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 باشد؟ می آموزشی مدیریت اهداف کدام جزو" پیشنهادات نظام" 1

مدیران و درمعلمان خالقیت بروز براي ایجادفرصت

 چیست؟ مدیران گیري تصمیم مرحله آخرین 2

نتایج ارزشیابی

 باشند؟ داشته خصوصیاتی چه باید گیري تصمیم شرکتدر براي آموزشی سازمان اعضاي 3

موارد همه

 است؟ کدام مدیران گیري تصمیم مرحله اولین 4

آن تحلیل تجزیه و مسئله تشخیص

 ؟ دارد تحولی رهبري جنبه کدام به اشاره کارکنان در بزرگ هاي ایده و ها آرمان ایجاد 5

بودن بخش اماله

 دارد؟ اشاره آموزشی مدیران نقش کدام به گزارش ارائه و سخنرانی ایراد 6

فردي میان

 "ندارد ایستا و ثابت وضعیتی مدیریت " است؟ مدیریت ویژگی کدام بیانگر جمله این 7

پویایی
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8
 این( شناسد می را کارکنان هاي تفاوت و است رفتارشناسی دانش کند،داراي می برقرار خوبی ارتباط و کرده همکاري دیگران با

          است؟ مدیران مهارت کدام به مربوط ها گزاره

انسانی

 است؟ تر مناسب رهبري سبک کدامدارند خالقیت و نوآوري به نیاز که هایی سازمان براي 9

مشارکتی

 است؟ آمده گزینه کدام در قدرت نوع بهترین 11

ترکیبی

  دارد؟ مهمی اثر چه فردي هاي تفاوت پذیرش 11

آموزان دانش استعدادهاي پرورش و شکوفایی

. گیرد می انجام ها روش کدام مبناي بر آموزشی هاي برنامه ارزشیابی و تحقیق 12

کیفی و کمی وشهاير

..................... غیرمتمرکز گیري تصمیم 13

.شود می تقسیم سازمان سراسر در

 است؟ نوع ازکدام شود می ابالغ دیگران به و اتخاذ دست فرا و مقتدر فرد یک توسط که تصمیمی 14

اي مداخله
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. شود می شناخته عنوان چه به جامعه و مشتریان،همکاران خاص انتظارات برابر در شغلی اجبارهاي و ها ارزش به تعهد 15

تخصصی دانش

. دهد می نشان را معلمان کالمیرفتار هاي داده آوري جمع از بهتر استفاده گزینه کدام معلمان کالسی رفتار از ها داده آوري جمع 16

ها داده تحلیل

 دارند؟ گیري تصمیم حق آموزشی سازمان در کسانی چه 17

موارد همه

 هستند؟ سطح کدام مدیران ، سازمان اهداف به رسیدن اول خط 18

عملیاتی

 ؟ است چگونه قدرت جهت آوزشی رهبري در 19

باال به پایین

 ؟ شود می گرفته تیم رهبر توسط نهایی تصمیم اما شوند می داده مشارکت گیري تصمیم فرایند در اعضا.....  رهبري سبک در 21

مشارکتی

 هستند؟ مرتبط یکدیگر به سنتی محتوایی هاي حوزه مشترك موضوعات درسی برنامه کدام در 21

اي رشته میان

. شود می شامل را ها تفاوت ي همه پذیرفتن و فردي نیازهاي ، شخصیت ، وجود پذیرفتن گزینه کدام در 22

انسانی روابط
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23
 قرار مربیان همراهی مورد چنان هم کالسها در شان قبلی هاي آموخته گیريکار به ضمن معلمان اي حرفه رشد مرحله کدام در

          گیرند؟ می

انطباق مرحله

 است؟ شده مطرح بهتر گزینه کدام در کوچک هاي گروه بودن سودمند دلیل 24

همه براي فعال مشارکت شانس داشتن

 شود؟ می شامل را گزینه کدام ها انسان واقعی داشتن دوست 25

انسانی روابط

 است؟ شده ذکر گزینه کدام در آموزشی رهبران اصلی رسالت 26

موقعیت تغییر

 است؟ مرحله چند شامل اي حرفه رشد 27

مرحله چهار

 دهند؟ می صورت اقدامی هاچه آموزشگاه در آموزش کیفیت بردن باال براي آموزشی رهبران 28

موارد همه

 هستند؟ مدیریت انواع از کدامیک دنبال به بیشتر آموزشی رهبران 29

فراکنشی
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 دهند؟ انجام چگونه را سازمان به مربوط امور که دارند تمایل آموزشی رهبران 31

وظایف شرح طبق و رسمی

 دهند؟ انجام چگونه را سازمان به مربوط امور که دارند تمایل آموزشی رهبران 31

وظایف شرح طبق و رسمی

. شود می پذیرفته........  صورت به قدرتشان آموزشی رهبران 32

داوطلبانه

. هستند.......... دنبال به درآن که دانند می کلینیک یک را مدرسه آموزشی رهبران 33

مساله حل و بررسی

. باشد می آنها توانایی کدام به مربوط این.ندارند موضوعی به نسبت دلهره و تزلزل شک، هیچوقت آموزشی رهبران 34

ایمان

. است سازمان افراد در تحول دنبال به و آمده پدید سازمان در وبحران ثباتی بی دوران در.........  رهبري 35

کاریزماتیک

است؟ رهبري سبک کدام داراي است سازمان هاي دستورالعمل و ها سایت او دستورات همه واساس پایه که رهبري 36

بوروکراتیک

است؟ سازمان برره انحصار در قانونی قدرت و شود می افراد روحیه تضعیف باعث....... رهبري سبک 37

اقتدارگرایانه
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چیست؟ مدیریت شغل ي چکیده و عصاره 38

گیري تصمیم

دارد؟ نام چه امکانات و منابع ،تخصیص اهداف مطلوب،تعیین و موجود وضع تشخیص دفراین 39

ریزي برنامه

  دارد نام چه پیشرفت تعیین منظور به شده تعیین پیش از اهداف  با معین دوره یک پایان در حاصله نتایج مقایسه فرآیند 41

ارزشیابی

   است؟ تر مناسب کردن همکاري براي تعریف امکد 41

.است نهایی مشترك هدف یک جهت در یکدیگر با کارکردن معناي به

 باشد؟ نمی صحیح جمله کدام 42

گیرد می شکل او تخصصی و قانونی نفوذ از رهبر قدرت

  برد؟ می باال  افراد در را سازمان به مالکیت و تعلق احساس گزینه کدام 43

 بودن مؤثر و مشارکت

است؟ معلم تکوینی ارزشیابی گزینه کدام 44

.شود می انجام مستمر بهبود براي استکه مداوم ارزشیابی

است؟ ارزشیابی اهداف از گزینه کدام 45

بازخورد دادن
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است؟ تنبیه و تشویق اهمیت از گزینه کدام 46

اهداف تحقق

است؟ تفویضی رهبري سبک معایب از گزینه کدام 47

اعضا طرف از مشکل بروز هنگام دیگران دانستن مقصر

نیست؟ حاضر عصر در آموزشی مدیریت ویژگیهاي از گزینه کدام 48

بروکراسی

شود؟ می شناخته افراد موتورمحرك عنوان به گزینه کدام 49

انگیزه

دهد؟ می نشان را تعارض تعریف گزینه کدام 51

نفر چند یا دو بین ویژه تفاهم نداشتن

 .است دستوري غیر رویکرد در گزینه کدام 51

شخصی برنامه به دادن شکل براي معلم افکار کردن آماده

شود؟ می سازمان به نسبت بازتر دیدي آمدن وجود به سبب گزینه کدام 52

آموزش

  ؟ هاست فرضیه و معیارها ها ارزش عقاید از اي مجموعه شامل گزینه کدام 53

آموزشی مدیریت
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هاست؟ فرضیه ها،معیارهاو عقاید،ارزش از اي مجموعه شامل گزینه کدام 54

مدرسه فرهنگ

رساند؟ می را ابزاري خود مفهوم گزینه کدام 55

مساله حل در آگاهی و معلومات،دانش از استفاده

است؟ معلم فنی مهارت گزینه کدام 56

موثر ارتباط برقراري مهارت

57
 رفتار پذیرش،و تغییر و اطالعات تغییر و بصیرت و دانش کسب طریق از سازمانی تجربیات از گیري بهره دهنده نشان گزینه کدام

 است؟ اعضا پاسخگویی و پذیري تعهد،مسئولیت سطح بردن باال براي

رهبري

نیست؟ آموزشی موفق رهبر یک ویژگیهاي از مورد کدام 58

ناپذیري ریسک

است؟ تر کاربردي معلم بر مستقیم غیر نظارت در مورد کدام 59

کالس در اثربخش تدریس

است؟ آموزشی سیستم اجزاي از یک کدام 61

موارد همه
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باشد؟ نمی رهبري اصول از یک کدام 61

.شوند می طرد رهبري هاي نقش از دارند می ابراز را کنترل به تمایل که افرادي

است؟ درسی ریزي برنامه در ارزشیابی فااهد از یک کدام 62

موارد همه

  ؟ باشد می(مدارس) آموزشی سازمانهاي اهداف از یک کدام 63

موارد همه

؟ است تحولی رهبري هاي جنبه از یک کدام 64

موارد همه 

است؟ تحولی رهبري هاي جنبه از یک کدام 65

موارد همه

است؟ موفق آموزشی رهبر یک هاي ویژگی از یک کدام 66

موارد همه

باشد؟ می اثربخش رهبران شخصیتی هاي مهارت و ویژگیها از یک کدام 67

موارد همه

نیست؟ آموزشی رهبران ویژگیهاي از یک کدام 68

اختیار تفویض عدم به معتقد
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؟ است دیکتاوري و طرفه یک صورت به یک کدام 69

واکنشی مدیریت

است؟ سازمان در تنبیه معناي به یک کدام 71

جریمه

است؟ آموزشی رهبري تعریف یک کدام 71

موارد همه

؟ است مدیران در قدرت منابع جزو یک کدام 72

موارد همه

نیست؟ صحیح اختیار موردتفویض در یک کدام 73

است گیري تصمیم از قسمتی اختیار

باشد؟ نمی مدیریت کارکردهاي از کدامیک 74

فنی مهارت

؟ است مدیران مهارتهاي از کدامیک 75

موارد همه

کنند؟ پیدا آموزشی رهبر نقش توانند می ذیل موارد از کدامیک 76

آموزشگاه مدیر
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؟ است اختیار تفویض موانع از کدامیک 77

موارد همه

باشد؟ می آموزشی ریزي برنامه براي اطالعاتی منابع جزو کدامیک 78

موارد همه

رهبرنیست؟ یک ویژگی کدامیک 79

"من" لفظ از استفاده

؟ است معنی چه به هنر و علم بکارگیري در الزم پختگی کسب 81

مدیریت

باشد؟ علم کدام داراي باید آموزشی مدیر 81

موارد همه

کیست؟ آموزشی رهبر یا مدیر 82

موارد همه

هستند؟ مدیریت سطوح از سطح کدام جزو ها آموزشگاه مدیران 83

میانی

.....یعنی این.هستند خود مدیریت تحت مجموعه در وري بهره دنبال به آموزشی مدیران 84

موارد همه
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باشند؟ داشته را مهارت کدام بیشتر باید عالی سطوح مدیران 85

ادراکی

هستند؟ قدرت منبع کدام داراي کنند می پیدا علمی هاي حل راه مشکالت براي و داشته باالیی تخصص و دانش که که مدیرانی 86

تخصصی

است؟ مدیریتی مهارت کدام داراي بیشتر است توانمند ها سامانه با آشنایی و کامپیوتر از استفاده ، درحسابداري که مدیري 87

فنی

چیست؟ آموزشی ریزي برنامه عینی و عملی مرحله 88

درسی ریزي برنامه

شود؟ می مطرح عنوانی چه به جدید بینش و دانش انعکاس براي رفتار تغییر و دانش انتقال و کسب خلق در سازمانی مهارت 89

سنجی نیاز

است؟ گزینه کدام در ها برنامه ارزشیابی در سوال ترین مهم 91

برنامه طراحی

.است...... داشتن آموزشی رهبران ویژگی مهمترین 91

بینش

؟ است آموزشی رهبران توانایی کدام به مربوط شجاعت و آرامش ، امیدواري مانند موضوعاتی 92

روانی سالمت
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  چیست؟ آموزشگاه برنامه بهبود راه در مدیر یک اقدام نخستین 93

هدف تعیین و نیازسنجی

.. یعنی این.است آموزان دانش در خودرهبري رشد(مدارس) آموزش هاي سازمان اهداف از یکی 94

زندگی اداره مهارت کسب براي آموزان دانش کردن آماده
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