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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 حسابداریعملیات  است ؟ ریمدارس  از کدام روش امکان پذ یدرسامانه مال هیسند افتتاح جادیا  (1

2)  
و فرستاده حداکثر ظرف  چه مدت به اداره  دهیمدارس فهرست اموال رس یدستورالعمل مال 12بر اساس ماده 

 ماهیک  آموزش و پرورش منطقه ارسال شود ؟

 هیکل تیآموزش و پرورش منطقه مسئول ندهیمدارس کدام فرد به عنوان نما یینامه اجرا نییآ 4بر اساس ماده   (3

 مدرسهمدیر  امور مدرسه را بر عهده دارد؟

بر خورد   دیمدرسه چگونه  با  یها ومنابع مال یافتیدر هیمدارس با کل یینامه اجرا نییآ 86بر اساس ماده   (4

 نمود ؟

 تیو با رعا زگرددیمدرسه وار یبه حساب بانک

 نهیمدرسه هز یمال یمقررات تحت نظر شورا

 نمود.     

 با سال تحصیلیبق مطا شده است ؟ فیمدارس چگونه تعر یمدارس سال مال یالدستورالعمل م 11ماده  1براساس تبصره   (5

 باشد . ینادرست م ریمدارس کدام مورد ز یل مالبراساس دستور العم  (6
با  یضرور ریغ یء لوکس و تجمل ایاش دیخر

 بالمانع است یمال یشورا بیتصو

7)  
 یطبق سامانه حسابدار یستیبا نهیو اسناد هز یمال اتیعمل هیمدارس کل یدستورالعمل مال 9براساس ماده 

کامل مقررات مر بوط  تیتوسط حسابدار مدرسه و درصورت نداشتن پست حسابدار توسط ............ با رعا

 ثبت گردد .   ربطیذ ستمیو در س میتنظ
 مدرسهمدیر 



 



 

های زیر برای آموزشگاه از اینترنت ، کد رمز ورود به اینترنت کدام یک از گزینه هیدریافت جداول پا  یبرا  (8

 پرسنلی مدیرکد  باشد؟می

 مشاهده و صدور چکها                                                         مدارس از کدام یک از آیکونهای حسابداری باید وارد عمل شد؟ یمال ستمیبرای تعریف دسته چک درس  (9

مورد نیاز   ریکدام یک از گزینه های ز  بیمدارس به ترت یبرای دریافت مجوز آموزشگاه درسامانه مال  (10

 کدپرسنلی مدیر و کد آموزشگاه باشد؟می

زیز می تواند مالك عمل مدیران جهت انجام امور اداری ،مالی واجرائی مدارس کدام یک از گزینه های   (11

 مواردهمه  مدارس باشد.

12)  
به  کیاست . کدام  دهیمشاهده گرد ریموارد ز رانیاز مد یکی یبه عمل آمده از اسناد مال یها یدر بررس

 شود ؟ یعنوان تخلف محسوب نم

کارکنان ،  قیتشو یبرا یمردم یاز کمک ها

و  ایمدرسه با موافقت انجمن اول انیمعلمان و مرب

 استفاده شده است . انیمرب

 یانجام م یافراد ایتوسط چه فرد  ی، امور مال انیو مرب ایانجمن اول لیقبل از تشک  د،تایجد یلیدر سال تحص  (13

 مدرسهمدیر  شود؟

 سال قبلمانده  تواند بدهکار شود ؟ یم یچه سرفصل هیدر سند افتتاح  (14

 باشد ؟ یم حیصح نهیمربوط ،  کدام گز یها  یافتینحوه جذب در "مبالغ کمک به مدرسه  افتیدر  "درزمان  (15
 نهیبه حساب مدرسه و هز یافتیوجوهات در زیوار

 مدرسه یمال یآن تحت نظر شورا

 درمورد تحویل وتحول واحد آموزشی کدام گزینه درست است .  (16
تحویل وتحول واحد آموزشی با توافق مدیر قبلی 

 ومدیر جدید انجام می شود



 



 

 یلیاز آغاز سال تحص شیدر هنگام ثبت نام )پ باشد ؟ یممنوع م یدر چه زمان یمردم یهاکمک  افتیدر  (17

 نترنتیا –اداره  لیفا – ید یاز س لیفا افتیدر پذیر است ؟مدارس چگونه امکان یدریافت مجوزآموزشگاه در سامانه مال  (18

 باشد؟ یمدارس چگونه م یینامه اجرا نییآ 88برداشت از حساب مدرسه به استناد ماده  طیشرا  (19
از دونفر  یکی یمدرسه و امضا ریثابت مد یبا امضا

 مدرسه یمال یشورا یاعضا

  مجاز است              ریچک مددت دار غ باشد. یصدور چک تا چند ماه مجاز م  (20

 گزینه ها صحیح استهمه  باشد ؟ یمدرسه م یمال یشورا فیاز وظا ریز یها نهیاز گز کیکدام  (21

 حذف نماد ضربدر در سیستم مالی مدارس نشانه چه چیزی است؟  (22

 ویرایش باشد؟نماد مداد در سیستم  مالی مدارس نشانه چه چیزی می  (23

 به حساب اداره مربوطه زیرو وا اتیکسر مال باشد؟ یم یبه چه صورت  یفیتکل یها اتیبعد از کسر مال رانیمد  فهیوظ  (24

 ؟ ستیچ یدر خصوص اموال اسقاط رانیمد فهیوظ  (25
و  دهیبا صورتجلسه اداره مربوطه به فروش رسان

 شود زیآن به حساب اداره وار یافتیمبلغ در

 

 


