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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1392- 93 ومدسال نیم سؤالات دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 60 مدت زمان آزمون:
 هاي پرداخت حقوق و دستمزدسیستمعنوان درس: 

 )مهندسی صنایع (چند بخشیمهندسی صنایع، رشته تحصیلی: 
 1122028کد درس: 

 
 وري افراد ندارند؟بهره يامروزي نقشی در ارتقاهاي پاداش در سازمانهاي چرا سیستم -1

 ناعادلانه استد)     ناکافی است ج)     پذیرندانعطافب)     ضدانگیزشی هستند الف) 
 

 گردد؟می تعیینیافته نظام پرداخت حقوق و مزایا چگونه در کشورهاي توسعه -2
 متناسب با میزان سوددهید)    متناسب با وضعیت تورمج)   با بررسی شرایط بازار ب)   به صورت پاداش سنتی الف) 

 
 کنند؟می پرداخت مزد اعمال يهایی است که دولت و کارفرمایان در زمینهمشیو خطها از روشاي مجموعه -3

 حقوق و دستمزد هاي سیاستد)   پرداخت هاي نظامج)    پاداش سنتیهاي نظامب)   ضدانگیزشیهاي سیاستالف) 
 

کلی در تنظیم حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده  يدر کدام سیاست حقوق و دستمزد، تورم به عنوام معیار و ضابطه -4
 گردد؟می وري ملی تعیینو افزایش مزدها بر مبناي متوسط بهره

 سطح پرداختد)     نواخت مزد یکج)    حقوق  مزایاي متفاوتب)    پذیر مزدي انعطافالف) 
 

 شود؟می شده باشد چه نامیدهکه در آن مقدار تقاضاشده برابر با مقدار کار عرضهاي نقطه -5
 تقاضاي کارد)     کار  يعرضهج)       تقسیم کار ب)        تعادل الف) 

 
 گیرد؟می پویا قرارهاي نظریه يحقوق و دستمزد، کدام گزینه در زمرههاي در نظریه -6

 سیاسی و اجتماعید)    فرهنگی و ارزشی ج)     اقتصادي و سیاسی ب)    اقتصادي و اجتماعی الف) 
 

و درآمدي که یک نفر یا یک خانوار به طور معمول و بنا به عرف جامعه براي گذراندن  ل.. عبارت است از مبلغ پو... -7
 د.زمانی مشخص نیاز دار يمناسب در یک دورهزندگی 

 حقوق د)       پاداش ج)     زندگی  يهزینهب)       دستمزدالف) 
 

 ؟ستا ساختار مزد و نظام جبران خدمت کارکنان رنظریه دترین پرداخت و منطقیهاي تکامل سایر نظریه يکدام نظریه نتیجه -8
 سازمانیدستمزد براساس فرهنگ ب)     اساس تشویق و افزایش تولید دستمزد برالف) 

 وريدستمزد براساس بهرهد)      گذاري مزد دستمزد براساس سرمایهج) 
 

 آنان هماهنگ باشد؟هاي در کدام هدف نظام پرداخت، منظور این است که میزان کار کارکنان با دریافتی -9
 امنیت شغلی تأمیند)    در پرداخت  تأمینج)    حفظ کارکنان توانمندب)    تعادل در پرداخت الف) 
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یابی مشاغل بوده و عبارت است از روابط و تفاوتی که بین مزد مشاغل بندي و ارزشمراتب و طبقه... یک نوع سلسله -10
 د.مختلف وجود دار

 ساختار دستمزدد)     عرضه و تقاضا ج)    زندگی  يهزینهب)    زندگی  يشاخص هزینهالف) 
 

 سلامی است؟اوظایف نظام ترین کدام هدف از اهداف نظام پرداخت از مهم -11
 اري در کارکنانزگخدمت يایجاد روحیهد)   دستی رفع فقر و تنگج)   رعایت مبانی ارزشی ب)   حفظ کارکنان توانمند الف) 

 
 د.کنمقایسه می داستاندار يهاي اقتصادي است که قیمت و مقداري را با مقدار پایه... یک نمایش از داده -12

 شاخص قیمتد)     شاخص ج)     عدد شاخص ب)    شاخص عددي الف) 
 

واحد پول  20، 1390ماه واحد پول و در فروردین 10به ازاي هر لیتر  1386ماه سال فرض کنید قیمت بنزین در فروردین -13
 قدر است؟هدر این صورت شاخص عددي ساده چد) باش

 50د)       100ج)        2ب)        200الف) 
 

ترین روشی است که در آن هر شغلی در مقایسه با سایر مشاغل مورد ارزیابی مشاغل، ساده بنديکدام روش از طبقه -14
 گیرد؟قرار می

 بندي رتبهد)    عوامل  يمقایسهج)     امتیازي ب)      ی کمّالف) 
 

 شود؟ب آن محسوب مییزیاد از معا يگیري و هزینهبندي مشاغل وقتدر کدام روش ارزیابی و طبقه -15
 بندي طبقهد)     امتیازي ج)     بندي رتبهب)    عوامل  يمقایسهالف) 

 
 یابی مشاغل است؟پذیري از مزایاي کدام روش ارزشانعطاف -16

 بندي طبقهد)     بندي رتبهج)     امتیازي ب)    عوامل  يمقایسهالف) 
 

 عملکرد است؟یابی هاي کدام معیار ارزشداري از ویژگیاعتماد به نفس، صداقت و امانت -17
 ارزشید)      علمی ج)      اخلاقی ب)       کاري الف) 

 
 شود؟هاي فردي از مزایاي کدام روش ارزیابی عملکرد محسوب میکم شدن گرایش -18

 سرپرستاند)   هاي ارزیابی کمیتهج)     خودارزیابی ب)   اي درجه 360ارزیابی الف) 
 

بسیار خوب یا هاي گیريعملکردها و یا تصمیم ،مبتنی بر استاندارد عملکرد فردي ،یابی مشاغلدر کدام روش ارزش -19
 گیرند؟می بسیار بد کارکنان در حین انجام وظایف و مسئولیت هایشان مورد ثبت قرار

 ثبت وقایع حساسد)     استاندارد ج)    شاخص مستقیمب)    مدیریت بر مبناي هدف الف) 
 

 ، دومین مرتبه نیازهاي ابراهام مزلو، کدام است؟انگیزشیهاي در تئوري -20
 فیزیولوژیکد)     اجتماعی ج)      خودیابی ب)        امنیت الف) 
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 پذیرد؟می اي مشاغل انجاملکدام روش افزایش حقوق و مزایا عموماً درطبقات با -21

 کاري هاي براساس صلاحیتب)     علمی هاي براساس صلاحیتالف) 
 براساس ارتقا و شایستگید)        به صورت خودکار ج) 

 
شود که به خورد و خوراك، پوشاك، مصارف رفاهی می به آن دسته از نیازها اطلاق ،هادر خدمات رفاهی و امور تعاونی -22

 شود؟می و ملزومات در خدمت رفاه مناسب خانوار کارکنان مربوط
 امور معیشتی و مصرفب)      حقوق و مزایا و پاداش الف) 

 مسکن و امور رفاهید)      وذهاب وسیله ایاب تأمینج) 
 

 متحد الشکل کردن به طریقی که مورد قبول واقع گردد، تعریف کدام گزینه است؟ -23
 وظیفهد)     استاندارد ج)      تکلیفب)     مقررات الف) 

 
کنترل به نحو صحیح تواند اثربخش باشد که نظارت و می متداول استاندارد مشاغل، هنگامیهاي از روشکدام روش  -24

 اعمال گردد؟
 یابی کیفیارزشب)     عملکرد هاي استفاده از شاخصالف) 

 سنجیی رگرسیون یا اقتصادکمّد)           سنجی زمانج) 
 

عالیت در یک شغل مورد نیاز، مفید یا مرتبط باشد، فآن بخش از سنوات خدمت فرد که براي تصدي یا احراز یا ادامه  -25
 مورد نیاز انجام شغل است؟هاي مهارت تعریف کدام عامل و

 آموزشیهاي دورهد)     تحصیلات رسمی ج)      کارآموزي ب)      تجربه الف) 
 

 مرحله است؟ترین و فنیترین کدام مرحله از مراحل بودجه از لحاظ قوانین و مقررات، مهم ترین، اساسی -26
 مرحله نظارت بر بودجهب)          مرحله اجرایی الف) 

 مرحله تصویب بودجهد)     ، تنظیم و پیشنهاد بودجه تهیهمرحله ج) 
 

 کدام مرحله از مراحل تفصیلی اجراي بودجه، تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته است؟ -27
 تشخیصد)     اعتبار  تأمینج)     تسجیل ب)      تعهد الف) 

 
بر اساس دستور العمل جداگانه بایستی به تصویب چه  شغلی و تعیین سمت قضاییهاي ضوابط مربوط به ارتقاء گروه -28

 مقامی برسد؟
 هیئت وزیراند)    وزیر دادگستري ج)    دادستان کل ب)    قوه قضاییه رئیسالف) 

 
 علمی، چند ساعت کار در هفته و به صورت تمام وقت است؟ هیئتساعت کار اعضاي  -29

 ساعت 8د)      ساعت  36ج)     ساعت  40ب)     ساعت  16الف) 
 

 کند چه نام دارد؟می از لحاظ قانون کار، اجرتی که کارفرما به ازاي کار انجام شده به کارگر پرداخت -30
 مزدد)       حقوق ج)      پاداش ب)       مزایا الف) 



 1392-93 ومدسال نیم 4

 

 
 

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

 


	سؤالات دانشگاه پیام نور ( نیمسال دوم 93 -1392 | پاسخنامه در انتهای سؤالات
	سطح: کارشناسی
	مدت زمان آزمون: 60 دقیقه
	عنوان درس: سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد
	رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی)
	کد درس: 1122028



