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 سواالت:

شماا مدرری ستمت د  ه به زاز ی در رش شمر و زوی دی ب رس اسمت داه شمد. ارد.  ن رانر زکاری  ه   -1

باشمد. شماا برای پرواز به سماو شماا به خارر سمازمان در آن ورمور پ دا  رد. اردس بتم ار پر متممی و می

ز دوسمتانتان  ه در  ن رانر ورمور داشمتندس در وال باز شمو خانه برنامه رر ی  رد. بودرد اما زعدادی ا

ساعو و از  5با ازومب ل ستتند و از شاا دعوت  رد. اند زا با آنها سارا. شورد. متافرت از رررق ماش ن 

سمماعو رول می  شممد. ری  ردن متممافو باز شممو با دوسممتان  درد بتمم ار  2رررق سواپ اا ودود  

باشمد. شماا زیما ی می   رد  ه با دوسمتان  درد باز ردرد. شماا می مطلوب بود. و به ن ع شمر و ن  

  ن د.باشد( پرداخو میمی س ار زومان بابو س رنه سوخو ازومب ل ) ه سهی شاا 10س رنه ای معادل 

 سمال: آرا شاا بل ط پرواز بر شو را نقد  رد. و آنرا ن د خود نگه می داری؟

 نه
 بتتگی دارد

 بله
 

شماا رش فرد ورفه ای در روابط عاومی در رش شمهر ستمت د. سمه ما. قبل شماا شمر و خود را ز سم ر  5



خواسد  ه در  ل منطقهس رش ماشم ن زاررن را  تمترد دس د.  ردرد. اوی ن مشمتری ب رس از شماا می

و به   ند  ه از نظر علای ثابو شمد.  ه ارن وسم له به سمرعو ادار. اصملی ارن شمر و در زگ اا ادعا می

 ند. شر و زوی دی فاقد رش شهرت ملی اسو و علی رغی زقاضای سای آسانی چندرن   لو را  ابکا می

 باشد.نای  ند مکرر شااس قادر به ارائه مدارک علای  ه ادعارش را می

 دس د؟آرا شاا ساکاری با ارن شر و بعنوان رش مشتری بدون مدرک علای را ادامه می مال:س 

 نه
 بتتگی دارد

 هبل

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساا ر ف ی کرت نار.  ذاری شد. اسو

 بله بستگی دارد  نه گزینه   

 3 2 1 امت از 
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