
 وخرد جان خداوند بنام

 اردبیل استان دولتی مدیریت آموزش مرکز

 1041 سال ماه آذر      زاده راثی:  اداری      مدرس نظام در کنترل و نظارت : آموزشی آزمون دوره
 چه تا دینیبب تا کنیدمی مقایسه باشد، داشته باید که مطلوبی وضعیت با را سازمان که است معنی این .......... به -1

 نجاما درستی به سازمان در عملیات اجرای  که صورتی در.است شده نزدیک دارید، را انتظارش که چیزی آن به اندازه

 .ودش جلوگیری سازمان شده بینی پیش اهداف تحقق در انحراف از تا کنیدمی کمک موجود روند اصالح با شود،نمی

 هیچکدام -هردو مورد                     د –کنترل                ج  –ب  نظارت                       –الف 

 می باشد  پارلمانی کدامیک از راههای زیر از نوع کنترل   - 2

 دیوان عالی کشور  -د        دیوان عدالت اداری   –ج    بازرسی کل کشور      -ب   تفحص      و تحقیق -الف 

 نظر ..................... انجام وظیفه می نماید  دیوان عدالت اداری زیر – 3

 نشورای نگهبا -یه              دقوه مجر –قوه قضائیه               ج  –مجلس شورای اسالمی            ب  –الف 

 اجرای سیاست های کلی کشور به عهده کدام مرجع می باشدحسن نظارت بر  -4 

 رئیس جمهور  -د         قوه قضائیه   رئیس  –ج           رهبری مقام  –ب          نگهبان    شورای  –الف 

 .................. می باشدبر عهده . شهروندی حقوق رعایت بر مبنی  مرکزی نظارت هیئتریاست   - 5

 رئیس دیوانعالی کشور  -د      رئیس جمهور   –ج        رئیس مجلس   –ب    رئیس قوه قضائیه      –الف 

 ز قوانین زیر می باشد دامنه نظارت شورای نگهبان بر قوانین شامل کدامیک ا   - 6

 هرسه مورد -د     قبل از انقالب قوانین  –ج      شورای انقالب  مصوبات  –ب   مجلس مصوبات  –الف 

 بر عهده ................... می باشد استخدامی حقوق تضییع حیث از مستخدمین کشور  شکایات به رسیدگی - 7

 سازمان بازرسی کل کشور  -عدالت اداری   ددیوان  –محاسبات کشور   ج دیوان  –عالی کشور     ب دیوان  –الف 

 درخواست کدامیک از مقامات زیر امکان پذیر استسازمان بازرسی کل کشور به درالعاده ق انجام بازرسی های فو– 8

 دمورهرسه  –د          راءوز -ج               اساسی قانون 09 نود اصل کمیسیون  -ب      جمهور ییسر -لف ا

 نمی باشد نگهبان شورایبر کدامیک از انتخابات زیر به عهده نظارت  – 0

   شوراهای اسالمی  -د    اسالمی شورای مجلس -ج         جمهوری ریاست  -ب      رهبری خبرگان مجلس -الف 

 زیر رسیدگی می شود قانون اساسی به شکایت کدامیک از اشخاص  09کمیسیون اصل در  – 19

 همه اشخاص  -د          دادستانها    –ج      های خصوصی   شرکت  –ب     ادارات دولتی     –الف 

 محاسبات کشور چه نوع احکامی می تواند بر اشخاص خاطی صادر نماید دیوان   - 11

 هیچکدام  -د      مورد   هردو  –ج          ه جبران خسارت   بحکم  –ب            انتظامی    مجازات  – فال

 انتخاب بازرس شرکتها کدام است مرجع  – 12

 سازمان بازرسی کل کشور  -شرکتها     دثبت  –ج       شرکتعمومی مجمع  –ب       شرکتمدیره ت أهی –الف 

  شود ذینفع مغیرمستقی یا مستقیم بطور گیرد می انجام کتشر حساب به یا شرکت با که معامالتی در شرکتها ........ –13



 مسئول حسابداری شرکت   -د       مدیرعامل  –ج              مدیره   هیأت  –ب              بازرسان  –الف 

  محسوب می گردد ................. ها کارگاه از بیمه بازرس  - 14

 ور رابط دیوان محاسبات کش -د سازمان بازرسی کل کشور رابط  –ج  نماینده دادستان   -بدادگستری   ضابط  –فال

 :دارند عهده بر را ها انسان نیات و افکار و اعمال بر نظارت یک از موارد زیرکدام –15

 هر سه مورد  -د                   زمین  –ج             فرشتگان  –ب                 سبحان خداوند -ف ال

 کار مثقالی، اندازه به کس هر،(08: زلزال« ) یَرَهُ شَرَّاً ذَرََّةٍ الَمِثْقَ یَعْمَلْ وَمَن. یَرَهُ خَیْراً ذَرََّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَن» آیه  – 16

 د اشاره دار در اسالمبه کدامیک از مراحل نظارت  شد خواهد رسیدگی آن به قیامت روز در باشد داده انجام شر یا خیر

  مجازات  -د        گیری  نتیجه  –ج             ارزیابی اطالعات        -ب      آوری اطالعات  جمع  –الف 

 یُغَادِرُ الَ الْکِتَابِ هَذَا مَالِ یْلَتَنَاوَ یَا وَیَقُولُونَ فِیهِ مِمََّا مُشْفِقِینَ الْمُجْرِمِینَ فَتَرَى الْکِتَابُ وَوُضِعَ: کهف سوره 42 آیه - 17

 پیش را خلق بد و نیک اعمال کتاب و أَحَدًا رَبَُّکَ یَظْلِمُ وَلَا  حَاضِرًا عَمِلُوا مَا وَوَجَدُوا  أَحْصَاهَا إِلََّا کَبِیرَةً وَلَا صَغِیرَةً

 ما، بر وای ای: گویند  که حالی در بینی نهراسا و ترسان آنهاست عمل نامه در آنچه از را عصیان اهل گاه آن نهند،

 و! است؟ کرده احصا را همه آنکه جز نگذاشته فرو مویی سر را ما بزرگ و کوچک اعمال که است کتابی چگونه این

 به کدام موضوع اشاره دارد : ، کرد نخواهد ستم کس هیچ به خدا و بینند حاضر را خود اعمال همه کتاب آن در

 عمومیت نظارت  -د    نظارت   نتیجه  –ج        نظارت   سرعت  –ب            در نظارت دقت  –الف 

 خواهیم سؤال پیامبران از همانا ;(6:اعراف« ) الْمُرْسَلِینَ لَنَسْئَلَنََّ »:فرماید می اعراف سوره 6 آیه در متعال خداوند  -  18

  موضوع اشاره می کند  این آیه به کدام ؟(اند داده انجام احسن نحو به را خویش رسالت آیا که) کرد

 عمومیت نظارت   -د           نظارت   نتیجه  –ج        در نظارت   سرعت  –در نظارت      ب دقت  –الف 

 گرا ;بگیر نظر زیر سخت را خویش.......... : مه خود به مالک اشتر بیان می داردعلی علیه السالم در ناضرت ح - 10

 او و نک قناعت شهادت، مقدار همین دادند،به گزارشی چنین متفقا تو سری بازرسان و زد خیانت به دست ازآنان یکی

 «  نشانب ذلت و خواری مقام در را او سپس نما، کیفر را او داده انجام که خیانتی مقدار وبه بگیر کیفر تازیانه زیر را

 هرسه مورد  -د           تجار  –ج         دستان  زیر –ب              افیان(   راعوان وانصار )اط -فال

 تجدید نظر از آرای دیوان عدالت اداری ................ روز است مهلت  – 29

  29 -د                          15 –ج                      19 –ب                                        5 –الف 
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