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  هرگونه کسب درآمد

  آزمون دادن و ...) -فروش فایل)

  ازاین فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است. 

  گروه مجاز است.**ارسال فایل فقط با ذکر نام و لینک 

  * کن رعایت حق مردم با صفا *
  

  

  بسمه تعالی     

ورود به گروه روي لینک زیر کلیک کنید براي  

https://t.me/Hushmandsazi_Group 

  لینک کانال و صفحه درتلگرام ، اینستاگرام ، روبیکا، سروش و ایتا
@MohtavaNemunesoal 

  با تشکر از ادمین هاي محترم

  سواالت جهت آشنایی با محتوايفایل نمونه 

سالهاي گذشته درمدیران انتصابات نمونه سواالت دوره :
  جهت آشنایی

  26/03/1399تاریخ آزمون :

  کد دوره :
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 سواالت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداري
  

   
    

   آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیري دارد؟-1 

درخصوص   به ازاي هر رأي صادرهوفق قانون چنانچه کارمندي در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود ج)
  ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر )بجز رأي اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی )وي 

  . دخواهدش

  

اداره ها برعهده  در)ابالغ اتهام /عوت نامه یا رأي صادره وحکم اجرائی)مسئولیت ابالغ مکاتبات هیأت -2 
    کیست؟

 23مسئولیت ابالغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداري هر اداره می باشد و طبق ماده )ج
قانون رسیدگی به تخلفات اداري، مسئولیت هرکونه تأخیردرابالغ آراء و صدور احکام  آئین نامه اجرائی

   یا امور اداري می باشد اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی

  

   اوت رأي قطعی و قابل پژوهش چیست؟تف-3 

آراء قطعی بالفاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اینگونه )ج
اشته باشد ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضاي رأي ، اعتراض خود را به دیوان  آرا اعتراض د

آراء قابل پژوهش، فرد پس از رویت و امضاي رأي تا یک ماه مهلت اعتراض  اما درعدالت اداري ارسال نماید. 
ارسال می گردد وچنانچه فرد  رظپرونده وي به هیإت تجدید ن دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی

  . کارگزینی یا امور اداري صادر خواهدشد اعتراضی نکند رأ ي صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط

   مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء هیات چه کسی است؟-4

ه مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی ب)ج
   آراء قطعی ، دیوان عدالت اداري است اعتراض نسبت به
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   نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است؟-5  

ا وتاریخ ضمبا ا "روزه اعتراض دارند ، کتبا 30کارمندانی که به راي قابل پزوهش هیات بدوي در مهلت مقرر )ج
و تصویر آخرین حکم  502مدارك ومستندات الزم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه فرم  ، به همراه

زینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال شده ، توسط اداره امور ادا ري یا کارگ کارگزینی و تصویر راي رویت
  . ابالغ الزم االجرا می باشند  یدي نظر قطعی و پس ازدمی گردد. آراء هیات تج

  

برگشت  آیا معتادانی که ترك اعتیاد کرده اندوبازخریدیابازنشسته شده اند می توانند درخواست-6 
قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آراي قطعی هیاتهاي  22ماده  4برابر تبصره )ج  بکاردهند؟

مجازاتهاي بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات  رسیدگی به تخلفات اداري به
هیات ترك اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابالغ راي ، به تشخیص  دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت

  . عالی نظارت ارجاع می شود این قانون به هیات 24تجدید نظر ، موضوع براساس ماده 

  

   آیا ترك انفاق تخلف اداري است؟-7 

 ترك انفاق یومیه از مصادیق تخلفات اداري نیست . 

  

   قانون رسیدگی به تخلفات اداري چیست؟ 19ماده -8 

،عنوان یکی از جرائی مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ، هیأت طبق این ماده ، هرگاه تخلف کارمند )ج
تخلفات اداري مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورأي قانونی را صادر نمایدومراتب را  رسیدگی به

جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هر گونه تصمیم مراجع قضائی ،مانع اجراي  براي رسیدگی به اصل
تصمیم مراجع قضائی مبنی بربرائت باشد ،هیأت رسیدگی به تخلفات  مجازات هاي اداري نخواهدبود.چنانچه

  . این قانون اقدام می نماید 24اداري طبق ماده 

  

   آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري چیست؟ 19تبصره ماده -9 

براي دفاع حضوري ، هیأت موظف است یک بار وي را براي طبق این تبصره در صورت درخواست کتبی متهم )ج
  . درهیأت دعوت کند  حضور
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طبق این تبصره ، )ج  آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري چیست؟ 16تبصره ماده -10 
 استخدامی  درمواردي که پرونده متهم درهیأتها تحت رسیدگی است ، هرگونه تصمیم گیري نسبت به حالت

  . وي ، منوط به کسب نظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وي است

  

   آیا درصورت لزوم می توان مدت ارسال دفاعیه را تمدید کرد ؟-11 

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري ، کارمند متهم می تواند به منظور  18طبق تبصره ماده )ج
هیأت مربوط ، تقاضاي تمدید مهلت کند.دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت دفاعی خود از  ارائه مدارك

  . روز نبایدتجاوز کند )5 )از پنج  مربوط است .ودر هرحال مدت تمدید

  

     آیا انصراف شاکی یا اعالم کننده ، مانع رسیدگی هیات است؟-12 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري انصراف شاکی یا اعالم کننده مانع رسیدگی  18ماده  1طبق تبصره )ج
  . بود هیأت نخواهد

  

   چیست؟ درصورت استنکاف اشخاص ازدریافت برگه ابالغ اتهام یا عدم دسترسی به او تکلیف-13 

آئین دادرسی مدنی درصورت استنکاف، درصورت جلسه اي توسط مأمورابالغ  81طبق تبصره ماده )ج
  . آن به هیات ارائه و همین تاریخ آغاز ابالغ اتهام محسوب می گردد باقیدتاریخ وامتناع در متن

آئین دادرسی مدنی ، یک بار ازطریق نشرآگهی آقدام ، که پس  73درصورت مجهول المکان بودن ، طبق ماده 
رسیدگی است.درمتن آگهی درروزنامه کثیراالنتشاریامحلی ، نوع اتهام ذکر نمی شود مگر  ه قابلاز یکما

صورت عدم مراجعه پس از یکماه از تاریخ انتشار این آگهی ، اقدامات قانونی  غیبت.ودر ذیل آن قید شود : در
  . معمول خواهد شد

اوراق توسط فرد مورد نظر یا بستگان و خادمان او در صورت عدم حضور در محل سکونت و یاامتناع از تحویل 
رابر روي درب نشانی تعیین شده الصاق می نمایند ودرصورتی که هیچکس درمحل تعیین  ، نسخه اخطاریه
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دروقت مناسب مراجعه نماید و اخطاریه را بر درب محل سکونت نصب  شده نباشد، مأمور ابالغ یکبار دیگر و
  . شود ، تاریخ ابالغ محسوب می نمایدوتاریخ الصاق اخطاریه

  

   چگونه است؟ درصورت بازنشسته شدن مستخدم درطول دوره تحمل مجازات ، نحوه اجراي راي-14 

درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري طبق نامه مقررات مربوط بازنشسته شود ، ادامه اجراي  
  . رأي منتفی خواهدبود

  

   تواند کارمندي را که مرتکب غیبت شده اخراج نماید؟آیا وزیر می -15 

ماه ، وزیر یا مقامات مذکور  4ماه و یا متناوب بیش از 2قانون درصورت غیبت متوالی بیش از  17طبق ماده )ج
  . اخراج فر د را از دستگاه دارند در این ماده حق

  

   بکارشوند؟ دارند می توانند مشغولآیاکارمندانی که درحال غیبت بوده اند ودرهیات پرونده -16 

درصورت اعالم آمادگی متهمینی که پرونده آنان به اتهام غیبت غیرموجه درهیاتهاي بدوي یا تجدیدنظر 
   محل کار هستند آئین نامه ، موظف به پذیرش آنان در 30درحال رسیدگی است ، ادارات به استناد ماده 

  

   است مشمول دریافت حقوق است؟آیاکارمندي که درحال بازداشت -17 

پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاي انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت 
محسوب می  می باشد .بنابراین عدم حضور کارمندي که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غیبت

  . قانونی ندارد گرددوپرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وي مجوز

قانون اصالح  7چگونه استطبق ماده  )خرید وفروش و نگهداري و...)نحوه اعمال مجازات درخصوص مواد مخدر
از کارکنان دولت یاشرکتهاي دولتی  )خریدوفروش ونگهداري و...)موادمخدر ، درصورتی که مرتکب مبارزه با

براي باراول به شش ماه انفصال و براي )حبس وشالق و ...جزاي نقدي و )برمجازاتهاي مذکور و... باشد ،عالوه
  .براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود بار دوم به یکسال انفصال و
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   در صورت امتناع فرد متهم مشکوك به اعتیاد ازانجام آزمایش تکلیف چیست؟-18 

از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی  درصورت امتناع متهم وافراد مشکوك به اعتیاد)ج
. پس از اولین )وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد)ستاد مبارزه باموادمخدر کمک گرفت و انتظامی و

 "جلسه ، ابالغ اتهام اعتیادبه موادمخدر می گردد .پس از وصول دفاعیه مجددا امتناع متهم ،ضمن صورت
مجدد، ضمن صورت جلسه ، تخلف وي از نظر اعتیاد ، محرز محسوب  خذ نمونه شودودر صورت امتناعدرخواست ا

  . می گرد

  

کنند یا ازمرخصی  آیااشخاصی که پرونده آنها در هیاتها مطرح است می توانند درنقل وانتقاالت شرکت-19 
   استفاده کنند؟

آئین نامه اجرائی ، درمواردي که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است  16به استناد تبصره ماده )ج
نسبت به حالت استخدامی وي منوط به کسب نظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وي  هرگونه تصمیم گیري

  . است)هماهنگی نماینده وزیر و مدیرکل دفتر)
  
  
  

  انفصال چیست؟  -20

 9ماده  "د"انفصال به معنی منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم انفصال موقت برابر بند )ج
  . رسیدگی به تخلفات اداري از یک ماه تا یکسال است  قانون

قانون یاد شده است ودر صورت قطعی شدن محکوم علیه 9ماده  "ك"انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند
  . خدمات دولتی نمی باشد اشتغال درمجاز به 

روز پس  30این دو نوع انفصال از آراي قابل پژوهش در مرحله بدوي است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت 
در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیردچنانچه این آرا در  "اعتراض نموده و مجددا از ابالغ به آن

زم االجرا است و پس ازابالغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در ال مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و
  . دیوان عدالت اداري شکایت می کند صورت اعتراض می تواند در مهلت قانونی به
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   چگونه است؟ اعمال مجازات انفصال در خصوص اشخاصی که در بازداشت وحبس به سر می برند-21 

 /1/51/15-5/11در/ )هیات عالی نظارت اجراي مجازات انفصال موقت از تاریخ ابالغ به محکوم علیه 79 
  840اگر چه نامبرده در بازداشت بسر برد منع قانونی ندارد.هم چنین به استناد نامه )صورت قطعی بودن در )ج

اگر چه محکوم علیه در  )بودندر صورت قطعی )دفتر هماهنگی ، اجراي مجازات انفصال موقت از تاریخ را ي
  . بسر می برد منع قانونی ندارد بازداشت یا حبس

  

با   شود تکلیف چیست؟ درصورتی که فردي به استناد آراي هیاتها و مراجع قضائی به مجازات انفصال محکوم-22 
االجرا بودن احکام قطعی توجه به استقالل راي هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري نسبت به مراجع قضائی والزم 

تا انتهاي مدت اعمال آن الزم االجرا است اگرچه  هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابالغ
  . داشته باشد قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل

  

 تخلف جدید شود تکلیفدرصورتی که مستخدمی درحین تحمل مجازات مرتکب -23 
  . در صورت ارتکاب تخلف اداري جدید ،هیات ذیربط موظف به رسیدگی است  چیست؟

  

   چنانچه متهمی درطول مدت تحمل مجازات اداري بازنشسته شود تکلیف چیست؟-24 

 38الی  34آئین نامه،  ،بازنشسته گردد واتهام وي نیز منطبق بربندهاي  16درمواردي که با رعایت تبصره ماده 
گردیده و صدور راي منتفی می باشد.درصورتیکه  قانون نباشد ، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف 8ماده 

شود ادامه اجراي راي منتفی  مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري با رعایت مقررات مربوط بازنشسته
ماده  38تا  34واهدشددر صورت ارتکاب تخلف افراد بازنشسته آیا قابل طرح در هیاتها می باشدبجزبندهاي خ
  . قانون ، تخلفاتی که منطبق بر سایر بندها می باشدبراي بازنشستگان قابل پیگیري در هیاتها نمی باشد 8

  

   چگونه است؟نحوه رسیدگی به ایام غیبت افرادي که در بازداشت بوده اند -25 

دررسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند الزم است پس از بررسی ، چنانچه بازداشت وي 
در غیراینصورت چنانچه از  ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداري نیز دارد به تخلف وي رسیدگی شود

  . مصادیق تخلف اداري نیست قابلیت رسیدگی ندارد

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) آزمون دادن و  –فروش فایل )ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            8 
 

  : بازداشت می شوند. سه حالت در خصوص غیبت آنها متصور است افرادي که

افرادي که پس از بازداشت ، بدون راي ، آزاد با تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر شود که برابر بند ژ ماده -1 
استخدام کشوري ، غیبت موجه محسوب می شود. ودر اینصورت پرداخت حقوق و مزایاي این ایام   قانون 124

  . خدمت لحاظ شود اشکال و جزء سنواتبال 

پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی گردد -2 
متهم ،مستند به فعل مجرمانه کارمندبوده ، غیبت وي غیر موجه تلقی و مستحق مجازات  . چون بازداشت

   اداري است

نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام  124پس از بازداشت ، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده -3 
رسیدگی در هیات نیست .البته نسبت به اصل اتهام وي درصورتی که ازمصادیق تخلفات اداري باشدهیات  و نیاز به

  . کند می تواندرسیدگی
  

   غیبت می توان آنها را بکارگرفت؟آیا در صورت اعالم آمادگی مرتکبین -26 

مرتکبین غیبت و...به علت تداوم و استمرار رابطه  293در صورت اعالم آمادگی به خدمت به استناد نامه شماره 
در صورتی که لیست این افراد  استخدامی مستخدم ، ادارات مربوطه موظفند این قبیل افراد را بکار گمارندو

اتهامی به هیاتها ي  ارسال شده باشد باید از صدور حکم اخراج پرهیزو نسبت به احاله پرونده 17براي اعمال ماده 
 بدوي اقدام نمایند.کما اینکه درزمان رسیدگی پرونده ها در هیاتهاي بدوي نیز در صورت اعالم آمادگی به

 خدمت گمارده می 

 .  شوند

  

خدمت تاثیري  ی گردد وآیا این راي درپاداش پایانآیا راي اخطارکتبی در پرونده پرسنلی فرد درج م-27 
   50994به  استناد بخشنامه    دارد؟

  . راي اخطار کتبی درپرونده درج نمی شود وصرف ابالغ به محکوم علیه ، اجرا شده تلقی می گردد )الف

اخطارکتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش یاد شده نمی گردد زیرا هدف قانونگذار از قید بدون  )ب
  . فقدان ترتیب هرگونه آثار محکومیت بند الف است درج در پرونده
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   آیا کارمندي که پرونده او در هیات تحت رسیدگی است می تواند بازنشسته گردد؟-28 

در صورتی که پرونده کارمندي در هیات تحت رسیدگی است بازنشستگی وي منوط به اجازه از وزیر یا نماینده 
  . اعمال شود 16وزیر است که باید تبصره ماده 

    
   آیا تمرد از اجراي دستور مقام مافوق تخلف محسوب می شود؟-29 

مدیریت خدمات کشوري : کارمندان دستگاههی اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین  96به استناد ماده )ج
احکام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند.اگر کارمندان،حکم یاامرمقام  و مقررات، 

قوانین ومقررات به مغایرت دستور را با  "اداري تشخیص دهند ، مکلفند کتبا مافوق را برخالف قوانین ومقررات
اجراي دستور خود را تائید کرد ،  "اطالع مقام مافوق کتبا مقام ما فوق اطالع دهند.درصورتی که بعد از این

مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بودو  کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بودو از این حیث
 پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می 

 ..  باشد

  

ماده  13الزم به ذکر است که سرپیچی ازاجراي دستورهاي مقام هاي باالتر در حدود وظایف اداري،طبق بند 
  . تخلفات اداري ، تخلف محسوب می گردد قانون رسیدگی به 8

  

   چنانچه تخلف کارمندي جنبه جزائی نیز داشته باشد تکلیف چیست؟-30 

قاونون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را یز داشته  19براساس ماده )ج
باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات اداري مکلف است مطابق این قانون به تخلف ، رسیدگی و راي قانونی صادر 

میم مراجع قضائی رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید.هرگونه تص نمایدو مراتب را براي
بود.چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به  مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد

  . این قانون اقدام نماید 24تخلفات اداري طبق ماده 

  

   آیا مجازاتهاي اخطار و توبیخ نیاز به حکم اجرائی دارند؟-31 
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با ابالغ راي ، اجرا شده تلقی می  "کارگزینی ندارند و صرفا نیاز به صدور حکممجازاتهاي اخطار و توبیخ ، 
  . گردد

  

  در صورت خودداري از تخلیه خانه سازمانی توسط کارمند ، تکلیف چیست؟-32 

آئین نامه مربوط ، شرایط  12وماده  1346قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب  3به موجب ماده 
استفاده از خانه هاي سازمانی اجراي عدم تخلیه خانه سازمانی ، ضبط حقوق م مزایاي کارمند به نفع سازمان 

آئین نامه مرقوم ، نسبت به تخلیه خانه  15مکلف است به استنادماده  مربوطه بوده و عالوه برآن سازمان متبوع
  . از طریق مراجع قضائی اقدام نماید

  

   آیا اعمال خالف شئون شغلی فقط منحصر به محیط کار می باشد؟-33 

ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین وقوع آن در محیط اداره یا خارج آن و همین طور رسیدگی در  "اصوال
ندارد و از مصادیق اعمال و رفتار خالف شئون شغلی  مراجع قضائی یا عدم رسیدگی آن تاثیري در ماهیت قضیه

 یا اداري می 

 ...   باشد

تواننددرآموزش و پرورش  آیا کارمندانی که توسط دادگاه محکوم شده اند ومشمول راي بازهستند می-34 
از آثار درصورتی که دادگاه ضمن حکم محکومیت ، حکم انفصال کارمند را صادر کرده باشد یا اینکه   کارکنند؟

کار در آموزش و پرورش  تبعی آن محکومیت انفصال از خدمت باشد نمی تواند در ایام مرخصی از محبس،به
  . داشت ادامه دهد ولی در غیر اینصورت چون به او اجازه کار در خارج از زندان داده شده است منعی نخواهد

  
 

   هیاتها دارد؟آیا هر فرد حقیقی یا حقوقی حق طرح شکایت خود را در -35 

دستورالعمل هیات عالی نظارت، هیاتهاي بدوي یا تجدید نظر درصورت شکایت یا اعالم  18به استناد ماده )ج
ارباب رجوع ، مرد یا کارمندان ،مدیران ، سرپرستان اداري ، بازرسان هیات عالی نظارت  اشخاص ، اعم از

قانون ، دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل   و 12،مقامات و اشخاص مندرج درماده 
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عدالت اداري یا هیات عالی نظارت ، حسب مورد شروع به  کشور و هم چنین درموارد نقض راي توسط دیوان
  . رسیدگی می نماید

  . رعایت سلسله مراتب اداري در اعالم تخلف به هیات الزم نیست -1تبصره 

  . شاکی یااعالم کننده ، مانع رسیدگی هیات نخواهد بودانصراف  -2تبصره 

  . دستورالعمل:شکایات فاقد نام ونشانی وامضاي شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود 49تبصره ماده 

  

   آیا رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان مدارس غیرانتفاعی درصالحیت هیاتها است؟-36 

  

استخدامی بادولت ندارند در صالحیت هیاتها نبوده ودراین موارد تشکیل کارکنان غیرانتفاعی که رابطه -1 
نظارت و بازرسی قابل پیگیري -کمیته هاي انضباطی  -ندارد.ولی از طریق مراجع قضائی  پرونده مجوزي

  . است

  

  . قابل رسیدگی در هیات است 8ماده  38الی  34بندهاي  "کارکنان بازنشسته ، صرفا-2 

مامورازطرف ادارات و سازمانها ي آموزش و پرورش به مدارس غیرانتفاعی قابل رسیدگی در کارمندان -3 
  . مکلف به اعالم تخلف هستند هیات است ومدیران

قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی ، رسیدگی به تخلفات موسسین مدارس غیرانتفاعی ...  17براساس ماده -4 
  . هیات صالحیت رسیدگی به این قبیل شکایات رانداردشوراي نظارت خواهد بود و  درحیطه وظایف

ازآنجا که مسولیت نظارت برکلیه اموراداري و آموزشی مدارس ... برعهده مدیران مدارس می باشد لذا -5 
اداري مدیران مدارس غیرانتفاعی در صالحیت هیاتهامی باشدومسئوالن ومتصدیان اداري و  رسیدگی به تخلفات
واصله و یا موارد تخلف در این زمینه را به هیاتها ي ذیربط ارسال واعالم  وظفند شکایاتواحدهاي بازرسی م

  . نمایند

  

   مشغول بکار شود؟ "آیا افراد غایب می توانند مجددا-37 
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افرادغایب چنانچه درحین رسیدگی به پرودنه درمرحله بدوي یاتجدیدنظر درخواست اشتغال بکار دهند باید -1 
  . آنها اقدام کرد اشتغالنسبت به 

حکم آنها صادر نشده باشددرصورت اعالم آمادگی می توانند مشغول بکار  17افرا د غایب که در اجراي ماده -2 
  . شوند

که قعطی استباید اخراج شوند و نمی توانند مشغول بکار شوندهرچند  17پس از صدور حکم اخراج ماده -3 
  . باشند اعتراض کرده

  : )درهیات تجدید نظرموردرسیدگی قرارگیرد)چندصورت دارد 17کم اخراج ماده درموردح-4 

   تائید را ي- 

   نقض و صدور راي انفکاکی- 

   نقض و صدور راي غیر انفکاکی : حکم اشتغال وي صادر و مشغول بکار می گردد- 

   در صورت نقض راي قطعی ، بااعالم آمادگی مشغول بکار می گردد- 

  

  چگونه است؟ نحوه پرداخت حقوق افرادي که با راي دیوان عدالت اداري اعاه بخدمت می شوند-38 
 

  

درمواردي که مستخدمین ذیربط در اجراي آراي قطعی دیوان عدالت اداري به خدمت اعاده می شوند ، فاصله 
فعل و اراده مستخدم نبوده و  تاریخ ابالغ راي تا صدور حکم اشتغال بکار ، چنانچه ناشی از زمانی واقع شده از

 124ماده  )ژ)مستخدم باشد منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند مستند به فعل دستگاه متبوع
بدون فوق  )حقوق مبنا و افزایش سنواتی  "مزبور به مستخدم صرفا قانون استخدام کشوري است و بابت دوران

مندي و اوالد با رعایت کلیه مقرات مربوط قابل  کمک هزینه هاي عائله )العاده شغل و سایر فوق العاده ها 
  . پرداخت است
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مشمول دریافت حقوق  آیا چنانچه براي کارمندي از سوي دادگاه راي برائت یا صدور منع تعقیب صادر شود-39 
صورت دوران بازداشت چنانچه تعقیب مستخدم در مرجع قضائی ، منجر به محکومیت وي گردد در این  می شود؟

انفصال موقت است و در صورت تحصیل برائت یا صدور قرار منع تعقیب در دادسرا مستخدم  و حبس وي با حالت
 )ایام عید و تابستان)سایرکارکنان آموزشی مدارس در زمان تعطیلی مدارس  موصوف وجوه قابل پرداخت به

 پرداخت  حسب مقررات باید

  . ین آنها وجود نداردشده و از این جهت تفاوتی ب

عائله او قمستی از  آیا می توان به کارمندي که در بازداشت از طرف مراجع قضائی است می توان به او یا-40 
   حقوق را پرداخت نمود؟

پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا ماموریت می 
حضور کارمندي که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیت محسوب می  عدمباشدبنابراین 

  . مجوز قانونی ندارد گرددوپرداخت تمام یاقسمتی از حقوق به وي

  

دریافت حقوق می  آیاچنانچه فردي بدلیل غیبت غیرموجه محکوم به مجازات کسر حقوق گردد آیا مشمول-41 
برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وي در حق دولت مجازات کسرحقوق ،غیر از )ج  گردد؟

حقوق وفوق العاده شغل گردد عالوه براعمال مجازات مذکور،ازتاریخ ابالغ / دیگر اگر  استیفا گرد.به عبارت
 کسی به اتهام غیبت 

مستمرد و به حساب راي ، باید چنانچه حقوق این ایام به وي پرداخت گردیده است از وي  3،محکوم به کسر 
 دولت واریز 

 .  گردد

   مجازات کسر حقوق شامل چه بندهائی از حقوق می گردد؟-42 

قانون ، کارکنانی که به موجب آراي هیاتها به مجازات کسر  9حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده  
محکوم می شوند مشمول حقوق مبنا ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را در 

  . برنخواهد گرفت
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   چیست ؟ 17کمیسیون ماده -43 

ماه از سوي وزیر که از اختیارات ماده  4ماه و متناوب  2قبل از رسیدگی به موضوع غیبت غیرموجه متوالی )ج
طریق کمیسیون دراستان رسیدگی مقدماتی صورت می پذیرد و این کمیسیون می تواند متشکل  قانون است از 17

  . بدوي ، مدیر ارزیابی عملکرد و رئیس امور اداري سازمان باشد از رئیس سازمان رئیس هیات

  

   شامل چه مواردي باید باشد؟فرم گزارش تخلف -44 

فرم گزارش تخلف باید حاوي مشخصات کامل متهم ، نوع اتهام و نام ونام خانوادگی شاکی یا اعالم کننده )ج
صورتی که از سوي شخص حقوقی است سمت و شماره نامه و تاریخ آن ذکر گردد و به همراه آخرین   تخلف ودر

 حکم کارگزینی 

 .  باشد502 وفرم

    
   منظور از تخلف اداري چیست؟-45 

آزمایشی ، قطعی ،  )تخلف اداري اعمالی است که مستخدم درزمان برقراري رابطه استخدامی )ج
قانون رسیدگی به  8گانه ماده  38مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهاي ) قراردادي و رسمی
  . تخلفات اداري باشد

اداري محسوب نمی شود و این قبیل پرونده ها قابل طرح ورسیدگی در  اعالم عدم صالحیت کارمندان ، تخلف
رسیدگی به تخلفات اداري نمی باشد..لذا رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان   هیاتهاي

  . وجاهت قانونی ندارد قبل ا استخدام افراد باشد

  

   الزم است؟ مجدد آنها در آموزش و پرورشآیا استعالم وضعیت افراد بازنشسته جهت همکاري -46 

  

دعوت به همکاري می شوند به حداقل مراحل گزینش که استعالم  "جهت حفظ شان همکاران بازنشسته که مجددا
  ... از دو مرجع دفاتر حراست و هیاتهاي بدوي رسیدگی به تخلفات اداري اکتفا شود سوابق آنها
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اداري محسوب می  تحت هرنامی، تخلف )گلدکوئیست)آیا عضویت و هرنوع همکاري در شرکتهاي هرمی -47 
قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي کشور ،  1طبق قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده   گردد؟

  به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است : 84   1369مصو ب 

نمایندگی و عضوگیري در بنگاه ، موسسه شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش تاسیس ، قبول 
که اعضاي جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگري را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی  اعضا به نحوي

شود.بنابراین  محسوب می شودو مرتکب به مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم می تداوم یابد ،جرم
 )گردیدن این قانون ، همچنان یکی از عناوین مجرمانه مندرج در این قانون  فرهنگیانی که پس از الزم االجرا

این عناوین را کسب  "رادارا باشند و یا جدیدا )گروه ،موسسه یا تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضوگیري در بنگاه
فتواي مراجع عظام ومجتهدین ، فعل  و جرم تلقی می گرددطبق نمایند عالوه براینکه عمل آنان برخالف قانون

  . خالف شرع بوده واموال حاصل از این طریق نیز غیرقانونی و نامشروع محسوب می گردد

مجلس شوراي اسالمی  72قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوي  8ماده  1لذا ... فعل آنان منطبق بر بند 
  . گردداداري محسوب می  بوده و تخلف

  

   آیا براي متهمینی که به هیاتها دعوت می شوند باید حکم ماموریت صادرشود؟-48 

  

نظر به اینکه براي رسیدگی به پرونده هاي اتهامی ، در برخی موارد الزم است متهمین یامطلعین پرونده جهت 
است و از آنجاکه اصل بر برائت هیاتها دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه  حضور در جلسه

تخلف فرد به موجب راي قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد  افرا می باشدو تا هنگامی که
نمی باشد، لذا مقتضی است مقرر فرمائید درمورادي که فرد یاافرادي  ، منطبق با مقررات و رعایت عدل وانصاف

دعوت بعمل می آید  "تخلفات اداري کتبا به  یا تجدید نظر رسیدگیجهت حضور در جلسه هیات بدوي 
نسبت به پرداخت فوق العاده  اداره مربوطه با رعایت مقررات ، حکم ماموریت اداري براي اینگونه افراد صادر و

  . قانون استخدام ، اقدام نماید 39روزانه موضوع بند ث ماده 
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دعوتبعمل می آید  "یا مطلع یا شهود ، جهت حضور در هیات کتبا درمواردي که از افرادي به عنوان متهم
صدورحکم ماموریت اداري فرد یا افراد دعوت شده به اداره مربوطه اعالم فرمائید تا اقدام   مراتب جهت

  . مقتضی معمول گردد

  

   آیا می توان پرونده اتهامی افراد را در اختیار دیگران قرار داد؟-49 

هیاتها چون در راستاي تخلفات کارمند تحت امر است محرمانه و هر گونه افشاگري از محتواي آن مکاتبات )ج
حیثیت افراد است و با توجه به اهمیت حفظ آبروي همکاران فرهنگی هر گونه پخش موارد اتهامی  موجب هتک

باشد.هم چنین به استناد مجازات است بنابر این مکاتبات هیاتها باید به صورت محرمانه   ممنوع بوده و موجب
هماهنگی:... پرونده هاي اتهامی افراد محرمانه می باشد و به هیچ عنوان نباید در اختیار   15511بخشنامه 

  . دیگران قرار گیرد

  

   آیا جرائم مربوط یه مشروبات الکلی جزو تخلفات اداري است؟-50 

  . قانون رسیدگی به تخلفات اداري است 8ماده  1جرائم مربوط به مشروبات الکلی جزء تخلف بند )ج

  

   1375قانون مجازات اسالمی مصوب  703و  702به استناد ماده واحده: مواد : 

: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهدیا حمل یا نگهداري  702ماده 
سال حبس و یا هفتاد و چهار ضربه شالق و نیر پرداخت جزاي دیگري قرار دهد به سمه ماه تا یک کند یا در اختیار
  . کاالي یاد شده محکوم می شود )تجاري)عرقی برابر ارزش 2نقدي به میزان 

: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد وواردکننده صرف نظر از میزان آن  703ماده 
برابر ارزش  2حبس و تا هفتادو چهار ضربه شالق و نیز پرداخت جزاي نقدي به میزان  سال2ماه تا  6به 

  . می شود. رسیدگی به این جرم در صالحیت محاکم عمومی است کاالي یادشده محکوم )تجاري)عرقی

رکت معاونت یا مشا 703و  702: هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهاي دولتی یا... درجرائم موضوع مواد  2تبصره 
  . تحمل مجازاتهاي مقرر به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد نمایند ،عالوه بر
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   آیا مسئولین ملزم به پاسخگوئی به مکاتبات هیاتها هستند؟-51 

دستورالعمل هیات عالی نظارت، همه مسئولین و  25آئین نامه اجرائی و نیز ماده  16به استناد ماده )ج
ظرف مراجع قضائی حداکثر  )آ) 29همکاري و پاسخ به استعالمات هیاتها هستند.برابر ماده  دستگاههامکلف به

مکلف به روز  10وزارت اطالعات ظرف هستند ونیز برابر تبصره آن،  مکلف به پاسخگوئی به هیاتروز  30
 پاسخگوئی به هیاتها 

کلیه نامه هاي هیات باید بطور مستقیم و بدون بازگشائی در اختیار هیاتها  آئین نامه،  11هستند.براساس ماده 
  . قرار گیرد

  

کارمند چگونه  درصورت نقض راي هیاتها توسط دیوان عدالت اداري یا هیات عالی نظارت ، وضعیت-52 
   خواهدبود؟

  

، بایستی  )بخصوص انفصال)درصورت نقض راي آراي هیاتها توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداري 
ایام بارعایت مقررات  آثار ناشی از اجراي راي زایل شده و مدت انفصال موقت ، غیبت موجه تلقی و حقوق آن

درمورد  "مشخصا)فات اداري چنانچه پس از اجراي آراي قطعی هیاتهاي رسیدگی به تخل قابل پرداخت است
سوي هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداري نقض شود بایستی آثار ناشی  این آراء از )مجازات انفصال موقت

تاریخ ابالغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود بنابراین با توجه  از اجراي راي اولیه زایل شده وراي قطعی دوم از
غیبت موجه تلقی شده و باید براي مدت یاد شده  یت انفصال موقت مستخدمبه مراتب اعالم شده دوران محکوم

به شرط پرداخت کسور قانونی  حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به وي پرداخت گردد و
 دوران مذکور از سوي ذینفع، این دورا از لحاظ 

خدمتی انجام  "وف درمدت انفصال موقت عمالچون مستخدم موص بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد و
  . از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزي ندارد نداده که منجر به کسب تجربه شود لذا محاسبه این مدت

    
   هیات داراي چند عضو است و توسط چه کسی منصوب می شوند؟-53 
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 2عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که به استناد ماد  3هیأتهاي بدوي و تجدید نظر متشکل از ج)
رسیدگی به تخلفات اداري براي مدت سه سال ازسوي وزیر یا باالترین مقام سازمان انتخاب و انتخاب   قانون

    . است. احکام انتصاب اعضاء با امضاي وزیر صادر می گردد مجدد آنان بالمانع

  

   حجاب تخلف اداري محسوب می شود؟آیا رعایت نکردن -54 

قانون رسیدگی به تخلفات اداري ، رعایت نکردن حجاب اسالمی تخلف اداري  8ماده  20بر اساس بند ج)
قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از  4بر اساس ماده  . محسوب می شود

  مومی را جریحه دار می کند عفت ع آنها در مال عام خالف شرع است و یا

کسانی که درانظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت 
،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی ازمجازاتهاي مذکور در  عمومی باشد

  .محکوم می گردند 2ماده 

: درصورتی که مجرم کارمند دولت باشد عالوه بر یکی ازمجازاتهاي فوق به یکی از مجازاتهاي زیر 2تبصره ماده 
 محکوم 

 :  شود می

اخراج و   سال 2انفصال موقت به مدت 
   انفصال از خدمات دولتی

   سال در کلیه وزارتخانه ها 5محرومیت استخدام به 

 )برادران)، و پوشش اسالمی  )خواهران)رعایت نکردن حجاب اسالمی  117964هم چنین به استناد بخشنامه  
تخلف اداري محسوب می  1373به تخلفات اداري مصوب  قانون رسیدگی 8ماده  21و  20که به موجب بندهاي 

  .. ادارات را نیز شامل می شود شود مقید به محیط دستگاه متبوع کارمند نیست و بیرون از محیط

  

   واقعی یعنی چه؟ابالغ -55 

  . ابالغ گردد )شخصی که نامش در برگ ذکر شده است)به شخص مخاطب "یعنی ابالغ اوراق ، مستقیماج)
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   ابالغ به بستگان یا خادم متهم چگونه است؟-56 

متهم باید انجام شود.البته مالك ،آخرین آدرسی است که متهم اعالم  )محل سکونت)فقط در اقامتگاه ج)
  . و باید در ذیل برگ مربوط قید شود که : در محل سکونت نامبرده ابالغ شد )قانون 91ماده )کرده است.

  

 خیرج)  آیا به مستاجر متهم هم می توان ابالغ داد؟-57 

.  
  

   ابالغ امتناع کرد تکلیف چیست؟اگر بستگان یا خادم متهم از گرفتن -58 

اعالمیه اي خطاب به متهم در دونسخه به شرح ذیل تنظیم ، یک نسخه از آن را درمحل سکونت وي چسبانده و ج)
دیگر، همراه با برگ ابالغ که مراتب نبودن متهم در محل و امتناع بستگان را متذکر شده ، و مامور ابالغ   نسخه

  : )قانون 93ماده )هیات ارسال می گردداست به  آن را امضاء کرده

  " اعالمیه"  باسمه تعالی

 
  در ساعت روز مورخ جهت ابالغ برگ/ ابالغ اتهام/ راي هیات )نام مامور ابالغ)آقاي / خانم اینجانب 

به آدرس مراجعه نمودم و ساکنین از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودن.لذا براي دریافت آن در 
  . ات اداري به کارگزینی اداره آموزش و پرورش مراجعه نمائیدساع  یکی از

     امضاي مامور ابالغ

   درصورت امتناع متهم از گرفتن ابال غ ، تکلیف چیست؟-59 

 مامور ابالغ ، مراتب امتناع متهم را در ابالغ نامه قید کرده ، امضاء می کند و به هیات ارسال می دارد ج)

  

ابالغ را چگونه باید انجام  اگر در محل سکونت متهم ،نه خودش ونه بستگان و خادمش حضور نداشته باشند، -60 
پاسخ داده شد اعالمیه اي در دو نسخه خطاب به متهم تنظیم ویک نسخه را درمحل  "همان طور که قبالج)  داد؟

متن اعالمیه در سواالت قبل ذکر )گرددچسبانده ونسخه دیگر همراه برگ ابالغ به هیات ارسال می   سکونت وي
هیچکس  "، جمله  "و ساکنین از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودند "مذکوربجاي جمله  ،در اعالمیه)شده است
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 94ماده )یک نوبت هم به مدت یک ماه در روزنامه کثیر االنتشار منتشر گرد" نوشته شود و ثانیا "در محل نبود 
درمواردي که اعالمیه درب منزل متهم نصب یا تحویل بستگان می شودتاریخ -61   )قانون آئین دادرسی مدنی

قانون آئین دادرسی مدنی :تاریخ چسباندن یا  96به استناد ماده ج)  ازچه زمانی محسوب می شود؟ ابالغیه
ازطریق روزنامه است تاریخ ابالغ ازچه درمواردي که ابالغ    تحویل به بستگان ، تاریخ ابالغ محسوب می شود

   زمانی محسوب می شود؟

  . چنانچه پس از تاریخ یک ماه از درج آگهی در روزنامه متهم مراجعه نکرد ، ابالغ قانونی انجام شده استج)

   چه کسانی نمی توانند امر ابالغ را انجام دهند؟-63 

قانون آئین دادرسی مدنی : وقتی که متهم با مامورابالغ قرابت سببی یا نسبی تادرجه  106به استناد ماده ج)
  . داشته باشد و یا دعواي مدنی یا جزائی داشته باشند. نمی تواند امر ابالغ را عهده دار شود سوم از طبقه دوم

  

 صادره چه موارديدر زمان ابالغ اتهام یا راي صادره در ذیل برگ ابالغ اتهام یا راي -64 
   بایدقیدگردد؟

چنانچه به بستگان ابالغ شود باید نسبت شخص )، نام گیرنده ابالغ )به حروف باید نوشته شود )تاریخ ابالغ ج)
، امضا گیرنده ، نام مامور )گیرنده با متهم و هم چنین اینکه در محل سکونت ابالغ شده است، قید گردد  تحویل

   ابالغ، امضا مامور ابالغ

   چه مدارکی درزمان معرفی متخلف ، می بایستی به هیات ارسال گردد؟-65 

فرم گزارش تخلف  -1ج)فرم عملکرد کلی که توسط حراست تکمیل می گردد .  -4آخرین حکم کارگزینی 3- 
 فرم  -2

 502 

قید  هم چنین ضروري است که تخلف متهم بطور مشخص و منجز ، تاریخ وقوع تخلف در فرم گزارش تخلف
مستندات و مدارك کامل ارسال گردد .الزم به ذکر است فرمی که در آن تخلف به شکل کلی گوئی و   گرددو

بایستی اصل اوراق یا کپی برابر اصل شده اوراق ارسال  "عودت داده می شود.ضمنا مبهم نوشته شده باشد
   است کمیسیون خاص نیز مورد نیاز گردد.درمورد تخلفات ثبت نامی ، ارسال فرم
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   کدام یک از آراي صادره نیاز به حکم اجرائی ندارند؟-66 

  . راي اخطار کتبی بدون درج در پرونده و راي توبیخ کتبی با درج در پرونده ، نیاز به حکم اجرائی ندارندج)

  . هم چنین در خصوص این دو راي نیاز به صدور اخطار یا توبیخ از طرف اداره نمیباشد

  

     صدور حکم اجرائی آراي قطعی چه زمانی است؟ تاریخ-67 

حکم اجرائی آراي قطعی ، بایستی هم زمان با ابالغ به متهم صادر و اجرا گردد.، هم چنین در صورتی که متهم 
 13ماده  3تبصره )بخدمت باشد ، با ابالغ راي قطعی ، حکم آماده بخدمت وي لغو می شود در حالت آماده

   )قانون هیات

  

     حکم اجرائی آراي قایل پژوهش چه زمانی باید صادر گردد؟-68 

روز از تاریخ  30به راي خود اعتراض نکرده باشد ، پس از  )ماه 1 )در صورتی که متهم در مهلت مقرر قانونی ج)
اجرائی صادر و اجرا می گردد.و چنانچه در مهلت مقرر قانونی به راي اعتراض کرده باشد ، پس از  ابالغ حکم

آراي هیات تجدیدنظر از  )و ابالغ آن به متهم ، حکم اجرائی صادر و اجرا می گردد صدور راي هیات تجدید نظر
همانند آراي قطعی ، هم زمان با ابالغ راي و امضا توسط متهم ،حکم  نوع آراي قطعی هستند که می بایستی

  اجرائی صادر و اجرا گردد

  

   پژوهش هیات بدوي اعتراض کرده چگونه است؟وضعیت کارمندي که به راي قابل -69 

در صورت اعتراض به راي قابل پژوهش ، راي هیات قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور ج)
 "و چنانچه متهم در حال غیبت است ، همزمان با اعتراض باید مشغول بکار گردد وگرنه مجددا راي می باشد

اعالم تخلف کند و الزم است مسئول  "شود و اداره مربوطه باید مجددامی  )غیبت)مرتکب تخلف جدید
  . کارگزینی این موضوع را به متهم تفهیم کند

هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیات پرونده دارند و هنوز منتهی به راي  "ضمنا
  .  آئین نامه 16ممنوع می باشد مگر با رعایت تبصره ماده  قطعی نشده است
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 رسیدگی به پرونده همکارانی که دچار مشکالت روحی و روانی هستند به چه طریق صورت می-70 
   گیرد؟

نظر به اینکه جنون به هر درجه که باشد از علل رافع مسئولیت محسوب می شود و شخص در این حالت مسئول ج)
مورد نظر مشمول حالت مذکور باشند رسیدگی به خود نیست چنانچه طبق نظر کمیسیون پزشکی ، افراد   اعمال

وجاهت قانونی ندارد و در صورتی که پس از تشکیل پرونده ، موضوع معلوم گردد باید پس از   اتهام این افراد
مختومه شود و مراتب جهت طی مراحل الزم براي اعمال از کارافتادگی کارمند  تحصیل نظریه پزشکی ، پرونده

  . رددبه کارگزینی ارسال گ

  

   در خصوص افراد بازنشسته شاغل درآموزش و پرورش آیاهیات صالحیت رسیدگی را دارد؟-71 

قانون ، نظر به اینکه افراد بازنشسته ، کارمند رسمی آموزش و پرورش  15به استناد مفهوم مخالف ماده ج)
 38الی  34گردند . هیاتها حق رسیدگی به تخلفات آنها را ندارند مگر مواد مندرج در بندهاي   محسوب نمی

   قانون 8ماده 

  

خالف واقع  چنانچه پس از بررسی هیات ، تخلف متهم محرز نگردد ، آیا متهم می تواند تحت عنوان گزارش-72 
   به هیات شکایت یا درمراجع قضائی اعاده حیثیت کند؟

اگرشاکی داراي مقام اداري است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش ج)
چنانچه پس از بررسی ،هیات تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده است ، گزارش دهنده  تخلف نماید، 

   متخلف محسوب نمی شود

خالف واقع و باسوء نیت واز روي عمد باشد و وقوع آن توسط هیات محرز  "اما اگر گزارش داده شده کال
شاکی تحت عنوان گزارش خالف واقع در امور اداري قابل رسیدگی است و چنانچه مشکی عنه  نگردد با شکایت

با قصد هتک حیثیت وعناوین مجرمانه مانند توهین  )شخص حقیقی یا حقوقی) مدعی باشد گزارش دهنده
  . قابل پیگیري در مراجع قضائی است . اقدام به ارایه گزارش نموده ، موضوعوافتراو..

  

 چنانچه شاکی درخواست عدم ارجاع موضوع به مراجع قضائی را نماید آیا بازهم 19دراجراي ماده -73 
   موضوع به مراجع قضائی ارجاع می گردد؟
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هیات باید موضوعاتی که عناوین مجرمانه دارند را براي رسیدگی به اصل جرم به مرجع  19مطابق ماده ج)
ارسال دارد و رضایت شاکی در این مرحله مانع از ارسال آن به مرجع قضائی نمی گردد،بلکه  قضائی صالح

    . قضائی ،مطابق قوانین کیفري اعالم گذشت نماید شاکی می تواندباحضور درمرجع

  

   چنانچه همکارانی جهت احقاق حقوق خود از رفتن به کالس خودداري کنند تکلبف چیست ؟-74 

قانون باشد هیاتها مکلف به  8ماده  33و  32چنانچه موضوع مذکور قابل تطبیق با یکی از عناوین بندهاي ج)
 8ماده )تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري ) 19و در غیرابنصورت موضوع منطبق بر بند  رسیدگی هستند

 قانون قابل رسیدگی 

 .  است

زیادي  رسیدگی به پرونده متهمینی که داراي پرونده سنگین در مراجع قضائی بوده وسیدگی به آنها مدت-75 
   به طول می انجامد در هیاتها چگونه است؟

قانون ، هیات مکلف است مستقل از مراجع قضائی ، موضوع را از حیث تخلف اداري رسیدگی  19وفق ماده ج)
قانون  24،طبق ماده  19صادر نماید و چنانچه راي مراجع قضائی ، برائت باشد ، وفق ماده  وراي مقتضی را

جع قضائی مفتوح مانند قتل و امثال آن بهتر است تاپس از صدور راي مرا عمل نماید.لیکن پروند هاي حساس
  . قانون اقدام گردد 19باشد و سپس برابر ماده 

   آیا مجازات اخطار کتبی بدون درج درپرونده در پاداش پایان خدمت تاثیر دارد؟-76 

مجازات اخطار کتبی بدوت درج در پرونده استخدامی را از مصادیق تنبیهات اداري مندرج در قانون پرداخت ... 
خدمت ... محسوب ننموده و باعث محرومیت مستخدم محکوم شده به مجازات ... از دریافت پاداش  پاداش پایان

 یاد شده نمی 

 .  گردد

چگونه  اگر روساي ادارت برخالف دستورالمعل اقدام به لغو ابالغ مدیران مدارس نمایند نحوه پیگیري-77 
  . رسیدگی در هیات می باشد تحت عنوان نقض قوانین و مقررات مربوط ، قابل طرح وج)  است؟

  

 تخلف مستخدمین آموزش و پرورش مامور در سایر سازمانها و دستگاهها چگونه پیگیري می-78 
   گردد.؟
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آئین نامه اجرائی قانون ، رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع  8ماده  1مطابق تبصره ج)
  . عهده هیاتهاي محل ماموریت است شده است بر

  

   آیا صدور چک بالمحل تخلف اداري محسوب می شود؟-79 

صدور چک بالمحل فی نفسه یک از موضوعات تخلفات اداري محسوب نمی گردد و قابل طرح ورسیدگی در ج)
باشد ، مگر اینکه صادر کننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد وانگیزه  هیاتها نمی

مانند مراجعه طلبکاران به محیط ادار )باشد و فعل وي داراي آثار سوء اداري و اجتماعی  داشته خدعه و فریب
باشد در غیراینصورت می تواند ازمصادیق اعمال و  )موضوع در اداره و اجتماع  ي و محل کار کارمند و انعکاس

  .__یدگی می گرددتحت همین عنوان ابالغ اتهام و رس رفتار خالف شئون شغلی یا اداري محسوب و

  
 

 
  
  
 2ماده  )مدت عضویت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت هاي بدوي و تجدید نظر چند سال است؟  - 1

 هیچ کدام سال   3هردو سال   5اصلی سه سال ـ علی البدل یک سال  هر دو   )قانون 

ک از مقامات زیر حق اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمندان متخلف زیر ی کدام -٢
 مجموعه خود را دارد ؟ 

مدیر کل   )قانون  12ماده  )
معاون وزیر روساي ادارات 

 استانداران 

صرف دیگري بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی کسی که مالی را از ت -٣
   متصرف می شود  سرقت تصرف عدوانی مزاحمت ممانعت از حق 

   تستی   سواالت

   قوانین   و   مقررات   رسیدگی   به   تخلفات   اداري  
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اگر آراء قطعی هیأت ها به دالیلی نقض یا ابطال گردد پرونده متهم در کدام هیأت مجدداً مورد  - ٤
هیأت   )دستورالعمل هیأت عالی نظارت 4ماده  1مستنبط از تبصره  )رسیدگی و صدور رأي قرارمی گیرد ؟ 

   عالی نظارت  

 هیأت مرکزي گزینش 

  تجدید نظر هیأت هم عرض حسب مورد بدوي یا

 گزینه الف و ب صحیح است   

مشتکی عنه ، مربوط –شکواییه   کدام گزینه در خصوص امور حقوقی و کیفري صحیح می باشد؟   -٥
خواهان و خواهان و خوانده مربوط به امور حقوقی  به امور حقوقی  خواهان و خوانده، مربوط به امور کیفري 

 مشتکی عنه مربوط به امور کیفري 

آیین نامه  1تبصره ماده  )هیأت ها به تخلفات کدام دسته از کارمندان زیر می توانند رسیدگی نمایند؟ -٦
 رسمی ـ ثابت ـ قراردادي    )دگی به تخلفات ادارياجرایی قانون رسی

قراردادي ـ پیمانی ـ دایم  آزمایشی ـ 
 گزینه الف و ب رسمی ـ قراردادي  

اگر دبیر یا آموزگار یا هنر آموز و یا هر کسی که وظیفه تدریس را به عهده دارد و یا مدیر و دیگر  -٧
ه واقعی دانش آموز را براي او منظور نکند مرتکب عوامل اجرایی مرتبط با ثبت و ضبط نمرات مدارس ، نمر

دادن نقض مقررات مربوطه   )قانون رسیدگی به تخلفات اداري 8ماده  28بند )کدام تخلف اداري شده است ؟ 
 اعمال غرض  تبعیض نمره بر خالف ضوابط  

یا ترك عمل که مغایر با شئونات شغلی یا اداري مستخدم دولت است   لهرعم-8
 ایجاد نارضایتی در ارباب ورجوع  ایراد تهمت وافترا 

تسامح در رفتار خالف شئون شغلی واداري  
 حفظ اموال 

از تاریخ صدور    )قانون  4ماده  )آراء قطعی هیأت از چه زمانی الزم االجراء است ؟  -٩
 ز تاریخ تشکیل پرونده  هیچ کدام ااز تاریخ ابالغ  
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.......... کارمندي است که به علت ارتکاب یک یا چند تخلف اداري ، پرونده وي در  -١٠
   )دستور العمل هیأت عالی نظارت 5ماده  )هیأت مطرح و در جریان رسیدگی باشد. 

 متخلف   محکوم علیه  مجرم  متهم 

مدیر کل رسیدگی به اتهام کدام یک از کارمندان زیر در صالحیت هیأت بدوي مرکز می باشد؟  -11
 معاونین مدیر کل مدیر ارزیابی /حراست   مدیر هسته گزینش 

قانون  4ماده )صالحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با کدام مرجع زیر است؟-12
 دایره حقوقی هیأت بدوي  کارگزینی اداره کل  شوراي حل اختالف دادگستري    )

کارمندي که بیش از دو ماه غیبت غیر موجه متوالی یا چهار ماه متناوب غیبت غیر موجه داشته و به محل کار -13
داري و بر قانون رسیدگی به تخلفات ا 9بند ي ماده  )خود حضور نیابد مستحق کدام مجازات اداري است ؟ 

 انفصال دائم اخراج  بازخرید خدمت  بازنشستگی اجباري    )اساس رویه مشابه عملی هیأت هاي بدوي 

تبصره ماده )استفاده نکردن از گروه تحقیق ، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی و صدور رأي ..... -14
  نمی باشدمی باشد   )آیین نامهاجرایی قانون  14

نظارت الزم االتباع است  به نظر هیأت عالی 
 تشخیص مدیر کل عمل می شود 

 )تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون به عهده کدام مرجع است ؟ -15
 بازرسی  حراست هیأت رسیدگی کننده  کارگزینی دستگاه مربوطه    )آیین نامه اجرایی قانون 20ماده

تصاحب نامشروع و غیر قانونی مال متعلق به دولت توسط ماموریکه حسب وظیفه قانونی آن مال به او -16
 اخاذي رشوه   اختالس سپرده شده است  

   ارتشاء 

اثر تبعی  2غیبت غیر موجه عالوه بر مجازات اداري توسط هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري داراي -17
اقدام کارگزینی پس از اعمال مجازات هیأت  )رمند اعمال می شود عبارتند از : است که توسط اداره متبوع کا

   )در خصوص غیبت غیر موجه 

   عدم پرداخت حقوق ایام غیبت  
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عدم احتساب سوابق ایام غیبت توسط کارگزینی ادارات اعمال می شود  
 گزینه الف و ب صحیح است تنزل رتبه شغلی  

آیین نامه  19تبصره ماده  )در صورت درخواست کتبی متهم براي دفاع حضوري هیأت چه تکلیفی دارد ؟ -18
   )اجرایی قانون 

هیأت موظف است یک بار وي را براي حضور در جلسه دعوت کند  
 هیأت تکلیفی ندارد  

هیأت مراتب را از دفتر هماهنگی استعالم نظر به عمل می آورد  
 ج صحیح است  گزینه هاي الف و

کدام یک از موارد زیر جزء تخلفات اداري محسوب می شود؟  -19
دادن نمره یا امتیاز بر خالف ضوابط  سوء استفاده از مقام یا موقعیت 

 هر سه مورد اداري رعایت نکردن حجاب اسالمی  

دور آراي غیر بالتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در مواد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت ها یا ص-20
از سوي هیأت هاي بدوي و نیز در موارد نقض آراء قطعی در دیوان عدالت اداري یا  )قابل تجدید نظر  )قطعی 

 هیأت عالی نظارت 

 ....... 

صحیح   )یین نامه اجرایی قانونآ 03ماده  )
 مجوزي ندارد  است  

پس از تجویز دفتر هماهنگی وزارت متبوع مورد اشکال است  با 
 نظر هیأت عالی نظارت صحیح است 

 
  

   ٢ نمونھ  
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دبیر خانه هیأت عالی نظارت موظف است از طریق بازرسی خود در کلیه دستگاه هاي مشمول ، کارمندان -1
آئین نامه هیأت عالی  9ماده  )معرفی نماید . متخلف را حسب مورد براي رسیدگی به پرونده آنها به ......

   حراست هیأت هاي مربوط شوراي حل اختالف    دادگاه صالح  )نظارت 

آیین نامه اجرایی قانون  37ماده  )کدام یک از ترکیب هیأت عالی نظارت خارج است ؟ -2
 سه نفر از نمایندگان وزراء    )

   نده از قوه قضائیه  یک نماینده از مجلس شوراي اسالمی  یک نمای

 یک نماینده از معاونت برنامه ریزي ریاست جمهوري 

 )وظیفه خود را خوب انجام نمی دهد  )کارمندي که در محل کار خود حضور دارد اما کم کاري می کند -3
تعطیل محل خدمت در   )قانون رسیدگی به تخلفات اداري  8ماده  14بند  )مرتکب کدام تخلف زیر می شود ؟ 

 اوقات مقرر اداري  

غیبت کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده  
 غیر موجه  

 ترك محل خدمت در اوقات مقرر اداري 

مستنداً به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان  )حداقل زمان رسیدگی پرونده ها در هیأت چه مدت است ؟ -4
دو ماه سه ماه   )قانون رسیدگی به تخلفات اداري  13ماده  3و تبصره  25/6/80ـ  204عدالت اداري به شماره 

 یک ماه 

 مهلت معین ندارد به غیر از موردي که کارمند متهم آماده به خدمت می شود حداکثر تا سه ماه 

  
اجرایی  آیین نامه 21مفاد ماده  )رعایت کدام یک از موارد زیر در صدور رأي اجتناب ناپذیر است ؟ -5

 مالحظه اسناد و مدارك موجود پرونده ـ موقعیت و سوابق کارمند  توجه کامل به مدافعات متهم    )قانون 

ان سوء نیت ، میزان زیان وارده به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی  دقفوجود یا 
 همه گزینه ها صحیح است 
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روز باشد باید گواهی پزشکی را تا چه مدت  10ز اگر کارمند شاغل بیمار شود و گواهی پزشک معالج او کمتر ا-6
اولین روز پس از اولین روز بیماري    )آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت  )به محل خدمت ارائه نماید ؟ 

 مراجعت  

هر وقت که خودش بخواهد ارائه دهد  تا پایان 
 روز دهم 

را به مافوق ارائه نمی دهد مرتکب کدام تخلف مدیر مدرسه اي که گزارش تخلف کارمند زیر مجموعه خود -7
 شده است 

نقض قوانین و   )قانون رسیدگی به تخلفات اداري  8ماده  15بند  )؟
   مقررات  تبعیض یا اعمال غرض  

سهل سهل انگاري در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر  
 انگاري در انجام وظایف محوله 

 5ه داممستفاد از  )رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان حوزه هر استان در کدام مرجع انجام می گیرد ؟ -8
   )آیین نامه اجرایی قانون 

   هیأت تجدید نظر مستقر در وزارتخانه  دادگستري استان  هیأت عالی نظارت  

 هیأت مستقر در اداره کل مربوطه استان 

  )قانون  10ماده )ت بدوي قابل تجدید نظر می باشد ؟ کدام مجازات صادره از هیأ-9
 انفصال موقت  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی  

محرومیت از انتصاب به پست هاي حساس ومدیریتی  کسر 
 حقوق و فوق العاده شغل 

در مواردي که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است هر گونه تصمیم گیري نسبت به حاالت --10
دفتر   )آیین نامه اجرایی قانون  16تبصره ماده  )استخدامی وي منوط به کسب نظر کدام مرجع است ؟ 

 اداره امور اداري  هماهنگی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري وزارت متبوع  
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رزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  هسته اداره ا
 گزینش 

  
قانون صادره  19جزوه بایسته هاي ماده )کدام گزینه زیر، جزء اعمال و رفتار خالف شئون شغلی می باشد ؟ -11

   )از دفتر هماهنگی

ایجاد مزاحمت براي زنان و اطفال  ارتباط 
 روع  شمنا

 هیج کدام گزینه الف و ب صحیح است  

 مهلت دعوي دارنده چک علیه ظهرنویس در شهرستان ........... و خارج از شهرستان .............. می باشد  -12

  20– 10 

  45-15 

  25-30 

 20-30 

مستنبط از  )انواع آرائ هیأت کدامند ؟ کدام رأي پس از ابالغ به محکوم علیه باید فوراً به اجرا در آید ؟-13
 ماده 

   )قانون رسیدگی به تخلفات اداري 10

 ـ انفصال موقت   )قابل پژوهش ـ قطعی)

   ـ تنزل مقام   )قطعی ـ قابل پژوهش)

 ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت   )قطعی ـ قابل پژوهش)

 ـ اخراج  )قابل پژوهشـ قطعی )

 قبطبرساند عمل وي من اگر معلم سئواالت امتحانی را قبل از برگزاري امتحان به اطالع دانش آموزان-14
 :  )است با 
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دادن نمره بر خالف ضوابط    )تخلفات اداري  8رویه عملی هیأت ها در تطبیق فعل کارمند با ماده 
 هیچ کدام   دادن امتیاز غیر واقعی  افشاي سئواالت امتحانی  

 10استنباط از ماده  )؟ نمی باشد کدام مجازات صادره از هیأت بدوي قابل تجدید نظر -15
 اخراج از خدمت    )قانون 

 تنزل مقام  انفصال دائم از خدمات دولتی  

 تغییرمحل جغرافیایی خدمت 

 )هرگاه کارمند اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر قانون نماید دلیل دیگري براي اثبات آن ...-16
 الزم نیست  الزم است    )نظارت  دستورالعمل هیأت عالی 4ماده 

 الزامی است سناداستماع شهادت شهود ضروري است  ارائه 

  
آیا هیأت ها براي دستیابی به حقیقت در زمینه اتهام عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد متهم یا شاکی -17

جاز نمی باشند  م  )دستورالعمل هیأت عالی نظارت  28مفاد ماده  (می توانند تحقیق یا اقدام دیگر داشته باشند. 
   دنتمجاز هس

 با دستور مدیر کل مربوطه اقدام می کنند  پرونده را به هیأت همعرض ارجاع می دهند 

هیأت بازسازي نیروي انسانی در چه سال هایی رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت را بر عهده داشت ؟ -18
   60لغایت  58  )تاریخچه تشکیل هیأت ها ارسالی از دفتر هماهنگی )

 هیچ کدام   62لغایت  60     72لغایت  64

رسیدگی به اتهام کدام یک از کارمندان زیر در صالحیت هیأت بدوي مرکز می -19
 معاونین مدیر کل مدیر ارزیابی /حراست   مدیر هسته گزینش مدیر کل باشد؟  

دستورالعمل هیأت عالی  47مستفاد از ماده )کدام رأي پس از ابالغ فورافوراً باید اجراء شود ؟ -20
 سواالت آزمون   اخراج از دستگاه متبوع  هیچ کدام تنزل مقام انفصال موقت   ) نظارت
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قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و... مجمع  5ماده  )کدام یک به معناي اختالس است؟ -1
   )تشخیص مصلحت نظام 

تصاحب یا برداشت مال منقول یا وجه نقد سپرده شده به کارمند دولت به نفع خود یا 
اغفال دیگران از طریق امیدوار کردن آنان به امور واهی و بردن مال آنها  ربودن دیگري  

 م مال دیگري بطور پنهانی  هیچ کدا

ه عهده دارد و یا مدیر و دیگر عوامل اگر دبیر یا آموزگار یا هنر آموز و یا هر کسی که وظیفه تدریس را ب-2
اجرایی مرتبط با ثبت و ضبط نمرات مدارس ، نمره واقعی دانش آموز را براي او منظور نکند مرتکب کدام 

دادن نمره نقض مقررات مربوطه   )قانون رسیدگی به تخلفات اداري 8ماده  28بند )تخلف اداري شده است ؟ 
 اعمال غرض  تبعیض بر خالف ضوابط  

دستورالعمل هیأت عالی  43ماده  )موارد قصور، از کیفیات ........... مجازات محسوب می شود . -3
 کمتر از حداقل   مخففه  غیر قابل تأثیر  مشدده    )نظارت 

کدام یک از مقامات زیر می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت رسیدگی ارجاع شده حداکثر تا -4
 استانداران شهردار تهران  وزراء     )قانون 13ماده )سه ماه آماده به خدمت نمایند ؟ 

   همه گزینه ها صحیح است 

آئین نامه اجرایی قانون  12ماده  )کدام یک از شرایط عضویت در گروه تحقیق می باشد ؟ -5
 متاهل ـ عامل به احکام اسالم    )

سال سن ـ معتقد به نظام جمهوري اسالمی و اصل والیت فقیه   25متعهد ـ 
سال سن ـ متعهد ـ عامل به احکام اسالم ـ معتقد به والیت فقیه   30متاهل ـ 

 گزینه هاي الف و ب صحیح است 

قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد  هر عمل و ترك عملی که در -6
 افترا

 تهمت توهین جرم 
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آیین نامه اجرایی  2ماده  )محل استقرار هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري کدام است ؟ -7
 مرکز استان    )قانون 

مرکز مرکز هیأت عالی نظارت  
 وزارتخانه  امور اداري اداره کل 

قانون  4ماده )آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ............ قطعی و الزم االجراء است؟ -8
 ابالغ صدور   )

 درخواست هیچ کدام 

چنانچه کارمند پس از صدور رأي هیأت بدوي تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدید شود -9
دستورالعمل  17تبصره ماده  )باشد ؟  رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید وي در صالحیت کدام هیأت می

 هیأت مرکزي  هیأت عالی نظارت  هیأت بدوي ذیربط هیأت تجدید نظر    )هیأت عالی نظارت 

دستور العمل هیأت عالی  24ماده  2تبصره  )اجبار و اکراه به اقرار، ........... است . -10
 جایز  الزم    ممنوع    )نظارت 

   ضروري 

روز باشد باید گواهی پزشکی را تا چه  10اگر کارمند شاغل بیمار شود و گواهی پزشک معالج او کمتر از -11
اولین روز اولین روز بیماري    )آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت  )مدت به محل خدمت ارائه نماید ؟ 

   پس از مراجعت  

هر وقت که خودش بخواهد ارائه دهد  تا پایان 
 دهم روز 

دستورالعمل هیأت عالی  45ماده  )اصالح یا تغییر آراي هیأت ها در کدام مورد امکان پذیر است ؟ -12
اگر هیأت صادر کننده به اکثریت آراء تشخیص دهد حکم صادره از نظر موازین قانونی مخدوش   )نظارت 

 می باشد  
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منتهی به حکم برائت شده باشد و هیأت با در صورتی که تخلف کارمند به عنوان جنبه جزایی در مرجع قضایی 
 اکثریت آراء موافق اصالح یا تغییر رأي باشد  

 در صورتی که وزیر دستگاه مغایرت مفاد حکم را با موازین قانونی از دیوان عدالت اداري درخواست نماید  

 گزینه هاي الف و ب صحیح است 

اعمال تنبیه بدنی دانش آموز توسط آموزگار یا دبیر یا هنر آموز و دیگر عوامل اجرایی مدارس منطبق با -13
نقض مقررات نارضایتی در ارباب رجوع    )آئین نامه اجرایی مدارس )کدام یک از تخلفات اداري است ؟ 

 مربوطه  

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی  هیچ کدام 

آیین نامه اجرایی  31ماده  )فوت متهم موجب .......... رسیدگی و صدور رأي می شود . -14
 توقف  مادامه رسیدگی تسریع برائت مته  )قانون 

اعضاي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري را در چه صورتی می توان در رابطه با آراء صادره تحت تعقیب -15
   )ونقان 22ماده  1تبصره  )قضائی قرار داد ؟ 

در در صورت صدور رأي بر اساس قانون مجازات اسالمی  
 در صورت قرابت با متهم  صورت اثبات غرض مجرمانه  

 در صورت عدم مهلت دفاع به متهم و عدم استماع و اظهارات متهم 

وظیفه خود را خوب انجام نمی دهد  )کارمندي که در محل کار خود حضور دارد اما کم کاري می کند -16
تعطیل محل خدمت در  )قانون رسیدگی به تخلفات اداري  8ماده  14بند  )تکب کدام تخلف زیر می شود ؟ مر)

 اوقات مقرر اداري  

  کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده  
 غیبت غیر موجه  

 ترك محل خدمت در اوقات مقرر اداري 
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فات لخجلسات مبتذل و مستهجن از مصادیق کدام یک از تشرکت کارمند در محفل قمار و شراب خواري و -17
اعمال و رفتار خالف شئون شغلی  هتک حرمت    )صادره از دفتر هماهنگی 19با یسته هاي ماده  )اداري است ؟

 اعمال غرض   نقض مقررات مربوطه  

مجدداً مورد رسیدگی و اگر آراء قطعی هیأت ها به دالیلی نقض یا ابطال گردد پرونده متهم در کدام هیأت -18
هیأت عالی نظارت    )دستورالعمل هیأت عالی نظارت 4ماده  1مستنبط از تبصره  )صدور رأي قرارمی گیرد ؟ 

 هیأت مرکزي گزینش  

هیأت هم عرض حسب مورد بدوي یا تجدید نظر  گزینه 
 الف و ب صحیح است 

شد؟  کدام گزینه در خصوص مجازاتهاي تخلفات اداري صحیح نمی با-19
انفصال موقت از یک ماه تا یک سال  توبیخ کتبی با درج در پرونده اخراج از 

 یک تا پنج سال حبس دستگاه متبوع  

از   )قانون 4ماده  )آراء قطعی هیأت از چه زمانی الزم االجراء است ؟ -20
 از تاریخ تشکیل پرونده  هیچ کدام از تاریخ ابالغ  تاریخ صدور  

  
 سواالت آزمون 

  
سه   )آیین نامه اجرایی قانون  37ماده  )کدام یک از ترکیب هیأت عالی نظارت خارج است ؟ -1

 نفر از نمایندگان وزراء  

یک نماینده از مجلس شوراي اسالمی  یک نماینده از 
 قوه قضائیه  

 یک نماینده از معاونت برنامه ریزي ریاست جمهوري 

هیأت بازسازي نیروي انسانی در چه سال هایی رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت را بر عهده داشت ؟  -2
   60لغایت  58  )تاریخچه تشکیل هیأت ها ارسالی از دفتر هماهنگی )
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     72لغایت  64

 هیچ کدام   62لغایت  60

    )دستورالعمل هیأت عالی نظارت  47ماده  )آثار و تاریخ اجراي رأي از چه زمانی است ؟ -3
   از تاریخ ابالغ رأي قطعی از تاریخ صدور  از تاریخ تشکیل پرونده  از تاریخ وقوع تخلف  

رویه  )اگر کارمندي در محل کار خود با استعمال الفاظ رکیک موجب تحقیر همکار خود شود عمل وي : -4
هم جرم و هم تخلف فقط تخلف اداري است    )فات اداري تخل 8عملی هیأت ها در تطبیق فعل کارمند با ماده 

 فقط جرم است  تخلفی محسوب نمی شود است  

اگر آراء قطعی هیأت ها به دالیلی نقض یا ابطال گردد پرونده متهم در کدام هیأت مجدداً مورد رسیدگی و -5
هیأت عالی نظارت    )ی نظارتدستورالعمل هیأت عال 4ماده  1مستنبط از تبصره  )صدور رأي قرارمی گیرد ؟ 

 هیأت مرکزي گزینش  

هیأت هم عرض حسب مورد بدوي یا تجدید نظر  گزینه 
 الف و ب صحیح است 

 )کدام یک از مقامات زیر حق اعمال مجازات توبیخ کتبی کارمندان متخلف زیر مجموعه خود را دارد ؟ -6
   )قانون  12ماده 

روساي دانشگاه ها استانداران 
  کلمدیر 

 هر سه مقام در صورت تفویض وزیر مربوطه 

ابالغ راي طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید ودر هر صورت فاصله راي وابالغ آن -7
 نباید از...........روز تجاوز نماید.  

 25 

 30 

 45 

 15 

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) آزمون دادن و  –فروش فایل )ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            37 
 

لت اداري را شکایت به دیوان عدا ---کلیه هیأت ها مکلفند در متن آراي قطعی صادر شده مهلت -8
 . )تصریح کنند 

یک   دو ماهه  سه ماهه   )آیین نامه اجرایی قانون  27ماده 
 روزه  20ماهه  

خلف ت ممدیر مدرسه اي که گزارش تخلف کارمند زیر مجموعه خود را به مافوق ارائه نمی دهد مرتکب کدا-9
 شده است 

نقض   )قانون رسیدگی به تخلفات اداري  8ماده  15بند  )؟
 قوانین و مقررات  تبعیض یا اعمال غرض  

 سهل انگاري در انجام وظایف محوله   سهل انگاري در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر  

 4ماده  )هرگاه کارمند اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر قانون نماید دلیل دیگري براي اثبات آن ...-10
 الزم نیست  الزم است    )نظارت  دستورالعمل هیأت عالی

استماع شهادت شهود ضروري است  ارائه 
 اسناد الزامی است 

 ) کسر حقوق و فوق العاده شغل .......) 9در صورتی که که کارمند در طول تحمل مجازات بند ج ماده -11
   )دستورالعمل هیأت عالی نظارت 40ماده  )فوت شود اعمال مجازات یاد شده چگونه خواهد بود؟ 

اعمال مجازات متوقف می شود و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده 
 مجازات یکجا اجراء می شود تقسیط می شود   می شود

 پس از أخذ تضمین متوقف می شود 

  )قانون  10استنباط از ماده )کدام یک از مجازات زیر قطعی محسوب می شود ؟ -12
 ق و فوق العاده شغل  انفصال موقت  کسر حقو

 يگزینه ها  )رتبه شغلی فعلی  )تنزل گروه 
 لف و ج صحیح است ا
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دستورالعمل هیأت  13ماده  )هیأت تجدید نظر در کدام یک از موارد زیر شروع به رسیدگی می کند ؟ -13
  )عالی نظارت

   

 نقض آراء هیأت هاي تجدید نظر توسط دیوان عدالت یا هیأت عالی نظارت به عنوان هیأت همعرض  

رأي هیأت بدوي قابل تجدید نظر باشد و محکوم علیه در ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر 
 می باشد   2و  1نماید  رسیدگی تجدید نظر مشمول گزینه هاي 

 مجوز هیأت عالی نظارت شروع به رسیدگی می کند  هیأت تجدید نظر فقط با

جلسات هیأت عالی نظارت با حضور حداقل ........... از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آنان با نظر -14
 3ـ  3  )آیین نامه هیأت عالی نظارت* 2ماده  )موافق اکثریت .... اعضاء حاضر جلسه معتبر خواهد بود . 

 نفر  

 نفر   3ـ  2

   نفر   3ـ  5

  نفر  4ـ  4

اخطار کتبی   )قانون  10ماده )کدام مجازات صادره از هیأت بدوي قابل تجدید نظر می باشد ؟ -15
 انفصال موقت    بدون درج در پرونده استخدامی  

محرومیت از انتصاب به پست هاي حساس ومدیریتی  کسر 
 حقوق و فوق العاده شغل 

 26دهام )مکلف به ارسال اسناد و مدارك به هیأت هستند موجبی براي......عدم اعالم پاسخ مراجعی که -16
   )دستور العمل هیأت عالی نظارت 

توقف رسیدگی و صدور رأي نخواهد بود  مختومه 
 شدن پرونده خواهد بود  

  توقف رسیدگی و عدم صدور رأي نخواهد بود  
 گزینه هاي ب و ج صحیح است 
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در صورت مفتوح بودن پرونده در هیأت بدوي و تجدید نظر ، احراز تخلف با کدام یک از مراجع زیر است ؟ -17
 تبصره  )

   )قانون 9ماده  4

ارزیابی عملکرد اداره متبوع 
 کارمند 

گروه هیأتی که به پرونده رسیدگی می کند  
 تحقیق 

 8رویه عملی هیأت ها در تطبیق فعل کارمند متهم با ماده  )سه مورد از تخلفات محض اداري را نام ببرید ؟ -18
  )تخلفات اداري 

 افتراء ـ تأخیر ورود ـ استعمال مواد مخدر  

تعجیل خروج از محل خدمت ـ غیبت غیر موجه ـ سهل انگاري در انجام وظایف محوله  
ج  توهین ـ دادن نمره بر خالف ضوابط ـ رعایت نکردن حجاب اسالمی  گزینه الف و

 صحیح است 

اي بدوي و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعالم کدام یک از موارد ذیل شروع به رسیدگی می ه هیأت-19
سرپرستان اداري ـ مدیران ـ بازرس هاي هیأت عالی نظارت    )آیین نامه اجرایی قانون  15ماده )کنند ؟

 اشخاص  

اشخاص ـ مدیران ـ سرپرستان اداري ـ مدیر کل دادگستري  
 گزینه الف و ب صحیح است 

 6ماده  )نمی باشد ؟ کدام یک از شرایط عضویت در هیأت هاي بدوي و تجدید نظر -20
 تأهل سال سن   25حداقل تدین به دین مبین اسالم  عمل به احکام اسالم    )قانون 

    

  نمونه سواالت برنامه درس ملی  
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ساماندهی محتوا و آموزش حوزه کار وفن آوري در پایه هاي اول تا سوم دوره ابتدایی چگونه خواهد بود؟ در قالب پروژه و بر  -1
 اساس نیازها 

 در قالب پروژه و براساس استعدادها و عالیق 

در پایه هاي اول تا  هاي یادگیري ارائه می شودمهارت هاي مربوط به کار به صورت تلفیقی با سایر حوزه 
 سوم ابتدایی کار و فن آوري چندان فعال نیست 

  

 عالوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت هاي خارج از کالس اختصاص می یابد؟  ۲

 ساعت   90
 

  ساعت 50

 ساعت  70
 

 ساعت  80

  

؟ امکان درك و تفسیر –ی باشد من کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهاي یاددهی یادگیري ۳
فرصت   پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگري تقویت می کند 

  منعکس می کندبه صورت منعطف و مستمر اهداف را الزم را براي پیوند نظر و عمل فراهم می کند 

  

 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟  ۴

  1۳90آذرماه –شوراي عالی آموزش وپرورش 

  

شوراي عالی آموزش  1۳90آذرماه –شوراي عالی انقالب فرهنگی  
آذرماه –شوراي عالی انقالب فرهنگی   1۳91آذرماه –وپرورش 

1۳91  
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در الگوي هدف گذاري برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟ ارتباط دانش آموز با  5
ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم  ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقتخود ـ خدا ـ خلق ـ اخالق 

 ـ علم ـ عمل ق ـ عمل ـ اخالق ارتباط دانش آموز با  خود ـ خل

  

ام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟ آفرینش انسان؛ هدفمند کد ۶
جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است 

انسان داراي نیازهاي گسترده و   علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد  مداوم است
 متنوعی است 

 
  

 آموزش مهارت هاي پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیري می باشد؟  ٧

مهارت هاي زندگی کار و فن آوري 
 مطالعات اجتماعی 

  آداب و مهارت هاي زندگی و بنیان خانواده

  

 از گزینه هاي زیر می باشد؟  مربوط به کدام یک» اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظالت ومشکالت مسلمانان« ٨

ارزش هاي مربوط به جامعه وکشور ارزش هاي مربوط 
ارزش هاي به جامعه جهانی ارزش هاي مربوط به خلقت 

  مربوط به امت اسالمی

  

 عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه هاي درسی و تربیتی می باشد؟:  ٩

منطقه اي؛ ملی و جهانی در  -زهاي گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی برنامه هاي درسی و تربیتی باید به نیا«
  جامعیت  تقویت هویت ملی »  کلیه ساحت هاي تعلیم و تربیت تاکید کند

 یادگیري مادام العمر تعادل 

 
 علم تعقل  اخالقرعایت تقواي الهی در تمام شئون زندگی فردي و اجتماعی مربوط به کدام گزینه است؟ ایمان  ١٠
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 رویکرد آموزش زبان هاي خارجی چگونه رویکردي است؟ رویکرد ارتباطی فعال  ١١

رویکرد اجتماعی فعال              رویکرد ارتباطی خود 

  رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانهباورانه 

  

شف فعل خدا؛ دینی است کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟ علم به مثابه ک ١٢

 علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد  همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارندارد دن تحصیل معرفت محدویت زمانی

 

  

   از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟  ١٣

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ   نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی جاه طلبی ـ شیطان ـ دنیا طلبی 
 شیطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبی  شیطان

  

  علوم تجربی کدام گزینه حاصل تالش انسان براي درك واقعیت هاي هستی و کشف فعل خداوند است؟ ریاضیات ١٤

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی حکمت و معارف 
 اسالمی 

  

 یادگیري حاصل تعامل خالق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.  ١٥

 دانش آموز –یاددهنده معلم –یادگیرنده 

محیط –یاد دهنده  محیط هاي متنوع یادگیري–یادگیرنده 
 هاي متنوع یادگیري 

    

 در میان عناصر پنجگانه الگوي هدف گذاري؛ کدام عنصر جنبه محوري دارد؟  -1۶
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 عمل   ایمان علم  تعقل

 
  

چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟ زیرا انسان طبیعتی غیر  ١٧

 زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد  زیرا انسان طبیعتی فعال داردفعال دارد 

 انسان ذاتا نیاز به مدیریت دارد 

  

کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟ مربی جایگاه  ١٨

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره محوري در تحقق اهداف تربیتی دارد 

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود برخورداري از حیا و  اند

 عفت و آراستگی ظاهري و پوشیدن لباس مناسب 

  

آموزش کدام مهارت شایستگی هاي الزم براي خود مدیریتی دانش آموزان در اداره  ١٩

کارو فن  ندگیآداب و مهارت هاي زامور روزمره زندگی را فراهم می کند؟ آداب اجتماعی 

 آوري اخالق و تربیت اسالمی 

  

   در رویکرد گرایی توحیدي، دانش آموز:  ۲0

از اراده و انگیزه برخوردار   امانت الهی و داراي کرامت ذاتی است فطرت الهی در وجود او نهفته است 
  همه موارداست 

  
 گروه اول

  

هاي اول تا سوم دوره ابتدایی چگونه خواهد بود؟ در قالب پروژه و بر ساماندهی محتوا و آموزش حوزه کار وفن آوري در پایه -1
 اساس نیازها 
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 در قالب پروژه و براساس استعدادها و عالیق 

در پایه هاي اول تا  مهارت هاي مربوط به کار به صورت تلفیقی با سایر حوزه هاي یادگیري ارائه می شود
 سوم ابتدایی کار و فن آوري چندان فعال نیست 

  

 عالوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت هاي خارج از کالس اختصاص می یابد؟  ۲

  ساعت    90

   50ساعت 

 ساعت  70 

 ساعت  80

  

؟ امکان درك و تفسیر –ی باشد من کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهاي یاددهی یادگیري ۳
فرصت   پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگري تقویت می کند 

  به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکس می کندالزم را براي پیوند نظر و عمل فراهم می کن 

  

  
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟ شوراي عالی آموزش  ۴

 1۳91آذرماه –شوراي عالی آموزش وپرورش  1۳90آذرماه –شوراي عالی انقالب فرهنگی   1۳90آذرماه –وپرورش 
  1۳91آذرماه –شوراي عالی انقالب فرهنگی  

  

در الگوي هدف گذاري برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟ ارتباط دانش آموز با  5
ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم  ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقتخود ـ خدا ـ خلق ـ اخالق 

 ـ علم ـ عمل ق ـ عمل ـ اخالق ارتباط دانش آموز با  خود ـ خل

  

ام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟ آفرینش انسان؛ هدفمند کد ۶
جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است 
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انسان داراي نیازهاي گسترده و   علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد  مداوم است
 متنوعی است 

 
  

 دافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیري می باشد؟ آموزش مهارت هاي پ ٧

مهارت هاي زندگی کار و فن آوري 
 مطالعات اجتماعی 

  آداب و مهارت هاي زندگی و بنیان خانواده

  

 مربوط به کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟ » اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظالت ومشکالت مسلمانان« ٨

ارزش هاي مربوط به جامعه وکشور ارزش هاي مربوط 
ارزش هاي به جامعه جهانی ارزش هاي مربوط به خلقت 

  مربوط به امت اسالمی

  

 عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه هاي درسی و تربیتی می باشد؟:  ٩

منطقه اي؛ ملی و جهانی در  -برنامه هاي درسی و تربیتی باید به نیازهاي گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی «
  جامعیت  تقویت هویت ملی »  کلیه ساحت هاي تعلیم و تربیت تاکید کند

 ري مادام العمر تعادل یادگی

  
 

 رعایت تقواي الهی در تمام شئون زندگی فردي و اجتماعی مربوط به کدام گزینه است؟  ١٠

  

 علم تعقل  اخالقایمان 

  

 رویکرد آموزش زبان هاي خارجی چگونه رویکردي است؟ رویکرد ارتباطی فعال  ١١
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رویکرد اجتماعی فعال              رویکرد ارتباطی خود 

  رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانهباورانه 

  

کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟ علم به مثابه کشف فعل خدا؛ دینی است  ١٢

 علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد  ابر برخوردارندهمه انسان ها از حقوق ذاتی برارد دن تحصیل معرفت محدویت زمانی

 

  

   از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟  ١٣

  

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی ـ شیطان ـ دنیا طلبی   نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی 
 شیطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبی  شیطان

  
 کدام گزینه حاصل تالش انسان براي درك واقعیت هاي هستی و کشف فعل خداوند است؟  ١٤

  

  علوم تجربیریاضیات 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی حکمت و معارف 
 اسالمی 

  

 یادگیري حاصل تعامل خالق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.  ١٥

  

 دانش آموز –یاددهنده معلم –یادگیرنده 

محیط –یاد دهنده  محیط هاي متنوع یادگیري–یادگیرنده 
 هاي متنوع یادگیري 
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 در میان عناصر پنجگانه الگوي هدف گذاري؛ کدام عنصر جنبه محوري دارد؟  -1۶

    

 ایمان علم عمل  تعقل

  

 چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟  ١٧

زیرا انسان طبیعتی زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد 
  فعال دارد

زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد انسان ذاتا نیاز به 
 مدیریت دارد 

  

وري در تحقق اهداف تربیتی دارد کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟ مربی جایگاه مح ١٨

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود  متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

 برخورداري از حیا و عفت و آراستگی ظاهري و پوشیدن لباس مناسب 

    

آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می  آموزش کدام مهارت شایستگی هاي الزم براي خود مدیریتی دانش ١٩

اخالق و تربیت   کارو فن آوري  آداب و مهارت هاي زندگیکند؟ آداب اجتماعی  اسالمی 

    

 در رویکرد  گرایی توحیدي، دانش آموز:  ۲0

امانت الهی و داراي کرامت ذاتی است فطرت الهی در 
همه وجود او نهفته است از اراده و انگیزه برخوردار است 

  موارد

  

 گروه دوم سواالت 
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آموزش تعامل مسوالنه با جامعه و مسائل آن و نیز ارتقاي شایستگی هاي زندگی فردي و جمعی از کارکردهاي کدام -1
 کار و فن آوري سالمت و تربیت بدنی فرهنگ و هنر  علوم انسانی و مطالعات اجتماعیاشد؟ حوزه تربیت و یادگیري می ب

 
  

همسویی جامعه با برنامه درسی ملی چه نتیجه اي در بر دارد؟ موجبات توسعه و تعالی  ۲
موجبات توسعه و آموزش و پرورش می گردد موجبات توسعه و تعالی مدرسه می گردد 

 موجبات توسعه و تعالی دانش آموز می گردد    تعالی جامعه می گردد

    

علوم کدام گزینه حاصل تالش انسان براي درك واقعیت هاي هستی و کشف فعل خداوند است؟ ریاضیات  ۳
  تجربی

 علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

 حکمت و معارف اسالمی 

  

 رویکرد برنامه هاي درسی وتربیتی .......است.  ۴

دانش آموز  فطرت گرایی توحیديفطرت گرایی 
 محوري فطرت گرایی و حقیقت جویی 

  

   تعقلجزو کدام یک از عناصر پنجگانه محسوب می شود؟ ایمان » تدبر در نظام خلقت و شگفتی هاي آن« 5
 علم عمل 

 

  

عناوین حوزه هاي تربیت و یادگیري شامل کدام گزینه است؟ حکمت و معارف اسالمی  ۶
  همه مواردقرآن و عربی فرهنگ هنر 

  

مسولیت تامین و توسعه محیط یادگیري براي شکوفایی گرایش هاي فطري دانش آموزان برعهده چه  ٧ کسی است؟ 
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 رئیس اداره معلم 

  مدیر مدرسهاولیا دانش آموزان  

  

 یادگیري حاصل تعامل خالق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.  ٨

 دانش آموز –یاددهنده معلم –یادگیرنده 

محیط –یاد دهنده  محیط هاي متنوع یادگیري–یادگیرنده 
 هاي متنوع یادگیري 

    

مبانی هستی  9مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟» خداوند مبدا وغایت هستی است-9«

   مبانی انسان شناختی مبانی معرفت شناختی مبانی ارزش  شناختی  شناختی

  
 

ارزش توجه به حقوق همسر و فرزندان، مربوط به کدامیک از ارزش ها می باشد؟ ارزش هاي مرتبط با خدا  ١٠

 ارزش هاي مرتبط با خود  هاي مرتبط با خلق

  
 ارزش هاي مرتبط با خلقت 

  

در رویکرد فطرت گرایی توحیدي کدام گزینه زمینه ساز رشد عقالنی؛ ایمانی؛ علمی؛ عملی و اخالقی دانش  ١١

 محتوا   محیط یادگیري  مدیرمدرسه       معلمآموزان است؟ 

  

 این عبارت» عالیق و نیاز هاي متربیان و محدوده اهداف تعلیم و تربیت در دوره هاي مختلف تحصیلی متفاوت است-1۲«
مبانی انسان    مبانی روان شناختیمربوط به کدام گزینه می باشد؟ مبانی هستی شناختی مبانی دین شناختی 

 شناختی 
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کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟ آفرینش انسان؛ - ١٣

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است 

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد انسان داراي نیازهاي گسترده و  حرکت مداوم استو 

 متنوعی است 

  
        )معلم )مربیدانش آموز -...... یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است. ١٤

 مدیر مدرسه کارشناس اداره 

  

یا؛ برانگیزاننده با بهره گیري از ظرفیت هاي نظام هستی؛ محیطی امن؛ منعطف؛ پو« ١٥

این » و غنی را براي پاسخگویی به نیازها؛ عالیق و ویژگی هاي دانش آموزان تدارك می بیند

 محتوا  محیط یادگیري )عبارت مربوط به کدام گزینه است؟ مدیر مدرسه معلم )مربی

    

 برنامه هاي درسی و تربیتی می باشد؟: عبارت زیر نشانگر کدام یک از اصول ناظر  -1۶

و ارزش هاي اسالم ناب محمدي  تمامی اجزا و عناصر برنامه هاي درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبناي توحیدي و اصول «
 تقویت هویت ملی جامعیت  دین محوري» باشد ))ص

 اعتبار نقش مرجعیت معلم 

  

 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟  ١٧

شوراي عالی انقالب  1۳90آذرماه –شوراي عالی آموزش وپرورش 
آذرماه –شوراي عالی آموزش وپرورش  1۳90آذرماه –فرهنگی  

  1۳91آذرماه –شوراي عالی انقالب فرهنگی   1۳91

  

 کدام گزینه جزو مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود انسان فطرتی الهی دارد  ١٨
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حقیقت انسان روح  فعل و آیت خداوند استنظام آفرینش 
 است 

 سنت هاي الهی بر زندگی انسان حاکم است 

    

توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه هاي تربیتی می باشد؟ تربیت و  ١٩

اعتقادات اسالمی  گزینه  تربیت و یادگیري  تربیت و یادگیري قرآن و عربییادگیري حکمت و معارف اسالمی 

   الف و ج 

  
 

مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی مبتنی بر چه موضوعی می باشد؟  مبانی نظري برنامه درسی  ۲0
 چشم انداز برنامه هاي درسی مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش  مبانی نظري سند تحول بنیادینملی 

 گروه سوم سواالت

  

کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهاي یاددهی یادگیري نمی باشد  امکان درك و  1
تفسیر پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگري تقویت می کند 

 به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکسفرصت الزم را براي پیوند نظر و عمل فراهم می کند 
  می کند

  

جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیري می باشد؟  )درك موقعیت و فراموقعیت و عناصر آن در ابعاد مختلف )زمان و مکان ۲

 ریاضیات 

 
 جغرافی علوم تجربی  علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

  

یادگیري می باشد؟ فرهنگ و حوزه تربیت و  ماآموزش آداب معاشرت و آداب معیشت و مدیریت زمان در قلمرو کد ۳
 هنر 

 کار و فن آوري تربیت بدنی و سالمت    آداب و مهارت هاي زندگی و بنیان خانواده
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 در دوره متوسطه دوم در حوزه تربیت و یادگیري زبان هاي خارجی، دانش آموزان چه توانایی هایی باید داشته باشند؟  ۴

 ط را بخوانند  بتوانند متن هایی در حد متوس

 بتوانند مفاهیم متن هایی در حد متوسط را درك کنند 

بتوانند متن هایی در حد بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آن ها را دریابند 
  متوسط را به زبان خارجی نوشته و باهم گفتگو کنند

  

توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه هاي تربیتی می باشد؟ تربیت و یادگیري -5
 تربیت و یادگیري اعتقادات اسالمی  گزینه الف و ج  تربیت و یادگیري قرآن و عربیحکمت و معارف اسالمی 

    

 مربوط به کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟ » اناناهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظالت ومشکالت مسلم« ۶

 
ارزش هاي مربوط به جامعه وکشور ارزش هاي مربوط به جامعه جهانی ارزش هاي مربوط به 

  ارزش هاي مربوط به امت اسالمی  خلقت 

    

ارزش هاي مرتبط با دا توجه به حقوق همسر و فرزندان، مربوط به کدامیک از ارزش ها می باشد؟ ارزش هاي مرتبط با خ ٧

 ارزش هاي مرتبط با خود  خلق

 ارزش هاي مرتبط با خلقت 

  

 کدام گزینه جزو ارزش هاي مربوط به خلقت می باشد؟  ٨

همکاري و تعاون و  کمک به حفاظت و توسعه زیست بوم شهري و روستایی و محیط طبیعی
 مشارکت اجتماعی 

احترام؛ احسان و مهرورزي به والدین و اعضاي خانواده حفظ و ارتقاء 
 سالمت و بهداشت 
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کدام گزینه سبب شناخت پیشینه فرهنگی و توانایی هاي فردي و توسعه ظرفیت هاي وجودي و کسب بخشی از  ٩

 دینی تربیت خانوادگی تربیت اجتماعی تربیت  تربیت فرهنگی و هنريشایستگی هاي مورد نیاز براي زندگی می شود؟ 

  

آن جزو کدام یک از عناصر پنجگانه محسوب می ع شناخت حق تعالی؛ صفات؛ افعال و آیات الهی؛ معارف دینی و مناب ١٠

 اخالق  علمشود؟ تعقل ایمان 

  
کدام یک از  مربوط به » انسان موجودي است که استعدادهاي متنوع؛ قابل رشد و تعالی مداوم دارد«این عبارت:  ١١

 مبانی خود شناختی مبانی معرفت  شناختی  مبانی انسان شناختیمبانی برنامه درسی ملی است؟ مبانی هستی  شناختی 

  

 مربوط به کدام گزینه می باشد؟ » ت هستی استآفرینش انسان هدفمند و در هماهنگی کامل با غای«عبارت:  ١٢

مبانی مبانی هستی شناختی مبانی ارزش شناختی 

 مبانی معرفت  شناختی  انسان شناختی

    

مربوط به کدام یک از مبانی » انسان در شناخت هستی و درك موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد«این عبارت:  ١٣

شناختی مبانی هستی  مبانی ارزش  مبانی معرفت شناختیبرنامه درسی ملی است؟ مبانی انسان شناختی 

 شناختی 

  

گیرد؟ سازمان  گیري توسط کدام مرجع انجام می بررسی و تایید راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یاد ١٤

 شوراي عالی انقالب فرهنگی  شوراي عالی آموزش و پرورشپژوهش و برنامه ریزي آموزشی شوراي آموزش و پرورش 

  

 کدام گزینه جزو ارزش هاي مرتبط با خودنمی باشد؟ کسب روزي حالل  ١٥

حفظ عزت نفس و  مشورت و بهره گیري از تجارب بزرگتران
 کرامت انسانی پرهیز از اسراف و زیاده خواهی 
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 در رویکرد فطرت گرایی توحیدي، دانش آموز:  ١٦

امانت الهی و داراي کرامت ذاتی است فطرت الهی در وجود او نهفته است از اراده و انگیزه 
    همه مواردبرخوردار است 

  

هاي تربیت و یادگیري را فراهم می ه قدمات آموزش بهتر کدام یک از حوزبرگزاري اردوهاي علمی؛ فرهنگی و زیارتی م ١٧
 آورد؟ 

 علوم تجربی  آداب و مهارت هاي زندگی و بنیان خانواده

  
 مطالعات اجتماعی جغرافی 

  

 فعال داردزیرا انسان طبیعتی چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟ زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد  ١٨

 زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد انسان ذاتا نیاز به مدیریت دارد 

  

 در رویکرد و جهت گیري کلی برنامه هاي درسی ملی؛ محتوا باید شامل چه مواردي باشد؟ مبتنی بر ارزش هاي فرهنگی و ١٩

 بیتی باشد رت

دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي باشد برگرفته از یافته هاي علوم 
  مورد الف و ب صحیح استتجربی باشد 

  

مطالعه فرآیندهاي قلمرو حوزه یادگیري علوم تجربی شامل کدام گزینه می باشد؟  ۲0
   همه موارده و انرژي حیاتی و موجودات مطالعه زمین و پیرامون آن مطالعه تغییرات ماد

  
 گروه چهارم سواالت 

  1مربوط به کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟» اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظالت ومشکالت مسلمانان-1«
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ارزش هاي مربوط به جامعه وکشور ارزش هاي مربوط 
ارزش هاي به جامعه جهانی ارزش هاي مربوط به خلقت 

  مربوط به امت اسالمی

  

 آموزش مهارت هاي پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیري می باشد؟  ۲

 مهارت هاي زندگی کار و فن آوري مطالعات اجتماعی 

    آداب و مهارت هاي زندگی و بنیان خانواده

  

مثابه کشف باشد؟ علم به  کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی ۳
برابر  همه انسان ها از حقوق ذاتی فعل خدا؛ دینی است تحصیل معرفت محدویت زمانی ندارد 

 علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد  برخوردارند

  

 در رویکرد فطرت گرایی توحیدي، دانش آموز:  ۴

  
امانت الهی و داراي کرامت ذاتی است فطرت الهی در 

همه وجود او نهفته است از اراده و انگیزه برخوردار است 
  موارد

  

 فرآیند تربیت باید به گونه اي باشد که:  5

طی آن تفکر و تعقل پرورش یابد طی آن تفکر و اخالق  پرورش 
طی آن تفکر و  طی آن تفکر و تعقل و حکمت  پرورش یابدیابد 

 حکمت  پرورش یابد 

    

 نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش هاي برنامه درسی ملی می باشد؟  ۶
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ارزش هاي مربوط به خلق  ارزش هاي مربوط به خلقتارزش هاي مربوط به جامعه جهانی 
 ارزش هاي مربوط به خدا 

    

کسب مهارت هاي عملی براي زندگی کارآمد و بهره ور جزو کدام یک از حوزه هاي تربیت و یادگیري محسوب می شود؟  ٧

 سالمت و تربیت بدنی فنی و حرفه اي  کار وفن آوري

 فرهنگ و هنر 

  

شري منجر می آموزش کدام یک از حوزه هاي تربیت و یادگیري به دریافت تعامالت فرهنگی و انتقال دستاوردهاي دانش ب ٨

  زبان هاي خارجیشود؟ فرهنگ و هنر زبان و ادبیات فارسی 

 علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

  

 برنامه هاي درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران در راستاي کدام گزینه  طراحی و تدوین شده است؟  ٩

ی در راستاي فرهنگ مدر راستاي فرهنگ و تمدن اسال
 ایرانی وتمدن 

منطقه –در راستاي فرهنگ وتمدن ملی    –ایرانی -در راستاي فرهنگ و تمدن اسالمی 
 اي 

  
 

 خرده نظام عاطفی متشکل از نظام هاي واسطه اي مثل ...... است. - ١٠

  همه مواردغرائز و صفات خلق و خو فرآیندهاي واکنشی اکتسابی 

  
کدامیک از مبانی برنامه درسی ملی به مباحثی درباره شان و جایگاه دین اسالم و مقاصد تربیتی آن اشاره دارد؟  ١١

 مبانی انسان  شناختی  مبانی دین شناختیمبانی ارزش شناختی مبانی هستی شناختی 
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مدارس را مشخص  در مورد برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟ سندي است که نقشه کالن برنامه درسی ١٢
 می کند 

 سندي است که نقشه کالن برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزي درسی کشور را به منظور تحقق
اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمی ایران تعیین و تبین می   

 کند

 ل بنیادین طراحی و تدوین شده است وسندي است که براساس سند تح

 ساله نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران طراحی و تدوین شده است  ۲0سندي است که براساس چشم انداز 

 

  

آموزش کدام مهارت شایستگی هاي الزم براي خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می  ١٣

 ن آوري اخالق و تربیت اسالمی کارو ف   آداب و مهارت هاي زندگیآداب اجتماعی   کند؟ 

  

در طراحی و تولید مواد و رسانه هاي یادگیري و در راستاي تحقق رویکرد برنامه درسی ملی کدام سیاست ها مورد  ١٤
 تاکید می باشد؟ 

تعیین استانداردهاي ملی براي مواد و رسانه ها بهره گیري از فناوري 
رسانه اي مناسب هاي نوین آموزشی تولید محتواي الکترونیکی چند 

  همه موارد

  

جزو قلمرو کدام حوزه » احساس خرسندي و رضایت از هویت اسالمی خود و عالقه و تالش براي حفظ آن-15« ١٥
 تربیت و یادگیري می باشد؟ قرآن و عربی 

فرهنگ و هنر سالمت و  حکمت و معارف اسالمی
 تربیت بدنی 

 
  

ابتداي دوره آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ ابتداي دوره دوم ابتدایی  ١٦

 هیچکدام   ابتداي دوره متوسطه دوم  متوسطه اول
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کدام گزینه سبب شناخت پیشینه فرهنگی و توانایی هاي فردي و توسعه ظرفیت هاي وجودي و کسب بخشی از  ١٧

 تربیت اجتماعی تربیت دینی  تربیت فرهنگی و هنريد نیاز براي زندگی می شود؟ شایستگی هاي مور

کدام گزینه جزو مبانی دین شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟ اسالم دینی است جهانی اجتماعی و  ١٨

  دفاع از مسلمانان تحت ستم و کمک و یاري آنان در حد توان –همه جانبه نگر 

ورداري از مشترکات اساسی؛ ظرفیت هاي متفاوتی دارند متعالی ترین الیه انسان ها در عین برخ
 هویتی انسان؛ هویت توحیدي است 

  

مبانی هستی مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟ » خداوند مبدا وغایت هستی است-19« ١٩

 مبانی انسان شناختی مبانی معرفت شناختی مبانی ارزش  شناختی  شناختی

  

 ه ..... دقیقه می باشد. سمیانگین ساعت کاري در دوره متوسطه اول ...... ساعت و زمان هرجل ۲0

  50ـ      ۳0

  50ـ         ۳5

    ۴5ـ    ۳۲

  ۴5ـ  ۳۳

 
  
 گروه پنجم سواالت  

  

کدام گزینه کارکرد اصلی زبان را بیان می کند؟ ابزاري براي ارتباط  -1
 در مراودات اجتماعی ابزاري براي بیان افکار وعقاید 

  گزینه الف و جابزاري براي ایجاد زیبایی هنري که همان ادبیات است 
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 کدام گزینه جزو ارزش هاي مرتبط با خودنمی باشد؟ کسب روزي حالل  ۲

حفظ عزت نفس و کرامت انسانی پرهیز از اسراف و  رگترانبز گیري از تجارب مشورت و بهره
 زیاده خواهی 

 

  

 کدام گزینه جزو ارزش هاي مربوط به خلقت می باشد؟  ۳

همکاري و تعاون و  یکمک به حفاظت و توسعه زیست بوم شهري و روستایی و محیط طبیع
 مشارکت اجتماعی 

 
 احترام؛ احسان و مهرورزي به والدین و اعضاي خانواده حفظ و ارتقاء سالمت و بهداشت 

  

علوم کدام گزینه حاصل تالش انسان براي درك واقعیت هاي هستی و کشف فعل خداوند است؟ ریاضیات  ۴

  تجربی

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی حکمت و معارف 
 اسالمی 

  

دان، مربوط به کدامیک از ارزش ها می باشد؟ ارزش هاي مرتبط با توجه به حقوق همسر و فرزن 5
 ارزش هاي مرتبط با خود ارزش هاي مرتبط با خلقت  ارزش هاي مرتبط با خلقخدا 

    

تفکر خالق و استدالل فضایی جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیري می باشد؟ حکمت اسالمی عاوم  ۶
  ریاضیاتتجربی 

   علوم انسانی 

  
 

کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟ مربی جایگاه محوري در  7
تهذیب  متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اندتحقق اهداف تربیتی دارد 
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خرده نظام عاطفی متشکل از  8نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود 
 اي مثل ...... است. نظام هاي واسطه 

غرائز و صفات خلق و خو فرآیندهاي واکنشی 
  همه موارداکتسابی 

  

مبانی  مبانی هستی شناختیمربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟ » خداوند مبدا وغایت هستی است« ٩

 انسان شناختی مبانی معرفت شناختی مبانی ارزش  شناختی 

  

فطري دانش آموزان برعهده چه کسی است؟  توسعه محیط یادگیري براي شکوفایی گرایش هايمسولیت تامین و  ١٠

   رئیس اداره معلم 

    مدیر مدرسهاولیا دانش آموزان  

  

 رویکرد برنامه هاي درسی وتربیتی .......است.  ١١

 1۲ فطرت گرایی توحیديفطرت گرایی 
آفرینش انسان هدفمند و در «عبارت: 

» هماهنگی کامل با غایت هستی است
 مربوط به کدام گزینه می باشد؟ 

  

مبانی هستی شناختی مبانی ارزش شناختی 

مبانی معرفت   مبانی انسان شناختی

 شناختی 

  

عربی فرهنگ هنر عناوین حوزه هاي تربیت و یادگیري شامل کدام گزینه است؟ حکمت و معارف اسالمی قرآن و  ١٣

  همه موارد
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همسویی جامعه با برنامه درسی ملی چه نتیجه اي در بر دارد؟ موجبات توسعه و تعالی آموزش و پرورش می گردد  ١٤

موجبات توسعه و تعالی    موجبات توسعه و تعالی جامعه می گرددموجبات توسعه و تعالی مدرسه می گردد   

 دانش آموز می گردد 

  

 در مورد برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟  ١٥

  
 سندي است که نقشه کالن برنامه درسی مدارس را مشخص می کند 

 سندي است که نقشه کالن برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزي درسی کشور را به منظور تحقق
اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمی ایران تعیین و تبین می   

 کند
 سندي است که براساس سند تحول بنیادین طراحی و تدوین شده است 

 ساله نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران طراحی و تدوین شده است  ۲0سندي است که براساس چشم انداز 

  

ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی ....... ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه در پایه هاي اول؛ دوم و سوم ابتدایی  ١٦
 ...... دقیقه می باشد. 

  ۴5ـ  ۲۴

  ۴5ـ  ۲5

    50ـ  ۲۴

  50ـ  ۲5

  
 

 فرآیند تربیت باید به گونه اي باشد که:  ١٧
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طی آن تفکر و تعقل و طی آن تفکر و تعقل پرورش یابد طی آن تفکر و اخالق  پرورش یابد 
 طی آن تفکر و حکمت  پرورش یابد  حکمت  پرورش یابد

  

برنامه درسی  نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش هاي  ١٨
 ملی می باشد؟ 

  
 ارزش هاي مربوط به خلق ارزش هاي مربوط به خدا  ارزش هاي مربوط به خلقتجامعه جهانی  ارزش هاي مربوط به

  

آموزش کدام یک از حوزه هاي تربیت و یادگیري به دریافت تعامالت فرهنگی و انتقال دستاوردهاي دانش بشري منجر  ١٩
 علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  زبان هاي خارجیمی شود؟ فرهنگ و هنر زبان و ادبیات فارسی 

 
  

از راه هاي مهم در جهت نیل به حیات طیبه در برنامه درسی ملی کدام گزینه می باشد؟ تولی و تبري امر به  ۲0-
  همه موارد  معروف نهی از منکر 

   -------------------- 

  
 گروه ششم سواالت

  

 یادگیري حاصل تعامل خالق و هدفمند و فعال ....... با ....... است. -1

 دانش آموز –یاددهنده معلم –یادگیرنده  

 محیط هاي متنوع یادگیري –یاد دهنده  محیط هاي متنوع یادگیري–یادگیرنده 
  

آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران از چه زمانی آغاز می شود؟ ابتداي دوره دوم  ۲
 ابتداي دوره متوسطه دوم هیچکدام    ابتداي دوره متوسطه اولابتدایی 
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 ...... یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.   ۳

 مدیر مدرسه کارشناس اداره         )معلم )مربی  دانش آموز 

  

کدام گزینه جزو مبانی دین شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟ اسالم دینی است  ۴

  دفاع از مسلمانان تحت ستم و کمک و یاري آنان در حد تواناجتماعی و همه جانبه نگر –جهانی 

متفاوتی دارند متعالی ترین الیه انسان ها در عین برخورداري از مشترکات اساسی؛ ظرفیت هاي 
 هویتی انسان؛ هویت توحیدي است 

  

مبانی برنامه درسی ملی برگرفته از کدام گزینه می باشد؟ فلسفه تربیت در  5
 جمهوري اسالمی ایران 

  همه مواردفلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران سند ملی آموزش و پرورش 

    

 از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟  ۶

 
شیطان ـ نفس    نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ شیطاننفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی جاه طلبی ـ شیطان ـ دنیا طلبی 

 اماره ـ مقام طلبی 

    

 ..... خداوند است. نظام آفرینش ...... و ... 7

  آیت–فعل آیت –خلقت خلقت –فعل 
  کسب مهارت هاي عملی براي زندگی کارآمد و بهره ور جزو کدام یک از حوزه هاي تربیت و یادگیري محسوب می شود؟  8 
 سالمت و تربیت بدنی فنی و حرفه اي فرهنگ و هنر  ار وفن آوريک

  

 زمان آموزش هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی چند ساعت است؟  9

  ساعت 9۲5
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 ساعت  1۲95

 ساعت  1۴80

 
 ساعت  9۴5

  

مبانی هستی مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟ » خداوند مبدا وغایت هستی است« ١٠

   ناختی مبانی معرفت شناختی مبانی ارزش  ش  مبانی انسان شناختی  شناختی

  

 زمان آموزش در دوره متوسطه اول چند ساعت است؟  ١١

  ساعت 1110

 ساعت  1۴80

کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟ آفرینش انسان؛ هدفمند و در  ١٢

علم  جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم استهماهنگی کامل  با غایت هستی است 

 انسان مراتب و سطوح مختلف دارد انسان داراي نیازهاي گسترده و متنوعی است 

  

عناوین حوزه هاي تربیت و یادگیري شامل کدام گزینه است؟ حکمت و معارف اسالمی قرآن و عربی  ١٣

    همه مواردفرهنگ هنر 

  

محوري در  اه کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟ مربی جایگ ١٤

تهذیب نفس و تقوا موجب  متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اندتحقق اهداف تربیتی دارد 

برخورداري از حیا و عفت و آراستگی ظاهري و پوشیدن لباس   افزایش ظرفیت روحی انسان می شود 

 مناسب 
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آموزش کدام مهارت شایستگی هاي الزم براي خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره  ١٥

 زندگی را فراهم می کند؟ آداب اجتماعی 

  آداب و مهارت هاي زندگی

در ساختار نظام آموزش و پرورش ایران؛ دوره پیش دبستانی کدام گروه سنی را تحت پوشش قرار می  ١٦
 دهد؟ 

سال  5و ۴گروه سنی  سال ۶و  5گروه سنی 
سال  5سال تمام گروه سنی  ۶گروه سنی 

 تمام 

  

کدام گزینه کارکرد اصلی زبان را بیان می کند؟ ابزاري براي ارتباط در مراودات اجتماعی ابزاري براي  ١٧

 بیان افکار وعقاید 

  گزینه الف و جابزاري براي ایجاد زیبایی هنري که همان ادبیات است 

  

مربوط به کدام یک از گزینه » اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظالت ومشکالت مسلمانان« ١٨
 هاي زیر می باشد؟ 

ارزش هاي مربوط به جامعه وکشور ارزش هاي مربوط به جامعه جهانی ارزش هاي 
  ارزش هاي مربوط به امت اسالمیمربوط به خلقت 

  

مربوط به کدام یک از ارزش ها » احترام به ادیان الهی و تقویت روابط انسانی با پیروان آن ها« ١٩

  ارزش هاي مربوط به جامعه جهانیمی باشد؟ ارزش هاي مربوط به جامعه وکشور 

از مبانی برنامه  مربوط به کدام یک» انسان موجودي است که استعدادهاي متنوع؛ قابل رشد و تعالی مداوم دارد«این عبارت:  ۲0

 مبانی خود شناختی مبانی معرفت  شناختی  مبانی انسان شناختیدرسی ملی است؟ مبانی هستی  شناختی 
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مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی » نظام آفرینش وجودي مستقل نداشته؛ بلکه هویتی تعلق به رب العالمین دارد

   شناختی مبانی خود شناختی مبانی معرفت  شناختی    مبانی انسان مبانی هستی  شناختیاست؟ 

دستیابی به سواد مهمترین کارکرد حوزه تربیت و یادگیري فرهنگ و هنر کدام مورد است؟  ۲
  فرهنگی و هویت بخشی

 

ایجاد شوق ونشاط ودرك و بیان احساسات و معانی و ابراز وجود به زبان هنر توانایی درك معانی عبارات 
 ساده و پرکار زبان فارسی مورد الف و ب 

  

  اخالقمربوط به کدام گزینه است؟ » ارزشمند دانستن عالم؛ علم آموزي و یادگیري مادام العمر« ۳

ز کدام گزینه می باشد؟ فلسفه تربیت در مبانی برنامه درسی ملی برگرفته ا ۴
 جمهوري اسالمی ایران 

فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران سند ملی آموزش و 
  همه مواردپرورش 

  

 نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش هاي برنامه درسی ملی می باشد؟  5

  اي مربوط به خلقتارزش ه

  

همه انسان ها از کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟  ۶
  حقوق ذاتی برابر برخوردارند

  
 

  شش سال تمامسن شروع دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران کدام است؟  ٧

    

 در ساختار نظام آموزش و پرورش ایران؛ دوره پیش دبستانی کدام گروه سنی را تحت پوشش قرار می دهد؟  ٨
 

  سال ۶و  5گروه سنی 
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 در رویکرد فطرت گرایی توحیدي، دانش آموز:  ٩

امانت الهی و داراي کرامت ذاتی است فطرت الهی در 
همه وجود او نهفته است از اراده و انگیزه برخوردار است 

  موارد

  

 زمان آموزش هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی چند ساعت است؟  ١٠

  ساعت 9۲5

  

در دوره متوسطه دوم در حوزه تربیت و یادگیري زبان هاي خارجی، دانش آموزان چه توانایی هایی باید داشته  ١١
 باشند؟ 

  دبتوانند متن هایی در حد متوسط را به زبان خارجی نوشته و باهم گفتگو کنن

  

 اسالم به دنبال ایجاد چگونه جامعه اي در زندگی بشریت است؟ پویا  ١٢

  همه مواردمسئول و اثرگذار مجاهد 
    

علوم انسانی و مطالعات کدام یک از حوزه هاي یادگیري به مطالعه کنش ها و تعامالت انسانی می پردازد؟  ١٣

    اجتماعی

  

 در مورد برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟  ١٤
 سندي است که نقشه کالن برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزي درسی کشور را به منظور تحقق

اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمی ایران تعیین و تبین می   
 کند

  علوم تجربیکدام گزینه حاصل تالش انسان براي درك واقعیت هاي هستی و کشف فعل خداوند است؟  ١٥
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 فرآیند تربیت باید به گونه اي باشد که:  1۶-

  طی آن تفکر و تعقل و حکمت  پرورش یابد

  

برنامه هاي درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران در راستاي کدام گزینه  طراحی و تدوین شده  ١٧
 است؟ 

    در راستاي فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی

  

 ارزشیابی برنامه هاي درسی با نظارت .......... و توسط ......... انجام می گیرد.  ١٨
 

  رت آموزش و پرورشوزا–شوراي عالی آموزش و پرورش 

  
 

مدیر مسولیت تامین و توسعه محیط یادگیري براي شکوفایی گرایش هاي فطري دانش آموزان برعهده چه کسی است؟  ١٩

  مدرسه

 

  

اشاره دارد؟ کدامیک از مبانی برنامه درسی ملی به مباحثی درباره شان و جایگاه دین اسالم و مقاصد تربیتی آن  ۲0

  مبانی دین شناختی

  

مهارت هاي مربوط ساماندهی محتوا و آموزش حوزه کار وفن آوري در پایه هاي اول تا سوم دوره ابتدایی چگونه خواهد بود؟ -
  به کار به صورت تلفیقی با سایر حوزه هاي یادگیري ارائه می شود

  

 اختصاص می یابد؟  عالوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت هاي خارج از کالس ۲

  ساعت 50
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به صورت منعطف و ؟ –کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهاي یاددهی یادگیري نمی باشد  ۳
  مستمر اهداف را منعکس می کند

  

شوراي عالی انقالب سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟  ۴
  1۳90آذرماه –فرهنگی  

  
 

در الگوي هدف گذاري برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟ ارتباط دانش آموز با  5
  ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقتخود ـ خدا ـ خلق ـ اخالق 

  

فمند و در آفرینش انسان؛ هدکدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟  ۶
    جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم استهماهنگی کامل  با غایت هستی است 

  

 آموزش مهارت هاي پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیري می باشد؟  ٧

  آداب و مهارت هاي زندگی و بنیان خانواده

 مربوط به کدام یک از گزینه هاي زیر می باشد؟ » اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظالت ومشکالت مسلمانان« ٨

  ارزش هاي مربوط به امت اسالمی

  

 عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه هاي درسی و تربیتی می باشد؟:  ٩

منطقه اي؛ ملی و جهانی در  -انش آموزان و جامعه در سطوح محلی برنامه هاي درسی و تربیتی باید به نیازهاي گوناگون د«
  جامعیتتقویت هویت ملی »  کلیه ساحت هاي تعلیم و تربیت تاکید کند

  

  اخالقرعایت تقواي الهی در تمام شئون زندگی فردي و اجتماعی مربوط به کدام گزینه است؟ ایمان  ١٠

    

  رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانهرویکرد آموزش زبان هاي خارجی چگونه رویکردي است؟  ١١

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) آزمون دادن و  –فروش فایل )ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            70 
 

 
  

حقوق ذاتی  همه انسان ها از کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟  ١٢

  برابر برخوردارند

  

  

 کت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟ از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حر ١٣

شیطان ـ نفس اماره  نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ شیطان
 ـ مقام طلبی 

  

  علوم تجربیکدام گزینه حاصل تالش انسان براي درك واقعیت هاي هستی و کشف فعل خداوند است؟ ریاضیات  ١٤

  

 یادگیري حاصل تعامل خالق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.  ١٥

محیط –یاد دهنده  محیط هاي متنوع یادگیري–یادگیرنده 
 هاي متنوع یادگیري 

    

  تعقلدر میان عناصر پنجگانه الگوي هدف گذاري؛ کدام عنصر جنبه محوري دارد؟  -1۶

 

  

چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟ زیرا انسان طبیعتی غیر  ١٧

  زیرا انسان طبیعتی فعال دارد  فعال دارد 

 
  

متربیان در جریان کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟  ١٨

  رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند
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هاي الزم براي خود مدیریتی دانش آموزان در اداره  آموزش کدام مهارت شایستگی ١٩

 امور روزمره زندگی را فراهم می کند؟ آداب اجتماعی 

  آداب و مهارت هاي زندگی

  

 در رویکرد  گرایی توحیدي، دانش آموز:  ۲0

امانت الهی و داراي کرامت ذاتی است فطرت الهی در 
همه وجود او نهفته است از اراده و انگیزه برخوردار است 

  موارد

  
 

آموزش تعامل مسوالنه با جامعه و مسائل آن و نیز ارتقاي شایستگی هاي زندگی فردي و جمعی از کارکردهاي کدام -1
    و مطالعات اجتماعیعلوم انسانی حوزه تربیت و یادگیري می باشد؟ 

  

همسویی جامعه با برنامه درسی ملی چه نتیجه اي در بر دارد؟ موجبات توسعه و تعالی  ۲
موجبات توسعه و آموزش و پرورش می گردد موجبات توسعه و تعالی مدرسه می گردد 

 موجبات توسعه و تعالی دانش آموز می گردد  تعالی جامعه می گردد

  

 تالش انسان براي درك واقعیت هاي هستی و کشف فعل خداوند است؟ ریاضیات کدام گزینه حاصل  ۳

  علوم تجربی

  

 رویکرد برنامه هاي درسی وتربیتی .......است.  ۴

  فطرت گرایی توحیديفطرت گرایی 
  

  تعقلجزو کدام یک از عناصر پنجگانه محسوب می شود؟ » تدبر در نظام خلقت و شگفتی هاي آن« 5
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عناوین حوزه هاي تربیت و یادگیري شامل کدام گزینه است؟ حکمت و معارف اسالمی  ۶
  همه مواردقرآن و عربی فرهنگ هنر 

  

 طري دانش آموزان برعهده چه کسی است ف مسولیت تامین و توسعه محیط یادگیري براي شکوفایی گرایش هاي ٧

    مدیر مدرسه

  

 یادگیري حاصل تعامل خالق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.  ٨

محیط –یاد دهنده  محیط هاي متنوع یادگیري–یادگیرنده 
» خداوند مبدا وغایت هستی است-9«هاي متنوع یادگیري 

 9مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟
  مبانی هستی شناختی

  

 ارزش هاي مرتبط با خلقتوجه به حقوق همسر و فرزندان، مربوط به کدامیک از ارزش ها می باشد؟  ١٠

 ارزش هاي مرتبط با خلقت 

  

در رویکرد فطرت گرایی توحیدي کدام گزینه زمینه ساز رشد عقالنی؛ ایمانی؛ علمی؛ عملی و اخالقی  ١١

       معلمدانش آموزان است؟ 

 
این عبارت » ربیان و محدوده اهداف تعلیم و تربیت در دوره هاي مختلف تحصیلی متفاوت استعالیق و نیاز هاي مت-1۲«

مبانی انسان  مبانی روان شناختیمبانی دین شناختی   مربوط به کدام گزینه می باشد؟ مبانی هستی شناختی 
 شناختی 
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کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟ آفرینش انسان؛ - 1۳
جهان طبیعت در حال شدن و هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است 

  دگرگونی و حرکت مداوم است

  

 ...... یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است  -1۴

         )معلم )مربی

  

  

ي از ظرفیت هاي نظام هستی؛ محیطی امن؛ منعطف؛ پویا؛ برانگیزاننده و غنی را براي پاسخگویی به نیازها؛ با بهره گیر« 15
  محیط یادگیرياین عبارت مربوط به کدام گزینه است؟ » عالیق و ویژگی هاي دانش آموزان تدارك می بیند

  

 یتی می باشد؟: عبارت زیر نشانگر کدام یک از اصول ناظر برنامه هاي درسی و ترب -1۶

 )تمامی اجزا و عناصر برنامه هاي درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبناي توحیدي و اصول و ارزش هاي اسالم ناب محمدي )ص«
    دین محوري» باشد

  

ی مصوب شده است؟ شوراي عالی خسند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاری ١٧

  1۳90آذرماه –شوراي عالی انقالب فرهنگی   1۳90آذرماه –آموزش وپرورش 

 
  

 کدام گزینه جزو مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟ انسان فطرتی الهی دارد  ١٨

  نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است
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باشد؟ تربیت توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه هاي تربیتی می  ١٩

تربیت و یادگیري اعتقادات اسالمی  گزینه الف  تربیت و یادگیري قرآن و عربیو یادگیري حکمت و معارف اسالمی 

 و ج 

  

مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی مبتنی بر چه موضوعی می باشد؟  مبانی نظري برنامه  ۲0
  مبانی نظري سند تحول بنیادیندرسی ملی 

 
 
مدیر مدرسه موظف است با مشارکت ...........و..........برنامه ساالنه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش  -1

 وپرورش تنظیم نماید. 

الف: معاونین مدرسه و شوراي مدرسه ج: اولیا ءدانش آموزان و نظرات خود 
و شوراي د:شوراي معلمان ب:کارکنان مدرسه و اولیاء دانش آموزان مدیر 

بر نامه ساالنه پس از تنظیم باید به تائید کدام رکن از ارکان  -2مدرسه 
 مدرسه برسد.  

الف :انجمن اولیاء ج: مدیر و انجمن اولیاء ب: شوراي 
  د:شوراي مدرسهمعلمان 

 مسئولیت ابالغ شرح و ظایف کارکنان برعهده کیست.  -٣

ب:  ج: مدیر مدرسهالف:اداره آموزش وپرورش محل 
 ول آموزش اداره د: شوراي مدرسه مسئ

 مدت فعالیت شوراها وانجمن اولیا ء و مربیان ................  -٤

ب: الف: تا تشکیل و انتخابات مجدد ج: تا یک سال تحصیلی کامل 
 د: تایک سال آموزشی تا تشکیل و انتخابات مجدد در سال بعد 

بهبود فرآیند تصمیم گیري و ارتقاي کیفی فعالیت هاي آموزشی و پرورشی و اداري و تدوین  -٥
 برنامه هاي ساالنه مدرسه بر عهده.  

  ج: شوراي مدرسهالف: مدیر 

 ب: شوراي معلمان د: انجمن اولیاء ومربیان 
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ضو الف: یک نفراز مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه ع -٦
د: شوراي انجمن اولیا ء و مربیان ج: شوراي معلمان ب: شوراي معلمان و شوراي مدرسه 

  مدرسه

تصمیم گیري در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان بر عهده الف : مدیر مدرسه ج:  -٧
 د: مدیر و شوراي معلمان ب : شوراي مدرسه شوراي معلمان 

 نحوه انتخاب دبیر شوراي مدرسه  - ٨

ب: توسط  ج: در اولین جلسه از بین اعضاءالف: توسط مدیر 
 مدیر و شوراي معلمان د: توسط شوراي معلمان 

همکاري و مشارکت با شوراي معلمان در برگزاري کالسهاي فوق برنامه بر عهده الف: مدیر و  -٩
 د: شوراي دانش آموزي ب: انجمن اولیا ء ومربیان شوراي مدرسه ج: شوراي مدرسه 

هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با نیاز ،  ایجاد -١٠
 استعداد و عالیق آنان از وظایف الف: شوراي مدرسه ج: مدیر 

  د: شوراي معلمانب: انجمن اولیا ء و مربیان 

 ج: انجمن اولیاءالف: شوراي دانش آموزي همکاري در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه  -١١
 و مربیان ب:شوراي مدرسه یا شوراي معلمان د: مدیر و شوراي مدرسه 

زمان ارسال گزارش نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیا ء به اداره آموزش وپرورش محل  -١٢
 -13د: هر سه جلسه یک بار ب: هر سه ماه یکبار الف: هر ماه یکبار ج: هر دو ماه یکبار 

  پذیرش دانش آموز بصورت مستمع آزاد. 

 الف: با نظر شوراي مدرسه مجاز است ج: با نظر رئیس اداره محل مجاز است 

  د : ممنوع است ب: با موافقت کمسیون خاص مجاز است

 وقفه تحصیلی و غیبت موجه  -14

  ج: ترك تحصیل محسوب نمی شودالف: ترك تحصیل محسوب می شود 

 ب: سه ماه بیشتر ترك تحصیل محسوب می شود د: کمتر از سه ماه ترك تحصیل نمی شود 
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انتقال دانش آموز از یک منطقه آموزشی به منطقه دیگر آموزشی در جریان سال تحصیلی  – ١٥
ب: الف: با موافقت کمسیون خاص مبدا بالمانع است ج: با موافقت شوراي معلمان مقصد بال مانع است 

 د: با موافقت مدیر مدرسه مبدا بالمانع است با موافقت آموزش وپرورش مقصد بالمانع است 

 مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا............... پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی نماید.  - ١٦

 الف: هفته دوم مهرماه هر سال ج: قبل از شروع سال تحصیلی 

  حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلید: ب: هفته سوم آبان هر سال 

ثبت نام از دانش آموزي که به دالیل مختلف از قبیل کبر سن ، مردودي یا مشروطی بیش از دفعات مجاز و  -١٧
 نظایر آن برعهده. 

ب:  ج: کمسیون خاص اداره آموزش و پرورشالف : امتحانات ادارات محل 
 آموزش ادارات محل د : شوراي مدرسه 

امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزي که قادر به حضور در جلسه امتحانی مدرسه  برگزاري -١٨
 نیست از وظایف: 

الف : امتحانات اداره ج: مدیر مدرسه ب: شوراي 
  د: کمسیون خاصمعلمان مدرسه 

 شوراي مالی مدرسه متشکل از  -١٩

دیر ،رئیس انجمن اولیا ،نماینده شوراي ج: ممدیر،رئیس انجمن اولیاء ،نماینده شوراي معلمان  )الف
 مدرسه ب: مدیر ،نماینده معلمان،حسابدار د: مدیر،نماینده شوراي مدرسه،حسابدار 

ورود افراد متفرقه وکسانی که از طرف سایر دستگاههاو سازمانها براي انجام امري خاص به مدرسه مراجعه می  -٢٠
 کنند. 

 د الف: مجاز نیست ج: به اختیار مدیر می باش

 د: مجاز است و نیاز به هماهنگی ندارد ب: پس از هماهنگی با اداره محل بالمانع است 

درسهایی که دانش آموزبا گذراندن آنها پایه علمی یا عملی مناسبی براي ورود به بازار کار و اشتغال یا ادامه تحصیل -21
 در سطوح عالی تر رادر یک رشته یا گرایش خاص کسب می کند. 

ب: دروس الف: دروس عمومی ج: استاندارد مهارت 
 د: دروس انتخابی اختصاصی 
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درسهایی که به منظور افزایش سطح اطالعات و مهارتهاي مورد نیاز براي ورود به محیط کار صرفا به دانش آموز -22
 شاخه کار دانش ارائه می شود 

الف: دروس اختیاري ج: استاندارد مهارت ب: دروس 
  کمیل مهارتد: تانتخابی 

این دانش آموز از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف است ونمره بخش تئوري به عنوان نمره این  -23
 درس براي وي منظور می گردد. 

الف: غایب موجه با ارائه گواهی پزشکی ج: دانش آموز استعدادهاي درخشان 
 د: دانش بیماري خاص ب: دانش آموز استثنایی 

 ثبت نام کدام دانش آموز باید با حضور پدر یا مادر یا ولی وي صورت پذیرد. -24

ب:  ج: ورودي سال اول متوسطهالف: به دلیل مشکالت رفتاري 
 عدم ثبت نام در موعد مقرر د: دانش آموز نهایی سال سوم 

 صدورتاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده. -25

  قهج:اداره آموزش وپرورش منطالف: مدیر مدرسه 

 ب: اداره ارزشیابی و امتحانات استان د: دایره آموزش متوسطه منطقه 

پرورش روحیه تحقیق ،تفکر ،تالش ،ابتکار و فعالیت گروهی  –به منظور تقویت اعتماد به نفس ،تحکیم آموخته ها -26
 انجام می شود. 

الف:ارزشیابی تراکمی یا پایانی ج : ارزشیابی مستمر ب: 
  : موارد ب وجدارزشیابی تکوینی 

 به منظور حصول اطمینان از میزان تحقق هدفهاي آموزشی وپرورشی انجام می شود. -27

ب: ارزشیابی  ج: ارزشیابی تراکمیالف:ارزشیابی آغازین 
 تکوینی یا مستمر د: هیچکدام 

ارزشیابی از این دروس به صورت مستمر بوده و از مجموعه فعالیت هاي دانش آموز در طول هر نوبت انجام می -28
 شود و ارزشیابی پایانی ندارد. 
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ب: الف: درسهاي تکمیل مهارت ج: دروس پرورشی 
 د: دروس عمومی درسهاي انتخابی 

بوطه به ترتیب در ارزشیابی تکوینی و حداکثر مهلت تحویل نمرات به دفتر واحد آموزشی توسط معلم مر -٢٩
  ج: دو هفته و یک هفتهپایانی عبارت است از الف: هر یک دو هفته مهلت دارد 

 ب: یک هفته ودو هفته د: حداکثر براي هرکدام یک هفته بعد از آزمون 

ل به حداکثر زمان اعال م نمرات امتحانات نهایی از سوي رئیس حوزه تصحیح و اداره آموزش وپرورش مح - ٣٠
 واحد آموزشی. 

الف:: یک هفته پس از آخرین امتحان ج: سه روز پس از آخرین تصحیح اوراق 
  د: ده روز می باشدنهایی ب: حداکثر دو هفته بعد از آخرین امتحان 

کمتر باشد این نمره از دانش آموز پذیرفته می شود ودر معدل ساالنه و شرایط ارتقا ء  10نمره این دروس اگر از-31
 نش آموز تاثیر ندارد ولی در معدل کل محاسبه می شود. دا

ب: دروس الف: دروس پرورش ج: دروس تکمیل مهارت 
 د: دروس اختیاري انتخابی 

مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی هر نوبت یا دوره تابستانی یا شهریور یا دي ماه اعم  -32
 7روز ب: حداکثر  7روز و نهایی  3روز ج: حداکثر در داخلی  3از نهایی و غیر نهایی الف: حداکثر 

  روز 5د: حداکثر روز 

نمره کدام دروس غیر قابل اعتراض بوده و نمره اعالم شده قطعی -33
کارگاهی ج: دروس شفاهی ب: عملی  )خواهد بود الف: عملی )غیر کتبی 

  د: هر سه مورداستاندارد مهارت 

اخذ امتحان از دانش آموز غایب موجه در سهاي غیر نهایی درنوبت دوم یا شهریور با  -٣٤
درخواست ولی دانش آموز و موافقت مدیر واحد آموزشی حداکثر تا........... پس از آخرین امتحان 

 از درس یا دروس مربوطه مجاز می باشد. 

د: ب: دو هفته روز ج: یک هفته  5الف: 
 روز  3
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شته یا شاخه در دوره روزانه حداکثر تا پایان ........امکان پذیر است الف: پایان زمان تغییر ر -٣٥
ب: پایان خرداد سال دوم متوسطه  ج: پایان شهریور سال دوم متوسطهخرداد سال اول متوسطه 

 د: پایان شهریور سال اول متوسطه  

  

 
  

  نمی باشدکدام مورد از ارکان و شوراهاي مدرسه -1

 د:شوراي دانش آموزان ج شوراي تربیت بدنی مدرسه شوراي معلمان ب: مدیر مدرسه -الف:

تفاوت سن ثبت نام دانش آموزان راهنمایی در پایه هاي اول تا سوم مناطق شهري با روستایی چند -2
 ج سه سال د چهارسال ب دو سال یک سال -سال است؟ الف 

انتقال دانش اموز از یک منطقه به منطقه اي دیگر تا چه زمانی قبل از امتحانات امکان -3
 د دو هفته ج یک ماه یک روز ب یک هفته -پذیر است؟ الف 

چندسال )حداقلّ سنّ ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی)جامع-4
 سال 10سال ابتدایی :حداقل 19د سال 18ج سال 17سال ب  16ذتمام می باشد؟ الف 

اکثر تاچه زمانی پس از شروع سال تحصیلی پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی -5 ّف است حد مدیر مدرسه موظّّ
 نماید؟ 

 ج دو ماه د دوهفته  ب یک ماه الف یک هفته

ي و روزانه چگونه است؟ ادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج کرده به صورت دانش آموزع-6 ّاد 

ج با الف در مدارس روزانع عادي نمی تواند ادامه تحصیل دهد ب فقط به صورت متفرقه می تواند ادامه تحصیل بدهد 
د استفاده از وسایل زینتی منعی ندارد رعایت سادگی و خودداري از ابراز مسائل ازدواج می تواند ادامه تحصیل بدهد 

 تحصیلی بر عهده کدام مرجع است ؟ صدور تاییدیه ارزش -7

ج اداره کل آموزش و پرورش ب اداره آموزش و پرورش منطقه الف مدرسه و شخص مدیر 
 انجام بازدیدهاي علمی ،تفریحی و تربیتی از چه ایّامی ممنوع می باشد؟ -8د تمام موارد 

ب درایّام برگزاري امتحانات رسمی و از یک ماه قبل ج الف در ایام برگزاري امتحانات رسمی و از یک هفته قبل  
 درهیچ زمان ممنوعیت ندارد د بانظروتشخیص مدیردر هرزمانی امکان پذیر است. 

   آیین   نامه   اجرایی   مدارس   -   2 نمونه  
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کدامیک از درآمدهاي مدرسه باید به حساب بانکی مدرسه واریز و تحت نظر شوراي مالی -9
دمات فوق برنامه ج کمکهاي مدرسه هزینه شود؟  الف سرانه دانش آموزي ب وجوه حاصل از خ

  د هرسه موردمردمی 

اعزام دانش آموزان براي بازدید و اردو به خارج از محدوده شهرستان نیاز به موافقت کدام -10
د مراجع ذیل نیست؟ الف اداره آموزش و پرورش محل ب شوراي مدرسه ج اولیاء دانش آموزان 

  شوراي دانش آموزي

رات نظام وظیفه -11 ه سه ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّّ ّغیبت غیر موج
ب ترك تحصیل تلقی نمی شود ج وقفه الف ترك تحصیل تلقی می شود چگونه است؟ 

به هنگام مشاهده عالئم بیماري در دانش آموز، -12تحصیلی محسوب می شود د هیچکدام 
ف است :    مدیر مدرسه موظّّ

ب دانش آموز را به درمانگاه اعزام نماید ج دانش آموز را به مرخصی لف مراتب را به اطالع ولی دانش اموز برساند ا
 بفرستد د به اداره آموزش و پرورش خبردهد 

ر و غیبت بیش از حدّدارد،مدیر مدرسه با نظر کدام مرجع مفاد -13 درمورد دانش آموزي که تاخیر ورود مکرّّ
د: شوراي را می کند؟ الف انجمن اولیاء و مربیان ب شوراي معاونین اداره ج شوراي دانش اموزي را اج 76ماده 

  مدرسه

 در مورد تشویق دانش اموزان،رعایت کدام مورد صحیح نیست  -14

الف مالك اصلی تشویق سعی و کوشش وي در مقایسه با وضع قبلی خود می باشد ب تشویق هیچ دانش آموزي نباید 
د: تشویق ج نیاز به درج تشویق هاي مهم در پرونده تحصیلی دانش آموز نیست ر دانش آموز دیگري شود سبب تحقی

 باید به گونه اي باشد که علت آن براي دانش آموز و سایرین مشخص باشد 

 کدام مورد نیاز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟ 76در اجراي ماده -15

ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّّت و مدّت سه روز ج اخطار کتبی به دانش اموز د مدیر الف انتقال به مدرسه دیگر 
 نیازي به موافقت اداره اموزش و پرورش در این زمینه را ندارد. 

 مدّت فعالیت شوراها و انجمن اولیاءو مربیان تا چه زمانی می باشد؟  -16

ج با نظر رئیس اداره و مدیر ب تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد می باشد  شدالف دو سال متوالی می با
 مدرسه می باشد د براساس آراء و نظر اعضاء می باشد 

خاذ شده در انجمن اولیاءمربیان یا هر یک از شوراهاي مدرسه ،با نظر مدیر مغایر -17 در مواردي که تصمیم هاي اتّّ
 باشد: 
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ت قرار دارد و اجرا می شود الف نظر مدیر در  ّب مدیر موضوع را به اداره منعکس کرده و نظر رئیس اداره اجرا می اولوی
ت داشته و اجرا می شود. د از شوراي معاونین اداره استعالم می شود و اجرا می شود  ج راي و نظر شوراي مربوط اولوی
 شود 

،عالوه بر مندرجات آ-18 یین نامه اجرایی چه تسهیالتی براي دانش مدرسه با موافقت کمیسیون خاص
ت بسیار  آموزان قائل می شود؟ الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در کالس از دانش آموزي که به علّ

 خاصخاص قادر به حضور در کالس نمی باشد. 

ه داشته است.   ب ّاخذ امتحان از دانش آموزي که در امتحانات هماهنگ غیبت غیر موج 

 حان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزي که قادر به حضور در جلسه امتحانی نیست. برگزاري امت  ج

 صحیح است.  3و1موارد   د

ه شد که دانش آموزي در همان سال یا سالهاي قبل بر خالف مقرّرات -19 ّاگر مدیر مدرسه در طول سال تحصیلی متوج
 ثبت نام شده است،باید چه اقدامی انجام دهد؟  

در این باره تصمیم گیري کند. ج شوراي معلمان دراین باره  "بالفاصله دانش آموز را اخراج کند. ب مدیر شخصا الف
  د موضوع را به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش کند.تصمیم می گیرند 

سن متعارف براي ثبت نام دانش آموزان در پایه هاي اول ،دوم و سوم در مدارس راهنمایی به -20
 سال 16،14،12سال د 12،11،10ج  سال13،12،11ب سال 14،13،12ترتیب چندسال است؟ الف 

 ، 15حداکثر مناطق شهري به ترتیب 

 سال تمام است  19 و 18،  17سال تمام و در مناطق روستایی و عشایري به ترتیب  17و  16

حدّاکثر سنّ ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمایی در مدرسه روستایی چند سال -21
 سال 18سال د 17ج سال 16ب سال 15است؟ الف 

 محدوده زمانی مناسب براي تشکیل اولین شوراي معلمان کدام گزینه می باشد؟ -22

ی االمکان قبل از بازگشایی 30مهر لغایت 15الف پس از پست بندي دبیران و ثبل از سال تحصیلی ب  مهرماه ج حتّّ
ت مدیر مدرسه  مدارس و حدّاکثر تا ده روزپس از بازگشایی د در پایان هرماه و در محل آموزشگاهبا مسئولی 

دانش آموزي که داراي معلولیت جسمی است و قصد ثبت نام در پایه سوم مدرسه استثنایی امیدخرامه را -23
اّوچندسال باید باشد؟  اکثرسن ّ ّداردحد 

 سال  19سال د 18سال ج 17سال ب 16الف  
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باشد با ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزي که داراي مدارك تحصیلی خارجی وي براي ارزشیابی ناقص می -24
تایید کمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی و اخذ معرّّفی نامه از اداره آموزش و پرورش مدارس خارج از 
کشور تا چه زمانی بالمانع است؟ الف قبل از شروع امتحانات پایانی ب پایان امتحانات نوبت اول ج پایان سال 

 تحصیلی د یک ماه پس ازشروع سال تحصیلی 

لی دانش آموزي که به عللی مانندعدم دسترسی به مدرسه، بیماري و یا اقامت در خارج از کشور پایه تحصی-25
ی صورت می گیرد.   نتوانسته است به موقع وارد مدرسه شود در دوره راهنمایی بامعرّفّ

د کمیسیون الف شوراي مدرسه ب اداره آموزش و پرورش محل ج مدیر مدرسه 
انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس روزانه بزرگساالن تا -26 خاص

 بالمانع است؟ 

الف تا پایان امتحانات نوبت اول ب تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی ج تا یک ماه قبل از برگزاري امتحانات 
ی ندارد  ّپایانی مدارس بزرگساالن د محدودی 

 کدام گزینه صحیح می باشد؟  -27

 نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بالمانع می باشد.  الف ثبت

ب ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات بالمانع می باشد لیکن براي آنهامعافیت 
یلی محسوب ج شرکت درامتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه وقفه ي تحصتحصیلی صادر نخواهدشد 

 می شود. 

اّکثر تا پایان سال تحصیلی پرونده تمامی دانش اموزان را بررسی نماید و چنانچه  د مدیر مدرسه موظف است حد
 مغایرتی مشاهده نمود اقدام قانونی انجام دهد. 

ادر به صدور مجوز ثبت نام در مدرسه بدون حضور در کالس براي دانش آموزي که به علّّت بیماري خاصخاص ق-28
 حضور در کالس نمی باشد برعهده کیست؟ 

ب مدیرمدرسه ج دایره امتحانات اداره د معاون آموزشی الف کمیسیون خاص اداره 
ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پایه اي که قبول شده است،منطبق با -29منطقه 

صورت ج به در مدارس غیرانتفاعی  "ب صرفاکدام گزینه است؟ الف مجاز نمی باشد 
  "ب وج"متفرقه د موارد
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آیین نامه اجرایی مدارس مصوّب چندمین جلسه ي شوراي عالی آموزش و پرورش می -30
  562د  590ج  750ب  652الف باشد؟ 

 کدامیک از گزینه هاي زیر از وظایف انجمن اولیاءو مربیان نمی باشد؟ -31

الف تامین مشارکت فکري،فرهنگی،عاطفی،و آموزشی اولیاء و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزش خانه و 
 مدرسه 

ب بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ي مشارکت موسسات و دستگاههاي آموزشی خارج از مدرسه و 
د گزاري کالسهاي فوق برنامه ج مشارکت و همکاري با شوراي معلمان در برآموزشهاي علمی دانش آموزان 

 برنامه ریزي و تصمیم گیري براي تشکیل جلسات اموزش خانواده 

اکثر تا چه زمان مجاز است از دانش آموزانی که فاقد شناسنامه و مدارك -32 ّمدیر مدرسه در موارد استثنایی حد
 تحصیلی می باشند از وي به صورت مشروط ثبت نام نماید؟ 

ج: با موافقت کمیسیون خاص تا پایان ب حدّاکثر مدّت یک ماه ت نوبت امتحانی الف قبل از امتحانا
الف اول مالك ثبت نام و محاسبه سن دانش آموزچه زمانی خواهدبود؟ -33مهرهرسال 15اسفندماه د تا

 ارکان شوراي مدرسه عبارتنداز: -34ب دوم مهرماه ج اول فروردین ماه د روزتاریخ تولد مهرماه 

 الف مدیرمدرسه،معاون مدرسه،رئیس شوراي معلمان،نماینده انجمن اولیاءمربیان،شوراي دانش آموزي 

ب مدیرمدرسه،معاونین مدرسه،نماینده شوراي معلمان،،نماینده انجمن اولیاءمربیان، نماینده 
شوراي دانش آموزي ج مدیرمدرسه،معاون مدرسه، نماینده شوراي معلمان،دو نفر از دبیران 

د مدیر مدرسه،شوراي مدرسه،انجمن اولیاءمربیان،شوراي معلمان خبنماینده اي از اداره منت
حداقل سن ّ تحصیل در مدارس بزرگساالن در دوره راهنمایی چند -35،شوراي دانش آموزي 

 سال د محدودیتی ندارد 15ج سال 14ب سال  13سال می باشد؟ الف 

ف از مدرسه-36 اي به مدرسه دیگر منتقل شود و نهایتا تشخیص داده شودکه نظم  دانش آموزي که به علت تخلّّ
 آموزشی و تربیتی را برهم می زندو موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر می شود: 

 الف با تایید شوراي مدرسه در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه یا ناحیه محروم می شود. 

 بت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود. با موافقت اداره آموزش و پرورش در نو  ب

 با تایید شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود.   ج
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 با تایید شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت دوم از حضور در مدرسه محروم می گردد.   د

 رد تشویق توسط مدیر صورت می گیرد؟ کدامیک از موا-37

ب تشویق کتبی و شفاهی در کالس و اعالم آن الف تشویق کتبی و اعطاي لوح تقدیر از طرف اداره آموزش و پرورش 
 ج تشویق شفاهی در کالس در حضور دانش آموزان د همه موارد فوق  به ولی دانش آموز

،معلمان و مربیان مدرسه بایستی با موافقت استفاده از کمکهاي مردمی براي تشویق کارکنان -38
مدرسه انجام پذیرد.؟ الف شوراي مالی مدرسه ب اداره آموزش و پرورش ج شوراي معلمان مدرسه 

ورود بازرسان و ناظران اعزامی و افرادي که مورد شناخت مدیر هستند -39 د انجمن اولیاء و مربیان
ز اداره باشد  ّّل اشکالی ج بالمانع است در ورود به مدرسه الف ممنوع می باشد ب با مجود براي بار او

 ندارد 

آیین نامه اجرایی مدارس در چه ماهی و سالی به تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش -40
  78د مردادماه 80ج: تیرماه  79ب مردادماه 78یرماهرسید؟ الف ت

ه شهریورماه می توانند در امتحانات داخلی با تایید و در امتحانات هماهنگ باتایید در امتحانات غایبین -41 ّغایبین موج
 شرکت نمایند. 

د شوراي مدرسه -شوراي مدرسه ج: کمیسیون خاص–ب شوراي مدرسه کمیسیون خاص -الف شوراي مدرسه
 کدام جمله غلط است؟ -42کمیسیون خاص -کمیسیون خاص

 الف تشویق هیچ دانش آموزي نباید موجب تحقیر دانش آموز دیگري بشود. 

 ب مالك اصلی در تشویق ،سعی و تالش دانش آموز و میزان پیشرفت وي در مقایسه با وضع قبل می باشد. 

 ج:سوابق و تخلفات دانش آموز باید در دفتر محرمانه ثبت گردد و درصورت تغییر مدیر ،به مدیر بعدي تحویل نماید. 

 د تنبیه باید روشنگرانه و آگاه کننده باشد. 

 

رات نظام وظیفه چگونه است؟ -1 ه سه ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّّ ّغیبت غیر موج 

  
 ب ترك تحصیل تلقی نمی شود ج وقفه تحصیلی محسوب می شود د هیچکدام الف ترك تحصیل تلقی می شود 

  

ی آ   - ٣ نمونھ  
 ی

   مدارس   یی نامھ   اجرا   ن
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الف مراتب را به اطالع ولی دانش اموز به هنگام مشاهده عالئم بیماري در دانش آموز، مدیر مدرسه موظّّف است : -2
ب دانش آموز را به درمانگاه اعزام نماید ج دانش آموز را به مرخصی بفرستد د به اداره آموزش و پرورش برساند 

 خبردهد 

  
ر-3 را  76و غیبت بیش از حددارد،مدیر مدرسه با نظر کدام مرجع مفاد ماده  درمورد دانش آموزي که تاخیر ورود مکرّّ

 اجرا می کند؟ 

  
  د: شوراي مدرسهالف انجمن اولیاء و مربیان ب شوراي معاونین اداره ج شوراي دانش اموزي 

  
در  در مورد تشویق دانش اموزان،رعایت کدام مورد صحیح نیست الف مالك اصلی تشویق سعی و کوشش وي-4

ج نیاز به مقایسه با وضع قبلی خود می باشد ب تشویق هیچ دانش آموزي نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگري شود 
 د: درج تشویق هاي مهم در پرونده تحصیلی دانش آموز نیست 

 تشویق باید به گونه اي باشد که علت آن براي دانش آموز و سایرین مشخص باشد 

  
 ورد نیاز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟ کدام م76در اجراي ماده -5

  
ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّّت و مدّت سه روز ج اخطار کتبی به دانش اموز د مدیر الف انتقال به مدرسه دیگر 

 نیازي به موافقت اداره اموزش و پرورش در این زمینه را ندارد. 

  
 لیاءو مربیان تا چه زمانی می باشد؟  مدّت فعالیت شوراها و انجمن او-6

ج با نظر رئیس اداره و مدیر ب تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد می باشد الف دو سال متوالی می باشد 
 مدرسه می باشد د براساس آراء و نظر اعضاء می باشد 

  
خاذ شده در انجمن اولیاءمربیان یا هر یک-7  از شوراهاي مدرسه ،با نظر مدیر مغایر باشد:  در مواردي که تصمیم هاي اتّّ
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ب مدیر موضوع را به اداره منعکس کرده و نظر رئیس اداره اجرا می  الف نظر مدیر در اولویّت قرار دارد و اجرا می شود
اجرا می ج راي و نظر شوراي مربوط اولویّت داشته و اجرا می شود. د از شوراي معاونین اداره استعالم می شود و  شود
 شود 

  
،عالوه بر مندرجات آیین نامه اجرایی چه تسهیالتی براي دانش آموزان قائل می -8 مدرسه با موافقت کمیسیون خاص

 شود؟ 

  
الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در کالس از دانش آموزي که به علّت بسیار خاصخاص قادر به حضور در کالس 

 نمی باشد. 

  
ه داشته است.   ب ّاخذ امتحان از دانش آموزي که در امتحانات هماهنگ غیبت غیر موج 

  
 برگزاري امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزي که قادر به حضور در جلسه امتحانی نیست.   ج

  
 صحیح است.  3و1موارد   د

  
رات  اگر مدیر مدرسه در طول سال تحصیلی متوجّه شد که دانش آموزي-9 در همان سال یا سالهاي قبل بر خالف مقرّ

 ثبت نام شده است،باید چه اقدامی انجام دهد؟  

در این باره تصمیم گیري کند. ج شوراي معلمان دراین باره  "الف بالفاصله دانش آموز را اخراج کند. ب مدیر شخصا
  کند.د موضوع را به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش تصمیم می گیرند 

  
سن متعارف براي ثبت نام دانش آموزان در پایه هاي اول ،دوم و سوم در مدارس راهنمایی به ترتیب چندسال -10

 است؟ 

  
 سال 16،14،12سال د 12،11،10سال ج 13،12،11ب سال 14،13،12الف 

  
  حداّکثر سنّ ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمایی در مدرسه روستایی چند سال است؟-11
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 سال 18سال د 17سال ج 16ب سال 15الف 

  
 تفاوت سن ثبت نام دانش آموزان راهنمایی در پایه هاي اول تا سوم مناطق شهري با روستایی چند سال است؟ -12

  
 ج سه سال د چهارسال ب دو سال یک سال -الف 

  
 انتقال دانش اموز از یک منطقه به منطقه اي دیگر تا چه زمانی قبل از امتحانات امکان پذیر است؟ -13

  
 د دو هفته ج یک ماه یک روز ب یک هفته -الف 

  
 چندسال ذتمام می باشد؟ )حداقلّ سنّ ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی)جامع-14

  
 سال 19د سال 18ج سال 17سال ب  16الف 

  
اکثر تاچه زمانی پس از شروع سال تحصیلی پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی -15 ّف است حد مدیر مدرسه موظّّ

 نماید؟ 

  
 ج دو ماه د دوهفته ب یک ماه الف یک هفته 

  
ي و روزانه چگونه است؟ -16 ّادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج کرده به صورت دانش آموزعاد 

  
ج با ف در مدارس روزانع عادي نمی تواند ادامه تحصیل دهد ب فقط به صورت متفرقه می تواند ادامه تحصیل بدهد ال

 د استفاده از وسایل زینتی منعی ندارد  رعایت سادگی و خودداري از ابراز مسائل ازدواج می تواند ادامه تحصیل بدهد

  
ب اداره آموزش و پرورش است الف مدرسه و شخص مدیر صدور تاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده کدام مرجع -17

 ج اداره کل آموزش و پرورش د تمام موارد منطقه 
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 انجام بازدیدهاي علمی ،تفریحی و تربیتی از چه ایّامی ممنوع می باشد؟  -18

ک ماه قبل ج درهیچ ب درایّام برگزاري امتحانات رسمی و از یالف در ایام برگزاري امتحانات رسمی و از یک هفته قبل 
 زمان ممنوعیت ندارد د بانظروتشخیص مدیردر هرزمانی امکان پذیر است. 

کدامیک از درآمدهاي مدرسه باید به حساب بانکی مدرسه واریز و تحت نظر شوراي مالی مدرسه -19
د هزینه شود؟  الف سرانه دانش آموزي ب وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ج کمکهاي مردمی 

  موردهرسه 

  
 اعزام دانش آموزان براي بازدید و اردو به خارج از محدوده شهرستان نیاز به موافقت کدام مراجع ذیل نیست؟ -20

  
  د شوراي دانش آموزيالف اداره آموزش و پرورش محل ب شوراي مدرسه ج اولیاء دانش آموزان 

  
ست از دانش آموزانی که فاقد شناسنامه و مدارك مدیر مدرسه در موارد استثنایی حداّکثر تا چه زمان مجاز ا-21

 تحصیلی می باشند از وي به صورت مشروط ثبت نام نماید؟ 

  
ج: با موافقت کمیسیون خاص تا پایان اسفندماه د ب حدّاکثر مدّت یک ماه الف قبل از امتحانات نوبت امتحانی 

 مهرهرسال 15تا

  
 مالك ثبت نام و محاسبه سن دانش آموزچه زمانی خواهدبود؟ -22

  
 ب دوم مهرماه ج اول فروردین ماه د روزتاریخ تولد الف اول مهرماه 

  
 ارکان شوراي مدرسه عبارتنداز: -23

 الف مدیرمدرسه،معاون مدرسه،رئیس شوراي معلمان،نماینده انجمن اولیاءمربیان،شوراي دانش آموزي 
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معاونین مدرسه،نماینده شوراي معلمان،،نماینده انجمن اولیاءمربیان، نماینده شوراي مدیرمدرسه،  ب
 دانش آموزي 

  
مدیرمدرسه،معاون مدرسه، نماینده شوراي معلمان،دو نفر از دبیران منتخبنماینده اي از اداره د مدیر   ج

 مدرسه،شوراي مدرسه،انجمن اولیاءمربیان،شوراي معلمان ،شوراي دانش آموزي 

  
 حداّقل سن ّ تحصیل در مدارس بزرگساالن در دوره راهنمایی چند سال می باشد؟ -24

  
سال د محدودیتی ندارد 15ج سال 14ب سال  13الف 

 سال 16متوسطه: 

ف از مدرسه اي به مدرسه دیگر منتقل شود و نهایتا تشخیص داده شودکه نظم -25 دانش آموزي که به علت تخلّّ
 م می زندو موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر می شود: آموزشی و تربیتی را بره

 الف با تایید شوراي مدرسه در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه یا ناحیه محروم می شود. 

 با موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود.   ب

 آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود.  با تایید شوراي مدرسه و موافقت اداره  ج

 با تایید شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت دوم از حضور در مدرسه محروم می گردد.   د

  
 کدامیک از موارد تشویق توسط مدیر صورت می گیرد؟ الف تشویق کتبی و اعطاي لوح تقدیر از طرف اداره-26

ج تشویق شفاهی در کالس در ب تشویق کتبی و شفاهی در کالس و اعالم آن به ولی دانش آموزآموزش و پرورش 
  حضور دانش آموزان د همه موارد فوق

استفاده از کمکهاي مردمی براي تشویق کارکنان ،معلمان و مربیان مدرسه بایستی با موافقت -27
مدرسه انجام پذیرد.؟ الف شوراي مالی مدرسه ب اداره آموزش و پرورش ج شوراي معلمان مدرسه 

د ورود بازرسان و ناظران اعزامی و افرادي که مورد شناخت مدیر هستن-28 د انجمن اولیاء و مربیان
د براي بار اوّل اشکالی ج بالمانع است در ورود به مدرسه الف ممنوع می باشد ب با مجوّز اداره باشد 

 ندارد 

آیین نامه اجرایی مدارس در چه ماهی و سالی به تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش -29
  78د مردادماه 80ج: تیرماه  79ب مردادماه 78رسید؟ الف تیرماه
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ه شهریورماه می توانند در امتحانات داخلی با تایید و در امتحانات هماهنگ باتایید در امتحانات -30 ّغایبین موج
 غایبین شرکت نمایند. 

شوراي مدرسه د -شوراي مدرسه ج: کمیسیون خاص–ب شوراي مدرسه کمیسیون خاص -الف شوراي مدرسه
 کدام جمله غلط است؟ -31کمیسیون خاص -کمیسیون خاص

 لف تشویق هیچ دانش آموزي نباید موجب تحقیر دانش آموز دیگري بشود. ا

 ب مالك اصلی در تشویق ،سعی و تالش دانش آموز و میزان پیشرفت وي در مقایسه با وضع قبل می باشد. 

 ید. ج:سوابق و تخلفات دانش آموز باید در دفتر محرمانه ثبت گردد و درصورت تغییر مدیر ،به مدیر بعدي تحویل نما

 د تنبیه باید روشنگرانه و آگاه کننده باشد. 

 محدوده زمانی مناسب براي تشکیل اولین شوراي معلمان کدام گزینه می باشد؟ -32

ی االمکان قبل از بازگشایی مهرماه 30مهر لغایت 15الف پس از پست بندي دبیران و ثبل از سال تحصیلی ب  ج حتّّ
ت مدیر مدرسه زگشایی مدارس و حدّاکثر تا ده روزپس از با د در پایان هرماه و در محل آموزشگاهبا مسئولی 

دانش آموزي که داراي معلولیت جسمی است و قصد ثبت نام در پایه سوم مدرسه استثنایی امیدخرامه را -33
اّوچندسال باید باشد؟   اکثرسن ّ ّداردحد 

 سال  19سال د 18سال ج 17سال ب 16الف 

صیل دانش آموزي که داراي مدارك تحصیلی خارجی وي براي ارزشیابی ناقص می باشد با ثبت نام و ادامه تح-34
تایید کمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی و اخذ معرّّفی نامه از اداره آموزش و پرورش مدارس خارج از 

ت اول ج پایان سال ب پایان امتحانات نوبالف قبل از شروع امتحانات پایانی کشور تا چه زمانی بالمانع است؟ 
 تحصیلی د یک ماه پس ازشروع سال تحصیلی 

پایه تحصیلی دانش آموزي که به عللی مانندعدم دسترسی به مدرسه، بیماري و یا اقامت در خارج از کشور -35
ی صورت می گیرد.   نتوانسته است به موقع وارد مدرسه شود در دوره راهنمایی بامعرّفّ

ج مدیر مدرسه د کمیسیون موزش و پرورش محل ب اداره آالف شوراي مدرسه 
انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس روزانه بزرگساالن تا -36خاص 

 بالمانع است؟ 
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ج تا یک ماه قبل از برگزاري امتحانات الف تا پایان امتحانات نوبت اول ب تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی 
 ی ندارد بزرگساالن د محدودیّپایانی مدارس 

 کدام گزینه صحیح می باشد؟ -37

 الف ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بالمانع می باشد. 

ب ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات بالمانع می باشد لیکن براي آنهامعافیت 
تحصیلی صادر نخواهدشد ج شرکت درامتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه وقفه ي تحصیلی محسوب 

 می شود. 

اکثر تا پایان سال تحصیلی پرونده تم ّامی دانش اموزان را بررسی نماید و چنانچه د مدیر مدرسه موظف است حد
 مغایرتی مشاهده نمود اقدام قانونی انجام دهد. 

صدور مجوز ثبت نام در مدرسه بدون حضور در کالس براي دانش آموزي که به علّّت بیماري خاصخاص قادر به -38
 حضور در کالس نمی باشد برعهده کیست؟ 

 دایره امتحانات اداره د معاون آموزشی منطقه  ب مدیرمدرسه جالف کمیسیون خاص اداره 

ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پایه اي که قبول شده است،منطبق با کدام -39
ج به صورت متفرقه در مدارس غیرانتفاعی  "ب صرفاگزینه است؟ الف مجاز نمی باشد 

  "ب وج"د موارد

ي عالی آموزش و پرورش می آیین نامه اجرایی مدارس مصوّب چندمین جلسه ي شورا-40
  562د  590ج  750ب  652الف باشد؟درششصدوپنجاه ودومین  

 کدامیک از گزینه هاي زیر از وظایف انجمن اولیاءو مربیان نمی باشد؟ -41

الف تامین مشارکت فکري،فرهنگی،عاطفی،و آموزشی اولیاء و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزش خانه و 
 مدرسه 

ی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ي مشارکت موسسات و دستگاههاي آموزشی خارج از مدرسه و ب بررس
ج مشارکت و همکاري با شوراي معلمان در برگزاري کالسهاي فوق برنامه د آموزشهاي علمی دانش آموزان 

 برنامه ریزي و تصمیم گیري براي تشکیل جلسات اموزش خانواده 

 اهاي مدرسه نمی باشد کدام مورد از ارکان و شور-42
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 د:شوراي دانش آموزان ج شوراي تربیت بدنی مدرسه شوراي معلمان ب: مدیر مدرسه -الف:

  

 

 آشنایی مدیران مدارس باحدود واختیارات خود وارکان مدرسه ومقررات تحصیلی............موفقیت یک مدیراست. -1

 شرط محدود     )شرط الزم وکافی                         د)شرط الزم                  ج)شرط کافی                ب)الف

  
 آیین نامه اجرایی مدارس داراي.................  -٢

  تبصره52ماده و110)د   تبصره         110ماده و52)تبصره            ج50ماده و110)تبصره         ب52ماده و100)الف

  
 کدامیک جزءارکان مدرسه نیست.  -٣

  
شوراي )دانجمن اولیا ومربیان                     )شوراي مدرسه                     ج)مدیرمدرسه            ب)الف

 صدور تاییدیه ارزش تحصیلی برعهده ....................می باشد.  -4 معاونین

 شوراي مدرسه )دآموزش وپرورش منطقه             )جآموزش وپرورش استان          )مدیرمدرسه              ب)الف

 درتنظیم برنامه ساالنه یک مدیرچه کسانی دخالت دارند؟  -٥

  همه موارد)د شوراي مدرسه                      )اولیاي دانش آموزان                ج)کارکنان مدرسه               ب)الف

 تعداد کارکنان مدرسه وشرح وظایف هریک ازآنان توسط......................ابالغ می شود.  -٦

وزارت )جآموزش وپرورش منطقه                                                )باداره کل آموزش وپرورش                                                    )الف
 معاونین اداره کل آموزش وپرورش  )آموزش وپرورش                                              د

 تا  1)دتا                    4)جتا                               2)تا                  ب 3)را دارد؟  الفهرمدرسه چند شو -٧

شرایط اعزام دانش آموزان جهت بازدید وگردش هاي علمی ،تربیتی وتفریحی درمحدوده شهرستان محل تحصیل -8
 کدام است ؟ 

رضایت کتبی اولیاي دانش آموزان                                                                   )ب                               موافقت شوراي مدرسه                      )الف
  الف وب)دموافقت اداره آموزش وپرورش                                              )ج

   آیین   نامه   اجرایی   مدارس   -     4 نمونه
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 کدامیک جزءاعضاي اصلی شوراي مدرسه به شمار نمی رود؟  -9

مربی پرورشی                              )معاونین مدرسه        د )جنماینده شوراي دانش آموزي      )بنماینده شوراي معلمان           )الف
 من به عنوان یک مدیر:  -10

 هر سال تحصیلی را به اطالع ولی او می رسانم. سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان  )الف

 سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را امحاء می کنم.  )ب

سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را در پرونده تحصیلی او درج تا در سال آینده مورد  )ج
 نظر قرار گیرد. 

 الف و ب درست است.  )د

 بررسی و تایید برنامه هاي مربوط به مسابقات علمی، فرهنگی و هنري در سطح مدرسه از وظایف ........ است.  - 11

 شوراي معلمان  )دشوراي مدرسه                     )ج معاونین                      )مدیر مدرسه                 ب )الف

  
 انتو، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر توجه به کدام مورد ضروري است؟ در انتخاب رنگ م -١٢

  
 ب و ج  )شرایط جغرافیایی                       د  )شرایط سنی               ج )شرایط خانوادگی              ب )الف 

تحصیلی و تغییر رشته غیبت صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزي که در امتحان پایانی داخلی و امتحان جهش  -١٣
 موجه داشته است ......

 ............ پس از پایان ایام امتحانات صورت می گیرد. 

  
  سه هفته )د  حداکثر ده روز                    )حداکثر پنج روز                 ج )دو هفته          ب )الف

  
قضایی به طور موقت بازداشت شود مدت بازداشت او...... .. چنانچه دانش آموزي به اتهام جرمی از طریق مراجع  -١٤

 محسوب می شود. 

  
 الف و ب  )عدم وقفه تحصیلی                       د  )ج وقفه تحصیلی                 )بترك تحصیل      )الف
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 پرورش ارسال می گردد. گزارش نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیاء هر .................. به اداره آموزش و  -١٥

  
 در پایان هر نوبت امتحانی   )روز                     د 45 )ج سه ماه                       )بیک ماه                 )الف

  
 مالك محاسبه سن دانش آموزان جهت ثبت نام ....... .............خواهد بود.  -١٦

  

  اول مهر ماه )د نیم سال اول                     )مهرماه                    ج  )سال تحصیلی                ب  )الف

  
 شوراي مدرسه ............. ....پس از بازگشایی مدارس تشکیل و ................ یکبار تکرار می شود.  - 17

  
حداکثر دو هفته                                             –حداقل یک ماه  )ب                                       حداقل دو هفته  –حداکثر یک ماه  )الف
 حداکثر دو هفته  –روز  15حداقل  )حداقل دو هفته                                             د–روز  15حداکثر  )ج

 ر چه صورتی مقدور است: اخراج موقت دانش آموز از مدرسه د -١٨

روز                                2با تایید شوراي مدرسه و معلمان حداکثر  )با تایید شوراي مدرسه و به مدت سه روز                     ب )الف
 با تایید شوراي معلمان حداکثر یک روز.  )دروز           3با اطالع قبلی ولی دانش آموز حداکثر به مدت  )ج

 ایثارگران مجازند یک سال بیش از سایر دانش آموزان در مدارس ................ تحصیل کنند.  -١٩

 غیر انتفاعی  )بزرگساالن            د  )جروزانه                 )بشبانه روزي                          )الف

مربوط به بزرگداشت ایام ا.... و مناسبتهاي مختلف دینی و انقالبی و ملی بر عهده  بررسی و تایید برنامه هاي -٢٠
 ..... است. 

شوراي  )شوراي معلمان                    د )جشوراي مدرسه              )بمدیر مدرسه              )الف 
 کدامیک از وظایف انجمن اولیاء و مربیان مدرسه نمی باشد؟  -21دانش آموزي 

 تصمیم و نظارت برسرویس رفت و آمد دانش آموزان   )مشارکت در برگزاري کالسهاي فوق برنامه               ب )الف

ه با             بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموزانی ک )دتصمیم گیري جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده     )ج  
 مشکالت اخالقی و رفتاري خاص مواجه اند. 

 مدیرمدرسه هنگام ثبت می تواند اقدام به ........................کند.  -22
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دریافت وجه بیمه                          )جمصاحبه                )برگزاري آزمون ورودي          ب)الف
 کدام مورد ترك تحصیل محسوب نمی شود ؟  -23هیچکدام   )د

  ب وج)دغیبت موجه                            )وقفه تحصیلی                  ج)غیبت غیرموجه                ب)الف

  
مشارکت درتنظیم برنامه هاي پرورشی،تقویت اعتقادات دینی واخالقی وآداب اسالمی دردانش آموزان 24

 .............است. ازوظایف........

انجمن )شوراي معاونین                   د)جشوراي معلمان               )بشوراي مالی                )الف
درمدرسه بایدحداقل  ..............درسال ازدانش آموزان معاینه بهداشتی 25اولیا ومربیان 

 ودرمانی بعمل آید. 

  بار 1)دبار                           4)بار                                          ج 3)ب      بار                        2 )الف

 الزم است اولین جلسه شوراي معلمان .......................  تشکیل شود. 26

 )روز پس از بازگشایی مدارس            ج10حداکثر )بقبل از بازگشایی مدارس                                                 )الف
مهمترین 27با نظر مدیر و در اولین فرصت ایجاد شده  )روز پس از بازگشایی مدارس                                د 10حداقل 

 اقدام مدیران مدارس در ابتداي سال تحصیلی کدام است ؟ 

تجهیز و تکمیل کتابخانه مدرسه                                               )ب                                تهیه و توزیع مواد خوراکی                   )الف  
  بیمه حوادث دانش آموزان )دتهیه لباس براي کارگاه                                                             )ج

 و تقویت اعتماد به نفس ، خودباوري و..... در دانش آموزان می گردد. انجام کدام فعالیت زیر موجب افزایش 28

تشکیل شوراي انجمن  )بتشکیل شوراي دانش آموزي                                                    )الف
مشارکت دانش آموزان در امور  )اولیاء                                                                            ج

کدامیک از وظایف 29تشکیل کالسهاي فوق برنامه  )جاري مدرسه                                  د
 دانش آموزان نیست؟ 

خرید و فروش وسایل تجملی و آرایشی و غیر  )برعایت شعائر دینی                                   )الف
رعایت حسن رفتار و اخالق و  )مرتب در مدرسه و کالس درس          د حضور )ج        خوراکی 

 همکاري با سایر دانش آموزان. 
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 ...................... نقش مشورتی و مشارکت در امور اجرایی مدرسه را دارا می باشد. 30

نماینده )انجمن اولیاءو مربیان             د )شوراي معلمان             ج )بشوراي دانش آموزي            )الف 
 راههاي ترغیب و تشویق دانش آموزان 31معلمان 

تشویق کتبی و اعطاي لوح تقدیر از طرف اداره            )تشویق شفاهی و کتبی در حضور کلیه دانش آموزان             ب )الف
  همه موارد )د              معرفی براي شرکت در اردوهاي تربیتی                 )ج 

 کدام روش تشویق دانش آموزان باید به تایید شوراي مدرسه برسد؟ 32

 )جتشویق کتبی و اعطاي لوح تقدیر از طرف اداره            )بتشویق شفاهی در مراسم آغازین                                )الف
 تشویق شفاهی در کالس  )د              تشویق کتبی  در حضور کلیه دانش آموزان         

مدیر مدرسه می تواند در موارد استثنایی با اخذ تعهد کتبی از ولی دانش آموزي که فاقد شناسنامه و مدارك 33
 تحصیلی است از وي به صورت مشروط و حداکثر براي مدت ........................ثبت نام نماید. 

 حداکثر بیست روز  )پانزده روز                             د )جیک ماه                   )بدو ماه                )الف

آیین نامه: غیبت غیرموجه ................ماه متوالی دانش آموز از نظر نظام وظیفه .............. تلقی می  39طبق ماده 34
 شود. 

 –ماه  3 )ترك تحصیل     د –ماه 2)جترك تحصیل      –ماه  3 )بوقفه تحصیلی        -ماه 2 )الف
 اولویت ثبت نام با کدام نوع دانش آموز است: 35وقفه تحصیلی 

  الف و ب )دداشتن معدل باال   )نزدیک بودن محل کار والدین به مدرسه   ج  )نزدیک بودن محل سکونت     ب )الف

 کدام درست است: 36

 سال می باشد.  15سال و در مناطق روستایی  13حداکثرسن ثبت نام در دوره ابتدایی در مناطق شهري  )الف

 سال می باشد.  9و در مناطق شهري حداکثر آن  6حداقل سن در پایه اول دبستان  )ب

 . سال می باشد 18و  17و 16حداکثر سن ثبت نام در پایه هاي اول و دوم و سوم راهنمایی به ترتیب  )ج

سال  20و 19و 18حداکثر سن ثبت نام در پایه هاي اول و دوم و سوم متوسطه به ترتیب  )د
 در مورد تنبیه کدام نادرست است: 37می باشد 

 اعمال تنبیه متکی به یافته هاي علمی باشد.  )بفاصله زمانی بین وقوع تخلف و اجراي تنبیه معنایی ندارد        . )الف
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 تغییر رفتار در دانش آموز پدیدار گردد.  )با اعمال تنبیه دانش آموز به اشتباه خود پی ببرد.                        د )ج

حداکثر تعداد سال هاي مردودي مجاز در هر پایه تحصیلی در دوره هاي ابتدایی و راهنمایی تحصیلی .............. 38
 سال می باشد. 

 چهار سال   )ددو سال                                  )ج یک سال                      )ب         سه سال            )الف

مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و ....... .............. برنامه ساالنه خود را در ابعاد مختلف با رعایت 39
 ضوابط آموزش و پرورش تنظیم و به تصویب شوراي مدرسه برساند. 

مشارکت  )مشارکت مدیران منطقه     د )جمشارکت اولیاء  دانش آموزان    )بمشارکت معاونین     )الف
به عنوان نماینده آموزش و پرورش و مسئول اجراي فعالیت هاي  آموزشی و پرورشی 40دانش آموزان 

 و مالی در مدرسه می باشد. 

 الف و ب   )معاون آموزشی                      د )معاون پرورشی                       ج )بمدیر                )الف

  
 

  

بهترين وبرجسته ترين فكر هابايد بنشينند براي آموزش "وزش و پرورش اين جمله ازكدام شخصيت مي باشد ؟ در اهميت موضوع آم- ١

 ج) رئيس جمهور د) وزير آموزش و پرورش  ب)مقام معظم رهبريالف )امام راحل )ره)   "وپرورش طراحي كنند .

 ب) ارزشها الف) حيات طيبه تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بايد تحقق بخش كدام موضوع باشد ؟ - ٢

 ج) تعالي و پيشرفت د) انسانهاي عالم و متقي 

. بر طبق سند تحول آموزش و پرورش ، خود ارزيابي وپاسخگوبودن نسبت به نظارت و ارزيابي بيروني يكي از ويژگيهاي ...................... - ٣

 است.  

 ) توسعه آموزش و پرورش ب) دانش آموز ج) سند تحول آموزش و پرورش دالف) مدرسه 

موثرترين عنصر در گزاره هاي تحول بنيادين براي تحقق ماموريت هاي تعليم وتربيت رسمي چيست؟ الف) كسب شايستگي ها ب) - ٤

  د) معلمبصيرت آموزش خواهان ج) تكوين و تعالي بشري 

هدف هاي  )براهبردهاي كالن  )الفگنجانده شده است؟  استقرارمديران اثربخش،كارآمد ، مسئوليت پذير در كدام مقوله ي سند چشم انداز- ٥

 چارچوب نهادي و نظام اجرايي )چشم انداز و بيانيه ي ماموريت د )كالن ج
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 بايدها ونبايدهاي اساسي كه تمام اجزاء ومؤلفه هاي نظام تعليم وتربيت رسمي وعمومي ملزم به هماهنگي بـا آن هستند كدامند؟ - ٦

ب) آموزه هاي قرآن كريم ونقش معنوي ائمه )ع)  ج)هدايت وتربيت پيامبر اكرم)ص) درج در بيانيه الف) گزاره هاي ارزشي من

 د) آموزه هاي بنيادين مهدويت 

 عامل اثرگذاراجتماعي ومولد نيروي انساني وسرمايه فرهنگي ومعنوي موردتأكيد در سندتحول بنيادين آموزش وپرورش كدامند؟ - ٧

  د) نظام تعليم وتربيت رسمي وعموميج ) تقويت شأن حاكميتي نظام تعليم وتربيت  وپااليش تحوالت الف) مدرسه ب) آينده پژوهي 

د)  ١٤٠٤ج) ١٤٠٠ب)  ١٤٠٩چشم انداز و اهداف تعليم و تربيت در افق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،كدام سال تعيين شده است ؟ الف) - ٨

١٤١٩  

 مل كدام موضوع مي باشد ؟ الف) فلسفه تعليم وتربيت در جمهوري اسالمي ايران مباني نظري سند ملي آموزش وپرورش شا - ٩

ب)فلسفه تعليم وتربيت رسمي عمومي در جمهوري اسالمي ايران ج)رهنامه نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي 
 د)تمام موارد در جمهوري اسالمي 

ب) چشم انداز ج) راهبردهاي الف)هدفهاي كالن گسترش وتامين همه جانبه عدالت آموزشي و تربيتي مربوط به كدام گزينه مي باشد ؟ - ١٠

 كالن د)راهكارها 

بر اساس سند تحول بنيادين ، وزارت آموزش و پرورش مأموريت دارد كه به كدام دورهي تحصيلي بپردازد؟ الف) به سه دوره تحصيلي - ١١

 )  ٣-٣-٦ (ج) به سه دوره الزم التعليم د) به سه دوره ب) به چهار دوره تحصيلي سه سالهساله  چهار

پيوستگي در تدوين برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت به هنگام كدام يک از مراحل سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بايد مورد  - ١٢

 توجه قرار گيرد ؟ 

  ب) عملياتي كردن احكام سندالف) بازنگري و بازسازي ساختارها 

 ج) طراحي ، تدوين واجراي برنامه د) توسعه مشاركت بخش هاي دولتي و غيردولتي 

 استفاده از شبكه ملي اطالعات و ارتباطات ، كتابخانه و فعاليت هاي برون مدرسه به ويژه مساجد براي تقويت كدام معرفت الهي است ؟ الف) - ١٣

  د) همه ي مواردمعاد ج) اعتقاد به واليت  اعتقاد به توحيد ب) اعتقاد به

الف) حضور فعال و سازنده در صحنه هاي توسعه ظرفيت ها و توانمنديهاي آموزشي و پرورشي در نهايت منجربه چه دستاوردي مي گردد ؟  - ١٤

 ب) حضور فعال معلمين بين المللي و منطقه اي 

 آموزان  ج) حضور در صحنه هاي برون منطقه اي د) حضور فعال دانش

ج ) متوسطه  ب ) ابتداييدر سند تحول ، اولويت بخشي در تأمين و تخصيص منابع براي كدام مقطع لحاظ شده است ؟ الف ) متوسطه اول - ١٥

 دوم د ) دوره متوسطه 
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 اساس طراحي ، تدوين واجراي برنامه درسي ملي چيست؟ الف) اسنادتحول راهبردي - ١٦

 باتأكيد بر تفاوتهاي فردي  ب) بازتوليد برنامه هاي درسي موجود

 د) همه موارد ج) بازتوليد برنامه هاي درسي موجود باتأكيد بر بهـره گيـري ازتجهيـزات وفناوريهـاي نـوين آموزشـي وتربيتـي درراستاي اهداف 

ربيتي ب) تحقق شايستگي تدوين برنامه ي جامع مشاركت خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي چه منافعي دارد؟ الف) تقويت فرهنگ ت - ١٧

  د) الف و بهاي پايه دانش آموزان  ج) پايداري نظام تعليم وتربيت 

بر اساس سند تحول بنيادين تعميم دورهي پيش دبستاني با تأكيد بر چه موضوعاتي بايد انجام شود؟ الف) آموزشهاي قرآني ب) آموزشهاي - ١٨

  د) موارد الف و برسوم تربيت بدني و اجتماعي ج) آموزشهاي حرفهاي و آيين و 

الف) اصالح قوانين و مقررات در راستاي تقويت نقش شوراهاي آموزش و پرورش درسند تحول بنيادين چه راهكاري ارائه شده است؟ - ١٩

 موجود 

ب) فراهم كردن تسهيالت و امتيازات مناسب براي اعضاي شورا ج) ايجاد ساز و كار قانوني براي 
 بهينه سازي نظام پرداخت ها  افزايش مشاركت اوليه د)

الف) ايجاد شبكه ي كدام يک از مواردزيرجزو راهكارهاي تغييرونوآوري درنظام تعليم وتربيت براساس سندتحول بنيادين مي باشد؟ - ٢٠

 ب) اصالح و به روز آوري روشهاي تعليم و تربيت پژوهشي فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت 

يب نفوذ شبكه ملي اطالعات و ارتباطات ) اينترانت) د) ايجاد تنوع، فرصتهاي تربيتي در مراكز ج) توسعه ضر
 آموزشي و تربيتي 

 جهت ارتقاي جايگاه و افزايش كيفيت و كارآمدي علوم انساني در نظام تعليم و تربيت كدام راهكار زير  - ٢١
 مناسب است؟ 

 مستمر معلمان  الف) جذب و تربيت معلمان مستعد ب) دانش افزايي

 د) همه موارد ج) تدوين منابع علوم انساني مبتني بر جهان بيني اسالمي 

 طبق بند تأمين و بسط عدالت در تعليم وتربيت ، چند درصد از برنامه هاي آموزشي به معرفي حرفه ها و هنرها اختصاص مي يابد؟  - ٢٢

 درصد  ٤٠ درصد د) تا ٢٥تا ١٥درصد ج)  ٣٠تا ٢٠ب) درصد  ٢٠تا  ١٠الف) 

 ب) متوسطهاضافه شدن درس مديريت و سلوك مناسب خانواده به جدول برنامه ي درسي كدام دوره الزامي مي باشد؟ الف) دوره ابتدايي - ٢٣

 ج) پيش دبستاني د) دانشگاه 

براساس سند تحول بنيادين ، درمتناسب سازي فضاهاي فيزيكي ، آموزشي وتربيتي بانيازهاي ويژه وتفـاوت هاي جنسيتي دانش آموزان ، - ٢٤

 چه مواردي مورد تأكيد مي باشد؟ 
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اهتمام به طراحي ، ساخت وتجهيز  ب)الف) الزامات نهادينه سازي فرهنگ ايماني وعفاف وپوشش ورعايت احكام محرميت درمحيط 
مناسب نمازخانه ج) طراحي وساخت فضاهاي تربيتي متناسب بااقتضائات برنامه درسي د) اهتمام به طراحي ، ساخت وتجهيز مناسب 

 فضاي سبز 

 اختصاص اعتبارات خاص براي فعاليتهاي پژوهشي معلمان در كدام هدف عملياتي سند تحول بنيادين قيد شده است؟ - ٢٥

 ب)ايجاد ومتناسب سازي فضاي هاي تربيتي لف )باز مهندسي سياستها و باز تنظيم اصول حاكم ا
 ج) تامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصتهاي تعليم و تربيت د) تنوع بخشي در ارائه خدمات آموزشي 

  ب)معلم محوريلف ) دانش آموز محوري برچه اصلي تاكيد شده است؟  ا "رابطه معلم و دانش آموز "براساس سند تحول بنيادين - ٢٦

 ج) آماده سازي بنيه علمي دانش آموزان د) تغيير نگرش به آموزش وپرورش  

الف) نقش الگويي و جايگاه معلم در سند تحول،برارتقاي منزلت اجتماعي وجايگاه حرفه اي منابع انساني به كدام اصل اشاره شده است؟  - ٢٧

 ب) گراميداشت معلم 

 علمان در مديريت مدارس د) نامگذاري مدارس به نام خيرين ج) مشاركت م

الف) افزايش نقش مدرسه به حضورنظام مند واثربخش روحانيون توانمندومبلغان مذهبي درامور مدرسه مربوط به كدام هدف زيرمي شود؟ - ٢٨

 تقويت بنيان خانواده ب) تنوع بخش محيط يادگيري ج) بسط و عدالت آموزشي د) عنوان يكي از كانونها پيشرفت محلي 

ب) راهبرد هاي الف ) اهداف كالن تربيت انسان هاي موحد ، مومن ، معتقد به معاد و متعهد به مسئوليت ها جزو كدام اهداف مي باشد ؟  - ٢٩

 كالن ج ) اهداف عملياتي د ) چشم انداز 

 بنيادين آموزش و پرورش چيست ؟  در سازمان دهي معلمان در مقطع ابتدايي در سند تحول "دوري  "منظور از نظام  - ٣٠

ب) همراهي معلم با دانش آموزان در چند پايه الف) همراهي معلم با دانش آموزان در مقطع ابتدايي 
ج) همراهي معلم با دانش آموزان در پايه چهارم و پنجم ابتدايي د) همراهي معلم با دانش تحصيلي 

 آموزان در مقاطع تحصيلي 

الف) شوراي عالي انقالب سياست گذاري وتصميم گيري كالن درفرايندتحول بنيادي نظام تعليم وتربيت برعهده ي چه شورايي مي باشد؟  -٣١

 ب)شوراي عالي آموزش و پرورش ج) شوراي سياستگذاري د) الف و ب فرهنگي 

ش و پرورش به صورت ساالنه توسط وزير آموزش و گزارش نحوه و ميزان همكاري دستگاه ها ، براي تحقيق اهداف تحول بنيادين آموز -٣٢

ب) شوراي عالي آموزش و پرورش ج) شوراي نگهبان د) مجمع تشخيص الف) شوراي عالي انقالب فرهنگي پرورش به چه نهادي ارائه خواهد شد ؟ 

 مصلحت نظام 

ام ارزشيابي وتـضمين كيفيت درتعليم وتربيت رسمي عمومي راهكار ارائه شده در سندتحول بنيادين آموزش وپرورش پرورش به منظور استقرار نظ- ٣٣
 كدام است؟ 

 الف) ايجادنظام رتبه بندي مدارس ومؤسسات آموزش وپرورش 
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ب) اصالح وبازنگري ساختاردوره هاي آموزشي براساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي ج) تحول درساختار ومديريت زمان آموزش 
 درمدارس 

با حمايت مادي و معنوي از - ٣٤ندهي تقويم سال تحصيلي بارعايت انعطاف وتوجه به شرايط اقليمي باتأكيد بربهينه سازي تعطيالت د) بازطراحي وساما
 كرسي هاي نظريه پردازي در علوم تربيتي و روش هاي تعليم و تربيت، كدام موضوع مهم حاصل مي گردد؟ 

عمومي با رويكرد تعالي بخش، پويا و بالنده ب) ارتقاي كيفيت فرآيند تعليم و تربيت الف) تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي 
ج) توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري، نظريه پردازي و مستندسازي تجربيات تربيتي با تكيه بر استفاده هوشمندانه از فناوري هاي نوين 

 در خور منزلت فرهنگيان  د) برقراري الگوي جبران خدمات و تامين رفاه نيروي انسانيبومي 

 تحقق ارزش ها و آرمان هاي متعالي انقالب اسالمي مستلزم تالش در بعد ............. است. - ٣٥

  د)همه مواردالف) فرهنگي ب)علمي ج) اجتماعي 

 نظام فعلي آموزش و پرورش با چالش هاي جدي روبرو است.  علت تدوين سند تحول بنيادين آموزش و پرورش چيست ؟ الف)- ٣٦

ب) نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي تحوالت محيطي نمي باشد ج) نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي 
 د) همه موارد نيازهاي جامعه نمي باشد 

مواردي مدنظرمي باشد؟ الف) شايستگي هاي براساس سندتحول بنيادين آموزش وپرورش،درايجادنظام ارزيابي صالحيت معلمان چه - ٣٧

 اخالقي،  اعتقادي 

ب) شايستگي هاي تخصصي وارزشيابي متناسب بامباني واهداف سند تحول بنيادين آموزش وپرورش ج) شايستگي هاي انقالبي وحرفه اي 
 د) همه گزينه ها 

ب) در ساله  ٥الف) در بازه زماني ساله به تصويب خواهد رسيد؟ فرآيند ترميم سند تحول راهبردي نظام تعليم و تربيت در بازه زماني چند - ٣٨

 ساله د) پس از برنامه پنجم توسعه  ٦ساله ج) در بازه زماني  ٤بازه زماني 

ب) گسترش و تعميق فرهنگ الف) استقرار نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي كداميک از راهبردها تمام اهداف كالن را دربرميگيرد؟  - ٣٩

 زشيابي پژوهش و ار

 ج) توسعه و نهادينه كردن عدالت آموزشي و تربيتي در مناطق مختلف كشور د) استقرار نظام مديريت اثربخش، كارآمد 

تدوين برنامه هاي عملياتي الزم در راستاي ترويج، تقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقي در محيط هاي تربيتي با تأكيد بر چه عواملي  - ٤٠

 امكان پذير است؟ 

ب) دوستي و دوستيابي و پرورش ) اولويت كرامت، عزت نفس، حيا و عفت در تمام دوره هاي تحصيلي الف
 صحيح دانش آموز ج) الگوسازي و پرورش صحيح مربي 

 د) زمينه سازي براي استقرار دولت عدل مهدوي)عج 

  الف) مدرسه 
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