
 بسمه تعالی

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

 دقیقه

 28/9/96تاریخ :  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:  مدیریت منابع تولیدپودمان سؤاالت  دوپودمانی نوبت امتحانی : 

 نمره به عدد:   

 نمره به حروف : 

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

 

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

 برای تولید لباس در خیاطی را نام ببرید ؟ منابع تولید 1
 

 

 

 

 

 

 

 

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

در کارمندانتان چه کار می کنید ؟ وچگونه کارمندانتان  ایجاد انگیزهشما به عنوان مدیر  )شرکت یا هنرستان (برای  2

 در مورد آنان دارید ؟ وچه وظایفیمی کنید  انتخابرا 

 

 

 
 

 

 در زندگی ودرس های خود مدیریت می کنید ؟ زمان روشما به عنوان یک هنر جو به چه شکل  3

 

 

 

 

 

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

 دارید شرح دهید ؟  تجهیزاتو مواد اولیه،  برآورد مالیشما برای شروع مدیریت در رشته خود چه  4

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی
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 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 

 برای تولید لباس در خیاطی را نام ببرید ؟ منابع تولید 1
 

 نیروی انسانی )خیاط(

 سرمایه)پول برای تهیه تجهیزات و کارگاه(

 و..(قیچی برقی  -سردوز -ماشین آالت ) چرخ خیاطی

 نخ( -دکمه -مواد اولیه) پارچه

 انرژی )برق(

 دانش)مهارت فنی خیاطی(

 زمان) مدتی که طول می کشد لباس درست شود.(
 

 

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

در کارمندانتان چه کار می کنید ؟ وچگونه کارمندانتان  انگیزه ایجادشما به عنوان مدیر  )شرکت یا هنرستان (برای  2

 در مورد آنان دارید ؟ وچه وظایفیمی کنید  انتخابرا 

 ) در هنرستان(: الف: من برای ایجاد انگیزه در کارمندانم

 افرادی که وظایفشان را انجام می دهند جلوی جمع تشویق و پاداش می دهم. -

 اطالعات کاری و اداری آنها می شوم.سعی در به روز کردن - -

 و..- -

 ب: انتخاب کارمندان:

افرادی که تواناتر با سلیقه کاری و مهارتی باال باشند از لحاظ موثری قوی تر باشند. اطالعات کاری  -

 آنها باالتر باشد. از لحاظ اخالقی و تعهد و مسئولیت پذیری در حد باال باشند.

 ج: وظایف:

 کاری باشد. نظم و آرامش محیط کاری باید دارای -

 امکانات برای عیدی و پاداش همکاران -

 محیط کاری ایمنی و سالمتی کامل داشته باشد. -

 
 

 



 

 
 

 در زندگی ودرس های خود مدیریت می کنید ؟ زمان روشما به عنوان یک هنر جو به چه شکل  3

از اول هفته برنامه ای برای خود نوشته سعی میکنم برنامه قابل انعطاف و جابجایی باشد.اولویت مهم در 

 برنامه هفتگی درسهایم مخصوصا دروسی که قرار است در هفته برگزار گردد.

 خواب باشد.-کالس آموزشی -تفریح -تغذیه -درس خواندن-نماز -ید شامل ورزشبرنامه هفتگی من با

 

 

 

 

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

 دارید شرح دهید ؟  تجهیزاتو مواد اولیه،  مالیبرآورد شما برای شروع مدیریت در رشته خود چه  4

 

 برآوردمالی:

من برای زدن کارگاه نیاز به پنجاه میلیون تومان پول نقد برای رهن و اجاره مغازه دارم. پول برای خرید 

 مواد اولیه ، تجهیزات و کاالهای اولیه

 

 تجهیزات:

 اورلوک و اتوسردوز،  قیچی برقی،چرخ خیاطی، میز برش، 

 

 مواد اولیه:

 

 نخ و زیپهای رنگی با سایزهای مختلف . الیه برچسب و....

 

 

 


