
 اعالعبت ثیوبسػتبى / ٍاحذ ثْذاؿتی دسهبًی

ًبم    ثیوبسػتبى/ٍاحذ  ًبم هذیش/سئیغ :  تلفي توبع : تعذاد ؿبغلیي :  تبسیخ ًظبست : ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اسصیبة :  

 ثْذاؿتی دسهبًی:

 دائن  تعذاد سٍصّبی حضَس کبسؿٌبع : آدسع:

 پبسُ ٍقت 

 ًبم هؼئَل ثْذاؿت حشفِ ای :

 ػَاالت ًظبست ٍ اسصیبثی ػالهت ٍ ثْذاؿت حشفِ ای 

 سدیف ػَال  اهتیبص تَضیحبت

1 5/0 0 

 1 ایب ثشای هذیشیت ثْذاؿت حشفِ ای ٍ ػالهت ؿغلی داسای ثشًبهِ اػتشاتظیک /عولیبتی هی ثبؿذ ؟    

 2 ٍ کویتِ ة.ح هغشح ٍ ثشسػی هیـَد؟ایب هؼبیل هشثَط ثِ ثْذاؿت حشفِ ای ٍ ػالهت ؿغلی دس کویتِ ّبی کٌتشل عفًَت     

 3 ایب ثشای هؼبیل ثْذاؿت حشفِ ای ٍ ػالهت ؿغلی هغشح د کویتِ ّب اقذادهبت اصالحی الصم تعییي ٍ اجشا هی ؿَد؟    

 4 ایب ًیبص ػٌجی اهَصؿی کبسکٌبى اص ًظش هجبحج ایوٌی ٍ ػالهت ؿغلی ثب تَجِ ثِ ؿغل ٍ هخبعشات هَجَد اًجبم ؿذُ اػت؟    

 5 ایب ثشًبهِ اهَصؿی هَسد ًیبص ٍاحذّب/هـبغل هختلف تذٍیي گشدیذُ اػت؟    

 6 ایب دٍسُ ّبی اهَصؿی هَسد هذٍى ٍهؼتوش ثشگضاس ؿذُ اػت ؟    

 7 ایب هعبیٌبت ثذٍ اػتخذام ثشای پشػٌل اًجبم هی ؿَد؟    

 8 ایب دٍسُ ای ثشای پشػٌل اًجبم هیـَد ؟    

 9 اختصبصی دس ٍاحذ ّبی هختلف تعشیف ٍ اًجبم هیـَد ؟ایب هعبیٌبت     

 10 ایب هعبیٌبت ػالهت ؿغلی هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس هی گیشد؟    

ایب گضاسؽ ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل هعبیٌبت ؿغلی ثِ ّوشاُ اقذاهبت اصالحی تْیِ ٍ ثِ ثبالتشیي هقبم اجشایی ثیوبسػتبى اسػبل     

 ؿذُ اػت ؟

11 

 

 



 سدیف  تػَاال اهتیبص تَضیحبت

1 5/0 0 

 12 آثب ثْذاؿت حشفِ ای ثش سًٍذ هعبیٌبت ػالهت ؿغلی ًظبست داسد؟    

 13 آیب ثشای ّوِ پشػٌل پشًٍذُ هعبیٌبت ػالهت ؿغلی تـکیل ؿذُ اػت؟    

 14 ؿذُ اػت؟آیب آًبلیض ؿغلی ثشای ؿٌبػبیی عَاهل صیبى آٍس هحیظ کبس دس ٍاحذّب ٍ هـبغل هختلف اًجبم     

 آیب ؿٌبػبیی، اًذاصُ گیشی، اسصیبثی ٍ کٌتشل عَاهل فیضیکی دس ٍاحذّبی هختلف اًجبم ؿذُ اػت؟    

 

15 

 آیب ؿٌبػبیی، اًذاصُ گیشی، اسصیبثی ٍ کٌتشل عَاهل ؿیویبیی دس ٍاحذّبی هختلف اًجبم ؿذُ اػت؟    

 

16 

 عَاهل اسگًََهی دس ٍاحذّبی هختلف اًجبم ؿذُ اػت؟آیب ؿٌبػبیی، اًذاصُ گیشی، اسصیبثی ٍ کٌتشل     

 

17 

 آیب ؿٌبػبیی، اًذاصُ گیشی، اسصیبثی ٍ کٌتشل عَاهل ثیَلَطیک دس ٍاحذّبی هختلف اًجبم ؿذُ اػت؟    

 

18 

 آیب ؿٌبػبیی، اًذاصُ گیشی، اسصیبثی ٍ کٌتشل عَاهل اػتشع ؿغلی دس ٍاحذّبی هختلف اًجبم ؿذُ اػت؟    

 

19 

 آیب تَْیِ ثِ صَست هٌبػت ٍ کبفی صَست هی گیشد؟    

 

20 

 21 آیب ػیؼتن تَْیِ هَسد اسصػیبثی ٍ تعییي هیضاى کبسایی قشاس هی گیشد؟    

 22 هَاد ؿیویبیی هَسد اػتفبدُ تْیِ ؿذُ اػت؟ SDS آیب     

 23 هَاد ؿیویبیی دس اختیبس پشػٌل دس هعشض قشاس گشفتِ اػت؟ SDS آیب     

 هَاد ؿیویبیی ثِ پشػٌل دادُ ؿذُ اػت؟ SDSآیب آهَصؽ ّبی الصم      

 

24 

 25 هَاد ؿیویبیی صَست گشفتِ اػت؟ HGSآیب ثشچؼت گزاسی هٌبػت ٍ عجق     

 26 آیب ٍػبیل حفبظت فشدی هتٌبػت ثب ؿغل ٍ ؿشایظ هحیظ کبس تعییي ٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ اػت؟    

 



 

 سدیف  تػَاال اهتیبص تَضیحبت

1 5/0 0 

تجْیضات حفبظتی کبفی ٍ هٌبػت )هبًٌذ لجبع غیش قبثل ًفَر، هبػک، دػتکؾ، هحبفظ چـن ٍ غیشُ( تْیِ ؿذُ ٍ ثِ ساحتی     

 دس دػتشع کبسکٌبى ثِ ٍیظُ کبسکٌبى دس هعشض هخبعشات عفًَی قشاس هی گیشد؟

27 

 28 ثب ٍاحذّبی هختلف ٍجَد داسد؟آیبپَػتشّبی ّـذاس دٌّذُ جْت اػتفبدُ اص ٍػبیل حفبظتی هتٌبػت     

 29 ایب پشػٌل ؿبغل اعالعبت الصم سا دس خصَف ؿشایظ اضغشاسی داسًذ؟    

 آیب کتبثچِ فْشػت ٍ ساٌّوبی هَاد ؿیویبیی تْیِ ؿذُ اػت؟    

 

30 

 31 ّؼتٌذ؟آیب ّوِ کبسکٌبى اص ساُ ّبی احتوبلی قشاس گشفتي دس هعشض عَاهل عفًَی ٍ اقذهبت پیـگشاًِ آگبُ     

 32 آیب دػتَسالعول ػالهت ؿغلی ثشای فشآیٌذّب ٍ هـبغل هختلف تْیِ ؿذُ اػت؟    

 33 آیب اسصیبثی سیؼک هخبعشات ؿغلی تعییي ٍثشًبهِ سیضی ؿذُ اػت؟    

 34 آیب اقذهبت اصالحی ٍ کٌتشلی ثشای حزف ٍ کبّؾ هخبعشات ؿغلی تعییي ٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ اػت؟    

 35 اقذاهبت اصالحی ٍ کٌتشلی ثشای حزف ٍ کبّؾ هخبعشات ؿغلی تعییي اًجبم ؿذُ اػت؟آیب     

  آیب حَادث ٍ ؿجِ حَادث ؿغلی ثِ صَست هذاٍم حجت ، ثشسػی ٍ گضاسؽ هی ؿَد؟    

 36 آیب ًظشات ٍ ؿکَائیِ ّبی کبسکٌبى دسیبفت، ثشسػی ٍ اقذاهبت اصالحی ثشای آى ّب تعییي ٍ اجشا هی ؿَد؟    

 37 آیب اقذاهبت اصالحی ٍ پیـگیشاًِ هٌبػت ثشای سفع علل حَادث ٍ ؿجِ حَادث اًجبم هی ؿَد؟    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سدیف  تػَاال اهتیبص تَضیحبت

1 5/0 0 

 38 آیب هذیشیت ثْذاؿت حشفِ ای ٍ ػالهت ؿغلی پیوبًکبساى  عجق تعْذات دس قشاسداد تبهیي هی ؿَد؟    

 39 ػالهت ؿغلی پیوبًکبساى عجق تعْذات دس قشداد تبهیي هی ؿَد؟آیب ثْذاؿت حشفِ ای ٍ     

 40 آیب دس اًتخبة ٍ ًظبست ثش عولکشد پیوبًکبساى تَػظ ثْذاؿت حشفِ ای اسصیبثی اًجبم  هی ؿَد؟    

 41 جوع اهتیبصات    


