
1 آزمون آنالین مدیریت تولید 

 1 فرآیند تولید مقوا از کاغذهای بازیافتی را در نظر بگیرید. در نمودار جریان فرآیند، مرحله »انبار مواد 

اولیه ضایعات کاغذی« را با چه عالمتی نشان می دهید؟ 

 )4   )3   )2   )1

 2 کدام استراتژی زیر نشان دهنده حذف فعالیت های غیر ضروری و هزینه بر می باشد؟ 

 )4   )3   )2   )1

 3 کدام گزینه از ویژگی های سیستم تولید دارو نمی باشد؟ 

2( تجهیزات حمل مواد انعطاف پذیر است. 1( نیاز به انبار نسبتاً کم است.  
4( حجم تولید باال و محصوالت متنوع است. 3( برنامه ریزی و زمان بندی مشکل است. 

 4 با توجه به کدام یک از مباحث زیر یک سازمان می تواند وظایف و فعالیت های خود را تشخیص دهد؟ 

4( هدف گذاری 3( مأموریت  2( چشم انداز  1( خود مدیریتی 

 5 اینکه یک مدیر کارکنانش را به تیم های مختلف تقسیم کند و برای هر تیم وظایفی مجزا تعریف کند، در 

کدام حیطه از وظایف آن مدیر قرار می گیرد؟ 

4( کنترل 3( برنامه ریزی  2( هدایت  1( سازماندهی 

 6 در نرم افزار Microsoft Project برای اضافه  نمودن یک فعالیت ها در میان سایر فعالیت ها  از کدام 

دستور می توان استفاده نمود؟

 Insert Task )2   Delete Task )1

 Name Task )4   Indent Task )3

 7 ابزار مناسب برای کنترل پروژه کدام است؟

2( تهیه زمان بندی پروژه   1( اهداف جزئی و کلی پروژه   

4( نقشه ها  3( نیروی انسانی    

 8 کیفیت از دیدگاه یک تولید کننده به کدام عامل بستگی ندارد؟

2( آموزش و نظارت کارکنان        1( نوع طراحی و فرآیند تولید  
4( قیمت محصول تولیدی 3( روش های کنترل کیفی  



2 آزمون آنالین مدیریت تولید 

 9 فرض کنید در یک شرکت تولیدی پاک کن مشغول به فعالیت باشید و قرار است سعی کنید برای توسعه ی 

محصول ایده ی خالقانه ارائه دهید. از کدام روش برای دستیابی به بهترین ایده می توان استفاده نمود؟
4( لیست سازی 3( تفکر معکوس  2( روش طوفان مغزی  1( روش پنج چرا 

 10 درهنگام ارائه یک محصول، فرد باید در نظر داشته باشد که محصول ارائه شده داراي قیمت مناسب باشد 

و همچنین نوع تبلیغات و محل عرضه مشخص شود. این موارد در کدام مرحله باید در نظر گرفته شود؟

4( فروش 3( بازاریابي   2( امکان سنجي  1( تجاري سازي 

 11 در بحث مدیریت ماشین آالت، چگونه می توان به افزایش بهره وری ماشین آالت دست یافت؟

2( حداکثر تولید در حداقل زمان 1( افزایش تعداد ماشین آالت  
4( استفاده از نرم افزارهای مرتبط 3( طراحی سیستم تعمیرات  

 12 یک مهندس کامپیوتر قصد دارد یک شرکت تولیدي نرم افزارهاي مهندسي ایجاد نماید. کامپیوتر جزء 

کدام یک از منابع تولیدي براي این شرکت مي باشد؟

4( انرژي  3( دانش   2( تجهیزات   1( مواد اولیه 

 13 این که یک داروساز  اقدام به تولید و ساخت دارویي مي کند و در ذهن خود شفاي بیماران نیازمند آن 

دارو را تا 5 سال دیگر مجسم مي کند در کدام حیطه از مباحث آموخته شده قرارمي گیرد؟

4( خود مدیریتي 3( هدف گذاري   2( چشم انداز   1( ماموریت 

 14 سرآغاز تولید هر محصولی چیست؟

4( تلقین 3( نیاز  2( دانش  1( سرمایه گذاری 

 15 »گسترش و کاربرد اختر اع و نوآوری« از وظایف کدام شرکت تعاونی می باشد؟

4( تعاونی معدنی 3( تعاونی زنان  2( تعاونی دانش بنیان  1( تعاونی خدمات آموزشی 

 16 مدیر یک شرکت به کارمندان خود با توجه به نزدیک شدن به ایام 22 بهمن و دهة فجر کارت هایي ورزشي 

مي دهد تا بتوانند در یک تایم خاص به سالن ورزشي هماهنگ  شده رفته و تمرین فوتبال کنند و خود را براي 

برپایي مسابقات داخلي آماده کرده و به بهترین افرادی که از لحاظ بدني و تکنیک آمادگي داشته باشند پاداش 

و تشویقي مي دهد. با توجه به مفاهیم آموخته شده در کتاب این کار در کدام حوزه قرار مي گیرد؟
2( تالش براي آگاهي و دانش روز افزون کارکنان 1( ایجاد حس امنیت شغلی در کارکنان  

4( ایجاد انگیزه و ارتقاي سطح سالمت روحي و جسمي 3( تالش به منظور افزایش اثربخشي کارکنان براي سازمان  



3 آزمون آنالین مدیریت تولید 
 17 کدام مورد جزو ویژگي هاي منابع تولید محسوب مي گردد؟

2(هزینه بر ومحدود  1(کم هزینه و نامحدود   
4(کم هزینه و محدود  3(هزینه بر و نامحدود  

 18 »دستیابی آسان به اهداف سازمان با کمترین هزینه« از وظایف کدام مدیر می باشد؟

2( مدیریت منابع انسانی  1( مدیریت منابع  
4( مدیریت مواد اولیه 3( مدیریت مالی  

 19 چگونه می توان به بهترین وجه از ماشین آالت و تجهیزات استفاده نمود به طوری که بیکاری نداشته 

باشند؟

2( مدیریت ماشین آالت 1( مدیریت زمان  
4( مدیریت منابع اولیه  3( مدیریت نیروی انسانی  

 20 اگر بخواهیم بدون توجه به سایر عوامل، صرفا از طریق خود محصول تقاضا را باال ببریم و مواردی را 

مورد توجه قرار دهیم  در این صورت کدام گزینه نادرست است؟
2( بسته بندی جذاب  1( تخفیف های فروش  

4( تبلیغات 3( خدمات پس از فروش  

 21 مراحل توسعه ی محصولی مانند تلویزیون را در نظر بگیرید. به نظر شما توسعه ی این محصول و 

وجود تلویزیون های منحنی)OLED( در بازار نشان دهنده ی کدام نقش در طراحی و توسعه ی محصول  

می باشد؟    

4( نقش امکان سنجی 3( نقش فناوری)تکنولوژی(  2( نقش بازاریابی  1( نقش رویاپردازی 

از  روش های  از شروع،  قبل  داده شود،  دارد، توسعه  اکنون وجود  که  را  قرار است محصولی   22 وقتی 

مختلف راجع به آن شناخت پیدا می کنید.با توجه به یادگیری مراحل توسعه ی محصول جدید ، این مطلب 
جزء کدام یک از مراحل می باشد؟

4( تجاری سازی 3( توسعه مفهوم  2( غربالگری ایده  1(کشف و شناسایی ایده 

 23 بررسی شرایط قبل از شروع تولید و اجرای ایده و شرایط انجام پذیری آن به کدام یک مفهوم های ذکر 

شده بر می گردد؟

2( غربالگری ایده  1(توسعه محصول  
4( امکان سنجی ایده 3(تجاری سازی محصول  



4 آزمون آنالین مدیریت تولید 

 24 کدام گزینه برای تولید ایده الزم است؟

2( پرس و جو از متخصصان 1( کسب نظر مشتریان  

4( همه موارد 3( پژوهش در مورد محصول  

 25 فردی در اثر اشتباه یک راننده ماشینش دچار سانحه گردید و آسیب دید. بعد از مراجعه به بیمه خدمات 

ارائه شده به او مطابق پرونده و درخواست وی توسط  بیمه کننده و عوامل آن صورت گرفت. این مطلب با 

کدام یک از مشخصه های کیفی خدمات تطبیق دارد؟

4( کامل بودن 3( سهولت و راحتی  2( زمان تحویل  1( پاسخگویی 

 26 علل اصلی تولید محصوالت معیوب در یک کارخانه در نمودار استخوان ماهی کدام گزینه نمی باشد؟

1( باال بودن تولید محصوالت معیوب                2( نیروي انساني                 3( ماشین آالت                          4( محیط

 27 »طراحی مناسب« و »داشتن کفی قالبی ضد آب« در یک خودرو، به ترتیب کدام مشخصه کیفیت می باشد؟

2( عملکرد ـ ایمنی  1( زیبایی ـ دوام  
4( ایمنی ـ عملکرد  3( دوام ـ زیبایی  

 28 کدام مورد از فواید رعایت اصول اخالق حرفه ای در پیشبرد اهداف پروژه می باشد؟

باعث می شود درشرایط آشفته، تیم عملکرد اخالقی خود را حفظ کند.   )1
2(  موجب شکل گیری کارگروهی قوی وافزایش بهره وری می شود.

3( رشد و بالندگی اعضای تیم و قانونی بودن خط مشی ها.

4( همه موارد

 29 نرم افزاری تخصصی برای تهیه ی گانت چارت به منظور کنترل پروژه کدام است؟

 MSP )2    PMS)1

PMC )4   CPM )3

 30 بطور کلی برنامه ریزی و کنترل پروژه در کدام حوزه ها انجام می گیرد؟

1( مدیریت زمان پروژه و مدیریت هزینه پروژه  

2( مدیریت نیروی انسانی پروژه  -مدیریت هزینه پروژه

3( مدیریت منابع پروژه ـ مدیریت زمان پروژه   

4( مدیریت منابع پروژه ـ مدیریت نیروی انسانی پروژه


