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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1394-95سال اول یمن سؤالات دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

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

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

 
کلی در تنظیم حقوق و دستمزد در  يحقوق و دستمزد، تورم به عنوان معیار و ضابطههاي طبق کدام دسته از سیاست -1

 شود؟می نظر گرفته
 پذیر سیاست مزدي انعطافب)     سیاست سطح پرداخت الف) 

 سیاست حقوق و مزایاي متفاوتد)      نواختکیسیاست مزدي ج) 
 

تر باشد کوشش و مراقبت کارگر نیز افزایش معتقد است هرچه میزان دستمزد کارگران بیشها یک از اقتصاددانکدام -2
 خواهد یافت؟

 جان مینارد کینز د)      ملتوس ج)       پرودنپیرژوزف ب)     آدام اسمیت الف) 
 

 کنند؟می زمانی توصیهي نظران، حسابرسی حقوق و دستمزد را در چه فاصلهاغلب صاحب -3
 هفتگی د)      ماهیانه ج)        انه یسالب)      ماه  6هر الف) 

 
 گیرد؟می قرار تأکیددر کدام یک از روندهاي نگرش به حقوق مورد  »ساده براساس نظر کارفرما« -4

 دنیاي مدرند)    دنیاي سنتی ج)     مدرن دنیاي پستب)     مؤثرمفهوم عنصر الف) 
 

ی متغیر زمانهاي و یا صنایع خاص براي دورهها مدت براي شرکتدستمزد، دستمزدهاي کوتاه يبا استفاده از کدام نظریه -5
 شود؟می تعیین
 وري اساس بهرهبر دستمزد ينظریهب)      زنی دستمزد براساس چانه ينظریهالف) 

 زندگی  يشاخص هزینه ساساي دستمزد برنظریهد)     دستمزد براساس مبانی فرهنگی ارزشی ينظریهج) 
 

دستمزد نسبت به کاهش سطح عمومی دستمزدها غیرقابل انعطاف است ولی نسبت به افزایش دستمزد  يکدام نظریه -6
 پذیر است؟اندکی انعطاف

 اساس وجه مزد ي دستمزد برنظریهب)     اساس قدرت پرداخت دستمزد بري نظریهالف) 
 دستمزد براساس درآمد ملی  ينظریهد)     دستمزد براساس حداقل معیشت  ينظریهج) 

 
 یک از اصول نظام پرداخت زیر یکی از اصول مهم در تعیین حقوق و مزایاي کارکنان دولت در داخل و خارج سازمان است؟کدام -7

 در درآمدهاي دولتی  رعایت اصل سهیم بودن جامعهالف) 
 در میزان پرداخت  مؤثررعایت اصل برابري و هماهنگی اثرات و عوامل ب) 
 رعایت اصل در تصاویر جبران خدمات در داخل و خارج سازمانج) 
 طعایت اصل توازن اجتماعید) 
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گردد که به افرادي که مشاغل مشابه را براي سازمان می زیر تساوي حقوق هنگامی حاصلهاي یک از گزینهطبق کدام -8
 ها، حقوق پرداخت شود؟دهند، متناسب با عوامل منحصر به فرد آنمی انجام
 سازمانی تساوي بروند)      تساوي سازمانیج)    سازمانی تساوي درونب)     تساوي فردي الف) 

 
پیر پاشه نواقص هر دو روش نگین هندسی در شاخص لاسقیمتی سعی دارد با در نظر گرفتن میاهاي یک از شاخصکدام -9

 را برطرف نماید؟
 شاخص سال نمونهد)   شاخص جمعی وزنی ج)    آل فیشرشاخص ایدهب)    هاشاخص میانگین قیمتالف) 

 
 شود؟می قدر بوده است، چه نامیدههدهد تغییرات مختلف در زمان یا در فاصله یک افزایش چمی شاخصی که نشان -10

 انحراف تولید د)       عدديج)       قیمتب)     قیمت کل الف) 
 

سایر مشاغل  باشغل مورد نظر  يیابی مشاغل، ارزش هریک از مشاغل از طریق مقایسهارزشهاي یک از روشدر کدام -11
 شود؟می به طور جمعی تعیین

 بندي رتبهروش د)     روش امتیازي ج)     ی ارزش کمّب)     عوامل  يروش مقایسهالف) 
 

بندي مشاغل از مزایاي کدام روش استفاده از نمودار روابط ریاضی و نیز اصطلاحات تشریحی و توضیحی براي نرخ -12
 ؟است یابی مشاغلارزش
 بندي طبقهد)      بندي رتبهج)      عوامل  يمقایسهب)      امتیازي الف) 

 
 ؟است دیگران قابل مشاهده و بررسی يارزیابی عملکردي به وسیلههاي یاسکدام دسته از مق -13

 بندي ترسیمی مقیاس رتبهد)    مقیاس استاندارد مختلط ج)    مقیاس مستقیم ب)      مقیاس عینیالف) 
 

 شود؟یم کلی عملکرد شغل مربوط يبر استاندارد عملکرد فردي، تنها به نتیجه نییابی مبتارزشهاي یک از روشکدام -14
 مدیریت بر مبناي هدفد)     زوجی  يمقایسهج)     شاخص مستقیم ب)     استانداردها الف) 

 
 گردد؟می فرد با دیگران مطرح يیابی مبتنی بر مقایسهارزشهاي کدام یک از موارد زیر در گروه روش -15

 بندي و توزیع اجباري رتبهب)    بندي ترسیمی و استاندارد مختلط رتبهالف) 
 روش استاندارد و روش شاخص مستقیمد)       استاندارد مختلطرفتاري و اي رتبهج) 

 
لت در داارزش مطلق پاداش کافی نیست بلکه رعایت انصاف و ع«رضایت بیرونی معتقد است که هاي یک از نظریهکدام -16

 ؟»شودمی انگیزشاعطاي پاداش است که موجب 
 مطالعات لوتند)    مکانیکیبازتاب غیرنظریه ج)     انتظار  ينظریهب)    برابري  ينظریهالف) 

 
 و برخورداري از امکانات رفاهی امري ضروري و غیرقابل اغماض است؟ تأمینیک از اصول حاکم بر رفاه، در چگونگی رعایت کدام -17

 اصل حفظ کرامت انسانی ب)    اصل مشروعیت خدمت رفاهی الف) 
 معنوي اصل رشد و تکامل د)        اصل پیشرفت کارکنانج) 
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پوشش شاغلین  ياجتماعی عمدتاً بر پایه تأمینعلمی رفاه کارکنان، ابعاد هاي و نگرشها یک از مدلبر طبق کدام -18

 متمرکز بود؟
 نگرش نئو کلاسیک د)    نگرش مدرن ج)    اي نگرش توسعهب)     هانگرش کلاسیکالف) 

 
رکین از مشتها هایی است که صندوقبازنشستگی از حق بیمههاي مالی مصارف نظام تأمیندر کدام نظام بازنشستگی،  -19

 کنند؟می مشاغل خود دریافت
 کامل اي نظام بازنشستگی ذخیرهب)         PAYGنظام بازنشستگی الف) 

 شدهنظام بازنشستگی کسور تعریفد)     ملی  يشدهنظام بازنشستگی کسور تعریفج) 
 

 ود؟شمی محاسبه »قابل اجتنابهاي غیرتأخیر«و  »شخصی شاغلحوایج زمان «یک از مراحل تعیین استاندارد مشاغل، در کدام -20
 تعیین زمان استاندارد د)    افات مجاز ضتعیین اج)    تعیین ضریب تعدیل ب)     شناخت ماهیت شغلالف) 

 
 و حجم کار استوار است؟اساس زمان انجام متداول استاندارد مشاغل، برهاي یک از روشکدام -21

 عملکرد هاي استاندارد شاخصب)     یابی کیفی عملکرد روش ارزشالف) 
 ی رگرسیون یا اقتصادسنجیکمّد)      سنجی و مراحل آن روش زمانج) 

  
 ؟است مبتنی بر زمانهاي سیستم پرداخت براساس نظامهاي زیر از طرحهاي یک از گزینهکدام -22

 نگرشی براي همکاري گروهی  يجاذبهب)      سنجش براساس کار شخصی الف) 
 دبایست تعیین گردمی سرعت کاريد)     شغلی  يسنجش براساس جاذبهج) 

 
پرداخت دستمزد در صنعت، براساس زمان و کارمزدي، یک زمان استاندارد براي انجام کار هاي یک از روشدر کدام -23

 شود؟می تعیین
 خت دستمزد تشویقیاروش پردب)         روزمزديروش الف) 

 روش پاداش هالسید)         روش دستمزد روان ج) 
 

فعالیت در یک شغل مورد نیاز، مفید یا مرتبط  يآن بخش از سنوات خدمت فرد که براي تصدي یا احراز ادامه«عبارت  -24
 تعریف کدام یک از موارد زیر است؟ »است
 معیار ارزیابی د)      آموزشی  يدورهج)      تجربه ب)      تحصیلات رسمی الف) 

 
 اصلی کدام دسته يجدید وظیفههاي و روشها مشیبندي پیچیدگی مشاغل، تهیه و تدوین قوانین و ایجاد خططبقه در. 25

 ؟است از مشاغل
 آموزشی، پژوهشی و ستادي د)      مدیریتی ج)     سرپرستی ب)       عالیتخصصی الف) 

 
 ؟است زیرهاي یک از گزینهبودجه از لحاظ قوانین و مقررات کدام يتهیه يمرحلهترین و فنیترین ترین، اساسیمهم -26

 تصویب بودجه يمرحلهب)     تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه  يمرحلهالف) 
 نظارت بر بودجه يمرحلهد)          اجرایی بودجه  يمرحلهج) 
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 تعیین کالا یا خدمت توسط دستگاه اجرایی است؟کدام مرحله از مراحل تفصیلی اجراي بودجه،  -27
 اعتبار  تأمیند)      تسجیل ج)      حواله ب)      تشخیص الف) 

 
بینی شده مشخص پیشهاي براي انجام وظایف و مسئولیت ییاجراهاي ساختار سازمانی دستگاه درجایگاهی که  -28

 مدیریت خدمات کشور است؟ یک از نکات اساسی مربوط به نظام پرداخت در قانوناست، جزء کدام
 دستگاه اجرایی مشمول قانوند)    پست سازمانی ج)   کاهش ساعت کار اداري ب)   حقوق مردم  تأمینالف) 

 
سته از جزء کدام د »گیردمی ی و کیفی کار انجامپرداختی که متناسب با ارزیابی عملکرد فرد و با توجه به افزایش کمّ « -29

 ؟است پرداخت در قانون مدیریتنظام هاي مشیخط
 مستمر غیرهاي پرداختد)   مستمر هاي پرداختج)    غیرنقدي هاي پرداختیب)     پرداختی ویژه الف) 

 
 ترین عواملی است که در تعیین مزد نقش دارد؟یک از موارد زیر از مهماز لحاظ مبانی اصولی علمی، کدام -30

 فرهنگ جامعهد)      مقررات مالیاتیج)     شرایط بازار کار ب)     میزان استهلاكالف) 
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