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 امتیاز مثبت و یک امتیاز منفی 4جوابی با یک پاسخ صحیح هر کدام  5سوال  15

 تصمیم گیریکوشد با استفاده از طراحی و تحلیل سناریو، رفتارها و نتایج ای از علم ریاضیات است که میزیرمجموعه نظریه بازی ها***

ای در علوم انسانی، اقتصاد، . این نظریه کاربردهای بسیار گستردهموجوداتی را که حق انتخاب دارند، در تعامل با یکدیگر پیش بینی کند

است که هر  ها بر بخردانه بودن رفتار بازیکنان است. بخردانه بودن به این معنااصل مهمِ نظریه بازیشناسی و... دارد. پیوتر، زیستمعلوم کا

رفتار  زدنخود را بیشتر کند؛ بنابراین حدس  تواند سودداند که چگونه مین میبازیکن تنها در پی بیشینه کردنِ سودِ خود بوده و هر بازیک

ان تبانی ها از تصمیم رقیب اطالع ندارند و امککندرضمن، هیچ کدام از بازی .است آسان خواهد بود فایده-ایشان که بر اساس نمودار هزینه

 وجود ندارد.

 پاسخ دهید: 4-1با توجه به این توضیحات به مسائل   

آوری و انتخاب کنند. سپس اعداد جمع 100تا1در یک مسابقه به شرکت کنندگان گفته می شود که یک عدد طبیعی از  -1سوال 

ی مسابقه کسی است که عددی که انتخاب کرده به شود. برندهها محاسبه میمیانگین آن
2

3
-ی شرکتمیانگین اعداد انتخابی همه 

 تر باشد. کنندگان)از جمله خودش( نزدیک

ی ها اطالعی ندارد و درصورتی که دو یا چند نفر عدد درست را انتخاب کرده باشند، کل جایزههیچ بازیکنی از اعداد سایر بازیکن

ها، بهترین استراتژی برای ها خواهد رسید. با توجه به فرض بخردانه عمل کردن بازیکنبه یکی از آنمسابقه به صورت شانسی 

 برنده شدن در این بازی کدام است؟

 1انتخاب عدد  (1

 50انتخاب عدد  (2

 33انتخاب عدد  (3

 استراتژی غالبی وجود ندارد (4

 استراتژی غالب وجود داردچندین  (5

 

ها با هم اند. سهم هر کدام از این شرکتون دالر را به انحصار خود درآوردهمیلی 10ارزش ت، بازار مشترکی به دو شرک-2سوال 

ها باید تصمیم بگیرند که برای افزایش سهم خود از این بازار تبلیغات میلیون دالر است. اکنون هردوی این شرکت 5یکسان و برابر 

است و در صورتی که یک شرکت تبلیغات کند و دیگری خیر،  میلیون دالر 2ی تبلیغات معادل کنند. برای هر شرکت هزینه

آورد. در صورتی که هر دو شرکت بهترین میلیون دالر را از چنگ شرکت رقیب در می3شرکتی که تبلیغات کرده بازاری به ارزش 

 استراتژی خود را به کار بگیرند، تعادل نهایی میان این دو شرکت چگونه خواهد بود؟

 

 

 کنندمی هر دو تبلیغات (1

 کنندهیچ کدام تبلیغات نمی (2

 کندتنها یک شرکت تبلیغات می (3

 آیدتعادلی به وجود نمی (4

 چندین تعادل مختلف امکان وجود دارند (5
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کنند.  میخود تقس نیآن را ب دیو با کنندیم دایسکه طال را پ و پنجاه صد A ،B ،C ،D ،E ،Fعاقل  ییایدزد در شش-3سوال 

 Dمافوق  C ،است Cمافوق  B ،است Bمافوق  Aصورت که  نینسبت به هم دارند، به ا تیارشد دیاک بیترت ییایدزدان در نیا

  است. Fمافوق  Eو  است Eمافوق  D ،است

. دهدیم شنهادیها پسکه میتقس یبرا یروش ییایدزد در نیترصورت است: مافوق نیبه ا ییایدزدان در یایدر دن عیتوز قانون

 رفتهیپذ ادشنهیبدهند، پ یرا شنهادیبه آن پ تی. اگر اکثرکنندیم یریگیدهنده( را شنهادپی خودی سپس دزدان )به اضافه

از  دهنده هادشنیفرد پ صورت نیا ری. در غ) حالت مساوی بودن تعداد آرا نیز به منزله پذیرفته شدن پیشنهاد است.( شودیم

چرخه  نیو ا کندیارائه م عیتوز یبرا یگرید شنهادیباتوجه به ارشد بودن پ یو نفر بعد ردیمیپرتاب شده و م رونیبه ب یکشت

 . کندیم دایادامه پ

 سه عامل است:  هیبر پا رندیگیم ییایکه دزدان در یمیتصم

 زنده بماند. خواهدیم هرکس 

 کند. نهیشیرا ب رسدیکه به خودش م ییطال یهافرض زنده ماندن سکه با 

 انداخته شود. رونیب یکه کس دهندیم حیبود ترج یعوامل باال مساو اگر 

 کدام است؟ Aرنده شدن دزد دریایی ببهترین استراتژی برای 

 ها به مساواتتقسیم سکه (1

2) A:50, B:50, C:50, D:0, E:0, F:0 

3) A:147, B:1, C:0, D:1, E:0, F:1 

4) A:148, B:0, C:1, D:0, E:1, F:0 

 غالبی وجود ندارداستراتژی  (5
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دالر بفروشد.  5و یا  4و2ها می تواند بستنی خود را به قیمتدر شهری وجود دارد. هر کدام از آن یبستنی فروشدو -4سوال 

توریست درماه از این دو بستنی فروشی خرید کنند.)هر  6000رود که ی مغازه و... ناچیز است. انتظار می، اجارهی تولیدهزینه

بستنی از  4000ها مردم محلی، در ماه کند(. عالوه بر توریستتصادفی انتخاب میتوریست یکی از این دو مغازه را به صورت 

کنند. در فروشد، خرید میای که بستنی خود را به قیمت کمتری میها همیشه از مغازهخرند )محلییکی از این دو مغازه می

ی دوم خرید خواهند کرد(. نصف دیگر از مغازهی اول و صورتی که قیمت بستنی هر دو مغازه یکسان باشد، نصف مردم از مغازه

 بهترین استراتژی قیمت گذاری کدام است؟

 دالر 2فروش به قیمت  (1

 دالر 4فروش به قیمت  (2

 دالر 5فروش به قیمت  (3

 استراتژی غالبی وجود ندارد (4

 چندین استراتژی غالب وجود دارد (5

***Synthetic biology های زیستی جدید و یا طراحی ها، سیستماجزاء، دستگاهایست که به طراحی و مهندسی دانشی چندرشته

ست ا هاییپردازد. هدف دانشمندان این رشته طراحی و ایجاد سیستممی -ها به قصد بهبود عملکرد آن -های زیستی موجودمجدد سیستم

مقاصد مختلفی مانند: محاسبات زیستی،  ها برایها از این ساختارها و سیستمکه تا به حال در طبیعت وجود نداشته. دانشمندان و شرکت

 کنند. های جدید و... استفاده میها، تولید گونهدرمان بیماری

باشد. های ژنتیکی برای ساخت مدارهای منطقی با هدف انجام محاسباتی خاص مییکی از کارهایی که در این رشته انجام استفاده از سیستم

هایی که در شکل زیر ها)مانند آن logic gateشود. هر کدام از این ایجاد می logic gateند هر مدار منطقی از کنار هم قرار گرفتن چ

 کنند.ها یک خروجی ایجاد میکنند و پس از انجام یک عمل منطقی بر روی آنبینید( یک یا چند داده دریافت میمی
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بخشی از یک مدار ژنتیکی است. به نظر شما این شکل را می توان با کدام جزء از مدار منطقی معادل  زیرشکل -5سوال  

 دانست؟

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1) NOT gate 

2) AND gate 

3) NAND gate 

4) OR gate 

5) NOR gate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انداز: در پشت بخش عملکردی ژن قرار گرفته و باعث ایجاد محصول از روی ژن مقابل خود می شودراه  

ژن  بخش عملکردی ژنمحصول تولید شده از روی  مهار تحریک   
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کردند. در  E. coliموفق به ساخت مدار ژنتیکی زیر شدند و آن را وارد باکتری  Leiblerو  Elowitz 2000در سال -6سوال  

 TetRکنند. برای مثال محصول ژن مطابق شکل دو به دو همدیگر را مهار می TetRو  clλ ،LacI ژن 3این مدار محصوالت 

یک پروتئین سبزرنگ فلئورسنت  GFPشود. می GFPباعث مهار ژن  TetRشود. عالوه برآن ژن می clλمانع تولید محصول ژن 

 تابانند. کنند از خود نور سبز رنگی میهایی که این پروتئین را تولید میاست و سلول

 کند؟به درستی توصیف می کدام یک از موارد زیر رفتار این مدار را

 تاباند.سلولی که این مدار در داخل آن قرار گرفته، به صورت نوسانی از خود نور سبزرنگ می (1

تاباند اما پس از چند دقیقه تابش نور متوقف سلولی که این مدار در داخل آن قرار گرفته، ابتدا از خود نور سبزرنگ می (2

 شود.می

 تاباند.قرار گرفته، با شدت ثابتی از خود نور سبزرنگ میسلولی که این مدار در داخل آن  (3

ی تناوب کنند استفاده کنیم، دورهژن که به همین نحو همدیگر را مهار می 5ژن، از  3اگر در ساخت این مدار به جای  (4

 یابد.نوسانات تابش نور کاهش می

 توصیف درستی به شمار نمی رود. هیچ کدام (5

کنیم. درنهایت مدار را هم به آن اضافه می X، اما این بار ژن کنیمار فوق را دوباره طراحی میاکنون در آزمایشی مد-7سوال 

 آید:جدید به شکل زیر در می

 

 کند؟کدام یک از موارد زیر رفتار این مدار را به درستی توصیف می

 تاباند.میسلولی که این مدار در داخل آن قرار گرفته، به صورت نوسانی از خود نور سبزرنگ  (1

 تاباند.سلول هیج نوری از خود نمی (2

 تاباند.سلولی که این مدار در داخل آن قرار گرفته، با شدت ثابتی از خود نور سبزرنگ می (3

 ی تناوب نوسانات تابش نور در این مدار، نسبت به مدار سوال قبل افزایش یافته.دوره (4

 توانند درست باشند.می cو   bهای هر کدام از گزینه (5
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تصویری از اثر هنری هنرمند پیشروی عکسی که مشاهده می کنید، ***

نام دارد، یک  TV Buddhaپایک است. این اثر که  ای، به نام جونکره

دهد که درمقابل آن یک ی قرن هجدهمی از بودا را نشان میمجسمه

کند ط میبدوربین و تلویزیون قرار گرفته.  دوربین تصویر مجسمه را ض

 دهد.ی تلویزیون نمایش میزنده از طریق صفحه و به صورت

 

 

 

 

 

 

 

 ترین گزینه را انتخاب کنید(یک از فیلسوفان زیر الهام گرفته شده است؟ )نزدیک کدام نظراتاین اثر از -8سوال 

 کندمی را که معنا در ذات متن است، رد این باور اواست. (Logocentrism)مداریعقلخنثی کردن  هدف اصلی او :اک دریداژ (1

پذیرد که واژگان حامل و بارور معنایند. بلکه بر آن است که، واژگان تنها به واژگان دیگر اشاره دارند. معنا وابسته به داننده نمیو 

  یابد که مفسر با متن به گفتگو در آید.است و نه متن، و زمانی بروز می

های اطالعاتی و ارتباطاتی اشباع شده و به عصر وانمایی تکنولوژیکند که جوامع پسامدرن از او استدالل می :ژان بودریار (2

کرد. اما در دوران پست مدرن، این رابطه به هم در دوران مدرن، هنر، واقعیت را بازنمایی می اوبه باور  .اندسازی( وارد شده)شبیه

برعکس شده، و واقعیت تقلیدی از  دو آنی از بین رفته، و گاهی رابطه (Representation)ریخته و مرز واقعیت و بازنمایی 

دهند. بودریار این کنند و به یکدیگر ارجاع میها به جای بازنمایی از واقعیت، از همدیگر تقلید میاست؛ و بازنماییبازنمایی گشته

 .نامدمی (Hyper-reality)ها را ابرواقعیتهای رسانهشده از بازنمایی بافته یشبکه

را  فلسفه .کندمعتقد بود که زبان ذاتاً سرشت تصویری دارد و ساختار عالم، ساختار آن را تعیین می او :ویتگنشتاینلودویگ  (3

که زبان  گفتاز این عقیده صرف نظر کرد و  بعدهاهاست. اما ساختن اندیشهکه وظیفه آن روشن ستداننیز فعالیتی نقادی می

ساختار زبان ما  او معتقد بود که .بایستی به کاربرد آن در زندگی مردم توجه کنیم همچون ابزار است و برای فهم معنای زبان

 .بیانگر نحوه اندیشه ما در خصوص عالم واقعی است

دیالکتیک هگل عبارت بود از انتزاعی که در هنگام رویارویی دو نیروی متضاد در وقایع تاریخی  گئورگ ویلهلم فردریش هگل: (4

 ما که مفهوم هر. ضدهاست یا هامقابل یگوید دیالکتیک، هم نهادهاو می د.آمه در تاریخ به وجود میکنندینو رویدادهای تعی

 .یابدبه ضد یا مقابل خود یا به نفی خود تحول می و دهدمی نشان ما به را خود هایمحدودیت آغاز، در اندیشیم،می آن یدرباره

رسد سپس با سرعتی افزوده به از تعادل خارج شود به اوجی در یک سمت میرا در نظر بگیرید هر گاه  یک آونگ برای مثال

رسد. شوند تا در نهایت به تعادل میسمت دیگر خواهد رفت و اگر نیرویی به آن وارد نشود این بار کمتر از بار قبل منحرف می

افتد. بدین معنی که هر تصمیمی وقتی میهمین در جامعه انسانی از مسائل اجتماعی تا مسائل روزمره و تصمیمات ساده اتفاق 

شود ولی به هر حال روزی این نوسان گیرد منجر به صحیح به نظر رسیدن سمت دیگر واقعیت میدر یک سمت از واقعیت قرار می

  د.انجامه تعادل )یافتن واقعیت( میب

و  (تواند درست باشدتنها یکی می متناقض یهگزار از میان دو)مبتنی بر دو اصل امتناع تناقض او یفلسفه گوتفرید الیبنیتس: (5

است. با کاربرد این دو  (کندای صدق نمیشود و هیچ گزارهبدون جهت و علل کافی هیچ چیز در عالم موجود نمی)دلیل کافی

 یضیهسبب اصل جهت کافی، هر ق موجب اصل امتناع تناقض هر قضیه تحلیلی صادق است و به گیرد که بهاصل، نتیجه می

 ارزاین، قضایای صادق و قضایای تحلیلی همشود، پس تحلیلی است؛ بنا بری میگیرکافی نتیجهمقدمات  و جهات از چون صادق

 هستند.
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مقایسه کرده است که طی آن به زنان در هر دو گروه ی یک مطالعه علمی ، دو گروه همسان را از خانمهای با تحصیالت دانشگاه

اطالعاتی در مورد فواید رژیم غذایی سالم و ورزش منظم ارائه شد. در یک گروه خانمها  بصورت زوجی گروهبندی شده  و تشویق 

دیگر را برای تیم های دو نفره  با یکدیگر در خصوص رژیم غذایی سالم و ورزش منظم کار کرده و  یکدر قالب می شدند که 

 رسیدن به نتایج مطلوب کمک نمایند .

در مقابل  به زنان گروه دیگر نیز  توصیه شد که از همان رژیم توصیه شده  و ورزش های منظم بصورت انفرادی استفاده نمایند  

هده شد که به طور روز سالمت جسمی و نتایج مداخالت انجام شده در  کلیه زنان هر دو گروه ارزیابی شد و مشا 50. بعد از 

زنان گروه اول )هم تیمی( از نظر ظرفیت قلبی ریوی ، قدرت بدن ، کاهش چربی بدن و احساس بهزیستی و بهبودی متوسط 

را 17،  امتیازرا کسب نمودند . در حالیکه زنان در گروه دیگر )که تشویق به کار انفرادی شده بودند( به طور متوسط  26امتیاز 

ند . محققان با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری تشخیص دادند که احتمال بروز اختالف در این اندازه به طور کسب نموده بود

 پاسخ دهید 10و  9با توچه به این موارد به سواالت  .می توانست  بوده باشد 1000اتفاقی کمتر از یک در 

 زیر بیشتر قابل قبول می باشد؟بر اساس  یافته های این تحقیق،کدامیک از استداللهای -9سوال 

یک زن دانشگاهی بدون داشتن یک هم تیمی نمی تواند با رژیم مناسب و ورزش منظم از عملکرد بهینه ای از سالمت  (1

 .برخوردار باشد

 .رژیم غذایی سالم باعث می شود فرد از سالمت روانی و قدرت بدنی بهتری برخوردار باشد (2

 .ت تولیدکننده پوشاک ورزشی تأمین مالی شده استاین مطالعه تحقیقاتی توسط یک شرک (3

 رژیم غذایی هوشمند و ورزش منظم با سالمتی بهتر مرتبط است (4

 2و  3گزینه  (5
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کار کردن با یک هم تیمی یا شرکای شما در یک رژیم درمانی بهتر از کار کردن فردی "اگر این ادعا را در نظر بگیرید: -10سوال 

 ؟نمی شوداضافی زیر باعث تضعیف این ادعا  کدام یک از اطالعات "است.

بیشتر زنان این گروه که به کار انفرادی تشویق می شدند در واقع با دوستان و شرکای دیگری که جزء مطالعه نبودند  (1

 همکاری می کردند.

آن گروه در بیشتر زوج ها و تیم های ایجاد شده در گروه اول )هم تیمی( پس از چند روز از هم جدا شدند و زنان در  (2

 واقع به صورت جداگانه کار می کردند.

در مورد زنان در گروه اول )هم تیمی( چیزی وجود داشت که محققان از این امر غافل شدند ، بنابراین تطابق مورد  (3

 نظر دو گروه را باطل می کند.

این نتایج مربوط به کار با هم این مطالعه هنگامی انجام شد که هیچ امتحانی یا پروژه اصلی دیگری انجام نشد ، بنابر (4

 تیمی در اوقات پر استرس سال اعمال نمی گردید.

 هیچکدام باعث تضعیف نمی گردد. (5

 

موزان را  در چهار زش در نظر دارد هشت نفر از دانش آمعلم ورزش کالس میباشد و در زنگ ور شاهین فرجیانقای آ -11سوال 

 :زیر را در مورد این هشت نفر  رعایت کند ردیف دو تایی به صف کند منتها او باید قوانین

  باید همیشه در سمت چپ باشد اما در ردیف عقب نباشد بهزاد 

 باید در دو ردیف اول باشند اما لزومًا در یک ردیف قرار نگیرند  سهیلو   مهراب 

 باشد  فرزاد همیشه باید مستقیماً پشت اسفندیار 

 قرار نگیرد سهیلیا  مهرابباشد اما هرگز در یک سمت و هرگز در کنار  پیمانهمیشه باید جلوتر از  امیرعلی 

 دور باشد و در یک سمت نباشد بهزاد باید تا حد ممکن از هم  مسعود 

 از چپ به راست ، کدام دو نفر ردیف عقب را تشکیل می دهند؟ 

       مسعودو  امیرعلی (1

       مسعودو  پیمان (2

       مسعودو  اسفندیار (3

 پیمانو  اسفندیار (4

 و امیرعلی پیمان (5
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کرایه های بلیط هوایما در ایران  خیلی زیاد است. مسافران برای سفر به شهرها و کشورهای دیگر مجبورند ساالنه -12سوال 

 هزینه زیادی برای بلیط های هواپیما بپردازند ،  و به نظر میرسد برای اکثر آنها  بخش قابل توجهی از حقوق ساالنه صرف

 پرداخت هزینه های سفر می شود

 که اکثر پروازها  ناراحت کننده و با تاخیریا لغو سفر همراه هستند.  این در حالی است

وند ، که به شعلیرغم هزینه هایی که شرکت های هواپیمایی  تامین وپرداخت می کنند ، آنها همچنان توسط دولت حمایت می 

 ی مالیاتی و بودجه عمومی تامین و تخصیص پیدا می کند صورت غیر مستقیم بخشی از آن از درآمدها

کند ولی در نهایت  دولت بخاطر مردم فشار زیادی روی شرکتهای هواپیمایی برای ممانعت از افزایش مکرر  قیمت بلیطها وارد می

 با افزایش قیمتها به دالیل مختلف موافقت می نماید 

 
 فوق  صحیحتر است؟ کدام یک از موارد فرضی زیر در مورد سناریوی

 .اگر دولت شرکت های هواپیمایی را به کاهش قیمتها  مجبور کند ، این به نفع مسافران خواهد بود (1

 .که شرکت های هواپیمایی حریص هستند این نشانگراین است (2

 .شرکت های هواپیمایی  در حال هدر دادن منابع هستند (3

 دارندمسافران در تعیین قیمت بلیط هواپیما تأثیر بسزایی  (4

 .دولت از کنترل قیمت بلیط هواپیما  ناتوان است (5

 
 

غذای گیاهی می تواند سالم تر از یک رژیم غذایی سنتی باشد. تحقیقات نشان داده است که بر اساس یک تحقیق -13سوال 

گیاهخواران نسبت به گوشتخواران کمتر از بیماریهای قلبی و چاقی رنج می برند.با این وجود نگرانی هایی ایجاد شده که 

اما در عین حال ثابت شده است که با انتخاب دقیق  گیاهخواران به میزان کافی پروتئین در رژیم غذایی خود دریافت نمی کنند

 غذاها ، گیاهخواران قادرند نیازهای خود از این لحاظ هم  تأمین کنند. 

 بر اساس متن فوق کدام یک از موارد زیر بهترین استدالل ممکن را بیان می کند؟

 .رژیم غذایی گیاهی می تواند برای سالمتی بهتر از یک رژیم غذایی سنتی باشد (1

 در رژیم گیاهخواری پروتئین کافی به بدن می رسد . (2

  .رژیم غذایی سنتی از نظر پروتئین بسیار غنی است (3

 .بعید است گیاهخواران از بیماری های قلبی و چاقی رنج ببرند (4

 کمبود پروتئین با کاهش بیماری قلبی ارتباط معنی داری دارد. (5

 
آن بر مسائل مختلـف ماننـد اقتصـاد ، سیاسـت ، صـنعت و موارد مختلف دیگر همواره بینی تغییرات و پیشرفتهای فناوری و تاثیر  پیش

تحلیل بینی معرفی شده که  مختلفی برای این پیش دغدغه بسیاری از کارشناسان و متخصصـان حـوزه هـای مختلـف بـوده و راه هـای

قت کرد که بخشی از کل نوآوریها بدون ثبت اختراع تجاری شده، البته باید د . یکی از مهمترین راهها معرفـی شـده اسـتثبت اختراع 

اند تجاری میشوند، بنابراین ممکن اسـت  شوند و تنها بخشی از نوآوریهایی که ثبت اختراع شده بخشی ثبت اختراع شده ولـی تجاری نمی

 بینی رفتار تغییرات یک فناوری با تحلیل ثبت اختراع دارای خطا و اشتباه باشد.  پیش

اسناد ثبت اختراع حاوی اطالعات ارزشمند فنی و حقوقی هستند. ایـن اطالعـات داری ویژگـی هـایی ماننـد گستردگی، تنها منبع، شرح 

 بندی استاندارد هستند که استفاده از آنهـا را حـائز اهمیت فراوان نموده است  دقیق، ساختار واحد و طبقه
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ی یک معاهـده ی بـین المللـی چنـد جانبـه و توسط سازمان جهانی  سناد ثبت اختراع، بر پایهبندی استاندارد ا به عنوان مثال طبقه 

سلسله مراتبی داشته  و بندی ماهیتی کشور پذیرفته شـده اسـت . ایـن سیستم طبقه 100مالکیت فکری تهیه شده و امروز توسط بیش از 

 .ستگروه ا 69000زیـرکالس و  628کـالس،  120بخش،  8و شامل 

های کاربردی از تحلیل  نمونه د. آور بندی گسترده و دقیق، امکان دسترسی سریع و مناسب به اطالعات مورد نیاز را فراهم می این طبقه

های مختلف فناوری، نشان از اهمیت آنها دارد، به طـوری کـه انجام مطالعات تحلیل اختراع گام اولیه در اغلب طرحهـای  اختراع در حوزه

گذاری پژوهشی و تجاری بسیاری از شرکتهای مطرح در حوزه  گیری و سیاست اتی محسـوب مـی شـود . بـه عنـوان مثـال تصمیمتحقیقـ

های ثبت اختراع اطالعات متنوعی از جمله تاریخ تقاضا و انتشار، مشخصات  نفت و گاز بـر اسـاس نتایج مطالعات مذکور است. پایگاه

کنند و در تحلیل نقشه اختراع از این اطالعات به منظور  المللی اختراعات را در خود ذخیره می بندی بین متقاضی، مخترع و شماره طبقه

 شود که تحلیل آنها مـی توانـد رونـد توسـعه فناوری را به شکل ساده و گویایی بیان نماید.  استخراج شاخصهایی بهره گرفته می

ه فناوری مورد استفاده قرار فنـاوری را منعکس کرده و میتواند در تعیین مرحله توسع های ثبت شده، چرخـه حیـات تعداد تجمعی اختراع

یکی از کاربردهای مهم تحلیل ثبت اختراع رسم چرخه عمر فناوری است. چرخـه ی عمـر فنـاوری بـه طـور کلّی، میزان تقاضا برای  . گیرد

باشد. تولد  می« افـول»و « بلـوغ»، «رشـد»، «تولّـد»یک فناوری در طول زمان را بیـان مـی دارد. ایـن نمـودار دارای چهـار بخـش اصـلی 

ای است که فعالیت متخصصان فناوری  شود. مرحله رشد مرحله ودن فناوری است که ثبت اختـراع در آن حوزه شروع مینشانگر نوین ب

شود. در مرحله بلوغ تعداد ثبت اختراعـات کماکـان زیـاد  مورد نظر بسیار گسترده شده و تعداد ثبت اختراع در حوزه فناوری بسیار زیاد می

 د ثبت اختراع بـه صـفر نزدیـک مـی شـود و فنـاوری از انحصـار کشـورها و متخصصان خاص خارج میاست با این تفاوت که سرعت رش

تر و بهتر نیز  شود. در مرحله افول فناوری کامال بررسی شده و در اختیار تمام متقاضـیان قـرار گرفته، همچنین احتمال ظهور فناوری نوین

 .در این مرحله زیاد است

زئولیتها در اصل بلورهای آلومیناسیلیکاتی نشان می دهد.  2016افیایی پتنت های مربوط به حوزه زئولیت را تا سال شکل زیر تحلیل جغر

هستند  AlO4 و SiO4 های هسـتند . واحـد هـای پایـه و سـازنده زئولیتها معموال چهاروجهی سوراخ(-)سوراخبا سـاختار میکرومتخلخـل

ها و کانالها  دهند. این حفره را تشکیل می ها  ای از کانالها و حفره شده و شبکه  ـه هـم متصـل که توسط اتمهای اکسیژن اشتراکی ب

 .کننده نوع زئولیت است ها مشخص اند که اندازه قطر این حفره از داخل به هم متصل شده ( ذیمنافـ)هایی  توسط حفره
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 پاسخ دهید: 15و  14بر این اساس به سؤاالت 

 رشد اختراعات کدام کشور با سایر گزینه ها متفاوت می باشد؟روند  -14سوال 
 DEآلمان =  (1

 US=مریکاا (2

 CN= چین (3

 JPژاپن= (4

 KRکره جنوبی= (5

 کدام عامل در مورد فرایند ثبت اختراع زئولیت در کشور چین نقش آفرینی کمتری داشته است؟ -15سوال 
 ثبات اقتصـادی  (1

 نیـروی کـار ارزان (2

 محصوالت منتج از آنو قیمـت نفت باال بودن  (3

 های مختلف نفتی  در حوزه عظیمسرمایه گذاری  (4

 افزایش تجاری سازی محصوالت خام (5

 

 

امتیاز  4جوابی با چند پاسخ صحیح و امکان عالمت زدن به فقط یک گزینه هر کدام  5سوال  5

 مثبت و یک امتیاز منفی
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همانطور  .که محصول مورد نظرمان در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارد میدقت کن دیاثربخش با یغاتیداشتن تبل برای -16سوال 

 .کند یمرحله عبور م 4هر محصول در چرخه عمر خود حداقل از  دیکن یمشاهده م ریکه در شکل ز

 
 :شودیمطرح م غاتیحداقل سه نوع تبل صولمح عمر چرخه در فوق مراحل به توجهبا 

 محصول مناسب است  یمرحله معرف یمحصول که برا یایها و مزا یژگیخصوص و دهنده در یآگاه غاتیتبل-الف

 مرحله رشد مناسب است  یکه برا یو عالقه در سطح گسترده ا یآگاه جادیا یمتقاعدکننده برا یمتن غاتیتبل-ب

 بلوغ است  رحلهکننده که مناسب م یادآوری غاتیتبل-ج

 غاتیاز انواع تبل کیکدام  از چپ به راست بیبه ترت « زمزم»و شرکت  «نوش ایچ» سیشرکت تازه تاس یفوق برا حاتیبا توجه به توض

 ؟مناسب تر است

 الف -ب  (1

 الف –ج  (2

 ب-الف (3

 ج-الف (4

 ج-ب (5

 

 ؟دیدانیو توسعه آن موثر م ینیرا در کارآفر ریاز عوامل ز کیکدام  -17سوال 

 از فرصت هااستفاده  -ه ییگرادرون-د  ییفردگرا -ج تیخالق -ب یریخطرپذ -الف 

 ج-ب-الف (1

 د-ب-الف (2

 ه-د-ب-الف (3

 ه-د-ب (4

 ه-ب-الف (5
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کسب و  کیداد که  شنهادیتوسعه داده شد. او پ 1957انسوف در سال  گوریتوسط ا یابیابزار متداول استفاده شده در بازار کی -18سوال 

 یشامل ساخت بازارها و محصوالت هایاستراتژ نیکند. ا شرفتیتواند به صورت بالقوه رشد و پ یم یاستراتژ 4از  یکیکار تنها با استفاده از 

 .است دیهدف جد یورود به بازارها ای د،یجد یحصوالتم یبا دوام، معرف

 ییکایامر-یوسر یتیو اصل کردیم یزندگ 2002تا  1918 یهاسال نیب شود،یشناخته م کیاستراتژ تیریآنسوف که به عنوان پدر مد گوریا

 تیه بحث وضعبکسب و کار که  لیها در تحل. نقطه مشترک آنشودیاستفاده م یرشد آنسوف در مباحث مختلف یاستراتژ سیداشت. از ماتر

بر  یع استراتژچهار نو دینیب یم ریهمانطور که در شکل ز  Ansoff بازار -رشد محصول سیماتر. شودیکسب و کار پرداخته م یو آت یفعل

ر )فعلی/جدید( و نمایش می دهد که البته نوع بازاداد  میتوسعه خواه دیجد ایرا در بازار موجود  دیجد ای یمحصول فعل که نیاساس ا

 : محصول)فعلی/جدید( از توضیحات آن پاک شده است تا خود شما تحلیل نمایید

 
که  «ZAYA» ییدارو صادر کند و شرکت هیهمسا یخود را به کشورها یقصد دارد محصوالت فعل که« الپار نیریش»شرکت به نظر شما 

 نظردر  دیرا با یکدام استراتژبه ترتیب از راست به چپ کند  رانیرا وارد بازار موجود ا فراورده های سلولیاز  یدیقصد دارد نوع جد

 ؟رندیبگ
1) PD-P 
2) MD-PD 
3) PD-MD 
4) D-P 
5) D-PD 

 
 
 

 کیآغاز به کار  یمدل کسب و کار برا یاز جمله عوامل مهم در طراح انیمناسب با مشتر یارتباط یدر نظر گرفتن کانال ها -19سوال 

 ی زیر را شامل می گردد:هادکاربرکه کسب و کار نوپا است 

 در خصوص محصوالت به مشتریان  یبخش یو آگاه یاطالع رسان-الف

 محصوالت و خدمات  یابیارز یبرا انیبه مشتر یکمک رسان-ب

 دیخر طیفراهم کردن شرا-ج

  انیکاالها و خدمات به مشتر لیتحو-د

  یمشتر یبرا دیاز خر یبانیپشت طیفراهم آوردن شرا-ه

هر  ینوشتن نظرات فراهم کرده و برا ایبا ستاره ها  یده ازیرا به صورت امت انیاز مشتر ینظرسنج انخود امک یکاال یبرا تیوب سایک 

 د؟دار دیکأتموارد به کدام  ه استالزم را ارائه داد یفن حاتیاز محصوالت خود توض کی

 ب –الف  (1

 ج-الف (2

 د-الف (3

 د-ب (4

 ه-ج (5



 

 آزمون مرحله دوم اولین المپیاد تفکر و کارآفرینی دانش آموزی »تکاد«

 کد دفترچه یک                 14از   14صفحه  

 
 
 

 
 

 ؟نوپا اشاره دارد یشکست کسب و کارها لیدال نیبه مهمتر ریبه نظر شما چند مورد از موارد ز-20سوال 

 ریع مشتریانافزایش س – رقبا لیعدم تحل - کیو استراتژ یداشتن چرخش کار -مناسب  مینداشتن ت  -بازار به محصول ازیعدم ن

 

 پنج مورد  (1

 چهار مورد  (2

 سه مورد  (3

 مورد  دو (4

 مورد کی (5

 

 

 

 
 


