
                            

 یحرفه ا یفن ینمونه سواالت آزمونگر

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :

 و شده،دقت صرف هزینه و زمان به توجه با را عملیات نتایج و فرایند درستی ها ازمون نوع کدام

 ؟کند می ارزیابی شده تعیین پیش از های استاندارد با مقایسه در ان صحت

  ☑میدانی برعملیات مبتنی الف.ازمونهای

 یا پایه عملیات بر مبتنی های ب.ازمون

 یعمل عملیات بر مبتنی ج.ازمونهای

 یعلم عملیات بر مبتنی د.ازمونهای

  

 ؟میشود وبمحس عملکرد ارزیابی در مشاهده های روش از کدامیک

 یوارس الف.فهرست

 یبند درجه ب.مقیاس

 ممستقی مشاهده یا رفتار ی ج.سیاهه

 ☑  موارد د.همه

  

 ان صحت و دقت شده، صرف هزینه و زمان به توجه با را عملیات نتایج و فرایند ها،درستی ازمون کدام

 ؟کند می ارزیابی شده تعیین پیش از های استاندارد با مقایسه در

 همشاهد بر مبتنی الف.ازمون

 ☑  میدانی عملیات بر مبتنی ب.ازمون

 شازمای بر مبتنی ج.ازمون

 تاطالعا اوری جمع بر مبتنی د.ازمون

  

 در اطالعات تحلیل و اوری جمع و کارشناسان با مصاحبه طریق میدانی،از عملیات در مرحله کدام

 ؟پردازد می مسئله کشف به دسترس

  ☑اولیه و مختصر الف.تحقیق

 قتحقی طرح ب.تهیه

 یاجرای برنامه ج.تنظیم



 اه داده اوری د.جمع

  

 ؟میشود محسوب میدانی عملیات اجرایی برنامه تنظیم چوب چار جز کدامیک

 قتحقی عملیاتی و یتئوریک چارچوب الف.تنظیم

 یتحلیل های مدل ب.بررسی

 قتحقی های فرضیه و سوال ج.تهیه

 دموار د.همه

  

 ؟میشود شروع کدامیک با میدانی عملیات در ها داده اوری جمع

 هپرسشنام اولیه الف.ازمون

 یمیدان اطالعات تحلیل و ب.تجزیه

 ☑  ثانویه های داده دقیق ج.تحلیل

 هاولی های داده د.ارزیابی

  

 های طرح برای راهنمایی میتواند و کند می جلوگیری کاری دوباره از میدانی عملیات از مرحله کدام

 ؟باشد گیری نمونه

 قحقیت طرح الف.تهیه

 یاجرای برنامه ب.تنظیم

 ☑  ها داده اوری ج.جمع

 نا تحلیل و تجزیه و ها داده سازی د.اماده

  

 محسوب میدانی عملیات عملی های ازمون اجرای در گر آزمون نیاز مورد های مهارت جز کدامیک

 ؟میشود

 نازمو اجرای برنامه تهیه-میدانی عملیات ازمون الف.سازماندهی

 لعم حوزه کنترل-نیاز مورد تجهیزات و مصرفی مواد ب.کنترل

 نازمو نتایج اوری جمع-شوندگان ازمون غیاب و حضور ج.کنترل

 دموار د.همه

  

 ؟میشود محسوب نهایی گزارش تهیه به رسیدن برای الزم ابزارهای جز کدامیک

 اه داده اوری جمع در الف.دقت



 یبردار ب.نمونه

 یمیدان ج.مطالعات

 ☑  موارد د.همه

  

 ؟است ضروری نکته کدام نهایی،رعایت گزارش تهیه نحوه بر نظارت در

 دشو تهیه نظر مورد پدیده و میدانی مطالعات برای مناسب طیفی های الف.داده

 دباش دست در ماهواره داده نوع گرفتن نظر در با زمینی های داده اوری جمع برای جامع ب.اطالعات

 دشون ارزیابی انها کیفیت با رابطه در بیوفیزیکی کمی های داده ج.کارایی

 ☑  موارد د.همه

  

 ؟باشد می محل دقیق یابی مکان در میدانی کارهای مشکالت از یکی جز کدامیک

 قدقی تفکیک الف.قدرت

 مزو قدرت ب.افزایش

 ☑  ای ماهواره تصاویر با میدانی های داده کامل ج.تطابق

 یا ماهواره تصاویر روی مناطق ناقص د.تشخیص

  

 ؟میشود محسوب جغرافیایی اطالعات سیستم و سنجی دور تکنیک دو تلفیق مزایای جز کدامیک

 ههزین و باالتر کیفیت با ها نقشه تهیه –وقت در جویی صرفه و ها نقشه سریع الف.تهیه

 اانه نمودن امد روز و نقشه تهیه تسهیل-کاربران نیاز مورد موضوعی های نقشه ب.تهیه

 هشد چاپ های نقشه از ستفادها رساندن حداقل ج.به

  ☑موارد د.همه

  

 

 

 

 


