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 سواالت مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی با پاسخ 

)مربوط به استخدام در ادارات دولتی( سواالت گزینش عقیدتی سیاسی با جواب    

مصوبات شوراي بازنگري در قانون اساسی پس از تأیید و امضاي چه مقامی باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به 

 تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد؟

مقام رهبري: جواب   

 کدام یک از اصول قانون اساسی در سال 1358 بازنگري و مورد اصالح قرار گرفته است؟

44 اصل: جواب   

 پس از مقام رهبري، چه کسی باالترین مقام کشور است؟

رئیس جمهور: جواب   
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 قوه مجریه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

هیأت وزراء، رئیس جمهور و معاونان او: جواب   

 ریاست هیأت وزیران را چه کسی بر عهده دارد؟

رئیس جمهور: جواب   

 سؤال از رئیس جمهور باید توسط چه تعداد از نمایندگان مجلس مطرح شود؟

کل نمایندگان 1/4: جواب   

 قواي نظام جمهوري اسالمی ایران کدامند؟

مقننه، مجریه، قضائیه: جواب   

 در حکومت جمهوري اسالمی ایران دو رکن اصلی قوه مقننه کدام است؟

مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان: جواب   

 وظیفه قوه مقننه چیست؟

ب قوانینتنظیم و تصوی: جواب   

 ریاست قوه مقنّنه به مدت چند سال انتخاب می شود؟

سال 4: جواب   
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 رئیس قوه مقنّنه توسط چه کسی انتخاب می شود؟

رأي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی: جواب   

  ایجاد « وحدت رویه قضایی » از وظایف کیست؟  

دیوان عالی کشور: جواب   

 انتخاب فقهاي شوراي نگهبان از وظایف کدام مرجع قانونی می باشد؟

رهبر: جواب   

 قوانین کشور در چه ارگانی به تصویب نهایی می رسد؟

شوراي نگهبان: جواب   

  عفو یا تخفیف مجازات محکومان » از وظایف کدام مرجع است؟ »

رهبر: جواب   

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مشتمل بر چند اصل می باشد؟

اصل 177: جواب   

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران توسط چه مرجعی تدوین شده است؟

مجلس خبرگان: جواب   
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 چه کسی بر سه قوه (مقننه، مجریه، قضائیه) نظارت دارد؟

رهبر: جواب   

 رسیدگی به تخلّفات رئیس جمهور از وظایف کدام مرجع قانونی می باشد؟

دیوان عالی کشور: جواب   

 ریاست شوراي عالی امنیت ملّی بر عهده چه کسی است؟

رئیس جمهور: جواب   

 دادگستري زیر نظر چه مقامی اداره می شود؟

قوه قضائیه: جواب   

 رهبر از چه طریقی بر دادگستري نظارت می کند؟

رئیس قوه قضائیه: جواب   

 مسئولیت تهیه و تدوین بودجه کل کشور با کدام دستگاه است؟

ان مدیریت و برنامه ریزيسازم: جواب   

 ریاست قوه مجریه بر عهده کدام مقام است؟

رئیس جمهور: جواب   
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 فرماندهی کل نیروهاي مسلّح کشور با کیست؟

رهبر: جواب   

 عالیترین مرجع قضایی چه نام دارد؟

شوراي عالی قضایی: جواب   

 رفع اختالف و تنظیم روابط قواي سه گانه از اختیارات چه مقامی است؟

رهبر: جواب   

  طبق قانون اساسی « استیضاح وزراء »  حق کدام مرجع است؟

نمایندگان مجلس: جواب   

 وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

رفع اختالفات احتمالی میان مجلس و شوراي نگهبان: جواب   

 چه مقامی باید در اجالسیه هاي بین المللی شرکت نماید؟

رئیس جمهور: جواب   

 طبق قانون اساسی، گسترش آزادي هاي مشروع از وظایف کدام قوه است؟

قوه قضائیه: جواب   
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  تصویب بودجه ساالنه کشور » توسط کدام مرجع انجام می شود؟ »

مجلس شوراي اسالمی: جواب   

 امام جمعه از طرف چه مرجعی تعیین می شود؟

رهبر: جواب   

 در چه موردي مجلس شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانونی دارد؟

در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان: جواب   

 مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم، شرایط انتخاب رئیس قوه قضائیه چیست؟

مدیر و مدبر باشد -3. آگاه به امور قضایی باشد -2. مجتهد عادل باشد -1: جواب  . 

رئیس قوه قضائیه عالی ترین مقام قوه قضائیه است که از طرف رهبر به مدت پنج سال انتخاب: ذکر است  الزم به  

 .می شود

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسالمی و است خدام قضات عادل و 

 شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها از وظایف کدام مرجع است؟

رئیس قوه قضائیه: جواب   
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  سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر چه کسی اداره می شود؟ »

رئیس قوه قضائیه: جواب   

 تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط چه مرجعی انجام می گیرد؟

رهبر: جواب   

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به چه صورتی وضع و به تصویب رسید؟

خبرگان و رفراندوم: جواب   

به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی و واحدها ي دولتی چه 

 مرجعی پاسخگو می باشد؟

دیوان عدالت اداري: جواب   

  دیوان عدالت اداري » زیر نظر چه مرجعی اداره می شود؟ »

رئیس قوه قضائیه: جواب   

 گرفتن و دادن وام یا کمکهاي بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت به چه صورت است؟

باید با تصویب مجلس شوراي اسالمی باشد: جواب  . 
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 طرح از طرف کدام مرجع به مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد می شود؟

نمایندگان مجلس: جواب   

 الیحه از طرف کدام مرجع به مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد می شود؟

دولت: جواب   

 وظیفه کمیسیو نهاي مجلس شوراي اسالمی چیست؟

بررسی طر حها و الیحه ها قبل از مطرح شدن در مجلس: جواب   

 مهم ترین وظیفه رئیس جمهور چیست؟

اجراي قانون اساسی: جواب   

  عزل رئیس جمهور » به عهده کیست؟ »

رهبر: جواب   

 مطابق اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر چه مدت متوالی می تواند انتخاب شود؟

دو دوره چهار ساله به صورت متوالی: جواب   

 مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، کدام مرجع حقّ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؟ 

مجلس شوراي اسالمی: جواب   
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 دادگستري از نظر اجرایی زیر نظر چه کسی فعالیت می کند؟

رئیس قوه قضائیه: جواب   

 روابط قوه قضائیه با قواي مقننه و مجریه توسط چه مرجعی تنظیم می شود؟

وزارت دادگستري: جواب   

 سفیر توسط چه کسی انتخاب می شود؟

وزیر امور خارجه: جواب   

 چه کسی وظیفه تأیید استوارنامه سفیران را به عهده دارد؟

رئیس جمهور: جواب   

 وظیفه نظارت بعد از خرج بودجه بر عهده کدام مرجع است؟

دیوان محاسبات کشور: جواب   

 مرجع قضایی ناظر به اجراي صحیح قوانین در محاکم از وظایف اصلی کدام مرجع است؟

دیوان عالی کشور: جواب   

  وظیفه « تهیه لوایح قضایی » بر عهده کدام مرجع است؟

رئیس قوه قضائیه: جواب   
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 حل اختالف بین شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی از وظایف کدام مرجع است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام: جواب   

کنترل مصوبات هیأت وزیران به منظور تحقق عدم مغایرت آنها با قوانین عادي مجلس شوراي اسالمی بر عهده 

 چه مرجعی است؟

رئیس مجلس شوراي اسالمی: جواب   

 طرح هاي قانونی از طرف چه مرجعی براي تصویب به مجلس پیشنهاد می شود؟

هیأت وزیران: جواب   
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