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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1391- 92سال اول نیم سؤالات دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 80 مدت زمان آزمون:
 هاي پرداخت حقوق و دستمزدسیستمعنوان درس: 

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

 
 ؟است ترین راه حصول به نتیجه مطلوب کدام گزینهمؤثراستراتژي حقوق و دستمزد، در تدوین  -1

 نفعانطراحی نظام پرداخت متناسب با درخواست ذيالف) 
 سازمانیهاي طراحی نظام پرداخت متناسب با استراتژيب) 
 درآمدي شرکتهاي طراحی نظام پرداخت متناسب با برنامهج) 
 شرکتاي هزینههاي طراحی نظام پرداخت متناسب با برنامهد) 

 
 تعیین حقوق و دستمزد در زمان رکود و عرضه بالاي کار، به درستی بیان زیر نقش مدیریت را درهاي یک از گزینهکدام -2

 نماید؟می
 ختی با نرخ تورم و شاخص هزینه زندگیامطابقت میزان و مجموعه پردالف) 
 پرداختی حقوق و مزایاهاي کاهش هزینهب) 
 حفظ شرایط موجود پرداختی حقوقج) 
 و میزان درآمدها مطابقت هزینهد) 

 
 ینه عناصر حسابرسی حقوق و دستمزد را به صورت صحیح بیان نموده است؟کدام گز -3

 اوضاع جاري، اظهارنظرهاي آگاهانه نسبت به سطوح بالاي سازمان ياستفاده از معیارهاي ویژه به عنوان اساس نظرات واقعی دربارهالف) 
 با وضعیت کنونی سازمانصنعت حقوقی در صنعت، مطابقت  مسائلبررسی ب) 
 بررسی روند سابق پرداخت حقوق شرکت، مطابقت با وضعیت کنونی پرداخت شرکتج) 
 شدهتدوینهاي ي مقررات و میزان پرداخت، مطابقت پرداخت با شاخصبرقرارد) 

 
 وري مطرح گردید؟دستمزد توسط گیتمن به عنوان جانشین نظریه بهرههاي یک از نظریهکدام -4

 زندگیهاي نظریه دستمزد براساس شاخص هزینهب)    زنی نظریه دستمزد براساس چانهالف) 
 گذاري مزدنظریه دستمزد براساس سرمایهد)    ستمزد براساس وجه مزددنظریه ج) 

 
 ؟نیست گذار بر نظریه دستمزد و حقوق مطرحتأثیربندي فرهنگ سازمانی زیر در دستههاي ز گزینهایک کدام -5

 مدارانسانهاي فرهنگد)   مدارزمانهاي فرهنگج)    فرآیندمدارهاي فرهنگب)   مداروظیفههاي فرهنگالف) 
 

 گردد؟می یک از اصول نظام پرداخت مطرحخت حقوق یکسان به مشاغل مشابه در یک سازمان به عنوان کداماپرد -6
 سازمانیتساوي د)     تساوي فرديج)   رعایت اصل توازن اجتماعیب)    سازمانی تساوي درونالف) 

 
 گردد؟می زیر به عنوان مبانی ارزشی نظام پرداخت محسوبهاي یک از گزینهکدام -7

 سازمانیتساوي دروند)    اصل برابري و هماهنگیج)     استمرار پیمانب)     اصل سهیم بودن الف) 
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 گردد؟نمی زیر به عنوان اهداف نظام پرداخت محسوبهاي یک از گزینهکدام -8
 ملاحظات قانونید)     در پرداخت تأمینج)      رعایت قوانین و مقرراتب)    دالترعایت عالف) 

 
 گردد؟می بهاسساختار نظام پرداخت به ترتیب بر مبناي دانش و شغل چگونه مح -9

 مبتنی بر ارزش کار، مبتنی بر مهارتب)      مبتنی بر شغل، مبتنی بر مهارتالف) 
 مبتنی بر ارتقاي شغل، مبتنی بر ارزیابی مهارتد)     مهارتمبتنی بر اجرا، مبتنی بر انتقال ج) 

 
 گردد؟می گذاريحاکم بر نظارت پرداخت جايهاي مؤلفهشاخص و هاي بنديیک از دستهرفع تبعیض در کدام -10

 پرداخت عامهاي از منظر مطالعات نظامد)    از منظر مطالعات ارزشیج)    بخش اجراب)   بخش طراحی نظام الف) 
 

تمام کالاهاي جدید هاي گیري تولید ناخالص ملی، سطح قیمتقیمت هزینه زندگی به اندازههاي یک از شاخصکدام -11
 پردازد؟می شده در یک اقتصادشده داخلی و خدمات تمامتولید
 شاخص قیمت تولید کنندهب)      کنندهشاخص قیمت مصرفالف) 

 تولید ناخالص داخلیانحراف د)       انحراف تولید خالص ملیج) 
 

تن و  150تن و مقدار تولید در سال مورد نظر  100واحد و مقدار تولید سال پایه  10یه اکه قیمت کالا در سال پدرصورتی -12
 ؟است پیر با ضریب قیمت سال پایه چه مقدارشاخص مقدار جمعی موزون با روش لاس ،واحد باشد 20قیمت 

 پ3د)         2ج)        1,5ب)       0,5الف) 
 

دیگر هاي جمعی موزون قصد دارد با در نظر گرفتن میانگین هندسی به رفع انحراف شاخصهاي یک از روشکدام -13
 جمعی موزون اقدام نماید؟

 سال نمونهد)      آل فیشرایدهج)       پاشب)      پیر لاسالف) 
 

 ؟یستچ انگیزشی رضایت درونی، بالاترین سطح انگیزش از دیدگاه مزلوهاي براساس تئوري -14
 نیازهاي اجتماعید)     نیازهاي خودیابیج)     نیاز به احترامب)     نیاز به تعلقالف) 

 
 گردد؟نمی کدام گزینه به عنوان معیارهاي ارزشیابی عملکرد محسوب -15

 معیارهاي ارزشید)     معیارهاي اخلاقیج)     یارهاي کاريمعب)    معیارهاي عینیالف) 
 

 شود؟می کار گرفتهکنترل میزان کیفیت اقدامات مدیریت منابع انسانی بهیک از ابزار ذیل جهت کدام -16
 هامیانگین موزون نسبتب)       تدوین شاخص ارزیابی توانایی سازمانالف) 

 ارزشیابی عملکردد)            بندي مشاغلطبقهج) 
 

چه تعداد مقایسه زوجی جهت ارزیابی مشاغل باید  ،شغل وجود داشته باشد 10 دکه در یک سازمان تعدادرصورتی -17
 انجام گیرد؟

 45د)       90ج)       10/ ! 2ب)       10!الف) 
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 گردد؟می دیگر ارزشیابیهاي ارزشیابی مشاغل زیر، هر شغل در مقایسه با سایر شغلهاي کدام یک از روشدر  -18

 روش امتیازيد)     بندي روش طبقهج)     بنديروش رتبهب)     روش مقایسه عواملالف) 
 

 ؟است چه میزان CPIدرصد باشد مقدار شاخص قیمت براي سال نمونه،  40که قدرت خرید در سال نمونه برابر درصورتی -19
 0,25د)       0,4ج)        2,5ب)       4الف) 

 
د حقوق و دستمزهاي از طریق رتبهرا  هاجایی افراد و پیشرفت آنچگونگی جابههاي کدام گزینه به صورت کامل دیدگاه -20

 بیان نموده است؟
 گذاري و هماهنگی اهدافارزشهاي اسلوبب)    گذاري شغلمبناي ارشدیت و ارزش پرداخت برالف) 

 گذاري شغلگذاري و ارزشارزشهاي اسلوبد)     پرداخت بر مبناي ارشدیت و هماهنگی اهدافج) 
 

ویژه فردي و اجتماعی جهت تعیین میزان حقوق و هاي امتیازات و پرداختیک از امتیازات زیر به عنوان عامل کدام -21
 گیرد؟می دستمزد مورد توجه قرار

 فرديهاي توانایید)    احراز رتبه برتر در مقاطع تحصیلیج)    تصدي مشاغل مدیریتیب)    سابقه کارالف) 
 

 ؟است دهنده مزد و حقوق، مربوط به چه بخشیاولین بخش تشکیل -22
 طبیعت کارد)      مدرك تحصیلیج)     سطح تجربهب)    شخصیهاي تواناییالف) 

 
 رفاهی چههاي هایی به کارکنان با عناوین و مبالغ زیر داشته باشد جمع کل هزینهکه یک شرکت پرداختدرصورتی -23

 80واحد، هزینه وقت رفاهی  50واحد، هزینه سرانه  70بالاسري هاي واحد، هزینه  100متفرقه هاي (هزینه ؟است میزان
  واحد) 120واحد، هزینه اضافه کار 

 350د)       300ج)       320ب)        420الف) 
 

 ؟گرددنمی وق و مزایا محسوبقافزایش حهاي زیر به عنوان روشهاي یک از گزینهکدام -24
 افزایش حقوق براساس تطبیق شغل و شاغلب)     افزایش حقوق براساس شایستگیالف) 

 افزایش حقوق به صورت ترکیبی افقی خودکار یا براساس شایستگید)      افزایش حقوق به صورت خودکارج) 
 

بررسی حقوق و دستمزد، میزان حقوق براساس مرتبط نمودن پرداختی به کمیت و سطح کار هاي یک از روشدر کدام -25
 د) پذیرمی انجامبا معیارها و استانداردهاي کاري، ها تواناییاز راه سنجش مشخص کار و 

 ارزیابی ذهنیب)    پرداخت براساس شغل و شاغلهاي بررسی روشالف) 
 مختلفهاي بررسی از طریق شرح شغل سازماند)         نامبررسی از طریق مشاغل همج) 

 
 ؟نیست ریزيبندي در نظام بودجهزیر به عنوان طبقههاي یک از گزینهکدام -26

 دولتهاي سازي هزینهداجد)   تفکیک بودجه سازمانی ج)   بندي درآمدهاي دولتدستهب)   بندي وظایف دولتگروهالف) 
 

 ؟نیست جزء اصول حاکم بر امکانات رفاهی زیریک از اصول مداک -27
 اصل احترام متقابلد)   اصل رشد و تکامل معنويج)    اصل حفظ کرامتب)     اصل رعایت عدالتالف) 
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 گردد؟نمی بندي پرداخت محسوبعنوان علل تکرار پرداخت در مبحث درجهیک از عوامل زیر به کدام -28
 بندي مشاغلافزایش مبلغ حقوق بدون توجه به طبقهالف) 
 پرداختی مشابه با کارکنان باتجربههاي استخدام کارکنان جدید در نرخب) 
 مراتببالاي سلسلهدیل متناسب در عسلسله مراتب شغلی بدون تتر تعدیل پرداخت در طرف پایینج) 
 اعطاي افزایش پرداخت مبلغ ثابتی براي هر ساعت کاري در یک دوره زمانی بلندمدتد) 

 
ها نزدیک به خط تقسیم اختیاري بین شاغلی که مقدار امتیاز آنمدر روش استفاده از امتیاز براي ایجاد طبقات شغلی،  -29

 شوند؟می گیرد چه نامیدهمی دو طبقه مجاور قرار
 مشاغل نزدیک به میانگیند)    مشاغل مرزيج)     مشاغل همگنب)     مشاغل همپوشانالف) 

 
 ؟یستها، مبناي پرداخت مزد کارکنان چاز دیدگاه مارژینالیست -30

 توافقات سندیکاهاي کارگريد)    ملی و سازمانیهاي سیاستج)    وري نهاییبهرهب)      مزد عادلانهالف) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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