
 

  
 

 

 http://oh.muq.ac.ir: بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان قم   آدرس سایت 

 05272201520تماس تلفه

 پيام بهدان مسابقه                              
 .َاًیذ پبسخ سئَاالت سا ثذّیذتهشاجعِ ثِ آًْب ثشاحتی هی عشح ضذُ است لزا ثب  ثیبم ثْذاى قجلی عضيش سئَاالت ريل اص هتَى هسبثقبت ضبغلیي

 .سهض هسبثقِ اص تشکیت حشٍف گضيٌِ غحیح ّش سئَال ثذست هی آيذ 

 اًجبم هعبيٌبت سالهت ضغلی ثش اسبس کذام هبدُ قبًَى کبس  هی ثبضذ ؟-1

 105(د                93(ج        92(ة             91(الف

 تعشيف سالهتی سا ثٌَيسیذ ؟ -2

 ّیچکذام( سفبُ کبهل جسوی ،سٍحی اجتوبعی      د(ی            سفبُ کبهل جسوی ٍ سٍحی  ( ة    سفبُ جسوی ٍ سٍحی     ( م

 تطکیل کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبس دس ٍاحذ ّبی کبسی داسای چٌذ ًفش کبسگش الضاهی است ؟ -3

 ًفش ثِ ثبال 15( ًفش ثِ ثبال                    ص 25(م                ثِ ثبال ًفش 30( ى                            ثِ ثبالًفش   20( ت

 .دٍ هبدُ خغشًبکی کِ دس هسبثقبت گزضتِ اص آى ًبم ثشدُ ضذُ  رکش ًوبيیذ -4

 سشة ٍ جیَُ( آصثست ٍ سشة               ظ( سیلیس ٍ آصثست                   ک( سیلیس ٍ جیَُ                           الف( ل

 .ثیوبسی ضغلی ًبضی اص غذا ٍ ًبم آصهبيص سا ًبم ثجشيذ  -5

 افت ثیٌبيی ٍ اديَهتشی( ط       افت ضٌَايی ٍ اسپیشٍهتشی  (س      ٍهتشی      کوشدسد ٍ اسپیش( گ        افت ضٌَايی ٍ اديَهتشی    ( س

 ؟ ثشگِ ًػت ضذُ سٍی هَاد ضیویبيی چِ ًبم داسد -6

 ست هَاد ضیویبيیچثش( ی                              MSDC(  ج                                  SDSN( ح              NSDS (ل

 .ًبضی اص کبس هی ضَد سا ًبم ثجشيذ دٍ عبدت غلغی سا کِ ثبعث ايجبد کوشدسد  -7

      ًطستي غلظ ٍ غٌذلی اسگًََهیک ( ؼ                                 سشٍغذا  –کوجَد سٍضٌبيی (س

 ثلٌذ کشدى ثبس سٌگیي       خن کشدى کوش ٌّگبم جبثجبيی دستی ثبس ٍ ( ش                 ًطستي غحیح                       -ايستبدى (

 ام است ؟ذهْوتشيي ساُ ٍسٍد هَاد ضیویبيی ثِ ثذى ک -8

                                        ّیچکذام( تٌفس                     چ( گَاسش                                 غ( فپَست                      ( ة

 .هحیظ کبس سا ًبم ثجشيذ  صيبى آٍس چْبس عبهل فیضيکی -9

 سٍضٌبيی -غذا  –گشهب  -گبصٍثخبس( ٍ              اضعِ – استعبش -گشدٍعجبس -سعَثت( ى          گشهب  –اضعِ  – استعبش -گشدٍعجبس( ظ      گشهب  –اضعِ  – استعبش –غذا ( ل

 هعبيٌبت سالهت ضغلی تَسظ چِ هتخػػی اًجبم هی ضَد؟ -10

 ػع عت کبسهتخ( هتخػع قلت              ی( هتخػع داخلی              ح( هتخػع عت فیضيکی                ر( ت

 .مرتبط استويس  (ميالدی 3102 )جاری شعار سازمان بيه المللی کار در سالبا مس مسابقه  دو کلمه می باشد اتفاقا ر

 .پيامك نماييد     90000404040003     به شماره  را رمز مسابقه

   12شماره   مسابقه پاسخ.اعالم می شود حرفه ایبهداشت ایمنی و روز جهانی در آن  هبرند مسابقه وپاسخ 

  پَالسبشرکت از  اثَلفضل قشُ گَصلَآقای برنده . بود «  برچسب»         


