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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1391- 92 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: 

 
 کند؟می ده نامطمئن تجهیزنساز است که سازمان را در برابر آیموضوعی سرنوشت يکنندهبیان -1

 عملیاتد)       گذاريهدفج)      تاکتیکب)     استراتژيالف) 
 

 کنند؟می نظران حسابرسی حقوق و دستمزد را در چه فاصله زمانی توصیهصاحب -2
 سالیانهد)      بارماه یک 6هر ج)      ماهیانهب)     ايهفتهالف) 

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

 میزان سوددهید)     وضعیت تورمج)     بررسی شرایط بازارب)    اداش سنتیپالف) 
 

 کنند؟می پرداخت مزد اعمالهایی است که دولت و کارفرمایان در زمینه مشیو خطها از روشاي مجموعه -4
 سیاست مزدي یکنواختب)      سیاست پرداخت مزایاالف) 

 سیاست پرداخت سنتید)     سیاست حقوق و دستمزدج) 
 

در کدام سیاست حقوق و دستمزد، تورم به عنوان معیار و ضابطه کلی در تنظیم حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده و  -5
 گردد؟می وري ملی تعیینبهرهافزایش مزدها بر مبناي متوسط 

 طح پرداختسسیاست ب)     سیاست مزدي یکنواختالف) 
 سیاست حقوق و مزایاي متفاوتد)     پذیرسیاست مزدي انعطافج) 

 
 نماید؟ نتأمیپرداز معتقد است که نرخ لازم براي تعیین دستمزد میزانی است که کارگر بتواند معاش خود را کدام نظریه -6

 کارهد)      آدام اسمیتج)      پیرژوزف پرودنب)      مالتوسالف) 
 

 گیرد؟می پویا قرارهاي نظریه يحقوق و دستمزد، کدام گزینه در زمرههاي در نظریه -7
 نظریه فرهنگی و ارزشیب)     نظریه اقتصادي و سیاسی الف) 

 نظریه سیاسی و اجتماعید)     نظریه اقتصادي و اجتماعیج) 
 

ه شدکه در آن مقدار کار تقاضاشده برابر با مقدار کار عرضهاي دستمزد براساس عرضه و تقاضاي کار، نقطهدر نظریه  -8
 شود؟می است، چه نامیده

 تعادلد)      بازار کارج)      عرضه کارب)      تقاضاي کارالف) 
 

 نظریه دستمزد براساس حداقل معیشت توسط چه کسی مطرح شد؟ -9
 جان مینارد کینزد)      مالتوسج)       کاوهب)     جان استوارت میلالف) 
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 کدام نظریه دستمزد بر مبناي عرضه کار استوار است؟ -10
 نظریه دستمزد براساس حداقل معیشتب)       نظریه دستمزد براساس وجه فردالف) 

 نظریه دستمزد براساس درآمد ملید)      نظریه دستمزد براساس قدرت پرداختج) 
 

 نظریه در ساختار مزد و نظام جبران خدمت کارکنان است؟ترین کدام نظریه دستمزد، منطقی -11
 نظریه دستمزد براساس مبانی فرهنگی، ارزشیب)       زنینظریه دستمزد براساس چانهالف) 

 ورياساس بهرهنظریه دستمزد برد)    نظریه دستمزد براساس شاخص هزینه زندگیج) 
 

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

 تساوي سازمانید)     سازمانیتساوي برونج)    سازمانیتساوي درونب)    تساوي فردي الف) 
 

 آنان هماهنگ باشد؟هاي نان با دریافتیرکدر کدام هدف نظام پرداخت، منظور این است که میزان کار کا -13
 حفظ کارکنان توانمندد)     تعادل در پرداختج)     امنیت شغلی تأمینب)    پرداخت تأمینالف) 

 
 وظایف نظام اسلامی است؟ترین کدام هدف از اهداف نظام پرداخت از مهم -14

 گذاري در کارکنانایجاد روحیه خدمتب)     دستیفقر و تنگ عرفالف) 
 ارزشیرعایت مبانی د)     حفظ کارکنان توانمند ج) 

 
 در نظام پرداخت، عبارت است از روابط و تفاوتی که بین مزد مشاغل مختلف وجود دارد؟ مؤثردر عوامل  -15

 فناوريد)     عرضه و تقاضاج)    ساختار دستمزدب)     هزینه زندگیالف) 
 

 1370به سال پایه  ا نسبتلدو برابر شده باشد، عدد شاخص این کا 1370نسبت به سال  1380اگر قیمت کالایی در سال  -16
 قدر است؟هچ

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

واحد پول  20، 1384واحد پول و در فروردین سال  10هر لیتر  ازايبه  1380فرض کنید قیمت بنزین در فروردین سال  -17
 قدر است؟هصورت شاخص عددي ساده چ باشد، در این

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

 ؟است و خدماتیاي گزینه از معایب ارزشیابی مشاغل توسط مؤسسات مشاورهکدام  -18
 کندمی هزینه زیادي را بر سازمان تحمیلب)   صحیح در اختیار آنان قرار نگیرد ممکن است اطلاعاتالف) 

 یا کاملاً فراموشی ارزشیابی وجود دارد تأخیراحتمال د)       دانندنمی نقاط ضعف و قوت سازمان راج) 
 

 یرد؟گمی روش است که در آن هر شغلی در مقایسه با سایر مشاغل مورد ارزیابی قرارترین بندي مشاغل سادهقهباین روش از ط -19
 یروش کمّد)     بنديروش رتبهج)     روش مقایسه عوامل ب)    روش امتیازيالف) 
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 پذیري از مزایاي کدام روش ارزشیابی مشاغل است؟انعطاف -20

 روش امتیازيد)    بندي روش طبقهج)    روش مقایسه عوامل ب)    بنديروش رتبهالف) 
 

 ام روش ارزشیابی مشاغل است؟داحتیاج به وقت و هزینه زیاد و افراد متخصص از معایب ک -21
 روش امتیازيد)     بندي روش رتبهج)    روش مقایسه عوامل ب)    بندي روش طبقهالف) 

 
 ؟است مبانی اجراي ارزشیابی کارکناناز موارد اعتقاد به معاد مربوط به کدام مورد  -22

 مبانی شناختید)     مبانی قانونی ج)      مبانی ارزشی ب)     مبانی علمی الف) 
 

 کدام معیار ارزشیابی است؟هاي داري، از ویژگیاعتماد به نفس، صداقت و امانت -23
 معیارهاي علمید)    معیارهاي ارزشی ج)       معیارهاي کاريب)    معیارهاي اخلاقیالف) 

 
عملکرد شغلی هستند که به وسیله دیگران قابل مشاهده هاي ارزیابی عملکردي، آن دسته از شاخصهاي در مقیاس -24

 ی هستند؟و بررسی بوده و معمولاً کمّ
 کاريهاي مقیاسد)    عینی هاي مقیاسج)     عملی هاي مقیاسب)     ذهنیهاي مقیاسالف) 

 
 ؟است از مزایاي کدام روش ارزیابی عملکردفردي، هاي . کم شدن گرایش25

 ارزیابهاي کمیتهد)    اي درجه 360ارزیابی ج)      سرپرستانب)     ارزیابی خودالف) 
 

تواند در می ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد فردي، سرپرست را محدود نموده و کمترهاي کدام روش از روش -26
 جهت مقاصد خاص خود عمل نماید؟

 درجه  360روش د)   روش ثبت وقایع حساس ج)    روش توصیفیب)    روش انتخاب اجباريالف) 
 

 پذیرد؟می کدام روش افزایش حقوق و مزایا عموماً در طبقات بالاي مشاغل انجام -27
 علمیهاي براساس صلاحیتد)   کاري هاي براساس صلاحیتج)   براساس ارتقا و شایستگیب)   به صورت خودکار الف) 

 
 اگر حقوق و مزایا بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی و صرفاً براساس مقدار کاري که فرد در تولید محصول انجام -28
 گویند؟می چه به آن دهد پرداخت شود،می

 حقوق و دستمزدد)     دستمزد عادلانهج)     حقوق و پاداش ب)     حقوق و مزایاالف) 
 

بر رفاه، باید هرچیز ارزشمندي در خدمت انسان قرار گیرد تا او از طریق بهره گیري طبق کدام اصل از اصول حاکم  -29
 ها مسیرکمال معنوي خود را هموار سازد؟شایسته از آن

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

شود که به خورد و خوراك، پوشاك، مصارف رفاهی و ملزومات در خدمات رفاه مناسب می اطلاق به آن دسته از نیازها -30
 شود؟می خانوار کارمند مربوط

 ورزش کارکناند)     تغذیه مناسب تأمینج)    مسکن و امور مسکنب)    امور معیشتی و مصرفالف) 
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