
 می نیاز شبکه نوع چه به چاپگر گزاری اشتراک برای شرکت یک در -1

 باشد؟

 گیرنده سرویس/دهنده سرویس

 نظیر به نظیر

 دهنده سرویس بر مبتنی

 موارد همه

 ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو...  و c++ ، PHP نویسی برنامه زبان -2

 است؟

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 دهند؟ می بهبود را بخشی اثر چگونه اطالعات، های سیستم -3

 بهبود باعث باشند ساز مساله است ممکن که که مسائلی بینی پیش با مدبر

 .شود می اثربخشی

 این دارای است داده بهبود را خود اثربخشی و وری بهره که سازمانی

 .دهد تغییر را سازمانی رقابت روش بتواند که که باشد می پتانسیل

 بهتر های گزینه انتخاب و شرایط بررسی در مدیران به اطالعاتی ارائه با

 .کنند می کمک



 .داد انجام بیشتری کار بتوان کمتر یا منابع همان با که زمانی

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-4

 باشد؟ می شکل

 بودن روشن و صریح

 بودن خالصه

 منظم

 موارد همه

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص رد -5

 باشد؟ می زمان

 نیاز موقع به دسترسی

 بودن هنگام به

 فراوانی

 موارد همه

 است؟ داده پایگاه اصلی اجزای از یک کدام -6

 ساختار

 داده

 کاربران

 موارد همه



 تمام برای نه و است...  خاصی زمان در افراد از برخی برای فقط....  -7

 .اوقات تمام در افراد

 اطالعات – داده

 داده - اطالعات

 دانش - داده

 دانش – اطالعات

 گویند؟ می چه نشده پردازش و خام های واقعیت و ارقام آمار، به-8

 داده

 اطالعات

 دانش

 موارد همه

 تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام -9

 است؟

 علمی افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم



 تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-10

 است؟

 اداری افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 نامیده عبارتی چه با ها داده پایگاه در خانوادگی نام و نام نظیر اطالعاتی-11

 شود؟ می

 رکورد

 فیلد

 کاراکتر

 فایل

 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-12

 بازی به مربوط افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم



..........  های سیستم زیر از  تخصصی شکل یک ارتباطات سیستم زیر-13

 .کند می وصل ای رایانه های شبکه به را  رایانه سیستم که است

 ارتباطات  و  خروجی

 خروجی و پردازش

 خروجی و ورودی

 خروجی و حافظه

 باشد؟ نمی باکیفیت اطالعات های ویژگی ابعاد از گزینه کدام-14

 زمان بُعد

 مکان بُعد

 محتوا بُعد

 شکل بُعد

 ...که دهد می رخ زمانی  ها سازمان در وری بهره بهبود-15

 داد انجام بیشتری کار بتوان کمتر یا منبع همان با که

 .افتد می اتفاق کاری فرآیندهای بهبود در وری بهره بهبود

 خود اثربخشی و وری بهره اطالعات های سیستم از استفاده با که سازمانی

 .باشد می سازمانی رقابت پتانسیل دارای است داده بهبود را

 است چیزهایی دادن انجام در سازمان یک یا فرد یک توانایی به اثربخشی

 .شوند انجام باید که



 است؟ داده پایگاه اصلی اجزای از یک کدام-16

 ساختار

 داده

 کاربران

 موارد همه

 

 قرار استفاده مورد.......  برای مرجع یک عنوان به حافظه سیستم زیر-17

 .گیرد می

 ورودی سیستم زیر

 پردازش سیستم زیر

 حافظه سیستم زیر

 خروجی سیستم زیر

 این نیاز شود ارسال باید حسابداری به شرکت یک خرید بخش اطالعات-18

 است؟ نوعی  چه از شبکه به شرکت

 LAN محلی های شبکه

 WAN گسترده های شبکه

 MAN شهری های شبکه

 ج و الف



 است؟ ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو  Firefox و  chrome افزار نرم-19

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 باشد؟ نمی زیر موارد کدام اطالعاتی های سیستم در عمده فعالیت سه-20

 ورودی عنوان به سازمانی برون یا سازمانی درون منابع از را اطالعاتی

 .کند می دریافت

 نیاز مورد اطالعات تا میدهد انجام کارهایی آمده بدست اطالعات روی بر

 .شود تولید سیستم

 .دهد می قررا نظر مورد کاربر اختیار در را شده تولید اطالعات

 .دهد می قرار دیگر های سازمان اختیار در را شده تولید اطالعات

 می نامیده چه اصطالحا( نمودارها فیلم، صدا تصویر، متن،) ارتباطات در-21

 شود؟

 پیام

 اطالعات

 داده

 ب و الف



 چیست؟ ای رایانه های شبکه اصلی هدف-22

 اطالعات گذاشتن اشتراک به

 افزار نرم گذاشتن اشتراک به

 داده پایگاه گذاشتن اشتراک به

 منابع تمام گذاشتن اشتراک به

 گیری تصمیم فرایند از ای رایانه های سیستم پشتیبانی استفاده دالیل-23

 است؟ کدام

 دانش های محدودیت

 هزینه کاهش

 سازی ذخیره و پردازش در فکری های محدودیت بر آمدن فایق

 موارد همه

 و  راهبری برای...........  از ای مجموعه شامل ای رایانه  های برنامه-24

 .است افزار سخت کنترل

 ها فایل

 ها العمل دستور

 ها پردازش

 ها پوشه

 باشد؟ نمی سازمان خروجی منابع کننده دریافت جزو کدامیک-25



 سهامداران یا مالکین

 کارکنان

 جامعه

 مالی منابع

 است؟ ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو Excel افزار نرم-26

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-27

 باشد؟ نمی شکل

 بودن روشن و صریح

 بودن کامل

 بودن خالصه

 ارائه شکل

 نمود؟ کار به شروع دهه کدام در مدیریت اطالعاتی های سیستم رشته-28

1950 

1960 



1970 

1980 

 باشد؟ نمی سازمان ورودی منابع جزو مورد کدام-29

 کارکنان یا انسانی منابع

 سرمایه یا مالی منابع

 اطالعات

 سازمان فرآیندهای

 تعداد و حقوق لیست جزئیات چک، یا صورتحساب یک مبلغ و تاریخ-30

 باشند؟ می....  از هایی نمونه اند کرده عبور عوارضی از که ای نقلیه وسایل

 داده

 اطالعات

 دانش

 هیچکدام

 است؟ کدام گیری تصمیم پشتیبانی سیستم-31

MIS 

MRS 

DSS 

 ج و ب

 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-32



 مجازی واقعیت به مربوط افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-33

 است؟

 آموزشی افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 عبارتی چه با ها داده پایگاه در خانوادگی نام و نام نظیر اطالعاتی-34

 شود؟ می نامیده

 رکورد

 فیلد

 کاراکتر

 فایل

 چیست؟ گروهی تصمیمات پشتیبانی های سیستم تعریف-35



 گیرندگان تصمیم از تعدادی وسیله به یافته ساختار نیمه مسائل حل برای

 .است

 راهکار ساختار بدون و یافته ساختار نیمه مسائل در گیرندگان تصمیم به

 .دهد می ارائه

 سازمان به ها گزارش تهیه و عملیاتی های داده پردازش و ها داده یافترد

 .است

 پشتیبانی سیستم و MRS مدیریت اطالعاتی های سیستم از ترکیبی

 DSS تصمیم

 تهدید داده پایگاه مدیریت سیستم از استفاده مزایای از یک کدام-36

 شود؟ می محسوب

 سازمان از خارج از اطالعات به دستیابی برای فرصت

 ها داده سریع بازیافت

 رکوردها و ها فایل سریع شدن بروز

 مختلف منابع از متنوع های داده تجمع

 نمود؟ کار به شروع دهه کدام در مدیریت اطالعاتی های سیستم رشته-37

1950 

1960 

1970 

1980 



 می حیاتی و ضروری ها سازمان در را بودن مند شبکه که دالیلی از-38

 است؟ کدام کند

 ها داده پایگاه و افزارها نرم گذاشتن اشتراک به

 دورند هم از که سازمان کاری گروههای و افراد

 سازمان مشتریان بین ارتباطی وسیله

 ب و الف

 محیط از استفاده سازی بهینه و تکراری های داده رساندن حداقل به-39

 است؟ داده پایگاه های ویژگی از کدامیک اطالعات ذخیره های

 ساختار یک بر مبتنی و مجتمع

 متمرکز کنترل تحت

 همزمان و اشتراکی

 افزونگی حداقل

 .باشد می.............  سازمان تاسیس در اصلی عامل و وجودی علت-40

 سازمان ورودی تبدیل

 سازمان خروجی تبدیل

 سازمان رسالت

 سود کسب



 می نیاز شبکه نوع چه به چاپگر گزاری اشتراک برای شرکت یک رد-41

 باشد؟

 گیرنده سرویس/دهنده سرویس

 نظیر به نظیر

 دهنده سرویس بر مبتنی

 موارد همه

 پردازش، آوری، جمع را اطالعات که پیوسته هم به اجزای از مجموعه به-42

 سازمان کنترل و گیری تصمیم فرایند از تا کنند می توزیع و ذخیره

 گویند؟ می چه نماید پشتیبانی

 محاسباتی های سیستم

 پردازشی های سیستم

 اطالعاتی های سیستم

 گزارشاتی سیستمهای

 اطالعاتی های سیستم  های افزار نرم های پذیری آسیب از یک کدام-43

 باشد؟ می

 تشعشع

 مجاز غیر های دستیابی

 ها داده سرقت

 موارد همه



 نوع کدام جزو همراه تلفن های گوشی روی بر آندروید عامل سیستم-44

 هست؟ افزار نرم

 سیستمی افزار نرم

 کاربردی افزار نرم

 دو هر

 کدام هیج

 : از عبارتند دانش انواع-45

 مخفی-آشکار

 ضمنی-آشکار

 مخفی-ضمنی

 رسمی-آشکار

 ...که دهد می رخ زمانی  ها سازمان در وری بهره بهبود-46

 داد انجام بیشتری کار بتوان کمتر یا منبع همان با که

 .افتد می اتفاق کاری فرآیندهای بهبود در وری بهره بهبود

 خود اثربخشی و وری بهره اطالعات های سیستم از استفاده با که سازمانی

 .باشد می سازمانی رقابت پتانسیل دارای است داده بهبود را

 است چیزهایی دادن انجام در سازمان یک یا فرد یک توانایی به اثربخشی

 .شوند انجام باید که



 های سیستم توسط  شده ارائه پشتیبانی جزو زیر موارد از مورد کدام-47

 باشد؟ نمی  اطالعات

 اطالعاتی پشتیبانی

 گیری تصمیم پشتیبانی

 عملیاتی پشتیبانی

 ارتباطی پشتیبانی

 تعداد و حقوق لیست جزئیات چک، یا صورتحساب یک مبلغ و تاریخ-48

 باشند؟ می....  از هایی نمونه اند کرده عبور عوارضی از که ای نقلیه وسایل

 داده

 اطالعات

 دانش

 هیچکدام

 نوع کدام جزو همراه تلفن های گوشی روی بر آندروید عامل سیستم-49

 هست؟ افزار نرم

 سیستمی افزار نرم

 کاربردی افزار نرم

 دو هر

 کدام هیج



 است؟ ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو Excel افزار نرم-50

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 های سیستم توسط  شده ارائه پشتیبانی جزو زیر موارد از مورد کدام-51

 باشد؟ نمی  اطالعات

 اطالعاتی پشتیبانی

 گیری تصمیم پشتیبانی

 عملیاتی پشتیبانی

 ارتباطی پشتیبانی

 هاست؟ شبکه انواع از دسته کدام از اینترانت-52

 مالکیت اساس بر ها شبکه انواع از

 جغرافیایی گستره اساس بر ها شبکه انواع از

 گره اساس بر ها شبکه انواع از

 هیچکدام

 نمود؟ کار به شروع دهه کدام در مدیریت اطالعاتی های سیستم رشته-53

1950 



1960 

1970 

1980 

 6 سوال

 باشد؟ می اطالعات شده بارور و شده غنی شکل گزینه کدام-54

 داده

 اطالعات

 دانش

 آگاهی

 می نامیده چه اصطالحا( نمودارها فیلم، صدا تصویر، متن،) ارتباطات در-55

 شود؟

 پیام

 اطالعات

 داده

 ب و الف

 : از عبارتند دانش انواع-56

 مخفی-آشکار

 ضمنی-آشکار



 مخفی-ضمنی

 رسمی-آشکار

..........  های سیستم زیر از  تخصصی شکل یک ارتباطات سیستم زیر-57

 .کند می وصل ای رایانه های شبکه به را  رایانه سیستم که است

 ارتباطات  و  خروجی

 خروجی و پردازش

 خروجی و ورودی

 خروجی و حافظه

 حواس مصاحبه، طریق از مرحله کدام ها داده تبدیل فرایند در-58

 می انجام قابل...  و ها روزنامه مطالعه مدارک، و اسناد بررسی پنجگانه،

 باشد؟

 ها داده آوری جمع

 ها داده بندی طبقه

 ها داده ادغام و کردن اضافه ویرایش،

 ها داده کردن خالصه

 تعداد و حقوق لیست جزئیات چک، یا صورتحساب یک مبلغ و تاریخ-59

 باشند؟ می....  از هایی نمونه اند کرده عبور عوارضی از که ای نقلیه وسایل

 داده

 اطالعات



 دانش

 هیچکدام

 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-60

 اداری افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 می نیاز شبکه نوع چه به چاپگر گزاری اشتراک برای شرکت یک رد-61

 باشد؟

 گیرنده سرویس/دهنده سرویس

 

 نظیر به نظیر

 دهنده سرویس بر مبتنی

 موارد همه

 گویند؟ می چه مفید و شده سازماندهی و دار معنی های داده به-62

 داده

 اطالعات

 دانش



 موارد همه

 کدام کنند استفاده افزار نرم یک از بتوانند کاربران تمام اینکه برای-63

 است؟ ارتباطی های شبکه نقش

 مبادالت انجام

 اطالعات اشتنذگ اشتراک به

 سازمانی های فعالیت هماهنگی

 کاربردی های برنامه سازی استاندارد

 محیط از را خود ورودی و دارد ارتباط خود محیط با که سیستمی به-64

 .گویند می................  سیستم میگیرد بیرونی

 بسته سیستم

 باز سیستم

 برونداد سیستم

 درونداد سیستم

 عهده بر را منابع گذاشتن اشتراک به وظیفه که شبکه جزء ترینکامل-65

 دارد؟

 ارتباطی های کانال

 دهنده سرویس رایانه

 کنترل افزارهای نرم



 موارد همه

 نیاز شود ارسال باید حسابداری به شرکت یک خرید بخش اطالعات-66

 است؟ نوعی  چه از شبکه به شرکت این

 LAN محلی های شبکه

 WAN گسترده های شبکه

 MAN شهری های شبکه

 ج و الف

 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-67

 علمی افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 می نامیده چه اصطالحا( نمودارها فیلم، صدا تصویر، متن،) ارتباطات در-68

 شود؟

 پیام

 اطالعات

 داده

 ب و الف



 باشد؟ نمی سازمان ورودی منابع جزو مورد کدام-69

 کارکنان یا انسانی منابع

 سرمایه یا مالی منابع

 اطالعات

 سازمان فرآیندهای

 دهند؟ می بهبود را بخشی اثر چگونه اطالعات، های سیستم-70

 بهبود باعث باشند ساز مساله است ممکن که که مسائلی بینی پیش با مدبر

 .شود می اثربخشی

 این دارای است داده بهبود را خود اثربخشی و وری بهره که سازمانی

 .دهد تغییر را سازمانی رقابت روش بتواند که که باشد می پتانسیل

 بهتر های گزینه انتخاب و شرایط بررسی در مدیران به اطالعاتی ارائه با

 .کنند می کمک

 .داد انجام بیشتری کار بتوان کمتر یا منابع همان با که زمانی

 هاست؟ شبکه انواع از دسته کدام از اینترانت-71

 مالکیت اساس بر ها شبکه انواع از

 جغرافیایی گستره اساس بر ها شبکه انواع از

 گره اساس بر ها شبکه انواع از

 هیچکدام



 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-72

 مدیریت افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 امت پایان

 محیط از را خود ورودی و دارد ارتباط خود محیط با که سیستمی به-73

 .گویند می................  سیستم میگیرد بیرونی

 بسته سیستم

 باز سیستم

 برونداد سیستم

 درونداد سیستم

 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-74

 ای رسانه چند به مربوط افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 است؟ مناسب خالی جالی برای گزینه  کدام-75



 پردازش، ،..... سیستم زیر پنج شامل مدرن رایانه یه افزار سخت بحث در-

 .است ارتباطات و ،خروجی حافظه

 ورودی

 محاسبه

 کنترل

 دریافت

 ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو...  و c++ ، PHP نویسی برنامه زبان-76

 است؟

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 باشد؟ می اطالعات شده بارور و شده غنی شکل گزینه کدام-77

 داده

 اطالعات

 دانش

 آگاهی

 باشد؟ نمی سیستم کلی و جامع تعریف جزو زیر موارد از یک کدام-78



 .باشد می مشخص هدف دارای

 .است عناصر از منظم ای مجموعه

 .دارند ارتباط خود محیط با عناصر

 .دارد وجود تعاملی رابطه عناصر بین

 است؟ ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو  Firefox و  chrome افزار نرم-79

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 تعداد و حقوق لیست جزئیات چک، یا صورتحساب یک مبلغ و تاریخ-80

 باشند؟ می....  از هایی نمونه اند کرده عبور عوارضی از که ای نقلیه وسایل

 داده

 اطالعات

 دانش

 هیچکدام

 گیری تصمیم فرایند از ای رایانه های سیستم پشتیبانی استفاده دالیل-81

 است؟ کدام

 دانش های محدودیت



 هزینه کاهش

 سازی ذخیره و پردازش در فکری های محدودیت بر آمدن فایق

 موارد همه

 نیاز شود ارسال باید حسابداری به شرکت یک خرید بخش اطالعات-82

 است؟ نوعی  چه از شبکه به شرکت این

 LAN محلی های شبکه

 WAN گسترده های شبکه

 MAN شهری های شبکه

 ج و الف

 باشد؟ نمی زیر موارد کدام اطالعاتی های سیستم در عمده فعالیت سه-83

 ورودی عنوان به سازمانی برون یا سازمانی درون منابع از را اطالعاتی

 .کند می دریافت

 نیاز مورد اطالعات تا میدهد انجام کارهایی آمده بدست اطالعات روی بر

 .شود تولید سیستم

 .دهد می قررا نظر مورد کاربر اختیار در را شده تولید اطالعات

 .دهد می قرار دیگر های سازمان اختیار در را شده تولید اطالعات

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-84

 باشد؟ می محتوا

 بود روشن و صریح



 بودن خالصه

 منظم

 هیچکدام

 بین مناسب شکل به اطالعات مرحله کدام در ها داده تبدیل فرایند در-85

 شوند؟ می پخش مناسب افراد

 ها داده کردن خالصه

 ها داده سازی ذخیره

 ها داده بازیافت

 ها داده توزیع

 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-86

 اداری افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 اطالعاتی های سیستم  های افزار نرم های پذیری آسیب از یک کدام-87

 باشد؟ می

 تشعشع

 مجاز غیر های دستیابی



 ها داده سرقت

 موارد همه

 .باشد می.............  سازمان تاسیس در اصلی عامل و وجودی علت-88

 سازمان ورودی تبدیل

 سازمان خروجی تبدیل

 سازمان رسالت

 سود کسب

 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-89

 مدیریت افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 کدام کنند استفاده افزار نرم یک از بتوانند کاربران تمام اینکه برای-90

 است؟ ارتباطی های شبکه نقش

 مبادالت انجام

 اطالعات گزاشتن اشتراک به

 سازمانی های فعالیت هماهنگی

 کاربردی های برنامه سازی استاندارد



 است؟ تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-91

 ای رسانه چند به مربوط افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 نوع کدام جزو همراه تلفن های گوشی روی بر آندروید عامل سیستم-92

 هست؟ افزار نرم

 سیستمی افزار نرم

 کاربردی افزار نرم

 دو هر

 کدام هیج

 باشد؟ می اطالعات شده بارور و شده غنی شکل گزینه امکد-93

 داده

 اطالعات

 دانش

 آگاهی

 است؟ ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو Excel افزار نرم-94

 سیستم مدیریت برنامه



 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 دهند؟ می بهبود را بخشی اثر چگونه اطالعات، های سیستم-95

 بهبود باعث باشند ساز مساله است ممکن که که مسائلی بینی پیش با مدبر

 .شود می اثربخشی

 این دارای است داده بهبود را خود اثربخشی و وری بهره که سازمانی

 .دهد تغییر را سازمانی رقابت روش بتواند که که باشد می پتانسیل

 بهتر های گزینه انتخاب و شرایط بررسی در مدیران به اطالعاتی ارائه با

 .کنند می کمک

 .داد انجام بیشتری کار بتوان کمتر یا منابع همان با که زمانی

 است؟ تر صحیح RAM حافظه مورد در تعریف کدام -96

 .است تصادفی حافظه نوع این به دستیابی روش

 .شود می استفاده رایانه اولیه اندازی راه برای

 .شود می استفاده ها داده ذخیره برای

 .است خواندنی فقط

 بین مناسب شکل به اطالعات مرحله کدام در ها داده تبدیل فرایند در-97

 شوند؟ می پخش مناسب افراد

 ها داده کردن خالصه



 ها داده سازی ذخیره

 ها داده بازیافت

 ها داده توزیع

 گرفت؟ شکل اداری نظام از دوره کدام 1950از-98

 مهندسی قدرت دوره

 شدن ماشینی دوره

 کردن خودکار دوره

 ج و ب

 باشد؟ نمی سازمان ورودی منابع جزو مورد کدام-99

 کارکنان یا انسانی منابع

 سرمایه یا مالی منابع

 اطالعات

 سازمان فرآیندهای

 باشد؟ می دور راه از ارتباطات اصلی اجزای-100

 پیام فرستنده

 پیام گیرنده

 ارتباطی پیام

 موارد همه



 است؟ ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو  word فزارنرم ا-101

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو...  و c++ ، PHP نویسی برنامه زبان-102

 است؟

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 است؟ داده پایگاه اصلی اجزای از یک کدام-103

 ساختار

 داده

 کاربران

 موارد همه

 اطالعاتی های سیستم  های افزار نرم های پذیری آسیب از یک کدام-104

 باشد؟ می



 تشعشع

 مجاز غیر های دستیابی

 ها داده سرقت

 موارد همه

 باشد؟ می سازمان ورودی منابع جزو مورد کدام-105

 خام مواد

 سازمان فرآیندهای

 گزارشات

 خدمات و کاال

 .شود می تقسیم...............  و...........  بخش دو به سازمان عملیت-106

 پشتیبانی وظایف - روزمره وظایف

 پشتیبانی وظایف – اصلی وظایف

 اصلی وظایف – فرعی وظایف

 انبارداری  - تدارکات

 قرار استفاده مورد.......  برای مرجع یک عنوان به حافظه سیستم زیر-107

 .گیرد می

 ورودی سیستم زیر

 پردازش سیستم زیر



 حافظه سیستم زیر

 خروجی سیستم زیر

 نوع کدام جزو همراه تلفن های گوشی روی بر آندروید عامل سیستم-108

 هست؟ افزار نرم

 سیستمی افزار نرم

 کاربردی افزار نرم

 دو هر

 کدام هیج

 تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-109

 است؟

 ای رسانه چند به مربوط افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 ...که دهد می رخ زمانی  ها سازمان در وری بهره بهبود-110

 داد انجام بیشتری کار بتوان کمتر یا منبع همان با که

 .افتد می اتفاق کاری فرآیندهای بهبود در وری بهره بهبود



 خود اثربخشی و وری بهره اطالعات های سیستم از استفاده با که سازمانی

 .باشد می سازمانی رقابت پتانسیل دارای است داده بهبود را

 است چیزهایی دادن انجام در سازمان یک یا فرد یک توانایی به اثربخشی

 .شوند انجام باید که

 تعداد و حقوق لیست جزئیات چک، یا صورتحساب یک مبلغ و تاریخ-111

 باشند؟ می....  از هایی نمونه اند کرده عبور عوارضی از که ای نقلیه وسایل

 داده

 اطالعات

 دانش

 هیچکدام

 کدام کنند استفاده افزار نرم یک از بتوانند کاربران تمام اینکه برای-112

 است؟ ارتباطی های شبکه نقش

 مبادالت انجام

 اطالعات گزاشتن اشتراک به

 سازمانی های فعالیت هماهنگی

 کاربردی های برنامه سازی استاندارد

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-113

 باشد؟ می زمان

 نیاز موقع به دسترسی



 بودن هنگام به

 فراوانی

 موارد همه

 گیری تصمیم فرایند از ای رایانه های سیستم پشتیبانی استفاده دالیل-114

 است؟ کدام

 دانش های محدودیت

 هزینه کاهش

 سازی ذخیره و پردازش در فکری های محدودیت بر آمدن فایق

 موارد همه

 تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-115

 است؟

 آموزشی افزارهای نرم

 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-116

 باشد؟ می محتوا

 صحت



 بودن مربوط

 بودن مختصر

 موارد همه

 است؟ مناسب خالی جالی برای گزینه  کدام-117

 پردازش، ،..... سیستم زیر پنج شامل مدرن رایانه یه افزار سخت بحث در

 .است ارتباطات و ،خروجی حافظه

 ورودی

 محاسبه

 کنترل

 دریافت

 دارد؟ نام چه گروهها و افراد با اطالعات تبادل رایندف-118

 ها داده

 ارتباطات

 اطالعات

 فرایند

 تخصصی کاربردی های افزار نرم جزو زیر های گزینه از یک کدام-119

 است؟

 مصنوعی هوش به مربوط افزارهای نرم



 پرداز واژه افزار نرم

 گسترده صفحه افزار نرم

 الکترونیک پست افزار نرم

 اطالعاتی های سیستم  های افزار نرم های پذیری آسیب از یک دامک-120

 باشد؟ می

 تشعشع

 مجاز غیر های دستیابی

 ها داده سرقت

 موارد همه

 عبارتی چه با ها داده پایگاه در خانوادگی نام و نام نظیر اطالعاتی-121

 شود؟ می نامیده

 رکورد

 فیلد

 کاراکتر

 فایل

 دهند؟ می بهبود را بخشی اثر چگونه اطالعات، های سیستم-122

 بهبود باعث باشند ساز مساله است ممکن که که مسائلی بینی پیش با مدبر

 .شود می اثربخشی



 این دارای است داده بهبود را خود اثربخشی و وری بهره که سازمانی

 .دهد تغییر را سازمانی رقابت روش بتواند که که باشد می پتانسیل

 بهتر های گزینه انتخاب و شرایط بررسی در مدیران به اطالعاتی ارائه با

 .کنند می کمک

 .داد انجام بیشتری کار بتوان کمتر یا منابع همان با که زمانی

 چیست؟ گروهی تصمیمات پشتیبانی های سیستم تعریف-123

 گیرندگان تصمیم از تعدادی وسیله به یافته ساختار نیمه مسائل حل برای

 .است

 راهکار ساختار بدون و یافته ساختار نیمه مسائل در گیرندگان تصمیم به

 .دهد می ارائه

 سازمان به ها گزارش تهیه و عملیاتی های داده پردازش و ها داده دیافت

 .است

 پشتیبانی سیستم و MRS مدیریت اطالعاتی های سیستم از ترکیبی

 DSS تصمیم

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-124

 باشد؟ می شکل

 بودن روشن و صریح

 بودن خالصه

 منظم



 موارد همه

 باشد؟ نمی باکیفیت اطالعات های ویژگی ابعاد از گزینه کدام-125

 زمان بُعد

 مکان بُعد

 محتوا بُعد

 شکل بُعد

 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-126

 باشد؟ نمی محتوا

 صحت

 بودن مربوط

 منظم

 عملکرد

 باشد؟ نمی اطالعاتی های سیستم از استفاده مزایای جزو مورد کدام-127

 عملیاتی بهبود

 رقابتی بهبود

 وری بهره بهبود

 بخشی اثر بهبود



 بعد به مرتبط گزینه کدام باکیفیت، اطالعات های ویژگی خصوص در-128

 باشد؟ می محتوا

 بودن وشنر و صریح

 بودن خالصه

 منظم

 کامل بودن

 رایانه افزار نرم نوع کدام جزو...  و c++ ، PHP نویسی برنامه بانهیچ-129

 است؟ ای

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

 منظوره همه های برنامه

 تهدید داده پایگاه مدیریت سیستم از استفاده مزایای از یک کدام-130

 شود؟ می محسوب

 سازمان از خارج از اطالعات به دستیابی برای فرصت

 ها داده سریع بازیافت

 رکوردها و ها فایل سریع شدن بروز

 مختلف منابع از متنوع های داده تجمع



 آوری، جمع را اطالعات که پیوسته هم به اجزای از مجموعه به-131

 کنترل و گیری تصمیم فرایند از تا کنند می توزیع و ذخیره پردازش،

 گویند؟ می چه نماید پشتیبانی سازمان

 محاسباتی های سیستم

 پردازشی های سیستم

 اطالعاتی های سیستم

 گزارشاتی سیستمهای

 ای رایانه افزار نرم نوع کدام جزو  Firefox و  chrome افزار نرم-132

 است؟

 سیستم مدیریت برنامه

 سیستم  توسعه برنامه

 تخصصی های برنامه

  منظوره همه های برنامه

 


