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 4931سَاالت تئَری ّبی هذیریت آزهَى دکتری هذیریت سبل 

 اصلی هٌبثغٍ ارجبع ثِ  ثب پبسخ ّبی کبهالً تشریحی 

 )4931 اسفٌذ(یرایش اٍل ٍ

 
کٌکَر دکتری سراسری  ،سبزهبى ٍ هذیریتایي فبیل حبٍی سَاالت هجبًی 

 کبرآفریٌی، آیٌذُ پژٍّی ٍ هذیریت هبلی ثَدُ ٍهجوَػِ هذیریت، هجوَػِ 

 قجل از ایي تبریخ تْیِ شذُ است ٍ ّیچ سبیت ٍ ًَیسٌذُ ای ثرای اٍلیي ثبر

ثرای شوب را ثب پبسخ تشریحی ٍ ارجبػبت دقیق  4931سَاالت دکتری سبل 

 داٍطلجیي ػسیس فراّن ًکردُ است.

 
 

 
 

 استفبدُ از ایي فبیل از ًظر اخالقی ٍ شرػی فقط ثرای خریذار هجبز هی ثبشذ.
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 (4931ی هذیریت سبل ) دکتر تئَری ّبی هذیریت
هبى ٍ هحیط پیراهًَی است ٍ آى ثیبًگر سبز ت فکری تفکر استراتژیک، یک جٌجِهکبت در کذام یک از.4

 فرآیٌذ تذٍیي استراتژی ثِ ػٌَاى دگرگَى سبزی ٍ تحَل است؟ جٌجِ دیگر ًیس ثیبى کٌٌذُ

 هحیطی(4

 قذرت (2

 کبرآفریٌبًِ (9

 پیکرُ ثٌذی(1
تَاًبیی خَد ثرای رشذ ٍ ّب هی تَاًٌذ ِ ایي هَضَع هی پردازد کِ سبزهبى کذام تئَری هذیریت ث.2

 در هحیط رقبثتی را از طریق ارضبی ًیبز ریٌفؼبى فراّن سبزًذ؟ ءثقب

 ثَم شٌبختی جوؼیت (4

 ٍاثستگی هٌبثغ(2

 ًْبدی(9

 ّسیٌِ هجبدلِ(1
ایٌکِ هذیراى ثبیذ ثِ صَرت هستور شرایط هٌحصر ثِ فرد درٍى سبزهبى را هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار .9

 ثب ایي شرایط را ثکبر گیرًذ، ثیبًگر چِ هفَْهی است؟دٌّذ ٍ هفبّین هذیریتی هتٌبست 

 قبًَى هَقؼیت(4

 دیذگبُ هَردی (2

 سیستن ثبز(9

 سیستن پَیب(1
یکی از چبرچَة ّبیی کِ قَاػذ هرثَط ثِ هذیریت زهبى را هَرد تَجِ قرار هی دّذ ٍ هشخص هی .1

چِ ًبهیذُ هی  کٌذ چِ کبرّبیی ثبیذ ثیشتر ٍ چِ کبرّبیی ثبیذ کوتر فرد را ثِ خَد هشغَل سبزد،

 شَد؟

 اصل پیتر(4

 قبًَى پبرُ تَ (2

 قبًَى پبرکیٌسَى(9

 ًوَدار گبًت(1
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 هٌبثغ اصلی ارجبع ثِپبسخ ّبی تشریحی ثِ ّوراُ 
 هی ثبشذ. 1پبسخ صحیح گسیٌِ  .4

هکتت پیکرُ ثٌذی دارای دٍ جٌجِ است.یک جٌجِ آى ثیبًگر سبزهبى ٍ هحیط پیراهًَی است ٍ جٌجِ دیگر ًیس 
 ثیبى کٌٌذُ فرایٌذ تذٍیي استراتژی ثِ ػٌَاى دگرگَى سبزی ٍ تحَل است.

 (901)هجبًی سبزهبى ٍ هذیریت هقیوی صفحِ 

 هی ثبشذ. 9پبسخ صحیح گسیٌِ  .2

تئَری ًْبدی ثِ ایي هَضَع هی پردازد کِ سبزهبًْب هی تَاًٌذ تَاًبیی خَد ثرای رشذ ٍ ثقبء در هحیط رقبثتی را 
 از طریق ارضبی ًیبز ریٌفؼبى فراّن سبزًذ.
 (411)هجبًی سبزهبى ٍ هذیریت هقیوی صفحِ 

 هی ثبشذ. 4پبسخ صحیح گسیٌِ  .9

فرد درٍى صَرت هستور شرایط هٌحصرثِدارد کِ هذیراى ثبیذ ثِهری پبرکر فبلت ثیبى هی« قبًَى هَقؼیت»
 کبر گیرًذ.سبزهبى را هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار دٌّذ ٍ هفبّین هذیریتی هتٌبست ثب ایي شرایط را ثِ

 (490)هجبًی سبزهبى ٍ هذیریت هقیوی صفحِ 

 هی ثبشذ. 2پبسخ صحیح گسیٌِ  .1

هذیریت زهبى را هَرد تَجِ قرار هی دّذ قبًَى پبرُ تَ است.کبرکرد یکی از چبرچَة ّبیی کِ قَاػذ هرثَط ثِ 
قبًَى پبرُ تَ در ایي است کِ هشخص هی کٌذ چِ کبرّبیی ثبیذ ثیشتر ٍ چِ کبرّبیی ثبیذ کوتر فرد را ثِ خَد 

 هشغَل سبزد.
 (281)هجبًی سبزهبى ٍ هذیریت هقیوی صفحِ 

 
 

 شوب ّستین تب آخریي لحظِ در کٌبرهب 
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