
1 آزمون آنالین اخالق حرفه ای 

 1 کدام یک از گزینه های زیر استاندارد ملی ایران هستند؟

	ISIRI	)2 	 	ISO	)1

IEEE	)4 	 	CE	)3

 2 تصویر زیر چه معنا و مفهومی را دارد؟

1(	همکاری	با	دیگران
2(	داشتن	هدف	درست	برای	کارها

3(	کم	مصرف	بودن

4(	با	همکاری	تیمی	و	همگانی	می	توان	چرخ	تولید	را	چرخاند	

 3 عوامل مؤثر بر ارائه کاال و خدمات با کیفیت کدام نمی باشد؟

2(	کنترل	کیفی	 	 1(	رعایت	استاندارد	
4(	رعایت	بهداشت 	 3(	قیمت	گذاری	

 4 کدام یک از گزینه های زیر جزء اهداف مدیریت منابع نمی باشد؟

1(	سازمان	دهی	و	گسترش	فعالیت	ها	براساس	منابع	در	اختیار	

2(	کنترل	تولید	و	خدمات	از	طریق	بازرسی	های	معیاری	و	نوبتی	معمول

3(	تغییر	در	فرآیند	ها	برای	صرفه	جویی	در	منابع	کشور	

4(	نوآوری	سازمان	یافته	بر	پایه	فناوری	در	راستای	حداقل	سازی	منابع	

 5 کدام یک از موارد گفته شده در زیر جزء عوامل مؤثر در بهره وری یک کارخانه به حساب نمی آید؟

2(	نوآوری	سازمان	یافته 	 1(	تخمین	زمان	انجام	کارها	

4(	برنامه	ریزی 	 	3(	سرمایه	گذاری	بیشتر	

 6 کدام یک از گزینه های زیر جزء اهداف محکم کاری می باشد؟

1(	کنترل	تولید	و	خدمات	از	طریق	بازرسی	های	معیاری	و	نوبتی	معمول	

2(	تأکید	بر	انجام	کار	و	فعالیت	بر	پایه	صالحیت	حرفه	ای

3(	بسته	بندی	و	حمل	و	نقل	براساس	دستورالعمل	های	استعداد	با	نشان	دادن	برچسب

4(	همه	موارد



2 آزمون آنالین اخالق حرفه ای 

 7 گرفتن بازخورد از مشتری از کدام یک از اهداف رعایت حقوق دیگران است؟

1(	تحلیل	و	بررسی	منشور	اخالق	حرفه	ای	

2(	سازمان	دهی	فعالیت	ها	براساس	شرایط	مشتریان

3(	تعیین	کیفیت	پنهان	و	آشکار	از	طریق	پیگیری	رضایت	مشتری	

4(	رفتار	یکسان	با	مشتریان	دریافت	خدمات	و	یا	کاال

 8 کدام گزینه مصداق گران فروشی نیست؟

1(	عرضه	کاال	یا	خدمات	به	بهای	بیش	از	نرخ	های	تعیین	شده	توسط	مراجع	رسمی

2(	عرضه	کاال	به	نرخ	مصوب	رسمی

3(	انجام	هرگونه	اقدام	جهت	افزایش	قیمت	کاال

4(	عدم	اجرای	مقررات	و	ضوابط	قیمت	گذاری

 9 کدام یک از موارد زیر از اهداف رعایت حقوق دیگران نمی باشد؟

1(	رفتار	یکسان	با	مشتریان	دریافت	خدمات	و	یا	کاال	
2(	پایبندی	به	قول	و	فعل	در	معامالت	از	نظر	زمانی	و	شرایط	معامله	و	رضایت	مصرف	کننده

3(	نشان	دادن	اسناد	خرید	و	برچسب	قیمت	کاال	و	خدمات	به	صورت	استاندارد

4(	سازمان	دهی	فعالیت	ها	براساس	شرایط	ممکن

 10 کدام یک از گزینه های زیر از پیامدهای کارهای کسانی که کم فروشی و گران فروشی و یا کسانی که کار 

و خدمتشان بی کیفیت است نمی باشد؟

2(	جانشان	را	به	خطر	می	اندازند. 	 1(	به	مردم	ظلم	می	کنند.	

4(	اطمینان	و	شوق	مردم	را	نیز	از	خود	سلب	می	نمایند. 	 3(	کاالهای	خود	را	حفظ	می	کنند.	

 11 نشان دادن امضاء خرید برچسب قیمت کاال و خدمات به صورت استاندارد از اهداف کدام یک از گزینه های 

زیر است؟

2(	مسئولیت	پذیری	در	تولید	کاال 	 1(	امانت	داری	در	تولید	کاال	
4(	راستگویی	در	حرفه	 3(	پرهیز	از	کم	فروشی	و	گران	فروشی	

 12 یکی از قواعد مهم برای دوام و سالمت روابط اجتماعی، رعایت .............. و ............. بین افراد با هر گرایش 

و اعتقادی است.

2(	صداقت	و	راستگویی	 	 1(	انصاف	و	عدالت	

4(	درستی	و	صداقت 	 3(	ایمان	و	تقوا	



3 آزمون آنالین اخالق حرفه ای 

 13 کدام یک از گزینه های زیر از آثار عمل ارتشا در روابط اجتماعی و شغلی افراد نمی باشد؟

	 1(	آرامش	روانی	افراد	را	به	هم	می	زند.	

2(	نفاق	در	جامعه	نهادینه	می	شود.

3(	افراد	ضعیف	از	گرفتن	حق	و	حقوق	دچار	یأس	و	ناآمیدی	می	شوند.	

4(	باعث	از	بین	رفتن	آبروی	افراد	می	شود.

 14 ایمان و اعتقاد به اینکه همواره در محضر داوری عالم، عادل و قادر هستیم که روزی همه اعمال و افکارمان 

را مطابق با استعداد و امکاناتی که بر ما عنایت فرموده است ارزیابی نموده و پاداش و جزای عادالنه ای به آن 
می دهد باعث کدام گزینه می شود؟

2(	باعث	عبادت	بیشتر	ما	می	شوند. 1(	نقش	بسیار	مهمی	در	بازدارندگی	ما	از	خطاها	دارد.	
4(	هیچکدام 3(	باعث	تقوا	و	درستکاری	انسان	می	شود.	

 15 سخن رو به رو از کیست؟ »کسی که به امور جامعه اسالمی اهمیت ندهد در واقع مسلمان نیست«

2(	پیامبر	اکرم	)ص(	 	 1(	حضرت	علی	)ع(	

4(	دکتر	چمران 	 3(	امام	خمینی	

 16 وظیفه هر فرد درباره اجتماع مانند کدام یک از گزینه های زیر است؟
2(	مانند	عضو	از	بدن	انسان 	 1(	مانند	فرزند	به	پدر	

4(	مانند	رابطه	دو	دوست	با	یکدیگر 	 3(	مانند	خانواده	انسان	

 17 انسانی که عزت نفس دارد کدام ویژگی را دارا نیست؟

2(	کم	کاری	نمی	کند. 1(	در	برابر	هیچ	عظمتی	جز	خداوند	متعال	سر	خم	نمی	کند.	

4(	به	ثروت	اندوزی	فکر	می	نماید. 	 3(	دروغ	نمی	گوید.	

 18 متضاد کلمه درستکار کدام است؟

4(	دغل 3(	مصیب	 2(	مؤتمن	 1(	فریور	

 19 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

1(	پیشرفت	های	علمی	و	فرهنگی	و	...	و	شکل	گیری	تمدن	امروزی	نتیجه	تالش	و	مسئولیت	پذیری	انسان	است.
2(	انسان	ها	از	روی	ناچاری	درک	کرده	اند	برای	رفاه	و	آسایش	خود	باید	مسئولیت	پذیر	باشند	و	نسبت	به	وظایف	خود	آگاه	باشند.

3(	انسان	ها	درک	کرده	اند	که	با	نهایت	دقت	و	امانت	داری	می	بایست	به	مسئولیت	ها	و	وظایف	خود	آگاه	باشند.
4(	همه	انسان	ها	با	هر	نوع	تفکر	و	اعتقادی	در	هر	جامعه	ای	همواره	برای	خود	یک	سری	تکالیف	و	وظایف	تعریف	می	کنند.



4 آزمون آنالین اخالق حرفه ای 

 20 خداوند متعال فساد جوامع بشری را ناشی از چه می داند؟

2(	ناشی	از	عملکرد	بد	خود	افراد	جامعه 	 1(	ناشی	از	فساد	افراد	جامعه	
4(	ناشی	از	عدم	وظیفه	شناسی 3(	ناشی	از	عدم	تقوای	افراد	جامعه	

 21 کدام یک از گزینه های زیر جزء اهداف مسئولیت پذیری در تولید کاال نمی باشد؟

1(	استانداردسازی	داوطلبانه	کاالها	و	نشان	دار	کردن	برچسب	اختیاری	

2(	تضمین	کیفیت	در	کنترل	فرآیندهای	تولید	از	طریق	برچسب
3(	به	نتیجه	رساندن	کارها	براساس	استانداردهای	تولیدی	

4(	واردات	کاال	با	قیمت	مناسب	به	جای	تولید	خود

انجام کارهایی که  برابر خدا، خود، خلق و خلقت برای  از گزینه های زیر پاسخگو بودن در   22 کدام یک 

آگاهانه و آزادانه انتخاب کرده ایم است؟
4(	هیچکدام 3(	تخصص	 2(	تقوا	و	عبادت	 1(	مسئولیت	پذیری	

 23 کدام گزینه از اهداف مسئولیت پذیری در ارائه خدمات می باشد؟

1(	پاسخگویی	سریع	به	درخواست	های	خدماتی	مشتریان	

2(	کنترل	فرآیند	خدمت	به	منظور	نیاز	و	جلب	رضایت	مشتری
3(	پذیرش	عواقب	عدم	ارائه	خدمات	در	فاصله	های	زمانی	استاندارد	برای	حفظ	مشتری	

4(	همه	موارد	صحیح	است.

 24 مسئولیت پذیری در خدمات موجب کدام گزینه نمی شود؟

2(	انگیزه	مهارت	و	خالقیت	برای	تولید	باال	می	رود. 1(	مشتریان	از	خدمات	ارائه	شده	رضایت	داشته	باشند.	
4(	قدرت	رقابت	کاال	افزایش	می	یابد. 3(	اعتبار	ارائه	دهنده	خدمات	افزایش	پیدا	می	کند.	

 25 ارائه ضمانت نامه خدمات پشتیبانی فروش با ذکر زمان معین از امانت داری در چه قسمتی است؟

2(	امانت	داری	در	فروش 	 1(	امانت	داری	در	تولید	

4(	هیچکدام 	 3(	امانت	داری	در	پخش	کاال	

در   ........................ به کارگیری  افزایش درآمد می شود و  اعتماد و  ..................... در تولید سبب   26 رعایت 

انجام کارها نمونه ای از آن است.
2(	امانت،	استاندارد 	 1(	اصول	اخالق،	کیفیت	

4(	اصول	اخالق،	استاندارد 	 3(	امانت،	کیفیت	



5 آزمون آنالین اخالق حرفه ای 

 27 شکل زیر کدام یک از اصل های امانت داری در تولید است؟

1(	نشان	دادن	مدارک	و	اسناد	تولید	به	مشتری	قبل	از	خرید
2(	پذیرش	کاالهای	برگشت	داده	شده	به	دلیل	نقص	در	کیفیت

3(	پرهیز	زبانی	و	عملکردی	از	ُغلّو	و	مبالغه	در	معامالت
4(	محفوظ	نگه	داشتن	اطالعات	شخصی	مشتری	

 28 کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

1(	فرد	امین	باید	در	حفظ	و	نگهداری	اسرار،	مطالب	و	نوشته	های	افراد	کوشا	باشد.
2(	فرد	امین	می	تواند	بدون	اجازه	صاحب	کاال	به	آن	دست	بزند.

3(	بیت	المال	از	مهمترین	امانت	ها	است.

4(	انسان	موظف	است	از	محیط	زیست	محافظت	نماید.

 29 کدام یک از گزینه های زیر از اهداف امانت داری در تولید نمی باشد؟

1(	نشان	دادن	مدارک	و	اسناد	تولید	به	مشتری	قبل	از	خرید	
2(	پذیرش	کاالهای	برگشت	داده	شده	به	دلیل	نقص	در	کیفیت

3(	پرهیز	زبانی	و	عملکردی	از	ُغلّو	و	مبالغه	در	معامالت	

4(	ارزیابی	عملکرد	مشتریان	برای	فروش	بهتر

 30 از جمله اوصاف انبیای الهی که در قرآن به آن تأکید شده است کدام گزینه است؟

2(	عالم	بودن	 	 1(	راستگویی	

4(	پرهیزگاری 	 3(	امانت	داری	


