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دإطيبٙ ػَُ٘ پضضني ٗ خذّبت ثٜذاضتي دسّبٕي مشّبٕطبٙ 

 ّؼبٕٗت اّ٘س ثٜذاضتي

 

  تنْيٌ چل ٍيست ٕح٘ٙ   اٍؼٌْدست٘س

اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي تٍ٘يذي 

 

 

: تٜيٚ ضذٙ دس 

 ٗاحذ آّ٘صش سالّت  
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 (ثشٗض٘س / پْفَت  )ٕح٘ٙ تنْيٌ چل ٍيست اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي تٍ٘يذي 
فشآيٖذ پيص سسبٕٚ ي ،  ) ػٖ٘آ اغَي  مٚ ضبٌّ 4ثشٗض٘س ،اص / چل ٍيست اسصيبثي سسبٕٚ آّ٘صضي تٍ٘يذ ضذٙ ثب ت٘جٚ ثٚ ٕ٘ع سسبٕٚ اص قسْتٜبي ّختَفي تطنيٌ ضذٙ است س٘االت چل ٍيست اسصضيبثي پْفَت 

ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د ،  ) صيش ػٖ٘آ 4ّيجبضذ  ، ٗ ٛش ػٖ٘آ اص چٖذ صيش ػٖ٘آ تطنيٌ ىشديذٙ است  ػٖ٘آ اغَي فشآيٖذ  پيص سسبٕٚ اي ضبٌّ   (ثشٗض٘س ، اجشاي پْفَت ، اسصيبثي پْفَت / ّطخػبت  پْفَت 

، ػٖ٘آ ٛبي اغَي اجشاي پْفَت ٗ اسصيبثي داساي صيش  (ّحت٘ي پْفَت ٗ سبختبس پْفَت  ) صيش ػٖ٘آ 2ٗ ّطخػبت پْفَت ٗ ثشٗض٘س اص   (ّذاخَٚ / تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي ، ضٖبسبيي ّخبعجئ ، إتخبة سسبٕٚ 

خيش ّيجبضذ  مٚ دس غ٘ست پبسخ  ّثجت ، سبيش آيتْٜب  ثشسسي  ٗ  اّتيبص دٛي / پبسخ ثٚ اٍٗئ س٘اً  صيش ػٖ٘آ تؼشيف ضذٙ ثػ٘ست ثَي. ٛش صيش ػٖ٘آ  ضبٌّ آيتْٜبي ّشث٘ط ثٚ خ٘د ّي ثبضٖذ.  ػٖ٘آ ْٕي ثبضٖذ 

ٕح٘ٙ اّتيبص دٛي  ثٚ ٛش آيتِ ت٘سظ اػضبي مْيتٚ ثش اسبس ّقيبس . ّيطٕ٘ذ ٗدس غ٘ست ّٖفي ث٘دٓ ج٘اة ، ّي ثبيست ّذاسك ٗ ّستٖذات ّشث٘عٚ  ت٘سظ فشد يب ٗاحذ تٜيٚ مٖٖذٙ جْغ آٗسي ٗ اسائٚ ىشدد  

پيص ّذاخَٚ / ّي ثبضذ  ٛش ػٖ٘آ اغَي ٗ صيش ػٖ٘آ آٓ داساي  ٗصٓ ّي ثبضذ ٗصٓ ػٖ٘آ ٛبي اغَي فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي  ( خيَي مِ 1 – مِ 2 – ّت٘سظ 3 – صيبد 4 – ثٚ ّؼٖي خيَي صيبد 5اّتيبص   )ٍينشت 

دس پبيبٓ ٛش صيش .است   ْٛچٖئ  ثٚ ٛش آيتِ ّ٘سد ثشسسي دس ٛش صيش ػٖ٘آ ،  ثب ت٘جٚ ثٚ اْٛيت س٘اً ٗصٓ  دادٙ ضذٙ است    ( 15) ٗ اسصيبثي پْفَت   ( 15) ، اجشاي پْفَت  ( 40) ، ّطخػبت پْفَت  ( 30 )اي 

.   ػٖ٘آ ٗ ػٖ٘آ اغَي  سديفي جٜت ّجْ٘ػٚ اّتيبص إٜٓب دس ٕظش ىشفتٚ ضذٙ است 

 دس ثشسسي ٛش صيش ػٖ٘آ ٗ آيتِ ٛبي آٓ  اثتذا ت٘سظ ٛش يل اص  اػضبء مْيتٚ اّتيبص دٛي ّيط٘د ٗ سپس ّيبٕيئ اّتيبصات دس ست٘ٓ ٗ خبٕٚ ّشث٘ط ثجت ّي ىشدد ّيبٕيئ اّتيبصات اػضبء  دس :ٕح٘ٙ ّحبسجٚ اّتيبص 

ّجْ٘ػٚ . تقسيِ ّي مٖيِ  100جٜت ّحبسجٚ ّجْ٘ػٚ اّتيبص صيش ػٖ٘آ،  اّتيبص ٕٜبيي آيتِ ٛبي آٓ  سا جْغ ٗ  دس ٗصٓ صيش ػٖ٘آ ّشث٘عٚ  ضشة ٗ ثش .  ٗصٓ آٓ ضشة ٗ دس ست٘ٓ اّتيبص ٕٜبيي ٕ٘ضتٚ ّي ض٘د 

.   ثذست ّي آيذ  اّتيبص مَي سسبٕٚ  ثب جْغ اّتيبص چٜب س ػٖ٘آ اغَي فشآيٖذ  ثذست خ٘اٛذ آّذ 100اّتيبصات ٛش فشآيٖذ ٕيض اص حبغٌ ضشة ٗصٓ فشآيٖذ  دس ّجْ٘ػٚ اّتيبصات صيش ػٖ٘آ ٛبي ّشث٘عٚ ،  ثخص ثش 

حذامثش اّتيبص ّتؼَق ثٚ آٓ مْتش % 80حذامثش اّتيبص آٓ خ٘اٛذ ث٘د ٗ حذاقٌ اّتيبص ٛش مذاُ اص ػٖبٗئ اغَي فشآيٖذٛبي ٕيض ْٕي ثبيست اص % 70الصُ ثٚ رمش است حذاقٌ اّتيبص ّ٘سد قجً٘ دس ٛش صيش ػٖ٘آ 

ثبضذ  
: پيص ّذاخَٚ اي / فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي 

.  دس ٕظش ىشفتٚ ضذٙ است 20 ٗ إتخبة سسبٕٚ 25 ،  ضٖبسبيي ّخبعجي25ٔ  ، س٘االت تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي30 صيش ػٖ٘آ تقسيِ ّي ىشدد مٚ ثٚ تشتيت  ٗصٓ ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د4ائ ػٖ٘آ  اغَي ثٚ 

ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د  - اٍف

دس ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د ثٚ تحَيٌ ّطنٌ،  ّحيظ ٗ ّخبعت ثب ت٘جٚ ثٚ آّبس ٗ اسقبُ   ٗ ضبخػٜبي ّ٘ج٘د پشداختٚ ّي ض٘د  الصُ است ّذاسك ٗ ّستٖذات ّشث٘ط ثٚ ائ فؼبٍيتٜب ّ٘سد ثشسسي قشاسىيشد ثشسسي 

ثش اسبس ّقيبس ٍينشت ثٚ ٛش آيتِ  ، اّتيبص ّ٘سد ٕظش  ( ٕفش 8دس ّؼبٕٗت ثٜذاضتي  )اػضبء مْيتٚ .   آيتِ غ٘ست ّيييشد  مٚ ٗصٓ ٛش س٘اً دس ّقبثٌ آٓ دس ست٘ٓ ّش ث٘عٚ  ثجت ىشديذٙ 4ٗضؼيت ّ٘ج٘د ثب ثشسسي 

.  خ٘د سا ثب ت٘جٚ ثٚ ثشسسي ّستٖذات  دسج ّي ْٕبيٖذ ، سپس ّيبٕيئ اّتيبص ٛش آيتِ دس ست٘ٓ ّشث٘عٚ ثجت ٗ دس ٗصٓ س٘اً ضشة ٗ اّتيبص ٕٜبيي آٓ ّحبسجٚ ّي ىشدد 

 ّؼيبسٛب ٗ س٘االت
ٗصٓ ٛش 

 س٘اً

ّيبٕيئ  اّتيبصدٛي اػضبي مْيتٚ

 اّتيبص اػضب
 اّتيبص ٕٜبيي

1 2 3 4 5 6 7 8 

                       پيص ّذاخَٚ اي/ فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي

                       (ٕيبص سٖجي)ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د:اٍف

                       .دس دستشس ّي ثبضذ؟  دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ (ٕيبص سٖجي)آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د-1

A1  A2  A3  A4  A5 A6  A7  A8  A  A 40 ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت ثشسسي ضذٙ است؟ (ثشٗص/ضي٘ع)دس ّغبٍؼٚ إجبُ ضذٙ تب چٚ حذ ٗسؼت-2  40 

B 1 B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8   B B 30 اْٛيت ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-3  30 

C1  C2  C3  C4  C5   C6  C7 C8   C C 30 جْؼيت تحت تبثيش ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-4  30 

 *                   30 (ٕيبص سٖجي)ّجْ٘ع اّتيبص ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د

*
100

30


D
                    D=       303040  CBA                                 B=

N

BBBBBBBB 87654321 
        C=

N

CCCCCCCC 87654321 
      

A=
N

AAAAAAAA 87654321 
         N=  ٚتؼذاد اػضبء مْيت
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تذٍيي اّذاف آهَسضي - ب  

 آيتن هَرد تزرسي قزار هي گيزد تِ جشء سَال اٍل كِ تصَرت تلي ٍ خيز پاسخ دادُ هيطَد 5 هيثاضذ در ايي سيز ػٌَاى 25ٍسى اختصاظ يافتِ تِ ايي سيز ػٌَاى .  پاسخ سَاالت ايي سيز ػٌَاى ، تا ارسياتي اّذاف آهَسضي تذٍيي ضذُ صَرت هيگيزد

 . ًحَُ هحاسثِ اهتياسات ايي سيز ػٌَاى ًيش هطاتِ هَرد قلثي است . چْار سَال تؼذي ّز كذام داراي ٍسى  است كِ  تا تزرسي هستٌذات هزتَطِ تَسط ّز يك اس اػضاء كويتِ اهتياس دّي هي ضَد 

                       تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي : ة

                       .آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي دس دستشس ّي ثبضذ؟ دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ-1

                     20 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ دستشسي ٛستٖذ؟-2

                     30 تفنيل ضذٙ إذ؟ (ضبٌّ تؼيئ ٕ٘ع تغييش،ّذت صّبٓ الصُ جٜت ايجبد آٓ ٗ جْؼيت ٛذف )اٛذاف تب چٚ حذ ثٚ اٛذاف جضيي -3

                     25 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ إذاصٙ ىيشي ٛستٖذ؟-4

                     25 آيب اٛذاف ثش اسبس ّطنٌ ضٖبسبيي ضذٙ ، اٍٗ٘يت ثٖذي ضذٙ إذ؟-5

  *                   25 ّجْ٘ع اّتيبص تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي 

 ضٌاسايي هخاطثيي - ج
سَاالت  ضٌاسايي هخاطثيي تِ جشء سَال اٍل كِ تصَرت تلي ٍ خيز پاسخ دادُ هيطَد تا چْار سَال  كِ ّز كذام داراي ٍسى خاصي است تا تزرسي هستٌذات هزتَطِ تَسط ّز يك .   ضٌاسايي هخاطة اس اّويت ٍ جايگاُ  ٍيژُ اي تزخَردار هيثاضذ 

  هيثاضذ 25ًحَُ هحاسثِ اهتياسات ايي سيز ػٌَاى ًيش هطاتِ هَرد قلثي است ٍسى اختصاظ يافتِ تِ ايي سيز ػٌَاى . اس اػضاء كويتِ اهتياس دّي هي ضَد 

                       ضٖبسبيي ّخبعجئ:ج

                       .ّذاخَٚ ٗج٘د داسٕذ؟  دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ/آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات ّطخع مشدٓ ّخبعجبٓ سسبٕٚ-1

                     25 خػ٘غيبت دّ٘ىشافيل ّخبعجبٓ ضبٌّ سٔ،جٖس،ضغٌ،سغح س٘اد تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-2

                     25 خػ٘غيبت فشٖٛيي ّخبعجبٓ ضبٌّ صثبٓ،ّزٛت ٗ قّ٘يت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-3

                     25 خػ٘غيبت سفتبسي،سٗإطٖبختي ّخبعجبٓ ضبٌّ ػبدات ٗ سفتبس،ٕيشش ٗ دإص تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-4

                     25 ٕيبصٛبي آّ٘صضي ّخبعجبٓ تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-5

 *                   25 ّجْ٘ع اّتيبص ضٖبسبيي ّخبعجئ

هذاخلِ  /اًتخاب رساًِ - د
ًحَُ اهتياس دّي ٍ هحاسثِ هجوَػِ اهتياسات .  در ٍاقغ تٌاسة ًَع رساًِ اًتخاتي تا سايز سيز ػٌَاى ّا هَرد ارسياتي قزار هيگيزد  هيثاضذ 20 آيتن تا ٍسًْاي هتفاٍت هَرد ارسياتي قزار هيگيزد ٍسى  اختصاظ يافتِ تِ ايي سيز ػٌَاى  5در اًتخاب رساًِ 

.  هطاتِ هَرد قثلي است 
                       ّذاخَٚ/إتخبة سسبٕٚ : د

                     30 ؟(اسصيبثي سسبٕٚ ّٖبست ٗ دس دستشس قجَي)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ضشٗست داسد/تٍ٘يذ سسبٕٚ-1

                     15 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب اٛذاف آّ٘صضي تٖبست داسد؟/ٕ٘ع سسبٕٚ-2

                     20 تٖبست داسد؟ (...پيچيذىي،فشُ ٗ حسبسيت ٗ)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب عجيؼت پيبُ / ٕ٘ع سسبٕٚ-3

                     15 تٖبست داسد؟ (سٔ،جٖس،سغح س٘اد،صثبٓ)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت ّخبعجبٓ/ٕ٘ع سسبٕٚ-4

                     20 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب ث٘دجٚ ٗ ّٖبثغ ّ٘ج٘د تٖبست داسد؟/ٕ٘ع سسبٕٚ-5

                     20 ّذاخَٚ/ّجْ٘ع اّتيبص إتخبة سسبٕٚ 

  *                   30 پيص ّذاخَٚ اي/ّجْ٘ع اّتيبص فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي
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* پيص ّذاخَٚ اي اص حبغٌ ضشة ّجْ٘ػٚ اّتيبص ات  ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د ، تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي ، ضٖبسبيي ّخبعجئ ٗ إتخبة سسبٕٚ مٚ ثب ػالّت / ّجْ٘ػٚ اّتيبص  فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي 

.  ثذست ّي آيذ   ( 30 )ّطخع ضذٙ  دس ٗصٓ ّشث٘ط ثٚ فشآيٖذ  
: ثشٗض٘س / ّطخػبت پْفَت 

. سبختبس پْفَت  تقسيِ ّي ىشدد - ثشٗض٘س ة/  ّحت٘اي پْفَت –ػٖ٘آ اغَي ّطخػبت پْفَت ثٚ دٗ صيش ػٖ٘آ اٍف 

:  ثشٗض٘س /  ّحت٘اي پْفَت –اٍف 

 دس صيش ػٖ٘آ ّحت٘اي پْفَت آيتْٜبي دقت ، ػذُ تٖبقض ٗ ينپبسچيي ، ضفبفيت ، ّٖبسجت داضتٔ، جزاثيت ، خالقيت ، ّقجٍ٘يت  ّ٘سد اسصيبثي قشاس ّيييشد مٚ ٛش آيتِ ٕيض ثب س٘االت ّختع ثٚ  

  ّي ثبضذ  دس ائ ػٖ٘آ ثب ت٘جٚ ثٚ اْٛيت ّ٘ض٘ع ّجْ٘ع  ٗصٓ ٛبي اختػبظ يبفتٚ ثٚ ٛشصيش ػٖ٘آ ٗ آيتْٜبي ّ٘سد 100 اص 40ٗصٓ اختػبظ يبفتٚ ثٚ ائ صيش ػٖ٘آ . خ٘د تنْيٌ ّييشدد 

.   ٕح٘ٙ ّحبسجٚ آٓ ٕيض  ْٛبٕٖذ ّ٘اسد قجَي است .  ّي ثبضذ  ٗصٓ مَي ٛش آيتِ دس ّقبثٌ آٓ دس خبٕٚ ّشث٘ط  ٕ٘ضتٚ ضذٙ است  100اسصيبثي إٜٓب 
                       ثشٗض٘س/ّطخػبت پْفَت

                       ثشٗض٘س/ّحت٘اي پْفَت: اٍف 

                     15 (Accuracy)دقت

                     50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص اػتجبس ػَْي ثشخ٘سداس است؟/ّحت٘اي پْفَت-1

                     50 تب چٚ حذ سػبيت ضذٙ است؟(آيئ ٕيبسش/دست٘س صثبٓ/اص ٕظشاّالء)دقت دس ٕيبسش ػجبسات-2

                     10 (Consistency)ػذُ تٖبقض ٗ ينپبسچيي

                     60 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص ينپبسچيي ثشخ٘سداس است؟/ّحت٘اي پْفَت-1

                     40 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب اعالػبت ثٚ دست آّذٙ اص دييش ّٖبثغ ْٛبٖٛو است؟/ّحت٘اي پْفَت-2

                     15 (clearity)ضفبفيت

                     50 پيبُ تب چٚ حذ سبدٙ ثيبٓ ضذٙ است؟-1

                     50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص اغغالحبت پيچيذٙ ػَْي ٗ تخػػي پشٛيض ضذٙ است؟/دس ّتٔ پيبُ پْفَت-2

                     15 (Relevancy)ّٖبسجت داضتٔ

                     25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت دّ٘ىشافيل  ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-1

                     25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت فشٖٛيي ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-2

                     25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت سفتبسي ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-3

                     25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت  سٗإطٖبختي ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-4

                     15 (Appealing)جزاثيت

                     50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ جزاة ٗ جَت ت٘جٚ مٖٖذٙ ّي ثبضذ؟/ّحت٘اي پْفَت -1

                     50 استفبدٙ ضذٙ است؟ (ّبٕٖذ ػنس،عشاحي،جذاًٗ)ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص اّنبٕبت ثػشي/دس ّحت٘اي پْفَت-2

                     15 (Creativity)خالقيت

                     50 ثشٗض٘سحبضش تب چٚ حذ اص ٕظش ّحت٘ا ثب ْٕٕ٘ٚ ٛبي ّطبثٚ ّتفبٗت است؟/پْفَت- 1

                     50 ثشٗض٘سحبضش تب چٚ حذ خالقيت ٗ ٕ٘آٗسي ثٚ مبس سفتٚ  است؟/دس ّحت٘اي پْفَت- 2

                     15 (Credibility)ّقجٍ٘يت

                     50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص ٕظش ّخبعجبٓ ّقجً٘ ّي ثبضذ؟/ٕ٘يسٖذىبٓ پْفَت-1

                     50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص ٕظش ّخبعجبٓ ّقجً٘ ّي ثبضذ؟/اسائٚ دٖٛذىبٓ پْفَت-2

                     40 ثشض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص ّحت٘اي پْفَت

در تزرسي آيتن دقت ،  تِ اػتثار ًَيسٌذگاى ٍ ٍيزاستاراى ٍ هٌاتغ هَرد استفادُ ، ٍجَد ٍ ػذم ٍجَد تٌاقض ٍ يكپارچگي هحتَي پوفلت آى تَجِ هيطَد ّوچٌيي در صَرت استفادُ اس كلوات تخصصي ٍ ػلوي  ًا هاًَس تزاي 

.گزٍُ ّذف  اهتياس كوتزي تِ پوفلت تؼلق خَاّذ گزفت 
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: ساختار پوفلت - ب

تا سَاالت هزتَطِ تِ ّز آيتن هَرد ارسياتي قزار  ( 20) ٍ كيفيت پوفلت تا ٍسى  ( 30) ، هتي پوفلت تا ٍسى  ( 50 )در ايي سيز ػٌَاى آيتوْاي طزاحي پوفلت تا ٍسى .   اهتياس هيثاضذ 100 اس 60ٍسى اختصاظ يافتِ تِ ايي سيز ػٌَاى   

 3در هتي پوفلت ، خَاًا ٍ سيثا تَدى فًَت ّا ارسياتي هي گزدد هؼوَال در هتي پوفلت ٍ تزٍضَر تيص اس . در ارسياتي ساختار پوفلت تِ خالقيت ٍ ًَآٍري صَرت گزفتِ ٍ ظاّز آى در جذب هخاطة پزداختِ هي ضَد . هيگيزد 

 .ًَع فًَت هتفاٍت ًثايذ تكار رفتِ تاضذ 

                       ثشٗض٘س/ سبختبس پْفَت. ة

                     50 ثشٗض٘س/عشاحي پْفَت

                     20 ٕ٘آٗسي ثنبس سفتٚ است؟/ثشٗض٘س تب چٚ حذ خالقيت/دس عشاحي پْفَت-1

                     25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اغً٘ صيجبيي ضٖبختي سػبيت ضذٙ است؟/دس عشاحي پْفَت-2

                     25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ جزاة است؟/عشاحي پْفَت-3

                     10 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب حجِ ّغبٍت ّتٖبست است؟/قغغ ٗ تؼذاد غفحبت پْفَت-4

                     10 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ْٛبٖٛو ث٘دٙ ٗ ثب ّحت٘اي آٓ ّتٖبست است؟/سٕيٜبي ثنبس سفتٚ دس پْفَت-5

                     10 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب ّحت٘اي آٓ ّتٖبست است؟/ثنبس سفتٚ دس پْفَت (Background)پس صّيٖٚ -6

                     30 ثشٗض٘س/ّتٔ پْفَت

                     15 ثشٗض٘س تب چٚ حذ خ٘إب ٛستٖذ؟/فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ پْفَت-1

                     15 ( فٕ٘ت ّتفبٗت3حذامثش )ثشٗض٘س ّٖبست است؟/آيب تؼذاد فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ پْفَت-2

                     15 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب اْٛيت جْالت استجبط داسد؟/دس ّتٔ پْفَت(ٗ ٕيض استفبدٙ اص فٕ٘ت ٛبي دسضت ٗ ايتبٍيل)إذاصٙ فٕ٘ت ٛب-3

                     15 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/مبدسثٖذي ٗ غفحٚ آسايي ّتٔ پْفَت-4

                     15 فضبي اختػبظ يبفتٚ ثٚ ّتٔ،اجضاي ىشافيني ٗ فضبي خبٍي تب چٚ حذ ْٛبٖٛيي ّي ثبضذ؟-5

                     15 ثشٗض٘س حبٗي ّٖبثغ ّغبٍت ّي ثبضذ؟/آيب ّتٔ پْفَت-6

                     10 ّي ثبضذ؟ (،پبييبٙ اعالع سسبٕي ايٖتشٕتيe mailاػِ اص آدسس پستي،تَفٔ،)ثشٗض٘س حبٗي اعالػبت تْبس ٗ پيييشي ّخبعجئ/آيب ّتٔ پْفَت-7

                     20 ميفيت تٍ٘يذ

                     25 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/ميفيت مبغز ثنبس سفتٚ دس پْفَت-1

                     25 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/ميفيت تب خ٘سدٓ پْفَت-2

                     50 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/ميفيت چبح پْفَت-3

                     60 ثشٗض٘س/ ّجْ٘ع اّتيبص سبختبس پْفَت

                     40 ثشٗض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص ّطخػبت پْفَت
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:  اجشاي پْفَت 

.   ّيجبضذ100  اص 10ٗصٓ اختػبظ يبفتٚ ثٚ ائ قسْت .  س٘اً تٖبست تؼذاد سسبٕٚ  ثب ىشٗٙ ٛذف ّ٘سد ٕظش ، ّنبٓ ٗ صّبٓ ت٘صيغ آٓ سا  ّ٘سد اسصيبثي قشاس ّيذٛذ 3ائ ػٖ٘آ  ثب 

   ثشٗض٘س/اجشاي پْفَت
                    

 40 ثشٗض٘س ثب تؼذاد ّخبعجئ ّ٘سد ٕظش ّتٖبست است؟/آيب تيشاط پْفَت-1
                    

 30 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثشاي تحت پ٘ضص قشاس دادٓ ّخبعجئ ّٖبست است؟/ّنبٕٜبي إتخبة ضذٙ ثشاي ت٘صيغ پْفَت-2
                    

 30 ثشٗض٘س ّٖبست ث٘دٙ است؟/آيب صّبٓ ت٘صيغ پْفَت-3
                    

 15 ثشٗض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص اجشاي پْفَت
                    

:  تزٍضَر  / ارسياتي پوفلت  

تزٍضَر در ًظز گزفتِ ضذُ است ٍ هيشاى دستياتي تِ اّذاف آهَسضي ٍ تاثيز پيام را تز هخاطثيي اس ًظز تغييز داًص ، ًگزش ٍ رفتار را هي سٌجذ / سَاالت ايي ػٌَاى  جْت تزرسي اتشارّاي پيص تيٌي ضذُ ارسياتي رساًِ پوفلت 

 . هي تاضذ 15 اهتياس كل ارسياتي رساًِ تَليذي 100ٍسى اختصاظ يافتِ تِ ايي قسوت اس .  هيثاضذ

                       ثشٗض٘س/اسصيبثي پْفَت

                       .ثشٗض٘س دس ٕظش ىشفتٚ ضذٙ است؟ دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ/آيب ثشٕبّٚ اي ثشاي اسصيبثي پْفَت-1

                     50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ دستيبثي ثٚ اٛذاف آّ٘صضي سا ّي سٖجذ؟/اسصيبثي پْفَت-2

                     50 سا ّي سٖجذ؟ (تغييش دإص،ٕيشش ٗ سفتبس)ثشٗض٘س تب چٚ حذ تبثيش ثش ّخبعجئ/اسصيبثي پْفَت-3

 15 ثشٗض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص اجشاي پْفَت
                    

 ثشٗض٘س/ اّتيبص مٌ پْفَت
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 (1غفحٚ )پْفَت     / فشُ اسصضيبثي  ثشٗض٘س-مْيتٚ اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي آّ٘صضي ّشمض ثٜذاضت استبٓ مشّبٕطبٙ 

 : ............................................ىشٗٙ يب ٗاحذ حْبيت مٖٖذٙ: .......................................................... ىشٗٙ يب ٗاحذ تٜيٚ مٖٖذٙ: ............................................................. پْفَت/   ػٖ٘آ ثشٗض٘س

 : ....................تؼذاد ىشٗٙ ٛذف : ...........................................   ىشٗٙ ٛذف: .........................................  ّنبٓ ت٘صيغ: ................................  ّنبٓ إتطبس: ............................      تبسيخ إتطبس

 ٗصٓ ٛش س٘اً ّؼيبسٛب ٗ س٘االت
ّيبٕيئ  اّتيبصدٛي اػضبي مْيتٚ

 اّتيبص ٕٜبيي اّتيبص اػضب

1 2 3 4 5 6 7 8 

                       پيص ّذاخَٚ اي/ فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي

 (ٕيبص سٖجي)ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د:اٍف
                      

 .دس دستشس ّي ثبضذ؟  دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ (ٕيبص سٖجي)آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د-1
                      

 40 ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت ثشسسي ضذٙ است؟ (ثشٗص/ضي٘ع)دس ّغبٍؼٚ إجبُ ضذٙ تب چٚ حذ ٗسؼت-2
                    

 30 اْٛيت ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-3
                    

 30 جْؼيت تحت تبثيش ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-4
                    

                     30 (ٕيبص سٖجي)ّجْ٘ع اّتيبص ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د

                       تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي : ة

   .آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي دس دستشس ّي ثبضذ؟ دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ-1
                    

 20 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ دستشسي ٛستٖذ؟-2
                    

 30 تفنيل ضذٙ إذ؟ (ضبٌّ تؼيئ ٕ٘ع تغييش،ّذت صّبٓ الصُ جٜت ايجبد آٓ ٗ جْؼيت ٛذف )اٛذاف تب چٚ حذ ثٚ اٛذاف جضيي -3
                    

 25 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ إذاصٙ ىيشي ٛستٖذ؟-4
                    

 آيب اٛذاف ثش اسبس ّطنٌ ضٖبسبيي ضذٙ ، اٍٗ٘يت ثٖذي ضذٙ إذ؟-5
25 

                    

 25 ّجْ٘ع اّتيبص تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي 
                    

   ضٖبسبيي ّخبعجئ:ج
                    

   .ّذاخَٚ ٗج٘د داسٕذ؟  دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ/آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات ّطخع مشدٓ ّخبعجبٓ سسبٕٚ-1
                    

 25 خػ٘غيبت دّ٘ىشافيل ّخبعجبٓ ضبٌّ سٔ،جٖس،ضغٌ،سغح س٘اد تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-2
                    

 25 خػ٘غيبت فشٖٛيي ّخبعجبٓ ضبٌّ صثبٓ،ّزٛت ٗ قّ٘يت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-3
                    

 25 خػ٘غيبت سفتبسي،سٗإطٖبختي ّخبعجبٓ ضبٌّ ػبدات ٗ سفتبس،ٕيشش ٗ دإص تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-4
                    

 25 ٕيبصٛبي آّ٘صضي ّخبعجبٓ تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-5
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 25 ّجْ٘ع اّتيبص ضٖبسبيي ّخبعجئ
                    

                       ّذاخَٚ/إتخبة سسبٕٚ : د

 30 ؟(اسصيبثي سسبٕٚ ّٖبست ٗ دس دستشس قجَي)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ضشٗست داسد/تٍ٘يذ سسبٕٚ-1
                    

 15 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب اٛذاف آّ٘صضي تٖبست داسد؟/ٕ٘ع سسبٕٚ-2
                    

 20 تٖبست داسد؟(...پيچيذىي،فشُ ٗ حسبسيت ٗ)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب عجيؼت پيبُ/ٕ٘ع سسبٕٚ-3
                    

 15 تٖبست داسد؟ (سٔ،جٖس،سغح س٘اد،صثبٓ)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت ّخبعجبٓ/ٕ٘ع سسبٕٚ-4
                    

 20 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب ث٘دجٚ ٗ ّٖبثغ ّ٘ج٘د تٖبست داسد؟/ٕ٘ع سسبٕٚ-5
                    

 20 ّذاخَٚ/ّجْ٘ع اّتيبص إتخبة سسبٕٚ 
                    

 30 پيص ّذاخَٚ اي/ّجْ٘ع اّتيبص فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي
                    

   ثشٗض٘س/ّطخػبت پْفَت
                    

                       ثشٗض٘س/ّحت٘اي پْفَت: اٍف 

                     15 (Accuracy)دقت

 50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص اػتجبس ػَْي ثشخ٘سداس است؟/ّحت٘اي پْفَت-1
                    

 50 تب چٚ حذ سػبيت ضذٙ است؟(آيئ ٕيبسش/دست٘س صثبٓ/اص ٕظشاّالء)دقت دس ٕيبسش ػجبسات-2
                    

 10 (Consistency)ػذُ تٖبقض ٗ ينپبسچيي
                    

 60 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص ينپبسچيي ثشخ٘سداس است؟/ّحت٘اي پْفَت-1
                    

 40 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب اعالػبت ثٚ دست آّذٙ اص دييش ّٖبثغ ْٛبٖٛو است؟/ّحت٘اي پْفَت-2
                    

 15 (clearity)ضفبفيت
                    

 50 پيبُ تب چٚ حذ سبدٙ ثيبٓ ضذٙ است؟-1
                    

 50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص اغغالحبت پيچيذٙ ػَْي ٗ تخػػي پشٛيض ضذٙ است؟/دس ّتٔ پيبُ پْفَت-2
                    

 15 (Relevancy)ّٖبسجت داضتٔ
                    

 25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت دّ٘ىشافيل  ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-1
                    

 25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت فشٖٛيي ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-2
                    

 25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت سفتبسي ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-3
                    

 25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت  سٗإطٖبختي ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ّحت٘اي پْفَت-4
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 (2غفحٚ )پْفَت     / فشُ اسصضيبثي  ثشٗض٘س-مْيتٚ اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي آّ٘صضي ّشمض ثٜذاضت استبٓ مشّبٕطبٙ 

 : ............................................ىشٗٙ يب ٗاحذ حْبيت مٖٖذٙ: .......................................................... ىشٗٙ يب ٗاحذ تٜيٚ مٖٖذٙ: ............................................................. پْفَت/   ػٖ٘آ ثشٗض٘س

 : ....................تؼذاد ىشٗٙ ٛذف : ...........................................   ىشٗٙ ٛذف: .........................................  ّنبٓ ت٘صيغ: ................................  ّنبٓ إتطبس: ............................      تبسيخ إتطبس

 15 (Appealing)جزاثيت
                    

 50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ جزاة ٗ جَت ت٘جٚ مٖٖذٙ ّي ثبضذ؟/ّحت٘اي پْفَت -1
                    

 50 استفبدٙ ضذٙ است؟ (ّبٕٖذ ػنس،عشاحي،جذاًٗ)ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص اّنبٕبت ثػشي/دس ّحت٘اي پْفَت-2
                    

 15 (Creativity)خالقيت
                    

 50 ثشٗض٘سحبضش تب چٚ حذ اص ٕظش ّحت٘ا ثب ْٕٕ٘ٚ ٛبي ّطبثٚ ّتفبٗت است؟/پْفَت- 1
                    

 50 ثشٗض٘سحبضش تب چٚ حذ خالقيت ٗ ٕ٘آٗسي ثٚ مبس سفتٚ  است؟/دس ّحت٘اي پْفَت- 2
                    

 (Credibility)ّقجٍ٘يت
15 

                    

 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص ٕظش ّخبعجبٓ ّقجً٘ ّي ثبضذ؟/ٕ٘يسٖذىبٓ پْفَت-1
50 

                    

 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اص ٕظش ّخبعجبٓ ّقجً٘ ّي ثبضذ؟/اسائٚ دٖٛذىبٓ پْفَت-2
50 

                    

 ثشض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص ّحت٘اي پْفَت
40 

                    

 ثشٗض٘س/ سبختبس پْفَت. ة
  

                    

 ثشٗض٘س/عشاحي پْفَت
50 

                    

 20 ٕ٘آٗسي ثنبس سفتٚ است؟/ثشٗض٘س تب چٚ حذ خالقيت/دس عشاحي پْفَت-1
                    

 25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ اغً٘ صيجبيي ضٖبختي سػبيت ضذٙ است؟/دس عشاحي پْفَت-2
                    

 25 ثشٗض٘س تب چٚ حذ جزاة است؟/عشاحي پْفَت-3
                    

 10 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب حجِ ّغبٍت ّتٖبست است؟/قغغ ٗ تؼذاد غفحبت پْفَت-4
                    

 10 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ْٛبٖٛو ث٘دٙ ٗ ثب ّحت٘اي آٓ ّتٖبست است؟/سٕيٜبي ثنبس سفتٚ دس پْفَت-5
                    

 10 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب ّحت٘اي آٓ ّتٖبست است؟/ثنبس سفتٚ دس پْفَت (Background)پس صّيٖٚ -6
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                     30 ثشٗض٘س/ّتٔ پْفَت

 15 ثشٗض٘س تب چٚ حذ خ٘إب ٛستٖذ؟/فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ پْفَت-1
                    

 15 ( فٕ٘ت ّتفبٗت3حذامثش )ثشٗض٘س ّٖبست است؟/آيب تؼذاد فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ پْفَت-2
                    

 15 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثب اْٛيت جْالت استجبط داسد؟/دس ّتٔ پْفَت(ٗ ٕيض استفبدٙ اص فٕ٘ت ٛبي دسضت ٗ ايتبٍيل)إذاصٙ فٕ٘ت ٛب-3
                    

 15 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/مبدسثٖذي ٗ غفحٚ آسايي ّتٔ پْفَت-4
                    

 15 فضبي اختػبظ يبفتٚ ثٚ ّتٔ،اجضاي ىشافيني ٗ فضبي خبٍي تب چٚ حذ ْٛبٖٛيي ّي ثبضذ؟-5
                    

 15 ثشٗض٘س حبٗي ّٖبثغ ّغبٍت ّي ثبضذ؟/آيب ّتٔ پْفَت-6
                    

 10 ّي ثبضذ؟ (،پبييبٙ اعالع سسبٕي ايٖتشٕتيe mailاػِ اص آدسس پستي،تَفٔ،)ثشٗض٘س حبٗي اعالػبت تْبس ٗ پيييشي ّخبعجئ/آيب ّتٔ پْفَت-7
                    

                     20 ميفيت تٍ٘يذ

 25 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/ميفيت مبغز ثنبس سفتٚ دس پْفَت-1
                    

 25 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/ميفيت تب خ٘سدٓ پْفَت-2
                    

 50 ثشٗض٘س چيٕ٘ٚ است؟/ميفيت چبح پْفَت-3
                    

                     60 ثشٗض٘س/ ّجْ٘ع اّتيبص سبختبس پْفَت

 40 ثشٗض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص ّطخػبت پْفَت
                    

   ثشٗض٘س/اجشاي پْفَت
                    

 40 ثشٗض٘س ثب تؼذاد ّخبعجئ ّ٘سد ٕظش ّتٖبست است؟/آيب تيشاط پْفَت-1
                    

 30 ثشٗض٘س تب چٚ حذ ثشاي تحت پ٘ضص قشاس دادٓ ّخبعجئ ّٖبست است؟/ّنبٕٜبي إتخبة ضذٙ ثشاي ت٘صيغ پْفَت-2
                    

 30 ثشٗض٘س ّٖبست ث٘دٙ است؟/آيب صّبٓ ت٘صيغ پْفَت-3
                    

 10 ثشٗض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص اجشاي پْفَت
                    

   ثشٗض٘س/اسصيبثي پْفَت
                    

   .ثشٗض٘س دس ٕظش ىشفتٚ ضذٙ است؟ دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ/آيب ثشٕبّٚ اي ثشاي اسصيبثي پْفَت-1
                    

 50 ثشٗض٘س تب چٚ حذ دستيبثي ثٚ اٛذاف آّ٘صضي سا ّي سٖجذ؟/اسصيبثي پْفَت-2
                    

 50 سا ّي سٖجذ؟ (تغييش دإص،ٕيشش ٗ سفتبس)ثشٗض٘س تب چٚ حذ تبثيش ثش ّخبعجئ/اسصيبثي پْفَت-3
                    

                     10 ثشٗض٘س/ّجْ٘ع اّتيبص اجشاي پْفَت

 ثشٗض٘س/ اّتيبص مٌ پْفَت
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 (1غفحٚ )فشُ اسصضيبثي  پ٘ستش -مْيتٚ اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي آّ٘صضي ّشمض ثٜذاضت استبٓ مشّبٕطبٙ 

 : ...........................................................................ىشٗٙ يب ٗاحذ حْبيت مٖٖذٙ: ........................................................................... ىشٗٙ يب ٗاحذ تٜيٚ مٖٖذٙ: ...................................................................    ػٖ٘آ پ٘ستش

 : .....................تؼذاد ىشٗٙ ٛذف : ...............................................   ىشٗٙ ٛذف: ............................................................  ّنبٓ ت٘صيغ: ..................................................  ّنبٓ إتطبس: ............................      تبسيخ إتطبس

 ّؼيبسٛب ٗس٘االت
ٗصٓ ٛش 

 س٘اً

ّيبٕيئ  اّتيبصدٛي اػضبي مْيتٚ

 اّتيبص اػضب
 اّتيبص ٕٜبيي

1 2 3 4 5 6 7 8 

 پيص ّذاخَٚ / فشايٖذ پيص سسبٕٚ 
                      

  (ٕيبص سٖجي  )ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د - اٍف 
                      

دس دستشس ّي ثبضذ ؟دس  (ٕيبص سٖجي )آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د - 1

                       . غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ

ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت ثشسسي  (ثشٗص / ضي٘ع  )دس ّغبٍؼٚ إجبُ ضذٙ تب چٚ حذ ٗسؼت - 2

 ضذٙ است ؟ 
40                     

                     30 اْٛيت ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است ؟ - 3

                     30 جْؼيت تحت تبثيش ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است ؟ - 4

                     30 (ٕيبص سٖجي)ّجْ٘ع اّتيبص ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د

                       تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي - ة 

آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي دسدستشس ّي ثبضذ ؟  دس غ٘ست ّثجت - 1

 .ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ 
                      

                     20 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ دستشسي ٛستٖذ ؟ - 2

اٛذاف تب چٚ حذ ثٚ اٛذاف جضيي ضبٌّ تؼيئ ٕ٘ع تغييش ، ّذت صّبٓ الصُ جٜت ايجبد - 3

 آٓ ٗجْؼيت ٛذف تفنيل ضذٙ إذ ؟ 
30                     

                     25 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ إذاصٙ ىيشي ٛستٖذ ؟ - 4

                     25 آيب اٛذاف ثشاسبس ّطنٌ ضٖبسبيي ضذٙ ، اٍٗ٘يت ثٖذي ضذٙ إذ ؟ - 5
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                     25 ّجْ٘ع اّتيبص تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي 

                       ضٖبسبيي ّخبعجئ - ج 

ّذاخَٚ ٗج٘د داسٕذ ؟  دس غ٘ست / آيب ّذاسك ّٗستٖذات ّطخع مشدٓ ّخبعجبٓ سسبٕٚ - 1

 ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ 
                      

خػ٘غيبت دّ٘ىشافيل ّخبعجبٓ ضبٌّ سٔ ، جٖس ، ضغٌ ، سغح س٘اد تب چٚ حذ ثشسسي - 2

 ضذٙ است ؟ 
25                     

                     25 خػ٘غيبت فشٖٛيي ّخبعجبٓ ضبٌّ صثبٓ ، ّزٛت ٗقّ٘يت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است ؟ - 3

تب چٚ حذ ثشسسي  (...فؼبٍيتٜب ، آّبدىي ثشاي تغييشسفتبس  )خػ٘غيبت سفتبسي ّخبعجئ - 4

 ضذٙ است ؟ 
25                     

تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ  (دإص ، ثيٖص ، ٕيشش ٗسفتبس  )خػ٘غيبت سٗإطٖبختي ّخبعجئ - 5

 است ؟ 
25                     

                     25 ّجْ٘ع اّتيبص ضٖبسبيي ّخبعجئ

                       ّذاخَٚ / إتخبة سسبٕٚ - د 

اسصيبثي سسبٕٚ ّٖبست ٗدس  )ّذاخَٚ جذيذ تب چٚ حذ ضشٗست داسد ؟ / تٍ٘يذ سسبٕٚ - 1

 ؟  (دستشس قجَي 
30                     

                     15 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب اٛذاف آّ٘صضي تٖبست داسد ؟ / ٕ٘ع سسبٕٚ - 2

تٖبست  (...پيچيذىي ، فشُ ، حسبسيت ٗ )ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب عجيؼت پيبُ / ٕ٘ع سسبٕٚ - 3

 داسد ؟ 
20                     

                     15 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت ّخبعجئ تٖبست داسد ؟ / ٕ٘ع سسبٕٚ - 4

                     20 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب ث٘دجٚ ّٖٗبثغ ّ٘ج٘د تٖبست داسد ؟ / ٕ٘ع سسبٕٚ - 5

                     20 ّذاخَٚ/ّجْ٘ع اّتيبص إتخبة سسبٕٚ 

                     30 پيص ّذاخَٚ اي/ّجْ٘ع اّتيبص فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي
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                       ّطخػبت پ٘ستش 

                       ّحت٘اي پ٘ستش - اٍف 

                     15  (Accuracy)دقت 

                     50 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذاص ٕظش ػَْي ّؼتجش است ؟ - 1

تب چٚ حذسػبيت ضذٙ  (آئئ ٕيبسش / دست٘سصثبٓ / اص ٕظش اّالء  )دقت دس ٕيبسش ػجبسات - 2

 است ؟ 
50                     

                     10 ػذُ تٖبقض ٗينپبسچيي

                     60 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذاصينپبسچيي ثشخ٘سداس است ؟  - 1

                     40 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ ثب اعالػبت ثٚ دست آّذٙ اص دييش ّٖبثغ ْٛبٖٛو است ؟ - 2

                     15  (Clearity )ضفبفيت 

                     50 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ سبدٙ ٗ قبثٌ فِٜ ثيبٓ ضذٙ است ؟ - 1

                     50 دس ّتٔ پ٘ستش تب چٚ حذ اص اغغالحبت پيچيذٙ ػَْي ٗتخػػي پشٛيض ضذٙ است ؟ - 2

                     15  (Relevancy )ّٖبسجت داضتٔ 

                     25 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت دّ٘ىشافيل  ّخبعجبٓ تٖبست داسد ؟ - 1 

                     25 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت فشٖٛيي ّخبعجبٓ تٖبست داسد ؟ - 2 

                     25 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت سفتبسي ّخبعجبٓ تٖبست داسد ؟ - 3 

                     25 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت سٗإطٖبختي ّخبعجبٓ تٖبست داسد ؟ - 4
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 (2غفحٚ)فشُ اسصضيبثي  پ٘ستش -مْيتٚ اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي آّ٘صضي ّشمض ثٜذاضت استبٓ مشّبٕطبٙ 

 : ...........................................................................ىشٗٙ يب ٗاحذ حْبيت مٖٖذٙ: ........................................................................... ىشٗٙ يب ٗاحذ تٜيٚ مٖٖذٙ: ...................................................................    ػٖ٘آ پ٘ستش

 : .....................تؼذاد ىشٗٙ ٛذف : ...............................................   ىشٗٙ ٛذف: ............................................................  ّنبٓ ت٘صيغ: ..................................................  ّنبٓ إتطبس: ............................      تبسيخ إتطبس

 ّؼيبسٛب ٗس٘االت
ٗصٓ ٛش 

 س٘اً

ّيبٕيئ  اّتيبصدٛي اػضبي مْيتٚ

 اّتيبص اػضب
 اّتيبص ٕٜبيي

1 2 3 4 5 6 7 8 

                     15  (Appealing )جزاثيت 

                     50 ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ اص جزاة ٗجَت ت٘جٚ مٖٖذٙ ّي ثبضٖذ ؟ - 1

                     50 استفبدٙ ضذٙ است ؟  (ّبٕٖذ ػنس ، عشاحي ، جذاًٗ  )دس ّحت٘اي پ٘ستش تب چٚ حذ اص اّنبٕبت ثػشي - 2

                     15 (Creativity)خالقيت 

                     50 پ٘ستش حبضش تبچٚ حذ اص ٕظش ّحت٘ا ثب ْٕٕ٘ٚ ٛبي ّطبثٚ ّتفبٗت است ؟- 1

                     50 دس ّحت٘اي پ٘ستش تبچٚ حذ خالقيت ٕٗ٘آٗسي ثنبس سفتٚ است ؟ - 2

                     15  (Credibility )ّقجٍ٘يت 

                     50 ٕ٘يسٖذىبٓ پ٘ستش تبچٚ حذ اص ٕظش ّخبعجئ ّقجً٘ ّي ثبضٖذ ؟- 1

                     50 ثشاي اسائٚ ّحت٘ا تبچٚ حذ اص ّٖبثغ ٗافشاد ّ٘سد قجً٘ ّخبعجئ استفبدٙ ضذٙ است ؟ - 2

                     40 ّجْ٘ع اّتيبص ّحت٘اي پ٘ستش

                       سبختبس پ٘ستش - ة

a . 50 عشاحي پ٘ستش                     

                     20 ٕ٘آٗسي ثنبسسفتٚ است ؟ / دسعشاحي پ٘ستش تبچٚ حذ خالقيت - 1

                     25 دس عشاحي پ٘ستش تب چٚ حذ اغً٘ صيجبيي ضٖبختي سػبيت ضذٙ است ؟ - 2

                     25 عشاحي پ٘ستش تب چٚ حذ جزاة است ؟ - 3

                     15 سٕيٜبي ثنبسسفتٚ دس پ٘ستش تب چٚ حذ ْٛبٖٛو ث٘دٙ ٗثب ّحت٘اي آٓ استجبط داسد ؟ - 4

                     15 پس صّيٖٚ ثنبسسفتٚ پ٘ستش تب چٚ حذ ثب ّحت٘اي آٓ استجبط داسد ؟ - 5



 16 

b . 30 ّتٔ پ٘ستش                     

                     15 فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ پ٘ستش تب چٚ حذ خ٘إب ٗصيجب ٛستٖذ ؟ - 1

                     15 ؟  ( فٕ٘ت ّتفبٗت 3حذامثش  )تؼذاد فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ پ٘ستش ّٖبست است - 2

دس ّتٔ پ٘ستش تب چٚ حذ ثب اْٛيت جْالت استجبط  (ٕٗيض استفبدٙ اص فٕ٘ت ٛبي دسضت ٗايتبٍيل  )إذاصٙ فٕ٘ت ٛب - 3

  داسد ؟
15                     

                     15 مبدس ثٖذي ٕٗطبٕٚ ىزاسي ّتٔ پ٘ستش چيٕ٘ٚ است ؟ - 4

                     15 فضبي خبٍي تب چٚ حذ ْٛبٖٛو ّي ثبضذ ؟ / اجضاي ىشافيني / فضبي اختػبظ يبفتٚ ثٚ ّتٔ - 5

                     15 آيب ّتٔ پ٘ستش حبٗي ّٖبثغ استخشاج ّغبٍت ّي ثبضذ ؟ - 6

اػِ اص آدسس پستي ، تَفٔ ، فبمس ، ايْيٌ ، پبييبٙ اعالع  )آيب  ّتٔ پ٘ستشحبٗي اعالػبت تْبس ثشاي ّخبعجئ - 7

  ّي ثبضذ ؟ (سسبٕي 
10                     

c . 20 ميفيت تٍ٘يذ                     

                     40 ميفيت مبغز يب ّق٘اي ثنبس سفتٚ دس پ٘ستش چيٕ٘ٚ است ؟ - 1

                     60 ميفيت چبح پ٘ستش چيٕ٘ٚ است ؟ - 2

                     60 ّجْ٘ع اّتيبص سبختبس پ٘ستش

                     40 ّجْ٘ع اّتيبص ّطخػبت پ٘ستش

                       اجشاي پ٘ستش 

                     40 آيب تيشاط پ٘ستش ثب تؼذاد ّخبعجئ ّ٘سد ٕظش تٖبست داسد ؟ - 1

                     30 ّنبٓ ٛبي إتخبة ضذٙ ثشاي ٕػت پ٘ستش تب چٚ حذثشاي پ٘ضص ّخبعجئ ّٖبست است ؟- 2

                     30 آيب صّبٓ ٕػت پ٘ستش ٗعً٘ ّذت اسائٚ إٜٓب دسست إتخبة ضذٙ است ؟ - 3

                     10 ّجْ٘ع اّتيبص اجشاي پ٘ستش 

                       اسصضيبثي پ٘ستش /  اسصيبثي 

                       آيب ثشٕبّٚ اي ثشاي اسصيبثي پ٘ستش دس ٕظش ىشفتٚ ضذٙ است ؟  دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ - 1

                     50 اسصيبثي پ٘ستش تب چٚ حذدستيبثي ثٚ اٛذاف آّ٘صضي سا ّي سٖجذ؟  - 2

                     50 سا ّي سٖجذ؟ (تغييش دإص ، ٕيشش ٗسفتبس  )اسصيبثي پ٘ستش تب چٚ حذ تبثيشثش ّخبعجئ - 3

                     20 اسصضيبثي پ٘ستش / ّجْ٘ع اّتيبص اسصيبثي 
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                        اّتيبص مٌ پ٘ستش
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 (1غفحٚ )متبثچٚ    / فشُ اسصضيبثي  متبة -مْيتٚ اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي آّ٘صضي ّشمض ثٜذاضت استبٓ مشّبٕطبٙ 

: ىشٗٙ يب ٗاحذ حْبيت مٖٖذٙ: ........................................ ىشٗٙ يب ٗاحذ تٜيٚ مٖٖذٙ: ............................................... متبثچٚ  /                                          ػٖ٘آ متبة 

.............................. 

: .......................................  ىشٗٙ ٛذف: ..................................  ّنبٓ ت٘صيغ: ................................  ّنبٓ إتطبس: ............................                             تبسيخ إتطبس

 : ....................تؼذاد ىشٗٙ ٛذف 

 ّؼيبسٛب ٗ س٘االت
ٗصٓ ٛش 

 س٘اً

 اّتيبصدٛي اػضبي مْيتٚ
ّيبٕيئ 

اّتيبص 

 اػضب

اّتيبص 

 ٕٜبيي
1 2 3 4 5 6 7 8 

                       پيص ّذاخَٚ اي/ فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي

                       (ٕيبص سٖجي)ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د:اٍف
                       .دس دستشس ّي ثبضذ؟  دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ (ٕيبص سٖجي)آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د-1

                     40 ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت ثشسسي ضذٙ است؟ (ثشٗص/ضي٘ع)دس ّغبٍؼٚ إجبُ ضذٙ تب چٚ حذ ٗسؼت-2

                     30 اْٛيت ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-3

                     30 جْؼيت تحت تبثيش ّطنٌ ّشتجظ ثب سالّت تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-4

                     30 (ٕيبص سٖجي)ّجْ٘ع اّتيبص ثشسسي ٗضؼيت ّ٘ج٘د

                       تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي : ة
                       .آيب ّذاسك ٗ ّستٖذات تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي دس دستشس ّي ثبضذ؟ دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ-1

                     20 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ دستشسي ٛستٖذ؟-2

                     30 تفنيل ضذٙ إذ؟ (ضبٌّ تؼيئ ٕ٘ع تغييش،ّذت صّبٓ الصُ جٜت ايجبد آٓ ٗ جْؼيت ٛذف )اٛذاف تب چٚ حذ ثٚ اٛذاف اختػبغي -3

                     25 اٛذاف تب چٚ حذ قبثٌ إذاصٙ ىيشي ٛستٖذ؟-4

                     25 آيب اٛذاف ثش اسبس ّطنٌ ضٖبسبيي ضذٙ ، اٍٗ٘يت ثٖذي ضذٙ إذ؟-5

                     25 ّجْ٘ع اّتيبص تذٗئ اٛذاف آّ٘صضي 

                       ضٖبسبيي ّخبعجئ:ج
                       .ّذاخَٚ ّطخع ّيجبضٖذ؟  دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ/ آيب ّخبعجئ سسبٕٚ-1

                     25 خػ٘غيبت دّ٘ىشافيل ّخبعجبٓ ضبٌّ سٔ،جٖس،ضغٌ،سغح س٘اد تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟-2

                     25 تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟ (.....صثبٓ،،ّزٛت، قّ٘يت ٗ )خػ٘غيبت فشٖٛيي ّخبعجبٓ -3

                     25 تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است؟  (.. فؼبٍيتٜب ،آّبدىي ثشاي تغييش سفتبس ٗ  )خػ٘غيبت سفتبسي ّخبعجبٓ -4

                     25 تب چٚ حذ ثشسسي ضذٙ است ؟  (دإص ، ثيٖص ، ٕيشش ٗ سفتبس  )خػ٘غيبت سٗإطٖبختي ّخبعجئ -5

                     25 ّجْ٘ع اّتيبص ضٖبسبيي ّخبعجئ
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                       ّذاخَٚ/إتخبة سسبٕٚ : د
                     30 ؟(اسصيبثي سسبٕٚ ّٖبست ٗ دس دستشس قجَي)ّذاخَٚ جذيذ تب چٚ حذ ضشٗست داسد /تٍ٘يذ سسبٕٚ-1

                     15 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب اٛذاف آّ٘صضي تٖبست داسد؟/ٕ٘ع سسبٕٚ-2

                     20 تٖبست داسد؟(...پيچيذىي،فشُ ٗ حسبسيت ٗ)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب عجيؼت پيبُ/ٕ٘ع سسبٕٚ-3

                     15 تٖبست داسد؟ (سٔ،جٖس،سغح س٘اد،صثبٓ)ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت ّخبعجبٓ/ٕ٘ع سسبٕٚ-4

                     20 ّذاخَٚ تب چٚ حذ ثب ث٘دجٚ ٗ ّٖبثغ ّ٘ج٘د تٖبست داسد؟/ٕ٘ع سسبٕٚ-5

                     20 ّذاخَٚ/ّجْ٘ع اّتيبص إتخبة سسبٕٚ 

                     30 پيص ّذاخَٚ اي/ّجْ٘ع اّتيبص فشآيٖذ پيص سسبٕٚ اي
                       متبثچٚ/ ّطخػبت متبة 

                       متبثچٚ/ ّحت٘اي متبة : اٍف 

                     15 (Accuracy)دقت

                     50 متبثچٚ تب چٚ حذ اص اػتجبس ػَْي ثشخ٘سداس است؟/ ّحت٘اي متبة -1

                     50 تب چٚ حذ سػبيت ضذٙ است؟(آيئ ٕيبسش/دست٘س صثبٓ/اص ٕظشاّالء)دقت دس ٕيبسش ػجبسات-2
                     10 (Consistency)ػذُ تٖبقض ٗ ينپبسچيي

                     60 متبثچٚ  تب چٚ حذ اص ينپبسچيي ثشخ٘سداس است؟/ ّحت٘اي متبة -1

                     40 متبثچٚ تب چٚ حذ اص ػذُ تٖبقض ثشخ٘سداس است ؟ / ّحت٘اي متبة -2

                     15 (clearity)ضفبفيت

                     50 متبثچٚ پيبُ تب چٚ حذ سبدٙ  ٗ قبثٌ فِٜ ثيبٓ ضذٙ است؟/ ّحت٘اي متبة- 1
ثٚ ٖٛيبُ اضبسٙ ثٚ اغغالحبت ٗ ّ٘ض٘ػبت جذيذ ٗ تخػػي تب چٚ حذ ت٘ضيحبت ٗ ّثبٍٜبي ّٖبست جٜت فِٜ ساحت تش ّخبعت اسائٚ ضذٙ -2

 است ؟ 
50 

                    

                     15 (Relevancy)ّٖبسجت داضتٔ

                     15 متبثچٚ تب چٚ حذ ثٚ تبسيخچٚ ٗ پيطيٖٚ ّغَت پشداختٚ است؟/ ّحت٘اي متبة -1

                     20 متبثچٚ تب چٚ حذ  اعالػبت ثشٗص ٗ تبصٙ سا دس اختيبس ّخبعت قشاس ّي دٛذ؟ / ّحت٘اي متبة -2

                     25 ؟ (دسثبسٙ يل ّسئَٚ ِّٜ ٗ ّجتال ثٚ ّخبعجئ  )متبثچٚ تب چٚ حذ ثشاي ّخبعت مبسثشد داسد / ّحت٘اي متبة -3

                     10 متبثچٚ  تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت دّ٘ىشفيل ّخبعجئ تٖبست داسد ؟ / ّحت٘اي متبة - 4

                     10 متبثچٚ تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت  فشٖٛيي  ّخبعجبٓ تٖبست داسد؟/ ّحت٘اي متبة -5

                     10 متبثچٚ تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت سفتبسي ّخبعجئ تٖبست داسد ؟ / ّحت٘اي  متبة - 6
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                     10 متبثچٚ تب چٚ حذ ثب خػ٘غيبت سٗإطٖبختي ّخبعجئ تٖبست داسد ؟ / ّحت٘اي  متبة - 7

 (2غفحٚ )متبثچٚ     / فشُ اسصضيبثي متبة -مْيتٚ اسصضيبثي سسبٕٚ ٛبي آّ٘صضي ّشمض ثٜذاضت استبٓ مشّبٕطبٙ 

ىشٗٙ يب ٗاحذ حْبيت : .................................................. ىشٗٙ يب ٗاحذ تٜيٚ مٖٖذٙ: ......................................................... متبثچٚ/                              ػٖ٘آ متبة 

 : .......................................مٖٖذٙ

: ...........................................   ىشٗٙ ٛذف: .....................................  ّنبٓ ت٘صيغ: ................................  ّنبٓ إتطبس: ........................                                  تبسيخ إتطبس

 : ....................تؼذاد ىشٗٙ ٛذف 

                     15 (Appealing)جزاثيت

                     50 متبثچٚ تب چٚ حذ جزاة ّي ثبضذ؟/ ّحت٘اي متبة -1

                     50 استفبدٙ ضذٙ است؟ (ّبٕٖذ ػنس،عشاحي،جذًٗ ٗ ْٕ٘داس )متبثچٚ تب چٚ حذ اص اّنبٕبت ثػشي/ دس ّحت٘اي متبة -2

                     15 (Creativity)خالقيت

                     50 متبثچٚ حبضش تب چٚ حذ اص ٕظش ّحت٘ا ثب ْٕٕ٘ٚ ٛبي ّطبثٚ ّتفبٗت است؟/ متبة - 1

                     50 متبثچٚ حبضش تب چٚ حذ خالقيت ٗ ٕ٘آٗسي ثٚ مبس سفتٚ  است؟/ دس ّحت٘اي متبة - 2

                     15 (Credibility)ّقجٍ٘يت

                     50 متبثچٚ تب چٚ حذ اص ٕظش ّخبعجئ ّقجً٘ ّي ثبضذ؟/ ٕ٘يسٖذىبٓ متبة -1

                     50 ثشاي اسائٚ ّحت٘ا تب چٚ حذ اص ّٖبثغ ٗ افشاد ّ٘سد قجً٘ ّخبعجئ استفبدٙ ضذٙ است ؟ -2

                     40 متبثچٚ/ ّجْ٘ع اّتيبص ّحت٘اي متبة 

                       متبثچٚ/ سبختبس متبة . ة

                     10 متبثچٚ/ ػٖ٘آ متبة 

                     40 متبثچٚ تب چٚ حذ ٗاضح ٗ ى٘يب ٕ٘ضتٚ ضذٙ است ؟/ ػٖ٘آ متبة - 1

                     40 متبثچٚ تب چٚ حذ جزاة ّي ثبضذ؟/ ػٖ٘آ متبة -2

                     20 متبثچٚ تٖبست داسد ؟/ ػٖ٘آ تب چٚ حذ ثب ّحت٘اي متبة -3

                     10 متبثچٚ/ ضٖبسٖبّٚ متبة 

                     40 آيب تبسيخ ، ّحٌ تٍ٘يذ ٗ ّ٘سسٚ تٍ٘يذ مٖٖذٙ متبة ّطخع ضذٙ إذ ؟ -1

                     30 آيب ّطخػبت ٕ٘يسٖذىبٓ ٗيشاستبسآ متبة ثٚ ْٛشاٙ تخػع إٜٓب دسج ضذٙ است ؟-2

                     30 آيب اعالػبت الصُ جٜت استجبط ثب ٕبضش ، ٕ٘يسٖذىبٓ ٗ ٗيشاستبسآ دس اختيبس ّخبعت قشاس ىشفتٚ است ؟ -3
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                     10 متبثچٚ/ فٜشست متبة 

                     50 ؟  (حبٗي تْبُ فػً٘  )متبثچٚ تب چٚ حذ مبٌّ ّي ثبضذ / فٜشست متبة -1

                     50 ؟  (اسجبع دقيق ثٚ غفحبت  )متبثچٚ تب چٚ حذ دقيق ّي ثبضذ / فٜشست متبة -2

                     25 متبثچٚ/ ّتٔ متبة 

                     15 متبثچٚ تب چٚ حذ ثب ّحت٘اي إٜٓب تٖبست داسد ؟ / سش فػٌ ٛبي إتخبة ضذٙ ثشاي فػً٘ متبة -1

                     15 متبثچٚ اٛذاف آّ٘صضي اسائٚ ضذٙ است ؟ / آيب دس ٛش فػٌ متبة -2

                     15 متبثچٚ تب چٚ حذ خ٘إب ٗ صيجب ٛستٖذ ؟ / فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ متبة -3

                     15 ؟  ( فٕ٘ت ّتفبٗت 3حذامثش  )متبثچٚ ّٖبست است / تؼذاد  فٕ٘ت ٛبي ثنبس سفتٚ دس ّتٔ متبة -4

                     10 متبثچٚ ثشاي ّغبٍؼٚ ّٖبست ٛستٖذ ؟ / آيب إذاصٙ فٕ٘ت ٛبي ّتٔ متبة -5

                     10 متبثچٚ تب چٚ حذ اص تػبٗيش ، جذاًٗ ، ْٕ٘داس ٛب ٗ اضنبً تب چٚ حذ مبٌّ ّي ثبضٖذ ؟ / دس ّتٔ متبة - 6

                     10 ػٖ٘آ ٗ ت٘ضيحبت اسائٚ ضذٙ ثشاي ٛش يل اص تػبٗيش ، جذاًٗ ، ْٕ٘داس ٛب ٗ اضنبً تب چٚ حذ مبٌّ ّي ثبضٖذ ؟ - 7
آيب دس غ٘ستينٚ تػبٗيش ، جذاًٗ ، ْٕ٘داس ٛب ٗ اضنبً اص ّٖبثغ دييشي اقتجبس ضذٙ است ثب ّج٘ص ث٘دٙ ٗ آدسس ّٖبثغ ّضث٘س رمش -8

 ضذٙ است ؟
10 

                    

                     15 متبثچٚ /  ّٖبثغ متبة 

                     35 متبثچٚ  دس إتٜبي ٛش فػٌ رمش ضذٙ است ؟ / آيب ّٖبثغ متبة - 1

                     35 متبثچٚ  تب چٚ حذ ثش اسبس سٗش استبٕذاسد ٕيبسش ّٖبثغ ٕ٘ضتٚ ضذٙ است ؟ / ّٖبثغ متبة - 2

                     20 متبثچٚ  تب چٚ حذ اص ّٖبثغ ثٚ سٗص ٗ ّؼتجش استفبدٙ ضذٙ است ؟ / ثب ت٘جٚ ثٚ ّ٘ض٘ع متبة - 3

                     10   سا ثٚ ّخبعت اسائٚ ّي دٛذ ؟ " ٗ يب ّٖبثغ ّفيذ " ّغبٍؼٚ ثيطتش "متبثچٚ  ثخطي تحت ػٖ٘آ / آيب متبة - 4

                     10 متبثچٚ / متبة  ( Index )فٜشست ْٕبيٚ 

                       .   دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ□    ثَي □ّي ثبضذ ؟ خيش  ( Index )متبثچٚ  حبٗي فٜشست ْٕبيٚ / آيب متبة - 1

                     50 ؟  (حبٗي ٗاطىبٓ مَيذي ّشتجظ  )متبثچٚ  تب چٚ حذ مب ٌّ ّي ثبضذ / فٜشست ْٕبيٚ متبة - 2

                     50 ؟  (اسجبع غفحبت  )متبثچٚ  تب چٚ حذ  دقيق ّي ثبضذ / فٜشست ْٕبيٚ متبة - 3
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                     20 متبثچٚ  / عشاحي غفحبت ٗ جَذ متبة 

                     30 متبثچٚ  تب چٚ حذ جزاة ّي ثبضذ ؟ / عشاحي جَذ متبة - 1

                     30 متبثچٚ  تب چٚ حذ ّ٘ض٘ع ٗ ّحت٘اي متبة سا إتقبً ّي دٛذ ؟ / عشاحي جَذ متبة - 2

                     40 تب چٚ حذ استفبدٙ اص ّتٔ سا ثشاي ّخبعت تسٜيٌ ّي مٖذ ؟  (ضبٌّ حبضيٚ ٛب ، سش ثشه ٗ پبٗسقي  )متبثچٚ  / غفحٚ ثٖذي متبة - 3

                     60 متبثچٚ/ ّجْ٘ع اّتيبص سبختبس متبة 

                     40 متبثچٚ/ ّجْ٘ع اّتيبص ّطخػبت متبة 

                     15 متبثچٚ/ تٍ٘يذمتبة 

                     25 متبثچٚ  چيٕ٘ٚ است؟/ ميفيت چبح متبة - 1

                     25 متبثچٚ  چيٕ٘ٚ  است؟/ ميفيت مبغز ثنبس سفتٚ دس متبة - 2

                     20 متبثچٚ  چيٕ٘ٚ  است؟/ ميفيت مبغز جَذ ٗ غحبفي متبة -3

                     10 آيب متبة ثٚ ساحتي دس دستشس ّخبعت قشاس ّي ىيشد ؟- 4

                     20 آيب قيْت متبة ثب قذست خشيذ ّخبعت تٖبست داسد ؟ - 5

                     10 متبثچٚ/ ّجْ٘ع اّتيبص تٍ٘يذ متبة 

                     15 متبثچٚ/ اسصضيبثي متبة / اسصيبثي 
                       .متبثچٚ دس ٕظش ىشفتٚ ضذٙ است؟ دس غ٘ست ّثجت ث٘دٓ پبسخ ثٚ س٘االت صيش اّتيبص دٛيذ/ آيب ثشٕبّٚ اي ثشاي اسصيبثي متبة -1

                     50 متبثچٚ تب چٚ حذ دستيبثي ثٚ اٛذاف آّ٘صضي سا ّي سٖجذ؟/ اسصيبثي متبة -2

                     50 سا ّي سٖجذ؟ (تغييش دإص،ٕيشش ٗ سفتبس)متبثچٚ تب چٚ حذ تبثيش ثش ّخبعجئ/ اسصيبثي متبة -3

                     10 متبثچٚ/ ّجْ٘ع اّتيبص تٍ٘يذمتبة 

                       متبثچٚ/  اّتيبص مٌ متبة 

 

 


