
 

 د( هیچکدام ج( آرشیو   بایگانیب(  الف( دبیر خانه 

 فایده ی بایگانی اسناد چیست ؟  -36

  داقل هزینه برای دست یافتن به مدارک .الف( صرف ح

  ب( در اسرع وقت و سهولت بتوان به اسناد دسترسی پیدا کرد .

 الف و بد(    ج( حفظ اسناد از آسیب و خطر عوامل طبیعی .

 کدام مورد فواید بایگانی در سازمان است ؟ -37

  ب( پیدا کردن اشتباهات   الف( ثبت و ضبط امور از نظر تاریخ 

 همه مواردد(    ج( کمک به آمارگیری کشور

 تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های الزم برای دست یافتن به مکاتبات اداری و اسناد را چه می گویند ؟ -38

  د( بایگانی و آرشیو مکاتبات ج( عملیات مکاتبات اداری  ب(طبقه بندی اسناد  الف( مدیریت اسناد

 ر اساس چه موضوعاتی انجام می گیرد ؟طبقه بندی اسناد ب -39

   ب( بر اساس موضوع خاص     الف( بر اساس تاریخ 

 همه مواردد(  ج( بر اساس اشتراکات موجود بین پرونده ها 

 شماره اتومبیل یا شماره شناسنامه در کدام طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرد؟ -40

  قه بندی بر حسب موضوع ب( طب   الف( طبقه بندی بر اساس نام

 طبقه بندی بر حسب شمارهد(    ج(طبقه بندی بر حسب تاریخ

 کدام جمله نادرست است ؟ -41

 الف( در بین محتویات پرونده باید ارتباط منطقی بین موضوع و عنوان پرونده باشد 

  ب( از نگهداری نسخه های اصلی در پرونده ی اسناد خودداری شود .

  سانتی متر بیشتر باشد . 2رونده نباید از ج( قطر هر پ

  مورد در پرونده بایگانی شود . 3د( از هر نامه 

 تبدیل اسم یا موضوع به یک عالمت قراردادی . . . . نام دارد . -42

 همه مواردد(   ج( رمز ب(نشانه  الف( کد

 ی می شوند ؟در این شیوه بایگانی پرونده ها در بایگانی کل تنظیم و نگهدار -43
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 همه مواردد(  ج(نظام متمرکز  ب( نظام غیر متمرکز الف( نظام پراکنده

 کدام مورد از مزایای نظام غیر متمرکز نمی باشد ؟ -44

  ب( صرفه جویی در تعداد کارکنان بایگانی   نزدیک بودن پرونده ها به استفاده کننده هاالف( 

 ی از تشکیل پرونده های مشترکد( جلوگیر     ج( اعمال مدیریت صحیح

 در این نظام بایگانی اقدام کنندگان بیشتر به عناوین آنها آشنا هستند و احساس تعلق بیشتری نسبت به اداره کل دارند .-45

 د( نظام کد گذاری ج( نظام پراکنده   ( نظام غیر متمرکزب الف( نظام متمرکز 

 سازمانهای اداری نیست ؟ کدام سیستم بایگانی زیاد مورد توجه -46

 د(همه موارد  نظام پراکندهج(   ب( نظام غیر متمرکز  الف( نظام متمرکز

 کدام پرونده مربوط به به اهداف سازمان است ؟ -47

 ( پرونده فنید  ج( پرونده بازرسی     ب( پرونده های مالی  الف( پرونده های امور اداری

 امور مالی و در آمدها و هزینه هاست ؟ کدام پرونده ها مربوط به -48

 د( هیچکدام ج( پرونده عمومی  ب( پرونده حقوقی   پرونده مالیالف( 

 روش شماره ای مسلسل جزو کدام روش بایگانی است ؟ -49

 د( بایگانی کدگذاری  ج( بایگانی الفبایی بایگانی موضوعی ب(   الف( بایگانی اسمی

 چند کشو بوده و در آن پوشه و اسناد و مدارک قرار داده می شود چه می گویند؟به کمدی که دارای  -50

 د( زونکن  ج(کازیه فایل ب( الف( کمد بایگانی 

 کدام عوامل طبیعی باعث از بین رفتن اسناد می شود؟  -51

 همه مواردد(  ج( گرد و غبار و حشرات ب( خشکی هوا   الف( نور و رطوبت

 مل طبیعی چه عوامل دیگری اسناد را تهدید می کند؟به جز عوا -52

 همه مواردد(   ج( سرقت و مفقود شدن ب(خطر سیل   الف(آتش سوزی

 پرونده و اسناد مربوط به به کارکنان بازنشسته در کجا نگهداری می شود ؟ -53

 د( هیچکدام  ج( بایگانی راکد   ب( بایگانی جاری  ( بایگانی نیمه جاریالف

 تنظیم و مرتب نمودن اوراق و اسناد بدونشماره گذاری . . . . است . -54

 د(ناتمام  ج( کامل  ب( ناقص ولی صحیح  ناقص و نادرستالف( 
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