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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1392- 93سال اول 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: 

 
 شود؟می مفهوم مزد عادلانه به کدام گزینه اطلاق »اسکولاستیک«در مکتب  -1

 اساس سطح زندگی مناسب و شایستهبرب)     حداقل معاش کارگران  تأمینالف) 
 بر پایه مذاکره و موافقتد)       وري نهاییبر مبناي بهرهج) 

 
 ؟است »قانون حقوق و مزدها«ف کدام گزینه معر» ریکاردو و دیگران«طبق نظر  -2

 د.کنمی مزد را عرضه و تقاضاي نیروي کار تعیینقیمت الف) 
 د.مزد طبیعی هستن يکنندهتعیینها دولتب) 
 د.تر نشوحداقل معیشت کارگران بیش تأمینگاه از میزان مزد هیچج) 
 هر کارگر است. تولید نرخ دستمزد معادل بهاي قابلیت د) 

 
 نمایند؟می گزینه قلمدادبندي را طبق کدام ، شاخصجزئیبندي فعان شاخصامد -3

 ايهزینهد)      تورمی ج)      درآمدي ب)      رکودي الف) 
 

 حقوق و دستمزد شامل کدام گزینه است؟هاي مدرن، نظریهدر دنیاي پست -4
 فردي شدن حقوق و دستمزدب)     سیستمیک حقوق و دستمزد ينظریهالف) 

 مشاغلبندي اساس طبقهبرد)        ساده براساس نظر کارفرما ج) 
 

 ریه دستمزد براساس کدام گزینه بنا شده است؟نظترین منطقی -5
 زندگی يشاخص هزینهد)    توافق اتحادیه و سندیکاج)    فرهنگ سازمانی ب)    وري اس بهرهسابرالف) 

 
 صحیح است؟ »از لحاظ اثر بر نظام«خت اپردهاي بندي نظریهکدام دسته -6

 داخلی و خارجید)     محیطی و محاطی ج)    نقدي و غیرنقدي ب)   متمرکز و غیرمتمرکز الف) 
 

 این جمله به کدام اصل نظام پرداخت اشاره دارد؟ -7
منظور توازن افراد جامعه از لحاظ درآمد و از نظر سطح زندگی است که افراد متناسب با مقتضیات روز از مزایاي زندگی «

 »ز طرق مختلف قانونی اقدام نماید.ل ابرخوردار گردند و دولت باید براي رسیدن به این اص
 اصل پرداخت بر مبناي حداقل معیشت ب)     زندگی ياصل دستمزد براساس شاخص هزینهالف) 

 رعایت اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهاي دولتید)         رعایت اصل توازن اجتماعی ج) 
  



 1392-93سال اول نیم 2

 

 
 

 صحیح است؟ »در نظام پرداخت مؤثرعوامل «کدام گزینه در خصوص  -8
 خدمتهاي سال –ها مهاجرت –وجه اخلاقی الف) 
 طول مسیر کارکنان –ساختار جامعه  –جنسیت ب) 
 جنگ و صلح –عوامل معنوي  –کیفیت جسمی و روحی کارکنان ج) 
 المللیقوانین و مقررات بین –جمعیت کشور  –سطح تحصیلات د) 

 
 از منظر کدام گزینه، بر نظام پرداخت کارکنان حاکم است؟ »فقرزدایی«و  »عدالت در پرداخت«هاي شاخص -9

 از منظر مطالعات اجتماعیب)    پرداخت عام کشور هاي از منظر مطالعات نظامالف) 
 از منظر مطالعات ارزشید)         از منظر مطالعات میدانی ج) 

 
نواقص هر دو روش را » پاشه پیر ولاس«کدام شاخص قیمت سعی دارد با در نظر گرفتن میانگین هندسی در شاخص  -10
 طرف نماید؟بر

 هاشاخص میانگین قیمتد)    آل فیشر شاخص ایدهج)    شاخص جمعی وزنیب)    شاخص سال نمونه الف) 
 

ضریب مورد نظر ارزش کالا، در سال پایه براي محاسبه شاخص «ها میانگین موزون قیمتهاي در کدام شاخص از شاخص -11
 رود؟می به کار »هانسبتمیانگین موزون 

 شاخص نسبت قیمت لاس پیرب)      شاخص نسبت قیمت پاشه الف) 
 شاخص نسبت قیمت فیشرد)     شاخص نسبت قیمت رد سال نمونه ج) 

 
 صحیح است؟ »یابی مشاغلارزشهاي انواع روش«کدام گزینه در خصوص  -12

 د.شونمی به طور کلی به دو گروه غیرکمی و کیفی تقسیمالف) 
 د.شومی به طور عمده معمولًا از چهار روش استفادهب) 
 د.غیرکمی هستنهاي عوامل و روش امتیازي از جمله روش يروش مقایسهج) 
 . است بنديبندي مشاغل شامل روش امتیازي و روش طبقهروش رتبهد) 

 
 شوند؟می یابیها جزء به جزء ارزشآن يدهندهدر کدام روش، مشاغل براساس عوامل تشکیل -13

 روش امتیازيد)     رخ شغلی روش نیمج)    بندي پروفابل یوروكروش طبقهب)    رخ هی روش نیمالف) 
 

 صحیح است؟ »ارزشیابی عملکرد يگانهمعیارهاي سه«کدام گزینه در خصوص  -14
 ملی –سازمانی  –فردي د)  عرفی  –شرعی  –قانونی ج)   اخلاقی –معنوي  –مادي ب)   ارزشی  –اخلاقی  –کاري الف) 

 
 صحیح است؟ »یابی مبتنی بر مقایسه فرد با دیگرانارزشهاي روش«کدام گزینه در رابطه با  -15

 زوجی يمقایسه –لیست چک –استانداردهاي مختلط الف) 
 شاخص مستقیم –روش ثبت وقایع حساس  –رفتاري اي مقیاس رتبهب) 
 توزیع اجباري –مقایسه زوجی  –رتبه بندي ج) 
 روش انتخاب اجباري –روش توصیفی  –روش استاندارد د) 
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 صحیح است؟ »رضایت درونی«مبتنی بر هاي کدام گزینه در خصوص تئوري -16

 د.از سوي کلینتون آلدرفس مطرح ش »نیاز به پیشرفت«الف) 
 د.توسط فردریک هرزبرگ ارائه گردی »تئوري دوعامله«ب) 
 د.به سه نوع نیاز، زیستی، تعلق و رشد اشاره دار »بیرنظریه «ج) 
 »کند.می ها را وادار به کاربه کار خود ندارند و فقط زور آناي کارگران علاقه«تیلور اعتقاد دارد، د) 

 
 ؟است جزو کدام دسته از مزایاي کارکنان »تحصیلی يکمک هزینه«مزیت  -17

 مزایاي مقام و مسئولیتد)   مزایاي وابسته به شغل ج)   مستقل از شغلمزایاي ب)   ی تأمینمزایاي رفاه و الف) 
 

 صحیح است؟ »ضریب پولی يروش محاسبه«کدام گزینه در خصوص  -18
 د.گردمی هاساس آن ضریب پولی جدول دستمزد محاسبشود و برمی یه در سازمان یا در صنعت تعییناحداقل و حداکثر دستمزد پالف) 
 تفاوت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد  ×درآمد ملی ب) 
 که براي پرداخت حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است. اي ملی تقسیم بر کل بودجه يدرآمد سرانهج) 
 پرداخت ينرخ یا دامنه ×اقل دستمزد، با توجه به اوضاع اقتصادي جامعه دحد) 

 
 شود؟می گذاريفردي افراد ثبت و سرمایههاي در حسابها حق بیمه »نظام بازنشستگی«در کدام  -19

 شدهنظام بازنشستگی مزایاي تعریفب)     شده نظام بازنشستگی کسور تعریفالف) 
 کاملاي نظام بازنشستگی ذخیرهد)    ملی  يشدهنظام بازنشستگی کسور تعریفج) 

 
 شود؟می براي تعیین کدام گزینه محاسبه »رفع خستگی بدنی«و  »رفع خستگی فکري«زمان  -20

 تعیین زمان استانداردد)   اضافات مجاز ج)    تعیین ضریب تعدیل ب)    بدنیکوپن تربیتالف) 
 

 ی وبه ارزیابی مهندسی معروف است و با استفاده از متغیرهاي کمّ »تعیین روش انجام کار«کدام گزینه در خصوص  -21
 تواند به نتیجه برسد؟می تعیین استاندارد کمیسنجی و همچون زمانی یهاروش
 روش نتایج کار ب)          برداري از کار روش نمونهالف) 

 سنجیزمانی یا زمانروش مطالعهد)    کار یا بررسی سوابق کار هاي روش بررسی گزارشج) 
 

 ؟است »نظام پرداخت کارانه انفرادي«کدام گزینه گویاي  -22
 مبتنی بر زمانهاي پرداخت براساس نظامب)           فروش  يطرح کارانهالف) 

 نظام مبتنی بر بازدهید)         نظام مبتنی بر مقام و تلاش ج) 
 

پرداخت دستمزد در صنعت براساس زمان و کارمزدي، هاي رابطه با روش در »روش پاداش هالسی«رین مزیت تبزرگ -23
 کدام گزینه است؟

 د.نمایمی این روش آن است که براساس میزان تولید محصول مبلغ پاداش را مشخص تبزرگترین مزیالف) 
 ست. جایی، انتقال و استعفابهمزیت این روش کاهش جاب) 
 د.شومی نیزاین روش آن است که منافع آن علاوه بر کارگر شامل کارفرما  مزیتترین بزرگج) 
 د.گردمی کارکنان و کارفرما يباعث بهبود رابطهد) 
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و مرز استقلال وي در قضاوت ابتکار در انجام وظایف شغل و حد  يگیري قوهکاربه يحدود اختیارات شاغل در زمینه -24
 شوند؟می بنديبا کدام گزینه طبقهها ند، این تفاوتاگیري متفاوتتصمیم

 وظایفحدود اختیارات و پیچیدگی د)  دقت و تمرکز در کار ج)  تعداد و تنوع وظایفب)  نواختی آن نوع وظیفه و یکالف) 
 

ژه یابی شغلی به ویمکمل ارزش در کدام روش ارزیابی مشاغل سرپرستی و مدیریتی، سعی شده که به طور منطقی اولاً -25
 مشاغل مدیریتی و سرپرستی و ثانیاً نظام پاداش مورد توجه قرار گیرد؟

 »گانت«روش د)    »هی«روش ج)   روش سنوات خدمت مدیرانب)    روش بررسی عوامل اصلی و فرعی الف) 
 

 صحیح است؟ »طبقه بندي در بودجه ریزيهاي هدف«کدام گزینه در خصوص  -26
 جدا سازي درآمدهاي دولت –بندي درآمدهاي دولت دسته –دولت  وظایفبندي گروهالف) 
 تخصیص منابع –تنظیم منابع  –تشخیص منابع ب) 
 هاآناي سازي بودجههماهنگ –بندي بودجه –مختلف دولتی هاي بندي دستگاهطبقهج) 
 ايبندي بودجهطبقه –بندي مصارف طبقه –بندي درآمدها طبقهد) 

 
 شود؟می ضریب ریالی حقوق قضات چگونه تعیین -27

 د.شومی وزیران اجرایی هیئتبا تصویب الف) 
 د.نمایمی قوه قضاییه مشخص رئیسب) 
 د.شومی مانند دیگر کارکنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیینج) 
 د.پذیرمی جمهور و تصویب مقام رهبري انجامرئیسبه پیشنهاد د) 

 
تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، در ابتدا خرسندي و رضایت کارکنان دولت را موجب شد، لیکن به کدام دلیل  -28

 رداخت کاهش یافت؟پبه بعد کارایی نظام هماهنگ  1376از سال 
 قانون درآمد در این کمهاي شدن دهکنگرفته در نظر ب)  توسط مجلس شوراي اسلامی مکمل  يعدم تصویب لایحهالف) 

 خواري در این مصوبهگري و رانتتشویق واسطهد)    زندگی کارکنان  يهزینه ریب با تورم وضعدم تطبیق ج) 
 

 شود؟می کدام گزینه تعیین يکار به وسیلهمان بین المللی نامه سازدر مقاوله »میزان مزد« -29
 کارالمللی سازمان بین يهبه وسیلب)       سازمان ملل  يبه وسیلهالف) 

 و مقررات ملی هر کشور نتوسط قوانید)    کارفرمایان هر کشور يتوسط اتحادیهج) 
 

 شود؟می به کدام گزینه اطلاق »کارمزد ساعتی« -30
 بر اساس محصول تولیدشده یا میزان انجام کار در زمان معینب)   بر مبناي میزان انجام کار یا محصول تولید شدهالف) 

 مقدار نامعین کار براي یک ساعتد)          وجوه نقدي و غیرنقديج) 
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