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حسبثطس هؼوَال ضٌبذتی زضثبضُ ًَع كؼبلیت ٍ غٌؼتی ًِ ٍاحس هَضز ضسیسگی زض آى كؼبلیت هی ًٌس، ًست -1

 هی ًٌس تب ثتَاًس....

 الق( تطزیس حطكِ ای ضا زض اضتجبط ثب هٌسضجبت غَضتْبی هبلی تَسؼِ زّس.

 ضسیسگی اضائِ  ًٌس.ة( پیطٌْبزات سبظًسُ زضثبضُ ثْجَز سیستن ًٌتطل ّبی زاذلی ثِ ٍاحس هَضز 

 ج( ضٍیسازّب ٍ هؼبهالتی ًِ هوٌي است ثط غَضتْبی هبلی ٍاحس هَضز ضسیسگی هَثط ثبضس ضا ضٌبسبیی ًٌس.

ز( جوغ اضتجبّبت ٍ تحطیق ّبی ضٌبسبیی ضسُ زض هجوَػِ غَضتْبی هبلی ًِ هوٌي است  ثباّویت تلوی ضَز 

 ضا اضظیبثی ًٌس.

، کسة ضٌاخت اس فعالیت ّاحذ هْرد رسیذگی جش87ًٍّکتَ طثق  "ج" غحیح هی تاضذ.*پبسد: گعیٌِ

ای حساتزسی تَ طْر اثزتخص َ ریشی ّ اجزحساتزص را در تزآّرد خطزات ّ ضٌاسایی هطکالت، تزًاه

 ّ کارآهذ، ارسیاتی ضْاُذ حساتزسی ّ ارائَ خذهات تِتز تَ غاحثکار یاری هی رساًذ.

ی هَجَزی ًبال اظ ضٍش غبزضُ اظ آذطیي ٍاضزُ ثِ ضٍش ضٍش هیوت گصاض 1395ضطًت سپْط زض سبل هبلی  -2

 هیبًگیي تـییط زازُ است. ایي هَضَع زض غَضتْبی هبلی اكطب ضسُ است. گعاضش حسبثطس چگًَِ ذَاّس ثَز؟

 الق( اظْبضًظط هططٍط 

 ة( اظْبضًظط تؼسیل ًطسُ 

 ج( اظْبضًظط هططٍط ثب ثٌس تبًیس ثط هغلت ذبظ 

 ز( اظْبضًظط تؼسیل ًطسُ ثب ثٌس تبًیس ثط هغلت ذبظ 

. ) هْضْع تغییز اس یک رّیَ ی غیز جش222ٍّّ  221طثق ًکتَ  ،"د" غحیح هی تاضذ*پبسد: گعیٌِ

استاًذارد تَ رّیَ ی استاًذارد هی تاضذ ّ افطا ًیش ضذٍ است، تٌاتزایي گشارش هقثْل ّ غزفا در تٌذ تاکیذ 

 ضْد( هطلة خاظ تَ آى اضارٍ هی

 حسبثطس ًسام هَضز ضا ثِ احتوبل ظیبز ثطای تػوین گیطی زضثبضُ ثطآٍضز هوسهبتی اظ اّویت ثِ ًبض هی گیطز؟ -3

 الق( ازػبّبی هٌظَض ضسُ زض غَضتْبی هبلی

 ة( ًتبیج حبغل اظ ثطآٍضز اٍلیِ اظ ذغط ًٌتطل 
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 ج( غَضتْبی هبلی سبل هجل ٍاحس هَضز ضسیسگی

 ای ًوًَِ هَضز استلبزُ زض آظهَى ّبی هحتَا ز( اًساظُ پیص ثیٌی ضسُ ثط

. حساتزص هیتْاًذ تزای تػوین گیزی در جش86ٍّّ  76طثق ًکتَ ، "د" غحیح هی تاضذ*پبسد: گعیٌِ 

استفادٍ  هحتْا آسهًِْای در استفادٍ هْرد ًوًَْ ضذٍ تیٌی پیص اًذاسٍاس ،اُویت هقذهاتیخػْظ تزآّرد 

 کٌذ.

ضسى ًسام هَضز زلیل اغلی حسبثطس ثطای تبییس ذَاّی اظ ًٍیل حوَهی ٍاحس هَضز  ضسیسگی، هطرع  -4

 است؟

 الق( تَغیق ٍ اضظیبثی زػبٍی حوَهی هغطح ضسُ زض تبضید تطاظًبهِ 

 ة( ًتبیج احتوبلی ازػبّبی هغطح ضسُ ػلیِ ضطًت ٍ زػبٍی حوَهی زض جطیبى

 هسبئل هبًًَی ٍ تجطثیبت  هطبثِ ٍاحس هَضز ضسیسگیج( اذص ًظطات ًٍیل حوَهی زضثبضُ سَاثن 

ز( تبییس اعالػبتی ًِ تَسظ هسیطیت ٍاحس هَضز ضسیسگی زضثبضُ هسبئل هبًًَی ٍ ازػبّب زض اذتیبض حسبثطس هطاض 

 زازُ ضسُ است.

، تاییذ خْاُی اطالعاتی قْی در هْرد ّجْد جش155ٍّطثق ًکتَ  ،"د" غحیح هی تاضذ*پبسد: گعیٌِ 

 ی کَ تْسظ هذیزیت تَ حساتزص ارائَ ضذٍ است، قزار هی دُذ.ادعاُای

زض هَاضزی ًِ هجوَػِ غَضتْبی هبلی حسبثطسی ضسُ ّوطاُ ثب سبیط اعالػبت ٍاحس هَضز ضسیسگی اضائِ هی  -5

 گطزز، حسبثطس چِ اهساهی ثبیس اًجبم زّس؟

اظ  هؼوَل ثَزى سبیط اعالػبت اضائِ الق( اهسام ثِ پطس ٍ جَ ٍ اًجبم ثطضسی ّبی تحلیلی ثطای حػَل اعویٌبى 

 ضسُ ّوطاُ غَضتْبی هبلی ًوبیس.

 ة( سبیط اعالػبت هعثَض ضا ثِ هٌظَض هغبثوت ٍ یٌٌَاذتی آى ثب غَضتْبی هبلی حسبثطسی ضسُ هغبلؼِ ًوبیس.

 ج( ثسٍى تـییط اظْبضًبهِ اضائِ ضسُ زض هَضز غَضتْبی هبلی، یي ثٌس تَضیحی ثِ گعاضش اضبكِ ًٌس.

 آظهَى ّبی هحتَایی هٌبسجی ثطای سبیط اعالػبت اًجبم زّس.ز( 
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. سایز اطالعات را هطالعَ ًوایذ ّ هطخع کٌذ جش218ٍّطثق ًکتَ  ،"ب" غحیح هی تاضذ* پبسد: گعیٌِ

 کَ اس اطالعات غْرتِای هالی حساتزسی ضذٍ هتوایش ُستٌذ. 

تطزیسی ػوسُ زضثبضُ تَاًبیی ٍاحس هَضز حسبثطس زض غَضت ضٌبسبیی ضٍیسازّب یب ضطایغی ًِ هی تَاًس  -6

 ایجبز ًٌس، ًسام گطٍُ اظ اهساهبت ضا زض هَضز اهساهبت آتی هسیطیت هی ًٌس؟ ضسیسگی زض ازاهِ كؼبلیت

الق( ثطضسی ثطًبهِ ّبی هسیطیت، گطزآٍضی ضَاّس حسبثطسی  ًبكی ٍ هٌبست ٍ زضذَاست تبییسیِ ًتجی اظ 

 هسیطیت

 هسیطیت، ثطضسی ثطًبهِ ّبی هسیطیت ٍ ثطضسی تبییسیِ زضیبكتی اظ اضربظ ثبلثة( زضذَاست تبییسیِ ًتجی اظ 

ج( ثطضسی ثطًبهِ ّبی هسیطیت، گطزآٍضی ضَاّس حسبثطسی ًبكی ٍ هٌبست، ثطضسی گعاضش تَجیْی اكعایص 

 سطهبیِ

ت ز( گطزآٍضی ضَاّس حسبثطسی ًبكی ٍ هٌبست، زضذَاست تبییسیِ ًتجی اظ هسیطیت ٍ ثطضسی گعاضش كؼبلی

 ّبی ّیئت هسیطُ ثطای ًبّص سطهبیِ

" الف" غحیح هی تاضذ. ّاضح است کَ در غْرت تزدیذ داضتي حساتزص در هْرد تذاّم * پبسد: گعیٌِ

را تزرسی هی کٌذ، تاییذیَ کتثی اس هذیزیت  فعالیت ّاحذ هْرد رسیذگی، حساتزص تزًاهَ ُای هذیزیت

 ایي خػْظ جوع آّری هی کٌذ.دریافت کزدٍ ّ ضْاُذ حساتزسی کافی ّ هٌاسثی در 

اگط ضطایظ حبًن ثط ضسیسگی ّب، هبًغ اظ اجطای یي یب چٌس ضٍش ضطٍضی زض ضسیسگی ثِ اعالػبت هبلی آتی  -7

 ضَز، حسبثطس ًسام گطٍُ اظ ًبضّبی ظیط ضا ثبیس اًجبم زّس؟

 الق( اظ ًبض ًٌبضُ گیطی ًٌس.

 ة( گعاضش ػسم اظْبضًظط غبزض ًٌس.

 هبلی ػسم اظْبضًظط ًوبیس.ج( ًسجت ثِ اعالػبت 

 ز( هحسٍزیت زض زاهٌِ ضسیسگی ضا زض گعاضش ذَز تَغیق ًٌس.

 .جش271ٍّطثق ًکتَ  "الف" غحیح هی تاضذ،* پبسد: گعیٌِ 
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 ًسام هَضز، زض هَاكوت ًبهِ) هطاضزاز( حسبثطسی شًط هی گطزز؟ -8

  حسٍز ضسیسگی            هسئَلیت هسیطیت                حسبثطس هسئَلیت                 

 الق(                   ثلِ                                  ثلِ                          ذیط

 ة(                     ثلِ                                  ثلِ                          ثلِ  

 ذیط                         ذیط                ج(                     ثلِ                 

 ز(                     ذیط                                 ذیط                         ثلِ

 .جشٍّ 211طثق ًکتَ  ،"ب" غحیح هی تاضذ*پبسد: گعیٌِ 

 استبًساضزّبی حسبثطسی ضبهل ًسام هَضز است؟ -9

 ضٌّوَزّبی اجطایی          ضٍضْبی اسبسی حسبثطسی         حسبثطسیاغَل ثٌیبزی         

 الق(               ثلِ                                 ثلِ                                    ثلِ

 ذیطة(                ثلِ                                 ثلِ                                    

 ج(                ثلِ                                 ذیط                                   ذیط 

 ز(                ذیط                                ذیط                                    ثلِ

 .جش35ٍّطثق ًکتَ  ،"الف" غحیح هی تاضذ*پبسد: گعیٌِ 

زضاجطای حسبثطسی، حسبثطس ذبعط ًطبى ًطزُ است ًِ ّعیٌِ هغبلجبت هطٌَى الَغَل غبحت ًبض ثِ   -11

عَض ؿیط هؼوَلی ثیص اظ ّعیٌِ هغبلجبت هطٌَى الَغَل ضطًت هطبثِ زض آى غٌؼت است، زض ایي اضتجبط ثِ 

 احتوبل هَی حسبثطس ًسام یي اظ ًٌتطل ّبی ظیط ضا پیطٌْبز ذَاّس ًطز؟

 ّبًِ غَضتحسبة ثطای هطتطیبى زاضای اهالم ثبظ الق( اضسبل هب

 زض زكتط ًل ثب زكتط هؼیية( تغجین هبًسُ حسبة هطتطیبى 

 ج( العام ثِ ٍغَل چٌْبی تضویي ثطای ًلیِ هطتطیبى جسیس
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 ز( ثْطُ گیطی اظ كْطست هیوتْبی تبییس ضسُ ثطای غَضتحسبة ًوَزى اهالم كطٍش ضكتِ

اضح است کَ تزای جلْگیزی اس افشایص ُشیٌَ هطالثات هطکْک ج" غحیح هی تاضذ. ّ"*پبسد: گعیٌِ 

 الْغْل ّ سْخت هطالثات اقذام تَ الشاهی کزدى ّغْل چکِای تضویي کلیَ هطتزیاى جذیذ را تٌوایٌذ.

ًسام ذغط ثِ عَض هحتول اكعایص ذَاّس یبكت اگط حسبثْبی زضیبكتٌی سِ هبُ هجل اظ پبیبى سبل هبلی  -11

 گیطًس؟هَضز تبییس هطاض 

 ز( ػسم ًطق                              ة( شاتی                            ج( ًٌتطل                    الق( تجبضی

 .جشٍّ 94ّ  93طثق ًکتَ  "ب" غحیح هی تاضذ،عیٌِپبسد: گ

حسبثساضی حسبثطس، زض اثتسا ثبیس ًسام ضرع ضا اظ ًطق یي تولت ًن اّویت ًِ تَسظ ًبضًٌبى ٍاحس  -12

 اًجبم ضسُ است، آگبُ سبظز؟

 الق( ًویتِ حسبثطسی                                                ة( ٍاحس حوَهی غبحجٌبض

 ج( ٍاحس حسبثطسی زاذلی غبحجٌبض                                ز( سغح هٌبسجی اظ هسیطیت غبحجٌبض

 .جشٍّ 61 طثق ًکتَ  "د" غحیح هی تاضذ،* پبسد: گعیٌِ

 اجطای ضٍضْبی تحلیلی زض ًسام هَضز العاهی است؟ -13

 الق( آظهَى هبًسُ حسبثْب                                             ة( اضظیبثی ًٌتطل ّبی زاذلی

 غبحجٌبضج( ثطًبهِ ضیعی حسبثطسی                                           ز( تػوین گیطی ثطای ازاهِ ّوٌبضی ثب 

 .جشٍّ 162طثق ًکتَ "ج" غحیح هی تاضذ، *پبسد: گعیٌِ

زضجِ ذغط حسبثطسی زض ّط ًبض اؿلت ثیبًگط تطًیجی اظ ذغط ًوًَِ گیطی ٍ ذغط ؿیط ًوًَِ گیطی است.  -14

 ًسام یي اظ هَاضز ظیط اظ ذغط ؿیط ًوًَِ گیطی است؟

 الق( حسبثطس ضٍیِ ّبی ًبزضستی اًتربة هی ًوبیس.

 ی زاذلی ثیطتط اظ آًچِ حسبثطس هؼتوس است، اثطثرص ّستٌس.ة( ًٌتطل ّب
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 ج( ًٌتطل ّبی زاذلی ثِ اًساظُ ای ًِ حسبثطس هؼتوس است، اثطثرص ًیستٌس.

ز( حسبثطس ًتیجِ گیطی ًوًَِ ای است ًِ هبًسُ ّب حبٍی تحطیق ثب اّویت ًیستٌس زض حبلیٌِ زاضای تحطیق 

 ثباّویت ّستٌس.

 .جشٍّ 278ّ  276ًکتَ  طثق هی تاضذ،"الف" غحیح *پبسد: گعیٌِ

 ًسام گعیٌِ ثِ احتوبل ًوتط زض ثطًبهِ ضیعی حسبثطسی هسًظط هطاض هی گیطز؟  -15

 الق( استلبزُ اظ هَاكوت ًبهِ حسبثطسی 

 ة( تسٍیي ضاّجطز ًلی حسبثطسی

 ج( تسٍیي عطح حسبثطسی

 ز( اجطای اضظیبثی ذغط

 .جشٍّ 77ّ  76طثق ًکتَ د" غحیح هی تاضذ، "* پبسد: گعیٌِ

ًسام هَضز، ثِ احتوبل هَی ثط هضبٍت حسبثطس پیطاهَى هبثل حسبثطسی ثَزى غَضتْبی هبلی غبحجٌبض  -16

 تبثیط هی گصاضز؟

 الق( پیچیسگی سیستن حسبثساضی

 ة( ًلبیت ثجتْبی حسبثساضی

 ج( ٍجَز هؼبهالت ثب اضربظ ٍاثستِ 

 ز( اثطثرطی ػولیبتی ضٍیِ ّبی ًٌتطلی

ّاضح است کَ اس تیي گشیٌَ ُای هْجْد، کفایت ثثتِای حساتذاری تز  "ب" غحیح هی تاضذ.*پبسد: گعیٌِ

 قضاّت حساتزص در هْرد قاتل حساتزسی تْدى غْرتِای هالی غاحثکار تاثیز هی گذارد.
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 ؟ًیستًسام هَضز اظ اجعای ًٌتطل ّبی زاذلی غبحجٌبض   -17

 ة( هحیظ ًٌتطلی               الق( ًظبضت                                   

 ج( ذغط ًٌتطل                                                ز( كؼبلیت ّبی ًٌتطلی

 آسهْى سزاسزی 8جشٍّ. ّ ُوچٌیي هطاتَ سْال 121طثق ًکتَ "ج" غحیح هی تاضذ، *پبسد: گعیٌِ

 هی تاضذ کَ در اًتِای جشٍّ آّردٍ ضذٍ است.92

 ججطاى ضؼلْبی ًٌتطل زاذلی، هوٌي است ًسام هَضز ضا اكعایص زّس؟حسبثطس ثطای  -18

 الق( هیعاى آظهَى ًٌتطل ّب   

 ة( هیعاى ذغط ػسم ًطق

 ج( هیعاى ضٍضْبی تحلیلی 

 ز( هضبٍتْبی اٍلیِ زض هَضز ذغط حسبثطسی

 .جشٍّ 137ّ  133طثق ًکتَ  "ج" غحیح هی تاضذ،*پبسد: گعیٌِ

 ثطسی ثِ عَض هؼوَل ًسام تٌٌیي ّب ضا ثٌبض هیگیطز؟زض اضظیبثی ذغط ًٌتطل، حسب -19

 الق( ٍاضسی ٍ تبییس                                 ة( هوبیسِ، تبییسیِ ّب

 ج( اجطای هجسز، هطبّسُ                            ز( پطس ٍ جَ، ضٍضْبی تحلیلی

 . جشٍّ 131طثق ًکتَ "د" غحیح هی تاضذ، *پبسد: گعیٌِ

، سطپطست حسبثطسی ثب ثطضسی ًبضثطٍ ًٌبت،  "الق"ضطًت 1395پبیبى ػولیبت حسبثطسی ػولٌطز زض   -21

ثط ایي ثبٍض است ًِ ثِ جع اثْبهی ثب اّویت زضثبضُ تساٍم كؼبلیت، ًِ زض یبززاضتْبی پیَست اكطب ضسُ است هَضز 

 ثب اّویت زیگطی ٍجَز ًساضز، زض ایي غَضت، گعاضش حسبثطسی چگًَِ ذَاّس ثَز؟

 الق( هوجَل 

 ة( هوجَل ثب تبًیس ثط هغلت ذبظ
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 ج( هططٍط

 ز( هططٍط  ثب تبًیس ثط هغلت ذبظ

 94آسهْى سزاسزی 2جشٍّ ّ ُوچٌیي هطاتَ سْال  246طثق ًکتَ  ،"ب" غحیح هی تاضذ*پبسد: گعیٌِ

 هی تاضذ کَ در اًتِای جشٍّ آّردٍ ضذٍ است.

هتَجِ  1395تَلیسی ثْطٍظ زض ضسیسگی ثِ حسبثْبی سبل هَسسِ حسبثطسی آللب ) ثبظضس هبًًَی( ضطًت  -21

هی ضًَس ًِ هسوتی اظ هَجَزی ًبالی ذطیساضی ضسُ اظ ضطًت زیگط ) ًِ كی هبثیي زاضای ػضَ هطتطى 

زضغس گطاى تط اظ هیوت هتؼبضف كطٍش ذطیساضی ًوَزًس ) هجلؾ زض سغح اّویت(  31ّیئت هسیطُ ّستٌس( ضا 

سبثطس ٍ ثبظضس هبًًَی ًِ زض هسوتْبی هرتلق گعاضش حسبثطس ٍ ثبظضس ایي هَضَع حست هَضز ٍظیلِ ح

 هبًًَی ًْبیی است ثِ ًسام غَضت زضج هی ضَز؟

  129هسوت ثبظضس هؼبهالت                      هسوت اظْبضًظط       

 ×                                               ×الق(        

 -                                               ×ة(          

 ×                                                -ج(         

 ز(       ّیچ ًسام                                 ّیچ ًسام

ٍ هی تاضذ کَ در اًتِای جشّ 93آسهْى سزاسزی  6هطاتَ سْال "الف" غحیح هی تاضذ. *پبسد: گعیٌِ 

 آّردٍ ضذٍ است.

ثِ گطٍُ  1395ضیبل سَز حبغل اظ كطٍش اهالى زض عی سبل  ᴀزضآهس ؿیط ػولیبتی ثبًي آللب ضبهل هجلؾ  -22

ػلی الحسبة زضیبكت ضسُ ٍ ثبهیوبًسُ ٍجِ  1395زضغس آى زض سبل  5ضطًتْبی سبذتوبًی ثتب هی ثبضس ًِ 

اظ هحل تسْیالت زضیبكتی اظ ثبًي آللب ثبظپطزاذت ضسُ است ٍ ثویِ  1396زضغس زض سِ هبِّ اٍل  85هؼبهالت 

ب هلي هعثَض هی ثبضس. ضوي ایٌٌِ گعاضش ًبضضٌبسی ضسوی هَضز استٌبز زض ایي هؼبهلِ اظ ًظط ایي تسْیالت ػیٌ

ایي حسبثطس ٍ ثبظضس زاضای اضٌبل اسبسی است ٍ ؿیط هؼتجط تلوی ضسُ است. اظْبضًظط حسبثطس ًسجت ثِ 

 ضٌبسبیی ضسُ ٍ ثِ ًسام ضطح است؟
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  ِ هَضز الق( سَز ٍظیبى ٍ تطاظًبهِ ٍ غَضت ٍ ظیبى ًوسی ّط س

 تطاظًبهِ ٍ غَضت ٍضؼیت ًوسی هططٍط -ة( سَز ٍظیبى هطزٍز

 ج( هَضَع ثِ غَضت هحسٍزیت ضسیسگی اسبسی تلوی ثب ػسم اظْبضًظط حسبثطس

 ز( هَاضز كَم غطكب زض ثٌس تبًیس هغلت زضج هی ضَز.

  جشٍّ. 243ّ  238ّ 223طثق ًکتَ  "ب" غحیح هی تاضذ،*پبسد: گعیٌِ 

ضوي هؼبهلِ اًتوبل سْبم  1395زضغس اظ سْبم(، زض ثْوي  45یٌی اظ سْبهساضاى ضطًت ثْطٍظ ) زاضًسُ   -23

ضیبلی ذَز اظ ضطًت اًػطاف زازُ ٍ هططٍط ثِ  ᴀزیگط سْبهساض ضطًت، تَاكن هی ًوبیس ًِ اظ علت ذَز ثِ 

ظ هجلؾ هعثَض ٍ ّوچٌیي ثیطتط اظ ایٌٌِ هبًسُ حسبة هعثَض توبهب ثِ ججطاى ظیبى اًجبضتِ ضطًت ًِ ثیطتط ا

هجلؾ 1395سطهبیِ اسوی ضطًت است اذتػبظ زازُ ضَز. هسیطیت ضطًت زض گعاضش گطی هبلی پبیبى سبل 

اذیط ضا زض هسوت تؼسیل ظیبى سٌَات هجل هٌؼٌس ًوَزُ است. حسبثطس ایي هَضَع ضا زض گعاضش حسبثطسی 

 چگًَِ زضج هی ًٌس؟

 ضاگطاف اظْبضًظط الق( ثٌس تبًیس هغلت ثؼس اظ پب

 ة( اًتلب ثِ زضج هَضَع زض یبززاضتْبی پیَست

 ج( زضج زض سبیط ٍهبیغ زض هسوت گعاضش گطی ثبظضسی هبًًَی 

 ثٌس اًحطاف اظ استبًساضز حسبثساضی ضطط هجل اظ اظْبضًظط ز( 

 جشٍّ. 226ّ  223طثق ًکتَ  "د" غحیح هی تاضذ،*پبسد: گعیٌِ

 "الق "زضغس ثَزُ، ضطًت  21اضظی ذبضجی عی یي سبل اذیط ًِ ثبلؾ ثط زض ًتیجِ اكعایص ًطخ ثطاثط  -24

هیلیَى ضیبل ) زض سغح اّویت( ظیبى تسؼیط هطثَط ثِ تسْیالتی ضا ًِ ثطای سبذت ٍ تٌویل زاضایی 711هجلؾ 

ّبی ضطًت زض سبلْبی هجل ثِ ثْطُ ثطزاضی ضسیسُ است ضا ثِ زلیل زضیبكت ثطای ثسّی ّبی اضظی هعثَض ًیع 

بظی ٍجَز ًساضتِ ثِ زاضایی ثبثت تٌویل ضسُ سٌَات هجل هٌظَض ًوَزُ است زض غَضت ثب اّویت ثَزى هجلؾ حل

 هعثَض، ًحَُ اًؼٌبس هَضَع زض گعاضش حسبثطسی چگًَِ است؟
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 اظْبضًظط هغلَة -ػسم زضج زض گعاضشالق( 

 اظْبضًظط هغلَة -ة( ثٌس تبًیس ثط هغلت ذبظ

 اظْبضًظط هططٍط -ج( ثٌس تحطیق هجل اظ اظْبضًظط

 اظْبضًظط هططٍط -ز( ثٌس هحسٍزیت ثِ ػلت ػسم ٍجَز حلبػ

 94آسهْى سزاسزی  14جشٍّ ّ ُوچٌیي هطاتَ سْال 223طثق ًکتَ "ج" غحیح هی تاضذ، *پبسد: گعیٌِ

 هی تاضذ کَ در اًتِای جشٍّ آّردٍ ضذٍ است. 95آسهْى سزاسزی  2ّ سْال 

اسبس تبییسیِ زضیبكتی اظ ًٍیل حوَهی اظ ٍجَز  زػبٍی حوَهی ػلیِ ، ثط ضطًت 1395حسبثطس ػولٌطز   -25

هیلیَى ضیبل ذسبضت اظ ضطًت ضرع ثبلث 911ثب ًلغ ضطًت هغلغ ضسُ ًِ ازػبی ضطًت ثطای زضیبكت هجلؾ 

ٍلی تب تبضید غسٍض گعاضش حسبثطسی  ًبضی اظ كبًتَضّبی استلبزُ ًوَزُ زض زازگبُ هَضز تبییس هطاض گطكتِ است

هیلیَى ضیبل ثبضس،  211غبزضُ اثالؽ ضسُ است، ثب كطؼ ایٌٌِ سغح اّویت زض حسبثطسی ایي ضطًت  احٌبم

 ًحَُ اًؼٌبس هَضَع زض گعاضش حسبثطس ٍ ًَع اظْبضًظط آى چگًَِ ذَاّس ثَز؟

 اظْبضًظط هغلَة -الق( ػسم زضج زض گعاضش

 اظْبضًظط هططٍط -ة( ثٌس تحطیق هجل اظ اظْبضًظط

 اظْبضًظط هغلَة -غلت ذبظج( ثٌس تبًیس ثط ه

 ز( ثٌس هحسٍزیت ثِ ػلت ػسم زستطسی ثِ ضای اظْبضًظط هططٍط

آسهْى  1جشٍّ ّ ُوچٌیي هطاتَ سْال  234ّ  232ّ  235طثق ًکتَ  "ج" غحیح هی تاضذ،*پبسد:گعیٌِ

 هی تاضذ کَ در اًتِای جشٍّ آّردٍ ضذٍ است. 96آسهْى سزاسزی  23ّ سْال  95سزاسزی 

 

 

  

  


