بانک سواالت آزمون
مشاوران حقيقي
عمومی

تالیف و گردآوری:
کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانهای
بهار 5931

 -1در یك طرح مدیریت پروژه كدامیك از موارد زیر لحاظ میشود؟
الف -زمانبندی ،نيازمندیها و منابع انسانی
ب -زمانبندی ،بودجه و نيازمندیها
ج -زمانبندی ،بودجه و منابع انسانی
د  -زمانبندی ،بودجه ،نيازمندیها و منابع انسانی
 -2در تهيه برنامه زمانبندی یك پروژه ،دو تاریخ به عنوان نقطهعطف ( )milestoneمعرفی شدهاند و تاریخ خاتمه پروژه نيز از
قبل تعيين شده است ،این نوع محدودیتها از چه نوعی هستند؟
الف -محدودیتهای مشتری
ب -محدودیتهای بودجهای
ج -محدودیتهای ارتباطی
د -محدودیتهای زمانی
 -3تمام عبارات زیر در مورد نقطهعطف ( )milestoneصادق هستند ،به جز
الف -نقطهعطف تركيبی از فعاليتهاست
ب -معيار خاتمه دارد
ج -زمانبندی میشود
د -قابل اندازهگيری است
 -4هنگام تامين ابزار تست از خارج از سازمان كدامیك از موارد زیر صادق است؟
الف -ابزار موردنظر در لحظه آماده است.
ب -خرید یك محصول بازاری به این معنی است كه شركت نيازی به انجام فرآیند تست ندارد.
پ -شركت مجبور به استفاده از منابع داخلی خود برای توسعه و تست یك ابزار داخلی نيست.
ت -گروههای كاربری فروشنده میتوانند اطالعات مفيدی در رابطه با سيستم ،مدلهای ردیابی ،تكنولوژی مورد استفاده و  ...در
اختيار كاربران قرار دهند.
الف -فقط الف و ب
ب -فقط الف ،ب و پ
ج -فقط الف ،پ و ت
د -همه موارد
 -5كدامیك از اسناد زیر با هدف تجزیه محدوده پروژه به اجزای كوچكتر و قابلمدیریتتر تهيه میشود؟
الف -شرح محدوده
ب -نمودار شبكهای منطقی
ج -ساختار شكست كار
د -تغيير درخواستی
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 -6كدامیك از عبارات زیر نادرست است؟
الف -پروژهها نباید بدون طرح مدیریت پروژه بهروز و معتبر اجرا شوند
ب -یكپارچگی طرح مدیریت پروژه یك عامل جانبی است زیرا فقط نتایج اهميت دارند
ج -تالش زیادی برای توسعه و بهروزآوری طرح پروژه صرف می شود ولی نتيجه آن باعث فشار كمتر بر ذینفعان و دستيابی به
محصولی منطبق بر نيازمندیها خواهد بود.
د -طرحریزی ضعيف و بهروزآوری ناكافی طرحهای مدیریت پروژه از دالیل شایع افزایش مدت و هزینه پروژه هستند
 -7كدامیك از موارد زیر جزء خصوصيات پروژه نيست؟
الف -محدودیت منابع دارد
ب -طرحریزی شده ،اجرا شده و كنترل میشود
ج -محصول یا خدمت منحصر به فردی را ایجاد میكند
د -جاری و تكراری است
 -8زودترین زمانی كه فعاليت  Bمیتواند شروع شود روز سوم و دیرترین زمانی كه میتواند خاتمه یابد روز دوازدهم است
كدامیك از عبارات زیر در رابطه با این فعاليت صحيح است؟
الف -تاخير در این فعاليت باعث تاخير در كل پروژه میشود
ب -تاخير در این فعاليت باعث تاخير در شروع فعاليت وابسته بعدی میشود
ج -این فعاليت  9روز طول میكشد.
د -هيچكدام
 -9هماهنگی عناصر پروژه از جمله توسعه و اجرای طرح پروژه در حوزه دانش  ..............دیده شده است.
الف -مدیریت محدوده پروژه
ب -مدیریت یكپارچگی پروژه
ج -مدیریت كيفيت پروژه
د -مدیریت زمان
 -11كداميك از گزینههای زیر از مسائل بحرانی پيش روی مدیران پروژه نيست؟
الف -منشور پروژه واضح
ب -سرریز هزینه
ج -ميدان خارج از كنترل
د -كيفيت پایين
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 -11موفقيت پروژهها به چه عواملی بستگی دارد؟
الف -زمان ،هزینه ،كيفيت
ب -زمان ،مدیریت ،برنامهریزی
ج -ارزیابی نياز ،هزینه ،برنامهریزی
د -موارد ب و ج
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 -1یك گروه تحليل ریسك در حال ارزیابی ریسك توسعه محصول جدید هستند ،كدامیك از كارهای زیر باید انجام شود؟
الف -شناسایی و تحليل ریسكها
ب -شناسایی ،تحليل و اولویتبندی ریسكها
ج -شناسایی ریسكها و برخورد با آنها
د -شناسایی ،تحليل ،اولویتبندی و برخورد با ریسكها
 -2سازمانی هنگام بررسی زمانبندی پروژههای خاتمهیافته خود متوجه میشود كه تمام پروژهها حدود  %25از مدت برآوردی
اوليه بيشتر طول كشيدهاند .بهترین اقدامی كه میتوان برای پروژههای بعدی انجام داد كدام است؟
الف -تحليل دليل ریشهای انحرافات
ب -افزایش برآوردهای پروژههای بعدی به ميزان %25
ج -كاهش مدت پروژههای بعدی به ميزان %21
د -به دليل اعمال نظر مدیران ارشد بر روی تاریخ خاتمه هيچ اقدامی موثر نخواهد بود
 -3كدامیك از موارد زیر در طرح مدیریت نيازمندیها پوشش داده میشود؟
الف -ارتباط نيازمندیها با محدوده پروژه/تحویلدادنیهای WBS
ب -نحوه طرحریزی ،ردیابی و گزارشدهی نيازمندیها
ج -ارتباط نيازمندیهای كالن به نيازمندیهای تفصيلی
د -ارتباط نيازمندیها با نيازهای كسبوكار ،موقعيتها و اهداف
 -4كدامیك از موارد زیر به عنوان هزینه كيفيت در نظر گرفته نمیشود؟
الف -هزینههای پيشگيری
ب -هزینه نگهداشت
ج -هزینه ارزیابی
د -هزینه خرابی
 -5ذینفعانی مانند مشاوران ،مشتریان ،حاميان و سازمانهای فنی و حرفهای در كدام دسته فعاليت زیر نقش بيشتری دارند؟
الف -تغيير فرهنگ سازمانی
ب -تعریف فرآیندهای سازمانی
ج -قضاوت تخصصی در رابطه با موضوعات پروژه
د -كنترل و پایش ریسك
 -6تعيين و تحویل سطوح موردنياز كيفيت پروژه مسئوليت كدامیك از گروههای زیر است؟
الف -حامی پروژه
ب -مدیر پروژه/تيم مدیریت پروژه
ج -تيم پروژه
د -تمام ذینفعان پروژه
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 -7كداميك از فعاليتهای زیر جزء اولين گامهای مدیریت ریسك است؟
الف -تشخيص زمان و هزینه ریسك
ب -ایجاد روش هایی برای كنترل ریسك
ج -مرور بر پيش فرض های اوليه پروژه
د -ایجاد روش هایی برای كاهش هزینه ایجاد شده بر اثر ریسك
 -8كداميك از گزینههای زیر نادرست است؟
الف -فرآیندهای مدیریت پروژه می توانند در چرخه حيات پروژه و فازهای مختلف آن بهكار روند
ب -فرآیندهای مدیریت پروژه فقط برای تعریف و تكميل فازی از پروژه بهكار میرود نه همه آن
ج WBS -یك ورودی نمودار گانت است.
د -طرح پروژه سند كليدی طرحریزی پروژه است.
 -9مهمترین ویژگی مدیران در پروژههای فناوری اطالعات كدام گزینه است؟
الف -توانایی ارزیابی نيازها
ب -توانایی ایجاد و یكپارچگی رویكرد
ج -توانایی طرحریزی پروژه
د -توانایی توليد محصول
 -11پروژه به اتمام رسيدهای كه از نظر زمان ،هزینه و كيفيت ،یا هر سه جنبه ،با پيشبينی اوليه تفاوت دارد ،با كدام گزینه زیر
توصيف میشود؟
الف -پروژه موفق
ب -پروژه شكستخورده
ج -پروژه مشكلدار
د -پروژه مغایر با معيار موفقيت
 -11از مشكالت و چالشهای پروژه های  ITكدام گزینه مستقيما به پيمانكار پروژه مربوط میشود؟
الف -مشكالت ناشی از محيط تعریف و اجرای پروژه
ب -مشكالت ناشی از متدولوژی پروژه -مشكالت مربوط به مدیریت پروژه
ج -مشكالت نحوه اجرای پروژه
د -همه موارد
 -12تعداد مراحل در یك پروژه توسعه  ITبه چه عاملی بستگی دارد؟
الف -متدولوژی پروژه
ب -طرح اوليه پروژه
ج -نحوه اجرای پروژه
د -اهداف پروژه
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 -13چه واقعهای شروعكننده پروژه است؟
الف -انتصاب مدیر پروژه
ب -دریافت RFP
ج -دریافت قرارداد
د -تخصيص تيم پروژه
 -14برای اجرای پروژه وجود كدام یك از اطالعات زیر ضروری است؟
الف -مدت پروژه
ب -مشتری پروژه
ج -محصول پروژه
د -محدوده پروژه
 -15مدیر پروژه از چه زمانی درگير پروژه میشود؟
الف -بستن قرارداد
ب -دریافت RFP
ج -شروع تحليل
د -ابالغ پروژه
 -16كدامیك از موارد زیر شرط كافی برای خاتمه پروژه است؟
الف -محصول در محيط مشتری نصب شدهباشد
ب -تست محصول خاتمه یافتهباشد
ج -قرارداد فسخ شدهباشد
د -تمام تيم پروژه به جز مدیر پروژه به سایر پروژهها منتقل شدهباشند
 -17تغييرات محدوده پروژه چگونه اعمال میشود؟
الف -سرپرستان به صورت مستقل در مورد اعمال تغيير تصميم میگيرند و آن را به مسئول اصالح اعالم میكنند.
ب -تغييرات كوچك توسط خود برنامه نویسان می تواند اعمال شود.
ج -كميته كنترل تغييرات پروژه تصميم میگيرد و به ذینفعان تغيير اعالم میكند.
د -بسته به مورد هریك از سه حالت فوق میتواند انجام شود.
 -18فرآیند توليد محصول در كدامیك از اسناد زیر بيان میشود؟
الف -برنامه زمانبندی
ب -طرح مدیریت كيفيت
ج -طرح مدیریت پروژه
د -طرح مدیریت نيازمندیها
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 -19بهترین تعریف از ذینفع كدام است؟
الف -كسانی كه از پروژه یا محصول پروژه تاثير مثبت یا منفی میپذیرند یا بر آن تاثير مثبت یا منفی میگذارند
ب -تيم پروژه و مشتری
ج -كاربر نهایی
د -تيم پروژه و سازمان
 -21كدامیك از مهارتهای زیر در مدیریت پروژه ITمورد استفاده قرار نمیگيرد؟
الف -مهارتهای مدیریت منابع انسانی
ب -مهارتهای مدیریت مالی
ج -مهارتهای ارائه مطالب
د -مهارت طراحی نرمافزار
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 -1كدامیك از موارد زیر معموال فرمت گزارشهای عملكرد نيست؟
الف -نمودارهای ميلهای
ب -نمودارهای تجمعی
ج -جداول
د -تحليل ارزش افزوده
 -2كدامیك از موارد زیر معموال در بيانيه پروژه ( )project charterلحاظ نمیشود؟
الف -سطح مسئوليت مدیر پروژه
ب -جزئيات كنترلی و شرح بستههای كاری
ج -نياز كسبوكار كه منجر به انجام پروژه شده است
د -ریسكهای كالن
 -3شركتی قسمتی از كار خود را به پيمانكار خدماتی واگذار نموده است .كدامیك از روشهای زیر میتواند برای تضمين
دستيابی به الزامات كيفی پروژه مورد استفاده قرار گيرد؟
الف -مميزی كيفيت
ب -بازرسی تحویلدادنیها
ج -قرارداد قيمت ثابت
د -توافقنامه سطح خدمت
 -4خط مبنای محدوده شامل كدامیك از موارد زیر است؟
الف -شرح محدوده ،ساختار شكست كار و لغتنامه آن
ب -خطمبنای هزینه ،كيفيت و زمانبندی
ج -طرح مدیریت پيكربندی و سند شناسایی پيكربندی
د -شرح كارهای تداركات و شرح محدوده پروژه
 -5كدامیك از عبارات زیر دليل مستندسازی مفروضات را بهتر توضيح میدهد؟
الف -ممكن است معلوم شود كه مفروضات اشتباه بودهاند .دانستن این كه چه مفروضاتی اشتباه بودهاند ،به تنظيم خطوط مبنا در
شرایط بحرانی پروژه كمك میكند.
ب -تحليل مفروضات ،ابزار و روش ا رزشمندی برای تعيين اعتبار مفروضات در حين شناسایی ریسك است
ج -مفروضات به دليل غير قابل كنترل بودن توسط اعضای تيم ،گزینههای تيم مدیریت پروژه را هنگام تصميمگيری محدود
میكنند
د -در صورت افزایش مدت و هزینه پروژه ،مستندسازی مفروضات ،تخصيص شفاف مسئوليتها را پشتيبانی میكند
 -6كدامیك از موارد زیر هنگام اجرای مدیریت پيكربندی جزء اهداف كنترل پيكربندی نيست؟
الف -تصدیق دقت و كامل بودن شناسایی اقالم پيكربندی و تطابق آن با نيازهای مشخصشده برنامه
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ب-حصول اطمينان از تحليل كامل تغييرات تایيدشده و پيشنهادی اقالم پيكربندی
ج -حصول اطمينان از مستندسازی كامل تغييرات تایيدشده و پيشنهادی اقالم پيكربندی
د -مدیریت و كنترل تغييرات درخواستی پروژه با بهكارگيری قوانين مورد توافق
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 -1بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه كداميك از موارد زیر جزء تكاليف دولت نيست (ماده  33بند ط).
الف -ایجاد بازارهای مجازی
ب -انجام مزایدها و مناقصهها در محيط رایانه
ج -انجام فعاليتهای تداركاتی در قالب تجارت الكترونيك
د -رای گيری الكترونيك
 -2كداميك از نهادهای زیر چشمانداز  21ساله آینده را ترسيم كرد؟
الف -مجلس شورای اسالمی
ب -مجلس خبرگان
ج -مجمع تشخيص مصلحت نظام
د -دفتر مقام معظم رهبری
 -3چشمانداز  21ساله ایران دارای چه ویژگی هایی است؟
الف -آینده نگری
ب -ارزش گرایی
ج -جامع نگری
د -همه موارد
 -4كداميك از موارد زیر از اهداف پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرمافزار نيست؟
الف -برداشت مختلف از سوی ذینفعان صنعت نرمافزار
ب -تعيين محدوده و اجزای نظام مهندسی نرمافزار كشور
ج -تعيين ذینفعان و گروههای مرتبط با این نظام
د -تدوین یك برنامه اجرایی كالن برای تكميل معيارها
 -5استفاده از فناوری اطالعات در انجام امور اداری چه تاثيری دارد؟
الف -رشد اقتصادی
ب -رشد اجتماعی
ج -افزایش بهرهوری
د -الف و ج
 -6كدامیك از موارد زیر جزء نرمافزار و مجموع برنامههای رایانهای هستند؟
الف -آثار و محصوالت نرمافزاری نوشتاری
ب -آثار و محصوالت صوتی و تصویری كه با كمك نرمافزار پردازش شدهاند
ج -رویهها و دستورالعملها و اطالعات مربوط به عمليات یك سيستم رایانهای كه بر روی یكی از حاملهای رایانهای ضبط شده
باشد
www.irannsr.org
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د -همه موارد
 -7پدیدآورنده نرمافزار شخص یا اشخاصی هستند كه . . .
الف -خالق عمليات نرمافزار در ذهن است
ب -بر اساس دانش و ابتكار خود تحليل و پيادهسازی نرمافزار را انجام دهد
ج -بر اساس دانش و ابتكار خود طراحی و ساخت نرمافزار را انجام دهد
د -مورد ب و ج
 -8حقوق مادی و معنوی نرمافزاری كه توسط شخص حقيقی یا حقوقی سفارش داده شده است از نظر قانونی چگونه است؟
الف -كليه حقوق مادی و معنوی در اختيار پدیدآورنده است.
ب -كليه حقوق مادی و معنوی در اختيار سفارش دهنده است.
ج -حقوق مادی به مدت 31سال به عهده سفارش دهنده و حقوق معنوی متعلق به پدیدآورنده است.
د -حقوق معنوی به مدت  31سال متعلق به سفارش دهنده و حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده است.
 -9حداقل اعضاء برای تشكيل نظام صنفی رایانهای در استانها در شاخه شركتها ،فروشگاهها و مشاوران به ترتيب از راست به چپ برابر
است با:
الف11 – 5 – 15 -
ب5 – 15 - 11 -
ج5 – 11 – 15 -
د15 – 5 – 11 -
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 -1مطابق آئين نامه بند ه ماده  29قانون مناقصات ،ارجاع كدام خدمت در یك طرح به یك مشاور مجاز است؟
الف -مطالعات توجيهی در خدمات طراحی تفضيلی
ب -مطالعات توجيهی در خدمات طراحی پایه
ج -مدیریت طرح در خدمات مطالعات توجيهی
د -مدیریت طرح در خدمات طراحی تفضيلی
 -2كداميك از موارد ذیل را نمیتوان جزئی از روندهای جهانی در حوزه فناوری اطالعات برشمرد؟
الف -كاهش هزینهها
ب -گسترش اینترنت
ج -همگرایی و یكپارچهسازی فناوریها
د -هوشمندسازی
 -3كدام یك از موارد ذیل جزء معيارهای ششگانه رتبهبندی «آمادگی دیجيتالی –  »e-Readinessاست؟
الف -محيط اجتماعی و فرهنگی
ب -تعداد شركت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
ج -شرایط سياسی
د -وضعيت صنعتی
 -4شاخص «توانایی» جزء كداميك از معيارهای رتبهبندی در برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكی است؟
الف -اتصال و زیرساخت فناوری
ب -محيط تجاری
ج -محيط اجتماعی و فرهنگی
د -پذیرش مشتری و بنگاه
« -5نحوه عملكرد مشاور در پروژههای مشابه قبلی با كارفرما یا با سایر كارفرمایان» را میتوان جزء شاخصهای كداميك از
معيارهای انتخاب مشاور دانست؟
الف -قابليت مدیریتی
ب -در دسترس داشتن منابع
ج -صالحيت حرفهای
د -امانت حرفهای
 -6در كداميك از حوزههای ذیل فرایند آزمون در پروژههای مربوط كاربرد ندارد؟
الف -حوزه شبكه
ب -حوزه معماری سازمانی
ج -حوزه نرمافزار
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د -هيچكدام
 -7كداميك از سازمانهای زیر در حوزه ارزیابی توليدكنندگان فناوری اطالعات مدلها و شاخصهایی را ارائه كردهاند؟
الفCarnegie Mellon University -Software Engineering Institute -
بEconomist Institute -
جThe Asia Pacific Economic Cooperation -
دUNDP -
 -8كنترل نيازمندیهای كسبوكار كارفرما در اجرای پروژهها بعهده  --------است.
الف -كميته كاربران
ب -مدیر طرح
ج -ناظر
د -مجری

 -9عزل بازرس استانی به عهده كدام ركن سازمان نظام صنفی است؟
الف -هيئت عمومی
ب -شورای انتظامی استان
ج -هيئت مدیره هر استان
د -مجمع عمومی استان
 -11تعداد اعضاء شورای مركزی سازمان نظام صنفی چند نفر است؟
الف21 -
ب23 -
ج25 -
د -از هر استان یك نفر
 -11دبير كل سازمان نظام صنفی از طرف  ..................پيشنهاد میشود.
الف -رئيس سازمان
ب -هيئت عمومی
ج  -شورای مركزی
د -مجمع عمومی
 -12كداميك از اعضاء زیر میتواند از خارج از سازمان نظام صنفی انتخاب گردد؟
الف -خزانه دار
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ب -بازرس
ج -دبير
د -علی البدل هيئت مدیره
 -13اعضاء شورای انتظامی كل سازمان نظام صنفی شامل  ...................................میشوند.
الف -یك نفر حقوق دان با  15سال سابقه
ب2 -نفر با معرفی شورای عالی انفورماتيك
ج 2 -نفر با معرفی شورای مركزی
د -همه موارد
 -14یكی از اهداف اصلی در تدوین اصول اخالق حرفهای در حرف گوناگون چيست؟
الف -ایجاد رضایتمندی در نيروی انسانی
ب -ایجاد رضایتمندی در مشتریان
ج -پيشرفت اقتصادی
د -همه موارد
 -15بهترین راه برای توسعه اخالق حرفهای چيست؟
الف -فشار به افراد برای رعایت اصول اخالقی
ب -ایجاد تشكل ها و انجمن ها
ج -تعادل
د -همه موارد
.................................. -16عبارت است از مجموعه ای از بایدها و نبایدها كه كاركنان سازمان در جهت تحقق كامل شرایط كمی و
كيفی كاری كه تعهد كردهاند باید رعایت كنند.
الف -وجدان حرفهای
ب -تعهد حرفهای
ج -اخالق حرفهای
د -الف و ب
 -17كدام یك از گزینههای زیر از نتایج فراهم شدن فناوریهای نوین اطالعاتی نيست؟
الف -پيشرفت كم در پيدایش محصوالت نوین
ب -راه های بهتر و كارامدتر برای انجام امور
ج -سواستفاده از فناوری
د -موارد الف و ج
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 -18كدام یك از گزینه های زیر عامل غيرقابل شناسایی بودن سواستفادهگر در صنعت فناوری اطالعات است؟
الف -سرعت
ب -دقت
ج -شيوه سواستفادهگر در دسترسی به اطالعات
د -پيشرفت كم در زمينه اطالعات
 -19كدام یك از موارد زیر از حوزه های قانونمندی و قانونمداری در صنعت فناوری اطالعات است؟
الف -حوزه اخالقی و فردی
ب -حوزه اجتماعی و سازمانی
ج -حوزه دولتی و حقوقی
د -همه موارد
 -21هر سازمان بزرگ و كوچكی برای حفظ دادههای خود به چه چيزهایی نياز دارد؟
الف -سطح معينی از امنيت دستورالعملها
ب -قوانين شفاف و ساده برای به اجرا درآمدن توسط كارمندان
ج -درک هزینههای پيادهسازی سياستهای امنيتی كارآمد
د -موارد الف و ب
 -21مدت حقوق مادی  ............از تاریخ پدید آوردن نرمافزار و مدت حقوق معنوی  .............است.
الف 31 -سال -نامحدود
ب -نامحدود 31-سال
ج 21 -سال -نامحدود
د -نامحدود –  21سال
 -22عرضه نرمافزار عبارت است از:
الف -ارایه نرمافزار برای استفادهی شخص یا اشخاص معين
ب -قرار دادن نرمافزار در معرض استفاده عموم
ج -استفاده عملی وكاربردی از نرمافزار در محيط رایانهای
د -الف و ب
 -23حقوق مادی و معنوی نرمافزار جدید كه به واسطه نرمافزارهای دیگر پدید میآید متعلق به  ........است.
الف -پدید آورنده نرمافزار واسط
ب -پدید آورنده نرمافزار جدید
ج -به صورت مشترک بين نرمافزار واسط و نرمافزار جدید
د -با كسب مجوز از صاحبان نرمافزار واسط متعلق به پدید آورنده نرمافزار جدید
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 -24كميتهای كه به منظور صدور تایيدیه فنی برای نرمافزارهایی كه پدیدآورنده مدعی اختراع آن است زیر نظر كيست؟ و
اعضای این كميته به مدت چند سال منصوب میشوند؟
الف -شورای عالی انفورماتيك 2-سال
ب -شورای عالی انفورماتيك 3-سال
ج -سازمان ثبت اختراعات 2-سال
د -سازمان ثبت اختراعات 3 -سال
 -25مادامی كه نظام صنفی رایانه ای استان تشكيل نشده است امور مربوط به آن استان توسط  .....................و سرپرستی یا اداره
آن به  ...................واگذار خواهد شد.
الف -نظام رایانهای یكی از استانهای همجوار -شورای مركزی نظام
ب -شورای مركزی نظام -نظام صنفی رایانهای یكی از استانهای همجوار
ج -شورای مركزی نظام -شورای مركزی نظام
د -نظام صنفی رایانهای یكی از استانهای همجوار -نظام صنفی رایانهای یكی از استانهای همجوار
 -26متن كامل چشم انداز در چه سالی و توسط چه كسی تصویب و به سران قوای سه گانه ابالغ شد؟
الف -آبان  82توسط ریاست جمهور
ب -آبان  82توسط رهبر معظم
ج -آبان  81توسط رهبر معظم
د -آبان  81ریاست جمهور
 -27گامهای مهمی كه بعد از چشمانداز باید برداشته شود كداميك است؟
الف -تهيه برنامه  21ساله در هر استان و منطقه
ب -تهيه برنامه اجرایی در سطح ملی و بخشی
ج -آمایش سرزمينها و تصميم كار ملی
د -همه موارد

 -28كداميك از روشهای ارجاع كار زیر در پروژه های مربوط به حوزه فناوری اطالعات كمترین كاربرد را دارد؟
الف -روش انتخاب بر اساس كيفيت
ب -روش انتخاب تك گزینه ای
ج -روش مسابقه
د -روش انتخاب بر اساس تعرفه
 -29ارائه مدل فرایند در طرح مدیریت پروژه ،در كدام یك از موارد ذیل ضروری است؟
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الف -عدم وجود سند توصيف متدولوژی
ب -افزایش پيچيدگی و ابعاد پروژه
ج -استفاده از تمامی ابعاد یك متدولوژی
د -ایجاد یك متدولوژی منتخب و تلفيقی
 -31بر اساس كدام یك از ویژگیهای مصرح در برنامه چشمانداز  21ساله كشور ،میتوان بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
تاكيد نمود؟
الف -ایجاد تعامل سازنده با جهان
ب -برخورداری از دانش پيشرفته
ج -امنيت
د -هر سه مورد
 -31بر «لزوم استفاده از تمامی ظرفيتهای ملی و منطقهای فناوری اطالعات و ارتباطات» ،در كداميك از فصول برنامه چهارم
تاكيد شده است؟
الف -بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ب -تعامل فعال با اقتصاد جهانی
ج -توسعه مبتنی بر دانایی
د -رقابتپذیری اقتصاد
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