
 

 فصل هفتم

 روش های تامین مالی و گردآوری منابع

 در کشور ما افراد برای تامین سرمایه به منظور راه اندازی یک بنگاه اقتصای از چه روش هایی استفاده میکنند؟ .1

 آهسته و پیوسته (أ 

 آغاز به فعالیت تجاری (ب 

 شریک و سرمایه گذار جذب (ج 

 همه موارد (د 

 منظور از وجوه درونی برای تامین منابع سرمایه راه اندازی کسب و کار چیست؟  .2

 ی، کاهش سرمایه در گردشتی دریافاسود فروش دارائی، حساب ه (أ 

 وام و فروش سهام (ب 

 کمک های دولتی (ج 

 اوراق قرضه (د 

 وام و فروش سهام در کدام دسته از وجود زیر قرار دارد؟ .3

 درونیوجوه  (أ 

 وجوه بیرونی (ب 

 وجوه درونی و بیرونی (ج 

 وجوه تامین سرمایه (د 

 کدام مورد زیر از روش های تامین مالی داخلی محسوب می شود؟ .4

 دوستان، اقوام، فرشتگان کسب وکار (أ 

 سرمایه گذاران، بانک های تجاری، عرضه سهام (ب 

 کمک های دولتی، تهیه کنندگان و مشتریان و موسسات وام دهنده (ج 

 همه موارد (د 

 ر از فرشتگان کسب و کار کدام گزینه زیر است؟منظو .5



 

 سرمایه گذاران مخاطره پذیر (أ 

 سهامداران (ب 

 سرمایه گذاران (ج 

 مشتریان (د 

 کدامیک از گزینه های زیر سرمایه گذاران مخاطره پذیر در کشور ما هستند؟ .6

 موسسه توسعه فناوری نخبگان (أ 

 ایرانصندوق پژوهش و توسعه صنایع و معادن و شرکت گسترش کارآفرینی  (ب 

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (ج 

 همه موارد (د 

 موسسه توسعه فناوری نخبگان چه نوع موسسه ای و وابسته به کدام نهاد زیر است؟ .7

 غیرانتفایی و دفتر فناوری ریاست جمهوری (أ 

 غیرانتفایی و نهاد رهبری (ب 

 انتفاعی و دفتر فناوری ریاست جمهوری (ج 

 انتفاعی و نهاد رهبری (د 

 برنامه پشتیبانی گسترش و نوسازی صنایع ایران را آغاز کرد؟کدامیک از موسسات زیر  .8

 موسسه توسعه فناوری نخبگان (أ 

 صندوق پژوهش و توسعه صنایع و معادن (ب 

 شرکت گسترش کارآفرینی ایران (ج 

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (د 

 موضوع فعالیت صندوق پژوهش و توسعه صنایع و معادن چیست؟ .9

 حقیقی و حقوقیاعطای وام و تسهیالت به اشخاص  (أ 

 تضمین پرداخت به موقع  (ب 

 صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی (ج 

 همه موارد (د 



 

 کدامیک از بانکهای زیر تجاری دولتی محسوب می شود؟ .11

 ملی، تجارت، ملت، صادرات، رفاه، سپه (أ 

 نوین، سامان پارسیان، اقتصاد (ب 

 ملی، سامان، رفاه (ج 

 رین، سامان،سپه، ملیکارآف (د 

 ک های زیر باک خصوصی محصوب می شود؟کدامیک از بان .11

 پارسیان، اقتصاد نوین، سامان (أ 

 سرمایهکارآفرین، پاسارگاد، (ب 

 پارسیان، اقتصاد نوین، سامان (ج 

 الف و ب (د 

 در ایران کمک های دولتی به کارآفرینان از طریق چه سازمان هایی صورت میگیرد؟ .12

 ، صندوق تعاون کشوردوق پشتیبانی از فرصت های شغلینص (أ 

 ری های ریاست جمهوریدفتر همکا (ب 

 بانک کشاورزی و سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی (ج 

 همه موارد (د 

 روش های تامین مالی خارجی در کدام گزینه زیر می باشد؟ .13

 روش های استقراضی )قرضی( و غیر قرضی)سرمایه گذاری( (أ 

 دریافت وام از بانک های تجاری (ب 

 کمک های دولتی (ج 

 صندوق های پشتیبانی (د 

 فاینانس، ریفاینانس، اعتبار خرید و وام های خارجی شامل کدام روش تامین مالی است؟روش های  .14

 تامین مالی داخلی (أ 

 تامین مالی خارجی (ب 

 روش استقراضی (ج 

 موارد ب و ج (د 



 

 فاینانس چیست و چه معنایی دارد؟ .15

 وسعه ای و ملی و بر مبنای پولروش متداول تامین طرح های ت (أ 

 ر مبنای پولروش متداول سرمایه گذاری خارجی و ب (ب 

 یه گذاری داخلی و بر مبنای پولروش رایج سرما (ج 

 هیچکدام (د 

 برای وام های بلند مدت از روش ............ استفاده می شود. .16

 ریفاینانس (أ 

 اعتبار خرید (ب 

 فاینانس (ج 

 وام خارجی (د 

 ؟ازدبدهی بپرداعتبار اسنادی باید چند درصد وجه عامل فروش نقد و چند درصد در هنگام خرید در روش فاینانس  .17

 % بدهی91% نقد 11 (أ 

 % بدهی81% نقد 21تا  15 (ب 

 % بدهی51% نقد و 51 (ج 

 % بدهی71%نقد و 31 (د 

در کدام روش زیر خطوط اعتباری کوتاه مدت میان بانکی حداکثر یک ساله برای گشایش اعتبار اسنادی بابت واردات  .18

 کاال استفاده میشود؟

 فاینانس (أ 

 ریفاینانس (ب 

 یوزانس (ج 

 اعتبار خرید (د 

 به معنی فرجه، مدت، بهره پول و مهلت و وعده پرداخت به کار میرود؟کدام گزینه زیر  .19

 فاینانس (أ 

 ریفاینانس (ب 

 یوزانس (ج 




