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ـان و        کلی ـانون حيـوق مولف ـا ق ـابا ب ـان مب ه حيوق چاپ و نشر ایـن کت
برای ناشـر محفـوو و منحصـرات متعلـا بـه       ۶۶31مصنفان مصون سال 

ـان      نشر نوآور می ـا قسـمتی از ایـن کت باشد. لذا هر گونه استفاده از کل ی
بـرداری، نشـر الكترونیكـی،     )از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسكن، عكس

ـار بـه    دی، فـیل  فایـل    وی دی، دی صـورت اینترنتـی، سـی    هر نـوع انتش
صوتی یا تصویری و غیره( بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنـوع بـوده و   

 گیرند. شرعات حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 حات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصال
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رسـاند کـه    تان میهای این انتشارات، به استحضار نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتان
سـازی و نشـر کتـان، تمـامی      های مختلـ  آمـاده   همكاران این انتشارات، اع  از مولّفان و مترجمان و کارگروه

انـد   اند و تاش کـرده  کار بسته سعی و همّت اود را برای ارائة کتابی دراور و شایستة شما فرهیختة گرامی به
اندارد یک کتان اـون، هـ  از ن ـر محتـوایی و غنـای علمـی و       های است که اثری را ارائه نمایند که از حدّاقل

 فرهنگی و ه  از ن ر کیفیّت شكلی و سااتاری آن، براوردار باشد.
های این انتشارات برای ارائة اثری با کمترین اشـكال، بـاز هـ  احتمـال بـروز ایـراد و        رغ  تمامی تاش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن انتشـارت     توان الزامات مبرّا از نيـ  و اششـكال دانسـت. ازسـوی     نمی اشكال در کار وجود دارد و هیچ اثری را
ای و اااقی اود و نیز بنابه اعتياد راسخ به حيـوق مسـلّ  اواننـدگان گرامـی، سـعی دارد از هـر        بنابه تعهّدات حرفه
هـای منتشـرخ اـود آگـاه      انویژه از طریا فرااوان به اوانندگان گرامی، ازهرگونه اشكال احتمالی کت طریا ممكن، به

 های بعدی رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ شده و آن
که حین مبالعة کتان با اشكاالت، نواق  و یـا   لذا دراین راستا، از شما فرهیختة گرامی تياضا داری  درصورتی

ایـد پـس از    جـام داده ایرادهای شكلی یا محتوایی در آن براورد نمودید، اگر اصاحات را بر روی اود کتان ان
شدخ اود را با هزینة انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نماییـد،   اتمام مبالعه، کتان ویرایش

اید، لب  کرده عكس یـا اسـكن برگـة     ای یادداشت نموده و نیز چنانچه اصاحات اود را بر روی برگة جداگانه
اود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شـده  مزبور را با ذکر نام و شمارخ تلفن تماس 

های بعدی کتان اشعمال و اصاح گردد و باعـ  هرچـه پربارترشـدن محتـوای کتـان و       ها و ویرایش و در چاپ
 ارتياء سبح کیفی، شكلی و سااتاری آن گردد.

من ـور   ة شما اواننـدخ فرهیختـه و گرانيـدر، بـه    نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهّدانه و مسئوالن
که اصاحات درست و بجا باشند، متناسـ    تيدیر و تشكّر از این همدلی و همكاری علمی و فرهنگی، درصورتی

شـدخ آن و نیـز از    رس  ادن و قدرشناسی، نسخة دیگری از همان کتان و یا چاپ اصـاح  با میزان اصاحات، به
کـه   نمایـد، و درصـورتی   عنوان هدیـه، بـه انتخـان اودتـان، برایتـان ارسـال مـی        بهسایر کت  منتشرخ اود را 

 شود. اصاحات تأثیرگذار باشند در ميدّمة چاپ بعدی کتان نیز از زحمات شما تيدیر می
کارهـای شـما عزیـزان     همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتان، از هرگونه پیشنهادها، ن رات، انتيادات و راه

 نمایند. ی بهبود کتان، و هرچه بهتر شدن سبح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استيبال میدر راستا
 
6 

  
 99848666-2 تلفن: 

 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 

 

http://www.noavarpub.com/
mailto:info@noavarpub.com


 

 

 

 8 ..............................................................................................................................................................................................................ميدمه
 7 ..................................................................................... ۶۶78سال « یرشته امور بازرگان» یدادگستر یارشناسان رسمآزمـون ک

 ۶۶ .................................................................... ۶۶78سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 9۶ ........................................................................................... ۶۶77سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم

 93 .................................................................... ۶۶77سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 ۶9 ........................................................................................... ۶۶71سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم

 36 .................................................................... ۶۶71سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 31 ........................................................................................... ۶۶16سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم

 39 .................................................................... ۶۶16سال  «یزرگانرشته امور با»ی دادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 ۱6 ........................................................................................... ۶۶13سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم

 ۱۱ .................................................................... ۶۶13سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 77 ............................................................................................۶۶1۱سال « یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم

 19 .....................................................................۶۶1۱سال  «یرشته امور بازرگان» یدادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 93 ........................................................................................... ۶۶11سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم

 ۶66 ................................................................. ۶۶11سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 ۶61 ........................................................................................ ۶۶96سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم

 ۶۶3 ................................................................. ۶۶96سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یان رسمپاسخنامه آزمون کارشناس
 ۶99 ....................................................................................... ۶۶98سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم 

 ۶97 ................................................................. ۶۶98سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یپاسخنامه آزمون کارشناسان رسم
 ۶39 ....................................................................................... ۶۶91سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یآزمون کارشناسان رسم 

 ۶8۱ ................................................................. ۶۶91سال  «یرشته امور بازرگان»ی دادگستر یسخنامه آزمون کارشناسان رسمپا
 ۶۱۱ ................................................................................................................................. بازار تیریو مد یابیاصول بازار یفیسواالت تال
 96۶ .......................................................................................................................................................الملل نیب یبازرگان یفیسواالت تال
 ۶67 ....................................................................................................................................................... کیتجارت الكترون یفیسواالت تال
 ۶۶6 ............................................................................................................................................................ یحيوق بازرگان یفیسواالت تال
 ۶81 ........................................................................................................................................ اتصادرات و وارد تیریمد یفیسواالت تال

 ۶93 ........................................................................................................................................................................................... منابع و مآاذ
 



 

 

 

 

 

 

اسـتخدام کارشـناس رسـمی    ، یكی از فرصتهای شغلی رشته مدیریت بازرگانی در بخش دولتی
دادگستری است که به عنوان استخدام پاره وقت مورد توجه عاقه مندان این رشته قرار دارد.بـرای  

، تخصـ  و تحصـیات   شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مـورد تياضـا  
که تيریبا در اکثر سـالها در آزمـون کارشـناس رسـمی     هایی  مربوطه را داشته باشید. یكی از رشته

 ( است.۶۶دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته امور بازرگانی)کد 

تعداد زیاد داوطلبان و رقابت چشمگیر آنان برای موفيیت در این آزمون،به ویژه در رشته امـور   
نی،استفاده از منابع جامع را اجتنان ناپذیر سااته است.تجربه نشان داده اسـت کـه مبالعـه    بازرگا

قبل برای آشنایی با نوع و شكل طراحی سواالت،آزمون کردن میـزان  های  سالهای  سواالت آزمون
تسلط اود بر مواد امتحانی و مبالعه هدفمندتر منـابع ضـروری اسـت.در ایـن راسـتا،با همكـاری       

نوآور تهران اقدام به تهیه و انتشار این مجموعه نمودی .امیدواری  این مجموعه که در تهیه  انتشارات
آن وقت و دقت ن ر زیادی صرف شده است،مورد استيبال و رضایت شما عزیزان قرار گیرد.ضـمن  
آرزوی موفيیت برای اوانندگان و داوطلبان گرامی،اواهشمند است ن رات و انتيادات سازنده اود 

 ارسال بفرمایید. Info@noavarpub.comدر مورد کتان به آدرس پست الكترونیكی را 
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 هنرمنـدان  و مصـنّفان  و مولّفـان  حيـوق  قـانون  بـا  مبـابا  کتـان  ایـن  نشـر  و چاپ حيوق کلّیة
 

 نـوآور  نشـر  بـه  متعلّا منحصرات و محفوو ناشر برای ،۶۶86 مصوّن آن اجرایی نامة آیین و ۶۶31 سال مصوّن
 دیگـر  در کتـان  ایـن  تصـاویر  جداول، نمودارها، اشكال، مبال ، از قسمتی یا کل از استفاده گونه هر لذا است.
 شـكل  هـر  بـه  کتان از قسمتی یا کل از استفاده گونه هر نیز و دیگر، موارد و ها سایت نشریات، مجات، کت ،

ـ  کتـان،  از تایـ   اسـكن،  فتـوکپی،  چـاپ،  نـوع  هر قبیل از  نشـر  بـرداری،  عكـس  کتـان،  از اف دی پـی  ةتهیّ
 غیـره  و تصـویری  یـا  صـوتی  فایـل  فیل ، دی، وی  دی دی، سی اینترنتی، صورت به انتشار نوع هر الكترونیكی،

 پیگـرد  تحـت  متخلّفـین  و است، حرام نیز شرعاً و بوده غیرقانونی و ممنوع نوآور نشر از کتبی اجازخ بـدون

 .گیرند می قرار قضایی و قانونی

 چنـین،  ایـن  مـوارد  و اف دی پـی  یـا  ورد فایل صورت به نوآور نشر کت  از کتابی هیچ اینكه به توجّه با
 بـه  اقـدام  سـایتی  هـر  کـه  درصـورتی  لـذا  است، نشده ارائه اینترنتی سایت هیچ در انتشارات این توسط
 داده قـرار  اود سایت در را نوآور نشر کت  متن از قسمتی یا کل و نماید مشابه موارد یا و اسكن تای ،

 سـایت  ادارخ مسئولیّت که انتشارات، این اینترنتی امور کارشناسان توسط نماید، آن فروش به اقدام یا و
 مشـخ   درصـورت  و بررسـی  پردازند، می ها سایت محتوای بررسی به روزانه طور به و دارند عهده به را

 باشـد،  مـی  حـرام  نیـز  شرعی ن ر از و رمجازغی قانونی ن ر از کار این اینكه ضمن تخلّ ، هرگونه شدن

 جـرای   بـه  رسیدگی )پلیس فتا پلیس اسامی، ارشاد و فرهنگ وزارت طریا از انتشارات قانونی وکیل

 انجـام  طیّ و کرده متخلّ  سایت نمودن مسدود به اقدام قانونی، مراجع سایر نیز و اینترنتی( و ای رایانه
 اسـارات  کلّیّـة  و داده قرار قضایی و قانونی پیگرد مورد را یانااط قضایی، اقدامات و قانونی مراحل

 گردد. می ااذ متخلّ  از انتشارات این به وارده
 کتـ   از اُفسـت  ریسـو،  چاپ دیجیتال، چاپ جزوه، کپی، تهیّة به اقدام کتابفروشی، هر که درصورتی همچنین
 همكاران سایر به مزبور کتابفروشی تخلّفات سانیر اطاع ضمن نماید، آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات

 نیـز  و دانشـگاهی  ناشران انجمن و ناشران، اتحادیة اسامی، ارشاد و فرهنگ وزارت طریا از محترم، مُوَزّعین و
 نماید. می متخلّ  کتابفروشی از اود حيوق استیفای به اقدام قضایی و قانونی مراجع

 کتاب، غیراصلِ نسخة روی از عهمطال و استفاده تهیّه، فروش، خرید،

 است. حرام نیز شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از 
 مــوارد قبیل از تخلّ  گونه هر مشاهدخ صورت در که دارد دراواست اود گرامی اوانندگان از نوآور انتشارات
ـــوق، ــ  ف ــا را مرات ـــریا از ی ـــن ط ــای تلف ــارات ه ـــوآور انتش ــه ن ــماره ب ــای ش  و 69۶ ۱۱313۶9۶ -9ه

 طریـا  از یـا  و info@noavarpub.com آدرس به انتشارات ایمیل طریا از یا و 69۶9۶67۱731
 تضـییع  از تـا  نماینـد،  ابـا   انتشـارات  این به www.noavarpub.com سایت در ما با تماس منوی
  و تشـكّر  عنـوان  بـه  نیـز  و آید، عمل به جلوگیری محترم اوانندگان اود نیز و پدیدآورنده ناشر، حيوق
 نمایند. دریافت هدیه نیز نوآور انتشارات کت  از قدردانی،    



 آزمـون کارشناسان رسمی دادگستری

 3157ال ــس« انیــازرگــب ورــام هـرشت»

 خواهد داشت؟ی کننده نفوذ بیشتر عرضه های بازاریابی موسسه تولید یا های کانال سیستم از کدامیکدر  (6
 های بازاریابی عمودی ن( کانال   های بازاریابی افيی کانال (ال 

    بازاریابی متنوعهای  د( کانال   های بازاریابی انفرادی کانال ج(

ام  بـی  ای ورود شرکت به بازار عرضه کرد از نخستین بارکامپیوترشخصی را شرکت اپل که دارای امکانات محدود بود و (2

 توانست باشد؟ ن خوشحالی چه میای لی کرد. دلیلان بازار وارد شد اظهارخوشحای مدت کوتاهی به که بعد از

  شرکت ن دوای همكاری نزدیک بین ال (

 ن( اعتياد مدیر اپل به مزایای رقابت برای جامعه

 ی معرفی کاال مرحله الزامات استراتژیكی یک محصول جدید در ج(

 کیفیت برتر محصوالت شرکت اپل د( متياعد کردن ساده ترمشتریان از

 ؟باشد می به چه معنی ز(اینکوترم3

 الملل بینن( اصباحات باشرایط بازرگانی   الملل اق بازرگانی بینال ( ات

 د( هیچكدام نيل سریع کاال ی حمل و وسیلهج( 

8)Ex-Works یعنی چه ؟ 

 ن( تحویل کاال در روی کشتی فروشنده محل کار تحویل کاال در ال (

 نار کشتید( تحویل کاال درک  فرودگاه ج( تحویل کاال در

 ؟باشد می ازموارد زیر شامل کرایه حمل تا مقصد کدامیک( 5

 ۶و ۶د(  CFRج(   FCAن( CIFال ( 

 ازموارد زیر دارد؟ کدامیکی بازارکار بستگی به  ( عرضه9

 ن( نسبت جمعیت به نیروی کار جمعیت کشور بعد ال ( اندازه و

 ن امی کشور -د( شرایط سیاسی  ج( شرایط فرهنگی کشور

 ازحاالت زیر را داریم؟ کدامیکررقابت انحصاری ما ( د7

 فروشند. ی را داری  که محصولی همگن را میهای زیاد ال ( بنگاه

 فروشند میکمی داری  که محصول متفاوتی را های  بنگاهن( 

 فروشند میکمی داری  که محصول همگن را های  بنگاهج( 

 فروشند میزیادی داری  که محصول متفاوتی را های  بنگاهد( 

 تولید ناخالص ملی : ( تفاوت بین تولید ناخالص داخلی و4

 ی ثابت استها ن( استها  سرمایه های غیرمستيی  است ( اال  مالیاتال 



 راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور بازرگانی  8  

 صحیح است ۶و۶د(  اارج است ( اال  درآمد عوامل ازج

 عبارت است از:ریزی  برنامه مشترک بودجه نویسی وهای  نکته( 6

 پیش تعیین شده اهداف از ای از ن( مجموعه  برنامه ها ای از مجموعه ال (

 ها د( پیش بینی برنامه  اعتبارات ای از ج( مجموعه

 ( نقدینگی بخش خصوصی عبارت است از:61

  های دولتی سپرده +ال ( حج  پول

 دیداری بخش اصوصی غیرهای  سپردهن( حج  پول+ 

   دیداریهای  سپردهدست مردم+  مسكو  در ج( اسكناس و

 دیداری بخش اصوصی غیرهای  سپردهمسكو  منتشره +  د( اسكناس و

 چیست؟ ( Efficiencyمنظور از کارایی اقتصادی ) (66

 هاست ن( نسبت ستاده به داده برابر هزینه آن است یش تولید درافزا ال (

 هاست ها به ستاده د( نسبت داده صعودی تولید متوسط است سیر ج(

 استقراض از بانک مرکزی مبادرت نماید : (در صورتی که دولت به62

 یابد ی پولی افزایش می ن( پایه  شود ایه پولی تضعی  میال ( پ

 شود میبه کاهش حج  پول  د( منجر  تاثیر است بی ی پولی ج( درپایه

 درکوتاه مدت با مقدارتولید رابطه مستقیم ندارد؟های  هزینه( چه 63

  سربارهای  هزینه ن(  ثابتهای  هزینه ال (

 هزینه تاسیسات د( تاسیسات سربار وهای  هزینه ج(

 ( هنگام ارسال کاال به مقصد چه اسنادی باید همراه کاال باشد؟68

 د(هرسه مورد bill of ladingج(  certificate of originن(  packing list (ال 

65)L.C چیست؟ 

 قبول نموده است. اریدارآن را حسابی است که توسط فروشنده صادر و ال ( صورت

 سازد  میفروشنده را برای دریافت وجه کاال مبمئن  و طرف بانک صادر سندی که از ن(

 حراج عمومی کمترین قیمت پیشنهادی در ج(

 گواهی بانک جهت گشایش اعتبار اسنادی د(

 کاربرد دارد؟ ها ناسازم از کدامیک( به نظرشما بازاریابی برای 69

 بهداشتی ادمات پزشكی و های ن( موسسه لیدیهای تجاری و تو ال ( موسسه

 فوق الذکر های همه موسسهد(  فرهنگی آموزشی و های ج( موسسه

67 )MIS شامل سه جزء زیر است ؟ 

 ن( سیست ، کامپیوتر، مدیریت  مدیریت، تجارت ،ال ( اطاعات

 اطاعات، پردازش، بازاور د(  مدیریت، اطاعات، سیست  ج(

 عرفا به معنی : Inspectionی مللال بین( درخریدهای 64

 محل انبار گمر  ميصد ن( بازرسی در ال ( بازرسی درمحل انبار اریدار

 کننده تولیدد( بازرسی درکاراانه  بندرکشور فروشنده ج( بازرسی در

 توان توصیف نمود؟ ای می چه شیوه با ( را Marketing Managementساده ) طور (به66

 مدیریت تبلیغات د( مدیریت توزیع ج( ریت تياضان( مدی مدیریت فروش ل (ا

ـ  مسـابقه گااشـته اسـت.    ن کـاال ای کنندگان مصرفجدیدترین محصول خود بین  ( شرکتی برای حمایت از21 ن اقـدام  ای

 گیرد؟ های زیر جای می فعالیت از کدامیکدر
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 فروش شخصی د( ج( روابط عمومی پیشبرد فروش ن( آگهی تجاری ال (

 نماید که : گااری می هنگامی مبادرت به سرمایهتصادی یک بنگاه اق (26

 نرخ بهره یه هزینه سرمایه باشد گذاری بنگاه متجاوز از کارآیی نهایی سرمایه ال (

 گذاری باشد کارآیی نهایی سرمایه میل نهایی به مصرف باالتر از ن(

 گذاری باشد کارآیی نهایی سرمایه ج( نرخ بهره باالتر از

 گذاری ارزان تمام شود ای سرمایهراست ولید درتهای  هزینهد( 

مخارج دولتی بیشتر باشد  گااری خصوصی و مجموع سرمایه خالص مالیات از انداز و اگر دریک اقتصاد باز مجموع پس (22

 بدین معنی است که :

 ن( صادرات و واردات برابرند شوند به اارجیان بدهكار می کشور ال ( مردمان

 واردات کمتر است د( صادرات از ت بیشتر استواردا صادرات از ج(

 (مهمترین ابزارفروش کاالهای صنعتی:23

 تاکید براصوصیات ظاهری محصول است های عمومی با ال ( آگهی

 یندی جال  است بسته زیبایی و طریا بازارعمومی با تاکید بر رنگ،ن( از

 باشد می ج( ازطریا فروش شخصی

 باشد می ( sales promotion)های فروش  د( با استفاده ازمشوق

 باشد؟ زیر جزء سیستم توزیع فیزیکی نمی ازموارد کدامیک(28

 انبارداری د( ها ج( پردازش سفارش کنترل موجودی ن( ها هواسب ال (

 عالوه برشیء شامل چه باشد؟تواند  می( کاال به مفهوم وسیع خود 25

 دهای مكان، فعالیت، ادمت، د( مكان فعالیت، ادمت، ج( فعالیت   ادمت و ن( ادمت ال (

 عهده خریدار است؟  های ب ولیت به خریدار)ریسک( ازچه مرحلهانتقال مسئ FOBدرنحوه خرید  (29

 بندر بارگیری تعیین شده بشود. ال ( از زمانی که کاال وارد کشتی در

 به گمر  کشور اریدار ن( از زمان رسیدن کاال

 وشندهگمر  کشور فر ج( از زمان اروج کاال از

 انبار فروشنده از زمان ارید کاال از د(

 مقابل اسناد یا : مسئولیت پرداخت به فروشنده در LC( درسیستم اعتبار اسنادی یا 27

 کننده اعتبار است بانک گشایش ن(  است اریدار ال (

 .باشد می مورد صحیح ۶هر د( فروشنده است کننده درکشور مذاکرهبانک  ج(

 .کند  میبازار داخلی با قیمت ............ ودربازار خارجی با قیمت....... عرضه  دی موسسه کاال را در( در دامپینگ اقتصا24

 متفاوت، ثابت د( بیشترکمتر،  ج( متفاوتن( ثابت،  ترکمال ( بیشتر، 

 فشار مزد باشد درحقیقت: ها یا رمی که علت بروز آن افزایش دستمزد( تو26

 ن( تورم ناشی از افزایش پول در گردش است اضا استتورم ناشی از افزایش تي (ال 

 ی طرفداران مكت  پولی درباره تورم است د( ن ریه هزینه است فشارج( تورم ناشی از

 ( تحویل کاال درکنار کشتی به معنی.....31

 FCAد(   FOBج(   C+Fن(   FASال (

 . استبه معنی .............. Delerred Payment( در اعتبارات اسنادی 36

 دار ن( پرداات اعتباری یا مدت  پرداات فوری ال (

 ی بانكی صورت حواله د( پرداات به ميابل تحویل کاال ج( پرداات در

 ؟ شود میبه عنوان اسناد اصلی حمل حساب  C+Fسیستم  ازگروه اسناد ذیل در کدامیک( 32
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  گزینه د صحیح است.. ۶

 کانالهچند -افيی -های توزیع: عمودی سیست 
 نای در و باشد می سود اودش فيط به فكر اعضا کانال توزیع ببور مستيل عمل نموده و سیست  سنتی هریک از ،یک در
لـذا   کل کانـال باشـد  مجموع به ضـرر  حتی در کانال وبه ضرر سایر اعضاء  ها آن یكی ازدارد که سود   ن احتمال وجودای میان

 اود را به حداکثر برسانند. نحو ممكن فيط سود کنند به هر سعی می ها آنهرکدام از  وجود دارد وها  آننوعی رقابت بین 
زایـن  آمیختـه توزیـع نیـز ا    ،هـای بازاریـابی   آمیزه های چشمگیر در پیشرفتسیست  بازاریابی عمودی: امروزه با توجه به 

فـروش،   ن سیست  تولیدکننـده، عمـده  ای در باشد می تحوالت مه  سیست  توزیع عمودی یكی از بهره نمانده و ها بی پیشرفت
مه  که باع  کاهش  ن امرای  تاثر متيابل دارند و تاثیر و روی همدیگر بر هماهنگ عمل نموده و فروش ببور منسج  و ارده

 پذیر است : طریا زیر امكان دو از شود می زائد ادمات اضافی و ها و شدید هزینه
 )تصاح  آن(جاد مالكیت کل کانالای طریا روی سایر اعضاء کانال توزیع از اعضا بر ال ( نفوذ یكی از

 )بدون تصاح  آن( اعضا ممكن است داشته باشد نفوذ باالیی که یكی از طریا قدرت و جل  ن ر و همكاری سایر اعضا از ن(
های اایـر رشـد چشـمگیری داشـته اسـت روش مـورد        های موثر توزیع که درسال افيی: یكی از روشسیست  بازاریابی 

به من ور استفاده بهینـه     سبحی که کاالهای متفاوتی توه ها ، دراین روش موسسهباشد می استفاده درسیست  افيی توزیع
فروش مشتر  برای عرضه وتوزیـع کاالهـای اـود     ازمنابع بازاریابی وتوانایی مدیریتی اود، باه  متحد شده وازیک نماینده

کـه شـرکتهای مـذکور، اسـتفاده بهتـر       شود میتوزیع بسیار موثر است وباع  های  هزینهن امر درکاهش ای کنند، می استفاده
 جدید بازار داشته باشند.های  وبیشتری ازفرصت

قرارگرفتـه اسـت    هـا  موسسـه زیادی ازشرکتها و بازاریابی چندکاناله: روش دیگری که امروزه مورد استيبال تعدادسیست  
 ازکننـد   سـعی مـی  دراین روش شرکتها  باشد می سیست  توزیع چند کاناله به جای استفاده ازیک کانال مخصوصاستفاده از

 ل نیزن طریا ریسک اتكاء صرف به یک کاناای چند کانال ببور همزمان استفاده کنند تا از یا مزایای دو جاد پرتفولیو ازای طریا
 دست اود شرکت باشد. ابتكارعمل در شود و کمتر
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 گزینه ن صحیح است. .۶

 تهیـه و  ۶9۶۱ی برای اولین بار درسال الملل بینتوسط اتاق بازرگانی  (الملل بین)اصباحات بازرگانی  اینكوترمز
دادهای قرار اریدار در اصوص وظای  فروشنده و ترین مجموعه استاندارد در نكوترمز، متداولای  ن شده است.تدوی
لین بصورت جزئی ازقراردادها ن مجموعه براساس توافا متعامای آید. اصباحات مندرج در کاال به شمار می یالملل  بین

ا با ها آنجهت انبباق  تغییرات جزیی را ،توافا حاصله توانند بنابر ین قرارداد میطرف آید و درمی  فعالیت تجاری ویژه ب
ی الملل بینای از قواعد  نكوترمز فراه  نمودن مجموعهای وجود بیاورند. هدف از هن اصباحات بای انت اراتشان در نیازها و
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ازشک وتردیدهای توان  مینكوترمزها ای  وجود با باشد می یالملل بینترین اصباحات تجارت  متداول به من ور تفسیر
حـد   تا را ها آنک   یا دست ن اصباحات درکشورهای مختل  اجتنان ورزید وای موجود درزمینه تفسیرهای مختل 

 زیادی کاهش داد.

 
 گزینه ال  صحیح است.. 3

Ex-Works دهد کـه آن را درمحـل فروشـنده یـا      ویل میزمانی تحن معنی است که فروشنده کاال را ای محل کار به در تحویل
برای صادرات ترای  کند  که این بدون ااتیار اریدار قرار دهد. ...( درو انبار ن دیگر )ازقبیل محل کار، کاراانه،درجای معی

 هـا و  هم هزینـ اریـدار بایـد تمـا    ن اصباح بیانگر حداقل تعهد برای فروشـنده اسـت و  ای  گیری کند.ر وسیله نيلیه با یا در و
 تيبل کند. محل کار فروشنده را مخاطرات مربوط به حمل کاال از
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CIF :،نـرده کشـتی    بندر حمل معـین از  ن معنی است که وقتی کاال درای به کرایه حمل )....... بندر معین( بیمه و قیمت کاال
کرایه حمل الزم بـرای رسـاندن کـاال بـه بنـدر       وها  هزینهتحویل داده است فروشنده باید  افروشنده آن ر شود میداده  عبور
تحویـل   اتفاقـات پـس از   اضـافی ناشـی از  هـای   هزینه معین را بپردازد اما مخاطرات فيدان یا صدمات وارده به کاال و ميصد

ميابل مخاطرات فيـدان یـا صـدمات وارده بـه کـاال       ن مورد فروشنده باید درای . البته درشود میازفروشنده به اریدار منتيل 
 درحین حمل برای اریدار بیمه دریایی تهیه کند.

FCA تـرای  کـاال    معنی است که فروشـنده پـس از  ن ای کننده به )....... محل معین( تحویل به حملکننده  :تحویل به حمل
دهد باید توجـه داشـت کـه محـل      یدار تحویل میسوی ار کننده معرفی شده از محل معین به حمل برای صادرات آن را در
محل کـار فروشـنده انجـام گیـرد      تخلیه کاال درآن محل تاثیر دارد اگر تحویل در تعهدات بارگیری و تحویل انتخان شده بر

 باشد فروشنده مسئول تخلیه نمی جای دیگری انجام شود اگر تحویل در فروشنده مسئول بارگیری است و
CFR نـرده کشـتی عبـور    بندر حمل معین از ن معنی است که وقتی کاال درای بهرایه حمل )........ بندرمعین( ک :قیمت کاال و 
کرایه حمل الزم برای رساندن کاال بـه بنـدر ميصـد     وها  هزینهتحویل داده است فروشنده باید  فروشنده آن را شود میداده 

فروشنده به  تحویل از اتفاقات پس از اضافی ناشی ازهای  هزینه اال وصدمات وارده به ک بپردازد اما مخاطرات فيدان با معین را
ن اصباح فيط برای حمـل  ای که کاال را برای صادرات ترای  کندکند  مین مورد فروشنده را ملزم ای شود میاریدار منتيل 

 داالی قابل استفاده است.راه  آندریایی یا 

 
     یح است.گزینه ن صح. ۱
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نه بصورت انحصارکامل  ن بازار صورت قال  بازارهای امروزی است که نه بصورت رقابت کامل هستند وای رقابت انحصاری: بازار

فروشـندگان   تعـداد اریـداران و   هکـ  این جهت ه  انحصار از ن بازارها ه  رقابت وجود دارد وای یعنی وضعی بینابین دارند در
طرفـی بـه    از روی دیگران ندارند به بازار رقابت کامل شباهت دارنـد و  به تنهایی اثری بر ها آن هیچ یک از ایلی زیاد بوده و

یان نتیجتا دارای متياض کاما مشابه نیستند و همگن و بوده و تولیدات دیگران متمایز از ها آن یک از تولیدات هر که این دلیل
چند که انحصاری است ولی  ها مار  کادیا  هر مورد اتومبیل مخصوص بخود هستند به بازار انحصاری تمایل دارند مثا در

هـا   پس بنابراین بازار اتومبیلکنند  میکه کادیا  واپل رفع کند  میفیات همان نیازی را رفع  بنز و، شورلت که این باتوجه به
اتومبیـل تيریبـا یـک نـوع      هواپیما، قبار و که این توجه به تر با ميیاس وسیع یا در حصاری باشد ویک بازار رقابت انتواند  می
 همدیگر قرار دارند معرض رقابت با در کنند. زمندی را ارضا مینیا
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 ( GDP+ تولید نااال  داالی )اارج  اال  درآمد عوامل تولید از ( = GNPتولید نااال  ملی)


