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 نامه در انتهاي سؤالاتپاسخ | 1396-97 دومسال نیم | سؤالات دانشگاه پیام نور
 ارشد کارشناسیسطح: 

 5تشریحی:     20تستی:   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: 
 
 کدام تئوري بر مبناي عرضه کار استوار است؟ -1

 قدرت پرداختد)      حداقل معیشتج)      عرضه و تقاضاب)     وجه مزدالف) 
 

 هاي دستمزد است؟حاکم بر نظریهکدام مورد زیر مربوط به اصول و اهداف  -2
 کننده هستند.ها به تنهایی در ساختار حقوق و دستمزد تعییننظریهالف) 
 ها وجود دارد.آثار محیطی و محاطی به نظریهب) 
 مدت دارند و جنبه بلندمدت مطرح نیست.هاي دستمزد تلاش در جهت تبیین سطح عمومی دستمزدها را در کوتاههمه نظریهج) 
 هاي دستمزد ندارد.چنانی در نظریههاي فلسفی، حضور ادیان تأثیر آنجنبهد) 

 

شود که حقوق کارکنان در یک سازمان، در بحث مربوط به اصل تساوي نظام پرداخت، کدام نوع تساوي هنگامی ظاهر می -3
 هاي دیگر قابل مقایسه باشد؟در هر سطحی با حقوق کارکنان در مشاغل مشابه در سازمان

 سازمانیبروند)       سازمانیدرونج)       سازمانیب)      فرديالف) 
 

 »زودي نتیجه سعی و تلاش خود را خواهد یافت هو او ب نیستهیچ چیزي براي انسان جز سعی و تلاش مفید و کارساز « -4
 ناظر بر چیست؟

 اعمال سیستم تنبیهی و تشویقیب)        توجه به معیشت مردمالف) 
 یکسان بودن مشاغل مختلف از نظر ارزش شغلید)      نگري به مشاغلپرهیز از یکسانج) 

 
هاي محصولات ترین شاخص، شاخص ... است. این شاخص میانگین تغییرات در قیمتهاي قیمت مهمدر بین شاخص -5

 کند.تولید شده توسط تولیدکنندگان محلی را دنبال می
 تولید خالص داخلید)      هزینه زندگیج)      تولیدکنندهقیمت ب)     حداقل رفاهالف) 

 
 رساند؟کدام مورد تعریف قدرت خرید را بهتر می -6

 شاخص بهاي کالا و خدماتالف) 
 فروشیهاي خردهشاخص قیمتب) 
 هاي زیستی و رفاهی کارکنانکننده حداقل نیازمنديارزش رقمی در تعیینج) 
 واحد پول در یک سال معین در مقایسه با سال پایه آنارزش د) 

 

 مشاغل:بندي مرحله اول رتبه -7
 بندي مشاغلرتبهب)      تعیین مشاغل مورد ارزیابیالف) 

 هاي مختلفهاي بخشبنديادغام رتبهد)        تعیین نام، شرح شغلج) 
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د کننیا غالب مشاغل هر سازمان مشترك است، انتخاب میهاي ارزشیابی مشاغل ابتدا عواملی که در تمام در کدام روش -8
 گیرند؟و براي هر عامل ارزش پولی متناسب براساس اهمیت آن عامل در مشاغل سازمان، در نظر می

 رخ شغلینیمد)       نیمرخ هیج)       روش مقایسه عواملب)      روش امتیازيالف) 
 

 مشاغل این است که:یکی از مزیاي روش امتیازي در ارزشیابی  -9
 شود.بندي مشاغل از روابط ریاضی و نیز اطلاعات تشریحی و توضیحی استفاده میبراي نرخالف) 
 شودکه در یکدیگر تداخل ندارند.از پنج عامل استفاده میب) 
 ها از انعطاف لازم برخوردار است.نسبت به سایر روشج) 
 شود.کاري سنجیده میمقیاس ارزیابی به ازاي هر ساعت یا هر روز د) 

 
چه اطلاعات کاملی درباره کارکنان به دست آید و کارگر و کارمند به وسیله سرپرستان، در بررسی ارزیابی عملکرد چنان -10

 داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد، در حقیقت از روش ... استفاده شده است. زیردستان و همکاران و مراجعان
 درجه 360د)      توسط ارباب رجوعج)      خودارزیابیب)       سرپرستانالف) 

 
هاي ارزشیابی است که موقعیت کارکنان را بر حسب عملکرد نسبت به سایر کارکنان نشان ترین روشیکی از ساده -11

 :میزان تفاوت کارمند با کارمند دیگر را نشان دهد تواندنمیدهد ولی می
 کمترین حد متوسطد)       توزیع اجباريج)       زوجیب)       بنديرتبهالف) 

 
ها را در ارتباط با کوشش خود و در مقایسه با دیگران بررسی کدام نظریه کارکنان منصفانه بودن پاداشمطابق با  -12
 کنند؟می

 انتظارد)      برابريج)     بازتاب غیرمکانیکی و اسنادب)    دیدگاه ابزاري رضایتالف) 
 

تعیین خدمت و  براي فرد موجبات افزایش حقوق بدون توجه به ارزشیابی در محدوده حداقل و حداکثر،چه چنان -13
 آید افزایش حقوق براساس ... صورت گرفته است.خود به وجود براساس سنوات خدمت، به صورت افقی و خودبه

 افقی و شایستگیشیوه د)     ارتقا و شایستگیج)      روش خودکارب)      ترکیب افقیالف) 
 

 بندي پرداخت عبارت است از:درجه -14
 گذاري شغلبندي مشاغل با یکدیگر به منظور ساده کردن فرآیند قیمتگروهالف) 
 استفاده از ضریب پولی براي تعیین حدود دستمزدب) 
 پرداخت بر مبناي شایستگیج) 
 سازياز قبیل کوچکمتناسب کردن ارزیابی شغل با ساختار و مفاهیم جدید سازمان د) 

 
 هاي رفاهی کارکنان چیست؟هدف از برنامه -15

 ایجاد علاقه، شوق، انگیزه و دلگرمی در کارکنانب)     رعایت اصل عدالت و کرامت انسانیالف) 
 »خدمات اجتماعی«تأمین د)      تأمین سلامت تن و روان کارکنانج) 
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ن از نظر موازیاي باشد که که در تأمین رفاه کارکنان منبع تأمین کمیت و کیفیت رفاه و خدمات رفاهی به گونهاین -16

 باشد؟شرعی جایز و بلامانع باشد ناظر بر کدام اصل حاکم بر رفاه می
 حفظ کرامت انسانیب)      رعایت عدالتالف) 

 مشروعیت خدمات رفاهید)    رشد و تکامل معنويج) 
 

درت و ثروت نیروي انسانی جامعه توجه شده و منبع اصلی ق» توسعه انسانی«هاي موجود علمی به کدام نگرش و مدل -17
 رفی شده است؟مع

 مدرند)       ايتوسعهج)       سیستمیب)       کلاسیکالف) 
 

 ل بر:اد» سخت و دشوار«هاي ناشی از شغل درجه در بیماري -18
 هاي عفونی و عصبی است.در معرض ابتلا به بیماري این است که شاغلالف) 

 العلاج است.هاي صعبب) این است که شاغل در معرض ابتلا به بیماري
 ها عمومیت دارد.هایی که ابتلا به آنبیماريج) 
 گیرد.تر در معرض خطر ابتلا قرار میهایی که به سبب انجام وظیفه شغلی بیشبیماريد) 

 
است و  اي، اداري و مالیفنی، حرفههاي هاي تخصصی در زمینهها شامل اجراي برنامهکه وظایف اصلی آنمشاغلی  -19

 گونه مستلزم ابتکار عمل، ابداع و اخذ تصمیمات وسیع باشد، چه نام دارد؟انجام این
 خدمات فنی ساده )د      کارشناسی) ج     مدیریتی) ب      سرپرستی) الف

 
 چه بوده است؟ 1370کارایی قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوبه دلیل عدم  -20

 عدم تطبیق ضریب با تورم و هزینه زندگیالف) 
 نبود منابع ریالی و ارزيب) 
 به بعد 1370هاي ها طی سالرویه قیمتافزایش بیج) 
 وري و مشاغل)ها (مانند جذب، بهرهالعادهقطع فوقد) 

 
 سؤالات تشریحی

تواند به عنوان عوامل مهم در نظام پرداخت محسوب شود چگونه می» فناوري«و » وضعیت شغلی«، »خدمتهاي سال« -1
 .توضیح دهید

 .هر یک را توضیح دهید ؟اندجمعی موزون کدامهاي شاخص -2
 بندي مشاغل مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار دهید.ضمن ارائه تعریفی از روش رتبه -3
 رفاه را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح دهید. اصول حاکم بر -4
 المللی را بنویسید.هاي بینچهار مورد از اهداف حمایت از مزد در مقاوله -5
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 سؤالات تشریحیپاسخ 

 72 و 70 صفحات -1
 93-92 صفحات -2
 115صفحه  -3
 202صفحه  -4
 349صفحه  -5


	سؤالات دانشگاه پیام نور | نیمسال دوم 97-1396 | پاسخنامه در انتهای سؤالات
	سطح: کارشناسی ارشد
	تعداد سؤالات:   تستی: 20    تشریحی: 5
	مدت زمان آزمون: تستی: 40 دقیقه  تشریحی: 50 دقیقه
	عنوان درس: مدیریت حقوق و دستمزد
	رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
	کد درس: 1218608

