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 سواالت رایگان بسته 

 مدیریت بازرگانی استخدامی 

توجه !

تهیه ایران عرضه  فروشگاه کاالهای دانلودیاختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 

 :کامل  مشخصات بسته 

اصل سواالت استخدامی شامل •

شامل سواالت طراحی شده•

دارای پاسخنامه تستی•

 با قابلیت پرینت •
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 ( www.iranarze.ir) ؟کدام نوع کنترل، درست به هنگام عملیات باید به کار گرفته شود  -1

نگر  کنترل پیش  (4کنترل بازخورد            (3خیر             -بلیکنترل   (2کنترل پیش گیرنده             (1

 ( www.iranarze.ir)  نیازها عبارتند از:  ERGدر تئوری -2

 حرمت، وابستگی و تعلق  (4تعلق، پیشرفت و رشد          (3زیستی، تعلق و رشد           (2محبت، زیستی و تعلق             (1

 ( www.iranarze.ir)  عبارت است از:سازی شغل هدف اصلی غنی -3

 افزایش امکانات شغلی  (2افزایش حیطه نظارت                       (1

تقویت انگیزه و افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان و مدیریت  (4افزایش حقوق و دستمزد                   (3

 ( www.iranarze.ir) هدف اصلی تجزیه و تحلیل شغل عبارت است از:-4

 تعیین ارزش نسبی شغل        (2        افزایش انگیزه شغلی در کارکنان      (1

تحقق شعار مزد مساوی برای کار مساوی و برقراری نظام عادالنه حقوق و دستمزد  (4        افزایش سطح کارایی در کارکنان    (3

 ( www.iranarze.ir)های طراحی ساختار سازمانی عبارتند از: ویژگی -5

، تکنولوژی محیط، استراتژی  (4قدرت، اختیار، رسمیت              (3         رسمیت، پیچیدگی، تمرکز  (2         حیطه نظارت، قدرت، رسمیت  (1

( www.iranarze.ir)شود. های بسیار پیچیده و احتمالی از ................ استفاده می برای کنترل سیستم -6

کارشکافی   ( 4                 های عملیاتی     پژوهش   (3                کنترل آماری    (2                      اصل بازخورد  (1

( www.iranarze.ir) کارایی مدیر مستلزم ................ است. افزایش  -7

ها، نیازهای کارکنان و محیط خارجی آوری سازگاری عملکرد داخلی با کارکردها، فن  (1

شرکت نفت

سواالت آزمون استخدامی رشته مدیریت بازرگانی

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت بازرگانی و بازاریابی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 هماهنگی نقاط قوت داخلی با عوامل محیط خارجی        (3 ها و تهدیدات محیط      سازگاری محیط داخلی با فرصت   (2

 های محیطی خارجی      ها، نیروی انسانی و فرصت هماهنگی و عملکرد داخلی با فن آوری   (4

 ( www.iranarze.ir)  ها چه نام دارد؟ها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آن فرآیند شکار فرصت -8

 سنجی      فرصت  (4                   کارآفرینی  (3                         خالقیت     (2                       نوآوری  (1

 ( www.iranarze.ir)  کفایتی کارکنان اقدام نمود؟توان نسبت به تعویق انداختن حد بی با کدام ساز و کار مدیریتی می - 9

 آموزش        ( 4              ارتقاء و تنزیل     (3            اعطای پاداش و تنبیه    (2           ارزیابی عملکرد    (1

با توجه به سازوکارهای انطباق سازمان با محیط، واحد بازاریابی در یک سازمان به عنوان ............ و واحد تحقیق و توسعه  - 10

(R&D به عنوان ................... قلمداد می )( .شوندwww.iranarze.ir ) 

 گیر      واحد مرزبانی، واحد ضربه   (4گیر، واحد مرزبانی     واحد ضربه   (3واحد ستادی، واحد پشتیبانی         (2واحد پشتیبانی، واحد ستادی       (1

  تاثیر اهداف سازمان در طراحی شغل و تعیین نقش صفی یا ستادی مشاغل براساس کدام ترتیب زیر انجام میشود؟-11

(www.iranarze.ir ) 

 هدف، وظیفه، مسئولیت، اختیار و جوابگویی        ( 2            هدف، مسئولیت، اختیار،جوابگویی و وظیفه    (1

 هدف، تفویض اختیار، مسئولیت، وظیفه و جوابگویی        (4         هدف، مسئولیت، اختیار، وظیفه و جوابگویی     (3

 ( www.iranarze.ir) های سنجش میزان آمادگی کارکنان عبارتند از: مولفه 12-

 مهارت فنی و ظرفیت رشد        (4توان و تمایل         (3مهارت ادراکی و انگیزه         ( 2مهارت ادراکی و فنی        (1

 ( www.iranarze.ir)وری کارکنان تابعی از ............ است. در حوزه مدیریت منابع انسانی، بهره 13-

 رفتار شغلی و سطح عملکرد کارکنان     (2                                  رضایت شغلی کارکنان     (1

 ها و خصوصیات شغلی کارکنان و غنای شغلی    ویژگی  (4های مطلوب رهبری و مشارکت کارکنان       نظام   (3   

سازمان  مهارت  سطح14- برای  تکنولوژی  کارکنان  دارای  است؟ های  چگونه  ترتیب  به  سفارشی،  و  فرآیندی    انبوه، 

(www.iranarze.ir ) 

 زیاد، زیاد، کم        (4          کم، زیاد، زیاد       (3        زیاد، کم، زیاد        (2        کم، زیاد، کم       (1
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 ( www.iranarze.irباشد.  )مدیریت منابع انسانی، ............... می پایه و اساس وضایف -1

 شغل   یل و تحل  یهتجز (   4             و آموزش  یساز به (   3           و استخدام ینشگز  (  2        عملکرد  یابیارز  (  1

 ( www.iranarze.irشود.  )وظیفه اصلی ستادی در ارزیابی شایستگی کارکنان، مربوط به مسئولیت ............... می -2

 یم(سرپرست مستق  4 یی    اجرا  یران(مد  3        گروه  یرمد  (  2       پرسنل  یرمد  (  1

و اقدامات آتی سازمان، از روش ...............   هابینی میزان کاهش نیروی انسانی در ارتباط با میزان فعالیتبرای پیش   -3

 ( www.iranarze.irشود. )استفاده می 

 یابینسبت   یاشاخص    یبررس  (   4     ی زمان  یسر  (  3       آرا  یبررس  (  2      روند  یبررس  (  1

 ( www.iranarze.ir) عدم تکرار حوادث حین کار، عمدتاً بستگی به ............... دارد.  -4

 ی شغل  یقسن و عال  (  4 یشغل  یقو عال  یفن  یهامهارت   (  3ی     شغل  یقسابقه کار و عال  (  2      یشغل  یقعال  (  1

بهترین شیوه رهبری در ارتباط با افرادی که از توان و تمایل پایینی برخوردارند، شیوه یا سبک ............... است.  -5

(www.iranarze.ir ) 

 یمجاب کردن  (  4 یمشارکت  (  3 یضی تفو  (  2 ی دستور  (  1

های آن واحد  جمله »همبستگی و اتحاد میان کارکنان شاغل در یک واحد، قدرت و انسجام بیشتری برای تأمین هدف  -6

 ( www.iranarze.irآورد.« کدام اصل است؟ )فراهم می 

 رکنان ثبات و استمرار کا  (  4 ی   وحدت فرمانده  (  3یریت       وحدت مد  (  2 ی     جمع  یهروح  (  1

 ( www.iranarze.irهای سازمانی گردد؟  )تواند جانشین کدام یک از رهبری تجربه، توانایی و آموزش کارکنان می   -7

 رابطه گرا   یرهبر  (  4        انسان گرا  یرهبر  (  3یتی          حما  یرهبر  (  2      گرا  یفهوظ  یرهبر  (  1

 ( www.iranarze.irهای انگیزشی ارتباط دارد؟ )عملکرد« با کدام یک از نظریه  → پاداش  → رابطۀ »جذابیت  -8

 یزش انگ  -دو عامل بهداشت    یهنظر  (       4 شغل   هاییژگیو  یهنظر  (  3     یبرابر  یهنظر  (  2     انتظار  یهنظر  (  1

 (www.iranarze.irهدف از ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟ ) -9

 ی انسان  یروین  یزیبرنامه ر  (  2      کارکنان  یه و تنب  یقتشو  (  1

 کارکنان   یو کارآمد  یاثربخش  یزانم  ییشناسا  (  4    عادالنه کارکنان  یبندطبقه  (  3

 

 کنگان پتروپاالیش

 سواالت آزمون استخدامی رشته مدیریت بازرگانی

 

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت بازرگانی و بازاریابی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.irشوند؟ ) ها و تهدیدات محیطی چگونه احصا می در برنامه ریزی استراتژیک، فرصت  - 10

 . باشندیم  یینبه طور مستقل قابل تع  (  1

 . شوندی م  ینمع  ی،درون  یهاها و ضعفدر تعامل با قوت  (  2

 . شوندیم  ینمع  ی،عال   یرانمد  هاییدگاه در رابطه با د(  3

 . باشندیم  یطمح  یو اجتماع  یو امکانات اقتصاد  یطوابسته به شرا  (  4

 (www.iranarze.ir)  است؟ یحصح یر ز هایینه از گز  یک کدام  -11

 . کنیمیم   یجادواحد ا  ی،تخصص  یفتعداد وضا  به  یات،عمل  یدر سازمان بر مبنا   (  1

 . کنیمیم  یجادموجود، واحد مستقل ا   یهاپروژه، به تعداد پروژه   یدر سازمان بر مبنا   (  2

 . کنیمیم  یجادا  یموجود، خزانه تخصص  یهابه تعداد پروژه  یسی،در سازمان ماتر  (  3

 . کنیمیم  یجادواحد ا  یدی،به تعداد محصوالت تول  یات،منطقه عمل  یدر سازمان بر مبنا   (  4

 ( www.iranarze.ir) به دنبال حفظ وضع موجود هستند؟  یراز رهبران ز یک کدام  -12

 (Situational)  یوضع  یرهبر(2  (Transactionعمل گرا )  یرهبر  (  1

 (Transformation)  بخشییتعال  ی(رهبر  4 یزماتیک                     کار  ی(رهبر  3

 ( www.iranarze.ir)  سازمان، معموالً ...............  یک کار  یروین یهادر مورد نسبت  -13

 است.   یشترب  یدیبه تول  یستاد   یرویکوچک و بزرگ، نسبت ن  یهادر سازمان   (  1

 است.   یدیتول  یروهایاز ن  یشترب  یستاد   یروهایکوچک، نسبت ن  یهادر سازمان   (  2

 است.   یدیتول  یروهایاز ن  یشترب  یستاد  یروهایبزرگ، ن  یاهدر سازمان   (  3

 یچکدام ه  (  4

 ( www.iranarze.ir) شغل است.  یمختلف طراح  یها...............، از جمله روش -14

 ی ساز و فعال  یعلم  یریتروش مد  (  2                           یت و هو  یزشیروش انگ  (  1

 عمل  یشغل و آزاد   هاییژگی (روش و  4   هرزبرگ  یو بهداشت  یستمیروش س  (  3

 ( www.iranarze.ir)  کننده رفتار کارکنان داللت بر کدام ساخت سازمان دارد؟  یمتنظ ی رسم هایی خط مش  -15

 ییساخت الگو  (  4 ی     ساخت رسم  (  3 یررسمی ساخت غ  (  2 یزیکی    ساخت ف  (  1

 ( www.iranarze.ir) کدام است؟  یدر تجارت خارج ی گذار یسات ابزار س ینترو شناخته شده  ترینیمی قد  -16

 یتعرفه گمرک  (  4           واردات  هاییهسهم  (  3      یادرا   یرتداب  (  2   یدسوبس  (  1
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 (www.iranarze.ir)تعیین مقدار حداقل قیمت )کف( به کدام عامل بستگی دارد؟   -1

 ( ارزش ادراک شده توسط مشتریان 4 های توزیع ( حاشیه سود کانال3( هزینه تمام شده             2 ( قیمت رقبا 1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 ( www.iranarze.ir)گیرد؟ های فیزیکی قرار میمحور و فعالیتبندی صنایع خدماتی، کدام صنعت در طبقه داراییدر طبقه -2

 ای تحقیقات بازار ه ( شرکت4  ( توزیع و پخش دارو 3          های اینترنتی( تاکسی2  ها ( بانک1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 کند؟  است« کدام هدف را دنبال میتخفیف فرصت باقی  %5برای خرید و بهره مندی از    1399تبلیغاتی » تنها تا پایان فروردین ماه  پیام    -3

(www.iranarze.ir) 

 ( یادآوری4   ( برندسازی 3                   ( اطالع رسانی2  ( ترغیب 1

 1 پاسخ صحیح: گزینه

 ( www.iranarze.ir)گیرد؟ های بازاریابی قرار میطبقه از کنترلحسابرسی بازاریابی در کدام  -4

 ( استراتژیک 4   ( برنامه ساالنه 3                       ( سودآوری2  ( کارایی 1

 4 پاسخ صحیح: گزینه 

 (www.iranarze.ir)گیرد تا فروشنده؟ در کدام نوع محصوالت مصرفی ، عمده ترویج توسط تولیدکننده صورت می -5

 ( فروشگاهی 4   ( ناخواسته 3                          ( متداول2  ( ویژه 1

 2 پاسخ صحیح: گزینه

های خود را توسعه دهد و غرب و  کند تصمیم دارد فعالیت»یک شرکت تولیدی که فقط در قسمت کوچکی از شرق ایران فعالیت می  -6

 ( www.iranarze.ir)جنوب ایران را نیز پوشش دهد« این شرکت در کدام یک از مراحل بازاریابی خود قرار دهد؟ 

 ( دایره فروش با وظایف بازاریابی فرعی4  ( دایره فروش ساده 3       ( دایره بازاریابی جداگانه2    ( دایره بازاریابی نوین1

 4 صحیح: گزینهپاسخ 

 ج

 و بازاریابی نمونه سواالت استخدامی مدیریت بازرگانی

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت بازرگانی و بازاریابی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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یک شرکت هواپیمایی درنظر دارد برای ارائه خدمات بهتر، مشتریانی را هدف قرار دهد که درآمد باالیی داشته و نسبت به استفاده از   -7

 (www.iranarze.ir)نماید؟  بندی بازار استفاده میپرواز با هواپیما عقیده مثبتی دارند، این شرکت از کدام الگوی تقسیم

رجحان  4  ای متمرکز ( الگوی رجحان خوشه3         ای متفاوت ( الگوی رجحان خوشه2 الگوی رجحان پراکنده ( 1 الگوی   )

 یکسان 

 2پاسخ صحیح: گزینه

 ( www.iranarze.ir)نامند؟  تمایل مشتری به وفاداری به یک برند را اصطالحاً چه می -8

عمر  4   ( ارزش ویژه مطلوبیت  3                              ( ارزش ویژه برند 2  ( ارزش ویژه رابطه 1 ارزش   )

 مشتری

 1 پاسخ صحیح: گزینه

 (www.iranarze.ir)های معتبر ارز در یک کشور چیست؟  پیامد افزایش نرخ -9

واردات  4  افزایش صادرات  – ( کاهش واردات 3         افزایش صادرات  -( افزایش واردات 2 کاهش صادرات - ( افزایش واردات1 کاهش   )

 کاهش صادرات  –

 3 پاسخ صحیح: گزینه

 ( www.iranarze.ir)های بازار چه نام دارد؟ ها و فرصتمطالعه و بررسی به صورت رسمی و سیستماتیک بر روی چالش -10

کاالهای  4  ( تحقیقات بازاریابی 3                       ( تحقیقات بازارشناسی2  فروش ( پیش1 به  نسبت  رجحان   )

 خاص 

 3 پاسخ صحیح: گزینه

 ( www.iranarze.ir)بهترین روش در بازاریابی برای کسب اطالعات در خصوص باورها، سالیق و رضایتمندی مشتریان کدام است ؟ -11

 دهنده بازاریابی آگاهی مسیست (4 ای ( تحقیقات مشاهده3                           ( تحقیقات تجربی 2  ( تحقیقات پیمایشی 1

 1 پاسخ صحیح: گزینه

 ( www.iranarze.ir)تحلیل چرخه عمر محصول کدام مورد مربوط به دوره معرفی محصول است؟  در -12

   های باالی بازاریابی( هزینه4  ( خدمات و معامالت بیشتر3                                ( کیفیت عالی2  ( تقسیم بازار 1

 4 پاسخ صحیح: گزینه

 ، اینجا کلیک نمایید.مدیریت بازرگانی و بازاریابی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 ( خواسته 4   ( تقاضا 3                                        ( غریزه2   ( نیاز 1

 2 پاسخ صحیح: گزینه

 (www.iranarze.ir)های بازاریابی اجتماعی اولین تغییر باید در کدام موضوع انجام شود؟ به منظور اجرای برنامه -14

 ( رفتار 4   ( دانش 3                                          ( نیت2  ( احساسات 1

 3 پاسخ صحیح: گزینه
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

یریت  مد سواالت استخدامیخرید بسته کامل برای 

 کلیک نمایید.اینجا  ایران عرضه  بازاریابی  بازرگانی و

 
 

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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 :کامل  مشخصات بسته 

 اصل سواالت استخدامی شامل  •

 شامل سواالت طراحی شده •

 دارای پاسخنامه تستی •

 با قابلیت پرینت  •
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