
1 آزمون آنالین کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

و  جنسیت  انتخاب ها،  جمعیت شناسی،  بین  تمایزی  که  دارد  نیاز  بازاریابی  بخش های  از  یک  کدام  در   1 

شخصیت و ... ایجاد شود؟

4( هیچکدام 3( بخش بندی بازار  2( واحد فروش  1( تحقیقات بازار 

 2 تبدیل کردن سرنخ های فروش به مشتریانی که به شما پول بدهند وظیفه کدام بخش است؟

4( هیچکدام 3( بخش فروش  2( مدیریت  1( طراحی و توسعه 

 3 عبارت »محصول ما براساس نیازهای یک قشر خاصی از جمعیت طراحی شده« بیانگر کدام مفهوم است؟

4( رقابت 3( جمعیت  2( کیفیت  1( ارزش 

 4 در کدام یک از روش های قیمت گذاری براساس ماتریس قیمت گذاری وقتی مشتری به اندازه کافی پیدا 

کردیم قیمت محصول را باال می بریم اما در ابتدا کمترین قیمت ممکن را قرار می دهیم؟

4( فرصت طلبانه 3( بلند پروازانه  2( اقتصادی  1( نفوذی 

 5 بازاریابی حرفه ای معموالً به کدام روش صورت می پذیرد؟

2( بازاریابی شبکه های دیجیتال 1( بازاریابی سنتی  

4( هیچکدام 3( ترکیبی از روش سنتی و شبکه های دیجیتالی  

 6 محصوالت به کدام یک از روش های زیر به دست مشتریان می رسند؟

2( فروش از طریق خرده فروش ها 1( فروش مستقیم  
4( همه موارد 3( فروش از طریق واسطه  

 7 در سطح کالن نوآوری در چند بعد دسته بندی می شود؟

6 )4  5 )3  4 )2  2 )1

 8 کدام یک از کسب و کارها درجه باالی اشتغال زایی را دارا می باشند؟

2( کسب و کارهای متوسط 1( کسب و کارهای کوچک  
4( گزینه 1 و 2 3( کسب و کارهای بزرگ  

 9 کدام یک از گزینه های زیر از کارکردهای منحصر به فرد مؤسسات کوچک و متوسط می باشد؟

2( توزیع ثروت در جامعه  1( اشتغال زایی  

4( همه موارد 3( توسعه مناطق حاشیه ای  



2 آزمون آنالین کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

 10 ایجاد امکان تبادل نظر در برخی سایت های اینترنتی در کدام یک از سطوح نوآوری قرار دارند؟

2( تعامل بین مشتریان 1( خود خدمتی مشتریان  

4( بهبود خرده فرآیندها 3( طراحی مجدد کسب و کار  

 11 در کدام روش سازماندهی، شرکت ها دست به تغییر در ساختار سازمانی شان می زنند؟

2( روش های سازمان دهی پیشرفته 1( روش های سازمان دهی جدید  

4( هیچکدام 3( روش های با طراحی  

 12 کدام گزینه در مورد تیم و کار تیمی صحیح می باشد؟

2( در تیم افراد با یکدیگر ارتباط متقابل دارند 1( برای یک تیم حضور حداقل دو نفر ضروریست 

4( همه موارد صحیح است 3( تمام اعضای گروه دارای هدف مشترکی هستند 

 13 کدام یک از گزینه های زیر از موارد شناخت درست مشتری می باشد؟

2( خرد کردن بازار ـ بخش بندی بازار 1( تحقیقات بازار ـ بازاریابی  

4( خرد کردن بازار ـ بازاریابی 3( تحقیقات بازار ـ بخش بندی بازار 

 14 در روش شش کاله، کدام کاله واقعیت را بدون هیچگونه قضاوتی مورد بررسی قرار می دهد؟

4( کاله آبی 3( کاله سفید  2( کاله سبز  1( کاله سیاه 

 15 با کدام یک از روش های زیر می توان درآمدزایی کرد؟

2( حق عضویت، انجام تبلیغات 1( حق استفاده، فروش دارایی  

4( همه موارد 3( حق عضویت، دستمزد کارگذاری 

 16 »چگونه می توان با استفاده از نقاط قوت اثر تهدیدات را حذف کرد و یا کاهش داد« چه استراتژی می باشد؟

WT )4  WO )3  ST )2  SO )1

 17 مدل کسب و کار سازمان هایی که برای دو یا چند مشتری مرتبط ارزش آفرینی می کنند از نظر بخش 

مشتریان بازار در کدام دسته قرار می گیرند؟

2( بازار متنوع  1( بازار انبوه  

4( بازار بخش بندی شده 3( بازار چند وجهی  



3 آزمون آنالین کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

 18 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

1( دانش، تخصص و تجربه هر فردی مهمترین دارایی و سرمایه او به حساب می آید.

2( مدل های کسب و کار که هزینه محور هستند به افزایش بازدهی سیستم تأکید دارند.

3( مدل های کسب و کار هزینه محور می خواهند یک ارزش پیشنهادی را با قیمت کمتر به مشتری ارائه بدهند.

4( مدل های کسب و کار ارزش محور کمتر به هزینه توجه می کنند در عوض به خلق ارزش تمرکز دارند.

 19 چه استراتژی می بایست در مواجهه با ریسک های منفی از خود نشان دهیم؟

2( تأثیر منفی آنها را بر روی پروژه کم کنیم 1( آنها را نادیده بگیریم  

4( در مواجهه با آنها انگیزه خود را از دست ندهیم 3( شانس آنها را کم کنیم  

در  احتمال  افزایش  و  است  دادن ریسک و فرصت  افزایش  به معنای  مثبت،  موارد ریسک  از  کدام یک   20 

راستای به حداکثر رساندن مزایای پروژه است؟

4( پذیرش 3( ارتقاء  2( سهیم شدن  1( بهره برداری 

 21 کدام ربع دایره مغز معرف تفکری تحلیلی است که بر منطق و حقایق تکیه دارد؟

 B 2( ربع دایره   A 1( ربع دایره
D 4( ربع دایره   C 3( ربع دایره

 22 نام دیگر سبک تفکر ترتیبی چه می باشد؟

4( هیچکدام 3( نفس احساسی  2( نفس محافظ  1( نفس منطقی 

 23 تجاری سازی در واقع همان فرآیند انتقال فناوری .................... به ................... است.

2( مراکز تحقیقاتی ـ محیط صنعتی 1( محیط صنعت ـ بازار  
4( مراکز تحقیقاتی ـ بازار 3( محیط اداری ـ محیط صنعتی  

 24 برگه ثبت اختراع باید شامل کدام یک از گزینه های زیر باشد؟

2( خالصه ای از ایده تا اختراع  1( عنوان  
4( همه موارد 3( نام صاحب اختراع  

 25 روش تریز چند اصل ابتکاری را برای پرورش خالقیت نظام یافته پیشنهاد کرد؟
4( 25 اصل 3( 50 اصل  2( 40 اصل  1( 30 اصل 



4 آزمون آنالین کارگاه نوآوری و کارآفرینی 

 26 در روش 6 کاله، اینکه چه اطالعاتی در اختیار داریم و چه اطالعاتی موردنیاز جلسه است را می بایست 

از افرادی با چه رنگ کالهی بپرسیم؟

2( کاله قرمز  1( کاله سفید  

4( کاله آبی 3( کاله سیاه  

 27 استتار برخی حیوانات در طبیعت برای محافظت از جان خود چه نوع راهکاری است؟
2( راهکار کاربردی 1( راهکار مناسب  

4( همه موارد صحیح است 3( راهکار ایده آل  

 28 کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های مسائل ناآشنا است؟

2( وابسته به دانش و تجربه فرد می باشند 1( قابل خردشدن به اجزای ریزتر و شناخته شده 

4( بدیع و بکر بودن آنها 3( ابهام و کمبود شفافیت در شرایط مسئله 

 29 کدام یک از گزینه های زیر در مورد مسائل خوش ـ ساختار صحیح می باشد؟

1( مسیرهای روشن و واضحی برای راه حل دارند. 

2( مسائلی هستند که الگو، قواعد، فرمول یا روش حل آنها شناخته شده است

3( اکثر مسائل علوم زیستی در ریاضیات از این دسته هستند

4( همه موارد صحیح است

 30 وقتی برای حل مسئله ای بگوییم چقدر از کدام ویژگی و از چه موضوعی را می خواهید تغییر دهید از کدام 

ویژگی استفاده نموده اید؟

2( روش موم 1( روش استفاده از تفکر چند پرده ای 

4( روش غربالگری 3( روش طوفان فکری  


