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 بنام خدا
 

 
 

 آزمون كتبي گواهينامه حرفه اي منابع انساني

 ها  پرسشنمونه 
 
 

 :چگونه اتفاق مي افتد) تحت تاثير يك ويژگي خاص فرد قرارگرفتن(اثر هاله اي   – 1سئوال 
 .ويژگي هاي شخصيتي مبهم باشند -الف
 .ويژگي هاي شخصيتي جنبه افراط پيدا كنند   -ب
 .در باره ويژگي هائي قضاوت كند كه تجربه چندان زيادي در آن زمينه ها نداشته باشدشخص مشاهده كننده     -ج
 .هر سه مورد صحيح است  -د
 

 :كداميك از گزينه هاي زير درست نيست – 2سئوال 
 .ندتئوري رهبري مبتني بر موقعيت يك نوع تئوري است كه در آن زيردستان يا پيروان يك رهبر مورد توجه قرار مي گير) الف
 .تئوري مبتني بر موقعيت ،يك نوع تئوري رهبري اقتضايي نيست ) ب
 .نخستين الگوي مديريت اقتضايي به وسيله فرد فيلر ارائه شد) ج
 .فيدلر براين باور بود كه شيوه يا سبك رهبري فرد ،عامل اصلي موفقيت وي در رهبري است) د
 

  مجدد شغل محسوب مي شود؟كداميك از موارد زير از روش هاي طراحي   – 3سئوال 
 چرخش شغلي -الف
 توسعه شغلي  -ب
 غني سازي شغلي  -ج
 هر سه   -د

 
 كداميك از موارد زير جزء ويژگي هاي سازمان يادگيرنده محسوب نمي شود؟   – 4سئوال 

 . ددر اين سازمان يك رؤيا يا تصوير كلي وجود دارد كه همه اعضاء سازمان درباره آن توافق نظر دارن -الف
 . افراد براي حل مسأله يا انجام كارهاي خود به راه هاي قديمي و شيوه هاي استاندارد و متعارف نمي انديشند -ب
افراد بدون هيچ نوع ترسي از انتقاد يا تنبيه  و در تمام سطوح سازماني، چه به صورت افقي و چه به صورت عمودي بـا يكـديگر ارتبـاط     -ج

 . برقرار مي كنند
 . به عنوان جزئي از روابط دروني سازمان به حساب مي آورند را سازمان تمام فرآيندها و روابط متقابل با محيط سازمان اعضاء -د
 

  :در مديريت استراتژيك منابع انساني در سازمان درست تر است » مديران منابع انساني « كدام گزينه در مورد نقش  – 5سئوال 
 . ابع انسانيطراحي و اجراي استراتژي من) الف
 . طراحي و اجراي استراتژي منابع انساني با مشاركت ساير مديران) ب
 . طراحي ، اجرا و نظارت بر استراتژي منابع انساني هماهنگ با استراتژي سازمان) ج
  .طراحي ، اجرا و نظارت بر استراتژي منابع انساني بر اساس خواسته هاي ساير مديران سازمان) د
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  :دام گزينه در برنامه ريزي منابع انساني تأثير مستقيم ندارد ك  – 6سئوال 
 برنامه هاي توسعه بازارهاي سازمان در داخل و خارج كشور) الف
  برنامه هاي تجديد ساختار منابع انساني) ب
  برنامه هاي برون سپاري يا درون سپاري نيروي انساني) ج
 بع انسانيبرنامه هاي افزايش ، كاهش و بهينه سازي منا) د
 

 :كداميك از گزينه هاي زير درست است   – 7سئوال 
روش ارزشيابي شاغل به شيوه رتبه بندي يكي از روش هاي كمي است كه در آن مشاغل از طريق مقايسه، ارزشيابي و ارزش هريـك  ) الف

 .از آنان در مقايسه با شغل ديگر تعيين ميشود
 .شيابي مشاغل نمي باشدروش رتبه بندي اساسا يكي از روشهاي ارز) ب
 .روش رتبه بندي همان روش طبقه بندي ارزشيابي مشاغل است كه در آن مشاغل به طبقات مختلف شغلي تقسيم بندي ميگردد) ج
وه كمي روش مقايسه عوامل است كه پس از مشخص نمـودن عوامـل هـر شـغل ارزش پـولي      يكي از روشهاي ارزشيابي مشاغل به شي) د

 .متناسب با آن شغل مشخص ودرنهايت ارزش هر شغل مشخص مي شود
 

  مهمترين اصل در فرآيند مديريت عملكرد كاركنان چيست؟  – 8سئوال 
 بازخورد دادن  -الف
 گفتگو بين مدير و كارمند -ب
 مربي گري  -ج
 مه ريزيبرنا -د
 
 ؟ براساس مدل فليپس كدام مورد جزو شاخص هاي اثربخشي منابع انساني نيست  – 9سئوال  

 نسبت هزينه هاي منابع انساني به هزينه هاي عملياتي كل  -الف
 نسبت جبران خدمات كل به هزينه هاي عملياتي كل  -ب
 متوسط نمره ارزيابي عملكرد كاركنان -ج
 كاركنان هزينه هاي آموزش به كل -د

 
 ؟ در شركت هايي كه بر دانش پنهان تأكيد دارند كدام استراتژي مديريت دانش مناسب است  – 10سئوال 

 سيستم محور  -الف
 شخصي سازي   -ب
 الف و ب  -ج
 . بستگي به بلوغ سازماني دارد  -د
 

ع حل اختالف منتهي به حكم محكوميت نگردد، چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراج  – 11سئوال 
 :كارفرما مكلف استبراساس قانون كار، 

 ،كندجزء سابقه خدمت كارگر محسوب  توقيف رامدت  -الف
 را بنمايد،مطابق حكم دادگاه جبران ضرر و زيان وارده به كارگر  -ب
 ،مزد و مزاياي وي را پرداخت نمايد -ج
براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل . ماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشدتا زعالوه بر همه موارد فوق،  -د

 .اش پرداخت نمايد پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را بطور علي الحساب به خانواده
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ي اجرائـي كـه تمـام يـا بخشـي از      با كارمندان رسمي و يا ثابت دسـتگاهها  بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري،  – 12سئوال     
 :وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به كدام روش عمل خواهد شد

 .انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر -الف
 .بازخريد سنوات خدمت يا موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال -ب
باشد يا انجام وظيفه در بخش غيردولتي بـه شـكل مـأمور كـه      تي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده ميانتقال به بخش غيردول -ج

 .كند حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي
 .هر يك از روش هاي فوق قابل اجراست –د 
 

 مزد آخرين چه ميزاني از به باشد تحت تكفل درما يا و پدر يا فرزند يا همسر داراى كه اى شده بيمه دستمزد غرامت  – 13سئوال 
 گردد؟ پرداخت مى او روزانه حقوق يا

 چهارم، سه -الف
 نصف، -ب
 دو سوم، -ج
 .مانند ساير بيمه شدگان -د
 



                                                                

٤ 

 
  

 پاسخ هاي صحيح
 

   )د  – 1سئوال 
 ) ب – 2سئوال 
 )د  – 3سئوال 
 )د  – 4سئوال 
 ) ج – 5سئوال 
 ) الف  – 6سئوال 
 ) د  – 7سئوال 
 )ب  – 8سئوال 

 )ج  – 9سئوال  
 )ب  – 10سئوال 
 )د  – 11سئوال 
 )د   – 12سئوال 
 )الف  – 13سئوال 

 
 
 


