
 

 

 

 

 

 استخدامی سواالت رایگان  بسته  

 ن اجتماعیمیتا سازمان  آشنایی با

مطابق  نمونه سواالت طراحی شدهشامل 

تخدامی منابع اعالم شده اس

مشخصات بسته کامل:

 تشریحیدارای پاسخنامه •

شامل سواالت طراحی شده•

 صفحه با قابلیت پرینت 15 •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

www.iranarze.ir 
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 ( www.iranarze.ir) ؟کندیم   قصد  یاجتماع نیدر مورد سازمان تام ری ز ف یاز تعار کیدام ک . 1

 است  یاجتماع  گرمه یسازمان ب  ک( ی1

 است   یو مزد   ریپوشش دهنده کارگران حقوق بگ(  2

 پوشش دهنده صاحبان حرف و مشاغل آزاد است (  3

 رد همه موا(  4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .است یاجتماع ن یسازمان تام ف یو از تعار  باشد یم حی فوق صح  یها نه یهمه گز

 ( www.iranarze.ir) ...... باشد به جز ی م حی صح ری ز ی ها نهیهمه گز. 2

 است   یسازمان دولت  کی  تامین اجتماعیسازمان  (  1

 شود یم  هیشده ته  مهیو مشارکت کارفرما و ب  مهیاز محل حق ب  تامین اجتماعیسازمان    یعمده منابع مال(  2

 است   ششمتعلق به افراد تحت پویش  ها  یی و دارا  هیسرماو    ستین  یبه منابع دولت  یمتک  تامین اجتماعیسازمان  (  3

 باشد ی نم  ی قابل ادغامردولتیو غ  یدولت  یهاها و موسسه سازمان   یک از  چیقابل ارتقاء با ه  تامین اجتماعیمان  ( ساز4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 . است یردولتیغ یسازمان عموم ک تامین اجتماعی یسازمان 

 ( www.iranarze.ir)  ؟باشد ی م ری مشارکت کدام دسته از موارد زتامین اجتماعی شامل سازمان  یگاه اصل  هیتک. 3

 شدگان  مهیب(  2     ان یکارفرما(  1

 همه موارد  (  4      دولت (  3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

  یریگ میو تصم یگذار است یمختلف س یو دولت در عرصه ها شدگانمهیب   انیشامل مشارکت سه جانبه کارفرما   تامین اجتماعیسازمان  ی گاه اصل هتکی

 .شود  یم یمال نیکالن و تام یها

 (www.iranarze.ir)  ؟شود یم نیی تع ییتوسط چه استانداردها تامین اجتماعیتعهدات سازمان . 4

 شده توسط دولت   نییتع  یتوسط استاندارد ها (  1

 ان یشده توسط کارفرما  نییتع  یتوسط استانداردها(  2

 سواالت استخدامی

 تامین اجتماعی سازمان آشنایی با 
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 www.iranarze.ir آشنایی با تامین اجتماعی استخدامی ت سواال 2

 ی اجتماع  نیتام  یالملل  نیکار و سازمان ب  یسازمان جهان  لهیشده به وس  نییتع  یاستانداردها(  3

 همه موارد فوق (  4

 3پاسخ صحیح: گزینه   

 است. شده  میتنظ یاجتماع نیتام ی الملل نی کار و سازمان ب  ی سازمان جهان   لهیشده به وس نییتع یسازمان برابر استانداردها  نیا  دات تعه

 ؟ باشد ی م یاجتماع ن یسازمان تام لهی تعهدات به وس  نیارائه خدمات و تحقق ا یچگونگ  نییمسئول تع یچه کس . 5

 قانون (  2      دولت (  1

 یجهان  یالملل  نیسازمان ب(  4     ان یکارفرما(  3

 2پاسخ صحیح: گزینه   

 .کرده است  نیسازمان را قانون مع نی ا  لهیتعهدات به وس نی ارائه خدمات و تحقق ا یچگونگ

 (www.iranarze.ir) . دیابیغلط را ب نهیگز ری ز  یها نهیگز نی از ب. 6

 است   ری بگ  ینفر مستمر   ونیلیم  2از    شیو ب  یشده اصل  مهیب  ونیلیم  11از    شیسازمان ب  نیتحت پوشش ا  تیجمع(  1

 شده است   میتنظ  یالملل  نیو سازمان ب  یسازمان جهان  لهیشده به وس  نییتع  یسازمان برابر استانداردها  نیتعهدات ا(  2

 شده است   نییاهداف توسط قانون تع  نیتحقق ا  ( ضمانت3

 شود   یم  نیبا مشارکت کارفرما تام  مهیباشد که منابع آن از محل حق ب  یم  یو عموم  یسازمان دولت  کاجتماعی یتامین  سازمان  (  4

 4سخ صحیح: گزینه پا

 .میباشد یردولتیغعمومی سازمان  ک تامین اجتماعی یسازمان 

 ( www.iranarze.ir)  ؟باشدی نم  ی اجتماع تامین سازمان  کیاز اهداف  ری از موارد ز کیکدام . 7

 ( تامین زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد سرمایه گزاری در سازمان تامین اجتماعی 1

   یاجتماع  یها  مهیانواع ب  نیتام(  2

   یدرمان  یها  مهیانواع ب  نیتام(  3

 یاجتماع  نیاستقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تام(  4

 1پاسخ صحیح: گزینه   

نظام هماهنگ متناسب با اهداف  ی و استقرار  مان رد  -یاجتماع  یها  مهیب و گسترش انواع    میاجرا، تعم  ،اساسنامهتامین اجتماعی مطابق  ف سازمان  اهدا

 باشد یم یاجتماع  نیماتو  رفاه نظام جامع 

 ( www.iranarze.ir) ؟باشدی  نم  یاجتماع نیاز ارکان سازمان تام  ریاز موارد ز ک یکدام . 8

 رعامل یمد(  2     ه ریمد  ئتیه(  1

 نظارت  ئتیه(  4       کارفرما(  3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 امنا  ئتینظارت و ه ئتیه، عامل  ری مد،  رهی مد ئتیهعبارتند از:  یاجتماع نیارکان سازمان تام

 ، اینجا کلیک نمایید. مین اجتماعیآشنایی با سازمان تابرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir آشنایی با تامین اجتماعی استخدامی ت سواال 3

 ( www.iranarze.ir)  ؟باشدیر مند نف چ مه یب ی اجتماع ن یامنا در سازمان تام ئت یه یتعداد اعضا. 9

 نفر    ۵(  4   نفر  1۰(  3   نفر  ۹(  2   نفر  ۸(  1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشد ینفر م  نه ، 13۸۸مصوب  یخدمات کشور  تی ریقانون مد  113سازمان بر اساس قانون اصالح ماده   یامنا ئتیه یاعضا

 ( www.iranarze.ir)  میباشد؟ ح یصح . کدام گزینه در ارتباط با اعضای هیئت امنا10

 انتخاب آنها بالمانع است   دیجد  جایگزینی  ایاز موعد    ش یپ  ینیگزیو جا  شوندیسال انتخاب م  ۵مدت    یامنا برا   ئتیه  یاعضا(  1

 انتخاب آنها بالمانع است   دیاز موعد و تجد  ش یپ  ینیگزیو جا  شوندیسال انتخاب م  4مدت    برای  امنا  ئتیه  یاعضا(  2

 ممنوع است آنها    ینیزگیو جا  شوندیم  انتخابسال    2مدت    رایامنا ب   ئتیه  یاعضا(  3

 است یرخاص امکان پذ  طیآنها تحت شرا  ینیگزیو جا  شوندیسال انتخاب م  3مدت    رایامنا ب   ئتیه  یاعضا(  4

 2پاسخ صحیح: گزینه   

 .انتخاب آنها بالمانع است  دیاز موعد و تجد  شیپ ینیگز ی و جا شوندیسال انتخاب م  4امنا به مدت  ئتیه یاعضا

 ( www.iranarze.ir)  ؟باشد  یامنا م ئتیه ارات یو اخت فی از وظا . کدام یک 11

 کالن سازمان   یو راهبردها   یخط مش  ریتصو(  1

 و عملکرد ساالنه سازمان   یمال  یبرنامه و بودجه و صورتها   بیتصو(  2

 نظارت  ئتیو ه  رهیمد  ئتیه  ینصب وعزل اعضا(  3

 همه موارد (  4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشد یم امنا  ئتیه اراتیو اخت فی موارد فوق از وظا هیکل

 ( www.iranarze.ir)  ؟باشد  یم حیصح  رهیمد  ئتیه ی در رابطه با اعضا ری ز  یها نهیاز گز  ک یکدام . 12

 باشد ینفر افراد متخصص و باتجربه م  4سازمان متشکل از    رهیمد  ئتیه  یاعضا(  1

 باشد ینفر از افراد باتجربه م  3سازمان متشکل از    رهیمد  ئتیه  یاعضا(  2

 باشد   یسازمان م  ازیمورد ن  مختلفتخصص و تجارب    ینفر دارا   ۵شامل    رهیمد  ئتیه  ( اعضای3

 ندارند    یبه تخصص خاص  ازیو ن  شوندیسال انتخاب م  4مدت    یبرا   رهیمد  ئتیه  یاعضا(  4

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشند  یسازمان م  ازی تخصص و تجارب مختلف مورد ن  یسازمان متشکل از پنج نفر افراد دارا  رهیمد  ئتیه یاعضا

 ( www.iranarze.ir) ؟ستین رهی مد ئت یه ارات یاخت از وظایف و  زیراز موارد   ک یکدام . 13

 الزم    ییاجرا  یهاکالن و برنامه   یراهبردها  یخط مش  نیو تدو  یبررس(  1

 ی و خط مش  یاهداف راهبرد  لیجهت تحص  یور  اصول بهره   تیبا رعا  یاتیبرنامه عمل  نیتدو(  2
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 www.iranarze.ir آشنایی با تامین اجتماعی استخدامی ت سواال 4

 و عملکرد ساالنه سازمان   یمال  یصورتها   هجودبرنامه و ب  بیتصو(  3

   یو استخدام  یادار   یو معامالت  یمال   ینامه ها   نییآ  نیو تدو  یبررس(  4

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد یامنا م ئتیه فی سازمان از جمله وظا  یمال  یصورتهااالنه  برنامه و بودجه س   بیتصو

در سازمان   ر یاز عوامل ز کیکدام   فی سازمان از جمله وظا  منابعاز وجوه و  ی نحوه استفاده و بهره بردار دییو تا  یبررس. 14

 ( www.iranarze.ir)  ؟باشد ی م یاجتماع نیتام

 اعضا    هیکل(  4  رعامل یمد(  3  ره یمد  ئتیه(  2  امنا  ئتیه(  1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشد یم ره یمد  ئتیه ف یاز وجوه سازمان از جمله وظا  ینحوه استفاده و بهره بردار   دییو تا  یبررس

 ؟ دینما  ضیتفو رعاملیبه مد در سازمان تامین اجتماعیخود را  ارات یاز اخت یتواند در صورت لزوم بخش  یم یچه کس . 15

   ینیمسئول کارگز(  4   کارفرما (  3  ره یمد  ئتیه(  2  امنا  ئتیه(  1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 . دینما  ضیتفو  رعاملی به مد تامین اجتماعیخود را در سازمان  ف یاز وظا  یبخش  ازی تواند در صورت ن  یم ره یمد ئتیه

 ( www.iranarze.ir)  ؟ابدی ی م تیبا حضور حداقل چند نفر از اعضا رسم ی اجتماع نی در سازمان تام رهی مد ئتیه. 16

 سه نفر(  4  چهار نفر (  3   پنج نفر(  2   دو نفر (  1

 3پاسخ صحیح: گزینه   

 . ابدی یم  ت یرسم رهی مد ئتیکه حداقل چهار نفر باشند ه یدر صورت رهیمد  ئتیه یاعضا

 ؟ ر معتبر خواهد بودحاض  ی از اعضا ..............  موافق حداقل ی با را ی اجتماع ن یدر سازمان تام ره یمد ئت یه مات یتصم. 17

 سه نفر  (  4   نفر  ۵(  3   نفر  4(  2   دو نفر (  1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .نفر معتبر خواهد بود 3موافق حداقل  یبا را ره یمد  ئتیه ماتیتصم

 ( www.iranarze.ir) . خواهد شد نییتع ........  به موجب رهی مد ئت یجلسات و اداره آنها در ه لینحوه تشک. 18

 ره یمد  ئتینامه مصوب ه  نییآ(  2    امنا   ئتیدستورالعمل ه(  1

 همه موارد (  4     رعامل ینامه مد(  3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .برسد  رهی مد ئتیه بیخواهد بود که به تصو ی انامهنییبه موجب آ رهی مد ئتیو اداره جلسات ه لینحوه تشک
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 خرید بسته کامل سواالت استخدامی برای 

 کلیک نماییداینجا   سازمان تامین اجتماعیآشنایی با 
 

 مشخصات بسته کامل:

 تشریحیدارای پاسخنامه  •

 شامل سواالت طراحی شده •

 صفحه با قابلیت پرینت 15 •

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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