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 ؟وظیفه مراقبت در محاسبه کسور بازنشستگی ومالیات مربوط به کدام شغل زیر است -1 

 حراستمسئول د(                   معاون امورمالیج(                کارشناس مالیب(                مسئول امورمالیالف( 

 ؟در شرح شغل چه چیزهایی درج می شود -2

 د( همه موارد           شرایط کلی شغلج(           ئولیتهامسب(         وظائفالف( 

 ؟دانش، مهارتها وتوانایی هایی که جهت انجام موفقیت آمیز شغل ضروری است در کدام گزینه زیر درج می شود -3

 شغل طراحید(            پرونده استخدامیج(           شرایط احرازشغلب(         شرح شغلالف( 

 ؟ینه زیر در شرح شغل وجود نداردکدام گز -4

 خالصه شغلد(                       اختیاراتج(                       معاینه پزشکیب(                شناسنامه شغلالف( 

 ؟شماره یاکد پست سازمانی در کدام زیر مجموعه شرح شغل وجوددارد -5

 معیار عملکردد(            اختیاراتج(           ارتباطات ب(         شناسنامه شغل الف(

 ؟تجزیه وتحلیل شغل نهایتا به ...................... منجر خواهد شد -6

 افزایش حقوق ومزایاد(            استخدام کارمندج(           طراحی شغلب(         بازدهی کارمندالف( 

 ؟کدام یک از روش های زیر مربوط به طراحی شغل است -7

 هر سه روشد(            انگیزشیج(           فرایندیب(         روش آماریف( ال

 ؟..................... یعنی علت درونی فرد به انجام کار یا رفتاری خاص -8

 کارامدیخودد(            عزت نفسج(           رضایت شغلیب(         انگیزشالف( 

 ؟. کارمند باالتر باشد در شغلی که رضایتمندی ندارد کمتر دوام می آوردهرقدر سطح .................... -9

 خودکارامدید(            مهارت ها ج(           رضایت شغلیب(         انگیزشالف( 

 ؟تئوری انتظارات ویکتور وروم بر روی کدام عامل تمرکز دارد -11

 انگیزشد(            نتایج عملکرد ج(          رضایت شغلیب(         نیازهای شخصیالف( 

 ؟ پس اندازهای مالی جزء کدام سطح از تئوری نیازهای مازلو است -11

 چهارمد(            سومج(           دومب(         سطح اولالف( 

 ؟بدون تعهد کارمند به ارزش ها وهدف ها، ..................... وی دوام نخواهد داشت -12

 انگیزشد(            خودانضباطیج(           رضایت شغلیب(         عزت نفسالف( 

                       901 2/ 22/30  تاریخ امتحان :کاربینی                                                                                            نی درس :  سواالت امتـــــحا      

 ندارد  منـــابع مجاز :                                         دانشگاه آزاداسالمی واحدرشت                        صالحی امین نام و نام خانوادگی مدرس :  

                                                                                                                                                                                                                                     دقیقه 43:    پاسخگویی مدت     رشته: حسابداری                                                    شماره دانشجویی :         نام و نام خانوادگی دانشجو:                                      

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 



2
 



 حداقل وحداکثر شغل در کدام بخش از شرح شغل درج می شود؟ -13

 حکم کارگزینید(            معیار عملکردج(           خالصه شغلب(         شناسنامه شغلالف( 

 سازمان، مربوط به کدام بخش از شرح شغل است؟ارتباط با هیات مدیره ومدیران دوایر مختلف  -14

 ارتباطات ادارید(            شرح وظائفج(           محیط کارب(         اختیاراتالف( 

 خطرناک بودن کار، مربوط به کدام بخش از شرح شغل است؟ -15

 اداری ارتباطاتد(            شرح وظائفج(           محیط کارب(         اختیاراتالف( 

 از جمله مشکالت ناشی از انتخاب غلط کارمند کدام مورد زیر است؟ -16

         ناتوانی کارمند درآمدسازمان را کاهش ویا هزینه های آن را افزایش می دهدالف( 

          بی لیاقتی کارمند برای سازمان خسارت به بار می آوردب( 

 همه مواردد(            رای سازمان هزینه داردیافتن جانشین برای کارکنان اخراج شده، بج( 

 کدام عامل زیر بی ارتباط با شغل است؟ -17

 همه مواردد(           جنسیتج(           گذشته فردب(         مذهبالف( 

چه  فرایندی که به وسیله آن فرد جدید اطالعات کافی از سازمان بدست می آورد و خود را با آن مطابقت می دهد، -18

 نام دارد؟

 اجتماعی کردند(            فرهنگ سازمانیج(           آشناسازیب(         معارفه مقدماتی الف( 

 چگونه افراد تازه وارد می توانند به عنوان عضوی موفق وموثر برای سازمان تبدیل گردند ؟ -19

 از طریق فرایند اجتماعی کردند(          تجربهاز طریق ج(        از طریق درستکاریب(         از طریق دوستیالف( 

 آداب معاشرت جزء کدام مفهوم سازمانی زیر است؟ -21

 روابط ودوستید(            شخصیج(           فرهنگ ب(         مقدماتی همعارفالف( 

 کدام عبارت درست است؟-21

        سازمان بر عملکرد او موثر است آشناسازی تازه وارد باالف(

        سازمان در او اضطراب ایجاد می کند اآشناسازی تازه وارد بب( 

            رفتار همکاران تازه وارد بر رفتار او تاثیری نداردج( 

 فرد تازه وارد به محض ورود به سازمان با دیگران رابطه اجتماعی صحیح پیدا می کندد( 

 ی حداقل است؟طبق تحقیقات، جذابیت سازمان در فرد چه زمان -22

 زمان تصمیم گیرید(          زمان ورود به سازمانج(         پس از یک سال کارب(         زمان انتخاب شغلالف( 
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 کدام عبارت درست است؟ -23

 تنبیه افراد خاطی استنوعی انضباط ب(                      انضباط ابزاری است جهت اصالح رفتار مطلوبالف( 

 برقراری انضباط غیبت وفرار از محل کار را زیاد می کندد(           ط کارمند را درستکار به بار می آوردانضباج( 

 ؟کدام عامل زیر موجب تغییر رفتار نامطلوب وپیدایش رفتار مطلوب در کارمند می گردد -24

 همه مواردد(          تنبیهج(         تقویت مثبتب(         تقویت منفیالف( 

 ؟تاخیر وغیبت در محیط کار ...................  -25

 هیچکدامد(          تخلف استج(         به دالیل شخصی مطلوب استب(         مساله ای عادی استالف( 

 بی دقتی در کار، جزء ................................. است؟ -26

 رفتار نامعقول خارج سازماند(          سازمانر نامعقول داخل رفتاج(         بی انضباطی ب(         تقلبات الف( 

 برخورد سازمان با خیانت کارمند و عدم امانتداری او چگونه است؟  -27

 برخورد ارشادید(          برخوردعادیج(         فوری وقاطعانهبرخوردب(         تذکربه اوالف( 

 ............................... است؟انتقاد از سازمان در مالء عام، جزء ..  -28

 رفتار نامعقول خارج سازماند(          رفتار نامعقول داخل سازمانج(         بی انضباطی ب(         تهمت الف( 

 نیست؟ در مورد کارمند کدام مورد جزء اقدامات انضباطی  -29

 تبعیدد(          اخراجج(         اخطار کتبیب( تذکر شفاهی          الف( 

 اگر تذکر شفاهی در مورد کارمند موثر نگردد، کدام اقدام انضباطی اعمال می شود؟  -31

 نبیهتد(               اخراجج(           اخطار کتبیب(           انفصال موقتالف( 
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