 -1هنظور از اطالػات چیست؟
اعالػبت داسای ٔؼٙب ٛٔ ٚضٛع اػت ،آٌبٞی یب دػتٛس دسثبس ٜوؼی یب چیضی  .اعالػبت ػجبست اػتت اص مٕتبْ عتش ٞتب،
ٚالؼیت ٞب  ٚوبسٞبی خاللب٘ ٝر ٗٞو ٝثٍ ٝ٘ٛسػٕی  ٚغیش سػٕی ث ٝحبِتی ٔثجت ٔٙتـتش  ٚمٛصیتغ ٔتیؿتٛد .اعالػتبت
ٕٔىٗ اػت ث ٝكٛست ٔؼتٙذ  ٚغیش ٔؼتٙذ ثبؿذ .اعالػبت جضئی اص لذست ػبصٔبٖ اػت  ٚأشٚص ٜػتبصٔبٟ٘بیی لتذست ٚ
ثشٚت فشاٚاٖ داس٘ذ و ٝاص وبسوٙبٖ دا٘ب ثب لذست اعالػبت ثبال ثشخٛسداس٘ذ.
 -2جواهغ اطالػاتی هبتنی بر کذام ویژگی برتر هستنذ؟
 -دا٘بیی اعالػبت – ٔٙـب مِٛیذ ثشٚت

 -3اطالػات هستنذضاهل چه هواردی است؟
وتبثٟب٘ ،ـشیبت ادٚاسی ٔٙظٓ٘ ،مـٞٝب ،فبیُ ٞبی وبٔپیٛمشیٛٔ ،اسد ؿٙیذاسی  ٚدیذاسی ٔب٘ٙذٛ٘ :اسٞتبی كتٛمیٚ ،یتذئٛ
فیّٓ CD ٚ

 -4هؼنای انتقال اطالػات چیست؟
ػّٕی اػت ا٘ؼب٘ی ،پیچیذ ٚ ٜاجتٕبػی  ٚثٔ ٝؼٙبی ا٘تمبَ ٔؼٙب اص ؿخق یب اؿخبكی ث ٝؿخق یب اؿخبف دیٍش ثٞ ٝش
ٚػیّٕٔ ٝىٗ اػٓ اص سػب٘ٞٝب  ٚیب ٛٙٞع ٚػیّٛٔ ٝجٛد دیٍش

 -5ػلن اطالعرسانی را تؼریف کنیذ؟
ػّٓ ٔجبدِ ٝاعالػبت دس جبٔؼ ٝسا ػّٓ اعالع سػب٘ی ٔیٌٛیٙذ .مؼبِی ػبصٔبٖ یب یه جبٔؼ ٝثٔ ٝؼٙبی ث ٝاؿتشان ٌتزاسی
اعالػبت ٔٛسد٘یبص  ٚثٟشٜثشداسی اص آٖ

 -6داده( )Dataچیست؟
حمبیمی و ٝدس ساثغ ٝثب یه پذیذ ٚ ٜیب ؿیئی ٔغش ٔی ؿٛد  ٚیه ٚیظٌی اص آٖ پذیذ ٜسا ٔٙتمُ ٔیوٙذ ِٚتی ثتشای آٖ
وبسی ٔتلٛس ٘یؼت
 -7 اطالػات ( )Informathonچیست؟
اٌش دادٜٞب ٔٛسد پشداصؽ لشاس ٌیش٘ذ داسای ٔؼٙب ؿذ ٚ ٜث ٝاعالػبت مجذیُ ٔیؿ٘ٛذ

 -8سلسله هراتب دانص تا داده را ترسین و ضرح دهیذ؟
اعالػبت پغ اص داد ٜاسممبء ٔییبثذ ٞ ٚشچ ٝاعالػبت ثبالمش  ٚثیـتش ثبؿذ دا٘ؾ ثٛجٛد ٔیآیذ  ٚاٌش دادٜٞب ٔٛسد پشداصؽ
لشاس ٌیش٘ذ  ٚداسای ٔؼٙب ثبؿذ ث ٝاعالػبت مجذیُ ٔیؿ٘ٛذ.
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{ نوودار سلسله هراتب پارازیت تا خرد}
 -9پارازیت ( )Noiseچیست؟
ٞش آ٘چ ٝو ٝغیش ٔفیذ (ٔج ٟٓاػت)  ٚاعالػبت دسػت ٕ٘یدٞذ

 -11تکنولوژی به چه هؼناست؟
دا٘ؾ فٙی سا مىِٛٛٙطی ٌٛیٙذ.

 -11انواع اطالػات سازهانی کذام است؟
ٔبِی  /التلبدی /ػشٔبیٝای
مىِٛٛٙطیه
ا٘ٛاع اعالػبت ػبصٔب٘ی
فشٍٙٞی
فیضیىی

 -11هنابغ دسترسی به اطالػات سازهانی کذام است؟
ٔجالت /سٚص٘بٌٔ /ٝضاسؽٞبی ادٚاسی (اص سأ ٜغبِؼ)ٝ
ػبیت
ٔذیشاٖ /وبسؿٙبػبٖ (اص سأ ٜـبٞذٔ /ٜلبحجٝ
 -13هنابغ دسترسی به اطالػات در هحیط (جاهؼه) کذام است؟
وتبثخب٘ /ٝسٚص٘بٔ٘ /ٝـشیبت
ا٘جٕٗٞب /امحبدیٞٝب
دا٘ـٍبٜٞبٔ /تخللبٖ
ٔـتشیبٖ /سلجب /ؿشوتٞبی مجّیغبمی
 -14اطالػات چه کاربردی در سازهاى دارد؟
 پـتیجب٘ی ٔذیشیت ػّٕیبت (پـتیجب٘ی یؼٙی اعالػبت) ایجبد اسصؽ افضٚدٞ( ٜش وغ و ٝخجشی داسد ایجبد اسصؽ افضٚدٔ ٜجىٙذ ایجبد ٔضیت سلبثتی (اعالػبت ثبػث ٔیؿٛد اص سلجب ثٟتش ػُٕ وٙیٓ ٔ ٚـتشی ٔب سا ثغّجذ) دٌشٌ٘ٛی ،محٛ٘ ٚ َٛآٚسی دس ٔحل ٚ َٛخذٔبت (داؿتٗ خاللیت) وبٞؾ ٞضیٝٙ -15ویژگیهای اطالػات را بیاى کنیذ؟
كحت اعالػبت  -وبُٔ ثٛدٖ  -كشف ٝالتلبدی  -ا٘ؼغبف پزیشی ٔ -شثٛط ثٛدٖ
ثٛدٖ ٛٔ -ثك ثٛدٖ
 -16چگونه هیتواى اطالػات را هانذگار کرد؟
مىشاس ٔ -ـبٞذ - ٜثجبتٕٞ -ؼٛیی دٞبٖ  ٚپب – ػبصٌبسی ثب ا٘تظبسات
 -17چه ػواهلی بر انتطار اطالػات سرػت و دوام هیبخطذ؟
 چمذس احؼبع ثش اٍ٘یض اػت؟ (ٔب٘ٙذ اختالع  ٚیب ساثغ ٝفالٖ ٔذیش ثب ٔٙـی دفتش) چمذس اص عشف ٔشدْ پزیشفتٙی اػت؟ چمذس ثشای سػب٘ٞٝب ٔ ٟٓاػت؟ چمذس دیٍشاٖ الذاْ ث ٝا٘تـبس اٖ ٔیوٙٙذ؟ چمذس ث ٝػبیش ػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞب اسمجبط پیذا ٔیوٙذ؟ چمذس ٌشٜٞٚبی ٔٛافك فؼبِٙذ؟ -چ ٝػٛأّی ایٗ اعالػبت سا یبدآٚسی ٔیوٙٙذ؟

 -ػبدٌی  -ثٛٔ ٝلتغ

 -18هنحنی ػور اطالػات را ترسین کنیذ؟
ثّٛؽ
افَٛ
سؿذ

مِٛیذ

 -19نظام اطالػاتی چیست؟
٘ظبْ اعالػبمی فشآیٙذی اػت و ٝاعالػبت سا جٕغآٚسی،عجمٝثٙذی  ٚمٛصیغ ٔیوٙذ

 -11هضایای سیستن اطالػاتی کذام است؟
 ثشلشاسی اسمجبط ٔٛثض ثیٗ ٚاحذٞبی ٔختّف ػبصٔبٖ یب جبٔؼٝ افضایؾ ػشػت ،دلت  ٚمٛا٘بیی ػّٕیبت افشاد ٚ ٚاحذٞب اسممبء اثشثخـی یب وبسایی یب ثٟشٜٚسی -اػتفبد ٜاص اعالػبت ثشای وبسثشدٞبی ٔختّف

ّ -21ذف اطالع سساًی چیست؟
 اعالػبت سفتبس ا٘ؼبٖ سا ؿىُ ٔیدٞذ -ػبصٔب٘ذٞی ٔؼٙبیی پیبْ  ٚوب٘بِٟب ثشای مؼٟیُ دس ؿٙبػبیی آٟ٘ب

 -22اًَاع سیستنّای اطالػاتی ساصهاًشا ًام ببشیذ؟
 ػیؼتٓٞبی پشداصؽ اعالػبت ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت -ػیؼتٓ اعالػبت اجشایی

 - 32ػٌاصش ًظام اطالػاتی کذام است؟
 -اعالػبت – فٙبٚسی/مىِٛٛٙطی -فشآیٙذٞب – وبسوٙبٖٔ -ذیشیت -ػبیش ٔٙبثغ – اٞذاف /اسصؿٟب

 -32ػَاهل تاثیشگزاس بش سیستن اطالػاتی سا بیاى کٌیذ؟
ٚظیف ٝاكّی ػبصٔبٖ  -ػبختبس ػبصٔب٘ی ػغح آٖ – ػبختبس وٙتشِی  -ؿشایظ ملٕیٌٓیشی  -ؿیٔ ٜٛذیشیت
 وبسثشأٖ /خبعجبٖ ٔ -حیظ ثیش٘ٚی ػبصٔبٖ 2 -32تا اص اصَل ساٌّوای طشاحی سیستنّای اطالػاتی سا بیاى کٌیذ؟
 -1اعالػبت ثشای اػتفبد ٜاػت
 -2اعالػبمذ ثشای  ٕٝٞاػت (حك دػتشػی ػٕ)ْٛ
ٞ -3شوبسثشی ِغالػبمؾ(یؼٙی اعالػبت ٔٛسد ٘یبص وبسثش فمظ داد ٜؿٛد)
ٞ -4ش ٔٙجؼی وبسثشؽ(ٔٙبثغ اعالػبمی ثش ٔجٙبی وبسثشؽ اسائ ٝؿٛد)
 -5ػشض ٝممبضب ٔیآفشیٙذ
 -32فٌاٍسی سا تؼشیف کٌیذ؟
ػجبست اػت اص ث ٝوبسٌیشی ٔؼتمیٓ اك ، َٛلٛا٘یٗ  ٚآٌبٞیٞب  ٚػّٓ دس ص٘ذٌی ثـش یب فشایٙذ مِٛیذ
فٙبٚسی دا٘ـی ٘ظبْٔٙذ ثشای مِٛیذ یه ٔحل ٚ َٛثىبسٌیشی یه فشایٙذ  ٚاسائ ٝخذٔبت اػت.
فٙبٚسی یه داسایی ٘بٔجٟٛد اػت و ٝایجبد وؼت ٙٔ ٚتمُ ٔیؿٛد  ٚپغ اص ٔذمی وٙبس ٌزاؿتٔ ٝیؿٛد

 -32اص ًظش ًَاص ششیف فٌاٍسی چیست؟
فٙبٚسی ٔحل َٛػبخت ثـش اػت  ٚؿٙبخت ،آٌبٞی ٔ ٚجتٙی ثش محمیك  ٚمٛػؼ ٝاػت .لبثُ دادٚػتذ اػت  ٚلیٕت آٖ ثش
اػبع لب٘" ٖٛػشض ٚ ٝممبضب" ٔیؿٛد
ػشضٔ :ٝیضاٖ مِٛیذ  ٚفشٚؽ دس ثبصاس اػت
ممبضبٔ :یضاٖ ٘یبص  ٚدسخٛاػت ٔشدْ اص آٖ وبال اػت

 -32اجشای فٌاٍسی اص ًظش اسکاپ چِ هَاسدی است؟
 -2اعالػبت افضاس
 -1ا٘ؼبٖافضاس (فٙبٚسی ٟ٘فت ٝدس ا٘ؼبٖ)
 -3ػبصٔبٖ افضاس (فٙبٚسی ٟ٘فت ٝدس ػبصٔبٖ)  -4مىِٛٛٙطی افضاس

 -32چٌذ ًَع تکٌَلَطی سا ًام بشدُ ٍ ٍیظگیّای آًْا سا ًام ببشیذ؟
 - 1مىِٛٛٙطیٞبی جذیذ  -2مىِٛٛٙطیٞبی ٘ٛظٟٛس  -3مىِٛٛٙطیٞبی پیـشفت)High Tech( ٝ
ٚیظٌی٘ :یبصٔٙذ وبسوٙبٖ ثب محلیالت ثبالٔ ،تخلق  ٚدا٘ـٕٙذ  -مىِٛٛٙطی و ٝثب ػشػت ثیـتش
اص مىِٛٛٙطیٞبی دیٍش دس حبَ مغییش اػت  -ثٛدج ٝمحمیمبمیٞب ثبالػت

 -23ریٌفؼاى ًظام اطالػاتی چِ کساًی ّستٌذ؟
ریٙفؼبٖ یه ٘ظبْ اعالع سػب٘ی ػجبسمٙذ اص وّی ٝاؿخبف حمیمی یب حمٛلی و ٝاص فؼبِیت اعالعسػب٘ی ث٘ ٝحٛی ػٛد ٔیثش٘ذ
ٔ ٚتمبثال ٚجٛد آ٘بٖ ثشای ػیؼتٓ اعالعسػب٘ی اسصؿٕٙذ  ٚاسصؽافضا اػت ٚ .یه ٘ظبْ اعالعسػب٘ی ثبیذ جّت سضبیت خبعش
ریٙفؼبٖ اص ػّٕیبت خٛد سا ٔذ٘ظش فشاس دٞذ  ٚدس جٟت جّت ٚفبداسی آٖاٖ ثىٛؿذ چشا و ٝمٟٙب دس مؼبُٔ ح1ایتذاس ثتب ایتٗ
ػٙبكش اػت و ٝػیؼتٓ پبثشجب ثٛد ٚ ٜفؼبَ خٛاٞذ ٔب٘ذ .پغ ضشٚست داسد ػیؼتٓ اعالعسػب٘ی ٘یبصٞبی اعالػبمی ریٙفؼتبٖ
خٛد سا مٟی ٚ ٝسػب٘ٞٝبی ٔذ٘ظش آ٘بٖ سا پیذا وٙذ مب ثتٛا٘ذ ثب دسػتمشیٗ سػب٘ ٝدسػتمتشیٗ پیتبْ یتب اعالػتبت سا ثت ٝآ٘تبٖ
ثشػب٘ذٔ .ذیشیت ریٙفؼبٖ دس یه ػیؼتٓ اعالعسػب٘ی ٘ىت ٝلبثُ مٛجٕٟٔ ٚ ٝی اػت و ٝث ٝپبیذاسی ػیؼتٓ ٔٙجش ٔیؿتٛد.
(ٔشدْ ،سٚؿٙفىشاٖ ،وبسوٙبٖ٘ ،خجٍبٖ ،سػب٘ٞٝبی ٌشٞٚیٔ ،ذیشاٖ ،سلجب ،امحبدیٞٝب ،احضاة  ٚمـىّٟبٟ٘ ،بدٞبی ٔبِی ،دِٚت،
ٔجّغ) ریٙفؼبٖ ٘ظبْ اعالػبمی ٞؼتٙذ

 -23ریٌفؼاى یک ساصهاى اص ًظش هیضاى ًفَر ٍ یا کٌتشل چِ کساًی ّستٌذ؟
داخّی یب كٙؼتی :داسای مبثیش ٔؼتمیٓ  ٚآ٘ی ٞؼتٙذ
ٔحیغی یب اجتٕبػی :داسای مبثیش غیش ٔؼتمیٓ ٞؼتٙذ
ٔٙغم ٝوٙتشَ  -مبثیش ٔؼتمیٓ :مبٔیٗ وٙٙذ -ٜسلجبٔ -ـتشیبٖ – ٔحیظ مخللی /كٙؼتی
ٔٙغم٘ ٝفٛر – مبثیش غیش ٔؼتمیٓٔ :حیظ ػٕٔٛیٟ٘ -بدٞبی ٔبِی -دِٚت – سػب٘ٞٝب

2 -23شاخصّای سٌجش ػولکشد اطالعسساًی سا بیاى کٌیذ؟
 -1افىبس  ٚحشوت ٔشدْ ٔ -2مبیؼ ٝؿشوت ثب سلجب یب جبیٍبٔ ٜب دس وُ كٙؼت  -3دسج ٝاعٕیٙبٖ ٔخبعجبٖ ثٔ ٝب -4
پبػخٍ ٛثٛدٖ دس ٔمبثُ ٔشدْ  -5صیجبیی  ٚآساػتٍی اعالػبت  -6ؿفبف ثٛدٖ  ٚسٚساػت ثٛدٖ

 -22اًقالب اطالػات یا استباطات هحصَل کذام تحَالت است؟
 -1مح َٛدس اسمجبعبت

 -2مح َٛدس اعالػبت

ٍ -22یظگی ًظام استباطات اهشٍص چیست؟
 -1دٚػٛی ٝثٛدٖ /مؼبّٔی  -2ػشػت فٛقاِؼبد -3 ٜچٙذ سػب٘ ٝثٛدٖ  -4دس دػتشع ثٛدٖ  -5جٟب٘ی ثٛدٖ
 -22اًَاع سساًِّا سا بیاى کٌیذ؟
 -1سػب٘ٞٝبی ٔىتٛة (ٔجالت  /سٚص٘بٔ)ٝ
 -2سػب٘ٞٝبی اِىتش٘ٚیىی (سادی /ٛمّٛیضی)ٖٛ
 -3سػب٘ٞٝبی دیجیتبَ یب ٘ؼخ ٝكفش  ٚیه ؿذ ٜسػب٘ٞٝبی اِىتش٘ٚیه (ؿجىٞٝبی اجتٕبػی /اع.اْ.اع)
ٍ 2 -22یظگیّای سساًِّای الکتشًٍیکشا ًام ببشیذ؟
 -1ػشػت ثبال (دس مِٛیذ /مٛصیغ /ا٘تـبس)
 -2دػتشػی ػشیغ  ٚآػبٖ
 -3ضشٚست مغیش ؿیٜٞٛبی ػٙتی دس اسمجبط
 -4پٛؿؾ ٌؼتشد( ٜسػب٘ٞٝبی جٟب٘ی)
 -5كشفٝجٛیی دس ٞضیٞٝٙب (صٔبٖ٘ /یشٚی ا٘ؼب٘ی)
 -22اًَاع سساًِّای الکتشًٍیکی کاسبشدی سٍابط ػوَهی سا ًام ببشیذ؟
 -1سػب٘ٞٝبی اِىتش٘ٚیىی پیٛػت( :ٝؿجىٞٝبی جٟب٘ی ٚة – پشٚمىُ ا٘تمبَ پش٘ٚذٌ -ٜشٜٞٚبی ٔجبحثٌ -ٝشٜٞٚبی
خجشی پؼت اِىتش٘ٚیه-
 -2سػب٘ٞٝبی اِىتش٘ٚیىی ٘بپیٛػتٛ٘ -CD- DVD ( :ٝاس ٔغٙبعیؼی -دیؼىتٞب -پش٘ٚذٜٞبی یبسا٘ٝای)
ٍ -22یظگیّای سساًِّای ًَیي کذام است؟
 -1مؼبّٔی ثٛدٖ  -2جٕغصدایی ٘ -3بٕٞضٔب٘ی  -4مٕشوضصدایی  -5ظشفیت ثب٘ذ ثیـتش  -6ا٘ؼغبفپزیشی

 -22ػَاهل هَثش بشتغییشات استباطی سا ًام ببشیذ؟
 -1مىِٛٛٙطی ٔخبثشات (ٔجتٙی ثش ٔبٛٞاس ٚ ٜوب٘بِٟبی اسمجبعی)
 -2مىِٛٛٙطیٞبی ٔیٙیبمٛسی (ٔٛثبیُ ،مّفٗ)
 -3مىِٛٛٙطیٞبی ثبصیبفت  ٚا٘جبؿت
 -4مىِٛٛٙطیٞبی ٕ٘بیـی (كفحبت وبٔپیٛمشٔ ،ب٘یتٛسٞب)

 -5مىِٛٛٙطیٞبی وٙتشِی

 -23تفاٍت سٍابط ػوَهی اهشٍص با گزشتِ بِ لحاظ سساًِای کذام است؟

در قذین

جذیذ /هذرى

مِٛیذ اعالػبت

ٔشاجؼ ٝث ٝآسؿی(ٛداخّی /خبسجی)ٔ -لبحج-ٝ
ٔـبٞذ ٚ ٜمٙظیٓ

آسؿی /ٛآ٘الیٗٔ -لبحج ٝثب
ٔتخللبٖٔ -ـبٞذٜ

ٍٟ٘ذاسی اعالػبت

حفظ ػبثم ٝثب یه ٘ؼخ ٝاص خجش دسآسؿیٛ

آسؿی ٛآ٘الیٗ

ا٘تـبس

مٛصیغ خجش اص عشیك سػب٘ٞٝب

لشاس دادٖ خجش دس ػبیت
ٔخبعجبٖ ٚیظ ٜسا ث ٝحبِت ٌؼتشدٜ
محت پٛؿؾ لشاس ٔیدٙٞذ

 -23سِ شاخص اثشبخشی ٍ سِ شاخص کاسآیی سٍابط ػوَهیّا سا ًام ببشیذ؟

اثر بخطی
اسممبء ثش٘ذ
جّت ٔـبسوت
ایجبد حؼٗ ٘یت

کارآیی
مؼذاد مِٛیذ خجش
مؼذاد ٕ٘بیـٍبٜٞبی ثشٌضاس ؿذٜ
مؼذاد سػب٘ٞٝبی محت پٛؿؾ

 -23اص دیذگاُ کاستلض جَاهغ هؼاصش چِ ٍیظگیّایی داسًذ؟  2هَسد سا ًام ببشیذ.
 - 1التلبد اعالػبت (اعالػبت سا ٔیفشٚؿٙذ  ٚدسآٔذصایی ٔیوٙٙذ)
 -2التلبد جٟب٘ی (التلبد وُ د٘یب ثب ٔ ٓٞشمجظ ٞؼتٙذ)
 -3فؼبِیت التلبدی ؿجىٞٝب ( ؿجىٞٝب أشٚص ٜدسآٔذصا ٞؼتٙذ)
 -4مح َٛدس وبس (دٌشٌ ٖٛؿذٖ)

 -22اًَاع شبکِّای اجتواػی اص دیذگاُ هشکض تکٌَلَطی اسٍپا سا ًام ببشیذ؟
 -1ؿجىٞٝبی اجتٕبػی پشٚفبیُ ٔحٛس  -2ؿجىٞٝبی اجتٕبػی ٔحتٛا ٔحٛس  -3ؿجىٞٝبی اجتٕبػی ٘بٔـخق
 -4ؿجىٞٝبی اجتٕبػی چٙذ وبسثش  -5ؿجىٞٝبی اجتٕبػی ٕٞشا -6 ٜؿجىٞٝبی اجتٕبػی ٔیىشٚثالي
 -7ؿجىٞٝبی اجتٕبػی ٔٛضٛػی
ٍ -22یظگیّای سساًِّای جتواػی چیست؟
ٌ -1فتٍٛی د ٚعشف -2 ٝایجبد دسٌیشی رٙٞی  -3ثبص ؿذٖ دیبِٛيٞب ثٛػیّٔ ٝخبعجبٖ  -4مـٛیك ثٔ ٝـبسوت
 -5فؼبَ وشدٖ ثٕٞ ٝىبسی  -6ثشاٍ٘یختٗ ؿخلیت ٛٞ ٚیت ٌ -7شاٖ ٘جٛدٖ  -8اص ٚظبیف وٓ مب صیتبد -9
افضایؾ اػتجبس  -10اػتذاَ  ٚثشاثشی  -11مِٛیذ ٔحتٛا مٛػظ وبسثش  -12حغ ٔبِىیت  13افتضایؾ كتذالت
ٔ -14ىب٘ی ثشای ٔحتٛای داؽ

 -22فشصتّای پیش سٍی شبکِّای اجتواػیشا بیاى کٌیذ؟
 -1اثضاسی ثشای مشٚیج خاللیت فشدی  ٚجٕؼی  -2وب٘ ٖٛمخللیٔ ،جبدِ ٝاعالػبت ،افىبس  ٚایذٜٞب
 -3اثضاسی ثشای ٌؼتشؽ سٚاثظ اجتٕبػی  -4اثضاسی التلبدی (مِٛیذ ثشٚت)  -5اثضاس آٔٛصؿی
ٍ 2 -22یظگی ایٌتشًت سا بیاى کٌیذ؟
ٞ -3ذایت  ٚوٙتشَ ایٙتش٘ت دس دػت وبسمُٞبی خلٛكی اػت  -2دِٚتٟب ثش آٖ وٙتشِتی ٘ذاس٘تذ ٔ -3حتتٛای پٛیتبی
ؿجى ٝثش اػبع دادٜٞبی اػتفبد ٜوٙٙذ ٜثٛجتٛد ٔتیآیتذ  -4أتشٚص ٜایٙتش٘تت ػتشیغمتشیٌٗ ،ؼتتشدٜمتشیٗ ،وتبسامشیٗ ٚ
ٔٙبػتمشیٗ ٚػیّ ٝاعالعسػب٘ی اػت  -5أىبٖ ثبصخٛسد  ٚثحث سا ٔیبٖ افشادی و ٝثب فشًٞٙٞبی ٔتفبٚت  ٚدٚس اص ٞتٓ
ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ثٚ ٝجٛد ٔیآٚسد
 2 -22بؼذ هثبت ایٌتشًت چیست؟
 -1اعالعسػب٘ی ث ٝػشیغمشیٌٗ ،ؼتشدٜمشیٗ ،وبسامشیٗ ؿىُ
 -2افضایؾ ویفیت  ٚوٕیت محمیمبت دس ٘ـشیبت ثیٗإِّّی
٘ -3ضدیه وشدٖ ٔشدْ ثٓٞ ٝ
 -4ثشلشاسی اسمجبط كٛمی  ٚملٛیشی ثب التلبدیمشیٗ سٚؽ ثب دٚػتبٖ یب ٕٞىبساٖ
-5كشفٝجٛیی دس ٚلت ٞ ٚضی ٝٙاص عشیك مجبست ایٙتش٘تی

 -22ابؼاد هٌفی ایٌتشًت چیست؟
 -1ایجبد اختالَ دس ٘ح ٜٛاسمجبعبت  ٚسفتبس  ٚص٘ذٌی اجتٕبػی دس كٛست حبوٕیت ایٙتش٘ت ثش ص٘ذٌی ٔب و ٝمذا ْٚآٖ ثبػث
مؼغیُ حغ ػبعفی ٔب ٔیؿٛد
 -2اػتفبد ٜمفشیحی  ٚغیش ػّٙی اص آٖ
 -3أىبٖ دػتشػی ث ٝلجیحمشیٗ  ٚوثیفمشیٗ ثش٘بٔٞٝب
 -4مؼذاد لبثُ مٛجٟی اص ػبیتٞب دس ؿجى ٝایٙتش٘ت ثغٛس جذی ؿشایظ سٚا٘ی ٘ ٚفؼب٘ی ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ  ٚثضسٌؼبالٖ سا
ٔتبثش وشد ٚ ٜصٔی ٝٙثشخی ٌشایؾٞب  ٚمٕبیالت  ٚسفتبسٞبی ٘بٔغّٛة  ٚاسمجبعبت غیش اخاللی  ٚاؿتیبق ث ٝثشلشاسی سٚاثظ
٘بپخت٘ ٚ ٝبٔـشٚع سا ػشػت ٔیثخـذ

 -22هحذٍدیت ًشش کتاب دس هحیط ٍب چیست؟
 -1دػتشػی ث ٝخظ ایٙتش٘ت  ٚوبٔپیٛمش  -2حك ِٔٛتف  ٚوتتبةٞتبی اِىتش٘ٚیىتی  -3چٍتٍ٘ٛی فتشٚؽ وتتبةٞتبی
اِىتش٘ٚیىی ٔ -4ـىالت ٔشثٛط ث ٝخٛا٘ذٖ وتبةٞبی اِىتش٘ٚیىی دس ٔحیظ ٚة ٔ -5ـىالت اػتٙبد ثت ٝوتتبةٞتبی
اِىتش٘ٚیىی ٘ -6جٛد فٟشػتٍبٖ وتبةٞبی اِىتش٘ٚیه ٔ -7ؼبئُ ٔؼٛٙی ٔشثٛط ث٘ ٝـش وتبة دس لبِت اِىتش٘ٚیىی

 -23هْوتشیي هضایای ًشش کتاب دس هحیط ٍب اص ًظش ًاششاى کذام است؟
 -1وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی مِٛیذ  ٚچبح وتبة  -2ػذْ ٘یبص ث ٝفضبی فیضیىی ثشای ا٘جبس وتبة  -3ػذْ ٘یتبص ثت ٝمٛصیتغ ٚ
اسػبَ وتبة ث٘ ٝمبط دیٍش  -4ػذْ ثشٌـت وتبة اص ػٛی وتبثفشٚؿبٖ ث ٝدالیُ ٔختّتف  -5ػتشػت ثخـتیذٖ ثتٝ
چشخ٘ ٝـش وتبة  -6خشیذ پیٛػت ٝوتبة  -7جٌّٛیشی اص مٕبْ ؿذٖ ٘ؼخٞٝبی چبپی -8فشكت ثیـتش ثتشای ا٘تـتبس
ػٙبٚیٗ ثیـتش  ٚآثبس اِىتش٘ٚیىی

