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1فصل 

..............شامل فعالیت های نظیر کارمند یابی و جذب، آموزش ، روابط سازمانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند 0  

مدیریت امور مالی-منابع انسانی                                                 ج-الف  

مدیریت استراتژیک-منابع انسانی                                         دمدیریت -ب  

.منشا دشواری ها و تنش هایی که در سازمان وجود دارد چه می باشد؟2  

بار کاری و تغییر در محیط کار-الف  

ساعات طوالنی کار و امنیت شغلی-ب  

استقالل و آزادی کارکنان-ج  

افزایش دستمزد ها-د  

مدیریت  منابع انسانی..................منظور از 3  

فرآیند کار کردن با افراد برای رسیدن به توانمندی کامل-الف  

تشکیالت بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است -ب  

ل به اهداف سازمان استشناسایی ، انتخاب ، استخدام ،تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نی-ج  

همه موارد -د  

.کدام تحقیق نشان میدهد میزان تنش شغلی چقدر است؟4  

تحقیقات گرین-تحقیقات پیمایشی                                     ج-الف  

تحقیقات توصیفی-تحقیقات بنیادی                                         د-ب  



 آموزشگاه دانش اموختگان سلیم      

اری نمی باشد؟.کدام یک از نتایج  تنش ک5  

ناسازگاری کارمند با شغل خود-کاهش تعهد سازمانی                                ج-الف  

کاهش ارتباطات-کاهش تعهدات کارکنان                                د-ب  

.کدام مورد از تفاوت های میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان نیست؟6  

نقش حیاتی مدیران-فرضیات                                جباورها و -الف  

سیستم کاری-کیفیت های راهبردی                               د-ب  

مدیران منابع انسانی بر کدام موضوع تمرکز نمی کنند؟-7  

روش برخورد مدیر با کارکنان خط تولید-الف  

نقش مدیران صف-ب  

نقش مدیران-ج  

ن ارشدمسئولیت مدیرا-د  

.مدیریت کارکنان..............8  

مخزنی برای وظایفی که در واحدهای دیگر جای نمی گیرند-الف  

مجموعه ای از روش های جزیی و بدون پیوستگی درونی-ب  

کارهای روزمره ضروری-ج  

همه موارد-د  

.یک واحد منابع انسانی موفق ، باید................9  

در ریسک و بازده طرح های سرمایه گذاری تصمیم گیری کند-الف   

در طراحی راهبرد منابع انسانی و راهبرد کسب و کار مشارکت داشته باشد -ب  

قدرت در دستور دهی مستقیم داشته باشد-ج  



.در آینده ،مدیران منابع انسانی نیازمند ..........11  

حدهای کسب و کارمهارت های هماهنگی میان وظایف تمام وا-الف  

به دنبال جهانی شدن کسب و کار-ب  

هماهنگی مرزهای کسب و کار-ج  

همه موارد-د  

؟.کدام عبارت صحیح نمی باشد11  

به میزان بوروکراتیک بودن سازمان ، همواره یک حد باالیی برای تالش انسان وجود دارد-الف  

.انعطاف پذیری به انعطاف عمل، خالقیت و احساس ، بستگی دارد-ب  

کارفرمایان خود را با محیط اقتصاد جهانی تطبیق نمی دهند. -ج  

همه موارد-د  

.بیشتر پیشرفت های صورت گرفته با کدام بخش مدیریت منابع انسانی سازگار است؟12  

اجرای آسان و نرم-الف  

جنبه های راهبردی باال-ب  

تغییر و تحول سریع-ج  

همه موارد-د  

سوال گزینه صفحه سوال گزینه صفحه

19 الف 7 1 ب 1

17 د 8 8 الف 2

21 ب 9 2 د 3

22 د 11 8 الف 4

7 ج 11 9 د 5

24 الف 12 13 د 6



فصل دوم

ترین عنصر هر سازمان کدام است؟اصلی-1

د( ساختار سازمانی  ج( مدیران  ب( کارکنان  الف( فرهنگ سازمانی

 کننده تعریف استراتژی است؟کدامیک از جمالت زیر بیان -2

 الف( مجموعه تصمیمات و اقدامات هماهنگ

 گیری کلی حرکت سازمان جهت میل به طرف وضعیت مطلوب ب( جهت

 د( همه موارد ج( تدبیر و طرحی در جهت تهیه و بکارگیری منابع

 سطوح استراتژی برای سازمانهای بزرگ کدامند؟ -3

 د( همه موارد  یج( استراتژی کارکرد ب( استراتژی کسب و کار الف( استراتژی شرکت

 در مدیریت منابع انسانی به کدام استراتژی باید توجه کرد؟ -4

 د( هیچکدام منابع انسانی -ج( کارکردی کارکردی -ب( رقابتی منابع انسانی -الف( رقابتی

 اولین مرحله تدوین استراتژی کدام است؟ -5

 د( هیچکدام اطالعاتج( تجزیه و تحلیل  ب( جمع آوری اطالعات الف( ارزیابی و کنترل

 است. ---------مدیریت استراتژیک یک روش مدیریتی مبتنی بر -6

 د( اطالعات شایستگی ج(  ب( ارتقا الف( رقابت

 شود؟در مدیریت استراتژیک بیشتر بر توسعه چه موردی تأکید می -7

 د( همه موراد ج( منابع انسانی ب( سازمان الف( منابع

 شود؟از موارد زیر از نقشهای شریک تجاری برای بخش منابع انسانی محسوب نمیطبق نظر مورتون کدامیک  -8

 د( محبوبیت نزد مدیران  ج( کارشناس اداری ب( عامل تغییر الف( شریک استراتژیک

 پردازند چیست؟از مهمترین ابعادی که شرکای استراتژیک منابع انسانی به آن می -9

 د( مدیریت بهره وری ج( مدیریت کارکنان  ب( مدیریت کنترل  الف( مدیریت تغییر



 نامند؟هماهنگی داخلی و خارجی در سطوح مختلف استراتژی را چه می -11

 د( هماهنگی استراتژیک ج( هماهنگی کنترل ب( هماهنگی توزیع الف( هماهنگی تولید

 دهد؟کدامیک از موارد زیر روند استراتژیهای منابع انسانی را به ترتیب نشان می -11

 ب( توانایی، نتایج، عملکردی                الف( توانایی، عملکردی، نتایج

 د( نتایج، توانایی، عملکردی             ج( عملکردی، توانایی، نتایج

 کند؟کدام استراتژی روشهای اساسی عمل را مشخص می -12

 د( عملکردی  ج( کنترل  ب( نتایج الف( توانایی

 شود؟ونگی تبدیل استراتژیهای منابع انسانی به فعالیتهای منابع انسانی مطرح میدر کدام استراتژی چگ -13

 د( کارکردی ج( عملکردی ب( توانایی الف( نتایج

 کدام استراتژی برای مشاغل پیچیده و تخصصی در مقاطعی کوتاه و بصورت موقت نیاز است؟ -14

 د( ثانویه  ج( پدرانه ب( متعهدانه  الف( پیمانکارانه

 رود؟کدام استراتژی در مشاغل پیچیده و تخصصی و بطور دایم بکار می -15

 د( پدرانه  ج( ثانویه ب( متعهدانه  الف( پیمانکارانه

 رود؟کدام استراتژی در مشاغل ساده و تکراری که مدیریت شرکت تمایل به نگهداری و ارتقای کارکنان دارد، بکار می -16

 د( ثانویه  پدرانه ج(  ب( متعهدانه الف( پیمانکارانه

کدام استراتژی برای مشاغل ساده و تکراری مناسب است که نیروی کار به میزان کافی در بازار کار بیرون از شرکت مورد نیاز  -17

 است؟

 د( ثانویه  ج( پدرانه ب( متعهدانه  الف( پیمانکارانه

 سازند؟مورد زیر متمرکز می سازمانهای دارای استراتژی رهبری تالشهای خود را بر افزایش کدام -18

 د( هدایت کارکنان  ج( کنترل ب( کارایی  الف( اثربخشی

 سازمانهای دارای استراتژی تمایز بر کدام مورد زیر تمرکز دارند؟ -19

 د( اثربخشی ج( کارایی  ب( رضایت مشتری  الف( نوآوری و بهبود کیفیت



 د؟دهرویکرد اقتضایی کدام استراتژیها را ارائه می -21

د( تمایز، راهبردی ج( کارکردی، تمایز هزینه، تمایز -ب( رهبری هزینه، کارکردی -الف( رهبری

 استراتژی سرباز وفادار ترکیب کدام استراتژیهاست؟ -21

 ب( رهبری هزینه، بازارکار خارج  الف( رهبری هزینه، بازارکار داخل

 د( تمایز، بازارکار خارج   ج( تمایز، بازارکار داخل

 استراتژی پیمانکارانه ترکیب کدام استراتژیهاست؟ -22

 ب(  تمایز، بازارکار خارج            الف( تمایز، بازارکار داخل

 د( رهبری هزینه، بازارکار خارج  ج( رهبری هزینه، بازارکار داخل

 استراتژی نیرویی کار قراردادی ترکیب کدام استراتژیهاست؟ -23

 ب( تمایز، بازارکار خارج  اخلالف( رهبری هزینه، بازارکار د

 د( تمایز، بازارکار داخل  ج( رهبری هزینه، بازارکار خارج

 تأکید استراتژی نیروی کار قراردادی بر چیست؟ -24

 کنندب( بکارگیری کارکنانی که دستمزد باال طلب نمی                 الف( حفظ کارکنان

 تهای تخصصید( کارکنان با مهار     ج( حفظ کارکنان متخصص

 شود؟در کدام استراتژی به نیازهای بلندمدت کارکنان توجه اندکی می -25

 د( نیروی کار قراردادی ج( متخصص متعهد ب( سرباز وفادار الف( پیمانکارانه



ب -18                           ب -1

الف -19   د -2

ب -21  د -3

الف -21  الف-4

 ب -22  ب -5

 ج -23  ج -6

 ب -24  ج -7

 د -25 د -8

الف -9

د -11

ج -11

د -12

الف -13

الف -14

ب -15

ج -16

د -17



 فصل سوم

کدامیک از ویژگی های اساسی فناوری می باشد؟-1

 تغییر و تحول مستمر-الف

 کم هزینه بودن-ب

 استمرار-ج

 پرهزینه بودن-د

ایده جدید با فرصتی مناسب و بازارهای تجاری است؟.نتیجه تالقی یک   ..............-2

 تکنولوژی-الف

 فناوری-ب

 نوآوری-ج

 هیچکدام-د

عواملی که باعث ایجاد نوآوری تکنولوژی می شوند در کدام گزینه آمده است؟-3

 دستیابی به سرعت بیشتر –تامین نیاز و خواست مدیریت  -الف

 دستیابی به عملکرد بهتر –تامین نیاز و خواست مشتریان  -ب

 ضریب اطمینان پایین تر –تامین نیاز و خواست مشتریان  -ج

 دستیابی به سرعت پایین تر –تامین نیاز و خواست مدیریت  -د

 ای از نوآوری تکنولوژی است؟کدام گزینه زیر مجموعه -4

 تدریجی -الف

 جهشی -ب

 نظام فناوری -ج

 هر سه گزینه -د



 باشد؟نوآوری تدریجی میکدام گزینه تعریف  -5

 گیردنوآوری هایی هستند که در آنها جهش تکنولوژی بزرگی صورت نمی -الف

های علمی  و فنی کامال جدیدی هستند که معموال حاصل تحقیقات هدفمند است.ها ایدهاین نوآوری -ب

 شوند.یها که برخی به صورت تدریجی و برخی به طور جهشی متحول مای از فناوریمجموعه -ج

 هیچکدام -د

 باشد؟کدام گزینه تعریف نوآوری جهشی می -6

 گیردنوآوری هایی هستند که در آنها جهش تکنولوژی بزرگی صورت نمی -الف

های علمی  و فنی کامال جدیدی هستند که معموال حاصل تحقیقات هدفمند است.ها ایدهاین نوآوری -ب

 شوند.ورت تدریجی و برخی به طور جهشی متحول میها که برخی به صای از فناوریمجموعه -ج

 هیچکدام -د

 باشد؟کدام گزینه تعریف نوآوری نظام فناوری می -7

 گیردنوآوری هایی هستند که در آنها جهش تکنولوژی بزرگی صورت نمی -الف

است. های علمی  و فنی کامال جدیدی هستند که معموال حاصل تحقیقات هدفمندها ایدهاین نوآوری -ب

 شوند.ها که برخی به صورت تدریجی و برخی به طور جهشی متحول میای از فناوریمجموعه -ج

 هیچکدام -د

 کند؟ها تشریح میکدام دیدگاه سازمان را به عنوان مخزن دانش و شایستگی -8

 دیدگاه مبتنی بر دانش -الف

 دیدگاه مبتنی بر ابتکارات -ب

 دیدگاه مبتنی بر نوآوری -ج

 دیدگاه مبتنی بر توسعه -د



 آموزشگاه دانش اموختگان سلیم      

 دهد؟ی منابع انسانی را نشان میکدام گزینه معیار اقدامات نوآورانه -9

 استخدام -الف

 پرداخت -ب

 موانع ارتقاء و آموزش -ج

 همه موارد -د

دهد؟ی عملکرد را نشان میکدام گزینه معیارهای اقدامات مدیریت منابع انسانی با ابعاد چندگانه -11

 پرداخت -ارزیابی عملکرد -آموزش -کارمندیابی -الف

 پرداخت -آموزش -موانع ارتقاء -استخدام -ب

 کیفیت -استخدام -آموزش -کارمندیابی -ج

 کیفیت -ارزیابی عملکرد -آموزش –چرخش شغلی  -د

 در بازارهای راکد کدام نوع نوآوری کارایی دارد؟ – 11

 نظام فناوری -الف

 نوآوری جهشی -ب

 تدریجینوآوری  -ج

 نوآوری چرخشی -د

 ها و تعامالت منابع انسانی و تغییر و دگرگونی به کدام تعریف اختصاص دارد؟دو بعد تراکنش -12

 مدیریت نوآوری -الف

 نوآوری تکنولوژی -ب

 منابع انسانی الکترونیک -ج

 کسب و کار الکترونیک -د



 آموزشگاه دانش اموختگان سلیم      

 ماتریس منابع انسانی الکترونیک شامل چند بعد است؟ -13

 یک -الف

 دو -ب

 سه -ج

 چهار -د

 ای زیر مجموعه کدام گزینه است؟های کاری میان رشتهگروه -14

 مدیریت تکنولوژی -الف

 مدیریت مالی -ب

 مدیریت منابع انسانی -ج

 آموزش و استخدام -د

 های تکنولوژیکی دارند؟کدام گزینه نقش موثرتری در نوآوری -15

 تحقیق و توسعه -الف

 جدیدمحصوالت  -ب

 رقبا -ج

 تغییر و تحول مستمر -د

هدف کدام نوع از نوآوری رفع نقاط ضعف محصوالت و افزایش کارآیی آنهاست؟ -16

 نوآوری جهشی -الف

 نوآوری تدریجی -ب

 نظام فناوری -ج

 تکنولوژی -د



 دارد؟کدام گزینه بازارهای راکد را به تحرک وا می -17

 نوآوری جهشی -الف

 نوآوری تدریجی -ب

 نظام فناوری -ج

 تکنولوژی -د

 کدام عامل با اقدامات منابع انسانی رابطه دارد؟ -18

 ی سازمانعامل داخلی موجود بودن نیروی کار و عامل سازمانی اندازه -الف

 عامل خارجی موجود بودن نیروی کار -ب

 ی سازمانعامل خارجی موجود بودن نیروی کار و عامل سازمانی اندازه -ج

 ی سازمانسازمانی اندازهعامل  -د

هایی داشته باشند؟دهند، کارکنان آنها باید چه ویژگیهای نوآوری را ایجاد و توسعه میها و فعالیتزمانی که سازمان -19

 پذیریخالقیت و انعطاف -الف

 پذیری ریسک -ب

 دارای تحمل عدم اطمینان و ابهام -ج

 همه موارد -د

 توانند تخصص سازمانی را برای نوآوری توسعه دهند؟ها از چه راهی میسازمان -21

 آموزش -الف

 پژوهش -ب

 ارزیابی -ج

 تحقیق -د
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3ادامه فصل 

تحوالت تکنولوژیکی است . ................. نوآوری تکنولوژیکی -1

الف ( حاصل

ب   ( منشا

 وابستهج    ( 

د    ( علت

.....یکی از ویژگی های اساسی فن آوری  - 2

 مستمر الف ( تغییر و تحول

 ب   ( به روز شدن سازمان

 ج    ( پیشرفت سازمان

د    ( افزایش خالقیت نیروی انسانی



............هدف از نوآوری های تدریجی عبارت است از  -3

 الف ( رفع نقاط ضعف محصوالت و افزایش کارایی

ب   ( رفع نقاط ضعف محصوالت و افزایش بهره وری

 برای سرمایه گذاریج    ( ایجاد فرصت های جدید 

 د    ( افزایش بهره وری و تحرک بازارهای راکد

کدامیک از گزینه های زیر دستیابی نیروی انسانی مناسب در هر سازمان را ممکن می سازد   -4

 الف ( جذب و استخدام کارکنان توانا و شایسته

 ب   ( استفاده از طرح های اجرائی مناسب

 رزیابی کارکنانج    ( اجرای مستمر طرح های ا

 هر سه مورد د    (

ابتکارات و اقدامات نوآوری بیشتر به چه چیزهایی وابسته است -5

 الف ( سرمایه

 ب   ( دانش و تخصص و تعهد کارکنان

 ج    ( محیط

 د    ( بازار

کدام مورد از موارد زیر از عوامل و اقدامات نوآورانه محسوب نمی شود؟ -6

 الف ( استخدام

 ب   ( آموزش

 ( مشارکت کارکنان  ج  

 د    ( پاداش

هنگامی که سازمان ها فعالیت های نوآوری را ایجاد و توسعه می دهند به چه نوع کارکنانی نیاز دارند -7

 الف ( قانونمند

ب   ( منعطف و ریسک پذیر

 ج    ( خالق

 د    ( گزینه ب و ج



را برای نوآوری توسعه دهنداز طریق چه مکانیسمی سازمان ها می توانند تخصص سازمانی  -8

 الف ( استخدام

 ب   ( آموزش

ج    ( ارزیابی عملکرد

 د    ( پرداخت

به چه طریقی می توان انگیزش کارکنان را برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه افزایش داد؟ -9

 الف ( ارزیابی عملکرد

ب   ( پرداخت پاداش

 ج    ( آموزش

د    ( گزینه الف و ب

 فرد گرایی عبارت است از مفهوم -11

 الف ( توجه به ویژگی های فردی بدون در نظر گرفتن سایرین

ب   ( مطرح شدن نیازهای ویژه برای هر یک از کارکنان که ممکن است با نیاز کارکنان دیگر متفاوت باشد

 ج    ( پرداخت پاداش های متفاوت به افراد با توجه به ویژگی های شخصی

 فوق د    ( هر سه مورد

استفاده از اینترنت ممکن است چه کمکی به سازمان ها کند -11

 الف ( توسعه قابلیت های کارکنان

 ب   ( توسعه منابع انسانی

 ج    ( یافتن دانش و مهارت جدید

 د    ( هر سه مورد فوق

تاثیر فن آوری و ارتباطات بر کارکنان در سازمان چیست ؟ -12

 انگیزش کارکنانالف ( وقوع تغییرات اساسی در سطح 

 ب   ( تغییر در محیط سازمان

 ج    ( دسترسی سریع به نوآوری های تکنولوژیکی و علمی

 د    (هرسه مورد
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کلید توسعه و اجرای موفق پروژه چیست ؟-13

الف ( استفاده اثربخش از ارزیابی رسمی

 ب   ( مدیریت منابع انسانی شایسته محور

 ج    ( برنامه ریزی

 مواردد    (همه 

نقش اساسی دارد   ..................برای موفقیت بلندمدت پروژه های مدیریت منابع انسانی شایسته محور   -14

 الف ( ارزیابی رسمی

 ب   ( ارزیابی کلی

ج    ( ارزیابی جمعی

 د    ( موارد الف و ج

آزمون موازی با هم همکاری کدام واحدها در یک سیستم مدیریت عملکرد شایسته محوربه منظورطراحی توسعه و  -15

 میکنند

 الف (واحد طراحی وواحد برنامه ریزی

 ب   ( واحد برنامه ریزی و واحد منابع انسانی

 ج    ( واحد منابع انسانی و واحد بازاریابی

 د    ( هیچکدام

حاصل می شود .............................موفقیت کسب وکار  -16

صت ها وتهدیدهای بیرونیالف ( با هدف گذاری متناسب با فر

 ب   ( با برنامه ریزی

 ج    ( با بازاریابی متناسب با زمان و مکان

 د    ( با ارزیابی های دوره ای

عملگرای معتبر بودن ، متولیان منابع انسانی را مطمئن می سازد که -17

 الف ( با افراد ارتباط برقرار می کنند

هم آن را در عملکرد کسب وکار ارائه دهند ب   ( می توانند هم روابط را ایجاد کنندو

 ج    ( در مورد کسب و کار دارای نقطه نظر هستند

 د    ( هیچ کدام
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کدامیک از موارد زیر در طبقه بندی شایستگی فردی نمی گنجد -18

 الف ( کارکردهای فنی

 ب   ( کارکردهای شخصی

 ج    ( کارکردهای غیرفنی

 د    ( همه موارد

 مفاهیم زیر تعریف شایستگی نیستکدام یک از  -19

الف ( توانایی جمعی  که در خالل کار از خود نشان می دهند

 ب   ( دانشی که در خالل کار از خود نشان می دهند

 ج    ( مهارت که در خالل کار از خود نشان می دهند

 د    ( رفتاری که درخالل کار از خود نشان می دهند

یک پروژه را ............... ارزیابی می کند یک ارزیابی کلی ، نتایج  -21

 الف ( قبل از اجرای پروژه

ب   ( درحین تکمیل پروژه

 ج    ( بعداز تکمیل پروژه

 د    ( همه موارد

پاسخنامه

 د 11سوال  الف 1سوال 

 د 12سوال  الف 2سوال 

الف 13سوال  الف 3سوال 

 د 14سوال  د 4سوال 

 ج 15سوال  ج 5سوال 

الف 16سوال  د 6سوال 

 ب 17سوال  د 7سوال 

 ج 18سوال  ب 8سوال 

الف 19سوال  د 9سوال 

 ج 21سوال  ب 11سوال 



فصل چهارم

 جنبه های شناسایی شایستگی چه می باشد؟ -1

(پرورش و نگهداری4(آموزش و پرورش              3(منابع و آموزش               2(منابع و تجربه                 1

.............. و کاربران نهایی ...................چهارچوب شایستگی غنی تری را توسعه می دهند.-2

(مهارت بیشتر ،متخصص تر4(مهارت بیشتر، کارآزموده تر  3(تجربه بیشتر ، متخصص تر  2(تجربه بیشتر ،کارآزموده تر  1

منظور از تحلیل عملیات چیست؟-3

 ابی منابع و استراتژی های محیط سازمان(ارزی1

 (ارزیابی امکانات و استراتژی محیط خارجی سازمان2

 (ارزیابی منابع و استراتژی محیط خارج سازمان3

 (ارزیابی امکانات و استراتژی محیط خارجی سازمان4

 مفید ترین رویکرد برای قرار دادن کارکرد منابع انسانی در موقعیت رهبری چیست ؟ - 4

 تکنیک های مدیریت منابع انسانی شایسته محور(1

 (ابزار های مدیریت منابع انسانی شایسته محور2

 (طرح های مدیریت منابع انسانی شایسته محور3

 (رویکردهای مدیریت منابع انسانی شایسته محور4

 از موارد زیر می باشد؟ ابزار اولیه مدیریت نیروی کار ،بازبینی و ارزشیابی پیشرفت پروژه و ابالغ آن کدام یک - 5

 (طرح عملی4(طرح بازبینی شده         3(طرح تکنیکی         2(طرح ابزاری         1

 گام اول اجرای مدیریت منابع انسانی شایسته محور کدام است؟ - 6

 (شناسایی اهداف کسب و کار و نیاز مشتریان منابع انسانی1

 (کنکاش و پایش محیطی2

 مشتریان با اهداف پروژه (اطمینان از موافقت3
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 (توسعه یک طرح مدیریت پروژه4

 آغازگر فرایند اجرای رهبری منابع انسانی استراتژیک چیست ؟  - 7

 (پایش محیطی و جریانهای خارج سازمان1

 (کنکاش محیطی و الگو برداری2

منابع انسانی(تعیین اهداف کسب وکار سازمان و اطمینان از ابالغ روشن آن به مشتریان کارکرد 3

 (انجام تحلیل های عملیاتی4

 تحلیل عملیات شامل چه مواردی می باشد ؟  - 8

 (ارزیابی منابع و استراتژی های محیط سازمان1

 (ارزیابی پتانسیل های کارمندی و شرح وظایف2

 (ارزیابی منابع و امکانات محیط  داخلی سازمان3

 (ارزیابی منابع و امکانات محیط خارجی سازمان4

..............فرایند شناسایی و ارزیابی جریانها یا مسائل محیط خارجی سازمان است . - 9

( پایش محیطی4( ارزیابی محیط داخلی سازمان    3( ارزیابی محیط خارجی سازمان     2( تحیلی محیطی     1

منظور از الگو برداری چیست ؟  - 11

 ا مدیریت مشکالترویکردی برزمان حال و گذشته به منظور حل ی (1

کمک به شناسایی راهکارهای شایسته محورنوآورانه  با ارزش بلند برای مشتری منابع انسانی  و سازمان (2

2و  1گزینه  (3

جلوگیری از سرمایه گذاری پر هزینه (4

اهد شد؟سیستم مدیریت عملکردی شایسته محور در چند حوزه و چند سال آز آغاز کار بر روی پروژه اجرا و عملیاتی خو - 11

سال 1حوزه در طول  3تا  1(حد اقل 1

سال 1حوزه در طول 4تا  1( حد اقل 2

سال 2حوزه در طول  5تا   2( حد اقل  3

 سال 2حوزه در طول 4تا   2( حد اقل  4



 سیستم آزمون موازی در چند حوزه و در طول چند سال اجرا و ارزیابی خواهد شد ؟ - 12

 سال 1حوزه در طول  3تا  1(حد اقل 1

 سال 1حوزه در طول 4تا  1( حد اقل 2

 سال1حوزه در طول  5تا  2( حد اقل  3

 سال1حوزه در طول  4تا  2حد اقل  ( 4

 شرایط و عوامل پرهیز کارگزار منابع انسانی از تعهد به تکمیل یک پروژه مدیریت منابع انسانی شایسته محور؟  - 13

 بینهایت گسترش یابد( چهار چوب زمانی بدون توضیح منطقی 1

 (بی میلی مشتری نسبت به پذیرش اصطالحات پروژه2

 (عدم تخصیص منابع ضروری تعریف شده در اجرای پروژه از سوی مشتری3

 (همه موارد4

 الزام اساسی در موفقیت یک پروژه شایستگی کدام است ؟ - 14

 (برنامه ریزی مدیریت پروژه1

 (یک طرح مدیریت پروژه2

 دیریت پروژه( ارزیابی و م3

 ( تحلیل منابع پروژه4

تهیه لیست مشارکت کنندگان و تهیه بسته ای نرم افزاری خاص اطالعات تکمیلی  مربوط به کدام گام از اجرای مدیریت منابع   - 15

 انسانی می شود؟

 ( گام پنجم4( گام سوم   3( گام هفتم   2(گام اول   1
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احتمال اجرای موفق طرح مدیریت پروژه می شود؟ کدام یک از عوامل زیرباعث افزایش - 16

( اطالع درباره اهداف ،خروجی ها ، نتایج   به افراد شرکت کننده1

( اطالع در مورد مراحل اولیه اجرای پروژه از قبل2

( تشکیل یک کانال مشاوره از اشخاص کلیدی3

( همه موارد 4

؟ارزیابی هر پروژه از کدام مرحله آغاز می گردد - 17

( تحلیل منابع انسانی4( کنکاش محیطی   3( ارزیابی   2( برنامه ریزی   1

کلید توسعه و اجرای موفق یک پرژه چیست ؟ - 18

 استفاده از ارزیابی جمعی (1

استفاده ابزاری از  ارزیابی رسمی (2

استفاده اثر بخش از ارزیابی رسمی (3

استفاده اثر بخش از ارزیابی جمعی (4

اساسی  جهت موفقیت های بلند مدت پروژه های مدیریت منابع انسانی؟ارزیابی های  - 19

(ارزیابی ساختاری و تناسبی4(ارزیابی رسمی و ساختاری  3(ارزیابی جمعی و ساختاری  2(ارزیابی رسمی و جمعی   1

 تفاوت مدیریت منابع انسانی شایسته محور و کار محور چیست ؟ - 21

ایسته محور ، مدیریت منابه انسانی کار محور با تغییر همگام می شود.( برعکس مدیریت منابع انسانی ش1

( مدیریت منابع انسانی شایسته محور از ابتدا بر شخص و سپس برنتایج یا خروجی های وی تمرکز دارد.2

( ( مدیریت منابع انسانی شایسته محورنمی تواند شغل های سنتی را تکمیل کند.3

 شایسته محوررویکرد شغل محور دارد.( ( مدیریت منابع انسانی 4

 اهداف رقابتی سازمان چگونه شناسایی می شوند؟ - 21

(از طیق طرح های مدیریتی4( از طریق کنکاش محیطی 3(از طریق ارزیابی بازار 2(از طریق طرح های کسب وکار 1



23002223آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                                                   تلفن :   

 از شایستگی های سازمان می باشد؟ ارتباطات ، مشارکت و تعهد عمیق به کارکردن در مرزهای سازمان جزو کدام یک - 22

 ( سازمانی4( کارمندی    3( فرعی   2( اصلی   1

 شایستگی اصلی کارمند چیست ؟  - 23

 ( خصوصیت کارمند که کمک به شایستگی سازمان می کند.1

 ( شایستگس کارمند هنگامی که با دیگران مقایسه می شود2

 ار کار(توانایی کارمند در ایجاد مزیت رقابتی درباز3

 2و  1( گزینه 4

 هدف از وجود سازمان های دولتی و خیریه چیست؟ - 24

 ( سود آوری ،  نیازهای  اجتماعی1

 ( سود آوری، نیاز هایی که سایر سازمان ها عرضه نمی کنند2

( نیاز های اجتماعی ، نیاز هایی که سایر سازمان ها عرضه نمی کنند3

 ( نیاز های سیاسی ، اجتماعی4

 هدف از ایجاد سیستم مدیریت منابع انسانی چیست؟ - 25

 ( ایجاد و حفظ اطالعات مربوط به شایستگی کار کنان1

 ( دسترسی لحظه ای به اطالعات کارکنان2

 ( به نمایش گذاشتن واضح تخصص های سازمان3

 (همه موارد 4

 اولین گام و اخرین گام در برنامه ریزی منابع انسانی شایسته محور چیست؟ - 26

 ( جلسه با مدیران ارشد ، آزمون موازی نظام برنامه ریزی منابع انسانی1

( جلسه با مدیران عملیاتی و کاربردی ،تعیین و ارزیابی عرضه و تقاضای شایستگی2
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(ایجادطرح  توسعه سیستم، آزمون موازی نظام برنامه ریزی منابع انسانی3

ه و تقاضای شایستگی( ایجادطرح  توسعه سیستم، تعیین و ارزیابی عرض4

 صفحه پاسخ سئوال
1 1 83 
2 2 84 
3 1 85 
4 1 84 
5 4 84 
6 1 84 
7 3 84 
8 1 85 
9 4 85 

11 3 85 
11 3 87 
12 3 78 
13 4 88 
14 2 88 
15 2 88 
16 4 89 
17 1 89 
18 3 91 
19 1 91 
21 2 91 
21 1 91 
22 1 92 
23 4 92 
24 3 94 
25 4 95 
26 3 96 
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 5فصل 

 کدام یک از موارد زیر از دالیل اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی محسوب می شود؟-1

 الف(برنامه ریزی به منظور تامین نیازهای مهارتی

 ب(برنامه ریزی نیروی انسانی و قوانین

 ج(انطباق با تغییرات

 د(همه موارد

 مدیریت استعداد شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟-2

 الف( شناسایی افراد       ب( بکارگیری افراد      ج( مدیریت افراد       د( همه موارد

 کدامیک از موارد زیر از حوزه های مدیریت استعداد محسوب می شود ؟-3

 الف( جذب استعداد        ب( همسوسازی استعداد   ج( نگهداشت استعداد   د( همه موارد

مه ریزی منابع انسانی مدیریت را وادارمی کند آینده دور و نزدیک را ببیندو هماهنگ با دیگر برنامه کدام یک از دالیل اهمیت برنا-4

 های سازمان و شناخت رقبا وقف پذیریی مناسب را پیش بینی کند؟

 الف( برنامه ریزیی به منظور تامین نیروی انسانی          ب( برنامه ریزیی نیروی انسانی و قوانین

 تغییرات                                            ج(هیچکدام انطباق با ج(

 کدام حوزه از مدیریت استعداد شامل موضوع مرتبط با شناخت افرادبامهارت سطح باال می باشد ؟-5

 الف(نگهداشت استعداد    ب( همسوسازی استعداد   ج(جذب استعداد      د(هیج کدام

 امه ریزی نیروی انسانی می باشد؟کدامیک از موارد زیراز علل برن-6

 الف(نیاز آینده کارکنان    ب(وقف دادن با تغییرات   ج(فرصت استخدام یکسان    د(همه موارد
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 ادامه سواالت

، گزینه ج 232ص     .کدام یک از موارد زیر جزو نتایج فعالیتهای توسعه مدیریت مربیگری و هدایت نمی باشد ؟1

 الف( سازمان انعطاف پذیر                                             ب( بیشتر شدن انگیزه کارکنان

 ج( بیشتر شدن هزینه های کارکنان                                  د( شناخت و رفع مسائل

 ، گزینه ب 233ص      . تعریف جامع و اصلی توسعه مدیریت کدام است ؟2

الف( توسعه ابعاد سازمان                                          ب( فرایند پیشرفت مشخص و حرفه ای در هر سطح از مدیران

 ج( توسعه شایستگی و صالحیت کارکنان                   د( فرایند شناخت و رفع مسائل



،  گزینه د   233ص      می باشد؟.  توسعه مدیریت قسمتی از .................  3

 الف( توسعه فردی                                                    ب( توسعه گروهی

 ج( توسعه جامعه                                                        د( توسعه سازمانی

 ،   گزینه الف    233؟       ص  اشد. کدام یک از گزینه های زیر از ابعاد توسعه مدیریت نمی ب4

 الف( تعیین ابعاد کمی و کیفی مدیران                       ب( مهارت های اجتماعی برای مدیریت

 ج( اطالعات ابتکاری مفهومی                                    د( بعد نگرشی در رابطه با شغل و انسانها

 ،  گزینه الف   234ص           ان موفق می باشد ؟. کدام گزینه شامل الزامات مدیر5

 الف( دانش،مهارت،نگرش،شخصیت                       ب( انگیزه،دانش،شخصیت،نگرش

 ج( دانش،مهارت،شخصیت،انگیزه                            د( شخصیت،مهارت،انگیزه،نگرش

 ،  گزینه د     234ص       .کدام گزینه از فنون توسعه مدیریت نمی باشد؟6

 الف( مشاوره گرفتن                                                 ب( برنامه ریزی و تثبیت هدف

 ج( آموزش حساسیت                                                د( فعالیت و همکاری با کارکنان

روز در یک جای متفاوت از محل کار جمع می شوند و کارهایی  7تا  3. در کدام روش از فنون توسعه مدیریت ، مدیران به مدت 7

 ،  گزینه ب   234ص         برای شناخت بهتر خود و دیگران انجام می دهند ؟

 الف( مشاوره گرفتن                                                 ب( آموزش حساسیت

 د( تشکیل جلسه عمومی          ج( تشکیل جلسات حل مسئله بین گروهها        

 ، گزینه الف   234ص . فن مشاوره گرتن در توسعه مدیریت چیست؟      8

 الف( مشورت با یک متخصص بیرون سازمانی              ب( مشورت با کارکنان

 ج( مشورت با مدیر داخلی                                             د( مشورت با مدیر عامل

 ،     کلید ج    237ص             در مربیگری چند عضو اصلی وجود دارد؟ .9

 د( تمام کارکنان                                    1ج(                                2ب(                         3الف( 



 آموزشگاه دانش اموختگان سلیم      

 ،    گزینه ب     237ص . رابطه بین مربی و مدیر چه نوع رابطه ای است؟             11

الف( اجتماعی                   ب( تجاری                     ج( دوطرفه                 د( گروهی

،   گزینه ج      239ص         . برای مربیگری درجه باالیی از .................... نیاز است ؟11

 رازداری                د( مهارتالف( توانمندی              ب( دانش             ج( 

 ،   گزینه الف   241ص         . کدام یک از ویژگی های مربیگری نمی باشد ؟12

 الف( بازخورد توسط یادگیرنده تأکید می شود                ب( به وظایف توجه دارد

ها و عملکرد تمرکز داردج( برای نیازهای کوتاه مدت انجام می شود                      د( روی مهارت 

 ،   گزینه ب    246ص       .کدام گزینه از روش های انتخاب مربی نمی باشد ؟13

 الف( شیمی                   ب( انگیزه                    ج( معرف ها                   د( تجربه

 نه ج، گزی   251ص        . مراحل فرایند مربیگری به ترتیب کدام است ؟14

 الف( تعیین اهداف اولیه/انعقاد قرارداد/سنجش و ارزشیابی/برنامه ریزی عملیات و اجرا/ارزیابی

 ب( تعیین اهداف اولیه/انعقاد قرارداد/برنامه ریزی عملیات و اجرا/سنجش و ارزشیابی/ارزیابی

 /ارزیابیج( انعقاد قرارداد/تعیین اهداف اولیه/سنجش و ارزشیابی/برنامه ریزی عملیات و اجرا

 د( انعقاد قرارداد/سنجش و ارزشیابی/تعیین اهداف اولیه/برنامه ریزی عملیات و اجرا/ارزیابی

 ب 8، گزینه   252ص         . تعلیم خوب مربی بر پایه چه می باشد ؟15

 الف( تالش             ب( داده های خوب             ج(منابع انسانی                    د( انگیزه

، گزینه ج  254ص      . اغلب نقش مربی به عنوان یک عامل ................. می باشد ؟16

 الف( تحکیم                    ب( تشویق                 ج( تسریع                       د( تخریب

 زینه الف، گ   254؟        ص  . کدام یک از گزینه های زیر از منافع ارباب رجوع نمی باشد17

 الف( آزمایش به کمک رفتارهای جدید                             ب( مرور تالش ها

ج( جمع آوری دانش بیشتر                                                 د( جمع آوری ایده های جدید



، گزینه د   254ص       اد می کند ؟. مربی رابطه ای .................. برای کشف ایده ها و رفتارهای جدید ایج18

الف( کمکی                      ب( تشویقی                       ج( دوطرفه                         د( حمایتی

https://telegram.me/embavaramin



