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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 است؟ اي مجموعه چه اختيارات از و  چه صورت مجاز در بطال انتخابات ، انحالل انجمن ها در كليه مدارسا  (1

پس از طي فرآيندهاي مربوط ازاختيارات شوراي 

 مركزي انجمن اولياء و مربيان استان است

 90 – 91 چه سال تحصيلي امتحانات پايه پنجم به صورت داخلي برگزار گرديد؟از   (2

 همه موارد از مهمترين اهداف آموزش خانواده كدام است؟  (3

 غيبت غير موجه سه ماه متوالي و بيشتر شود؟آموزان مشمول به عنوان ترک تحصيل تلقي ميمورد براي دانشاز نظر مقررات نظام وظيفه كدام   (4

 مدرسهو مربيان  ءموافقت شوراي انجمن اوليابا  در چه صورت مجاز است؟ از  كمک هاي مردمي براي تشويق كاركنان، معلمان و مربياناستفاده   (5

آموزان اول و دوم متوسطه كه متقاضي انتقال از يک مدرسه به اصالت و صحت مدارک و سوابق تحصيلي دانش  (6

 2و  1موارد  ……………باشندمدرسه ديگر مي

 18كارگروه ماده  اعالم تخلف پيمانكارناشي از عدم اجراي تعهدات بر عهده چه فرد يا مجموعه اي است؟  (7

 2و  1گزينه  شوند در چه صورت معتبر هستند؟مدرس آموزش خانواده به مدارس دعوت ميافرادي كه به عنوان   (8

نامه قابل انطباق نباشد، مجازات يک از موارد آييناگر چنانچه در امتحانات تخلفي صورت گيرد كه با هيچ  (9

 شود؟تعيين مي چگونه

داخلي به عهدة شوراي مدرسه در در امتحانات 

امتحانات نهايي به عهده كميسيون رسيدگي به 

 تخلفات امتحانات نهايي



 



 

باشد، واحدهاي  دانش آموزي در امتحانات نوبت دوم و شهريور ماه در همه درس ها غيبت موجه داشتهاگر   (10

 و براي او ........................ محسوب مي شود.وي در آن سال ......................... 
 وقفه - حذف 

قبل بر خالف  يهاسال ايدر همان سال  يآموزمشخص شود دانش يليماه بعد از شروع سال تحص کياگر   (11

 ………………………نام شده مقررات ثبت

 يليسرنوشت تحص نييتع يبرا ديمدرسه با ريمد

پرورش آمورش و  هآموز موضوع را به اداردانش

 ديگزارش نما

 .اموال سرقتي يا مفقوديا از بين رفته به چه طريق از دفاتر حذف مي شود  (12
دستگيري سارق و بدست آمدن مال ، دستور 

 مراجع ذي صالح

 با كاركنان همان مدرسه وساير مدارس اولويت در تامين نيروي انساني كارآمد براي اجراي با كيفيت خدمات آموزشي وپرورشي فوق برنامه :  (13

14)  
كردن نمره بخش و جايگزين  اضافه دتماي، دادن برگزاري امتحان به صورت چند گزينهايجاد تسهيالت براي 

كتبي به جاي شفاهي با بالعكس در امتحانات داخلي مدارس روزانه با توجه به شرايط همان دانش آموز به 

 ؟عهده كيست

 مدرسهشوراي 

اي، دادن وقت اضافه در امتحانات داخلي براي برگزاري امتحان به صورت چند گزينهايجاد تسهيالت براي   (15

 آموز به عهده كيست؟آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد، با توجه به شرايط جسماني دانشدانش
 كميسيون خاص منطقه

 مدرسه:حساب برداشت از   (16
 و واولياء انجمن ويا معلمان نماينده امضاي با 

 مدرسه مدير ثابت امضاي

 مدرسهمدير  ……….…………عهد نهايي نوبت اول، دوم و شهريور بهريزي و نظارت بر امتحانات پاياني غير برنامه  (17

 استممنوع  ………………… آموز به صورت مستمع آزادپذيرفتن دانش  (18

 همة موارد به تخلفات خواهند بود؟ يدگيرس نامهنييمشمول مقررات آ يدر چه زمان يتخلفات امتحان  (19



 



 

 باشند؟تركيب اعضاي كميسيون رسيدگي به تخلفات امتحانات نهايي چه كساني مي  (20
يكي از رؤساي حوزة تصحيح و چهار نفر از بين 

 اعضاي هيأت ممتحنه

 به عهده كيست؟ به ترتيبغيبت موجه در امتحانات داخلي، هماهنگ و نهايي تشخيص   (21
رئيس  – خاص منطقهكمسيون  –مدرسه شوراي 

 حوزه

 در هر دوماه يک بارحداقل  ي مدرسه :جلسات شوراي مالتشكيل   (22

 داحو 96 .است واحد ………………………………………اتمام دورة دوم متوسطه حداقل  يبرا ازيمورد ن يتعداد واحدها  (23

 ...است .... يليكه فاقد شناسنامه و مدرک تحص يثبت نام از دانش اموز  (24
ماه ثبت نام  کي يبه صورت مشروط حداكثر برا

 ليادامه تحص دينما

 سال 18 باشد؟ينام در امتحانات طرح جامع چند سال تمام من ثبتحداقل س  (25

چند سال تمام  به ترتيبحداقل سن متعارف براي پاية هفتم، هشتم و نهم در ارزشيابي ورودي )تعيين سطح(   (26

 14، 13، 12 باشد؟مي

 سال تمام 14 باشد؟حداقل شرط سني ارزشيابي از داوطلبان آزاد صرفاً در پاية ششم چند سال مي  (27

 18 باشد؟يم رياز موارد ز کيكدام هفتم به نهم،  ةيجهش از پا يحداقل معدل برا  (28

 20-19-18 ….………………………و دوازدهم به صورت ازدهميدهم،  يهاهينام در دورة دوم متوسطه در پاحداكثر شروع ثبت  (29



 



 

 خدمات آموزشي فوق بر نامه شامل:  (30
فعاليت هاي فرهنگي، هنري، بهداشتي، ورزشي 

 وگروهي دانش آموزي

آموزاني كه به داليل موجه از قبيل شركت در مسابقات و المپيادها موفق به شركت در امتحانات نهايي دانش  (31

 ……………………شوند متوسطه نمي

توانند در نوبت بعدي با مجوز كميسيون خاص مي

شركت نمايند، قبولي آنان به عنوان قبولي در 

 .خواهد شد امتحانات نوبت قبل محاسبه

 اولياء و مربيان واحد آموزشياعضاي انجمن همه  انتخاب هيات رييسه انجمن اولياء و مربيات مدرسه چه كساني حق راي دارند؟در   (32

 ؟نخواهد داشتآموز در شهريور ماه شرايط ارتقا به پاية باالتر را در چه صورت دانش  (33
رياضي به طور همزمان به  در دروس فارسي و

 .سطح قابل قبول نرسيده باشد

 پروانه توسط مرجع صدورطال اب در چه صورت قرار داد سرويس مدارس به خودي خود لغو مي گردد؟  (34

ها به شاخه كاردانش با تغيير رشته مهارتي در دورة بزرگساالن و آموزش از راه دور، تغيير رشته از ساير شاخه  (35

 باشد؟در همان شاخه چگونه مي
 .مشروط به اخذ كميسيون خاص منطقه است

 مواردهمه  در زمان سرقت اموال چه مراحل انجام مي شود؟  (36

س ، كداميک از موارد زير از در صورت عدم پرداخت حق و حقوق رانندگان توسط پيمانكاران سرويس مدار  (37

 اختيارات مدير مدرسه است؟
 گزارش تخلف به ادارهارايه 

تواند در صورتي كه نمرة حد نصاب قبولي را كسب نكند تا پايان آموز ميزير، دانشدر كدام يک از دروس   (38

 موارد همه با انجام پروژه، جبران نمايد؟ مرداد ماه

 مدير مدرسه باشد؟در مدارس دولتي و غير دولتي مسئوليت صدور مدرک تحصيلي به عهده چه كسي مي  (39



 



 

 برگزار زودتر.. ……………………… حداكثر ،.. ……………در مناطق گرمسيري، ارزشيابي نوبت اول و دوم به تشخيص  (40

 .شد خواهد
 دو هفته -هاي خاص منطقهكميسيون

مواردي كه تصميمات اتخاذ شده در شوراي انجمن اولياء و مربيان يا هر يک از شوراهاي مدرسه با نظر در   (41

 ت؟مدير مغاير باشد، مالک تصميم گيري چيس

موضوع را به اداره آموزش و پرورش مديري 

منعكس نموده و نظر رييس اداره متبوع الزم 

 االجراست

 شده باشد : نيداوطلبانه كتبا مشخص و مع يكه محل مصرف كمک ها يدر موارد  (42
 يشده توسط اهدا كننده مصرف م نييدر محل تع

 شود.

در موارديكه تصميمات اتخاذ شده درشوراي انجمن اولياء و مربيان يا هر يک از شوراهاي مدرسه با نظر   (43

 مديرمغايرباشد،مالک تصميم گيري چيست

مدير موضوع را به اداره آموزش و پرورش منعكس 

 .الزم االجراستنموده و نظر رييس اداره متبوع 

 سال 2 شود؟در مورد دانش آموزان استثنايي، به حداقل سن متعارف در هر پاية تحصيلي چند سال اضافه مي  (44

 :درصورت وجود امول اسقاطي در واحد آموزشي  (45

مدير موظف است طي يک نامه به مقامات مجاز 

فروش آن طبق قانون اداره اعالم، تا نسبت به 

 اقدام گردد

 در آن سال يابيارزش نيماه پس از آخر کي .گردد مسدود و پلمپ ،..………………حداكثر   ديمدرسه با يتيو ترب يليتحص يابيدفتر ثبت ارزش  (46

رسيدگي به درخواست ها و ارتباط مستمر با اولياء جهت بررسي نحوه ارايه خدمات سرويس دانش آموزي از   (47

 مدرسهمدير  است؟ چه طريق ممكن

 شوراي مالي كه عضويت در آن افتخاري است در :  (48
دراول هر سال تحصيلي بال فاصله پس از آغاز كار 

 انجمن تشكيل مي شود



 



 

 دوره هاي آموزش خانواده جهت اوليا با چه شرطي صادر مي گردد؟شركت در  گواهي نامهصدور   (49
سوم از  اولياي دانش آموزان در حداقل دوور حض

 جلسات آموزشي

 يكه قادر به حضور در جلسة امتحان يآموزاندانش يدر خارج مدرسه برا يامتحان داخل يصدور مجوز برگزار  (50

 ست؟يعهده ك به ستندين
 همدرسمدير 

آموزي كه به علت بيماري خاص، قادر به دانشنام در مدرسه بدون حضور در كالس براي صدور مجوز ثبت  (51

 باشد بر عهده كيست؟حضور نمي
 كميسيون خاص منطقه

52)  
وهمچنين اخذ هدايا وكمک نقدي وجنسي در قبال كليه طبق قانون دريافت هر گونه وجه، كاال، خدمات 

معامالت اعم از داخلي ويا خارجي،جزء در مواردي كه از طريق قانون و مقررات معين شده تحت هر عنوان از 

 :اشخاص حقيقي وحقوقي توسط وزارتخانه ها،موسسات دولتي

ازنظر قوانين ومقررات تحت هر عنواني ممنوع مي 

 اجازه قانون موضوعهباشد، مگر با 

و در امتحانات هماهنگ با تاييد  ا تاييد .....................موجه شهريور ما مي توانند در امتحانات داخلي بغايبين   (53

 در امتحانات غايبين موجه شركت نمايند. .....................
 خاص منطقهكمسيون  –مدرسه شوراي 

 .شودترک تحصيل محسوب مي آموزان از نظر مقررات نظام وظيفه چگونه است؟غيبت موجه سه ماه متوالي و بيشتر دانش  (54

 كدام گزينه در خصوص تعريف پيمانكارصحيح است؟  (55
اشخاص حقيقي متقاضي انجام خدمات حمل و 

 نقل دانش آموزي مدارس

 كدام گزينه در خصوص تعريف پيمانكارصحيح است؟  (56
اشخاص حقوقي متقاضي انجام خدمات حمل و 

 نقل دانش آموزي

 مواردهمه  كداميک از موارد زير اسناد باال سري سرويس حمل و نقل دانش آموزي محسوب مي شود؟  (57

 كليه ي عمليات مالي واسناد ومدارک هزينه بايد در سامانه حسابداري، اموال وانبار مدارس :  (58
با رعايت كامل مقررات توسط حسابدار تنظيم ودر 

 سيستم ذيربط ثبت گردد



 



 

 داراي …………………… امضاي و مهر و ……….………… يصادره از مدارس، امضا يليتحص يهايها و گواهارنامهك  (59

 اعتبار است.
 مدير مدرسه -معاون اجرايي 

 2و  1گزينه  مي باشد؟ حوظايف مراكز راهنمايي و مشاور خانواده صحي گزينه در رابطه باكدام   (60

 باشد؟يمن يخاص مناطق و نواح ونيسيكم اراتيجزء اخت لياز موارد ذ کيكدام   (61
آموز از دانش يتيصدور مجوز اصالح مشخصات هو

 تولد خيجمله تار

 همه موارد باشد؟ميكدام يک از وظايف زير، در حدود اختيارات كميسيون خاص استان   (62

 موارد همه باشد؟كدام يک از وظايف زير، در حدود اختيارات كميسيون خاص استان مي  (63

 آمدها و منابع مدارس:دركليه   (64
مقررات و تحت  تيو با رعا زيبه حساب مدرسه وار

 گردد يم نهيهز يمال ينظر شورا

را در  يآموزش يروزها. ………………………كه حداقل  شوديارائه م يآموزاندانش يبرا يليتحص شرفتيگزارش پ  (65

 مدرسه حضور داشته باشند
 درصد 80

ه پايان تحصيات، حداكثر .................. پس از ارائه مدرک به مرجع ذي ربط، صرفا از موقت و گواهينامگواهي   (66

 شود.طريق ................ استعالم 
 به روش الكترونيكيسامانه  –ماه شش 

 3و 1موارد  شود؟يم رفتهيپذ يمراكز مجاز و معتبر به چه شرط يدر صورت صدور از سو يمهارت نامهيگواه  (67

 مي شود نمره درس و انضباط صفر باشد؟مجازات اخالل در نظم جلسة حوزه امتحاني داخلي متوسطه چه مي  (68



 



 

امتحاني( دوره متوسطه چندين آموزان متوسطه كه در جلسات امتحانات داخلي )در يک نوبت مجازات دانش  (69

 باشد؟دفعه مرتكب تخلف شده باشند چه مي

امتحانات انجام شده وي در آن نوبت باطل و از 

 .گرددشركت در امتحانات بقية دروس محروم مي

 باشد؟يچه م ييخود در جلسة امتحان نها يبه جا گريمجازات فرستادن شخص د  (70
دروس صفر و متخلف از شركت در  هينمرات كل

 .شوديمحروم م يامتحانات نوبت بعد

 شود ينمره درس صفر م باشد؟داشتن كتاب، جزوه و يادداشت در جلسه امتحانات داخلي متوسطه چه ميمجازات همراه   (71

اجرايي دوره هاي آموزش خانواده در مدارس چه كسي است و در صورت عدم امكان حضور اين فرد چه مدير   (72

 نجمن اولياء و مربيان معرفي مي شوند؟كسي به عنوان مدير دوره به كارشناسي اداره ا
 از معاونان مدرسهيكي  –مدرسه مدير 

لي كليه دانش آموزان وظف است حداكثر تا ................. پس از شروع سال تحصيلي پرونده تحصيمدرسه مير مد  (73

 را بررسي نمايد.
 ماهيک 

 مديران مدارس در صورت نياز به نيرو:  (74
 وبكار جذب به مجاز وعنواني شرايط هيچ تحت

 باشند نمي گيري

 در پايان سال مالي جاري :مديران مدارس موظف به تسويه تنخواه گردان در يافتي  (75

 :مديران مدارس موظفند براي صدور چک هايي كه مبلغ آن بيش از نصاب است    (76
اخذ مجوز ازمقامات مجاز اداره آموزش وپرورش 

 .مربوطه

 :مديران مدارس موظفند به ثبت اسناد دريافتي وپرداختني) چک هاي(   (77
موظف به ثبت اسناد دريافتي وپرداختي در دفا تر 

 مالي مدارس مي باشند

 موظف ومكلف به حفظ ونگهداري: مديران مدارس،  (78
حفظ ونگهداري كليه اسناد ومدارک مالي مدرسه 

 مي باشند



 



 

 :مديران مدارس،موظف ومكلف به حفظ ونگهداري   (79
حفظ ونگهداري كليه اسناد ومدارک مالي مدرسه 

 مي باشند

 :مراحل انجام هزينه ها در مدارس   (80
درخواست مدير، تصويب شوراي مالي، صدور سند 

 مالي وصدور چک در وجه ذينفع

 انجام هزينه ها در مدارس:مراحل   (81
مدير، تصويب شوراي مالي، صدور سند درخواست 

 مالي وصدور چک در وجه ذينفع.

 موارد مندرج در بند الف و ب صحيح است. مراحل فسخ قرار داد سرويس مدارس به دليل عدم انجام تعهدات پيمانكاركدام گزينه صحيح است؟  (82

با هر نوع ارتباط اشخاص حقيقي يا حقوقي با انجمن اولياء و مربيان يا هر يک از شوراهاي مدرسه در مكاتبات   (83

 چه صورت مجاز است؟
 ارساز طريق مديران مدصرفا 

 اول مهر ماه .باشدمي …………….…………………………نام آموز جهت ثبتمِالک محاسبه سن دانش  (84

 :منابع مالي مدارس عبارتند از  (85

آموزي،كمک هاي مردمي، سهميه سرانه دانش 

شوراي آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه 

 ووجوه خدمات فوق برنامه

بر ايمني دانش آموز به هنگام سوار شدن و پياده شدن از سرويس حمل و نقل در محل مدرسه بر نظارت   (86

 ه كسي است؟عهده چ
 سرويساننده ر

 نگهداري وجوه به صورت نقد در مدارس:  (87
ي مبلغ تنخواه گردان تحت هر عنواني به استثنا

 ممنوع مي باشد



 



 

 هداياي نقدي اهدايي به واحد هاي آموزشي وپرورشي :  (88

قانون  4به حساب مدرسه واريز وطبق تبصره 

راجع به هزينه سرانه )دستور العمل مالي( هزينه 

 خواهد شد

 نفر 25-3 آموزان برگزار گردد؟هر دوره آموزش خانواده بايد با حداقل چند نفر از اولياي دانش  (89

 


