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 صحیح است. 1گزینه   -4

 یکنواخت بود است. قبالًکه  شدهدرستبهتر است به کمک نقش میدان  مغناطیس فرواجسام 

ن یک میدا تأثیرتحت  توانندمی ضمناًو  گردندمیجذب میدان مغناطیسی  شدتبه هستندو کبالت و نیکل که آهن  مغناطیس فرومواد 

 مغناطیسی ، به مواد مغناطیسی دائمی تبدیل گردند.

 ) www.xraytamin.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -9

از میکروسکوپ  مجزانوري  هچشمدسته داراي  یک ،دسته هستند  2که  روندمیمیکروسکوپ نوري در تحقیقات بیولوژیکی و پزشکی به کار 

 .باشدمیدر میکروسکوپ  شدهتعبیهکه داراي چشمه نوري  باشدمی هاییمیکروسکوپدسته دوم  و باشدمی

 ) lab.m.iau-ac.irمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -14

 .باشدمی بلدسی 45و در شب   60و تجاري در روز مقدار استاندارد صدا براي مناطق مسکونی 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( ایمنی براي محیط کار 

 صحیح است. 3گزینه   -15

. مقدار حرارتی که شودمی گیرياندازهجسم سخت سیاه در دماهاي مختلف  نور بازتابش شده رنگ اساس بررنگ دماي ) :  cctنگ ( دماي ر

 .خوانندمیو دماي آن را دماي کلوین آن نور  گیرندمیدرجه کلوین اندازه  اساس بررا  شودمیساطع هر نور در آن 

 .شودمیاستفاده  cool whiteت خطی رسننوع المپ فلوو  k4200از  آلودگیخواباز  گیريپیشبراي 

 ) www.saba.orgمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -16

در این حالت میزان تنش وارده بر کرنش به وجود آمده را در براي افزایش و یا کاهش حجم ماده است.  موردنیازمدول بالک میزان فشار 

 .شودمیمحیط انتشار نشان داده 

 ) www.spipost.irمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -18

ت یفنرکه به  آیدمیانتقال به وجود  درافتنوساناتی پایین به دلیل ارتعاش دیواره و ارتعاش ناشی از صداي محیط اغلب  هايفرکانسدر 

 این اثر را محدود نماید. تواندمیمانند پالستوفوم  وزنکمافزودن الیه یا پوششی با مواد ترکیبی و موسوم است. 

http://www.xraytamin.blogfa.com/
http://www.xraytamin.blogfa.com/
http://www.lab.m.iau.ac.ir/
http://www.lab.m.iau.ac.ir/
http://www.saba.org/
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http://www.spipost.ir/
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گوي سه لارتباط بین چگونگی افت انتقال در یک دیواره با فرکانس از نوع ارتباط یا همبستگی خطی و حتی لگاریتمی نیست. بلکه از ا

 .کندمیپیروي  ايناحیه

 رستم گل محمدي ) –منبع ( مهندسی صدا و ارتعاش 
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 .باشد هانوترونبه دلیل ناپایداري ناشی از فزونی  تواندمی ايهستهواپاشی الکترون و ناپایداري 

 

 » ايحرفهبهداشت « 

 صحیح است. 4گزینه   -21

 ناصحیح است. 4و فقط گزینه  باشندمیهر سه گزینه الف ، ب و ج در مورد جذب مواد سمی صحیح 

 صحیح است. 4گزینه   -22

 صحیح است. 1گزینه   -23

 صحیح است. 3گزینه   -24

 .باشندمیو گرده گیاهان ت س ، آزبسموادي مانند سیلی زاحساسیتمواد فیبروز دهنده و یا 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع (کتاب بهداشت 

 صحیح است. 4گزینه   -25

RED(mg/kg day⁄ ) =
noel(mg)(kg)(day)

uFinter ∗ uFintra ∗ uFother
 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع (کتاب بهداشت 

 صحیح است. 3گزینه   -26

DDT  ، آلی کلره مانند  هايکشحشرهکه اثر عمده  باشدمیاز سموم آلی کلرهDDT  که به علت  باشدمیبر سیستم اعصاب مرکزي و کبد

 دارد امروزه کاربردي ندارد. زیستمحیطکه بر  ناپذیريجبران هايآسیبو  زیستمحیطپایداري در 

 ) 163صفحه  –ترجمه کیهان فر  –نوشته جان تیمبرول  – شناسیسمبر  ايمقدمهمنبع (

 صحیح است. 3گزینه   -27

یل هیپوریک اسید را افزایش متو دفع ادراري  هاریهرا از  . و ورزش جذب زایلندهدمیهیپوریک اسید را کاهش  لمتیسپرین دفع ادراري ا

 .دهدمی

 ) www.safety2006.blogfa.comمنبع (
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 صحیح است. 2گزینه   -28

 .باشندمیآلی فسفره و کاربامات ها بازدارنده آنزیم کولین استراز  هايکشحشره

 ) 287و  285صفحه  –علیرضا چوبینه  – ايحرفهمنبع ( کلیات بهداشت 

 صحیح است. 1گزینه   -29

لت به ع . سمیت اصلی آن شایدکندمیرا غیرفعال  هاآنموجود در بدن حمله و  هايآنزیمو به متالو بدن صدمه زده  هايبافتسیانید به تمام 

 غیرفعال نمودن سیتوکروم اکسیدازهاي سلولی باشد.

 )  www.lgulduz.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -30

 .گرددمیمنجر به مرگ  نهایتاًو  شودمیبدن  هايبافتیک سم تنفسی است که مانع از رسیدن اکسیژن به  درواقع کربن مونوکسید

 بدن را به خود اختصاص داده است. موردنیازي مغذار ریز روي بعد از آهن بیشترین درصد مقد

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیط هايآلودگیمنبع ( کتاب 

 صحیح است. 1گزینه   -31

 صحیح است. 3گزینه   -32

 را تحمل کند. واردشدهبرابر وزن بار  5پلکان باید حداقل ،  oshaبر اساس استاندارد 

 است.صحیح  2گزینه   -33

 شدت آن .وقوع و احتمال  برحسبریسک عبارت است از امکان وقوع حادثه 

 که احتمال وقوع باال و پیامد ناچیزي دارند را کاهش داد. هاییریسک توانمیمدیریت کنترل خسارت  هايروشکه از طریق 

 ) محمد فامایرج  –منبع ( مهندسی ایمنی 

 صحیح است. 4گزینه   -34

 توانمیاست که بهترین کاري که در شرایط فعلی  مفهومبدین  Alarpمعقول عملی است. کاربرد  طوربهحد کاهش ریسک که  ترینپایین

 انجام داد باید انجام شود.

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 3گزینه   -35

 صحیح است. 3گزینه   -36
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 چ کارفشاري که با سیستم کال هايپرسکی سیستم حفاظتی در حالت تغذیه ت عنوانبه) ،  two hand controlدودستی (  هايکنترل

 .داردمی دورنگهرا از منطقه عملیاتی ماشین اپراتور  هايدست. این سیستم کنندمی

 صحیح است. 3گزینه   -37

 صحیح است. 3گزینه   -38

شعله  و .  شوندمیدر مراکز سوختگی درمان ،  اندشدهقوس الکتریکی دچار جراحت  درنتیجهنفر کارگر ، که  2000هرساله بیش از 

 د باقی بماند. اگر در جوشکاريتوانمی و یا حتی تمام عمر هاسال،  هاماهاما آثار جراحت سخت آن براي ،  افتدمیدرخشندگی ، سریع اتفاق 

 خواهد بود. 450الی  300 هايجریاندرجه کدورت در تحت پوشش گاز محافظ فعال باشد  الکتریکی با قوس

 جعفري ) –منبع ( کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاري 

 صحیح است. 3گزینه   -39

ت ، ( بهترین حال هاشیلنگدر سر راه  حتماً یتیلن ( در صورت پس زدن شعله ) بایستبراي جلوگیري از سرایت شعله به داخل کپسول اس

 اکسیژن و استیلن را بست.) استفاده نمود و شیر کپسول  بکفالش(  طرفهیکاز شیر چسبیده به انتهاي مشعل جوش ) 

 ) دکتر کوکبی –منبع ( تکنولوژي جوشکاري 

 صحیح است. 1گزینه   -40

 صحیح است. 1گزینه   -41

SPL  ) تراز فشار صوت :dB ( 

Twa  : موجود در شیفت کاري سروصدايمیانگین مواجهه 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 3گزینه   -42

 این است که دو منبع ، صداي تراز صوتشان یکسان است. دهندهنشانباشد ،  بلدسی 3اگر تفاضل صداي زمینه و صداي هنگام کار 

 رستم گل محمدي ) –منبع ( مهندسی صدا و ارتعاش 

 صحیح است. 4گزینه   -43

 

F2
F1

= 2K  
1k =

⇒   21 → F2 = 2F1 

FC = �F1 ∗ F2  →  FC = �F1 ∗ 2F1 = F1√2  →  160 = �2F1 → 

F1 = 113.14  141 
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F2 = 2F1⇒2F1(1.3) = 178 

 صحیح است. 2گزینه   -44

45- ------ 

 صحیح است. 1گزینه   -46

الکتریک ، با خروجی جریان پیزو هايسنجاب . شتباشدمیکیلوهرتز  30هرتز تا  چنداز حدود الکتریک توسط پیزو گیرياندازه سگستره فرکان

 هستند. و ولتاژ در دسترس

 رستم گل محمدي ) –منبع ( مهندسی صدا و ارتعاش 

47-  ------ 

48-  ------ 

 صحیح است. 3گزینه   -49

 دارد. مطلوبیو طیف نوري بسیار  باشدمی 11هالید حدود  متال هايالمپبهره الکتریکی 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهکتاب بهداشت  منبع (

 صحیح است. 2گزینه   -50

حرارتی ، انرژي خود را آزاد  هاي شیمیایی و استرس هايواکنشکه در انجام کارهاي عضالنی و بولیسم فرآیندي بیومکانیکی است امت

 .شودمیقسمت اعظم انرژي شیمیایی موجود در بدن به انرژي گرمایی تبدیل  .کندمی

 بابایی )فریده گل –حرارتی محیط کاري  هايتنشمنبع ( انسان و 

 صحیح است. 4گزینه   -51

PMV  )predictive mean vote (  آسایش دمایی در محیط کار ، از این  گیرياندازهاست و براي  شدهینیبشیپ يرأنمایانگر میانگین

 .شودمی ییجوبهرهنمایانگر 

 PPD  )predictive percentage ofدرصدي از افراد که از شرایط جوي محیط کار خود راضی نیستند از  ینیبشیپبراي  نیهمچن

dissatisfied  شودمی) استفاده. 

 علیرضا چوبینه ) – ايحرفهبهداشت  منبع ( کلیات

 صحیح است. 1گزینه   -52

HSI      ( شاخص تنش گرمایی )heat stress index 

mو  paو برحسب  باشدمیزیاد  اریبس ییگرماشاخص تنش  بر اساساثربخشی سرعت جریان هوا در ارزیابی استرس گرمایی  s⁄ باشدمی. 
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 فریده گلبابایی ) –حرارتی  هايتنشمنبع ( انسان و 

53-  ------ 
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 موجطولباید همراه با موج ماده باشند و طبق این نظریه ،  ) طبق مدل اتمی هیدروژن بور ، تمام ذرات متحرك (چه سبک و چه سنگین

 .ابدییمماده با افزایش سرعت ، افزایش 

 ) daneshnameh.roshd.irمنبع ( 

55-  ------ 
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که  ايوسیلهبی ثابت ) دارد. د( بردارينمونه زمانمدتاز هوا نیاز به حجم هواي مشخص و جریان عبوري یکنواخت در طول  يبردارنمونه

 .شودمینامیده اوري فیس یا روزنه بحرانی ،  رودیمدر مسیر جریان هوا به کار  براي کنترل و محدود کردن حجم هواي عبوري

 شهناز باکند ) –هوا  يهاندهیآالاز  بردارينمونه هايروشمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -57

2Cs  منجر به ضایعات سیستم اعصاب مرکزي )CNS  (شودمی. 

 .شودمیبا همدیگر توصیه نکه از استفاده این دو ماده  دهدمی یکربن دي سولفید با بستر زغال فعال واکنش

 صحیح است. 1گزینه   -58

به روش وزنی استفاده کرد. این فیلتر مشابه فیلترهاي غشایی براي تجزیه  هاآناز  توانمی رونیازاجاذب آب نیستند  و فیلترهاي نوکلئوپور 

براي  گاههیکتنیازي به  هاآنو هنگام استفاده از  محکم بوده لترهایفاین و یکنواخت است. ساختار پلی کربنایه  یکسان هاآن هستند زیرا منافذ

 است. ریپذامکان، بررسی میکروسکوپی نیز  لترهایف نیا درفیلتر نیست. 

 )  www.acgih.irمنبع ( 

59-  ------ 

 صحیح است. 3گزینه   -60

چون براي پلیمریزاسیون نیاز به دماي باال دارد. در این روش هم  رودمیدر دماي باال به کار  ) ، براي پلیمریزاسیون ياتودهبالک (  يهانمونه

 .شودمیروش براي پلیمریزاسیون در صنعت محسوب  نیتریاساسو هم کاتالیزور وجود دارد و یکی از مونومر 

 ) andishechem.mihanblog.comمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -61
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 در عرصه با وسایل قرائت مستقیم توانمیحاوي نمونه را  يهاسهیک. شودمیانجام  بردارينمونه يهاسهیک لهیوسبه سنسورهاکالیبراسیون 

 ف و یا سایر وسایل آزمایشگاهی مناسب تجزیه نمود.و با گاز کروماتوگرا قراردادمورد تجزیه 

 شهناز باکند ) –هوا  هايآالیندهاز  بردارينمونهکتاب منبع (

62-  ------ 

 صحیح است. 2گزینه   -63

 A4که از این میان ترکیبات گروه کردند  يبندطبقهرا  ییزاسرطان يهاگروه) ترکیبات  IARCسرطان (  يرو برتحقیقات  یالمللنیبآژانس 

 است. شدهشناختهانسانی  يزاسرطان عنوانبهبوده و  يبندطبقهغیرقابل 

 ) www.medsab.ac.irمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -64

در  همبهمتصل يهاشاخهمشکل در عدم توازن فشار  نیتریاصل،  همبهمتصل يهاشاخهعدم تطبیق دبی هواي واقعی  با مقادیر طراحی در 

 .باشدمیسیستم تهویه موضعی  

 صحیح است. 1گزینه   -65

 نینشتهکه در صورت  گرددمیشامل آن دسته از مواد شیمیایی  ) Respirable Particulate Mass=RPM( یتنفسقابلتوده ذرات 

میکرون  4ایران  OELو  ACGIH ازنظرکه اندازه این ذرات  کندمیهوایی ریه ) ایجاد مخاطره  يهاسهیک شدن در ناحیه تبادل گازي (

 .باشدمی

 صحیح است. 2گزینه   -66

 باالست. العادهفوقو داراي قابلیت اشتعال  شودمیبخار  سرعتبهکه ، معطر و شاید داراي رایحه خوب است  رنگیببنزن 

 )/https://fa.wikipedia.org/wiki بنزن منبع (

 صحیح است. 4گزینه   -67

 .ندیگویم بردارينمونه يریتکرارپذدر یک مکان با روش مشابه را  زمانهم بردارينمونهانجام 

 صحیح است. 4گزینه   -68

 .باشدمی هاآئروسل گیرياندازهاستفاده از وسایل قرائت مستقیم در  يهاتیمحدودکیفی ذرات یکی از  صیتشخعدم

69-  ------ 

70- ------ 
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 » شیمی« 

 صحیح است. 2گزینه   -71

 است. شدهلیتشکفوالد ، از آهن و عناصر دیگر مانند کربن ، منگنز ، فسفر ، گوگرد ، نیکل ، کروم و سایر عناصر 

 ) www.totalmateria.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -74

 .ابدییمکاهش  جیتدربه معموالًن در جدول تناوبی از باال به پایین ، دومین انرژي یونیزاسیو

 صحیح است. 4گزینه   -75

به نظر  رنگیببزرگ شود که چیزي دیده نشود به همین دلیل ، محلول  قدرآن نور مرئی که شودیمانرژي باعث  يهاجهش  +zn2در یون 

 .رسدیم

 ) www.tebyan.netمنبع ( 

 صحیح است. 2 گزینه  -80

 

 » ارگونومی« 

 صحیح است. 4گزینه   -91

و  RuLAروش  يهاتیمحدوداداري و کار با کامپیوتر است ،  يهاطیمحارگونومی ، که یک روش جدید در ارزیابی  ROSA درروش

نهایی با میزان ناراحتی بدنی ، تجهیزات اداري و ارتباط امتیاز  پوسچرن ارزیابی ی برطرف شده است. در این روش امکاارزیاب يهاستیلچک

 است. شدهفراهم موردنیازبدنی افراد و ارائه سطح اقدام اصالحی 

 ) www.acgih.ir/postural-assessmant-by-rosaمنبع ( 

 است.صحیح  1گزینه   -92

P    :Percentile                                                                                                            

M   :  Mean                                                                                                               P=M+K.S 

 در طراحی تجهیزات و وسایل ، عبارت هستند از : استفاده موردصدك هاي  نیترجیرا

 . نجم ، صدك پنجاهم و صدك نودو پنجصدك هاي پ

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 1گزینه   -95

http://www.totalmateria.com/
http://www.totalmateria.com/
http://www.tebyan.net/
http://www.tebyan.net/
http://www.acgih.ir/postural-assessmant-by-rosa
http://www.acgih.ir/postural-assessmant-by-rosa
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 صحیح است. 4گزینه   -96

 صحیح است. 3گزینه   -97

کاري هستند و ارزیابی این نوع وظایف جهت برآورد خطرات بهداشتی کارگران  يهاطیمحوظایف در  نیترعمدهوظایف دستی و حمل بار از 

 در معرض مواجهه ، اهمیت بسیاري دارد.

در  ) BAUAسسه فدرال ایمنی و بهداشت شغلی آلمان ( توسط مؤ KIMبراي ارزیابی شرایط کاري در این وظایف شغلی یک روش به نام 

 ارائه گردید. 2007-2001سال 

 برگ متفاوت است. 3که داراي  باشدمیو وظایف حمل بار ارزیابی وظایف دستی  هايروش نیمعتبرترو  نیترکاملیکی از  KIMروش 

1-  For Lifting , holding and Carrying ( KIM-LHC ) 

 .کاربردو حمل بار به  داشتننگهدر وظایف بلند کردن ،  توانمیاین روش را 

2-  For pulling and pushing ( KIM – PP ) 

 .کاربردبراي ارزیابی وظایف کشیدن و هل دادن به  توانمیاین روش را 

3-  For manual handling operations ( KIM – MHO ) 

است  اشیاءانگشتان در هنگام حمل دستی  –دست  –که در آن اعمال فشار و نیرو بر روي بازو  ییهاتیفعالارزیابی  منظوربهاین روش 

 کاربرد دارد.

 ) www.hse-me.irمنبع ( 

 

 » زبان عمومی« 

 قسمت اول : درك مطلب خواندن 

 .باشدمی سؤاالت: متن زیر را با دقت بخوانید. هر متن به دنبال برخی از  دستورها

 پایه پاسخ خود را با توجه به اطالعات داده شده در متن پاسخ دهید.کلمات یا عبارات ،  نیترمناسبرا با  سؤاالتکامل کنید 

 1متن 

تا  کندمیزندگی لذت بخشی داشته باشید ، همچنین کمک  شودمیتوانایی در خندیدن ، بازي کردن و شاد بودن با دیگران ، نه تنها باعث 

 ندگیز افرادي که سمبل انسانیت و بازي روزانهشوید .  ترخالقزمینه  نیا درشما با ارتباط با دیگران مشکالت و مسائل خود را حل کنید و 

 ند روابط خود را تجدید کنند.توانمیکه  ابندییمخود را دارند این را 

http://www.hse-me.ir/
http://www.hse-me.ir/
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بازي کرده زمانی که این به یک مشکل تبدیل  را شماتصورات  يهمهکه براي شما بهترین باشد یا  آوردیمرا به ارمغان  ییهاچالشزندگی 

جدیدي رفت. اما زمانی که  حلراهو به دنبال  قرارداد ياجعبهرا در  سختاین افکار  توانمیجدي بگیرید ،  ازحدشیبشود و اگر خودتان 

 ید آن را به یک فرصت براي یادگیري خالقانه تبدیل کنید.توانمیشما ،  دیکنیمبازي  يامسئلهشما با یک 

ند مشکالت خود توانمی هاآن،  کنندمییا اشتباه  ترسندیم هاآنطبیعی در کودکان قابل مشاهده است. هنگامی که  طوربهبازي با مشکالت 

 .دهدمیجدیدي  يهاحلراهاحساس کنترل و فرصتی براي آزمایش با  هاآنرا مانند بازي حل کنند که این کار ، به 

 این توانایی خالق را حفظ کنید. کندمیتعامل با دیگران راه تفریحی است که به شما کمک 

 صحیح است. 1گزینه                               به نفع    -121

 صحیح است. 3گزینه       القانه                         خ  -122

 صحیح است. 3گزینه                   گزینه بسیار مفید   -123

 سط و گسترشب              صحیح است.  4گزینه   -124

 وسیلهبهتغییر داد  هافرصتبه  توانمیصحیح است.               4گزینه   -125

 .باشدمیفرزندخواندگی کودکان یک رویکرد موفق               صحیح است. 1گزینه   -126

 

 2متن 

انسانی و مالی مزایاي زیادي را فراهم  ازنظر توانمیکردن سه بیماري ، رفتارهاي مرتبطی است که  يگذارهدف،  یافتهتوسعه  کشورهايدر 

 .کند

عروقی  و بیماري انسدادي مزمن ریوي و سرطان ریه  يهايماریببراي اولین بار وجود دارد استعمال دخانیات ، که از طریق سکته قلبی و 

 .شودمیباعث مرگ افراد 

، یکی از که به احتمال زیاد  باشدمیخوردن بسیاري از غذاهاي چرب و غذاهاي شیرین و ورزش نکردن از عوامل اصلی ابتال به دیابت 

 شدهینیبشیپبه تنهایی در ایاالت متحده  2020میلیارد تا سال  192 از  مالی يهانهیهز،  21تهدیدات قابل توجه به سالمت انسان در قرن 

 است.

د مصرف الکل توانمی هامارستانیبدرصد بستري شدن در  5که عامل  دهدمیمطالعات نشان . باشدمینهایی در استفاده نابجا از الکل  اررفت

 .گذاردیم ریتأثو نارسایی کبد  ت، دیاب قلبی يهايماریبقابل توجهی در  طوربهباشد و 

و به نسبت پیري سریع جمعیت با پیشگیري ، بهبود داده است. و این مهم است که نتیجه حرفه پزشکی از سطح سالمتی جامعه آگاه بوده 

 به وجود آمده است. یافتهتوسعهدر کشورهاي  هادولتمشابهی توسط 
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 ضرورت تغییر در مردم                    .صحیح است 1گزینه   -127

 تخمین زدن                   صحیح است. 3گزینه   -128

 بیماري ایجاد رفتار             .      صحیح است 2گزینه   -129

 استفاده نابجا از الکل                    صحیح است. 4گزینه   -130

 در ارتقاء سالمت يریگشیپصحیح است.                   نقش طب  1گزینه   -131

 

 3متن 

 .باشدمیسن افراد در استعداد ابتال به سرماخوردگی دارد ،  يمؤثریک عامل بحرانی که نقش 

 عمومی آشکار است. يهاتیجمعخاص نشان داد که این نظریه در  طوربه در دانشکده بهداشت میشیگان ، شده انجامیک مطالعه 

 میانگین بیش از شش گذرگاه در سال اول خود دارند. طوربهکه  نوزادان بیشترین گروه سرمازده هستند

تند  و استعداد از پسران هس ترحساسسالگی دختران  3. پس از شوندمیسالگی پسران بیشتر از دختران دچار سرماخوردگی  3تا سن 

 .خورندیمبار سرما  2پسران ساالنه  کهیدرصورت خورندیمبار در سال سرما  3متوسط  طوربهبیشتري دارند. دختران نوجوان  یسرماخوردگ

 .رودمیردگی در دوران بلوغ رو به کاهش بروز کلی سرماخو

 دو سرماخوردگی داشته باشند.  ند ساالنه یک یاتوانمیافراد مسن اگر در سالمتی کامل باشند نیز 

زیرا مردم در این  شودمیکه در زنان دیده سرماخوردگی  يهاعفونتسالگی وجود دارد ، بخصوص  20یک استثنا در میان مردم در دوران 

 گروه سنی بیشتر شبیه کودکان هستند.

سالگی  خود تجربه افزایش ناگهانی در هنگام سرماخوردگی را دارند که گاهی  40تا  سالگی 30که داراي فرزند هستند و تا سن  یساالنبزرگ

 .باشدمیمرگبار نیز 

 به يریپذبیآسبر  مؤثرعوامل     .             صحیح است 3گزینه   -132

 مربوط به یک گروه سنی مختلف          .       صحیح است 4گزینه   -133

 نوزادان پسر و دختر                .  صحیح است 1گزینه   -134

 هدف داشتننگهتالش براي      .            صحیح است 4گزینه   -135

 مشخص کردن حقایق      .            صحیح است 2گزینه   -136

 

  4متن 
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 نانومتر هستند. 100ذرات نانو ، موادي هستند که در مقیاس نانو هستند و کمتر از 

 در طب مدرن پدید آورده است.اخیر ، این مواد نقش بسیار مهمی  يهاسالدر 

 يهايربرداریتصواد ) در اعم از عوامل کنتراست ( تض يکاربرد يهابرنامه

آن تشخیص  يهایژگیوو  ياتودهاز روي تعداد مواد . ذرات نانو ، باشدمیفردي  يهاسلولیک حامل انتقال ژن به  عنوانبهعلوم پزشکی ، 

 .شوندمیشیمیایی و جذب انرژي و تحرك بیولوژیکی نشان داده  هايواکنشاز روي اندازه ،  یسادگبهو  شوندمیداده 

د نانو هستناست. این تعریف ناشی از این واقعیت است که همه این مواد در ابعاد  شدهاشارهدر ذرات نانو ، به موادي که ابعاد صفر دارند نیز 

 . هانانولولهو  هامینانوسمانند 

 تک الیه فیلم و خود مونتاژي. مونتاژ مانندبزرگ است  ازحدشیبدر دو نوع از مواد نانو ، مقیاس نانو 

که  درمانی توسط نانو ذرات وجود دارد هايروشو  لیوتحلهیتجز، مواد زیادي از  درواقعذرات نانو ، مزایاي زیادي براي پزشکی مدرن دارد. 

و اجتماعی با خود به همراه  یطیمحستیزمنحصر به فرد  يهاچالش، ذرات نانو ،  حالنیبااجداگانه انجام شود .  طوربهد توانمین یگسادبه

 دارد که توجه خاصی به سمیت دارد.

 نانومتر 100کمتر از                           صحیح است. 1گزینه   -137

 انتقال ژن                  صحیح است.          4گزینه   -138

 صحیح است.                          خصوصیات 4گزینه   -139

 صحیح است.                           نقاط ضعف 3گزینه   -140

 صحیح است.                           ذرات نانو که ابعاد صفر دارند. 1گزینه   -141

 

 5متن 

. تنظیم مجدد از انرژي رژیم غذایی ، از کنندمیپروتئین پر  عنوانبهدرصد از کل کالري خود را  15تا  10بین غذایی انسان  يهامیرژاکثر 

 .دیآیم دست بهو در برخی از افراد از طریق الکل  هایچرب،  هادراتیکربوهطریق 

 .باشدمیدرصد و یا بیشتر متفاوت  40درصد و در جوامع غنی از  10در جوامع فقیر از نسبت دریافت کالري از چربی 

 و نامشان مشخص است. شوندمیحل  هایچربکه در  Aو  Dو  Eو  Kاز   اندعبارتمحلول در چربی  يهانیتامیو

 .باشدمیچربی بدن  هايبافتدر  شدهرهیذخ يهانیتامیو، روغن باال و محتواي چربی و  هانیتامیواصلی این  منشأ

 احساس پري معده ایجاد شود. درنتیجهمانده و ، مواد غذایی به مدت طوالنی در معده  شوندمیباعث  هایچربدر رژیم غذایی ، 

 محافظتی در بدن افراد . يهاارزشحرارتی و  يهاقیعاانواع  کنندمیاضافه  هایچرب
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 .باشدمیچربی بدن  گاهرهیذخکه دارد  ییهاياستراتژمنحنی از بدن یک زن با توجه به 

 .اندنشدهشناختهو هنوز  دندر رژیم غذایی هستند که براي سالمتی انسان بسیار ضروري هست هایچرببرخی از 

و سیستم  شودمی پوستهپوستهپوست خود را ملتهب و متوقف ،  تیدرنها هاآنتغذیه بدون چربی داشته باشند ، رشد  هاموشزمانی که 

 رونیازاجلوگیري کرده ،  هايناهنجارلینولئیک و اسیدهاي آراشیدونیک از وقوع این دو اسید چرب ،  است. دهیدبیآس هاآن دمثلیتول

 .شوندمیاسیدهاي چرب ضروري نامیده 

 .باشدمیقابل بحث  هاانساندر  هاآناست اما نقش  موردنیازکه این اسیدهاي چرب در حیوانات نیز 

 .رندیگیماست را در نظر  لینولئیک را که براي انسان ضروريبسیاري از متخصصان تغذیه یک ماده مغذي اسید چرب 

 .خورندیم ترچربکممردم فقیر غذاهاي   حیح است.              ص 1گزینه   -142

 کنترل افزایش وزن               صحیح است. 4گزینه   -143

 توقف رشد      .           صحیح است 1گزینه   -144

 رژیم غذایی بدون چربی خاطر بهمشکالت    .               صحیح است 4گزینه   -145

 صحیح است. 1گزینه   -146

د تن سیستم عصبی را ارتقاء دهد و این یک نیاز ضروري براي توانمیهن و سیستم عصبی از طریق مدیتیشن ذگرفتن وقت براي استراحت 

 آوردن یک مطالعه خوب است.به دست 

 صحیح است. 4گزینه   -147

 براي رشد گیاهان است. موردنیاز باارزششامل همه مواد مغذي  مزرعهخاك مزرعه ، 

 صحیح است. 4گزینه   -148

 براي او اتفاق افتاده است بازگشت به گذشته خواهد داشت. ازآنچهد شوك حادثه را فراموش کند و اغلب توانمیبیمار ن

 صحیح است. 3گزینه   -149

بتال به پوسیدگی دندان  ا استعداددر  يامالحظهقابل ریتأثاین موضوع هنوز مشخص نیست که آیا رژیم غذایی در دوران بارداري و نوزادي ، 

 دارد یا نه؟در آینده 

 صحیح است. 1گزینه   -150

 راه براي ساخت و حفظ سطح قابل قبولی از آمادگی بدنی است. نیکارآمدترورزش ، 

 صحیح است. 3گزینه   -151
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 و اضطراب یشانیپربراي تعدیل ترس و  که مطمئن هستند هاآنرا فراهم کند ولی  يماریبد درمان قطعی براي توانمیهرچند طنز و خنده ن

 مناسب است.

 صحیح است. 2گزینه   -152

 ، پزشکان براي درمان آمدند. کلشاین مدرباره  مدتیطوالنپس از یک بحث 

 صحیح است. 3گزینه   -153

 پرکار و نیرومند هستند و تحت شرایط مناسب بسیار سریع هستند.برخی از حیوانات مانند موش و حشرات بسیار 

 صحیح است. 2گزینه   -154

 ناگهانی تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد. طوربهاو 

 صحیح است. 4گزینه   -155

 مختلف آن در حال هماهنگی تعادل هستند. این عوامل داخلی در ارتباط با محیط خارجی است. يهايانرژمواد و زمانی که بدن سالم است ، 

 صحیح است. 3گزینه   -156

 ترعیسررا  هاچرك توانمی یراحتبهکه  رساندیم، به آسانی ما را به این باور  ییشولباسآنتی باکتري و محصوالت  يهاژلمحبوبیت افزایش 

 کرد. اثریباز بین برد و 

 صحیح است. 3گزینه   -157

 .شودمیکردن کامل ویروس  کنشهیرو ثابت کردن این برنامه که منجر به  ریتأثعلیه این بیماري  یونیناسسبرنامه گسترده واک

 صحیح است. 2گزینه   -158

 شدید از بدن افراد خارج شود. هايواکنش صورتبهد به وابستگی منجر شود و ممکن است توانمی ادآوریاعت يداروهااز  مدتیطوالناستفاده 

 صحیح است. 1گزینه   -159

 باشد. نیترمهمحیات انجام شود ، کنجکاوي بشر ممکن است  منشأمطالعات بیشتري در مورد درمیان دالیل مختلفی که باعث شده 

 صحیح است. 2گزینه   -160

 خوشنودي از خود فرمانداران در مورد افزایش بیکاري در کشور ، یک مشکل بزرگ براي جوانان در آینده خواهد شد.
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 صحیح است. 1گزینه   -2

کروي با دانسیته واحد که سرعت  ايذرهعبارت است از قطر  گرددمیمستقیم اینوسی تعیین غیر هايروشقطر آئرودینامیک که با استفاده از 

سلیکون ها بر مبناي قطر آئرودینامیکی ذرات  آوريجمع. بر همین اساس ، راندمان باشدیم موردنظرذره  ینینشتهسرعت آن همانند  ینینشته

 .شودمیبیان 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 2گزینه   -3

واد زمینه م عنوانبهو از مواد پلیمري  کنندهتقویتماده  عضواناد پلیمري است که از پشم شیشه به ، کامپوزیتی از الیاف شیشه با مو گالسفایبر

 در برابر دما و خوردگی مقاومت خوبی دارند. هافایبرگالس. شودمیاستفاده 

 ) /http://fa.wikipedia.org/wikiفایبرگالس منبع (

 صحیح است. 2گزینه   -4

مانند اکسیژن ، نیتروژن ، آرگون و سایر  اشدهندهتشکیلبه فرآیند جداسازي هواي اتمسفر به اجراي اصلی روش کرایوژنیک ( جداسازي هوا ) 

متفاوت وارد ستون تفظیر ، سپس این مایعات یا دماي جوش  کنندمیکرایوژنیک ، هوا را تا مایع شدن سرد  درروش. شودمیگازهاي نجیب گفته 

رار را فگازها و بخارات آلی  توانمیمتفاوت باشد . با استفاده از این سیستم  تواندمیمقدار خلوص و جریان محصول  اساس بر. نوع فرآیند شودمی

 کرد. بردارينمونه

 ) www.packmangroup.comمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -5

 صحیح است. 3گزینه   -6

در معرض حرارت زیاد ، نخوردن مایعات به حد کافی ، یا  مدتطوالنیعبارت است از بیماري ناشی از قرار گرفتن ،  heat strokeگرمازدگی 

 تنظیم حرارت در مغز . هايمکانیسمخوب کار نکردن 

 است. ترشایعدر هر سنی رخ دهد ، اما در سالمندان  تواندمیاین حالت 

 ) www.hse.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -7

http://fa.wikipedia.org/wiki/
http://fa.wikipedia.org/wiki/
http://www.packmangroup.com/
http://www.packmangroup.com/
http://www.hse.blogfa.com/
http://www.hse.blogfa.com/
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باشد ،  قرارگرفتهرطوبت و تشعشع مستقیم  دورازبهو مستقیم در معرض هوا  طوربهدماي خشک دمایی است که توسط یک دماسنج که 

 .شودمی گیرياندازه

 ) /http://fa.wikipedia.org/wikiدماي خشک منبع (

 صحیح است. 1گزینه   -8

در هوا بیش از چند  هاآنو قدرت نفوذ  دهندمیاز دست  سریعاً کنندمیعبور  هاآنکه از  هاییاتمپرتوي آلفا ، انرژي خود را در برخورد با 

و بتا  رتوگاماپپرتو آلفا نسبت به  . قدرت نفوذشودمیمتوقف ن سریعاًاما پرتو بتا  شوندمیکاغذ متوقف  الیهیکنیست. این پرتوها توسط  مترسانتی

 .باشدمیبسیار کم 

 شغلی ) هايبیمارير و منبع ( کتاب طب کا

 صحیح است. 3گزینه   -9

آثار  دودستهبه  توانمیپرتو در واحد سطح بستگی دارد. اثرات این پرتوها را  هايفوتونیا تراکم ، شار تشعشعی  موجطولاثرات امواج رادیویی به 

ر دبرگ است. سرعت نفوذ این پرتو  هايبافتپرتو به انرژي گرمایی در حرارتی و غیرحرارتی تقسیم کرد. آثار حرارتی ناشی از تبدیل انرژي 

ا فرکانس ب . درصد جذب و تبدیل به گرماشوندمیمتراکم مثل استخوان و چربی بیشتر است. بیشتر این امواج در پوست تبدیل به گرما  هايبافت

 رابطه مستقیم دارد.

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 4گزینه   -10

 مقدار پرتوگیري بدن است. گیرياندازهوسایل کنترل و  ترینرایجیکی از فیلم بج 

 از : اندعبارت)  film badgeبراي ایجاد فیلم بج (  گیرياندازهقابلپرتوهاي 

 ، پرتو بتا. پرتوگاماپرتو اسکیس ، 

 )  www.safetymessage.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -11

 صحیح است. 4گزینه   -12

http://fa.wikipedia.org/wiki/
http://fa.wikipedia.org/wiki/
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براي کارهاي ایستاده کاربرد دارد. در ایین روش از اعداد براي ارزیابی سریع شدت فشار وضعیتی طراحی و ارائه شده است و به ویژه  RULAروش 

، مربوط  A) ، نوع  RULAدر این روش (  .گرددمیبدن شامل گردن ، تنه ، پاها ، بازو ، ساعد و مچ دست استفاده  يهااندامبراي کدگذاري پوسچر 

 .باشدمی 9که حداکثر نوع مربوط به بازو و دست  باشدمیتنه به پوسچر باال

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهکتاب بهداشت منبع (

 صحیح است. 1گزینه   -13

 صحیح است. 1گزینه   -14

 صحیح است. 2گزینه   -15

 صحیح است. 4گزینه   -16

 .باشدمیماشین  –انسان  يهاتعاملشناختی هدف اصلی ارگونومی 

 ترجمه علیرضا چوبینه ) –مارتین هالندر  –منبع ( مهندسی فاکتورهاي انسانی در صنعت و تولید 

 صحیح است. 2گزینه   -17

Acoustic impedance  ، شودمیچگالی آن در سرعت صوت آن تعریف  ضربحاصل صورتبهبراي یک ماده. 

 ) www.rasekhoon.netمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -18

برابر شود ، تراز توان منبع مولد صوت  2 اينقطهشدت صوت در ، چنانچه  ايحرفهکمیته فنی بهداشت  شدهتدوینو  ACGIHبر اساس استاندارد 

 .شودمیبرابر  3نیز 

 صحیح است. 3گزینه   -19

 صحیح است. 4گزینه ------  -20

21-  ------ 

 صحیح است. 2گزینه   -22

http://www.rasekhoon.net/
http://www.rasekhoon.net/
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نموده است. دیابت و  بنديطبقهبراي انسان ،  زاسرطان عنوانبهآرسنیک و ترکیبات آن را ) ،  IARCتحقیقات سرطان (  المللیبین آژانس

 آرسنیک معدنی ایجاد شود. مدتطوالنیبهداشتی است که ممکن است به دنبال مصرف عروقی از دیگر عوارض نامطلوب  –قلبی  هايبیماري

 ) www.ehteshamfar.comمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -23

 45تا  20که عامل بیماري سیلیکو زمین است. که در اثر مواجهه  باشدمیداراي شکل منشوري بوده و یکی از منابع سیلیس آزاد در طبیعت  کوارتز

 .شودمیسال ایجاد 

 ) SDMمهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 2گزینه   -24

 .آیدمی) به وجود  bagasseکه در اثر استنشاق غبار نیشکر (  شغلی است هايبیماريباگاسوزیس نام یکی از 

 صحیح است. 1گزینه   -25

ند از سرطان روده جلوگیري کنند. از دیگر اثرات مفید کاسنی ، توانمیبه حیوانات آزمایشگاهی ، مواد مؤثر کاسنی  شدهانجامطبق مطالعات 

 به اثبات رسیده است. روکربنبه نام تتراکل ايمادهاین اثر با حفاظت کبد در برابر سموم کبدي است و 

 ) www.taamolnews.irمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -26

 .وندشمیو تغییرات ژنتیکی در نسل بعدي نوکلئیدها تغییر بازهاي آلی اصلی ( جابجایی  DNAموتاژن ها باعث ایجاد تغییر در ساختمان شیمیایی 

 صحیح است. 1گزینه   -27

 ، باعث کاهش حجم هواي مورد نیاز نسبت به هود بدون فلنج در دهانه هود وجود دارد. فلنج 

 ترجمه جعفري ) –منبع ( تهویه صنعتی 

28-  ------ 

29-  ------ 

 . )باشدمی ترنزدیکصحیح است. (  2گزینه   -30

 .باشدمی 500تا  50نوشته شده است ولی جواب اصلی  50تا  100   2گزینه 

http://www.ehteshamfar.com/
http://www.ehteshamfar.com/
http://www.taamolnews.ir/
http://www.taamolnews.ir/
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ms 500تا  50از  LD50داراي سمیت متوسط  سموم با kg⁄ باشدمی. 

 ) www.acgih.irمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -13

LDPE  بنديبسته، شیرینی  هاينخ) : پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. معموالً در  4( پالستیک کد ، 

زباله ، سیم بند و غیره استفاده  هايسطلحمل نا ،  هايبسته عنوانبه. بعد از بازیافت رودمیبه کار  شوییخشکفشار ، کاورهاي  هايقوزي

 .شودمی

 ) www.hamshahrionline.irمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -23

از کل کاغذ و مقواي مصرفی ، تقریباً . باشدمیو قابل بازیافت زباله  باارزش، در حین جزء  پوست کمو قابل کاغذ پس از مواد زائد جامد فسادپذیر 

 استفاده مجدد است.درصد آن قابل بازیافت و  80

 ) www.anjomanebazyaft.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -33

TCLP  )Toxicity Characteristic Learning (  مواد فرار یک  گیرياندازه منظوربه. که در این آزمون براي تعیین سمیت زائدات خطرناك

 .باشدمی 5 شدهتوصیه phمحلول ، 

 ) www.healthenvironmental.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -34

 گرادسانتیدرجه  20جیوه در دماي  مترمیلی 1/0خطرناك ، ترکیبات فرار داراي فشار بخار بیش از  پسماندهاي بنديطبقهدر 

 صحیح است. 4گزینه   -53

 .شودمیخطرناك از ضریب انتشار استفاده  پسماندهايدر فرآیند استخراج مواد آلی 

 صحیح است. 1گزینه   -63

 صحیح است. 3گزینه   -73

 .شودمیاز آن صرف حقوق و دستمزد کارگران  %60زباله است که  آوريجمعمربوط به کل مخارج مدیریت  زباله ،  %80در حال حاضر در ایران 

 دکتر عباسپور ) – زیستمحیطمنبع (کتاب مهندسی 

 صحیح است. 2گزینه   -83

 .باشدمی، تزریق آمونیاك  NOXجهت کنترل  سوززباله هايکوره هايآلودگیکنترل  هايروشاز 

http://www.acgih.ir/
http://www.acgih.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/
http://www.anjomanebazyaft.blogfa.com/
http://www.anjomanebazyaft.blogfa.com/
http://www.healthenvironmental.blogfa.com/
http://www.healthenvironmental.blogfa.com/
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 صحیح است. 2گزینه   -93

 صحیح است. 1گزینه   -40

 .باشدمی مترسانتی 5/7تا  5داراي  پوششیخاك ضخامت الیه محل دفن جهت رشد گیاهان ،  سازيآماده منظوربه

 صحیح است. 4گزینه   -14

 .شودمیدر اثر واکنش فاضالب با فلزات ،  خاکستري ، خاکستري تیره و سیاه ایجاد 

 صحیح است. 3گزینه   -24

 10از  تربزرگآلی  هايدانهبخصوص  معلق اعم از معدنی و آلی ، هايدانهواحد تصفیه فیزیکی است که جهت حذف  ترینمهماولیه  نشینیته

درصد گزارش  40تا  25درصد و  70تا  50اولیه به ترتیب  نشینیتهدر واحد  BODو  TSS. راندمان حذف گیرندمیمیکرون مورد استفاده قرار 

 شده است.

 ) www.zistnegar.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -34

 .شودمیاز ترکیب هگزا فلوراید استفاده زیرزمینی  هايآببراي ردیابی حرکت 

 صحیح است. 2گزینه   -44

 فرآیندهايبراي  شرایط محیطی ترینمناسبدر لیتر بوده و  گرممیلی 4000تا  2000در اکثر فرآیندهاي لجن فعال ، بین  MLVSSغلظت 

در لیتر  گرممیلی 2تا  1 ماندهباقی. و اکسیژن محلول گرادسانتیدرجه  2/32الی  6/27، دماي  5/8تا  5/6بین  PHبیولوژیکی هوازي ، شامل : 

سبب در لیتر ،  گرممیلی 2/0به زیر  DOهش در لیتر گزارش شده است و کا گرممیلی 7/0تا  5/0در لجن فعال بین  DO. حداقل میزان باشندمی

 .گرددمیتوقف نیتریفیکاسیون 

 ) www.behdashtmohit.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -54

 .شودمیوجود فلزات نیکل در فاضالب باعث اختالل در فرآیند نیتریفیکاسیون 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیط هايآلودگیمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -64

47-  ------ 

 صحیح است. 3گزینه   -84

 ساعت است. 5/2تا  5/1اولیه حدود  نشینیته دانه گیر مجهز به سیستم هوادهی براي هايحوضچه

http://www.zistnegar.com/
http://www.zistnegar.com/
http://www.behdashtmohit.com/
http://www.behdashtmohit.com/
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 ) www.environmentalhealths.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -94

50-  ------ 

 صحیح است. 4گزینه   -51

ازن موجود در  %95خورشیدي دارد و  هايتابش فیلتر کردنکه نقش به سزایی در  شودمیبه ازن خوب و مفید گفته  ازن موجود در استراتوسفر

 .شودمینامیده  good ozoneاستراتوسفر در الیه استراتوسفر تحت عنوان 

 احمد محامد ) –کتاب الیه ازن سپر حفاظتی حیات منبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -25

سطح ،  ازنظرگروه است. این ذرات  همین درمیکرون و یا کمتر بوده و بیشترین تعداد ذرات  دودهمدر هوا با قطر این گروه شامل ذرات معلق 

 ایجاد ذرهذرات ثانویه از تبدیل گاز به  عنوانبهاز احتراق ناشی شده و در مرحله دوم عمده  طوربهذرات معلق هوا هستند. این ذرات  ترینغالب

 .شودمی

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیط هايآلودگیمنبع ( کتاب 

 صحیح است. 2گزینه   -35

خون  و سرانجام سرطان خونیکمکه باعث  کنندمیرین را ایجاد پ بسیار خطرناکی نظیر بنزن و بنزو آلفا هايآالیندهاحتراق سوخت دیزل و بنزین 

 .شودمی

 شغلی ) هايبیماريکتاب طب کار و منبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -45

 صحیح است. 2گزینه   -55

SO2 باال مانند پذیريواکنشبا  هاییمولکولحاوي هواي محیط بسته ،  −  D_
3
NO23که غلظت آالینده  باشدمیO  بسته  هايمحیطپس از ورود به

 دارد. فراوانیکاهش 

 ) www.nanofarayand.irمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -65

مزمن انسداد ریه ارتباط دارد و باعث کم شدن  هايبیماريبالقوه با  طوربهتحریک کننده است و  بالقوه صورتبهدارد ، تنها  2NOکه  با غلظتی

 توسط حس بویایی قابل تشخیص است. 2/0تا  ppm1/0. این آالینده در غلظت شودمیقدرت تنفس در انسان 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

http://www.environmentalhealths.blogfa.com/
http://www.environmentalhealths.blogfa.com/
http://www.nanofarayand.ir/
http://www.nanofarayand.ir/
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 صحیح است. 3گزینه   -75

 تجهیزات حذف باید نصب شوند.گاز سولفید هیدروژن ،  ppm 100در غلظت بیش از 

 صحیح است. 3گزینه   -85
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به عمل آید. بدین  هاآنباید نهایت دقت در بستن صحیح ) : هنگام استفاده از این بست ها  wire rope gripsشکل (  u هاياستفاده از بست 

لزوم ، بست ها  برحسببست براي هر حلقه استفاده شود و  3قرار گیرد و از حداقل بر روي بخش انتهایی طناب فوالدي  هاآن uترتیب که گودي 

نیروي کشش طناب فوالدي را حفظ  %80شکل در صورت استفاده صحیح تا  uمنظم محکم شوند. بست هاي  طوربهاولیه ، پس از محکم کردن 
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 : مواد سمی و عفونی 6گروه 

 مواد رادیواکتیو:  7گروه 

 : کالي خورنده و خطرناك 8گروه 

 دیگر نیستند. هايگروه: دیگر کاالهاي خطرناك و سایر مواردي که تحت پوشش  9گروه 

 ) ونیگاربو –کاالهاي خطرناك  ونقلحملمنبع ( کتاب 

 صحیح است. 1گزینه   -17

 کارکنان بسیار مفید است. مشارکتو براي جلب  گیردمیگروهی مورد استفاده قرار  هايبحثتنگ ماهی ، روشی است که براي  fish bowlروش 

 ) www.dargi.irمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -27

73-  ------ 

 صحیح است. 3گزینه   -47

و یا افراد  زیرسیستمبا تعیین اثرات نقص بر روي سیستم و  هاارزیابیاست که  FM$EA) برگرفته از روش  FMAخطرات خطا (  وتحلیلتجزیه

 .باشدمیدیگر  هايتکنیککه پیش نیاز اجراي  یابدمیادامه 

 گروه مهندسی مشاور ) –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 1گزینه   -57

 صحیح است. 4گزینه   -67

 اهداف آن عبارت است از :  ترینمهماست که واقعی ، مسئولیت اجتماعی  هايریسکمدیریت ریسک ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل 

 بقاي شرکت به دنبال یک خسارت  -1

 شناسایی اهداف مدیریت ریسک   -2

 شدهریزيبرنامهارزیابی خسارت بالقوه در طول دوره   -3

 ریسک ترکیب ابزارهاي ارزیابی  -4

 ) www.brandsazan.irمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -77

http://www.dargi.ir/
http://www.dargi.ir/
http://www.brandsazan.ir/
http://www.brandsazan.ir/


 

 
 95-96 سال HSE  زیست مدیریت سالمت ، ایمنی ، محیط

 
 
 

Risk aversion  و به معناي ترجیح پذیري ریسک کمتر  رودمیدر علم اقتصاد و علوم حالی به کار گزینه دیگر  3( ریسک گریزي ) ، برخالف

 .باشدمی

 ) http://fa.wikipedia.orgمنبع ( 
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نصب  ايهشداردهنده هايتگبر روي منابع انرژي  هاآنمجدد  اندازيراهدر هنگام سرویس تجهیزات براي اطمینان از عدم  Tag outاز سیستم 

 .کنندمی

 صنایع )منبع ( کتاب ایمنی کاربردي در 

 ]اصول و مبانی مدیریت  [ صحیح است. 2گزینه   -18

سازمانی بیشتر در این الگوي  هاسازمانو رهبران  کندمیدر الگوي چرخی یک رهبر مرکزي وجود دارد که با هر یک از زیردستان ارتباط برقرار 
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 از : اندعبارتکه به ترتیب  کندمیطبقه تقسیم  5انسان را به  ازلو در نظریه خود یعنی نظریه انگیزش انسان نیازهايمآبراهام 

 مینایمنی و تأنیازهاي   -2نیازهاي فیزیولوژیکی                                                                   -1

 نیازهاي مربوط به مقام و احترام  -4                                نیازهاي اجتماعی                                       -3

 شخصیت خویش ( خودیابی )ه شناخت نیازهاي مربوط ب  -5
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حمایت از رویکرد منحل کردن مسئله کاربرد دارد. این شیوه تفکر در  منظوربه. شیوه تفکر قیاسی شودمیدر شیوه قیاسی از کل به جزء رسیدگی 

 بین مدیران ارشد رایج و متداول است.

 ) www.msm-imi.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -48

http://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/
http://www.yayaee.com/
http://www.yayaee.com/
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و  دپیوندنمیوقتی که یک اتفاق غیرمنتظره در سازمان به وقوع  افتدمیو در مواقع خاص اتفاق نشده در شرایط بحرانی  ریزيبرنامهتصمیمات 

 مدیران ناچارند در یک جلسه اضطراري و از قبل تعیین نشده شرکت کرده و بهترین تصمیم را براي حل بحران اتخاذ نمایند.

 ) www.mahanteymouri.irمنبع ( 
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حت یا صاست که استفاده از بودجه براي مشخص کردن  ریزيبرنامهکه قسمتی از وظایف  باشدمی، تعیین بودجه  ریزيبرنامهسطح  ترینپایین

 .باشدمیمختلف و رسیدگی به وضع مؤسسه از دیدگاه مالی و ارزیابی آن بخشی از فرآیند کنترل  هايهزینهعدم صحت 

 ) SDM مشاورگروه مهندسین  –کتاب اصول و مبانی مدیریت  منبع (
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یز ن هاآنگرفته و جنبه شوخی دارند اما بسیاري از  نشأت از بدبینی  هاآناز قوانین حاکم بر زندگی هستند که اکثر  ايمجموعهقوانین مورخی 

 واقعیت هستند.

 ) www.aftabir.comمنبع ( 
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که درون یک سازمان اداري و یا سازمان رسمی ، داراي روابط شخصی و اجتماعی بین  آیندمیو افرادي به وجود  هاگروهي غیررسمی از هاسازمان

شکل مرتب و منظمی  ندتوانمی، افراد  غیررسمیي هاسازمان. در شودمیکه این روابط از طرف مقامات سازمان به رسمیت شناخته ن خود هستند

 خواهد داشت.مان در عملکرد دو نتایج کار ساز به خود بگیرند و تأثیر بسیاري

 ) SDMر وگروه مهندسین مشا –کتاب اصول و مبانی مدیریت  منبع (
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لب سازمان براي جو کنترل امور به سطوح پایین  یافتهکاهشبر عهده مدیران میانی و عملیاتی باشد درجه تمرکز  گیريتصمیمي که هاسازماندر 

 .شوندمیخسارت به سازمان  دو در اثر کاهش درجه تمرکز باعث ایجا کنندمینظر مقامات سازمان ، عیوب خود را پنهان 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –کتاب اصول و مبانی مدیریت  منبع (
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 .گیرندمی) از محیط پیرامون خویش  هادادهخود چیزهاي مختلفی (  : هر سیستمی براي ادامه حیاط هاداده

 هادادهبه  هابازدادهکه نسبت  گردندمیگوناگون خارج  هايشکلبه  هاآنو تغییرات روي  وانفعاالتفعلسیستم پس از انجام  هايداده : هابازداده

 .باشدمی اثربخشی،  شدهتعیینو همچنین نسبت اهداف تحصیل شده به اهداف  شودمیکارایی نامیده 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –کتاب اصول و مبانی مدیریت  منبع (

http://www.mahanteymouri.ir/
http://www.mahanteymouri.ir/
http://www.aftabir.com/
http://www.aftabir.com/
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گروهی و خلق کردن محیطی است که در  ، یک کار کنندههماهنگاین مهارت یک تالش  مهارت انسانی : عبارت است از توانایی کار کردن با مردم.

 یکسان داشته باشند. صورتبهرا همه سطوح مدیریتی باید انسانی  هايمهارتو  کنندمیآن مردم براي بیان عقایدشان احساس امنیت و آزادي 
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 نیازهاي انسانی و انگیزشی بنديطبقهنظریه مازلو درباره 

 از : اندعبارتکه به ترتیب  کنندمیطبقه تقسیم  5آبراهام مازلو در نظریه خود یعنی نریه انگیزش انسان نیازهاي انسان را به 
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 .کندمیأکید ارزش اقتصادي بر مفید و عملی بودن تطبق نریه گوردون آلپورت 
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 صحیح است. 2گزینه   -99

 صحیح است. 1گزینه   -100
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د داشته باش او اهمیتکه تحت رهبري دیگران باشد و تا حد امکان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و بیش از آنکه مقام و شغل براي  دهدمی

 .باشندمیکنترل بیشتر منفی  هايروشکه نیازهاي ادي تأمین شده است ،  درجایی. در این تئوري باشدمیتأمین زندگی برایش مهم 
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 (کلیات بهداشت عمومی)
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 .شودمیدرمان یک بیماري باعث شیوع و کاهش دوره بیماري 
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 .اندردهنکبروز  هاآنکه عوامل خطر هنوز در  باشدمیي جمعیتی هاگروهپیشگیري نخستین به معناي پیشگیري از ایجاد و گسترش عوامل خطر در 

 ) www.nm.bpums.ac.irمنبع ( 

http://www.public-psychology.ir/
http://www.public-psychology.ir/
http://www.ea3000.blogfa.com/
http://www.ea3000.blogfa.com/
http://www.nm.bpums.ac.ir/
http://www.nm.bpums.ac.ir/
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 صحیح است. 3گزینه   -310

برحسب زمان ،  هابیماري. در این مطالعات شودمی، واقعی و منظم رویدادها پرداخته  ايمشاهدهبه توصیف در مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی ، 

 .کندمیتوصیف  مکان و شخص

 ) www.acceptpaper.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -410

 یی است که با عوامل خطر خاصی مواجهه دارندهاگروهبراي  دارهدف گريغربال

 صحیح است. 1گزینه   -510

در اثر که دچار نارسایی کبد  و نیازي به درمان جراحی ندارد. عده بسیار کمی از افراد ( افراد سن باال )یک بیماري ویروسی است  Aهپاتیت 

 .یابدمیکه با افزایش سن ، زردي پوست و زردي چشم نیز افزایش  باشندمیو همواره با زردي پوست همراه  شوندمی Aآلودگی با ویروس هپاتیت 

 ) www.extera1.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -610

 اري سالکمی. بشودمیو از طریق گزش پشه خاکی به انسان منتقل  کندمیبیماري سالک نوعی لیشمانیوز است که به شکل بیماري پوستی تظاهر 

 .شودمیبیشتر در فصول گرم سال و در مناطق گرمسیر مشاهده 

 ) www.article.tebyan.netمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -710

 صحیح است. 4گزینه   -810

 surveillanceتعریف نظام مراقبت بیماري : 

 . هاآني مربوط به سالمتی و انتشار هاداده، تفسیر مستمر و منظم  وتحلیلتجزیهگردآوري ، 

 اهداف نظام مراقبت :

 . شودمیمطابق با شرایط جدید بیماري منجر  ايبرنامهپایش روند بیماري که به طراحی   -1

 .هاگیريهمهو  هاطغیان، بررسی و کنترل  هاگیريهمه موقعبهکمک به کشف   -2

 شایع و مهم. هاییبیماريي در معرض خطر ابتال به بیماري  و یا مرگ به علت هاگروهتعیین   -3

 .پیشگیرانه و کنترلی هايفعالیت اثربخشیارزیابی   -4

 هابیماريکنترل  هايفعالیتدر بین  هاياولویتتعیین   -5

 .ايمداخله هايبرنامهطراحی   -6

http://www.acceptpaper.com/
http://www.acceptpaper.com/
http://www.extera1.blogfa.com/
http://www.extera1.blogfa.com/
http://www.article.tebyan.net/
http://www.article.tebyan.net/
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 فرضیات.کاربردي از طریق تولید  هايپژوهشتقویت   -7

 ) www.parastaran-&g.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -910

 ) point source ( ايلحظهتک مسخی  گیريهمه هايویژگی

 .                          شودمیاز یک محل و منبع شروع   -1

 .کنندمیبروز  زمانهم طوربه( انفجاري ) دارد و مواد بیماري بروز ناگهانی   -2

 .        یابندمییش و سپس کاهش افزا سریعاًتعداد موارد   -3

 و امواج ثانویه ندارد.یک موج داشته  گیريهمهمنحنی   -4

 به اندازه یک دوره کمون بیماري است. گیريهمهطول مدت   -5

 .دهندمیتمام موارد بیماري در فاصله یک دوره کمون رخ   -6

 وجود دارند. روندهپیشبا منبع و یا انتشار  اگر اپیدمی بیش از یک دوره کمون باقی بماند ، احتمال مواجهه متعدد  -7

  ) www.eprints.qums.ac.irمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -110

 .کندمیجلوگیري  اوریون وه سرخک ، سرخج هايبیماريدرصد  95تا ویروس زنده ضعیف شده است که  MMRواکسن 

 ) www.medicalpdf.irمنبع ( 
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 صحیح است. 1گزینه   -111

 صحیح است. 3گزینه   -211

http://www.parastaran-&g.blogfa.com/
http://www.parastaran-&g.blogfa.com/
http://www.eprints.qums.ac.ir/
http://www.eprints.qums.ac.ir/
http://www.medicalpdf.ir/
http://www.medicalpdf.ir/
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چارك اول و سوم است. دامنه بین چارکی برخالف بین  بافاصلهیک شاخص براي پراکندگی است که برابر  interquartileدامنه میان چارکی 

 .گیرندمیدامنه تغییرات کمتر توسط مقادیر انتهایی تحت تأثیر قرار 

 ) www.ibep.irمنبع ( 

𝑋𝑋2 = 4
(𝑂𝑂+ − 𝐸𝐸+)2

𝐸𝐸+
=

(2 − 2)2

2
=

0
2

= 0 

 صحیح است. 3گزینه   -311

 صحیح است. 3گزینه   -411

 صحیح است. 3گزینه   -511

 . باشدمی صفتمقدار را دارا باشد فراوانی تجمعی براي یک مقدار از  ترینکوچکنسبت افرادي که مساوي یا 

 صحیح است. 2گزینه   -611

. این فرضیه بیانگر این است که آیا یک مواجهه ( علت گیرندمیفرضیه مورد آزمون قرار  یکآنمطالعه مورد شاهد یک مطالعه تحلیلی است که در 

ارتباط دارد و اولین گام در طراحی این مطالعات تعریف کاملی از بیماري مورد بررسی  موردنظراحتمالی یک بیماري خاص ) با بیماري یا پیامد 

 .باشدمی

 ) www.cld.persiangig.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -711

این است که بررسی و  افتدمیاتفاق  واقعاً آنچهولی  گویندمی) : شیوع یک بیماري در یک نقطه از زمان را  point prevalence(  اينقطهشیوع 

 خواهد انجامید. طول بهبیشتري  زمانمدتارزیابی 

 ) www.iranblood.orgمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -811

 صحیح است. 1گزینه   -911

http://www.ibep.ir/
http://www.ibep.ir/
http://www.cld.persiangig.com/
http://www.cld.persiangig.com/
http://www.iranblood.org/
http://www.iranblood.org/
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( سطح اول ) ، کاهش پیامدهاي شدیدتر بیماري ( سطح دوم ) و  هابیماري: در پزشکی به معناي جلوگیري از بروز  preventionپیشگیري 

سطح اول دارد که تالش بر هاري پیشگیري  .باشدمیروحی حاصل از این پیامدها ( سطح سوم )  خسارت یاعضو حاصله و جلوگیري از بروز نقص 

 گیريپیشبه این هدف آموزش بهداشت است.   دررسیدنکار  ترینمهماین است که ابتال به یک بیماري در یک جامعه مشخص جلوگیري شود که 

ین افراد حادثه دیده و همچن بخشیتوانسطح سوم به باز توانی و  گیريپیشدر  قرار دارد. گیريپیشدارویی و واکسیناسیون نیز در این سطح از 

یا فرد بتواند مجدد توان حرکتی خود را بازیابد و  جلوگیري شود وکه از بازماندن جاي حرارت  شودمیتالش براي جلوگیري قطع عضو پرداخته 

 را حفظ کند. دیدهآسیبتالش بر آن است که فرد حد امکان عضو 

 ) http://fa.wikipedia.org منبع (

 صحیح است. 2گزینه   -120

مقایسه وضعیت   -3بهداشتی از قبیل شیوع.  هايشاخصآوردن  به دست  -2ي در معرض خطر. هاگروهتعیین   -1کاربرد مطالعات توصیفی : 

کمک به نظارت ، ارزشیابی و مدیریت ارائه خدمات بهداشتی درمانی از طریق پی بردن   -4مکان و یا دو فاصله زمانی.  بین دو جامعه ، دوبهداشتی 

 .قرار گیرندتحلیلی مورد بررسی  بامطالعهکه باید  تشخیص و تعیین مشکالتی  -5مرتبط.  هايشاخصبه 

 ) www.cld.persiangig.comمنبع ( 

 

 »زبان عمومی « 

 قسمت اول : خواندن درك مطلب 

 aو bو  cو  d. سؤاالت را با کلمات مناسب تکمیل کنید و یا با عبارات باشدمی سؤالیهر متن به دنبال قانون کلی : متن زیر را با دقت بخوانید. 

 کامل کنید.

 .باشدمیدر متن  شدهدادهپایه و اساس پاسخ سؤاالت از اطالعات 

 1متن 

ته بوده است. سال گذش 25که چهارچوب اصلی براي توضیح افسردگی در  باشدمیتفسیر نظریه شیمیایی از افسردگی ، فرضیه مونو آمین بیوژنیک 

که  باشدیم. این فرضیه به پیشنهاد مغز شودمیکه باعث افسردگی  باشدمیدر مغز و سروتونین )  نور آدرنالینعصبی (  هايدهندهانتقالاین نظریه 

http://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/
http://www.cld.persiangig.com/
http://www.cld.persiangig.com/
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ند توانیمولی ن شودمیعصبی مونوآمین پشتیبانی  هايدهندهانتقالبا افزایش گردش توسط داروهاي ضدافسردگی براي از بین بردن افسردگی 

 أخیر انداختن داروهاي ضدافسردگی را توضیح دهند.دلیل ب ت

 صحیح است. 1گزینه   -112

 .دهدمیو سروتونین را کاهش  نور آدرنالینکه رزرپین ،  انددادهنشان  هاآزمایش

 صحیح است. 2گزینه   -212

 که علت افسردگی ، نارسایی مونوآمین ها هستند. دهدمی، توضیح  شدهاشارهفرضیه 

 صحیح است. 3گزینه   -312

 به فرضیه  کندمیاشاره  7خط 

 صحیح است. 1گزینه   -412

 عصبی مونوآمین. هايدهندهانتقال وسیلهبه برندمیداروهاي ضدافسردگی ، افسردگی را از بین 

 صحیح است. 4گزینه   -512

 حسابی بر عملکرد آهسته داروهاي ضدافسردگی داشته باشد. تواندمین ذکرشدهفرضیه 

  2متن 

در افراد تالش پژوهش ، براي درك بهتر منابع خالقیت و نوآوري  هايروشانواع نظریه پردازان ، با استفاده از مطالعات موردي و آزمایشات انواع 

اختالف بین نظریه پردازان و بسیاري از  باوجود. شودمیدرك ما از موضوع باعث گسترش  توجهیقابل طوربه هاتالشاین  کهدرحالی اندکرده

 .رسدمیکامل به اثبات  طوربه، این نظریه  ماندهباقیفرضیات 

 است که تا حدودي طبیعت و تعریفی از خالقیت است. اينهفتهچالش 

از  ايتردهگسمتنوع ایجاد کند. و این توسط افراد با طیف  هايزمینهدر اشکال مختلفی را  تواندمیبودن خالقیت گسترش ، پیچیدگی و چندوجهی 

که تنها قانون این است که هیچ قانون سخت و سریع درباره منبع خالقیت  رسدمیگنجانده شده است. به نظر  ايزمینهپسشخصی و  هايویژگی

 وجود ندارد.
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رئیس جمهور  ازآنپس، گیلفورد ، و  1950. در سال کندمیمنابع خالقیت فردي فراهم از  ايیافتهتوسعهروانشناسی شناخت ، دیدگاه پرکاربردي و 

 یشناختروان هايپژوهش. تحت این پاسخ به عمل ، قرارداد، انجمن روانشناسی آمریکا را که موضوع استحقاق خالقیت بود را مورد توجه بیشتري 

 است. یافتهگسترش توجهیقابل طوربهبر خالقیت ، 

افراد خالق ، توسعه خالقیت در سراسر طول عمر افراد و  هايویژگیپشت خالقیت فرآیندهاي شناختی متمرکز شده است. از  هاتالشاین 

 .باشدمیجر به خالقیت ناجتماعی بیشتر م هايمحیط

 صحیح است. 4گزینه   -612

 .ایمخوردهشکست طورقطعبه هاآننماي فعلی در خواندن  منابع خالقیت طوري است که ما در تعیین 

 صحیح است. 2گزینه   -712

 یک مشکل در مورد شناسایی منابع خالقیت انجام تعریف خالقیت است.

 صحیح است. 4گزینه   -812

 نشده است. تأییدکه فرضیات در مورد منابع خالقیت هنوز  شودمیگفته 

 صحیح است. 1گزینه   -912

 به تمرکز بیشتري دارد.طبق گفته گیلبورد ، خالقیت ، نیاز 

 صحیح است. 1گزینه   -130

 .شودمیخالقیت مربوط  هايریشهبه  دتاًاین پاراگراف عم

  3متن 

( هدر رفتن  ماهیچگیکمشما شروع به دیدن حمله تبلیغات رعدآساي بزرگ و نیاز به درمان و مدیریت  کنممیدر طول دهه آینده ، من گمان 

 اندامک کوچک و یا ینراتور انرژي که در هر سلول قرار دارد ، وجود خواهند داشت. – بسیاري در مورد میتوکندري هايبحث عضله باشید .

. کندمیعمل  خوديخودبهنوعی از سلول است که . میتوکندري باشدمیمیتوکندري ترکیب اکسیژن و مواد مغذي براي ایجاد سوخت سلول 

 .باشدمی خوديخودبهو تکثیر میتوکندري داراي سیستم تعمیر 
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میتوکندري شروع به  ، درنتیجه. باشدمیز توانایی خود براي تعمیرات ابیش  خودي خوبدر طول زمان ، جهش مواد ژنتیکی و تعداد جهش 

اعضاي جامعه علمی ، فکر بسیاري از .  روندمیپالستیک عضالنی نیز از بین  هايسلول. در این روند رودمیو از بین  کندمیاختالل در عملکرد 

 . باشدمیکه علت این عمر پیري  کنندمی

 .کنندمیو به حفظ عملکرد میتوکندري کمک  کنندمیخنثی را  ایجادشدهکه جهش  کنندمیداروهایی کار  روي بردر صنعت داروسازي 

 وسیلهبهمشابه و استفاده از داروهاي کاهش کلسترول خون ، افزایش تراکم استخوان و غیره  هايموقعیتما ، زمان بسیاري از  هايدیدهطبق 

 .شوندمیکنترل میتوکندری

 ، نتایج نظرات و عوارض جانبی اغلب بیش از منافع هستند. درهرصورت

 ، قطعاً یک نعمت تواندمیداشته باشد و آن  مدتکوتاهدر  آساییمعجزهاثرات  تواندمیمصنوعی حالت شیمیایی بدن  کاريدستدر حال تغییر و 

که همیشه به نفع بیمار  شودمیدر صنعت داروسازي مدیریت بیماري نامیده  مدتطوالنی کاريدست. اما باشدمیغیرمترقبه در شرایط اضطراري 

 .باشدمین

 صحیح است. 2گزینه   -113

 کنترل فرسایش میتوکندري

 صحیح است. 3گزینه   -213

 منبع انرژي 

 صحیح است. 1گزینه   -313

 تأثیر داروها

 صحیح است. 2گزینه   -413

 مدتکوتاهتعریف 

 صحیح است. 4گزینه   -513

 عصبی  هايسلول تولیدکننده هايدستگاه
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  4متن 

کمک کند.  کودکاندر  قلبی مادرزادي هايبیماريممکن است به  دهندمیرخ  خوديخودبهیک ژن که  هايجهشبر اساس یک مطالعه جدید ، 

نوع نقص در  ترینرایجکه  قلبی داراي تجانس روحی در کودکان را کمک بکند هايبیماريدرصد از موارد  10این جهش ممکن است در حدود 

 به بیماري قلبی مادرزادي به دنیا هزار نوزاد در اثر مبتالچهل  هرساله. در این مطالعه گفته شد که باشدمی متحدهایاالتهنگام تولد کودکان در 

 .آیندمی

، شوندمیند باعث ایجاد بیماري مادرزادي توانمیبرخی اختالالت کروموزومی ( مانند سندروم داون ) و عفونت در دوران بارداري   کهدرحالی

با پدر و مادر سالم نیز در رشد جنین در توسعه مغز و قلب و حتی ممکن است  خوديخودبهژنی  هايجهشکه  دهندمیمطالعات جدید نشان 

کودك مبتال به بیماري شدید  362در  خوديخودبه هايجهشه ، محققان در میزان قلبی در کودکان شود. در این مطالع هايبیماريمنجر به 

 خوديخودبه هايجهش، به همان تعداد از  کودکان در هر دو گروه اگرچهکودك سالم از هر دو گروه مشاهده کردند.  264قلبی مادرزادي ، 

 ندودب توسعهدرحالمادرزادي بسیار بیشتر متفاوت بود. جهش در بیماران قلبی  هاگروهدر  توجهیقابل طوربهبرخوردار بودند ولی محل آن جهش 

درمانی بهتر  هايگزینهبراي تحقیقات آینده براي یافتن  هایافتهن انستیو پزشکی گفتند که ای هیوزوارد  پژوهشگرهاو .محقق کریستین سیدمن 

 انجام خواهد شد.

 .اندشدهباعث جهش ژنتیکی                      صحیح است. 1گزینه   -613

 بیماري قلبی                      صحیح است. 2گزینه   -713

 نقص کروموزومی                     صحیح است. 1گزینه   -813

 والدین سالم                     صحیح است. 1گزینه   -913

 مربوط به نقص قلبی کودکان . خوديخودبه صورتبهژن  هايجهش                    صحیح است. 2گزینه   -140

  5متن 

ر جهت د دو کشت باکتریایی به شیر. ماست سنتی با اضافه کردن باشدمیپروتئین و کلسیم  ازجملهمانند شیر ، ماست نیز شامل مواد مغذي مهم 

 که داراي محصول ترش فره م طعم ترش مانند و غلیظ. اسیدالکتیکتخمیر شدن الکتوز به 

 کشت زنده قرار توانمیو محصول تولیدي را  مانندمیآن زنده باقی  هايباکتري پس از تخمیر ، باشدمیماستی ك هنوز سرد نشده و کمی گرم 

 دارد.



 

 
 95-96 سال HSE  زیست مدیریت سالمت ، ایمنی ، محیط

 
 
 

 .شودمی) ساخته  و روده دلپروبیوتیک ( مناسب براي  یکآنکه 

وتئین ) و پر شدهاضافه( توجه به قند  ايتغذیهکه فعالیت پروبیوتیک در انتخاب ماست سالم با استفاده از چک کردن اثرات  دهدمیمطالعات نشان 

ن و مشترك مثل پکتی دهندهتشکیلمواد  کهدرحالی. کنندمی) کمک  کنندهشیرین( براي جلوگیري از مواد افزودنی و  شدهتشکیللیست مواد 

 .باشدمیاز یک فقر محصول باکیفیت  اينشانه هاآن، حضور  اندشدهصمغ از منابع گیاهی مشتق 

 ايمیوه هايکنندهشیرینبنابراین شما ممکن است در انتخاب یک ماست ساده و اضافه کردن  شودمیطعم دار  هاماستقند نشان خواهد داد که 

جود و. اگر گزینه ارگانیک باشدمیانتخاب ارگانیک هرزمان ممکن  بر اینکامل اجتناب شود. عالوه  طوربهمانند : شیره ذرت با فروکتوز باال و باید 

 دقت کنید. زارچمناز  شدهتغذیهو هورمون رایگان ، رایگان  Rbgh هايبرچسبنداشته باشد ، به کلمات و 

 مزایا       .         صحیح است 1گزینه   -114

 کشت فعال         صحیح است.         3گزینه   -142

 دادن عطروطعمصحیح است.                 3گزینه   -143

 محصول کارخانه اما مضر                صحیح است. 2گزینه   -144

 فروکتوز اضافی                صحیح است. 1گزینه   -514

 صحیح است. 1گزینه   -614

 .باشدمی شاهد فاقدپذیرش مردمی آن ، این نظریه که عدم فعالیت باعث چاقی او شده است  باوجود

 صحیح است. 2گزینه   -714

 .قراردادرا مورد ارزیابی  جایگزینممکن براي انتخاب بهترین  هايحلراهدکتر تمام 

 صحیح است. 1گزینه   -814

 اداري منصوب خواهید شد. هیئتدیر یا زود به کنید که  بینیپیشید توانمی راحتیبهماه گذشته ،  8از بررسی رویداد 

 صحیح است. 4گزینه   -914

 سطح آگاهی دانش آموزان در مورد حیوانات در معرض خطر انقراض تشکیل شد. کردن پیدابراي  نظرسنجیکالس معلم براي 
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 صحیح است. 2گزینه   -501

 که از احساسات نامطلوب اجتناب کنند زیرا ارتباط زیادي با کاهش سیستم ایمنی بدن دارد. شودمیبه مردم توصیه 

 صحیح است. 1گزینه   -115

  مکمل هايویتامینعبارت است از پرهیز و خودداري از  هابیماريدرمان برخی از 

 صحیح است. 1گزینه   -215

 .شوندمیوارد  هاخونباشند به جریان  شوندهجذبیا  استنشاقی هاآنر گما آسیب برسانند ا هايسلولند به توانمیسموم 

 صحیح است. 1گزینه   -315

 .بود متقاعدکنندهمناسب به اندازه کافی بیمار براي کمک به پزشکان ، براي رسیدن به تشخیص  هاينشانهارائه عالئم و 

 صحیح است. 2گزینه   -415

 .باشدمییک قاعده و قانون  عنوانبه،  پیشینپزشکی ، تشخیص و درمان  هايشیوهدر 

 صحیح است. 1گزینه   -515

 در امور خود فرد موفقی است. معموالً. او کندمی جبرانرا  کمبودهایشاگرچه او تحصیالت باالیی ندارد ، استعداد او 

 صحیح است. 2گزینه   -615

 .لغو کنددولت قوانینی که در تضاد با منافع جامعه است را  رودمیانتظار 

 صحیح است. 4گزینه   -715

 و اختالل در خواب بشود. آزردگیشنوایی ، فشارخون باال ،  باعث بسیاري از مشکالت سالمتی مانند اختالل تواندمیمحل کار  سروصداافزایش 

 صحیح است. 3گزینه   -815

به مایع مفصلی  تبدیل وهم بند ، عضالت کوتاه و مفاصل شروع به خشک شدن  هايبافتبا سفت شدن  وخامت حالباعث  پذیريانعطافع شرو

 .باشدمیسینوویال خشک 

 صحیح است. 3گزینه   -915
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 مدیر به نفع اعضاي کمیته مورد قدردانی قرار گرفت. توجهقابلپیشنهاد 

 صحیح است. 4گزینه   -160

 شد.با توجه به عدم شواهد کافی ، پزشکان فرض کردند که علت بیماري ممکن است ویروس با
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 میباشد . HSEگرایش سؤاالت زبان کنکور شیمی ان تخصصی مشابه تذکر: سواالت زب
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 »بهداشت محیط کار « 

 صحیح است. 4گزینه   -51

و پرتوهاي آفتاب سوزان  باشدمینانومتر  320تا  280بین  ا محدوده طول موج متوسطب UVBکه پرتو  باشدمی UVنور خورشید منبع اصلی اشعه 

 .گویندمی

 ) www.drmoniri.comمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -52

مستقل از حرکات طبیعی چشم ایجاد  طوربهکه  هاچشممنظم غیر اداري در نوسامات  تاگموس : عبارت است از لرزش یایا نیس لرزش چشم

در محیط کار است. عالئمی مانند سرگیجه ، سردرد و ضعف ، است. یکی از عوامل بروز این بیماري کمی روشنایی  دوطرفه معموالً و  شودمی

 .شودمیدیده  قرینه در اثر نیستاگموس حسیبیت اس از نور ، اشک ریزش عدم دید خوب در تاریکی و گاهی اوقحرکات ظاهري اشیاء ، تر

 ) www.sirafteb.irمنبع ( 

 .باشندنمیصحیح  هاپاسخاز  کدامهیچ  -53

 . یابدمیکاهش  بلدسی 6شدن فاصله از منبع ، تراز  برابر دوبه ازاي 

 رستم گل محمدي ) –( مهندسی صدا و ارتعاش منبع 

 .باشدمی بلدسی 76جواب درست 

 صحیح است. 4گزینه   -45

 صحیح است. 4گزینه   -55

 و هاریهو آب آوردن  . همچنین منگنز باعث بیماري پارکینسونباشدمیعصبی  هايآسیببا منگنز شامل توهم ، فراموشی و مسمومیت  عالئم

 .شودمیبرونشیت 

http://www.drmoniri.com/
http://www.drmoniri.com/
http://www.sirafteb.ir/
http://www.sirafteb.ir/
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 و فکريبی،  دلیلبی هايخندهو ضعف و الغري و نیز اختالالت دماغی شامل  اشتهاییبی،  حسیبی صورتبهاثرات مزمن مسمومیت با منگنز 

اري نجومی در گام برد در حرکات ناهنجاريمشابهی با بیماري پارکینسون مانند :  عالئم. مسمومیت با منگنز دهدمیرا نشان  خوابیبیو  ارادگیبی

 .باشدمی ) Akinesia، ناتوانی در شروع حرکت عضالت (  overamplifiedسختی منجر به عضله تشنجی یا تعادل ،  دارينگهو 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 2گزینه   -65

 هایکروسکوپمکه با استفاده از فیلتر ذرات در زیر  شودمیانجام  میکروسکوپیشیمیایی و  هايصورت بهفیلترها ، آنالیز  وسیلهبه هاگیرينمونهدر 

 .شودمیاز طریق آنالیز شیمیایی انجام  هاآالینده گیرينمونهقابل سفارش بوده و 

 عبدالرحمان بهرامی ) –هوا  هايآالینده وتحلیلتجزیهو نمونه برداري  هايروشمنبع ( 

 صحیح است. 1ینه گز  -75

 صحیح است. 3گزینه   -85

 .باشدمی هاپرهو زاویه  خروج هوا بر روي  هاپرهراندمان مکانیکی یک هواکش تعداد 

59-  ------ 

 صحیح است. 2گزینه   -60

وارد بر دست و بازو ارائه شد. این براي آنالیز استرس  christmanssonتوسط  1994بازو در سال  –یا روش آنالیز حرکات دست  HAMAروش 

حرکت اصلی ، نوع گرفتن با دست که کارها عمدتاً شامل حرکات دست و بازو و در اندام باالیی باشد. در این روش نوع  رودمیکار  هنگامی بهروش 

 .گیردمیمورد توجه قرار  حرکتو درك فرد از انجام  بر خارجی، موقعیت اندام باالیی ، 

 ) www.forum.acgih.irمنبع ( 

 .باشندنمیصحیح  هاگزینه  -61

 آرنج باشد. ارتفاعزیر   مترسانتی 40تا  15ارتفاع سطح کار براي مشاغل ایستاده سنگین باید 

 ) www.shizen.irمنبع ( 

http://www.forum.acgih.ir/
http://www.forum.acgih.ir/
http://www.shizen.ir/
http://www.shizen.ir/
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 .باشندنمیصحیح  هاگزینه  -62

 220 – 20 =  200          220 –سن       MHR =     (cضربان قلب بیشینه ( 

 ضربان قلب –)  MHR)         = ضربان قلب بیشینه (  HRRضربا قلب ذخیره ( 

               HR                         ( = /140   =60 – 200 استراحت ( 

 ( بقیش مشخص نیست)

 ) www.dr-sj.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -36

. این بیماري یکی از شودمیغبارهاي سیلیس ایجاد  مدتطوالنیتنفس  براثر) یک بیماري شغلی ریه است که  silicosis( سیلیکوزیس 

 پنوموکونیوز است.گروه  هايبیماري

سال مواجهه با غبارهاي مذکور  20-30 دنیاکه به  باشدمیآزاد سیلیکونیوز  هايکریستالریز ذرات  مدتطوالنیعلل ایجاد سیلیکوز استنشاق 

 سال باشد. 10ولی در صورت مواجهه شدید ممکن است این زمان کمتر از  شودمیایجاد 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 3گزینه   -46

 )  Respirable proticulate mass: (  تنفسقابلتوده ذرات 

 . اینکندمیهوایی ریه ) ایجاد مخاطره  هايکیسهتبادل گازي ( شدن در ناحیه  نشینتهکه در صورت  گرددمیشامل آن دسته از مواد شیمیایی 

فیلتري که در سمت قاعده مخروط قرار داده شده حرکت کرده و هنگام خروج هوا توسط پایین ریه همراه جریان هوا به سمت  راحتیبهذرات 

 .شوندمی آوريجمع

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – هاآالیندهجزوه نمونه برداري از ،  Hseمنبع ( بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 

 صحیح است. 2گزینه   -56

RPM-AOE 

http://www.dr-sj.com/
http://www.dr-sj.com/
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 صورتبهاتفاقی یا  طوربهکه فرد  افتدمیو تغییرات موقت شنوایی زمانی اتفاق  شودمیهرتز شروع  400 هايفرکانسافت دائم شنوایی عمدتاً در 

 مواجهه داشته باشد. بلدسی 65با اصواتی باالتر از  شغلی غیر

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 3گزینه   -66

 جریان بازدهی است. هايسرعتویژگی در الگوي انسدادي ، کاهش در  ترینمشخص

 .یابدمیکاهش  1EFV / CFVو نسبت درصدي  1EFVانسدادي  هايبیماريدر 

 .شودمیکاسته  FEF %75تا  %25همچنین مقدار  هابیماريدر این 

 ) www.nursingeducation.persianblog.irمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -76

 صحیح است. 4گزینه   -86

 .شودمیماه یافت  6در نوزادان کمتر از  خصوصبهآبی ستود  سبب بیماري متهموگلوبینمیا یا سندروم کودك تواندمیسطوح باالي نیترات در آب 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –زیستمحیطمنبع ( کتاب مدیریت 

 صحیح است. 3گزینه   -96

تعدیل نمودن بار هیدرولیکی فاضالب ، فاضالب ، تعدیل نمودن بار آلی فاضالب (یکنواخت سازي ) ،  تصفیهپیشدر  سازيمتعادلنقش حوضچه 

 .باشندمیثانویه  نشینیتهپساب خروجی و تعدیل دماي فاضالب و عملکرد حوضچه فراهم ساختن فاضالب پیوسته در بهبود کیفی 

 ) www.ssu.ac.irمنبع ( 

70-  ------ 

 

 »ایمنی محیط کار « 

 )Methemoglobinemia ( 

http://www.nursingeducation.persianblog.ir/
http://www.nursingeducation.persianblog.ir/
http://www.ssu.ac.ir/
http://www.ssu.ac.ir/
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 صحیح است. 2گزینه  -71

 .شودمیو بروز حریق در شبکه باعث افزایش باز ري اکتیو در یک شبکه انتقال مدیریت  جریانشدتافزایش 

 صحیح است. 4گزینه  -27

 صحیح است. 3گزینه  -37

دستگاه را مجدداً فرد تعمیرکار نتواند  جزبه کسهیچکه  ايگونهبه، خاموش کردن سیستم  lockout / Tagoutاولین اقدام در انجام سیستم 

 نماید. دازيانراه

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

74- ------ 

 صحیح است. 1گزینه  -57

 .باشدمیو حداقل فاصله آن در ارتفاع کمر  باشدمی، باالي سر  Lenyardمحل اتصال  ترینمناسب

 ) www.cementechnology.irمنبع ( 

76- ------ 

 صحیح است. 2گزینه  -77

و سول نوع کپ اساس بر هاکپسول. حداکثر فاصله دسترسی به آیدمیهر کپسول بر اساس حداکثر فاصله دسترسی به دست  دهندهپوششسطح 

و روش محاسبه سطح  کنندمیدستی پیشنهاد  هايکنندهخاموشبراي چیدمان  ايدایرهروش رسم  NFPAمتفاوت است. استاندارد  هاآنسایز 

 متر باشد. 20. همچنین حداکثر فاصله پیمایش نباید بیش از  R2  +R2  =L2برابر است با  دهندهپوشش

 ) www.emdadgar.comمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه  -87

 ارتفاع داشته باشند. مترسانتی 45میانی حداقل  هايمیلهطبق قوانین تمام سکوها بایستی ارتفاع نصب 

 ) www.environmentalhealth.irمنبع ( 

http://www.cementechnology.ir/
http://www.cementechnology.ir/
http://www.emdadgar.com/
http://www.emdadgar.com/
http://www.environmentalhealth.ir/
http://www.environmentalhealth.ir/
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 صحیح است. 2گزینه  -97

 کمربندهايز بایستی ا اپراتورها. در هنگام کار در ارتفاع ، باشدمیه از کمربند ایمنی استراتژي مدیریت سقوط با استفاد ترینمهمپیشگیري یکی از 

ار به شم تجهیزات بسیار متداول و ساده جهت پیشگیري از سقوط ازجملهایمنی  کمربندهاينجات جهت پیشگیري از سقوط استفاده نمایند. 

 .روندمی

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی و محیط کار 

 صحیح است. 4گزینه   -80

FSI  تکرار  –شاخص شدت 

یک عدد و مقدار واحد ، ناشی از ادغام  FSIتعامل ایجاد کرده است . شاخص شدت تکرار  ASRو  AFRاین روش ، روشی است که بین دو ضریب 

 .گرددمی) محسوب  = Accident severity rateضریب شدت حادثه(  ASRو  AFRمناسب 

 احسان حبیبی) –عملکرد در صنعت  هايشاخصمنبع ( کتاب ایمنی کاربردي و 

81-  ------ 

 صحیح است. 1گزینه   -28

 .باشندمیطبق نظریه هنریچ ، سرپرستان ، عامل کلیدي در پیشگیري از حوادث 

 ) 40صفحه  –ترجمه امیرحسین بنی نجاریان  –منبع ( کتاب مهندسی ایمنی 

 صحیح است. 3گزینه   -38

پرداخته  هاآن درصدد رفعو  شدهگرفته) : مجموعه علل یا علل ترکیبی که براي یک حادثه در نظر  loss preventionپیشگیري از زیان ( 

 .شودمی

 ) www.persia.oil.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -48

 در خصوص الزامات مدیریتی ایمنی از اهمیت کمتري برخوردار هستند. individual obligationتعهد فردي 

http://www.persia.oil.com/
http://www.persia.oil.com/
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 ) www.ssu.ac.irمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -58

ادي را جهت ایمنی در مقابل آتش استانداردها و اسن National Fire Protection Association  (NFPAامریکا (  نشانیآتشانجمن ملی 

 .کندمیمقابله با شرایط اضطراري را این سازمان مشخص  هايتیم. همچنین الزامات آموزش و صالحیت کندمیوضع و نشر 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 3گزینه   -68

به مصدومان  ترسریعالزم در جهت افراد و نجات هرچه بهتر و  هايزمینهاولویت ثانویه بحران ، برقراري آرامش نسبی محیط و افراد و ایجاد 

 احتمالی است.

 ) www.safetymessage.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -78

 هايکنترلقرار دادن کفایت  مدنظرناشی از خطرات ،  هاریسک. فرآیند ارزیابی شودمیدر مرحله ارزیابی ریسک انجام تعیین سنجش ریسک 

 قابل قبول است یا خیر. هاریسکدرباره اینکه آیا  گیريتصمیمموجود و 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 2گزینه   -88

ERPG که باشدمیپیامدهاي انتشار مواد سمی  دهندهنشانکه  باشدمیمقابله با شرایط اضطراري  ریزيبرنامه راهبردهاي .ERPG2  راهنمایی

 مواجهه شیمیایی است. هايشاخصمقابله با شرایط اضطراري در تعیین  ریزيبرنامه هايغلظت

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 1گزینه   -98

و به حداقل رساندن نتایج موارد  بینیپیشایمنی سیستم از تئوري سیستم و رویکردهاي مهندسی سیستم ، براي جلوگیري از حوادث قابل 

 .باشدمی ترمهمایمنی  شرایط بهایمنی سیستم ، مدیریت خطر و دستیابی  کارگیريبه. دلیل اصلی باشدمی شدهبینیپیش

http://www.ssu.ac.ir/
http://www.ssu.ac.ir/
http://www.safetymessage.com/
http://www.safetymessage.com/
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 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 3گزینه   -90

  Hseمجموعه دروس تخصصی 

 ) زیستمحیطمدیریت  – زیستمحیطمهندسی  –منبع ( اقتصاد مهندسی 

91-  ------ 

92-  ------ 

 صحیح است. 1گزینه   -93

 صحیح است. 4گزینه   -94

95-  ------ 

 صحیح است. 2گزینه   -96

. در ستون جذب با بستر گیردمیصورت  ايگسترده طولمختلف از آب و فاضالب به  هايآالیندهبستر ثابت در حذف  هايستونامروزه استفاده از 

 هیدرولیکی و سینتیک جذب ، بستگی دارد. بارگذاريثابت ، ارتفاع منطقه انتقال جرم به 

 ) www.ab-fa.irمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -97

 آوريمعجالکترواستاتیک : در این وسیله ذرات از یک میدان الکتریکی عبور کرده ، داراي شارژ الکتریکی شده و توسط قطب مخالف  دهندهرسوب

فلزي راندمان بسیار باالیی دارند. کار با  چک زیر میکرون مانند فیوزهايذرات کو آوريجمعالکترواستاتیک در  هايدهندهرسوب. شودمی

با پتانسیل  هايمحیط. همچنین به دلیل امکان ایجاد جرقه در باشدمیالکترواستاتیک مستلزم عبور هوا با سرعت جریان کم  دهندهرسوب

 از این وسیله استفاده نمود. تواننمی انفجارقابل

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفه منبع ( کتاب بهداشت

 صحیح است. 1گزینه   -98

http://www.ab-fa.ir/
http://www.ab-fa.ir/
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2 16 (8*2) 32SO ⇒ + ⇒  

99-  ------ 

100-  ------ 

 صحیح است. 4گزینه   -101

Ybio = −rg/rsu 

 صحیح است. 1گزینه   -102

تروباکتر ) نی هايباکتريهوازي اتوتروف (  هايباکتريتوسط و  گیردمیواکنش تبدیل نیتریت به نیترات که در شرایط مطلوب بالفاصله صورت 

 که نتیجه آن مصرف اکسیژن محلول آب است. شودمیانجام 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیطمنبع ( آلودگی 

 صحیح است. 4گزینه   -103

اتوماتیک  کشزبالهوش انتقال زباله استفاده از کامیون که بهترین ر شودمیاستفاده  bnN=a+زباله از فرمول  آوريجمع هايسیستمبراي محاسبه 

 .باشدمی

 ) www.hse-iran.persionblog.irمنبع ( 

104-  ------ 

105-  ------ 

 صحیح است. 2گزینه   -106

AQI  )air Quality index ( 

دسته  6که از این  سازدمیسالمت انسان مربوط که هر دسته را به سطوح مختلف  دهدمیدسته قرار  6کیفیت هوا را در  AQIشاخص کیفیت هوا 

 .شودمیقرمز نشان داده  بارنگکه  باشدمیناسالم  200تا  151، کیفیت هوا در محدوده 

 ) SDMگروه مشاور  – زیستمحیط هايآلودگیمنبع ( کتاب 

http://www.hse-iran.persionblog.ir/
http://www.hse-iran.persionblog.ir/
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 صحیح است. 3گزینه   -710

 : زیستمحیطمراحل ارزیابی ریسک بهداشت 

 شناسایی خطرات  -1

 پاسخ –ارزیابی دوز   -2

 ارزیابی تماس  -3

 موردنظرتعیین و مشخص نمودن ریسک   -4

 مهدي احمدي ) –منبع ( کتاب بهداشت محیط 

 صحیح است. 3گزینه   -810

کشور شرکت  35میالدي به امضاي  1989در شهر بازل سوئیس در سال  هاآنو دفع  آورزیان زائدمواد  مرزيبرونتقاالت نکنوانسیون بازل درباره ا

و مقابله با انباشت غیرقانونی  هاآنپسماندهاي خطرناك و دفع اصولی  مرزيبرون ونقلحملکنترل  منظوربهکنند ، رسید. در این کنوانسیون ، 

 ن ملل به تصویب کشورهاي مختلف رسید.سازما زیستمحیطخطرناك توسط برنامه پسماندهاي  

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیطمنبع ( کتاب آلودگی 

 صحیح است. 3گزینه   -910

مه است و ه ايگلخانهتعهدي براي کاهش گازهاي  که پروتکل کیوتو باشدمیجهان ، تغییرات آب و هوایی  محیطیزیستچالش  ترینمهماولین و 

و بحران آب  آبیکمکه شامل تنش آب ،  باشدمیی کمبود آب زیستمحیط دارند. دومین چالش ايگلخانهتعهدي براي کاهش گازهاي  کشورها

ر چنین د معموالًکه  باشدمیکه نوعی از تخریب زمین  باشدمی زاییبیابانی ، زیستمحیطعلت آن تخلیه منابع است. سومین چالش  باشد کهمی

 انسانی در تخریب مناطق ، مؤثر هستند. هايفعالیترات اقلیم و مناطقی ، تغیی

 پیتر جی ) –شهري  زیستمحیط هايچالش بنديسطحمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -101
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معدنی خنثی توسط حرارت زیاد ، در شرایط کنترل شد  هايتفالهبه گازها و  هابیماريو  مواد عفونیتبدیل ضایعات محتوي باعث  سوزيزباله

 .باشدمیآلوده  هايارگانیسمکه هدف عمده آن از بین بردن  باشدمی

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیطمنبع ( کتاب آلودگی 

 صحیح است. 4گزینه   -101
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 »تعالی بسمه« 

 

 

 پاسخ تشریحی سؤاالت کنکور ارشد
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 زبان عمومی و تخصصی 

 صحیح است. 1گزینه   -1

 است. الزامیحضور شما در این جلسه ،  گرفت دقرار خواه موردبحثدر جلسه امروز عصر، مسائل مهمی  

 صحیح است. 3گزینه   -2

حق حضانت بچه به  ياعطاِبه تصمیم  درنهایتدادگاه  حق سرپرستی کودك خاطر بههمسرش و  بلند بین شوهر سابق دادوفریادپس از یک 

 مادرش را گرفت.

 صحیح است. 2گزینه   -3

دیگري قبل از  هايوسیله به متوسل شوندباید  هاباقیماندهاین ،  بدون حیوانات .یابندمیحیوانات با بقایاي گیاهان پرورش  ، در کشور استرالیا

 به محصول دیگري تبدیل شوند. سوزاندن وسیلهبه اینکه

 صحیح است. 3گزینه   -4

 تاریکی شب فکر کند.ویویان جوان به فرار در  دادي در خوابگاه باعث شدقوانین استب تحملناتوانی در 

 صحیح است. 4گزینه   -5

 ؟ایستندمیدیگر حیوانات مانند فیل و زرافه  کهدرحالی، براي خواب دراز کشیدن، کنندمیچرا بسیاري از حیوانات مانند انسان رفتار 

 صحیح است. 2گزینه   -6

شکست سرانجام به دست تیم هندي  هاآنبحث بود، اما  غیرقابل کامالًکه یک تیم پیروزي در یک ردیف، تیم کریکت استرالیا  16 باوجود

 خوردند.

 صحیح است. 3گزینه   -7

ه او به او گفت ک صراحتبهمرد  تا پیرمرد را متقاعد کند تا از کاالهاي او خرید کند، او تسلیم نشد تا زمانی که کندمیپسر کوچک، تالش 

 چیزي از او بخرد. خواهدنمی

 صحیح است. 1گزینه   -8

 .کندمیرا قبول  چیزهمه چیزيهیچ، در حال حاضر بدون توجه به کرده بود عادت هاموشکچون او به هجوم و غرغر 

 صحیح است. 4گزینه   -9

خود در زندگی  يهاگیريتصمیمدر  تعصبیاو نشان داد که هیچ با این اوصاف،  نژادپرستانه در ارتباط است. هايسازمانقاضی آشکارا با 

 خود با این گروه نداشته است. ايحرفه
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 صحیح است. 4گزینه   -10

در مورد  شرمنده است کامالًکه او  گرچه من مطمئن هستم او در مهمانی شب گذشته ندارم. وغریبعجیب رفتارمن هیچ توضیحی در مورد 

 انجام داده است.کاري که 

 

 صحیح است. 2گزینه   -11

؟ این مانند هر زمان که ما چیزي بخواهیم التماس کنیم هاآنبه  توانیممی؟ چطور اندآمدهاز کجا  ايخالقانه هايجرقهچنین  دانیدمیآیا 

 .دشوار است که هیچ راهی ندارددوزخی 

                             

 

 صحیح است. 3گزینه  -13 - -صحیح است. 4گزینه   -12

از کجا و  خالقیتهستند که بفهمند این  دانشمندان اعصاب شناس بر روي قطاري امادر این مورد هنوز کامل نشده است  فهم و درك ما

 .شودمیچگونه ناشی 

       صحیح است. 1گزینه  -14  

                                                                         .باشدمیابتکار  این آتش کردن ورشعلهتالش براي  حالتابهنیز خبر خوبی را براي هر یک از ما که  هاآنبرخی از 

 صحیح است.   4گزینه -15

بخصوص اگر ما از آن  کنیممیاز چیزي باشد که ما تصور  ترآسان استاز الهه شعر و موسیقی ممکن  برداريبهره ،که معلوم است طورهمان

 یک عادت یاد کنیم. عنوانبه

 

 1پاراگراف 

دور از سواحل، لجن  .باشدمیمربوطه به سیاالت حفاري  محیطیزیسترساندن مسائل  حداقلبه  ،حفاري هايعملیاتهدف نخست در تمام 

 دارند. مبتنی بر نفت هايلجنآسیب کمتري نسبت به  طورکلیبه آب برمبتنی 

 براي مثال: مقدار نمکی .گذارندمی زیستمحیطبسیار مهمی را بر  تأثیر شوندمیتخلیه  هازمینکه بر روي  شدهحفاري هايزبالهمقابل، در 

 در لجن داشته باشد. هیدروکربننسبت به وجود  تريبزرگمشکل  که در لجن وجود دارد ممکن است
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پراکنده نیست ممکن است انبوهی از قطعات  آب بر، تا آنجا که لجن مبتنی شوندمیتخلیه  زیرزمینی هايآبزمانی که در  برش روغنی، 

 کف دریا را احاطه کنند. لجنی دار روکش شدهدادهبرش 

مثال  براي اثرات عمیقی را بر زندگی گیاهان و حیوانات بستر داشته باشند. توانندمید آلی وجود دارند مانند روغن، غلظت باالیی که در موا

 است و شاید سولفید سمی نیز تولید شود. شدهاستفاده، اکسیژن شدهتجزیهدر روغن 

 و اسباب و تجهیزات منزل شود. هاخانهدر اطراف  ریزباعث از بین بردن تقریبی موجودات بسیار  تواندمیچنین شرایطی 

و تمایل به گسترش و از بین بردن یک  وندشمیدور انداخته  هابرشحفاري دریایی در مناطقی که جریان آب قوي دارند، به زمانی که 

 تخلیه وجود دارد. بسترهايپوشش نازك که در نزدیکی 

قوع به و هايجریانبیشتر مستعد ابتال به کاهش سیال حفاري شوند که همراه با  هامیکروارگانیسمکه اقدامات  شوندمیاین اقدامات باعث 

 .باشددر این منطقه می . که باعث بهبود سرعت جریانباشدمییافته 

 .باشدمی محیطیزیستاثرات  مدتطوالنی تأثیردر کاهش مایعات حفاري به علت  تجزیه بیولوژیکی یک عامل کلیدي

. اما باشدمی هاو زئوپالنکتون  هاجلبککارگران،  جدد)رسوب م(-رساندن سمیت به ماهی جهات، طراحی حفاري مایعات در کاهشواز دیگر ت

 .باشدمیدر مرحله مهم و حیاطی، کاهش میزان ضایعات تولیدي در وهله اول 

 راهی براي کنترل به دست آورد. ترسادهبه طریقی  توانمی هاآنبازیافت مایعات حفاري و با طراحی دقیق  وسیلهبه

 صحیح است. 4گزینه   -16

 با استفاده از اکسیژن محلول و تولید ترکیبات سمی 

 صحیح است. 3گزینه   -17

 هامیکروارگانیسمحذف کردن  وسیلهبهکمک کردن به حل مشکالت 

 صحیح است. 4گزینه   -18

 محتواي باالي نمک موجود در لجن

 صحیح است. 4گزینه   -19

 لجن مبتنی بر آب

 صحیح است. 1گزینه   -20

 هالجنبازیافت  توسط تولیدشده هايزبالهکاهش میزان کل 
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 2پاراگراف 

از  هایینمونه در مواد غذایی کشآفتدر آب آشامیدنی، وجود مواد بد مواد شیمیایی  مزهضخامت پیچش دود سیاه از دودکش، 

 .هاستآلودگی

 .شودمی زیستمحیطو یا ساکنان  زیستمحیطباعث آسیب به  زیستمحیطهرگونه آلودگی در 

کمتر آشکار  هاآالیندهبرخی از  آلودگی هوا، خاك و آباز:  اندها عبارتآلودگیبرخی از انواع آلودگی بارز  تعداد زیادي آالینده وجود دارد.

 .ايگلخانههاي سروصدا، آلودگی نوري و گازاز رادیواکتیو،  اندعبارت هاآلودگیهستند و یا برجستگی کمتري دارند این 

 که براي تنفس مضر باشند به وجود آید. مایعات و گازها توسط ذرات، تواندمیآلودگی هوا 

 :   اولیه و ثانویهباشدمیاصل  2آلودگی هوا شامل 

 و اگزوز خودروها هاکارخانهدود  مانند شوندمیمستقیم وارد هوا  طوربهاولیه  هايآالینده

ه و و وسایل نقلی هازبالهخلوطی از اتشا خروجی و مانند م شوندمیشیمیایی هستند که با آلودگی هوا مخلوط  هايآالیندهثانویه، هايآالینده

 .شوندمی ترخطرناك هوادر اثر نور خورشید و  هاآالیندهدود کارخانه که این 

و یا این مواد  آزادسازيتوسط  ، نشت از مخازن شیمیایی، نشت نفت و دیگر مواد شیمیاییهاکشآفت وسیلهبه تواندمیخاك  آلودگی

 .آیندمیتصادفی به وجود  هايآلودگی

 .کنندمیرا ایجاد  هاآلودگی، هاخاكزیرزمینی در اثر تماس با  هايآبزمانی  شودمی آلودگی آب درنتیجه تواندمیآلودگی خاك 

 ایجاد هااقیانوسکوچک آبی و  هايجریان، هادریاچه، هارودخانهو بستر محصوالت آبی، فاضالب، نشت نفت  وسیلهبه تواندمیآلودگی آب 

 شوند.

 ان است.در جهکه آلودگی آب، علت اصلی مرگ و بیماري برخی از دانشمندان بر این باور هستند 

 هزار نفر جان خود را از دست بدهند. 14روزانه  این عامل باعث شده است

 نشت مواد رادیواکتیو به وجود آیند. وسیلهبه تواندمیآلودگی رادیواکتیو 

ند. هوا، ، به وجود آیاکتیو استکه مسئول رسیدگی به مواد رادیو هاییآزمایشگاهو یا  ايهسته هاينیروگاهاز منابع پزشکی،  توانندمیاین مواد 

وند. این ش زدندستاز طریق خوردن، نوشیدن و یا باعث آسیب به حیوانات  توانندمیکه  اکتیو آلوده شوندرادیو وسیلهبه توانندمی وخاكآب

 هنگام تولد و مشکالت ژنتیکی شوند. نقایضباعث  توانندمیمل عوا

 کشنده شوند. هايبیماريو دیگر  هاسرطانهمچنین باعث ایجاد برخی 

 صحیح است. 2گزینه   -21
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 .گذاردمیزیرا مضرات آن اثرات منفی بر روي انسان و حیوانات باعث آلودگی آب، هوا و غیره شود  تواندمیآلودگی در هر نوعی 

 صحیح است. 4گزینه   -22

 توجهقابل

 صحیح است. 3گزینه   -23

 .باشندمیع بارز آلودگی ابرخی از انو

 صحیح است. 2گزینه   -24

 باعث آلودگی آب شوند. توانندمی شوندمی، نشت مخازن شیمیایی که به خاك وارد هاکشآفت

 صحیح است. 1گزینه   -25

 .شودمیکشنده  هايبیماري که باعث است آلودگیرادیواکتیو تنها نوعی از  هايآلودگی

 

 3پاراگراف 

 ) فشارتحت هیدروکربنمانند حفاري یک چاه پر از یک مهار براي مواد خطرناك  عنوانبه در مفاهیم ایمنی فرآیند (

 براي ایمنی هستند. هانگرانیافزایش خطر و  دهندهنشانکه تعاملی و اتصال کامل دو واژه کلیدي هستند  هايپیچیدگی

و ممکن است این راه اشتباه باشد. این  کنیم بینیپیش توانیمنمیآن را  هايراه است که ما همه  ايدرجه گیرياندازه، تعاملی هايپیچیدگی

عامالت ت سازيمدلوظیفه  توانندمین سادگیبهما مختلف  هاينظریهباشد براي مثال:  هاپیگیريممکن است به دلیل سادگی تعامل براي 

 اجتماعی و فنی را انجام دهند.

اید به این ش دیگر شروع نشود. باریکآن را متوقف کرده که  الوقوعقریبفاجعه  توانیمنمیما که  ايدرجهاز  گیرياندازهاست یک  شدگیجفت

یدگی رس هاپیچیدگیچگونه به  دانستیمنمیو یا  بود غیرممکنسمی این کار ج ازلحاظ، و یا ایمنداشتهاین دلیل باشد که ما زمان کافی 

 هاست. شگفتگیکمترین ظرفیت ما براي جلوگیري از  ،تعاملی هايپیچیدگیکنیم. بیشترین درجه از 

 یک سیستم در انتظار وقوع یک تصادف باشد، بیشتر است. کهاین، احتمال تعاملی هايپیچیدگیدر 

 .کندمیمحرك عمل  عنوانبه صرفاًاپراتور،  هاياخط، هاییسیستمدر چنین 

 یک خطاي بنیادي است. تالش براي پیدا کردن، بیهودگی در برچسب زدن

. استراتژي، منطقی است که مشکالت باشندمیمناسب  که براي مشکالت سست مهار باشدمینوع فاجعه  3استراتژي براي مقابله با 

مستلزم  اياجز در میان نشدهبینیپیشبراي جلوگیري از ارتباطات  هاتواناییافزایش ظرفیت و . بدین ترتیب، کندمیرا دنبال  شدهتعریف
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 ريتطوالنی(براي ساخت آن در زمان  باشدمیاجزاي اصلی  مستلزم تجزیه هاآنبراي مراقبت  هاظرفیتکه افزایش  باشدمیسیستم ساده 

 .)شودمیپاسخ داده 

 صحیح است. 3گزینه   -26

 خطرناك وانفعاالتفعل

 صحیح است. 1گزینه   -27

 .بردمیرا به راه اشتباه  چیزهمهکه  هاییراهپیش بینی 

 صحیح است. 2گزینه   -28

 مفهوم اجتماعی

 صحیح است. 1گزینه   -29

 .افتدمیتصادفاتی که اتفاق 

 است. صحیح 3گزینه   -30

 هااستراتژي

 

 سؤالتشریحی از  دهیپاسخشروع بقیه 

 Hseکنکور ارشد شیمی  135تا  86

 

 )مخاطرات شغلی و ايحرفه هايبیماريایمنی،  هايسیستم( ایمنی در صنایع نفت و طراحی  1مجموعه دروس تخصصی  ∗

 

 صحیح است. 3گزینه  -86

تعداد اقدامات اصالحی  تواندمینی یما واحد مثالًایمنی بسیار حائز اهمیت است.  هايبرنامهگرا با اهداف و انتخاب شاخص مطمئن و هم

 هدف تعیین کند. عنوانبهدرصدي آن را در سال بعد  50و افزایش  را شاخص انتخاب نماید یکسانتوسط مدیر سایت براي مدت  شدهانجام

که  وجود دارد شدهشناختهشاخص پیش رو  يتعداد زیاد است. مؤثرترباشند،  ترنزدیکواحدها  هاي و فعالیت هاریسکبه  معیارهاهرچه 

 نگرش ایمنی -رفتار ایمنی  -آموزش ایمنی  - زرسی ایمنیاب - ي ایمنیممیزاز:  اندعبارتپرکاربرد آن  هاينمونهبرخی از 

 ) www.safetymessage.comمنبع( 

http://www.safetymessage.com/
http://www.safetymessage.com/
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 صحیح است. 2گزینه   -87

. خطاهاي انسانی باشندمی) mistakeدانش ( فقدان برنی تاز نوع خطاهاي مب غالباً ،دهندمیرخ  ریزيبرنامهخطاهاي انسانی که در مرحله 

 .دهندمیدر کارهاي مبتنی بر قانون و دانش رخ  معموالً ناشی از فقدان دانش

 علیرضا حاجی حسینلو ) –مهندسی خطاي انسانی منبع (

 صحیح است. 1گزینه   -88

 MEDEVAC :انتقال یکی از کارکنان از محل کار به بیمارستان به دلیل مسائل درمانی 

 ) www.afluk.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -89

Mitigation با کاهش تدریجی ): تخفیف یا سبک کردن مخاطره ( کاهش مواجهه 

 رضا غالم نیا ) –منبع ( جزوه اصول ایمنی و بهداشت 

 صحیح است. 3گزینه   -90

یک  عنوانبه. این تجهیزات شوندمیمحسوب  حلراهآخرین  عنوانبهخطرات محیط کار  بندياولویت تجهیزات حفاظت فردي در فهرست

 .کنندمییک حفاظ ضروري عمل  عنوانبهو در بسیاري از موارد  نمایدمیعمل  کنندهاستفادهمانع پایدار بین خطر و 

 ) 205صفحه  – لوانیح حسینغالم –منبع ( ایمنی و بهداشت براي مهندسین 

 صحیح است. 1گزینه   -91

Bleve :انفجار ناشی از افزایش فشار بخار حاصل از جوشیدن مایع 

و  دباشمیبخار حاصل از جوشیدن مایع  فشار انفجار در اثر ازدیاد فشار ناشی از افزایش انفجارات که در این گروه قرار دارد ترینعمدهیکی از 

انفجارات  ترینعمده. این نوع انفجار از باشدمی ) Bleve  )Boiling liquid expanding vapor explosionاین انفجارات به نام 

که درجه حرارت مایع  گیردمی. انفجار این مخازن زمانی صورت شودمی لحظهیکشدن مخزن مایع در  چندتکهمخازن بوده که سبب دو یا 

 خود ( در فشار اتمسفر ) برسد. جوشنقطهداخل مخزن به باالتر از 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی براي محیط کار 

 صحیح است. 1گزینه   -92

http://www.afluk.blogfa.com/
http://www.afluk.blogfa.com/
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سالم نسبت به زمین، در زمان تماس فازهاي  بر رويو جلوگیري از افزایش فشار الکتریکی  هادستگاهجهت کار صحیح  groundingسیستم 

باید به  کنندمیولت کار  90، تمامی وسایل و تجهیزات برقی که با ولتاژ بیش از  oshaکه طبق استاندارد  باشدمیبا زمین یکی از فازها 

 مجهز باشند. groundingسیستم 

 حلوانی ) حسینغالم –منبع ( ایمنی و بهداشت براي مهندسین 

 صحیح است. 4گزینه   -93

ZES  دستگاه در حالت صفر (  قرار دادنیعنیZero energy state ( 

 هاآنباشند و براي ایمن کردن  فشارتحت، هیدرولیکی و یا سایر خطوط سیاالت هنوز این امکان وجود دارد که خطوط یا اجزاي پنوماتیکی

انس ش. بنابراین براي جلوگیري از وقوع حوادث متحمل باید کلیه مسیرهایی که از دستگاه باشد هاآننیاز به تخلیه یا جداسازي  ممکن است

 مهار کرد. رادارندعبور انرژي 

 ) www.salamatkar.ir  منبع (

 صحیح است. 3گزینه   -94

حوادث به  ايریشهدرصد علل  90وقوع حوادث بسیار حائز اهمیت است و  ايریشهبا توجه به علل  از حوادث گیريپیشو  کنترلجهت 

که سیکل حادثه را کامل  کندمیرا بازي  ايجرقهنقش  صرفاًخطاي انسانی که  گرددبازمیسطح کالن  در ریزيبرنامهعملکرد مدیریتی و 

به کاهش عملکرد منجر شود که سالمت کارکنان را  تواندمیحوادث شغلی مانند طراحی نامناسب در محیط کار  ايزمینهعلل  .کندمی

 به خطر بیندازد. تواندمی

 ) www.safetymessage.comمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -95

 در تولید سفارشات و ... . تأخیر - کارگران شدهتلف زمان –از: اتالف وقت مدیریت  اندعبارتمستقیم ) ( غیر ايغیر بیمه هايهزینه

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی براي محیط کار 

 صحیح است. 1گزینه   -96

 .اندشدهشناختهالستیک آنمی آپاز عوامل قطعی  یله کنندهکنیزان و عوامل آلیون به همراه اشعه بنز

 ) 178صفحه  –لی نژاد عقیماشاءاهللا  – 2جلد  –شغلی  هايبیماريمنبع ( طب کار و 

 صحیح است. 4گزینه   -97

 .گرددمیباعث اختالل در عملکرد کلیه  هاآنه با هجیوه از فلزاتی هستند که مواجسرب، کادمیوم و 

http://www.salamatkar.ir/
http://www.salamatkar.ir/
http://www.safetymessage.com/
http://www.safetymessage.com/
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 ) 182صفحه  –نژاد عقیلی ماشاءاهللا  – 2جلد  –شغلی  هايبیماريمنبع ( طب کار و 

 صحیح است. 2گزینه   -98

 .شودمیوجود دارد و جزء گازهاي خفقان شیمیایی محسوب ن 2Nبه شکل مولکولی  اساساًنیتروژن در جو زمین 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیطمنبع ( کتاب مدیریت 

 صحیح است. 3گزینه   -99

 .باشدمیناشی از آلودگی محیطی مواجهه با کادمیوم، بیماري ایتاي ایتاي  آورانزیبارزترین نمونه اثرات 

 ) 93صفحه  –نژاد عقیلی ماشاءاهللا  – 2جلد  –شغلی  هايبیماريمنبع ( طب کار و 

 صحیح است. 2گزینه   -100

 .باشدمیاز عالئم مواجهه با تالیوم و آرسنیک  هاناخنبر روي  سفیدرنگخطوط متقاطع 

 ) 68صفحه  –ثنایی  حسینغالم – 1جلد  –صنعتی  شناسیسممنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -101

 .گیردمیفرکانس طبیعی سیستم انجام کاهش ارتعاش سیستم و کنترل ارتعاش با توجه به پارامترهایی چون 

 رستم گل محمدي ) –منبع ( مهندسی صدا و ارتعاش 

 صحیح است. 2گزینه   -102

این گاز در اتمسفر به  .شودمیمتوسط در آب حل  طوربهگندیده که  مرغتخمو با بوي  رنگبی): گازي است  S2H(  سولفید هیدروژن

. همچنین در معادن و کارکنان دهدمیو پتروشیمی روي  در صنایع نفت و گاز معموالً. مسمومیت با آن شودمیگوگرد تبدیل  اکسیددي

از دست قسمت در میلیون حس بویایی توانایی خود را  20در غلظت بیش از  صنایع الستیک و چسب امکان مواجهه وجود دارد. فاضالب

کاهش هوشیاري و فلج دستگاه تنفس  ، تندشدن تنفس ، تهوع ، استفراغ ، ppm1000باالي  هايغلظتحاد با  مسمومیت هاينشانه .دهدمی

کم، باعث  هايغلظتدر . شودمیمرکز تنفس مغز دارد، مرگ حادث  برز گاکه این  ايکنندهفلج اثربه علت  ppm2000در بیشتر از  .باشندمی

 . احتمال سردرد و سرگیجه هم وجود دارد.شودمیو تحریک مخاط بینی و حلق  اشک ریزش ، ترس از نور

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – ايحرفهمنبع ( کتاب بهداشت 

 صحیح است. 4گزینه   -103

 .باشدمی مؤثر، فاکتور کاهش انتقال حرارت محسوس لباس و اختالف دماي پوست و محیط عامل در انتقال حرارت از طریق جابجایی

 فریده گلبابایی ) – حرارتی محیط کاري هايتنشمنبع ( انسان و 
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 صحیح است. 4گزینه   -104

 .رودیمکه روش براي تعیین متابولیسم از طریق میزان اکسیژن مصرفی است ) به کار  غیرمستقیم ( متري کالري درروشکیسه داگالس 

 زه ارقامی )شیرا –رزاده فرید امی –علیرضا چوبینه  – ايحرفهمنبع ( کلیات بهداشت 

 صحیح است. 2گزینه   -105

 متفاوت مشخص نموده است: هايموفقیتاستاندارد، سه معیار اصلی را جهت ارزیابی ارتعاش در  المللیبینسازمان 

 ) Exposure limit مرز اثرگذاري الف) حفظ سالمت یا ایمنی (

 ) Fatigue – decreased proficiency boundary افت کاري یا –ب) حفظ بازده کار ( مرز خستگی 

 ) Reduced comfort boundary افت راحتی ( زرمعیار م پ)

 فرید امیرزاده ) –: علیرضا چوبینه  تألیف – ايحرفهکلیات بهداشت منبع ( 

 

 ) زیستمحیطاصول ایمنی و حفاظت ریسک ،  مدیریت و HSEو آلودگی صوتی ، مدیریت  وهواآب( آلودگی  2مجموعه دروس تخصصی 

 ) dividend ←صحیح  ← dividence( اشتباه تایپی وجود دارد  صحیح است. 3گزینه   -106

عنوان سود قابل پرداخت نیز  او گاهی ب شودمیآن داده  دارانسهامبه  پرداختی است که از سوي یک شرکت) ،  dividendسود سهام ( 

 .گرددمیبیان 

 )  /https://fa.wikipedia.org/wikiسهام ( سود منبع

 صحیح است. 1گزینه   -107

Dow  ادواري بازنگري و اصالح  طوربهو انفجار را تعیین و ایی است که فاکتورهاي شاخص حریق بزرگ مواد شیمی تولیدکنندگانیکی از

 .کندمی

 صحیح است. 4گزینه   -108

 مرحله است: 4آنالیز ریسک در نظر گرفت. آنالیز ریسک شامل جزئی از فرآیند  عنوانبه توانمیارزیابی ریسک را 

 شناسایی خطر -1

 ارزیابی ریسک -2

 ارزشیابی ریسک -3

 درمان خطر -4

https://fa.wikipedia.org/wiki/
https://fa.wikipedia.org/wiki/
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 صحیح است. 1گزینه   -109

Contingency plan طرح احتمالی : 

 .شودمیهاي انسانی اعمال کمبود نیروبرآورد کردن نیازهاي مشتري در شرایط وقوع حوادث اضطراري  منظوربهاین طرح 

 ) www.wikidictionary.ir/Contingency planمنبع ( 

 صحیح است. 1گزینه   -110

و  ی ناخوشایند شدهسبب بروز اتفاق توانندمی) ، خطرات در شرایطی که بتوانند توان آسیب زدن را پیدا نمایند ،  Bowtieدر مدل پاپیون ( 

 سبب جراحت به انسان و یا آسیب به ماشین ، فرآیند و ... گردند. توانندمیدر پیامد خود 

 د نوروزي )ساج –دکتر منوچهر امیدواري  –منبع ( کتاب بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی 

 صحیح است. 3گزینه   -111

تا حد قابل  هاآنمرتبط با  هايریسکو یا نبوده  حذفقابل مؤثر طوربهطراحی  هايتکنیکاز طریق  شدهشناساییخطرات  کهدرصورتی

 کنترل کرد ، تدابیر ایمنی ممکن است به مهندسی و تدابیر ایمنی هايکنترلموجود را با استفاده از  هايریسک توانمیقبولی کاهش نیابد 

. الزم است که امکانات نگهداري ، تعمیر و کنترل  کنترل یا حذف خطر باشد هايروشحفاظتی و  هايطرح، خودکار و یا سایر شکل ثابت 

 باشد. شدهبینیپیشکلیه تدابیر ایمنی نیز 

 ) محمد فامایرج  –منبع ( کتاب مهندسی ایمنی 

 صحیح است. 4گزینه   -112

. مدیریت ارشد پذیردمیانجام  iso هاي ایزوي مدیریت ، با توجه به استانداردروش اجرایی بازنگري مدیریت و تدوین روش اجرایی بازنگر

 . مدیریتانجام دهد بازنگري مدیریت را اصطالحاًقرار دهد و  موردبازنگريسب ادر فواصل زمانی من را اجراشدهسازمان باید سیستم مدیریت 

کنترل ، طبق روش اجرایی بازنگري مدیریت وظایف را   Hse هايبرنامهو  مشیخطو اعمال  Hseشرکت جهت حفظ اطمینان از عملکرد 

 .کندمی

 ) www.systemkaran.orgمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -311

شرکت براي اجراي یک فعالیت یا عنصري از که از سوي مدیریت  گرددمیاطالق  گیرياندازهقابلمعیار کارایی عملکرد به یک استاندارد 

 سیستم برقرار گردیده است.

 ) www.petrochemi.blogfa.comمنبع ( 

http://www.wikidictionary.ir/
http://www.wikidictionary.ir/
http://www.petrochemi.blogfa.com/
http://www.petrochemi.blogfa.com/
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 صحیح است. 2گزینه   -114

Hse Competency  به معناي صالحیتHse . 

ات شخصی به اثبات رسیده و خصوصی هااییتوانکه  باشدمی  Hseو دانش تئوري و عملی ، تجارب  هايمهارتاین لغت به معناي ترکیبی از 

 .کندمیرا بیان  هامهارتو  هادانش کارگیريبهدر 

 صحیح است. 3گزینه   -115

 صحیح است. 3گزینه   -116

 يهازمانو تشکیل این نوع منابع به  شودمیباعث کاهش ذخایرشان  هاآنتجدید ناپذیر است که مصرف  هايانرژيفسیلی جزء  هايسوخت

 و ... . اورانیوم – سنگزغال –گاز  –از نفت  اندعبارت هاانرژيطوالنی ( چندصدهزار سال ) نیاز است. این 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیطمنبع ( کتاب مدیریت 

 صحیح است. 2گزینه   -117

 مندرج در پروتکل کیوتو ايگلخانهکره زمین گازهاي  یتوان گرمایش

-  

 

 

 است. هتوسعه یافت زاالاشتعحاوي مواد  پسماندهايو خطرناك  هايزبالهحفاظت محیط زیست در مقابل  کمی باهدفکنوانسیون بازل 

 ناصر محرم نژاد ) – زیستمحیط ریزيبرنامه مدیریت –رپرست (کتاب سمنبع 

 صحیح است. 1گزینه   -118

 اسیدکربنیک 2COهوا و واکنش آب باران و  2OCکه به دلیل وجود  باشدمی 7برابر  PHداراي  طبیعی صورتبهآب باران هنگام تشکیل 

و اسید نیتریک  اسیدسولفوریکو تولید  و ازت دار گوگرددارکه در صورت وجود ترکیبات  رساندمی 6/5آب باران را به  PHکه  شودمیتولید 

PH  آیدمیبه شمار ثانویه  هايآالیندهکه از  گویندمیکه به آن باران اسیدي  رسدمی 6/5به کمتر از. 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیط هايآلودگیمنبع ( کتاب 

 صحیح است. 4گزینه   -119

 .شوندمیاز نکات بسیار مهم در سیستم مدیریت مواد زائد جامد محسوب  مبدأکاهش تولید ، تفکیک و بازیافت از 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – زیستمحیط( کتاب مدیریت منبع 

 2CO 4CH O2N SHFC SPFC 6SF ايگلخانهگاز 

 23900 7193 1751 310 21 1 زمین توان گرمایش
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 صحیح است. 2گزینه   -120

 .شودمی گیرياندازه TCLPآزمایش  وسیلهبهنشت و سمیت و خصوصیات  هاآالیندهت نشمیزان 

 ) www.healthenvironmental.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 2گزینه   -121

 : حفاظت در برابر ولتاژهاي باال Bکالس 

است  هشدطراحی هاسوختگیبا ولتاژهاي باال و همچنین  گرفتگیبرقکارگران در برابر خطر برخورد اشیاء با آن و  این گروه براي حفاظت سر

 و جایی که احتمال برخورد سر هاخانهتصفیه،  سازيساختماندر صنایع کوچک . همچنین شودمیتوسط کارگران صنایع برق استفاده  غالباًو 

 با اشیاء ثابت وجود دارد نیز کاربرد دارد.

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –، جزوه تجهیزات حفاظت فردي  Hseمنبع ( بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 

 صحیح است. 3گزینه   -122

Hazard مخاطره : 

 .باشدمی حادثه وقوعمنجر به مرگ ، آسیب و یا خسارت شود که نخستین شرط الزم براي  تواندمیاست که  ايبالقوهشرایط 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 1گزینه   -123

؛  ، عواملی را که باعث ایجاد خطر خواهد شد پردازدمیکه در آن به فعالیت  ايزمینهو بررسی  بامطالعه، سازمان  هگیرانِدر رویکرد پیش 

واکنش نشان خواهد  هازمینهسازمان نسبت به تصحیح در این رویکرد قبل از ایجاد خطر ، . کندمیاقدام  هاآنشناسایی و نسبت به اصالح 

 داد.

 ) www.naftairline.comمنبع ( 

 صحیح است. 4گزینه   -124

 از : استعبارت از بروز حادثه وجود دارد که  گیريپیشچند روش اصلی براي 

1- Elimination    حذف کردن 

2- Substitution    جایگزینی 

3- Engineering control   کنترل مهندسی 

4- Administrative control   کنترل اداري 

http://www.healthenvironmental.blogfa.com/
http://www.healthenvironmental.blogfa.com/
http://www.naftairline.com/
http://www.naftairline.com/
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5- Personal protective equipment  وسایل حفاظت فردي 

 و پایداري باالتري برخوردار است. اثربخشیاز  Substitutionروش ، روش جایگزینی  5که از بین این 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  –منبع ( کتاب ایمنی در محیط کار 

 صحیح است. 1گزینه   -125

. ضمن اینکه براي نشان دادن ایمنی با اعمال شودمیبراي احتیاط یا وسایل تحت تعمیر استفاده  ) must doرنگ آبی ( مخصوص دستور 

 .شودمی، جلوگیري از شروع به کار و ... نیز از این رنگ بهره گرفته  طرفهیک

 ) www.imensign.comمنبع ( 

 صحیح است. 3گزینه   -126

 فیزیکی صدا و بیانگر اثر و احساس شنوایی در شنونده است. هايکمیتبلندي کمیتی است جزء 

 علیرضا چوبینه ) – ايحرفهمنبع ( کلیات بهداشت 

 صحیح است. 3گزینه   -127

،  ACGIH، همچنین بر اساس نظر  شودمیاستفاده  dB85از ت ، کنترل صدا و ترازهاي فشار باالتر فرکانس صوبراي اهداف تجزیه  Cشبکه 

ا ر. این شبکه ، اندازه واقعی و مطلق تراز فشار صدا گرددمیاستفاده  نیز از این شبکه ايکوبهبراي تعیین حدود سقفی تراز پیک فشار صداي 

 Cدر محدوده شبکه  هاکارخانه. تراز فشار صوت در رودمیبه کار  هاشبکهدر دیگر  گیرياندازهبراي مقایسه با  ايپایه عنوانبهو  دهدمینشان 

 .نمایدمیتجاوز  dB85مجاز بوده و از که غیر قرار دارند

 رستم گل محمدي ) –منبع ( مهندسی صدا و ارتعاش 

 صحیح است. 4گزینه   -812

هستند و هرچقدر سرعت گاز ورودي کاهش پیدا کند راندمان این دستگاه  مؤثربسیار  میکرون 15ذرات معلق باالتر از سیکلون ها در حذف 

 .باشدمیي گازي هوا مناسب نهاآالینده زمانهمو براي کنترل  آیدمینیز پایین 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – هاآالیندهاز  بردارينمونه، جزوه  Hseمنبع ( بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 

 صحیح است. 1گزینه   -129

http://www.imenisign.com/
http://www.imenisign.com/
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 هاآنو تعیین مقدار شد. و از روي  بردارينمونه CO  ،2NO  ،2SO  ،10PM  ،3Oپنج آالینده  معموالً PSIیا  AQIبراي به دست آوردن 

AQI  یاPSI  کنندمیرا محاسبه. 

 ) SDMگروه مهندسین مشاور  – هاآالیندهاز  بردارينمونه، جزوه  Hseمنبع ( بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 

 صحیح است. 4گزینه   -130

)  Aنوع گاز هالون که در ضمیمه (  3عمده و  CFCنوع گاز  5 مصرفکه شدند تمام اعضاي معاهده و پروتکل متعهد  نترالومطابق پروتکل م

سطح سال  %50مصرف را به  تدریجبهسال  10 بعدازآنو  دارندنگهثابت  1986در سطح سال  مدتکوتاهشده در دوره پروتکل ، فهرست 

 کاهش دهند. 1986

 ناصر محرم نژاد ) – زیستمحیط ریزيبرنامهمنبع ( کتاب مدیریت و 

 صحیح است. 4گزینه   -131

بدین  و گرددمیمیکرون )  01/0-1( ذرات با قطر بین   است که در آن ساختار کلوئیدي مواد ناپایدارفرآیند انعقاد یک فرآیند شیمیایی 

 .شودمیو باعث کاهش کدورت  شودمیترتیب زمینه اتصال و به هم چسبیدن ذرات مهیا 

 مجید افیونی ) –مجید عرفان منش  –منبع ( کتاب آلودگی محیط زیست ، آب  خاك و هوا 

 صحیح است. 2گزینه   -132

 پتاسیم    کلسیم    منیزیم

    125 MG/L  Mg   +    Ca    +    k    + Na  

 22        39        40          24                     سختی موقت

 صحیح است. 4گزینه   -133

 یت کافی برايائاکسیژن و قلیا اتوتروف هستند. هنیترات  يهامیکروارگانیسم. زاستانرژيتبدیل آمونیاك به نیتراك یک فرآیند 

 نیتریفیکاسیون بیولوژیکی ضروري است.

 ) www.Behdasht-mohit85.blogfa.comمنبع ( 

 صحیح است. 3و  1گزینه   -134

http://www.behdasht-mohit85.blogfa.com/
http://www.behdasht-mohit85.blogfa.com/
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استفاده  DAFاستفاده کرد و هم از واحد  APIاز  توانمیاز فاضالب هم  شناور روغنزیرا براي جداسازي  باشندمیاشتباه  سؤال هاي گزینه

 کرد.

و مواد  هاگریس،  هاکدورت توانمیکه  باشدمیروغن فاضالب با هواي محلول )  شناورسازي(  CPI و API و DAFهدف از کاربرد سیستم 

 از بین برد. واحدهارا نیز با این  هاجلبکو فلزات نامحلول و جامد معلق 

 ) www.Tarhokar.comمنبع (

 صحیح است. 2گزینه   -135

 .باشدمی)  HCO-3(  کربناتبی) و  23CO- کربنات ( –)  OH-هیدروکسید (  هايیوندر آب وجود قلیائیت  منشأ

 مشخص نیست.) اصالًمنبع ( 

http://www.tarhokar.com/
http://www.tarhokar.com/
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