
کد: 20801

مجموهع سؤاالت  چهارگزینه ای شایستگی اهی غیرفنی

الزامات محیط کار

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

مدیریت تولید

کاربرد فناوری های نوین

اخالق حرفه ای

*درسمدیریتتولیدویژهرشتههای:
1ـحسابداری2ـگرافیک3ـصنایعغذایی4ـمکانیکخودرو

*درسکاربردفناوریهاینوینویژهرشتههای:
1ـشبکهونرمافزار2ـالکتروتکنیک3ـتأسیساتمکانیکی4ـنقشهکشیمعماری5ـتربیتبدنی



ناشر: انتشارات چهارخونه
پديد آورندگان: گروه طراحان )فاطمه حسن نیا ـ روزبه یگانه ـ نجمه موسوی(

حروفچيني و صفحه آرايي: محبوبه شریفي
ليتوگرافي: امیر گرافیك
چاپ و صحافي: یگانه

نوبت چاپ: اول - بهار 1398
شمارگان: 300 جلد
قيمت: 30000 تومان

www.4Khooneh.org :فروشگاه اينترنتي

ISBN: 978-600-305-180-5شابك:978-600-305-180-5 

مجموهع سؤاالت چهارگزینه ای شایستگی اهی غیر فنی

عنوان و نام پديد آور
مشخصات نشر 

مشخصات ظاهري 
شابك 

وضعيت فهرست نويسي 
يادداشت

شناسه افزوده
شماره كتابشناسي ملي 

: مجموعه سؤاالت چهارگزينه ای شايستگی های غيرفنی .../ پديدآورندگان گروه طراحان
: تهران : چهارخونه ، 1398

:144  ص. : جدول ، نمودار؛ 22×29 س م.
978-600-305-180-5:

: فيپاي مختصر 
: عنوان ديگر: مجموعه سؤاالت چهارگزينه ای شايستگی های غيرفنی.

: انتشارات چهارخونه
5434142:

00026 62 0912 - 96 77 92 66 - 71 81 92 66تلفن مرکز پخش :

جهت دریافت کتاب در تهران از طریق پیک و در شهرستا نها از طریق پست با شماره تلفن
 29 80 92 66 (021) تماس حاصل فرماییدیا از طریق سایت به صورت اینترنتی تهیه نمایید



بخش اول: الزامات محیط کار

فصل اول: محيط کار و ارتباطات انسانی ................6

فصل دوم: فناوری در محيط کار ...........................8

فصل سوم: محيط و قوانين کار ............................10

فصل چهارم: ايمنی و بهداشت محيط کار ...........13

فصل پنجم: مهارت کاريابی .................................16

پاسخنامه: الزامات محيط کار  ..........................18

بخش دوم: کارگاه نوآوری و کارآفرینی

پودمان اول: حل خالقانه مسئله ها ......................23

پودمان دوم: نوآوری و تجاری سازی محصول ......30

پودمان سوم: طراحی کسب و کار  ......................36

پودمان چهارم: بازاريابی و فروش ......................42

پودمان پنجم: ايجاد کسب و کار نوآورانه ..........46

پاسخنامه: کارگاه نوآوری و کارآفرينی ............48

بخش سوم: مدیریت تولید

فصل اول: توليد و مديريت توليد ........................59

پودمان دوم: مديريت منابع توليد  .....................66

پودمان سوم: توسعه محصول جديد ....................72

پودمان چهارم: مديريت کيفيت ........................78

پودمان پنجم: مديريت پروژه .............................83

پاسخنامه: مديريت توليد .................................91

بخش چهارم: کاربرد فناوری های نوین

پودمان اول: سواد فناورانه ...............................106

پودمان دوم: فناوری اطالعات و ارتباطات  ......109

پودمان سوم: فناوری هم گرا و مواد نوترکيب .......112

پودمان چهارم: انرژی های تجديدپذير ...............116

پودمان پنجم: از ايده تا محصول ..........................119

پاسخنامه: کاربرد فناوری های نوين ..................121

بخش پنجم: اخالق حرفه ای

پودمان اول: امانت داری ....................................128

پودمان دوم: مسئوليت پذيری ............................131

پودمان سوم: درستكاری ....................................134

پودمان چهارم: رعايت انصاف ............................137

پودمان پنجم: بهره وری .......................................139

پاسخنامه: اخالق حرفه ای  ................................141



  1398اي و مؤسسات غیرانتفاعی سال  هاي کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه دورهمنابع و ضرایب دروس آزمون  )1(جدول شماره 

 )آزمون باپذیرش  هاي رشته(
عنوان کد و

 منابع آزمون ضریب تعداد سؤال عنوان درس رشته امتحانی

 3، عربی 2و  1، زبان خارجی 3، فارسی 3تعلیمات دینی  3 40 هاي عمومی درس رشته 9هر 

 الکتروتکنیک
 )12کد (

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 هاي شایستگی فنی درس

هاي مسکونی، طراحی و نصب  ساختمانکشی برق  دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، طراحی و سیم
کشی و  هاي هوشمند، کابل تأسیسات جریان ضعیف، طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان

هاي  هاي الکتریکی، نصب و تنظیم تابلوهاي برق فشار ضعیف، طراحی و اجراي رله پیچی ماشین سیم
 ریزي قابل برنامه

 کامپیوتر
 )14(کد 

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
الکترونیک اي، تولید محتواي  نهاهاي رای اندازي سیستم دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، نصب و راه

هاي اطالعاتی و طراحی وب، نصب  سازي سیستم سازي و پایگاه داده، پیاده سازي، توسعه برنامه و برنامه
 افزار، تجارت الکترونیک و امنیت شبکه و نگهداري تجهیزات شبکه و سخت

مکانیک 
 خودرو

 )17(کد 

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه 3 20 شایستگی غیرفنیهاي  درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، سرویس و نگهداري خودروهاي سواري، تعمیرات مکانیکی موتور، 

فرمان و ترمز خودرو، تعمیرات سیستم  تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل، تعمیرات سیستم تعلیق ،
 هاي برقی خودرو سوخت و جرقه، تعمیرات سیستم

 تأسیسات
  مکانیکی

 )19(کد 

 ، شیمی، فیزیک3و  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي اخالق حرفه هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی

اندازي و  راه ،هاي انتقال آب گرم، نصب  اندازي سیستم دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، نصب و راه
اندازي  اندازي سیستم تولید آب گرم بهداشتی، نصب و راه نگهداري پکیج گرمایشی، نصب و راه

هاي گرمایشی و تابشی،  اندازي پخش کننده هاي موتورخانه تأسیسات گرمایی، نصب و راه دستگاه
 نگهداري و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

کشی  نقشه
 معماري

 )23(کد 

 ، شیمی، فیزیک 2و  1ریاضی  6 35 ي شایستگی پایهها درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
کشی معماري،  نقشهکشی، شناخت مواد و مصالح،  مبانی هنرهاي تجسمی، ترسیم فنی و نقشه

تأسیسات ساختمان، عناصر و جزئیات، آشنایی با بناهاي تاریخی، متره و برآورد، مبانی طراحی 
 معماري

 حسابداري
 )33(کد 

 ، شیمی، فیزیک 2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
دانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، حسابداري وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی، حسابداري خرید و 
فروش، حسابداري حقوق و دستمزد، حسابداري اموال و انبار، حسابداري بهاي تمام شده و مالیاتی، 

 هاي مالی صورتحسابداري تهیه و تنظیم 

 تربیت بدنی
 )38(کد 

 ، زیست شناسی ، شیمی، فیزیک 2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي هاي نوین، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه الزامات محیط کار، کاربرد فناوري 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
هاي چابکی  هاي جسمانی حرکتی، توسعه مهارت دانش فنی تخصصی، پرورش مهارتدانش فنی پایه، 

هاي رزمی هدفی، توسعه سالمت و سبک  هاي حرکتی با توپ، توسعه مهارت ذهنی، توسعه مهارت
 ها زندگی با ورزش، عملیات تکمیلی اصالحی ورزش

 گرافیک
 )39(کد 

 فیزیک، شیمی،  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
، پایه و اصول 2و  1، عکاسی 2و  1مبانی هنرهاي تجسمی، تاریخ هنر ایران، تاریخ هنر جهان، طراحی 

 مبانی تصویرسازيصفحه آرایی، خط در گرافیک، 

 صنایع غذایی
 )51(کد 

 زیست شناسی، شیمی،  2و  1ریاضی  6 35 هاي شایستگی پایه درس
 اي الزامات محیط کار، مدیریت تولید، کارگاه نوآوري و کارآفرینی، اخالق حرفه 3 20 هاي شایستگی غیرفنی درس

 12 65 درس هاي شایستگی فنی
هاي لبنی، تولید  فراوري گیاهان دارویی و خشکبار، تولید فراوردهدانش فنی پایه، دانش فنی تخصصی، 

هاي روغنی، تولید و  کشی میوه و دانه هاي غالت، روغن بندي فراورده کمپوت و کنسرو، تولید و بسته
 هاي دام و طیور بندي فراورده بسته
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فصل اولجمموعه سؤاالت چهارگزینه ای شایستگی های غیرفنی6
»محیط کار و ارتباطات انسانی«

 1 در بین ویژگی های محیط کار، کدام یک از اهمیت باالتری برخوردار است؟

4( ساعت کار 3( نیروی انسانی  2( فضای محیط کار  1( تجهیزات ایمنی 

 2 کدام گزینه از ورودی های محیط کار نمی باشند؟

4( محصول 3( تجهیزات محیط کار  2( نیروی انسانی  1( فضای محیط کار 

 3 کدام گزینه جزء فضا و تجهیزات محیط کار یک مزرعه در روستا نمی باشد؟

4( بیل 3( زمین کشاورزی  2( محصوالت کشاورزی  1( تراکتور 

 4 کدام گزینه از ویژگی های فردی یک انسان به حساب نمی آید؟

4( تالش 3( فداکاری  2( تعهد کاری  1( مهارت فنی 

 5 امور فرهنگی یک هنرستان تحت نظر کدام یک از معاونین زیر اداره می شود؟

4( معاون اجرایی 3( معاون فنی  2( معاون آموزشی  1( معاون پرورشی 

 6 هنرجویان رشته های تولیدی جذب کدام واحد می شوند؟

4( کنترل کیفیت 3( تعمیر و نگهداری  2( پشتیبانی  1( اداری ـ مالی 

 7 کدام گزینه از وظایف واحد کنترل کیفیت نمی باشد؟

2( نظارت بر کار واحد تولید 1( نظارت بر کنترل کیفی محصوالت  

4( صدور مجوز فروش 3( کنترل کیفیت محصوالت  

 8 تصویب دستورالعمل ها و قوانین کاری کارخانه از وظایف کدام واحد می باشد؟

4( برنامه ریزی تولید 3( مدیریت عامل  2( بازرگانی  1( مدیریت کارخانه 

 9 در صورت مشاهده رفت و آمدهای مشکوک در کارخانه، به کدام واحد اطالع می دهید؟

4( پشتیبانی 3( مدیریت کارخانه  2( حراست  1( مدیریت عامل 

 10 کدام یک از عبارات زیر نشان دهنده ارتباط کالمی می باشد؟

4( ابرو باال انداختن 3( سالم کردن  2( اخم کردن  1( خندیدن 

 11 کدام گزینه باعث جلب اعتماد همکار در اولین برخورد می شود؟

2( هنگام صحبت کردن همکار، با دقت به سخنان او گوش دهیم. 1( در سالم کردن پیش قدم شویم.  

4( هنگام صحبت با همکار او را با نام مورد خطاب قرار دهیم. 3( از آشنایی با همکار ابراز خوشحالی کنیم. 

 12 چه زمانی می توان حریم ارتباطی با همکار را کاهش داد؟

2( در هنگام تذکر دادن اشتباه یا ایجاد ناراحتی 1( در هنگام کمک به رفع مشکالت او  

4( در هنگام متقاعد کردن او 3( در هنگام وجود تعارض با او  



7 الزامات حمیط کار
 13 کدام مشکل جسمی زیر ناشی از استرس نمی باشد؟

4( درد عضالنی 3( تورم گلو  2( سنگ مثانه  1( ریزش مو 

 14 کدام گزینه از مشکالت روانی ناشی از استرس طوالنی نمی باشد؟

4( بدبینی 3( بی اشتیاقی به کار  2( خستگی مزمن  1( بی حوصلگی 

 15 کدام گزینه از دالیل فردی ایجاد استرس می باشد؟

2( نبود تناسب بین کار و حقوق 1( تبعیض در محیط کار  

4( داشتن مسئولیت بیش از حد توان 3( کار طوالنی مدت  

 16 کدام گزینه از دالیل فردی ایجاد استرس نمی باشد؟

2( شبکه های ارتباطی ناسالم 1( خجالتی بودن  

4( تغذیه 3( مشکالت خانوادگی  

 17 اهمیت به کدام وعده غذایی در کاهش استرس مؤثر می باشد؟

4( شام 3( عصرانه  2( ناهار  1( صبحانه 

 18 انباردار یک هنرستان زیر نظر کدام گزینه زیر فعالیت می کند؟

4( سرپرست کارگاه  3( استادکار  2( دفتردار  1( متصدی امور رایانه 

 19 کدام گزینه جزء نیروهای شاغل در واحد فروش و بازاریابی یک کارخانه نمی باشد؟

4( مدیر 3( سرپرست مالی  2( سرپرست بازاریابی  1( سرپرست فروش 

 20 آیه »فقوال له قوال لینا ...« به کدام یک از مهارت های ارتباط کالمی اشاره دارد؟

2( به نرمی سخن گفتن  1( سالم کردن  

4( سنجیده سخن گفتن 3( با احترام سخن گفتن  

 21 کدام گزینه در هنگام ارتباط با مقام مافوق توصیه نمی شود؟

2( دست خود را برای دست دادن جلو بیاورید. 1( در سالم کردن پیش دستی کنید.  

4( تبسم در چهره داشته باشید. 3( برای سخن گفتن اجازه بگیرید.  

 22 کدام گزینه جزء اثرات ناشی از استرس در محیط کار نمی باشد؟ 

2( طرد شدن از طرف همکاران 1( به تعویق افتادن پرداخت حقوق  

4( کاهش اعتماد به نفس 3( کاهش کیفیت کار  


