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 بسمه تعالی

       60  زمان آزمون :  اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مدیریت تولیدنام درس : 

 دقیقه

 23/8/96تاریخ :  اداره آموزش و پرروش شهرستان دماوند یازدهم  کالس : حسابداری،مدیریت ،خیاطیرشته : 

 آقایینام دبیر :  زینب)س(هنرستان کاردانش حضرت  نام و نام خانوادگی :

 1شماره صفحه  :  1تعداد صفحات:  پودمان اولسؤاالت  پودمانی یکنوبت امتحانی : 

 نمره به عدد:   

 نمره به حروف : 

 هم اکنون با توکل بر خدا قلم بر دست می گیرم و هر آنچه را که در ذهن دارم می نویسم . 

 کلید 
 امضاء دبیر : 

 

 یعنی کمتر از حد انتظار می باشد. 1موجب کسب احراز شایستگی شاخص ها ؛ داوری ونمره دهی پرسشهای پیش رو 

تبلیغ برند های خارجی باعث عدم تمایل به خرید های داخلی می شود / وارد کردن کاالهای قاچاق وفروش آن به  1

 .قیمت پایین 

 هر دو مورد آفتهای کارو تولید هستند این خبرها مربوط به کدام بحث کتاب می شود ؟
 

 

آقای محمدی در کشور ترکیه کارگاه طال سازی دارد وآقای فلیپ با ملیت فرانسوی در ایران به تولید فرش اشتغال  2

 دارد .

 آقای فلیپ کدام یک از این دونفر به تولید ملی می پردازد ؟

 

 یعنی در حد انتظار می باشد . 2احراز شایستگی  موجب کسبشاخص ها ؛ داوری ونمره دهی پرسشهای پیش رو 

 با توجه به موارد ذیل به پرسشها پاسخ دهید . 3

تعمیرات   -زعفران کاشمر     -آموزشگاه آرایش وپیرایش     -قالی کاشان      -سیب دماوند      -مهندس معدن    

 موبایل 

 زعفران کاشمر   -قالی کاشان     -دماوندسیب الف ( کدام یک ازموارد باال کاال هستند ؟ چرا ؟ 

 چون فیزیکی هستند و نیازهای انسان را برطرف میکنند و انسان از مصرف انها احساس رضایت می کنند.

 تعمیرات موبایل -آموزشگاه آرایش وپیرایش   -مهندس معدن     ب (  کدام یک ازموارد باال خدمات  هستند ؟ چرا ؟

 . چون غیرفیزیکی هستند و نیازهای ما را برطرف میکنند.

 تولید انواع شیرینی-رشته مدیریت خانوادهج ( با توجه به رشته تحصیلی خود چه خدمات یا کاالیی تولید می شود ؟

 تولید سفارشید( دوست دارید در چه سیستم تولیدی فعالیت کنید ؟
 

 

  را در یکی از رشته های هنرستان خود بنویسید  ورسم کنید .نمودار جریان فرایند یک کاال یاخدمات  4



2 
 

 

 یعنی باالتر از حد انتظار می باشد . 3موجب کسب احراز شایستگی شاخص ها ؛ داوری ونمره دهی پرسشهای پیش رو 

 را تعیین کنید . هدفو ماموریت،  چشم اندازدررشته تحصیلی یا زندگی خودیک  5

 در مسیر علم و اخالق شوم و به باالترین قله علم در رشته خود برسم :ماموریتمن میخواهم فرد فرهیخته 

 رسیدن به مدرک دکتری تا ده سال آینده: چشم انداز

 آگاهی ازنوآوریها و تکنولوژی هایبکار رفته در زمینه رشته خود: هدف

 

ا تشریح کنید ؟وچه تالش هایی برای ر وظایف مدیریتانبا فرض آنکه شما به عنوان مدیر هنرستان تعیین شده اید   6

 در زندگی خود انجام داده اید ؟ خودمدیریتی

 
 

 

 


