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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ |1390ابستان ت سؤالات دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 75 مدت زمان آزمون:
 هاي پرداخت حقوق و دستمزدسیستمعنوان درس: 

 تجمیعی) -(سنتی مهندسی صنایعرشته تحصیلی: 
 1122028کد درس: 

 
 ؟نیست و مزایا زیر جزء قلمرو حقوقهاي ه. کدام یک از گزین1

 تشویقیهاي طرحب)    شیوه پرداخت بر مبناي شغل و شاغلالف) 
 محاسبه و فرمول پرداخت حقوق و دستمزد ينحوهد)     پرداخت مالیاتهاي تعیین روشج) 

 
 ؟است روش در تعیین نرخ و یا روند افزایش حقوق و دستمزد کدام گزینهترین . رایج2

 حقوقیهاي نامهتدوین آیینب)    مشابههاي برابري و تطبیق با سازمانالف) 
 مطابقت با تجربه و تحصیلد)      کارسنجیهاي از طریق روشج) 

 
 د؟گیرمی یک از مکاتب براساس سطح زندگی مناسب و شایسته کارکنان و کارگران شکل. مفهوم مزد عادلانه در کدام3

 کلاسیکد)     نئوکلاسیک ج)     اسکولاستیکب)     مارژینالیستالف) 
 

 ردد؟گمی حقوق و دستمزد تورم به عنوان معیار و ضابطه کلی در تنظیم حقوق و دستمزد استفادههاي یک از سیاستدر کدام. 4
 سیاست حقوق یکپارچهد)   پذیرسیاست مزدي انعطافج)    سیاست مزد یکنواختب)   سیاست سطح پرداختالف) 

 
 ؟است حقوق و مزایا کدام گزینههاي بندير شاخصترین شیوه حفظ قدرت خرید کارکنان دمؤثر. 5

 تولیدهاي کاهش هزینهد)     افزایش درآمدهاج)     بندي دستمزدهاشاخصب)    ین تورمیتعالف) 
 

 بندي بودجه کل کشور را به طور صحیح ارائه نموده است؟. کدام گزینه بخش6
 هابودجه عمومی دولت، عملیاتی و عمرانی، وزارتخانهالف) 
 سسات انتفاعی وابسته به دولتؤها، متخانهزاربودجه عملیاتی دولت، وب) 
 ها، عملیاتی و عمرانیدولتی و بانکهاي بودجه عمومی دولت، شرکتج) 
 سسات انتفاعی وابسته به دولتؤها، مدولتی و بانکهاي بودجه عمومی دولت، شرکتد) 

 
 گیرد؟می انجام. در کدام مرحله از اجراي بودجه، تخصیص بودجه 7

 چهارمد)       سومج)        دومب)       اولالف) 
 

 ؟تیسن حقوق و دستمزدهاي گذار بر اصول و اهداف کلی حاکم بر نظریهتأثیرهاي زیر جزء اثرات و نقشهاي یک از گزینه. کدام8
 هااثرات گروهی نظریهب)      هاپویایی و ایستایی نظریهالف) 

 هااثرات کارگران بر نظریهد)     هاآثار محیطی و محاطی نظریهج) 
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هاي حقوق و دستمزد توسط مالتوس و ریکاردو مطرح و معیارهاي مربوط را وابسته به ارزشهاي یک از نظریه. کدام9
 داند؟می فرهنگی موجود در یک جامعه

 براساس قدرت پرداختد)   براساس وجه دستمزدج)    براساس حداقل معیشتب)   براساس عرضه و تقاضاي کارالف) 
 

نظریه در ساختار ترین پرداخت و جبران خدمت و مناسبهاي . کدام نظریه حقوق و دستمزد به عنوان تکامل سایر نظریه10
 گردد؟می مزد و جبران خدمت کارکنان محسوب

 زنیبراساس چانهد)   وري براساس بهرهج)    براساس قوانین و مقررات دولتیب)   گذاري مزدبراساس سرمایهالف) 
 

 ؟است سطح مناسب زندگی براي مردم تأمینول نظام پرداخت، دولت موظف به صیک از ا. در کدام11
 اصل توازن اجتماعیرعایت الف) 
 رعایت اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهاي دولتیب) 
 بر میزان پرداخت مؤثررعایت اصل برابري و هماهنگی اثرات عوامل ج) 
 کار مساوي ايحقوق مساوي به ازاصل پرداخت د) 

 
 ؟یستن مبانی ارزشی نظام پرداخت ءزیر جزهاي یک از گزینهکدام. 12

 حفظ احترام کارکناند)     رعایت عدالتج)     استمرار پیمانب)    رعایت قوانین دولتیالف) 
 

 گردد؟می واقع تأکیدیک از اهداف نظام پرداخت مورد نیروي کار، در کدامهاي و کوششها . ارزش و اهمیت قائل شدن به تلاش13
 حفظ احترام کارکناند)    تعادل در پرداختج)   ایجاد انگیزه نیروي کارب)   رعایت قوانین و مقررات الف) 

 
 کننده نامیده شده است؟در نظام پرداخت به عنوان تفاوت تعدیل مؤثریک از عوامل . کدام14

 شاخص هزینه زندگید)   ساختار دستمزدج)   تفاوت ناشی از نوع و زمان کارب)  رداختتفاوت ساختارهاي پالف) 
 

 گیرد؟می خت کارکنان مورد بررسی قراراحاکم بر نظام پردهاي مؤلفهو ها یک از شاخصدر کدام »رعایت عدالت در پرداخت. «15
 ویژه دولت در نقش کارفرماهاي مؤلفهو ها شاخصب)     در بخش اجراها مؤلفهو ها شاخصالف) 

 از منظر مطالعات ارزشیها مؤلفهو ها شاخصد)   بخش طراحی نظامهاي مؤلفهو ها شاخصج) 
 

سال  1371هزار تومان بوده است. اگر سال  187معادل  1381هزار تومان و در سال  42برابر  1371. یک کیلو طلا در سال 16
 ؟است (مورد نظر) کدام گزینه 1381پایه باشد، شاخص قیمت در سال 

 345د)       445ج)       224ب)       145الف) 
 

 . کدام گزینه فرمول صحیح محاسبه قدرت خرید را ارائه نموده است؟17
 100کننده، ضرب در عدد قدرت خرید = عدد یک، تقسیم بر شاخص قیمت مصرفالف) 
 100عدد کننده، بخش بر عدد ده، ضرب در قدرت خرید = شاخص قیمت مصرفب) 
 100قدرت خرید = عدد یک تقسیم بر مبلغ مورد گزارش، ضرب در عدد ج) 
 100قدرت خرید = مبلغ مورد گزارش، بخش بر عدد ده، ضرب در عدد د) 
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 بایست واحد اجراکننده و ناظر بر طرح مشخص گردد؟می بندي مشاغلیک از مراحل عملیاتی طرح طبقه. در کدام18

 تصویب مقدمات اجراي طرحب)     بنديطبقهماتی دتهیه طرح مقالف) 
 بنديمراحل اجراي طرح طبقهد)         تهیه مقدمات طرحج) 

 
 انتخاب ،اندبه خوبی تعریف شده که در شغل مؤثربندي مشاغل تعداد مشخصی از عوامل طبقههاي یک از روش. در کدام19

 گردند؟می گذاريو سپس مشاغل با عوامل فوق تطبیق و ارزش
 روش مقایسه عواملد)     روش امتیازيج)     بنديروش طبقهب)     بنديروش رتبهالف) 

 
 ؟است بندي مشاغلکدام روش طبقههاي پذیري از ویژگی. انعطاف20

 روش مقایسه عواملد)     روش امتیازيج)     بنديروش طبقهب)     بندي روش رتبهالف) 
 

 سال خورشیدي در کشورمان تدوین و تصویب گردید؟. اولین طرح قانون اداري و استخدامی در چه 21
 1321د)       1300ج)        1333ب)        1345الف) 

 
 ؟نیست زیر جزء مبانی اجراي ارزشیابی کارکنانهاي یک از گزینه. کدام22

 مبانی قانونید)      مبانی علمیج)      ارزشی یمبانب)      مبانی تجربی الف) 
 

یک از اهداف کلی ارزشیابی عملکرد مورد اهداف مطلوب سازمان در کدام. سوق دادن استعدادهاي نهفته به سوي 23
 گیرد؟می بررسی قرار

 بخشیتعیین اثرد)     تعیین کارایی ج)    کار بندي عادلانهطبقهب)     وري تعیین بهرهالف) 
 

 ؟یستن زیر جزء خطاهاي ارزشیابیهاي یک از گزینه. کدام24
 خطاهاي تجربید)     ايخطاهاي هالهج)       تباین اثرب)      نرمش و ارفاقالف) 

 
 ارزشیابی مبتنی بر مقایسه فرد با دیگران توصیه شده است؟هاي یک از روشنظرهاي شخصی و ذهنی کدام. براي کاهش اعمال25

 روش ترسیمید)    روش توزیع اجباريج)     جفتیهاي مقایسهب)       بنديرتبهالف) 
 

 ؟نیست شدهارزشیابی مقایسه فرد با معیارهاي مطلق از پیش تعیینهاي زیر جزء روشهاي یک از روش. کدام26
 لیستروش چکد)   روش انتخاب تشریح اجباريج)   بندي ترسیمیدرجههاي مقایسهب)   مقایسه جفتیروش الف) 

 
ارزیابی بر مبناي استاندارد عملکرد فردي به نتیجه کلی عملکرد شغل مربوط و از محصول یا هاي یک از روش. کدام27

 گیرد؟می نشئتنتیجه مورد انتظار شغل 
 روش مدیریت بر مبناي هدفد)    روش شاخص مستقیمج)    روش استانداردب)   روش تجزیه عملیاتالف) 

 
 ؟نیست تعیین نوع سیستم ارزشیابی رد مؤثرزیر از عوامل هاي یک از گزینه. کدام28

 مهارت و روابط انسانیب)        اندازه سازمانالف) 
 مراتبسطوح مختلف در سلسلهد)        پویایی سازمانج) 
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 گیرد؟می مراتب انگیزشی مزلو قرار. نیازهاي اجتماعی در کدام طبقه از سلسله29
 پنجمد)       چهارم ج)       سومب)       دوم الف) 

 
مرتبط نمودن پرداختی به کمیت و سطح کار، «بررسی حقوق و دستمزد، تعیین حقوق از طریق هاي یک از روش. در کدام30

 گیرد؟می انجام» با استانداردهاي کاريها تواناییاز راه سنجش مشخص کار و 
 بررسی از طریق مشاغل همنامب)             ارزیابی ذهنیالف) 

 گراییاساس شغلتعیین حقوق برد)    شغلی شتهرو مزایا براي طبقات هر  تعیین حقوقج) 
 

 ؟نیست دهنده حقوقتشکیل ي. کدام گزینه جزء اجزا31
 شرایط کارهاي مشابهد)        انعامج)      عوامل شخصیب)    طبیعت کارالف) 

 
 گذاري گردیده است؟پایهها مهارت يبر روي ارتقا رفاه کارکنان، تمرکزهاي یک از نظریه. در کدام32

 نگرش مدرند)      اينگرش توسعهج)     نگرش نئوکلاسیکب)    نگرش کلاسیکالف) 
 

 گردد؟می تسهیلات و امکانات درمانی ارائههاي یک از بخش. خدمات مربوط به بهداشت محیط در کدام33
 خدمات ثانویه بهداشتیب)      خدماتی بهداشتی اولیهالف) 

 و درمانی خدمات بهداشتید)      خدمات تکمیلی بهداشتیج) 
 

 ؟نیست گیري کارمتداول در اندازههاي زیر به عنوان روشهاي یک از گزینه. کدام34
 روش کمی رگرسیوند)    روش تطبیقیج)     روش سنجش اطلاعاتب)    سنجیروش زمانالف) 

 
بازدهی استاندارد و پرداخت «نرخ پرداخت براي هر واحد کار بر اساس » پرداخت کارانه انفرادي«هاي . در کدام مدل نظام35

 د؟دگرمی معین» پایه جاري شغل
 طرح کار فروشد)     طرح کار روزانهج)    طرح ساعت کاري استانداردب)   طرح کار فردي الف) 

 
 ؟نیست مبتنی بر زمانهاي سیستم پرداخت براساس نظامهاي زیر از طرحهاي یک از گزینه. کدام36

 سنجش براساس جاذبه شغلیب)     استاندارد کاري اساسسنجش برالف) 
 کاريقطعهد)      سنجش براساس کار شخصیج) 

 
که کارگر در حد استانداردهاي زمان تولید را انجام داد، دستمزد پرداخت دستمزد درصورتیهاي یک از روش. در کدام37

 کند؟می تی را دریافتکند و در صورت نرسیدن به حد استاندارد فقط حقوق ساعمی اضافی دریافت
 روش بدوکسب)     و پاداشی گانتاي روش وظیفهالف) 

 روش پاداش هالسید)      روش دیفرانسیل قطعاتی تیلورج) 
 

 ؟نیست مورد نیاز انجام شغلهاي زیر جزء عوامل و مهارتهاي یک از گزینه. کدام38
 تجربهد)      موقعیت شغلیج)     آموزشیهاي دورهب)     تحصیلات رسمیالف) 
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 ؟استزي ریبندي پیچیدگی مشاغل، مشاغل کدام گزینه نیازمند اخذ تصمیمات محدود نظارتی، کنترل و برنامه. در طبقه39

 مدیریتید)      سرپرستی ج)       کاردانیب)      کارشناسیالف) 
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