
 نمره5/1.  مديريت را تعريف كنيد-1

نام برده و بنويسيد كه وقت هريك از اين مديران معموال صرف سطوح مديريت را با رسم شكل هرم مديريت -2

 نمره2چه كارهايي مي شود؟ 

 نمره1. تفاوت خالقيت و ابداع را بيان نمائيد-3

 نمره1.  تصميم گيري را تعريف كنيد-4

  نمره5/2.   و برنامه ريزي نشده را تعريف كرده و با هم مقايسه كنيدتصميمات برنامه ريزي شده -5

 نمره1. برنامه را تعريف كنيد-6

 نمره75/2.   چهار مورد از ويژگيهاي خط مشي را بنويسيدرا نام برده و ) خط مشي ها (انواع سياستها -7

 نمره5/1. سازماندهي را تعريف كنيد-8

بنويسيد و يك نمودار سازماني دايره اي و يك نمودار كه بايد در تهيه نمودار سازماني رعايت شود را نكاتي -9

 نمره75/2.سازماني افقي رسم نمائيد

 نمره25/1. را بطور كامل شرح دهيد) ادهوكراسي(ساخت سازماني موقتي -10

 نمره25/1. بسيج منابع و امكانات شامل چه وظايفي است؟ نام ببريد-11

 نمره5/1. ع شبكه هاي ارتباطي رسمي را نام برده و شكل آنها را رسم كنيدانوا-12



.از نوشتن مطالب اضافي خود داري كرده و فقط به پاسخ اصلي سوال بپردازيد: توجه

 نمره75/0ويژگيهاي مشترك همه سازمانها كدامند؟ نام ببريد .1

 نمره1. مديريت را تعريف كنيد.2

مديران موفق و مديران اثر بخش به لحاظ صرف وقت جهت با توجه به نظرات فرد لوتانز و همكارانش، .3

 نمره2ايشان چه تفاوتهايي دارند؟فعاليته

 نمره5/1. مسئوليت اجتماعي و تعهد اجتماعي شركت را با هم مقايسه كنيد.4

 نمره5/1چرا بايد مديران به جاي تغييرات تدريجي به تغييرات سريع فكر كنند؟ .5

 نمره2. انواع برنامه ها را به لحاظ وسعت، زمان، عمق و تناوب استفاده مقايسه كنيد.6

بودجه افزايشي و بودجه بندي بر مبناي صفر چيست؟ آيا بودجه بندي بر مبناي صفر براي همه .7

 نمره5/2سازمانها مناسب است؟ 

چهار مرحله از فرآيند تصميم گيري را به دلخواه نام برده و توضيح دهيد كه در آن مرحله چه كاري .8

 نمره2انجام مي شود؟ 

 نمره5/1. معايب تصميم گيري گروهي را بنويسيد.9

 نمره5/2تكنولوژي چيست و چگونه بهره وري را تحت تاثير قرار مي دهد؟ .10

 نمره25/1. انواع قدرت را نام ببريد .11

 نمره5/1. سازمانهاي مكانيكي و ارگانيكي را با هم مقايسه كنيد.12
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.شتن مطالب اضافي خود داري كرده و فقط به پاسخ اصلي سوال بپردازيداز نو: توجه

 نمره75/0ويژگيهاي مشترك همه سازمانها كدامند؟ نام ببريد .1
 نمره1. تعريفي از مديريت بنويسيد.2
با توجه به نتايج مطالعات فرد لوتانز و همكارانش، مديران موفق،مديران اثر بخش و مديران متوسط را از .3

به نظر شما در كشور ما اكثريت . تمام جنبه هاي مطرح شده در مطالعات لوتانز با يكديگر مقايسه كنيد
 نمره5/2مديران سازمانها را در كدام گروه مي توان قرار داد و چرا؟ 

استخدام (ر به شما پيشنهاد مديريت يك سازمان نسبتا بزرگ داده شود، سازماني داراي كاركنان ثابت اگ.4
را ترجيح مي دهيد يا سازماني با كاركنان قراردادي و موقت؟ با توجه به مطالبي كه ) دائمي يا رسمي

 نمره2.  سطر توضيح دهيد10آموخته ايد حداكثر در 
 مشكلنسبتاً، بسيار مشكلعناصر مشترك مديريت بر مبناي هدف را نام ببريد و بگوئيد از ميان اهداف .5

 نمره5/1 كداميك را ترجيح مي دهيد و چرا؟ سهل الوصولو 
بودجه افزايشي و بودجه بندي بر مبناي صفر چيست؟ آيا بودجه بندي بر مبناي صفر براي همه سازمانها .6

 نمره5/2مناسب است؟ 
چهار مرحله از فرآيند تصميم گيري را به دلخواه نام برده و توضيح دهيد كه در آن مرحله چه كاري انجام .7

 نمره2. مي شود؟ براي هر مورد يك مثال نيز بيان كنيد
آيا امكان تصميم گيري عقاليي در دنياي واقعي وجود دارد؟ چرا؟ اگر پاسخ منفي است، تصميمات به چه .8

 نمره2ند؟ روشي اتخاذ مي شو
 نمره5/1. عناصر كليدي مهندسي مجدد كدامند؟ نام ببريد.9

 نمره25/2و بگوئيد تفاوت قدرت و اختيار در چيست؟ . انواع قدرت را نام ببريد.10
 نمره75/0فرايند سه مرحله اي تغيير كرت لوين شامل چند مرحله است؟ نام ببريد .11
 نمره25/1. مراحل توسعه تيم را نام ببريد.12


