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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ |1389- 90 دومسال 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: 

 
 ترین راه حصول به نتیجه مطلوب در تدوین استراتژي مطلوب کدام گزینه است؟. مؤثرترین و مطمئن1

 ب) طراحی نظام پرداخت متناسب با استراتژي   الف) توجه به عوامل بیرونی و درونی
 د) حفظ منافع کارکنان       حفظ منافع کارفرما ج)

 
 را به صورت صحیح ارائه نموده است؟» هاي ارزیابی کارروش«ها یک از گزینه. کدام2

 سنجیب) کارسنجی؛ روش    الف) مقایسه کار؛ کارسنجی
 سنجیسنجی؛ زماند) روش    سنجیج) کارسنجی؛ زمان

 
 گردد؟یک از مکاتب بر تأمین حداقل معاش کارگران تأکید میحقوق و دستمزد در کدام هاي. در بررسی سیاست3

 د) نئوکالسیک    ج) مارژینالیست     ب) کالسیک     الف) اسکوالستیک
 

وري هاي حقوق و مزایا، تورم به عنوان معیار و ضابطه کلی تنظیم حقوق بر مبناي متوسط بهرهیک از سیاست. در کدام4
 گردد؟تعیین می

 د) سیاست مزد یکنواخت   ج) سیاست انعطاف پذیر   ب) سیاست حقوق متفاوت  الف) سیاست سطح پرداخت
 

نظران زیر معتقد است حمایت از تجارت موجب افزایش دستمزدها است و به طور کلی مکانیزم بازار یک از صاحب. کدام5
 کننده دستمزد است؟تعیین

 د) کنیز      ج) مارکس      ب) کاره      الف) مالتوس
 

 . نخستین گام براي تنظیم بودجه کدام فعالیت است؟6
 ریزيد) تعیین فرآیند بودجه    هاج) تنظیم بودجه در دستگاه    ب) جزئیات بودجه   الف) تهیه بودجه

 
 گردیده است؟. جبران خدمات کارکنان در کدام یک از فصول بودجه بندي عملیاتی یا جاري تعریف 7

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

ي مالتوس و ریکادو مطرح و بر اصل عدالت اجتماعی و افزایش توسعه یکپارچگی هاي دستمزد به وسیلهیک از نظریه. کدام8
 نماید؟تأکید می

 دستمزد براساس وجه مزدب) نظریه     الف) نظریه دستمزد براساس عرضه و تقاضاي کار
 د) نظریه دستمزد براساس حداقل معیشت      ج) نظریه دستمزد براساس قدرت پرداختی
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 ترین نظریه در ساختار مزد و نظام جبران خدمات کارکنان مطرح گردیده است؟. کدام نظریه دستمزد به عنوان مناسب9
 گذاري مزدمزد براساس سرمایهب) نظریه     هاالف) نظریه مزد براساس توافق اتحادیه

 د) نظریه مزد براساس قدرت پرداخت       وريج) نظریه مزد براساس بهره
 

 گیرد؟یک از مبانی ارزش نظام پرداخت میزان متوسط مصرف جامعه جهت تعیین میزان حقوق مد نظر قرار می. در کدام10
 د) رعایت عدالت   حداقل معیشت کارکنانج) تأمین    ب) فقرزدایی    الف) تأمین عدالت اجتماعی

 
 شود؟نامیده می» کنندهتفاوت تعدیل«یک از عوامل مؤثر در نظام پرداخت حقوق به عنوان . کدام11

 د) تفاوت ناشی از نوع و زمان کار    ج) توانایی و قدرت پرداخت   ب) عرضه و تقاضا     الف) هزینه زندگی
 

 گردد؟هاي بخش اجرا نظام پرداخت کارکنان مطرح میها و مؤلفهزیر در شاخص هاي. کدام یک از مؤلفه12
 د) توجه به شرایط محیط کار    ج) رفع تبعیض   ب) رعایت عدالت در پرداخت  مندي کارمندانالف) رضایت

 
 نسبت به سال پایه است؟ به معنی چه مقدار تغییر متغیر مورد نظر 90. در ارزیابی و مقایسه عوامل اقتصادي، شاخص عددي 13

 درصد کاهش 90د)    درصد افزایش 10ج)     درصد افزایش 90ب)     درصد کاهش  10الف) 
 

14 .𝑰𝑰𝒕𝒕 = ∑𝑷𝑷𝒏𝒏𝒒𝒒𝒕𝒕
∑𝑷𝑷𝟎𝟎𝒒𝒒𝒕𝒕

×  هاي جمعی موزون است؟یک از شاخصفرمول محاسبه کدام 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 د) شاخص سال نمونه    ج) شاخص فیشر     ب) شاخص پاشه    پیرالف) شاخص الس

 
باشد نرخ تعدیل شده  5/181نسبت به سال پایه  CPIهزار ریال و  621اي هفته 1389که نرخ مزد در سال درصورتی. 15

 چند هزار ریال است؟
 438د)       342ج)        822ب)       10850الف) 

 
 دد؟گرگذاري میبندي مشاغل؛ کدام گزینه در منابع فرعی اطالعات جاي. در مرحله جمع آوري اطالعات طرح طبقه16

 د) قواعد، مقررات و دستورات    اي از کارج) نمونه     ب) سرپرست شاغل     الف) شاغل شغل
 

 گردد؟گذاري میهاي کمی جاي. کدام روش ارزیابی مشاغل در بخش روش17
 د) روش ارزشیابی    ج) روش امتیازي    بنديب) روش طبقه    بنديالف) روش رتبه

 
 غل کدام گزینه است؟ترین روش ارزشیابی مشا. ساده18

 د) روش مقایسه عوامل    ج) روش امتیازي    بنديب) روش طبقه    بنديالف) روش رتبه
 

 . انتخاب مشاغل پایه چندمین مرحله از روش مقایسه عوامل در ارزیابی مشاغل است؟19
 د) چهارم       ج) سوم        ب) دوم       الف) اول
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 کشورمان در چه سالی و در چند ماده مصوب شد؟ بار در. قانون اداري و استخدامی براي اولین20

 ماده 81و  1330د)     ماده 82و  1345ج)     ماده 74و  1300ب)     ماده 64و  1320الف) 
 

 شود؟ها چه نامیده می. فرآیند شناسایی، مشاهده، سنجش و بهبود عملکرد انسانی در سازمان21
 د) سنجش نسبی عملکرد     ارزیابی عملکردج)     ب) ارزشیابی عملکرد    الف) ارزیابی شایستگی

 
 گردد؟گذاري می. معیار صرفه جویی در کدام دسته از معیارهاي ارزشیابی عملکرد جاي22

 د) اجتماعی       ج) ارزشی       ب) اخالقی       الف) کاري
 

 گردند؟ی میهاي ارزیابی، کارمندان توسط سرپرستان، زیردستان، همکاران و مراجعان ارزیابیک از مدل. در کدام23
 د) توسط همکاران     ج) خودارزیاب    ب) کمیته ارزیاب    ايدرجه 360الف) ارزیابی 

 
 گردد؟بندي میهاي زیر به عنوان مشکالت برون سازمانی ارزشیابی کارکنان دستهیک از عامل. کدام24

 عامل فرهنگید)     ج) عامل نظام استخدام    ب) عامل نظام آموزش   الف) عامل نظام پرداخت
 

 گردد؟. تنفر ارزشیاب از یک طبقه یا حرکات باعث کدام نوع خطا در ارزشیابی می25
 ايب) خطاهاي حاله          گیري الف) سخت

 هاي شخصیداوريد) پیش    ج) خطاي ناشی از مقایسه شخص با شخص
 

 ؟گرددنمیگیري عینی محسوب هاي ارزیابی به عنوان اندازهیک از روش. کدام26
 هاي عملکردد) آزمون    ج) نظرهاي سرپرستان    هاي پرسنلیب) داده     هاي تولیدلف) دادها
 

 گردد؟هایی استفاده میهاي ارزیابی مبتنی بر مقایسه فرد با دیگران از چه روش. جهت کاهش اعمال نظر در روش27
 زیع و انتخاب اجباريد) روش تو    ج) روش ترسیمی    ب) روش مقایسه جفتی    بنديالف) روش رتبه

 
 شود؟هاي ارزیابی بر مبناي استاندارد عملکرد فردي به نتیجه کلی عملکرد شغل مربوط مییک از روش.کدام28

 د) روش مدیریت بر مبناي هدف    ج) روش تجزیه عملیات    ب) روش استاندارد   الف) روش شاخص مستقیم
 

 گذاري گردیده است؟نیازهاي انسان جايدر چندمین طبقه سلسلهمراتب مزلو، نیازهاي امنیتی . در تئوري سلسله29
 د) پنجم      ج) دوم     ب) چهارم     الف) سوم

 
 پرداز مطرح گردید؟هاي انگیزشی توسط کدام نظریه. متغیر شخصیتی به نام نیاز به پیشرفت در تئوري30

 کلندد) دیوید مک    ج) کلینتون آلدرفس    ب) فدریک هرزبرگ    الف) مزلو
 

 شود؟هاي شغلی داده میهاي تعیین حقوق و دستمزد اصالت به وظایف و مسئولیتیک از روش. در کدام31
 ب) بررسی از طریق شرع شغل    الف) بررسی از طریق مشاغل همنام

 گرایید) روش تعیین حقوق از طریق شغل        ج) ارزیابی ذهنی
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میلیون باشد هزینه  4ها میلیون و سایر هزینه 4هاي رفاهی یک سازمان نفره کل هزینه 80که در یک سازمان . درصورتی32
 سرانه کارکنان چه مقدار است؟

 هزار تومان 50د)      میلیون تومان 4ج)     هزار تومان 100ب)     میلیون تومان 8الف) 
 

 گردد؟یک از عوامل اصلی تعیین حقوق شغلی محسوب میها جزء کداممشی. تعیین خط33
 د) نوع کار و وظیفه     ج) پیچیدگی شغلی   هاب) اختیارات و مسئولیت   هاها و تواناییمهارتالف) 

 
 شود؟هاي رفاه کارکنان منبع اصلی قدرت و ثروت نیروي انسانی جامعه شناخته مییک از نگرش. در کدام34

 ايد) نگرش توسعه     ج) نگرش مدرن    ب) نگرش نئوکالسیک    الف) نگرش کالسیک
 

 گیرد؟هاي تأمین آتیه کارکنان قرار مییک از بیمه. بیمه نقص عضو در کدام35
 ب) بیمه تکمیلی   هاي حمایتی و بازنشستگیالف) بیمه

 آورد) بیمه بازنشستگی زودرس در مشاغل سخت و زیان    ج) بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی
 

هزار تومان دریافت نماید و روزهاي حضور و درصد کارانه  300ایه روزه، حقوق پ 30که یک کارگر در یک ماه . درصورتی36
 % باشد، میزان کارانه این کارگز به هزار تومان کدام گزینه است؟ 50و  20این فرد 

 50د)       150ج)       100ب)       200الف) 
 

 بندي عملیاتی چندمین مرحله انجام استاندارد شغل از طریق روش آماري است؟. تقسیم37
 د) چهارم       ج) سوم       ب) دوم      اولالف) 

 
 ترین نظام پرداخت کارانه انفرادي کدام گزینه است؟. مرسوم38

 د) طرح کارانه فروش    ج) طرح کارانه روزانه    ب) طرح ساعت کاري استاندارد   الف) طرح کار فردي
 

 . کدام فرمول روش پاداش هالسی را به صورت صحیح ارائه نموده است؟39
 E = T . R + ( S – T ) P . Rب)      E = T ( S – T ) Pالف) 

 E = ( S – T ) P . Rد)      E = T . R ( P . R )ج) 
 

 . عوامل اصلی در روش هی کدام گزینه است؟40
 د) ساعات کار    ج) توانایی و تحصیالت    ب) پیچیدگی و مهارت    الف) منطق درونی و بیرونی

 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 ب ج الف ج د ج د الف ج د ب ج د الف د ب د ب الف 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
 الف ب الف ج ب الف ج ب د د د ج الف د ج د د الف ب ج گزینه صحیح
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