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 مربوط به تأسيس شركت(EQ) تست تعيين ضريب كارآفريني
 

دْذ،  كُذ، تٕسؼّ يي كاسآفشيٍ كسي است كّ يك فؼانيت تداسي پشيخاطشِ سا تا سيسك يطخػي ٔ تشاي كسة سٕد تانمِٕ ايداد يي :تعريف

 .كُذ ٔ اداسِ يي

تست َيست، EQ خٕد فشياٌ است ضشية استؼذاد كاسآفشيُي( اتضاس يادگيشي) Entrepreneur Quotient دٔ زشف أل كّ EQ:شرح

  .ضخػي خٕد سا تا ٔيژگيٓاي كاسآفشيُاٌ يٕفك يمايسّ كُذ تٕاَذ ٔيژگيٓاي تهكّ سٔضي است كّ فشد تا آٌ يي

تشاَگيختٍ تيطتش رٔق ٔ ػاللّ ضًا، پاسخ  ت صياَي ٔخٕد َذاسد. تشايسؤال سا تا آَدا كّ تٕاٌ داسيذ پاسخ دْيذ. يسذٔدي ْش دستورها:

 .غسير ْش سؤال اسائّ ضذِ است

تٕاَيذ تيايٕصيذ كّ  تذْيذ، َگشاٌ َثاضيذ يي تست َيست. اگش َتٕاَستيذ پاسخ ْش يك اص سؤاالت ساEQ خاطش داضتّ تاضيذ كّ تّ :تفسير

  :دْذ اسائّ يي دُْذ، سٔش صيش سًُْٕدْاي دليمي سا گزاسي سا تشخير يي ًشِكساَي كّ انگٕي َ چگَّٕ كاسآفشيٍ ضٕيذ. تشاي

  :پاسخٓاي تهّ ٔ خيش سا يساسثّ ٔ دسغذ آَٓا سا تؼييٍ كُيذ. اگش پاسخٓاي تهّ ضًا :نتيجه 

  .تٕاَيذ كاسآفشيٍ تاضيذ اكٌُٕ يي ايذ، ْى دسغذ تاضذ تّ يؼُاي آٌ است كّ اگش لثاًل كاسآفشيٍ َثٕدِ 100-

  .دسغذ تاضذ تّ يؼُاي آٌ است كّ استؼذاد كاسآفشيٍ تٕدٌ سا داسيذ، كاس خٕد سا آغاص كُيذ 85 -

  .دسغذ تاضذ تّ يؼُاي آٌ است كّ استؼذاد تانمِٕ داسيذ. لٕاَيٍ سا يطانؼّ كُيذ 70 -

  .آفشيٍ ضٕيذتٕاَيذ كاس ايذ ايا تاص ْى يي دسغذ تاضذ يؼُي ايٍ كّ ػمة ْستيذ ٔ پيطشفت كًي داضتّ 55 -

  .تٕاَيذ كاسآفشيٍ ضٕيذ سسذ ػاللًُذ تاضيذ، ايا ايٍ يٕضٕع تذاٌ يؼُا َيست كّ ًَي دسغذ تاضذ يؼُي ايٍ كّ تّ َظش ًَي 40 -

  .دسغذ تاضذ يؼُي ايٍ كّ ُْٕص ْى فشغت داسيذ. الذاو كُيذ 25 -

  .ضٕد ًا يطاْذِ ًَيْاي زياتي كاسآفشيُي دس ض غفش دسغذ تاضذ يؼُي ايٍ كّ ازتًااًل َطاَّ -

 

يا ٔاكس صدٌ كفص   فشٔضي، فشٔضي، سٔصَايّ ضيشيُي آيا دس دٔساٌ كٕدكي تشاي تّ دست آٔسدٌ پٕل الذاو تّ كاسْايي اص لثيم -1

 □خيش    □تهّ   ايذ؟ كشدِ

 □خيش    □تهّ           آيا دس يياٌ خإَادِ ضًا كسي ْست كّ داساي كسة ٔ كاس آصاد تاضذ؟ -2

 □خيش    □تهّ      آيا دس يياٌ تستگاٌ ضًا كسي ْست كّ يطغٕل كسة ٔ كاس آصاد تاضذ؟ -3

 □خيش    □تهّ  ايذ؟ شدِک آيا تا كٌُٕ تشاي ضشكت كٕچكي كّ تا غازة آٌ استثاط َضديكي داضتّ تاضيذ كاس  -4

 □خيش    □تهّ    سال ْستيذ؟ 44تا  16يٍ سُيٍ آيا ت  -5

 □خيش    □تهّ   ايذ؟ آيا تا كٌُٕ تشاي ضشكت تضسگي كّ دس آٌ اص َضديك تا يك يذيش اسضذ كاس كشدِ تاضيذ اَداو ٔظيفّ كشدِ -6

 □خيش    □تهّ        ايذ؟ آيا تا كٌُٕ اص كاسي ػضل ضذِ -7

تاصاسياتي، تثهيغات، اداسِ ايٕس، ٔ اسصياتي  تُذي، ايٕس پشسُهي، سيضي، تٕدخّ ْايي دس صييُّ ساصياٌ، تشَايّ آيا تدشتّ -8

 □خيش    □تهّ                       داسيذ؟

    كُذ؟ يي يك كسة ٔ كاس خذيذ زًايت آغاص ْاي ضخػي ٔ ياني يشتٕط تّ دس غٕستي كّ يتأْم ْستيذ، آيا ًْسشتاٌ اص سيسك -9

 □خيش    □تهّ 

 □خيش    □تهّ   اي داسيذ كّ دس آٌ كتاتٓاي ساًُْاي يٕفميت ٔخٕد داضتّ تاضذ؟ آيا كتاتخاَّ -11

 □خيش    □تهّ  گزاسَذ؟ ْاي صَذگي تّ ضًا ازتشاو يي ا ًْكاساٌ ضًا دس يسم كاس ٔ دٔستاَتاٌ دس ديگش ػشغّآي -11

 □خيش    □تهّ     آيا ضًا كُدكأ، يختشع، خالق، َٕآٔس ٔ داساي سٔزيّ تٓاخًي ْستيذ؟ -12

 □خيش    □تهّ   تشيذ؟ آيا اص زم يطكالت نزت يي -13

 □خيش    □تهّ     دْيذ كّ آلاي خٕدتاٌ تاضيذ؟ آيا تشخير يي -14

 □خيش    □تهّ          آيا دٔست داسيذ چيضي سا خهك كُيذ؟ -15

 □خيش    □تهّ         تشيذ؟ ْاي ضخػي ٔ ياني نزت يي آيا اص پزيشش سيسك -16

 □خيش    □تهّ          آيا أنيٍ فشصَذ خإَادِ ْستيذ؟ -17

 □خيش    □تهّ            طهثي دس ضًا ٔخٕد داسد؟ آيا سٔزيّ آصادي ٔ استمالل -18

 □خيش    □تهّ                    آيا َياص صيادي تّ تٕفيك داسيذ؟ -19
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 □خيش    □تهّ                     آيا ساتطّ خٕتي تا پذستاٌ داسيذ؟ -21

 □خيش    □تهّ   )كُيذ؟ آيا ضخػًا ايشادگيش ْستيذ؟ )يؼًٕاًل پيطُٓادْاي ديگشاٌ سا سد يي -21

 □خيش    □تهّ           آيا دٔست داسيذ صياد گشدش كُيذ؟ -22

 □خيش    □تهّ  تاضذ؟ تّ َظش ضًا تشاي ايُكّ ضخػي كاسآفشيٍ يٕفمي تطٕد الصو است خيهي خٕش ضاَس آيا -23

 □خيش    □تهّ   كُُذ؟ غيش اص يطأساٌ استفادِ ييآيا كاسآفشيُاٌ يٕفك اغهة اص يطأسِ كاسضُاساَي  -24

 □خيش    □تهّ    تٕاَيذ سشَٕضت خٕدتاٌ سا دس دست تگيشيذ؟ آيا يؼتمذيذ كّ يي -25

 □خيش    □تهّ     گشا ْستيذ؟ كُيذ ٔ فشدي َتيدّ آيا ًْٕاسِ ْذفٓاي خٕد سا تؼييٍ يي -26

 ايذ؟ دادِ پذس يا يادستاٌ سا اص دست ايذ يا ًْسش، ايذ يا ًْسش خٕد سا طالق دادِ تا كٌُٕ اخثاسًا يٓاخشت كشدِ آيا -27

 □خيش    □تهّ 

 □خيش    □تهّ    ضٕيذ داسيذ؟آيا تدشتّ خاغي دس صييُّ كسة ٔ كاسي كّ لػذ داسيذ ٔاسد آٌ  -28

 □خيش    □تهّ  است؟ ضشكت اَذاصي اَذاص ضخػي يًٓتشيٍ يُثغ سشيايّ يٕسد َياص كاسآفشيُاٌ تشاي ساِ پس آيا -29

 □خيش    □تهّ                                       آيا يٓاستٓاي يذيشيتي داسيذ؟ -31

 □خيش    □تهّ  كُيذ ساػات تيطتشي كاس كُيذ؟ اكٌُٕ دسيافت يي آيا يايهيذ تا ًْاٌ زمٕلي كّ ْى -31

 □خيش    □تهّ  ْستيذ؟ اي داساي دسخّ داَطگاْي يا يٓاست ٔ يؼهٕيات خاغي اص يك يؤسسّ فُي ٔ زشفّ آيا -32

 □خيش    □تهّ          اَذاصي يك ضشكت پٕل ٔ سشيايّ فشاْى كُيذ؟ داَيذ چگَّٕ تشاي ساِ آيا يي -33

 □خيش    □تهّ                          آيا يشدو سا دٔست داسيذ؟ -34

 □خيش    □تهّ             گيشي كُيذ؟ تٕاَيذ سشيغ تػًيى آيا يي -35

 □خيش    □تهّ                 آيا اَشژي صيادي داسيذ؟ -36

 □خيش    □تهّ            آيا دٔستاٌ ٔ آضُاياٌ، خيهي صياد تّ ضًا ٔفاداس ْستُذ ٔ اػتًاد داسَذ؟ -37

 □خيش    □تهّ     كُيذ؟ آيا ُْگايي كّ تػًيًي اتخار گشديذ اخشاي آٌ سا پيگيشي يي -38

 □خيش    □تهّ         آيا تّ لذست خٕدتاٌ تشاي اخشاي ْذفٓا اػتماد داسيذ؟ -39

 □خيش    □تهّ     گشاياَّ خٕد سا تغييش دْيذ؟ آيا يايهيذ انگْٕاي سفتاسي يُفي -41

 □خيش    □تهّ       آيا داساي يؼياسْاي ػاني اخاللي ٔ يؼُٕي ْستيذ؟ -41

 □خيش    □تهّ           داَيذ چگَّٕ تّ آٌ دست ياتيذ؟ ْستيذ ٔ يي آيا داساي ايذِ يا يسػٕل خٕتي -42

 □خيش    □تهّ   داَيذ چگَّٕ اص لذست رٍْ َيًّ ْٕضياس خٕد استفادِ كُيذ؟ آيا يي -43

 □خيش    □تهّ      ضٕيذ؟ كُيذ ٔ تّ اَداو آٌ يتؼٓذ يي آيا خٕد سا ٔلف كاستاٌ يي -44

 □خيش    □تهّ گزاساٌ تٓيّ كُيذ؟ ذ تداسي سا تشاي اسائّ تّ گشْٔي اص سشيايّداَيذ چگَّٕ طش آيا يي -45

 □خيش    □تهّ    تخص تاضيذ ٔ آَٓا سا تشاَگيضاَيذ؟ تٕاَيذ تشاي ديگشاٌ انٓاو آيا يي -46

 □خيش    □تهّ  كُيذ؟ ِْاي تثهيغاتي استفاد آگٓي داَيذ دس چّ ضشايطي ٔ چگَّٕ اص ساديٕ، تهٕيضيٌٕ، پست يستميى، ٔ يي آيا -47

 □خيش    □تهّ    اَذ؟ داَيذ چٓاس اغم تاصاسياتي كذاو آيا يي -48

 □خيش    □تهّ                      داَيذ چگَّٕ استؼذادْاي خٕد سا تاسٔس كُيذ؟ آيا يي -49

 □خيش    □تهّ      ايذ؟ آيا ٔيژگيٓاي ضخػيتي خٕد سا تا كٌُٕ اسصياتي كشدِ -51

 □خيش    □تهّ              ايذ؟ ْاي خانع خٕد سا تا كٌُٕ تؼييٍ كشدِ آيا داسايي -51

 □خيش    □تهّ            كذايُذ؟  اغم يٕفميت خٓاَي 12داَيذ  آيا يي -52
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 □خيش    □تهّ     ايذ؟ ضغهي خٕد سا تا كٌُٕ كطف كشدِآيا استؼذاد تانمِٕ  -53

 □خيش    □تهّ           آيا تّ لذست ٔ يٕفميت يادگيشي خٕد فشياٌ اػتماد داسيذ؟ -54

 □خيش    □تهّ       ضٕيذ؟ اي ضاد اص خٕاب تيذاس يي دسغذ ألات تا چٓشِ 99آيا دس  -55

 □خيش    □تهّ دْيذ؟ يي سيضي يا استشازت اختػاظ نؼّ، تشَايّدس طٕل سٔص، ٔلتي سا تّ تفكش، يطا آيا -56

 □خيش    □تهّ                پُذاسيذ؟ طهة يي آيا خٕدتاٌ سا تهُذپشٔاص ٔ خاِ -57

 □خيش    □تهّ      يُذ ْستيذ؟ آيا اص لذست، اختياس، ٔ َفٕر تٓشِ -58

 □خيش    □تهّ     اكٌُٕ دست اص كاس خٕد تكطيذ ٔ اص أل كاس خٕد سا آغاص كُيذ؟ آيا يايهيذ ْى -59

 □خيش    □تهّ    داَيذ چگَّٕ َمطّ سش تّ سش سا يطخع كُيذ؟ آيا يي -61

 □خيش    □تهّ    اَگيضد؟ آيا يي داَيذ چّ چيضي سفتاس يطتشي ٔ ػادات خشيذ سا تش يي -61

 □خيش    □تهّ             آيا تّ اغٕل ٔ لٕاَيٍ خشيذ ٔ كسة ٔ كاس يٕخٕد آضُا ْستيذ؟ -62

 □خيش    □تهّ تاضذ؟ تفأت داضتّ يايهيذ يك انگٕي اثثات ضذِ يٕفميت سا دَثال كُيذ، ٔنٕ ايُكّ تا انگٕي ضًا آيا -63

 □خيش    □تهّ                       تٕاَيذ ضكست ٔ َاكايي سا تپزيشيذ؟ آيا يي -64

 □خيش    □تهّ           سيضي كُيذ؟ داَيذ چگَّٕ گشدش َمذيُگي سا طشذ آيا يي -65

 □خيش    □تهّ       داَيذ چگَّٕ تشاصَايّ ٔ غٕست سٕد ٔ صياٌ سا تخٕاَيذ؟ آيا يي -66

 □خيش    □تهّ     آيا تا تداست ٔ لٕاَيٍ يانياتي سايح آضُا ْستيذ؟ -67

 □خيش    □تهّ         گزاسَذ آضُا ْستيذ؟ آيا تا لٕاَيُي كّ تش خزب ٔ اَتخاب پشسُم تأثيش يي -68

 □خيش    □تهّ          داَيذ يا يايم ْستيذ كّ تيايٕصيذ چگَّٕ چيضي سا تفشٔضيذ؟ آيا يي -69

 □خيش    □تهّ                   پُذاسيذ؟ پشداص ٔ ندٕج يي يا خٕدتاٌ سا پشزشاست، خيالآ -71

 □خيش    □تهّ    آيا يايهيذ ْى دس سٕد ٔ ْى دس صياٌ يك كسة ٔ كاس ضشيك تاضيذ؟ -71

 □خيش    □تهّ               ْاي خٕد سا اص خطش سشلت زفظ كُيذ؟ داَيذ چگَّٕ ايذِ آيا يي -72

 □خيش    □تهّ                                اَذاص داسيذ؟ آيا زساب پس -73

 □خيش    □تهّ              آيا تا اغٕل يؼايهّ تٓاتشي آضُا ْستيذ؟ -74

 □خيش    □تهّ          ْستيذ؟ گزاسي آضُا آيا تا لٕاَيٍ ٔ يمشسات يشتٕط تّ سشيايّ -75

 □خيش    □تهّ        ايذ تّ سادگي ضٓشت كسة كُيذ؟ داَيذ چگَّٕ تّ ٔاسطّ كاال يا خذياتي كّ اسائّ دادِ آيا يي -76

 □خيش    □تهّ    آيا ضًا اص ضغم كَُٕي يا ٔضؼيت تسػيهي خٕد َاساضي ْستيذ؟ -77

 □خيش    □تهّ     كُيذ كّ سٔي ْى سفتّ، تؼذاد كاسآفشيُاٌ صٌ كًتش اص كاسآفشيُاٌ يشد است؟ آيا فكش يي -78

 □خيش    □تهّ       داَيذ اص كدا ٔضؼيت تداسي ٔ ػًهياتي غُايغ خاظ سا پيذا كُيذ؟ آيا يي -79

 □خيش    □تهّ    اكت، ٔ يانكيت فشدي آضُا ْستيذ؟آيا تّ تفأتٓاي تيٍ يك ساصياٌ ػًٕيي، ضش -81

 ْستيذ؟ ْا، ٔ غيشِ آضُا تيُي ْا، پيص يدًٕػّ تا سيستًٓاي َظاست تداسي يثم زساتذاسي، تايگاَي، تسهيم ياني، يشكض سٕد، آيا -81

 □خيش    □تهّ 

 □خيش    □تهّ   اَكذاسٌ، زساتذاساٌ، ٔ ٔكال اطالع داسيذ؟آيا اص سيٕص كاس كشدٌ تا ت -82

 است؟ دسغذ 81زذٔد  كُيذ ازتًال ضكست تيطتش ضشكتٓاي كٕچك تأسيس ضذِ دس طي سّ سال َخست فكش يي آيا -83

 □خيش    □تهّ 

 


