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 ارشد کارشناسیسطح: 

 5تشریحی:     25تستی:   تعداد سؤالات: 
 دقیقه 50 تشریحی:  دقیقه 40 تستی: مدت زمان آزمون:

 مدیریت حقوق و دستمزدعنوان درس: 
 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیرشته تحصیلی: 

 1218608کد درس: 
 
 هاي حقوق و دستمزد متأثر از تفکر اقتصادي بازار کاملاً آزاد است؟کدام یک از نظریه -1

 عرضه و تقاضاي کار نظریه دستمزد براساسب)     نظریه دستمزد براساس حداقل معیشتالف) 
 زنینظریه دستمزد براساس چانهد)       نظریه دستمزد براساس وجه مزدج) 

 
 صحیح است؟ وجه مزدکدام یک از موارد زیر خصوص نظریه  -2

 این نظریه نسبت به کاهش سطح عمومی دستمزدها قابل انعطاف است.الف) 
 سودآوري عامل اصلی در توانایی پرداخت است.ب) 
 مدت عملی است.در سطح واحدهاي کوچک و در کوتاه این نظریهج) 
 هد داد که پرداخت باید چقدر باشد.عملکرد این نظریه هرگز نشان نخواد) 

 
 باشد؟هاي زیر مییک از گزینهترین نظریه در ساختار مزد و نظام جبران خدمت کارکنان، کداممنطقی -3

 گذاري مزدسرمایهدستمزد براساس ب)         وريدستمزد براساس بهرهالف) 
 ارزشی -دستمزد براساس مبانی فرهنگید)         دستمزد براساس وجه مزدج) 

 
 ؟نیستپذیر هاي زیر نسبت به کاهش دستمزدها، انعطافیک از نظریهکدام -4

 دستمزد براساس توان پرداختب)     دستمزد براساس چسبندگی دستمزدهاالف) 
 براساس تشویق، انگیزه و افزایش تولیددستمزد د)         دستمزد براساس درآمد ملیج) 

 
 شود؟هاي سازمانی، حقوق و مزایا براساس کارکردهاي فرد و توجه به مشتري ارزیابی و پرداخت مییک از فرهنگدر کدام -5

 فرهنگ فرآیندمدارد)    فرهنگ مشارکتیج)      مدارفرهنگ شبکهب)     مدارفرهنگ وظیفهالف) 
 

 گردد که هر شخص در سازمان مطابق ارزش نسبی شغل خود، حقوق دریافت کند.هنگامی حاصل میاین تساوي  -6
 تساوي سازمانید)   سازمانیتساوي درونج)       تساوي فرديب)     سازمانیتساوي برونالف) 

 
 ؟باشدنمیهاي جمعی موزون هاي زیر مربوط به شاخصیک از گزینهکدام -7

 شاخص لاس پیرد)     شاخص فیشرج)      شاخص سال نمونهب)      کلشاخص قیمت الف) 
 

دوره مصرف را مورد توجه قرار هاي زیر با منظور کردن مقادیر مصرف در دوره مورد نظر، تغییرات یک از گزینهکدام -8
 شود؟می کننده در خریدهاي معین و کاهش سطح زندگی در آن دیدهدهد؛ به صورتی که اجبار مصرفمی

 شاخص لاس پیرد)     شاخص فیشرج)       شاخص پاشهب)     شاخص سال نمونهالف) 
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 باشد؟وري اطلاعات به منظور شناخت مشاغل سازمان میآیک از موارد زیر از منابع فرعی یا ثانوي جمعکدام -9
 هاي مدون انجام کارروشب)          هایی از کارنمونهالف) 

 شاغل شغلد)      آلات براي کارتجهیزات و ماشینج) 
 

 باشند؟می غیرکمی و کمیهاي ارزشیابی مشاغل به ترتیب یک از روشکدام -10
 مقایسه عوامل -امتیازيب)         بنديرتبه -امتیازيالف) 

 بنديرتبه -بنديطبقهد)        بنديرتبه -مقایسه عواملج) 
 

 بندي صحیح است؟در خصوص مزایاي روش رتبهیک از موارد زیر کدام -11
 باشد.ترین سیستم ارزیابی مشاغل میرایجالف) 
 پذیر است.انعطافب) 
 هاي کوچکی که مشاغل محدودي دارند، به سادگی قابل اجراست.در سازمانج) 
 خورد.تر به چشم میدر بخش دولتی بیشد) 

 
 شوند؟جزء ارزشیابی میها جزءبهدهنده آنتشکیلدر کدام روش، مشاغل براساس عوامل  -12

 امتیازيد)      مقایسه عواملج)      بنديطبقهب)      بنديرتبهالف) 
 

 هاي زیر در خصوص روش امتیازي صحیح است؟یک از گزینهکدام -13
 گیرد.هاي ذهنی مورد استفاده قرار میدر این روش قضاوتالف) 
 تر است.اداري و خدمات دولتی مناسببراي کارهاي ب) 
 اند.تعریف شده الفاظ کلیپذیر است زیرا معدودي از عوامل گسترده با انعطافج) 
 کار دشواري است و احتیاج به وقت و هزینه زیاد و افراد متخصص دارد.د) 

 
آید و کارگر یا کارمند به وسیله سرپرستان، زیردستان، اطلاعات کاملی درباره کارکنان به دست می در کدام ارزیابی، -14

 گیرد؟همکاران و مراجعان داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می
 خودارزیابید)      ارزیابی تیمیج)     درجه 360ارزیابی ب)    هاي ارزیابکمیتهالف) 

 
 شود؟در نظر گرفته می توزیع نرمالیک  توزیع شایستگی کارکناندر کدام روش ارزشیابی کارکنان،  -15

 روش انتخاب اجباريد)     روش توزیع اجباريج)     روش استانداردهاب)     مقایسه زوجیالف) 
 

 باشد؟فرد با معیارهاي مطلق میهاي ارزشیابی مبتنی بر مقایسه مربوط به روش هاي زیر،یک از گزینهکدام -16
 بنديروش رتبهد)    مقایسه زوجیج)     روش توزیع اجباريب)    بندي ترسیمیمقیاس رتبهالف) 

 
 گردد؟یک از عوامل زیر موجب جلب رضایت می، کدامهرزبرگاز نظر  -17

 کیفیت نظارت و مدیریتد)    سیستم پرداختج)       پیشرفتب)        شرایط کارالف) 
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 یک از عوامل مؤثرمربوط به کدام المللی،هاي آن در سطح ملی و بینانجام مطالعات و تحقیقات علمی و انتشار یافته -18

 باشد؟بر حقوق فردي می
 امتیازات و عوامل عام فرديالف) 
 امتیازات و عوامل خاص فردي، کارشناسی، مدیریت و سرپرستیب) 
 وري و انگیزشیعوامل عملکردي، بهره امتیازات وج) 
 هاي ویژه فردي و اجتماعیامتیازات و پرداختد) 

 
ها و استعداد نیروي انسانی و هاي علمی رفاه کارکنان، تمرکز اقدامات رفاهی بر ارتقاي مهارتدر کدام یک از مدل -19

 ارتقاي صلاحیت آنان است؟
 نگرش کلاسیکد)     نگرش مدرنج)     نگرش سیستمیب)     اينگرش توسعهالف) 

 
 باشد؟یک از انواع مشاغل میعبارت زیر مربوط به کدام -20

گیرد تخصصی نسبتاً پیچیده را دربر میها، انجام کارهاي نیمههاي اصلی و عمده آنمشاغلی که تصدي وظایف و مسئولیت«
اي هکارهاي نسبتاً دشواري است که با وجود مشخص بودن روشکه مستلزم استقلال نسبی در اعمال قضاوتند، یا انجام 

 »کاري، تقریبًا پیچیده است.
 مشاغل کارشناسیب)          مشاغل کاردانیالف) 

 مشاغل خدماتی فنی سادهد)     مشاغل تکنیسین و کمک کارشناسیج) 
 

 باشد؟می هیروش هاي زیر، از عوامل تعیین امتیازات مدیران به یک از گزینهکدام -21
 شرایط محیطب)   مسئولیت برقراري ارتباط و تماس با دیگرانالف) 

 حل مسائل و دانش کارد)            تحصیلاتج) 
 

 باشد؟ها میکار، جزء کدام یک از انواع پرداختوري و اضافهبهره -22
 هاي ویژهپرداختب)         هاي غیرنقديپرداختالف) 

 هاي مستمرپرداختد)         هاي غیرمستمرپرداختج) 
 

هاي مشخص هاي اجرایی، براي انجام وظایف و مسئولیتعبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه -23
 شود.بینی و براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته میپیش
 شغلد)       ترفیعج)       پستب)       وظیفهالف) 

 
 هاي شغل است؟زیر مربوط به مقررات مبانی قانونی پرداختهاي یک از گزینهکدام -24

 مزد عاديد)     مزد اجتماعیج)      السعیحقب)      مزد واقعیالف) 
 

 شود؟چه نامیده می مزد براساس محصول تولید شده یا میزان انجام کار در زمان معین باشدچه چنان -25
 مزد ساعتید)       کارمزدج)     ساعتی کارمزدب)      مزد قانونیالف) 
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 سؤالات تشریحی
 مورد از مبانی ارزشی نظام پرداخت را شرح دهید. 4 -1
 هاي ارزشیابی مشاغل) را به اختصار بنویسید.مزایاي روش مقایسه عوامل (از روش -2
 هاي افزایش حقوق و مزایا را توضیح دهید.روش -3
 خواه توضیح دهید.ببرید و یک مورد را به دل اصول حاکم بر رفاه را نام -4
 مراحل انجام ارزیابی مشاغل را به اختصار توضیح دهید. -5
 

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

 
 سؤالات تشریحیپاسخ 

 64تا  63ات صفح -1
 127تا  126 اتصفح -2
 173تا  172 فحاتص -3
 203تا  202ات صفح -4
 262صفحه  -5
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