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کست 

 ضذُ

 اهتیبص 

 هَضؼی

 اهتیبص 

 کبهل 

 ػوَهی

 1 آیب اعالػبت پشسٌلی ٍ فٌی الصم اص ضبغلیي جْت ثشسسی ٍضؼیت ضغلی آًبى ٍجَد داسد ؟ 2  

آیب ثشاسبس ثشًبهِ صهبى ثٌذی تذٍیي ضذُ اص کلیِ ثخطْبی تَلیذ عجق جذٍل ٍضؼیت حضَس ثش  2  

 آئیي ًبهِ ( ثبصیذ ثؼول هی آیذ ؟ 99)هبدُ حست هقغغ تحػیلی 

2 

 3 آیب ًَاقع ثْذاضتی هحیظ کبس ثجت ٍ جْت سفغ ٍ پیگیشی ثِ کبسفشهب هٌؼکس هی گشدد؟ 3  

 4 حشفِ ای هشاکض ثْذاضت ّوکبسی الصم سا داسد ؟آیب ثب کبسضٌبسبى ثْذاضت  2  

 5 آیب ساُ کبسّبی اجشایی جْت سفغ ًَاقع ثْذاضتی اسائِ هی گشدد؟ 3  

آیب  هحل استقشاس هسئَل ثْذاضت حشفِ ای اص ضشایظ هغلَة ثشخَسداس هی ثبضذ؟ )فضبی فیضیکی  3  

ثػَست ثػَست هٌظن ٍ  هٌبست ، ًظن ٍ اًظجبط هحیظ کبسی ٍ ًگْذاسی هذاسک ٍ هستٌذات

 کبسثشدی (

6 

 اهَصش

آیب ثشًبهِ سیضی اهَصضی ثْذاضت ضغلی دس هَسد ػَاهل صیبى آٍس هحیظ کبس ثشای ضبغلیي ٍ  2  

 سشپشستبى ثػَست هذٍى ٍجَد داسد؟

7 

آیب اص ٍسبیل ٍ هَاد کوک آهَصضی اػن اص پَستش،پوفلت، جضٍُ ٍ...ثشای استقبء سغح اگبّی ضبغلیي  2  

 استفبدُ هی ضَد ؟

8 

 9 آیبدس ثشًبهِ ّبی اػالم ضذُ اص سَی هشکض ثْذاضت ضشکت هی کٌذ ؟ 3  

آیب اص ثشًبهِ اهبدگی  ٍ ٍاکٌص دس هَاقغ اضغشاسی )حَادث ٍ هسوَیت ّبی ضیویبیی ٍ...( اگبّی  1  

 داسد؟

19 

 11 اضغشاسی سا اًجبم هی دّذ؟ آیب اعالع سسبًی ثِ ضبغلیي دس هَسد ثشًبهِ اهبدگی ٍ ٍاکٌص دس هَاقغ 3  

 عت کبس

 12 آیب پشًٍذُ ثْذاضتی ثشای کلیِ ضبغلیي تطکیل ٍ ثِ ًحَ هغلَة ثبیگبًی ضذُ است ؟ 3  

آیب پیگیشی الصم ثشای اًجبم هؼبیٌبت قجل اص استخذام ٍ هؼبیٌبت ادٍاسی ثشای ضبغلیي اًجبم هی گیشد  3  

 ؟

13 

 14 ثش اسبس هؼبیٌبت ثؼول اهذُ اًجبم هی گیشد ؟ آیب پیگیشی هؼبیٌبت تغییش ضغل 3  



 15 آیب پیگیشی اعالػبت ضغلی ٍ ًتبیج هؼبیٌبت اًجبم ضذُ   

 16 آیب ّوبٌّگی ٍ ّوکبسی الصم ثب پضضک دٍسُ دیذُ عت کبس ٍجَد داسد ؟ 2  

ادٍساسی ٍ ثیوبسیبثی حشفِ ای دس قبلت فشهْبی اهبسی هػَة ٍصاست ثْذاضت ثِ آیب ًتبیج هؼبیٌبت  3  

 هشکض ثْذاضت دس هْلت هقشس هٌؼکس هی گشدد؟

17 

 18 آیب هَاسد هطکَک ثِ ثیوبسیْبی حشفِ ای اص عشیق کبسفشهب ثِ هشکض ثْذاضت گضاسش هی ضَد؟ 2  

کِ ثِ تطخیع ضَسای پضضکی ثِ ثیوبسیْبی  آیب پیگیشی الصم دس تؼییي ضغل هٌبست ثشای کبسگشاًی 3  

قبًَى کبس( اًجبم گشفٌِ  92هبد1ُحشفِ ای هجتالضذُ اًذ ٍ یبدس هؼشؼ اثتال قشاس داسًذ)هَضَع تجػشُ

 است ؟

19 

 29 آیب افشادی کِ ثب هَادغزایی سشٍکبس داسًذ جْت دسیبفت کبست تٌذسسی هؼشفی ضذُ اًذ؟ 1  

 21 اسائِ خذهبت اٍسطاًس ثِ ضبغلیي ٍجَد داسد؟ایب پیگیشی الصم دسخػَظ  1  

آیب پیگیشی دسخػَظ اًجبم هؼبیٌبت اختػبغی ثشاسبس ًتبیج آالیٌذُ سٌجی ٍ ثٌبثِ دس خَاست  3  

 هسئَل ثْذاضت حشفِ ای ٍثبًظش پضضک دٍسُ دیذُ عت کبس اًجبم هیگیشد؟

22 

 23 ثجت،ثشسسی ٍ پیگیشی هی ضَد؟ایب هیضاى ثشٍص ٍ ضیَع ثیوبسیْبی ًبضی اس کبس  2  

 ثْذاضت حشفِ ای

ایب خظ هطی ایوٌی ٍ سالهت کبسکبسگبُ ثبتَجِ ثِ ػَاهل صیبى اٍس هحیظ کبستذٍیي ٍ تػَیت  4  

 کبسفشهب سسیذُ دس هحل هٌبست ًػت گشیذُ است ؟

24 

ّوکبسی هشاجغ ری غالح هحیغکبس ثب ایب ثشای ضٌبسبیی ،ًوًَِ ثشداسی ٍ اسصضیبثی ػَاهل صیبى اٍس  3  

 اقذاهی غَست گشفتِ ؟ )اسصیبثی سیسک (

25 

 26 ایب عشح ػولیبتی ٍاکٌص ٍ هقبلجِ دس ضشایظ اضغشاسی تْیِ ٍ تػَیت گشدیذُ است ؟ 4  

ایب هبًَسّبی هٌظن ثشاسبس عشح ػولیبتی ٍ ٍاکٌص هقبثلِ دس ضشایظ اضغشاسی اجشا ٍ گضاسش هی  4  

 گشدد؟

27 

دسهبى ٍ اهَصش پضضکی اسصیبثی اص هحیظ کبسثب حذٍدتوبس ضغلی هجبص ٍصاست ثْذاضت،ایب ًتبیج  5  

 هقبیسِ ٍ ًتیجِ اى ثِ هشکض ثْذاضت گضاسش هی ضَد؟)سٍئیت ًتبیج االیٌذُ سٌجی اص هحیظ کبس(

28 

ایب ػَاهل صیبى اٍس هحیظ کبسکِ ثیص اص حذ هجبص تطخیع دادُ  ضذُ کٌتشل ٍ پیگیشی قشاس  5  

 هیگیشد؟

29 

فٌی ٍ هٌْذسی ٍ اداسی )گشدش کبسٍ..( ثِ هٌظَس –ایب پیگیشی دسخػَظ اسائِ ساُ حل ّبی کٌتشلی  5  

کبّص هیضاى هَاجِْ ٍ توبس ضبغلیي ثب ػَاهل صیبى اٍسی کِ هقبدیش اًْب اص حذهجبص است اًجبم 

 گشفٌِ است؟

39 

 31 ایب ًظبست ثش عشاحی یب تَسؼِ کبسگبُ جذیذ ٍجَد داسد؟ 4  

 32 ایب ًظبست کبفی ثش استفبدُ غحیح اصٍسبیل حفبظت فشدی اًجبم هی گیشد؟ 1  

ایب ٍسبیل حفبظت فشدی دس اختیبس ضبغلیي ثب ًظبست هسئَل ثْذاضت حشفِ ای ٍ ثب ًظش فٌی ٍی دس  3  

 خػَظ ًَع،تؼذادٍچگًَگی اى خشیذاسی هی گشدد؟

33 

 34 ثْذاضت کبس سا اًجبم هیذّذ؟ ایب پیگیشی الصم جْت تطکیل کویتِ حفبظت فٌی ٍ 2  

 35 ایب پیگیشیْبی الصم دسجْت اجشای هػَثبت اًجبم هیگیشد؟ 4  



ایب غَستجلسبت کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کبس ثِ هشکض ثْذاضت دس هْلت هقشس سسبل هی  2  

 گشدد؟

36 

تسْیالت کبسگبُ اص ًظش ایبًظبست کبفی ثشحسي اجشای کلیِ ضَاثظ هشثَط ثِ اییي ًبهِ تبسیسبت ٍ  2  

قبًَى کبس(اًجبم هیگشدد؟)اة اضبهیذًی ،صثبلِ،فبضالة 156ثْذاضت )هبدُ 

 ،سختکي،حوبم،غزاخَسی،اضپضخبًِ،سبختوبى ٍ...(

37 

 38 ،ثشسسی ٍ پیگیشی هی گشدد؟ایب ضشیت تکشاس ٍ ضشیت ضذى سبالًِ حَادث کبسگبّی ثجت  2  

ٍ ثْذاضتی دس کبسگبُ تطخیع ٍ ثِ کویتِ حفبظت فٌی ٍ ایب کبًَى ّبی ایجبد خغشات حفبظتی  3  

 ثْذاضت کبس اػالم هیگشدد؟

39 

ایب دستَسالؼول ّبی اجشایی ٍحفبظتی ٍ ثْذاضتی جْت اػوبل دسداخل کبسگبُ دس هَسد پیطگیشی اص  5  

ثشٍص  حَادث ٍ ثیوبسی ًبضی اص ػَاهل فیضیکی ،ضیویبیی،اسگًََهی،ثیَلَطیکی ٍ سٍاًی دس هحیظ 

 بستْیِ ٍ اثالؽ گشدیذُ ؟ک

49 

ایب ّوکبسی الصم ثب کبسضٌبسبى ثْذاضت حشفِ ای هشکض ثْذاضت ثِ هٌظَس ثشسسی ضٌبخت ٍ تْیِ  3  

 هستٌذات هشثَط ثِ هطبغل سخت ٍصیبى اٍس دس کبسگبُ ٍجَد داسد؟

41 

 42 ایب ّوکبسی دس خػَظ سػبیت اغَل ایوٌی دس هحیظ کبس ٍجَد داسد؟ 2  

ّوکبسی الصم دس خػَظ ًظبست ثش سیستن ّبی اػالم ٍ اعفب حشیق ٍ اهَصش ثِ ضبغلیي اًجبم ایب  2  

 هیگیشد؟

43 

 44 ایب تجْیضات کوکْبی اٍلیِ داسای لیست کٌتشل هی ثبضذ؟ 1  

 45 ایب ًظبست ثشتبهیي اة اضبهیذًی سبلن ٍجَد داسد؟ 2  

 46 هَاقغ ضشٍسی اًجبم هیگیشد؟سن پبضی دس ایبپیگیشی ّبی الصم دس جْت اًجبم  2  

 47 ایب ٍاکسیٌبسیَى ثػَست دٍسُ ای پیگیشی ٍ اًجبم هی ضَد؟ 1  

 48 ایب هسیشّبی حول ٍ ًقل هَادضیویبیی ٍ چگًَگی اًجبم اى دس ٍاحذ تَلیذی تؼییي ضذُ است؟ 2  

 49 هغبثقت داسد؟ایب کبسثشدسوَم ٍ گٌذصداّب دس ٍاحذ غٌؼتی ثب اخشیي دستَسالؼول ّبی اثالغی  1  

 59 ایب ًظبست کبفی ثش سیستن ّبی کٌتشلی ًظیش تَْیِ ّبی هَضؼی ٍ غٌؼتی اًجبم هیگیشد؟ 4  

 51 هَادضیویبیی تْیِ ضذُ ٍ هَاد ضیویبیی ثشچست گزاسی ضذُ است ؟  msds ایب 5  

پیطگیشی اص هخبعشات ایب اص ػالئن ّطذاسدٌّذُ س هحل ّبی هٌبست کبسگبُ جْت اگبّی کبسگشاى ٍ  3  

 ٍ حَادث استفبدُ ضذُ است؟

52 

 جوغ اهتیبص 149  

 


