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  متداول پرسش و پاسخ

شماری سر شماریهها، بدر  سر  شود و خانوار اقدام به تکمیلآوری میاطالعات به روش خود تکمیلی جمع که هاییویژه 

  شود.مطرح می از طرف خانوار ، معموال سواالتیکندمیپرسشنامه 

سال  تا سرشماری در کشور گردآوری اطالعات مربوط به افراد از طریق مراجعه به خانوارها ، 1390عمومی نفوس و مسکن 

صاحبه صورت می یو انجام م ضوری  شماری اما ،گرفتح سر روش خود تکمیلی اینترنتی به عنوان یکی از  ،1395سال در 

 های متداولپرسش و پاسخ"یهمین منظور مجموعه به، گرفته شده استدر نظر برای خانوار  ،تکمیل پرسشنامه یهاگزینه

  .تهیه شده است "خانوار

 هدف سرشماری جمعیت چیست؟  .1

ساس و جامعه یك دهنده تشکیل اجزای کشور هر جمعیت هدف از اجرای  .شودمی محسوب اجتماعی و اقتصادی توسعه ا

سرشماری کشور است.  آن ساکنین به منظور آبادانی و بهبود زندگی ریزیآوری اطالعات الزم برای برنامهسرشماری، جمع

دهد که چند نفر در کشور جمعیت تصویری از وضعیت کشور در یك مقطع زمانی مشخص است. این تصویر به ما نشان می

ها آن کونتمحل ستتشتترای   هایی دارند وچند ستتال دارند، چه ویژگیکنند، چند نفر مرد و چند نفر زن هستتتند، زندگی می

 .چگونه است

 شود؟هایی سرشماری اجرا میزمانچه  .2

 1385تا ستتال  1335از ستتال  شتتود. در ایران نیزاجرا می جمعیت در اغلب کشتتورهای دنیا، هر ده ستتال یکبار ستترشتتماری

ها کاهش پیدا مقرر شد فاصله سرشماری،  1385بعد از سرشماری سال اما  ،است هشداجرا بار سال یك 10هر سرشماری 

اجرا شد و در مهر  1390د، به همین منظور هفتمین سرشماری در سال اجرا شو سال یك بار سرشماری جمعیت 5هر کند و 

 .اجرا خواهد شددر کشور و مسکن  نفوس عمومی هشتمین سرشماری، 1395سال و آبان ماه 

 ؟چیست کاربرد سرشماری جمعیت .3

سرشماری به برنامهاطالعات حاصل  شودکند تا ریزان کمك میاز  شت، در زمینه مشخص  های مختلف مانند آموزش، بهدا

 ،نیاز به آموزش دارندو در چه مقاطعی به عنوان مثال چه تعداد از جمعیت  .دداردر کشور وجود مسکن و... افراد چه نیازهایی 

 ... ساخته شود؟در کدام مناطق باید مدرسه، بیمارستان، خانه بهداشت و 
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 م؟یآیا ضرورت دارد در سرشماری شرکت کن .4

کند دقیق کمك میآوری اطالعات جمع .پاسخ دهدسرشماری طبق قانون هر ایرانی موظف است به سواالت پرسشنامه  .بلی

 اینکند تا کمك می ،. پاستتتخ صتتتحیی و دقیق مردمانجام شتتتود یتردقیق یهاریزیبرنامه ،مردم تا برای بهبود زندگی

 .دوشانجام  با کیفیت بهتریها ریزیرنامهب

 هایی امکان تکمیل پرسشنامه وجود دارد؟از چه راه .5

تکمیل  اقدام بهماه مهر  24تا  3از توانند خانوارها می و روش اینترنتی، اولین گزینه برای تکمیل پرستتشتتنامه خانوار استتت

مامور  دریافت و در زمان مراجعهکد آماری را از تکمیل، پسو  کنند "ستتامانه ستترشتتماری "پرستتشتتنامه از طریق ورود به 

شماری تحویل دهند صورتی که خانوار سر شنامه  در این مدت اقدامی. در س پس از خاتمه زمان  ،انجام ندهدجهت تکمیل پر

 رد.کتکمیل خواهند  پرسشنامه را  ،حضوری به محل سکونت خانوار یسرشماری با مراجعه مامورانسرشماری اینترنتی 

 م؟یرا در پرسشنامه بنویسسکونت آدرس محل  چه ضرورتی دارد .6

 .اهمیت داردآن دقیق و تکمیل دهنده اطالعات جمعیت در هر محدوده جغرافیایی است  آدرس محل سکونت نشان

 م؟ینکن وارد را خود سکونت محل تلفن شماره میتوانمی آیا .7

 را نیز بنویسید.حل سکونت شماره تلفن م و بهتر استثبت شماره تلفن همراه الزامی است 

 سرشماری است؟ اجرای مسئول کدام سازمان .8

 است دولتی سازمانیك  ایران آمار مرکز ایران موظف به اجرای سرشماری است. آمار مرکز ،قانون طبق ما کشور در

 یمینهز در پیشنهاداتی یارائه پایه، آمارهای انتشار و تدوین آوری،جمع شامل آماری هایفعالیت اجرای مسئولیت که

 و کشتتور آماری اطالعات بانك آماری، هایروش با ارتباط در آموزشتتی هایدوره تنظیم آماری، مرتب  موضتتوعات

  .دارد عهده بر رامرتب   المللیبین هایسازمان با همکاری
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 اجرا شده است؟ چه زمانی آخرین سرشماری در ایران .9

 بوده است. 1390مسکن سال آخرین سرشماری عمومی نفوس و 

 کنیم؟ شرکت سرشماری در باید راچ .10

ستند موظف همه قانون طبق شماری در ه شارکت سر شرکت نکنید .کنند م شماری  سر شما به عنوان یك ایرانی در   ،اگر 

 . شودارایه نمیشود ناقص خواهد بود و تصویر درستی از کشور اطالعاتی که جمع آوری می

 به مکلفند کشتتور از خارج مقیم ایرانی اتباع همچنین ایران ستتاکن شتتخص هر قانون مرکز آمار ایران، 7 طبق ماده

 . دهند صحیی پاسخ ،شودمی انجام آمارایران مرکز توس  که هاآمارگیری و هاسرشماری کلیه به مربوط هایپرسش

 شود؟ها استفاده میآیا از اطالعات سرشماری برای تخصیص یارانه .11

شناخت اطالعات شماری برای  سکن و جمعیت هایویژگی سر سعه هایریزیبرنامه برایو  م صادی اجتماعی، یتو  و اقت

 کاربردی ندارد.از جمله تخصیص یارانه ها شود و در سایر زمینهمی آوریجمع فرهنگی

 در وجههیچ به مؤستتستتات و افراد از شتتده آوریجمع اطالعات به استتتناد و مطالبه و استتتفاده آمار، مرکز قانون 7 ماده طبق

 .بود نخواهد مجاز آن نظایر و مالیاتی ،اداری ،قضائی مراجع

  آیا با تلفن همراه هوشمند امکان تکمیل پرسشنامه وجود دارد؟ .12

 بله

شنامه، تکمیل حین در اگر .13 س شنامه تکمیل ،برق قطع مثل دالیلی به پر س  مجدداً باید یاآ بماند، باقی کاره نیمه پر

 کنیم؟ تکرار را شده تکمیل هایبخش

ست، بنابراین اگر قطعی برق و ... وقفه  شده ا سبی در نظر گرفته  عات را در تکمیل اطال ایجهت تکمیل اطالعات زمان منا

 تکمیل نمایید. اطالعات را مجدداًنیاز است ایجاد کند، با ورود مجدد به سامانه، 

 ؟خاصی نیاز استنرم افزاری  آیا برای تکمیل پرسشنامه به نصب .14

صی برنامه افزار یا نرم به شما. نه ست  .ندارید نیاز پرسشنامه تکمیل برای خا شده های تواز طریق مرورگرفق  کافی ا  صیه 

 وارد سامانه شوید.
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 ، امکان ورود به سامانه وجود دارد؟(Internet Explorer) آیا از طریق مرورگر اینترنت اکسپلورر .15

 استفاده نمایید.( Chrome)کروم  ( یاFirefox) فایرفاکس هایمرورگرجهت تکمیل اطالعات از 

 م که مرکز آمار اطالعات ثبت شده را دریافت کرده است؟یم مطمئن شویتوانچگونه می .16

 توانید اطمینان یابید که اطالعات شما با موفقیت ثبت شده است. از سوی سامانه، می "کدآماری"تنها در صورت دریافت 

 توانیم آن را ببینیم؟ چیست و چگونه میکد آماری  .17

آمیز اطالعات شما در سامانه سرشماری اینترنتی است و از رقمی است که نشان دهنده تکمیل موفقیت12کدآماری یك عدد 

شتتود. در نگهداری این کد دقت الزم را ارستتال میاید، طریق پیامك به تلفن همراه شتتما که در ستتامانه اینترنتی وارد کرده

این کد باید در اختیار اعضای خانوار که به طور تحویل دهید. ی مامور سرشماری به او و آن را در زمان مراجعه شته باشیددا

 معمول در منزل حضور دارند، قرار گیرد. 

 تکمیل پرسشنامه چقدر است؟ تقریبی زمان .18

سرعت اینترنت ستگی دارد و به عوامل مختلفی مانند  سهولت و در مدت زمان ولی  ،تعداد افراد خانوار ب تکمیل اطالعات به 

 انجام پذیر است. کوتاهی

 توانیم پرسشنامه را تکمیل کنیم؟اگر در منزل کامپیوتر نداشته باشیم، چگونه می .19

خود را تکمیل  یپرستتشتتنامه ،هاتوانید از کامپیوتر محل کار خود یا کامپیوتر دوستتتان و اقوام و یا حتی از کافی نتشتتما می

 کنید.

 م؟یباید انجام ده اقدامیکد آماری پرسشنامه تکمیل شده چه  صورت مفقود شدن در .20

ستی کدآماری خود را از طریق سامانه سرشماری اینترنتی توانید شما می ید. نمای دریافتمجدداً و وارد کردن اطالعات درخوا

 وجود دارد.کدآماری تنها یك بار  دوبارهدریافت توجه داشته باشید که امکان 

 آیا امکان چاپ پرسشنامه تکمیل شده وجود دارد؟ .21

 نه

 آیا امکان چاپ کد آماری وجود دارد؟ .22

 بله
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شو .23 سشنامه به دالیل مختلف مجبور  سشنامه را نیمه کاره رها کنیاگر در حین تکمیل پر چه اتفاقی  م،یم تکمیل پر

 افتد؟می

اطالعات ایجاد شود، با ورود مجدد به سامانه، به آخرین صفحه ای که اطالعات را تکمیل نموده اگر وقفه کوتاهی در تکمیل 

 اید منتقل شتتده و فق  کافی استتت بقیه اطالعات را تکمیل کنید. اما اگر وقفه طوالنی باشتتد نیاز استتت، اطالعات را مجدداً

 تکمیل نمایید.

 کنند؟ تکمیل را پرسشنامه توانندمی خانوار افراد از یكکدام .24

 سرپرست خانوار یا یکی از افراد مطلع خانوار. ترجیحاً

 تمام اعضای خانوار ضروری است؟ رایآیا تکمیل اطالعات ب .25

 بله تکمیل اطالعات تمام اعضای خانوار الزامی است.

اید ام چه کاری بمواجه شده "این شماره ملی قبالً در سامانه ثبت شده است"با پیغام  در سامانه با ورود شماره ملی .26

 انجام دهم؟

سی کنید و در غیر این  ضوع را برر شد، این مو شده با سامانه تکمیل  ضو دیگر خانوار در  س  ع ست اطالعات تو ممکن ا

 صورت منتظر مراجعه مامور سرشماری باشید. 

شنامه اطالعاتاگر پس از تکمیل  .27 س سو دریافت کد آماری  پر شدیم که  سخ دادهلی را ؤمتوجه  شتباه پا ایم، آیا ا

 امکان اصالح وجود دارد؟

 .وجود دارد فق  برای یکبار برای خانواروارد شده امکان اصالح اطالعات بله، 

 م؟یم انجام دهیتوانچه اقدامی می پایان زمان سرشماری اینترنتیدرصورت  .28

مور أتکمیل پرسشنامه نشدید، منتظر مراجعه مدر صورتی که در زمان در نظر گرفته شده برای سرشماری اینترنتی موفق به 

 سرشماری به خانوار خود باشید.

 پس از تکمیل پرسشنامه هیچ کد آماری اعالم نشود، چه اقدامی باید انجام دهیم؟ اگر .29

صورتی .شوده میدکد آماری تولید و برای خانوار نمایش دا تکمیل پرسشنامه، صحیی مراحل انجامپس از  معموالً کد که در

سال نماری به تلفن همراه خانوار آ شنامه اقدام کند  شود،ار س ست خانوار مجددا به تکمیل پر صورتی که تکمیل والزم ا  در 

 ی مامور سرشماری باشد.مجدد برای خانوار مقدور نیست منتظر مراجعه
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 دارد؟شود اهمیت می آیا محلی که پرسشنامه تکمیل .30

 آدرس محلی را که بیشترین مدت بایدولی  ،پرسشنامه خانوار را تکمیل کنید توانیدشما در هر کجا که هستید می نه،

 کنید ثبت کنید. سال را در آن جا زندگی می

توانیم به کد پستی محل سکونت خود سردر محل سکونت نصب نشده باشد، چگونه میبر کدپستی که صورتی در .31

 دسترسی پیدا کنیم؟

سامانه  ست، همچنین از طریق  شده ا شما بر روی قبض تلفن درج  ستی  توانید با ثبت آدرس می gavahi.post.ir کد پ

 محل سکونت خود، کد پستی دریافت کنید.

 کنم؟کند که از چه مرورگری استفاده میآیا فرق می .32

 استفاده نمایید.( Chrome( یا کروم )Firefox) جهت تکمیل اطالعات از مرورگرهای فایرفاکس

 شود؟می مراجعه خانوار به مجدداًآیا  ،اینترنت طریق از پرسشنامه تکمیل صورت در .33

 اما ،کندمی مراجعه آماری و همچنین کد پستتتی محل ستتکونت شتتما کد دریافت برایفق   حضتتوری صتتورت به مامور بله،

بایستی کد آماری دریافت شده از سامانه اینترنتی را به شود و شما هنگام مراجعه مامور برای شما تکمیل نمی ایپرسشنامه

 مامور بدهید.

 فراهم است؟به صورت اینترنتی تا چه زمانی امکان تکمیل پرسشنامه  .34

برای خانوارهایی نیز فق   پایان سرشماریتا   مهر 25از تاریخ    مهر ماه امکان تکمیل اینترنتی پرسشنامه وجود دارد. 24تا 

امکان تکمیل اینترنتی  اندمراجعه مامور سرشماری حضور ندارند و از طریق برگه اطالعیه کد غایب دریافت کردهکه در زمان 

 وجود دارد.

 اگر پرسشنامه را اینترنتی تکمیل نکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ .35

ه را به هد آمد و پرسشنامدر صورتی که پرسشنامه خانوار اینترنتی تکمیل نشود، مامور سرشماری به محل سکونت شما خوا

 کند. صورت حضوری تکمیل می

شم، خود سکونت محل در مامور مراجعه زمان در اگر .36  آمارگیر مامور به دیگرمحلی  در را آماری کد میتوانمی آیا نبا

 م؟یده تحویل

  .ود به مامور سرشماری تحویل دهید. کد آماری را باید در محل سکونت معمول خنه
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 پرسشنامه چه امتیازی دارد؟تکمیل اینترنتی  .37

تواند در قرعه کشی شرکت کند و از می ،و کد آماری دریافت کند خانوار پرسشنامه خود را اینترنتی تکمیل کند کهصورتی در

 مند شود. جوایز در نظر گرفته شده بهره

 کنید؟زمان قرعه کشی و نحوه قرعه کشی را اعالم می .38

 شود.مقتضی اعالم می کشی به نحواطالعات مربوط به قرعه

 توانم پرسشنامه را اینترنتی تکمیل کنم؟آیا می .کنمدر آسایشگاه سالمندان زندگی می .39

ه صورت فردی اقدام به بشود و نیازی نیست که تکمیل می در آسایشگاهپرسشنامه آسایشگاه شما برای تمامی افراد حاضر 

 تکمیل پرسشنامه کنید.

ماه است که در ایران ساکن هستم، آیا  3تابعیت ایرانی دارم و برای بازدید اقوام برای ساکن خارج از کشور هستم و  .40

 توانم پرسشنامه را اینترنتی تکمیل کنم؟می

نیازی به تکمیل پرسشنامه  شوید ودر جمعیت کشور منظور نمی بیشترین مدت سال را در خارج از کشور هستید کهصورتی در

  نیست.

 دهیم؟ انجام باید شده تکمیل اطالعات حفظ برای را اقداماتی چه .41

 در حفظ و نگهداری کد آماری دریافتی از سامانه اینترنتی سرشماری دقت کنید. 

 شود؟پرسشنامه برای چه کسانی تکمیل می .42

انی و کس های خارجی(ها ئ اعضای هیئت)بجز کادر سیاسی سفارتخانه ی خانوارهایی که در کشور ساکن هستندبرای همه

 شود. پرسشنامه تکمیل می مدت غیبت آنان کمتر از یك سال است،اند و که برای کار یا تحصیل به خارج از کشور رفته

 همان خانوار است؟ ،آیا اعضای خانواده من .43

اه اقامتگشتتود که با هم در یك خانوار معمولی از چند نفر تشتتکیل می اعضتتای خانوار همان اعضتتای خانواده نیستتتند. لزوماً

خورند. در بین اعضتتای خانوار الزاما رابطه خویشتتاوندی خرج هستتتند و معموالً با هم غذا میکنند، با یکدیگر همزندگی می

فردی که به عنوان پرستار با  ، مثالًشودشرط اصلی محسوب میوجود ندارد ولی در بین اعضای خانواده رابطه خویشاوندی 
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نیست. شما خانواده  عضوولی  ،یدآحساب میبه شما عضو خانوار ،بردجا بسر میدر آن ها نیزکند و شبزندگی میشما خانوار 

 در سرشماری هدف ما خانوار است.  بیش از یك نفر است. تواند یك نفره باشد ولی خانواده لزوماًدر مواردی خانوار، می

ستان و نوروز را در محل  .44 ست و فق  تعطیالت تاب شجو ا ضو خانوار ما دختر من دان ضور دارد. آیا ع سکونت ما ح

 شود؟محسوب می

و در همان مکانی  شودصورتی که بیشترین مدت سال در محل سکونت خانوار شما نیست، عضو خانوار شما محسوب نمی در

 که بیشترین مدت سال را در آنجاست شمارش خواهد شد.

 نوان عضو خانوار محسوب کنیم؟آیا فق  باید افرادی را که در منزل ما سکونت دارند به ع .45

کنند، با افراد ستتاکن در منزل شتتما نیستتتند. اعضتتای خانوار با هم در یك اقامتگاه زندگی می اعضتتای خانوار شتتما لزوماً .نه

خورند. اگر فردی در زمان سرشماری در منزل شما باشد ولی بیشترین مدت خرج هستند و معموالً با هم غذا مییکدیگر هم

ش کند، عضوآنجا زندگی نمی سال را در سرشماری در منزل  شما که در زمان  ست. مثال پدر یا مادر  شما نی ساکن  ماخانوار 

شتر مواقع  ست ولی در بی سوب نمیجای دیگری زندگی میسال ا شما مح ضو خانوار  شما که برای  اما ،شودکند، ع فرزند 

 خواهد گشتتت بهمحل ستتکونت خانوار شتتما باز بهو شتتور رفته ماهه به شتتهر دیگر رفته و یا خارج از ک 5گذراندن یك دوره 

 شود.عنوان عضو خانوار شما محسوب می

 شود؟خوانده نیز عضو خانوار محسوب می آیا فرزند .46

 .آیدحساب میبهشما عضو خانوار کند، اگر در زمان سرشماری بیشترین مدت سال را با خانوار زندگی می 

 آید؟آید. آیا عضو خانوار به حساب میبه منزل می هاهمسر من سرباز است و فق  شب .47

 ید.آعضو خانوار شما به حساب می ،بلی

سال  .48 سکونت خانوار ما در  سخ بلی را عالمت ، بوده دیگریدر خیابان  1391محل  ضع اقامت باید پا سوال و آیا در 

 بزنم؟

سوالنه شهر . در این  س هاجابجایی بین  ستو رو سوب  تاها مد نظر ا شهر یا آبادی مهاجرت مح و جابجایی در داخل یك 

 .شودنمی

 ؟نیمبرای ثبت کدپستی واحد مسکونی از اطالع پشت کارت ملی استفاده ک یمتوانآیا می .49

  .یا خیر استکدپستی مربوط به همان مکان آیا که کنید بررسی . نهلزوماً 
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 ؟آیدبه حساب میکند، آیا عضو خانوار ما جدا از ما زندگی می همسر من طالق نگرفته است ولی .50

 .ترین مدت سال را آنجا اقامت داردشود که بیشدر جایی سرشماری می همسر شما

کدام خانوار  من عضتتوکنند، واحد مستتکونی جداگانه زندگی می دو در مو همستتران مهمستتر دار 2درحال حاضتتر  .51

 ؟آیمحساب میبه

 .باشید مدت سال را در آن خانوار اقامت داشته ترینبیش هد کیشومی نظورخانواری م در

شتگاه یا معتادان بازپروری مراکز در ما خانوار از فردی پرسشنامه تکمیل زمان در اگر .52 شد، بازدا  ما انوارخ عضو آیا با

 شود؟می محسوب

 شوند.می محسوبشما برند، به عنوان عضو خانوار موقت به سر میبه طور  معموالً هااین مکانبا توجه به اینکه افراد در 

 کنم؟ انتخاب را باید گزینه کدامخانوار  سرپرست با بستگی سوال در ،امکودکی را به فرزند خواندگی قبول کرده .53

را  "خویشاوندغیر"صورت غیر این و در "خویشاوند")نسبی یا سببی( داشته باشد،  گر با سرپرست خانوار نسبت خویشاوندیا

 انتخاب کنید.

 به من با همستترم فرزند نستتبت. کندمی زندگی ما با حاضتتر درحال و داشتتته فرزند یك قبلی ازدواج از من همستتر .54

 چیست؟ خانوار سرپرست عنوان

 .کنید انتخاب را "خویشاوندان سایر"

شده بر .55 ست. اطالعات او را به عنوان فرد گم شته ا شده و بازنگ ست از منزل خارج  ساس  پدر من یك ماه ا چه ا

 شود؟تکمیل می

  براساس آخرین وضعیتی که فرد قبل از گم شدن در خانوار داشته است.

شته سال دو .56 شی دوره گذراندن برای گذ ضع در بودم. رفته دیگری شهر به سربازی آموز سمت و ت به مهاجر ق

سال "سوال شهر یا آبادی محل زندگی خود را تغییر  1390آیا فرد از آبان ماه  ست؟تاکنون  کدام گزینه را  "داده ا

 ؟باید انتخاب کنم

 بله.

آیا به عنوان فرد در ، کار هستم و در حال گذراندن دوره آموزشی هستمدولتی مشغول به هادار یكدر  در حال حاضر .57

 شوم؟محسوب میحال حاضر تحصیل 

های آموزش برنامه ، ولی چنانچه طبقدشتتوهای رستتمی کشتتور محستتوب نمیآموزش به عنوانهای ضتتمن خدمت موزشآ

 .دیشود، در حال تحصیل محسوب مییرسمی کشور مشغول به تحصیل باش
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ضر تحصیل نمی .58 سوم راهنمایی و در  مکندر حال حا سوال اترك تحصیل کردهکالس  مدرك تحصیلی  دوره یام، 

 شود؟چگونه تکمیل می

شدرد در هر دورهف صیل کرده با ست، لحاظ  ای را که گذراندهباالترین پایه ایباید آخرین مدرك  ،ای ترك تح اگر  ثالًم .کندا

  است. راهنماییمدرك تحصیلی وی  ،ی سوم راهنمایی ترك تحصیل کرده باشدفردی در پایه

 ؟شودتوانند ادامه تحصیل دهند، کارشناسی محسوب میتوجه به این که نمی آیا مدرك معادل کارشناسی با .59

 کارشناسی محسوب می شود. بله.

 اولویت دارد؟یك  کداممشغول تحصیل هستم. صورت همزمان در حوزه و دانشگاه به حاضردر حال  .60

شد شته یکسان با صورتی که پایه دو ر شد، یکسان ولی اگر  دانید انتخاب کنید، هرکدام را ارجی میدر  ا ر ین مدركباالترنبا

 انتخاب کنید.

 ؟مشومی محسوبتحصیل  باشم، درحالکشور در حال تحصیل از های مجازی خارج دوره اگر در .61

 .یدشودر حال تحصیل محسوب می ،بله

 شود؟میباسواد تلقی  دارد، آیانسواد خواندن و نوشتن در حال حاضر  رود ولیفرزند من امسال به کالس اول می .62

 .باسواد است سال یا بیشتر داشته باشد، 6درصورتی که 

نه در سوال وضع فعالیت کدام گزی، امم و به همین دلیل در جستجوی کار نبودهی امداد هستبگیر کمیتهمستمری  .63

 ؟را انتخاب کنم

ستجوی کار نیز نبود شته و در ج صورتی که مطابق تعریف کار هیچ فعالیتی ندا را انتخاب  "دارای درآمد بدون کار" ،ایدهدر 

 .کنید

را انتخاب کنم یا دار خانه گزینه ال وضع فعالیتؤسدر ، مداردر حال حاضر خانه و پرورش هستمآموزش و بازنشسته  .64

 ؟دارای درآمد بدون کار

 شوید. با توجه به این که خانه دار قبل از بازنشسته قرار گرفته است خانه دار محسوب می

 دارای همسر محسوب می شود؟ آیا فردی که عقد موقت)صیغه محرمیت( کرده است ولی به ثبت نرسیده است .65

 بله.

 وضع زناشویی فردی که ازدواج موقت کرده و دوره ازدواج موقت او منقضی شده، در حال حاضر چیست؟ .66

 .شودهمسر براثر طالق منظور میبی

سوال  .67 شته فرزند زنده 365یا در آ"در   سنامه  ،مالك زمان تولد "؟یدای به دنیا آورده اروز گذ شنا تاریخ مندرج در 

 است یا تاریخ تولد واقعی فرد؟

 تولد است.واقعی مالك زمان 
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شدبرای  .68 سقف آن تیرچه بلوك با سکلت آن فلزی ولی  سؤال  ،ساختمانی که ا سکلت بنا کدام گزینه ردر  ا نوع ا

 ؟انتخاب کنیم

 .صحیی استاسکلت فلزی  ایننوع اسکلت بنا مورد نظر است، بنابر 

 شود؟زیرزمین در مساحت زیربنای واحد مسکونی محاسبه می آیا مساحت .69

شود. در ، در زیربنا حساب نمیشودمحسوب میمشاعات به عنوان در واحدهای مسکونی آپارتمانی در صورتی که زیر زمین 

 ود.شواحدهای مسکونی غیرآپارتمانی، مساحت تمام سطوح ساخته شده از جمله زیر زمین در مساحت زیربنا حساب می

 شود؟صورت اجاره به شرط تملیك در اختیار خانوار است آیا ملکی محسوب میهایی که بهمکانی .70

 بله.

 ؟ ایم، سوال نحوه تصرف را چگونه تکمیل کنیمگرفتهمسکن مهر آپارتمان محل سکونت خود را از طریق  .71

 انتخاب کنید./اعیان را اعیانعرصه و  ملکی بنا گزینه است. ساله 99مسکن مهر با زمین 

 ؟شویممی جهموا "شماره ملی تکمیل شده، نامعتبر است"هایی با پیغام چه زماندر  .72

 ملی وارد شده، اشتباه وارد شده باشد.شماره  -

وجه داشته باشید اعداد وارد شده به صورت انگلیسی نمایش داده )ت کلید سیستم مورد استفاده، فارسی باشد.حه صف -

 شود.(


