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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1393- 94سال 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: 

 
 تر است؟صحیح» هاي حقوق و دستمزدسیاست«کدام گزینه در رابطه با  -1

 نواختسیاست مزدي یک -ايسیاست مزدي منطقه -الف) سیاست حقوق و مزایاي متفاوت
 نواختسیاست مزدي یک -سیاست جنسیتی پرداخت -پذیرب) سیاست مزدي انعطاف

 نواختسیاست مزدي یک -ي حداقل زندگیکنندهسیاست مزدي تأمین -وريمزدي مرتبط با بهره ج) سیاست
 پذیرسیاست مزدي انعطاف -سیاست سطح پرداخت -نواختد) سیاست مزدي یک

 
 کند؟تلقی می» اي از بوروکراسی ناکارآمد و پرهزینههاي پرداختی دولتی را نمونهبرنامه«کدام نگرش مدیریت حقوق و دستمزد  -2

 هاي پرداخت براساس عوامل مؤثر شغلب) نگرش  هاي پرداخت براساس نظام مشارکتی الف) نگرش
 د) نگرش پرداخت بر مبناي نوع وظیفه و موقعیت شغلی     هاي پرداخت براساس کارایی ج) نگرش

 
شود که براي پرداخت دستمزد در نظر گرفته می ي معینیبر مبناي مقدار پول و سرمایه» جان استوارت میل«کدام نظریه توسط  -3

 ریال خواهد بود. 500نفر در مؤسسه کار کنند، سطح دستمزد  10ریال باشد و تعداد  5000بنا شد؟ به عنوان مثال اگر وجه مزد 
 ي دستمزد براساس قدرت پرداختب) نظریه   ي دستمزد براساس وجه دستمزد الف) نظریه

 ي پرداخت مساوي و متوازند) نظریه  گذاري مزد براساس سرمایهي دستمزد ج) نظریه
 

 یا حداقل دستمزد به وجود آمده است؟» سیاست کف دستمزد«از بطن کدام نظریه  -4
 ب) براساس نظر و توافق اتحادیه و سندیکا   الف) براساس تشویق، انگیزه و افزایش تولید 

 براساس قوانین و مقررات دولتید)       ج) براساس چسبندگی دستمزدها 
 

شود، کدام گزینه در ، فرهنگ سازمانی به چهار دسته تقسیم می»فرهنگ سازمانی«ي دستمزد براساس در نظریه -5
 بندي صحیح است؟خصوص این دسته

 رفتاري  -اجتماعی -ملی -هاي: مذهبیب) فرهنگ      ملی -سازمانی -تیمی -هاي: فرديالف) فرهنگ
 المللیبین -ملی -کلان -هاي: خردد) فرهنگ  مدار شبکه -مدارزمان -فرآیندمدار -مدارهاي: وظیفهفرهنگج) 

 
ي خدمات مختلف، براي طراحی، تولید، ساخت و پرداخت، کنترل، توزیع و ارائه» فناوري«در خصوص تأثیرگذاري عامل  -6

 بندي است؟گزینه گویاي این دستهشوند، کدام ورزان به دو گروه مختلف تقسیم میاندیشه
 د.پردازان بخش دولتی اصولاً مخالف این تأثیرگذاري هستننظریه -2پردازان بخش خصوصی موافق این تأثیرگذاري نظریه -1الف) 
 د.داننگروهی که این تأثیرگذاري را یک فاجعه می -2کننده از این تأثیرگذاري گروه استقبال -1ب) 
 د.دانناندیشمندانی که ابعاد فرهنگی فناوري را وجه غالب می -2 .دانندهاي فوق میتأثیر در مقولهل فنّاوري را بیگروهی که عام -1ج) 
 د.کسانی که مخالف این تأثیرگذاري هستن -2دار ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عامل فنّاوري ورزان طرفاندیشه -1د) 
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 صحیح است؟» رعایت اصل در تساوي جبران خدمات«تساوي قابل بررسی در  کدام گزینه در خصوص موارد -7
 تساوي نژادي  -تساوي سطحی -تساوي شغلی -الف) تساوي اجتماعی

 تساوي فردي  -تساوي برون سازمانی -تساوي درون سازمانی -ب) تساوي سازمانی
 تساوي شغلی  -تساوي سازمانی -تساوي فرهنگی -ج) تساوي ارزشی

 تساوي در سطح ملی -تساوي تیمی -تساوي سازمانی -فردي د) تساوي
 

گذاري هستند، کدام گزینه هاي قیمت کاربردهاي متنوعی دارند، در برخی موارد نیز راهنمایی براي سرمایهشاخص -8
 هاي قیمت هستند؟ترین شاخصگویاي مهم

 شاخص میانگین واسطه -شاخص عددي -الف) شاخص تولید ناخالص داخلی
 شاخص جمعی موزون -شاخص عددي -شاخص قیمت کلب) 

 انحراف تولید ناخالص داخلی -شاخص قیمت تولیدکننده -کنندهج) شاخص قیمت مصرف
 آل فیشرشاخص ایده -شاخص پاشه -پیرد) شاخص لاس

 
 ود؟رکار میبه» هانسبتي شاخص میانگین موزون ضریب مورد نظر ارزش کل کالا، در سال پایه براي محاسبه«در کدام شاخص  -9

 پیر ب) شاخص نسبت مقدار لاس    پیرالف) شاخص نسبت قیمت لاس
 د) شاخص نسبت قیمت پاشه   ج) شاخص نسبت قیمت در سال نمونه 

 
 شود؟شامل کدام گزینه می» هاي اصلی کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارهاگروه« 1353در روش بررسی در سال  -10

 هاپوشاك و سایر هزینه -آموزش عمومی و عالی -خوراك و مسکنالف) 
 بهداشت و سلامتی -هااقلام خوراکی و سایر هزینه -مسکن -وذهابب) ایاب

 پوشاك و سایر هزینه ها -مسکن -ج) خوراك
 مسکن -خوراك -آموزش -د) بهداشت و سلامتی

 
 پذیرد؟بندي مشاغل به صورت کدام گزینه صورت میدسته -11

 بندي فرعی شغلیدسته -بندي اصلی شغلیب) دسته  ي شغلی طبقه -ي شغلیرسته -ي شغلیدسته -الف) گروه شغلی
 طبقات شغلی -ي شغلیرسته -ي فرعیرسته -ي شغلید) رسته    بندي شغلی طبقه -بندي شغلیگروه -بندي شغلیج) رتبه

 
 یابی مشاغل صحیح است؟در ارزش» روش امتیازي«کدام گزینه در خصوص  -12

 یابی مشاغل است. هاي کمّی ارزشالف) یکی از روش
 هاي کیفی و کمی ارزیابی مشاغل است. ب) یکی از روش

 ج) این روش داراي دو مرحله، تعریف عوامل عمومی و عوامل جزئی است. 
 ي نسبتاً کم است. د) از مزایاي این روش سهولت اجرا و سرعت عمل با هزینه

 
 است؟» هاي ارزیابی عملکردمقیاس«کدام گزینه شامل انواع  -13

 هاي عینی و ذهنی ب) مقیاس    هاي کیفی و کمی الف) مقیاس
 هاي کاري ، اخلاقی و ارزشید) مقیاس   هاي شخصی و سازمانی ج) مقیاس
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 گیرند؟ارزیابی قرار می ي سرپرستان، زیردستان، همکاران و مشتریان مورددر کدام روش، کارکنان به وسیله -14

 د) ارزیابی جامع سازمانی  ج) روش تصویر تعمیمی کلی  درجه 360یابی ب) ارزش   الف) روش توصیفی چندجانبه 
 

 نماید، شامل کدام گزینه است؟دو گروه از عوامل که فرد را وادار به کار و فعالیت می» فردریک هرزبرگ«در تئوري انگیزشی  -15
 ب) عوامل مادي و عوامل معنوي    رضایت درونی و رضایت بیرونیالف) عوامل 

 هاي سازمانی هاي فردي و محركد) محرك   ج) عوامل بهداشتی و عوامل برانگیزاننده
 

 توسط آدامز مطرح شده صحیح است؟ 1960ي که در دهه» ي برابرينظریه«کدام گزینه در رابطه با  -16
 شود.نیست، بلکه رعایت انصاف و عدالت در پاداش موجب انگیزش میالف) ارزش مطلق پاداش کافی 

 د.گردب) در این نظریه برابري حقوق و پاداش زنان و مردان ابراز می
 ج) این نظریه شامل تحت اختیار قرار گرفتن عوامل کنترلی در دست کارکنان است. 

 د.تري به او پرداخت گردلید کند دستمزد بیشتر توي برابري گویاي این است که، هر فردي هرچه بیشد) نظریه
 

 شود؟ها چه نامیده میگونه پرداختدر صورت پرداخت به علت شرایط نامتعارف کاري فرد، این -17
 د) حقوق    وري ج) بهره     العاده ب) فوق     الف) امتیاز 

 
 تر است؟صحیح» اصول حاکم بر رفاه«کدام گزینه در خصوص  -18

 اصل حفظ کرامت انسانی  -ب) اصل رعایت عدالت    اصل توان پرداخت سازمان  -رشد و تکامل معنوي الف) اصل
 اصل تأمین رفاه -د) اصل رعایت عدالت   آفرینی اصل صداقت و ارزش -ج) اصل مشروعیت خدمات رفاهی

 
 گردد؟شامل کدام گزینه می» منديهزینه اولاد و عائله« -19

 هاي غیرنقديد) کمک    ج) تأمین آتیه     ب) سایر خدمات رفاهی     الف) حقوق 
 

 صحیح است؟» اضافات مجاز«کدام گزینه در خصوص  -20
 رفع خستگی فکري  -ب) رفع خستگی بدنی    ها و حوادث بیماري -الف) رفع حوائج شخصی

 خطاي استاندارد شغل -د) تأخیرهاي غیرقابل اجتناب      مرخصی زایمان  -ج) شرایط محیط کار
 

 است؟» هاي پرداخت کارانهانواع نظام«کدام گزینه شامل  -21
 نظام مبتنی بر حضور  -ي انفراديهاي پرداخت کارانهب) نظام   مبتنی بر مقام و تلاش  -هاي مبتنی بر زمانالف) براساس نظام

 نظام پرداخت اطلاعاتی -د) نظام پرداخت گروهی ي جغرافیاییپرداخت براساس فاصله -هاي مبتنی بر بازدهیج) نظام
 

 صحیح است؟» روش دیفرانسیل قطعاتی تیلور«کدام گزینه در خصوص  -22
 د.کنچه کارگر به استانداردهاي زمان رسید، دستمزد اضافی و کافی دریافت میالف) در این سیستم چنان

 د.گیردستمزد روزانه میجا که کارگر وظیفه خود را انجام دهد، ب) در این روش تا آن
 د.ج) سیستم دستمزد تیلور احتیاج به تعیین دقیق استانداردهاي زمان کار، محل کار و مصالح دار

د) این روش مانند روش کارمزدي ساده است با این تفاوت که به عوض تعیین اجرت ساخت هر قطعه، زمان ساخت هر قطعه به عنوان 
 د.شوي کار لحاظ میپایه
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 گردد؟شامل کدام گزینه می» هاي شغلیعوامل ویژگی« -23
 ب) عوامل انگیزشی و معیارهاي ارزشی    هاي عملکرديهاي اخلاقی و توانمنديالف) ویژگی

 د) حدود اختیارات و پیچیدگی وظایف        ج) عوامل ذهنی و جسمانی 
 

 صحیح است؟» امتیازات خصوصیات فردي«کدام گزینه در خصوص  -24
 هاي اخلاقیهاي فردي + رعایت انضباط سازمانی + امتیازات تحصیلی + ارزشها و توانمنديعوامل ویژگی الف)

 هاي ویژه + امتیازات تحصیلی + تجربیات شغلی هاي فردي + مهارتب) تجربه
 هاي آموزشی + تجربه / سابقه + امتیازات تحصیلاتهاي فردي + دورهها و توانمنديج) عوامل ویژگی

 ) شناخت عناصر شغل + رعایت جداول امتیازي + ارزیابی عملکرد + کاردانی فردي د
 

 ي کل کشور صحیح است؟کدام گزینه در خصوص بودجه -25
 د.گردها از قبیل درآمدهاي عمومی، اختصاصی و سایر منابع اعتباري میالف) شامل دریافت
 اي است. هاي سرمایهاي، فروش داراییها از قبیل اعتبارات هزینهب) شامل پرداخت

 د.گردي بخش خصوصی تشکیل میي عمومی دولت و بودجهج) از دو بخش بودجه
 د.گردي کل کشور لحاظ نمیي مؤسسات غیرانتفاعی و انتفاعی وابسته به دولت در بودجهد) بودجه

 
 صحیح است؟» هاي اجراییهاي دستگاهبندي هزینهطبقه«کدام گزینه در خصوص  -26

 بندي: موضوعی، عملیاتی، آماري، نظارتیب) طبقه   بندي: دستگاهی، پارلمانی، وزارتی، قضایی، قانونیالف) طبقه
 بندي: دستگاهی، منابع، مصارف و عملیاتد) طبقه      اي، دستگاهیاي، وظیفهبندي: هزینهج) طبقه

 
ا به هگزینه با هماهنگی ضریب حقوق اعضاي هیئت علمی دانشگاهضریب ریالی حقوق قضات بنا به پیشنهاد کدام  -27

 رسد؟وزیران میتصویب هیئت
 الف) به پیشنهاد مشترك هیئتی مرکب از وزراي بهداشت، علوم، دادگستري و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 وزیرانبه تصویب هیئت جمهور و تأیید وزراي علوم و دادگستريب) به پیشنهاد رئیس
 وزیرانجمهور و تصویب هیئتج) به پیشنهاد اکثریت نمایندگان مجلس و تأیید رئیس

 جمهور و توشیح مقام معظم رهبريوزیران، تصویب رئیسد) به پیشنهاد هیئت
 

 کدام گزینه در خصوص ساعات کار اعضاي هیئت علمی صحیح است؟ -28
 ساعت در هفته است.  13ساعت و حداکثر  8الف) ساعات کار اعضاي هیئت علمی حداقل 

 وقت است. ساعت در هفته به صورت تمام 40ب) ساعات کار اعضاي هیئت علمی 
 ساعت است.  37ساعت و حداکثر  24ج) ساعات کار اعضاي هیئت علمی حداقل 

 د.گرددانشگاه و استاد تعیین مید) ساعات کار اعضاي هیئت علمی به صورت شناور بین 
 

چنین اجراي عدالت در تعیین پرداخت به منظور رفع نقایص موجود در نظام پرداخت کارمندان در بخش عمومی و هم -29
 حقوق و مزایا به کارکنان دولت، کدام گزینه طراحی و اجرا گردید؟

 کارمندان دولتب) قانون حقوق و مزایاي     الف) قانون استخدامی کشوري 
 د) نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوري      ج) قانون پرداخت سراسري
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 صحیح است؟» مزد از نظر سازمان بین المللی کار«کدام گزینه در خصوص تعریف  -30

 د.نقد باشي محاسبه آن قابل ارزیابی به وجه نظر از عنوان یا نحوهالف) مزد به معناي اجرت یا درآمدي است که صرف
 د.گردب) میزان مزد صرفاً طبق توافق بین کارفرما و کارگر تعیین می

 د.دار تعیین گردتواند به صورت دائمی و یا مدتج) مزد می
 اي مشخص نشده است. المللی کار تعریف ویژهد) براي مزد از نظر سازمان بین
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