
 
 
 
 

 است. پایان ترمامتیاز از نمره نهایی مربوط به آزمون  «05» شده در طرحنامه دوره،شیوۀ ارزیابی اعالمبر اساس 

 
 هایارائۀ اطالعات استنادی پژوهش و، تولید های اطالعاتی به سازماندهییگاهرخی پاامتیاز[ ب 4].1

 فقط نام ببرید. های اطالعاتی راد. دو مورد از این پایگاهنپرداز علمی می
 
 هاز آنوجه تمایبه نوعی های الکترونیکی  است که های اساسی کتابتعامل یکی از ویژگیامتیاز[  6]. 2

های درسی الکترونیکی، از هشت نوع مربوط به کتاب . در انواع تعامالت  هستهای چاپی نیز با کتاب
ها روشن کنید که تفاوت کتب و ضمن توضیح آنا نام برده، . سه مورد از این تعامالت ر شودمیتعامل یاد 

 )مربوط به ارائۀ آقای دری(  این تعامالت چیست؟ هر یک درسی الکترونیکی با کتب درسی چاپی در

 
چهار شیوه « یادگیری گروهی»و « کالس مجازی»، «آموزش از راه دور»، «خود یادگیری»امتیاز[  4] .3

)مربوط به ارائۀ آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات است. دو مورد از این موارد را توضیح دهید. 

 آقای رستگاری(

 
به ثبت و  هغیرمجاز هستند ک( یکی از ابزارهای Keyloggerکی الگر، ثبت کنندۀ کلیدها )امتیاز[  6]. 4

سخت »کننده کلیدها به دو نوع دازند. ثبتپر میهای تولیدی توسط صفحه کلید تصویربرداری از پالس
شوند. منظور از این دو نوع را توضیح دهید و شیوه های مقابله با این تقسیم می« نرم افزاری»و « افزاری

 آقای سلیمی()مربوط به ارائۀ ها را نام ببرید. کنندهثبت

ای به عنوان کاالی اطالعاتی  برخوردار از چند ویژگی هستند. یکی از این محصول رسانهامتیاز[  4]. 0
. این مشخصه را توضیح دهید و همچنین «شباهت این کاالها با کاالهای عمومی است»ها ویژگی

 )مربوط به ارائۀ آقای محمدی(استدالل نمائید که آیا همۀ محصوالت رسانه ای کاالی عمومی اند یا خیر؟ 

 



گیری و جمع آوری نوع خاصی از اطالعات است. امروزه نامه ابزاری برای اندازهپرسشامتیاز[  6]. 6
نامه های چاپی مورد اقبال روزافزون مواجه یسه با پرسشنامه های الکترونیکی  در مقاپرسشاستفاده از 

های های الکترونیکی و هشت مورد از محدودیتنامهشده است. در کالس با شش مورد از مزایای پرسش
های نامه های الکترونیکی آشنا شدیم. مطلوب است سه مورد از مزایا و سه مورد از محدودیتپرسش

 )مربوط به ارائۀ آقای هادیان(کترونیکی. های النامهاستفاده از پرسش

 
 شودمی تأکید: تذکر) بود؟ خواهد چه MATLAB افزارنرم در زیر هایبرنامه اجرای خروجی[ امتیاز 15]. 7

  پرسش، این هدف شایان ذکر است که.بنویسید را افزارنرم خروجی تنها که
 
 ای دستورات برخی درک دادن نشان صرفا

 (.نیست محفوظات بر تکیه به نیاز سؤاالت این به پاسخ برای. است افزارنرم این در ساده عملگرهای
 

        ;m = [3:-1:1; 4:6] <<                                                                 الف(
>> m * 3 
 

 for i = 1:4 <<                                                                                             ب(
           fprintf('%d\n',i) 
      end 

 
 << disp('Part (a)')                                                                       ج(

         12-4<5*3 
 

 y=-3>(8-12)+2*(5>18/6-4)<<                            د(

 
 BMI( Body Mass Indexای پرکاربرد برای ارزیابی سالمت جسمی )هیکی از شاخص [امتیاز15]. 8

 قاعده محاسبه این شاخص براساس فرمول زیر است:   است.

𝐁𝐌𝐈 = 𝟕𝟎𝟑(
𝐖

𝐇𝟐
) 

بندی سالمت معرف وزن برحسب اینچ است. طبقه Hبیانگر وزن برحسب پوند و  Wدر این فرمول 
 برحسب این شاخص به ترتیب زیر است.



 
BMI مخفف طبقه بندی طبقه بندی 

 UN )کمبود ( Underweight 1880کمتر از 
 NO )معمولی( Normal 2482تا  1880بین 

 OV )اضافه وزن( Overweight 2282تا  20بین 
 OB )چاق( Obese 35باالتر از و  35

 
کار زیر را  BMIبنویسید که براساس محاسبۀ  MATLABبرای نرم افزار  Scriptبرنامه ای در قالب فایل 

کند. خروجی برنامه شامل مقدار این برنامه وزن و قد کاربر را بر حسب پوند و اینچ مطالبه می  انجام دهد؛
 است.« مخفف طبقه بندی»در ستون  و اعالم یکی از چهار عبارت مندرج  BMIعددی شاخص 

 ه این شکل است:قرار بگیرد، خروجی برنامه ب UN، فردی در طبقه BMIراهنمایی: اگر براساس محاسبه 
Your BMI value is 16, which classifies you as UN 
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