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جَاب سَاالت
2

-1اظْاس دٍستی ٍ هحثت ً0/5وشُ
 – 2اػتواد تِ ًفس ٍ خَدتاٍسی ً0/5وشُ
 -3ضایؼِ ً0/5وشُ
ً -4جات ٍ اهذاد ً 0/5وشُ
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 -5دسست ً 0/5وشُ
ً -6ادسست ً0/5وشُ
 -7دسست ً0/5وشُ
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ً -8شم ً 0/5وشُ
 -9تْاجن فشٌّگی ً0/5وشُ
 -10هشضیِ حذیذچی ً 1وشُ
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ج-
پٌجن آرس سال پٌجاُ ٍ ّطت ً 0/25وشُ
تیست ٍ دٍ تْوي سال پٌجاُ ٍ ّطت ً 0/25وشُ
سی ٍ یکن سال پٌجاُ ٍ ًِ ً 0/25وشُ
سَم خشداد سال ضصت ٍیک ً 0/25وشُ
 -11دٍس تَدى اص خطشاتی ػلیِ هٌافغ هادی (جاى  ،سشصهیي ٍ  ٍ )...اسصش ّای هؼٌَی (دیي ،اػتقادات ٍ ً0/5 . )...وشُ
 -12حشکاتی است کِ تِ صَست هٌظن اًجام هی ضَد ٍ افشاد سا دس اًجام کاسّای جوؼِ تا یکذیگش ّواٌّگ هی کٌذ ً0/5 .وشُ
 -13پاسذاسی اص اسصش ّا َّ ،ضیاسی دس تشاتش تْذیذ ّای سخت ٍ ًشم ،ساصًذگی هیْي اسالهی ٍ تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت
آًاىً1.وشُ
 -14هٌحشف کشدى خثشی اص هسیش ٍ هَضَع اصلی آى کِ تِ هٌظَس اًحشاف ارّاى هشدم اص حق تِ سَی تاطل صَست هی گیشد
ً1 .وشُ
-15جذایی دیي اص سیاست  ،قطغ ساتطِ هلت تا سّثشی ًظام  ،تشٍیج تی تٌذ ٍتاسی ٍ فساد  ،دٍس کشدى هشدم اص اسصش ّای
دیٌی ٍ  ، ...اص تیي تشدى استحکام خاًَادًُ1 .وشُ
 -16تِ هکاى ّایی کِ دس صهاى ٍقَع صلضلِ احتوال خطش ٍ آسیة پزیشی دس آى هحل کوتش است ً 0/5 .وشُ
-17تِ کلیِ فؼالیت ّای غیش ًظاهی دضوي ٍ ػَاهلص دس جْت ایجاد تغییشات الصم دس یک جاهؼِ یا گشٍّی خاظ اًجام هی
دٌّذ تا تش آى جاهؼِ یا گشٍُ تسلط پیذا کٌٌذ ً 0/5 .وشُ
ً-18یشٍی اًساًی تا ایواى ً 0/5 .وشُ
نظز همکاران محتزم در تصحیح و بارم گذاری صائب است.
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