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 و مبانی مذیزیت دولتی نظزیه 

  2( گزینه 45

حکَهت هشکضی ثب ضخػیت حمَلی ٍ اختیبسات هطخع ثِ ٍخَد آیذ ًظبم غیشهتوشکض ٌّگبهی کِ یک ٍاحذ هحلی ثِ ًوبیٌذگی اص عشف 

 ایدبد خَاّذ ضذ. دس حبلت توشکض صدایی هحذٍد ایي ساثغِ اص ًَع لیوَهیت ٍ دس حبلت توشکض صدایی پیطشفتِ اص ًَع ّوجستگی خَاّذ ثَد.

 1( گزینه 46

گیشی ّب ٍ هٌبفغ هلی پیصّبی هحلی ٍ اسصشظیفِ داسد اص تضبد ثیي فؼبلیتحکَهت هشکضی هسئَل تبهیي هٌبفغ هلی است ٍ اص ایي سٍ ٍ

 آهیض اًتخبثبت هحلی است.کٌذ. اص خولِ ایي الذاهبت ّذایت هَفمیت

 2( گزینه 47

ضَد ِ اًدبم هیّبیی کسیضیآهیض اًغجبق آى ثب ضشایظ هَخَد است. دس ثخص دٍلتی ًیض ثشًبهِسیضی اثشثخص ٍ هَفمیتیکی اص الضاهبت ثشًبهِ

تش ضذى گشایبًِسیضاى( ثب ػبهِ هشدم هَخت ٍالغثبیذ هتٌبست ثب ٍضؼیت ٍ هسبئل ػوَم هشدم ثبضذ. ّوشاستبیی ًظش کبسضٌبسبى )ثشًبهِ

 ّب ٍ خلت حوبیت ٍ هطبسکت ػوَهی خَاّذ ضذ.ثشًبهِ

 4( گزینه 48

ّبی هحلی دس ّوِ پشسٌل یب ثخص هطخػی اص پشسٌل حکَهتّبی هحلی ثشای دس سیستن یکپبسچِ هذیشیت هٌبثغ اًسبًی دس حکَهت

ّبی هحلی دس لبلت یک سیستن هطخع ٍ هتوبیض اص آیذ ٍ اهَس پشسٌلی حکَهتسشاسش کطَس یک هسیش تشلی ٍاحذ ٍ یکسبى ثِ ٍخَد هی

 ّبی هحلی است.ضَد. یکی اص هضایبی ایي سیستن کبّص فطبس سیبسی ثش هذیشاى حکَهتسیستن استخذاهی کطَسی هذیشیت هی

  4( گزینه 49

ضَد کِ هبلکیت لذست دس اغل هتؼلك ثِ ضْشًٍذاى است اص هذاس ٍ ضْشًٍذگشا است تبکیذ هیدس سٍیکشد خذهبت ًَیي کِ سٍیکشدی اسصش

است  ّضیٌِ  ایي سٍ کبسگضاساى ثبیذ دس خذهت آًْب ٍ خذهتگضاس آًْب ثبضٌذ ًِ ایي کِ آًْب سا هطتشاى خذهبت ػوَهی ثپٌذاسًذ کِ الصم

 خذهبت ػوَهی سا پشداخت کٌٌذ

 1( گزینه 51

اص ًظش تَسؼِ یبفتگی تبثغ سبختبسّبی اداسی خَد  هؼتمذ ثَد کِ خَاهغ (اداسُ اهَس تغجیمی) فشد دثلیَ سیگض، ثب اسائِ تئَسی هٌطَسی خَد

َاهغ ٍ یب کطَسّبی تَسؼِ یبفتِ داسای خ  ٍی هؼتمذ ثَد ثَدُ ٍ ثِ ّویي دلیل داسای سبختبسّبی هتفبٍت اص یکذیگش هی ثبضٌذ .

 . سبختبسّبی خَة ٍ کبسآهذ ثَدُ ٍلی دس همبثل کطَسّبیی کِ تَسؼِ یبفتِ ًیستٌذ داسای سبختبس ٍ ًظبم اداسی ضؼیف ٍ سست هی ثبضٌذ

 4( گزینه 51

ػلَم سیبسی ٍ حمَق ثشگشفتِ ضذُ ّبی اسبسی آى اص سِ سضتِ هذیشیت، ای داسد. اغَل ٍ اسصشسضتِسضتِ هذیشیت دٍلتی هبّیتی هیبى

ای ضٌبسی ٍ التػبد ًیض دس آى تبثیشات چطوگیشی داسًذ. اص ایي سٍی تؼییي داهٌِ حشفِّبی دیگش ّوچَم خبهؼِاست. افضٍى ثش ایي سضتِ

 دلیك آى دضَاس ٍ ثحث اًگیض است.

 2( گزینه 52

ّب اص اغَل ٍ سبصٍکبسّبی پیطٌْبدی هبکس ٍثش هطیدس اخشای خظ اداسُ اهَس ػوَهی سٌتی سٍیکشدی هبضیٌی داسد ٍ ثشای تحمك کبسایی

 کٌذ )هبًٌذ تمسین کبس ٍ سسویت(استفبدُ هی

 3( گزینه 53

ضَد. ٍخَد ًْبدّبی اخشای ٍظبیف ٍ کبسکشدّبی اداسُ اهَس ػوَهی دس ساستبی تبهیي هٌبفغ ػوَهی ثب کوک ًْبدّبی ػوَهی اًدبم هی

تش ایي ٍظیفِ ٍ ًجَد ایي ضشایظ هَخت ضؼف دٍلت دس اسائِ ثخصَهی کبساهذتش هَخت اًدبم اثشثخصػوَهی کبساتش ٍ کبسگضاساى ػو

 خذهبت ػوَهی خَاّذ ضذ.

 1( گزینه 54

پزیش ًیست )دیذگبُ دٍایت ٍالذٍ اص خولِ اًذیطوٌذاى اداسُ اهَس ػوَهی است کِ ثش ایي ثبٍس است کِ خذایی سیبست ٍ اداسُ دس ػول اهکبى

 گزاسًذ.ّبی ضخػی ٍ اختوبػی ثش الذاهبت کبسگضاساى تبثیش هیتَاى اص ّن خذا کشد. یؼٌی اسصشّب سا ًیض ًویّب ٍ ٍالؼیتاسصش تَغیفی( ٍ

 2( گزینه 55

ّب، اغَل ٍ سبصٍکبسّبی هذیشیت ثخص خػَغی دس ثخص دٍلتی تبکیذ داسد. اص خولِ اسصیبثی ػولکشد هذیشیت دٍلتی ًَیي ثش کبسثشد سٍش

 هذاس ٍ فشایٌذگشاّبی ٍظیفِهحَس ثِ خبی کٌتشلّبی خشٍخیگشا ٍ کٌتشلًتیدِ 

 



 

 ..................................................................... مذیزیت دولتیپاسخنامه تشزیحی 

 

9 

 
 3( گزینه 56

ّبی اسکبى اغلی ٍ اغَل ثٌیبدیي سضتِ اداسُ اهَس ػوَهی اص سِ سضتِ هذیشیت، ػلَم سیبسی ٍ حمَق ثشگشفتِ ضذُ است ٍ اص خولِ اسصش

 طبسکت ٍ ضفبفیت.هَسد تبکیذ ایي سِ سضتِ ًیض ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص: کبسایی، ه

 4( گزینه 57

کٌٌذ اًتظبس دسیبفت خذهبت ثب کیفیت داسًذ ٍ اص اسائِ دٌّذُ دس هذیشیت دٍلتی ًَیي چَى هشدم ّضیٌِ خذهبت ػوَهی سا دسیبفت هی

 خَاٌّذ دس ثشاثش آًْب پبسخگَ ثبضذ.خذهت هی

 2( گزینه 58

ّبی ػوَهی ثشای دسیبفت ّذف تسْیل ٍ تسشیغ استجبط ضْشًٍذاى ثب سبصهبىضْشًٍذاى ًبم داسد -دس الگَیی اص دٍلت الکتشًٍیک کِ دٍلت

ّبی فیضیکی ٍ صهبًی است اهکبى ّبی هدبصی فبلذ هحذٍدیتخذهبت ػوَهی است. اص آًدب کِ اسائِ خذهبت ػوَهی ثب استفبدُ اص ظشفیت

 ضَد.تش هیاسائِ خذهبت هتٌَع ثِ ضْشًٍذاى فشاّن

 4( گزینه 59

تؼشیف ضذُ تبکیذ داسد. گبّی ایي تبکیذ هَخت خبثدبیی ّذف ٍ ٍسیلِ تیک ثش سػبیت دلیك ٍظبیف ٍ فشایٌذّبی اص پیصکٌتشل ثَسٍکشا

 ضَد ٍ ایي ثب ّذف اص تذٍیي ایي ٍظبیف ٍ فشایٌذّب ًبسبصگبس است.ضَد یؼٌی تبکیذ ثیص اص حذ ثش آًْب هبًغ اًدبم کبس هیهی

 3( گزینه 61

گشا فشؼ آى دس هَسد اًسبى ایي است کِ هبّیتی هٌغمی، ػمالیی، التػبدی ٍ هٌفؼتی التػبدی داسد ٍ پیصًظشیِ اًتخبة ػوَهی هبّیت

 ّبی ػوَهی دس ساستبی هٌبفغ ضخػی خَد ضَد.داسد. ایي خبغیت هوکي است هَخت سَء استفبدُ اص اهکبًبت ٍ فشغت

 1( گزینه 61

ُ تحمك اّذاف ٍ ًتبیح هَسد اًتظبس تبکیذ داسد کِ یکی اص الضاهبت آى ًیض ّوشاستبیی ٍسی ٍ ثِ ٍیژًگبُ ػمالیی ثِ سبصهبى ثش استمبی ثْشُ

 هشاتجی اّذاف سغَح هختلف سبصهبى ٍ ًجَد تضبد ٍ ًبّوبٌّگی هیبى آًْب است.سلسلِ

 

  




