
                            

 کاربردی علمی قراملکی صبحی ناصر ای حرفه اخالق سواالت نمونه

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :

 

 خطرناک ترین رویداد انسانی چه گزینه ای است؟   

 انحطاط اخالقی (1

 ☑ 3و  1گزینه  (2

 شکسته شدن مرزهای اخالقی (3

 شرارت محیطی (4

  

 واالترین مالک در هر سازمان اداری چیست؟   

 بهره وری بهینه (1

 ☑ متخلق بودن افراد به اخالق انسانی (2

 اخالق اسالمی(3

 تمامی موارد (4

  

 چه چیزی یک اجتماع، شبکه کلی از روابط بین انسان هاست؟   

 بهروه وری (1

 فلسفه (2

 ☑ فرهنگ (3

 الگوی رفتاری (4

  



 ق، به این گونه برای موفییت مداو  سازمانی و شخیی رروری ننرا مخخ  کنید؟چهار اصل هوش اخال   

 درستکاری (1

 دلسوزی، بخخش (2

 مسئولیت پذیری (3

 ☑ تمامی موارد (4

  

 عوامل بیرونی را نا  ببرید؟   

 منابع شامل (1

 عوامل ساختاری (2

 عوامل مرتبط با کار نمدی (3

 ☑ تمامی موارد (4

  

 اصلی ترین هدف سازمان چیست؟   

 افزایش کیفیت کاالها (1

 کاهش قیمت ها (2

 دستیابی به بهره وری بهینه (3

 افزایش سود سهامداران (4

  

 بهره وری باالتر باعث چه می شود؟   

 کاهش قیمت ها (1

 افزایش سود سهامداران (2

 افزایش کیفیت کاالها (3

 ☑ تمامی موارد (4

  



 وری موچب چه می شود؟افزایش بهره    

 رشد اقتیادی (1

 ایجاد اشتغال (2

 توسعه اجتماعی (3

 ☑ 2و  1 (4

  

 چه نیروی انسانی میتواند موجب بهره وری در سازمان شود؟   

 شایسته (1

 ☑ صالحیت حرفه ای (2

 توانمندی (3

 کیفیت نیروی انسانی (4

  

 ح را لعامت بزنید؟کدا  مورد استاندارد زندگی را تعیین میکند گزینه صحی   

 مسکن (1

 کیفیت غذا، پوشاک (2

 نموزش و امنیت اجتماعی (3

 ☑ تمامی موارد (4

  

  

 .رشوه یک عنوان کلی است که خود در برگیرنده ....... است 

 رشاء (1

 ارتخاء (2

 رایش (3

 ☑ تمامی موارد (4



  

 .چه گزینه ای باید رفع نیاز واقعی انسان در تامین معاش با رعایت میانه روی و موقعیت زمانی و مکانی باشد   

 میرف کم (1

 میرف زیاد (2

 انگیزه میارف (3

 ☑ انگیزه میرب (4

  

 مرسو  ترین و در عین حال غیر موثرترین روش نموزش چیست؟   

 ☑ مستییم (1

 تغییر سبک زندگی (2

 ش حین عمل و نموزش اجتماعینموز (3

 تغیر سبک زندگی (4

  

 مسئولیت های بنگاه را عالمت بزنید؟   

 اجتماعی (1

 حیوقی (2

 ☑ 3و  2گزینه ای  (3

 کیفری (4

  

 روش درمان تحویلی نگری چیست؟   

 عمل صالح (1

 ایمان و تیوا (2

 ☑ پیدا شناختی (3

 هر سه موارد (4



  

 چه چیزی یعنی ارجاع هر پدیدار به امری فروتر از نن و اخذ از نن شی به جای کنه و حیییت نن؟   

 تحویل کاال (1

 ☑ تحولی نگری (2

 اجرا کردن (3

 هر سه گزینه ای (4

  

 ؟نیست از عوامل پایه ای اخالق کدا  گزینه صحیح   

 عینیت گرایی و بیطرفی (1

 فراز رفتن و بیطرفی (2

 ☑ انسانیکرامت  (3

 .استیالل حرفه ای اخالق علمی، خود فهمی حرفه ای (4

  

 به مسئولیت های سازمان چه می گویند گزینه صح  را مخخ  کنید؟   

 اخالق سازمانی (1

 اخالق اداری (2

 ☑ اخالق حرفه ای  (3

 اخالق کار (4

  

 شرایط اجتماعی گره می خورد؟ نن چیست که شغلی است که به منزلت حرفه ای رسیده است و این فرایند با   

 کار (1

 کارنفرینی (2

 ☑ حرفه (3

 همه موارد (4



  

 زمینه عمل گسترده اخالق کار کدا  گزینه است؟   

 شرارت های مدیریتی (1

 خخنونت های اداری (2

 معضالت اخالقی (3

  ☑ 3و  1گزینه  (4

 


