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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افرادکند ؟ ینقض م را  یحقوق شهروند قیاز مصاد کیکدام  " یفکر یها تیمالک "(1

2)
منقول  ریغ ایاموال منقول و  ای اءیاش یو خراب بیع جهیکه در نتهستند  ی...................... مسئول جبران خسارت

دستگاه های اجراییشود. یوارد م گرانیحقوق د ریتحت تصرف آنها به جان ، مال و سا ای

3)

و سنجش  یطرح افکار سنج ینسبت به اجرا انهی..................، سال ی............................. موظف است با همکار

به دست آمده را به  جیاقدام و نتا یو استان یدر سطوح مل ییاجرا یمردم از عملکرد دستگا ها تیرضا زانیم

..دیدستگاه ها و استان ها به ....................... ارائه نما کیتفک

 آمار مرکز -شور ک استخدامی و اداری سازمان

وزیران هیأت - ایران

همه مواردست؟یچ ییاجرا یدر دستگاه ها یخاص قانون ازاتیاز امت یبرخورداراز حقوق اشخاص توان خواه در   (4

حقوق شهروندیباشد. یمنبعث از ........... م یدر نظام ادار یحقوق شهروند یاصول و مبان  (5

؟ ستین یشامل چه موارد یحقوق شهروند تیرعا یانتظار از شهروندان برا  (6
جهت تسریع در رسیدگی موارد مربوط به تخلفات 

اداری و نقض قوانین و مقررات، ابتدا به مراجع 

نظارتی بیرون سازمانی هر دستگاه گزارش دهند

7)
از الزامات کدام « مکان  کیمربوط به هر خدمت در  یادار یندهایفرا عیتجم» حق .................................  نیا

حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری است . یماده از مواد حقوق شهروند
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حق آموزش و پژوهش .ردیشود و مورد توجه قرار گ دهیشن دیشان با یبر اساسِ .............، نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگ  (8

9)
 یحقوق و آزاد ت،یامن نیبه نام تام دینبا یمقام چیه ،یبراساس کدام اصل و کدام ماده از حقوق شهروند

13ماده  -حق آزادی و امنیت شهروندی  و کرامت آنان را مورد تعرض قرار دهد؟ تیثیمشروع شهروندان و ح یها

10)
 یمد نظرنم ریاز موارد ز کیباشد کدام  یمستلزم مراجعه حضور ،ییخدمات از دستگاه اجرا افتیچنانچه در

 باشد ؟
نصب تابلوهای راهنما در طبقات داخل ساختمان 

اداری

11)

، از  زیآم نیو مقررات و بدون استفاده از الفاظ توه نیکه در چهارچوب قوان یشخص یعنی..................... حقِ .....

 یادار امدیپ ای بیبا تعق لیدل نیبه ا دیکند نبا یفرد مسئول انتقاد م ای ییو اقدامات دستگاه اجرا ماتیتصم

 دستگاه مواجه شود . نیمسئول یاز سو ییقضا ای

به موقع و منصفانه به شکایات و حق رسیدگی 

اعتراضات

.................... یعنی ریو حسن تدب ستهیحق اداره شا  (12

شایسته امور کشور بر پایه  شهروندان از حق اداره

ی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، 

انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط  عدالت و

همه مسئولین و کارکنان الزامی است

فاقد مجوز -خودسرانه ............... مصون باشند. یحق شهروندان است که از بازداشت ............ و بازرس  (13

اعتراض به صالحیت کاندیداهانشده است؟ حیتصر نهیسرنوشت  کدام گز نییدر حق مشارکت در تع  (14

15)
به طور ..........، گزارش عملکرد خود را در  دیبا ییاجرا یهامردم، دستگاه یتحقق نظارت واقع یدر راستا

ساالنه.دسترس عموم قرار دهند
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اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع استاست ؟ حیصح ریاز موارد ز کیاشتغال کودکان کدام ی نهیدر زم  (16

همه مواردهستند؟ یکیالکترون یدر چه صورت مجاز به استفاده از نظارت ها ییاجرا یدستگاه ها  (17

18)
کنند ،  ینیب شیرا پ نیمعلول لچریتردد و ری، مس یادار یمکلف هستند در ساختمان ها ییاجرا یدستگاه ها

 از حقوق افراد مذکور مورد توجه قرار گرفته است ؟ کیصورت کدام نیدر ا
مواردهمه 

19)
در  یکیالکترون ای یکیزیف صورت به را.......................  ٬ نیموظفند هنگام ورود مراجع ییاجرا یدستگاه ها

برگ نظرسنجیارباب رجوع قرار دهند. اریاخت

20)
مردم را به  یبه مراجعه حضور ازین ،. ……در جهت  عیمکلفند با اهتمام و اقدام سر ییاجرا یهادستگاه

توسعه دولت الکترونیکحداقل برسانند.

21)
حقوق  تیبر رعا دیکارآمد، با تأک یالگو جادیو ا رانیا ینظام حقوق یارتقا ی....... برا یدولت با همکار

دادخواهی -سایر قوا و مراجع حاکمیتی ................، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت.

22)
 دیکارآمد، با تأک یالگو جادیو ا رانیا ینظام حقوق یارتقا یبرا یتیقوا و مراجع حاکم ریسا یدولت با همکار

رعایت حقوق دادخواهیبر ............ ، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت.

23)
را نقد  ییاجرا یهاو اقدامات دستگاه ماتیتصم ندها،یها، فرآ استیشهروندان باستناد ..............حق دارند تا س

خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند . ینموده و نظر انتقاد
حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد 

تصمیمات و فرآیندهای اداری

24)

 کیو مقررات در  نیو نقض قوان یاطالع از تخلفات ادار ایشهروندان باستناد کدام حق خود ، با مشاهده 

و  یدرون سازمان یخود را به مراجع نظارت افتهیاطالع  ایتوانند موارد مشاهده شده  یم ،ییاجرا یهادستگاه

 گزارش کنند . یبرون سازمان

حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد 

تصمیمات و فرآیندهای اداری
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25)
 یو کارکنان دستگاه ها رانی، مد یدر نظام ادار ینامه حقوق شهروند بیاز فصل سوم تصو 3طبق ماده 

گفتار، رفتار و مکاتباتکنند. تیادب و نزاکت را رعا ن،یدر .............. خود با مراجع دیبا یاجرائ

26)
 قرار محاکمه مورد مطبوعاتی یا سیاسی متهمان آن در که ،دادگاهی شهروندی حقوق منشور  61طبق ماده 

وکیل مدافع حضور داشته باشد داشته باشد ؟ نیست الزم شرایطی چه گیرند می

27)
کند ؟ یاشاره م یبه کدام  حق شهروند ریعبارت ز

حق آزادی اندیشه و بیان "کنند انیب یو هنر ی، ادب یفکر نشیو احساس خود را از طرق مختلف  آفر تیشهروندان حق دارند خالق "

28)
 ای یمیپتروش  یاستخراج عیمانند احداث صنا یو صنعت ییربنایز یقبل از هر گونه اقدام به منظور توسعه 

تاثیرات زیست محیطیکرد؟توجه  یبه چه مورد دیبا یهسته ا

29)
 طیطرف مقابل، شراضعف   ایبرتر خود  تیبا استفاده از موقع ییاست که به موجب آن دستگاه اجرا یقرارداد

آمیزقرارداد اجحاف کند . لیتحم شانیرا به ا یا رعادالنهیغ

127دارد ؟ میاشاره مستق یبه حقوق شهروند یکدام اصل قانون اساس  (30

؟ ستین حیکدام عبارت صح  (31

 تیبا رعا دیبا یبدن شیو تفت یهرگونه بازرس

احترام الزم و با استفاده از روش ها و ابزار  ن،یقوان

ها و اقدامات  شیانجام شود و آزما زیاهانت آم ریغ

اجباری ممنوع است. یپزشک

است ؟ یمنشور حقوق شهروند 82کدام عبارت ماده   (32

به کارکنان  اتازی، ارتقا و اعطای امت رییبه کارگ

و توانمندی  یستگیبر تخصص ، شا یمبتن دیبا

 قهیسل کردهاییهای متناسب با شغل باشد و رو



6 

 نشیگز ندیدر فرا زیآم ضیو تبع یای ، جناح

ممنوع است.

مواردهمه است ؟ یاز حقوق شهروند یمند و بهره نیتدو نیادیاز اصول بن نهیکدام گز  (33

مادی؟ ستین یفکر یها تیاز مالک نهیکدام گز  (34

به اطالعات طبقه حق دسترسی آسان و سریع ؟ ستین یدر نظام ادار یحقوق شهروند قیاز مصاد نهیکدام گز  (35

بندی شده ی اداری

آزادی های اعتقادی و تکوینیست؟ین حیدولت صح یاسیو اراده س یریپذ تیدر باره تعهد،مسئول نهیکدام گز  (36

یشخص هینقل لیوساشود؟ ینم افراد محسوب یخصوص می، حر لیاز موارد ذ کیکدام   (37

همه مواردهستند ؟ یدر نظام ادار یمصوبه حقوق شهروند یمشمول اجرا ریاز موارد ز کیکدام   (38

پیگیری درخواست های مراجعینباشد ؟ ینمخدمت  زیم فیاز وظا ریز یها نهیاز گز کیکدام  (39

40)
 عیآسان و سر یحق دسترس» در جهت توجه به  ییاجرا یدستگاه ها فی، تکل ریاز موارد ز کیکدام

استفاده از خدمات دولت الکترونیکردیتواند صورت گ یم« یشهروندان به خدمات ادار

41)
صورت ............ و با حضور به ،یدادگستر یهااً در دادگاهصرف باشندیکه ............ مواجه م یمحاکمه شهروندان

علنی -سیاسی و مطبوعاتی .شودیانجام م منصفهئتیه
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42)
به عهده ...................  و  یدر سطح مل یحقوق شهروند یو نظارت بر اجرا یریگیپ ،یراهبر ت،یهدا تیمسئول

در سطح استان به عهده ....................است.
استاندار –کشور  یو استخدام یسازمان ادار

43)

 ی، دستگاه ها"یمقامات و مأموران دولت راتیتقص"مطابق ........... از کتاب پنجم .......................... تحت عنوان 

هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در  یو بدن یمعنو ،یمسئول جبران آن دسته از خسارات ماد ییاجرا

به  ای فهیانجام وظ نینظامات مربوط در ح ای قرراتم ن،یقوان تیعدم رعا ای یمباالت یب ،یاطیاحت یب جهینت

شود. یبه اشخاص وارد م لیامکانات و سا رمتعارفیکمبود غ اینقص  جهیدر نت ایوارد  گرانیمناسبت آن به د

اسالمی مجازات قانون -فصل دهم 

44)
بوده و  مصوبه نیا ی، ........... مسئول اجرا یدر نظام ادار ینامه حقوق شهروند بیتصو 16مطابق ماده 

مفاد آن هستند. تیمکلف به رعا ،یسطوح سازمان ی.............. مشمول در تمام

و کارکنان  رانیمد - ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر

ییاجرا یدستگاه ها

45)
، اطالعات  ییاجرا ی، در دستگاهها یدر نظام  ادار ینامه حقوق شهروند بیل سوم تصواز فص -8مطابق ماده 

همه مواردآنها قرار داده شوند . اری....... در اخت قیاز طر ستیبا یم نیمراجع ازیمورد ن

46)
، اطالعات  ییاجرا ی، در دستگاهها یدر نظام  ادار ینامه حقوق شهروند بیاز فصل سوم تصو -8مطابق ماده 

همه مواردآنها قرار داده شوند . اری....... در اخت قیاز طر ستیبا یم نیمراجع ازیمورد ن

ضمانت اجرا تصویب نامه؟ ستیچ ینامه حقوق شهروند بیتصو 19موضوع ماده   (47

مواردهمه ست؟یچ یمنشور حقوق شهروند یمردم نهاد در اجرا یها نقش احزاب و تشکل  (48

49)
بر اساس ...............................  یدر نظام ادار یحقوق شهروند یحقوق و دستورالعمل ها تیعدم رعا اینقض 

قرار خواهند گرفت . یدگیمورد رس
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به  - 20ماده 

تخلفات اداری
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50)

ارائه خدمات  یبرا یمشخص و اعالم شده ا هیو رو ندیفرآ دیبا یاجرائ یهادستگاه» شود  یکه گفته م یوقت

از حقوق شهروندان  کیکدام« کنند. تیرعا نینسبت به همه مراجع کسانیخود داشته باشند و آن را به طور 

 باشد؟ یمورد نظر م

یندها و حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآ

تصمیمات اداری

51)

رسانی خود سعی می کند اطالعاتی را به اطالع شهروندان در فعالیت های اطالع اجرایی دستگاه یک  وقتی که

، کدام نکته مورد  علم به آنها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می دهد و مراجعان برساند که

 نظر بوده است؟
مفید بودن اطالعات قابل دسترسی یا ارائه شده
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