ثبػوِ تقبلی
عشح هلی آهَصؿی" تَاى افضايی صًبى هذيش ٍ هؼئَل اػتبى ّب"
هقبًٍت صًبى ٍ خبًَادُ سيبػت خوَْسي ،دفتش اهَس صًبى ٍ خبًَادُ ٍصاست وـَس()96-95
ػؤاالت آصهَى دسع "ػبصٍوبسّبي ًْبديي ٍ خبيگبُ صًبى دس اػٌبد ،لَاًیي ٍ ثشًبهِّبي تَػقِ"

 -1فلؼفِ ٍخَدي حَصُ ّبي اهَس صًبى ٍ خبًَادُ چیؼت؟
الف) خلت حؼبػیت هذيشاى ٍ هؼئَالى ثِ هَضَفبت صًبى
ة) فول ثِ فٌَاى حَصُ اخشايی فولیبتی دس توبم هؼبئل صًبى
ج) تفىیه حَصُ فولىشدي دػتگبُ ّب ثِ دٍ ثخؾ صًبًِ ٍ هشداًِ
د) سافـ هؼئَلیت ّبي فوَهی ثخؾ ّبي اخشايی ًؼجت ثِ هغبلجبت صًبى ٍ ثِ فْذُ گیشي آًْب
 -2وذام يه اص ًْبد ّبي فشا لَُ اي دس اهَس ثبًَاى ًیؼت؟
الف) ؿَساي فشٌّگی ٍ اختوبفی صًبى
ة) وویتِ خبف ثبًَاى ،خَاًبى هدوـ تـخیق هللحت ًؾبم
ج) ػتبد هلی صًبى ٍ خبًَادُ
د) وویتِ ثبًَاى هشوض پظٍّؾ ّبي هدلغ
 -3وذام اكل لبًَى هؼتمیوب ثِ ًْبد خبًَادُ اؿبسُ ًذاسد؟
الف) همذهِ لبًَى
ة) اكل 11
ج) اكل 21
د) اكل 2
 -4ػیبػت ّبي تـَيمی ٍ تشٍيدی دس لَاًیي تحمك ثِ وذام وبسوشد ّبي خبًَادُ سا داسد؟
الف) هقٌَي ٍ ديٌی
ة) التلبدي ٍ اختوبفی
ج) تشثیتی ٍ خبهقِ پزيشي
د) ّوِ هَاسد
 -5ػغح حَصُ ثبًَاى چِ صهبى اص دفبتش ثبًَاى ثِ هشوض اهَس صًبى ٍ دس وذام دٍلت ثِ هقبًٍت سيبػت خوَْسي استمبء
يبفت؟
الف) 6،7
ة) 6،9
ج) 7،9
د) 7،11

 -6اص ًؾش اػٌبد ثبال دػتی دس ًؾبم دس خبًَادُ ايشاًی هْوتشيي فبهل دس تحىین خبًَادُ وذام اػت؟
الف) ثشخَسداسي اص اهىبًبت هٌبػت التلبدي ٍ سفبّی
ة) پبيجٌذي ثِ اسصؽ ّبي اخاللی ٍ اػالهی
ج) آهَصؽ صٍخیي
د) دؿَاس ًوَدى سًٍذ عالق
 -7وذام اص اكَل خبًَادُ دس اػالم ًیؼت؟
الف) تقبدل حمَق صى ٍ هشد
ة) آساهؾ
ج) خَؽ سفتبسي
د) تـبثِ صى ٍ هشد
 -8وذام اص دػتِ ػیبػت ّبي حوبيتی خبًَادُ ثِ ؿوبس ًوی سٍد؟
الف) اسائِ خذهبت هـبٍسُ ،داًؾ افضايی آهَصؿی
ة) اخشاي ثشًبهِ ّبي حوبيتی ٍ التلبدي
ج) الذاهبت ٍ ساّجشد ّبي فشٌّگی ٍ ديٌی
د) تـَيك ثِ فشصًذ آٍسي
 -9وذاهیه اص آػیت ّبي خذي حَصُ ثبًَاى ثِ ؿوبس هیشٍد؟
الف) همغقی ًگشي ٍ هٌبػجتی ػبصي
ة) ؿقبسي ٍ احؼبػی ؿذى فضب
ج) ػغحی ًگشي ٍ ثخـی ًگشي
د) ّوِ هَاسد
 -11وذام يه اص هـىالت اكلی صًبى لجل اص اًمالة ثَد؟
الف) فمذاى تقشيف كحیح
ة) ًگشؽ ًبكحیح خبهقِ
ج) تشٍيح هجبًی غشثی
د) ّش ػِ هَسد
 -11وذام هَسد دس اكل دّن لبًَى اػبػی خضٍ تىبلیف دٍلت تقشيف ًـذُ اػت؟
الف) آػبى وشدى تـىیل خبًَادُ
ة) پبػذاسي اص لذاػت خبًَادُ
ج) تٌؾین سٍاثظ خبًَادگی ثش پبيِ حمَق ٍاخالق اػالهی
د)ايدبد دادگبُ كبلح ثشاي حفؼ ویبى ٍ ثمبي خبًَادُ

 -12ػیبػت ّبي ولی خوقیت ريل وذام اكل لبًَى اػبػی اص ػَي همبم هقؾن سّجشي اثالك ؿذُ اػت؟
الف) اكل 11
ة) اكل21
ج) اكل111
د) همذهِ لبًَى اػبػی
 -13ػٌذ هٌْذػی فشٌّگی وـَس چِ الذاهبتی سا ثشاي استمبء فشٌّگ خبًَادُ هذًؾش لشاس دادُ اػت؟
الف) آهَصؽ لبًَى گشايیً ،ؾن ٍاًضجبط ٍ سفتبسّبي اختوبفی هتقبلی
ة) ثشًبهِ سيضي ثشاي آهَصؽ لَاًیي ٍ همشسات ٍ حمَق ٍتىبلیف فوَهی ٍ اختوبفی
ج) تمَيت ٍ حوبيت اص خذهبت ساٌّوبيی ٍ هـبٍسُ اي ٍ هذدوبسي اختوبفی دس ػغح خبهقِ
د) ّش ػِ هَسد
ٍ -14اطُ ّبي تغـی ٍ احلبى دس لشآى ثِ وذام وبسوشد خبًَادُ اؿبسُ داسد؟
الف) وبسوشد ّبي هقٌَي ٍ ديٌی
ة) وبسوشد ّبي تشثیتی ٍ خبهقِ پزيشي
ج) وبسوشد ّبي خٌؼی
د) وبسوشد ّبي التلبدي
 -15لبًَى اػبػی ؿخلیت ٍ خبيگبُ صى سا اص چِ خٌجِ ّبيی هذ ًؾش لشاس هیذّذ؟
الف) ًمؾ راتی ٍ ًمؾ ّبي اختوبفی ٍ خبًَادگی
ة) تَخِ فوذُ ثِ ًمؾ خبًَادگی
ج) تَخِ كشف ثِ ًمؾ ّبي اختوبفی
د) ّیچىذام دسػت ًیؼت
 -16آيبت ٍ سٍايبت وِ صى هشد سا دس هؼئَلیت پزيشي ،ثَاة ٍ فمبة ،ؿٌبخت ٍ فْن اكَل دييً ،یشٍ ي اختیبس ،ادسان
خَثی ٍ ثذي ّب ٍ اسصؽ ّبي اًؼبًی يىؼبى هیذاًذ ثش چِ هجٌبيی اػتَاس اػت؟
الف) خلمت اص ًفغ ٍاحذُ
ة) خبًَادُ وبًَى هْش ٍ آهَصؽ
ج) ثشاثشي ٍ تـبثِ هغلك صى ٍ هشد
د) ٍيظگی ّبي تىَيٌی
 -17دس وذام لؼوت لبًَى اػبػی دٍلت هَؽف ثِ تبهیي حمَلی ّوِ خبًجِ افشاد اص صى ٍهشد ٍايدبد اهٌیت لضبيی ٍ
فبدالًِ ثشاي ّوِ ٍ تؼبٍي دس ثشاثش لبًَى هیٌوبيذ؟
الف) ثٌذ  9اكل 3

ة) اكل21

ج) اكل 21

د) لبًَى حوبيت اص خبًَادُ

 -18ثش اػبع اػٌبد ثبالدػتی ًؾبم خوَْسي اػالهی ػیبػت گزاسي اؿتغبل صًبى چِ ؿشايغی داسد؟
الف) سفبيت هَاصيي اػالهی
ة) فذم تٌبفی ثب هلبلح فوَهی ٍحمَق ديگشاى
ج) تٌبػت ثب ٍيظگی ّبي صًبى ٍ دسن هَلقیت ّبي صًبى
د) ّوِ هَاسد
 -19دس ػیبػت ّبي اثالغی اص ػَي همبم هقؾن سّجشي ثشاي وذام ثشًبهِ تَػقِ ثِ تمَيت خبيگبُ صى دس خبًَادُ ٍ
كحٌِ ّبي اختوبفی ٍاػتیفبي حمَق ؿشفی ٍ لبًًَی ثبًَاى دس ّوِ فشكِ ّب اؿبسُ ؿذُ اػت؟
الف) ثشًبهِ تَػقِ چْبسم
ة) ثشًبهِ تَػقِ پٌدن
ج) ثشًبهِ تَػقِ ؿـن
د) ّوِ هَاسد
 -21دس وذام ثشًبهِ تَػقِ دٍلت هَؽف ثِ تْیِ ٍ تذٍيي ػٌذ هلی اهٌیت ثبًَاى ٍ وَدوبى دس سٍاثظ اختوبفی ؿذُ
اػت؟
الف) ثشًبهِ تَػقِ ػَم
ة) ثشًبهِ تَػقِ چْبسم
ج) ثشًبهِ تَػقِ پٌدن
د)ثشًبهِ تَػقِ ؿـن
 -21وذام دػتِ ،ريل ػیبػت ّبي تـَيمی ٍ تشٍيدی اؿتغبل ثذٍى لیذ صًبى لشاس داسد؟
الف) ػیبػت ّبي اؿتغبل صًبى ثب تَخِ ثِ سؿذ هقٌَي ،فلوی ٍ حشفِ اي
ة) ػیبػت ّبي آهَصؿی ٍ هْبست افضايی دس داػتبى استمبء ؿغلی
ج) ثشًبهِ سيضي دس خْت تَػقِ هـبغل خبًگی
د) ثشًبهِ سيضي ٍ لبًَى گزاسي ثشاي تـَيك اؿتغبل صًبى تحلیل وشدُ ٍ لضٍم ثشًبهِ سيضي ّبي آهَصؿی اؿتغبل هحَس
 -22اسائِ خذهبت تأهیي اختوبفی  ،ثیوِ ثیىبسي ٍ ثیوِ دسهبًی ثشاي صًبى ؿبغل ريل وذام دػتِ اص ػیبػت ّبي
حوبيتی دػتِ ثٌذي هی ؿَد؟
الف) حوبيت اص صًبى ؿبغل دس خْت افضايؾ اؿتغبل ثب هالحؾِ ًمؾ ّبي خٌؼیتی
ة) تبهیي اهٌیت ؿغلی ٍ ػیبػت ّبي حوبيتی دس ساػتبي ايوٌی ؿغلی صًبى
ج) حوبيت اص صًبى ؿبغل ثب تَخِ ثِ ًمؾ ّبي خٌؼیتی ٍ ٍيظگی ّبي خؼوی ٍ سٍحی آًبى
د) ّیچىذام
 -23ثب تَخِ ثِ اكل  115لبًَى اػبػی آيب صًبى هیتَاًٌذ داٍعلت سيبػت خوَْسي ؿًَذ؟
الف) ٍاطُ سخبل ثِ هقٌبي اًحلبس تدَيض حضَس هشداى فشكِ اػت
ة) ثش اػبع تفؼیش ؿَساي ًگْجبى هٌقی ثشاي حضَس صًبى دس ايي خبيگبُ ٍخَد ًذاسد

ج) ثب تَخِ ثِ هقٌبي سخبل ػیبػی ٍ هزّجی ثؼیبسي اص هشداى ًیض ؿبهل حبل ايي ٍيظگی ًیؼتٌذ
د) گضيٌِ ج ٍ ة
 -24ثش اػبع هٌـَس ؿَساي فبلی اًمالة فشٌّگی دس خلَف فقبلیت ّبي ػیبػی ثیي الوللی صًبى وذام هَسد اص
اّذاف هذ ًؾش ًجَدُ اػت؟
الف) گؼتشؽ سٍاثظ ٍ هٌبػجبت فشٌّگی اختوبفی ٍ ػیبػی ثب صًبى ػشاػش خْبى ثش اػبع فضت ،حىوت ٍ هللحت
ة) ايدبد ٍحذت سٍيِ ٍ ّوبٌّگی دػتگبُ ّبي هَثش دس فقبلیت ّبي ثیي الوللی صًبى
ج) تجییي ديذگبُ اػالم دس هَسد خبيگبُ  ،حمَق  ٍ ،ؿخلیت صى دس ًؾبم اػالهی
د) ايدبد صهیٌِ ثشاي هـبسوت حذاوثشي ٍ پیَػتي ثی لیذ ٍ ؿشط ثِ ّوِ اػٌبد ثیي الوللی تَػقِ صًبى
 -25دفتش اهَس صًبى لَُ لضبيیِ دس چِ ػبلی ٍ دس ساػتبي پیگیشي ٍ تحمك وذام هبدُ لبًَى اػبػی ايدبد ؿذ؟
الف) ػبل -1373هبدُ  11لبًَى اػبػی
ة) ػبل -1368هبدُ  21لبًَى اػبػی
ج) ػبل  -1376هبدُ  2لبًَى اػبػی
د) ػبل -1388هبدُ  17لبًَى اػبػی
 -26اٍلیي ػبختبس فشا لَُ اي وِ ثشاي توشوض ثش هؼبئل صًبى دس خوَْسي اػالهی ؿىل گشفت وذام ثَد؟
الف) ؿَساي فشٌّگی اختوبفی صًبى 1366
ة) وویتِ ثبًَاى ٍ خَاًبى هدوـ تـخیق هللحت ًؾبم 1376
ج) ػتبد هلی صى ٍ خبًَادُ 1385
د) ّیچىذام
 -27وذام هبدُ لبًَى ثِ حجغ تقضيشي دسخِ  6دس هَاسدي وِ هشدي ثب داؿتي اػتغبفت هبلی ٍتوىیي ّوؼش ًفمِ اٍ
سا ًذّذ اؿبسُ داسد؟
الف) هبدُ  53لبًَى حوبيت اص خبًَادُ
ة) هبدُ  18لبًَى حوبيت اص خبًَادُ
ج) هبدُ 92هٌـَس حمَلی ٍ هؼئَلیت ّبي صًبى دس ًؾن خوَْسي اػالهی
د) هبدُ  111هٌـَس حمَلی ٍ هؼئَلیت ّبي صًبى دس ًؾن خوَْسي اػالهی
 -28دسهَاد 7ٍ6هدوَفِ هلَثبت ؿَساي فبلی اًمالة فشٌّگی ثِ ثشتشيي ًمؾ هحَسي صى ٍ هشد دس خبًَادُ چگًَِ
اؿبسُ ؿذُ اػت ؟
الف)هحَس فبعفِ ٍ تشثیت-هحَس تشثیت ٍ تبهیي هقیـت
ة) هحَس فبعفِ ٍ هقیـت – هحَس تشثیت ٍ ػیبػت
ج) هحَس تشثیت ٍ اداسُ صًذگی-هحَس فبعفِ تبهیي هقیـت
د)هحَس هقیـت ٍ تشثیت-هحَس ػیبػت ٍ اداسُ صًذگی

 -29دس تشػین حمَق صى لحبػ وذام فٌبكش ضشٍسيؼت؟
الف) ؿٌبخت اًؼبًیت هـتشن ثیي صى ٍ هشد ٍَّيت ٍيظُ صى
ة) ؿٌبخت توبيض ثیي اًؼبًیت صى ٍ هشد
ج)ؿٌبخت اًؼبًیت هـتشن ثیي صى ٍ هشد
د) ّوِ هَاسد كحیح اػت
 -31وذاهیه ًتیدِ فذم ايفبي كحیح ًمؾ ّبي صًبًِ ٍ هشداًِ دس حَصُ خبًَادُ ٍ اختوبؿ اػت؟
الف) ًـبط ٍ سضبيت هٌذي صى ٍ هشد
ة) وبساهذ تش ٍ ػبلن تش ؿذى ًْبد خبًَادُ
ج) اًجبؿتگی ًمؾ ّبي خبًَادگی ٍ اختوبفی
د) وبػتي اص فـبس سٍاًی ايفبي ًمؾ ّب
 -31چِ چیضي هَخت ؿذُ وِ هفَْم فولیبتی اػتیفبي حمَق صًبى دس ثشًبهِ تَػقِ تدلی ًیبثذ؟
الف) ثشداؿت ّبي هتقذد اص هفَْم اػتیفبي حمَق صًبى
ة) فذم ٍخَد تلَس سٍؿي اص هفَْم حمَق صًبى
ج) ّشدٍ
د) ّیچىذام
 -32دس همبيؼِ ؿبخق ّب ،وذام فشكِ هـبسوت صًبى هَفمیت آهیض تش هحمك ؿذُ اػت؟
الف) هـبسوت اختوبفی
ة) هـبسوت التلبدي
ج) هـبسوت ػیبػی
د) ّوِ حَصُ ّبي هـبسوت
 -33هْن تشيي صهیٌِ وبػتی وِ هَخت ضقف ٍ ًبسػبيی لبًًَگزاسي ّب ٍ ػیبػت گزاسي ّبي حَصُ خبًَادُ وذام
اػت؟
الف) فَاهل ثیشًٍی هَثش ثش خبًَادُ
ة) فمذاى هفَْم فولیبتی ثشاي تحىین ًْبد خبًَادُ
ج)خال ؿبخق ّبي وبسثشدي ثشاي ثشسػی ٍ سكذ ؿشايظ خبًَادُ
د) ّشػِ
 -34وذام هَسد اص چبلؾ ّبي اػبػی ًؾشي حَصُ صًبى ًیؼت؟
الف) ضقف دس هجبًی تئَسيه ٍ صيش ػبختی حَصُ صًبى
ة) تٌَؿ دس ثشداؿت ٍ تفؼیش هجبًی ٍ آهَصُ ّبي ديٌی
ج) فذم ٍخَد ٍفبق ًؾش دس ديذگبُ ّب ٍ خظ هـی ّبي حَصُ صًبى
د) ًجَد افتمبد ساػخ ٍ اّتوبم خذي دس هذيشاى ثشاي سػیذگی ثِ اهَس صًبى ٍ خبًَادُ

 -35خبًَادُ چگًَِ هی تَاًذ وبسوشدّبي هْن خَد ّوچَى تشثیت ٍ خبهقِ پزيشي سا هحمك ًوبيذ؟
الف) تَخِ ثِ تغییشات خبهقِ
ة) دس ًؾش گشفتي تبثیش تغییشات اختوبفی ثش ًمؾ افشاد دس خبًَادُ
ج) دسن ساثغِ ؿجىِ اي هیبى افضبي خبًَادُ
د) ّشػِ
 -36اكل  26لبًَى اػبػی فقبلیت احضاة ،خوقیت ّب ٍ اًدوي ّب سا هـشٍط ثِ پبيجٌذي ثِ وذام اكَل هی داًذ؟
الف) آصادي
ة) اػتمالل
ج) ٍحذت هلی
د) ّشػِ
 -37ثش اػبع لَاًیي وـَسهبى دس اهَس دفبفی ٍ ًؾبهی وذام كحیح ًوی ثبؿذ؟
الف)صًبى هی تَاًٌذ ّش همبم ًؾبهی سا ثِ فْذُ ثگیشًذ.
ة) صًبى هی تَاًٌذ دس هـبغل ًؾبهی ٍ همبم ّبي ًؾبهی حضَس يبثٌذ.
ج) صًبى دس دفبؿ هـشٍؿ اص ديي ٍ وـَس ٍ خبى ٍ هبل خَد ٍ ديگشاى حك ٍ هؼئٍَلیت داسًذ.
د) خبًَادُ ّب ثبيذ اص تْبخوبت ًؾبهی دس اهبى ثبؿٌذ.
 -38دس هقیبسّبي كالحیت وذام خبيگبُ صيش اؿبسُ ثِ خٌؼیت ؿذُ اػت؟
الف) سيبػت ديَاى فبلی وـَس
ة)ؿَساي ًگْجبى
ج) هدوـ تـخیق هللحت ًؾبم
د) ّیچىذام
 -39هْن تشيي ػٌذ ثبالدػتی ثشاي افضايؾ وبسوشد فشصًذ آٍسي خبًَادُ وذام اػت؟
الف) ػٌذ هٌْذػی فشٌّگی وـَس
ة) ثشًبهِ ؿـن تَػقِ
ج) ػیبػت ّبي ولی خوقیت
د) لبًَى حوبيت اص خبًَادُ
 -41وذام يه اص اػبػی تشيي حمَق خبًَادُ اػت؟
الف) تمَا ٍ خَؿشفتبسي
ة) هؼبٍات ٍ فذالت
ج) آساهؾ ٍ هَدت
د) ّشػِ خَاة كحیح اػت
هَفك ثبؿیذ

