
 اولین گام سیکل تجزیه و تحلیل سیستم کدام است؟

 بررسی و تشخیص مشکالت-1

 انتخاب مهمترین مشکل-2

 تعیین عواملی که سبب بروز مشکل شده اند-3

 ☑ شناخت کل سیستم و اهداف آن-4

 

چنانچه کاهش یا افزایش یک عامل در ابتدا سبب کاهش یا افزایش عامل دیگر و پس از مدتی سبب 

 ستگی وجود دارد؟افزایش و یا کاهش همان عامل شود بین آن دو عامل کدام نوع همب

 همبستگی خطی و مستقیم-1

 همبستگی غیر خطی و مستقیم-2

 همبستگی خطی و معکوس-3

 ☑ همبستگی غیر خطی و منحنی شکل-4

 

 تلفیقی از سازمان برمبنای وظیفه و سازمان بر مبنای پروژه است؟

 ازمان بر مبنای تعدادس-1

 سازمان بر مبنای محصول-2

 سازمان بر مبنای قلمرو عملیاتی-3

 ☑ سازمان ماتریسی-4

 



 هدف از تهیه لیست فعالیتهای واحد درتهیه جدول تقسیم کار کدام است؟

 نوشتن شرح شغل-1

 ایجاد همکاری بیشتر ما بین واحدها-2

 ☑ ی وظایف انفرادی کارکنانطبق بند-3

 ایجاد رضایت بیشتر برای کارکنان-4

 

 اولین مرحله از مراحل بررسی سیستم بایگانی کدام است؟

 تجزیه و تحلیل وضع موجود-1

 اصالح سیستم وضع موجود-2

 پیشنهاد دادن جهت اصالح وضع موجود-3

 ☑ بررسی بایگانی وضع موجود-4

 

به معنای بکارگیری روشهایی برای تعیین زمان انجام کار معین به وسیله یک فرد واجد شرایط در 

 سطح قابل قبول می باشد؟

 تجزیه و تحلیل سیستم-1

 مدیریت تولید-2

 ☑ کارسنجی-3

 زمان سنجی-4

 



آنالیست بدون اینکه به افرادی که کارشان تحت بررسی است اطالع بدهد در کدام نوع مشاهده، 

 عملکرد آنها را مشاهده و اطالعات مورد نیاز را جمع آوری می کند؟

 مشاهده مستقیم-1

 ☑ مشاهده غیر مستقیم-2

 آزادمشاهده -3

 مشاهده منظم-4

 

این نوع سازماندهی ساختی موقت، فی البداهه و استعجالی دارد و برای رسیدن به هدف معینی بدون 

 طرح و نقشه قبلی به وجود می آید؟

 مدوالر-1

 ☑ ادهوکراسی-2

 ماتریسی-3

 ترکیبی-4

 

ک از ابزار مورد استفاده کسب اطالع از اوقات اضافی کارکنان و ارزشیابی کار کارکنان از مزایای کدامی

 آنالیست می باشد؟

 کنترل فرمها-1

 بررسی جریان کار-2

 برنامه ریزی شبکه ای-3

 ☑ جدول تقسیم کار-4



 

در کدام مرحله بررسی فرم، آنالیست با استفاده از نقطه نظرات افراد ذی نفع و اشکالت واقعی 

 تغییرات و اصالحات مورد نیاز را در فرم ایجاد می کند؟

 هیه فرم نهاییت-1

 ☑ جرح و تعدیل فرم-2

 تهیه طرح فرم-3

 تعیین عنوان فرم-4

 

سیستمها گرایش به جاودانه سازی خود دارند و تا جایی که امکان داشته باشد به حیات خویش ادامه 

 می دهند کدامیک از خصوصیات سیستمهای باز را بیان می کند؟

 ☑ خاصیت تولید مثل-1

 تناسب بین اجزا-2

 کلیت و جامعیت وجودی-3

 گردش دایره وار-4

 

 

 

 

 


