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 بسمه تعالي

 4139سال  - ديوان محاسبات كشوراستخدامي آزمون  در شركت راهنماي برگ
 

شود که قبل از شرکت در جلسه آزمون اين برگ راهنما را با دقت مطالعه و براساا  ماااد   درخواست مي ،داوطلبانکليه ضمن آرزوي موفقيت براي 

 آن اقدام نمايند.

 آن رهدربا مهمي نكات و پاسخنامه - الف

، داوطلاب  شامار   پاساخنامه  باالي اي در اختيار هر داوطلب قرار خواهد گرفت که در مستطيلبراي درج پاسخ سواالت، پاسخنامه امتحان در جلسه

از  داوطلباان باياد پا     ذيل اين بارگ راهنماا موجاود اسات کاه      از پاسخنامه قسمتي . نمونهاست شد  وي درج و رشته امتحاني ، نامخانوادگينام

 نمايند. زير توجه نكات به آن مالحظه

و ياا   از نوشاتن  پاساخنامه  در روي شاد   مشاخ   غير از محلهااي  ، بهگذاشت يا عالمتي نبايد نوشت مطلقاً چيزي پاسخنامه باالي در مستطيل -1

و برابار قاانون رسايدگي باه تخلااات و جارا   در        معرفاي  متخلا   عناوان  فرد به رتدر ساير محلها جداً خودداري شود، در غيراينصو عالمتگذاري

 باشد. مااد اين قانون در اطالعيه توزيع کارت درج شد  است. نمي رفتار خواهد شد و هيچ عذري در اين مورد پذيرفته آزمونهاي سراسري با وي

داوطلباي و مشخصاات    بازنمودن بسته حاوي سواالت و پاسخنامه امتحاني، ابتدا باياد شامار    اعالم بلندگو و قبل از محض بايست بهمي داوطلب -2

 اختالفاي  آنهاا هايچ   شود باين  کند تا مطمئن خود مقايسه در کارت شرکت در آزمون مندرج داوطلبي و شمار  صندلي مندرج روي آن را با شمار 

 شود. برطرف کند تا اختالف را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع درنگ، بيتااوت مشاهد  و درصورت نيست

پ  از اطمينان از صحت مندرجات پاسخنامه الزم است داوطلبان اقدام به باز نمودن پوشا  پالساتيكي نماود  و باا خاارج نماودن پاساخنامه         -3

سوال را با کد درج شد  در قسمت باالي پاسخنامه مقايسه نمود  و در صورت مشاهد  اخاتالف موضاوع را باه    امتحاني و دفترچه سوال، کد دفترچه 

نزديكترين مراقب يا رابط اطالع دهد، سپ  مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه درج و محل مربوط را امضاا  نمايناد. الزم باه توضايت اسات عادم       

 ضور داوطلب در جلسه آزمون تلقي خواهد شد.تكميل جدول ذيل پاسخنامه به منزله عدم ح

  سواالت به دادن پاسخ طرز - ب

 مادادکپي  خودکاار، ناه   )ناه  پررنگ نرم سيا  مداد گيرد بوسيلهدر نظر مي سوال هر براي پاسخنامه در را که جوابي مخصوص محل بايد داوطلب -1

 ترتياب  باه  4و  3،  2،  1 هايشمار  سوالهاي به در آن که ذيل پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل پرکردن از طرز اطالع و...( پرکند. براي

 شود. توجه است شد  داد  1و  3،  2،  4 فرضي پاسخهاي

 ود.ش خودداري آن روي بر و اثري عالمت هرگونه گذاشتن و يا ، تاکردنکردن کثي  شود ازمي تصحيت خوانعالمت ماشين بوسيله پاسخنامه چون -2

 در ديگار  نحاو  هار  به که پاسخهايي شود. مشخ  رنگ پر نرمسيا   مداد وسيله به آنها مخصوص محل پرکردن با پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3

 يا عالمتگذاري آزمون فترچهد در يا و نشود( رنگ پر يكنواخت بطور يا و هگذاشت( ×ضربدر ) عالمت مخصوص محل کردن پر جايبه )مثالً پاسخنامه

 باشد.نمي ماشين با تصحيت قابل شود نوشته

 يا   ياا تصاادفي   و حدسي پاسخهاي کردن منظور خنثي غلط به هر پاسخ و براي مثبت نمر  سه صحيت هر پاسخ براي چهارجوابي تستهاي در -4

 ندهناد زيارا باه    جاواب  ساوال  آن دانناد باه  نمي را اصالً سوالي صحيت پاسخ شود اگرمي توصيه داوطلبان به شد. بنابراين منظور خواهد مناي  نمر

خواهاد شاد و    غلط محسوب، الوپاسخ آن سشود  داد  پاسخ ي  از بي  سوالي و اگر به گيردنمي تعلق و يا مثبت مناي نمر  جواب بدون سوالهاي

  .خواهد گرفت تعلق مناي نمر  ي  سوال آن به

 
 کامال  بطاور  پررنگ   نرم سياه مداد با خود را در پاساخنامه  انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان : مهم تذكرخيلي

 عهاد   باه  وليتئمورد مسا  باشد، در اين ( نشد )مشكي سيا  بطور کامل مورد نظر از مستطيل قسمتي هكدرصورتي است بديهي ( کنند.)سيا  مشكي

 .است شد  باال مشخ  نمونه در صحيت صورتب عالمتگذاري خواهد بود. نحو  داوطلب
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 آنها   به پاسخگويي و مدت دفترچه آزمون - ج

آزماون عماومي   حاوي ي  برگ پاسخنامه و ي  جلد دفترچاه  اول بسته دو بسته نايلوني داد  خواهد شد که بان به هري  از داوطلدر جلسه آزمون 

هااي شایلي   تعداد سواالت مربوط به هري  از رشته باشد.مي«دفترچه شمار  دو»آزمون تخصصي و بسته دوم حاوي دفترچه « دفترچه شمار  ي »

 باشد.به شرح جدول ذيل مي

 «هاي شغليتخصصي رشتهعمومي و آزمون  هايدي مقاطع  و تعداد سواالت دفترچهجدول گروه بن»

 مواد آزمون کد رديف
تعداد 
 سوال

 تعداد کل
 سواالت 

مدت 
 پاسخگويی

1 

 آزمون عمومی 
مشترك براي 

هاي كليه رشته
 شغلی

 (2000)كد 

 15 معارف اسالمی -1

 دقيقه 100 100

 20 رياضی و آمار مقدماتی -2

 20 زبان انگليسی عمومی -3

 10 مسائل سياسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی -4

 15 زبان و ادبيات فارسی -5

 20 (I.C.D.Lهاي هفتگانه فناوري اطالعات )مهارت -6

2 

آزمون تخصصی 
رشته شغلی 
 حسابرس 

 (2001)كد 

 15 حسابداري دولتی -1

 دقيقه 120 100

 20 اصول حسابرسی -2

 20 اصول حسابداري -3

 25 قوانين مالی و محاسباتی )ازجمله قانون ديوان محاسبات، محاسبات عمومی، قانون تجارت( -4

 10 رياضی و آمار كاربردي -5

 10 زبان تخصصی -6

3 

 آزمون تخصصی 
رشته شغلی 

كارشناس بودجه و 
تشكيالت 

 (2002)كد

 20 حقوق اداري -1

 دقيقه 120 100

 20 مديريت منابع انسانی -2

 20 مبانی سازمان و مديريت -3

 10 قانون ديوان محاسبات كشور -4

 20 قانون محاسبات عمومی -5

 10 زبان تخصصی -6

   :تاريخ و زمان اجراي آزمون -د
ورود  درهايشد. بامي (وسي دقيقه هشت) 8:30رآيند برگزاري آزمون ساعت فشروع گردد. برگزار مي 2/5/94ه جمعروز  بتصآزمون کليه داوطلبان 

 در محل ورودي درهاي شدنبسته از قبل بايد گرامي داوطلبان لذا خواهد شد، بستهساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون ني  ،آزمون جلسه به
 .باشند ذيربط حضور داشته امتحاني حوز 

   برگزاري آزمون: محل - هگ
 داوطلبان درج گرديد  است. شرکت در آزموندر روي کارت محل برگزاري آزمون آدر   نام و

 : خيلي مهم تذكرات -و
 الزامي است.  رداعك و يا اصل شناسنامه  مليدر آزمون، اصل کارت  شرکتدر زمان حضور در جلسه آزمون، همرا  داشتن پرينت کارت  -1
 همارا   ساناا   و ، مادادترا  کان كپا، مدادپررنگ نرم ند مداد سيا چ ،عكسدار شناسنامه کارت ملي و يا، ورودي بر کارت عالو  بايد داوطلبان -2

 .باشند داشته
. شود خودداري جداً نآزمو جلسه و ... به ، پيارهمرا  تلانماشين حساب، ، ، کتاب، جزو دستي ، ساكدستي مانند کي  اضافي وسايل آوردن از -3

  متخل ا باشد و با داوطلب باه عناوان   تلان همرا ، پيار و ...( در جلسه آزمون برخالف ضوابط مي قبيلالكترونيكي )از  وسيلهگونه  همرا  داشتن هر
 برخورد خواهد شد.

 تكميل گردد. عك  تطبيقن در جلسه امتحان و در زماتوسط داوطلب  بايددر آزمون حتماً  شرکتمحل امضا  بر روي کارت  -4
ل اب  مخدو  نمودن و پار  نمودن پاسخنامه، عدم ارا ه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارا ه مدارك امتحااني ماهيتااً از مصااديق تخل ا  و تق     -5

 و برخورد خواهد شد. گردد و با داوطلبان متخل   برابر با قانون رسيدگي به تخلاات و جرا   در آزمونهاي سراسري رسيدگيمحسوب مي

   .باشدنار مي 15نار و تهران)ستاد مرکز(  6در استان تهران  در رشته شیلي حسابر  براسا  اعالم ارگان ذيربط، تعداد افراد مورد نياز استخدام -6

تقلاب تلقاي    حكا  جلساه آزماون در   نوي ، مداد، مداد پاکن و ....( در ، خودنوي ، روانخودکاراز قبيل ) وسيلهرد و بدل کردن هر نوع  -1تبصره 
 و طبق ضوابط رفتار خواهد شد. گرديد 

و باا   شاود از جلسه آزمون تخلا  محساوب ماي   در آزمون و يا دفترچه سواالت(  شرکتملزومات آزمون )پاسخنامه، کارت خارج نمودن  -2تبصره 
 .داوطلباني که اقدام به اين تخل  نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد


