جلد (1آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران)
(ویژه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت)

 -1دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان یعنی ؟
 -2اهدافی که از طراحی و اجراي دوره توجیهی بدو خدمت مدنظر است به لحاظ قانونی عبارت است از:
 -3کارمندان موظفند طی  ------اول استخدام نسبت به گذرندان دوره توجیهی بدو خدمت اقدام نمایند.
 -4مفهوم دولت درنزد علماي علوم سیاسی و بین المللی ؟
 -5سازمان عبارتست از:
-6ساختار یعنی؟
-7مدیریت دولتی یعنی :
 -8اصول مدیریت به ترتیب عبارتند از:
-9آیه شریفه (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین )به کدام موضوع اشاره دارد؟
-11تشخیص اینکه کلیه قوانین و مقررات مدنی  ،جزائی  ،مالی  ،اقتصادي ،اداري  ،فرهنگی  ،نظامی ،سیاسی و غیره می بایست براساس موازین اسالمی باشد،برعهده کیست؟
 -11نحوه انتخاب رهبري در قانون اساسی به چه صورت بیان شده است؟
-12از وظایف مجلس خبرگان :
 -13از شرایط و صفات رهبري در قانون اساسی ؟
-14صدور فرمان همه پرسی از وظایف  -------------می باشد.
-15نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان توسط --------------صورت می پذیرد؟
-16هرگاه رهبر بر اثر بیماري یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبري ناتوان شود ،در این مدت شوراي موقت وظایف او را عهده دار خواهد بود.اعضاء این شورا عبارتنداز:
 -17کدامیک از گزینه هاي زیر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد؟
-18اعضاء شوراي نگهبان چند نفر وبه چه طریقی انتخاب می شوند؟
 -19اعضاي شوراي نگهبان براي مدت  -------سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن  -------سال ،نیمی از اعضاي هر گروه به قید قرعه تغییر
می یابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب می شوند.
-21کدام عبارت درباره شوراي نگهبان صحیح نمی باشد؟
-21تفسیر قانون اساسی برعهده -------می باشد.

 -22جلسات مجلس شوراي اسالمی با حضور چند نفرازنمایندگان رسمیت می یابد؟
 -23شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت ---------------است.
 -24طرحهاي قانونی به پیشنهاد حداقل چند نفر از نمایندگان  ،در مجلس شوراي اسالمی قابل طرح است ؟
 -25نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با چه تعداد نفرحق سوال از رئیس جمهور را دارند؟
 -26استیضاح وزیر وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضاي حداقل -------نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
 -27نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با چه تعداد نفرمی توانندرئیس جمهورمورد استیضاح قرار دهند؟
 -28دیوان محاسبات کشور مستقیما زیرنظر  -----------------می باشد.
-29وظیفه دیوان محاسبات عبارت است از:
-31رئیس قوه قضائیه چگونه و به چه مدت انتخاب می شود؟
 -31از وظایف قوه قضائیه ؟
 -32رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یاآیین نامه هاي دولتی و احقاق حقوق آنها توسط کدام مرجع صورت می پذیرد؟
-33سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر کدام مرجع قانونی بوده و وظیفه آن چه می باشد؟
-34رسیدگی به دارایی رهبر ورئیس جمهور وهمسر وفرزندان آنان قبل وبعد از خدمت به عهده کیست؟
-35رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران چگونه نصب یا عزل می شود؟
-36مصوبات شوراي عالی امنیت ملی پس از تایید  -----------------قابل اجرا است .
-37نحوه بازنگري در قانون اساسی در موارد ضروري به چه ترتیبی صورت می پذیرد؟
-38کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح نمی باشد؟
 -39روزنامه رسمی کشور یکی از زیر مجموعه هاي  ------------است.
-41سازمان ثبت اسناد و امالك کشور یکی از زیرمجموعه هاي  -------------است.
-41در کدام سطح از مدیریت ،استراتژیها و خط مشی هاي سازمانی تدوین می گردند؟
 -42درکدام سطح ازمدیریت ،مدیران بیشتر وقتشان را با زیردستان ،مقداري از آن را با همکاران واندك زمانی را با ما فوقها یا خارج از سازمان می گذرانند؟
 -43شوراي عالی انقالب فرهنگی زیر نظر کدام نهاد میباشد؟
 -44نامزدهاي ریاست دانشگاههاي کشور ،پس از پیشنهاد وزیرفرهنگ وآموزش عالی می بایست به تایید کدام نهاد برسد؟
 -45کدام یک از نهادها ،نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد؟
 -46به مجموعه اي از اجزاء که در یک رابطه منظم با یکدیگر فعالیت می کنند -------گفته می شود.

 -47سیستم یعنی؟
 -48تصمیم سازي عبارت است از؟
-49کدام گزینه از اصول چهارگانه خانم ماري پارکرفالت درباره نقش واهمیت تطبیق و هماهنگی در سازمان نمی باشد؟
-51کدام گونه از برنامه ریزي است که در آن هدف ،تعریف و تدوین استراتژي ها یی است که مدت زمان ده تا بیست ساله را در بر می گیرد؟
-51برنامه ریزي هاي میان مدت دوره هاي چند ساله را دربرمی گیرند؟
 -52مهمترین عامل نظام بودجه ریزي بر مبناي عملکرد ...............................................است.
-53کدام گزینه از مشخصه هاي یک نظام بودجه ریزي بر مبناي عملکرد مطلوب نمی باشد؟
-54کدام مرجع قانونی گزارش تفریغ بودجه هر سال را به مجلس ارائه می کند؟
-55بهره گیري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله باتهدیدهاي داخلی و خارجی از وظایف  .....................................................می باشد.
-56اگر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ،می تواند شکایت خود ر ا کتبا به  -----------عرضه کند.

جلد(2آشنایی با مباحث توانمندي هاي عمومی ،مفاهیم وارزش هاي سازمانی)
 -1هر نامه اداري از چند بخش تشکیل می شود؟
 -2کدام گزینه از اجزا و ارکان نامه اداري نمی باشد؟
-3کدام نوع از انواع نامه ها براي انجام کارهاي اداري می باشد؟
-4کدام گزینه درباره نحوه نوشتن نامه بین واحد باالتر و واحد پایین تر صحیح می باشد؟
-5فقدان  ............................باعث می شود که نامه از جنبه اداري خود خارج گردد.
 -6بخشنامه ها را می توان از انواع نامه هاي  ----------نام برد.
 -7یاداشت اداري یعنی؟
 -8هدف از بخشنامه عبارت است از:
 -9در وزارتخانه ها به بخشنامه هایی که توسط باالترین مقام سازمانی امضا می گردند عنوان  ------------داده شده است.
 -11کدام گزینه از ارکان جلسه نمی باشد؟
 -11سند یا نوشته اي که در بردارنده مطالب مطروحه ،گفتگوها و یا تصمیمات اتخاذ شده در یک نشست رسمی و یا یک جلسه اداري است ،گفته می شود.
 -12یکی از متداول ترین گونه هاي صورت جلسه ......................................................
 -13تعریف دستورالعمل ...............................................................................................
 -14شیوه در اصطالح اداري و مدیریت ..............................................گفته می شود.

 -15به یک سري عملیات و مراحلی که براي اجراي تمام یا قسمتی از یک سیستم انجام می شود -----------،اطالق می گردد.
 -16کدامیک از انواع دستورالعملها گاهی به تصویب مقام خاص و یا هیأت وزیران نیاز دارد ؟
 -17در فرهنگ اداري ایران کدامیک ازانواع دستورالعملها به نام آیین نامه اجرایی شناخته می شود؟
 ............................................................-18از فرم هاي اداري رایج در سازمان هاي دولتی نمی باشد.
 -19به فرم هایی که توسط یک سازمان یا واحد سازمانی ویژه براي انجام وظایف خود تهیه و در جریان قرار می گیرد،فرم هاي  --------------اطالق می شود.
 -21به مکاتباتی که حالت یکنواختی داشته ومقداري ازمتن نامه پیش ترروي کاغذ چاپ شده وفقط نویسنده نامه جاهاي خالی آن را پرمی کند و درجریان کارقرارمی دهد----،
 گفته می شود. .................................................................................................. -21براي توضیح اضافی یا ذکر جمله اي که از بحث خارج است و نیز براي جدا کردن بعضی از کلمات یا جمالت
استفاده می شود.
 -22از ارکان علم قرائت ؟
 -23اساسی ترین رکن قرائت قرآن ؟
 -24به مجموعه قواعدي که رعایت آنها موجب اداي حروف به طرز صحیح می شود علم----------گفته می شود.
 -25به محل هایی از دستگاه تکلم که حروف از آن مکان ها خارج شده و ادا می گردند -------گفته می شود.
 -26به حاالت مختلفه اي که حرف در هنگام تولید پیدا می کند  ------گفته می شود.
 -27حروف استعالء یعنی؟
-28کدام حرف از حروف استعالء می باشد؟
 -29استفال در لغت به چه معنی است؟
 -31کدام صفت حروف باعث ترقیق (نازك وکم حجم شدن) حرف می شود؟
 -31حرکت مختصر حروف ساکن در پنج حرف "ق – ط– ب – ج – د"را  --------گویند.
-32به نرمی ادا شدن حروف را  ------------------------------------گویند.
 -33به حالت هایی که حروف در ترکیب با حروف دیگر در کلمات و یا به خاطر داشتن حرکات گوناگون ،پیدا می کنند  ----------،گفته می شود.
 -34هر گاه دوحرف مثل هم که اولی ساکن باشد ودومی متحرك مانند( هل لنا تَستع علَیه ) گفته می شود  ---------صورت پذیرفته است.
 -35هرگاه بعد از تنوین یا نون ساکن حروف یرملون بیاید مانند (من یشاء =میشاء) گفته می شود -----------------صورت پذیرفته است.
 -36هرگاه بعد از تنوین با نون ساکن حرف – ب – بیاید و تنوین یا نون ساکن تبدیل به  -م – شود مانند( من بعد =ممبعد) گفته می شود  ---------صورت پذیرفته
است.
 -37اداي حرف در حالتی بین اظهار و ادغام همراه با غنه به نحوي که حرف بعدي مشدد تلفظ نگردد را  ---------گویند.

 -38درباره (وقف ) در علم قرائت ؟
 -39به وقفی که کالم از نظر لفظ (دستور زبان) و معنی کامل بوده و به کالم بعد از خود ،بستگی نداشته باشد ،مانند وقف بر (و اُولَّئک هم الْمفْلحونَ) وابتدا از (انَّ الَّذینَ
کَفَرُوا)...وقف  -------گفته می شود.
 -41به وقفی که کالم از نظر لفظ کامل ،ولی از جهت معنی ارتباط به کالم بعد داشته باشد ،مانند وقف بر (ربنا تَقَبلْ منّا) و ابتدا از (انَّک اَنْت السمیع الْعلیم) وقف --------
گفته می شود.
 -41وقف بر (اَلْحمدللّه) و ابتدا از (رب الْعالَمینَ) چه نوع وقفی است؟
 -42وقف قبیح همان وقف  ---------------------است.
 -43وقفی که به سبب اتمام نفس ،عطسه ،سرفه ،فراموشی آیه و غیره درموردي که کالم از نظر لفظ و معنی ،ناقص بوده اتّفاق می افتد را وقف  --------می گویند.
 -44عالمت وقف الزم یعنی؟
 -45کدام گزینه نشانه جواز وقف است و اشاره به اینکه وقف ،بهتر از وصل می باشد؟
 -46کدام گزینه نشانه وقف جایز است و اشاره به اینکه وصل ،بهتر از وقف است و ابتدا از کالم بعد نیز مانعی ندارد؟
 -47قطع صوت در زمانی کوتاه بدون تجدید نفس را  ----------------------------گویند.
 -48کدام گزینه عالمت( سکت) است ؟
 -49روایت ":النَّظر سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفا من اللَّه اعطاه اللَّه ایمانا یجد حالوته فى قلبه".از کیست؟
 -51روایت ":النَّظر سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفا من اللَّه اعطاه اللَّه ایمانا یجد حالوته فى قلبه" .اشاره به کدام عبارات است؟
 -51از جمله صفات خوب زنان مومن که در قرآن درباره رفتار دختران شعیب بیان شده است کدام صفت است ؟
 -52کدام گزینه درباره جلباب صحیح نمی باشد؟
 -53حجاب صحیح یعنی؟
 -54حجاب اسالمی با چه کیفیتی محقق می شود؟
-55هدف اصلی تشریع احکام در اسالم ------------ ،است که به وسیلۀ تزکیۀ نفس و تقوا به دست می آید
 -56منظور از آیه( إِنَّ أَکْرَمکُم عنْداللَّه أَتْقاکُم )چیست؟
-57معنی آیه( قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ) کدام گزینه می باشد؟
 -58آیه( قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ) اشاره به کدام گزینه دارد؟
 -59آیه (فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی قَلْبِه مرَض ) اشاره به کدام گزینه دارد؟
 -61آیه (والیضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم مایخْفینَ منْ زِینَتهِنَّ) اشاره به کدام گزینه دارد؟
 -61این روایات که(جامه براي مؤمنان نعمتی از جانب خداوند است که مواضع شرمگاه بدن با آن پوشیده می شود)11111از کدام معصوم است ؟

 -62رمز پایداري و برپایی دستورات الهی ،و شور و نشاط جامعه اسالمی چیست؟
-63عالمان دینی ،احکام تکلیفی را به چند گروه تقسیم کرده اند؟
 -64حکم حرمت به چه اموري تعلق می گیرد؟
 -65به عملی که انجام ندادن آن بهتراست ،اما الزامی نیست و کسی که آن را انجام ندهد،شخص مطیعی بوده و از پاداش الهی برخوردار خواهد بود ،چه چیزي گفته می شود؟
 -66به اموري که مکلف الزاما باید آنها را ترك کند و انجام ندهد و در صورتی که آنها را انجام دهد ،از دستورات خداوند سرپیچی کرده است وبه عنوان گناهکار شناخته می
شود،چه گفته می شود؟
 -67نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذاخوردن  -------------------است.
 -68کدام عبارت درباره امر به معروف ونهی ازمنکرصحیح نمی باشد؟
 -69کدام عبارت درباره امر به معروف ونهی از منکر صحیح می باشد؟
 -71امر به معروف و نهی از منکر جزء کدام فروع ها هستند ؟
 -71منع و بازداري درعفت مربوط به  ---------------------است.
 -72مراحل امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب عبارتند از:
 -73ازویژگیهاي آمران به معروف و ناهیان از منکر ؟
 -74تغافل یعنی ؟
 -75این عبارت ازفرموده هاي کدام معصوم می باشد ؟(اگر دیگران را مذمت می کنی به اندکی از آن اکتفا کن )
 -76از منشورهاي جاودانه تاریخ بشریت درباره اخالق کارگزاران  ----------------------- ،است.
 -77این عبارت از کدام معصوم روایت شده است؟ ( اگر مشورت نکنید تباه می شوید)
 -78از نظر وارویک منشور اخالقیات سازمانی باید در بگیرنده  ----------------گونه مصلحت باشد.
 -79کدام گزینه دربرگیرنده مصالح منشور اخالقیات سازمانی از نظر وارویک می باشد؟
" -81نفع حیات جمعی" در واقع همان  ---------------------------------است .
 -81مصلحت عامه درکالم موال علی (ع) با چند ویژگی هماهنگ و منسجم شکل گرفته است؟
 -82اینکه حضرت علی (ع) در نهج البالغه می فرمایند ( :حال آن دسته درباره من نیکوست که راه میانه پوید و از افراط و تفریط دوري جوید .میانه روباش و از زیادروي دست
بدار).اشاره به کدام نوع مصلحت دارد؟
 -83از زمره مقوله هایی که باید در مصالح سازمانی و حرفه اي مدنظر قرارگیرد ؟
 -84توجه به بهره وري ،تخصص گرایی ،دانش و علم در رشته کاري و ایجاد وحدت از ویژگیهاي کدام گزینه می باشد؟

 -85این کالم موال علی (ع)که فرمود" :کاري که بر عهده توست نانخورش(طعمه) تو نیست بلکه برگردنت امانتی است آنکه تو را بدان کار گمارده ،نگهبانی امانت را به عهده
ات گذارده ".اشاره به کدام گزینه دارد؟
 -86این کالم امام علی (ع) که فرمود ) :پرهیزکاري را در همه امور از یاد مبرید)اشاره به کدام گزینه دارد؟
 -87توسعه کارایی عملیاتی ،عملکرد بر اساس رویکردهاي استراتژیک ،برون سپاري فعالیتها در راستاي کدامیک از اهداف زیر می باشد؟
 -88سازمانهاي دولتی براي تبدیل شدن به مجموعه اي مشتري مدارو اصالح نظام اداري کدام هدف را باید سرلوحه خود قرار دهند ؟
 -89در کدام حالت شهروندان در انتخاب معیارها یا تدوین استانداردها ي دریافت خدمات دخالتی ندارند؟
 -91واحدهاي اجرایی موظفند هنگام ورود ارباب رجوع چه چیزي را در اختیار آنها قرار دهند؟
 -91براي هروزارتخانه یا سازمان مستقل و استانداري ها انتخاب حداقل چند بازرس ضروري

می باشد ؟

 -92کدام عبارت درباره طرح تکریم ارباب رجوع صحیح نیست؟
-93براي موفقیت طرح تکریم ارباب رجوع چه نکاتی بایستی بیشتررعایت شود؟
 -94به جمعی از افراد که براي تحقق اهداف معین با هم همکاري می کنند---------گفته می شود.
 -95به مجموعه اي از ارزش ها ،باورهاي راهنما ،تفاوت هاي و روش هاي تفکر که دربین اعضاي سازمان مشترك است؟
 -96کدام گزینه درباره فرهنگ سازمانی صحیح نمی باشد؟
 -97اگر ارزش هاي  -------اعضاي سازمان ،با ارزش هایی که موجب  ------اثربخشی سازمان می شوند ،مغایر باشند ،فرهنگ به صورت  ---------پدیدار میگردد.
-98از مولفه هاي اصلی فرهنگ سازمانی نوآوري فردي است یعنی --------
 -99از مولفه هاي سازمانی میزانی است که سازمان هدف ها و عملکردهایی را که انتظار می رود انجام شود را مشخص نماید.این ویژگی یعنی -------------------
 -111درباره فرهنگ غالب و خرده فرهنگها در سازمان ؟
 -111منبع اصلی فرهنگ سازمانی چیست؟
 -112کدام گزینه درباره بنیان گذاران یک سازمان صحیح می باشد؟
 -113فرهنگ سازمانی محصول و نتیجه ي روابط متقابل یا تعامل بین  --------و "آنچه اعضاي اولیه سازمان در اثر تماس با مؤسسین آموخته اند و یا تجربه کرده اند"
است.
 -114چه عواملی در حفظ و نگه داري یک فرهنگ در سازمان مؤثرمی باشد؟
 -115کدام سازمان داراي فرهنگ بسیار قوي نمی باشد؟
-116تحت چه شرایطی فرهنگ سازمانی تغییر می یابد؟
 -117مفهوم ارتباطات ؟
-118در یک فرآیند ارتباط چند بخش وجود دارد؟

-119به کسی که آغازگر ارتباط است گفته می شود؟
 Decoding -111چیست؟
-111به اطالعاتی که فرستنده پیام آن را ازنظرفیزیکی به صورت رمزدرآورده است،گفته می شود.
-112به وسیله اي گفته می شود که براي ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام بکار می رود.
-113به رمز درآوردن پیام را  ---------------می گویند؟
 -114از ویژگیهاي ارتباط سازمانی ؟
 -115اگر محیط به گونه اي باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرات خود را درباره محتواي پیام به اطالع فرستنده پیام برساند این ارتباط را ارتباط :
 -116از مزایاي ارتباطات کتبی ؟
 -117از معایب ارتباطات شفاهی ؟
 - 118انواع ارتباطات در سازمان ؟
 ...............-119بیانگربیشترین نوع ارتباط مدیران با کارکنان می باشد؟
 -121هدف از ارتباط  ،----------هدایت ،آموزش ،درخواست اطالعات ،ابالغ دستورات مقام مافوق به زیردستان می باشد.
 -121هدف ازارتباطات  --------ایجاد هماهنگی وحل مسائل ازطریق کانال مستقیم درسازمان است.
 -122هنگامی که افراد در سطوح مختلف که رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند ،با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.ارتباطات  ---------صورت می پذیرد.
 -123درباره شخصیت افراد ،رفتارها و ویژگی هایی که براي مدیر ناشناخته و براي دیگران شناخته شده است ،چه چیزي گفته می شود؟
-124کدام گزینه از موانع برقراري ارتباط می باشد؟
 -125قاعده بیست و چهار ساعت یعنی :
 -126نخستین پژوهش هایی که در زمینه حل مسئله صورت گرفت از سوي کدام مکتب بود؟
 -127پایه هاي اعتماد در هر تیمی عبارتند از:
 -128درباره انظباط درتیم ؟
-129در کدام نظریه بر فهم افراد از مسئله تاکید شده است؟
 -131فضاي مسئله دربرگیرنده:
-131در کدام نظریه یادگیرنده از ترکیب قاعده هاي ساده قاعده هاي سطح باالتري درست می کند که این خودمنجر به حل مسئله می شود ؟
 -132به مسائلی که یک راه حل قاطع و روشن (حالت هدف)براي آن ها همواره در دسترس است گفته میشود.
 -133تحقیقات روانشناسان نشان داده است که حل مسئله  -----------مرحله دارد.

 -134رانندگی بر اساس عالئم راهنمایی و رانندگی نمونه اي از:
 -135روشی که یادگیردنده از یک موقعیت آشناي مشابه با مسئله براي حل مسئله استفاده می کند؟
 -136روشی کلی که براي حل کردن دامنه وسیعی از مسائل مختلف به کارمی رود .این روش قابل استفاده با مسائل ناقص تعریف شده و نامشخص است.
 -137راهبرد وارونه از زیرشاخه هاي کدام نوع از روشهاي حل مسئله می باشد؟
 -138الکس اوسبورن مبدع کدام روش بوده است ؟

جلد ( 1آشنایی با دستورالعمل ها وآیین نامه هاي اختصاصی دانشگاه هاي علوم پزشکی)
 ........................................................-1از ارائه درخواست معافیت از ادامه خدمت در موسسه توسط کارمند.
 -2موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا  ..............از مجوزهاي استخدامی ابالغی ازسوي وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضاي رقابتی و انتشار آگهی و صرفا با
تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس موسسه وبارعایت شرایط احراز طبقه بندي مشاغل ،به جذب نیرو از بین دارندگان مدرك تحصیلی .............وباالتر با احراز صالحیت عمومی
بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد.
 -3استخدام در بدو ورود به چه شکلی خواهد بود؟
 -4طول دوره رسمی آزمایشی حداقل  ------و حداکثر  -------است و کارمند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل خواهد شد.
 -5در کدام یک ازحاالت ذیل کارمند رسمی ازخدمت در موسسه خارج نمی گردد؟
-6دوره خدمت در پست هاي مدیریتی موسسه چند سال می باشد؟
 -7امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل ،حداقل  -----و حداکثر آن  -----برابر دستورالعمل پیوست می باشد.
 -8حداقل وحداکثر امتیاز جدول (فوق العاده مدیریت )عناوین مدیریت و سرپرستی ،متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها ،طبق دستورالعمل وبه ترتیب چه مقدار می باشد؟
-9به دارندگان نشان هاي دولتی تا چند امتیاز تعلق می گیرد؟
-11فوق العاده نوبت کاري:
-11حق جلسه از بابت  .............................................................................................................................................. ...پرداخت می شود
-12کارمندان موسسه در چه مواردي می توانند از مرخصی اضطراري استفاده کنند؟
-13حداکثر مرخصی ساعتی مورد استفاده براي کارمندان موسسه به چه میزان می باشد؟
-14مدت مرخصی بدون حقوق و ماموریت آموزشی مورد استفاده کارمندان آزمایشی؟
-15حقوق ومزایاي کارمند در ایام مرخصی استعالجی چگونه پرداخت می شود؟
-16ساعات کار کارمندان موسسه چند ساعت در هفته می باشد؟
-17کدام گزینه درباره بازنشستگی صحیح می باشد؟
 -18کارمند آماده به خدمت یعنی؟

 -19با آموزش ضمن خدمت کارکنان ؟
 -21ا ز شرایط اخذ گواهینامه مهارتی ؟
 -21مؤسسه موظف است با رعایت مقررات مربوطه تا چه زمانی اقدام به تهیه صورت هاي مالی نهایی سال کاري بنماید؟
 -22حسابرس یعنی؟
 -23انواع پرداخت هاي مؤسسه ،عبارت است از:
-24تعهد ،عبارت است از ایجاد دین بر ذمه مؤسسه ناشی از:
-25در چه مواردي نیاز به انجام مناقصه نمی باشد؟
 -26مناقصه یک مرحله اي عبارت است از:
 -27اولین جنبش ارتقاء کیفیت خدمات سالمت درچه سالی و درکجاشروع شد؟
 -28مرکز بهداشتی درمانی فعال مرکزي است که در آن خدمات پزشک و دارو از ابتداي سال  ------بطورکامل ارائه شود.
-29هیات هاي بدوي و تجدید نظر داراي چند عضو اصلی و چند عضو علی البدل بوده وچگونه انتخاب می شوند؟
 -31اعضاي هیات هاي بدوي یا تجدید نظر درچه مواردي نمی توانند در رسیدگی و صدور راي شرکت کنند؟
 -31درمورد آن دسته ازمستخدمینی که بدون عذر موجه غیبت داشتند ولی به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند چگونه برخورد می شود؟
-32کدام گزینه از مالکهاي تقدم انتخاب افراد در گزینش نمی باشد؟
 -33دبیرخانه هیات عالی گزینش که زیر نظر چه کسی ودر کجا مستقر می باشد؟
-34از وظایف هیات مرکزي گزینش نمی باشد؟
 -35جلسات هیات مرکزي گزینش با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد وتصمیمات آنها با حداقل -------رأي معتبر خواهد بود.
 -36هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداري چند بارمی توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأي نمایند؟

نمونه سئواالت نظام سالمت
-1بخش دولتی  ،خصوصی و مؤسسه هاي خیریه در ایران زیر نظر  .............با تکیه بر قانون ........به ارائه خدمات می پردازند.
 ..........................-2کلیه وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح استان را بر عهده دارد .
 -3وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،کدام معاونتها وجود دارد؟
 -4در مورد ترکیب هیات امنا ي دانشگاه ؟
 -5براي رسیدگی به وضعیت سالمت مردم در کشور اولین گام توسط چه کسی برداشته شد؟
 -6کلیه وظایف مربوط به برنامه ریزي ونظارت بر امور دارو  ،فرآورده هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی بر عهده این معاونت می باشد؟
 -7جهت اصلی حرکت این حوزه ،هدایت فعالیتهاي آموزشی دانشگاه به سمت پاسخگوئی به نیاز جامعه تربیت نیروي انسانی ماهر براي ارتقاء سالمت است؟
 -8یکی از معاونت هاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است که وظیفه مدیریت و برنامه ریزي حوزه پژوهش و باسیاستگذاري در زمینه تولید علم و هدایت
پژوهش هاي بنیادي،
کاربردي و توسعه اي مرتبط با سالمت و زیست فناوري در دانشگاه هارابر عهده دارد .
 -9واحدهاي ستادي معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ؟
 -11در نظام بهداشت و درمان ایران ،شبکه هاي بهداشت و درمان  .......بوده و زیر نظر ........اداره می شوند.
 -11واحدهاي ستادي معاونت بهداشتی ؟
 -12دو واحد خودگردان شبکه شهرستان عبارتند از :
 -13مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ،نماینده  ....................در سطح شهرستان تلقی شده و توسط  .....................تعیین میگردد .
 -14تمامی فعالیتهاي سطح دوم باید توسط ...................ارائه خدمات نظارت  ،پشتیبانی گردیده و امکان ارائه هرچه بهتر آنها فراهم میگردد
 – 15تعریف خانه بهداشت ؟
 -16هر خانه بهداشت حدود ................................جمعیت را تحت پوشش دارد.
 -17کاملترین تعریف در مورد ارتقاء سالمت کدام یک از گزینه هاي زیر است؟
 -18کدام یک از وظایف بهورز در خانه هاي بهداشت نمی باشد؟
 -19کدام یک از موارد زیر از وظایف هیئت امناء دانشگاه ها نمی باشد؟
 -21کدام یک از موارد زیر از وظایف معاونت درمان دانشگاه می باشد؟
 -21کدام یک از موارد زیر از واحدهاي ستادي معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد؟
 -22رسالت عمده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چیست؟

 -23وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی از ادغام دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی با ............................به وجود آمد.
 -24قانون تشکیل هیات هاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی در چه تاریخی به تصویب رسید؟
 -25از شرح وظایف و مسئولیتهاي معاونت آموزشی ؟
« -26مجلس حفظ الصحۀ دولتی » زیر نظر کدام وزارت تاسیس شد؟
 -27کاملترین تعریف در مورد ارتقاء سالمت ؟
-28در چه سالی براي تأمین بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی  ،خدمات درمانی و توانبخشی و تأمین اجتماعی  ،تنظیم خانواده وامور جمعیت  ،وزارت «بهداري »
به وزارت «بهداري و بهزیستی» تبدیل شد.؟
.-29در سطح استان  ..........................،عهده دار نظارت بر فعالیت هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها ،پشتیبانی از واحدهاي عرضه کننده خدمات پیش بینی شده و
آموزش پزشکی در رشته هاي وابسته وپژوهش هاي علوم پزشکی و عرصه سالمت می باشد .
 -31از وظایف وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی ؟
 -31از وظایف هیئت امناء دانشگاه ها ؟
 -32کدام یک از موارد زیر از وظایف معاونت درمان دانشگاه می باشد؟
 -33کدام یک از موارد زیر از واحدهاي ستادي معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد؟

