 -11فبصلِ سهبًی دریبفت هذارن تب اًجبم هصبحجِ ًجبیذ ثیص اس چٌذ رٍس وبری ثبضذ؟
ة)  5رٍس وبری

الف)  3رٍس وبری

د)  10رٍس وبری

ج)  7رٍس وبری

 -12وذام ًْبد سیز هتعْذ است اهىبى ارائِ خذهبت پطتیجبًی سیز سبخت دستزسی ثز خط ثبسار را فزاّن وٌذ؟
 -1وذاهیه اس گشیٌِ ّبی سیز اس ٍظبیف ضَرای عبلی ثَرس هی ثبضذ؟

الف) وبرگشار

الف) تصَیت اثشارّبی هبلی جذیذ

ة) تصَیت ثَدجِ ٍصَرتْبی هبلی سبسهبى

ج) اًتخبة اعضبی ّیئت هذیزُ سبسهبى

د) ّوِ هَارد

الف)  1/5ثزاثز

د)3ثزاثز

ج)  2/5ثزاثز

 -3هجوَع وبرهشد وسز ضذُ اس خزیذار طزف هعبهلِ چٌذ درصذ ارسش ّز هعبهلِ است؟
الف)  ./5درصذ

ة) 1درصذ

د) 3درصذ

ج) 2درصذ

ج) سبسهبى ثَرس

 -13پزداخت ٍجِ ثِ هطتزی اس چِ طزیمی اهىبى پذیز است؟
الف) پزداخت ٍجِ ًمذ ثِ هطتزی

 -2در هعبهالت ضزوتْبی ثبسار ثَرس اٍراق ثْبدار هحذٍدیت ًَسبى لیوت حق تمذم چٌذ ثزاثز سْبم پبیِ هی ثبضذ؟
ة) 2ثزاثز

ة) ضزوت ثَرس

د) ضزوت هذیزیت فٌبٍری ثَرس

ة) ٍاریش ثِ حسبة ثبًىی هطتزی

ج) اعطبی چه ثِ هطتزی

د) ّوِ هَارد

 -14ضزوتی وِ ثب سزهبیِ گذاری در ضزوت سزهبیِ پذیز جْت وست اًتفبع ،آًمذر حك رأی وست هی وٌذ وِ ثزای
وٌتزل عولیبت ضزوت ّیئت هذیزُ را اًتخبة وٌذ ٍ یب در اًتخبة اعضبی ّیئت هذیزُ هؤثز ثبضذ چِ ًبم دارد؟
د) صٌذٍق ثبسًطستگی
ج) صٌذٍق سزهبیِ گذاری
ة) ضزوت تأهیي سزهبیِ
الف) ضزوت هبدر (ّلذیٌگ)
ً- 15وبد هعبهالتی ضزوت هخبثزات ایزاى وذام است؟
ة)هخبثز
الف) لوخبثز

د) اخبثز

ج) هخبثزات

 -4جْت ٍرٍد سفبرش ثِ سبهبًِ هعبهالت ثِ وذاهیه اس اطالت سیز ًیبسهٌذین؟
الف) ًوبد هعبهالتی

ة) حجن سفبرش

د) ّوِ هَارد

ج) وذ هعبهالتی

 -5در اٍلیي رٍس ثبسگطبیی ًوبد پس اس ثزگشاری هجوع عوَهی عبدی وِ تصویوبت آى تصَیت صَرتْبی هبلی ٍ تمسین
سَد ثبضذ هحذٍدیت داهٌِ ًَسبى چگًَِ است؟
الف) تَسط سبسهبى تعییي هی ضَد

ة) ثب هحذٍدیت داهٌِ ًَسبى

ج) ثب  2ثزاثز هحذٍدیت داهٌِ ًَسبى

د) ثذٍى هحذٍدیت داهٌِ ًَسبى

ً -6وبدّبی هعبهالتی در وذام ثبسار فزا ثَرس هطوَل داهٌِ ًَسبى لیوت رٍساًِ ًوی ثبضٌذ؟
الف) ثبسار اٍل

ة) ثبسار دٍم

د) ّیچىذام

ج) ثبسار سَم

 -7وذاهیه اس اٍراق سیز در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى هعبهلِ ًوی ضَد؟
الف) سْبهی عبم

ة) سْبهی خبظ

ج) اٍراق هطبروت

د) حك تمذم

نام و نام خانوادگی و امضاء داوطلب :

درصذ داٍطلت:

نام و نام خانوادگی و امضا متصدی آزمون :

تلفي ّوزاُ:

ًتیجِ آسهَى:

اهتیبس ًوزُ

پبسخگَیی ثِ تعذاد سئَاالت

الذاهبت السم

%100
%50
%25
%0

12-15
11-10
7-9
سیز 7

لجَل
ثب راٌّوبیی
الذام اصالحی ( /فزصت هجذد ثب تغییز آسهَى )
رد

 -8توذیذ ثجت سفبرش اٍراق هطبروت ثب درخَاست  ٍ .................هَافمت  .................ثزای یه دٍرُ لبثل اجزاست.
الف) ًبضز – ثَرس

ة) ثَرسً -بضز

ج) ثبسارگزداى – وبرگشار فزٍضٌذُ

د) وبرگشار فزٍضٌذُ -ثبسارگزداى

 -9سیز سبخت دستزسی ثز خط ثبسار هَرد استفبدُ عضَ ثبیذ اس حیث وذام هَارد ثِ تأییذ سبسهبى ثزسذ؟
الف) اهٌیت

ة) حفظ اطالعبت هحزهبًِ

ج) لبثلیت فٌی

سرمایه دنیا به صورت کتبی دریافت نمودم.
د) ّوِ هَارد

 -10در صَرت رد صالحیت حزفِ ای داٍطلت عضَ ثبیذ هزاتت را حذاوثز ظزف هذت چٌذ رٍس وبری ثِ ٍی اطالع دّذ؟
الف)  2رٍس وبری

ة)  3رٍس وبری

ج)  4رٍس وبری

اینجانب  ..........................نام کاربری و کلمه عبور معامالت برخط را از کارگساری توسعه

د)  5رٍس وبری

اهضب

