
 

 

 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران
 ((PACTره )ــ، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خب1396آذر  11)شنبه، 

 

 های مواد پرسش

 گیری مـمیتصریت: ـداری مدیـحساب

 کـژیـراتـتـزی اسـری هـامـرنـب

 (12:30تا  11:00)نشست اول: ساعت 

 
 

 
 

 

       است.  ها در مالکیت انجمن حسابداران خبره ایران همه حقوق مادی و معنوی این پرسش

حسابداران ی از انجمن بدون کسب مجوز کتببه هر نحوی از انحاء ها  از این رو، استفاده از آن

  برخورد خواهد شد. کشور ابق قوانین و مقرراتن مطممنوع است و با متخلفیخبره ایران 
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

 1396 سال خبره مدیریت حسابدار آزمون
  «گیری تصمیم: مدیریت حسابداری» های پرسش

 

 پاسخ دهید.   55تا  51 های پرسشبا استفاده از اطالعات زیر به 

است ریال  120 000مبلغ فروش  1396ل دارد. در سال اشرکت کشت و صنعت شمال به تولید زیتون اشتغ

% خواهد بود. در پی تغییرات اخیر بازار طرحی 25حاشیه ایمنی نیز است. های متغیر  % آن هزینه70که 

به هیئت مدیره ارائه شده است که  1397بتدای سال آالت و فرایندهای عملیاتی از ا ماشین یمبنی بر ارتقا

های ثابت  % و افزایش در مبلغ هزینه60های متغیر به  منجر به کاهش نسبت هزینه و اجرا،در صورت پذیرش 

شود. با توجه به بهبود کیفیت محصول در شیوه جدید و در صورت حفظ  % سطح فعلی می50کل معادل با 

 % افزایش خواهد یافت.20قیمت فعلی، تقاضا معادل با 
 

 در شرایط فعلی چه مبلغی است؟ 1396سود سال  - 51

 ریال 10 500 (ب ریال 31 500 (الف

 ریال 5500 (د ریال 9000 (ج

 

 های ثابت کل در طرح جدید کدام مبلغ است؟ هزینه - 52

 ریال 31 500 (ب ریال 40 500 (الف

 ریال 45 000 (د ریال 38 500 (ج

 

گیری مابین دو طرح،  کردن افزایش تقاضا در صورت اجرای طرح جدید، در مدل تصمیم لحاظبدون  - 53

 تفاوتی سود( فروش چند هزار ریال است؟ مبلغ بحرانی )بی

 115 (ب 120 (الف

 135 (د 125 (ج

 

 کند؟ اجرای طرح جدید ارائه می د را،کدام مورد تغییر در سو - 54

 ل افزایشریا 8100 (ب ریال کاهش 8100 (الف

 ریال کاهش 7100 (د ریال افزایش 7100 (ج
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

دهی عملیات به دلیل عدم اطمینان نسبت به تحقق تقاضای برآوردی، چه  خطر زیان ،در طرح جدید - 55

 تغییری کرده است؟

 بدون تغییر (ب % افزایش5 (الف

 نامعلوم (د % کاهش5 (ج

 

گذاری زیر، با توجه به امکانات تأمین مالی، در  مایهشرکت پارس قصد دارد از میان چهار پروژه سر - 56

 % است:80گذاری کند. نرخ موثر هزینه سرمایه  سرمایه 1397سه پروژه برای سال 
 (4) پروژه  (3) پروژه  (2) پروژه  (1پروژه )  شرح

 43.000  60.000  72.000  90.000  گذاری اولیه )ریال( خالص سرمایه
 4  8  6  3  عمر پروژه )سال(

 17.000  16.000  20.000  32.000  خالص نقد ورودی ساالنه )ریال(
 

 چند هزار ریال است؟ 1397مبلغ سرمایه گذاری برای سال      

 222 (ب 175 (الف

 205 (د 193 (ج
 

 در انتخاب میان دو گزینه، گزینه آلفا نسبت به گزینه بتا شامل موارد زیر است: - 57

 رزش مورد انتظاربیشترین میانگین ا 

 پیشامدهایی شامل زیان و بیشترین بازده در میان همه پیشامدها 
 

 کدام شخص پروژه آلفا را انتخاب نخواهد کرد؟    

 پذیر ریسک (ب ریسک خنثی                         (الف

 ریسک گریز (د واقع گرا (ج
 

های  بازار در تناسب و رابطه با شیوهاثرگذاری بر الگوهای رفتار فردی و گروهی مشتریان در  - 58

ریزی و کنترل در کدام یک از سطوح زیر  گذاری محصوالت یا خدمات قرار دارد. این امر مستلزم برنامه قیمت

 است؟

 تاکتیکی (ب استراتژیکی (الف

 همه موارد (د عملیاتی (ج
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

 زیر قرار دارد؟ ( در رابطه با کدام یک از مواردTQMیابی هدف و بهبود مستمر ) بها - 59

 طراحی و تولید (ب لجستیک منابع به داخل سازمان        (الف

 هزینه مدیریت (د تمامی زنجیره ارزش                          (ج

 

های مختلف  شده عالوه بر مسائل مرتبط با روش تمام مبنای هزینه یا بهایگذاری بر های قیمت روش - 60

 اوت دارند؟در کدام مورد تف ،یابی بها
 اتکا پذیری اطالعات ب چرخه عمر محصول یا خدمت                      الف

 ضریب سرک یا پلوس مربوط د لحاظ تغییرات در بازار                                   ج

 

 

 .پاسخ دهید 46 تا 16های  به پرسش زیر با اطالعات

ریال،  40به  48ت آذر، با تغییر قیمت محصول شرکت از های دریافتی توسط مدیریت شرک بر مبنای گزارش

         هزینه ثابت کل ،واحد افزایش خواهد یافت. طبق اطالعات تکمیلی 1000به  920تقاضای بازار از 

 ریال است. 30های متغیر  ریال و نرخ هزینه18 750
 

 تأثیر هر تصمیمی نسبت به کاهش قیمت چگونه است؟ - 61

 افزایش تقاضا و درآمد (ب ضا و کاهش درآمدافزایش تقا (الف

 افزایش درآمد و کاهش سود (د افزایش تقاضا و سود (ج

 

در شرکت آذر، طبق مدل غیرخطّی رفتار درآمد و هزینه، کدام سطح از تقاضا منجر به حداکثر سود  - 62

 شود؟ می

 واحد 550 (ب واحد 450 (الف

 واحد 1100 (د واحد 900 (ج

 

 شود؟ قیمت منجر به حصول تقاضای بهینه میکدام  - 63

 ریال 45 (ب ریال 50 (الف

 ریال 85 (د ریال 95 (ج
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

 چه مبلغی است؟ ،شود حداکثر سود شرکت که در تقاضای بهینه حاصل می - 64

 ریال 22 500 (ب ریال 42 750 (الف

 ریال 18 750 (د ریال 11 500 (ج

 

امکان تغییر بخش از  ،های مختلف نتقاالت داخلی مابین بخشگذاری ا های قیمت کدام یک از روش - 65

 کند؟ گیری را فراهم می نظر نوع مرکز مسئولیت و بسط حیطه تصمیم
 مبنا بازار (ب مبنا هزینه                        (الف

 همه موارد (د مبنا توافقی                          (ج

 

به ثبات ضرایب و پارامترهای  ،ریزی خطی از جمله برنامه ،ریزی رنامههای ب پذیری به نتایج مدلاتکا - 66

 یک از موارد مرتبط است؟ بستگی تام دارد. این امر به کدامکار رفته  به
 بینی و برآورد های پیش مدل (ب زمان (الف

 همه موارد (د ها      پذیری در ظرفیت و محدودیت انعطاف (ج

 

 

 پاسخ دهید: 07تا  76 های به پرسش زیربا اطالعات 

با هدف کسب حداکثر سود، ساعات کار  1397ریزی تولید دو محصول آلفا و بتا برای سال  در برنامه

مؤید تولید  ،شوند. پاسخ مدل خطی آالت )واحدهای( پرس، برش و تراش منابع کمیات تلقی می ماشین

 خطوط پرس و برش حاصل شده است.  واحد است که از تالقی  600و  400محصوالت آلفا و بتا به ترتیب 

 ریال خواهد بود. 70نرخ حاشیه فروش  ،با این ترکیب محصوالت
 

 کدام یک از منابع ظرفیت مازاد دارند؟ - 67

 پرس و برش ب تراش الف

 هر سه منبع د تراش و برش                   ج

 

 دام است؟قیمت قابل قبول برای یک ساعت ظرفیت اضافی در واحد تراش ک - 68

 جمع سود واحد محصوالت ب صفر الف

 ریال نرخ حاشیه فروش 70معادل  د متوسط قیمت فروش محصوالت      ج
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

کدام محدودیت یا واحد گلوگاهی  ،در تصمیمات مربوط به ظرفیت یا توسعه عملیات یا حجم فعالیت - 69

 شود؟ محسوب می
 پرسبرش و  ب برش و تراش                        الف

 کدام هیچ د پرس و تراش                           ج
 

ای در تحلیل حساسیت تغییر در منابع محدود، نشانگر حداکثر مبلغ ممکن کدام مورد  قیمت سایه - 70

 است؟
 کاهش در هزینه واحد منبع ب افزایش در قیمت محصول الف

 ولکاهش در حاشیه فروش محص د افزایش در هزینه واحد منبع ج

 

های  گریز است. در این شرایط، در تحلیل پروژه گذار ریسک ثبات و سرمایه شرایط محیطی بی - 71

 های ممکن الویت دارد؟ گیری مابین فرصت کدام روش در تصمیم ،گذاری سرمایه

 

های زیر در انتخاب  بندی کدام یک از روش ای، الویت های سرمایه با لحاظ اثر مالیاتی در ارزیابی پروژه - 72

 پروژه تغییر خواهد کرد؟
 نرخ داخلی بازده ب دوره بازگشت سرمایه                   الف

 کدام هیچ د سودآوری                          شاخص ج

 

بانک شمال قصد دارد عملیات خود را به بازار بیمه عمر و سرمایه توسعه دهد. این تصمیم در زمره  - 73

 کدام مورد قرارد دارد؟
 های تاکتیکی برنامه ب امور عملیاتی                          الف

 توان سازمانی د           اهداف راهبردی               ج

 

 : 1395گذاری است. در پایان سال مجموعه فروشگاهی منطقه شرقی، یک مرکز سرمایه - 74

 ریال 200.000ها  ریال، بدهی 740.000ها  کل دارایی 

 ریال  300.000ها  ریال، هزینه 580.000ها  فروش 

  است.8و نرخ هزینه سرمایه % 

 نرخ بازده حسابداری ب خالص ارزش فعلی                       الف

 دوره بازگشت سرمایه د نرخ داخلی بازده                            ج
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

   مانده  گذاری و شاخص سود باقی گذاری، نرخ بازده سرمایه ت سرمایهدر تصمیم نسبت به عملکرد مدیری

(RI  وROIرا مشخص کنید؟ ) 

 ریال 236.800% ، 52 ب ریال 236.800% ، 78 الف

 ریال 224.000%، 78 د ریال 224.000% ، 52 ج
 

فروند هواپیما و  های بازار، طرحی را مبنی بر اجاره یک آژانس هواپیمایی افق در پی ارزیابی فرصت - 75

در دست بررسی دارد.  1397ایجاد یک خط پروازی چارتر مستمر به منطقه صنعتی جنوب از سال 

گذاری هر صندلی از این بابت نمایانگر آن است که با تغییر  ارزیابی تأثیر سطوح فعالیت بر نحوه قیمت

 ریال تغییر خواهد کرد. 60مسافر در سال، سهم هزینه هر صندلی  800به  1.000تعداد مسافران از 

 چند هزار ریال بابت اجاره ساالنه پیشنهاد شده است؟    

 120 ب 240 الف

 60 د 480 ج
 

های مرتبط با ایجاد و نگهداشت ظرفیت، در هر بخشی از زنجیره ارزش در بلندمدت چگونه  هزینه - 76

 رفتاری دارند؟
 متغیر نیمه ب ثابت   الف

 هذلولی د ای پله ج

 

 پاسخ دهید. 79تا  77های  به پرسش ا اطالعات زیرب

کیفی آن روبرو است.  آوری چاپ و ارتقای شرکت تبلیغاتی و خدمات چاپی آذر اخیراً با موضوع تغییر در فن

در این رابطه و جهت حفظ سهم بازار، عالوه بر سایر اقدامات، مدیریت در حال بررسی خرید تجهیزات جدید 

ال و بدون ارزش اسقاط است. دستگاه به روش مستقیم مستهلک خواهد شد. س 3چاپ با عمر مفید 

    ریال افزایش یابد.  200.000برداری موجب خواهد شد تا خالص وجه نقد ورودی ساالنه مبلغ  بهره

 هستند(. 49/2و  4/2دوره متوالی به ترتیب  3% برای 10% و 12)فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی به نرخ 
 

 گذاری اولیه کدام است؟ % باشد خالص مبلغ سرمایه12ر نرخ داخلی بازده اگ - 77

 ریال 72.000 ب ریال                        200.000 الف

 ریال 480.000 د ریال                           600.000 ج
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

؛ خالص ارزش % باشد10ریال و نرخ تأمین مالی پروژه  450.000گذاری اولیه  اگر خالص سرمایه - 78

 فعلی چند هزار ریال است؟

 102 ب 48 الف

 60 د 150 ج

 

 پاسخ دهید. 18تا  79 های فاده از اطالعات زیر به پرسشبا است

های همراه است. در ساخت این دو  های آلفا و بتا برای تلفن تولیدکننده دو نوع حافظه به نام ،صنایع پارس

، ترکیب تولید و فروش این دو 1396شود. در سال  فاده میمحصول، از قطعه مشترکی به نام دلتا است

 ریال برآورد شده است. 425.000لغ های ثابت دوره مب )برای آلفا و بتا( است. هزینه 3به  2محصول 

 سایر اطالعات به شرح جدول زیر است:
 محصول  

 بتا  آلفا  شرح
 75  100  نرخ حاشیه فروش )ریال(
 3  5  مصرف دلتا )واحد قطعه(

 6.000  4.500  ظرفیت تولید )واحد محصول(
 

 های ثابت چند هزار واحد از قطعه دلتا باید تدارک شود؟ برای پوشش هزینه - 79

 15 ب       5/12 الف

 18 د 19 ج

 

 کند؟ چه تغییر می 1396ای فروش به نفع محصول بتا، حاشیه ایمنی سال  با تغییر در ترکیب بودجه - 80

 کاهش ب افزایش الف

 نامعلوم د بدون تغییر ج

 

آن در تولید، چند هزار  واحد باشد، از مصرف کل 23.000تا اگر به دالیلی حداکثر موجودی قطعه دل - 81

 شود؟ ریال سود حاصل می

 25 ب 125 الف

 150 د 425 ج
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 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

دو محصول با استفاده از همه ظرفیت قابل دستیابی کارخانه  1396صنایع غذایی مغان در سال  - 82

آالت  کند. بخشی از عملیات تولید با استفاده از ماشین شیرین و نمکین را با ترکیبی مشخص تولید می

برابر زمان مورد نیاز برای  3گیرد که ساعت کار آنها برای تولید محصول شیرین  مشترکی صورت می

زاریابی مبنی بر امکان محصول نمکین است. در جلسه اخیر مدیران، پیشنهادی از طرف مدیر با تولید

های فعلی،  ریال هزینه مازاد بر هزینه 12.000واحد اضافی از محصول شیرین با صرف  6.000فروش 

 واحد محصول به شرح جدول زیر است:بابت حمل کاال، مطرح شده است. سایر اطالعات به ازای 
 

 متغیّر اداری فروش  متغیّر تولید  فروش  محصول

 50  100  200  شیرین )ریال(
 20  90  125  نمکین )ریال(

 

       

 تأثیر قبول پیشنهاد بر سود چند هزار ریال است؟              

 افزایش ریال هزار    300 ب افزایش                        ریال هزار   210 الف

 کاهش ریال هزار      30 د افزایش                           ریال هزار    18 ج

 

 

 پاسخ دهید: 58تا   38 های پرسشبه  زیربا اطالعات 

ریال  200ریال و نرخ فروش آن  160های صنعتی جنوب، بهای تمام شده محصول روان  در شرکت روغن

تواند برای  ، بخشی از تولید روان می1397است. بنا به پیشنهاد مدیر بازاریابی و تأیید مدیر تولید، در سال 

ها، هزینه تولید هر واحد رونده،  بنام رونده مورد استفاده قرار گیرد. طبق بررسی تولید محصول جدیدی

ریال تبدیل است. عالوه بر این،  200ریال سایر مواد و  50چهارم واحد از محصول روان شامل  عالوه بر یک

و نرخ ریال  400یابند. قیمت فروش رونده  ریال افزایش می 560.000های ثابت نیز معادل با  هزینه

 ریال خواهد بود. 30های متغیر فروش آن  هزینه

 

 هزینه فرصت تولید هر واحد محصول رونده در شرایط حاضر کدام است؟ - 83

 ریال 160 ب ریال 200 الف

 ریال 50 د ریال 40 ج
 

 



 

 

 

 
 
 

 14از  10 صفحه

 (85تا  51) پرسش 35 -« گیری تصمیمحسابداری مدیریت: »های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

. با تولید محصول رونده چه سطحی از تقاضای آن تأثیری بر سودآوری در وضعیت فعلی نخواهد 84

 داشت؟

 واحد   2.000 ب واحد                           8.000 لفا

 واحد   3.000 د واحد                              7.000 ج
 

% باشد، حداقل مقدار مورد انتظار تقاضا برای 5/7نرخ بازده هدف از فروش  1397. اگر در سال 85

 محصول رونده چند هزار واحد است؟

 28 ب 10 الف

 20 د 14 ج

 



 

 

 

 
 
 

 14از  11 صفحه

 (100تا  86) پرسش 15 -« ریزی استراتژیک برنامه»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

 1396 سال خبره مدیریت حسابدار آزمون

  «ریزی استراتژیک برنامه» های پرسش
 های سطح کل سازمان است؟ یک از استراتژی های رشد، ثبات، کاهش از اجزای کدام تژیاسترا – 86

 استراتژی سرپرستی (ب استراتژی پورتفولیو                                                    (الف

 استراتژی هدایتی (د تراتژی کسب و کار                                                 اس (ج

 

 اجزای مدیریت استراتژیک کدامند؟ – 87

 تخصیص منابع -تعیین سیاست -تعیین هدف (الف

 ارزیابی استراتژی -اجرای استراتژی -تدوین استراتژی (ب

 تعیین سیاست -ن هدفبررسی عوامل تعیی -بررسی عوامل داخلی (ج

 ها تدوین استراتژی -رسی عوامل خارجیبر -بررسی عوامل داخلی (د

 

 های سطح کسب و کار عبارتند از: انواع استراتژی - 88

 استراتژی همکاری -استراتژی رقابتی -استراتژی توسعه (الف

 استراتژی تولید و عملیات -استراتژی تحقیق و توسعه (ب

 استراتژی مالی-ابی استراتژی بازاری (ج

 استراتژی هدایتی -استراتژی سرپرستی -استراتژی پرتفولیو (د

 

باشد و حاصل ماتریس ارزیابی عوامل  65/2( عدد IFEاگر حاصل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) - 89

 :استباشد ، کدام گزینه انتخاب صحیح  73/2( EFEخارجی )
 STرقابتی  (ب WOمحافظه کارانه  (الف

 WTتدافعی  (د SOتهاجمی  (ج

 

 سطوح مختلف مدیریت استراتژیک کدام است؟ - 90

 مدیریت استراتژیک درونی -مدیریت استراتژیک بیرونی (الف

 سطح عوامل داخلی –سطح عوامل خارجی  (ب

 سطح خرد -سطح کالن (ج

 ای سطح وظیفه -سطح کسب و کار -سطح سازمان (د



 

 

 

 
 
 

 14از  12 صفحه

 (100تا  86) پرسش 15 -« ریزی استراتژیک برنامه»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

 است؟ درستمدیریت استراتژیک  ربارهکدام یک از تعاریف زیر د - 91

 داخلی و خارجی بر مأموریت سازمان است.مدیریت تغییرات اجتماعی عوامل اثرگذار  (الف

 است. مدیریت اداره سازمان در راستای رسیدن به مأموریت با درنظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی (ب

سازد به  که سازمان را قادر میای  چندگانهای  ین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفههنر و علم تدو (ج

 مقاصد خود دست یابد.

 ریزی و اداره سازمان است. مدیریت برنامه (د

 

 عوامل اصلی خارجی هستند؟ ، گزینه  کدام  ،(QSPMریزی استراتژیک کمی ) در ماتریس برنامه - 92

 سیستم های اطالعات رایانه -تحقیق و توسعه -دولتی -اقتصادی (الف

 رقابتی -فن آوری -فرهنگی -سیاسی -اقتصادی (ب

 سیاسی -تحقیق و توسعه -بازاریابی -مدیریت (ج

 سیاسی -فن آوری -تحقیق و توسعه –بازاریابی  (د

 

 های مشارکتی در سطح کسب و کار کدام است؟ انواع استراتژی - 93

مشارکت زنجیره  –عطای امتیاز توافق بر سر ا -گذاری مشارکت  سرمایه -کنسرسیوم خدمات متقابل (الف

 ارزش

 تکنولوژی محور -انسان محور (ب

 تکنولوژی تولید -شیوه تولید -سرمایه گذاری -تأمین مالی (ج

 پرداخت -ارزیابی عملکرد -توسعه -انتخاب (د

 

 کند؟ های زیر را تکمیل می کدام گزینه جمله - 94

تولید به حدی ضعیف است که باعث ضعیف شدن  وقتی که موقعیت رقابتی شرکت در برخی یا همه خطوط

 شوند ................... را انتخاب کنند. مدیران ترغیب می ،عملکرد آن می شود
 استراتژی تمرکز )رقابتی( (ب استراتژی تمایز )رقابتی( (الف

 استراتژی عقب نشینی )کاهش( (د استراتژی توقف )ثبات( (ج

 

 کند؟ را تکمیل میهای زیر  کدام گزینه جمله - 95

های  ها یا مهارت ذابیتی ندارد و شرکت نیز تواناییبرد که صنعت فعلی ج وقتی مدیریت شرکت پی می

ها انتقال بدهد،  حصوالت مرتبط موجود در دیگر صنعتها را به آسانی به م ای ندارد که بتواند آن برجسته

 .................... است. استراتژی قابل استفاده بهترین



 

 

 

 
 
 

 14از  13 صفحه

 (100تا  86) پرسش 15 -« ریزی استراتژیک برنامه»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

 استراتژی یکپارچگی افقی (ب استراتژی توقف (الف

 استراتژی ناهمگون (د استراتژی مرتبط (ج

 

 ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شکل زیر است.SWOTماتریس سوات )

 T -تهدیدها O -ها فرصت  

 ساله است. 20انداز  . کشور دارای چشم1  

های دولت برای ارائه خدمات  . برنامه2

 خود به صورت الکترونیکی.

تری را از  . مردم خدمات با کیفیت3

کنند و فرهنگ  لت مطالبه میدو

مداری در دولت در حال نهادینه  مشتری

 شدن است.

. میانگین سطح تسهیالت کشور باال 4

 است.

. دولت برای اداره کشور گرایش به 5

 گری. اعمال حاکمیت دارد تا تصدی

. بازار ارزان نیروی کار تحصیل کرده 6

 .وجود دارد

تواند به کاهش  آوری اطالعات می . فن7

 ها کمک کند. هزینه

. فرار مغزها و نیروی انسانی 1

 بیشتر.

وری پایین نیروی  . بهره2

 انسانی کشور.

علت  . میزان بودجه سازمان به3

اتکای منابع مالی کشور به مواد 

 است. ثبات خام ایران بسیار بی

. تأثیر تغییر حاکمیت سیاسی 4

های  کشور بر ثبات برنامه

 سازمان.

. جذب نیروهای باتخصص 5

وسیله  باالی مورد نیاز به

کشورهای پیشرفته و 

عنوان  های خصوصی به شرکت

 رقیب.

نقاط 

 -ضعف
W 

. سازمان برای جذب نیروی انسانی علمی و 1

ها در تنگنا  پرداخت حقوق مناسب به آن

 است.

بندی سنتی سازمان قابلیت  سیستم بودجه .2

 انعطاف کمی دارد.

ریزی بلندمدت و  برنامه . سازمان از وظیفه3

ان تخصص اصلی دور عنو سازی به استراتژی

گری و کنترل از طریق  شده است و تصدی

 ر گشته است.ت برجسته  بودجه،

های اطالعاتی  . عدم یکپارچگی سیستم4

 موجود.

  

نقاط 

 -قوت
S 

 هارت تخصصی کارکنان سازمان باالست.. م1

. دستگاه و ابزارهای پژوهشی )کتابخانه، 2

 ( مناسب است.رایانهاینترنت، 

. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 3

ریزی در حوزه دانش مدیریت برجسته  برنامه

 است.

  



 

 

 

 
 
 

 14از  14 صفحه

 (100تا  86) پرسش 15 -« ریزی استراتژیک برنامه»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

   های رسشپبه ریزی کشور  زمان مدیریت و برنامه( ساSWOTت )ماتریس سوآبا درنظر گرفتن 

 پاسخ دهید. 97و  96

 مطابقت دارد؟  (SOهای زیر با استراتژی تهاجمی ) کدام یک از گزینه - 96
 های اطالعاتی سازی سیستم اطالعات برای یکپارچهآوری  جذب نیروهای متخصص فن (الف
 ریزی استراتژی برای سازمان بندی عملیاتی برنامه اجرای بودجه (ب
 زایای غیرمالی برای جذب نیروی متخصص مانند یادگیری مستمرتأکید بر جذابیت م (ج
 شده سازمان و ایجاد یک سازمان یادگیرنده آموزش نیروهای جذب (د

 

   رد؟مطابقت دا (WTهای زیر با استراتژی تدافعی ) یک از گزینه کدام – 97
 ریزی استراتژی برای سازمان بندی عملیاتی برنامه اجرای بودجه (الف
 کید بر جذابیت مزایای غیرمالی برای جذب نیروی متخصص مانند یادگیری مستمرتأ (ب
 آموزش نیروهای جذب شده سازمان و ایجاد یک سازمان یاد گیرنده (ج
 ساله و تقویت دانش 20تأکید بر نقش راهبری و استراتژی سازی سازمان برای نیل به چشم انداز  (د

 

 مورد مأموریت سازمان است؟ های زیر در یک از گزینه کدام – 98
 گذارد و از حیطه کنترل سازمان خارج است. مجموعه عواملی که بر سازمان تأثیر می (الف
 سندی است شامل باورهای بنیادی و ارزش های اخالقی (ب
 بندی شده و قابل کنترل ای است زمان برنامه (ج
 به عبارت دیگر بیانگر هویت سازمان است. و استدهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان  نشان (د

 

 کند؟ ، جمله زیر را تکمیل میکدام گزینه - 99

ت سازمان، عوامل اصلی توجه به اطالعات حاصل از مراحل قبل، با درنظر داشتن مأموری با ،در مرحله تطبیق

...........( باهم تطبیق ی ....ها و تهدیدها .....( و عوامل اصلی خارجی )فرصتهای ........ ها و ضعف داخلی )قوت

 شوند. داده می
 خصوصی -عمومی (ب دولتی -سازمانی (الف

 خارجی -داخلی (د استراتژیک -کلیدی (ج
 

 از عوامل محیطی کالن هر سازمان است؟ درستیبندی  ، دستهکدام گزینه ،های محیطی در بررسی - 100
 نهادهای دولتی -عوامل قانونی -عوامل سیاسی (الف
 عوامل جهانی -عوامل سیاسی -عوامل تکنولوژیکی -عوامل اجتماعی -عوامل اقتصادی (ب
 تأمین کنندگان -عوامل اجتماعی -عوامل تکنولوژی (ج
 عوامل اقتصادی -رقبای بالقوه -اتحادیه های کارگری (د

     با آرزوی بهروزی ربای شما      



 

 

 

 
 
 

 1از  1 صفحه

 (100تا  51) -« ریزی استراتژیک گیری و برنامه تصمیم»های پاسخ پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  12:30تا  11:00: ساعت دوّمنشست 

 خانوادگی:                               شماره صندلی: نام:                                     نام

 

 
 د ج ب الف   د ج ب الف 

51     *    76     *   

52 *        77       * 

53       *  78 *       

54   *      79     *   

55     *    80   *     

56 *        81 *       

57       *  82     *   

58       *  83       * 

59     *    84 *       

60       *  85     *   

61 *        86       * 

62   *      87   *     

63       *  88 *       

64     *    89     *   

65       *  90       * 

66       *  91     *   

67 *        92   *     

68 *        93 *       

69   *      94       * 

70     *    95   *     

71       *  96     *   

72       *  97 *       

73     *    98       * 

74   *      99     *   

75 *        100   *     
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