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09148750021: شماره تماس با واحد پشتیبانی فروشگاه ایران عرضه 

مجاز بوده و انتشار آن توسط سایر فروشگاه ها شراعاً و قانوناً  مجاز نمیباشد و نمایندگان فروش آن خرید این فایل تنها از فروشگاه ایران عرضه 

بسمه تعالی
وزارت کشور

استانداري اصفهان

آزمون استخدامی دستگاه هاي اجرایی استان اصفهان
1391خرداد 

دفترچه اختصاصی
استانداري: دستگاه اجرایی 

برنامه ریزيکارشناس : رشته شغلی 

:..........................................داوطلبشماره :..................................................نام ونام خانوادگی 

۵٠:تعدات سئواالت 
دقیقھ ۵٠: مدت پاسخگوییي

)بدون نمره منفي (١۵٠تا ١٠١سئواالت اختصاصي از شماره 
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کدام یک از موارد زیر برنامه ریزي از نظر زمانی کدام است؟- 101

در جمهوري اسالمی ایران متقاضیان درخواست تشکیل احزاب و تشکل هاي سیاسی براي کسب مجوز به کدام یک از سازمان ها 
باید مراجعه نمایند 

نیروي انتظامی)4مجلس شوراي اسالمی)3وزارت کشور و استانداري ها)2خانه احزاب)1

مرجع رسیدگیس به امور مربوط به احزاب و تشکل هاي سیاسی کدام است؟- 102
مجلس شوراي اسالمی )4وزارت دادگستري)3احزاب 10کمیسیون ماده )2خانه احزاب)1

بصیرت حرکت صحیح در اوضاع پیچیده اجتماعی امروز از دیدگاه مقام معظم رهبري به چه چیزي تشبیه شده است؟- 103
قطب نما)4ستارگان)3جاده)2قطار)1

کدام یک از گزینه هاي زیر جزء وظایف اصلی و ذاتی وزارت کشور محسوب می گردد؟- 104
هرسه مورد)4مجري برگزاري انتخابات )3مسئول حفظ نظم و امنیت)2حفط سیاسی عمومی دولت در داخل کشور)1

شعار محوري دولت نهم و دهم کدام گزینه است؟- 105
هرسه )4مهرورزي)3خدکت)2عدالت)1

قانون اساسی مسئولیت حل اختالف و تنظیم روابط قواي سه گانه به عهده کدام مرجع است؟110براساس اصل - 106
مجلس شوراي اسالمی)4رهبري)3شوراي نگهبان)2ممجمع تشخیص مصلحت نظا)1

اگر بخواهیم در زمینه گسترش و توسعه واقعی فرهنگ و اندیشه و علم حقیقتا کار کنیم، احتیاج : مقام معظه رهبري- 107
استفاده کنیم؟... داریم به این که از مواهب خدادادي و در درجه اول

کتب پربار)4اساتید بارز)3آزاد اندیشی) 2ترجمه فکر)1

کدام گزینه از کار ویژه احزاب محسوب نمی شود؟- 108
افزایش مشارکت سیاسی )4ارتقاء اگاهی مردم)3پیگیري خواسته هاي هواداران)2توسعه فعالیت هاي عام المنفعه)1

می باشدو.... حفظ اسالمیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسالمی و قانون اساسی بر عهده - 109
مجمع تشخیص مصلحت نظام)4شوراي نگهبان)3هیات وزیران)2مجلس شوراي اسالمی)1
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