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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ |1390- 91سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز بوده است. | دقیقه 60 مدت زمان آزمون:
 هاي پرداخت حقوق و دستمزدسیستمعنوان درس: 

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

 
ابعاد حفظ تعادل در تعیین یک استراتژي با رویکرد مناسب براي نظام حقوق و هاي زیر به عنوان یک از گزینه. کدام1

 گردد؟دستمزد محسوب نمی
 حفظ منافع کارکناند)    حفظ منافع کارفرماج)     کنندگانحفظ منافع مصرفب)    حفظ منافع ملیالف) 

 
 ؟استترین روش در تعیین نرخ یا افزایش حقوق و دستمزد کدام گزینه . رایج2

 انزمهاي ساهمخوانی با استراتژيب)       بندي مشاغلطبقهالف) 
 تعیین سندیکاي کارگريد)     مطابقت با واحدهاي مشابهج) 

 
 شود؟هاي حقوق و دستمزد به طور دائم چه نامیده میواقعیت يی دربارهو مرتب و کمّ . انجام بازنگري منظم3

 تطبیق شغل با حقوقب)    بندي مشاغلبازنگري طبقهالف) 
 حسابرسی حقوق و دستمزدد)       بندي مشاغلطبقهج) 

 
 شود؟کدام گزینه به معنی خط حقوق و مزایا نامیده می .4

 حداکثر دستمزدب)       حداقل دستمزدالف) 
 خطوط حداقل و حداکثر حقوق و دستمزدد)    حد متوسط حقوق و دستمزدج) 

 
 ؟استوري نهایی ب زیر مبناي پرداخت حقوق و دستمزد بهرهیک از مکاتدر کدام .5

 نئوکالسیکد)     اسکوالستیکج)     کالسیکب)     مارژینالیستالف) 
 

ترین نظریه در ساختار مزد و پرداخت و منطقی هايتکامل سایر نظریههاي حقوق و دستمزد نتیجه یک از نظریهکدام .6
 گردد؟نظام جبران خدمت کارکنان محسوب می

 نظریه دستمزد براساس فرهنگ سازمانیب)    نظریه دستمزد براساس چسبندگی دستمزدهاالف) 
 گذاري مزدنظریه دستمزد براساس سرمایهد)       ورينظریه دستمزد براساس بهرهج) 

 
بایست حقوق کارکنان در هر رده قابل مقایسه با مشاغل مشابه در یک از اصول تساوي جبران خدمت میدر کدام .7

 هاي دیگر باشد؟سازمان
 تساوي فرديد)    سازمانیتساوي درونج)    سازمانیتساوي برونب)    سازمانی تساويالف) 

 
 گردد؟محسوب نمی هاي زیر به عنوان اهداف نظام پرداختیک از گزینهکدام .8

 استمرار پیماند)     در پرداخت تأمینج)      امنیت شغلی تأمینب)    رعایت قوانین و مقرراتالف) 
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 گیرد؟در بخش اجرا نظام پرداخت کارکنان مورد بررسی قرار می مؤلفههاي زیر به عنوان شاخص و یک از شاخصکدام. 9
 نظارت و کنترلد)    رعایت عدالت در پرداختج)     رفع تبعیضب)    توجه به رفاه کارکنانالف) 

 
 شود؟دهد چه نامیده میتغییرات مختلف را در یک فاصله و یا زمان افزایش نشان می شاخصی که میزان .10

 قیمت کلد)       عددي ج)      انحراف تولیدب)      قیمتالف) 
 

 گردد؟هاي زیر محاسبه نمییک از روششاخص جمعی موزون به کدام .11
 پاشهد)     هاي زمانیسريج)     روش سال نمونهب)     الس پیرالف) 

 
یافته مزد چه باشد، نرخ تعدیل CPI = 146هزار تومان تعیین گردیده است. در صورتی که  13مزد روزانه  1390در سال  -12

 ؟استمقدار 
 123د)       172ج)         11ب)      89الف) 

 
 مشاغل را به صورت صحیح ارائه نموده است؟بندي کدام گزینه مراحل عملیاتی طبقه .13

 تهیه طرح مقدماتی، تصویب طرح، مقدمات اجرا، اجراي طرحالف) 
 تهیه مقدمات اجرا، تهیه طرح مقدماتی، تصویب طرح، اجرا طرحب) 
 تهیه مقدمات اجرا، تصویب طرح، تهیه طرح مقدماتی، اجراي طرحج) 
 تصویب طرح مقدماتی، اجراي طرحتهیه طرح مقدماتی، تهیه مقدمات اجرا، د) 

 
 ؟استی ارزشیابی هر شغل در مقایسه با سایر مشاغل هاي زیر به عنوان روش کمّیک از روشکدام .14

 روش امتیازيد)    بندي روش طبقهج)     مقایسه عواملروش ب)     بنديروش رتبهالف) 
 

 ؟استمشاغل چه تعدادي شغل در یک واحد وجود داشته باشد، تعداد مقایسه  7که در روش مقایسه زوجی درصورتی .15
 13د)        21ج)        36ب)       49الف) 

 
 شوند؟ارزشیابی می ءبه جزء ها جزدهنده آنهاي ارزشیابی، مشاغل براساس عوامل تشکیلیک از روشدر کدام .16

 امتیازيد)      مقایسه عواملج)      بنديطبقهب)      بنديرتبهالف) 
 

 ؟استبندي مشاغل هاي طبقهیک از روشاي از معایب کدامارزشیابی ذهنی و خطاي هاله .17
 امتیازيد)      مقایسه عواملج)    بندي مشاغلطبقهب)      بنديرتبهالف) 

 
 گردد؟کدام گزینه به عنوان معیارهاي ارزشیابی عملکرد محسوب نمی .18

 معیارهاي ارزشید)     معیارهاي اخالقیج)     معیارهاي کاريب)    معیارهاي کمیالف) 
 

 ؟استهاي ارزیابی عملکرد داراي دقت خیلی زیاد یک از مقیاسکدام .19
 عینی غیرمستقیمد)     ذهنی غیرمستقیمج)     عینی مستقیمب)     ذهنی مستقیمالف) 
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 گردد؟می هاي زیر به عنوان روش ارزشیابی مبتنی بر مقایسه فرد با دیگران مطرحیک از روشکدام .20

 اي رفتاريرتبهد)     توزیع اجباريج)     استاندارد مختلطب)   بندي ترسیمیرتبهالف) 
 

 شود؟می ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد فردي به نتیجه کلی عملکرد شغل مربوطهاي کدام یک از روش .21
 سه زوجیمقاید)      شاخص مستقیمج)   مدیریت بر مبناي هدفب)      استاندار الف) 

 
 گردد؟نمی ارزیابی شاغلین محسوبهاي هاي زیر به عنوان کاربرد سیستمکدام یک از گزینه .22

 تمایل به ارزش واحدب)          تعمیم یک نظر کلیالف) 
 همسو سازي شاغلیند)     بازخور اطالعات و نتایج حاصله به کارمندانج) 

 
 د؟گردعوامل بهداشتی محسوب مییک از عوامل زیر به عنوان از نظر هرزبرگ کدام .23

 پیشرفتد)      رشد فرديج)      کیفیت نظارتب)      قدردانیالف) 
 

 نماید؟یک از اندیشمندان زیر نیاز به پیشرفت را به عنوان یک منبع انرژي مطرح میکدام .24
 مازلود)       هرزبرگج)        الدفرسب)      کلندمکالف) 

 
 نماید؟می طپرداخت را با میزان کار مرتبهاي رضایت بیرونی یک از نظریهدر کدام .25

 نظریه بازتاب غیرمکانیکید)     نظریه برابريج)        تیلورب)       لوتنالف) 
 

 هاي رفاهی را به صورت کامل و صحیح بیان نموده است؟هاي زیر کل هزینهیک از گزینهکدام .26
 + وقت رفاهی هاي باالسريهاي سرانه + هزینههاي متفرقه + هزینههزینهالف) 
 باالسري + وقت رفاهیهاي هاي سرانه + هزینههاي برنامه + هزینه متفرقه + هزینههزینهب) 
 باالسريهاي سرانه + هزینههاي برنامه + هزینه متفرقه + هزینههاي هزینهج) 
 باالسري + وقت رفاهیهاي برنامه + هزینه متفرقه + هزینههاي هزینهد) 

 
 گردد؟می گذاريجبران خدمت نقدي جاي يیک از اقسام مزایابازنشستگی در کداممشاوره  .27

 مزایاي مستقل از شغلد)     مزایاي وابسته به شغلج)    یتأمینمزایاي رفاه و ب)    مزایاي مسئولیت الف) 
 

 ؟استجدول حقوقی یک سازمان بر مبناي کدام گزینه  .28
 حقوق و دستمزدهاي بررسید)     ارزشیابی مشاغلج)    طبقات مشاغلتعداد ب)    محور امتیازات الف) 

 
 کدام گزینه مزایاي امکانات رفاهی را به صورت کامل بیان نموده است؟ .29

 بهداشتی، انگیزشید)     جسمی، روانیج)    فردي، خانوادگی ب)    گی، حین کاربازنشستالف) 
 

 ؟نیست حاکم بر رفاه کارکناننوان اصل عبهزیر به هاي یک از گزینهکدام .30
 اصل حفظ کرامت انسانی ب)      اصل رعایت عدالت الف) 

 اصل پیشرفت کارکناند)     اصل رشد و تکامل معنوي ج) 
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علمی رفاه کارکنان مبتنی بر توسعه انسانی بوده و منبع اصلی را قدرت و ثروت نیروي هاي و نگرشها یک از مدلکدام .31
 شناسد؟می انسانی

 نگرش مدرن د)     نگرش نئوکالسیک ج)     اينگرش توسعهب)     نگرش کالسیک الف) 
 

 بررسی ماهیت شغل از نظر روش تعیین استاندارد به ارزیابی مهندسی معروف است؟هاي یک از روشکدام .32
 برداريروش نمونهد)   کارهاي روش بررسی گزارشج)    روش نتایج کارب)     روش مطالعه زمانی الف) 

 
 ؟نیست یک از اسامی زیر مترادف سیستم پرداخت در قبال کارکدام .33

 نظام کارانهد)    وريپرداخت متغیر یا بهرهج)     پرداخت مبتنی بر نتایجب)    پرداخت مبتنی بر کاراییالف) 
 

 کرده است؟کدام گزینه تفاوت بین روش پاداش هالسی و روش دستمزد روان را به صورت صحیح تعریف . 34
 در روش روان، نرخ دستمزد به سرعت کارگر بستگی دارد.الف) 
 د) در روش هالسی، دستمزد به تعداد قطعات تولیدي بستگی غیرمستقیم دارب) 
 . است خذ براساس قدرتأدر روش روان، مج) 
 . است در روش هالسی، تخصص الزم براي کارگر در نظرد) 

 
 گردد؟می بنديطبقه یهایشاغل، عامل تجربه به چه نامهاي در مبحث عوامل مهارت. 35

 مرتبط و غیرمفیدد)     و مرتبط دمفیج)     مفید و غیرمفیدب)     مرتبطرمرتبط و غیالف) 
 

کننده و ناخوشایند مداوم در شغلی به وجود شرایط ناراحتهاي از عوامل شرایط ناشی از وظایف و مسئولیت کیکدام .36
 دارد؟محیط کار ارتباط 

 عامل صدمات ناشی از شغلب)      عامل خطرات ناشی از ماهی وظایفالف) 
 عامل شرایط انسانید)        عامل شرایط فیزیکی محیط کارج) 

 
 گردد؟نمی محسوب »هی«زیر به عنوان اهداف روش ارزیابی مشاغل سرپرستی و مدیریتی هاي یک از گزینهکدام .37

 ارزشیابی مناسب شغلب)         داري و پرورش مدیراننگهالف) 
 ارتقا و انتصاب مناسب مدیراند)   ارزشیابی عملکرد شغلی بر پایه معیارهاي مشخصج) 

 
 بندي نموده است؟در نظام آمار مالی دولت را به صورت صحیح دستهها بندي هزینهکدام گزینه طبقه .38

 ايعمرانی و برنامهد)    ی دولتی و غیردولتج)    و اقتصادي اي وظیفهب)    مصارف و عملیاتی الف) 
 

 گردد؟می به چه صورت محاسبهها هیئت علمی دانشگاه يالتدریس اعضاحق .39
 حقوق پایه + اضافه تدریسب)     اضافه تدریس + میزان ساعت کارکردالف) 

 حقوق پایه + اضافه ساعت تدریسد)      العاده مخصوص + حقوق پایهفوقج) 
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 گردد؟نمی المللی محسوببینهاي به عنوان اهداف حمایت از مزد در مقاولهزیر هاي یک از گزینهکدام. 40

 حداقل مخارج خود و خانواده آنان در حد یک الگوي مناسب تأمینید کارگران در رحفظ قدرت خالف) 
 د) کنمی برقراري راهکارهایی که قدرت خرید مزد را در برابر افزایش تورم مقاومب) 
 صحیح مزد بین کارگران و کارفرمایان اتبرقراري مناسبج) 
 جلوگیري از ایجاد سندیکاهاي کارگري و کارترهاي کارفرمایان و بر هم زدن عرضه و تقاضاي کارد) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 ج ب الف الف د ج ب الف الف ج ج ب د ب ج الف ج د ج ب گزینه صحیح
 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 شماره سؤال
 د ج ب د ج ج الف الف ب د د ج ب د الف ب الف ب د ج گزینه صحیح
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