
در شورای شهرستان غیبت غیر موجه اعضا در جلسات شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا که 

 منجر به سلب عضویت اعضا می شود چه تعداد جلسه میباشد؟

 دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی-1

  ☑ شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی-2

 چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی-3

 هشت جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی-4

 

چه به هیات طبق برنامه زمان بندی قانونی جهت رسیدگی به اعتراضات دواطلبان در مورد صالحیتشان چنان

 اجرایی اعتراض کنند چه مدت زمان اعتراضات پذیرفته است؟

 دو روز –چهار روز -1

 روزپنج  –ده روز -2

  ☑ روزچهار  –دو روز -3

 یک هفته-4

 

 کدام گزینه صحیح است؟

 نیروهای نظامی و انتظامی حق مداخله در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را دارا می باشند-1

 آرایی که با شناسنامه غیر جعلی اخذ شده باشد جز آرای باطل ولی آرای ماخوذه محسوب می گردند-2

اولین جلسات شوراها به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیات رئیسه سنی تشکیل -3

  ☑ می شود

 اسالمی عضو هستندتعداد هفت نفر از معتمدان محدوده بخش در هیات اجرایی انتخابات شورای -4



 

 ت حل اختالف کدام گزینه صحیح است؟در مورد هیا

 همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات-1

چنانچه وزیر کشور یا استاندار به شهردار معرفی شده معترض باشند مراتب با ذکر دلیل و مستندات به هیات -2

 تالف ذیربط ارجاع خواهد شدحل اخ

هیات حل اختالف به منظور تامین قسط اسالمی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت -3

 امور تشکیل می یابد

هیات حل اختالف ظرف پانزده روز بایستی در صورت واجد شرایط ندانستن شهردار از طرف وزارت کشور -4

  ☑ و این تصمیم برای طرفین )وزارت کشور و شورای شهر( الزم اجرا می باشدتصمیم گیری نماید 

 

 کدام گزینه از وظایف شهرداری می باشد؟

اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی -1

  ☑ بضاعت و سر راهی

 وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضالب شهر یا لوله آب یا برق-2

 تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن-3

 صدور پروانه ساختمانی برای اراضی خارج از حریم شهرها-4

 

 

 

 



 

 

 

 


