
 نمونه سواالت پودمان اول الزامات محیط کار.

 شما به عنوان مسئول بررسی مشکالت یک تولیدی لباس کودک انتخاب شده اید ..  1

 ؟در گام اول نیاز به بررسی چه مواردی دارید

 ن مربوط به آن را تشریح کنید.وانیبیشترین تاثیر بر در آمد را در کدام جزء دارد؟ ق

 چه سلسله مراتبی تعییین می کنید؟جهت تسهیل در اداره این تولیدی را با 

پیدا کند ولی در هر شرکتی به مدت کوتاهی مشغول  دوست نزدیک شما پس از فارغ التحصیل شدن سعی میکند شغلی .2

در ارتباط وجود و احتمال عدم توانایی او  او به خوبی آگاه هستید .باالی  شما از تواناییها و تخصص  به کار می شود .

 . راهنماییهای الزم را به او در چند دسته و با چه مواردی ارائه می کنید؟دارد 

مواد بهداشتی هستید و بعد از مصاحبه مصاحبه گر جدول زیر را به شما می دهد تا بر شما مدیر عامل شرکت پخش .  3

 دلیل انتخاب را شرح دهید . کدام شخص را انتخاب خواهید کرد ؟اساس آن کادر جدید را انتخاب کنید .

اولبن کالم در  فیرد

 ورد به محل

میزان  ظاهر

 تحصیالت

وسایلی که به  تن صدا نگاه

 همراه داشت

 و شلوار کت بشینم؟کجا  1

کفش  -کرمی نو

پیراهن  –اسپرت 

 ابی

فوق 

 لیسانس

با دقت به اطراف 

 نگاه میکند

بلند و با خنده 

 صحبت میکند

 کیف سامسونت

خسته  – سالم 2

 نباشید

تی شرت و شلوار 

بند کفش  –کتان 

 دار

مدت به  مدر تما لیسانس

دست نوشته هایم 

 نگاه کرد

آرام و با مکث 

صحبت مبکند.گاهی 

 لبخند می زند

- 

پیراهن و شلوار  سالم  3

 کفش بند دار-کتان

در تمام مدت به  لیسانس

 من نگاه کرد

گاهی با صدای بلند 

و گاه ارام صحبت 

 میکند.

تعدادی برگه که 

ضمیمه پرونده 

 شده است.

ود . همکارتان در ای شرکت میکند ولی در مرحله اخر مذاکرات قرار داد لغو میشدر جلسه . همکارتان برای بستن قرار داد  4

 میکند.بیان به این شرح  را خودسه خاطرات جل

رییس روی کنار وارد دفتر شدم به منشی گفتم من باید رییس را ببینم قبل از این که بتونه از جایش بلند بشه وارد اتاق شدم و 

که گفتم قهوه می خواهم . ه منشی دستور داد برام چای بیاورن برای قرار داد .ادم مودبی بود ب ه امدو گفتم آم مبل نشستم

گفت : موضوع اینه که بعدش گفت باید منتظر مسئول حسابداری باشیم و گفتم ولش کنید مهم خودتان هستید که تایید کردید.

برگزار می شود وباید به آنجا برویم گفتم باشه. گفت : اجازه بدین تا مدارک الزم را مرتب کنم . گفتم جلسات در اتاق دیگری 

 باشه تا شما بیان من میرم اتاق کنفرانستون رو ببینم. 

حسابدارشون آونجا بود . وارد اتناق که شدم ایستاد و یه صندلی نشان داد تا بنشینم . صندلی به قدری نرم بود که میشد یه 

کردیم. بعد رییس اومد و جلسه شروع شد . هر مدرکی خواستن نشون دادم ولی سر مبلغ ش و بش چرتی روش زد. کلی باهم خو

 که رسید خیلی کم گفتن . با این پیشنهادشون نمیشد حتی مواد اولیه رو تهیه کرد . قرار داد کنسل شد.

 این قرار داد را چه می دانید ؟ن شما علت کنسل شد



 جدول ارزشیابی

 پاسخ در حد حل شدن مساله پاسخ در حد ارائه راه کارها پاسخ در حد بیان مساله نمره بحران ردیف

1 2  ترسیم نمودار 

 معرفی جزء 

  ترسیم نمودار

 سلسه مراتب

 ترسیم نمودار 

 تحلیل علت و نحوه تاثیر جزء 

 ارتباط صحیح سلسه مراتب 

 ترسیم نمودار 

 تحلیل علت و نحوه تاثیر جزء 

  ارتباط صحیح اجزاء و تشریح نحوه

 تاثیر گذاری

2 2   معرفی انواع

 ارتباطها 

  معرفی انواع ارتباط ها 

  ر نوع ارتباط اشاره به تاثیر ه

 به روند کاری

  معرفی انواع ارتباط ها 

  ر نوع ارتباط به روند اشاره به تاثیر ه

  کاری

 مشخص نمودن مشکل  و ارائه راه کار 

3 2   انتخاب شخص

 مورد نظر

 

  اتخاب شخص مورد نظر 

 بیان علت انتخاب 

  اتخاب شخص مورد نظر 

  بیان علت انتخاب 

 بودن نیروی  ترو پیشنهاد جهت موثر

 کار جدید

4 1   پیدا کردن علت

 کنسل شدن 

 پیدا کردن علت کنسل شدن 

 علت یللتح 

 پیدا کردن علت کنسل شدن 

 علت یللتح 

 فع پیشنهاد برای ر 

 

  خواهد بود . 2نمره بحران پاسخ داده شود نمره ارزشیابی این ازمون اگر به سواالت در حد 

  یک خواهد شد .ارزشیابی این ازمون  اگر به یکی از سواالت در حد کمتر از بحران پاسخ داده شود نمره 

  خواهد بود. 3ارزشیابی این ازمون  اگر به برخی سواالت در حد نمره بحران و بقیه بیش از حد بحران باشد نمره 

 


