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 1 1 52/5 مفاهیم سازمان و مدیریت       اول :    

 5 52/1 2 سیر تکوینی دانش مدیریت         دوم:    

 دوم

 1 2/0 52/5 برنامه ریزی      سوم:     

 1 2/0 2 سازماندهی و کارگزینی     چهارم:  

 1 2/0 52/5 هدایت و سرپرستی      پنجم:    
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 5 52/5  موسسه اقتصادی و هدف های آن       هشتم:
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 4 2  سازمان های دولتی       دهم:   

 3 4  موسسات حسابرسی و سازماندهی آنها   یازدهم:

 50 50 50  جمع بارم
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 مفاهیم، تاریخچه و مکاتب سازمان و مدیریتآشنایی با                 بخش اول
 مفاهیم سازمان و مدیریت فصل اول

 سواالت صحیح و غلط 
 نادرست است؟کدام درست و کدام  -1

         غ الف(در سازمان رسمی روابط نامشخص بین افراد وجود دارد.

 ص ب(در سازمان رسمی قوا عد اداری رعایت می شود.

     غ ج(در سازمان غیر رسمی روابط مشخص بین افراد وجود دارد.

 ص د(سازمان غیر رسمی تابع قوانین و مقررات نیست
 ص یک اداره یا موسسه نمونه ای از سازمان رسمی استهـ( رابطه کاری بین افراد 

 

 سواالت چهار گزینه ای 
   نمی باشد؟کدام مورد سازمان رسمی  -1

 گروه کوهنوردی سازمان د(                             ج ( بانک                                        ب( اداره آموزش وپرورش                                         الف ( مدرسه

 ازدیدگاه جامعه شناسی کدام است ؟)سراسری(« سازمان» تعریف -2

 ب( افرادی با وظایف و مسئولیت ها و اختیارات معین .         .     الف( اجزایی است که هرکدام به سودبقیه عهده دارکارمعینی هستند

 د( وسیله تولیدوتوزیع کاالهاوخدمات جامعه است.              ج( شبکه روابط شخصی واجتماعی بنابرنقشه معین وهدف قبلی.       

 در سازمان رسمی وظایف و اختیارات و شکل ارتباطات هر یک از کارمندان در برگه ای بنام   ........  نوشته می شود. -3

 د( فعالیت های مشترک   ج( روابط منظم                                           شرح وظایف ب(                 الف ( تقسیم کار            

 مفهوم مدیریت کدام مورد است؟ -4

 د( فقط علم است هنر و حرفه استو علم ج(  ب( هنر اداره سازمان است الف( حرفه ای است اکتسابی

 شود؟ می ایجاد معین اهداف برای دهی فرمان خطوط سازمان، بندی تقسیم کدام در -5

 روابط د(              رسمی غیر ج(سازمان                  رسمی سازمان ب(                          سیستم الف(

 است؟ کدام آموخت اجرا و کار هنگام و گرفت فرا آموزش صورت به ترتیب به توان می که را مدیریت از بخشی -6

 علم – علم د( هنر                             – ج(حرفه                   علم – حرفه ب(                حرفه - علم (الف

  است؟ مورد کدام هدف به رسیدن جهت . . . . . . و دهی سازمان ریزی، برنامه در انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر بکارگیری هنر و علم -7

 ریزی د(برنامه                                     ج(روابط                            (مدیریتب                         الف(سازمان

 تنظیم سیاست هاوخط مشی های کلی سازمان به عهده مدیران .................. می باشد.    -8

 د( عملیاتی وعالی                                    ج(عالی                             ب(میانی                                           الف(عملیاتی                    

 شود.گفته می« مدیرکل»یکم سازمان قرار دارندکه امروزه به آنان  در این سطح از مدیریت که از همه باالتر است، مدیران درجه -9

 د( کارکنان صف               ج( مدیریت عملیاتی                                 مدیریت عالیب(                        مدیریت میانیالف( 

 این مدیران به تنظیم سیاست و خط مشی های کلی سازمان اقدام می کنند . -11

 د( مدیریت اداری                   ج( مدیریت عملیاتی                            ب( مدیریت میانی                                  مدیریت عالیالف(     

 سطوح مدیریت از باال به پایین عبارتست از................... -11

 عالی -میانی-عملیاتی( د                عملیاتی–میانی  -عالی( ج                        میانی -عملیاتی -عالی( ب        عملیاتی   -عالی -میانی( الف

  کدام گزینه هرم مدیریت را از پایین به باال بیان می کند؟ -12

 میانی -عملیاتی -د( عالی      عملیاتی           -میانی -ج( عالی              عالی          -عملیاتی-ب( میانی               عالی-میانی-عملیاتیالف(

 تنظیم برنامه های بلندمدت جزء وظایف کدام یک از سطوح مدیریت است؟-13

 د( مدیریت دفاعی         ج( مدیریت عملیاتی                                                  مدیریت عالیب(      الف( مدیریت میانی                   

  شود؟ می خوانده معاون ایران در و اند داده ارایه فکری فعالیت و ای مشاوره خدمات مدیریت، نوع کدام -14

 میانی د(                                          ج(عالی عملیاتی                                    ب(               علمی                         الف(

  نامند؟ می چه سازمان در را مدیریت سطوح -15
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 نمودار د(                                 سازمانی ج(چارت                              مدیریت هرمب(                                    الف(سازمان

 ند.هست اطارتب با واحدهای اجرا واهداف موسسه درسطح مدیران وکارکنانی فعالیت می کنندکه مستقیماًن آ سطوحی ازمدیریت که در -16

 اثربخشی( د                                    عملیاتی (ج                               میانی          ( ب                   عالی                   ( الف

 گیرد؟ می شکل صورت کدام به عالی مدیران ریزی برنامه -17

 مدت کوتاه و غیرعملیاتی د(                         بلندمدت و جامعج(                    بلندمدت و ب(عملیاتی             مدت کوتاه و الف(جامع

  می کنند؟« مدیریت عملیاتی»چه کسانی  -18

 برنامه ریزی های جامع وبلندمدت به عهده آنهاست.    کسانی که الف( 

 بیشتر وقت آنان برای جمع آوری اطالعات وارایه آن برای تصمیم گیری می گذرد.ب(  

 ج( خدمات مشاوره ای ارائه می کنندوفعالیت فکری دارند.

 مستقیماً باواحدهای اجراکننده کار در ارتباط می باشند.کسانی که د( 

 تعریف کدام گزینه است؟«ات جامعه خدم و منابع مادی وانسانی برای تولیدوتوزیع کاالهاترکیب » -19

 د(  مدیریت                       ج( صف                                       ب( ستاد                                                     الف( سازمان  

 

 

 سواالت پاسخ کوتاه و پرکردنی 
 غیر رسمی         سازمان     .شود گفته می ........ معین اختیارات و مسئولیت ها با افراد از ای عده بین اجتماعی نامشخص روابط مجموعه به -1

 سازمان                      جامعه است. ی ارتباط و ترکیب منابع مادی و انسانی برای تولید کاالها و خدمات در................... وسیله-2

 دتولی –مادی  –ارتباط                    سازمان وسیله  ........... و ترکیب منابع.........و انسانی برای .................. کاالهاو خدمات در جامعه است. -3

    دارند. قرار شوند گفته می.........آنان به که سازمان یکم درجه مدیران است باالتر همه از که........ مدیریت سطحدر  -4

 کل مدیر یا رئیس -عالی

 را هنر مدیریت می نامند. آن بخش از مدیریت را که ........علم وآن بخش ............را حرفه وآن بخش ................ -5

 کاربستن اندوخته ها در شرایط گوناگون می شودو جنبه ذاتی دارد که موجب  به -    هنگام اجرا آموخت -       از طریق آموزش فرا گرفت 

 اصول -هدف                   شاخه های مختلف مدیریت از نظر ............متفاوت ولی از نظر .......  مشابه هستند. -6

 مدیریت عملیاتی                کدام سطح مدیریت مستقیماً با واحدهای اجراء اهداف موسسه در ارتباط هستند؟    -7

گردد.    ای به نام ............... نوشته شده و به او ابالغ میدر سازمان رسمی وظایف، اختیارات و شکل ارتباطات هر یک از کارمندان در برگه -8

 شرح وظایف

 

 

 سواالت تشریحی 

    .سازمان راتعریف کنیدوانواع آن رانام ببرید -1

 سازمان رسمی و سازمان غیررسمی  وسیله ارتباط و ترکیب منابع مادی و انسانی برای تولید کاالها و خدمات در جامعه است. سازمان

 .سازمان را از دیدگاه جامعه شناسی تعریف کنید -2

 اجزای یک پدیده که هر کدام به سود بقیه عهده دار کار معینی هستندمجموعه ای از

 .کنید تعریف را سازمان -3

ت دارند لییک رشته روابط منظم و عقالیی که بین عده ای از افراد انسان  که وظایف متعددی را انجام می دهند و برای رسیدن به هدف های مشترکی فعا 

 سازمان گفته می شود.

  .عناصر اصلی تعریف سازمان را بیان کنید -4

 هدف های مشترک  -وظایف متعدد  -تقسیم کار -روابط منظم و عقالیی

 سازمان رسمی را توضیح دهید. -5



                                                                                                                                
 4صفحه     : محمدزادهگردآوریمجموعه سواالت طبقه بندی شده سازمان و مدیریت    

ها و اختیارات معین که با رعایت قواعد اداری برای دستیابی به هدف مشخص با یکدیگر ای افراد با وظایف، مسئولیتبه مجموعه روابط مشخص بین عده

وشته ای بنام شرح وظایف نشود. در سازمان رسمی وظایف، اختیارات و شکل ارتباطات هر یک از کارمندان در برگههمکاری کنند سازمان رسمی گفته می

 شده و به او ابالغ  می گردد.
 

 سازمان غیر رسمی را تعریف کنید؟ -6

که برخالف سازمان رسمی تابع قواعد و مقررات  .شود معین گفته می اختیارات و مسئولیت ها با افراد از ای عده بین و اجتماعی نامشخص روابط مجموعه به

 معینی نیست بلکه اساس آن را روابط دوستانه بین کارمندان شکل می دهد.

 مدیریت را تعریف کنید؟ -7

 کرد. وسسه تعریفعلم و هنر به کارگیری اصول برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل امکانات و فعالیت های افراد برای رسیدن به هدف های خاص م

 مدیریت علم ، هنر یا حرفه است؟ چرا؟ -8

دوخته نبخشی از مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت  و بخش دیگر را می توان هنگام اجرا آموخت)حرفه( بخشی را که موجب  به کار بستن ا

 ها در شرایط گوناگون می شودو جنبه ذاتی دارد هنر است.

 چون ..............مدیریت حرفه است چون ...............مدیریت هنر است چون ...............مدیریت علم است  -9

بخشی را که موجب  به کار بستن اندوخته ها در شرایط گوناگون می شودو  -می توان هنگام اجرا آموخت)حرفه(  -می توان از طریق آموزش فرا گرفت  

 جنبه ذاتی دارد هنر است.

 دهید          توضیح دلخواه به را یکی و برده نام را مانساز در سطوح مدیریت انواع --11

 و پردازند می کلی های سیاست و بلندمدت های تنظیم برنامه به مدیران این که دارد قرار سطح باالترین در مدیریت این عالی: مدیریت سطح -1

 . گویند می هم کارکنان استراتژیک این سطح، مدیران و کارمندان به کنند می کنترل را تر پایین سطوح کارمندان عملکرد

  میانی: مدیریت سطح-2 

 در و نمایند بندی دسته و آوری جمع عملیاتی سطح کارکنان و مدیران از را اطالعات تازه دارند تالش که گویند می هم ستادی کارکنان سطح این به

 .دهند قرار عملیاتی سطوح کارکنان و مدیران اختیار در را عالی مدیران های اجرایی دستورالعمل نیز و بگذارند عالی مدیران اختیار

 را اجرایی دستورالعمل های و هستند ارتباط در مستقیماً موسسات اهداف اجرای با کارکنان و تمامی مدیران سطح این در عملیاتی: مدیریت سطح -3 

 .کنند می عمل آن به کوتاه مدت در گرفته میانی مدیران از

 
 یکی از سطوح مدیریت، سطح مدیریت عالی است بطور کامل توضیح دهید -11

 پایین سطوح کارمندان عملکرد و پردازند می کلی سیاست های و بلندمدت های تنظیم برنامه به مدیران این که دارد قرار سطح باالترین در مدیریت این

 . گویند می هم استراتژیک کارکنان سطح،این  مدیران و کارمندان به کنند می کنترل را تر
 را رسم کنید. سطوح مدیریت در سازمان را نام برده و هرم آن -12

 سطح مدیریت عملیاتی  -سطح مدیریت میانی  -سطح مدیریت عالی 

 سطوح مدیریت

 

 رییس

 معاون

 مسئول

مدیران عالی 

مدیران میانی

مدیران عملیاتی

عالی 

میانی 

عملیاتی 
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 متصدی   واحدهای اجرا 

 
 مهم ترین شاخه های مدیریت درسازمان رانام ببرید؟       -13

 رفتار سازمانی  –بازرگانی آموزشی –مالی  –صنعتی  –دولتی  –عمومی 

 فصل دوم سیر تکوینی دانش سازمان و مدیریت
 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.  -1

 غ  در دوران باستان هیچ راه بهتری برای انجام کارها ارائه نگردیده است.       الف(

  ص مهارتهای فنی مهم ترین مهارت برای  مدیران سطوح عالی نمی باشد.        ب(

  ص در دوران داریوش پادشاه هخامنشیان از روش عدم تمرکز و تقسیم کشور به بیست ایالت استفاده می شد.   ج(

 غ  در مکتب علوم رفتاری که نظریه سنتی سازمان و مدیریت است به کار )شغل( توجه بیشتری شده است.  د(

  ص مهارت های فنی برای مدیران رده باالی سازمان الزم است.    هـ(

 
 

 

 فصل دوم  سواالت چهار گزینه ای
   بودند؟ مدیریت کدام گذار بنیان و بوده زیر اقوام از کدامیک اعتقاد مدیریت اصول دانستن شمول جهان -1

 دهی سازمان – ها مصری ب(                               ای           مشاوره مدیریت – یونانیانالف(

 ای مشاوره مدیریت – ها سومری د(                                                ریزی برنامه مدیریت – ج(بابلی ها

 در قرآن کیست؟« ذوالقرنین»منظور از شخص  -2

 )ع(           د( حضرت عیسی                               کوروش هخامنشیج(  )ع(            ب( حضرت موسی                       الف( داریوش شاه

 خداوند مالک های مدیر را ................. بیان کرده است. -3

 ب( توانایی های جسمی و روانی                 الف( قدرت علمی و توانایی های جسمی                       

 های جسمی و روانی  د( توانایی های قدرت علمی و توانایی                 ج( توانایی های قدرت علمی و روانی                           

  ؟ کرد پیدا رسوخ کشورها سایر وبه شد آغاز کشوری چه توسط و قرنی چه در صنعتی انقالب -4

 انگلیس – ٨١ قرن اواخر د(           انگلیس – ٨١ قرن اوایلج(      فرانسه       – ٨١ قرن اواخر ب(     فرانسه– ٨١ قرن اوایل الف(

 از کیست؟« اقتصاد ماشین درباره»کتاب  -5

 ( چارلز بابیجد                  ج( فردریک تیلور                     ب( رابرت اون                        الف( آدام اسمیت                

 مجموعه ای ازاجزا منظم وبه هم پیوسته که برروی یکدیگر تاثیر متقابل داشته ویک کل را تشکیل میدهد  -6

 سازمان (د                                مکتب      ج(                                       سیستم (ب                 کلیات              (الف

  می داند؟ اداری سازمان ترین قدیمی را مصر اداری سازمان دانشمند کدام -7

 وبر ماکسد(                              تزو ج(سن                                     ب(ریکاردو                  آون الف(رابرت

  است؟ نوشته عنوانی چه به شده صحبت " مدیریت اصول " از آن در که را جنگ رساله اولین " تزو سن "-8

 جنگ هنرد(                  ج(جمهوریت                          رهبری               ب(کنترل                  دهی الف(سازمان

 امری چه سبب اصول این کدام دانشمند درپی یافتن بهترین راه انجام کارکاربرد اصل تخصص وتقسیم کاررادرکارهای تولیدی بیان کرد و -9

 شود ؟ )سراسری( می

 تولید افزایش – آون رابرت ب(                  تولید                         بازدهی افزایش – ریکاردو الف(

 تولید افزایش – اسمیت آدام د(                                                              بازدهی – تزو ج(سن

  ؟ شد آغاز زمانی چه از مالکیت از مدیریت تفکیک -11

 فایول آدام از د( پس                   اسمیت        آدام از ج(پس                             صنعتی انقالبب(        دوم جهانی الف(جنگ

 چه کسی نظریه تقسیم کار را مطرح کرد و به پدر علم اقتصاد معروف است ؟  -11

 تیلورد(                                  رابرت اون  ج(                             چارلز بابیج  ب(                 آدام اسمیتالف(

 افزایش تولید ازطریق پرداخت دستمزدبیشتربرای کاربیشتر وصرفه جویی در زمان مربوط به کدام نظریه می باشد؟ -12

 د(سیستم ها               ج( مدیریت اداری                                           مدیریت علمی الف(بوروکراسی                      ب(

 کدام یک از افراد زیر به پدر مدیریت علمی معروف است ؟ -13
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 وینسلو تیلورد(                            ج( هانری فایول                              ب(  چارلز بابیج                الف(  ماکس وبر

  ؟ است نامی مشهور چه به انسانی روابط مکتب -14

 رفتاری علوم (د                                     ج(کالسیک                                     سیستم ب(                      گرا نظام الف(

 کدام دانشمندبه پدرمدیریت نیروی انسانی معروف است ؟ -15
 د( هانری فایول  ج( فردریک تیلور                                                      (رابرت آونالف( چارلزبابیج                     ب

                                                     های زیر مکتب روابط انسانی گفته می شود؟ به کدام یک از مکتب -16

 د( مدیریت اقتضایی                   ج( مدیریت نظام گرا                ب( کالسیک مدیریت             علوم رفتاری (الف

 مطالعات هاثورن به وسیله صاحب نظران در کدام مکتب  یا نظریه مدیریت انجام پذیرفت؟  -17

 د( نظریه مدیریت اداری           ج( نظریه مدیریت علمی                           انسانی            تب روابط الف ( مکتب کالسیک         ب( مک

   ؟ هستند کسانی چه کامپیوتر پدر و انسانی( نیروی )مدیریت پرسنلی مدیریت پدر ترتیب به -18

 آون رابرت – اسمیت ب(آدام                                       اسمیت آدام – آون الف(رابرت

 آون رابرت – بابیج د(چارلز                                                   بابیج چارلز – آون رابرتج(

  شود؟ می اطالق مدیریت نوع کدام به گرا وظیفه و گرا اصول مدیریت -19

 ( مدیریت ادارید        رفتاری                       مدیریت ج(  علمی                  مدیریت ب(            اقتضایی           مدیریت الف(

 ماهیت کمی دارد. کهریزی و کنترل در مدیریت است ............. یکی از ابزارهای مهم برنامه  -21

 هدفد(                                     هاج( رویه                                بودجهب(                                       الف( قوانین

 تعریف زیر در مورد کدام یک ازخصوصیات و مشخصات  سیستم های اجتماعی است ؟ -21

 ))هر سیستم انرژی دریافت شده را با وسایلی که قبالً تهیه کرده به جریان می اندازد و تغییر شکل می دهد.(( 

   فرآیند) پردازش( (د                                    ج( داده                                      ب( باز خور                           الف(  بازده                    

 شود؟ می انحراف اصالح سبب که دارد نام چه سیستم بقای برای سیستم یک فرایند و ها داده کنترل -22

 ازخورد(ب                           ج(داده                  عملیات ب(جریان الف(بازداده                            

 :از عبارتند ترتیب به سیستم اجزای -23

   ها ستاده – پردازش – بازخورد – محیط– ها داده ب( ها            ستاده – محیط – بازخورد – پردازش – ها داده الف(

 پردازش – محیط – ها ستاده – بازخورد – ها د( داده                 بازخورد – محیط – ها ستاده – پردازش –ها داده ج(

 ................... کند دریافت محیط از را چیزهایی است مجبور خود موجودیت و حیات ادامه برای سیستم هر -24

 عملیات جریان د(                                         ها دادهج(                                         بازخور ب(                                   بازداده الف(

 . باشد . . . . . . . های ویژگی دارای که کند حل را مشکالت تواند می و بود خواهد قدرت دارای سازمانی -25

 بوروکراتیک سازماند(                                        گرا ج(نظام                           کالسیک ب(سازمان           رسمی              الف(سازمان

 کند؟ می تعبیر چه به را بایگانی وبر ماکس  -26

 کنترل د(سیستم                                سازمان   مغز ج(                              نگهداشت و ب(حفظ                     قانون الف(حاکمیت

 دانند؟ می ها مجموعه از متشکل کل یک عنوان به را سازمان که بودند مکتب کدام رهبران از بولدینگ برتالنفی و -27

 اداری د(مدیریت                                ها ج(  کالسیک ها(            )سیستم گرا نظام مدیریت ب(                      علمی الف(مدیریت

 نیز گفته می شود؟ « تئوری بستگی دارد» به این نظریه  -28

  مدیریت اقتضایید(                ج(  نظریه بوروکراسی                        ب(  نظریه سیستم ها           الف(  نظریه نقش مدیری

  است؟ اسالم مبین دین اعتقادی اصول در نقش کدام مانند مدیریت در هدایت نقش -29

 تمدن         د(                    معاد                        ج(                                                نبوت ب(                                الف(توحید

 باشد؟ می فنی – انسانی – ادراکی : ترتیب به ها مهارت اولویت مدیریت سطح کدام در -31

 سرپرستی د(مدیریت               عملیاتی            ج(مدیریت                                 میانی ب(مدیریت              عالی            (مدیریتالف

                      ؟  از درجه اهمیت کمتری برخوردار استسازمان  عالیهای مدیران برای مدیران  کدام یک از مهارت -31

 همه موارد (د                       مهارتهای انسانی (ج                                    فنیمهارتهای  (ب                 مهارتهای ادراکی (الف

  به ترتیب کدام نوع است؟«مدیران عملیاتی »مهارت های ویژه  -32

  ادراکی -انسانی  –فنی د(      انسانی          –ادراکی  –ج(فنی               فنی          –ادراکی  -فنی            ب(انسانی –انسانی –الف( ادراک 

 است ؟  تر های مدیران برای مدیران رده باالی سازمان مهم کدام یک از مهارت -33



                                                                                                                                
 7صفحه     : محمدزادهگردآوریمجموعه سواالت طبقه بندی شده سازمان و مدیریت    

 د( همه موارد              های انسانی ج(  مهارت                       های فنی مهارت ب(           های ادراکی مهارت (الف

 های مدیران میانی به ترتیب کدام یک ازموارد زیر می باشد؟ مهارت -34

 انسانی  –فنی  –ادراکی ( د        ادراکی      –انسانی  –فنی ( ج             فنی         –انسانی  –ادراکی ( ب              فنی -ادراکی -انسانی(الف

 شود؟ می نامیده چه شخصی استنباط و ها مدل قالب در سازمان باالی سطح در گیری تصمیم و تفکر توانایی -35

 ای حرفه د( مهارت                                   ادراکی مهارتج(                                  فنی ب( مهارت                       انسانی الف( مهارت

 است. ........... کار محل در کارکنان استقرار های روش از و بوده ......... کارها کردن ساده های روش از یکی -36

 د(هیچ کدام              مکان و جا طرح  -کار  کار          ج(تقسیم تقسیم -ریزی ب(برنامه     ومکانجا طرح- سنجی حرکتالف(

 کدام است؟)سراسری(«رابرت آون »مدیرازنظرمهمترین مسئولیت  -37

 ب( استانداردکردن کلیه وسایل وابزارکار کار                             آموزش کارکنان وبهبودشرایطالف( 

 تقسیم کار و نظم وعدالت د( تمرکز، ج( انتخاب افراد براساس شایستگی                                       

 صحیح است ؟)سراسری(«سرپرستی چندجانبه »تعریف برای کدام  -38

 دریافت دستوراجرای کار از چندنفرب(                      الف( تقسیم کار و مسئولیت بین کارکنان و مدیر                     

 د( مدیریت چندسازمان                     ج( سرپرستی چندنفر بطورهمزمان                                            

 برای مدیران ضروری بوده است ؟)سراسری( کدام مورد«  خاندان چو کنفوسیوس و»بنابرعقیده -39

 داقت وفادارید( ص                      ج( تفویض اختیار                         ب( اعمال روابط انسانی                      الف( انتخاب افرادشایسته    

 دارند؟)سراسری ( به کدامیک ازمفروضات زیراعتقاد« روابط انسانی»علمای مکتب -41

 ب( استفاده ازروش های مقداری مدیریت              سازمان غیررسمی درون سازمان رسمی –الف( انسانی اجتماعی 

 تکنولوژی د( روابط حاصل از محیط فیزیکی و     فرد                 ج( استعانت از روش های ریاضی و تاثیر روانی گروه ها بر

 کدام است ؟)سراسری( « مدیریت اقتضایی»اعتقادونظریه پردازان  -41

 ب( آنچه مدیرانجام می دهد تابع شرایط موجوداست. الف( استفاده از اندیشه های فردی وگروهی درتصمیم گیری الزم است.               

 د( بین مدیریت وکارکنان روابط عمیق عاطفی وجوددارد.   ج( مسئولیت های هرشغل به صورت مدون برای اجرابه کارکنان ابالغ می شود.   

 کدام یک ازافرادزیر مسئولیت اجرایی دارد؟)سراسری ( -42

 د(  مدیرمیانی                               ( مدیرعملیاتیج                        ب(معاون                              الف( مدیرمالی                      

 )سراسری( نیست؟ کدام گزینه ازویژگی های سازمان های بوروکراتیک -43

 .ان جداباشدب( نباید امورشخصی کارکنان ازامورسازم                              الف( گزینش افرادبراساس شایستگی وصالحیت.            

 د( وجودیک سیستم منظم برای حفظ ونگهداشت سوابق .                                ج( وجودمقررات وقوانین خاص درسازمان.                   

 کدامیک ازمکاتب مدیریت به روابط غیررسمی وهنجارهای گروهی اعتقادداشت؟)سراسری( -44

 (نئوکالسیک )علوم رفتارید(          ج( نظام گرا                                                ب( کالسیک                       الف( بوروکراتیک                 

 ازکیست؟) سراسری(« همواره برای اجرای کارها راه بهتری وجوددارد»جمله  -45

 د( رابرت آون                        فردریک تیلورج(                       ب( کنفوسیوس                          الف( چالزبابیج                   

 مهارت های ضروری کارمدیران عالی سازمان به ترتیب کدامند؟)سراسری ( -46

 ادراکی–انسانی –د( فنی        فنی     -ادراکی  –انی ج( انس      انسانی              –فنی  –ب(انسانی               فنی–انسانی –ادراکی الف( 

 چیست ؟)سراسری(«بوروکراسی»مفهوم  -47

 د( مردم ساالری              ج( کاغذبازی                                                ( دیوان ساالریب                الف( حکومت قانون        

  ام است؟کد« بوروکراسی »مفهوم  -48

 د(  حکومت دفتری                           ( عدم کارآییج                    ب( کاغذبازی                                     الف( مردم ساالری     

 مربوط به کدام نظریه مدیریت است؟)سراسری(«استاندارد کردن کلیه وسایل وابزارکارکنان »اصل  -49

 (  علمید                ب( بوروکراسی یادیوان ساالری              ج( روابط انسانی                       الف( اداری                    

در این کلمه «  Co»وظایف مدیران باعناصر مدیریت مطرح گردیدمفهوم اختصار که توسط لوترگیولیک جهت « POSDCORB»واژه  در -51

  سراسری() چیست؟

 د(  برنامه ریزی             ج( سازمان دهی                                     ب(  کارگزینی                                        ( هماهنگیالف
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 مهمترین مسئولیت مدیرچیست ؟« نظررابرت اون » به -51

 ب( تمرکزتقسیم کارونظم وعدالت                                   الف( انتخاب افرادبراساس شایستگی                        

 آموزش کارکنان وبهبودشرایط کارد(                                     ج( استانداردکردن کلیه وسایل وابزار                     

 به کدامیک ازموارد زیرتوجه داشته است ؟« ماکس وبر» -52

 بررسی وتنظیم ساختار و مسائل تئوریکی.ب(                        الف( نظم وعدالت روحیه یگانگی گروهی .               

  .انسان اقتصادی د( توجه به انسان صرفاً به عنوان                        ج( به کارگرفتن روش حسابداری قیمت تمام شده.     

 درآن ازاصول مدیریت صحبت شده توسط چه فردی به رشته تحریر درآمده است؟«هنرجنگ »اولین رساله جنگ که بانام  -53

 دشاه هخامنشید( کوروش پا                  ج( کنفوسیوس                         ب( ماکس وبر                                               ( سن تزوالف

  کدام پادشاه ایرانی به یکسان بودن روش های اجرای کاردراداره امورکشور اعتقادداشت؟-54

 د(  نادر                                 کوروش ج(             ب( خسروپرویز                               الف( داریوش                

  سیستمی به بنگاه های تولیدچیست؟منظورازدروندادهادرنگرش  -55

 ب( ارائه خدمات به مشتریان دردرون بنگاهها            الف( انجام مقایسه بامعیارهای عملیات درمحیط                       

 واطالعات ازمحیطدریافت موادخام انرژی د(                   ج( پردازش عملیات در درون بنگاه تولیدی                        

 است؟« مکتب روابط انسانی»فروضات کدام یک ازم -56

 انسان اجتماعید(             ج( حاکمیت قانون                            ب(سازمان رسمی                         الف( تمرکز                  

 شد؟کدام موردجزء وظیفه اصلی مدیرمی با« هنری فایول»ازنظر -57

 د(  تصمیم گیری                  ج( کارگزینی                                      برنامه ریزیب(                     الف( ارتباطات             

 ساس شرایط وموقعیت توصیه می کند؟را برا« اداره سازمان ومدیریت»کدام مکتب   -58

 دیریت اقتضایید( م            ج( کالسیک                                  ب( روابط انسانی                     الف( سیستمی                      

  نمی باشد؟در مدیریت  ازاصول بنیادین تیلور کدام مورد -59

 عملی به جای روش های غیرعلمی.انجام امور بارعایت اصول ب(  الف( استاندارد کردن کلیه وسایل وابزارکارکنان.                

 د( صرفه جویی درزمان اجرای کارهاازطریق زمان سنجی ج( توجه به انسان صرفاً به عنوان انسان اقتصادی

 گزینه صحیح کدام است؟ -61

 ب( به مکتب کالسیک سازمان ومدیریت بوروکراسی گفته می شود الف( مدیریت اقتضایی همان مکتب روابط انسانی است

 د( مدیریت علمی ارزش ها وانتظارات کارکنان رابررسی می کند مدیریت نظام گرایعنی بررسی سازمان درقالب سیستمج( 

( دراین کلمه Pوظایف مدیران یاعناصر مدیریت مطرح گردیده  منظوراز ) اختصار ( که توسط لوترگیولیک جهتPOSDCORBدرواژه ) -61

  )سراسری( چیست؟

 د( هماهنگی                          ج( کارگزینی                             ب( سازمان دهی                                           ( برنامه ریزیالف

 است؟«فنی انسانی ادراکی»ه ترتیب ب«کدام افراد سازمان»مدل توزیع مهارتهای -62

 وکیل د(                            ج( مشاور                                  ب( معاون                                الف( رئیس                              

 
 

 سواالت پاسخ کوتاه و جای خالی 
 ها با .................. و مصری ها با................... نشان دادند که از مدیریت اطالع دارند. سومری-1

 ساختن اهرام بزرگ  –اختراع خط 

 تمرکز -عدم تمرکز             .داریوش به ............... و کوروش به .................... در مدیریت اعتقاد داشتند -2

 مرزبان         .نامیدند می .............................. را ایالت هر روایان فرمان ساسانیان دوره در -3

 بایگانی نظام         .آوردند وجود مدیریت...... را به در کنترل اعمال منظور به مسیح از قبل سال هزار پنح در خط اختراع با ها سومری -4

 مدیریت مشارکتی  سوره آل عمران)وامرهم شورا بینهم( مسلمانان را به................. سفارش می کند. 154قرآن کریم در آیه -5

 قرآن  در دین اسالم معتبرترین منبع فرامین اداره و رهبری امور .........................است               -6

 در جدول زیر جاهای خالی را تکمیل کنید: -7

 نوین مدیریت دولتی سنتیمدیریت دولتی  مؤلفه ها                                  رویکرد ها

 قراردادی یا پیمان کاری  مادام العمر استخدام
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 ز یاد بسیار کم  آزادی عمل

 ارتقای سطح بینش ارتقای سطح دانش  تاکید بر آموزش و ارزشیابی

 کنترل          با توجه به اصول عقاید اسالمی واژه معاد را می توان با واژه......که از وظایف مدیر می باشد مقایسه کرد. -8

 تقسیم کار                                                     و ...................... در کارهای تولیدی اعتقاد داشت.آدام اسمیت به اصل تخصص  -9

 چارلز بابیج -ون رابرت آ                        پایه گذار مکتب مدیریت پرسنلی ........................ و پدر کامپیوتر .......................... می باشد. -11

 اسم هر دانشمند را به مکتب  مرتبط با آن  وصل کنید. -11

 نقش مدیری هانری فایول

 علوم رفتاری/ روابط انسانی / نئوکالسیک ماکس وبر
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 در مکتب کالسیک )سنتی سازمان و مدیریت( کدام نظریه های مدیریت مطرح شده اند؟ -33

 بوروکراسی  -مدیریت اداری   –مدیریت علمی 

 فصل دوم  سواالت تشریحی

 »بنویسید؟ بود چه مدیریت مورد در علی)ع( حضرت های توصیه -1

 برقراری روابط انسانی کارا  –               برقراری نظام حقوق و دستمزد مناسب   –      پرهیز از خود محوری  –    چگونگی انتخاب کارگزاران دولت -

 تشویق کارکنان به صداقت و پاکی  –        تقویت روح پژوهش –                          نظام نظارتی سازنده   -

 دادند؟ می آموزش مدیران و مردم به را مدیریتی چگونه اکرم رسول -2

 خود گونه به کنترل و رفتاری اجماعی،  رهبری گیری تصمیم مشارکتی، مدیریت) شورایی سازماندهی و ریزی برنامه الگوی اسالم، (ص) اکرم رسول

 .آوردند در اجرا مرحله به کاربردی گونه به و داده آموزش مردم و مدیران به را کنترلی

 چهارمکتب مهم مدیریت درقرن بیستم رابنویسید.    -3

 نقش مدیری  –نظام گرا  –علوم رفتاری)نئوکالسیک( –کالسیک 

 سه مورد از اصول بنیادین)روش های پیشنهادی(که تیلور به عنوان ویژگی مدیریت عملی مشخص کرده بنویسید -4

 کردن اصول علمی اجرای کارها به جای اعمال روش های غیر علمی رعایت 

 تقسیم عادالنه و هماهنگ کار و مسئولیت بین کارکنان و مدیران

 آموزش و پرورش کارکنان انتخاب دقیق کارکنان براساس شایستگی )با روش علمی(

 کرده است؟تیلور به منظور تحقق بخشیدن اصول بنیادین خود چه روشهایی را پیشنهاد  -5

 استاندارد کردن کلیه وسایل و روشهای کار 
 رواج این عقیده که انسان مانند ماشین بوده و ابزار کار است.

 به کار گرفتن روش حسابداری قیمت تمام شده

 اعمال سرپرستی چندجانبه )براساس تخصص( به جای روش سنتی سرپرستی فردی

 میزان کار )نرخ دستمزد قطعه کاری(به کار گرفتن نظام پرداخت دستمزد براساس 

 صرفه جویی در زمان اجرای کارها از طریق تکنیک های فیزیکی هماهنگ حرکت سنجی و زمان سنجی 

 به پدر مدیریت علمی معروف شد.« تیلور»چرا  -6

 ولی را برای مدیریت بنا نهادچون تیلور برای رسیدن به هدف مدیریت که حداکثرکردن بازده بود به اندازه گیری وسنجش کارپرداخت و اص

 کنید؟ عنوان شود می مواردی چه شامل و کرد گذاری پایه کسی چه را گرایان اصول یا اداری مدیریت نظریه -7

 نظم و عدالت و روحیه یگانگی گروهی  –سلسله مراتب –تمرکز  –انضباط کاری   -سپردن اختیار   -تقسیم کار –هانری فایول 

 وظایف پنجگانه مدیریت را از دیدگاه فایول نام ببرید. را از دیدگاه هانری فایول بنویسید .وظایف اصلی مدیر  -8

 بررسی و کنترل          -هماهنگی -فرماندهی -سازماندهی -ریزیبرنامه

 هدف اصلی دانشمندان مکتب روابط انسانی چیست ؟ -9

ارایی غیرمادی مانندتشویق و احترام نیز برای افزایش ککافی نیست بلکه عوامل اجتماعی و ثابت کنند که برای افزایش تولید تنها عوامل مادی مانندپول

 موثرند.

  .بنویسید را وبر ماکس مدل اساس بر کارآمد اداری سازمان هاى ویژگی های از مورد چهار -11

 سازمان بوروکراتیک دارای قدرت اداری در قالب سلسله مراتب سازمانی است.

 انتخاب افراد وتقسیم کار براساس صالحیت و شایستگی هاست )شایسته ساالری(   

 سازمان بوروکراتیک دارای قواعد و مقررات خاصی است که توسط آن  اداره می شود )حاکمیت قانون (

 امور شخصی کارکنان از امور سازمان جداست و امور سازمان مهم هستند

 یگانی)حفظ و نگهداشت سوابق (منظم و مرتب است.سازمان بوروکراتیک دارای سیستم با

 پردازند؟اندیشمندان مکتب روابط انسانی )نئوکالسیک( به چه موضوعی می -11

ها، انتظارات و هنجارهای گروهی و اجتماعی محیط قرار تأثیر ارزشهای فردی تحتاندیشمندان این مکتب معتقدند که افراد )کارکنان( عالوه بر تفاوت

 و بازده کار آنان به چگونگی برخورد مدیر با شخصیت آنان بستگی دارد.دارند 

      کنید.     تعریف را مسیست - 12
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 به مجموعه ای از اجزای منظم و به هم پیوسته گفته می شود که بر روی یکدیگر تأثیر متقابل داشته و یک کل را تشکیل می دهد.  

  ها ستاده – محیط – بازخورد – پردازش – ها داده مشخصات و اجزای اصلی سیستم های مادی و اجتماعی را نام ببرید.   -13

 را از خصوصیات مهم سیستم هاتعریف کنید.     ها داده -14

 هر سیستمی برای ادامه موجودیت خود مجبور است از محیط خارج انرژی وارد کند 

 را از خصوصیات مهم سیستم هاتعریف کنید.   پردازش  -15

 و باز به محیط باز می گرداند. هر سیستم انرژی دریافت شده را با وسایلی که قبال تهیه کرده به جریان می اندازد و تغییر شکل می دهد   

 بازخورد را تعریف کنید. -16

 ها(، چگونگی پردازش و حتی داده های خود را به طور خود کار کنترل نماید.همواره محصول )ستاده  هر سیستمی برای ادامه بقای خود مجبور است 

 محیط را از خصوصیات مهم سیستم هاتعریف کنید.    -17

   مجموعه عوامل تشکیل دهنده درون سیستم و بیرون سیستم که با اجزای سیستم ارتباط دارند

 را از خصوصیات مهم سیستم هاتعریف کنید.    ها ستاده -18

 داده های سیستم پس از تغییراتی که در آنها داده شد، از سیستم خارج می شود  

  .نفر از دانشمندان آن نظریه را نام ببرید 2را تعریف کرده و  )نظام گرا( نظریه تفکر سیستمی -19

 رتالنفی و بولدینگجهان هستی از مجموعه سیستمهای مختلف شکل گرفته که با یکدیگر در ارتباط متقابل به سر می برند. ب

 بود؟ کسی چه آن گذار پایه بگویید و دهید شرح را بوروکراتیک مدیریت نظریه -21

 وبر ماکس  -  نماید حل را مشکالت که دارد را قدرت این سازمان که داشت عقیده بوروکراتیک، نظریه گذار پایه

 دهید؟ شرح آن را و کنید تعریف را اقتضایی مدیریت -21

 پاره پاره دانش که معتقدند و کنند نفی می را گرایان اصول روشهای نظریه این پردازان نظریه دارد تاکید محیط با آن ارتباط و سیستم بر نظریه این

 دارند وظیفه مدیران یعنی باشد می شرایط تابع دهد انجام می اجرا در مدیر آنچه و داشت انتظار دانش از واحدی دیدگاه توان نمی هیچگاه و است

 های نظریه کردن عقالنی دنبال به و هستند گرا نسبی آنان کنند باشد انتخاب رسیده اثبات به که مشخصی روش و تکنیک یک خاص موقعیت هر برای

 .هستند انسانی روابط

 مورد 4 نمایید؟  مقایسه نوین دولتی مدیریت با را سنتی دولتی مدیریت -22

 نوین دولتی مدیریت سنتی دولتی مدیریت ها مولفه ردیف

 پیمانکاری یا قراردادی العمر مادام استخدام ٨

 اجماعی و رفتاری پدرانه دستور و دستوری گیری تصمیم سبک 2

 صنعتی دموکراسی مراتبی سلسله نظارت و کنترل 3

 خصوصی ملی و دولتی مالکیت 4

 محور شهروند محور تولید استراتژی نوع 5

 جویانه مشارکت و تمرکز عدم بوروکراتیک و متمرکز سازماندهی 6

 زیاد کم بسیار عمل آزادی 7

 بینش سطح ارتقای دانش سطح ارتقای              ارزشیابی و آموزش تاکید ١
 

 بوروکراسی را تعریف کنید؟  -23

 .کار می رودبه معانی مختلفی چون دیوانساالری، عدم کارایی و سازمان های بزرگ اداری که بطور منطقی اداره می شوند به 

 دانشمندان مکتب نئوکالسیک درباره این مکتب چه اعتقادی داشتند؟ -24

نگی به چگو افراد)کارکنان( عالوه بر تفاوت های فردی تحت تأثیر ارزش ها، انتظارات و هنجارهای گروهی و اجتماعی محیط قرار دارندو بازده کار آنان

 برخورد مدیر با شخصیت آنان بستگی دارد.
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 اصول مدیریت نظریه نقش مدیری را نام ببرید. -25

 کنترل  -هدایت  –سازماندهی  –برنامه ریزی 

   نقش های عمده مدیری در نظریه نقش مدیری چیست؟ -26

 تصمیم گیری  –اطالعاتی  –ارتباطی 

    ترین ارزش مورد قبول مدیریت دولتی نوین چیست؟ مهم -27

 عدالت اجتماعی 

 فف اهم وظایف مدیریت است آنها را نام ببرید. واژه پوسدکورب مخ -28

 برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت، هماهنگی، گزارش دهی و بودجه بندی 

 باتوجه به اصول عقاید اسالمی وظایف مدیران چند مورد است؟  -29

 برنامه ریزی، به عنوان مهم ترین اصول، مانند نقش توحید در اصول دین است. 

 به عنوان مشکل ترین اصول نقش مانند نقش نبوت در اصول اعتقادی دین مبین اسالم است.هدایت، 

 کنترل، به عنوان موثرترین اصل نقش مانند نقش معاد در اصول دین است. 

 اصول مدیریت و اصول دین را با هم  مقایسه کنید.  -31

 صول دین است. برنامه ریزی، نقش برنامه ریزی در مدیریت، مانند نقش توحید در ا

 هدایت، نقش هدایت در مدیریت مانند نقش نبوت در اصول اعتقادی دین مبین اسالم است.

 کنترل، نقش کنترل در مدیریت مانند نقش معاد در اصول دین است. 

   ببرید؟       نام راسطوح سه گانه مدیریت  مدیران در های مهارتمهم ترین مهارت های مدیران را بنویسید یا   -31

 ادراکی ج( مهارت         انسانی ب( مهارت  فنی      های الف(مهارت

 مهارتهای مدیران در سطوح سه گانه مدیریت را در قالب شکل با رعایت اولویت بنویسید.   -32

 مدیران عملیاتی مدیران میانی مدیران عالی

 فنی های مهارت انسانی مهارت ادراکی مهارت

 انسانی مهارت ادراکی مهارت انسانی مهارت

 ادراکی مهارت فنی های مهارت فنی های مهارت

 از مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی را توضیح دهید. -33

رپرست ستوانایی حاصل از تخصص، تجربه، آموزش و کارآموزی برای استفاده از فنون و تجهیزات را مهارت حرفه ای می گویند. برای مدیران عملیات و 

 .استالزم 

 از مهارت های مدیریتی، مهارت های انسانی را توضیح دهید. -34

 الزم است. برای کلیه مدیران –توانایی کار با انسان به گونه ای که در افراد، انگیزش الزم برای خوب کارکردن به وجود آید مهارت انسانی گفته می شود 

 هید. از مهارت های مدیریتی، مهارت های ادراکی را توضیح د -35

 های ادراکی گویند. این مهارت برای مدیران رده باالی سازمان مهم است.ها را مهارتهای سازمان در قالب مدلتوانایی تفکر و طراحی فعالیت
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 آشنایی با اصول مدیریت یا وظایف اصلی مدیر بخش دوم

 برنامه ریزی       سوم فصل 
 ؟نمی باشدکدام تعریف از عناصر مهم برنامه ریزی  -1

 الف( برنامه ریزی هدف های مشخصی را که باید به آن ها برسد دنبال می کند.

 ب( برنامه ریزی یک امر آگاهانه است یعنی با تصمیم قبلی آغاز می شود.

 تصمیم گیری می شود.ج( برنامه ریزی جریانی است که بی مقدمه و بدون توجه به گذشته برای آینده 

 د( برنامه ریزی یک جریان است یعنی مجموعه ای از اقدامات مستمر می باشد.

  چه انگیزه ای موجب برنامه ریزی می شود؟ -2

 ون پیش بینید( آشنایی با روش ها و فن         دستیابی به هدفهای معینج(                الف( شناخت وضع موجود           ب( پیش بینی درست آینده

 است؟ مورد کدام مدیریت وظیفه مهم ترین و ترین اساسی  -3

 ریزی برنامهد(                           دهی ج(سازمان                      کنترل و ب(بررسی                  هدایت و ارتباط الف(

 «.استوار استاندیشی ریزی و چارهها بر برنامهبقای دولت»این سخن از کیست؟  -4

 د( افالطون                        حضرت علی )ع(ج(    الف( حضرت موسی )ع(               ب( حضرت محمد )ص(            

 است؟)سراسری(«برنامه ریزی»کدام گزینه جزء محاسن -6

 قبلی آغاز می شود و یک امر آگاهانه است.ب( با تصمیم                  الف( آینده نگری برای هدف های مشخص است.             

 د( هدف های مشخص را دنبال می کند.                    اجرا می نماید.                تصمیمات متخذه را به خوبیج( 

 ؟)سراسری(نیستکدام مورد از محاسن برنامه ریزی -7

 د( کنترل فعالیت موسسه      ج( شناسایی وضع موجود سازمان                    انیبازدهی نیروی انسالف( اجرای تصمیمات متخذه          ب( افزایش 

 کدام است؟)سراسری(« برنامه ریزی کالن»تعریف درست-8

 الف( هماهنگ کردن برنامه های اقتصادی اجتماعی با توجه به نیازها.

 ب( پیش بینی اجرای سلسله اقدامات مربوط به هم در آینده.

 اجتماعی و فرهنگی مشخص در زمان معین.–ج( پیاده کردن هدف های اقتصادی 

 د( تعیین خط مشی ها و معرفی رویه ها و روش های انجام کار.

 هستند؟ مؤثر ریزی برنامه در آمار و ریاضیات چرا -9

 مدیریت بودن بینی پیش د(غیرقابل           محیطی عوامل بینی پیش ج( برای           منابع ب(تخصیص                         شرایط بودن ثابتالف(

 ؟ شود می مرزی منطقه توسعه قالب در صادراتی صنایع ایجاد سبب ریزی نوع برنامه کدام -11

 د(کلیات                                                ج(بخش                        ب(کالن                     ای منطقه ای ناحیه (الف

 نامند؟ می چه را مؤسسه کلی های سیاست -11

 مشی خطد(                                           بودجه ج(                      ب(مدیریت                            هدف الف(تعیین

  اولین مرحله از مراحل برنامه ریزی کدام مورد است؟)سراسری(-12

 شناخت وضع موجودد(         ج( تعیین خط مشی  ها وسیاست ها           ب( تعیین هدف                                   الف( بودجه                   

 ؟نیستکدام مورد از مراحل برنامه ریزی -13

 د( تعیین خط مشی ها)سیاست ها(                        ب( شناخت وضع موجود          ج( تعیین هدف                                             تصمیم گیریالف( 

 تشخیص وضعیت امکانات مادی و منابع انسانی و ... در کدام مرحله از برنامه ریزی مطالعه می شود؟)آزمایشی(-14

 شناخت وضع موجودد(          ج( تعیین روش های اجرایی                     ب( تعیین خط مشی                        الف( تعیین هدف                 

 کدام گزینه سه مرحله اول برنامه ریزی را نشان می دهد؟ -15

 سیاست های کلی         تعیین  -تعیین هدف  -( شناخت وضع موجودب    شناخت وضع موجود تعیین سیاست های کلی           –الف( بودجه 

 شناخت وضع موجود تعیین سیاست های کلی          -د( تعیین هدف      تعیین هدف  بودجه                           -ج( تعیین سیاست های کلی 

 دومین مرحله از مراحل برنامه ریزی کدام مورد است؟ -16
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 د( شناخت وضع موجود         ج( تعیین خط و مشی و سیاست ها                   ب( تعیین هدف                                     الف(  بودجه           

فرعی و بسیار فرعی( به معنی اجرای کدام مرحله برنامه ریزی  -کلی –مشخص نمودن سلسله مراتب هدف های موسسه)اهداف اصلی -17

 است؟)آزمایشی(

 تعیین شرایطب( تعیین خط مشی ها                ج( بودجه                                       د(         وجودشناخت وضع مالف( 

 چه اصطالحی دارد؟« مشخص ساختن جریان عملیات و طریقه دقیق انجام فعالیت ها» -18

 د( تعیین روش های اجرای کار                     رویه های اجرای کارالف( هدف                            ب( خط مشی                          ج( 

 کدام مورد بیانگر هدف سازمان بوده و کارکنان را در رسیدن به آن هدف راهنمایی می کند؟)آزمایشی(-19

 ب( رویه های اجرای کار           ج( شناخت وضع موجود                 د( مقررات و قوانین                     خط مشی هاالف( 

 در ایران؛ اولین برنامه ریزی در سطح کالن در چه سالی انجام پذیرفت؟)سراسری(-21

 ٨36١د(                                              ٨34٨( ج                                 ٨327ب(                                ٨3٨6( الف

 اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در چه سالی به تصویب رسید؟)آزمایشی(-21

 ٨372د(                                            ٨36١( ج                                  ٨362ب(                               ٨35١الف( 

 

 

 

 سواالت پاسخ کوتاه و جای خالی

 باتصمیم قبلی آغاز می شود                گاهانه است یعنی ....................................آبرنامه ریزی یک امر  -1

 های بلندمدت هدف   گردد . ............... تدوین میبرنامه ریزی کالن کشور برای تامین ............... -2

مدت اقتصادی ـ اجتماعی را در جامعه ها سعی دارند هدفهای بلندمدت یا میان ریزی .................... فعالیتی است که در آن دولتبرنامه -3

 برنامه ریزی کالن    پیاده کنند.

 کالن یا ملی و منطقه ای یا ناحیه ای                                                               ............... و  .............انواع برنامه ریزی عبارتند از -4

 کالن         برنامه ریزی در سطح بخش جز برنامه ریزی های ............................... کشور است. -5

 روش ها                       کند.ها را چه چیز مشخص میدی رویهبن نحوه اجرای جدول زمان -6

.............. عبارت است از مجموعه اقداماتی مشتمل بر پیش بینی هدف ها تعیین خط مشی ها رویه ها و روش های انجام کار که بیانگر  -7

 برنامه ریزی  مقررات و آیین نامه های اجرای کار هستند.

 ؟       جنگ جهانی دوماولین برنامه سطح کالن)قبل از اجرا( در ایران چه بوده استدلیل توقف  -8

 برنامه ریزی                          مهمترین اصول مدیریت یا وظیفه مدیر .....................می باشد. -9

 بودجه             کدام یک از مراحل برنامه ریزی بیشترین دقت در امر کنترل را دارد؟  -11

  بودجه بندی برنامه ای    و بودجه بندی برمبنای عملیاتمدل های بودجه بندی پیشرفته کدامند؟          -11

 برنامه ریزی                 کدام یک از وظایف مدیر مانند پلی زمان حال را به آینده مربوط می سازد؟  -12
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 فصل سومسواالت تشریحی 
 )یکی از دو تعریف زیرکافی است(؟ کنید تعریف را ریزی برنامه -1

 کار اجرای های نامه آیین و بیانگر مقررات کارکه انجام روش های و ها رویه ها، مشی خط تعیین اهداف، بینی پیش بر مشتمل اقداماتی که مجموعه -

  هستند.

 رسیدن برای مشخص زمانی دوره در هم به مربوط اقدامات مراتب یک سلسله و شود می مشخص هدف ها جریان، آن در که است آگاهانه جریانی - 

 .گردد می بینی پیش هدف ها به

 کدامند؟ ریزی برنامه انواع -2

  افتد. می اتفاق( طرح و کلیات، بخش (سطح سه در که کالن سطح در ریزی برنامه  -٨

 ای(   ای )ناحیه منطقه در سطح ریزی برنامه  -2

 ریزی کالن )ملّی( چیست؟برنامه -3

های بلندمدت یا میان مدت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مشخصی را در ها سعی دارند هدفریزی کالن هر کشور فعالیتی است که در آن دولتبرنامه

 های معین در جامعه پیاده کنند. زمان

 .نام ببریدریزی کالن )ملی( را سطوح برنامه -4

 طرح و کلیات، بخش   

 )یکی از دو تعریف زیر کافی است( برنامه ریزی منطقه ای را تعریف کنید. -5

 اجتماعی جامعه بانیازها و امکانات محلی صورت می گیرد.  –جریانی است که در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های اقتصادی  -

 ن هدف های توسعه آن منطقه است.ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و طرح های توسعه هر منطقه به منظور تامی  -

 مراحل برنامه ریزی را نام ببرید.     -6

 تعیین سیاست های کلی و خط مشی های برنامه   -3           تعیین هدفهای برنامه     -2شناخت وضع موجود                                         -٨

 تنظیم قوانین و بودجه  -5تنظیم رویه ها و روش های انجام کار                  -4

 ببرید؟        نام را مورد 2 ریزی برنامه محاسن از -7

 بشناسد. را موسسه فرعی و اصلی هدف های ب(            بشناسد.                                    را خود موسسه موجود الف( وضع

 .کند اجرا جهت شخصی در را خود فعالیت های سایر بتواند د(                      باشد. آشنا نگری وآینده بینی پیش فنون و روشها با باید ج(

 مورد( 2اهمیت و ضرورت برنامه ریزی را بیان کنید. ) دالیل  -8

 منابع مادی و انسانی جوامع محدود و نیازهای آنان نامحدود است.

 ریزی امکان پیش بینی و آینده نگری را در محیط در حال تغییر فرد و سازمان فراهم می کند.برنامه 

 برنامه ریزی امکان پیش بینی هدف ها و اقدامات برای رسیدن به هدف ها را فراهم می کند.

 است به طور کامل توضیح دهید. "شناخت وضع موجود"یکی از مراحل برنامه ریزی -9

املی مانند امکانات مادی ، منابع انسانی و نیازهای محیط اجتماعی و اقتصادی ، ارزشها، مسایل و مشکالت مادی وغیر مادی و مقررات الزم است وضعیت عو

 در سازمان کامالً مشخص شود تا بتوان براساس آنها هدف ها را تعیین نمود.

 

 تعیین خط مشی چگونه به مدیران کمک می کند؟    -11

است های کلی موسسه است، موجب می شود که مدیران مختلف وقتی با موقعیت های مشابه برخورد می کنند انتخاب یکسانی داشته خط مشی که همان سی

 باشند.
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 سازمان دهی  چهارمفصل 
 گزینه درست و نادرست را مشخص کنید.

 غ  گزارش وپیشنهاد مقامات پایین به مقامات باالدرسازمان نوعی ارتباط مورب است.          الف(

  ص هدف ارتباط از باال به پایین، ابالغ دستورات مقامات باالتر به زیر دستان است.                      ب(

 غ  ارتباط عمودی بین بعضی از واحدهای اداری هم سطح در جریان است.                                 ج(

  ص وجود دارد.                       ارتباط مورب بین مقاماتی که رابطه گزارش دهی مستقیمی ندارند د(

 غ  سازماندهی فرآیند نتیجه و ماهیت وظایف مدیر است.                                                                      هـ(

  ص در سازمان های افقی جریان ارتباطات سریع است.                                                                و(

  ص فعالیت های این سازمان )صف و ستاد( به طور غیرمستقیم در تأمین هدف های سازمان نقش دارد.   ز(

 غ  طبقه بندی برحسب تخصص را گاهی طبقه بندی برحسب نوع تولید هم می گویند.                ح(
 

 

 
 

 سواالت چهار گزینه ای
  دارد؟ نام چه سازمان اهداف به رسیدن جهت آنها روابط هماهنگی  و افراد به متعدد واختیارات وظایف کردن محول -1

 ریزی برنامه د(                                      ج(برنامه                       دهی سازمان (ب                                      سازمان الف(

 ؟نیستیک از موارد زیر از مراحل تشکیل سازمان کدام -2

 فرادد( برقراری ارتباطات مناسب بین ا                مجوز برای اجرای کارج(          بندی وظایف        ب( تفویض اختیار و مسئولیتالف( تقسیم کار و طبقه

 برای سازمان دهی مراکز نظامی و امور یکسان و مشابه استفاده از کدام طبقه بندی مناسب است؟)سراسری(-3

 د( هدف                      ج( محصول                    ب( عملیات                                                                            تعداد الف(

 را چنین تعریف کرده اند؟)سراسری(«سازماندهی بر مبنای تعداد»-4

 ب( تخصص ها و فعالیت های مشابه در یک بخش جمع می شوند.                                تعدادی افراد که زیر نظر یک مقام کار می کنند.الف( 

 د( وظایف هر واحد با واحد دیگری متفاوت است.                        ج( واحدها بر اساس وظایف محوله تقسیم می شوند.            

 راسری(نمودار زیر سازماندهی بر چه مبنایی را نشان می دهد؟)س-5

 الف( تعداد                         ب( محصول)تولید(     

 (هدف)وظیفهج( منطقه عملیات              د( 

 
 تمرکز کلیه تخصص ها و فعالیت های مشابه در یک بخش جزء کدام نوع سازماندهی به حساب می آید؟)سراسری(-6

 د( تعداد               ج( عملیات                                 ب( محصول                                                        ( وظیفهالف

   وقتی مدیر، واحدهای مختلف سازمان رابراساس وظایف محوله تقسیم کند ازکدام الگوی سازماندهی استفاده کرده است؟ -7

 د(  برمبنای منطقه عملیات                              برمبنای وظیفهالف( برمبنای تعداد                    ب(  برمبنای نوع محصول               ج( 

 سازماندهی اکثر ادارات دولتی براساس کدام مبنا انجام می گیرد؟  -8

 د(منطقه عملیات                       نوع محصول ج(                           ب( تعداد                      وظیفه الف(

 برای چه موسساتی مفید است؟ «ملیاتمنطقه ع»طراحی سازمان بر مبنای-9

 ب( دارای سطوح سازمانی کم باشد.                              ت آنها در منطقه وسیعی گسترده باشد.الف( عملیا

 افراد مستقیماً زیر نظر یک مدیرکار کنند.                          د( دارای سطوح سازمانی زیاد باشد.ج( تعدادی 

 . . . . . . . . . که  است سازمانی )عمودی(  محدود نظارت حیطه با سازمان -11

 . هستند زیادی ستاد واحدهای ب( دارای                                 دارد.                        زیاد مدیران به الف( نیاز

  .است زیاد سازمانی سطوح د( دارای                                                 است. کم سازمانی سطوح ج( دارای

 سازمان با حیطه نظارت وسیع سازمانی است: )سراسری(-11

 سازمانی کم           د( دارای سطوح سازمانی زیاد دارای سطوحج(         ستاد زیادالف( نیازمند مدیران زیاد              ب( دارای واحد های 

عاملمدیر

تدارکات برنامه ریزی

امور تولید امور فروش

امور مالی کارگزینی
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 در سیستم مدیریت چه نام دارد؟)سراسری(«تعداد افرادی که مستقیماً زیر نظر یک مدیر یا سرپرست کار می کنند»-12

 د( سطوح مدیریت                    ج( ستاد تخصصی                             مدیریت          حیطه ب(        الف( افراد ستاد                    

 چیست؟ «حیطه مدیریت»منظوراز  -13

 تعدادافرادی که درسازمان به مدیریت اشتغال دارند. ب(       مدیرانی که درسطح مدیران عالی سازمان انجام وظیفه می نمایند.   الف( تعداد

 د(  وسعت سطوح سازمان می باشد.                                    ج( تعداد افرادی که مستقیماً زیرنظریک مدیرکارمی کنند. 

 تعداد افرادی که مستقیماً زیر نظریک مدیر کار می کنند.......و تعداد طبقه بندی مشاغل درسازمان..........نامیده می شود. -14

  سطوح سازمانی–حیطه نظارت سطوح سازمانی        د(–ج(سطوح سازمانی        حیطه نظارت –حیطه نظارت        ب(حیطه نظارت –الف(سطوح سازمانی 

 چارت سازمانی زیرازنظرحیطه نظارت نشان دهنده چه نوع سازمانی می باشد؟ -15

 

                           (  نظارت وسیعب الف( نظارت بلند     

د(  نظارت  ج( نظارت محدود   

 عمودی

 است؟ نادرستکدام مورد « سازمان افقی»در-16

 د( اعمال کنترل: ضعیف      ج( جریان ارتباطات: سریع                          (  سطوح سازمانی: زیادالف( حیطه نظارت: وسیع             ب

  (سراسری)حیطه نظارت وسیع( می باشد؟)کدام یک از موارد زیر ازمزایای سازمان افقی  -17

 د(مجاری ارتباطات طوالنی ودقیق        ب( اختیارات محدود زیردستان        ج( هماهنگی بهتر وآسان تر               جریان ارتباطات سریعالف( 

 )سراسری( صحیح است ؟« فعالیت های صف»کدام گزینه در مورد -18

 تامین هدف های سازمان نقش دارند.         ب( ماهیت کمکی و مشورتی دارند.الف( به طور غیرمستقیم در 

 د( واحدهای صف راراهنمایی می کنند.                       ج( مستقیماً درتامین هدف های سازمان نقش دارند.      

 ............................ دارند.فعالیت های صف ماهیت .......................... و فعالیت های ستادی ماهیت .. -19

 اجرایی  -د(کمکی        مشورتی                 -ج(کمکی                                کمکی-اجراییعملیاتی         ب( -الف (اجرایی 

 است؟ سازمانی واحد کدام جزء شود می منجر سازمان در خدمات و تولیدکاال به که کارهایی -21

    تولید بخش د(                           ستاد و ج(صف                                             ستاد ب(                      صفالف( 

 که آنها افرادی ........ باشند. درخصوص فعالیت های کارکنان ستادی الزم است -21

  د(متخصصج( متعهد                                                           الف( حقوق دان                    ب( سخت کوش             

 کدام مورد به فعالیت های صف در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی اشتغال دارند؟ -22

 پزشکان بیمارستانهاد(                 ج( طرح وبرنامه                           یقاتی                       الف( پشتیبانی                         ب( تحق

 دهند. حویل میت ................ شامل متخصصانی است که روی برنامه ریزی کلی سازمان کار می کنند و نتیجه کار را به مقامات باالی سازمان -23

  ستاد یاری دهنده د(                       ستاد عمومیج(                           فنی ب( ستاد             الف( ستاد کمکی

 گویند؟ می مشورتی ستاد آنها به و شود می مشورتی نظرات به منجر درنهایت سازمان کدام متخصصان فعالیت -24

 کمکی د( ستاد     دهنده                   یاری ج( ستاد                                     فنی ( ستادب               عمومی الف(ستاد

 متخصص هایی هستند که: )سراسری(« ستاد عمومی»-25

 الف( اکثراً دارای محل سازمانی مشخص هستند.                                  ب( به صورت تمرکزی فعالیت می کنند.

 د( روی برنامه ریزی کلی سازمان کار می کنند.کنترل مدیریت و نگهداری اموال کار می کنند.                  ج( در زمینه

 نیست ؟ کدام مورد ازاصول تفویض اختیار-26

 ب( تفویض اختیارموجب حذف مسئولیت تفویض کننده اختیار می شود                 اختیارات باید متناسب با مسئولیت گیرنده اختیارباشد  الف(

 مقام واگذارکننده )مافوق( صالح بداند اختیارتفویض شده لغو می شود. د(                  چگونگی اجرای کارو وظایف باید روشن شود             ج(

 مدیر قسمتی ازوظایف واختیارات خود به دیگری واگذار کند. ......... یعنی -27

 عدم تمرکزد(                                   تمرکز         ج(                         تفویض اختیارب(                          الف(  قدرت      

  اداری نمی باشد؟کدام مورد جزء انواع عدم تمرکز -28

 د( فنی تخصصی          ج( جغرافیایی                                                                سیاسیب(               الف( سازمانی               

 مبنای ..................سازمانی، تفویض اختیار است.   -29

 د(تمرکز       ج(سازماندهی                                            ب(تقسیم کار                                            عدم تمرکزالف(

.

. مدیر عامل 

کارکنان کارکنان کارکنان کارکنان کارکنان کارکنان کارکنان
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 در سازمان های بزرگ و پیچیده کدام یک از موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد؟ -31

  موارد ب و جج ( تفویض اختیار                                 د(                            ب( عدم تمرکز      الف( تمرکز                          

 کدامند؟)سراسری(«واحدهای سازمانی هماهنگ» -31

 ب( برای رسیدن به هدف های موقتی تشکیل می شوند.      الف( بین گروه های مختلف هماهنگی  می کنند.                       

 د( مدیر را در کار هماهنگ سازی سازمان یاری می دهند.      قسیم کار و طبقه بندی وظایف می کنند.                              ج( ت
 جریان ارسال اطالعات ازطریق یک  شخص به شخص دیگرودرک معانی آن توسط شخص گیرنده را......گویند. -32

 د( اختیار                                ج(  ارسال                                                 ارتباط  ب(              الف(  انتقال                  
 کدام نوع ارتباط برای ابالغ دستورات مقامات باالتر به زیردستان مناسب است؟ -33

 د( ارتباطات افقی        ج( ارتباطات از پایین به باال                            ب( ارتباطات مورب             ارتباطات از باال به پایینالف( 
 انواع ارتباطات در سازمان به چه ترتیبی تقسیم می شوند؟ -34

 هیچ کدام د(           ج( عمودی و مورب                                ب( افقی، عمودی                      عمودی، افقی، موربالف( 
 کدام نوع ارتباط برای سازمان هایی که با روش تفویض اختیار انجام وظیفه می نمایند مناسب است؟)سراسری(-35

 د( عمودی                  ب( افقی و عمودی                       ج( مورب                                                                 افقی الف(
 د؟شو ارتباطات بعضی از واحدهایی که دریک سطح نبوده و رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند جزء کدام یک از ارتباطات محسوب می -36

 (  موربد             ب( عمودی ازباال به پایین              ج( عمودی ازپایین به باال                 الف( افقی                             

  بین ادارات حسابداری وکارگزینی چه نوع ارتباطات سازمانی برقرار است؟ –37

 د( غیررسمی            ج( مورب                                                                          ب( افقی    الف( عمودی                           

 است؟ کدام تولید عامل ترین ومهم ترین ارزش پر -38

 د(کار                          گردش در ج(سرمایه                                    سرمایه ب(                   انسانی نیروی الف(

 کدام است؟)سراسری(« تجزیه شغل»مفهوم-39

 ب( فهرست کامل و جامع از شرایط و ویژگی های هر شغل                عمل جمع آوری، مطالعه، کشف وثبت نکات اساسی سازمانالف(

 د( قرار دادن مشاغل در طبقات و درجات مختلف.        ج( فهرست کامل از شرایط وخصوصیات الزم برای احراز وظایف.      

 یک ازمشاغل سازمان چه نام دارد؟ دراصطالح تخصصی عمل جمع آوری و مطالعه،کشف وثبت نکات اساسی هر -41

 د( کارمندیابی          ج( شرح مشخصات شغل                                           (  تجزیه شغلالف( شرح شغل                        ب

 شرح شغل عبارتست از ......... -41

 قرار دادن مشاغل مشابه در درجات و طبقات مختلف( ب                                 وظایف اصلی هر شغل که سبب تشخیص از سایر مشاغل می شودالف( 

 مرحله مقدماتی استخدام و کارمندیابید(               ان ج( فهرست شرایط و خصوصیات الزم برای احراز وظایف و مسئولیت ها در سازم

  نامند؟ می چه را شغل هر های ویژگی و ازشرایط کاملی نسبتاً و جامع فهرست -42

 شغل شرح د(                           شغل بندی ج(طبقه                        کارشکافی ب(           شغل تحلیل و تجزیه الف(

 عبارت است از :« شرایط احراز شغل»-43

 کارمندیابیب( مراحل مقدماتی استخدام و                            وظایف اصلی هر شغل که سبب تشخیص از سایر مشاغل می شود.الف( 

 قرار دادن مشاغل مشابه در طبقات و درجات مختلف( د              سازمان.ج( فهرست شرایط و خصوصیات الزم برای احراز وظایف و مسئولیت در 
 نامند؟ می چه را سازمان مشاغل از یک هر اساسی نکات ثبت کشف، مطالعه، آوری، جمع عمل -44

 شغل بندی د(طبقه                            شکافی ج(کار                       شغل تحلیل و ب(تجزیه                        شغل الف(شرح

 است؟ هتعریف کدام گزین« عملیات جستجو دربین متقاضیان کارکشف شایسته ترین افراد درتشویق آنان به قبول مسئولیت»جمله  -45

 د( کارمندیابی      ج( انتخاب                                       ب( انتصاب                                       الف( استخدام                       
 است؟ زیر مراحل از یک کدام شامل استخدامی عملیات  -46

 انتقال –انتصاب  – د( انتخاب                انتصاب – ج(کارمندیابی        انتصاب – انتخاب – کارمندیابیب(      انتخاب – الف(کارمندیابی
 به کار گماردن مستخدم در شغل مورد نیاز سازمان را چه می گویند؟ -47

 د(  کارمندیابی                  ج( انتخاب                                                                (  انتصابالف( استخدام                         ب
 دارد. باشد،................نام می مختلف مشاغل روابط و اداری مراتب سلسله دهنده نشان که نموداری  -48

 آماری د(                                 ج(وظایف                                 ب(کارگزینی                                  الف(ساده

 شود. نوع نمودار مانند نمودار وظایف است ولی درچهارگوشه ها عنوان شغل ونام شاغل نوشته می این -49

    گانت د( نمودار            کارگزینیسازمانی ج( نمودار              وظایف      سازمانی  ب(  نمودار                 الف(  نمودار ساده    
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 کند؟ می پیدا بیشتری اهمیت سازمان عملیات توسعه با هم زمان زیر موارد از یک کدام -51

 کار انجام د(روش                                بندی ج(طبقه                  تخصص و کار تقسیمب(                   افراد الف(انتخاب

 پاسخ کوتاه و جای خالی سوال های 

         مبنا انجام می گیرد؟سازماندهی در مراکز نظامی بر اساس کدام  -1

 تعداد مبنای بر سازماندهی

      سازمان از نظر حیطه نظارت به دو دسته ..... و ..... تقسیم می شود.  -2

 سازمان افقی)حیطه نظارت وسیع( سازمان عمودی)حیطه نظارت محدود(

 دستور می گیرند، به این رویه ....... گفته می شود.در برخی سازمان ها که کارکنان، سرپرستان گوناگون داشته و از چند مدیر  -3

 سرپرستی چند جانبه

 صف     .  فعالیت های ............در یک سازمان فعالیت هایی هستند که مستقیماً در تامین هدف های سازمان نقش دارند -4

                 ببرید.نام شونددسته تقسیم می چندستاد از نظر نوع وظایفی که به عهده دارند به  -5

 ستاد فنی   ستاد عمومی، ستاد کمکی و 

      باالی سازمان تحویل می دهند. و نتیجه کار را به مقامات کرده...... شامل متخصصانی است که روی برنامه ریزی کلی سازمان کار  -6
 ستاد عمومی

 به تعداد افرادی که مستقیماً زیر نظر یک فرد یا یک گروه  کار می کنند ......................گفته می شود.  -7

 سازمان صف

 شوند:ستاد از نظر نوع وظایفی که به عهده دارند به سه دسته تقسیم می -8

 ستاد فنی      ....................ستاد عمومی، ستاد کمکی و

 واژه مترادف تفویض اختیار ......................... می باشد.     -9

 واگذاری قسمتی از اختیارات

  منظور از ....................قدرت تصمیم گیری در سازمان فقط در دست فرد یا افراد معدودی قرار دارد .  -11

 تمرکز 

    ص به  شخص دیگر و درک معانی آن توسط شخص گیرنده.....  عبارت است از جریان ارسال اطالعات از یک شخ -11

 ارتباط 

  عملیات استخدامی شامل ..................و انتخاب و انتصاب می شود. -12

 کارمندیابی

    .........................................مرحله مقدماتی استخدام است. -13

 کارمندیابی

   ...........گویند که به صورت آزمایشی یا قطعی صورت می گیرد مورد نیاز سازمان رابه کارگماردن مستخدم در شغل  -14

 انتصاب  

 برای هر عنوان از ستون الف یک تعریف در ستون ب را مشخص کنید. -15

 ب جواب  الف 
 نحوه استفاده از وسایل و تکنولوژی  الف 4 شرح شغل  1

 هر شغلشرایط و ویژگی های  الف 1 شرح مسئولیت 2

 ارتباط هر شغل با مشاغل باالتر  الف 2 شرایط احراز شغل  3

 خصوصیات الزم برای مجری وظایف  الف 3 شرایط کار  4

 

 

 

 

 فصل چهارم  تشریحی های سوال
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 سازماندهی راتعریف کنید؟   -1

 تأمین هدف مشترک سازمانمحول کردن وظایف و اختیارات متعدد به افراد مختلف و هماهنگ کردن روابط آنان در جهت 

 مراحل تشکیل سازمان )سازمان دهی( را بنویسید؟  -2

 برقرای ارتباطات مناسب بین افراد و پست های مختلف)مقام ها( تقسیم کار و طبقه بندی وظایف         

 هماهنگی بین مقام های سازمان به منظورکسب هدف مشترکتفویض اختیار و مسئولیت                    

 است؟  الزم اقداماتی چه کارکنان بین کار مناسب و عادالنه تقسیم برای -3

 .شود بندی طبقه اداره نام به واحدهایی در و شود مشخص سازمان های فعالیت ٨-

 کار محل یا کار زمان مانند شود. مشخص ادارات بندی طبقه مبنای 2-

 گردد. واگذار متخصصان به وظایف عنوان به مختلف فعالیت های و کارها 3-

 شود. داده کارها اجرای برای الزم اختیار یا کار اجرای اجازه 4-

 .شود خواسته کارکنان از کارها اجرای مسئولیت 5-

 دهید؟ شرح به صورت کوتاه و برده نام را سازماندهی در وظایف بندی طبقه مبانی -4
  تعداد: مبنای بر سازماندهی الف(

 .است مرسوم مراکز نظامی در معموالً که دهند می انجام افراد تعداد حسب بر را سازماندهی مدیران روش این در

 وظیفه: مبنای بر ب( سازماندهی

 .شوند می کار به مشغول واحد هر در شان حسب تخصص بر کارکنان و شوند می تقسیم وظایف اساس بر واحدها ابتدا سازماندهی نوع این در 

 محصول )تولید(: نوع مبنای بر سازماندهی ج( 

 افتد. می اتفاق تولیدی واحد تولید نوع براساس سازماندهی این 

 )جغرافیایی(: عملیاتی منطقه مبنای بر سازماندهی د( 

 .گردد تر راحت برای مدیران آن کنترل تا است مناسب وسیع موسسات برای سازماندهی نوع این 

 نمودار سازمانی توضیح دهید؟سازماندهی بر مبنای وظیفه را با رسم  -5

 . شوند می کار به مشغول واحد هر در شان برحسب تخصص کارکنان و شوند می تقسیم وظایف براساس واحدها ابتدا

 
 حیطه مدیریت یا حیطه نظارت را تعریف کنید.  -6

 عبارتست از تعداد افرادی که مستقیماً زیر نظر یک مدیر یا سرپرست کار می کنند.

  می شوند. سازمان ها از نظر حیطه نظارت به چند گروه تقسیم -7

 بافیگونه سازمان دهی دارای سطوح سازمانی کم است مانند کارگاه قالیسازمان با حیطه نظارت وسیع )سازمان افقی( این

 های اداری ایران.مانند اکثر سازمانگونه سازماندهی دارای سطوح سازمانی زیاد است سازمان با حیطه نظارت محدود )سازمان عمودی( این

 دهید؟ توضیح آن را شکل رسم با و ببرید نام را مدیریتی حیطه و سازمانی سطوح -8

 

 

 
 سازمان عمودی: دارای سطوح سازمان زیاد است.  سازمان افقی : دارای سطوح سازمانی کم است. 

 بنویسید.مزایا و معایب سازمان های افقی )حیطه نظارت وسیع( را  -9
 معایب مزایا 

 جریان ارتباط سریع است.  حیطه نظارت وسیع –سازمان افقی 

 روسا مجبورند به زیر دستان اختیار بدهند.

 عمل هماهنگ کردن مشکل است.

 اعمال کنترل ضعیف است. 

 مزایا و معایب سازمان های افقی )حیطه نظارت محدود( را بنویسید. -11

مدیر عامل  

ریزیبرنامه تدارکات  

امور فروش   امور تولید

امور مالی  کارگزینی

مدیرعامل

کارکنان کارکنان کارکنان کارکنان

مدیرعامل
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 معایب مزایا 

 سازمان عمودی 

 حیطه نظارت محدود –

 ارتباطات فقط بین عده ای از کارکنان جریان داردو قابل کنترل است.

 هماهنگی بیشتر است.

 در نتیجه سطوح زیاد هزینه ها زیاد می شود.

 مجاری ارتباطات طوالنی است و کنترل قوی الزم دارد. 

 شخص کنید :  باتوجه به نمودار سازمانی مقابل موارد زیر را م -11

 جریان ارتباطات سریع است  مورد( : .....................1مزایا )     سازمان افقی      نوع سازمان : .....................

 عمل هماهنگ کردن مشکل است.     مورد(  : ..............................................................1معایب)

 فعالیت های صف چه فعالیت هایی هستند؟ بامثال     -12

 فعالیت هایی هستند که مستقیماً در تامین هدف های سازمان نقش دارندمانند فعالیت کارگران در کارخانه یا معلمان در مدرسه

 شود؟ می گفته های فعالیت چه به ستادی فعالیت های -13

 کند می کمک صف های واحد به دارد معینی نقش سازمان های هدف تامین در مستقیم غیر طور به که شود می گفته فعالیت هایی به ستادی فعالیتهای

 ... و مشاوره- تحقیقات – برنامه و طرح واحد مثل کنند کار بهتر بتوانند آنها تا

 ها را برحسب واحدهای صف و ستاد نام ببرید.انواع سازمان -14

 سازمان صف و ستاد                  -سازمان ستاد یا سازمان تخصصی -سازمان صف

 تفاوت صف را با ستاد در سازمان عنوان کنید؟ -15

که اشته بلفعالیت واحدهای صف ماهیت اجرایی دارد و به تولید کاال یا خدمات در سازمان می انجامد  ولی فعالیت های واحدهای ستادی جنبه اجرایی ند

 اهیت کمکی و مشورتی دارد. م

 کمکی )یاری دهنده(  -فنی  -عمومی       انواع ستاد را ازنظر نوع وظیفه نام ببرید؟    -16

 ستاد یاری دهنده )کمکی( را تعریف و بنویسید به چند نوع )دسته( تقسیم می شوند. -17

فعالیت می کنندو اکثراً دارای محل سازمانی مشخص هستند  و به دو دسته دایم و در زمینه های کنترل مدیریت، بودجه عملیاتی و ... به صورت تمرکزی 

 موقت تقسیم می شود.

 نام دیگر ستاد  فنی چیست؟ چرا؟  -18

 چون فعالیت این گونه متخصصان در نهایت منجر به ارایه نظرات مشورتی می شود.  ،ستاد مشورتی

 کنید. تعریف را اختیار تفویض -19

 تی از اختیارات مدیر به فرد یا افراد دیگر را تفویض اختیار می گویند.واگذاری قسم

 دو مورد از اصول تفویض اختیاررابنویسید؟     -21

 تفویض اختیار همواره شامل قسمتی از وظایف است نه همه وظایف 

 جریان تفویض اختیار هر زمان که مقام واگذار کننده صالح بداند لغو می شود.

 کار و وظایف باید روشن شود.چگونگی اجرای 

 منظور از تمرکز و عدم تمرکز چیست توضیح دهید؟ -21

 ی گیرندم منظور از تمرکز این است که قدرت تصمیم گیری در سازمان فقط در دست فرد یا افراد معدودی قرار داردو آن افراد براساس عقاید خود تصمیم

 )خودمحوری( 

 هر گاه در اخذتصمیمات سازمان  دیگران هم مشارکت داشته باشندتصمیم گیری به صورت عدم تمرکز انجام می شود)مدیریت مشارکتی( 

 سیاسی  -       اداری -  اقتصادی                      انواع عدم تمرکز را نام ببرید؟ -22

 فنی تخصصی  –جغرافیایی   -  سازمانی           انواع عدم تمرکز اداری را نام ببرید. -23

  .هماهنگی را تعریف کنید -24

 ای هر سازمان با یکدیگر و به منظور کسب هدفهای مشترک و یکپارچگی سازمانی صورت می گیرد.زمجموعه ای از فعالیتهایی که برای مرتبط ساختن اج

  راتعریف کنید. سازمانی ارتباط -25

 جریان ارسال اطالعات از یک شخص به  شخص دیگر و درک معانی آن توسط شخص گیرنده  را ارتباط می گویند.   

 دهید؟ شرح مختصر طور به و ببرید نام را سازمان در هماهنگی ایجاد راه های – 26
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 کارها: کردن استاندارد طریق از هماهنگی 1-

 .گیرد می صورت معین یک زمان در حدی تا و شکل یک به مختلف هایسازمان  در مشابه فعالیت های حالت این در 

 .داد تغییر را آنان یا و نمود روشن را آینده اقدامات توان می مورد این در مقررات: وضع -2

 کننده:  هماهنگ سازمانی واحدهای ایجاد طریق از هماهنگی -3

 واحدهای این های هزینه بودن زیاد دلیل به ولی آیند می وجود به کارها کردن هماهنگبرای  که هستند موقت و دایم شکل دو به معموالً واحدها این

 .دهند می انجام را کار هماهنگی خود مدیران دایمی، یا موقت

 گروهی: جلسات طریق از هماهنگی4-

 گردد. می با هم واحدها هماهنگی باعث باشد ماهیانه یا و هفتگی صورت به است ممکن که جلسات این 
 

 فرایند ارتباطات را توضیح دهید  -27

وینده گفرآیند کلی ارتباطات شامل پنج عنصر است که هرگاه یکی از عناصر ارتباط حذف شود، جریان ارتباط قطع می شود در فرآیند ارتباطات موثر، 

یام بین خاص آن گونه ارسال نماید که درک و فهم مشترکی از پسعی دارد با گیرنده ارتباط مشترک برقرار نماید و معانی و مفاهیم )پیام( را با وسیله ارتباطی 

 آن دو فراهم گردد.

 بازخورد-گیرنده  –وسیله  –پیام  –گوینده       عناصر ارتباط را نام ببرید. -28

 انواع ارتباطات درسازمان رانام ببرید؟       -29

 پایین اداری و برعکس(ارتباطات عمودی )ارتباط بین مقامات باالی اداری و مقامات  -٨

 ارتباطات افقی )ارتباط بین مقامات هم سطح اداری( -2

 ارتباطات مورب )ارتباط بین مقاماتی که در یک طبقه نیستند( -3

 وظایف مدیریت کارگزینی را نام ببرید؟ سه مورد -31

 احتیاجات نیروی انسانی سازمان برای آینده را برآورد می کند -٨

 یابی و عملیات استخدامی را مشخص می سازدخط مشی کارمند  -2

 به طبقه بندی مشاغل در سازمان و تعیین میزان حقوق و دستمزد عادالنه کارمندان اقدام می کند. -3

 باشناختی که از توان ها و استعدادهای کارکنان بدست می آورد، به تقسیم کار بین آنان و آموزش آنان می پردازد. -4

 با توجه به امکانات و نیازهای سازمان، مزایا و خدمات پرسنلی و رفاهی کارکنان را برنامه ریزی می کند.مدیریت کارگزینی  -5

 در کارکنان سازمان حس تعاون، همکاری و فرآیند خود کنترلی ایجاد می کند. -6

 موجبات افزایش بازده تولید و رضایت شغلی  کارکنان را فراهم می کند. -7

 شغل( کارشکافی چیست؟ منظور از )تجزیه -31

 تجزیه شغل در اصطالح تخصصی، عمل جمع آوری و مطالعه،کشف و ثبت نکات اساسی هر یک از مشاغل سازمان است. 

 شرح شغل را توضیح دهید.  -32

 شرح شغل فهرست جامع و نسبتاً کاملی از شرایط و ویژگی های هر شغل است که از تجزیه شغل ناشی می شود.

 را توضیح دهید. شغل  عنوان -33

 ها و وظایفی که شاغل انجام می دهد به شغل او عنوان داده می شود. معموالً متناسب با فعالیت

 شرح مسئولیت ها را توضیح دهید.  -34

شخص شده و جریان شته باشد مدر این قسمت ارتباط هر شغل با مشاغل باالتر که باید از آنها دستور بگیرد و با مشاغل پایین تر که باید بر کار آنها نظارت دا

 تصمیم گیری روشن می شود.

 مورد 4 بنویسید؟ را شغل احراز شرایط -35

 شغل در عملی تجربه حداقل 2- تخصصی           و آموزشی تحصیالت درجه حداقل ٨-

 ... و جسمانی نیروی قد، سن، مانند فیزیکی خصوصیات 4-روانی                                   و اجتماعی خصوصیات 3-

 .کار اجرای مختلف شرایط و احوال و اوضاع 6-پذیری                                               مسئولیت میزان 5-

 دهید؟ شرح چیست مشاغل بندی طبقه از منظور -36

 .است دسته بندی کردن گروه هایی از مشاغل مشابه و قرار دادن آن مشاغل در طبقات و درجات مختلف

  نمایید. عنوان دارد مرحله چند استخدامی عملیات -37
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 کردن اجتماعی فرآیند 4-انتصاب     3-)گزینش(   انتخاب 2- کارمندیابی ٨-

  .کارمندیابی را تعریف کنید -38

 شود.گفته میترین افراد و تشویق آنان به قبول مسئولیت در سازمان به عملیات جستجو در بین متقاضیان کار و کشف شایسته

 )گزینش( را از عملیات استخدامی توضیح دهید. انتخاب -39

 .شوند انتخاب می افراد ترین شایسته و شود می داده تطبیق شغل مشخصات شرح با متقاضیان خصوصیات مرحله این در 

 انتصاب را تعریف کنید. -41

 گیرد. صورت آزمایشی یا قطعی صورت میکه بهبه کار گماردن مستخدم در شغل مورد نیاز سازمان را انتصاب گویند 

 کردن را توضیح دهید؟ اجتماعی از عملیات استخدامی فرآیند -41

 .گیرد می صورت به وی استخدامی شرایط و تسهیالت مورد در اطالعات دادن و جدید کارمند معرفی منظور به مورد این 

 انواع نمودارهای سازمانی را بنویسید. -42

ستور( و دساده: این نمودار نشانگر سلسله مراتب اداری و روابط مشاغل مختلف است. خطوط بین مشاغل، روابط را نشان می دهد که از باال به پایین )نمودار 

 از پایین به باال )گزارش( گفته می شود.
 نمودار سازمانی وظایف:

 مختصری از وظایف شغل به طور اختصار نوشته می شود.این نمودار مشابه نمودار ساده است ولی در چهارگوشه های آن  

 
 این نمودار عیناً مانند نمودار وظایف است ولی فقط در چهارگوشه ها، عنوان شغل و نام شغل نوشته می شود. نمودار سازمانی کارگزینی:

 ببرید؟ )چهارمورد( نام دارد مرحله چند )گزینش( انتخاب -43

 آزمون های استخدامی -4تنظیم فرم درخواست شغل              - 3مصاحبه مقدماتی        -2                                     پذیرش متقاضی             -٨

 انتصاب درصورت قبولی  -١                   آزمایش های بهداری  -7        تحقیقات محلی -6   مصاحبه استخدامی برای شناخت کامل متقاضی -5 

 مدیر کارگزینی برای اجرای وظیفه کارمندیابی از چه راه های استفاده می کند ؟ -44

یابی و آگهیهای ره کاربرای یافتن شایسته ترین افراد به منابع داخلی مانند استفاده از پرسنل موجود داخل سازمان )از طریق جابجایی(و منابع خارجی مانند ادا

 استخدامی و....  اقدام نماید.
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 غلط -صحیح 

 ص   الف( در سبک رهبری اقتدارگرا )استبدادی( رهبری مدیر نوعاً یک طرفه است. 

 ص                 ب( هدایت و سرپرستی را می توان بخش هنر بودن مدیریت دانست    

 سواالت کامل کردنی و پاسخ کوتاه  

 نیازها .......... بزرگترین عامل انگیزش در افراد است     -1

 نیاز به غذا و پوشاک............. نمونه ای از نیازهای فیزیولوژیک هر انسان هستند.     -2

 نفوذ    ترین نکته در رهبری جهت دادن به اعضاء سازمان از طریق ............... در آنهاست . مهم -3

 مدیر رهبرچنانچه مدیری بتواند زیردستان خودرابامیل ورغبت به کار وادارد به او....................گفته می شود.   -4

 قدرت مرجعیت   توانایی ناشی از قبول رهبر به وسیله پیروان به عنوان الگو و اسوه................................... است.  -5

 نفوذ     در .................... است. تفاوت مدیریت و رهبری -6

 قدرت        توانایی تحمیل اراده فرد بر دیگری چه نام دارد؟ -7

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت چهار گزینه ای

   .می باشد.............یکی ازمهم ترین ودشوارترین اصول مدیریت .. -1

 د(  کنترل وارزشیابی                  (  هدایت وسرپرستیج                      ب(  سازماندهی                      الف(  برنامه ریزی       

 چیست؟ فرد های فعالیت و تحرک و ها تالش ایجاد در اساسی عامل و پویا نیروی -2

 سرپرستی و د(هدایت                          ج(سرپرستی                               ب( انگیزش                الف(هدایت                   

  قراردارد ؟« چه موردی»درتوالی جریان زنجیره ای انگیزش اوبعداز « رضامندی انسان» -3

 د( کشش های انسان یا انگیزش                     یا رفتار     قداماتج( ا              ب(خواسته های انسان                           الف(نیازهای انسان    

 ( نظریه سلسله مراتب نیازها اولین بارتوسط چه کسی مطرح شد؟)سراسری   -4

 د(هرزبرگ                      (فردریک تیلور       ج                             ابراهام مازلوب(                (آدام اسمیت           الف

 است؟ کدام مازلو نیازهای بندی طبقه از طبقه دومین  -5

 خویش شخصیت به مربوط ب(نیازهای                             دلبستگی                      و وابستگی به الف(نیاز

 فیزیولوژیکی د(نیازهای                                                                                ایمنی ج(نیازهای

 چهارمین نیاز از سلسله مراتب نیازکه توسط مازلو مطرح شدکدام مورد است؟)سراسری( -6

 د(ایمنی                      ( خودیابی                    ج               ب(دلبستگی به دیگران                       ت        درومنزل(قالف

 وجود دارد؟« مازلو»شی درنظریه کدام نکته کاربردی وانگیز -7

 ب(هدف رامشخص وعوامل الزم رابرای رسیدن به آن فراهم می کند.                     (انسان رابه انجام دادن رفتارو کارهای خاص وامی دارد.الف

 کند. به هدف های معین ترغیب میدیگران رابه کوشش مشتاقانه جهت رسیدن د(      .(نیازها به ترتیب موجب تحریک انسان ها به حرکت وکار می شوندج

 ازنظرمازلو درسلسله مراتب نیازها باالترین طبقه مربوط به کدام نیازاست ؟ -8

 خت شخصیت خویش (وابستگی ودلبستگی به دیگران               د(  شناج                     ب(  فیزیولوژیکی                ( قدر منزلت                 الف

ازهای ازسلسله مراتب نی« چه طبقه ای »ارتقای درجه کارکنان ودخالت دادن ایشان درتصمیم گیری های سازمان ،منطق بررفع نیازها ی  -9

 برای آنان است ؟« مازلو )ازپایین به باال

 پنجم د(                                                 ارمچه( ج          ب( سوم                                            (دوم                         الف

نیازها خواب وغذا جزءکدام طبقه از به سرپناه، مثل نیاز نیازهای اساسی زندگی هستند واقع از که در ینیازها ازدیدگاه مازلو آن دسته از -11

  می باشند؟

 فیزیولوژیکید( ( ایمنی                        ج ب( قدر منزلت                                                ( وابستگی ودلبستگی       الف
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 نیست؟  کدام موردازنظر سلسله مراتب نیازهای مازلو موجب انگیزش -11

 (به محض این که نیازهای طبقه پایین برآورده شد، نیازطبقه باال جای آن رامی گیرد.الف

 موجوداجتماعی است بنابراین احتیاج داردبه دیگران وابسته باشد.ب(چون انسان 

 ( نیازها به ترتیب موجب تحریک انسان ها نمی شود.ج

 د( نیازهای مرتبه باال تجلی نمی کند مگراین که نیازهای مرتبه پایین تامین شده باشند.

 است؟ کدام مازلو نظریه ایرادهای -12

 شده مازلو بندی طبقه نیازهای ب(محدودبودن                       شده مازلو بندی طبقه نیازهای بودن الف( نامحدود

 ج و ب های گزینهد(  ج( نامحدود بودن خواسته های بشر.                                               

 ) سراسری(کدام است؟« رهبری» مهمترین نکته در  -13

  ب( داشتن مهارت و دانش تخصصی که او را از دیگران متفاوت می سازد.                                                  گیری نزد آنالف( تمرکز اختیارات و تصمیم 

  ( جهت دادن با فعالیت اعضاء از طریق نفوذ در آنهاد                                   ج( دانش تخصصی که او را از دیگران متفاوت می سازد.

 مهم ترین نکته در رهبری چیست؟) سراسری( -14

 (جهت دادن به فعالیت اعضا سازمان ازطریق نفوذ درآنها .ب                                       (ارضاءنیازها وخواسته های معقول کارکنان.        الف

 د(مهارت ودانش خاصی که رهبر را ازدیگران متفاوت می سازد.                                         سازماندهی وکنترل .           –(قدرت برنامه ریزی ج

 تأکید مدیریت و رهبری به ترتیب برچیست؟ -15

 قدرت د(قدرت،              ( نفوذ، نفوذ             ج                       ب( نفوذ، قدرت                                             قدرت، نفوذ(الف

 به کدام مفهوم مدیریتی اشاره دارد؟ « توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت رسیدن به هدف های معین» عبارت  -16

 رهبری د(          ( برنامه ریزی                      ج                  ب(انگیزش                                                        (هدایت                     الف

 چیست؟ در رهبری و مدیریت تفاوت-17

 انگیزش د(                              ج(قدرت                                           نفوذ (ب                      اختیار         تفویض الف(
 ؟ است کدام قدرت تعریف -18

 . کند می پیدا دادن دستور حق مدیران آن موجب به گیرد.                      ب( می سرچشمه ها آیین نامه و ها قانون الف(از

  .دارد سازمانی منشا د(                          دیگران بر خود نظریه و اراده اعمال تواناییج(

 هستند؟ قدرت های رهبری کدام جزء ترتیب به معلم از شاگرد متابعت – خبره افراد از عبادی خاص اعمال پیروی -19

 دانش و مهارت – د(پاداش دانش             و مهارت – مرجعیتج(                  تنبیه – ب(پاداش                  تنبیه – الف(مرجعیت

 درکدام سبک رهبری اختیارات متناسب باوظایف وتوانایی ها بین کارکنان تقسیم می شود ؟  -21

 موکراتیکد( د                      ( استبدادی               ج                 ب( اقتدارگرا                    (آزاد                           الف

 )سراسری( «.برای پیروان مشخص وعوامل الزم برای رسیدن به هدف فراهم می گردد هدف»درکدام شیوه رهبری  -21

 د(دموکراتیک               (استبدادی                       ج               ب(اقتدارگرا                                                  (آزادالف

 یک طرفه بوده وقدرتش ازمنابع قانون، زور، تهدیدوتنبیه ناشی می شود.  سبک رهبری .................. نوعاً  -22

 د( هیچ کدام                  ج(آزاد                                      ب(دموکراتیک                                          الف(استبدادی

 در کدام شیوه رهبری مدیر برای پیروان خود یک هدف مشخص و  ابزار الزم برای رسیدن به آن هدف را فراهم می کند؟  -23

 د( هرسه مورد               ج( رهبری استبدادی               ب( رهبری دموکراتیک                              الف( رهبری آزاد

 دارد؟ را کارکنان برای کاربرد بیشترین کرده تحصیل افراد رهبری، شیوه کدام در -24

 د(استبدادی          ج( اقتدارگرا                                                            ب(آزاد                       (دموکراتیکالف

 اسری(درکدام شیوه رهبری، هنگام تصمیم گیری با کارکنان مشورت می شود؟)سر -25

 دموکراتیکد(           (اقتدارگرا                         ج         ب(آزادو دموکراتیک                 (آزاد                         الف

 
 فصل پنجمسواالت تشریحی 

 انگیزش را تعریف کنید؟ -1

 کار خاصی وادار می کند. به حالتی درونی در انسان گفته می شود که او را به انجام دادن رفتار و
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 جریان زنجیره ای انگیزش را ترسیم نمایید  -2

 

ی
ناکام

 

      

 
 موجب 

 

 

 

 طبقه بندی نیازها بر اساس نظریه مازلو را به ترتیب بنویسید.-3

 نیازهای وابستگی و دلبستگی به دیگران  -3نیازهای ایمنی )امنیت(        -2   نیازهای فیزیولوژیکی )جسمانی(                        -٨

  نیازهای مربوط به شناخت شخصیت خویش )خود یابی(  -5نیازهای قدر و منزلت )نیاز به حرمت و احترام(       -4

 مازلو چیست؟  کاربردی و انگیزشی در نظریه نکته -4

 نیازها به ترتیب موجب تحریک انسان ها به حرکت و کار می شود.

 منظور از خودیابی یا نیازهای شخصیتی در نظریه مازلو را بیان کنید؟ -5

سعی دارند با حداکثر توان خود در راه دستیابی به هدف های مرحله ای است که نیازهای اولیه رفع گردیده و شخصیت افراد تکامل یافته است و افراد 

 سازمان فعالیت کنند و خود را مطرح سازند.
 

 در مورد اهمیت انگیزش، دانشمندان رفتار سازمانی چه اعتقادی دارند؟ -6

 عملکرد شغلی فرد عالوه بر انگیزش به توانایی فرد و آمادگی محیط بستگی دارد.

 بر اساس نظریه مازلو را در قالب سلسله مراتب ترسیم کرده و اولین طبقه آن را توضیح دهید.طبقه بندی نیازها  -7

 
 نیازهای طبقه اول)جسمانی( در واقع نیازهای اساسی برای ادامه زندگی هستند مانند غذا، پوشاک و سرپناه

 دهید؟ توضیح نظریه مازلو اساس بر را سازمان در نیازها کاربرد چگونگی -8

 ددارد که انسان دارای پنج طبقه نیاز است که هر کدام در موقعیت خودش )زمانی که مرحله قبل برآورده شده باشد( می تواند محرک رفتار باش اعتقاد مازلو

  و در انسان ایجاد انگیزش نماید.

 رهبری سازمانی راتعریف کنید؟      -9

 به هدف های معینتوانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت رسیدن 

 تفاوت مدیریت و رهبری چیست؟ -11

 تأکید رهبری بیشتر بر نفوذ است.و  کندمدیریت بیشتر از قدرت استفاده میزیرا   تفاوت مدیریت و رهبری در نفوذاست

 های رهبری را نام ببرید.سبک -11

 ری آزاد.   سبک رهب -سبک رهبری دموکراتیک مدیر -سبک رهبری استبدادی )اقتدارگرا( مدیر

 ببرید.  نام را یرمد مبانی قدرت رهبری -12

 قانونی  -5مهارت یا دانش تخصصی     -4مرجعیت    -3تنبیه     -2پاداش     -٨ 

 از مبانی قدرت رهبری قدرت قانونی را تعریف کنید. -13
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 نماید و زیردستان را ملزم به پذیرش این تأثیر می نماید.توانایی ناشی از قانون است که به مدیر حق تأثیرگذاری بر زیردستان را واگذار می 

 از مبانی قدرت رهبری قدرت مرجعیت را تعریف کنید. -14

 مانند پیروی خاص عبادی و یا عملی از افراد خبره  -توانایی ناشی از قبول رهبر به عنوان اسوه و الگو)مرجع ایده آل( به وسیله پیروان 

 قدرت مهارت یا دانش تخصصی  را تعریف کنید.از مبانی قدرت رهبری  -15

 گرد از معلم. اقدرتی است که برمبنای آن پیروان قبول دارند رهبر دارای مهارت یا دانش تخصصی است که او را از دیگران متفاوت می سازد مانند متابعت ش

 . یکی از شیوه های رهبری )) سبک رهبری استبدادی )اقتدارگرا(( است توضیح دهید -16

نون، زور، ابع قامدیر شخصی است که دستور می دهد و اختیارات و تصمیم گیری در نزد وی متمرکز است  در این سبک رهبری مدیریت یکطرفه بوده و قدرتش از من

 تهدید و تنبیه ناشی می شود. مانند قدرت قاضی در دادگاه
 

 از سبک های رهبری، سبک رهبری دموکراتیک را توضیح دهید؟ -17

 دیران به عالیق و استعدادهای کارکنان خود واقف بوده و به آنها اجازه می دهد درباره فعالیتها و وظایف شغلی شخصاً تصمیم بگیرند.م

او را  د،ای موجومدیر در هنگام تصمیم گیری با کارکنان مشورت می کند و از آنان می خواهد با اظهار نظرهای خود به انتخاب راه کار شایسته از بین راه ه

 یاری دهند. این سبک در سازمان های با کارکنان تحصیل کرده کاربرد دارد . مانند مدارس و دانشگاه ها
 

 از سبک های رهبری سبک رهبری آزاد را توضیح دهید؟ -18

ر ا با کنترل کمتر آزاد می گذارد. دمدیر برای پیروان خود یک هدف را مشخص می کند و ابزار الزم برای رسیدن به هدف را فراهم می کند و سپس افراد ر

ند ناین سبک رهبری مدیر فقط نقش هماهنگ کننده و راهنما را ایفا می کند. این سبک برای مدیران جوامع دارای سطح فرهنگ باال مناسب است. ما

 تحقیقات آزمایشگاهی و تیم کوهنوردی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل ششم   کنترل

 گویند. ...... را پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شودفعالیتی که ضمن آن عملیات  -1

 د(  انگیزش                 ج(   رهبری                                     ب(  هدایت                                              کنترلالف(  
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  است؟ برنامه نوع از ماهیتاً کنترل کدام -2

 کنترل خاص  د(   عملیات      حین در ج(کنترل             عملیات از بعد کنترل ب(             عملیات از قبل کنترل الف(

 به کدامیک ازموارد زیرمی توان دست یافت ؟)سراسری(«روش بودجه بندی »بااستفاده از -3

 نحوه عملکرد واحدهای تولید یا فروش رامقایسه کرد.الف( برای حل مشکالت سازمانی تصمیمات الزم اتخاذ نمود.         ب( 

 د(  میزان موفقیت دربرنامه ها رامشخص کرد.ج( عملیات تولیدرا برنامه ریزی وکنترل نمود.                                  

  محسوب می شود؟) سراسری(«روش های مقداری درمدیریت »کدام روش برنامه ریزی از -4

𝐹𝐶 (  الف

𝑃+𝑉𝐶
 ب(                            

𝑃

𝑉𝐶−𝐹𝐶
 ج(                               

𝐹𝐶

𝑝−𝑉𝐶
𝑝د(                           

𝑉𝐶+𝐹𝐶
 

 درروش کنترل ازطریق تجزیه وتحلیل، نقطه سربه سرنقطه ای است که درآن ....... .  -5

 ب( درآمدکل به حداکثربرسد                      .              درآمدکل مساوی هزینه کل استالف( 

 ج( هزینه به حداقل برسد                                                            د(  بهترین میزان تولیدمشخص می شود.

  نقطه سربه سرنقطه ای است که .............  -6

  درآن نقطه سازمان نه سود دارد ونه زیانالف( می توان بودجه سازمان رامشخص نمود.                           ب( 

 ج( سود به حداکثر می رسد                                                       د(  هزینه ثابت ومتغیر باهم مساوی می شود.

 وع کنترل مربوط می شود؟ام نبه کد«بازداده ها »تاکیدروی  -7

 د( ازطریق تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر                    ( بعد ازعملیاتالف( درحین انجام عملیات               ب(  ازطریق بودجه           ج

 کدام یک از گزارش ها به صورت غیر مستمر و استثنایی است؟-8

  کنترل خاصبازرسی عملیات             ج( گزارش های آماری                   د( الف(کنترل از طریق بودجه           ب( 

 باشد؟  روشی که عملیات  تولید رابرنامه ریزی نموده وسپس عملیات اجرای برنامه راکنترل نمایداختراع چه کسی می -9

 د(  مازلو                             هنری گانت  ج(      الف( آدام اسمیت                         ب(  تیلور                       

 کدام نوع کنترل نتایج عملیات وکارهای انجام شده را ارزیابی می کند؟  -11

 ج( کنترل بازخوردی                        د( کنترل خاص ب(کنترل گذشته نگر                       کنترل بعدازعملیاتالف( 

 چیست ؟)سراسری(« نمودار گانت»ی هدف اصل -11

 ب( مانع انحراف سازمان ازرسیدن به هدف ها می شود.            الف( نحوه عملکرد واحدهای تولیدسازمان ها رامقایسه می کند.       

 اجرای کاررا درطول زمان مشخص می سازد.د(  پیشرفت                   ج( برعملیات سازمانی نظارت می کند.                                       

 درمدیریت چه مفهومی دارد؟« نمودارگانت» -12

 ( گزارش های مستمر دوره ای درفرم و شکل آماری بارسم نمودار است.ب      .   الف( برای نشان دادن زمان اجرای فعالیت ها جهت کنترل امور می باشد

 د(  نمودارجهت کنترل بودجه سازمان است.              تحلیل شبکه می باشد.ج( روش برنامه ریزی وکنترل از طریق تجزیه و

 محورهای افقی وعمودی درنمودارگانت که برای کنترل عملیات تولید به کارمی رودنشان دهنده کدام است؟ )سراسری( -13

 حورافقی: مراحل اجرای فعالیت ها ومحورعمودی: زمانب( م                     الف( محورافقی: زمان ومحورعمودی :مراحل اجرای فعالیت ها 

 د( محورافقی: نام مسئول اجرا ومحور عمودی: مراحل اجرای فعالیت ها        ج( محورافقی: مراحل اجرای فعالیت ها ومحورعمودی: نام مسئول اجرا  

 د؟درهرپروژه کنترل می شو« چه عواملی»براساس کاربرد فنون تجزیه وتحلیل شبکه  -14

 ج( میزان تولید یا فروش                      د(  موارد خاص     ب(  عملیات اجرای برنامه                  زمان، هزینه ومنابع موجودالف( 

 کدام تعریف برای بودجه مناسب ترمی باشد؟ -15

 الف( بودجه یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی وکنترل در مدیریت است. 

 فعالیت های برنامه ریزی است که باید در چارچوب قواعد و قوانین مربوط طراحی شود.ب( بودجه 

 ج( بودجه جریان عملیات و طریقه دقیق انجام فعالیت ها را مشخص می سازد.

 .می سازد برنامه های سازمان را درقالب ارقام درآمد و هزینه مشخصد( وسیله ای است که 

 

 

 بنویسید.در جاهای خالی اصطالح مناسب -

 کنترل           عبارت است از نوعی مقایسه وتطبیق بین آنچه که هست با آنچه که باید باشد.  1111 -1

 نترلک   می باشد؟مربوط مدیران  ......   اقدامات الزم برای تصحیح انحرافات احتمالی عملیات نسبت به هدفهای برنامه به وظیفه -2
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 تعیین معیار یا استانداردهای الزم برای اندازه گیری عملکرد               ارزشیابی چیست؟ اولین شرط برای اجرای کنترل و -3

 بودجه  .          وسیله ای است که برنامه های سازمان را درقالب ارقام درآمد و هزینه مشخص می سازد11111111 -4

 نقطه سر به سر     زیان وجود ندارد ...... گفته می شود.به وضعیتی که درآمدها و هزینه های سازمان با هم برابرندو سود و -5

 ریزی کار برنامه  هدف اصلی ترسیم نمودار گانت )جدول کارنما( ..................... و کنترل پیشرفت اجرای آن در طول زمان است. -6

 ارزشیابی                    -وجدان کاری        نماید. ............. میدر روش خودکنترلی هر فرد براساس .................... خود را کنترل و ....... -7

 خود کنترلی                                                    .................... یکی از بهترین روش های کنترل و ارزشیابی است. -8
 

 فصل ششم سواالت تشریحی

 کنترل را تعریف کنید.-1

و در صورت وجود اختالف بین و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه   فعالیتی که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شود -

 هست، به رفع و اصالح آنها اقدام می گردد.

ات نسبت عملی نین اقدامات الزم برای تصحیح انحرافات احتمالیکنترل عبارت است از ارزیابی تصمیم گیری هاو برنامه ها از نظر زمان اجرای آنها و همچ -

 به هدفهای برنامه 

ا اندازه سازمان است ر کنترل جریانی است که بطور مستمر عملکرد جاری فرد یا سازمان را به این منظور که عملکرد چقدر در جهت وصول هدفهای فرد یا -

 گیری می کند.

 فعالیت ها در کنترل کدامند؟ حالت های ممکن پس از ارزشیابی -2

 عملیات و فعالیت های مطابق برنامه یا معیار بوده که اقدامی الزم ندارد. -

 جلوگیری نماید. فعملیات و فعالیت ها و کاالهای تولید شده کمتر یا بیشتر از استاندارد است و مدیر وظیفه دارد نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از انحرا -

 پویایی نقش کنترل در سازمان ها چیست؟دلیل  -3

 از آن جهت است که می توان براساس آن می توان به اصالح انحرافات و تطابق عملکردهابا هدفهای مطلوب سازمانی پرداخت.

 . نام ببریدهای کنترل را با توجه به زمان اجرای آن انواع روش -4

 م  عملیات     کنترل بعد از عملیات     کنترل قبل از انجام  عملیات     کنترل در حین انجا

 ماهیتاً از نوع برنامه است و هدف آن جلوگیری از بروز انحرافات می باشد.       ماهیت و هدف کنترل قبل از انجام  عملیات چیست؟ -5

  ؟چرا . ویژگی اصلی کنترل در حین انجام  عملیات چیست -6

 زمانی صورت می گیرد که هنوز انحراف بروز نکرده است.زیرا کنترل  -توانایی اقدام اصالحی     

 کنترل بعد از عملیات       به کدام یک از روش های کنترل با توجه به زمان اجرای آن کنترل بازخور گفته می شود؟ -7

 (Out putخروجی یا نتیجه )      کنترل بعد از عملیات بر چه موردی تاکید می کند؟  -8

 بهتر کردن فعالیتهای اجرایی                                ارزشیابی چیست؟هدف از کنترل و  -9

 علم ارتباط و کنترل       از ترکیب فرآیند کنترل و برنامه ریزی در مدیریت چه رشته ای بوجود آمده است؟ -11

            مورد 3 ببرید ذکر نام را ارزیابی و کنترل روش های و فنون -11

 بودجه طریق از کنترل روش ب(                                                         کنترل                سنتی های روش الف(

      نمودارگانت طریق از کنترل و برنامه روش د(                                      نقطه سربسر تحلیل و تجزیه طریق از کنترل روش ج(

 کنترلی خود روش شبکه و تحلیل و تجزیه طریق از کنترل و یریز برنامه هـ(

 به کدام روش ها، روش های سنتی کنترل گفته می شود؟ -12

 مشاهدات شخصی -بازرسی عملیات    -گزارش های کنترل خاص   -گزارشهای کنترل آماری    

 گزارش های کنترل آماری را توضیح دهید؟-13

 مستمر دوره ای تهیه شده و اگر به طور مرتب تهیه شوند می توانند به عنوان معیار و ضابطه مقایسه و کنترل به کار روند.گزارش هایی هستند که به طور 

 گزارش های کنترل خاص را توضیح دهید؟ -14

متخصص و با  تحلیل گران یا کارکنانگزارش هایی هستند که به طور غیرمستمر و در حالت استثنایی یا هنگامی که سازمان با مشکلی مواجه می شود  توسط 

 تجربه تهیه می شودو دارای هدف خاصی است.
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 .روش های کنترل از طریق بودجه را توضیح دهید -15

ریق بدین ط بودجه بندی بخشی از برنامه ریزی است، زیرا بودجه وسیله ای است که برنامه های سازمان را درقالب ارقام درآمد و هزینه مشخص می سازد و

 ظمی در سازمان بوجود می آورد و مانع انحراف سازمان از هدف ها می شود.   ن

 به وضعیتی که درآمدها و هزینه های سازمان با هم برابرند و سود وزیان وجود ندارد نقطه سربسر گفته می شود.       نقطه سربسر را تعریف کنید. -16

 فرمول نقطه سربسر را بیان کنید. -17

              𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
 بهای فروش هر واحد=  P               هزینه متغیر = 𝑉𝐶= هزینه ثابت         𝐹𝐶 = نقطه سربسر             

و هزینه متغیر هر واحد کاالی تولید  1،111ریال بهای فروش هر واحد  1،511،111که هزینه ثابت تولید کاالیی در سازمان  ینابا توجه به  -18

 ریال است، نقطه سربسر را محاسبه نمایید. 411شده 

2،522    =٨,522,222
622

    =٨,522,222
٨,222−422

   =𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
 = نقطه سربسر  

 .ریزی کار و کنترل پیشرفت اجرای آن در طول زمان استهدف اصلی ترسیم نمودار گانت برنامه      ؟چیست گانت نمودار ترسیم ازاصلی  هدف -19

 .گانت را توضیح دهید )تکنیک(کنترل و ارزشیابی را از طریق نمودارفرایند  -21

د سپس قید مدت زمان هر فعالیت تهیه می شو برای استفاده از نمودارگانت فهرستی از کلیه فعالیت هایی که برای اجرای عملیات یک طرح ضرورت دارد، با

س آن جدول کارنما یا نمودار گانت در جهت برنامه ریزی رسم می گردد. پس از اجرای فعالیت ها با نظر متخصصان به ترتیب تاریخ وقوع تنظیم و براسا

 ه می گردد.مقایس برنامه، از نمودار گانت برای کنترل استفاده می شود بدین ترتیب که زمان اجرای برنامه با زمان تنظیم برنامه رسم می شود و هر دو زمان
 

 ترل گانت )جدول کارنما( را برای اطالعات زیر نشان دهید.ریزی، ارزشیابی و کنفرآیند برنامه -21

 جدول فعالیت های اساسی یک طرح و زمان اجرای آنهابراساس برنامه و اجرا

 زمان اجرای فعالیتها زمان پیش بینی شده فعالیتها  نام فعالیت ها ردیف 

 هفته  2 هفته  3 تهیه نقشه ساختمان  1

 هفته  2  هفته  1  زمینپیاده کردن نقشه در روی  2

 هفته  1 هفته  1 چاه کنی  3

 هفته  2  هفته  2  پی کنی  4

 نمودار گانت برای نشان دادن زمان اجرای فعالیت ها براساس برنامه و اجرا

  6 5 4 3 2 1 هفته زمان              فعالیتها  

 1فعالیت 
       

       

 2 فعالیت
زمانی که کار باید       

       انجام شود.

 3 فعالیت
       

       

 4 فعالیت
زمانی که کار انجام       

       شده است. 
 

 را توضیح دهید. کنترل از طریق تجزیه و تحلیل شبکهبرنامه ریزی  وروش  -22

و دانش ریاضی در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، مخصوصاً پروژه های تولیدی به کار گرفته  مجموعه ای از تکنیک ها که با استفاده از طرز تفکر سیستمی

 شدهو پس از توسعه در اکثر سازمان ها کاربرد پیدا کرده است.

 پروژهزمان  هزینه و منابع موجود در هر       در روش کنترل از طریق تجزیه و تحلیل شبکه به چه عواملی باید توجه داشت. - 23

 از روش های مقداری در مدیریت چهار مورد نام ببرید؟ -24

 ( GERT(           تکنیک ارزیابی گرافیکی برنامه )PERT(                      تکنیک ارزیابی و کنترل برنامه )CPMروش مسیر بحرانی  )

 (ORتحقیق عملیات )                     (                  EC(      کنترل موجودی  )DCPMروش تصمیم گیری بحرانی )
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 تصمیم گیری هفتم فصل 
 صحیح یا غلط 

  غلط                                انتخاب یک راه حل یا نظر  می باشد. مراحل تصمیم گیری در قرآن اولین مرحله از  -1

 درست      و نشانگر ارتباطات است. سوسیوگرام از مدل های تصمیم گیری است که براساس نظرات گروه ترسیم -2

 سواالت چهار گزینه ای 
  چیست؟ مدیران اصلی کار -1

  کنترل د(                                   ج(مدیریت                               گیری تصمیم ب(                         ریزی برنامه الف(

 تعریف کدام گزینه است؟)سراسری(« های مختلفانتخاب یک راه حل ازمیان راه حل » -2

 د(  تعداد                             ج( ارزیابی راه حل ها        ب(  برنامه ریزی                                             تصمیم گیریالف( 

 می باشد؟ «راحل تصمیم گیری مناسب م»کدام مورد از -3

 ب(  شناسایی وضعیت آینده                 الف( ارزیابی نتایج حاصله                                               

 انتخاب معیارسنجشد(                  ج( تعیین وشناسایی وضعیت حال                                      

  ام یک ازموارد زیراست؟ )سراسری(اولین مرحله ازمراحل تصمیم گیری مناسب کد -4

 ب( انتخاب معیارسنجش              الف( انتخاب بهترین راه حل ممکن                                   

 ی شود.د(  شناسایی فعالیت هایی که منجر به رفع مشکل م                                                       شناسایی وضعیت یا تشخیصج( 

 موقعیت های اخذ تصمیم عبارتنداز....... -5

 د(  هرسه گزینه صحیح است                  ج(  شرایط عدم اطمینان                     ب(  شرایط مخاطره                  الف(  شرایط اطمینان    
  برچه اساس انجام می پذیرد؟«شرایط اطمینان »تصمیم گیری در -6

 آگاهی ازوضعیت واتفاقات آیندهب(                         الف( اطمینان درمورد اصول علمی مدیریت              

 ج( آگاهی ازمنابع مالی موجود برای انجام کار                     سازمان                      نیروی متخصص در ج( اطمینان از

  ؟ است کدام کرد، بینی پیش توان نمی که را ای وآینده است ناچیز اطالعات آن در که شرایطی -7

 اطمینان عدم د(                                 گیری ج(تصمیم               )مخاطره( ریسک ب(                              اطمینان الف(

 

 

 

 

 
 سواالت پاسخ کوتاه

 تصمیم گیری .اصلی مدیران می باشد.......................در واقع کار  -1

 تصمیم گیری    تعریف ............................ است.« های مختلف انتخاب یک راه حل از میان راه حل -2

 عمل تصمیم گیری    روانشناس سازمانی؛ مدیریت را ..............تعریف کرده و آن را با مدیریت مترادف می داند. "سایمون" -3

 تصمیم گیری -تصمیم سازی ند اخذ تصمیم رضایت بخش از دو بخش ............. و  ............. شکل گرفته است.فرآی -4

 ارزش ها -. واقعیت هادر فرآیند اخذ تصمیم  مبنای تصمیم سازی را ....... و مبنای تصمیم گیری را ........ تشکیل می دهند -5

 موثرتری اتخاذ نمایند در ارتباط با تصمیم گیری چه چیزی الزم دارند؟ مدیران برای این که بتوانند تصمیمات -6

 آشنایی با فنون و شیوه های تصمیم گیری مدیریت امروز
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 فصل هفتمسواالت تشریحی 
 با رسم نموداری جایگاه تصمیم گیری را در بین اصول مدیریت مشخص نمایید. -1

 
 مراحل اخذ تصمیم در قرآن به چه صورت بیان شده است بنویسید ؟ یا ببرید.مراحل تصمیم گیری در قرآن را نام  -2

 الف( مشاوره جویی و نظر خواهی                           ب( یافتن نظرات و راه حل ها       

 ج(انتخاب یک راه حل یا نظر                                 د( توکل بر خدا برای اجرای راه حل انتخابی 

 تصمیم گیری را تعریف کنید. -3

 یافتن و انتخاب راه حل مسئله معینی از میان راه های مختلف   - های مختلف انتخاب یک راه حل از میان راه حل

  مراحل اخذ تصمیم)تصمیم گیری( مناسب را  به ترتیب نام ببرید؟ -4

 الف( شناسایی وضعیت یا تشخیص مشکل                

 فعالیت هایی که منجر به رفع مشکل می شود.)جستجو برای یافتن راه حل های ممکن (ب( شناسایی 

 ج( انتخاب معیارسنجش)یافتن راه حلهای ممکن(

 د( ارزیابی راه حل ها و پیش بینی نتایج هر  راه حل   )اندازه گیری و ارزیابی راه حل ها( 

 هـ(انتخاب بهترین راه حل )رضایت بخش( مطلوب )اخذ تصمیم(                    

 ببرید؟ نام را تصمیم اخذ موقعیت های -5

  اطمینان عدم شرایط ج(     ریسک) مخاطره شرایط (ب(      اطمینان شرایط الف(

 شرایط  اطمینان را در تصمیم گیری تعریف کرده و یک مثال بزنید. -6

سود حاصل از  دمی دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و تصمیم گیری آسان است نتیجه اجرای کارها در این شرایط به طور قطع پیش بینی می شود. مانن

 سرمایه گذاری در بانکها 

 را در تصمیم گیری تعریف کرده و یک مثال بزنید. مخاطره یا ریسکشرایط  -7

  حفر چاه برای رسیدن به آب ای کاربا احتمال پیش بینی می شود.در این شرایط نتیجه و اجر

 شرایط عدم اطمینان را در تصمیم گیری تعریف کرده و یک مثال بزنید. -8

 بسیاری از تصمیمات مهم مدیریت در این شرایط اخذ می شوند. ودر این شرایط، اطالعات ناچیز است و آینده را نمی توان پیش بینی کرد

 ایران ه پنج سال آینددر تورم مانند نرخ 

 منظور از مدل چیست؟ -9

 مدل همان الگوهای واقعی از جهان هستی بوده و روابط بین عوامل و متغیرها را نشان می دهند. مثل ماکت ساختمان 

 چهار مورداز مدل های تصمیم گیری را نام ببرید. -11

د احتماالت    منحنی توزیع احتماالت     سوسیوگرام )نموداری که براساس نظرات گروه ترسیم می گردد و نشانگر نمودار تجزیه و تحلیل نقطه سربسر      ماکت      برآور

 ارتباطات است( درخت تصمیم گیری 

 

 

 

 آشنایی با سازمان های دولتی، تجاری حسابرسی و تشکیالت دولتی بخش سوم

تصمیم
گیری

برنامه
ریزی

سازما
ن دهی

کنترل

هدایت
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 موسسه اقتصادی و اهداف آن  هشتم فصل 
 صحیح یا غلط 

 صحیح                                                   بیش از یک شرکت دولتی مدیر عامل باشد.   کس نمی تواند درهیچ طبق قانون  -1

   غلط  سهام داران می توانند هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود درباره فعالیت های هیات مدیره را به مدیر عامل ارائه دهند.-2

  گزینه ای سواالت چهار 

 در کدام گروه از موسسات مسایل مالی بیشترین اهمیت را داشته و برآنها انگیزه سودجویی حاکم است؟ -1

 د( غیر انتفاعی               اقتصادی      ج(  ب( دولتی                         الف( فرهنگی                     

  ترین واصلی ترین هدف موسسات اقتصادی بازرگانی صنعتی وتولیدی چیست ؟  مهم -2

 ب( ایجادنظم ومقررات درموسسه الف( ادامه حیات سازمانی                                             

 های تدوین شدهد(  دستیابی به برنامه                                               به حداکثررساندن سودج( 

 )سراسری( قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران رابرپایه کدام بخش ها تعریف وبرنامه ریزی نموده است؟ 44اصل -3

 :دولتی ،تعاونی وخصوصیب( سه بخش الف( دوبخش: دولتی وخصوصی                                               

 د(  فقط بخش دولتی ج( چهاربخش:دولتی، تعاونی، خصوصی ونیمه خصوصی           

  ؟ شود می محسوب اقتصادی واحدهای ارکان گیرنده تصمیم مقام باالترین -4

 العاده فوق مجمع د(                   عادی ج(مجمع                موسس مجمع ب(             عمومی مجامع الف(

 وظایف کدام مجمع است ؟)سراسری( تصویب اساسنامه وانتخاب اولین هیات مدیره وبازرسان شرکت از -5

 ( موسسد ج( فوق العاده              ب( عمومی               الف( عادی             

 ارکان شرکت است؟ یک از وظیفه نظارت برعملکرد شرکت ها به عهده کدام  -6

 د(  مجمع عمومی فوق العاده ج( مجمع عمومی مؤسس                                مجمع عمومی عادیب(   الف( هیأت مدیره                  

 دولتی تابع چیست ؟ فعالیت شرکت های -7

بازرگانی واصل  (  به صورتب الف( قانون کار                                                              

 خودکفایی

 د(  روش های حسابداری قیمت تمام شده ج( قانون تجارت                                                             

  های دولتی چه نوع شرکت هایی هستند؟)سراسری( شرکت 1/6/1366قانون محاسبات عمومی مصوب  4براساس ماده  -8

 درصدسرمایه نیزمتعلق به دولت می باشد. 5٨سهام که بایداساسنامه شرکت رابه تصویب رسانده وبیشتراز اجتماعی ازصاحبان الف(

 عده ای ازسهامداران شرکت می باشند که به وسیله صاحبان سهام انتخاب شده وتمام سهام آن متعلق به دولت می باشد. ب(

 شهرها و روستاهای محروم به عهده دارند.واحدهای اقتصادی هستندکه وظیفه تولید و توزیع را در  ج(

 است. درصدسرمایه آن متعلق به دولت 52( به صورت شرکت تشکیل شده وبیشترازقوه مقننهواحدهای اقتصادی که بااجازه قانون ) د(

  شوند؟ می تشکیل شرکت به صورت مقننه( قوه (قانون اجازه با اقتصادی هستند که واحدهای -9

 تعاونی شرکت د(                 دولتی شرکتج( سهامی شرکت ب(           خصوصی شرکت الف(

  گیرد؟ می صورت کسی چه توسط مدیره هیات مصوبات اجرای -11

 هیچکدام د(                      عامل (مدیرج  بازرسان                      ب(                      مدیره هیات الف(

 

 سواالت پاسخ کوتاه 

 مجمع  عمومی فوق العاده             وظیفه تغییر اساسنامه از وظایف کدام مجمع  عمومی می باشد؟ -1

 اصلی ترین هدف موسسات اقتصادی )بازرگانی، خدماتی و  تولیدی( ................ از  طریق رفع نیازمندی های جامعه است. -2

 کسب حداکثر سود

 عاملی که سبب جلب سرمایه و مشارکت بیشتر مردم در سرمایه گذاری موسسات اقتصادی می شود چیست؟ترین  مهم -3

 سود بری 

 خصوصی تعاونی و ،دولتی  .نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران تحت مالکیت سه بخش .................و...............و.................... می باشد -4

 بازرس یا بازرسان                     انتقادات از خود از عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره را به چه گروهی ارایه می دهند؟داران  سهام -5

 مجمع عمومی شرکت های دولتی ایران از تجمع................ که صاحبان سهام موسسات نیز هستند تشکیل می شود. -6

 مدیران دولتی طراز اول



                                                                                                                                
 34صفحه     : محمدزادهگردآوریمجموعه سواالت طبقه بندی شده سازمان و مدیریت    

 فصل هشتم سواالت تشریحی
 کنید؟ تعریف را اقتصادی موسسه -1

.که مسایل مالی در آنها اهمیت بیشتری داشته و های معین تشکیل می شود سازمانی است که به موجب قانون با شرح وظایف خاص برای رسیدن به هدف

 برآنها انگیزه سود جویی حاکم است.

 کنید؟ تعریف تجارت قانون نظر از را اقتصادی موسسه -2

  دارد. فعالیت خدمات و کاالها توزیع و تولید به مربوط امور در که ای موسسه بازرگانی و اقتصادی موسسه

 مورد از اهداف مؤسسات اقتصادی را بیان کنید. چهار -3

 اشتغال بیشتر مردم جامعه  –بقای سازمان اقتصادی   -جلب سرمایه و مشارکت بیشتر مردم جامعه     -کسب حداکثر سود  

 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران به چند بخش تقسیم می شود؟نام ببرید. 44طبق اصل -4

 تعاونی وخصوصی دولتی ،

 مورد از فعالیت هایی که در مالکیت بخش عمومی است را نام ببرید.چهار  -5

   کشتیرانی  –هواپیمایی  - تلویزیون و  رادیو  -بیمه  –بانکداری  -بازرگانی خارجی   -صنایع مادر  

 های مختلف بیان کنید. دیدگاهاز را شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی تفاوت های -6

 شرکت های خصوصی شرکت های دولتی  دیدگاه 

انگیزه اجرای 

 عملیات

 بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد.
 از نظر سیاسی صالح نیست  آن فعالیت توسط بخش خصوصی انجام شود.

 ن فعالیت را ندارد.آبخش خصوصی انگیزه دست زدن به 

در تعقیب انگیزه سود بوده و هرجا که منافعی با خطر 

 کمتر در انتظار آنها باشد  سرمایه گذاری می کنند.

سیستم های 

 حسابداری
 تابع قانون تجارت و سیستم حسابداری شرکتها تابع سیستم های  حسابداری دولتی 

های حسابداری بهای تمام شده نیستند  بلکه گاهی به  به اصول و روش مقید تامین هزینه 

ها کمک مالی  شرکتآن  ها به  خاطر لزوم ارایه کاالها  یا خدمات دولت

 می کنند.

هزینه ها از محل سود حاصل از فروش کاال و خدمات 

 تامین می شود و زیان دهی مورد قبول نیست.

 تابع قانون کار  های دولتی  استخدام شرکتتابع قانون  مقررات استخدامی 

 ست؟یهای دولتی چ دالیل عمده تاسیس و ایجاد شرکت -7

 ناشی از ضرورت استراتژیک  ، سیاسی  و یاتاریخی

 شرکت های دولتی چه نوع شرکت هایی هستند؟ 1/6/1366قانون محاسبات عمومی مصوب  4براساس ماده  -8

 درصدسرمایه آن متعلق به دولت است. 52قانون )قوه مقننه( به صورت شرکت تشکیل شده وبیشتراز واحدهای اقتصادی هستندکه بااجازه

  ببرید؟ نام را اقتصادی موسسات ارکان -9

 بازرسان ج(        ب( هیئت مدیره       فوق العاده(     و موسسین ،الف( مجامع عمومی)عادی

 چیست؟در موسسات اقتصادی  منظور از مجامع عمومی -11

 اجتماع صاحبان سهام موسسات اقتصادی که باالترین مقام تصمیم گیرنده است.  

 وظایف مجمع عمومی موسس چیست؟ -11

 انتخاب نخستین بازرسان -انتخاب نخستین هیات مدیره  –تصویب اساسنامه 

 وظایف مجمع عمومی عادی چیست؟ -12

 سود وزیان  انتخاب مدیران و بازرسان و نظارت بر عملکرد موسسهتعیین خط مشی موسسه  تصویب ترازنامه  و صورت حساب 

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده چیست؟ -13

 تغییر سرمایه یا انحالل موسسه  –تغییر اساسنامه 

 از ارکان موسسات اقتصادی هیات مدیره را توضیح داده و وظایف آن را بیان کنید؟ -14

 دارند موسسه را اداره نمایند.  ههستند که از طریق مجمع عمومی عادی  برای مدت معینی انتخاب شده و وظیف عده ای از سهامداران موسسات اقتصادی

سه  موسانتخاب مدیرعامل برای اجرای مصوبات هیات مدیره دعوت سهامداران برای شرکت در مجامع عمومی  تنظیم ترازنامه صورت سود وزیان و عملکرد 

 ز موجودیت موسسه تنظیم خط مشی موسسه دفاع ا

 وظایف بازرسان در موسسات اقتصادی چیست؟ -15

  های موسسه اقدام کرده و هر ساله گزارش جامعی به مجمع عمومی ارایه دهند. نسبت به کنترل فعالیت
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 های تجاری شرکت  -نهمفصل 
 صحیح غلط 

  ص موسسان مجمع عمومی موسس را برای ثبت شرکت، تصویب اساس نامه و تعیین مدیران و بازرسان دعوت می نمایند.  1

  ص برای تشکیل جلسات میات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره الزامی است .   2

  ص شرکت تعاونی شرکت اشخاص است نه شرکت سرمایه ها.                  3

 غ  منظور شرکت تعاونی کسب سود و منفعت بیشتر است نه رفع نیازهای مشترک اعضا          4

 غ  شرکت تعاونی از نظر مالکیت مشابه سایر انواع شرکت ها است.       5

 

 سواالت چهار گزینه ای

  گردد؟ می تامین موسسین توسط تاسیس هنگام در اش سرمایه تمام تجاری شرکت کدام -1

 سهامی غیر مختلط د(            سهامی ج(مختلط  عام          سهامی شرکت ب(      خاص سهامی شرکت الف(

  ؟ باشد کمتر نفر چند از نباید عام سهامی های شرکت در مدیره هیات اعضای عده -2

 نفر 7 د(                          نفر 5(ج                      نفر 4 ب(                 نفر 2 الف(

 برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسان بایدحداقل چنددرصد سرمایه شرکت خودرا تعهد نمایند؟ -3

 22(  د                           35ج(                               52ب(                                ٨22الف( 

 برای درج هرگونه آگهی شرکت درشرکت های سهامی عام برعهده کدام است؟)آزمایشی(تعیین روزنامه  -4

 د(  هیأت مدیره                     مجمع عمومی مؤسسج(  ب( مجمع عمومی عادی         الف( مجمع عمومی فوق العاده            

 درشرکت های تجاری به افرادتشکیل دهنده شرکت چه می گویند؟ -5

 د( کارمند ج( عضو                                                        سهام دارب(  تاجر                           الف(

  زمان تشکیل کدام شرکت وضع تأدیه سرمایه آن ازسایر شرکت ها متفاوت است؟ در -6

 د(  نسبی ج( سهامی خاص                     ب( تضامنی                                         سهامی عامالف( 

 در کدام نوع شرکت، سرمایه گذاری بین موسسان و مردم مشترک است و سهام آن توسط مردم خریداری می شود؟ -7

 سهامی عامد(  ج( مردمی                              ب( نسبی                            الف( تضامنی                      

 قسمتی ازسرمایه آن شرکت ازطریق فروش سهام به افرادنامشخص تامین می گردد. -8

 مختلط غیر سهامی (د مختلط سهامی       (ج سهامی خاص         (ب               سهامی عام( الف

 های سهامی  رای گیری تابع چه عاملی می باشد؟ در مجامع عمومی شرکت -9

 د(تعداد سهامداران ج(تعداد اعضا                                       تعداد سهامب( الف(تعداد آرا                     

 تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی درمرحله اول باحضور چند نفررسمیت می یابد؟) سراسری( -11

 ب(  دارندگان بیش ازنصف سهام که حق رأی دارند.    الف( اکثریت نصف به عالوه یک                                  

 د(  هرعده ازصاحبان سهام ج( یک سوم کسانی که حق رأی دارند                           

  یک ازانواع شرکت ها است؟)سراسری( عبارت زیرازتعاریف کدام -11

 «ی دارندأشرکت مسئولیت وحق ر در شرکتی که شرکای آن نسبت به میزان سرمایه خود»

 د(  نسبی ج( مختلط سهامی                      ب(تضامنی                                         مسئولیت محدودالف( با 

 شرکتی است که ........ .« مسئولیت محدود»شرکت با -12

 یاچند نفرشریک ضامن وچندنفر شریک بامسئولیت محدودتشکیل می شود.بین یک  الف(

 شرکای آن بامحدودیت سرمایه گذاری درشرکت مواجه می باشند. ب(

 شرکای آن تحت اسم مخصوص انجام وظیفه می نمایند. ج(

 شرکای آن نسبت به میزان سرمایه خوددرشرکت مسئولیت وحق رای دارند. د(

 آن نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت حق رای دارند؟ شرکتی که شرکای -13

 د( شرکت تضامنی     شرکت با مسئولیت محدودج(  ب( شرکت تعاونی             الف(شرکت سهامی              

 یک یاچندشریک ضامن ویک یاچندشریک بامسئولیت محدود چه نوع شرکتی تشکیل می دهند ؟ -14

 د(  مختلط غیرسهامی ج( تعاونی                                                  مختلط سهامیب(  الف( نسبی                               
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  ؟ است کدام سهامی و تضامنی شرکت دو تلفیق -15

 تضامنی د(                             نسبی ج(                 سهامی مختلط ب(                سهامی غیر مختلط الف(

 شرکت های نسبی براساس کدام قانون تشکیل می شوند؟ -16

 د(  قانون کار                     جارتج( قانون ت ب( قانون شرکت های دولتی                           الف( قانون محاسبات عمومی         

 مانند کدام شرکت است؟اداره امور شرکت نسبی از نظر  -17

 تضامنی د(                             هامیج(س                  سهامی مختلط ب(               سهامی غیر مختلط الف(

 ازخصوصیات شرکت های تجارتی است ؟کدام مورد  -18

 ورفع نیازمشترک است . ب( انگیزه ورود به شرکت همکاری دارد اهمیت شرکت ها بستگی به میزان سرمایهالف( 

 هرعضو باهرمقدارسهم فقط حق یک رای دارد.  د(  سهام شرکت ها منحصراً بانام است.                                        ج(

  ) سراسری(نیست؟ کدام مورداز اصول تعاون -19

 همکاری باسایر تعاونی های ملی ومحلی .ب(  الف( هرعضوبدون توجه به تعدادسهام دارای یک رأی می باشد.           

 آزادی عضویت درتعاونی ها.  د(                      نرخ سودسهام رااعضای تعاونی ها تعیین می کنند.           ج(

 )سراسری( برعهده کدام مجمع است؟ نظارت درامور درشرکت های تعاونی باالترین مرجع تصمیم گیری و -21

 د( موسس ج( فوق العاده                                                     عمومیب(  الف( عادی                          

 (81)سراسری  فصل پنجم قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ازکدام تعاونی نام می برد؟ -21

 د( تولید ج( تولید وتوزیع  ومصرف                  وتوزیعتولید ب(   الف( تولید ومصرف        

  باشد؟ می رای یک دارای سهام تعداد به توجه  بدون عضو که هر است این بیانگر تعاون اصل کدام -22

 دموکراتیک اداره د(               سهام بر محدود سود ج(                        همکاری ب(                  آموزش الف(

  ؟ تندهسنفر چند از مرکب تعاونی های شرکت مدیره هیات -23

 5 حداقل و 7 حداکثر د(                        5 حداکثر و 3 حداقل ج(        2 حداقل و 5 حداکثر ب(            7 حداکثر و 3 حداقل الف(

 تعاونی راتعریف می نماید؟یک ازمجمع های عمومی مربوط به شرکت های  عبارت زیر کدام -24

تصمیم  خاذبازرس ها اقدام و رسیدگی وات اجتماعی که سالیانه حداقل یک بارپس ازپایان سال مالی تشکیل ونسبت به انتخاب هیات مدیره و»

 به انجام می رساند. را «درباره ترازنامه حساب سودزیان و...... 

 د( موسس ج( فوق العاده                                                   عادیب(  الف( خدماتی                  

 ؟می شوداصل اداره دموکراتیک ازاصول تعاون کدام گزینه مربوط به  -25

 ب( عضویت درتعاونی ها برای همه افراد آزاد است. الف( خروج ازتعاونی ها برای همه آزاداست

 نرخ سودسهام افراد راقانون معین می کند   د( هرعضو شرکت دارای یک رای است    ج( 

 کدام گزینه تفاوت بین شرکت های تعاونی وشرکت های تجاری می باشد؟ -26

 د( داشتن مجمع عمومی ج( داشتن هیات مدیره                     رای                   شتن حق ب( دا الف( داشتن بازرس                      

 )آزمایشی(نیست ؟ موردازاصول تعاونکدام  -27

 د(  آموزش ج( اداره دمکراتیک                            ب(  عضویت ارادی                     ام                   دنامحدودبرسهالف( سو

 درشرکت های تجاری را......... گویند. افرادتشکیل دهنده شرکت درشرکت تعاونی را.......... و -28

 یرعاملدم –هیات عامل  (د        سهامدار  -عضو ( ج      هیات عامل     - مدیرعامل( ب         عضو    -سهامدار( الف

 تصمیمات مجمع عمومی همواره با ............. معتبر خواهد بود.-29

 د( اکثریت نصف بعالوه یک ج(باحضور همه               ب( اکثریت سهامداران                 بیش از نصفالف( 

 

 پاسخ کوتاه سواالت

 سهامدار -عضو . ها ............. می گویند در سایر شرکت و در شرکت تعاونی افراد تشکیل دهنده شرکت را ............. -1

  مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال چند بار چه زمانی تشکیل می شود؟ -2

 پیش بینی کرده است.یکبار و در موقعی که اساس نامه 

 انتخاب می شوند؟ و توسط کدام مرجع از بین چه کسانی معموالً هیات مدیره شرکتهای سهامیایران قانون تجارت  سبراسا -3

 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  و 

 هیات مدیره              در شرکتهای سهامی اداره امور شرکت بر عهده چه کسانی می باشد؟ -4
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  نفر 5         اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی حداقل چند نفر می باشد؟عده  -5

 وظیفه هیات مدیره در اولین نشست چیست؟ -6

 انتخاب یک نفر شخص حقیقی از بین خود یا بیرون از شرکت به عنوان مدیر عامل یا نماینده قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه و وظایف او.

 هیات مدیره    های سهامی می باشد؟ های سهامی برعهده کدام یک از ارکان شرکت مدیرعامل در شرکتعزل و نصب  -7

 اساس نامه                                         های با مسئولیت محدود را چه چیزی مشخص می کند؟ مدت مدیریت در شرکت -8

 .نفر باشد ٨2در صورتی که تعداد شرکا بیش از             تشکیل هیات نظّار می کنند؟های با مسئولیت اقدام به  در چه صورتی شرکای شرکت -9

 میزان سهم شرکا                                                  های تضامنی منافع به چه نسبتی تقسیم می شود؟ در شرکت -11

 شرکت سهامی با شرکت تضامنی                                     د؟هایی به وجود می آی شرکت مختلط سهامی از اختالط چه شرکت -11

 یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن                                                 ترکیب شرکت مختلط سهامی به چه ترتیبی است؟ -12

 هیات نظّار و هیات مدیره  –مجمع عمومی                                                             ارکان شرکت مختلط سهامی را بیان کنید؟ -13

 اداره شرکت مختلط سهامی بر عهده چه مرجعی است؟ -14

 مرکب از سه نفر شریک یا شرکای ضامن نفر(  3هیات مدیره ای )حداقل 
 

 فصل نهم  سواالت تشریحی
 تعریف وانواع آن بر اساس قانون تجارت نام ببرید؟شرکت های تجاری را  -1

ت اموسسه حقوقی است که براساس قانون تجارت با وظایف خاص و هدفهای معین تشکیل می شود. در این گونه موسسات انگیزه نفع طلبی در کنار خدم

 آنها قرار دارد لیکن این موضوع نسبی است.

 ارت ایران نام ببرید؟انواع شرکتهای تجاری را براساس قانون تج -2

 سهامی      با مسئولیت محدود       تضامنی         مختلط سهامی         مختلط غیر سهامی           نسبی         تعاونی 

 ن را نام ببرید ؟آشرکت سهامی را تعریف کنید انواع  -3

 شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سهام آنها است.  عام و خاص 

 های سهامی را نام برده و حداقل سرمایه هرکدام را بنویسید. انواع شرکت -4

 ٨،222،222 سهام خاص  –5،222،222سهامی عام        

 چگونه است؟توسط موسسان سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام شرایط  -5

  .ها واریز نمایند مبلغ تعهد شده را در حسابی نزد بانک %35سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و  %22های سهامی عام موسسان باید حداقل  برای تاسیس شرکت

 ه اقداماتی باید انجام دهند؟های سهامی پس از تعهد و اریز سهم خود از سرمایه چ موسسان شرکت -6

 طرح اساس نامه )مشخصات کلی اساس نامه(        تهیه اظهار نامه  )مشخصات سرمایه، سهام و شماره حساب بانکی(

 و آگهی پذیره نویسی در جراید                                                     طرح اعالمیه پذیره نویسی و 

 گذاری در شرکت سهامی عام توسط مردم چگونه است؟شرایط سرمایه  -7

با  الع از پذیره نویسی به بانک مراجعه وطبانک تعیین شده توسط موسسان اوراقی را در مدت معینی در اختیار عالقه مندان خرید سهام می گذارد و مردم با ا

 تعهد سهام ، نسبت به خرید سهام اقدام می کنند. تنظیم ورقه

 ؟می کنندمجمع عمومی موسس تشکیل های سهامی چه زمانی اقدام به  تموسسان شرک -8

 آن پرداخت شده است. %35پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت تعهد گردیده و حداقل 

 های سهامی را نام ببرید؟ ارکان شرکت -9

 هیات مدیره و بازرسان  –مجامع عمومی 

 دهیدهای سهامی را توضیح  مجامع عمومی شرکت -11

رآنها داز اجتماع سهامداران تشکیل می شود و که شرایط، وظایف، حضور اعضا  درآنها و نحوه تصمیم گیری هر کدام متفاوت است.و اصوالً رای گیری 

 تابع تعداد سهام است.
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 وظایف مجمع عمومی موسس شرکتهای سهامی چیست؟ -11

 انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت                    تصویب اساس نامه و در صورت لزوم اصالح آن 

 تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت

  شرکتهای سهامی چیست؟عادی وظایف مجمع عمومی  -12

 یانه شرکترسیدگی به ترازنامه، حساب سود وزیان سال مالی قبل، صورت دارایی، مطالبات و دیون شرکت، صورتحساب دوره عملکردسال

 رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان 

 تعیین خط مشی آتی ، نحوه تقسیم سود  

 انتخاب هیات مدیره یا بازرسان در صورت اتمام مدت ماموریت 

 عمومی عادی  شرکتهای سهامی را بیان نمایید؟ مجمعو اعتبار تصمیمات شرایط رسمیت  -13

 در مرحله دوم با حضور هر عده از صاحبان سهام        حق رای دارند نصف سهامی که در مرحله اول با حضور دارندگان بیش از

 تصمیمات مجمع با اکثریت نصف بعالوه یک معتبر است.

  وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی چیست؟ -14

 تغییر اساسنامه تغییر در سرمایه    انحالل یا ادغام شرکت

 های سهامی را بیان نمایید؟ اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده  شرکتشرایط رسمیت و  -15

 .در مرحله اول با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

 .بیش از یک سوم کسانی که حق رای دارنددر مرحله دوم با حضور  

 معتبر است. دوسوم آرای حاضر در جلسهتصمیمات مجمع با اکثریت 

 .کت با مسئولیت محدود را تعریف کنیدشر -16

 . شرکتی است که شرکای آن نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت و حق رای دارند

 شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ -17

 تمام سرمایه نقدی تعهد شده پرداخت شده باشد و میزان سهم مشارکت غیر نقدی نیز ارایه شده باشد.

 ؟  تعریف کنید را تضامنی شرکت -18

 می تشکیل تضامنی مسئولیت با نفر یا چند دو بین تجارتی امور برای شرکاء از نفر یک الاقل و مخصوص اسم تحت که است شرکتی تضامنی شرکت

 برداران و حمیدی تضامنی شرکت مثل شود

 های تضامنی چیست؟ منظور از مسئولیت تضامنی در شرکت -19

 است. شرکت قروض پرداخت مسئول آنان دارایی و شرکاء از یک هر نباشد کافی شرکت قروض تمام برای ادای شرکت دارایی اگر 

 شرایط تشکیل شرکت تضامنی چیست؟ -21

 .باشد شده مشخص نیز غیرنقدی مشارکت سهم میزان و گردیده پرداخت شده تعهد نقدی سرمایه کل 

 سهامی توضیح دهید؟در مورد مسئولیت شرکای شرکت مختلط  -21

 د. ومسئولیت شرکای سهامی محدود به سهام  آنان است و شریک یا شرکای ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا ش

 تفاوت شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی در چیست؟ -22

 مسئولیت شرکای سهامی محدود است. آنان است  ولی در مختلط غیر سهامی  در مختلط سهامی مسئولیت شرکای سهامی محدود به سهام

 مسئولیت هر یک از شرکا درشرکت نسبی به چه ترتیبی است؟ -23

ز ا مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. چنانچه دارایی های شرکت برای ادای تمام قروض کافی نباشدهر یک

 به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته است مسئولیت تأدیه قروض شرکت را دارند.شرکا 

 تفاوت بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت نسبی را بیان کنید؟ -24

 در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند

 در شرکت نسبی مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است 

 .شرکت تعاونی را تعریف کنید -25

 ود.ششرکتی است که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی از طریق خویاری و کمک متقابل تشکیل می 
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 مورد(4شرکت های تعاونی با سایر شرکت های تجاری را بنویسید)وجوه تمایز  -26

 تجاری شرکت های سایر تعاونی شرکت های  

 . گویند سهامدار .نامند می عضو  شرکت را دهنده تشکیل افراد الف(

 .است سودجویی .است مشترک و میل به همکاری نیاز رفع ورود به شرکت انگیزه ب(

 .است نام بی و نام با صورت به سهام .است نام با منحصرا سهام ج(

 .دارد سرمایه میزان به بستگی  است. اعضاء تعداد به شرکت اهمیت د(

 محدودیتی وجود ندارد. رای به شرط عضو بودن وکیل( 3محدود است.)حداکثر  دادن رای با وکالت هـ(

 تعداد سهامی که دارد حق رای دارد سهامدار به هر عضو با هر مقدار سهم فقط یک حق رای دارد حق رای و(

 به نسبت سهام  بین سهام داران تقسیم می شود. قابل تقسیم بین اعضا نیست و در اختیار دولت قرار می گیرد بعد از انحالل اندوخته شرکت  ز(

  های تجاری را مقایسه کنید ؟ انگیزه ورود به شرکت تعاونی با انگیزه ورود به سایر شرکت -27

 سودجویی.   سایر شرکت های تجاری است مشترک و میل به همکاری نیاز رفعشرکت تعاونی 

 را نام ببرید؟ 1995مصوب اتحادیه بین المللی تعاون به سال  اصول تعاون -28

 خودگردانی و استقالل       اداره دموکراتیک                       مشارکت اقتصادی اعضا              عضویت آزاد و اختیاری             

 توجه به مسایل جامعه   همکاری با سایر تعاونی ها            کارآموزی و اطالع رسانی  آموزش،

 منظور از اصل عضویت آزاد و اختیاری در شرکت های تعاونی چیست؟ -29

ها به دور  ضویت در تعاونیعات و پذیرش مسئولیت های ناشی از شرکت تعاونی سازمانی است که با مشارکت داوطلبانه افراد مایل به  بهره برداری از خدم

 از هر گونه تبعیض جنسی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی تشکیل می شود. 

 اهداف بخش تعاون در جمهوری اسالمی ایران چیست؟ -31

 د و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کاملالف( ایجا

 وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. ب( قراردادن

 گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، برای تحقق عدالت اجتماعی  ج(پیش

 د( جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن  دولت 

 از حاصل کار خود رداری مستقیمبویق بهره هـ( قراردادن مدیریت، سرمایه منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تش

 گیری از انحصار ، احتکار، تورم و اضرار به غیر و( پیش

 ز( توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

   .دهید توضیح را ببرید. یک مورد نام را تعاونی شرکت های انواع -31

 .می نماید فعالیت غیره و صیدماهی و پرورشعشایری —دامداری -کشاورزی بخش هایی است که تعاونی شامل  تولید:های  تعاونی

اهش ک هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا نیاز مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور شرکت تعاونی های توزیع: 

 هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.

 نام ببرید. ارکان شرکت های تعاونی را -32

 مجامع عمومی  هیات مدیره  بازرس یا بازرسان 

 بر اساس قانون تجارت به چند نوع تقسیم می شوند؟نام ببرید.با وظایف مشخص مجامع عمومی  -33

 فوق العاده و موسس  ،عادی

 های تعاونی توضیح دهید؟ در مورد  مجامع عمومی شرکت -34

های تعاونی است و از اعضای تعاونی تشکیل می شود. هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای فقط  شرکتباالترین مرجع تصمیم و نظارت در امور 

 یک رای در مجامع عمومی است.

 چیست؟ موسسوظیفه مجمع عمومی  -35

 تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق مقررات 

 دعوت به عضویت افراد واجد شرایط 

 و تعیین هیات مدیره و بازرسان تشکیل اولین مجمع عمومی  برای تصویب و ثبت اساس نامه 

 وظیفه مجمع عمومی عادی چیست؟ -36
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 سالیانه حداقل یک بار پس از پایان سال مالی تشکیل می شود.

 انتخاب هیات مدیره و بازرسان برای مدت دو سال 

 سود وزیان ، سایر گزارش های مالی میزان ذخایر  پرداخت سود و مازاد درآمد رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه، حساب

 وظیفه مجمع عمومی فوق العاده چیست؟ -37

 تغییر مفاد اساسنامه  تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و بازرسان انحالل یا ادغام تعاونی 

 ؟استاداره امور تعاونی ها بر عهده کدام رکن  -38

 .نفر به عنوان عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی ، به عنوان اعضای علی البدل است  7تا  3هیات مدیره ای مرکب از 

 یات مدیره در اولین جلسه چیست؟هوظایف  -39

و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب و صاحبان امضاهای مجاز را به بانک و یک نفر به عنوان نایب رییس  انتخاب یک نفر به عنوان رییس هیات مدیره

 معرفی می کند. وتعیین مدیرعامل برای دوسال 

 .وظایف بازرس یا بازرسان را در شرکت های تعاونی بیان کنید -41

 ایت اعضا رسیدگی کنند.های شرکت را بررسی نمایند و به شک بر نحوه اداره امور تعاونی نظارت مستمر داشته، حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان های دولتی دهمفصل 
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 صحیح یا غلط

  ص سازمان حسابرسی زیر نظر قوه مقننه )مجلس( فعالیت می کند.    ٨

 غ  هر شرکت دولتی می تواند براساس شرایط شرکت نامه منحل شود.    2

 

 سواالت چهار گزینه ای 
 می شود. شناخته عنوان این به قانون موجب به که مشخصی واحدسازمانی  ............... -1

  ها بانک د(                    ها وزارتخانهج(              دولتی موسسات ب(               دولتی های شرکت الف(

 ؟نمی باشدهای دولتی  یک از موارد زیر جز انواع سازمان کدام -2

 سازمان های دولتی د(              شرکتهای تعاونیالف( وزارتخانه ها                 ب( موسسات دولتی                    ج( 

 کدام یک از موسسات زیر ، تحت نظر قوه مقننه)مجلس( فعالیت می کند؟ -3

 ج( سازمان تربیت بدنی                    د( الف و ب                 دیوان محاسباتالف( سازمان بازرسی کل کشور              ب( 

 نماید؟ قانون اساسی زیر نظر کدام یک از ارگان های زیر انجام وظیفه می  54دیوان محاسبات کشور در حال حاضر و بر اساس اصل  -4

  ()سراسری

 ب( سازمان حسابرسی کل کشور         ج( قوه قضاییه                  د( وزارت امور اقتصادی و دارایی             مجلس شورای اسالمیالف( 

 . کند می فعالیت کنترل و نظارت موضوع در ............. قوه نظر که زیر است ای موسسه کشور محاسبات دیوان -5

 ب و الف د( ج(مجریه                                                           قضاییه  ب(                                       همقنن الف(

 فعالیت می کند؟ )نهاد ریاست جمهوری(کدام سازمان زیر نظر قوه مجریه  -6

  دیوان محاسبات کشورب(                          الف( دانشکده علوم قضایی و اداری

 د( ثبت اسناد و امالک کشور                                      انرژی اتمیج( سازمان 

 سازمان حسابرسی کشور زیرنظر قوه ........فعالیت دارد. -7

  هرسه مورد( د                        مقننه           (ج                             مجریه  ( ب                                  قضائیه           ( الف

 کدام سازمان زیرنظر قوه مجریه فعالیت می کند؟)سراسری (-8

  الف( دانشکده، علوم قضایی واداری               ب(  دیوان محاسبات کشور

 مسلحسازمان نیروهای د(                                     سازمان تربیت بدنیج( 

 ؟کدامیک از سازمان های زیر تحت نظر رئیس جمهور فعالیت دارند-9

 الف( ثبت اسناد و امالک کشور                ب( حج و اوقاف 

 د( صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                           حفاظت محیط زیستج( 

 ؟لق به دولت است در شرکت های دولتی و بانک ها چند درصد سرمایه آن متع-11

 درصد٨22د(                                    52ج( کمتر از                             32ب( بیش از                                 52 بیش ازالف( 

  کدام یک از نهاد های زیر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود؟)سراسری(-11

 ج( سازمان تأمین اجتماعی                  د( هالل احمر          سازمان تبلیغات اسالمیب(    الف( دیوان محاسبات کشور           

 واحدهای سازمان مالی دستگاه های دولتی زیر نظر چه بخشی انجام وظیفه می کنند؟ -12

 د(امور مالی              ج(دایره حسابداری                                            یحسابیالف(معاونت پشتیبانی                           ب(ذ

  ظیفه نموده و کنترل می شود؟واحدهای سازمان مالی وزارت بازرگانی زیر نظر چه مقامی انجام و -13

 د( دیوان محاسبات کشور                         ج( ممیز کل مالیاتی                                  یحسابب( ذ                   مالی امور معاونتالف( 

 باشد؟  قانون مالیات های مستقیم مشخص کردن درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات به عهده چه افرادی می 219براساس ماده  - 14

 ب( مسئولین دیوان محاسبات کشور                             الف( مدیران کل اداره امور مالیاتی                                

 د( کارشناسان امور اقتصادی و دارایی                        مالیات                                          ماموران تشخیص ج( 

 از اشخاص حقوقی در جامعه چیست؟ رمنظو-15

  شرکت ها و موسسات ثبت شدهب(              الف( افراد جامعه                                                                

 د( شرکت ها و موسسات اعم از ثبت شده یا ثبت نشده                   ج( شرکت ها، موسسات و افراد جامعه                              

 مودیان مالیاتی کلیه افرادی هستند که...........)سراسری( -16

 ب( باید اظهار نامه های مالیاتی خود را در شرکت های حقوقی به ثبت برسانند.      الف( باید به اداره دارایی مراجعه و شرکت خود را به ثبت برسانند.
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 د( قوانین مالیاتی را تایید و تصویب می نمایند.                       .بر اساس قانون مکلف به پرداخت مالیات می باشندج( 

  ه کسانی هستند؟)سراسری(چمودیان مالیاتی  -17

 مایند.روز آن را به حوزه مالیاتی تسلیم ن 3الف( افرادی که مراتب تحویل اظهارنامه را در پرونده ثبت و در مدت 

 ب( کلیه افرادی که بر اساس قانون باید به اظهار نامه یا تراز نامه حساب سود و زیان تسلیمی رسیدگی و آن را قبول یا رد نمایند.

 ج( کلیه اشخاص)حقیقی وحقوقی(که بر اساس قانون مکلف به پرداخت مالیات می باشند.

 د( مسئولین و ماموران تشخیص مالیات می باشند.

  از طرف سیستم مالیاتی کشور تا سه سال برای مودی برگ تشخیص مالیات صادر نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر -18

 مودی از پرداخت مالیات معاف است.ب(             الف( مودی باید خودش برای پرداخت مالیات اقدام کند.

 د( مودی برای همیشه از پرداخت مالیات معاف است.                             ج( مودی باید این موضوع را مخفی نگه دارد.

  ست؟کدام واحدا عهدهه ب مالیات تشخیص ماموران تقصیرات و تخلفات کشف -19

 اختالف حل هیات د(              یمالیات انتظامی اداری        ج(هیات عدالت دیوان ب(       یمالیات انتظامی دادستانی الف(

 است؟ افرادی چه عهده بر مالیات تعیین و مالیات مشمول درآمد کردن مشخص مستقیم، های مالیات قانون 219 ماده براساس -21

 کشور محاسبات دیوان مسئولین ب(                                                   مالیاتی امور کل مدیران الف(

 دارایی و اقتصادی امور کارشناسان د(                                                       مالیات تشخیص مامورانج(

  گیرد؟ های دولتی اختیار از چه چیزهایی منشاءمی در سازمان -21
  موارد الف و ب( د             واگذاری وظایف              ( ج                     آئین نامه ها و بخشنامه ها      (قانون          ب( الف

 وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است؟)سراسری( کدام مورداز -22

 ب( تعیین میزان مالیاتی که مودیان بایدبپردازند.                      الف( ایجادهماهنگی بین قوای قضاییه ومجریه      

 د( نفی صالحیت ماموران مالیاتی به جهات اخالقی                        مالیات          کشف تخلفات ماموران تشخیصج( 

 

 سوال های پاسخ کوتاه

 فعالیت دارند؟جمهوری اسالمی ایران  سازمان های ذکر شده زیر نظر کدام یک از قوای سه گانه -1

  مجریه          ...............راهبردی رییس جمهورمعاونت توسعه ب(           مقننه         الف(دیوان محاسبات کشور..............................  

 قضاییه               د(سازمان بازرسی کل کشور..............................      مجریه                ج(وزارتخانه ها ..............................................

 وزارتخانه     .است آن اداری مقام باالترین وزیر و است.................. دولت اداری تشکیالت باالترین -2

 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی                                                     گو است؟ وزیر در برابر چه کسانی پاسخ -3

 معاون ذیحساب               انجام وظایف خود دارای ......................... است. برایذیحساب  -4

 ذیحساب مدیریت  واحدهای مالی دستگاهای دولتی با شخص ...................است . -5

 دارایی  حوزه مالیاتی از طرف وزارت .................. تعیین خواهد شد. -6

 یمالیات انتظامی دادستانی .مأموران تشخیص مالیات به عهده ......................... می باشدکشف تخلفات و تقصیرات  -7

 متخصصان حسابداریدر انجام وظیفه تشکیالت سازمان مالی دستگاه های دولتی چه کسانی بیشترین نقش را دارند؟    -8

 واحد اداری حوزه فعالیت سرممیزان مالیاتی چه نام دارد؟ -9

 وصول، ابالغ و خدمات مالیاتیاداره 

 سازمانهای کنترل کار مأموران تشخیص و وصول مالیات  را نام ببرید؟-11

 دادستانی انتظامی مالیاتی و هیات انتظامی مالیاتی 

 

 فصل دهم سواالت تشریحی
 .ببریددار وظایف محوله دولت( را براساس قانون محاسبات عمومی نام  های دولتی )عهده انواع سازمان -1

 دولتی غیر عمومی نهادهای و وزارتخانه ها           موسسات دولتی            شرکتهای دولتی و بانکها           موسسات

 وزارتخانه را تعریف کنید -2

 .و در رأس آن وزیر قرار دارد می شود. شناخته عنوان این به قانون موجب به که است مشخصی واحدسازمانی
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 دولتی را تعریف کنید؟موسسات  -3

 واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه انجام وظیفه می نماید.

 از موسسات دولتی  دیوان محاسبات کشور را توضیح دهید. -4

 دولت را برعهده دارد.های  موسسه دولتی است که زیر نظر قوه مقننه قرار داشته و نظارت و کنترل مالی فعالیت

 از موسسات زیر نظر قوه قضاییه چهار مورد نام ببرید ؟ -5

 ها و اقدامات تامینی کشور    سازمان ثبت اسناد و مدارک  سازمان بازرسی کل کشور     دیوان عدالت اداری    سازمان زندان

 سازمان قضایی نیروهای مسلح و ادره کل تصفیه و امور ورشکستگی 

 زیر نظر نهاد ریاست جمهوری چهار مورد نام ببرید؟ دولتیاز موسسات  -6

 سازمان انرژی اتمی         سازمان حفاظت محیط زیست         سازمان تربیت بدنی  

 از موسسات دولتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی سه مورد بیان کنید؟ -7

 سازمان حسابرسی     گمرک جمهوری اسالمی ایران      دانشکده امور اقتصادی 

 شرکت دولتی را توضیح دهید؟ -8

نوان ع واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا سازمانی است که به حکم دادگاه صالح، ملی اعالم شده و به

 سرمایه آن متعلق به دولت است. %52و بیش از شرکت دولتی شناخته می شود

 مورد کافیست(.4های دولتی را بنویسید.) های شرکت ویژگی -9

 وجود حداقل دو نفر شریک

 با تصویب قانون تشکیل می شوند و اساسنامه آن براساس قانون ثبت می شود.  طرز تشکیل:

 .چون از بیت المال تامین می گرددهای دولتی متعلق به مردم  است  سرمایه شرکت صاحبان سهام:

 احد ممکن از کمک های دولت استفاده نمی کند.تمعموالً به صورت خودکفایی مالی اداره می شود و  استقالل مالی:

 نمایندگی صاحبان سهام )مردم( را در مجامع عمومی دارا  هستند. ءیک یا چند تن از وزرا نمایندگی صاحبان سهام:

 چون انجام فعالیت های تجاری مستلزم دارا بودن سرعت عمل و قوانین اجرایی ساده است. :قابل انعطاف دارای مقررات اداری 

شرکتهای دولتی حسابهای خود را طبق اصول حسابداری تنظیم می کنندو به دلیل وسعت کار الزم است حسابرسان ورزیده آنها را حسابرسی  :حسابرسی

 نمایند.

 تواند بر اساس شرایط اساسنامه خود منحل شود.هر شرکت دولتی می  انحالل:

 مجمع عمومی عادی و فوق العاده، هیات مدیره مدیرعامل و بازرسان ارکان شرکتهای دولتی را تشکیل می دهد. ارکان شرکت:

   .دهید توضیح را سهام صاحبان نمایندگی دولتی های شرکت ویژگی از -11

 ملی شرکت کنند. مثل می شرکت مجامع عمومی در )مردم( سهام صاحبان طرف از نمایندگی به وزرا از تن چند یا یک معموالً دولتی های شرکت در

 برنامه و مدیریت سازمان کل رئیس -کل دادستان همراه به نیرو وزیر اجتماعی و تعاون کار و رفاه  -دارایی و اقتصادی امور وزیر سه که ایران نفت

 .دارند عضویتمرکزی  بانک کل رئیس و کشور ریزی

  ؟های دولتی را نام ببرید ارکان شرکت -11

 مجمع عمومی عادی     مجمع عمومی فوق العاده      هیات مدیره      مدیرعامل     بازرسان

 نام ببرید. مثال ذکر با را آن انواع و کرده تعریف را محاسبات عمومی کشور قانون نظر از غیردولتی عمومی نهادهای و موسسات -12

 .شوند می یا شده تشکیل دارد عمومی جنبه که خدماتی و وظایف انجام به منظور قانون اجازه با که هستند مشخصی سازمانی واحدهای

 احمر هالل مثل شوند می اداره دولتی صورت به که دستگاه هایی الف(

 خرداد پانزده بنیاد مثل غیردولتیعمومی  نهادهای ب(

 مالی دستگاههای دولتی در ایران چیست؟مان وظیفه سازمبنای فعالیت و انجام  -13

 قوانین، تصویب نامه ها، بخشنامه وها و آیین نامه ها

 چهار مورد نام ببرید های دولتی از قوانین مهم سازمان مالی دستگاه -14

 آیین نامه های مالی   و    قانون محاسبات عمومی        قانون دیوان محاسبات     قانون مالیاتها     قانون بودجه 

 قوانین مالی و تجزیه و تحلیل اطالعات حسابداری مدیران موسسات را در چه اموری یاری می رساند؟ -15

 تنظیم برنامه ، عملیات، نظارت بر کلیه امور و باالخره در تصمیم گیری  و تعیین خط مشی 

 ذیحساب کیست؟ -16
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دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صالحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی های الزم در  کارمندی است که با حکم وزارت امور اقتصادی و

ه این ولتی باجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و، دستگاه های اجرایی محلی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر د

 سمت منصوب می شود.

 .از وظایف ذیحساب را بنویسیدسه مورد  -17

 های سازمان مربوط بر طبق قانون نظارت بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری از و تنظیم حساب

 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی  سازمان مربوط

 نگاهداری و تحویل و تحول وجوه، نقدینه ها سپرده ها و اوراق بهادار سازمان  

 نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور 

 معاون ذیحساب کیست؟ -18

 ماموریست  که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صالحیت  به این منصوب می شود.

 تشخیص و وصول مالیات براساس اصول صحیح چه مزایایی دارد؟ -19

 پر کردن خزانه دولت( جهتهای مالی است ) ها برای رسیدن به هدفابزار و سیاست مالی دولت

 (توزیع عادالنه ثروتهای غیرمالی است ) ها برای رسیدن به هدف بهترین ابزار دولت

 مالیات را تعریف کنید؟ -21

  .ود اقدام کندتی خانسبت به اجرای وظایف خدم عبارت است از پرداخت بخشی از دارایی افراد به دولت براساس قانون که دولت بتواند با آن پشتوانه مالی

 نمودار سازمانی سازمان امور مالیاتی کشور را رسم کنید؟ -21

 

 

 معاون وزیر

 
 

مسئولیت نظارت برکار کلیه ماموران حوزه و 

 حسن اجرای قانون

 

 برای یک یا چند حوزه مالیاتی

 جهت نظارت بر کار ممیزان مالیاتی

 

رافع مسئولیت مسئولیت کمک ممیزان 

 قانونی ممیزان مالیاتی نخواهد بود

 

 زیر نظر ممیزان مالیاتی کار می کنند

 دهید؟ شرح گیرد می انجام صورت چند به مالیات دریافت -22

 صورت دو به

 .شود می داده تشخیص دارایی و اقتصادی امور ماموران وسیله به که میزان آن الف(مستقیم:

 .شود می تعیین مصرفی خدمات و کاال عوارض و دولت های ریزی برنامه طریق از غیرمستقیم: ب(

 تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات براساس قانون مالیاتهای مستقیم به عهده چه کسانی است؟  -23

 ماموران تشخیص مالیات که دارای صالحیت رسیدگی های فنی، تخصصی ادارای و تشخیص هستند

  ببرید؟ نامبه ترتیب براساس رتبه و اهمیت را مالیات تشخیص ماموران -24

 مالیاتی ممیز سر  -3 مالیاتی کل ممیز  -2 کشور مالیاتی امور سازمان رئیس یا امور مالیاتی معاونت -٨

  مالیاتی ممیز کمک -5 مالیاتی ممیز  -4

تی معاونت امور مالیاتی یا رئیس سازمان امور مالیا

کشور

ممیز کل مالیاتی یا رییس امور مالیاتی

سرممیز مالیاتی  یا رییس گروه مالیاتی

ممیز مالیاتی یا کارشناس ارشد مالیاتی 

کمک ممیز مالیاتی  یا کاردان و کارشناس

مالیاتی 
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 مالیاتی بر عهده چه واحدی است؟محدوده وظایف ماموران تشخیص مالیات را مشخص نموده و تعیین حوزه  -25

 وزارت امور اقتصادی و دارایی  -منحصراً در حوزه مالیاتی که درآن به خدمت منصوب شده اند 

 وظایف ممیزان مالیاتی چیست؟ -26

 ن خود میزان مالیات افراد )حقیقی و حقوقی( حوزه مالیاتی خود را تشخیص و به آنان ابالغ کنندابا یاری همکار

  .ها بیان کنید اولین اقدام مودی را برای پرداخت مالیات براساس قانون مالیات -27

 مراجعه به حوزه مالیاتی مستقر در ادارات امور اقتصادی و دارایی  و تنظیم اظهار نامه مالیاتی

 چقدر است ؟جرایم اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در صورت خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر  -28

 مالیات متعلقه %22و برای  اشخاص حقوقی  %5برای اشخاص حقیقی 

 تشخیص علی الرأس چیست. س چگونه تعیین می شود؟أمالیات علی الر -29

تعیین  راسلا به صورت علی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان ممیزان مالیاتی موظفند هر ساله درآمد مودی را براساس شواهد و قرائن

 مالیات صادر نمایند. وچنانچه مشمول مالیات باشد برای او برگ تشخیص

وضوع م اگر مودی مالیاتی اظهار نامه مالیاتی تسلیم نکرده باشد، ممیز مالیاتی راساً موظف به رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات است که به این

 تشخیص علی الراس می گویند.

 از پرداخت مالیات معاف می شود؟دی ؤدر چه صورتی م -31

 در صورتی که تا سه سال برای مودی برگ تشخیص مالیات از طرف حوزه مالیاتی صادر نشود.

 وظیفه اصلی ممیزان مالیاتی یا کارشناسان ارشد مالیاتی چیست؟ -31

ررسی ، پس از بقبول یا رد نماید در هر صورت ممیز مالیاتی  اظهارنامه مودیان را پس از تاریخ انقضای مهلت مقرر )برای تسلیم اظهارنامه( رسیدگی کرده،

 نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام می نماید.

 در چه صورتی اظهار نامه مودی قطعی تلقی شده و  مالیات براساس آن دریافت می شود؟ -32

 .اظهارنامه مالیاتی برگ تشخیص را صادر و به مودی ابالغ نکنددر صورتی که ممیز مالیاتی تا سه ماه پس از انقضای مدت تسلیم 

 اقداماتی که ممیزان مالیاتی پس از قبول اظهارنامه باید انجام دهند را شرح دهید؟ -33

لیات مودی به حوزه مالیاتی قبول یا رد نماید و نظر خود را با میزان ماروز آن را بررسی نموده،  3اظهارنامه تسلیمی مودی را در پرونده او ثبت و در مدت 

 برای ابالغ به مودی ارایه نماید.

 انتظامی مالیاتی  را بیان کنید؟ شرایط انتصاب دادستانی -34

 از بین کارمندان با سابقه و عالی مقام وزارت امور اقتصاد و دارایی توسط وزیر امور اقتصادی انتصاب می شوند.

   ببرید.        نام را یمالیات انتظامی دادستانی وظایف -35

امر  اتی و تمام کسانی که دریکشف تخلفات و تقصیرات ماموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات حل اختالف مال

 های کارکنان اظهار نظر کند. وصول مالیات نقش دارندو همین طور این سازمان می تواند نسبت به کلیه فعالیت

          .ببرید نام را یمالیات انتظامی هیات وظایف -36

 مالیات تشخیص ماموران کلیه مالیاتی امور در اداری تخلفات به الف( رسیدگی

  مالیات تشخیص ماموران صالحیت رد ب(

 .است شده رد مالیاتی ی که صالحیت آنان از طرف دادستان انتظامیماموران اعتراض به رسیدگی ج(

    

 
 موسسات حسابرسی و سازماندهی آنها    یازدهم فصل 

 صحیح و غلط 

 غ پیش حسابرسی در حقیقت قسمتی از سیستم کنترل داخلی است که اغلب توسط کارمندانی غیر از مجریان امور انجام می گیرد.   1

 ص حسابرسی مستقل توسط شخص یا اشخاصی مستقل از دستگاه صورت می گیرد.                               2

 ص نظارت پارلمانی دیوان محاسبات همان تهیه گزارش تفریغ بودجه برای مجلس شورای اسالمی  می باشد.  3

 غ می باشد.  دیوان محاسبات از نظر مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشوری  4



                                                                                                                                
 46صفحه     : محمدزادهگردآوریمجموعه سواالت طبقه بندی شده سازمان و مدیریت    

 غ باالترین رده کارکنان سازمان حسابرسی حسابرسان هستند.        5

 ص در سازمانهای حسابرسی ، از خدمات کمک حسابرسان و کارورزان رشته حسابداری دانشگاهها نیز استفاده می شود.     6

 سواالت چهار گزینه ای
 ارسال می گردد؟)سراسری( گزارشات سازمان حسابرسی به کدامیک  از مراجع زیر-1

 هیات مدیره شرکت هاد(  ج( وزارت دارایی                    ب( مجلس                                     الف( دیوان محاسبات کشور                   

 کدام مورد از وظایف مجمع عمومی سازمان حسابرسی است؟)سراسری(-2

 ب( بررسی وتاییدتشکیالت وتغییرات اساسنامه سازمان .           الف( بررسی بودجه وصورت های مالی سازمان .                            

 رنامه های آتی سازمان .مشی وب تصویب تشکیالت وتعیین خطد(                ج( پیشنهادبودجه به هیات عامل.                                                  

 سراسری(نیست ؟)  کدام مورد ازوظایف مجمع عمومی سازمان حسابرسی -3

 ب( تعیین خط مشی برنامه های آتی سازمان               الف( تصویب بودجه                                                                     

 د(  نصب وعزل رئیس واعضای هیات عامل              های ساالنه                     ارش ن صورت های مالی وگزج( تهیه وتعیی

 (81باالترین مقام اجرایی سازمان حسابرسی چه کسی است؟)سراسری  -4

 د( هیات عالی نظارت                               مدیرعامل        ج( ب( دبیرمجمع عمومی                الف( حسابرس ارشدسازمان                     

حاسبات م قانون مربوط به رسیدگی اسناد و مدارک مالی در ایران برای اولین بار در چه سالی )هجری شمسی(،تصویب و براساس دیوان -5

  کشور تاسیس شد؟ )سراسری(

 ٨36٨د(                                      ٨352ج(                               ٨3٨2ب(                                                 ٨222الف( 

 م یک از مراجع زیر ارسال می شود؟گزارشات سازمانی حسابرسی به کدا-6

 د( مجلس ج( وزارت دارایی                                   ب (دیوان محاسبات                                                هیات مدیره شرکت هاالف( 

 در حسابرسی چیست؟«ممیزی »منظور از -7

 رتد( حسابرسی توسط هیات عالی نظاافراد مستقل از دستگاه          ب( حسابرسی داخلی         ج( حسابرسی توسط                          پیش حسابرسیالف( 

 ط به چه مفهومی است ؟تعریف زیر مربو-8

ور تایید صحت و درستی منظ ههرگونه رسیدگی یا بازرسی جستجو گرانه  مدارک حسابداری و اسناد مالی توسط شخص مستقل از تهیه کننده که ب»

 «یا عدم تایید آن مدارک صورت می گیرد.

 پارلمانید( ناظرین  ج( مدیریت           ب( حسابداری           ی        سابرسالف( ح

 کدامین موسسات زیر نظر قوه مقننه فعالیت می نماید؟-9

 د( سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ج( دیوان عدالت اداری             ب( سازمان حسابرسی کشور                           دیوان محاسباتالف( 

 ت؟موسسات حسابرسی اس رده ازکارکنان کداماظهارنظر نهایی درباره گزارش های مالی کارهای پذیرفته شده برای حسابرسی وامضای آنها بر عهده -11

 د( حسابرس ج( سرپرست                                 ب( مدیران                            ( شرکاءالف

  زیر نظر قوه مقننه فعالیت می نماید؟)آزمایشی( کدام موسسه دولتی است که-11
 د( سازمان برنامه و بودجه ج( سازمان بازرسی کل کشور            ب( سازمان حسابرسی                                       دیوان محاسباتالف( 

 ؟نمی باشدکدام نظارت جزء وظایف دیوان محاسبات کشور -12

 د( پارلمانی ج( قضایی                                                       تصویب قانون محاسبات ب (                 الف( فنی            

 یک فعالیت می کند؟ حسابرس در سازمان حسابرسی زیر نظر کدام -13

 د( هیات مدیره ج( مدیر                                     ب( شرکاء                                                                  سرپرستالف( 

 ام اجرایی سازمان حسابرسی کیست؟باالترین مق -14

 مدیر عامل سازمانب(          وزیر بازرگانی-رئیس بانک مرکزی -وزیر اقتصاد و دارایی الف( هیئت عالی مرکب از سه نفر:

 د( وزیرا قتصاد و دارایی                                                           مدیر اجرایی سازمان که از سوی مجلس تعیین می شود.ج( 

 سی بر عهده کدام رکن سازمان است؟نصب و عزل رئیس و اعضای هیات عامل در سازمان حسابر -15

 د( هیات عالی نظارت                      مجمع عمومی    ج( ب( مدیر عامل                                         الف( هیات عامل        

  گیرد؟ چه نوع رسیدگی به اسناد و مدارک موسسه توسط کارمند همان موسسه که غیر از مجریان امور آن باشد صورت می-16
 حسابرسی داخلید(  ج( پیش حسابرسی ب( حسابرسی مستقل                                 الف( حسابداری                       

 این وظیفه را انجام می دهد؟"چه سازمانی"برای دستگاه های عمومی مکلف به تعیین بازرس قانونی  -17

 سازمان حسابرسی کشور  ج(دیوان محاسبات کشور             د(سازمان مدیریت و برنامه ریزی               الف(موسسات حسابرسی              ب(

  باشد؟ می حسابرسی انواع جمله از زیر موارد از یک کدام -18
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   موارد همه د(                مستقل ج(حسابرسی داخلی                حسابرسی ب( ممیزی(          ) حسابرسی پیش الف(

  است؟ کسی چه حسابرسی سازمان اجرایی مقام باالترین -19

 جمهور رئیس معاون د(                        عامل مدیرج( دارایی        و اقتصادی امور وزیر ب(                   مدیره هیات رئیس الف(

 ؟باشد می حسابرسی سازمان ارکان زیر موارد از یک کدام -21

 عامل مدیر – عامل هیات – عمومی مجمع ب(                                     مدیره                            هیات – عمومی مجمع الف(

 نظارت عالی هیات – عامل مدیر – عامل هیات – عمومی مجمع د(                                     نظارت      عالی هیات – عامل مدیر – عامل ج(هیات

  است؟ کسانی چه عهده به موسسات های گزارش درباره نهایی نظر اظهار و حسابرسی های برنامه تصویب -21

 حسابرس د(                ج(سرپرست                 شرکا ب(             مدیران الف(

  چیست؟ حسابرسی سازمان در مدیر کار ترین مهم -22

 موارد همه د(        مالی های صورت و ها کاربرگ ج(رسیدگی     حسابرسی های قیمت تعیین ب(      حسابرسی کار اجرای بندی بودجه زمان تهیه الف(

  دارد؟ می ارسال مرجع کدام برای را خود گزارشات " حسابرسی سازمان -23

 اسالمی شورای مجلس د(                   دارایی وزارت ج( ها         شرکت مدیره هیات ب(           کشور محاسبات دیوان الف(

  شد. تاسیس ایران در شمسی هجری ................... سال در کشور محاسبات دیوان -24

 ٨372 د(                    ٨222(ج                             ٨352 ب(                                      ٨35١ الف(

  نیست؟ حسابرسی سازمان عمومی مجمع وظایف از مورد کدام -25

 ساالنه های گزارش و مالی های صورت تعیین و ب( تهیه                     بودجه                                                               تصویب الف(

 عامل هیات اعضای و رئیس عزل و نصب د(                    سازمان                               آتی های برنامه مشی خط ج( تعیین

 است؟ کدام حسابرسی سازمان ارکان -26

 عامل مدیر- بازرسان- مدیره هئیت- عمومی مجمع ب(        نظارت    عالی هیئت - عامل مدیر - عامل هیئت -عمومی مجمع الف(

 بازرسان -مدیره هیئت -عمومی مجمع د(          مدیره            هیئت -بازرسان -نظارت عالی هیئت -عمومی مجمع) ج

 هرگونه رسیدگی یا بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و اسناد مالی توسط شخصی مستقل از تهیه کننده: -27

 (نظارت مالید ج(رسیدگی مالی                     ب(ذیحسابی                     الف(حسابرسی                    
 

 سواالت پاسخ کوتاه
 سابرسیح    عبارت است از هر گونه رسیدگی جستجوگرانه مدارک حسابداری و اسناد مالی توسط شخصی غیر از تهیه کنندگان آنها ........  -1

 دیوان محاسبات کشور  دارد.در حال حاضر .................................فقط در تهران و مراکز استانها تشکیالت خاص اداری  -2

 سهامی         سازمان حسابرسی به صورت شرکت ............. اداره می شود.   -3

 مجلس شورای اسالمی -مقننه       دیوان محاسبات کشور زیر نظر قوه ......... بوده و مکلف به ارایه گزارش های خود به ................... است.  -4

 د را برایسازمان حسابرسی زیر نظر قوه................  فعالیت دارد و از موسسات وابسته به وزارت................ است و عمدتاً گزارش های خو -5

 مجامع عمومی و هیات مدیره شرکتها -امور اقتصادی و دارایی  -مجریه    .............. ارسال می دارد.        

قانون مربوط به رسیدگی به اسناد و مدارک مالی در .... ماده در سال........... هجری شمسی تصویب و برای اجرای آن  در ایران اولین -6

  دیوان محاسبات کشور   -  ٨222  -   ٨4٨                   موسسه ای به نام ........... تاسیس شد. 

 وزارت مالیه )امور اقتصادی و دارایی(  قبل از پیروزی انتقالب اسالمی دیوان محاسبات کشور همواره جزو سازمان های ........... بوده است.  -7

مالی و  –پس از پیروزی انقالب اسالمی تغییرات اساسی در تشکیالت، وظایف و مدیریت دیوان محاسبات کشور ایجاد شد و  واز نظر ادارای  -8

 مجلس شورای اسالمی            .        سازمانی باستناد قانون اساسی  تابع .............................گردید

 تهیه بودجه زمان بندی اجرای کار حسابرسی                                  ترین کار مدیر در سازمان حسابرسی چیست؟ مهم -9

 و سازمان حسابرسی  کشور ردیوان محاسبات کشو          نام ببرید. ایرانکشور در با حسابرسی را  دو سازمان مهم  مرتبط -11

 یکنفر دادستان و تعدادی دادیار              اعضای دادسرای دیوان محاسبات شامل چه کسانی می باشد؟ -11

 سال  3        وظیفه خواهند کرد؟طور موظف برای مدت چند سال انجام ه هفت نفرعضودیگرهیئت عامل ب -٨2
 

 

 فصل یازدهم  سواالت تشریحی
  .حسابرسی را تعریف کنید -1

 . به منظور تایید صحت و درستی یا عدم تایید آن مدارک رسیدگی جستجوگرانه مدارک حسابداری و اسناد مالی توسط شخصی غیر از تهیه کنندگان آنها
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 تنظیم گزارش می نمایند؟حسابرسان بر چه مبنایی اقدام به  -2

ل و داخ با جمع آوری اطالعات و کسب آگاهی از سیتم های کنترل داخلی سازمان به بازرسی، مدارک، مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع نیروی انسانی

 ل دوره رسیگی اقدام می کنند.خارج سازمان درباره شیوه عملکرد مالی مدیران و کارگزاران به تنظیم گزارشی از نتیجه فعالیت های خود در طو

 دهید؟ شرح را مورد یک و ببرید نام را حسابرسی انواع -3

و بیشتر به  است که اغلب توسط کارمندان حسابداری صورت می گیرد سازمان داخلی کنترل سیستم از قسمتی حقیقت در حسابرسی)ممیزی( پیش الف(

 .منظور اطمینان یافتن از رعایت مقررات و دستور العمل ها می باشد

 یرد.گ به عبارت دیگر  به آن گونه از رسیدگی به اسناد و مدارک هر عمل مالی حسابداری گفته می شود که قبل از قطعی شدن عمل مورد نظر اجام می

 سازمان توسط کارمندانی غیر از مجریان امور  فعالیت های سایر و مالی عملیات ارزیابی جهت مدارک و اسناد به رسیدگی داخلی حسابرسی ب(

 .می گیرد صورت دستگاه از مستقل اشخاص یا شخص توسط که مدارک و اسناد به رسیدگی مستقل حسابرسی ج(

  حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل چه تفاوت هایی دارند؟ -4

 چگونگی اجرای مقررات و روش های مصوب  و گزارش نقاط ضعف موجود در سیستم داخلی است.حسابرسی داخلی بیشتر ناظر بر 

ر مالی موسسه وولی در حسابرسی مستقل معموالً با استفاده از استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی مطالعاتی در زمینه چگونگی فعالیت های ام

 ه عمل می آید و نتیجه اظهار نظر برای اشخاص ثالث فرستاده می شود.و کنترل های داخلی انجام شده در آنها، ب

 حسابرسی مستقل را توضیح دهید. -5

در حسابرسی مستقل معموالً با استفاده از استانداردهای  .می گیرد صورت دستگاه از مستقل اشخاص یا شخص توسط که مدارک و اسناد به رسیدگی

و  های داخلی انجام شده در آنها، به عمل می آید های امور مالی موسسه و کنترل مطالعاتی در زمینه چگونگی فعالیتپذیرفته شده حسابداری و حسابرسی 

 نتیجه اظهار نظر برای اشخاص ثالث فرستاده می شود.

 نتیجه اظهار نظر حسابرسی مستقل در اختیار چه کسانی قرار می گیرد؟ -6 

 مجامع عمومی سهام داران، بورس سهام، اوراق بهادار، بانک ها یا موسسات دولتی 

 .دیوان محاسبات کشور را نام ببریدتشکیالت خاص اداری  -7

 حوزه دادسرای دیوان    )دادستان، دادیار و هیات های مستشاری(           حوزه ریاست دیوان   

 سایر واحدهای اداری عمومی   کمک حسابرسان  و                   حسابرسان،                  ، دحسابرسان ارش

 وظایف حسابرسی و نظارتی دیوان محاسبات کشور را نام ببرید؟  -8

و مقررات  قانونها  از نظر مطابق با  های مالی دستگاه ها و پرداخت ها و نیز صورت های درآمد و هزینه و سایر دریافت حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب -

 مالی سایر قوانین مربوطه 

 ها  (در دستگاهها و پرداخت ها بررسی چگونگی وقوع عملیات مالی )دریافت

 رسیدگی به موجودی اموال و دارایی های دستگاه

 بررسی روش ها و دستور العمل های مالی و کاربرد آنها در جهت نیل به هدف های دستگاه

رشهای ااعالم نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخل یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گز

 حسابرسی و رسیدگی  های مالی انجام شده برای حفظ حقوق بیت المال 
 

 تقسیم بندی کلی وظایف دیوان محاسبات کشور را بیان کنید؟ -9

 فریغ بودجه به مجلس شورای اسالمی(تنظارت پارلمانی)گزارش  –نظارت قضایی  –ت یا کنترل فنی)محاسباتی( ظارن

 ها تشکیل شده است؟ سازمان حسابرسی از مجموع کدام شرکت -11

 شرکت سهامی حسابرسی بنیاد امور جانبازان  -شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی                 -

 شرکت سهامی حسابرسی صنایع ملی   -          شرکت سهامی حسابرسان سازمان برنامه                                -

 چگونگی رسیدگی دیوان محاسبات کشور به اسناد مالی و محاسباتی سازمان ها را توضیح دهید؟ -11

معاونت فنی دیوان محاسبات اعم از کمک حسابرسان، حسابرسان ، حسابرسان ارشد مدیران در جرین حسابرسی های خود به هر گاه کارکنان قسمت 

 تخلفات مالی برخورد کنند پس از مستند کردن مدارک، موضوع را به دادسرای دیوان محاسبات گزارش می دهند.

 نفر مستشار که یکی از آنها رییس خواهد بود تشکیل می شود. 3است هر هیات از هیات مستشاری  7معموالً دیوان محاسبات دارای حداقل سه و حداکثر  -

هیه شده و ت دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشوری نبوده و از آیین نامه خاص استخدامی که در دیوان محاسبات -

 به تصویب مجلس شورای اسالمی نیز رسیده تبعیت می کند.
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 ؟بیان نماییدموضوع تشکیل سازمان حسابرسی را  -12

  ارایه خدمات مالی الزم به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت -                                         تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی  و   -

 اصول و ضوابط و حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسالمیتدوین و تعمیم   -

 تحقیق و تتبع در درس های علمی و عملی به منظور اعتالی دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور  - 

 مورد      2.  ببرید نام را حسابرسی سازمان اختیارات و وظایف -13

 دستگاه ها توسط اجرا مورد عمرانی های طرح حسابرسی الف(

 امکان سازمان صورت در دارایی و اقتصادی امور وزیر توسط ارجاعی موردی مالی خدمات و حسابرسی انجام ب(

 دولتی سازمان های همه به مالی مشاوره و خدمات ارائه ج(

 حسابداری آموزش های نیاز مورد متخصص کادر تامین برای متخصص افراد جذب و آموزش و تربیت د(

  …و اسالمی اصول اساس بر حسابرسان ای حرفه رفتار و اخالقی موازین تدوین هـ(

 مدیرعامل  و هیات عالی نظارت  -هیات عامل –مجمع عمومی      رید.ارکان سازمان حسابرسی را نام بب -14

 اعضای مجمع عمومی سازمان حسابرسی را نام ببرید؟ -15

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                وزیر امور اقتصاد و دارایی)رییس مجمع(                 

 دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران                   ریس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران    

 چیست؟اساسنامه  طبقوظایف مجمع عمومی سازمان حسابرسی  -16

 تصویب تشکیالت و تعیین خط مشی و برنامه های آتی سازمان   -            نصب و عزل رییس و اعضای هیات عامل  -

 ، تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات عامل و رییس و اعضای عالی هیات نظارت تصویب بودجه -

 موازین خاص رفتار حرفه ای حسابرسانتعیین نهایی استانداردهای حسابداری و حسابرسی و  -

 از چه کسانی تشکیل می شود؟اعضای هیات عامل سازمان حسابرسی -17

 یک نفر قایم مقام مدیرعامل و هفت نفر عضو دیگر )به طور موظف رای سه سال(                     یک نفر رییس که سمت مدیرعامل را دارد.

 چیست؟وظایف هیات عامل سازمان حسابرسی  -18

 های مالی و ارایه گزارش های ساالنه سازمان به مجمع عمومی  بررسی بودجه و صورت

 مومی بررسی و تایید تشکیالت ، تغییر اساسنامه، آیین نامه های مورد نیاز، موازین و اخالق حرفه ای برنامه های آموزشی جهت ارایه به مجمع ع

 وظایف مدیرعامل در موسسات حسابرسی چیست؟ -19

 پیشنهاد بودجه ساالنه هیات عامل                   اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات عامل 

 ین صورت های مالی و گزارش ساالنه، تشکیالت سازمان، آیین نامه های مالی، پست های اجرایی اعضای هیات عامل و ارایه آن به هیات عامل ودوتهیه و ت

 مجمع عمومی .

 ه مقررات و ارایه آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات عامل و مجمع عمومی پیشنهاد تغییر اساسنام

 ترکیب اعضای هیات عالی نظارت را بنویسید؟ -21

نفر عضو از بین افراد مسلمان و دارای حسن شهرت و مدرک لیسانس و مسلط به امور حسابداری، حسابرسی، مالی بازرگانی و  ریک نفر رییس و چها

سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد اعضا  2سال تجربه در امور حسابرسی و حسابداری  برای مدت  7بانکدارای و رشته های وابسته به آن ها حداقل با 

 .بالمانع است

 نحوه انتخاب اعضای هیات عالی نظارت را بنویسید ؟ -21

 رییس هیات عالی نظارت و یک نفر عضو با پیشنهاد وزیر اقتصاد و امور دارایی  و تصویب هیات وزیران و 

 یک نفر عضو به پیشنهاد دادستان کل کشور منصوب می شوند.    و  دو عضو با انتخاب رییس دیوان محاسبات کشور 

 یف هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی را بیان نمایید.وظا -22

 عملیات جاری سازمان و واحدهای اجرایی تابعه آن نظارت مستمر بر 

 مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و روشهای حسابرسی و حصول اطمینان از کفایت آنها 

 در مورد متخلفان  بررسی گزارش های حسابرسی به منظور حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات الزم

 اجرای وظایف بازرس قانونی و سازمان و واحدهای تابعه 

 از خدمات حسابداری وحسابرسی آنان استفاده کند.تایید صالحیت اشخاص متخصصی که سازمان می خواهد 
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 هیات عالی نظارت برای بررسی های خود چه مواردی را مورد استفاده قرار می دهد؟ -23

 کلیه دفاتر و اسناد سازمان 

 ها تسلیم می کنند؟ هیات عالی نظارت گزارش های الزم در نظارت خود بر سازمان را به کدام گروه -24

، مجمع عمومی سازمان حسابرسی و در صورت لزوم به دیوان محاسبات  و دادستانی کل کشور و هیات به طور مستمر  به وزارت امور اقتصاد و دارایی  

 وزیران

 دهی موسسات حسابرسی را شرح دهید؟ نحوه سازمان -25

 شرکاء

 می گویند. حسابرس مسئولباالترین رده کارکنان سازمان حسابرسی شرکا هستند.که به دلیل دارا بودن تخصص به آنها اصطالحاً 

 مدیر

ا ر ترین کار مدیر در سازمان حسابرسی تهیه بودجه زمان بندی  اجرای کار حسابرسی  است. از آنجا که مدیر فردی متخصص و مجرب است، لذا کار  مهم

 کند.برحسب شرایط  بین تیم های حسابرسی تقسیم کرده و نیروهای الزم را برای آنها فراهم می 

 سرپرست

 مه ریزی، تقسیم کار و وظایف، رسیدگی و نظارت و هدایت تیم حسابرسی را برعهده دارد.بعد از مدیر قرار دارد و وظیفه برنا

 حسابرس 

 فردی متخصص در فن حسابداری وحسابرسی است که در تیم حسابرسی زیر نظر سرپرست فعالیت می کند.

 ببرید. نام را حسابرسی های سازمان در را شرکاء وظایف -26

 صاحبکاران از حسابرسی کارهای قبول درباره تصمیم اتخاذ ب(                    انسانی          نیروی استخدام و مدیران کارگیری الف( به

 شده ارائه مالی های صورت نهایی بررسی د(             سازمان              متخصص کارکنان فعالیت بر کلی نظارت ج(

 موسسه آنی مشی خط تعیین هـ(

 چیست؟ حسابرسی های سازمان در مدیر وظایف -27

 تقسیم کار برحسب شرایط بین تیم های حسابرسی و تامین نیروهای الزم   -                                 بندی اجرای کار حسابرسی     تهیه بودجه زمان -

 های مالی را رسیدگی می کند. ها و صورت کاربرگ -              های مصوبه شرکا توسط حسابرسان  نظارت بر اجرای فعالیت -

 های رسیدگی به حساب های هر صاحبکاری را برای حسابرسان روشن می سازد روش -

 ارد.کارهای خدماتی، اداری و حقوق و دستمزدها را اجرا کرده و گزارشهای مالی مصوبه شرکا را به منظور اخذ وجوه برای صاحبکاران ارسال می د -

 های حسابرسی چیست؟ وظیفه سرپرست در سازمان -28

شده را به  های اجرا آموزش اعضای تیم حسابرسی و همواره فعالیت –برنامه ریزی ، تقسیم کار و وظایف، رسیدگی و نظارت و هدایت تیم حسابرسی است 

  مدیر گزارش می دهد.

 وظیفه حسابرس چیست؟ -29

و باید در قالب بودجه بندی زمانی تعیین شده وظیفه خود را با استفاده از اجرای حسابرسی صورتهای مالی سازمان هایی است که به او محول شده 

 استانداردهای حسابرسی به انجام رسانیده، نتیجه را به سرپرست تیم حسابرسی گزارش دهد.

 
 

 موفق و پیروز باشید


