
 نمونه سواالت

 این سواالت فقط برای آشنایی با نحوه سواالت می باشد. الزاماً سئواالت آزمون از بین سواالت زیر نمی باشد

 لفطا برای دریافت پاسخ تماس نگیرید

 ارزیابی بیوآئروسل ها در محیط کارراهنمای سواالت 

 ریز گردها-غبارات         د-بیوآئروسل             ج-الف آئروسل            ب

 دسته بندی می شود؟م ها یا مواد تولیدی آنها سقطعات میکرو ارگانی زیر گروه کدامیک از موارد زیر در-2

 اسپور ها-انگل ها               د-ج                 باکتری ها  -ویروس ها            ب-الف

 کدامیک از موارد زیر دیواره سلولی ندارد؟-3

 باکتری ها-دریکتزیاها                    -ویروس ها                ج -مایکوپالسما              ب-الف

 عامل بروز کدامیک از موارد زیر ریکتزیا است؟ -4

 کروکوکوس-کوکسیال بورنتی          د-کالمیدیا پسی تاسی           ج-ب             آنفوالنزا    -الف

7-indoor samplingبه چه چیزی اطالق می شود 

 نمونه برداری در خارج ساختمان   -نمونه برداری داخل ساختمان         ب-الف

 هیچکدام -نمونه برداری آئروسل محیطی              د-ج

 

دی که به دنبال پاسخی برای تعیین علل آلرژی و موارد ایمونولوژیک هستیم کدامیک می تواند تصویر کلی تری از توزیع در موار-9 

 بیو آئروسل ها بدهد؟

 هرسه مورد -نمونه برداری اکتیو            د -نومنه برداری از داخل               د -نمونه برداری از محیط بیرون             ب-الف

 کدامیک از بیماری های عفونی زیر در جنگلبانان گزارش شده است؟-11

 توالرمی  -سیاه زخم              د-تب کیو      ج-سل          ب-الف

 یط های شغلی دارای برج های خنک کننده ممکن است بروز نماید؟حکدامیک از بیماری های زیر در م-12

 آسپرژیلوزیس  -لژیونال               د-ج      آنفوالنزا       -توالرمی          ب -الف

یط های شغلی که با مواد پوسیده و باقی مانده ترکیبات تجزیه شده سرو کار دارند ممکن حکدامیک از بیماری های زیر در م -13

 است بروز نماید؟



                لژیونال-آنفوالنزا             د-توالرمی          ج -آسپرژیلوزیس             ب-الف

 در نزدیکی ورودی هوای تازه به ساختمان-در نزدیکی خروجی از داخل                                         ب-الف

 در فضای داخلی ساختمان -در نزدیکی خروجی هوای کثیف به بیرون ساختمان          د-ج

 رین مقدار خود است؟سطح اسپور قارچ ها در فضای باز در چه فصلی در باالت -19

 زمستان -پاییز       د -تابستان        ج -الف بهار       ب

 سطح اسپور قارچ ها در محیط های کار با یک منبع داخلی در چه فصلی در باالترین مقدار خود است؟ -20

 زمستان -پاییز       د -تابستان        ج -الف بهار       ب

 

      ؟   ها در محیط کار به ترتیب کدام است مراحل ارزیابی بیوآائروسل-21

 آنالیز داده ها-نمونه برداری-تعیین فرضیه-تعیین مکان آلودگی-بررسی عالئم-الف

 بررسی عالئم-آنالیز داده ها–نمونه برداری  -تعیین مکان آلودگی -تعیین فرضیه-ب

 داده ها آنالیز-نمونه برداری-تعیین فرضیه -بررسی عالئم-تعیین مکان آلودگی-ج

   آنالیز داده ها -تعیین مکان-بررسی عالئم-تعیین فرضیه-نمونه برداری-د

 مخزن باکتری کلستریدیا کدامیک از موارد زیر است؟-22

 سطوح خیس-حیوانات             د-خاک                  ج -آب                         ب -الف

 ه ای میکرو ارگانیسم ها می باشد؟کدامیک از موارد زیر جزء پراکنده کنند -23

 هر سه مورد-سیستم های تهویه مکانیکی             د-سرفه         ج-عطسه     ب-الف

 تفاوت اساسی آالیندهای شیمیایی با بیو آئروسل ها در چیست ؟ -24

 تعداد -د      قابلیت انتشار        -قابلیت تولید مثل              ج -اندازه                 ب -الف

 اسپورها در محیط های با جریان هوای خشک: -25

 تکثیر فوق العاده -ر می مانند    دیبدون تغی-بیشتر زنده می مانند            ج -الف کمتر زنده می مانند          ب

 د می کند؟در نواحی که فضوالت پرندگان یا دیگر حیوانات وجود دارد کدام میکرو ارگانیسم نکرانی ایجا-26

 الف و ب -هیستوپالسما         د-کوکسیدیومایکوزیس           ج -هیستوپالسموزیس            ب-الف

 تله چسبناک مغذی برای آئروسل ها چه زمانی اتفاق می افتد؟-27

 هر سه مورد -وله ها       دشکستگی ل -تعمیر لوله های حاوی روغن های معدنی       ج -تعمیر لوله های حاوی فرئون           ب-الف

 کدامیک از دالیل وجود متخصصان میکروب شناس در تیم نمونه برداری است؟ -28

 بستر سازی -وجود فیلتر های فایبر گالس      د-تراز زمینه ای ثابت            ج -فقدان تعداد قطعی بیوآئروسل       ب-الف

 ونه های تماسی چقدر پیشنهاد شده است؟برای نواحی که پاک اطالق شده اند میزان نم-29

 باشد  cfu200همیشه کمتر از  -باشد                                ب cfu400همیشه در حد -الف

 باشد   cfu200 همیشه بیشتر از-باشد                                  د cfu400همیشه بیشتر از -ج



لوده و ترکیبات باکتریایی مانند آندوتوکسین ها در چه سطحی از دستگاه تنفسی ته آئروسل های هوابرد و ذرات گردوغبار آ-30

 نشین می شوند؟

      در هر سطح از دستگاه تنفسی -قسمت تحتانی            د -قسمت میانی         ج -قسمت فوقانی      ب-الف

 ؟بستر های حاوی بیوآئروسل با بخار به چه شرطی موثر استتمیز کردن -31

 هر سه مورد -به دنبال آن فرایند خشک کردن انجام شود    د -بخار گرم باشد          ج -بخار سرد باشد           ب-الف

 عنصر کلیدی در شناسایی خطرات بیو آئروسل ها کدامیک از موارد زیر است؟ -32

 حفاظت فردی-ی و بازدید میدانی     دبازرسی بصر-رعایت زمان ماندگاری     ج -کنترل سیستم های تهویه       ب-الف

در شرایطی که میکرو ارگانیسم و فراهم آوردن شرایطی برای رشد بهینه آن جزئی از فرایند تولید باشد کدام راهکار کنترلی -33

 کارایی الزم را ندارد؟

 تهویه موضعی-د    محصور سازی  -استفاده از موانع فیزیکی در مسیر انتشار     ج -کنترل در منبع       ب-الف

 چرا استفاده از ماسک و دستکش درکنار راههای کنترلی مهندسی توصیه می شود. -34

 الف و ب -تعدد میکرو ارگانیسم ها      د-وجود مواجهه استنشاقی      ج -وجود مواجهه پوستی        ب-الف

 است؟ا کدامیک جزء روش های نمونه برداری از آئروسل ه-35

  هر سه مورد -استفاده از فیلتر          د -عبور از درون مایع             ج -پنده          بصفحات چس-الف

 را در چه محیطی می توان مشاهده نمود. 100CFUغلضت های آلودگی زیر  -36

 چوب بری ها-د         اه آزمایشگاه -نساجی ها        ج-عملیات کشاورزی      ب-الف

 کدام است:از زمین برای نمونه برداری های فردی یا محیطی  محل نمونه برداری  ارتفاع توصیه شده-37

 متر 2/2تا  2-متر          د 2تا   7/1-متر        ج 7/1تا  5/1-متر        ب 5/1تا  1-الف

 در محیط های داخل ساختمان کدامیک باعث تغییر در غلضت قرائت شده خواهد شد؟-38

 هر سه مورد -وسایل و قطعات بزرگ        د -جریان های همرفتی            ج -باد           ب-الف

 کدام وسیله بر اساس روش برخورد آلودگی را جمع آوری می کند ؟ – 39

 مایعات جاذب -صفحات چسپناک        د -ایمپینجر        ج –ایمپکتور        ب -الف

 میکرومتری چقدر است؟ 6د راندمان آن برای ذرات میکرومتر باش 6مپکتوری یاگر قطر برش برای ا-40

 درصد 90-درصد        د 70-درصد           ج 60-درصد         ب50-الف

 یرات سرعت و قطربرش چگونه است؟یبا افزایش دبی نمونه برداری در ایمپکتورها تغ-41

 ش یافته و قطر برش کاهش می یابد             سرعت کاه -سرعت افزایش یافته و قطر برش کاهش می یابد             ب-الف

 سرعت کاهش یافته و قطر برش افزایش می یابد              -سرعت افزایش یافته و قطر برش افزایش می یابد             د -ج

 به طور معمول ایمپکتور بیو استیج استاندارد باید در چه دبی کار کند؟-42

 لیتر بر دقیقه 3/28-لیتر بر دقیقه        د 3/25-لیتر بر دقیقه          ج 5/20 -ب    لیتر بر دقیقه       5/14-الف

 عملکرد ایمپکتور بیواستیج  معادل کدامیک از موارد زیر است؟-43



  هر سه مورد-اندرسون شش مرحله ای       د -اندرسون دو مرحله ای       ج -سون تک مرحله ای        براند-الف

45- Versatrap ن راندمان را دارد؟چیست و در چه دبی و قطری بهتری 

 راندمان بهتری دارد 5/1لیتر بر دقیقه و قطر  20ابزار مبتنی بر برخورد جهت نمونه برداری قارچ هاست و در دبی  -الف

 ندمان بهتری داردرا 5/1لیتر بر دقیقه و قطر  30جهت نمونه برداری قارچ هاست و در دبی  فیلتراسیونابزار مبتنی بر  -ب

 راندمان بهتری دارد 5/1لیتر بر دقیقه و قطر  30ابزار مبتنی بر برخورد جهت نمونه برداری باکتری هاست و در دبی  -ج

 راندمان بهتری دارد 5/1لیتر بر دقیقه و قطر  20ابزار مبتنی بر فیلتراسیون جهت نمونه برداری قارچ هاست و در دبی  -د

 هر سه مورد-اثربازگشت           د-افت فشار ورودی             ج -ب        سرعت زیاد      -الف

 

 سواالت راهنمای ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار

 در کدامیک از مواد قانونی زیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تنش های دمایی پرداخته است-2

 هر سه مورد-قانون تامین اجتماعی            د 90و  88مواد -ون کار          جقان 92ماده -قانون کار      ب 95و  85مواد -الف

 در اندازه گیری دمای تر و خشک چرخان جریان هوای اجباری با چه سرعتی از قسمت حساس دماسنج عبور داده می شود؟-7

 متر بر ثانیه 5/4 -د  متر بر ثانیه       5/3-متر بر ثانیه       ج 5/2-متر بر ثانیه       ب 5/1-الف

 تبادل حرارت بدن با محط به روش جابجایی به کدام پارامتر وابسته است  ؟ -8

 هرسه مورد -دمای پوست         د -دمای هوا               ج -الف سرعت جریان هوا                   ب

 می گیرد؟از لحاظ ارزیابی بار کاری ، فعالیت تایپ کردن در چه درجه ای قرار -11

 کار سنگین با دو بازو-کار سنگین با یک بازو        د-کار سیک دستی          ج-کار سنگین دستی        ب -الف

 ضریب کلو کدام یک از موارد زیر را ارزیابی می کند؟ -12

 سرعت جریان باد-دمای تابشی        د-تاثیر لباس          ج-متابولیسم پایه       ب -الف

 چه صورتی دماسنج دمای تر چرخان را نشان می دهد؟ در-13

 از روی گوی سان هوای اجباری عبور دهیم -از روی دماسنج معمولی هوای اجباری عبور دهیم                    ب-الف

 ری عبور دهیم                  از روی دماسنج تر هوای اجبا -از روی سایکرومتر هوای گرم عبور دهیم                                     د-ج

 

 ارتفاع متناظر جهت اندازه گیری دماهای مور نظر برای محاسبه استرس گرمایی در حالت نشسته کدام است؟ -23

 متر 1.1-متر        د 0.9-متر          ج  0.6 -متر          ب 0.3 -الف

 ؟صحیح نیستکدام یک در رابطه با دماسنج گوی سان  -26

 قسمت حساس آن در مرکز کره مسی قرار دارد   -سانتی متر است                                                            ب 15طر آن ق -الف

 گستره دمایی منفی ندارد -دقیقه در محل سنجش قرار گیرد        د 25قبل از هر بار قراءت حداقل  -ج

 می باشد؟کدامیک از اهداف اصلی تهویه عمومی ن-27



 خروج هوای گرم                -ورود هوای تازه        ج توزیع هوا        د-تصفیه هوا        ب-الف

 راه رفتن د ر کدام طبقه بار کاری قرار می گیرد با چه میزان متابولیسم؟-30

 کیلو کالری بر ساعت 350تا  200کار متوسط با متابولیسم -الف

 کیلو کالری بر ساعت   350تا  200 کار سبک با متابولیسم -ب

 کیلو کالری بر ساعت 200کار متوسط با متابولیسم زیر -ج

 کیلو کالری بر ساعت 200کار سبک با متابولیسم -د

 ؟ نیافته نیستکدامیک مشابه شرایط افراد سازش  -31

 حد عمل -حد مراقبت         د-حد اقدام         ج -حد استاندارد          ب-الف

 

 کدامیک از توقف های زیر را می توان به حساب زمان استراحت حین کار گذاشت؟-33

 همه موارد-توقف فنی         د -توقف توصیه شده              ج -توقف بدون برنامه قبلی           ب -الف

 ی افتد؟برای کارگرانیکه در مقابل کار گرم قرار داشته اند تطابق کامل در روز چندم اتفاق م  -36

 روز پنجم -روز چهارم       د -روز سوم        ج -روز دوم      ب-الف

 دمای آب مصرفی در محیط های گرم درچ محدوده ای مطلوب است؟ -37

 درجه 26تا  21 -درجه             د 20تا  17 -درجه              ج 15تا  10 -ردجه       ب 8تا  4-الف

 یر کشاله ران و زیر بغل را درگیر می کند؟کدامیک از بیماری های ز-38

 اریتم-کهیر         د -میالریا         ج-اینترتریگو         ب-الف

 کدامیک جزء عوارض مزمن گرما است؟ – 39

 میالریا -گرمازدگی          د -ضعف گرمایی             ج -کرامپ گرمایی           ب -الف

 ممکن است در هوای سرد نیز رخ دهد؟ کدامیک از بیماری های زیر -40

 میالریا -گرمازدگی          د -ضعف گرمایی             ج -کرامپ گرمایی           ب -الف

 کدامیک از موارد زیر در معادله عمومی تعادل حرارتی بدن تعیین کننده است؟ -42

 هر سه مورد -مشخصات فیزیکی محیط         د -جتولید گرما در بدن       -ویژگی های حرارتی لباس          ب -الف

 متر بر ثانیه در محیط کار برسد چه اقدامی باید کرد ؟ 2وقتی که دمای محیط به منفی یک درجه و یا سرعت جریان باد به بیشتر از -43

 گیری نمودساعت یکبار سرعت باد را باید اندازه  4ساعت یکبار با دماسنج تر دما را ارزیابی و هر  2هر -الف

 ساعت یکبار سرعت باد را باید اندازه گیری نمود 4ساعت یکبار با دماسنج خشک دما را ارزیابی و هر  2هر  -ب

 ساعت یکبار سرعت باد را باید اندازه گیری نمود 4ساعت یکبار با دماسنج تر دما را ارزیابی و هر  4هر  -ج

 ساعت یکبار سرعت باد را باید اندازه گیری نمود 4و هر  ساعت یکبار با دماسنج خشک دما را ارزیابی 4هر  -د

 در اندازه گیری به منظور تعیین حدود مواجهه شاغلین با سرما از چه مکانی می بایست اندازه گیری کرد؟ -44

 هر سه مورد -هر محلی در محیط کار        د -محل تردد کارگران           ج -محل توقف کارگران         ب-الف



 کدامیک در روش کشوری ارزیابی صدا می باست مورد توجه قرار گیرد  ؟ -45

 هر سه مورد -دمای معادل سرما باد       د -سرعت جریان هوا          ج -دمای هوا          ب-الف

 ؟دمایی مجاز نیستمواجهه مستمر پوست با سرما در چه  -46

 هر سه مورد-دو درجه سانتی گراد و کمتر            د -رجه سانتی گراد    جد 32منفی  -منفی یک درجه سانتی گراد     ب -الف

 مایل بر ساعت باشد کدام حالت زیر اتفاق می افتد؟ 13اگر سرعت باد -47

 بوران برف -بلند شدن صفحات روزنامه در هوا         د-پرچم کامال باز شده          ج -حرکت آرام پرچم            ب–الف 

 درجه سانتی گراد حداکثر دوره قطع و مدت استراحت در پناهگاه گرم به ترتیب چند دقیقه است ؟ -10+ تا 1در کار در دمای  -48

 15 -30 -د      30 -75 -ج      30 -30 -ب        15 - 75 –الف  

 کدامیک جزء آسیب های عمومی ناشی از سرما است؟-49

 یخ زدگی -هیپوترمی      د -زدگی مرطوب          جسرما -سرمازدگی خشک            ب -الف

 در کدام عارضه ناشی از سرما رنگ دست و پا به آبی کبود و یا خاکستری تبدیل می شود؟ -50

 سرمازدگی مرطوب           -آکروسیانوزیس      د -سرمازدگی خشک            ب -رینود            ب-الف 

 ل ارگونومیک در محیط کارسواالت راهنمای ارزیابی عوام

 کدام یک از اجزاء ارگونومی را به خطای خلیانان نسبت دارده اند؟ -1

 کالن-نرم افزار         د-محیطی        ج -سخت افزار           ب-الف

 سامانه است؟ –در کدام جزء از علم ارگونومی هدف بهینه سازی کارکرد تعامل انسان -2

 کالن-نرم افزار         د-محیطی        ج -ب سخت افزار          -الف

 ؟نیست عضالنی –کدامیک از موارد زیر جزء علل اصلی اختالالت اسکلتی  -4

 عوامل روانی -عوامل شیمیایی           د -عوامل ریخت شناسی        ج -عوامل بیومکانیکی       ب-الف

 به کدام مورد تعلق می گیرد؟ 2امتیاز  RULAبرای محاسبه امتیاز نیروی اعمال شده در روش -9

 کیلوگرم نیروی تکراری 10تا  2 -کیلوگرم یا بیشتر نیروی استاتیک                                          ب 10-الف

 نیروی ناگهانی با تجمیع سرعتی -کیلوگرم و به صورت منقطع                د 2نیروی اعمال شده کمتر از  -ج

 چه سطحی از اولویت اقدام اصالحی را شامل می شود؟ 6و  5امتیاز نهایی  RULA در روش-11

 4سطح-د        3سطح-ج          2سطح-ب        1سطح -الف

 به ترتیب کدام مورد است؟ REBAروش Bو Aمجموع پوسچر ترکیبی در جداول گروه  -14

 30و  60 -د       36و  60 -ج          30و  36 -ب           60و  30 -الف

 در چه حالتی است؟ REBAبیشترین امتیاز تنه در روش  -15



 درجه 60خمش بیش از  -درجه           د 20کشش بیش از  -درجه         ج 20-0خمش  -وضعیت تنه مستقیم           ب-الف

 انی اعمال شود چه امتیازی تعلق می گیرد؟کیلوگرم باشد و نیرو به طور ناگه 10اگر مقدار اعمال نیرو بیش از   REBAدر روش  -16

 0-د                     1-ج                    2-ب                      3-الف

 باشد به ترتیب سطح خطر و ضرورت اقدام و زمان آن کدام است؟ 10تا  8امتیاز نهایی عددی بین   REBAاگر در رئش  -17

 شاید ضروری -پایین -ضروری              د -متوسط  -هرچه زودتر          ج –باال  -آنی            ب-بسیار باال-الف

 کدامیک از روش های زیر برای ارزیابی مشاغل نشسته و ساکن مناسب تر است؟ -18

 QEC-د        NIOSH-ج          REBA-ب      RULA -الف

 ؟کدام روش به ارزیابی سریع معروف است -19

 QEC-د        NIOSH-ج          REBA-ب      RULA -الف

 پارامتر های ارزیابی در چه وضعیتی ثبت می شوند؟ QECدر روش  -20

 در هر سه وضعیت -در بدترین وضعیت      د–در بهترین وضعیت         ج  -در وضعیت میانه          ب-الف

 چه حالتی از کمر را بیان می کند؟ A2سطح  QECدر روش -21

 خارج از حالت طبیعی و خمش و پیچش متوسط    -یعی و عدم مشاهده انحراف قابل توجه                              بطب-الف

 هیچکدام -شدیدا خارج از حالت طبیعی و پیچش و خمش شدید              د -ج

 برای ثبت حرکت کدام عضو بکار می رود؟Gنماد  QECدر روش  -22

 بازو -شانه      د -مچ دست            ج-ب گردن              -الف

 کدام ریسک فاکتور در هر چهار ناحیه مطرح است؟ QECدر نواحی چهارگانه مورد نظر روش  -23

 تعداد حرکت ها-وزن بار          د–پوسچر        ج  -مدت زمان مواجهه      ب -الف

 ر می دهد ؟در چه موردی اطالعات به مشاهده گ ROSAدر روش  Bبخش  -25

 صفحه کلید -موس         د -مانیتور             ج -صندلی       ب -الف

 

 از ویژگی های فردی کدام ویژگی زیر باعث افزایش احتمال وقوع آسیب های اسکلتی و عضالنی می شود؟ -29

 لباس های تنگ و چسپان -د        بزرگ بودن چثه     -از نظر جنسیتی مرد بودن        ج-وزن منطبق به قد          ب -الف

 پوسچر بدن از ویژگی های کدامیک از اجزای حمل بار است؟-30

 هیچکدام-نوع و ماهیت کار      د-محیط       ج -کارگر     ب-الف

 ؟ نیست کدامیک از روش های زیر ویژه ارزیابی حمل بار  -31

 NIOSH -د         OSHA-ج         WISHA -ب          HSE-الف

سانتی متر در جلو بدن و در ارتفاع کمر تا شانه بلند کند . در  25کیلوگرم را از ناحیه ای با فاصله بیش از  15اگر کارگری باری به وزن  -32

 مرحله اول ارزیابی در چهارچوب مربوطه چه عددی نوشته می شود؟

   13.77 -د            18 -ج           25 -ب              15 -الف

 ؟نیستخطوط کج و پررنگ در جداول اسنوک نمایانگر کدامیک از موارد زیر -33

 ساعته  8مقادیر کمتر از معیارهای فیزیولوژیکی  -احتمال خستگی جسمانی                                      ب -الف

 رف انرژی از توانایی فیزیکی فرد         پیشی گرفتن میزان مص -پیشی گرفتن میزان مصرف انرژی از حدود مجاز         د -ج



 ارتفاع اعمال نیرو در هنگام کشیدن بار در مقادیر مجاز جداول اسنوک چه عددی است؟-34

 هرسه مورد-د           144 -ج          95 -ب         64-الف

 ی شود؟در تعیین درصد جمعیت مربوطه در ارزیابی حمل بار توصیه نم 50چرا درصدهای زیر  -35

 معموال مقادیری ذکر نشده -قابل محاسبه نیست     د–تامین کننده الزامات ارگونومیک نیست     ج  -قابل دستیابی نیست      ب -الف

 در چه صورتی فرد می تواند بدون خستگی مدت زیادی به کار ادامه دهد؟  -36

 میزان کار نصف توان هوازی باشد  -ب میزان کار برابر توان هوازی باشد                        -الف

 درصد توان هوازی باشد 50میزان کار باالتر از  -درصد توان  هوازی باشد     د 40میزان کارکمتر از  -ج

 اندازه گیری غیر مستقیم میزان کار بر چه پایه ای استوار است؟ -37

 هر سه مورد -میزان دفع دی اکسید کربن             د -ج  میزان جذب اکسیژن             -ثبت پیوسته ضربان قلب       ب-الف

 برسد شدت کار در چه دسته ای قرار می گیرد؟ 5/7تا  5به عدد  130تا  110اگر میزان مصرف انرژی در ضربان -38

 کار فوق العاده سنگین-کار خیلی سنگین       د -کار سنگین      ج-کار متوسط        ب-الف

 کیلوکالری در دقیقه مصرف انرژی دارد؟ 10فعالیت های کاری زیر بیش از کدامیک از  – 39

 ماهیگیری -ساختمان سازی          د -کشاورزی             ج -کارهای خانه           ب -الف

 

 ابتدا چه پارامتری اندازه گیری می شود؟ PWCدر روش ارزیابی بار کار جسمانی برای محاسبه  -40

 نیروی وارده بر فرد -حداکثر ظرفیت هوازی         د -میزان مصرف اکسیژن فرد    ج -ف انرژی    بمیزان مصر -الف

 کدامیک از شیوه های کاهش مصرف انرژی در فعالیت های شغلی است؟ -41

 ردهمه موا -در نظر گرفتن وقفه های استراحت    د -مکانیزه کردن فرایند      ج-ب       خودکار کردن فرایند-الف

و  115ساله در یک کارگاه تولیدی مشغول به کار است.اگر متوسط ضربان قلب او در طول یک شیفت کار برابر  30فرض کنید کارگری -43

 باشد میزان حداکثر مجاز ضربان قلب در طول یک شیفت برای او چه عددی است . و چه قضاوتی در بار او می کنید ؟ 80هنگام استراحت 

 کار برای او سنگین است 143.3-ای ائ سنگین نیست           بکار بر 143.3-الف

 کار برای او سنگین است 190-کار برای او سنگین نیست                 د 190 -ج

ساعنه بر اساس روش  8کیلوکالری بر دقیقه باشد ، زمان استراحت در طول یک شیفت کار  6اگر میزان مصرف انرژی هنگام کار  -44

Edholmاست؟ چقدر 

 15 -د        200.5 -ج           213 -ب         195.5-الف

 براساس چرحه سیرکادین دمای دهانی در چه ساعاتی از روز بیشترین و کمترین است  ؟ -45

 بامداد بیشترین 4بعداز ظهر کمترین و ساعت  6ساعت  -بامداد بیشترین           ب 4بعداز ظهر کمترین و ساعت  4ساعت -الف

 بامداد بیشترین 6بعداز ظهر کمترین و ساعت  4ساعت  -بامداد کمترین            د 4بعداز ظهر بیشترین و ساعت  4ساعت  -ج

 پدیده بامدادگرایی در چه رده سنی شیوع بیشتری دارد؟ -46

 کودکی-سالمندی            د -میانسالی    ج -نوجوانی        ب -الف

 ر تطابق نوبت کاری مشکل ایجاد می کند؟کدامیک از عوامل زیر د-47

 بیماری صرع -داشتن شغل دوم         د-بامدادگرایی          ج -سال     ب 40سن کمتر از –الف 

 فاصله صفحه مانیتور تا چشمان چه مقدار باید باشد؟ -50



           سانتی متر 20تا  10 -سانتی متر      د 165تا  140-سانتی متر            ب 60تا  30 -سانتی متر          ب 110تا  94-الف 

 سواالت راهنمای اندازه گیری و ارزیابی پرتوها در محیط کار

 پرتو چیست؟ -1

 شکلی از انرژی است که به صورت موج یا ذره در محیط مادی منتشر می شود -الف

 شکلی از انرژی است که به صورت موج یا ذره در خالء منتشر می شود -ب

 شکلی از انرژی است که به صورت موج در محیط مادی منتشر می شود -ج

 شکلی از انرژی است که به صورت موج یا ذره در خالء یا در محیط مادی منتشر می شود -د

 کدامیک از موارد زیر باعث تهییج اتم می شود؟-3

 قرمز نوری مادون پرتوهای -فرکانسی    د رادیو ایپرتوه -فرابنفش   ج و مریی نوری نور پرتوهای -مایکروویو    ب پرتوهای -الف

 پرتو الکترو مغناطیس فرابنفش جزء کدام دسته از پرتو هاست و در چه طول موجی منتشر می شود؟ -4

 نانومتر     800تا  400از غیریونس -نانومتر      د 800تا  400یونساز  -نانومتر      ب 400تا  100غیر یونساز ، -نانومتر      ب 400تا 100یونساز ،  -الف

 کدامیک از اشکال پرتو ماوراء بنفش قدرت نفوذ بیشتر در چشم و پوست دارد؟ -5

 هیچکدام -ناحیه نزدیک         د -ناحیه متوسط       ج -ناحیه دور             ب-الف

 شده و به زمین نمی رسد؟کدامیک از اشکال پرتو ماوراء بنفش طبیعی صد در صد توسط اکسیژن و الیه ازن جذب -7

 همه اشکال -د        C-ج       B-ب            A -الف

 بیشترین میزان دریافت روزانه پرتو فرابنفش خورشید در چه اوقاتی از روز است و در سایه تا چند درصد کاهش پیدا می کند؟-8

 سی درصد -14الی  10-پنجاه درصد    د 16 الی 12-پنجاه درصد    ج– 14الی  10-سی درصد          ب– 16الی  12-الف

 کدامیک از اشکال پرتو فرا بنفش باعث بیماری ناخنک چشم می شود؟-10 

 هیچکدام -د        C-ج       B-ب            A -الف

 کدامیک از انواع سرطان پوست ناشی از ماوراء بنفش خطرناکتر است؟-11

 هر سه مورد -سلول های فلسی     د -جسلول های بازل       -مالنوما      ب-الف

ساعت مشغول به کار  2وات بر متر مربع باشد و کارگر در طول روز به مدت  0.2اگر شدت پرتو فرابنفش در سطح میز کار برابر -12

 باشد ، دوز مواجهه وی چه میزان است؟

 ژول بر متر مربع         144-بر متر مربع        د ژول 40-ژول بر متر مربع        ج 0.4-ژول بر متر مربع        ب 1440-الف 



 برای اندازه گیری مواجهه کارگر با انواع پرتو های فرابنفش دستگاه سنجش در چه مکانی قرار می گیرد؟ -13

 در ایستگاه کاری نزدیک سطح بدن-بیرون ایستگاه کاری و روبه به منبع              ب-الف

 در ایستگاه کاری با فاصله زیاد از بدن -تابش به چشم           د در ایستگاه کاری در مسیر-ج

 حفاظت دهی فرابنفش این لباس چه میزان است؟ 4/3الی 5آن  UVباشد و درصد جذب  29الی  20لباس  UPFاگر فاکتور  -14

 خیلی باال-باال         د -متوسط      ج -ضعیف         ب -الف

 توصیه شده است؟  UPFپرتو های فرابنفش جوشکاری لباس با چه  در خصوص مواجهه پوستی با -15

 50 -د          49الی  30-ج               29الی 20 -ب        19الی  10 -الف

 اندام هدف پرتو مادون قرمز کدام است؟ -16

 الف و ب -سیستم ایمنی بدن           د -چشم              ج -پوست            ب -الف

 برای اندازه گیری مواجهه کارگر با پرتو های مادون قرمز دستگاه سنجش در چه مکانی قرار می گیرد؟ -17

 در ایستگاه کاری نزدیک سطح بدن و فتوسل رو به منبع-بیرون ایستگاه کاری و فتوسل روبه به منبع              ب-الف

 در ایستگاه کاری با فاصله از بدن و فتوسل رو به منبع -ددر ایستگاه کاری در مسیر تابش به چشم                   -ج

 رنگ های آلومینیومی تا چند درصد بازتاب اشعه مادون قرمز دارند؟ -18

 65-د         75 -ج        85 -ب        95-الف

 طبق قاعده سرانگشتی محدوده شروع میدان دور چند برابر طول موج ساطع شده است ؟ -22

 برابر 10-برابر              د 7-برابر                      ج 5 -ب            برابر  3 -الف

 حدود مجاز مواجهه با پرتو های مایکروویو و رادیوفرکانسی بر چه مبنایی است؟ -23

 تغیرات کلسیم-اثر حرارتی        د-اثر غیر حرارتی        ج -ب            DNAاثر بر –الف 

 عنصر در مواجهه با پرتو های مایکروویو و رادیوفرکانسی دچار تغییر می شود ؟ معموال کدام -24

 فلوئور-ید          د -کلسیم            ج -سدیم          ب -الف

 اندازه گیری موضعی پرتو های مایکروویو و رادیوفرکانسی به چه منظوری انجام می شود؟ -25

 الف و ب -توزیع انتشار امواج       د -تعیین میزان مواجهه فردی      ج-تعیین نشت امواج از منابع            ب -الف

 در اندازه گیری موضعی به منظور ارزیابی مواجهه فردی پروب دستگاه به چه فاصله ای از بدن کارگر قرار می گیرد؟ -26

 سانتی متر  75 -سانتی متر       د 50 -ج       سانتی متر 20 -سانتی متر        ب5-الف

 در اندازه گیری موضعی به منظور ارزیابی نشت دستگاه پروب دستگاه به چه فاصله ای از درب دستگاه قرار می گیرد؟ -27

 سانتی متر  75 -سانتی متر       د 50 -سانتی متر        ج20 -سانتی متر        ب5-الف

 اه اندازه گیری از سطوح بازتاب کننده می بایست حداقل چقدر باشد؟فاصله پروب دستگ -28

 سانتی متر  75 -سانتی متر       د 50 -سانتی متر        ج20 -سانتی متر        ب5-الف

 100در روش محیطی اندازه گیری پرتو های مایکروویو و رادیوفرکانسی ابعاد ایستگاههای سنجش برای محیط های باالتر از  -29

 مربع چه میزان است؟



 2در3-د        2در  2-ج          1در1 -ب         2در1-الف

 در اندازه گیری میدان های الکترومغناطیس دوره زمانی جهت تعیین میزان مواجهه شغلی چند دقیقه است؟-30

 نه روز یک دهم شبا -دقیقه           د 6 -یک ثانیه           ج -دقیقه          ب 3یا 1 -الف

اولین نقطه اندازه گیری از سطح زمین را چه عددی  95.1Cبرای تعیین شدت میانگین فضایی امواج الکترومغناطیس استاندارد -31

 توصیه کرده است؟

 متر از سطح2-متر از سطح        د1 -متر از سطح         ج 0.5 -متر از سطح          ب 0.2 -الف

 ی القایی مبد ل های نوع حلقه ای برای چه قسمتی از بدن کاربرد دارند؟در انداره گیری جریان ها -32

 الف و ج -ساق پا          د -کف پا         ج -قوزک پا        ب -الف

 کیلوهرتز منتشر می کند؟ 30الی  20کدامیک معمال میدان های الکترومغناطیس را در محدوده فرکانسی -33

 هیچکدام -منبع الکتریکی نمایشگر    د -کویل های بازتابی افقی       ج -ب     مدار الکترونیکی داخلی    -الف

 در اندازه گیری میدان الکتریکی با فرکانس فوق العاده پایین خطوط میدان از چه جهتی می بایست به صفخات تابیده شود؟-34

 هردو صفحه موازی با افق      د از باالی صفحات موازی با افق   ازمیان -از صفحه پایین به باال        ج-از صفحه باال به پایین    ب-الف

 در اندازه گیری با پروب های حلقه ای جهت دار ، حلقه پروب در چه جهتی قرار می گیرد؟ -35

 هم راستا با جهت حلق -هرجهتی می توان تابش نمود     د-عمود بر خطوط میدان        ج-موازی با خطوط میدان       ب-الف

 در مواجهه شغلی عادی مقدار میدان مغناطیسی پایا برای تمام بدن از چه مقدار نباید در یک روز تجاوز نماید؟  -36

 میلی تسال 60-میلی تسال           د6000 -میلی تسال            ج 600 -میلی تسال           ب20-الف

 لیزر از کدام منبع پرتوی تولید و ساطع می شود؟-37

 هرسه مورد -مادون قرمز        د-مرئی         ج -رابنفش           بف-الف

 کدامیک از مشخصات اختصاصی پرتو لیزر است؟-38

 همه موارد-همدوسی         د-هم راستایی         ج-تک رنگ بودن          ب-الف

 کدام کالس لیزر خطرناکتر است؟ – 39

 b3کالس-د          a3کالس -ج          3کالس  -ب       4کالس -الف

 کدامیک از وسایل زیر برای سنجش انرژی خروجی پرتو لیزر کاربرد دارد؟-40

 گرماسنج بالستیک            -بولومتر       د -کالری سنج           ج -ترموکوپل            ب-الف

 کدامیک از پرتو های زیر غیر مستقیم یونسازی می کند؟ -41

 یون های سنگین -گاما           د -پروتون          ج-ب    آلفا      -الف

 کدامیک از ذرات زیر خطر پرتوگیری خارجی ندارد؟ -42

 هرسه مورد -نوترون           د-بتا            ج -آلفا           ب-الف

 کدامیک از موارد زیر در تخمین خطرات واقعی پرتوهای یونساز نقش دراد؟ -44

 هر سه مورد -حساسیت بافت         د -اثرات بیولوژیک نسبی پرتو       ب-ب             دز پرتو-الف



 سیورت واحد بیان کدامیک از کمیت های زیر است؟ -45

 دز جذبی پرتو-پرتوگیری         د-دز معادل جذبی         ج-پرتوزایی           ب-الف

 ریب وزنی را دارد؟در مواجهه با پرتو ها کدام بافت بیشترین ض -46

 ریه -گناد          د-کولون           ج  -مغز استخوان         ب-الف

 کدامیک دراری بستر آشکار ساز گازی است؟ -47

 دزیمتر ترمولومینسانس-دزیمتر شیمیایی      د-شمارشگر سنتیالسیون           ج -شمارشگر گایگر مولر            ب-الف

 ای کدامیک از مواد زیر بیشترین کاربرد را در آشکار ساز ها دارد؟در پزشکی هسته  -48

 یدور سدیم -سولفید روی           د -نفتالین          ج -آنتراسن           ب -الف

 کدامیک از فیلتر های زیر توان تفکیک بتای کم انرژی از بتای پر انرژی را دارد؟ -50

 فیلتر آلومینیوم-فیلتر پالستیکی نازک       د -پالستیکی ضخیم         جفیلتر -پنجره باز             ب -الف

 سواالت راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار

 نور با برخورد به کدامیک از سلول های گیرنده چشم دریافت می شود؟ -1

 مردمک-شبکیه         د-عدسی        ج -عنبیه           ب-الف

 یک از موارد زیر جزء مولفه های کمی روشنایی نیستکدام-2

 تنظیم ضریب بازتابش سطوح-کنترل درخشندگی            د-شدت روشنایی          ج-طراحی مناسب محیط      ب-الف

 کدامیک در اثر خاصیت ذره ای نور اتفاق می افتد؟-3

 فتوالکتریک -د  بازتابش            -تفرق           ج -انتشار        ب -الف

 کدامیک از موارد زیر جزء رفتارهای نور است؟ -5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  هرسه مورد                                                                                                                     -شکست         د -پراکندگی          ج -بازتابش         ب-الف

 کدامیک از موارد زیر صحیح است. -6

 ضریب کم بازتاب سطوح در محیط مسقف توزیع روشنایی را مطلوب می کند-الف

 یکنواخت روشنایی می شودوجود سطوح براق و سیقلی باعث توزیع -ب

 ضریب بازتابش پایین سطوح باعث هدر رفت انرژی می شود. -ج



 هر سه مورد   -د

 کدام مورد صحیح است؟-7

 امواج نوری در برخورد با ذراتی که کوچکتر از طول موج ذرات محیط هستند تغیر جهت می دهند-الف

 برخورد پرتوهای نوری به لبه اشیاء باعث تفرق می شود-ب

 پرتوهای نوری خاصیت واگرایی ندارند-ج

 هر سه مورد -د

 واحد شار نوری منبع در مقیاس رویتی کدام است؟-9

 استرادیان -وات          د -لومن           د -کاندال        ب-الف

 با محدود کردن زوایای تابش نور بهره گیری از توان نوری چگونه خواهد بود؟-10

 ابتدا بدون تاثیر و سپس اثر کاهشی دارد                                 -کاهش می یابد         د -تاثیری ندارد         ج -ب    افزایش می یابد     -الف

 لومن باشد ، شدت نور آن برابر چند شمع استاندارد می باشد؟ 500اگر یک منبع روشنایی نقطه ای با تابش کروی دارای توان -11

 کاندال 39.77-کاندال        د 79.55-کاندال          ج 159.55-ب       کاندال 6285 -الف

لومن توسط یک سطح محدود کننده در یک چهارم کره تابش نماید در این حالت 500اگر یک منبع الکتریکی با توان نوری  -12

 توان تابشی آن چند کاندال خواهد بود؟

 کاندال 39.77-کاندال        د 79.55-ج      کاندال     159.55-کاندال       ب 6285 -الف

 شمع استاندارد باشد ، شار نور کلی آن چند لومن است؟ 75اگر شدت نور یک منبع با تابش کروی معادل  -13

 کاندال         39.77-کاندال             د 79.55-لومن           ج 1257 -لومن                  ب 942.75-الف

لوکس باشد  420برابر  0.75یکه شدت روشنایی یک سطح فلزی از جنس ورق آلومینیوم با ضریب انعکاس در صورت -16

 درخشندگی سطح چقدر است؟

 فوت کندل 22.18-لومن بر وات         د100-کاندال بر متر بع        ج 100.3-لوکس          ب 66.88-الف

 ؟نداردباط مستقیم ضریب بهره نوری به کدام یک از موارد زیر ارت -17

 هر سه مورد -توان الکتریکی منبع              د -شار نوری منبع          ج -ضریب بازتابش نور سطح            ب-الف

 در میان المپ های موجود در بازار کمترین ضریب بهره نوری مربوط به کدام دسته از المپ هاست؟ -18

 المپ های رشته ای -المپ های فلورسنت         د -ج        LEDالمپ های  -المپ های دیودی               ب -الف

در صورتیکه تابش روشنایی روی سطح افقی مد نظر باشد و تابش با زاویه نسبت به خط عمود بر سطح انجام گردد ، شدت  -19

 زیر نیست؟روشنایی در هر نقطه روی سطح افق  تابع کدامیک از موارد 

 کسینوس زاویه تابش -فاصله موثر منبع تا نقطه           ج سینوس زاویه نابش       د -ع           بشدت نور منب-الف



 کدامیک از قسمت های چشم به نور حساس بوده و نقش تنظیم مردمک را در مقابل نور بر عهده دارد؟ -20

 عنبیه -قرنیه               ج عدسی               د -صلبیه        ب-الف

 افزایش نور آبی چه تاثیری بر فرایند بیولوژیک بدن دارد؟ -21

 باعث خواب آلودگی می شود     -باعث کاهش ترشح مالتونین می شود                                ب-الف

 هر سه مورد -باعث کاهش تمرکز می شود                                               د -ج 

 موارد زیر در رویت اشیاء نقش اساسی دارد؟ کدامیک از -22

 هر سه مورد -شدت روشنایی       د -سن مشاهده گر            ج-اندازه شئ               ب-الف

 

 تخیل حرارت و مسافت برای رنگ سبز کدام است؟  -24

 سرد و خیلی نزدیک     -د    خیلی گرم و نزدیک         -گرم و دور        ج -خیلی سرد و دور             ب-الف

 متر کدام دسته از المپ ها مناسب هستند؟ 6برای ارتفاع بیش از  -25

 المپ های رشته ای -المپ های با فشار گاز پایین      د -المپ های با فشار گاز باال        ج -المپ های فلورسنت       ب -الف

 کدام دسنه از المپ ها طول عمر بیشتری دارند؟ -26

 بخار جیوه -دیودی           د -رشته ای          ج -فلورسنت           ب -الف

 چراغ های خطی برای استفاده کدام نوع المپ طراحی شده اند؟-27

 فلورسنت سنتی                -گازی بخار جیوه        ج فلورسنت فشرده        د-التهابی        ب-الف

 فاع بلند چراغ با چه منحنی قطبی مناسب است؟برای مکان هایی با ارت -28

 منحنی قطبی متوسط -منحنی قطبی باریک      د -منحنی قطبی یکنواخت       ج-منحنی قطبی وسیع       ب-الف

 درج شده است مفهوم آن چیست؟ 64چراغی عدد IPبعد از کد  -29

 ح آب از هر سمتحفاظت کامل در مقابل ورود گردو غبار و حفاظت در مقابل ترش -الف

 حفاظت در مقابل اشیاء صلب خارج و حفاظت در مقابل بارش باران-ب

 حفاظت در مقابل ورود گردو غبار و حفاظت در مقابل بارش باران-ج

 حفاظت در مقابل اجسام با صلب داخلی و حفاظت در مقابل قطرات آب -د

 نایی چه نقشی دارد؟ضریب بهره روشنایی سامانه ، در طراحی و نگهداری سیستم روش-30

 همواره به عنوان ضریب توسعه دهنده طراحی مداخله دارد-الف

 همواره به عنوان ضریب محدود کننده طراحی مداخله دارد   -ب

 برای اثر افت در ابتدای دوره نگهداری سامانه روشنایی استفاده می شود-ج

 ه می شودبرای اثر افت در پایان دوره نگهداری سامانه روشنایی استفاد-د

 شدت روشنایی عمومی داخلی مکان های شغلی از چه عددی نباید کمتر باشد؟ -31

 لوکس 10 -لوکس         د 50-لوکس         ج 75 -لوکس          ب 150-الف



 متر استفاده از کدامیک از منابع زیر مجاز نمی باشد؟ 4برای اماکن با ارتفاع کمتر از  -32

 همه موارد -منابع نقطه ای        د -منابع سطحی      ج -ب  منابع خطی         -الف

 

 برای مشاعل اداری و مشاغلی که نیازمند به دید کامل رنگ است شاخص تجلی رنگ از چه عددی کمتر نباشد؟-33

 10-د         30 -ح              80 -ب             50 -الف

 رای محیط های با خطر باال به صورت موقت از چه میزانی نباید کمتر باشد؟روشنایی اضطراری مربوط به زمان های خاص ب-34

 لوکس100-لوکس           د 75 -لوکس           ج 50 -لوکس         ب 20-الف

 بیشترین ضریب بازتابش سطوح می بایست مربوط به کدام سطح باشد؟ -35

 سقف -د دیوارها          ج کف       -پنجره ها          ب -الف

36-  TLLF چیست؟ 

 مجموع شار نوری -مجموع افت های روشنایی       د -ضریب بهره نوری چراغ        ج -ضریب بهره سامانه روشنایی      ب-الف

 کدام چراغ بهتر است؟  CUاز نظر  -37

 افت کوچکتری داشته باشد    فاکتور -فاکتور افت بزرگتری داشته باشد                                          ب-الف

 شار نوری کمتری داشته باشد -بهره نوری کمتری راشته باشد                                                د -ج

لوکس نیاز است ، اگر از چراغ  300متر  میانگین شدت روشنایی  8متر و ارتفاع جانبی  80در30برای یک کارگاه تولیدی با ابعاد -38

باشد تعداد چراغ های مورد نیاز چند دستگاه  0.61به میزان  TLLFو  0.58به میزان  CUوات استفاده شود و  250بخار جیوه های 

 است؟

 212-د          187 -ج          140-ب         59-الف

 متوسط سالیانه ارزش پنجره های شمالی به پنجره های جنوبی چه عددی است؟ – 39

 یک چهارم است -یک سوم است          د -نصف است             ج -ب         برابر است   -الف

 دقت دستگاههای اندازه گیری روشنایی برای اندازه گیری دقیق می بایست در چه حدی باشد؟ -40

 هیچکدام -د        1-ج          0.1-و باالتر          ب 0.01-الف

 ندازه گیری دقت اندازه گیری کاهش کمتری دارد؟در چه بخشی از یک سلکتور دستگاه ا -41

 هر سه مورد -د            1X -ج            10X-ب       100X-الف

 برای اندازه گیری شدت روشنایی محیطی فتوسل دستگاه چکونه قرار می کیرد؟ -42

 ح کار به صورت افقیدر ارتفاع عمومی سط -روی سطح بدون ایجاد سایه یا نیم سایه مزاحم          ب -الف

 در ارتفاع سطح کار و درجهت تابش منبع نوری -در ارتفاع سطح کار به صورت عمودی                       د -ج

 دستگاه اندازه گیری کننده ضریب بازتابش نور چه نام دارد ؟-43

 رومتراسپکت -فتومتر           ج لوکس متر                 د -رفلکتومتر         ب-الف

 برای اماکن شغلی و صنعتی الزم است اندازه گیری در چه موقعی از شبانه روز انجام شود؟ -44



 در شب -در میانه روز        د -قبل از غروب خورشید           ج -بعد از طلوع آفتاب         ب-الف

 لگویی چند ایستگاه سنجش تعریف شده است  ؟اگر در سالن یا اتاق فقط یک منبع نقطه ای روشنایی موجود باشد در روش ا -45

                                                                                                                                                                                      ایستگاه                                                                                                                       4 -ایستگاه       د 3 -ایستگاه          ج 2 -یک ایستگاه          ب-الف

ویی چند در صورتیکه در یک مکان با عرض کم یک ردیف چراغ خطی فلورسنت متصل به هم موجود باشد ، در روش الگ -46

 ایستگاه سنجش کفایت می کند؟

 ایستگاه 12-ایستگاه           د 10 -ایستگاه          ج 8 -ایسنگاه       ب 4 -الف

در روش های  الگویی سنجش روشنایی بدون محدودیت مسافت حداکثر تعداد ایستگاههای مورد نیاز جهت سنجش چه تعداد  -47

 است؟

 36 -د          24-ج           18 -ب            12-الف 

در کدامیک از روش های زیر نتایج سنجش روشنایی در ایستگاه هایی که محل استقرار کارگران است ، بیش از دو برابر سایر  -48

 ایستگاه ها در نظر گرفته می شود؟

 گروه ششم روش الگویی -دگروه چهارم روش الگویی       -گروه اول روش الگویی      ج -روش شبکه ای        ب –الف  

 مناسب نیست؟لوکس متر هایی که فتوسل روی آنها نصب است برای اندازه گیری کدام نوع روشنایی -49

 روشنایی راهروها -روشنایی موضعی      د -روشنایی عمومی          ج -روشنایی معابر            ب -الف

 ندازه گیری می کنند؟روی سطح پایانه های تصویری کدام پارامتر را ا -50

 روشنایی طبیعی -روشنایی عمومی      د -روشنایی موضعی         ب -الف درخشندگی            ب

 

 فرمول های مورد نیاز

 
 

 

 سواالت راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار

 مهمترین رکن برنامه حفاظت شنوایی کدام است؟ -1



 کنترل محیطی صدا-ا و ارزیابی مواجهه کارگران                     ببررسی صد-الف

 معاینات پزشکی-استفاده موثر از تجهیزات حفاظت فردی                          د-ج

 در اجسام نرم و متخلل رابطه بین بازتاب و جذب صوت چگونه است؟-2

 رابطه معنی داری ندارند -جذب بیشتر و بازتاب کمتر است       د -برابر است     ج -بازتاب بیشتر و جذب کمتر      ب-الف

 تداخل های ویرانگر امواج صوتی چگونه ایجاد می شود؟-3

 بر هم کنش امواج با فاز های متقابل-در اثر جمع شدن دامنه های هم فاز               ب-الف

 ر اثر تشدید صداد–در اثر تقابل تداخل های سازنده                       د -ج

 مکالمه جزء کدام دسته از اصوات است؟ -4

 هرسه مورد-صوت مختلط دوره ای       د-صوت مختلط غیردوره ای         ج -صوت ساده        ب–الف 

 کدامیک از اصوات زیر با باند باریک هستند؟ -5

 زنگ اخبار-آسیاب        د -فن       ج-موتورهای درون سوز     ب-الف

 در آنالیز فرکانس یک اکتاو باند فرکانس حد باال چند برابر حد پایین است؟-6

 برابر 8-برابر      د6-برابر        ج 4-برابر        ب 2-الف

 کدامیک از موارد زیر جزء کمیات فیزیکی صوت است ؟-7

 هر سه مورد -تراز فشار       د -توان صوت      ج -تراز شدت       ب -الف

 وت در میدان های آزاد با دو برابر شدن فاصله چه تغییری می کند؟شدت ص-8

 یک هشتم کاهش می یابد-یک چهارم کاهش می یابد        د-نصف می شود       ج-تغییر نمی کند        ب-الف

 کدامیک از کمیت های زیر مربوط به دریافت کننده است؟-9 

 توان صوت -تراز شدت صوت        د -ج  تراز توان صوت     -تراز فشار صوت       ب-الف

 وات بر متر مربع افزایش یابد تراز شدت آن چند دسی بل افزایش می یابد؟ 20وات بر متر مربع به  10اگر شدت صوت منبعی از -10

 دسی بل 12 -دسی بل         د9 -دسی بل         ج3-دسی بل          ب 2-الف

 یک نقطه تراز فشار صوت چقدر افزایش می یابد؟با دو برابر شدن فشار صوت در -11

 دسی بل 12 -دسی بل       د 9-دسی بل       ج 6-دسی بل          ب3-الف

 بیشترین تاثیری که دو منبع صوتی می توانند از نظر افزایش تراز فشار صوت بر هم داشته باشند چه زمانی است؟ -14



 باشد 19اختالف ترازها باالتر از -باشد  د 3اختالف ترازها  -الف تراز ها صفر باشد  جاخت -اختالف تراز دو منبع یک باشد   ب-الف

 شاخص سطوح بازتابشی چه نام دارد؟ -15

 شاخص بازتابی -شاخص جهت        د -شاخص مواجهه       ج -شاخص اثر     ب-الف

 محدودیت استفاده از میکروفن کریستالی چیست؟-17

 درجه سانتی گراد 10حساسیت به دمای کمتر از -طوبت                                     بحساسیت پایین به ر-الف

 حساسیت پایین به میدان های الکتریکی -حساسیت پایین به میدان های مغناطیسی                    ج -ج

 محدودیت استفاده از میکروفن های خازنی چیست؟ -18

 مقاوم به حرارت-ب                             حساسیت به رطوبت  هوا     -الف

 مقاوم در برابر میدان های الکتریکی -مقاوم در برابر میدان های مغناطیسی                    ج -ج

 آستانه شنوایی در چه فرکانس هایی باالتر است؟ -19

 هر سه مورد -کانس های بم          دفر -فرکانس های مرکزی                 ج -فرکانس های زیر         ب -الف

در کدامیک از شبکه های توزین فرکانسی مقدار نمایش داده شده دقیقا برابر با تراز واقعی فشار صوت بدون وزن دهی فرکانسی  -20

 است؟

 هر سه مورد -ج           Cب شبکه          Aشبکه -شبکه خطی           ب-الف

 آنالیز فرکانس در چه شبکه ای استفاده می شود؟ برای اهداف کنترل صدا از-21

 هر سه مورد -ج           Cب شبکه          Aشبکه -شبکه خطی           ب-الف

 منحنی توزین فرکانس در کدامیک از شبکه ها منطبق به منحنی درک شنوایی انسان است؟-22

 هر سه مورد -ج           Cب شبکه          Aشبکه -شبکه خطی           ب-الف

 

برای اندازه گیری تراز فشار صوت منابع متحرک یا اصوات متغییر با زمان و نوبتی از کدامیک از شبکه های سرعت دستگاه  -23

 استفاده می شود؟

  FAST-د         IMPULSE-ج         IMPACT -ب        SLOW -الف

 شتر است؟دقت اندازه گیری و قرائت در کدام نوع ترازسنج بی -24

 نقطه نوری  -دیجیتالی       د-عقربه ای       ج-نوری         ب-الف

 برای کالیبره کردن تراز سنج صدا چه سرعت ، شبکه و حالتی از تراز سنج باید انتخاب شود؟ -25

  SPL_rmsحالت  Aشبکه  SLOWسرعت  -ب                 SPL_maxحالت  Aشبکه   FASTسرعت -الف

 SPL_rmsحالت  Aشبکه  FASTسرعت  -د                   SPL_rmsحالت  cشبکه  SLOWسرعت  -ج

 تغییرات فشار هوا چه تاثیری بر کالیبراسیون خارجی دارد؟-26

 دسی بل موثر است  0.3حداقل به اندازه  -دسی بل موثر است              ب 0.3حداکثر به اندازه  -الف

 قابل محاسبه نیست             -د                                            تاثیری ندارد                -ج



 تراز سنج ها را به چند تیپ تقسیم می کند؟ ANSIموسسه استاندارد ملی آمریکا -27

 تیپ 5-تیپ           د 4-تیپ         ج3 -تیپ             ب2 -الف

 التر و خطای کمتری است؟کدام تیپ از ترازسنج ها دارای کیفیت با -28

 1تیپ-د         2تیپ -ج         3تیپ -ب        4الف تیپ

 کدام تیپ از تراز سنج ها به منظور اهداف بازرسی کاربرد دارد؟ -29

 1تیپ-د         2تیپ -ج         3تیپ -ب        4الف تیپ

 اولین مرحله از فرایند اندازه گیری و ارزیابی صدا کدام است؟-31

 جمع آوری اطالعات -شناخت استاندارد       د -انتخاب وسیله        ج -تعیین روش         ب-الف

 برخوردار نیست؟در کدام روش اندازه گیری محل های استقرا کارگران از اهمیت خاصی  -32

 ندازه گیری مواجهه کارگر با صدای یکنواختا -روش شبکه ای منظم                                                            ب -الف

 اندازه گیری مواجهه کارگر با صدای کوبه ای -اندازه گیری مواجهه کارگر با صدای متغیر به زمان                       د -ج

 در ارزیابی محیطی ارتفاع میکروفن در چه سطحی قرار می گیرد؟-33

 سانتی متر 110در وضعیت ایستاده  -ب                      سانتی متر         150در وضعیت نشسته -الف

 سانتی متر 150تا  110در وضعیت نشسته و ایستاده -سانتی متر          د 110تا  90در وضعیت نشسته و ایستاده -ج

 
 
 

 محدوده احتیاط صدا کدام است و با چه رنگی نمایش داده می شود؟ -34

 دسی بل با رنگ زرد 85تا  65بین -فید یا سبز                           بدسی بل با رنگ س 65کمتر از -الف

 دسی بل با رنگ قرمز 90باالتر از -دسی بل با رنگ قرمز                                د 85باالتر از -ج

 حد مجاز صدا برای فعالیت های دفتری چند دسی بل است؟ -35

 دسی بل 80-دسی بل              د 70-ل          جدسی ب 65-دسی بل          ب 60-الف

 پایه محاسبات دوزیمتری در ایران روی چند تنظیم می شود؟ -36

 دسی بل 5دسی بل و قاعده  85-دسی بل                         ب 3دسی بل و قاعده  85-الف

 دسی بل    5بل و قاعده دسی  90 -دسی بل                             د 3دسی بل و قاعده  90-ج

 کدام روش برای تعیین میزان صدا بدون استفاده از دستگاه و تجهیزات پیشنهاد می شود؟-37

 هر سه مورد-دوزیمتری           د-غربالگری صدا      ج-ارزیابی محیطی      ب-الف

 کدامیک از مشخصات ارتعاش است؟-38

 هرسه مورد -زمان تناوب        د-ج  دامنه جابجایی      -فرکانس           ب-الف

 معادالت ارتعاش معموال بر چه مبنایی بیان می شود؟ – 39

 توان ارتعاش -جرم مواد مرتعش         د-زمان تناوب       ج-دامنه یا یزرگی ارتعاش             ب-الف



 استفاده می شود؟ در مقاصد اندازه گیری به منظور تعیین مواجهه کارگر از کدام کمیت ارتعاش-40

 زمان -شتاب          د -فرکانس        ج -سرعت        ب-الف

 پدیده تشدید در بدن در چه موقعی رخ می دهد؟-41

 فرکانس نیروی محرکه به فرکانس بحرانی برسد -مواجهه با ارتعاش تمام بدن اتفاق بیفتد                  ب-الف

 ب وج -شدید برسد      دفرکانس نیروی محرکه به فرکانس ت -ج

 دامنه فرکانس بحرانی شکم کدام است؟-42

 هرتز   20-90-هرتز      د  4-8-هرتز       ج 1500-هرتز        ب 1-80-الف

 ازچه قسمتی شروع و به چه قسمتی ختم می شود؟ xدر ارتعاش وارده به بدن جهت -43

 از دست به دست -از پا به سر      د-از پشت به سینه       ج -از شانه به شانه       ب-الف

 از چه قسمتی شروع و به چه قسمتی ختم می شود؟ zدر ارتعاش دست و بازو جهت  -44

 از کف به پشت دست  -از نوک انگشتان به سمت بازو                        ب-الف

 از بازو به سمت پشت دست -از انگشت کوچک به سمت شصت                  د-ج

 اعتبار ندارد؟کدامیک از موارد زیر در مطالعه ارتعاش انسانی  -45

 شتاب معادل -شتاب موثر      د -شتاب متوسط       ج -شتاب پیک         ب-الف

 مهمترین تراز مورد استفاده در مباحث مربوط به جنبه های بهداشتی کدامیک است؟ -46

 تراز شتاب ارتعاش -تراز سرعت ارتعاش      د -اش     جتراز فشار ارتع -تراز توان ارتعاش         ب-الف

 رابطه بین فاکتور قله و آسیب رسانی چگونه است؟ -47

 هرچه کوچکتر باشد اثر صدمه رسانی بیشتر است -هرچه بزرگتر باشد اثر صدمه رسانی بیشتر است             ب-الف

 حد باالی آن بی تاثیر است -د            ارتباط معنی داری وجود ندارد                       -ج

 بخش اصلی دستگاه ارتعاش سنج شامل کدام یک از موارد زیر است؟ -48

 هرسه مورد -نمایشگر         د -پردازشگر       ج -دریافت کننده     ب-الف

 فیلتر تشدید در کدام بخش ارتعاش سنج کاربرد دارد؟ -49

 شتاب سنج -نمایشگر        د -فت کننده            جدریا -پردازشگر           ب -الف

 اگر فرد در حالت نشسته فعالیت کند برای اندازه گیری ارتعاش وارده به بدن شتاب سنج در چه محلی قرار می گیرد؟ -50

 ب می شود   به تکیه گاه نص -روی زمین نصب می شود                                                         ب -الف

 هر سه مورد-روی صندلی قرار می گیرد و فرد روی آن می نشیند                      د-ج 

 کتاب حدود مجاز تماس شغلیآزمون سواالت 

 

 کدامیک از موارد زیر جزء مستندات قانونی مربوط به تدوین کتاب حدودمجاز تماس شغلی نیست-1



      قانون کار   92ماده -ب                            قانون کار    32ماده  -الف

 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت 1ماده-د                             قانون کار     85ماده  -ج 

 حدود مجاز مواجهه شغلی برای کدامیک کاربرد ندارد-2

جهت –جهت ارزیابی مخاطرات محیط کار              ج -بهداشت حرفه ای            ب  جهت استفاده کارسناسان و متخصصان-الف

 آلودگی های محیط های شهری-کنترل مخاطرات محیط کار                                                  د

 کدامیک از موارد زیر غلط است.-5

 نماید    تجاوز دقیقه15از نبایدSTELتاTWAبین غلظتهای با شغلی مواجهه زمان-الف

 شود تکرار مداوم ساعت کار 8طول  در مرتبه4تا دقیقه ای حداکثر 15 مواجهه زمانی دوره-ب   

 .نباشد دقیقه 120 از کمتر دقیقه ای 15 دوره دو بین فاصله-ج

 .باشد مجزا و مستقل کامالً حد یکOEL-STELمجاز حد است ممکن-د

ه بر اساس ساعت 10 روزانه معادل کاری شیفت یک در باشد،ppm  50معادل شیمیایی ماده یکOEL-TWAکه صورتی در-11

 می شود؟ ppmمدل بریف اسکاال چند 

    55-د                                  45-ج                                 35-ب                                 25-الف

 :میشود توصیه مدل این کاربرد کدامیک از موارد زیر در اسکاال بریف و مدل ضعف و قوت نقاط داشتن درنظر با بطورکلی-12

شود و  برده کار به بایدOELکاهش است،فاکتور شیمیایی مواد )مزمن و حاد( سیستمیک اثرات مبنای برOELکه مواردی در-الف

OELعنوان به یافته کاهشOEL-TWAشود گرفته درنظر. 

 .گردند تصحیح نیزمیبایست نوسان محدودههای معمول، غیر کاری ساعات مورد در-ب

 .ندارد کاربرد هفته در ساعت 40 از کمتر یا و روز در ساعت 8 تا 7 از کمتر کاری فرایندهای برای تکنیکها این -ج

 همه موارد -د

 نماد پوستی برای کدام  مورد بکار نمی رود؟-16

 کم نسبتاً LD 50در موارد با -در مواردیکه ماده شیمیایی به سهولت از پوست عبور کند       ب -الف

 هر سه مورد -د   سیستمیک سمیت بدون خورندگی یا تحریک اثرات باعث که شیمیایی مواد -ج

 مبنای تعیین حد مجاز برای کروم شش ظرفیتی کدامیک از موارد زیر است؟ -22

 سوراخ شدن تیغه بینی -سرطان ریه      د -پیگمانتاسیون ناخن                ج -سرطان پوست      ب–الف 

 توراسیکی مربوط به کدام دسته از ذرات است؟ ذرات مواجهه مجاز حد -25

 ایجاد گازی تبادل ناحیه ریه و هوایی راههای از قسمت هر در شدن ته نشین درصورت که است شیمیایی مواد از دسته آن شامل -الف

 .میکنند مخاطره



 .هستند مخاطره آمیز تنفسی، دستگاه از قسمت هر در شدن ته نشین درصورت که است شیمیایی مواد به مربوط -ب

 مخاطره ایجاد )ریه کیسه های هوایی( گازی تبادل ناحیه در شدن ته نشین درصورت که است شیمیایی مواد از دسته آن شامل -ج

 .میکنند

 هیچکدام-د

 از.....فراتر رود صوت فشار تراز سقف مقدار نباید هرتز،80تا  1 از اکتاوباند سوم یک فرکانسهای در-28

 دسی بل 165-د              دسی بل  145-ج                 دسی بل    125-ب                  دسی بل    105-الف
 

 رادیو فرکانس بر اساس کدامیک از موارد زیر تعین شده است؟پرتوهای ماکروویو و  شغلی مواجهه حد مقادیر-42

  (  H( و  مغناطیسی)Eالکتریکی) میدان شدت-ب                           (Iالقایی) وجریانهای(   (rm sمؤثر مقدار-الف

 هر سه مورد -د                  (S)آزاد درفضای تخت موج برای معادل توان چگالی-ج

 فرابنفش در چه ناحیه طیفی تعریف شده است؟ پرتو با شغلی مواجهه مجاز حد مقادیر-43

 3700الی 3000-د                    150الی  50-ج                      3000الی  305-ب                  400الی  180الف 

 روشنایی چگونه است؟ شدت مقادیر اندازه گیری-45

 کار سطح ارتفاع در شده کالیبره صورت /. لوکس به1دقت با دیجیتال روشنایی سنجش دستگاه توسط-الف

 میدان بینایی در شده کالیبره صورت /. لوکس به1دقت با دیجیتال روشنایی سنجش دستگاه توسط -ب

 کار سطح ارتفاع در شده کالیبره صورت /. کاندال به1دقت با دیجیتال روشنایی سنجش دستگاه توسط -ج

 میدان بینایی در شده کالیبره صورت /. کاندالبه1دقت با دیجیتال روشنایی سنجش دستگاه توسط -د

 شاخص یک دستی در جداول کدامیک از حدود مجاز کاربرد دارد؟-46

 تنش های دمایی -د               روشنایی    -ج                         لیزر -ب              میدان های مغناطیسی      –الف 

 کدامیک جزء موارد تقسیم بندی شدت کار در مواجهات ارگونومیکی نیست؟-49

 ضربان قلب -د               مصرف انرژی  -ج     مصرف اکسیژن    -ب                         کشش عضله-الف

 کدام روش ارزیابی را پیشنهاد می کند؟ OELکامپیوتر  کاربران و اداری فعالیتهای و مشاغل ارزیابی منظور به -50

 QEC—د                        ROSA -ج                            REBA—ب                        RULA -الف

 

 

 گروه سالمت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 

 


