
                            

 کاربردی علمی دانشگاه الکترونیک خدمات سواالت نمونه

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :
 دفاتر خدمات الکترونیکی شهر مربوط به کدام گزینه میباشد

 دستگاه قضایی( الف

 دولت( ب

 شهرداری( ج

  هیچکدام( د

  

 بانک داری سنتی یعنی
 بازار نامحدود از نظر مکانی( الف

 کار کرد بدون محدودیت زمانی( ب

 ارایه خدمات به شیوه ای خاص( د

  ارائه خدمات بر اساس نیاز و سفارش مشتری( ج

  

 کدام گزینه از مزایای بانکهای الکترونیکی نمیباشد

 مراجعه حضوری ( الف

 همه امور بانکی وسرویس ها به درخواست مشتریان بر بستر اینترنت ومخابراتی ارائه میشود( ب

 مشتریان حساب الکترونیکی و امضای الکترونیکی دارند( ج

  ه میشودهمه سرویس های بانکی از طریق سایت بانک الکترونیکی ارائ( د

  

شخصی به نام ....طرحی در زمینه توسعه اتصاالت رایانه های جهانی ارائه کرد که از طریق آن بتوان به انواع اطالعات و 

 .فایل های جامعه فیزیک دست یافت
 باربارا ( الف

 برنزلی ( ب

 اندرسن ( ج

  استیون ( د

  

 .این اصطالح به دریافت اطالعات از اینترنت اطالق میشود

 انلودد( الف

 آپلود ( ب

 مرورگر ( ج

  وب سایت ( د



  

 کدام موارد جز معایب بانکداری الکترونیکی میباشد
 صرفه جویی در هزینه( الف

 صرفه جویی در زمان( ب

 دسترسی به کانالهای مختلف برای انجام عملیات بانکی( ج

  مخاطرات امنیتی ( د

  

 میباشد کدام یک از گزینه های زیر جزوه مزایای بانکداری الکترونیک
 باال بودن هزینه های زیرساختی بانکداری الکترونیک( الف

 جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف ( ب

 نبود اینترنت پرسرعت دائمی در برخی از کشورها( ج

  دسترسی هکرها به حسابهای اشخاص( د

  

 چه چیزی در توسعه دولت و شهر الکترونیکی اهمیت زیاری دارد؟

 آموزش ( الف

 حریم خصوصیرعایت ( ب

 فضای مجازی( ج

  کتابخانه الکترونیکی( د

  

 کدام سیستم برای کنترل حجم وسایل نقلیه ورودی ازاد راهها و راههای شریانی طراحی شده است؟

 سیستم الکترونیکی( الف

 سیستم جلوگیری از تصادف( ب

 سیستم کنترل رمپ( ج

  سیستم حمل ونقل هوشمند( د

  

 طبق مدل توسعه بانک داری الکترونیکی بستر های ارائه خدمات چند نوع است؟
 نوع۳ ( الف

 نوع۴ ( ب

 نوع۵ ( ج

  نوع۷ ( د

  

 از مزایای اموزش الکترونیکی می باشد؟
 تحقق عدالت در نظام اموزشی ( الف

 انعطاف در اموزش ( ب

 دوری از ارتباطات جمعی ( ج

  موارد الف و ب ( د



  

 انتقال مربوط به کدام مدل دو لت الکترونیکی است ؟-تراکنش-تعامل -در وب مراحل ظهور یا حضور 
 مدل سازمان ملل ( الف

 لی -مدل الینه  ( ب

 مدل گارتنر ( ج

  مدل بانک جهانی ( د

  

 تجارت الکترونیک یکی از مولفه های کسب و کار الکترونیکی است که بر کدام اصل تاکید دارد؟

 خرید و فروش ( الف

 ترونیکیخدمات الک ( ب

 واسطه گری ( ج

  هوش مصنوعی ( د

  

 .به انجام معامالت و فعالیت های تجاری از طریق تجهیزات بی سیم............گفته می شود

 تجارت مشترک ( الف

 تجارت سیار ( ب

 تجارت از راه دور ( ج

  تجارت ارتباطی ( د

  

 کدام گزینه از مزایای تجارت الکترونیک محسوب نمی شود؟

 ینه رفت و آمد برای خرید کاالکاهش هز ( الف

 امکان خرید محصوالت و خدمات از سراسر جهان در کوتاهترین زمان ( ب

 کاهش نیروی شاغل تجارت سنتی و افزایش نرخ بیکاری ( ج

  حذف واسطه ها( د

  

نهادی که در آن از ابزارها و فناوری های اطالعاتی برای افزایش کارایی و اثربخشی خدمات به شهروندان استفاده می شود 

 چه نامیده می شود؟

 شهر الکترونیکی( الف

 سازمان الکترونیکی( ب

 دولت الکترونیکی( ج

  شهرداری الکترونیکی( د

  

 درخواست برای گواهی های تولد،ازدواج،فوت مربوط به کدامیک از خدمات شهر الکترونیکی می باشد؟
 خدمات اجتماعی( الف

 دفتر ثبت نام و گزینش( ب

 خدمات درجه بندی و ارزیابی( ج



  امور مهاجرت( د

  

لزامات و پیش نیاز های هر پروژه برای ارائه خدمات به شهروندان و تحقق اهداف شهر الکترونیکی ایجاد.............. جزء ا

 .الکترونیکی است
 نظم و انضباط اجتماعی( الف

 زیر ساخت های الزم( ب

 امکانات آموزشی( ج

  خدمات تک مرحله ای( د

  

 کدام گزینه از اهداف دولت الکترونیکی نیست؟
 ایجاد محیط کسب و کار( الف

 جلب مشارکت بیشتر مردم( ب

 شفاف سازی مقررات و قوانین حاکم( ج

  بزرگ سازی دولت( د

 

 

  

 


