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 بسمه تعالی

 دقیقه 05مدت زمان پاسخ دهی                                    آزمون سامانه ستاد                                                                     

 عمومیسواالت 

 کدام نهاد دولتی طراحی شده است؟سامانه ستاد توسط  -1

 ج( وزارت صمت              د( نهاد ریاست جمهوری                      الف( وزارت کشور              ب( وزارت نفت      

 هدف از طراحی سامانه چیست؟ -2

 الف( جلوگیری از تخلفات بخش دولتی

 ب ( کنترل بخش خصوصی در اظهار نامه های مالیاتی و عدم فرار مالیاتی

 ج( یکسان سازی فرایند معامالت کلیه بخش های دولتی 

 امالت بخش دولتی د( ثبت کلیه مع

 ه از سامانه ستاد در چیست؟همیت استفادا -3

 سهم بسیار باالی دولت در معامالت کشورالف( 

 ب( کنترل هزینه کرد بخش دولتی 

 مدیریت منابع مالی دستگاه های دولتی ج( 

 د( پشتیبانی از سیاست های اقتصادی کشور

 چه توصیه به دولت ها برای کنترل فساد نموده است؟کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان ملل  -4

 الف( پیوستن به معاهده های بین المللی

 ب( واگذاری کنترل معامالت به سازمان ملل

 ج( ایجاد سامانه تدارکات برای برگزاری معامالت به صورت انالین

 د( ایجاد قوانین موثر در کنترل فساد

 بتی برای بخش دولتی دارد؟ثرات مثاستفاده از سامانه ستاد په ا  -0

 خرید و صرفه جویی در هزینه های معامالتیالف( باعث کاهش زنجیره تامین و به تناسب  آن کاهش بهای 

 ب( ایجاد شفافیت در روش برگزاری معامالت

 ج( سهولت در انتخاب تامین کننده مناسب

 د( جلو گیری از فساد احتمالی در معمالت بخش دولتی
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 امکان خرید و انجام معامالت در بستر خاج از سامانه امکان پذیر است؟ در چه صورت -6

 الف( در صورت عدم وجود تامین کننده

 ب( فورس بودن معامله به نحوی که سازمان از عدم انجام آن معامله متضرر گردد

 اشدج( و جود مشکالت زیر ساختی نرم افزاری و سخت افرازی که امکان استفاده از سامانه ستاد نب

 د( به هیج وجه و در هیچ شرایطی امکان خرید خارج از سامانه ستاد وجد ندارد.

 منظور از انجام معامالت در سامانه ستاد چیست؟  -7

 الف( انجام خرید های جزء و متوسط                                 ب( انجام معامالت خرید شامل خرید جزء و متوسز و منافصه     

 قصات و مزایدات     ( انجام معامالت بزرگ                                                 د( انجام کلیه معامالت بخش دولتی شامل خرید جزءو متوسط مناج

 سامانه ستاد در مرحله بلوغ به دنبال چه اهدافیست؟ -8

 انجام کلیه روش های معامالتی بخش دولتی در بستر سامانهالف( 

 رصد بخش درامدی  شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه دولتی  ب(

 شناسایی نحوه هزینه کرد بخش دولتی در معامالت خود با بخش خصوصیج( 

 د( کیفی ساز کلیه فرایند های معمالنی بخش دولتی شامل اولویت بندی کاال ها و تامین کنندگان با تعیین مشخصات فنی

 ی در بستر سامانه ستاد انجام گردد؟چه نوع معامالتی بایست -9

 درصد سقف معامالت جزء 01الف( کلیه معامالت            ب( معامالت متوسط و بزرگ           ج( معامالت بزرگ       د( کلبه معامالت بیشتر از 

 کاربرد توکن در معامالت چیست ؟ -15

 الف( برای ثبت در خواست ها نیاز به توکن می باشد

 مراحل ثبت نام در سامانه ستاد می باشدب( یکی 

 دج( توکن یه دستگاه سخت افزاری است که مصداق امضای گرم و هویت فرد در فرایند های الکترونیک  می باشد و در هر مرحله که نیاز به تایی

 عد ارسال نماید.فرایند می باشد فرد بایستی با استفاده از توکن خود در بستر سامانه عملیات را تایید و به مرحله ب

 د( در هنگام بازگشایی مناقصات کلید مناقصه را بازگشایی می کند
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 سواالت سامانه خرید

 سامانه خرید برای انجام چه سطحی از معامالت است؟ -11

 معامالت متوسطالف( کلیه معامالت زیر نصاب معامالت جزء                                   ب( کلیه معامالت زیر نصاب 

سقف نصاب معامالت جزء تا  درصد  01ج( کلیه معامالت بیش نصاب معامالت جز و کمتر نصاب معامالت بزرگ        د( کلیه معامالت بیشتر از 

 نصاب معامالت بزرگ

 به چه روش هایی می توان در سامانه خرید درخواست خرید ثبت نمود؟ -12

 سفارش مستقیم -خرید خطی -می                                                   ب( نیاز اعالن عمومینیاز اعالن عمو -سفارش مستقیمالف( 

 ثبت عدم الزام -خرید خطی                                                           د( خرید خطی -ج( نیاز اعالن عمومی

 خرید می شوند؟ در سامانه خرید  چه نقش هایی درگیر فرایند -11

 ذیحساب -انبار دار -مقام تشخیص -ذیحساب                                                 ب( کارپرداز -انبار دار -الف( کارپرداز 

 ناظر فنی –ذیحساب  -ذیحساب                    د( مقام تشخیص -ناظر فنی -انبار دار -مقام تشخیص -ج( کارپرداز

 اقدام کارپرداز در ثبت درخواست خرید چیست؟اولین  -11

 کاال الف( ثبت درخواست خربد             ب( انتخاب تامین کننده             ج( انتخاب کاال یا خدمات              د( اعالم نیاز انتخاب

 تفاوت خرید جزء با متوسط در چیست؟ -10

 در هرمرحله که نیاز به تاییدفرایند باشد در کارتابل مقام تشخیص انجام می شود مراحل یکسان است                         ب(الف( 

 ج( درخواست خرید بایستی توسط مقام تشخیص ثبت گردد                  د( درخرید جزء و متوسط تایید مقام تشخیص الزامیست

 ایرانکد چیست؟ -16

 خود می دهدالف( کد کاالیی که دستگاه اجرایی به کاالی درخواستی 

 معرف نام کاالی مورد نیاز کارپرداز است ب(

 ج( اولین مرحله درخواست خرید انتخاب ایران کد می باشد

رقمی معرف نام کاال گروه و دسته آن و همچنین مرجع عرضه کننده کاالست که همه تامین کنندگان فعال درسامانه برای اقالم  01د( یک کد 

 د در یافت می نمایند.قابل ارایه خود در سامانه ستا

 در چیست؟ یا استعالمی تفاوت نیاز اعالن عمومی با خرید خطی -17

 الف( خرید خطی محدود به تامین کنندگانی است که کاالی مورد نیاز کارپرداز را در پرفایل خود قرار داده باشند

 فقط در مورد انتخاب کاال امکان پذیر می باشد ب( نیاز اعالن عمومی

 استعالمی باعث افزایش کیفیت خرید می شودخرید ج( 

 د( نیاز اعالن عمومی وقت گیر و ممکن است تامیین کنندگان مناسب بافت نشود
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 نیاز انتخاب کاال در چه مواردی کاربرد دارد؟ -18

 الف( وقتی کارپرداز به دنبال تامین کننده مناسب می گردد.

 خرید می باشد ب( وقتی کارپرداز به دنبال رقابتی کردن فرایند

 ج(  به دنبال افزایش کیفیت کاالی مورد نیاز است

 د( زمانی که کارپرداز در انتخاب کاالی خود دجار مشکل شود می تواند نیاز انتخاب کاال ثبت نماید

 تفاوت نیاز اتنخاب کاال با نیاز اتنخاب تامین کننده در چیست؟ -19

 نظر کارپرداز استالف( نیاز انتخاب کاال برای یافت کاالی مد 

 ب( نیاز انتخاب تامین کننده برای رقابتی کردن بهتره فرایند خرید است

 ج( هرکدام یک روش برای خرید می باشند

 د( پاسخ نیاز انتخاب کاال پیشنهاد کاالی تامین کننده است و پاسخ نیاز انتخاب تامین کننده قیمت پیشنهادی است

 ؟شماره درخواست خرید مرجع چیست  -25

 الف( شماره تولید شده توسط سامانه ستاد می باشد

 ب( شماره درخواست براساس نوع کاال یا خدمات است

 ج( شماره نامه و مکاتبات درون سازمانی می باشد

 د( شماره برا اساس طبقه بندی خرید جزء یا متوسط می باشد

 مهلت ارسال پاسخ در خرید های جزء ومتوسط چه فرقی دارد؟ -21

 تفاوتی ندارد                                        ب( خرید جزء کمتر از خرید متوسط استالف( 

 ساعت باشد 44ساعت و خرید متوسط حد اقل  44ج( خرید جز حد اقل 

 ساعت باشد  24ساعت و خرید متوسط حد اقل  44د( خرید جز حد اقل 

 ارتباط تاریخ نیاز و مهلت ارسال پاسخ چیست؟  -22

 یکی می باشد تاریخ نیاز با نتاریخ مهلت پاسخ (الف

 ب( تاریخ که کاال باید تحویل دستگاه شود تاریخ نیاز و تاریخ مدت زمان تحویل کاال مهلت ارسال پاسخ است

 ج( تاریخ نیاز به کاال نباید کمتر از تاریخ مهلت پاسخ باشد

 خ باشدد(تاریخ نیاز به کاال بایستی کمتر از تاریخ مهلت ارسال پاس
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 بعد از مرحله اتمام مهلت پاسخ چه اقدامی بایستی صورت پذیرد؟ -21

 الف( جدول مقایسه ای تشکیل گردد

 ب( برنده با مناسب ترین قیمت تعین گردد

 ج( پاسخ ها بررسی و تایید یا ابطال گردد

 د( به مناسب ترین قیمت پیشنهادی اعالم برنده گردد

 جدول مقایسه ای با چه نقشی می باشد؟در خرید های متوسط تشکیل   -21

 الف( تشکیل جدول با مقام تشخیص می باشد                 ب( تعیین برنده با مقام تشخیص است

 تشخیص ج( تشکیل جدول با کارپرداز                                     د( تشکیل جدول با کارپرداز و تایید جدول و اعالم به برنده با مقام

 در صورت عدم پذیرش برنده بودن توسط تامین کننده برنده کدامیک از حالت های زیر نادرست است؟ -20

 می توان درخواست خرید را ابطال نمود                                                 ب( می توان به برنده دوم اعالم کردالف( 

 د( از تامین کننده مذکور شکایت کرده و ادعای خسارت نمود                            ج( می توان به برنده اول فرصت مجدد داد        

 در فرم سفارش خرید کاال مانده زمانبندی نشده به چه معناست؟ -26

 الف( تعداد کاالی مانده می باشد                                      ب( رقم پرداختی در سفارش می باشد

 م پرداختی سفارش با عدد پشنهادی تامین کننده می باشد که در فرم سفارش بایستی برابر صفر باشدج( اختالف رق

 د( مقدار رقمی است که بایستی به تامین کننده پرداخت گردد.

 بعد مرحله تایید صورت وضعیت توسط ناطر فنی ادامه فرایند به چه صورت می باشد؟ -27

 ورت می گیردالف( در کارتابل کارپرداز پرداخت ص

 ب( در کارتابل ذیحساب پرداخت صورت می گیرد

 ج( در کارتابل مقام تشخیص پرداخت صورت می گیرد

 د( در کارتابل کارپرداز یا مقام تشخیص تایید نهایی صورت وضعیت صورت می گیرد

 نحوه پرداخت به چند روش می باشد؟ -28

 روش چک/الکترونیکی/ اسناد خزانه/ حواله  4الف( 

 روش چک/الکترونیکی/ اسناد خزانه 3ب( 

 روش چک/الکترونیکی 4(  ج

 روش چک/الکترونیکی/ اسناد خزانه/ حواله/ علی الحساب 5د( 
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 ذیحساب در پرداخت کاال یا خدمت چند مرحله دارد؟ -29

 ک یا پرداخت وجهالف( یک مرحله تحویل چ

 یک مرحله کنترل مدارک پرداختی و تایید اول ب( 

 ه تایید مراحل خرید و نهایتا پرداخت وجهمرحل 4ج( 

 د ( تایید نهایی پرداحت و صدور مجوز پرداخت

 ه اقدامی بایست صورت پذیرد؟ات بر ارزش افزوده در فرم سفارش چدر صورت عدم ثبت مالی -15

 الف( ثبت سقارش جدید به رقم ارزش افزوده                                        ب( تماس با پشتیبانی سامانه و اعالم اشتباه 

 ج( امکان پرداخت رضم ارزش افزوده امکان پذیر نیست                         د( ثبت الحاقیه سفارش به میزان مالیات بر ارزش افزوده
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