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 به نام خدا

 1400سال ديوان محاسبات كشور آزمون استخدامي  در شركت راهنماي برگ
 

 آن درباره مهمي نكات و پاسخنامه - الف

شود، بسته اول حاوي پاسخنامه همراه با دفترچه ميداده آزموني دو بسته  متقاضيبه هر ديوان محاسبات كشور آزمون استخدامي  هدر جلس

 در آزمون داوطلب شمارهخانوادگي، نام و نام پاسخنامه باالي در مستطيل باشد.ميآزمون عمومي و بسته دوم حاوي دفترچه آزمون اختصاصي 

 كرد. زير توجه نكات به آن مالحظه از ايد پسب كه است شده چاپ صفحه اينذيل  در از پاسخنامه قسمتي نمونه .است شده درج

يا  و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص هايمحل از غير به و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1

 رفتار خواهد شد . مربوط با وي و برابر مقررات معرفي متخلف عنوان فرد به شود، در غيراينصورت خودداري محلها ساير در عالمتگذاري

خانوادگي الزم است نامشود، در زماني كه از بلندگو اعالم مي پاسخنامهپس از بازنمودن بسته نايلوني حاوي دفترچه آزمون عمومي و  متقاضي -2

كند تا  خود مقايسه ورودي كارت رويبا شماره صندلي و شماره مندرج در  پاسخنامه رادر  مندرج شمارهخانوادگي و نام و و نام خود را با نام

 دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، بيدرنگ مشاهده و درصورت نيست اختالفي آنها هيچ شود بين مطمئن

 د.شو برطرف كند تا اختالف را دنبال
 

  سواالت به دادن پاسخ طرز - ب

 مدادكپي خودكار، نه )نه پررنگ نرم سياه مداد گيرد بوسيلهدر نظر مي سوال هر براي پاسخنامه در را كه جوابي مخصوص محل بايد متقاضي -1

 به 4و  3،  2،  1 هايشماره سوالهاي به در آن كه ذيل پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل پركردن از طرز اطالع و...( پركند. براي

 شود. توجه است شده داده 2و  3،  1،  4 فرضي پاسخهاي ترتيب

 خودداري آن روي بر و اثري عالمت هرگونه گذاشتن و يا ، تاكردنكردن كثيف شود ازمي تصحيح خوانعالمت ماشين بوسيله پاسخنامه چون -2

 ود.ش

 ديگر نحو هر به كه پاسخهايي شود. مشخص رنگ پر نرمسياه  مداد وسيله به آنها مخصوص محل پركردن با پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3

 آزمون فترچهد در يا و نشود( رنگ پر يكنواخت بطور يا و گذاشته( ×)ضربدر  عالمت مخصوص محل كردن پر جاي به)مثالً پاسخنامه در

 باشد.نمي ماشين با تصحيح قابل شود نوشته يا عالمتگذاري

 يك يا تصادفي و حدسي پاسخهاي كردن منظور خنثيغلط به هر پاسخ و براي مثبت نمره سه صحيح هر پاسخ براي چهارجوابي تستهاي در -4

 ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهنمي را اصالً سوالي صحيح پاسخ شود اگرمي توصيه انمتقاضي به شد. بنابراين منظور خواهد منفي نمره

خواهد  ، غلط محسوبالوس پاسخ آنشود  داده پاسخ يك از بيش سوالي و اگر به گيردنمي تعلق و يا مثبت منفي نمره جواب بدون سوالهاي

  .خواهد گرفت تعلق منفي نمره يك سوال آن شد و به

 
 

 كامل بطور پررنگ نرم سياه مداد با خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي انمتقاضي :مهم تذكرخيلي

 به وليتئمورد مس باشد، در اين ( نشده)مشكي سياه بطور كامل مورد نظر از مستطيل قسمتي هكدرصورتي است بديهي كنند.( )مشكي سياه

 .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتب عالمتگذاري نحوه خواهد بود. متقاضي عهده
 

 شماره داوطلب:

 خانوادگي و نام:نام

شغل: رشته عنوان كد و  

 1400سال ديوان محاسبات كشور استخدامي آزمون 
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 آنها  به پاسخگويي و مدت ، تعداد سواالتدفترچه آزمون - ج

سوال مندرج در دفترچه آزمون عمومي )بسته  09ان الزم است به متقاضيكه داده خواهد شد آزموني ان آزمون دو بسته متقاضيبه هريك از 

كه تعداد سواالت ( 2دقيقه و به سواالت دفترچه آزمون اختصاصي )بسته آزمون شماره  100در مدت  (500كد دفترچه  - 1آزمون شماره 

ان متقاضيواالت كليه دفترچه سدقيقه پاسخ دهند.  013در مدت باشد، اختصاصي مربوط به هريك از عناوين شغلي به شرح جدول ذيل مي

 بر روي جلد آن درج گرديده است.  متقاضيخانوادگي و نام هر سازي شده و شماره داوطلبي، نامشخصي

 جدول تعداد سواالت اختصاصي آزمون استخدامي ديوان محاسبات كشور

 )كددفترچه( كد شغلي -عنوان 
تعداد 

 سوال

مدت 

 پاسخگويي

 75 (510)کد دفترچه ( 117( )کد شغلی 4کارشناس فنّی )

130 

( 112(، کارشناس فنّاوری اطالعات )تحلیل داده( )کد شغلی 505( )کد دفترچه 111کارشناس فنّاوری اطالعات )مرکز داده( )کد شغلی 
ستم506)کد دفترچه  سی شناس فنّاوری اطالعات )پایگاه داده و تحلیل  شغلی (، کار شتیبانی  -( 113های اطالعاتی( )کد  شناس پ کار

 (507( )کد دفترچه 123های اداری و مالی )کد شغلی سیستم
80 

 85 (509( )کد دفترچه 115( )کد شغلی 2(، کارشناس فنّی )508( )کد دفترچه 114( )کد شغلی 1کارشناس فنّی )

 -( 104( )کد شغلی 4حسابرس ) -( 103( )کد شغلی 3حسابرس ) -( 102( )کد شغلی 2حسابرس ) -( 101( )کد شغلی 1حسابرس )
شغلی  شناس حساب )کد  شناس برنامه -( 118کار شغلی کار ستورالعمل120ریزی )کد  ستانداردها و د شناس مطالعات و تدوین ا ها ( کار

شغلی  شناس اداری )501( )کد دفترچه 121)کد  شغلی 1(، کار شناس اداری ) -( 105( )کد  شغلی 2کار  (،502( )کد دفترچه 106( )کد 
 -( 109( )کد شغلی 2کارشناس حقوقی ) -( 108( )کد شغلی 1(، کارشناس حقوقی )503( )کد دفترچه 107کارشناس مالی )کد شغلی 

شغلی  شته  -( 110دادیار )کد  شکایات )کد ر سیدگی به  شناس ر شغلی (، 504( )کد دفترچه 126کار شناس گزینش )کد  ( )کد 119کار
شناس بودجه و (، 511دفترچه  شغلی کار شکیالت )کد  شناس روابط512( )کد دفترچه 122ت شغلی (، کار ( )کد دفترچه 124عمومی )کد 

 (514( )کد دفترچه 125(، کارشناس هماهنگی )کد شغلی 513

100 

ه برگزاري بايست پس از باز كردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال كه در زمان مقرر به آنان در جلسان ميمتقاضي تذكر مهم:

گردد، مشخصات خود را كه در روي جلد دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده را به دقت كنترل كنند و در صورت مغايرت آزمون اعالم مي

بايست مشخصات خود را در قسمتهاي مشخص شده در ذيل ان در صورت عدم وجود مغايرت ميمتقاضيبه نزديكترين مراقب اطالع دهند. 

 درج نموده و آنها را امضاء نمايند. قسمت مربوط به قبل از شروع سوال در دفترچه آزمونپاسخنامه و 
 

  :تاريخ و زمان اجراي آزمون -د 

شد. بامي (صبح تشه) 8:00 آزمون ساعتفرآيند برگزاري شروع گردد. برگزار مي 19/12/1400پنجشنبه روز  بحصان همه متقاضيآزمون 

 درهاي شدنبسته از قبل بايد گرامي انمتقاضي لذا خواهد شد، بستهساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون نيم ،آزمون جلسه ورود به درهاي

 .باشند ذيربط حضور داشته امتحاني حوزه در محل ورودي
 

  محل برگزاري آزمون: -ه

 ان درج گرديده است.متقاضي شركت در آزموندر روي كارت محل برگزاري آزمون آدرس  و نام
 

 : خيلي مهم تذكرات -و

الزامي است.  ردادر زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس -1

ان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون، كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش متقاضي

 و سنجاق به همراه داشته باشند. 

، د هوشمند، ساعت هوشمند، دستبناز آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه - 2

بيني نشده، هاي امتحاني پيشپيجر و ... اكيداً خودداري نمايند. با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزهانگشتر هوشمند، 

 هاي امتحاني نيست.مسئوليتي در قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزه

ر، نت )يادداشت(، ... و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون )پاسخنامه، كارت شركت در التحريرد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم -3

 اني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.متقاضيشود و با آزمون و يا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب مي
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دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، هاي حافظهالكترونيكي و دستگاهل ارتباط همراه داشتن هر گونه وسيله غير مجاز از قبيل وساي -4

انگشتر هوشمند و يا دستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري موجب محروميت از 

 شود.در آزمون مي گزينش

عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه،  -5

 ان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.متقاضيگردد و با محسوب مي

از طريق سيستم  26/12/1400 در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاريخ ان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكلمتقاضي -6

 هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.ه نمايند . بديهي است به درخواستپاسخگويي اينترنتي با اين سازمان مكاتب
 

 نكات بهداشتي ويژه متقاضيان آزمون -ز
صبح روز  7:00مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت زمان  -1

 برگزاري آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد. -2
 خودداري نماييد.مورد در محل آزمون جدا از تردد بي -3

 هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر متقاضيان فاصله مناسب )حداقل يك متر( را حفظ نماييد. -4
 يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،اليه معمولي )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بيني تا زير چانه( 3همراه داشتن ماسك  -5

 .باشديم يالزام يامتحان حوزه از خروج و زمونآ يبرگزار انيپا تا آزمون
 در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير متقاضيان مجاور جدا خودداري نماييد.  -6

 ها با چشم، دهان و بيني در حين آزمون جدا خودداري نمايند.از تماس دست -7
 هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نماييد. در صورتي كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد(  -8

 درصورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد. -9

 امهايي كه حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد.به پي -10

... و بهداشتي سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلي نظير شودمي لمس اغلب سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه -11
 استفاده كنيد.خودداري نموده و از دستمال كاغذي 

رعایت اصول  فراموش نکنیم هرکدام از ما مسئول سالمتی خود هستیم و در قبال سالمتی دیگران نیز باید متعهد و پاسخگو باشیم. بنابراین الزم است ضمن
زمون نهایت تالش خود را بهداشت فردی، حتماً با ماسک سه الیه معمولی در حوزه ازمون حاضر شویم. سازمان سنجش آموزش کشور و موسسات مجری آ

 باشد.اند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شما متقاضیان گرامی میبرای حفظ سالمتی شما در این آزمون بکار گرفته

 


