
 ؟ است چیزی چه با مترادف  سرپرست فارسی متون در

 سرئی و بزرگ۱.

 تمواظب۲.

 یسرور و ریاست۳.

 دموار همه۴.

 

 الزام یا است امری انجام به بودن متعهد ویا بودن موظف معنای به لغت :در است عبارت کدام تعریف

 .رکا یک نتیجه قبال در پاسخگویی به

 فتکلی۱.

 هوظبف۲.

 تمسولی۳.

 دتعه۴.

 

 انجام در هماهنگ و همکاری . همفکری و اجتماعی مسولیت احساس : است گزینه کدام تعریف

  .فوظای

 روز۱.

 قح۲.

 فتکلی۳.

 یجوی مشارکت۴.

 

 خود جای در را چیزی حکمت روی از و کردن دنبال را درستی و راستی : است عبارت کدام تعریف

  .تاس دادن قرار

 قح۱.

 دتعه۲.

 هوظیف۳.

 تمسولی۴.

 

 .نگرا بار – سنگین بار – سنگینی ؟ است عبارت کدام ریفتع



 یجوی مشارکت۱.

 قح۲.

 روز۳.

 دتعه۴.

 

 مسیر در وقفه بی تالش و بستن پیمان عهد همچنین و کاری گرفتن گردن : است عبارت کدام تعریف

 فهد

 فتکلی۱.

 تمسولی۲.

 دتعه۳.

 روز۴.

 

 ؟ است کدام سرپرست های مسولیت اهم

 نمدیرا لقبا در مسولیت۱.

 نشپرستا سایر برار در مسولیت۲.

 تسرپرس تحت افراد قبال در مسولیت۳.

 دموار همه۴.

 

 ؟ کند توجه مورد کدام به است الزم کند برقرار کارکنان با موثری ارتباط بتواند اینکه برای سرپرست

 یخوشروی و باز روحیه – خوب اخالق داشتن۱.

 اکاره اجرای برای ریزی برنامه۲.

 دافرا بین کار یمتقس۳.

 مکد هیچ۴..

  

 ؟ است گزینه کدام تسرپرس های مسولیت

 نکارگرا انتقادات به کردن وگوش بودن دوست۱.

 اانه خود زبان با زدن حرف۲.



 نکرد گوش مجموعه زیر مشکالت به رویی باگشاده۳.

 دافرا بین کار تقسیم۴.

 

 ؟ است ……… دیگر عهده بر که است وظایفی همان سرپرستان عام وظیفه

 نکارفرمایا۱.

 نسازما مدیران۲.

 نکارگرا۳.

 دافرا۴.

 

 کدام عمومی وظایف از – هماهنگ – وهدایت فرماندهی – کارگزینی – سازماندهی – ریزی برنامه

 ؟ است گروه

 یمیان مدیران۱.

 نسرپرستا۲.

 یعال مدیران۳.

 دموار همه۴.

 

 ؟ کند می مشخص را وظایف تفکیک و اختیارات حدود که است هماهنگ سازوکارهای بیانگر

 یریز برنامه۱.

 یسازمانده۲.

 یکارگزین۳.

 یهماهنگ۴.

 

 ؟ است گزینه کدام کار محیط در تسرپرس اختیارات اهم

 نداد دستور۱.

 نکارکنا تنبیه و تشویق۲.

 ۲و۱ گزینه۳.

 مهیچکدا۴.



 

 هدف به نسبت عملیات انحراف از الزم اقدامات و انها اجرایی زمان از ها برنامهو گیرها تصمیم ارزیابی

 ؟ است گزینه کدام تعریف امده وجود به احتمالی انحرافات تصحیح و برنامه های

 طارتبا۱.

 لوکنتر نظارت۲.

 گهماهن۳.

 یریز برنامه۴.

 

 ؟ کشد می یدک را تسرپرس اسم فقط که دارد را کارگری نقش تسرپرس موقعیت این در

 صمتخص نقش۱.

 ننشی حاشیه نقش۲.

 نکارگرا نماینده نقش۳.

 طراب فرد نقش۴.

 

 ؟ کدامند سرپرستان موفقیت بر موثر عوامل

 تسرپرس نقش ایفای به تمایل۱.

 شنق در تغییر نشانی باز۲.

 راختیا از مناسب استفاده۳.

 دموار همه۴.

 

 کند تحلیل و تجزیه را انها و شناسایی را پیچیده مشکالت مسائل بتواند باید فکری نظر از تسرپرس

 ؟

 نسرپرستا موفقیت۱.

 نسرپرستا های مهارت۲.

 نسرپرستا وظایف۳.

 نسرپرستا های ویژگی۴.



 

 اشاره انها به قران دیدگاه از توان می ریزی برنامه بهتر چه هر انجام خصوص در که مطالبی و معیار

 ؟ کدامند ترتیب به ردک

 اه برنامه انجام در فازبندی – ریزی برنامه – تالش – گذشته از اگاهی۱.

 هگذشت از اگاهی -ها برنامه انجام در بندی فاز – تالش – ریزی برنامه۲.

 اه برنامه انجام در فازبندی – ریزی برنامه – گذشته از اگاهی – تالش۳.

 هگذشت از اگاهی – ریزی برنامه – تالش– ها برنامه انجام در فازبندی۴.

 

 به ان .……………و.………… بینی پیش شامل و است مدیریت شالوده واقع در ریزی برنامه

 ؟ است سازمان هدف تامین منظور

 یاساس عملیات بینی پیش – اجرای طرق تعیین۱.

 یاجرا طرق تعیین – اساسی عملیات بینی پیش۲.

 بذها و ایاب – کارکنان حقوق۳.

 یکار ساعت – کار کیفیت۴.

 

 موفقیت با را ازمونها همه او و داد قرار ازمایش مورد را ابراهیم , خداوند : فرماید می قران در خداوند

 ؟ دارد سازمانی حوزه در تسرپرس و مدیر وظایف از یک کدام به اشاره ( گذراند

 یسازمان های رویه۱.

 اه رویه انسجام۲.

 یپلکان ارتقای – شاغل و شغل تناسب۳.

 یساز کادر۴.

 

 را صالحان همه او و کرده نازل را اسمانی کتاب این که است خدایی من تسرپرس : )فرمودند پیامبر

 ۹۱ص ؟ دارد اشاره کارگزینی حوزه در تسرپرس و مدیر وظیفه کدام به ( کند می سرپرستی

 تصالحی و اهلیت۱.

 یساالر شایسته۲.

 دخو های ویژگی بیان۳.

 شگزین۴.

 


