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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف

1)  BPMS  چیست؟

مجموعه اي از روش ها، ابزارها و فناوري هايي  

است كه براي طراحي، اجرا، تجزيه و تحلیل  

استفاده  وكنترل فرآيندهاي عملیاتي كسب و كار 

د مي شو

2)  MIS  به مطالعه سیستم هاي اطالعاتي در سازمان مي  چیست؟

 پردازد. 

همه موارد از فوايد به كارگیري مديريت دانش در سازمانها به كدامیک را مي توان برشمرد؟   (3

اطالعات چیست؟  (4
مجموعه اي از داده هاي سازماندهي شده و مفید  

  بوده و مي است كه داراي مفهوم و ارزش خاص 

توان آن را تفسیر نمود 

2و    1موارد  انواع تبديل دانش كدام است؟  (5

انواع دانش كدام است؟  (6
دانش نیروي انساني، دانش مکانیزه، دانش مستند،  

دانش خودكار 





برون سازي دانش از ضمني به صريح به چه معناي است؟  (7
افراد كه كیفیت نهفته دارد،   ي تبديل دانش شخص

كه دسترس پذير باشد و به افراد    يبه دانش آشکار

انتقال يابد  يسادگ ديگر به  ي يا گروهها

يبانیارائه پشت ي استفاده از اطالعات برا چیست؟ ي ریگم یتصم يبانیپشت  (8

1991تجارت الکترونیکي به شکل كنوني در چه سالي محقق شد؟  (9

تشخیص در چرخه دانش چیست؟  (10
دانش اساسي و پايه، و مورد نیاز براي ساخت  

شايستگي ها در سازمان تشخیص  هسته اصلي 

داده میشود 

دانش صريح و ضمني تقسیم بندي دانش را نام ببريد؟  (11

توسعه دانش به چه معنايي است؟  (12
ايجاد مهارت   يدر توسعه دانش،تمركز بر رو 

ي جديد، محصوالت جديد، نظرات بهتر و فرايندها

موثر است

5چرخه دانش از چند قسمت تشکیل شده است؟  (13

3و    2موارد   داده چیست؟   (14





انسجام و پردازش اطالعات انبوه   تركیب، تعديل، از دانش چیست؟   (15

 حاصل میگردد 

دانش خودكار چیست؟   (16

ذخیره شده و    ياست كه به طور الکترونیک يدانش

كه وظايف خاص را    يرايانها يبه وسیله برنامهها

باشد یم يدسترس   قابل کند یم يپشتیبان

دانش صريح، چه دانشي است؟  (17

مخابره ، پردازش و منتقل و    يتوان به سادگ يم

درپايگاه داده ها ذخیره كرد. اين نوع از دانش را  

و يا كتابچه    يعلم فرمول توان فرم داد و يک  يم

 راهنما بین افراد سازمان منتشر كرد 

دانشي كه حامل وظايف ويژه يکپارچه در سخت  دانش مکانیزه چیست؟   (18

افزار ماشین است

تبديل دانش نامشهود به دانش مشهود آشکار( در مدل نوناكو كدامیک صحیح است؟در بیرون سازي )نهان به   (19

در فرآيند استاندارد شده )بلوغ فرآيندها( چه موضوعي دنبال مي شود؟   (20

ایجاد و استفاده از زیرساخت هاي فرآیندي  
معمولی مرتبط با سازمان و دارایی هاي فرآیندي  
مرتبط با آنها، به منظور  دستیابی به هماهنگی در  

چگونگی انجام کار 





پشتیباني فرآيند در موارد زير كدامیک در چرخه حیات مديريت فرآيندها قرار نمي گیرد؟   (21

اجتماعي سازي، تركیب، آشکارسازي، دروني  دسته بندي خلق دانش كدام است؟  (22

 سازي

استاندارد شده، پیشرو،  آغازين، مديريت شده، سطوح بلوغ فرآيندها را نام ببريد؟  (23

خالق

مديريت عملیاتي، میاني، عاليسطوح مديريت كدام است؟  (24

سیستم اطالعاتي چیست؟   (25
ذخیره، پردازش و تجزيه و    ييک پايگاه داده برا 

است كه به طور منظم   يتحلیل نتايج گزارشات

 درحال انجام است 

است از عناصر بهم مرتبط كه   يا سیستم مجموعهسیستم چیست؟  (26

نیل به هدف مشترک باهم در تعامل هستند  يبرا

همه موارد شاخص هاي فرآيند كدام است؟  (27

عناصر مديريت دانش را نام ببريد؟  (28
دانش، فناوري اطالعات، ساختار سازمانی، 

فرهنگ  سازمان





و    افتهيتوسعه  ستمینمودن س  ي اتیعمل ند يفرآفاز اجرا در فرآيند توسعه سیستم اطالعاتي به چه معنايي است؟  (29

 آموزش كاربران در سازمان 

فاز اجرا در فرآيند توسعه سیستم اطالعاتي به چه معنايي است؟  (30
نمودن سیستم توسعه يافته و   ي فرآيند عملیات

آموزش كاربران در سازمان 

شناخت، توسعه و طراحي، اجرا، نگهداريفرآيند آغاز توسعه سیستم اطالعاتي كدام است؟  (31

فرآيند چیست؟   (32
هر فعالیتي كه منابعي را به خدمت گرفته و آنرا  

در جهت تبديل ورودي به خروجي مديريت نمايد 

2و    1ارد  مو ريت صحیح است؟كدام تعريف براي مدي  (33

مدل نوناكا و تاكوچي كدامیک از مدلهاي مديريت دانش بر مبناي دانش آشکار و پنهان و تبديل آنها بنا شده است؟  (34

ارزيابي دانش  كدامیک از موارد زير بلوكي از سیکل بیروني مدل پايه هاي ساختمان دانش )پروبست(است؟  (35

دانش  لیدانش، تحص ييشناسا كدامیک از موارد زير جزء فرآيند مديريت دانش قرار مي گیرند؟  (36

همه موارد  عريف و هدف مديريت دانش قرار میگیرد؟ كدامیک به عنوان ت  (37





نرم افزارهاي مديريت دانش و مرتبط با دانش،  كدامیک جزء ابزارهاي مديريت دانش قرار مي گیرد؟   (38

 فناوري هاي جزء، نرم افزارهاي سازماني 

كدامیک جزء ابزارهاي مديريت دانش قرار مي گیرد؟   (39
نرم افزارهاي مديريت دانش و مرتبط با دانش،  

فناوري هاي جزء، نرم افزارهاي سازماني 

،  ها دادهفلوچارت و نمودار جريان ، BPMN كدامیک جزء استاندارهاي مدل سازي فرآيند است؟   (40

2و    1موارد   كدامیک در اشتراک دانش قرار مي گیرد؟   (41

همه موارد  كاربرد دانش در كدامیک وجود دارد؟   (42

2و    1موارد   كدام تعريف براي مديريت صحیح است؟  (43

سازمانهاي تولیدي و خدماتي  كدامیک از موارد زير جزء انواع سازمانها محسوب مي شود؟  (44

فرآيندهاي توسعه فرآيندهاي اصلي،  كدامیک از موارد زير جزء تقسیم بندي فرآيندها قرار مي گیرد؟   (45

ثبت و تحلیل كدامیک از موارد زير جزء چرخه حیات كسب دانش بر اساس روش شناسي گپ محسوب مي شود؟   (46

ي رقابت ت يمز ،يبهبود اثربخش وري،  بهبود بهره  كدامیک از موارد زير جزء مزاياي استفاده از سیستم هاي اطالعات قرار دارند؟  (47

همه موارد  ضرورت سیستم هاي اطالعاتي صحیح است؟كدامیک به عنوان مزايا و   (48





اسپانسر و حامي سیستم اطالعاتيمالکان سیستم چه افرادي هستند؟  (49

2و    1موارد   شامل چه قسمتهايي است؟ ZACKمدل   (50

جزء  8پايه هاي ساختمان دانش داراي چند جزء است؟ مدل   (51

نرم افزارهاي سازماني جزء كدامیک از ابزازهاي مديريت دانش محسوب مي شود؟  CRM ي روابط با مشتر تيريمد   (52

دانش  تيريمد   ينرم افزار هامديريت محتوا جزء كدامیک از ابزازهاي مديريت دانش محسوب مي شود؟   (53

2و    1موارد   كدام هستند؟ ي اطالعات ستمیس  کيندگان در توسعه  مشاركت كن  (54
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