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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1393ابستان ت 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: 

 
 کند.می نامطمئن تجهیز يساز است که سازمان را در برابر آیندهموضوعی سرنوشت يکنندهیانب -1

 عملیاتد)      گذاري هدفج)       تاکتیکب)       استراتژي الف) 
 

 ؟ندارندد وري افرابهره يامروزي نقشی در ارتقاهاي پاداش در سازمانهاي چرا سیستم -2
 ناعادلانه استد)      ناکافی است ج)     پذیرند انعطافب)    ضدانگیزشی هستند الف) 

 
 شود؟می یافته نظام پرداخت حقوق و مزایا چگونه تعییندر کشورهاي توسعه -3

 میزان سوددهی د)     وضعیت تورم ج)      بررسی شرایط بازار ب)      پاداش سنتی الف) 
 

 د) کننمی پرداخت مزد اعمال ياست که دولت و کارفرمایان در زمینههایی مشیو خطها از روشاي مجموعه -4
 پاداش سنتیهاي نظامب)     ضدانگیزشی هاي سیاستالف) 

 حقوق و دستمزد هاي سیاستد)       پرداختهاي نظامج) 
 

کلی در تنظیم حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده و  ي(تورم) به عنوان معیار و ضابطه ،طبق کدام سیاست مزدي -5
 گردد؟می وري تعیینافزایش مزدها بر مبناي متوسط بهره

 سیاست حقوق و مزایاي متفاوتب)    پذیر سیاست مزدي انعطافالف) 
 کنواختیسیاست مزدي د)      سیاست سطح پرداخت ج) 

 
نظر در مورد دستمزد معتقد است که نرخ لازمی براي تعیین دستمزد وجود دارد و آن میزانی کدام نویسنده و صاحب -6

 کند؟ تأمیناست که کارگر بتواند معاش خود را 
 کارهد)     آدام اسمیت ج)     مالتوس ب)     پرودن الف) 

 
 گیرد؟می پویا قرارهاي نظریه يحقوق و دستمزد کدام گزینه در زمرههاي در نظریه -7

 اقتصادي و سیاسی  ينظریهب)      اقتصادي و اجتماعی  ينظریهالف) 
 سیاسی و اجتماعی ينظریهد)       فرهنگی و ارزشی  ينظریهج) 

 
ده شکه در آن مقدار کار تقاضاشده برابر با مقدار کار عرضهاي دستمزد براساس عرضه و تقاضاي کار نقطه يدر نظریه -8

 شود؟می است چه نامیده
 تعادل د)     بازار کار ج)     کار  يعرضهب)     تقاضاي کار الف) 
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عبارت است از مبلغ پول و درآمدي که یک نفر یا یک خانوار به طور معمول و بنا به عرف جامعه براي گذران زندگی  -9
 .دزمانی مشخص نیاز دار يمناسب در یک دوره

 پاداش د)      هزینه زندگی ج)      دستمزد ب)      حقوق الف) 
 

 ؟ستا نظریه در ساختار مزد و نظام جبران خدمات کارکنانترین پرداخت و منطقیهاي تکامل سایر نظریه يکدام نظریه نتیجه -10
 دستمزد براساس فرهنگ سازمانی  ينظریهب)    د براساس تشویق و افزایش تولید دستمز ينظریهالف) 

 وري دستمزد براساس بهره ينظریهد)     گذاري مزد اساس سرمایهي دستمزد برنظریهج) 
 

 دستمزد براساس فرهنگ سازمانی پرداخت حقوق و مزایا اصولاً به عملکرد فرد در واحد زمان بستگی دارد؟ يدر کدام نظریه -11
 شبکه مدارهاي فرهنگد)    مدار وظیفههاي فرهنگج)    دارمزمانهاي فرهنگب)   فرآیندمدار هاي فرهنگالف) 

 
 گردد که هر شخص در سازمان مطابق ارزش نسبی شغل خود حقوق دریافت کند؟می کدام تساوي حقوق هنگامی حاصل -12

 تساوي سازمانی د)    سازمانی تساوي برونج)    سازمانی تساوي درونب)      تساوي فردي الف) 
 

 آنان هماهنگ باشد؟هاي دریافتیدر کدام هدف نظام پرداخت منظور این است که میزان کار کارکنان با  -13
 امنیت شغلی  تأمیند)     در پرداخت  تأمینج)    حفظ کارکنان توانمند ب)      تعادل در پرداختالف) 

 
بندي و ارزشیابی مشاغل بوده و عبارت است از روابط و تفاوتی که بین مزد مشاغل مراتب و طبقهیک نوع سلسله -14

 .دمختلف وجود دار
 ساختار دستمزد د)     عرضه و تقاضاج)     زندگی  يهزینهب)    زندگی  يشاخص هزینهالف) 

 
 .دکنمی استاندارد مقایسه يیهااقتصادي است که قیمت و مقداري را با مقدار پهاي یک نمایش از داده -15

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

 1370دوبرابر شده باشد عدد شاخص این کالا نسبت به سال پایه  1370نسبت به سال  1380اگر قیمت کالایی در سال  -16
 قدر است؟هچ

 200د)        1ج)        100ب)        2الف) 
 

 یابی مشاغل است؟ارزشروش پذیري از مزایاي کدام انعطاف -17
 روش امتیازي د)      بنديروش رتبهج)     عوامل  يروش مقایسهب)     بندي روش طبقهالف) 

 
 شود؟می زیاد از معایب آن محسوب يگیري و هزینهبندي مشاغل وقتدر کدام روش ارزیابی و طبقه -18

 بندي روش طبقهد)     روش امتیازي ج)     بندي روش رتبهب)    عوامل  يروش مقایسهالف) 
 

 ؟است یابی کارکناناعتقاد به معاد مربوط به کدام مورد از موارد مبانی اجراي ارزش -19
 مبانی شناختی د)     مبانی قانونی ج)      مبانی ارزشی ب)       مبانی علمی الف) 
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 شود؟می فردي از مزایاي کدام ارزیابی عملکرد محسوبهاي کم شدن گرایش -20

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

بسیار خوب یا ها عملکردها و یا تصمیم گیري ،مبتنی بر استاندارد عملکرد فردي ،یابی مشاغلدر کدام روش ارزش -21
 گیرند؟می هایشان مورد ثبت قراربسیار بد کارکنان در حین انجام وظایف و مسئولیت

 مدیریت بر مبناي هدفد)   روش ثبت وقایع حساس ج)    روش استانداردهاب)    روش شاخص مستقیم الف) 
 

 پذیرد؟می جامنروش افزایش حقوق و مزایا عموماً در طبقات بالاي مشاغل اکدام  -22
 کاري هاي براساس صلاحیتب)     علمی هاي براساس صلاحیتالف) 

 و شایستگی  اساس ارتقابرد)         کاربه صورت خودج) 
 

گیري گیرد تا او از طریق بهرهدام اصل از اصول حاکم بر رفاه باید هرچیز ارزشمندي در خدمت انسان قرار کطبق  -23
 ها مسیر کمال معنوي خود را هموار سازد؟شایسته از آن

 اصل رشد و تکامل معنوي ب)       اصل رعایت عدالت الف) 
 اصل حفظ کرامت انسانی د)     اصل مشروعیت خدمات رفاهی ج) 

 
 است؟ام گزینه دمتحدالشکل کردن به طریقی که مورد قبول .واقع گردد تعریف ک -24

 وظیفهد)     استاندارد ج)     تکلیف ب)     مقررات الف) 
 

ارت و کنترل به نحو صحیح ظتواند اثربخش باشد که نمی هنگامی ،متداول استاندارد مشاغلهاي کدام روش از روش -25
 اعمال گردد؟

 یابی کیفی عملکرد روش ارزشب)    عملکرد هاي روش استفاده از شاخصالف) 
 ی رگرسیون یا اقتصادسنجیروش کمّد)         سنجی روش زمانج) 

 
بخش سازمان از انفرادي اغلب به شکل پاداش براساس عملکرد رضایت يکارانه ،پرداختهاي در کدام طرح از نظام -26

 عملکرد مدیریت یک واحد قابل پرداخت است؟
 فروش  يطرح کارانهد)    مدیران  يطرح کارانهج)    روزانه  يطرح کارانهب)    طرح کار فردي الف) 

 
فعالیت در یک شغل مورد نیاز مفید  يعبارت است از آن بخش از سنوات خدمت فرد که براي تصدي یا احراز یا ادامه -27

 د.یا مرتبط باش
 مهارتد)       کارآموزيج)       تجربه ب)      تحصیلات الف) 

 
 ه است؟تمیزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبکدام مرحله از مراحل تفصیلی اجراي بودجه تعیین  -28

 تشخیصد)     اعتبار  تأمینج)      تسجیل ب)       تعهد الف) 
 

 وقت است؟هفته و به صورت تمام رعلمی چند ساعت کار د هیئتساعت کار اعضاي  -29
 ساعت 8د)      ساعت  36ج)      ساعت  40ب)     ساعت  16الف) 
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 د) کنمی شده به کارگر پرداختشود که کارفرما به ازاي کار انجاممی اجرتی گفتهاز لحاظ قانونی کار به  -30
 کاراضافهد)     مزد ج)      مستمري ب)     پاداش الف) 

 
 

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