بسمه تعالي

برگ راهنماي شركت در آزمون عمومی براي شغل محلهاي مربوط به وزارت امور خارجه مرتبط با
چهارمین آزمون استخدامی متمركز دستگاههاي اجرايی كشور  -سال 1396
الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن
در جلسه آزمون عمومي برای شغل محلهای مربوط به وزارت امورخارجه مرتبط با چهارمین آزمون استخدامي متمرکز دستگاههای اجرايي
کشور به هر داوطلب يك پاسخنامه همراه با دفترچه آزمون داده ميشود .در مستطیل باالی پاسخنامه نامخانوادگي ،نام و شماره داوطلب در
آزمون درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در ذيل اين صفحه چاپ شده است که بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه کرد.
 -1در مستطیل باالی پاسخنامه نبايد چیزی نوشت يا عالمتي گذاشت و به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و يا
عالمتگذاری در ساير محلها خودداری شود ،در غیراينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد .
 -2داوطلب پس از برداشتن دفترچه آزمون و پاسخنامه در زماني که از بلندگو اعالم ميشود ،الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نام
خانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلي و شماره مندرج در روی کارت ورودی خود مقايسه کند تا مطمئن شود
بین آنها هیچ اختالفي نیست و درصورت مشاهده تفاوت ،بیدرنگ موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال
کند تا اختالف برطرف شود.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت
 -1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر ميگیرد بوسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار ،نه
مدادکپي و )...پرکند .برای اطالع از طرز پرکردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل که در آن به سوالهای شمارههای ، 1
 3 ، 2و  4به ترتیب پاسخهای فرضي  3 ، 1 ، 4و  2داده شده است توجه شود.
 -2چون پاسخنامه بوسیله ماشین عالمتخوان تصحیح ميشود از کثیف کردن ،تاکردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و اثری بر روی آن
خودداری شود.
 -3جوابها بايد فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص آنها به وسیله مداد سیاه نرم پر رنگ مشخص شود .پاسخهايي که به هر نحو
ديگر در پاسخنامه (مثالً بهجای پر کردن محل مخصوص عالمت ضربدر (×) گذاشته و يا بطور يكنواخت پر رنگ نشود) و يا در دفترچه
آزمون عالمتگذاری يا نوشته شود قابل تصحیح با ماشین نميباشد.
 -4در تستهای چهارجوابي برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط بهمنظور خنثي کردن پاسخهای حدسي و يا تصادفي
يك نمره منفي منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصیه ميشود اگر پاسخ صحیح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند
زيرا به سوالهای بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگیرد و اگر به سوالي بیش از يك پاسخ داده شود پاسخ آن سوال ،غلط
محسوب خواهد شد و به آن سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
آزمون عمومی براي شغل محلهاي مربوط به وزارت امور خارجه  -سال 1396
شماره داوطلب:
نامخانوادگي و نام:

تذكرخيلي مهم  :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطیلهای مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ بطور
کامل سیاه (مشكي) کنند .بديهي است درصورتیكه قسمتي از مستطیل مورد نظر بطور کامل سیاه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد
مسئولیت به عهده داوطلب خواهد بود .نحوه عالمتگذاری بصورت صحیح در نمونه باال مشخص شده است.
صفحه 1

ج  -دفترچه آزمون ،تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها
به هريك از داوطلبان آزمون يك دفترچه آزمون همراه با پاسخنامه داده خواهد شد که الزم است به  100سوال مندرج در دفترچه آزمون در
مدت  110دقیقه پاسخ دهند .مواد آزمون به شرح جدول ذيل ميباشد:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

تعداد سوال
13
12
13

تعداد کل سواالت

مدت زمان پاسخگویی

مواد آزمون
فنّاوری اطالعات (مهارتهای هفتگانه )I.C.D.L
ریاضی و آمار مقدماتی
زبان و ادبیات فارسی

معارف اسالمی *

13

100

 110دقیقه

زبان انگلیسی ـ عمومی
اطالعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی
هوش و توانمندیهای عمومی

12
12
25

* اقلیت های ديني مصرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،از پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف بوده و دراينصورت،
نمره مكتسبه اين داوطلبان ،براساس مجموع ترازشده ساير سؤالهای آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
د -تاريخ و زمان اجراي آزمون:
آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه  96/9/3برگزار ميگردد .شروع فرآيند برگزاری آزمون ساعت ( 8:30هشت و سي) دقیقه ميباشد.
درهای ورود به جلسه آزمون ،نیمساعت قبل از شروع فرآيند برگزاری آزمون بسته خواهد شد ،لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بستهشدن
درهای ورودی در محل حوزه امتحاني ذيربط حضور داشته باشند.
ه -محل برگزاري آزمون:
نام و آدرس محل برگزاری آزمون در روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.
و -تذكرات خيلي مهم:
 -1در زمان حضور در جلسه آزمون ،همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون ،اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي
است .داوطلبان بايد عالوه بر کارت شرکت در آزمون ،کارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ،چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مداد پاك
کن ،مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
 - 2از آوردن وسايل اضافي مانند کیف دستي ،ساك دستي ،تجهیزات ديجیتالي ،کتاب ،جزوه ،ماشین حساب و  ...اکیداً خودداری
نمايند .با توجه به اينكه محلي برای نگهداری اين وسايل در حوزههای امتحاني پیشبیني نشده ،مسئولیتي در قبال نگهداری از اين
وسايل متوجه حوزههای امتحاني نیست.
 -3همراه داشتن هر گونه وسیله الكترونیكي (از قبیل تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،انگشتر هوشمند ،پیجر و )...
حتي بصورت خاموش در جلسه آزمون برخالف ضوابط ميباشد و با داوطلب به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.
 -4رد و بدل کردن هر نوع وسیله از قبیل لوازم التحرير ،نت (يادداشت) ... ،و همچنین خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه ،کارت
شرکت در آزمون و يا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با داوطلباني که اقدام به اين تخلف نمايند طبق
ضوابط رفتار خواهد شد.
 -5مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه ،عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهیتاً از مصاديق
تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسیدگي و
برخورد خواهد شد.

صفحه 2

