«بسمه تعالی»
مواد آزمون علمی-تخصصی سال  1401سازمان بازرسی کل کشور

 -1آزمون هوش و استعدادهای شغلی
براساس استانداردهای علمی سازمان سنجش کشور

مواد آزمون:

-2آزمون عمومی
قانون اساسی -قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئیننامههای اجرایی آن -قانون مدیریت

مواد آزمون:

خدمات کشوری -قانون برگزاری مناقصات -قانون تجارت -قانون منع مداخله در معامالت دولتی-
قانون تنظیم مقررات مالی دولت 1و -2قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه

-3آزمون تخصصی
مواد آزمون:

برای هر تخصص به شرح جداول زیر

کد شغلی 101

-1تخصص عمران

مواد آزمون:
متره و برآورد پروژه از جمله محاسبه احجام عملیات خاکی با استفاده از دادههای نقشهبرداری -شرایط عمومی پیمان قراردادهای
عمرانی از جمله - BOLT, BOT, EPC, PCمشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(نشریه شماره  -55سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور) -مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره  -101سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) -آزمایشگاه بتن و خاک-
مقررات ملی ساختمان -فهارس بها -نحوه محاسبه تعدیل -شرایط قراردادهای خدمات مشاوره -آئیننامه تضمین برای معامالت
دولتی -نحوه محاسبه قیمت کارهای جدید که قیمت آنها در فهارس بها موجود نیست -نشریات سازمان برنامه و بودجه درخصوص
راه و ابنیه فنی -استانداردهای مهندسی از جمله مقررات ملی ساختمان  -AASHTO ،ASTMقوانین و مقررات نظام مهندسی و
کنترل ساختمان -مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،قوانین و مقررات زمین شهری و آئین نامههای اجرایی آنها-
شیوههای کنترل کیفیت خدمات آزمایشگاه

کد شغلی 102

-2تخصص مالی و حسابداری

مواد آزمون:
حسابداری دولتی -حسابداری مالی -حسابرسی -قوانین و مقررات(قانون محاسبات عمومی -قانون برگزاری مناقصات -قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر -قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه -قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد -قانون مبارزه با پولشویی-
استانداردهای حسابداری -استانداردهای حسابرسی -سیستمهای کنترل داخلی -مدیریت ریسک و مدیریت سرمایهگذاری-
حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت -بازارها و نهادهای مالی -تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

کد شغلی 103

-3تخصص امور بانکی

مواد آزمون:
حقوق بانکی و قوانین و مقررات مربوطه با تاکید بر بخشنامههای بانک مرکزی -اصول حسابداری ( )1و ( -)2اصول و مبانی مدیریت-
بانکدار dداخلی -بانکداری بینالملل -اقتصاد کالن -مباحث مربوط به پول و بانک -بانکداری اسالمی -ارزیابی طرحهای
اقتصادی(اقتصاد مهندسی) -پول و بانکداری

کد شغلی 104

-4تخصص امور بیمهای

مواد آزمون:
قوانین و مقررات بیمهای (قانون بیمه ،قانون تاسیس بیمه مرکزی ،قانون جدید بیمه شخص ثالث ،مصوبات شواری عالی بیمه)-
رشتههای بیمهای از بعد فنی و حقوقی -نمایندگی و کارگزاری در صنعت بیمه -فرآیندهای اجرایی در شرکتهای بیمه -ماهیت
حسابداری شرکتهای بیمه(درآمد -هزینه) -بیمههای اتکایی -نحوه و روشهای نظارت بر صنعت بیمه -ساختار و تشکیالت
شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی -مجموعه قوانین و مقررات بیمههای بازرگانی -اصول ،کلیات بیمه وریسک -اصطالحات و زبان
تخصصی بیمه -فرآیند صدور بیمه -بیمه اموال -سازمان مدیریت شرکتهای بیمه -قانون و مقررات سازمان بازرسی

کد شغلی 105

-5تخصص امور مالیاتی

مواد آزمون:
قانون مالیاتهای مستقیم -قانون مالیات بر ارزش افزوده -حسابداری مالی -حسابداری مالیاتی -حسابرسی -قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور -قانون مبارزه با پولشویی

کد شغلی 106

-6تخصص امور گمرک و مناطق آزاد

مواد آزمون:
قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی آن -مقررات صادرات و واردات و آئیننامه اجرایی آن و قانون ساماندهی مبادالت مرزی و
آئیننامه اجرایی آن -قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و آئیننامه اجرایی آن -بودجه -اصول طبقه
بندی کاال -اینکوترمز  -2010قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزو آئیننامه اجرایی آن درخصوص برخی از مواد -قانون حمل و نقل و
آئیننامه اجرایی آن -قانون اصالح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -قانون داوری تجاری بینالمللی -قانون ساماندهی مبادالت
ارزی -قانون معافیت صادرات کاال و خدمات از پرداخت عوارض -قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران -قانون
تجارت الکترونیکی -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور -قانون مبارزه با پولشویی

کد شغلی 107

-7تخصص فناوری اطالعات

مواد آزمون:
برنامهنویسی پیشرفته -پایگاه داده -شبکههای کامپیوتری و امنیت -ساختمان دادهها و طراحی الگوریتم

کد شغلی 108

-8تخصص حقوق

مواد آزمون:

حقوق مدنی (اموال و عقود ،مسئولیت مدنی) -آیین دادرسی مدنی -حقوق اساسی -حقوق اداری( قانون مدیریت خدمات
کشوری ،قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،قانون منع تصدی بیش از یک شغل ،قانون سازمان بازرسی کل کشور ،کنوانسیون
مبارزه با فساد و قانون الحاق به آن) -حقوق جزای عمومی -حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت ،جرایم علیه
آسایش عمومی) -آئین دادرسی کیفری -حقوق مالی و محاسباتی( قوانین مالی و محاسباتی ،قانون منع مداخله کارکنان،...
قانون برگزاری مناقصات) -دستور زبان و ادبیات فارسی و ویراستاری

کد شغلی 109

-9تخصص صنایع

مواد آزمون:

کنترل کیفیت آماری و آمار مهندسی -تصمیمگیری با معیارهای چندگانه -اقتصاد مهندسی پیشرفته -مدیریت مالی (مباحث
ارزش زمانی پول ـ ریسک و بازده ـ ارزیابی سهام ـ ارزیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت ـ سیاست تقسیم سود ـ ساختار سرمایه
ـ ارزیابی عملکرد سبد سهام ـ شاخص سهام بورس) -اصول حسابداری و هزینهیابی

کد شغلی 110

-10تخصص اقتصاد و بازار سرمایه

مواد آزمون:

اقتصاد ایران-اقتصاد کالن -اقتصاد خرد -صورتهای مالی -مقدمات امور مالی شرکتی -قوانین بازار سرمایه ( قانون بازار اوراق
بهادار ،قانون توسعه ابزارهای مالی ،آئین نامه قانون بازار و  -)....کلیات قوانین بودجه -قانون محاسبات عمومی -آمار

کد شغلی 111

-11تخصص بهداشت و درمان

مواد آزمون:

قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آزموش پزشکی—
انون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصالحات بعدی آن -قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
و آرایشی و بهداشتی و اصالحات بعدی آن -قانون تعزیرات حکومتی امر بهداشتی و درمانی -اساسنامه سازمان انتقال خون-
اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

کد شغلی 112

-12تخصص کشاورزی و محیط زیست

مواد آزمون:

زراعت و باغبانی عمومی -آبیاری و خاکشناسی عمومی -طرح های منابع طبیعی -قوانین و مقررات منابع طبیعی -آمایش
سرزمین و کاداستر اراضی -آلودگی(خاک ،آب و هوا) -قوانین و مقررات بهداشت دام و طیور -حسابداری عمومی

*توجه:
 تمامی آزمونها در کلیه عناوین شغلی ،نمره منفی دارد. -استفاده از هرگونه کتاب و ماشین حساب مجاز نیست.

