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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1394ابستان ت 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: 

 
 ؟است دو بعد مرتبط با یکدیگر حقوق و دستمزد از نظر طراحان طبقه بندي مشاغل، مطابق کدام گزینه -1

 کنندهبه عنوان استخدامها حقوق و دستمزد براي سازمان -گرانبیحقوق و دستمزد از دید حقوقالف) 
 حقوق و دستمزد نسبت به تولید  -حقوق و دستمزد از بعد مالی و حسابداريب) 
 حقوق و دستمزد از بعد سازمانی  -حقوق و دستمزد از بعد مالیج) 
 حقوق و دستمزد از بعد اقتصاد کلان سازمان -حقوق و دستمزد از بعد اقتصاد خرد سازماند) 

 
 ؟است کدام گزینه گویاي این دو روش ،دشومی ارزیابی کار عموماً به دو روش انجام -2

 زمان انجام کار  -میزان کارب)     کارسنجی  -کار يمقایسهالف) 
 زمان کار  -مقدار کارد)      موقعیت کار  -حجم کارج) 

 
 ؟ر داده استامورد مطالعه قر »کار يحداقل مزد را از دیدگاه افزایش جمعیت و بالا رفتن میزان عرضه مسئله«پرداز، کدام نظریه -3

 مالتوس د)      ریکاردو ج)     جان استوارد میلب)     کارل مارکس الف) 
 

 آدام اسمیت مورد توجه قرار گرفت؟ يدستمزد براساس مذاکره دو یا چندجانبه به وسیله يکدام نظریه -4
 گذاري مزد دستمزد براساس سرمایه ينظریهب)    ها دستمزد براساس نظر و توافق اتحادیه ينظریهالف) 

 زنی دستمزد براساس چانه ينظریهد)      دستمزد براساس مبانی فرهنگی  ينظریهج) 
 

 ؟است نظریه در ساختار مزد و جبران نظام خدمت کارکنان، کدام گزینهترین منطقی -5
 وري دستمزد براساس بهره ينظریهب)   دستمزد براساس نظر و توافق اتحادیه و سندیکا ينظریهالف) 

 دستمزد براساس قوانین و مقررات دولتی ينظریهد)       دستمزد براساس فرهنگ سازمانی  ينظریهج) 
 

 است؟ »پذیري دستمزدها نسبت به کاهشکند و در حقیقت عدم انعطافمی حداقل دستمزد را مطرح«کدام نظریه  -6
 دستمزد براساس چسبندگی دستمزدها ينظریهب)    دستمزد براساس تشویق، انگیزه و افزایش تولید ينظریهالف) 

 زندگی  يدستمزد بر اساس شاخص هزینه ينظریهد)        اساس درآمد ملی ي دستمزد برهنظریج) 
 

 ؟است کدام گزینه، از اصول نظام پرداخت -7
 و ایجاد رفاه نسبی در جامعه  فقرزداییاصل ب)     اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهاي دولتیالف) 

 وريمندي در کارکنان براي رشد بهرهایجاد انگیزهاصل د)   اصل رواج احسان و نیکوکاري در سطح کارکنان ج) 
 

 توان منظور داشت؟ها مییک از گزینهجزو کدامرا اساساً  »فناوري« -8
 بر پرداخت مؤثرعوامل د)    مبانی ارزشی نظام پرداخت ج)   اهداف نظام پرداخت ب)   اصول نظام پرداخت الف) 
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 ؟است »براي یک گروه از کالاهاها عمومی قیمت يمهیا نمودن مبنایی براي مقایسه«هدف از کدام گزینه،  -9
 شاخص جمعی موزوند)    شاخص قیمتج)     عددي هاي شاخصب)   کل قیمت هاي شاخصالف) 

 
 ؟است مطابق کدام گزینه »آل فیشرشاخص ایده«ویژگی خاص  -10

 .دکنمی سازيرا مدل »روش سال نمونه«این شاخص، ب)         معی ساده است. جنمایانگر شاخص الف) 
 .دشومی زمانی تعدیلهاي در این روش ارزش سريد)   . است »پیر و شاخص پاشهشاخص لاس«نواقص  يکنندهرفعج) 

 
 شوند؟می یابیجزء ارزشبهدهنده، جزءیابی مشاغل براساس عوامل تشکیلی ارزشکمّکدام روش  -11

 روش امتیازي د)     بنديروش رتبهج)     بندي روش طبقهب)      عوامل پایه يروش مقایسهالف) 
 

 ؟است ارزیابی مشاغلهاي جزو کدام دسته از روش »نیم رخ هی«روش ارزیابی مشاغل  -12
 دي گروهی بنروش طبقهد)     عوامل  يروش مقایسهج)    بندي کلیدي رتبهب)     ها روشسایر الف) 

 
 ین گام مطابق کدام گزینه است؟لاو »یابی عملکردجایگاه ارزش«در فرآیند  -13

 اهداف مدیریت منابع اسنانی ب)        ریزي نیروي انسانیبرنامهالف) 
 کارمندیابی د)      وتحلیل و طراحی شغل تجزیهج) 

 
 هاستفادتواند کارمند را از هریک از ابعاد مختلف عملکردش، با می اغلین، ارزیابیارزیابی شهاي در کدام روش از روش -14

 از پیوستاري که نقاط مختلف آن به روشنی تعریف شده است، ارزیابی نماید؟
 مقیاس استانداردي مختلط ب)        ترسیمیاي مقیاس رتبهالف) 

 مقایسه استاندارداي فرایندي د)        رفتاري  اي مقیاس رتبهج) 
 

 رود؟نمی معروف است که در این روش هیچ گونه فرضی به کار "برگ سفید"کدام روش ارزیابی مشاغلین به روش  -15
 درجه اي 360ارزیابی د)     روش توصیفی ج)    روش تمایا به ارزش حد وسطب)    چک لیست الف) 

 
 ؟ستا تیب جزو کدام گزینهیابی به ترنیازهاي امنیت و نیازهاي خود »مراتب نیازهاي مزلوسلسلهاي مرحله 5«ث در مثل -16

 پنجم -دومد)    پنجم  -سومج)     چهارم  -اولب)    چهارم  -دومالف) 
 

 کلند کدام گزینه را به عنوان یک منبع انگیزشی براي بعضی افراد تعریف کرد؟دیوید مک -17
 زندگی مادي  تأمیننیاز به د)    نیاز به شخصیت برتر بودنج)    نیاز به خدایابی ب)    نیاز به پیشرفت الف) 

 
 ؟یستن التحقیقساعتی یا حق يالزحمهالب حقوق یا اجرت یا پرداخت حققپرداختی است که در  ،کدام گزینه -18

 امور رفاهی د)       پرداخت غیرمستمرج)     السکوت حقب)      مزایا الف) 
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مطابق  »گیري استی قابل اندازهبه صورت کمّ هااستانداردسازي مشاغل در مشاغلی که عملیات آن«دو گروه متمایز  -19

 ؟است کدام گزینه
 مشاغل مدیریتی  -مشاغل کارمنديب)     مشاغل غیرتکراري  -يارمشاغل تکرالف) 

 مشاغل صنعتی  -مشاغل دانشگاهید)       مشاغل یدي  -مشاغل فکريج) 
 

شود و به دلیل تعیین مقاطع کاري و می زمانی خاص، مشخص و معین يتوانمندي کارکنان در یک دوره«در کدم روش  -20
 شود؟می گیرياندازه »هامشخص، جهت تحقق فعالیتهاي براورد زمان

 ی رگرسیون روش کمّب)    عملکردي هاي روش استفاده از شاخصالف) 
 ی عملکرد یابی کمّارزش يشیوهد)      ی استفاده از اقتصادسنجی روش کمّج) 

 
نظام متکی بر این فرض است که اگر پول بتواند محرك کوشش باشد، در نتیجه «بنیادي  يکدام گزینه نشانگر فلسفه -21

 ؟»تري خواهد شدتر منجر به پول بیشکوشش بیش
 نظام پرداخت گروهی ب)      انفرادي  ينظام پرداخت کارانهالف) 

 مبتنی بر بازدهی هاي نظامد)    واحدهاي سازمانی  ينظام پرداخت کارانهج) 
 

چه کارگر به استانداردهاي زمان رسید، دستمزد چنان«براساس استاندارد زمان، در کدام روش پرداخت دستمزد  -22
 دستمزد ساعتی وي تضمین شده است؟چه به استانداردها نرسید، کند و چنانمی اضافی و کافی دریافت

 الزحمه پاداشی بدوکس روش حقب)      روش استاندارد و زمان امرسن الف) 
 روش دیفرانسیل قطعاتی تیلور د)       و پاداشی گانت اي روش وظیفهج) 

 
 یابی شاغل مطابق کدام گزینه است؟اصلی فردي در ارزش مؤثرعوامل  -23

 عوامل شغلی  -شاغلهاي عوامل مهارتب)       شاغلهاي مهارت -تحصیلات رسمی شاغلالف) 
 پذیري شاغلخطرپذیري و ریسک -پیچیدگی وظایف شاغلد)   جسمانی و فیزیکی هاي تلاش -فکري و ذهنی شاغلهاي تلاشج) 

 
 گردد؟می بنديقهبشغلی در کدام گزینه، طهاي دو عامل فرعی و ویژگی -24

 تنوع وظایف -استمرار شغلب)    وظایف هاي ویژگی -حدود اختیاراتالف) 
 جسمی هاي ویژگی -ذهنیهاي ویژگید)        زمان تمرکز -میزان دقتج) 

 
 ؟»هاستبینی درآمدها و هزینهشود و حاوي پیشمی مالی دولت است که براي یک سال مالی تهیه يبرنامه«کدام گزینه  -25

 حقوق و مزایاي کارکناند)      منابع ج)      اعتباراتب)      بودجه الف) 
 

 اجرایی صحیح است؟هاي دستگاههاي بندي هزینهکدام گزینه در خصوص طبقه -26
 بندي موضوعی طبقه -ايبندي وظیفهطبقه -بندي اقتصاديطبقهالف) 
 بندي مختلططبقه -بندي داخلیطبقه -بندي خارجیطبقهب) 
 ايبندي هزینهطبقه -بندي عملیاتیطبقه -بندي مصارفطبقهج) 
 بندي وزارتی طبقه -بندي جغرافیاییطبقه -بندي دستگاهیطبقهد) 
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 ؟است متعلق به کدام گزینه »نظام پراخت قضات«بالاترین گروه شغلی در  -27
 قضاییه ي رئیس قوهد)     ها قضات دادگاهج)     دادستان کل کشور ب)     عالی کشوردیوان رئیسالف) 

 
 عالی به ترتیب صحیح است؟ »سسات آموزشو مؤها مراتب استخدام در دانشگاه«کدام گزینه در خصوص  -28

 استاد -دانشیار -استادیار -مربی آموزشیار -مربیب)       استاد -استاد یار –دانشیار -مربیالف) 
 استاد -استادیار -دانشیار -مربی -مربی آموزشیارد)      استاد  -دانشیار -استادیار -مربیج) 

 
دار در یک دستگاه اجرایی فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت« -29

 ؟است کدام گزینه در این خصوص صحیح »شودمی به خدمت پذیرفته
 دولتی هاي نیروي انسانی شرکتب)      افراد تحت تکفل دولت به هر نحو الف) 

 کارمند دستگاه اجرایید)    کارکنان رسمی نیروهاي نظامی و انتظامی ج) 
 

 گردد؟می روزه براساس کدام گزینه محاسبه و پرداخت 31هاي مزد ماه -30
 روز  30براساس ب)    روز و یک روز به عنوان ذخیره  30اساس برالف) 

 روز  31براساس د)         روز  365براساس میانگین ج) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 الف الف الف الف د ج الف ب الف د ج الف د الف ب ب د د الف الف گزینه صحیح
           30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 شماره سؤال
           د د ج د ج الف الف ب ج د گزینه صحیح
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