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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ |1390- 91 دومسال نیم سؤالات دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

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

 ، مهندسی صنایع (چند بخشی)مهندسی صنایعرشته تحصیلی: 
 1122028کد درس: 

 
 دولتی و متمرکز بر پایه چه شاخصی استوار است؟ هايهاي اقتصادي اجتماعی با گرایش. استراتژي حقوق و مزایا در نظام1

 توزیع عادلانه درآمد در کل جامعهب)        انگارهاي فرهنگیالف) 
 حفظ منافع ملید)    مباحث سندیکا و اتحادیه کارگريج) 

 
 گیرد؟میهاي حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار یک از عوامل و اصول حاکم بر نظریه. چسبندگی دستمزدها در کدام2

 هاها و آثار آنمفهوم نظریهب)       هااثرات گروهی نظریهالف) 
 هاآثار محیطی و محاطی نظریهد)      هاپویایی و ایستایی نظریهج) 

 
 گیرد؟قرار می تأکیدهاي نظریه حقوق و دستمزد مورد یک از نگرش. فردي شدن حقوق و دستمزد در کدام3

 مؤثرمفهوم و عنصر د)     دنیاي سنتیج)     مدرندنیاي ب)     مدرندنیاي پستالف) 
 

 هاي حقوق و دستمزد توسط جان مینارد کنیز در کتاب تئوري عمومی اشتغال، بهره و پول مطرح گردید؟یک از نظریه. کدام4
 براساس حداقل معیشتب)     براساس عرضه و تقاضاي کارالف) 

 ختابراساس قدرت پردد)        براساس درآمد ملیج) 
 

 وري پیشنهاد گردید؟کدام یک از نظریه حقوق و دستمزد توسط گیتمن به عنوان جانشین نظریه بهره. 5
 گذاري مزدبراساس سرمایهد)     زنیبراساس چانهج)    براساس وجه مزدب)     حداقل معیشتالف) 

 
 ؟گرددنمیهاي زیر به عنوان اهداف نظام پرداخت محسوب یک از گزینهکدام. 6

 استمرار پیماند)     در پرداخت تأمینج)    امنیت شغلی تأمینب)   رعایت قوانین و مقرراتالف) 
 

 ؟استدر نظام پرداخت کدام گزینه  مؤثرترین رابطه دستمزدي مربوط به صنایع در موضوع عوامل . مهم7
 شرایط جغرافیایی و مشاغل گوناگونب)        وري فرديبهرهالف) 

 وضعیت اقتصادي سازماند)         ساختار سازمانیج) 
 

 ؟گیردنمینظام پرداخت کارکنان مد نظر قرار  يهاي زیر در بخش اجراها و مؤلفهیک از شاخص. کدام8
 اجراي سیستم متمرکزد)     سهولت در اجراج)     نظارت و کنترلب)    رفع تبعیضالف) 

 
ایسه مق يماه معین نسبت به مقدار فروش پایه شده در یکشاخص عددي که بین درصد مقایسه تعداد اتومبیل فروخته. 9

 شود؟نماید چه نامیده میارائه می
 شاخص مقدارد)      عدد قیمتج)     شاخص قیمتب)    عدد شاخصالف) 
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هاي دیگر جمعی جمعی موزون با در نظر گرفتن میانگین هندسی به دنبال کاهش نواقص روشهاي شاخصیک از کدام .10
 ؟استموزون 

 روش سال نمونهد)     ال فیشرشاخص ایدهج)       پیرشاخص لاسب)     پاشهشاخص الف) 
 

 ؟است. از نظر محاسباتی نسبت قدرت خرید پول با مقدار شاخص قیمت براي سال معین چگونه 11
 ارتباطبید)        مجذورج)    100معکوس ضریب ب)      مساويالف) 

 
 گردد؟آوري اطلاعات به منظور شناخت مشاغل سازمان محسوب میهاي زیر به عنوان منابع اصلی جمعیک از گزینه. کدام12

 وسایلد)       ها انواع فرمج)       دستوراتب)       قواعدالف) 
 

 گردد؟هاي غیرکمی ارزشیابی مشاغل، هر شغل در مقایسه با سایر مشاغل ارزشیابی مییک از روش. در کدام13
 مقایسه عواملد)        امتیازيج)       بندي طبقهب)      بندي رتبهالف) 

 
شغل در یک قسمت وجود داشته باشد کدام گزینه تعداد مقایسه را به صورت صحیح  8بندي مشاغل اگر . در روش رتبه14

 نماید؟ارائه می
 28د)         56ج)         32ب)       64الف) 

 
 ؟ندارد تأثیربندي مشاغل . کدام گزینه در تعیین تعداد طبقات ساختار سازمانی در روش طبقه15

 مذاکرات گروهید)    هاي شغلیحدود مهارتج)      تحصیلی مدركب)     نوع مشاغلالف) 
 

 ؟استکدام گزینه  »بنج«. اولین گام ارزیابی مشاغل در روش 16
 تهیه مشخصات مشاغلد)   تهیه شرح مشاغلج)    تعیین نام، شرح شغل و شرح مشخصاتب)   تعیین نوع مشاغلالف) 

 
بندي مشاغل را با استفاده از نمودار روابط ریاضی و نیز نرخ«توان هاي ارزشیابی مشاغل مییک از روش. از مزایاي کدام17

 را نام برد؟ »اصطلاحات تشریحی و توضیحی
 بنديرتبهد)      روش امتیازيج)      بنديطبقهب)     مقایسه عواملالف) 

 
 گردد؟گذاري میيیک از معیارهاي ارزشیابی عملکرد جا. شرایط احراز شغل در کدام18

 معیارهاي ارزشید)    تمعیار توانایی شخصیج)    معیارهاي اخلاقیب)    معیارهاي کاريالف) 
 

 ؟گرددنمیهاي زیر به عنوان منابع ارزیابی عملکرد کارکنان محسوب یک از گزینه. کدام19
 میزان کاريد)       سرپرستانج)    معیارهاي ارزشیب)   مباحث اخلاقیالف) 

 
 گذاري گردیده است؟هاي ارزشیابی جايیک از روشروش ارزشیابی توزیع اجباري در کدام. 20

 ارزشیابی مبتنی بر مقایسه فرد با معیارهاي مطلقب)    بر مقایسه فرد با دیگران مبتنی ارزشیابیالف) 
 ارزشیابی مبتنی بر مقایسه عواملد)     ارزشایابی مبتنی بر استاندارد عملکردج) 
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ستان، همکاران و مشتریان) مورد ارزیابی قرار ددسته (سرپرستان، زیر 4 يهها کارکنان به وسیلیک از روشکدام . در21
 گیرند؟می

 روش شاخص مستقیمب)       روش استانداردالف) 
 روش شاخص مستقیمد)       اي درجه 360روش ج) 

 
هاي رفاهی ثبت شده باشد، کدام گزینه کل هزینه هاي حقوق و دستمزد یک سازمان به شرح زیرکه هزینه. درصورتی22

، 150، هزینه بالاسري 100، هزینه سرانه 250، هزینه اضافه کار 50سازمان را به طور صحیح ارائه نموده است؟ (هزینه متفرقه 
 )700و حقوق  100وقت رفاهی 

 1300د)      400ج)       650ب)       1350الف) 
 

 ارکنان، پایه مبانی تفکر براساس تکامل اجتماعی بنا نهاده شده است؟هاي رفاه کیک از نگرش. در کدام23
 نگرش نئوکلاسیکد)    نگرش مدرنج)    اينگرش توسعهب)    نگرش کلاسیکالف) 

 
 گردند؟هایی تقسیم میگیري هستند به چه گروه. مشاغلی که به صورت کمی قابل اندازه24

 صف، ستادد)    فنی، غیرفنیج)      اداري، مالیب)   تکراريتکراري، غیرالف) 
 

 شود؟. ارائه اطلاعات به کارکنان در خصوص عملکرد خودشان چه نامیده می25
 ارزشیابی کیفیب)      هاي ارزشیابیشناخت شاخصالف) 

 بررسی ضعف عملکرديد)           خودارزیابیج) 
 

 دهنده شکاف دو روش کارسنجی و کیفی است؟پوششابی، یهاي ارزشیک از روش. کدام26
 ايروش مقایسهد)    ايروش رتبهج)     سنجیروش اقتصادب)    روش شاخص عملکردالف) 

 
 ؟گرددنمیزیابی شاغلین محسوب هاي ارهاي زیر به عنوان کاربرد سیستمیک از گزینه. کدام27

 تمایل به ارزش واحدب)          تعمیم یک نظر کلی الف) 
 همسوسازي شاغلیند)     بازخور اطلاعات و نتایج حاصله به کارمندانج) 

 
 گردد؟هاي ناشی از شغل حداقل به چند درجه تقسیم می. بیماري28

 5د)        4ج)        3ب)        2الف) 
 

اي که اغلب به صورت آموزش لیت خاص قبل از مرحله حرفهامدت یا انجام عملی یک فعهاي غیر رسمی کوتاه. آموزش29
 شود؟گردد چه نامیده میاي ارائه میفنی و حرفه

 کارآموزيد)     آموزش تجربه مفیدج)    آموزش تجربه مرتبطب)    آموزش استاد شاگرديف) ال
 

 ؟را به صورت صحیح ارائه نموده است DSA. اطلاعات زیر از برنامه تولید یک کارگاه در اختیار است کدام گزینه شاخص 30
 ). 1500، تعداد تولید صنعت 10 تأخیر، تعداد تحویل با 10، تعداد تحویل ناقص 100(تعداد تحویل برنامه ریزي شده 

 % 70د)         % 75ج)         % 60ب)       % 80الف) 
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