینش اجراء می شود) ج

  ردهمه موا)د

  :سامانه مدیریت اطالعات آموزش منابع انسانی باید در بر دارنده اطالعات-46

  مشاغل و پست هاي موسسه)ب                                                                     شناسنامه آموزش کارمندان)الف

  همه موارد)د                                                                 اطالعات کامل کارمندان موسسه)ج

  :سال مالی موسسه -47

  0ازاول خرداد هرسال شروع و درآخر اسفندماه پایان می یابد)الف

  0از اول فروردین ماه هرسال شروع ودرآخر اسفندماه همان سال پایان می یابد)ب

  0روع و درآخر اسفندماه همان سال پایان می یابدازاول اردیبهشت ماه هرسال ش)ج

  0از اول فروردین ماه هرسال شروع و تا خرداد ماه سال بعد پایان می یابد)د

  موسسه موظف است با رعایت مقررات مربوطه تا چه تاریخی نسبت به صورت هاي مالی نهایی اقدام نمایند؟- 48

   پایان اسفندماه هرسال)ب                                                                          اول خرداد ماه سال بعد  )الف

  بهمن هرسال) د                                                                            پایان خرداد ماه سال بعد)ج

  ء چه کسانی می باشد؟برداشت از حسابهاي واحدهاي اجرایی به امضا-49

  رئیس واحد اجرایی)ب                            به امضاي مشترك رئیس واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی )لفا

  رئیس موسسه)د                                                                                              رئیس امور مالی واحد اجرایی)ج

  مدیر امورمالی به پیشنهاد وتایید و تصویب وابالغ چه کسی انتخاب و منصوب می شوند؟-50

  رئیس موسسه ، معاون پشتیبانی ، هیات امناء و رئیس موسسه)الف

  معاون پشتیبانی ، رئیس موسسه ، هیئت امناء و رئیس موسسه)ب
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  مناء و معاون پشتیبانی هیات امناء ،  رئیس موسسه ، رئیس موسسه ، هیات ا)ج

  رئیسه موسسه ، هیئت امناء، رئیس موسسه ، معاون پشتیبانی )د

  اعمال نظارت براجراي قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه وواحدهاي اجرایی از وظایف چه کسی می باشد؟- 51

  مدیر امور مالی )اء                  دهیات امن)رئیس موسسه                 ج)معاون پشتیبانی              ب)الف

مدیر مالی قبلی وبعدي مکلفند حداکثر ظرف چند ماه ازتاریخ اشتغال مدیرمالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و - 52

  تحول اقدام نماید؟

  شش ماه)د          سه ماه              )چهارماه                          ج)دو ماه                      ب)الف

به چه علت هایی موسسه موظف می باشد به تعداد واحدهاي اجرایی خود ، عملیات مالی مجزا درقالب واحد اجرایی مستقل -53

  ایجاد نماید ؟

  ضرورت اصالحات نظام مالی بخش سالمت درراستاي استقرار نظام نوبت مالی)الف

  ارتقاء سطح کنترل داخلی دربخش)ب

  رکیفیت خدمات وتعالی عملکرد ارتقاء مستم)ج

  همه موارد)د

واحدهاي اجرایی مستقل مکلف هستند ضمن نگهداري اسناد مالی صورتهاي مالی نهائی هرسال خودرا حداکثر تا پایان چه - 54

  0ماهی هرسالی جهت بررسی وتلفیق در صورتهاي مالی نهائی موسسه تحویل نمایند 

  فروردین هرسال بعد) خرداد هرسال بعد        د)شت هرسال بعد        جاردیبه)اسفند هرسال بعد         ب)الف

وظیفه رسیدگی به اسناد عملیات مالی و حسابداري موسسه و اظهار نظر نسبت به آن و صورتهاي مالی موسسه وبراساس -55

  دستورالعملها و استانداردها و اصول متداول حسابرسی چه کسی می باشد؟

  اداره درآمد)حسابرس              د)رئیس حسابداري          ج)ب       مدیر امورمالی )الف 

  عملیات و خدمات مستمر ومشخصی است که براي رسیدن به هدفهاي برنامه طی یکسال اجرا میشود؟-56

  هیچکدام)د                فعالیتهاي سرمایه گذاري  )ج         طرحهاي عمرانی    )ب     فعالیتهاي جاري    )الف

  :منابع مالی موسسه شامل -57

  اعتبارات هزینه اي  )الف

  تملک دارائی و اختصاصی منظورشده درقوانین بودجه ساالنه دولت)ب

  وجوه  حاصل از مطالبات سنواتی)ج
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  همه موارد)د

  ............درآمد اختصاصی شامل  )58

موسسه و یا در ازاي ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی بهداشتی ، کلیه درآمدهایی است که طبق مقررات در اجراي وظایف ) الف

  درمانی، دارویی، غذایی

  منقول  وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غیر) ب

  جرائم غیبت ، فروش مواد زائد و بدون استفاده و قابل امحاء) ج

  همه موارد) د

  .پس از کسب مجوز از هیات امناء به چه کارهایی می تواند اقدام کندموسسه به منظور افزایش درآمد ها و تامین مالی ) 59

  واگذاري، مشارکت یا فروش ظرفیت بال استفاده از فضا امکانات، اموال غیر منقول) الف

  کم کردن درآمد اختصاصی) ب

  انجام فعالیت هاي سرمایه گذاري)ج

  همه موارد) د

و انجام عملیات و برنامه هاي موسسه در چارچوب بودجه تفصیلی به مصوب منابع مالی که در جهت نیل به اهداف موسسه ) 60

  .ه مصرف می رسد هیات امناء ب

  پیش پرداخت- د         تنخواه گردان- ج                اعتبار -ب         پرداخت - الف

مگر منوط به آنکه گواهی بانک کلیه پرداخت هاي  موسسه باید از طریق حسابهاي بانکی مربوطه و به وسیله چک انجام گردد  )61

  حاکی از کدام موارد باشد؟

  پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او) ب                          انتقال وجه به حساب ذینفع - الف

  هیچ کدام) د                             گزینه الف و ب) ج

  م و قراردادها طبق دستورالعمل ، پیش از انجام تعهد پرداخت می شود؟پرداختی که از محل اعتبارات مربوطه بر اساس احکا) 62

  پیش پرداخت  - د         هزینه-ج     علی الحساب  -ب  تنخواه گردان) الف

  مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده چه کسی می باشد؟) 63

  خزانه دار - د             لی مدیر امور ما -ج     رئیس واحد اجرایی -ب  رئیس موسسه ) الف

  کلیه اسناد هزینه و خریدها و تعهدات انجام شده حسب مورد باید چه مدارکی همراه داشته باشند؟) 64

  همه موارد) د       دستور پرداخت) ج     فاکتور خرید، رسید انبار -ب     در خواست خرید  - الف
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  بدون اختیار موسسه ایجاد شده است؟بدهی هاي قابل پرداخت سنوات گذشته به چه طریقی ) 65

  احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه: الف

  انواع بدهی به وزارتخانه وموسسات دولتی وشرکت هاي دولتی ناشی از خدمات انجام شده : ب

  سایر بدهی هایی که خارج از اختیار موسسه ایجاد شده باشد: ج

  همه موارد: د

  قصه و یا مزایده نمی باشد؟در چه مواردي نیاز به منا ) 66

  .در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد - الف

سهام ویا مالکیت آن ها متعلق به موسسات و نهادي % 51موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از ) ب

  .هاي مذکور باشد

نقل از طریق زمینی ، هوایی، دریایی که از طرف دستگاه هاي دولتی ذیربط براي آن ها نرخ معینی تعیین  در مورد کرایه حمل و) ج

  .شده باشد

  همه موارد) د

  :بررسی کامل بودن اسناد و امضاي آن ها، غیر مشروط وخوانا بودن پیشنهاد و قیمت) 67

  ارزیابی فنی) د                                 ارزیابی کیفی    ) ج                           ارزیابی شکلی) ب                ارزیابی مالی) الف

  .باشد ) 49000000(کمتر از چهل و نه میلیون ریال  1389معامالتی که به قیمت ثابت سال ) 68

  معامالت کلی) د  معامالت جزئی ) ج                 معامالت متوسط -ب           معامالت عمد - الف

  بمنظور اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات واصله کمسیون مناقصه به وسیله چه کسانی تشکیل می شود؟) 69

    معاون پیشتیانی یا نماینده ولی - ب              ) یانماینده ولی( رئیس موسسه  - الف

  همه موارد -د        مدیر امور مالی یا نماینده وي) ج

  اهم وظایف کمسیون مناقصه) 70

  شکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر شده در فراخوان مناقصهت - الف

  بررسی پیشنهاد هاي مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط -ب

  تنظیم صورت جلسات مناقصه - د                                            گزینه الف و ب - ج

  ناقصه باید شامل و حاوي چه مواردي باشد؟اسناد م) 71

    نوع و مبلغ تضمین مناقصه -ب                                                                        نام ونشانس مناقصه گذار - الف
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  همه موارد) د                      مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار                 -ج 

  شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها) 72

هیج یک از شرکت کنندگان در مناقصه، بجز در مواردي که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی توانند پیش از یک  - الف

  .پیشنهاد تسلیم کنند

، ثبت و تا بازگشایی، از مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهاد هاي ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت -ب

  .پاکت ها صیانت نمایند

هر گونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی، و یا پس گرفتن پیشنهاد ها باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در  - ج

  .اسناد مناقصه انجام شود

  همه موارد -د

  .چه کسانی قیمت گذاري و ثبت می شود دارائی هایی که فاقد قیمت تمام شده تاریخی می باشد توسط) 73

  کارپرداز-د         مدیر امور مالی -ج        کارشناسان خبره منتخب رئیس موسسه -ب  واحد هایی اجرائی  - الف

  دو کمیته اصلی فنی تخصصی مالی و بودجه به چه منظوري تشکیل می گردد؟) 74

و پیگیري تعهدات سناد وزارتی مرتبط و باسخ گوئی به مسئولین مالی تهیه دستوالعمالهاي مالی و معامالتی و بودجه اي  - الف

  :موسسات

  نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی امور ماي اعم از نقدي و یا جنسی و اوراقی -ب

  تقسیط بدهی اشخاص به موسسه - ج

  نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غیر منقول  -د

  .ودجه با چه اعضاء تشکیل می گرددکمیته فنی تخصصی مالی و ب) 75

  پنج نفر از مدیران مالی و بودجه موسسات با حکم وزیر بعنوان ریئس هیات امنایا مقام مجاز از طرف ایشان   - الف

  چهار نفر کارشناس به انتخاب وزیر به عنوان ریس هیات امناء یا مقام مجاز از طرف ایشان -ب

  هیچکدام –د                                                      گزینه الف و ب - ج

  چه واحدهایی می توانند پس از کسب مجوز الزم مجري طرح نظام نوین باشند؟ - 76

  پلی کلینیک هاي تخصصی مستقل) ب                                                                            انستیتو) الف

  همه موارد) د                                                     مراکز بهداشتی و درمانی ) ج

  هزینه هاي مربوط به تامین غذا ، آب ، برق ، سوخت ، نگهداري البسه و ملحفه خدمات پرستاري را چه - 77
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  می نامند؟

  هیچ کدام)د           هزینه هاي اساسی        )ج                  هزینه هاي متفرقه         )ب        هتلینگ                   )الف

  چه کسانی مشمول دریافت و حق کارانه اي شوند ؟ -78

  همه موارد) د                     داروسازان) ج                          دندانپزشکان)ب                           پزشکان ) الف

  هیات نظارت هریک از دانشگاههاي علوم پزشکی مرکب از چه اعضائی است ؟ -79

  معاونت درمان و دارو) ب                                                               ریاست دانشگاه) الف

  همه موارد )د                                     معاونت پشتیبانی ، معاونت آموزشی) ج

  بررسی دائر بودن کلینیک هاي تخصصی در ساعات مقرر و حضور متخصصین از وظایف کدام هیات می باشد؟ -80

  هیات عالی نظارت) ب                                                      هیات مرکزي نظارت ) الف

  هیچکدام) د                                                                   گزینه الف و ب) ج

  افزایش سهم کارانه پزشکان مشروط به رعایت چه چیزي می باشد؟ - 81

  نحوه همکاري در امر آموزشی) ب                                                         میزان ساعات حضور در بیمارستان) الف

  نحوه همکاري د رامر درمانی) د                       رداخت به پزشکانرعایت سقف کل مبلغ تعیین شده قابل پ) ج

  پرداخت پزشکان متخصص عضو هیات علمی که بصورت نیمه وقت در بیمارستان مجري طرح می باشد به صورت ؟ - 82

  حق آنکال+ حق الزحمه کار اضافی بدون کسر حقوق ومزایا + حقوق و مزایا  2/1) الف

  حق آنکال+ حق الزحمه کار اضافی بدون کسر حقوق ومزایا + حقوق ومزایا ) ب

  حق آنکال+ حق کارانه + حق محرومیت از مطب + حقوق و مزایا ) ج

  حق کارانه+ حق محرومیت از مطب با در نظر گرفتن مقررات مربوط و صدور حکم + حقوق و مرتبه و فوق العاده مدیریت ) د

  در کجا با تاسیس نظام سالمت ملی شروع شد؟ 1948مت در سال اولین جنبش ارتقاء کیفیت خدمات سال - 83

  ژاپن - د                  لندن - ج                          انگلستان -ب    نروژ - الف

  ارائه شد؟ "حاکمیت بالینی به عنوان الیحه اي "در اوایل چه دهه اي  - 84

  1948- د                                        1970- ج                          1982-ب         1990- الف

  وظایف مرکز تعالی خدمات بالینی استاندار کدام گزینه می باشد؟) 85

  ارائه اطالعات مناسب به بیماران - الف

  ارزیابی و نقد علمی داروها، تجهیزات ، در سالنها و مداخالت موجود و جدید-ب
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  رسانی راهکاري موجود تدوین راهکاریهاي بالینی جدید و به روز - ج

  همه موارد -د

  .اعضاي ستاد اجرایی حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه ها از چه کسانی تشکیل شده است) 86

    ریاست دانشگاه - ب                                                                       معاونت آموزشی - الف

  همه موارد -د               ا با حکم ریس دانشگاهدو نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه ه- ج

  :حاکمیت بالینی در بیمارستان شامل -87

  شناسایی و تعریف شاخص هاي عملکرد)الف

  ایجاد جوي از اعتماد -ب

  بازنگري حوادث بالینی نامطلبوب و عوارض  دارو  - ج

  همه موارد -د

  :اجزاي حاکمیت بالینی شامل -88

  مدیریت کارکنان -ج                                                      بیمارانمشارکت عمومی و  - الف

  همه موارد - د                                                        مدیریت ریسک-ب

  پایش شکایات جزء کدام یک از اجزاي حاکمیت بالینی می باشد ؟ - 89

  مدیریت ریسک) ب                                                                    مدیریت کارکنان ) الف

  اثر بخشی بالینی) د                                                                      آموزش و یادگیري) ج

ان می بخشد که کیفیت خدمات سالمت رویکردي نظام مند و مبتنی بر شواهد معتبر ، در قالب استانداردها است و به ما اطمین - 90

  :به صورت پیوسته ارتقاء می یابد 

  مدیریت ریسک) ب                                                                 اثربخشی بالینی ) الف

   آموزش و یادگیري) د                                                                        ممیزي بالینی) ج

  روشی از شیوه خرید خدمت است که در آن پرداخت ، بازاي جمعیت تحت پوشش ، اعم از سالم یا مریض صورت می گیرد ؟ -91

  پرداخت سرانه) ب                                                              پرداخت به ارائه کنندگان خدمات) الف

  همه موارد) د                                                                                             پرداخت کارانه) ج

سندي که حداقل سالی یکبار بطور مشترك بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی  - 92

  منعقد می گردد؟
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  دستورالعمل اجرایی) ب                                                                                تفاهم نامه مشترك) الف 

  پرداخت حق بیمه) د                                                                            قرارداد همکاري مشترك) ج

  راه خدمات فوق تخصصی صورت می گیرد ؟در کدام سطح خدمات پزشک خانواده تعهدات از  -93

  سطح سوم) د                           سطح چهارم ) ج                سطح دوم) ب                       سطح اول) الف

شیوه خرید یا جبران مالی خدمات و مراقبت هایی است که پزشکان خانواده یا سیستم هاي سالمت در اختیار جمعیت یا  -94

  امعه می گذارند ؟ج

  منابع مالی برنامه پزشک خانواده) ب                                                                         گردش مالی اعتبارات) الف

  ارانهپرداخت ک)د                                                                                  مکانیسم پرداخت) ج

  منابع مالی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی شامل چه مواردي می باشد؟ - 95

  .از تعرفه دارو در مورد افرادي که دفترچه بیمه روستایی دارند% 30منابع حاصل از اخذ ) الف

  دارنداز تعرفه خدمات رادیولوژي در مورد افرادي که دفترچه بیمه روستایی % 30منابع حاصل از اخذ ) ب

  منابع حاصل از اخذ کل هزینه وسایل مصرفی) ج

  همه موارد) د

  در ستادهاي اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده چه برنامه عملیاتی صورت میگیرد ؟ -96

  تنظیم جریان منابع مالی) الف

  کمک هاي فنی و پشتیبانی به سطوح پائین تر) ب

  ارائه راهکارهاي عملی) ج

  دهمه موار) د

  گروه ناظرین ملی هرچند ماه یکبار از دانشگاه پایش بعمل می آورند ؟ -97

  ماه 4) د                                                ماه 6) ج                           ماه  3) ب                                    ماه 2) الف

  :اعضاء کمیته دانشگاهی  - 98

  بیمه خدمات درمانی استان مدیر کل) الف

  معاونین بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی) ب

  رئیس گروه گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی) ج

  همه موارد) د
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  ترکیب کمیته اجرائی در سطح شهرستان؟ - 99

  فنی مرکز بهداشت شهرستانمعاون ) ب                                             مسئول واحد گسترش شبکه شهرستان) الف 

  همه موارد) د                                                               رئیس مرکز بهداشت شهرستان) ج

  :وظایف پزشک خانواده - 100

  مدیریت سالمت) ب                             مدیریت و نظارت بر عملکرد تیم سالمت تحت سرپرستی خود) الف

  همه موارد) د                             رجاع فرد به سایر ارائه کنندگان خدمت سالمت و سطوح باالترا) ج

درصدي از مبلغ سرانه است که مازاد بر سرانه به سبب رسیدن به کیفیتی خاص در ارزشیابی به پزشک خانواده و تیم سالمت  -101

   .تعلق می گیرد

  پرداخت سرانه ) د                         پرداخت کارانه ) ج                         پرداخت موردي) ب                       پاداش ) الف

  جمعیت تحت پوشش هر پزشک باید حداقل چند نفر باشد؟ -102

  نفر 800)د                                  نفر 500) ج                                               نفر 100)ب                   نفر  300) الف

  .جزء چه وضعیت اورژانسی می باشد.... بیمارانی نظیر زایمان ، ضربه مغزي شکستگی هاي باز ، مسمومیت و -103

  ورژانسیبالینی بیمار ا) ب                                                                                    الکتیو) الف

  هیچکدام) د                                                             عمومی بیمار اورژانسی) ج

استفاده و بهره گیري پزشک از نقطه نظرات و ایده هاي تخصصی یا فوق تخصصی یک یا چند تخصص دیگر طی فرایند  -104

  ......تشخیص ، درمانی و بازتوانی بیمار 

  مشاوره پزشکی اجتماعی) ب                                                                    ه درمانیمشاور) الف

  همه موارد) د                                                                   مشاوره متخصص) ج

  .....سطح ارجاع شده به ارجاع دهنده را انتقال اطالعات الزم از نحوه ارائه خدمات و پیگیري بیمار از-105

  نظام ارجاع) ب                                                                           ارجاع متخصص) الف

  برگشت ارجاع) د                                                                              برگشت مشاوره) ج

  ز ارائه کننده خدمات سالمت بصورتارزشیابی مراک - 106

  برآورد وضعیت عملکرد مراکز ارائه کننده خدمات سالمت) الف

  بصورت مقطعی و با استفاده از چک لیست هاي ارزیابی مبتی بر شاخص هاي مورد انتظار است) ب

  هیچکدام) د                                                                              گزینه الف و ب) ج
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  از جمله اقداماتی که به تداوم خدمت کمک کرده و از وظایف پزشک است؟ - 107

  ارائه مشاور تلفنی به افراد تحت پوشش با ثبت موارد آن در پرونده الکترونیک بیمار) الف

  فعال بیماران ارجاعینظارت بر ارائه خدمات سالمت توسط سایر اعضاي تیم سالمت و نیز پیگیري ) ب

  ارائه تمام خدمات سالمتی برابر برنامه هاي سالمت کشوري به افراد تحت پوشش بطور فعال) ج

  همه موارد) د

  .هر فردي در سال چند بار می تواند پزشک خانواده خود را تغییر دهد - 108

  دو بار) ب                                                                       سه بار) الف

  چهار بار) د                                              نمی توانند تغییر دهند) ج

  :مرحله رویکرد بسته خدمت -109

  مراقبت، غربالگري، آموزش ، درمان سرپایی عمومی ، ارجاع و دریافت پس خوراند) الف

  درمان سرپایی عمومی پیشگیري اولیه ، آموزش ، مراقبت ، غربالگري ، ) ب

  آموزش ، پیشگیري اولیه ، مراقبت ، غربالگري ، درمان سرپایی عمومی ، ارجاع و دریافت پس خوراند) ج

  هیچکدام) د

  :حفظ جامعیت و یکپارچگی خدمات در ارائه و دسترسی به بسته خدمت شامل -110

  بسته خدمتتوجه خاص بر هزینه اثربخشی و هزینه فایده بودن خدمات در ) الف

  گیرنده خدمت باید به تمام خدمات دسترسی کامل داشته باشد) ب

ارائه دهنده خدمت باید قابلیت الزم را بر اساس لزوم حفظ جامعیت خدمت دارا بوده تا بتواند تمام خدمات پیش بینی شده را با ) ج

  ائه کنندحداقل مراجعه گیرنده خدمت به واحد ارائه کننده خدمت بر اساس بسته خدمت ار

  همه موراد ) د

  :مدیریت سالمت شامل  - 111

  شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت) الف

  همکاري در اجراي برنامه هاي استانی و کشوري) ب

  پایش و ارزشیابی خدمات تیم سالمت بر اساس دستورالمعل هاي موجود) ج

  همه موارد) د

  :سالمت شاملمراقبت از جامه تحت پوشش با اجراي برنامه هاي  - 112
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  هیچکدام) د                         گزینه الف و ب ) ج             مراقبت از نوزادان) ب               مراقبت از کودکان) الف

  :شامل) سال 60تا  25گروه سنی (مراقبت هاي ادغام یافته سالمت میان ساالن  - 113

  پیشگیري، تشخیص و درمان دیابت) ب                                                    پشگیري، تشخیص و درمان فشارخون) الف

  همه موارد) د                                             پیشگیري، تشخیص و درمان اختالالت قلبی)  ج

  :ملشا) سال و باالتر 60گروه سنی (مراقبت هاي ادغام یافته سالمت میان ساالن  - 114

  پیشگیري، تشخیص و درمان دیابت) ب                                                            شگیري، تشخیص و درمان سلیپ) الف

  همه موارد) د                                             پیشگیري، تشخیص و درمان پوکی استخوان)  ج

  :مادران باردار شامل مراقبت هاي ادغام یافته سالمت -115

  توجه به تاریخ تقریبی زایمان) ب                                                                          ترسیم جدول وزن گیري) الف

  ردهمه موا) د                                                               ارجاع براي انجام آزمایش معمول)  ج

  : تنظیم خانواده و جمعیت شامل ) 116

  انجام مشاوره و ارایه خدمت حین از ازدواج - ب                                        انجام مشاوره و ارایه خدمت قبل از ازدواج - الف

  ه موارد هم - د                                            انجام مشاوره و ارایه خدمت بعد از ازدواج - ج

  :سالمت محیط و کار شامل ) 117

  همه موارد  -آب آشامیدنی سالم                         د -بهداشت پرتوها                     ج -آلودگی هوا                       ب - الف

  :سالمت محیط هاي جمعی شامل ) 118

  سالمت محیط هاي فرهنگی و تفریحی    -ب                          سالمت محیط هاي آموزشی                          ) الف 

  همه موارد  - د  سالمت محیط هاي آرایشی و بهداشتی                                    -ج 

  :اقدامات و مداخالت ساده جراحی و بالینی شامل) 119

  همه موارد  -شستشوي گوش                 د -ختنه          ج -وازکتومی بدون تیغ جراحی          ب - الف

  :اعضاي ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع  -120

  همه موارد  -وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی       د - معادل اول        ج - رئیس جمهور         ب - الف

  :اعضاي ستاد هماهنگی کشوري شامل - 121

  معاون بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی -ب               مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی            -الف 

  همه موارد - د                مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی       - ج



31 
 

  :اعضاي ستاد اجرایی کشور شامل ) 122

  مسلحمعاون درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهاي  –الف 

  )ره(معاون حمایت و سالمت یا مدیرکل بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی  -ب

  رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت  - ج

  همه موارد -د

  :وظایف ستاد راهبردي استان شامل)123

  وري هماهنگی اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح استان برابر دستورالعمل هاي کش - الف

  ارایه پس خوراند به ستاد ملی  -ب

  تامین و تخصیص منابع مورد نیاز براي کمک به اجراي مناسب تر برنامه  - ج

  همه موارد  -د

  :ترکیب ستاد عملیاتی شهرستان شامل) 124

  همه موارد  -د        مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان    - معاون درمان دانشگاه         ج -رئیس دانشگاه              ب - الف

  :ترکیب ستاد اجرایی استان شامل ) 125

  همه موارد - رئیس مرکز بهداشت شهرستان               د -رئیس شبکه                        ج - فرماندار                    ب - الف

  :تحلیل وضعیت سالمت شهرستان شامل ) 126

  همه موارد  -ترسیم وضعیت سالمت شهرستان    د - ، جنسی ، اشتغال ، بیمه      جوضعیت سنی - ساختار جمعیت       ب - الف

  : وظایف ستاد عملیاتی شهرستان شامل - 127

  تدوین برنامه عملیاتی شهرستان   -ب                           هماهنگی براي آموزش نیروي انسانی          - الف

  همه موارد - د                                  هدایت عملیات اجرایی طرح در شهرستان - ج

  :شرح وظایف کمیته هاي اجرایی پیشنهادي شامل) 128

  هماهنگی با شوراي شهر    -کمیته اطالع رسانس و روابط عمومی                                     ب - الف

  همه موارد  - هماهنگی با هیات امنا و بخشداري ها                                       د -ج 

  پزشک با دارا بودن چه شرایطی می تواند به عنوان پزشک خانواده قرارداد ببندد؟ -129

  اعالم آمادگی براي هم کاري به بیمه ها و ستاد عملیاتی در شهرستان  - الف

  پزشکی خانواده و نظام ارجاع آشنایی با مبانی -ب
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  گذراندن دوره هاي آموزشی مرتبط حسبت نظرستاد استانی - ج

  همه موارد  -د

در صورتی که پزشک خانواده به هر دلیل نتواند به طور موقت در محل کار خود حاضر نشود باید مراتب را به چه کسانی اطالع  -130

  دهد؟

  هیچ کدام  - موارد الف  و ب               د - پزشک جانشین             ج -سه روز قبل به صندوق بیمه مربوطه            ب - الف

  :انتخاب پزشک خانواده در محدوده دسترسی از بین پزشکان طرف قرارداد به صورت  - 131

  اجباري و انتخاب فردي است -ب                    اختیاري و انتخاب به صورت خانواري است                  - الف

  هیچ کدام - د          گزینه ب وج                                                                             -ج 

  .براي ثبت نام افراد براي داشتن پزشک خانواده چه مدارکی الزم می باشد ) 132

  همه موارد  -احراز هویت شده                      د -شماره ملی                           ج -ب                دفترچه معتبر      –الف 

  .تکمیل پرونده الکترونیک سالمت شامل چه مراحلی می باشد ) 133

  همه موارد  –شتی درمانی        د ارجاعات و نتایج خدمات بهدا -ثبت تمام اقدامات         ج -انجام ویزیت پایه          ب) الف 

  حق الزحمه پزشک خانواده به ازاي هر نفر در ماه چند می باشد ؟ - 134

  ریال  35000 –ریال                 د  50000 - ریال            ج 17500 -ریال              ب 20000 –الف 

  باشد میزان سرانه دریافتی پزشک و تیم سالمت چقدر است؟ نفر 500نفر تا  1اگر تعداد مجموع افراد ثبت نام شده از ) 135

  0و  5سرانه پایه ضر در  -د      1و  2سرانه پایه ضرب در  -ج        1و  1سرانه پایه ضرب در  -سرانه پایه         ب - الف

  سرانه پزشک خانواده تا چند درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد ؟) 136

  درصد35 -درصد                      د 20 - درصد                        ج 10  -ب            درصد         150 - الف

  ختنه ، بخیه زدن و نمونه برداري از پوست که توسط پزشک خانواده ارایه می شود چگونه است ؟: حق الزحمه خدماتی مثل )  137

  ز بیمه هااز تعرفه دولتی ا%  70تعرفه دولتی از بیمار و %20 –الف 

  تعرفه دولتی از بیمه ها% 70تعرفه دولتی از بیمار و % 30 -ب

  تعرفه دولتی از بیمه ها % 30تعرفه دولتی از بیمار و % 70 - ج

  تعرفه دولتی از بیمار % 10تعرفه دولتی از بیمه ها و % 90 -د

  د آن به عهده بیمه ها خواهد بود؟هزینه خدمات بستري طبق تعرفه هاي مصوب هیات وزیران در بخش دولتی چنددرص - 138

  %30 -د%                              70 -ج%                              80 -ب%                           95 - الف
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  تعداد ارجاعات پزشک خانواده به متخصص و فوق تخصصی اگر از حد استاندار بیشتر شود ؟ - 139

  .شود برابر سرانه پرداخت می - الف

  .از سرانه پرداختی پزشک خانواده کسر می گردد  -ب

  .از سرانه پرداختی بیشتر پرداخت می گردد  - ج

  هیچ کدام -د

  در خارج از نظام ارجاع ، تمام هزینه هاي آزمایشگاهی و تصویر برداري بر عهده چه کسی است ؟  -140

  بیمه و دولت  –بیمار                د  –دولت                          ج  - بیمه                       ب –الف 

  هیات رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان شامل چه هیات هاي می باشند؟ - 141

  گزینه الف و ب  -د     هیات عالی نظارت         - هیات تجدید نظر                 ج -هیات بدوي         ب -الف 

  هر یک از هیات هاي بدوي و تجدید نظر داراي چند عضو اصل و چند عضو علی البدل می باشد ؟ - 142

  عضو علی البدل  1عضو اصلی ،  چهار -ب                                            عضو علی البدل 2سه عضو اصلی،  –الف 

  عضو علی البدل3اصل ،  عضو دو - د                                                  عضو علی البدل3اصلی ، و عض دو - ج

  .فاصله بین صدور راي و ابالغ آن از چند روز نباید تجاوز کند - 143

  روز  42 –د               روز          35 -ج                    روز                30 - روز                               ب 20 –الف 

  اعضاي هیات بدوي و تجدید نظر باید داراي چه شرایطی باشند ؟) 144

  همه موارد  - حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم و معادل آن           د - سال سن            ج 30حداقل  - تاهل            ب –الف 

  گی و صدور راي شرکت نخواهد کرد؟اعضاي هیات هاي بدوي یا تجدید نظر در چه موارد حق رسید) 145

  عضو هیات با متهم قرابت نسبی و سببی تا  درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد  -الف 

  عضو هیات با متهم دعواي حقوقی یا جزایی داشته یا در دعواي طرح شده ذینفع باشد  -ب

  هیچ کدام  -د                                                        گزینه الف و ب  - ج

  تخلفات ادراي شامل چه مواردي است ؟ - 146

  همه موارد  -د                اختالس    -ج                     اخاذي   - ب                 نقص قوانین و مقررات مربوط      –الف 

  :تنبیهات اداري عبارتند از  -147

  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی  - الف

  توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی  -ب
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  تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال  - ج

  همه موارد -د

بق محکوم کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با راي هیات رسیدگی به تخلفات ادراي یا هیات هاي بازسازي و پاکسازي سا -148

اي معیشت خانواده آنان به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شد در صورت داشتن چند سال سابقه خدمتی و چند سال سن بر

  .انه پرداختی می شود مقرري ماه

  سال سن  50سال سابقه خدمت و  15 –ب                                                سال سن  60سال سابقه خدمت و  15 –الف 

  سال سن  50سال سابقه خدمت و  18 –د                                                    سال سن  50سال سابقه خدمت و  20 –ج 

  وق آنها قبازنشستگان در صورت برائت ح - 149

  پرداخت نمی شود  -ب                                                                               پرداخت می شود  - الف

  .آن پرداختی می گردد  2/3 –د                                                                                      نصف می گردد  - ج

شود می تواند بررسی و اتخاذ تصمیم نماید ؟هیات عالی نظارت در چه احکامی از قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می  -150  

عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه) الف  

اعمال تبعیض در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه) ب  

کم کاري در امر رسیدگی به تخلفات اداري) ج  

همه موارد) د  

مواد مخدر که براساس آراي قطعی هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري انجام می گیرد  چه مجازاتی در مورد معتادان به -151

  اعمال میگردد؟

بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج) ب                                                                           بازخریدي خدمت ) الف  

همه موارد) د                                                             انفصال دائم از خدمات دولتی) ج  

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري در چه تاریخی به تصویب هیات عالی نظارت رسید ؟-152  

4/7/1378) الف  

2/8/1373) ب  

7/9/1372) ج  

4/9/1378) د  

هیات تجدید نظر در چه دستگاههایی تشکیل می شود؟ - 153  
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بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران) ب                                                 زمان حج و زیارتسا) الف  

همه موارد) د                                              سازمان بهزیستی کشور) ج  

نسبت به حالت استخدامی وي منوط به در مواردي که پرونده متهم در هیات ها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیري  -154

  کسب نظر از چه کسی است ؟

هیات رسیدگی) ب                                                                هیات تجدید نظر) الف  

هیچ کدام) د                                                                             هیات بدوي) ج  

شرایط اعضاء گروه تحقیق ؟ -155  

عامل به احکام اسالم) ب                                                                                                              متاهل ، متعهد) الف  

همه موارد) د                                                                               معتقد به نظام جمهوري اسالمی ایران) ج  

وظایف و اختیارات و مسئولیتهاي هر یک از نمایندگان وزیران برکار هیات ها کدام گزینه می باشد؟ - 156  

برگزاري جلسه هاي هماهنگی بین هیات هاي وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله هاي زمانی مناسب) الف  

  الیت هیات هاي در تهران وشهرستانها و راهنمایی وهدایت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحیح تر قانوننظارت بر فع) ب

ارتباط با دیوان عدالت اداري و تمرکز این تماسها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی الزم بادیوان مزبور) ج  

همه موارد) د  

ی باشد؟هیات عالی نظارت مرکب از چه نمایندگانی م - 157  

قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور) الف  

دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور) ب  

گزینه الف و ب) ج  

هیچکدام ) د  

ضوابط عمومی گزینش اخالقی ، اعتقادي و سیاسی کارکنان شامل چه مواردي می باشد؟-158  

م التزام عملی به احکام اسال) الف  

عدم اشتهار به فساد اخالقی و تهاجر به فسق) ب  

عدم سابقه محکومیت کیفري موثر) ج  

همه موارد) د  

:ارکان گزینش کشور عبارتند از -159  
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هیات عالی گزینش) ب                                                                                       رئیس جمهور) الف  

همه موارد) د                                                         مرکزي با هسته هاي گزینشهیات ) ج  

:قانون گزینش ترکیب هیات عالی گزینش را ترکیبی از  5رئیس جمهوري براي انجام وظایف مقر در ماده  - 160  

دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور) ب                             نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه) الف  

همه موارد) د                              وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد) ج  

:وظایف رئیس جمهور در اجراي گزینش کشور - 161  

ه امر گزینش با موازین شرعیتعیین سیاستها، خط مشی ها، تطبیق ضوابط مربوط ب) الف  

ایجاد تفکیک و ادغام و انحالل هیات هاي مرکزي گزینش و عنداللزوم انحالل هسته ها) ب  

تعیین نمودار تشکیالتی ، تشکیالت تفضیلی و بودجه مورد نیاز هیات عالی گزینش ) ج  

همه موارد) د  

:وظایف هیات مرکزي گزینش  - 162  

حالل ، هسته هاي گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهاي هیات عالی گزینشایجاد تفکیک ، اذغام و ان) الف  

رسیدگی به شکایا ت در مرحله دوم تجدید نظر) ب  

ایجاد هماهنگی ، آموزشی ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته هاي گزینش و تهیه بخشنامه هاي مربوطه) ج  

همه موارد) د  

:گزینش عبارت است از  وظایف دبیر هیات مرکزي -163  

اداره امور اجرایی هیات مرکزي و دبیرخانه طبق دستورالعملهاي هیات عالی گزینش ) الف  

صدوراحکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی) ب  

پیگیري و اجراي مصوبات هیات مرکزي و هیات عالی گزینش) ج  

همه موارد) د  

مرکزي انجام میدهد ؟ هسته هاي گزینش چه وظایفی را زیر نظر هیات - 164  

اجراي دستورالعمل ها به بخشنامه ها وسایر موارد محوله از هیات مرکزي و هیات عالی گزینش) الف  

بررسی و تعیین صالحیت ، اخالقی ، اعتقادي و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال) ب  

ید نظررسیدگی به شکایات در مرحله اول تجد) ج  

همه موارد) د  
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:وظایف آموزش و پرورش در امر گزینش - 165  

برگزاري امتحانات یا مصاحبه تخصصی) الف  

انجام امور معاینات پزشکی) ب  

پیشنهاد نمودار تشکیالتی و بودجه مورد نیاز هیات مرکزي و هسته هاي گزینش تابعه آن ) ج  

همه موارد) د  

دستگاه می تواند در چه جلساتی شرکت نماید؟وزیر یا باالترین مقام اجرایی  -166  

تصویب دستورالعمل ها با رویه خاص دستگاه ذیربط) الف  

ایجاد هیات جدید ، ادغام یا انحالل هیات مرکزي دستگاه ذیربط) ب  

در خواست وزیر جهت شرکت در جلسه) ج  

همه موارد) د  

:وظایف دبیرخانه هیات گزینش -167  

ه ها و دستورالعملها و فرمهاي الزم داخلیتهیه پیش نویس بخشنام) الف  

انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیات ) ب  

برنامه ریزي و نظارت به اجراي امور رایانه اي ) ج  

همه موارد) د  

  

  

  

  

  موفق و پیروز باشید


