باسمه تعالی
سئواالت آزمون غیر حضوری درس آشنائی با ساختار وزارت جهاد کشاورزی
بخش اول – سواالت تئوری سازمانی
 -1کدامیک از موارد ذیل جزو ارکان سازمان محسوب نمی شود:
ب :مدیریت عملیاتی
الف  :مدیریت میانی
د :خدمات عمومی
ج :نیروهای فنی و تخصصی
 -2از لحاظ فرماندهی و نظارت  ،واحد های صفی  ،بر واحد و بخش های مادون خود  .......... ،و  ...........دارند.
ب :همکاری – تعامل
الف  :فرماندهی – نظارت مستقیم
د :فرماندهی – همکاری غیر مستقیم
ج :همکاری  -پاسخگویی
 -3از طریق کدام گزینه میتوان به تصویر کلی ساختار سازمان ،اجزای آن و روابط بین آنها پی برد ؟
ب :نمودار سازمانی
الف -شرح وظایف
د  :گزارشات عمومی
ج -قوانین و مقررات
 -4کدام تعریف در خصوص هسته عملیاتی سازمان صحیح است ؟
الف :کارکنانی که در زمینه کاال یا خدمات سازمان کارهای اصلی را انجام میدهند .
ب :مدیرانی که مکمل عملکرد سایر سطوح هستند
ج :کارکنانی که عملیات اجرایی را نظارت میکنند.
د :پیمانکاران خارج از سازمان که مجری خدمات هستند.
 -5کارگزین پرسنل در زمره وظایف  ......و مروج کشاورزی در زمره وظایف  ......می باشد .
ب :صفی -عملیاتی
الف :صفی -ستادی
د :ستادی – صفی
ج_ ستادی -عملیاتی
 -6کدام جمله تعریف ساختار سازمانی میباشد ؟()1
الف ؛ روابط میان واحد های سازمانی که سلسله مراتب  ،سطوح فرماندهی و تقسیم وظایف را نشان میدهد.
ب؛ هر یک از مقاطع تشکیل دهنده سلسله مراتب سازمانی
ج؛ ترکیب اجمالی تشکیالت یک سازمان
د؛ روابط میان واحد های سازمانی و نیروی انسانی یک سازمان را نشان میدهد.
 -7رابطه سازمانی بین موسسات تحقیقاتی تابعه و سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی  ،رابطه  .........و  .........می باشد .
ب :ستاد – ستاد
الف  :ستاد – صف
د :صف -صف
ج :صف – ستاد
 -8در نظام سازمانی موجود  ،مرکز جهاد کشاورزی دهستان  ،کدام رکن سازمانی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود :
ب :نیروهای ستادی و پشتیبانی
الف :مدیریت میانی
د :مدیریت عالی
ج :هسته عملیاتی

 -9کدام عبارت در خصوص دو سطح سازمانی "دفتر" و "مرکز" صحیح نیست ؟
ب :از نظر اهمیت سطح سازمانی  ،مرکز مقدم بر دفتر می باشد.
الف :ماهیت وظایف هر دوی آنها مطالعاتی می باشد.
ج :در راس دفتر مدیر کل و در راس مرکز رئیس قراردارد .ج :ماهیت وظایف دفتر اجرائی و مرکز برنامه ریزی است.
 -11در کدام گزینه  ،سطوح ساختاری دولت به ترتیب از کالن به خرد  ،مرتب شده است؟
ب :اداره کل -معاونت -مرکز – اداره
الف -مرکز -اداره کل-معاونت -گروه
د :معاونت – مرکز -دفتر -گروه
ج  :معاونت – دفتر –مرکز -اداره
 -11سازمان جهاد کشاورزی استان سازمان  .........و سازمان حفظ نباتات سازمان  ..........وزارت جهاد کشاورزی می باشد .
ب  :بزرگ -کوچک
الف  :زیرمجموعه – تابعه
د :وابسته – وابسته
ج -تابعه – وابسته

بخش دوم – سواالت مربوط به قوانین ناظر بر ساختار
 -12قانون مورد عمل ناظر بر وظایف  ،ساختار و نیروی انسانی دولت کدام است ؟
ب:قانون اداری  ،مالی و استخدامی کشور
الف -قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
د  :قانون برنامه پنجساله پنجم کشور
ج :قانون مدیریت خدمات کشوری
 -13در کدام دسته از نهادهای دولتی  ،بیش از  51درصد بودجه ساالنه از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد ؟
ب  :سازمان های غیر دولتی
الف  :کلیه دستگاه های دولت
د  :موسسات عمومی غیر دولتی
ج :سازمان های مستقل
 -14بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری کدامیک از موارد ذیل جزو مصادیق حاکمیت دولت نیستند؟()1
الف ؛ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار
ب؛ فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های الزم برای رشد و توسعه کشور
ج؛ اداره امور داخلی و مالیه عمومی
د ؛ عملیات اجرائی اشاعه و بسط فن آوریهای نوین تولیدی و خدماتی
-15بموجب قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که )1( .......
الف ؛ فاقد استقالل حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد و یا منحل می گردد.
ب؛ دارای هویت سازمانی بوده و با تصویب هیات وزیران ایجاد میگردد.
ج؛ دارای استقاال حقوقی بوده و با تصویب شورای عالی اداری کشور ایجاد و یا منحل می گردد
د؛ دارای استقالل حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد و یا منحل می گردد.
-16از لحاظ نظام اداری کشور  ............. ،تابع بخش و بخش تابع  ................میباشد .همچنین  ...............تابع تشکیالت مرکزی خواهد
بود)1(.
 -17مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری  ،مظاهر اعمال حاکمیت دولت کدامند ؟

الف :سیاستگذاری – برنامه ریزی – اجرا
ج  :سیاست سازی – برنامه ریزی – عملیات

ب :سیاستگذاری – برنامه ریزی – نظارت
د  :قانونگذاری – سیاستگذاری – نظارت

 -18چهار قانون از قوانین کشور که بر بخش کشاورزی تاثیر مستقیم دارند را نام برید)2(.
 -19بر اساس مفاد ماده  8قانون مدیریت خدمات کشوری  5 ،نمونه از وظایف حاکمیتی و  5مورد از فعالیتهای تصدیگری واحد محل
اشتغال خود را نام برید)3(.
-21حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز جهاد کشاورزی دهستان از حیث جایگاه سازمانی به ترتیب کدامیک از موارد ذیل می
باشند ؟()1/5
ب؛ مدیریت استراتژیک  -مدیریت میانی
الف ؛ مدیریت استراتژیک -هسته عملیاتی
د ؛ هیچکدام
ج ؛ مدیریت عالی -هسته عملیاتی
 -21بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری کدامیک از تعاریف ذیل در مورد" پست سازمانی" صحیح است ؟()1
الف؛جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤلیتهای مشخص مستقرمی شود
ب ؛ ظرفیت سازمانی که به کلیه افراد شاغل در مشاغل غیر دولتی اختصاص می یابد.
ج ؛ جایگاه سازمانی ثابت که به شاغلین در دستگاهها های دولتی اختصاص می یابد.
د ؛ ظرفیت سازمانی مشخص برای انجام تصدیهای قابل واگذاری

بخش سوم – سواالت ساختار کنان دول
 -22کدامیک از نهادهای سیاسی ذیل پس از رئیس جمهور حق تصمیم گیری در امور جاری دولت را دارد؟()1/5
ج ؛ دیوان عدالت اداری د ؛ مجلس شورای اسالمی
الف ؛ شورای عالی اداری ب؛ هیات وزیران
 -23مصوبات هیات وزیران پس از تصویب به اطالع  .........میرسد تا تخلفات یا مغایرت آن با قوانین بررسی شود
ب :مجلس شورای اسالمی
الف :شورای عالی اداری
د :سازمان بازرسی کل کشور
ج :شورای نگهبان
 -24عالوه بر مجلس  ،عزل وزیران از اختیارات چه مقامی می باشد ؛
ب :رئیس جمهور
الف :شورای نگهبان
د :هیچکدام
ج :دیوان عدالت اداری
 -25تقسیمات کشوری به ترتیب خرد به کالن عبارتند از ؛
ب :دهستان – روستا – شهر  -بخش
الف :روستا -دهستان – شهر -بخش
د :روستا – دهستان – بخش – شهر
ج :آبادی-روستا -دهستان – شهر
 -26کدام نهاد از نهاد های مستقل زیر نظر مستقیم رئیس جمهور نمی باشد :
ب  :سازمان نقشه برداری کشور
الف  :سازمان بهزیستی کشور
د :سازمان امور مالیاتی کشور
ج :سازمان انرژی اتمی
 -27در وضع موجود دولت جمهوری اسالمی ایران دارای چند وزارتخانه می باشد؟

الف19 :
ج21 :

ب21:
د18:

 -28اصولی که در کنش ها و عملکرد مدیریت هر سازمانی مطرح بوده و وجود آن برای صحت فرایند مدیریت در
سازمان ضروری است  ...... ،و  ........می باشد .
ب :کنترل – نظارت
الف -سیاستگذاری – اجرا
د :پاسخگویی – روابط عمومی
ج :ارزیابی – برنامه ریزی
بخش چهارم – سواالت تاریخچه
 -29اولین وزارت کشاورزی در سال  ..................و وزارت جهاد کشاورزی در سال  ...................و بر اساس قانون  ...........................مصوب
 ..........................ایجاد گردید)1(.
 -31نهاد جهاد سازندگی در سال  .....به فرمان حضرت امام تشکیل و در سال  ........توسط مجلس شورای اسالمی به وزارتخانه ارتقاء
یافت.
ب1364-1358 :
الف1365 -1357 :
د1362-1358:
ج1363-1357 :
 -31پس از تشکیل وزارت جهاد سازندگی سابق  ،کدام حوزه وظایف از وزارت کشاورزی منتزع و به این وزارتخانه منتقل شد؟
ب:شیالت  ،عشایر و مکانیزاسیون کشاورزی
الف -شیالت و امور باغبانی
د :هیچکدام
ج :عشایر  ،شیالت و امور دام
 -32قانون تفکیک و ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی به ترتیب در چه سال هایی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ؟
ب1385-1371:
الف1381-1371 :
د1379-1369:
1382-1369
 -33ماموریت ها و وظایف کدامیک از حوزه های ذیل در دهه  1341در قالب وزارتخانه سازماندهی گردیده است ؟
ب:منابع طبیعی و دامپزشکی
الف -منابع طبیعی  ،اصالحات ارضی و تعاون روستائی
د :دامپزشکی  ،شیالت و زراعت
ج :امور اراضی  ،شیالت و جنگلداری
 -34سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در سال  ..........تشکیل و  ............موسسات تحقیقاتی موجود در ذیل آن سازماندهی گردیدند .
ب -1354 :بخشی از
الف -1351 :کلیه
د -1351 :بخشی از
ج -1354 :کلیه

بخش پنجم – سواالت وظایف و تشکینات
 -35توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ایجاد امنیت غذائی مصادیق کدامیک از ارکان سازمانی وزارت جهاد کشاورزی هستند
؟()1/5
د ؛ نقشهای سازمانی
ج ؛ وظایف اساسی
ب؛ راهبردها(استراتژی ها)
الف ؛ اهداف

 -36بر اساس نمودار جدید وزارت جهاد کشاورزی وظایف مربوط به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کدامیک از معاونت های حوزه
ستادی سازماندهی شده است؟()1/5
د؛ امور زراعت
ج  :تولیدات گیاهی
ب؛ حوزه مستقل وزیر
الف؛ فنی و زیر بنائی
-37وظایف مربوط به ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی و سنجش عملکرد واحد ها به ترتیب بعهده کدامیک از واحدها می باشد؟()1
ب؛ ارزیابی عملکرد -امور اداری
الف :امور اداری -تخلفات اداری
د؛ امور اداری -ارزیابی عملکرد
ج ؛ ارزیابی عملکرد -ارزیابی عملکرد
 -38وزارت جهاد کشاورزی دارای  ..............معاونت در حوزه ستادی  ................... ،سازمان تابعه و ...................سازمان وابسته می باشد.
همچنین پائین ترین سطح تشکیالتی وزارت  ...................................نام دارد)1( .
 -39کدام جمله صحیح نیست ؟()1/5
الف ؛ وزارت جهاد کشاورزی بعنوان یک دستگاه اجرائی موظف به تامین امنیت غذائی جامعه میباشد
ب ؛ وزارت جهاد کشاورزی بعنوان یک موسسه دولتی موظف به مدیریت اجرائی عملیات کشاورزی می باشد
ج ؛ سازمان امور عشایر عهده دار توسعه زیر ساختهای عمرانی و تولیدی عشایر کشور است.
د ؛ سازمان حفظ نباتات متولی قرنطینه گیاهی در مبادی ورودی و خروجی کشور است.
 -41کدامیک از نهادهای ذیل به ترتیب متولی ثبت و گواهی ارقام بذر ،تثبیت مالکیتهای شرعی اراضی ،نظارت بر کشتتارگاهها ومطالعتات توستعه
روستائی کشور می باشند ؟()1
الف ؛ سازمان حفظ نباتات – سازمان امور اراضی -سازمان دامپزشکی -موسسه پژوهشها
ب ؛ سازمان تعاون روستائی –سازمان امور اراضی -معاونت امور دام – سازمان امور عشایر
ج ؛ سازمان ترویج  ،آموزش و تحقیقات کشاورزی– سازمان امور اراضی – سازمان دامپزشکی -موسسه پژوهشها
د ؛ سازمان ترویج  ،آموزش و تحقیقات کشاورزی– سازمان امور اراضی – سازمان دامپزشکی -سازمان امور عشایر
 -41کدامیک از سازمانهای ذیل به ترتیب متولی تامین سالمت محصوالت دامی  ،توسعه ذخائر آبزی  ،تعیین کاربری اراضی و توستعه ذختائر منتابع
طبیعی کشور می باشند ؟()1
الف ؛ سازمان حفظ نباتات – سازمان امور اراضی -سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری -سازمان شیالت ایران
ب ؛ سازمان شیالت ایران – سازمان دامپزشکی – سازمان امور اراضی -سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری
ج ؛ سازمان دامپزشکی – سازمان تعاون روستائی – سازمان امور اراضی – سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری
د ؛ سازمان دامپزشکی – سازمان شیالت ایران – سازمان امور اراضی  -سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری

-42حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان از حیث جایگاه سازمانی به ترتیب کتدامیک از متوارد ذیتل متی
باشند ؟()1
ب؛ مدیریت پایه  -مدیریت عالی
الف ؛ مدیریت عالی -هسته عملیاتی
د ؛ مدیریت میانی -هسته عملیاتی
ج ؛ مدیریت عالی -مدیریت میانی
 -43کدامیک از موارد ذیل جزو وظایف حاکمیتی سازمان جهاد کشاورزی استان نمی باشد؟()1
ب؛ توزیع نهاده های کشاورزی
الف ؛ برنامه ریزی منطقه ای تولید
ج؛ راهبری فرایندهای تولیدی
ج ؛ نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی و پائینتر از شهرستان
 -44کدامیک از عبارتهای ذیل در خصوص سازمان دامپزشکی صحیح است ؟()1
الف ؛ وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و فاقد شخصیت مستقل حقوقی است

ب ؛ متولی تامین سالمت منابع پروتئین دامی کشور است.
ج؛ وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و متولی امنیت غذائی است.
د؛ همه موارد
 -45کدام سازمان  /نهاد به ترتیب متولی امور زمین و سالمت منابع دامی می باشند ؟
ب :شهرداری ها – وزارت صنایع
الف :سازمان اوقاف و امور خیریه – وزارت بهداشت
د  :سازمان امور اراضی – سازمان دامپزشکی
ج :سازمان امور اراضی – وزارت بهداشت
 -46توسعه بیمه محصوالت کشاورزی و نیز تعیین قیمت خرید تضمینی به ترتیب از مصادیق کدامیک از تکالیف قانونی وزارت جهاد
کشاورزی هستند؟()1/5
د ؛ هیچکدام
الف ؛ سرمایه گذاری -هدایت ب؛ حمایت -حمایت ج ؛ سرمایه گذاری – حمایت
 -47تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و تثبیت مالکیتهای شرعی و حقوقی به ترتیب
وظیفه کدام سازمانها است)1(.
ب؛ سازمان امور اراضی -سازمان ثبت اسناد و امالک
الف ؛ سازمان امور اراضی -سازمان امور اراضی
د؛ هیچکدام
ج ؛ سازمان جنگلها ،مراتع و ابخیزداری -سازمان امور اراضی
-48وزارت جهاد کشاورزی را از چه منظر کارآ تر و موثر تر میدانید ؛ متولی و کارفرمای بخش کشاورزی و یا مجری و کتارگزار ؟ در  4ستطر توضتیح
دهید)2( .

 -49پائین ترین و مهمترین سطح تشکیالتی وزارت جهاد کشاورزی در عرصه کشور را نام برده و در مورد اهمیت نقشها و ماموریتهای آن
 3سطر بنویسید)2(.
 -51سه مورد از اهداف قانونی تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را فقط نام برید)1(.
-51تفاوت سازمانهای وابسته و سازمانهای تابعه را توضیح داده و از هر کدام یک نمونه مثال بزنید)2(.
-52دو نمونه از مهمترین وظایف شرکتهای مادر تخصصی را در قبال شرکتهای زیر مجموعه بیان نمائید)1(.
 -53پنج موسسه تحقیقاتی از موسسات تابعه سازمان ترویج  ،تحقیقات و آموزش کشاورزی را نام برده و در مورد وظایف یکی به اختصار
توضیح دهید)2(.
 -54در استانهای ساحلی  .............................و در استانهای غیر ساحلی  ................................وظایف مربوط به مدیریت و توسعه منابع ابزی
کشور را بعهده دارند)1(.
-55متولی تدوین و پردازش آمار و اطالعات بخش کشاورزی در ستاد وزارت و سازمان جهاد کشاورزی استان به ترتیب چه واحدهایی
هستند (.وظایف آنها را در برنامه ریزی بخش کشاورزی در  3سطر تحلیل نمائید)2().
 -56اگر معاونت امور تولیدات دامی را متولی و سیاستگذار زیر بخش دام کشور بدانیم  ،نقش و ووظایف معاونت تولیدات دامی استان و
اداره تولیدات دامی شهرستان را به تفکیک در  4سطر تشریح نمائید)2(.

 -57آخرین سطح تشکیالتی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در پائینتر از شهرستانها چیست و از نظر سلسله مراتب تحت مدیریت و نظارت
کدام واحد سازمانی می باشد)1/5(.
 -58کدام عبارت از اهداف قانونی تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نمی باشد
ب :توسعه خدمات به بهره برداران
الف :رشد سرمایه گذاری
د :توسعه و عمران مناطق روستائی
ج :توسعه پایدار بخش
 -59کدامیک از موارد ذیل جزو وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی می باشد :
ب :صنایح کوچک تبدیلی و تکمیلی
الف :توسعه و مدیریت شبکه های 1و 2آبرسانی
د  :موارد ب و ج
ج :توسعه و ارتقاء فن آوری مکانیزاسیون
 -61اجرای برنامه های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توسط کدام ارگان به انجام می رسد ؛
ب :سازمان بازرگانی دولتی
الف -معاونت امور زراعت
د -سازمان تعاون روستائی
ج -شرکت پشتیبانی امور دام
 -61پژوهش در خصوص بیماریها ،مایه ها ،سرم ها و مواد بیولوژیک الزم برای پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی ،آبزیاان و
مشترک انسان و دام و تهیه و تولید آنها جزو وظایف کدام ارگان می باشد ؛
ب :سازمان دامپزشکی کشور
الف :معاونت امور تولیدات دامی
د :هیچکدام
ج :سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی
 -62مطالعه و تحقیق به منظور توسعه اقتصاد کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی از وظایف  ......می باشد :
ب :مرکز مطالعات استراتژیک
الف :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
د :دفتر هماهنگی امور استان ها
ج :سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی
 -63ایجاد پارک های جنگلی و تفرجگاه های طبیعی در چارچوب سیاست های توسعه پایدار از وظایف  ......می باشد ؛
ب :سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری
الف :سازمان امور اراضی
د  :بخش غیر دولتی
ج :شهرداری ها
 -64کدام مورد از وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی می باشد ؛
ب :توزیع آب کشاورزی
الف :احداث راه های بین مزارع
د  :همه موارد
ج :احداث ،نگهداری و بهره برداری از بنادر شیالتی
 -65مطابق نمودار تشکیالتی مورد عمل وزارت جهاد کشاورزی  ،کدامیک از واحد های جزء واحدهای مستقل تحت نظر وزیر جهاد
کشاورزی سازماندهی شده اند ؛
ب :دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
الف :مرکز آمار و فن آوری اطالعات
د :دفتر امور حقوقی
ج :دفتر بهره برداری و تولید
 -66در تشکیالت ستاد وزارت جهاد کشاورزی وظایف زیر بخش های تولیدی در قالب  .......معاونت سازماندهی شده اند ؛
ب2:
الف3 :
د :هیچکدام
ج4 :

 -67دفتر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در کدام حوزه سازماندهی شده است ؟
ب :حوزه مستقل تحت نظر وزیر
الف :معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
د :شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری
ج :معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 -68کدامیک از واحد های ذیل در حوزه معاونت امور زراعت سازماندهی شده است ؟
ب :مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
الف :دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری
د :موارد ب و ج
ج :دفتر بهره برداری و تولید
 -69کدام یک از واحد های ذیل در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازماندهی شده اند ؛
ب :مرکز نوسازی و تحول اداری
الف :دفتر امور حقوقی
د :همه موارد
ج :دفتر امور مالی و ذیحسابی
 -71کدام واحد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان متولی وظایف هماهنگی ارتباط با رسانه ها واطالع رسانی می باشد ؛
ب :مدیریت حوزه ریاست
الف :دفتر روابط عمومی
د :معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
ج :مدیریت فن آوری اطالعات
 -71امور مربوط به بررسی صالحیت عقیدتی ،اخالقی و اجتماعی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان توسط  ........به انجام می
رسد ؛
ب :مدیریت امور اداری
الف :مدیریت گزینش
د  :مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
ج :هسته گزینش
 -72امورسالمت اداری  ،پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان استان از وظایف ........می باشد .
ب :امور اداری ( ارزشیابی کارکنان)
الف :مدیریت حوزه ریاست
د :مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
ج :هیات هماهنگی تخلفات اداری
 -73کدام وظیفه  ،در حیطه عملکرد مدیریت حراست سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد ؟
الف :انجام بازرسی های الزم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحدهای سازمان
ب :رسیدگی مجدد به شکایات شاکیان مردود شده در جریان گزینش استخدامی
ج :همکاری و تعامل با دستگاههای نظارتی و بازرسی در زمینه مدیریت عملکرد
د - :طبقه بندی وکنترل اخبار ،اسناد و مدارک محرمانه.
 -74اجرای دوره های آموزشی بهره برداران و جذب و آموزش سربازان سازندگی از وظایف کدام واحد های ذیل می باشد ؟
ب :مدیریت هماهنگی ترویج – مدیریت هماهنگی ترویج
الف -مرکز آموزش جهاد کشاورزی -امور اداری
ج :مرکز آموزش جهاد کشاورزی – مدیریت هماهنگی ترویج ج :مدیریت هماهنگی ترویج – مدیریت امور اداری
 -75وظایف بررسی وضعیت ضایعات محصوالت غذایی کشاورزی از وظایف کدام واحد سازمان می باشد؟
ب :مدیریت صنایع کشاورزی
الف :معاونت امور تولیدات گیاهی
د :موارد الف و ج
ج :معاون تولیدات دامی
 -76وظایف مدیریت توسعه منابع آبزی و صیانت از منابع طبیعی در استان یزد به ترتیب بعهده  ...............و  ...........می باشد .

الف :مدیریت امور آبزیان -اداره کل منابع طبیعی
ج :مدیریت امور دام – مدیریت منابع طبیعی

ب :اداره کل شیالت -مدیریت منابع طبیعی
د :اداره کل امور آبزیان -اداره کل منابع طبیعی

 -77وظایف مربوط به امور حقوقی در کدامیک از حوزه های ذیل دارای ابعاد  ،اهمیت و حساسیت بیشتری می باشد ؟
ب :حوزه امور اراضی
الف :حوزه دامپزشکی و سالمت منابع دامی
د :هیچکدام
ج :حوزه رسیدگی به تخلفات اداری
 -78وظیفه تنظیم حساب اعتبارات و توزیع آنها براساس بودجه مصوب واحدها بعهده کدام واحد سازمان می باشد ؟
ب:مدیریت امور اداری
الف -مدیریت برنامه و بودجه
د :مدیریت امور مالی
ج :کلیه واحدها بصورت مستقل
 -79کدام وظیفه جزو وظایف مدیریت امور اراضی سازمان نمی باشد ؟
الف :امور فروش اراضی مزروعی مربوط به قانون انحالل بنگاه خالصجات
ب :برنامه ریزی واگذاری اراضی قابل واگذاری
ج :صیانت از اراضی ملی و شهری
د :دریافتو بررسی طرحهای متقاضیان زمین
 ......... -81جهاد کشاورزی شهرستان و  .........جهاد کشاورزی دهستان  ،واحد های تابعه خارج از مرکز سازمان جهاد کشاورزی استان می باشند.
ب :مدیریت -اداره
الف :اداره – مدیریت
د :مدیریت -مرکز
ج :مدیریت -دفتر
 -81وظیفه حسابرسی شرکتها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی از وظایف کدامیک از نهادها می باشد؟
الف -گروه امور مجامع و شرکت های وزارت جهاد کشاورزی ب :دفتر وزارتی
ج :سازمان تعاون روستائی
ج :دیوان محاسبات کشور
 -82کدام یک از موارد جزو وظایف سازمان امور عشایر ایران نمی باشد ؟
الف  :مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک
ب :فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک
ج :توسعه و احیای مراتع
د :نظارت بر نحوه چرای دام درمراتع عشایری

 -83بیشترین تعامل و همکاری در زمینه پایش سالمت منابع گیاهی کشور بین کدام نهادها و ارگانها صورت می پذیرد ؟
ب -سازمان حفظ نباتات – معاونت های زراعت و باغبانی
الف -سازمان محیط زیست -سازمان حفظ نباتات
ج :سازمان محیط زیست – معاونت های زراعت و باغبانی د :دفتر هماهنگی امور استانها – سازمان محیط زیست
 -84انتشار سالیانه فهرست سموم مجاز دفع افات گیاهی کشور از وظایف  .......می باشد .
ب :سازمان تعاون روستائی
الف -سازمان حفاظت محیط زیست
د :سازمان حفظ نباتات
ج :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
 -85سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری کشور متولی کدام یک از وظایف ذیل می باشد ؟
الف - :تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی
ب :اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور اصالحات اراضی و سایر قوانین مورد عمل
ج :تخصیص و واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی.

د :کلیه موارد
 -86کدامیک از موسسات عمومی غیر دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی دارای شعبه در اکثر استانهای کشور می باشد ؟
ب :موسسه جهاد نصر
الف :موسسه جهاد ت وسعه
د :هیچکدام
ج :موسسه جهاد تحقیقات
 -87دستیابی به بهترین فنون و روشهای علمی در زمینه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی از اهداف تشکیل کدام نهاد پژوهشی می باشد ؟
ب :کلیه موسسات پژوهشی
الف :موسسه جهاد تحقیقات
ج :موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی د :موسسه جهاد توسعه
 -88یکی از وظایف اساسی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  .......می باشد .
الف :خدمات مالی و اعتباری عمومی
ب :هدایت و جذب سرمایه گذاری و کارآفرینی در شهرک های کشاورزی
ج :پرداخت خسارت ناشی از بالیای طبیعی به کشاورزان
د :حمایت از تولید کنندگان و فعاالن بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیت های بحرانی
 -89شرکت مادر تخصصی شهرک های کشاورزی از انحالل کدام شرکت ایجاد گردیده است ؟
ب :بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی
الف :شرکت خدمات فنی و مهندسی جهاد
ج :شرکت مادر تخصصی تولید محصوالت کشاورزی و دامی د:شرکت پشتیبانی امور دام کشور
 -91سازمان شیالت ایران متولی کدامیک از وظایف ذیل می باشد ؟
الف :برنامه ریزی به منظور تکثیر و حفاظت آبزیان
ب :بازسازی ذخایر و منابع آبزیان
ج :نظارت بر تاسیس ،توسعه نگهداری و مدیریت بنادر صیادی
د :موارد الف و ب
 -91کدام عبارت در خصوص سازمان های دامپزشکی و حفظ نباتات صحیح نیست ؟
الف:هر دو سازمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و از سازمان های استراتژیک می باشند .
ب :به ترتیب متولی سالمت و بهداشت منابع پروتئین دامی و سالمت و بهداشت منابع پروتئین گیاهی می باشند.
ج :سطح سازمانی هر دو در سازمان جهاد کشاورزی استان  ،مدیریت می باشد .
د :وظ ایف اجرای قرنطینه ها از مهمترین وظایف آنها محسوب می گردد.
 -92پژوهش در خصوص ارقام بذر چغندرقند و الگوی مصرف مواد غذایی به ترتیب در کدام موسسات تحقیقاتی صورت می پذیرد؟
الف -موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر -موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
ب :موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
ج :موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی -کلیه موسسات تحقیقاتی
د :هیچکدام
 -93نقش های سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی در قبال موسسات تحقیقاتی تابعه کدام است ؟
ب :برنامه ریزی -حمایت های فنی و اعتباری
الف :سرمایه گذاری -حمایت اجرائی

ج :سیاستگذاری – برنامه ریزی  -نظارت کالن

د :سیاست سازی -اطالع رسانی – توسعه خدمات

 -94تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی در سطح استان ها در قالب کدام واحد ها صورت می پذیرد؟
الف :مستقیما در حوزه تحت نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
ب :مرکز تحقیقات  -مرکز آموزش  -مرکز جهاد کشاورزی دهستان ها
ج :مرکز تحقیقات و آموزش– مدیریت هماهنگی ترویج
د :مرکز تحقیقات  -مرکز آموزش  -مدیریت هماهنگی ترویج
 -95سطح سازمانی واحد های حفظ نباتات  ،آمار و فن آوری اطالعات -توسعه مدیریت و منابع انسانی در سازمان جهاد کشاورزی استان
به ترتیب کدامند ؟
ب:مدیریت – مدیریت -مدیریت
الف :مدیریت -اداره -معاونت
د :اداره -مدیریت – معاونت
ج :اداره -اداره -معاونت
 -96کدام واحد سازمانی سازمان جهاد کشاورزی استان متولی امور تکریم ارباب رجوع و اصالح فرایند ها می باشد ؟
ب :ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
الف :امور اداری
د :نوسازی و تحول اداری
ج :مدیریت حوزه ریاست
 -97مدیریت صنایع کشاورزی استان از لحاظ ارتباط سازمانی  ،تابع کدام بخش ستادی وزارت جهاد کشاورزی می باشد ؟
ب :معاونت آب  ،خاک و صنایع
الف :معاونت تولیدات دامی
د :سازمان تعاون روستائی ایران
ج :دفتر توسعه تجارت
 -98واحد برنامه و بودجه وظیفه  .............برنامه و بودجه سایر واحد های سازمان را بعهده دارد.
ب :پرداخت
الف :پیش بینی
د :تلفیق
ج :محاسبه
 -99مدیریت امور سرمایه گذاری و مدیریت تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان به ترتیب در کدام حوزه سازماندهی شده اند ؟
الف :معاونت برنامه ریزی و اقتصادی -حوزه مستقل رئیس سازمان
ب :هر دو در حوزه مستقل رئیس سازمان
ج :در استان های مختلف بنا به صالحدید رئیس سازمان تصمیم گیری شده است.
د :هر دو در معاونت برنامه ریزی و اقتصادی
 -111کدام موسسه جز نهادهای تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی محسوب نمی شود؟
ب :موسسه جهاد تحقیقات
الف -موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
د :مرکز تحقیقات چای
ج :پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

