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 تشکیل شد؟اولین سازمان و مدرسه ایرانی با چه هدفی در چه سالی  .1

1341سال  –هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت ) الف  

1342سال  –هدف بهبود روشهاي اداري و سیستم اطالعاتی ) ب  

1343سال  –هدف ایجاد سیستم کنترلی و اداري ) ج  

1344سال  -هدف بکارگیري نیروهاي کارآمد جهت ایجاد سیستم اداري) د  

 اري در ایران مربوط به کدام دوران بوده است؟نخستین تاریخچه سیستم اطالعاتی حسابد .2

دوره هخامنشی)الف دوره افشاریان)ب  دوره قاجاریه) ج  دوره صفویه) د   

 نیست؟ کدام مورد زیر در مورد تعریف اطالعات صحیح  .3

.داده هایی که تجزیه و تحلیل شده باشند) الف  

.گیري هستندها و ساختاري براي تصمیماطالعات، پایه) ب  

دانش دستیابی به هدف) ج  

.توان از آن استفاده کردگیري میها که در تصمیماي از آگاهیمجموعه) د  

 باشد؟سه بخش اصلی سیستم حسابداري کدام مورد زیر می .4

ستاده -پردازش داده  - ورودي داده) الف  

گزارشات - اطالعات –داده ها ) ب  

گزارشات -تجزیه و تحلیل - داده هاي مالی) ج  

تراز آزمایشی - اطالعات  -اده هاي غیر مالید) د  

 جایگاه سیستم اطالعاتی حسابداري در سیستم اطالعاتی مدیریت کجاست؟ .5

.سیستم اطالعاتی مدیریت زیر مجموعه سیستم اطالعاتی حسابداري است) الف  

.سیستم اطالعاتی حسابداري زیر مجموعه سیستم اطالعاتی مدیریت است) ب  

.مدیریت هیچ ربطی به سیستم اطالعاتی حسابداري نداردسیستم اطالعاتی )ج  

.سیستم اطالعاتی مدیریت مکمل سیستم اطالعاتی حسابداري است)د  

 
 

   لطفاً سؤال امتحانی به همراه ورقه امتحانی تحویل داده شود 
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 باشد؟نمیکدامیک از موارد زیر جزء ابزار متداول مستندسازي سیستم  .6

  نمودار گردش عملیات) ب  هانمودار گردش داده) الف

  گردش سیستمنمودار ) د  نمودار گردش برنامه ) ج

  

 . ........................................نمودار گردش اسناد و مدارک .7

.یک تکنیک تحلیلی است که براي توصیف منطقی صریح و جامع) الف  

.یک توصیف ترسیمی از منبع داده تا مقصد آن است) ب  

.ان استنشان دهنده جریان مدارک و اطالعات میان حوزه هاي مسئولیت دریک سازم) ج  

.است نشان دهنده رابطه میان ورودي، پردازش و ستاده دریک سیستم اطالعاتی حسابداري) د  

 ...............................گیري این است کهمهمترین ضعف یک جدول تصمیم .8

.دهدروابط منطقی ممکن میان داده هاي ورودي را نشان نمی به وضوح کلیه) الف  

.دهدرون یک برنامه را نشان نمیچرخه فعالیتهاي د) ب  

.شوداي استفاده نمیبه منظور کشف نقاط ضعف و اشتباهات برنامه رایانه) ج  

.دهدزمان وقوع یک فعالیت را نشان نمی) د  

 کننده چیست؟مهمترین عنصر تجارت الکترونیک بنگاه به مصرف .9

  بازایابی) ب اعتقاد) الف

  اقتصاد) د  اعتماد  ) ج

  

 کند ؟کترونیکی مباحث کنترلی رادر چند زمینه مطرح میتجارت ال .10

دو) الف سه) ب  چهار) ج  پنج) د   

  . ........................................منظور از محافظت از دارائیها عبارتست از اینکه .11

..مجوز انجام معامالت به نحوصحیح صادر شود) الف  

.دشوبه نحو مناسبی از دارائیها محافظت می) ب  

.انداین اطمینان وجود داشته باشد که کلیه رویدادها واقعا رخ داده) ج  

.ابزارهایی براي جلوگیري از انکار یک جانبه معامله توسط طرف مقابل معامله ایجاد شود) د     

 ها کدام مورد زیر است؟بهترین راه جلوگیري از نابودي اطالعات و داده .12

  تشدیوار آ) ب کدبندي اطالعات) الف

  ایجاد کلمه عبور) د  اخذ نسخه پشتیبان ) ج

  

 باشد؟نمیکدامیک از موارد زیر جزء کنترلهاي عمومی  .13

  هاي شخصی حفاظت از رایانه) ب  حداقل کردن زمان بیکاري سیستم ) الف

  استانداردهاي مستندسازي ) د  هاکنترلهاي نگهداري فایلها و پردازش داده) ج

  

 



  

 ................................مفهوم کنترلهاي دستیابی سیستمی عبارتست از .14

اینکه مشخص شود چه کسی نیاز به دسترسی دارد، به چه اطالعاتی و چه موقع به این ) الف

 .اطالعات نیاز دارد

  .طرح اصلی بلند مدت سیستم اطالعاتی) ب

  .تعیین مقررات حفاظت از اطالعات) ج

.کاربران به وسیله آنچه آنها می توانند به حافظه خود بسپارند شناسایی) د  

 باشد؟نمیکدامیک از موارد زیر جزء اهداف طرحهاي بازیابی خرابی سیستم  .15

.حداقل کردن میزان اختالل) الف  

.ایجاد موقت ابزارهاي مختلف پردازش) ب  

  .تحمل خرابی) ج

  بازیابی عملیات عادي در زودترین زمان ممکن) د

  

 هاي اطالعاتی چیست؟هدف از حسابرسی سیستم .16

  بررسی و ارزیابی کنترل هاي داخلی) ب حفاظت از اطالعات) الف

  اظهارنظر درباره قابلیت اتکا اطالعات) د  کشف تقلب) ج

 

 تفاوت تکنیک پردازش داده و شبیه سازي موازي در چیست؟ .17

  استفاده از نسخه کد مبدا) ب  طراحی برنامه) الف

  اظهارنظر درباره قابلیت اتکا اطالعات) د  ف تقلبکش) ج

 کنند؟حسابرسان از چند تکنیک همزمان استفاده می .18

سه) الف چهار) ب  پنج) ج  شش) د   

 شود؟در سیستم پیش فاکتور صورتحساب فروش در چه زمانی صادر می .19

  پس از تصویب سفارش کاال) ب  پس از حواله انبار) الف

  از دریافت بارنامه پس) د  پس از حمل کاال ) ج

 تفاوت عمده روشهاي کنترل موجودي کاال در چیست؟ .20

  نحوه انبارداري) ب                   هزینه نگهداري) الف

 ریزي تولیدبرنامه) د                             نحوه مصرف کاال) ج
  

 توجه کرد؟نباید  هنگام انتخاب فروشنده به کدام عامل زیر .21

  کیفیت کاال) ب                   قیمت کاال) الف

  اطمینان از تحویل کاال) د                            اعتبار مشتري) ج

 نماید؟نمیآوري اطالعات چه تأثیر مثبتی در مرحله سفارش کاال ایجاد فن.22

  پیشگیري از تقلیب کارکنان) ب                   پیشگیري از تقلب مدیران) الف

  کاهش هزینه) د                            یی و اثربخشیافزایش کارا) ج

 باشد؟کدامیک از موارد زیر تهدید مرحله رسید و انبار کردن کاال می .23
.سرقت موجودي کاال) الف  

.پرداخت بهاي کاالي دریافت نشده) ب  

.خرید کاال به قیمت باال) ج  

.کاالکسري موجودي) د  
 

 



  

 شود؟کاال، کدام روش کنترلی زیر توصیه می براي رفع تهدید، سرقت موجودي .24

.سیستم کنترل موجودي کاال و تحلیل عملکرد فروشنده) الف  

.تصویب سفارش خرید) ب  

.مستندسازي همه نقل و انتقاالت داخلی موجودي کاال) ج  

. کنترل دوباره صورتحسابها) د  

 

 باشد؟نمیانجام کار اضافی به کارگر طبق کدام شرط زیر مجاز  .25

.درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي براي یک ساعت اضافه کار 40پرداخت ) الف  

.موافقت کارگر) ب  

.طبق دستور مدیریت و براساس شرایط محیط کار) ج  

).مگر در موارد استثنایی. (ساعت بیشتر نشود 4ساعات اضافه کار در هر روز از ) د  

 شود؟نمیشدگان محسوب زمان تأمین اجتماعی از بیمههاي ساکدامیک از موارد زیر بعنوان حمایت.26

  پرداخت مستمري بازنشستگی) ب  پرداخت غرامت نقص عضو) الف

  هیچکدام) د  پرداخت مقرري بیمه بیکاري) ج

  

  شود؟نمیکدامیک از موارد زیر بعنوان اقالم مشمول حق بیمه محسوب  .27

  نوبت کاري) ب  بازخرید ایام مرخصی) الف

  وذهابحق ایاب) د  غیر مستمرهاي پاداش) ج

  

 .............................................................. منظور از درآمد مستمر حقوق این است که .28

  .تحت شرایط خاص پرداخت شود) ب .در حکم کارگزینی آورده شود) الف

  .در ماههاي خاصی از سال پرداخت شود) د  .به همه پرداخت شود) ج

  

 باشد؟نمییک از موارد زیر بعنوان اهداف کنترلی سیستم گزارشگري و دفتر کل به حساب کدام.29

 .هستند صحیح مجوز داراي کل دفتر کردن هنگام به هاي ثبت همه) الف

  .هستند معتبر کل دفتر در نشده ثبت رویدادهاي يهمه) ب

  .اندشده ثبت صحیحی نحو به دفترکل به مربوط رویدادهاي همه) ج

  .شوندمی انجام وموثري آمد کار طور به کل دفتر سیستم هايفعالیت )د

  

 دهد؟جدول ارزیابی متوازن، عملکرد بنگاه اقتصادي را از چند جنبه مورد بررسی قرار می .30

دو) الف سه) ب  چهار) ج  پنج) د   

  

  

  موفق و موید باشید                                                                               
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