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نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ |1389- 90سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز بوده است. | دقیقه 70 مدت زمان آزمون:
 هاي پرداخت حقوق و دستمزدسیستمعنوان درس: 

 )سنتی و تجمیعمهندسی صنایع (رشته تحصیلی: 
 1122028کد درس: 

 شود؟هاي ذیل به عنوان سیستم پرداخت مضاعف نامیده مییک از پرداخت. کدام1
 د) تقدیرنامه    ايج) مزایاي حاشیه   ب) سهیم شدن در سود الف) پرداخت برگه سهام

 گردد، کدام گزینه است؟اقدامی که براي حصول نتیجه از حسابرسی حقوق و دستمزد به عنوان راهنما ذکر می. نخستین 2
 هاد) قراردادها و گسستگی     ج) تعیین اهداف     ب) گردش کارها الف) شرح مشاغل

 گیرد؟ران شکل میبراساس سطح زندگی مناسب و شایسته کارکنان و کارگ» مزد«. براساس نظریه کدام مکتب 3
 د) مکتب سندیکالیسم   هاج) مکتب مارژینالیست     ب) مکتب کالسیک الف) مکتب اسکوالستیک

به عنوان معیار و ضابطه کلی در تنظیم حقوق و دستمزد مد نظر » تورم«هاي حقوق و دستمزد، . در کدام مدل سیاست4
 گیرد؟قرار می

 حقوق و مزایاي متفاوت ب) سیاست الف) سیاست سطح پرداخت
 د) سیاست مزد یکنواخت پذیرج) سیاست مزدي انعطاف

پردازان ذیل حداقل مزد را از دیدگاه افزایش جمعیت و باال رفتن میزان عرضه کار مورد مطالعه قرار یک از نظریه. کدام5
 داده است؟

 استوارت میل د) جان     ج) مالتوس     ب) پیرژوزف پرودن    الف) آدام اسمیت

 کند دارد؟بستگی به میزان کاري که انسان صرف تولید آن می» ارزش کاال«. به نظر کدام اندیشمند ذیل 6
 د) جان استوارت میل     ج) مارکس       ب) کاره   الف) جان مینارد کنیز

 . مؤثرترین شیوه حفظ قدرت خرید کارکنان در مقابل تورم کدام گزینه است؟7
 ب) پرداخت غیرنقدي به کارکنان    افزایش پایه حقوق کارکنانالف) 

 هاي جنبید) افزایش پرداخت      بندي دستمزدهاج) شاخص

 هاي اجرایی کدام گزینه است؟. نخستین گام براي تنظیم بودجه در دستگاه8
 ریزيب) فرآیند بودجه        الف) تهیه بودجه

 ضوابط و معیارهاي بودجه بنديد) داشتن         ج) جزئیات بودجه

 است؟» هزینه استفاده از کاال و خدمات کارکنان«بندي حقوق و دستمزد کدام گزینه جزء . در طبقه9
 د) حق مسکن      ج) حق سرپرستی       ترازيب) هم   العاده روزانهالف) فوق

ورود به سایت انتشارات فرمنش
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 . مراحل اجراي صحیح بودجه کدام است؟10
 اي، تخصیص اعتبار، مراحل تفصیلی اجراي بودجهاي و سرمایهنامه هزینهافقتالف) ابالغ قانون، مبادله مو

 اي، تخصیص اعتباراي و سرمایهنامه هزینهب) مراحل تفصیلی اجراي بودجه، ابالغ قانون، مبادله موافقت
 بودجه اي، مراحل تفصیلی اجراياي و سرمایهنامه هزینهج) تخصیص اعتبار، ابالغ قانون، مبادله موافقت

 اي، تخصیص اعتبار، مراحل تفصیلی اجراي بودجه، ابالغ قانوناي و سرمایهد) مبادله موافقت نامه هزینه
 

هاي حقوق و دستمزد مورد بررسی یک از اصول و اهداف نظریهشده کاالها و خدمات در کدام. تأثیر حقوق بر قیمت تمام11
 گیرد؟قرار می

 هاي پرداختب) رابطه علم اقتصاد و نظریه     هانظریهالف) آثار محیطی و محاطی 
 هاهاي نوین در زمینه نظریهد) نگرش   هاي دستمزدج) ابزارهاي عمده تحلیل نظریه

 
 . نظریه دستمزد براساس حداقل معیشت توسط کدام اندیشمند مطرح گردید؟12

 د) جان استوارت میل     ج) مارکس     ب) مالتوس و ریکادو    الف) جان مینارد کنیز
 

نفر در کارگاه مشغول باشند  5اگر وجه مزد پانصد هزار تومان باشد و تعداد » دستمزد براساس وجه مزد«. براساس نظریه 13
 کدام گزینه سطح دستمزد را درست به تومان مشخص نموده است؟

 550،000د)     100،000ج)       2،500،000ب)       500،000الف) 
 

 نظریه دستمزد براساس درآمد ملی را مورد انتقاد قرار داد؟» تئوري عمومی اشتغال، بهره و پول«کدام اندیشمند ذیل در کتاب . 14
 د) جان استوارت میل     ج) مارکس     ب) مالتوس و ریکادو    الف) جان مینارد کینز

 
 گیرد؟قرار می. در بخش اجراي نظام پرداخت کارکنان کدام شاخص و معیار مد نظر 15

 ب) حفظ قدرت خرید کارکنان     مندي کارکنانالف) رضایت
 د) توجه به شرایط محیط کار        ج) رفع تبعیض

 
فروشی و شاخص ارزش فروشی برنج و گندم در جدول ذیل ارائه گردیده است. شاخص قیمت خرده. متوسط قیمت خرده16

 ) کدام گزینه است (از راست به چپ)؟1385پایه ( نسبت به سال 1387فروشی) در سال کاال (خرده

 سال
 گندم برنج

 مقدار تولید (میلیون تن) قیمت به ازاي هر تن مقدار تولید (میلیون تن) قیمت به ازاي هر تن
1385 20,13 3,559 20,3 3368,4 
1387 28,2 1,821 21,4 4981,2 

 
 % 7/161% و  15/110د)   % 9/147% و  6/125ج)     % 9/147% و  74/139ب)   %  8/155% و  68/122الف) 

 
 هاي ارزیابی مشاغل، کدام گزینه حداقل و حداکثر طبقات را درست اعالم نموده است؟بندي از روش. در روش طبقه17

 12و حداکثر  2د) حداقل   10و حداکثر  3ج) حداقل     15و حداکثر  2ب) حداقل    6و حداکثر  3الف) حداقل 
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 گردد؟بندي محسوب مییافته روش رتبههاي ارزیابی مشاغل کدام روش، صورت تکاملدر بین روش .18

 د) روش امتیازي   بنديج) روش طبقه    ب) روش مقایسه عوامل    رخ شغلیالف) روش نیم
 

 است؟» ترین روش، درك آسان و ثبت و ضبط کمساده«. کدام روش ارزشیابی داراي مزایاي 19
 د) روش امتیازي   بنديج) روش طبقه    ب) روش مقایسه عوامل    بنديروش رتبهالف) 

 
 شرح کدام گزینه است؟» هامیزان موفقیت در تحقق اهداف و یا انجام مأموریت. «20

 د) تعیین بازدهی    ج) تعیین اثربخشی     ب) تعیین کارایی    وريالف) تعیین بهره
 

 گیرد؟یک از معیارهاي ارزشیابی عملکرد نیروي انسانی مورد بررسی قرار میکدام. شاخص اعتماد به نفس در 21
 د) معیارهاي انسانی   ج) معیارهاي ارزشی    ب) معیارهاي اخالقی    الف) معیارهاي کاري

 
 شود؟گیري می. در کدام مرحله از مراحل اجراي ارزشیابی، عملکرد واقعی فرد، در شغل اندازه22

 د) مرحله چهارم     ج) مرحله سوم      ب) مرحله دوم      اول الف) مرحله
 

. کدام روش ارزیابی شاغلین توسط آقاي پرابست مطرح و براساس آن گزارشی از چگونگی وضع کار ساعتی بر اداره 23
 گردد؟شده ارائه میامور پرسنلی بر طبق سؤاالت از پیش تعیین

 د) روش چک لیست   ج) روش توزیع اجباري     جفتیب) روش مقایسه    بنديالف) روش رتبه
 

 . نیاز به پیشرفت به عنوان یک منبع انگیزشی توسط کدام اندیشمند مطرح گردید؟24
 د) کلینتون آلدفرس    کلندج) دیوید مک      ب) فرید هرزبرگ    الف) آبراهام مازلو

 
هاي شغلی به صورت خودکار و در فواصل دیگري بر اساس . در کدام روش افزایش حقوق، کارکنان در فواصلی از رده25

 شوند؟ارزشیابی شغلی و فردي و شایستگی از افزایش حقوق برخوردار می
 ب) افزایش حقوق به صورت خودکار   الف) افزایش حقوق به صورت ترکیب افقی یا براساس شایستگی

 حقوق براساس حداقل حقوقد) افزایش         اساس ارتقا و شایستگیج) افزایش حقوق بر
 

ها ها و استعداد نیروي انسانی و ارتقاي صالحیت. در کدام نگرش رفاه کارکنان تمرکز اقدامات رفاهی بر ارتقاي مهارت26
 بنا نهاده شده است؟
 د) نگرش نئوکالسیک   ايج) نگرش توسعه   ب) نگرش مدرن   الف) نگرش کالسیک

 
ي انجام وظایفشان در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود افراد در رابطه با نحوهمند شایستگی کار . سنجش نظام27
 شده در واحد زمانی، شرح کدام گزینه است؟ها جهت رشد، بهبود و پرداخت مزایاي مناسب با میزان کار انجامآن

 بندي کیفی عملکرد کارکنانب) طبقه    بندي کمی عملکرد کارکنان الف) طبقه
 د) ارزشیابی کیفی عملکرد کارکنان     ارزشیابی کمی عملکرد کارکنانج) 
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 به معنی قابلیت تولید فردي است؟ QCDیک از معیارهاي . کدام28

 OEEد)      FSUج)       STب)       PPالف) 
 

 شود؟بدین صورت تعریف می QCDهاي یک از شاخص. فرمول محاسبه کدام29
تعداد واحد تولیدي

میزان ساعت اپراتور مستقیم
∗  106 

 د) اثربخشی کلی ابزار   ج) استدالل و فرمول محاسبه   ب) قابلیت تولید فردي  الف) تجزیه اولیه و غیرقابل استناد
 

 گردد؟. در تدوین عوامل مؤثر در ارزشیابی، کدام گزینه به عنوان عامل اصلی ارزشیابی مطرح می30
 هاي جسمانید) تالش     ج) کارآموزي    هاي شغلیویژگیب)     الف) پیچیدگی وظایف

 
 . در روش ارزیابی مشاغل به شیوه امتیازي نسبت بین مجموع عوامل فردي و شغلی کدام گزینه است؟31

 % 50% شغلی  50د) فردي   % 40% فردي  60ج) شغلی   % 60% شغلی  40ب) فردي   % 30% شغلی  70الف) فردي 
 

 امتیازات عوامل اصلی و فرعی، بیشترین امتیاز در عوامل فرعی مربوط به کدام عامل است؟. در جدول 32
 د) تحصیالت     ج) آموزش و کارآموزي     ب) سنوات    گیريالف) تصمیم

 
 گردد؟بندي می. در تدوین نظام پرداخت به روش امتیازي تجربه نیروي کار چگونه دسته33

 د) تشکیالتی و غیرتشکیالتی   ج) رسمی و غیررسمی    ید و مرتبطب) مف   الف) داخلی و خارجی
 

 . تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟34
کلیه اقدامات و تعهداتی که شاغل به سبب انجام وظایف شغلی در قبال افراد یا اشیا یا ضوابط یا یک مجموعه سازمانی «

 »مرتبط با شغل خود به عهده دارد
 د) مسئولیت     ج) توانمندي      ب) مهارت     الف) استخدام

 
هاي تقریباً دشوار اداري، بندي مشاغل از حیث تنوع و پیچیدگی کدام نوع مشاغل داراي وظایف و مسئولیت. در تقسیم35

 اي بوده و نیاز به مدرك تحصیلی باالتر از دوره اول متوسطه را دارد؟فنی و یا حرفه
 ب) مشاغل کاردانی      کارشناسیالف) مشاغل تکنسین و کمک 
 د) مشاغل ساده خدماتی         ج) مشاغل خدماتی فنی ساده

 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 ج الف ب د الف ج الف ج ب ب الف الف د ج ج ج د الف ج ب گزینه صحیح
      35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 شماره سؤال
      الف د ب د ب ب ب الف د ب الف ج د ج ب گزینه صحیح
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