
 

1 
 

 iranmosahebe.ir      سواالت بخش عقیدتی سیاسی 
 

 سواالت ابتدای این بخش سواالت شخصی می باشد که در ابتدای مصاحبه از هر داوطلب پرسیده می شود . 

 

خودتو معرفی کن؟دانشگاه کجا بودی ؟ سربازی کجا بودی؟اعضای خانواده   -1
شغلشون چیه؟ متاهلی یا مجرد؟ اعتیاد داشتی یا نه؟ عضو بسیج هستی یا نه؟  

اوقات فراغت چکار می کنی؟ معیارت برای انتخاب دوست چیه؟ نماز میخونی؟  
 اسم مسجد محلتون چیه؟

 سواالت قابل پرسش در خصوص شورای نگهبان: -2
 تعداد اعضاء سخنگوی حال حاضر  دبیر حال حاضر   وظایف شورای نگهبان 

نظارت بر   -1
 انتخابات 

تفسیر قاتون   -2
 اساسی

نظارت بر تدوین   -3
 گذاری قانون 

نفر   6فقیه و 6نفر)  12 عباس علی کدخدایی  ایت اهلل احمد جنتی 
 حقوق دان( 

 
 سواالت قابل پرسش در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام  -3

 تعداد اعضا رییس حال حاضر  وظالیف مجمع 
حل اختالف بین مجلس   -1

شورای اسالمی و شورای  
حل معظالت    -2نگهبان 

نظام با ارجاع از سوی  
تهیه و پیشنهاد   -3رهبری  

ویش نویس سیاست  
 های کلی نظام  

نفر و یک نفر مهمان متناسب    44 حاج صادق الریجانی 
 با موضوع جلسه 

 سواالت قابل پرسش در خصوص مجلس خبرگان:  -4
 مدت هر دوره  تعداد اعضا   رییس حال حاضر  وظیفه مجلس خبرگان 
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تعیین رهبر جمهوری  
اسالمی و نظارت بر  

عملکرد رهبری و عزل  
 رهبری  

 سال 8 نفر   88 ایت اهلل احمد جنتی  

قضاییه  –قوه ) مقننه  3چند تا قوه در کشور داریم؟ زیر نظر کدام نهاد می باشند؟  -5
 زیر نظر رهبری می باشد .  –مجریه(  -

چند تا از وظایف و اختیارات رهبر رو بگو؟ تعیین سیاست های کلی نظام پس از   -6
نظارت بر حسن اجرای سیاست های   –مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام  

اعالم جنگ و صلح  -فرماندهی کل نیرو های مسلح  –ان همه پرسی  فرم-کلی نظام
نصب و عزل و قبول استعفای کسانی که مستقیما توسط   –و بسیج نیروها  

حل معظالت  -حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه   -ایشان انتخاب می شوند
تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از   –نظام که از طریق عادی قابل حل نیست  

عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم  - نتخاب مردم ا
- دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلسبه عدم کفایت وی
عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد قوه  

 قضاییه
باشه دروغ نگید چون سخنان رهبر رو از چه طریقی دنبال میکنی؟ حواستون  -7

پس اگه سخنرانی ها رو دیدید بگین از  راجب سخنان رهبری زیاد سوال میپرسن 
 طریق تلویزیون و فضای مجازی  

 توصیه های اخیر رهبری به روسای سه قوه چی بود؟  -8
- عدم تاخیر در اجرای حکم   –)برخورد قاطع با فساد بدون اغماض قوه قضاییه

هم افزایی با دولت و   –پیشگیری از وقوع جرم   -نظارت بر قضات و مدیران
 مجلس ( 

در   -)مسوالن مستقیم با مردم صحبت کنند و شفافیت داشته باشند قوه مجریه
 چهر چوب اقتصاد مقاومتی برای رونق و جهش تولید تالش کنید ( 



 

3 
 

  –داد ها و زیر ساخت های کشور باشد )مصوبات در چهار چوب استع قوه مقننه
 تعامل و هم افزایی با دیگر قوا (

نظر رهبر درخصوص مسله نفوذ چیه؟ هدف دشمن نفوذ در ارکان جمهموری  -9
اسالمی ایران است و اگر از این مسله غفلت کنیم باعث می شود که عناصر  

ویران  نفوذی پایه های نظام و بخش هویتی انقالب را مانند موریانه سست و 
عرصه است که عبارتند از )   4کنند. از نظر رهبری برنامه های دشمن برای نفوذ در 

نظر رهبر این   –عرصه امنیت (   –عرصه اقتصاد  –عرصه فرهنگ  –عرصه سیاست  
است که دشمنان مانند موریانه نفوذ می کنند و این نظریه به نفوذ موریانه وار  

 معروف شد. 
رهبری در سخنرانی اخیر خود با دانش آموختگان دانشگاه افسری به چه   -10

  -2امنیت نباشد رفاه و عدالت هم مختل خواهد شد  -1چیز هایی تاکید کرد؟  
ریشه بسیاری از مسایل در خارج کشور است اما عالج همه مشکالت در داخل  

ص  واجب ترین عناصر آرایش معنوی نیروی جوان تقوا اخال -3کشور است 
تهدید ابر قدرتها برای   -4شجاعت تواضع وفاداری به نظام و اسالم و انقالب است

  -6فرار از مقابل دشمن ترس از نه عقالنیت   -5ترساندن ملت ها و تسلیم انهاست 
مدیریت باید   7یاوه گویی امریکا علیه امکانانظامی ما ناشی از ترس آنهاست 

  –  8ی بعضی بخش ها ضعیف است فعال و خستگی ناپذیر باشد. توان مدیریت 
 آدم های رذل امریکایی به جنایت تحریم افتخار می کنند. 

نظرت راجع به والیت فقیه چیه؟ مثال بگین وجودش الزمه و برای هدایت  -11
 مردم و حکومت اسالمی در زمان غیبت ولی فقیه هادی و راهنماست . 

معصوم  چونکه فقط امامان –ایا رهبر هم مرتکب اشتباه میشه؟ بله  -12
 مصون از اشتباه و خطا هستند .

رهبر بیانیه گام دوم انقالب را چه زمانی مطرح کرد؟ در چهلمین سالگرد  -13
 97بهمن سال   22پیروزی انقالب و در تاریخ 
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محور های اساسی گام دوم انقالب چیا هستن ؟ توجه به همت هوشیاری   -14
  –انسانی کم نظیر  توجه به ظرفیت های طبیعی و  –سرعت عمل و ابتکار جوانان 

نگاه خوشبینانه به آینده و امید  – استفاده از فرصت های مادی بی نظیر کشور 
توجه به  –توجه به علم و پژو هش   –صادق و متکی به واقعیت های عینی  

حفظ استقالل و آزادی  –توجه به عزت ملی و حفظ آن در روابط خارجی   –اقتصاد 
 حفظ عدالت و مبارزه با فساد   –

  8از چند سال نماز جمعه تهران به امامت رهبری برگزار شد؟ بعد از  بعد -15
 98/ 27/10سال در تاریخ 

رییس صدا و سیما رو کی انتخاب میکنه؟برای چند سال انتخاب میشه؟  -16
  5سال انتخاب می شود و برای یک  5برای مدت   –رهبر آن را انتخاب می کند 

 سال دیگر از سوی رهبر قابل تمدید است . 
نظر رهبری راجب فضای مجازی چیه؟ و جمله معروف رهبر در این   -17

پیشرفت   -خصوص چه بود؟ اهمیت فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی است
و هدایت این فضا منتهی به  تدبیر  –بدون توقف و اجتناب ناپذیر تکنولوژی 

 فرصت است در غیر این صورت تبدیل به تهدید می شود . 
: اگر امروز رهبر انقالب نبودم حتما رییس فضای مجازی  جمله معروف رهبری  

 کشور می شدم . 
مصادف با کدوم وقایع بود؟ تولد پیامبر حضرت    99سیزدهم آبان سال  -18

 امریکا  2020انتخابات   –هفته وحدت  –تولد امام جعفر صادق   –محمد )ص( 
رهبر کدام دولت را فرعون زمان معرفی   99ابان سال  13در سخنرانی  -19

 ند؟ دولت امریکا  کرد
سخنرانی رهبری حول محور کدام مسایل بود؟ اهانت    99ابان سال  13روز   -20

پایان  –گرانی های اخیر   –استکبار ستیزی  –وحدت امت اسالمی   -به پیامبر
فرهنگی   –امنیتی  –توصیه به مسوالن از ابعاد )اقتصادی   –یافتن جنگ قره باغ 
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سو استفاده دشمنان از   –بی تاثیر بودن نتیجه انتخابات امریکا در سیاست ما  -(
 داشتن علم و فناوری  

رهبر در کدام شبکه و چه ساعتی سخنرانی کردند؟ در    99ابان سال  13در  -21
 صبح    10:30شبکه یک صدا و سیما و در ساعت 

ها را چه عالج رفع گرانی  99ابان سال  13رهبر در سخنرانی اخیر خوددر  -22
 مدیریت هماهنگ دستگاه ها چیزی بیان کردند؟ 

رهبر در خصوص جنگ ارمنستان و آذربایجان چه  99آبان    13در روز  -23
فرمودند؟ جنگ باید هر چه زودتر تمام شود و اگر تروریست ها به مرزها نزدیک  

 شوند حتما پاسخ قاطع میدهیم .
ز وحشی گری فرهنگی رهبر کدام کشور را به حمایت ا 99آبان    13در روز  -24

 خطاب قرار دادند؟ فرانسه.
کتاب  به آن اشاره کردند چه بود؟  99آبان   13اسم کتابی که رهبر در روز  -25

 است . باب وودواردبا موضوع کاخ سفید در دوره ترامپ که نویسنده آن   ترس
رهبر تعبیر گرگ خونخوار را برای چه کسی بکار   99آبان سال    13در روز  -26

 بردند؟ صدام حسین  
 را چه چیزی نامگذاری کردند؟ جهش تولید   99رهبر اسم سال  -27
 راهپیمایی میری ؟ آخرین بار کی رفتی ؟ این سوال شخصی است .  -28
 ( شرکت کردی؟ تاسوعا و عاشورا چندم بود؟ بله99مراسم محرم امسال )  -29

 مهر ماه بود .  17اربعین   –شهریور بود   9شهریور و عاشورا   8شرکت کردم تاسوعا  
نماز جمعه شرکت میکنی؟ اسم امام جمعه شهرتون؟ پاسخ این سوال  -30

 شخص است . 
صداقت داشته باشید چون کپی شناسنامه    انتخابات اخیر رو شرکت کردی؟ -31

 شما رو دیدن.
 دیوان محاسبات زیر نظر کجاست؟ مجلس شورای اسالمی   -32
 دیوان عدالت اداری زیر نظر کجاست؟ قوه قضاییه  -33
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 دیوان عالی کشور زیر نظر کجاست؟ قوه قضاییه  -34
 سازمان بازرسی زیر نظر کجاست؟ قوه قضاییه  -35
( چند تاست؟ االن دوره  99تعداد نماینده های مجلس در حال حاضر ) -36

 دوره یازدهم مجلس   –فر ن  290چندم مجلس هست؟  
 68خرداد سال  14رحلت امام )ره( چه سالی و چندم بود؟  -37
و روز میثاق امت با   88دی سال  9روز بصیرت چه روزی بود و چندمه؟  -38

 والیت بود. 
با دستور مقام   1392اقتصاد مقاومتی از سال  اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ -39

رهبر انقالب اقتصاد مقاومتی را معظم رهبری ابالغ و در دستور کار قرار گرفت . 
معنا و مفهومی از کار آفرینی و اتکا به تولید داخلی کشور معرفی کرد . همچنین  

رهبر دالیل احتیاج به کار آفرینی را دو علت خواندند : اول فشار اقتصادی دشمنان  
 دوم آمادگی کشور برای جهش  

جامع اقدام برجام مخفف چیه؟ و اجب چیه؟ و کجا منعقد شد؟ برنامه  -40
 1+ 5در وین اتریش منعقد شد با کشور های  –برنامه هسته ای ایران  –مشترک 

چه سازمانی هست؟ گروه ویژه اقدامات مالی )یک سازمان   FATFسازمان  -41
هست که سیاست ها و استاندارد های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 

تاسیس شده و مقر   1989سال  این سازمان در -را وضع کرده و ارتقا می دهد (
 آن در پاریس فرانسه است . 

رییس جمهور و وزرا توسط چه کسانی استیضاح میشن؟ توسط نمایندگان   -42
 مجلس 

استیضاح یعنی چی؟ یعنی درخواست توضیح که در عرصه سیاست به  -43
معنای پرسش نمایندگان مجلس از رییس جمهور هیت وزیران یا یک وزیر است  

ارایه توضیحات آنها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجددا رای که پس از 
 اعتناد بگیرند . 

 تصویب بودجه کشور با چه مرجعی است؟ مجلس شورای اسالمی   -44
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 تدوین قانون اساسی با کدام نهاد است؟ مجلس خبرگان رهبری  -45
 تفسیر قانون اساسی با کدام نهاد است؟ شورای نگهبان   -46
 بعد از رهبر چه کسی عالی ترین مقام رسمی کشور است؟ رییس جمهور  -47
 رییس مجلس چطور انتخاب میشه؟ با رای نمایندگان مجلس   -48
 رییس هیت وزیران کیه؟ رییس جمهور   -49
 اجرای قانون اساسی با چه کسی است؟ رییس جمهور   -50
ند بار متوالی میتواند انتخاب شود؟ تنها برای یکبار  رییس جمهور برای چ -51

 متوالی میتواند انتخاب شود .
حکم حکومتی چیه؟ حکم حکومتی یا دستور والیی عنوانی برای برخی   -52

دستورهای رهبر جمهوری اسالمی ایران است که به منظور حفظ مصلحت نظام و  
جانب ولی فقیه  حفظ جهات سیاسی کلی نظام بر اساس والیت مطلقه فقیه از 

 صادر می شود. 
 سرود ملی کشورمان رو بخون ؟ سر زده از افق مهر خاوران ..... -53
اسم رییس فعلی سازمانی که میخوای استخدام بشی رو بلدی ؟ اینو   -54

متناسب با سازمان استخدامیتون پاسخ بدید و طرح سواالت این چنینی  
هید بشید شاید بگن اسم احتمالش زیاد است مثال اگر استخدام قوه قضاییه بخوا
 دادستان کل کشور یا رییس سازمان بازرسی رو بگو ....

 1398دی ماه  13تاریخ شهادت سردار سلیمانی کی بود؟  -55
دین رسمی کشور ایران چیه ؟ ترتیب رنگ پرچممون رو بگو ؟ دین رسمی   -56

قرمز  با عالمت   –سفید  –امامی .   سبز   12اسالم و مذهب شیعه کشور ایران 
 مخصوص جمهوری اسالمی ایران و شعار اهلل اکبر است . 

اولین رییس قوه قضاییه بعد از انقالب کی بود؟ سید محمد بهشتی )  -57
 بیشتر در مصاحبه استخدامی قوه قضاییه می پرسند ( 

  17تا  12هفته وحدت از چندم شروع میشه؟ چرا میگن هفته وحدت؟ از  -58
اری آن این می باشد که بین شیعه و سنی در تاریخ  ربیع االول و علت نامگذ
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ربیع االول   17تا  12والدت پیامبر اختالف وجود دارد و امام خمینی فاصله بیت 
 راهفته وحدت نامگذاری کردند .

رییس و دبیر شورای عالی امنیت ملی چه کسانی هستند؟ رییس شورا :   -59
شمخانی .  مخففش میشه  دبیر شورا : علی   ---رییس جمهور وقت آقای روحانی 
 شاک یعنی شورای امنیت کشور . 

 شهریور    8تا   2هفته دولت از چندم شروع میشه ؟ از  -60
 

 موفق و سربلند و پیروز باشید    

 دوستدار شما رضا رزم جو  

 ................................................................................................................ 

 پیشنهاد ویژه ما به شما   

 تهیه پکیج طالیی مصاحبه استخدامی     

pack-http://iranmosahebe.ir/product/golden / 

 این پکیج شامل چه مواردی هست؟ 

 دقیقه فایل صوتی  150بیش از  -1

 گلچین سواالت پرتکرار مصاحبه های استخدامی و شغلی در کلیه سازمانها  -2

  مصاحبه جلسه از بعد  و مصاحبه جلسه حین  –نکات ریز و کلیدی قبل از جلسه مصاحبه  -3
 استخدامی 

 تجربیات دهها مصاحبه استخدامی دوستانی که سالهای قبل پذیرفته شدن -4

 پشت پرده سواالت مصاحبه استخدامی و نحوه پاسخگویی کامل به هر سوال با ذکر دلیل  -5

http://iranmosahebe.ir/product/golden-pack/
http://iranmosahebe.ir/product/golden-pack/
http://iranmosahebe.ir/product/golden-pack/
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نکات کلیدی که رعایت کردن آنها شما رو یک سر و گردن از رقیباتون جلو میندازه و ضامن   -6
 موفقیت شماست 

 کیج مناسب چه کسانی هست؟ این پ

کسانی که دوست دارند مصاحبه استخدامی را یکبار تجربه کنند و هر چه سریع تر به شغل   ✓
 مورد عالقه شان برسند. 

کسانی که این مصاحبه آخرین فرصتشان است و به خاطر محدودیت سنی در آزمون   ✓
 های بعدی نمی توانند شرکت کنند .

 می خواهند مزد زحمات یکساله خود را بگیرند .   کسانی که یکسال تالش کرده اند و ✓
 کسانی که دوست دارند همین امسال در سازمان مورد عالقه شان استخدام شوند . ✓

 


