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 1صفحه  
 

 یارگونوم

 کند؟کدام عضله در حفظ تعادل هنگام راه رفتن نقش اساسی و موثر ایفا می ـ 1
 نی کوتاهنازك الف)
 نی طویلنازك ب)
 کننده طویل شست پاخم ج)
 بازکننده طویل شست پا د)

 :بجز ،) صحیح استIIهاي زیر در مورد فیبرهاي سریع (نوع تمامی گزینه ـ 2
 .قدرت انقباضی زیاد دارند الف)
 .متابولیسم اصلی آنها اکسیداتیو است ب)
 .هاي کمتري نسبت به فیبرهاي آهسته دارندمیتوکندري ج)
 .میزان میوگلوبین در آنها کم است د)

 :بجز ،هاي زیر در مورد عضله چهار سر ران صحیح استتمام گزینه ـ 3
 .سازدمی را هاي عضالنی قدامی و خارجی رانتوده الف)
 .کندزانو را راست می ب)
 .گیرداز عصب سیاتیک عصب می ج)
 .شودبه رباط کشککی ختم می د)

 در مفاصل بدن چیست؟ عامل اصلی حفظ تعادل ـ 4
 گشتاور الف)
 هاي ساختار تاندونگیرنده ب)
 فعالیت عضالنی ج)
 تحریکات مکانیکی مفصل د)

 باشد؟کدام گزینه در مورد شبکه بازویی صحیح می ـ 5
 .آیدوجود میه اي بسینه اول عصب دو و گردنی آخر عصب سه اتصالاز  الف)
 .آیدوجود میه اي بآخر گردنی و سه عصب اول سینهاز اتصال دو عصب  ب)
 .آیدوجود میه اي باز اتصال چهار عصب آخر گردنی و اولین عصب سینه ج)
 .آیدوجود میه از اتصال پنج عصب آخر گردنی ب د)

 به چه چیزي اشاره دارد؟ »اثر پلکانی«در ارتباط با قدرت عضالت  ـ 6
 تدریجی قدرت عضله با شروع انقباضکاهش  الف)
 سفتگی همیشگی عضالت در زمان استراحت ب)
 رسانی به عضله در حالت انقباضتوقف خون ج)
 افزایش تدریجی قدرت عضله با شروع انقباض د)

 فاصله بین فیبرهاي عضالنی با ............................ پر شده است. ـ 7
 تاندون د) آپوتوز ج) فاسیا ب) یومآندومیز الف)
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 2صفحه  
 

 کند؟هاي عضالنی، فشار خون چه تغییري میدر جریان فعالیت ـ 8

 .یابدکاهش می الف)
 .یابدافزایش می ب)
 .یابدهاي استاتیک کاهش میهاي دینامیک افزایش و در فعالیتدر فعالیت ج)
 .یابدهاي دینامیک کاهش میفعالیتهاي استاتیک افزایش و در در فعالیت د)

 هاي زیر در مورد عضالت ناحیه قدامی ساعد صحیح است؟از گزینه کدامیک ـ 9

 .گیرنداز عصب رادیال عصب می الف)
 .باشندکننده مچ و انگشتان میراست ب)
 .گیرندمی عصب اولنار عصب از ج)
 .گیرندمبدا میکندیل داخلی استخوان بازو از اپی د)

 پوشاند چه نام دارد؟ترین عضله بدن که تمام ناحیه کمر و نیمی از قفسه سینه را در عقب میپهن ـ 10

 عضله پهن پشتی الف)
 عضله دلتوئید ب)
 هاعضالت راست نگهدارنده مهره ج)
 عضله مربع کمري د)

 کدام گزینه صحیح است؟ ،ده قلبیها به برونر ریهدرخصوص نسبت جریان خون د ـ 11

 ده قلبیبرابر با برون الف)
 ده قلبینصف میزان برون ب)
 ده قلبیک سوم میزان برونی )ج
 قلبی دهبرون میزان ک چهارمی )د

 به کدام گزینه اشاره دارد؟ ،ها به ازاي هر واحد افزایش بین دو سوي ریهمیزان اتساع ریه ـ 12

 ظرفیت بازدمی الف)
 فشار بازگشت ارتجاعی ب)
 نیروي االستیک ریه ج)
 ظرفیت ریوي د)

عضالت، کدام عبارت صحیح  ) درActive and passive forces( غیرفعال و درخصوص ایجاد نیروي فعال ـ 13

 باشد؟می

 آید.وجود میه طول عضله و بیشترین نیروي غیرفعال در طول استراحت عضله ب بیشترین نیروي فعال در ماکزیمم الف)
 آید.وجود میه بیشترین نیروي فعال در طول استراحت عضله و بیشترین نیروي غیرفعال در ماکزیمم طول عضله ب ب)
 آید.وجود میه بیشترین نیروي فعال و غیرفعال در ماکزیمم طول عضله ب ج)
 آید.وجود میه روي فعال و غیرفعال در طول استراحت عضله ببیشترین نی د)
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 3صفحه  
 

شود و هاي فوقانی و تحتانی عضله تراپزیوس موجب چه حرکتی در استخوان کتف میترکیب انقباضی بخش ـ 14
 رساند؟شناسی میایجاد این حرکت کدام مفهوم را در حرکت

 یکیزوج نیروي آناتوم ـچرخش باالیی  الف)
 زوج نیروي مکانیکی ـحرکت تحتانی  ب)
 زوج نیروي آناتومیکی ـ چرخش پایینی ج)
 زوج نیروي مکانیکی ـحرکت فوقانی  د)

متر باز وتنیک نیه با گشتاور یان برثانیدرجه که با سرعت دو راد 90ه یمفصل زانو در زاو یکیتوان مکان ـ 15
 چند وات است؟ ،شودیم

 2 د) π/4 ج) π/2 ب) π الف)

جرم  کیلوگرم، 85 دهد. جرم پرستارطرف جلو هل میه ب ،ي را که بیمار روي آن قرار دارددپرستار برانکار ـ 16
 وارد ینزم به را عقب سمت به نیوتن 100 نیروي پرستار. استگرم کیلو 50 کیلوگرم و جرم بیمار 20 دبرانکار

 است؟ چقدر حاصل شتاب باشد، پوشیچشم قابل هاچرخ در اصطکاك اینکه فرض با کند،می
 0.550 د) 0,645 ج) 0,720 ب) 0,755 الف)

برد. آونگ کار انجام شده ثانیه باال می 2متري در مدت  1نیوتونی را در یک فاصله  45 ايیک وزنه قرقره فردي ـ 17
 ست؟برحسب وات چقدر ا فرد این توسط

 30 د) 28 ج) 25 ب) 22,5 الف)

 اي اعمال شود و این نیرو از مرکز جرم عبور کند، نیرو ...... است.که نیرویی به ذرهزمانی ـ 18
 Isometric د) Concentric ج) Centric ب) Eccentric الف)

درجه به یک صفحه فوالدي برخورد  42متر برثانیه و با زاویه  31.4گرم با سرعت کیلو 4.88جسمی به وزن  ـ 19
 kg.m/sصورت تغییر تکانه خطی جسم چند جهد. در اینکند و با همان سرعت و تحت همان زاویه باز میمی

 است؟
 220 د) 205 ج) 200 ب) 195 الف)

از بدن در یک سیکل گام دویدن داراي بیشترین محتواي فرکانسی جابجایی عمودي مارکر روي کدام بخش  ـ 20
 مقدار است؟

 ران د) ساق ج) پاشنه  )ب تنه الف)

 کند؟را به درستی بیان می EMG، رابطه بین نیروي عضالنی و میانه فرکانس زیرکدامیک از موارد  ـ 21
 رابطه غیرخطی الف)
 رابطه خطی ب)
 رابطه خطی را دارد MVCرصد د 30معموال غیرخطی، اما تا  ج)
 رابطه غیرخطی را دارد MVCدرصد  70معموال خطی، اما تا  د)

متر  0,5 گرمی تا ارتفاعکیلو 5 گرم، براي بلند کردن یک جسمکیلو 60 کار انجام شده توسط یک کارگر به وزن ـ 22
 به روي سطح یک میز چند ژول است؟

 430 د) 415 ج) 400 ب) 368 الف)
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 4صفحه  
 

، چه تغییراتی در θبا کاهش زاویه  .دهدشکل زیر پاي یک دونده را در مرحله فرود پس از فاز نوسان نشان می ـ 23
 شود؟پارامترهاي ضربه و شتاب حرکت ایجاد می

 
 ضربه خلفی افزایش و شتاب کاهش الف)
 ضربه خلفی افزایش و شتاب افزایش ب)
 فزایش و شتاب کاهشضربه عمودي ا ج)
 ضربه عمودي کاهش و شتاب افزایش د)

در استراتژي سینماتیک براي کاهش مصرف انرژي هنگام گام برداري، چرخش لگن در صفحه فرونتال به چه  ـ 24
 ست؟ا معنا
 به حداقل رساندن جابجایی رو به پایین مرکز ثقل الف)
 به پایین مرکز ثقلبه حداکثر رساندن جابجایی رو  ب)
 به حداکثر رساندن جابجایی رو به باال مرکز ثقل ج)
 به حداقل رساندن جابجایی رو به باال مرکز ثقل د)

 هاي آنتروپومتریک صحیح است؟گیرياندازهکدام گزینه در مورد خطاي استاندارد میانگین در  ـ 25
 .یابدبا افزایش میانگین، کاهش می الف)
 .یابدبا افزایش انحراف معیار، کاهش می ب)
 .یابدبا افزایش حجم نمونه، کاهش می ج)
 .یابدبا افزایش واریانس، کاهش می د)

 چیست؟ Secular Trendدر مبحث آنتروپومتري منظور از  ـ 26
 تغییرات ابعاد آنتروپومتریک درون یک جمعیت الف)
 ومتریک بین نژادهاي مختلفتغییرات ابعاد آنتروپ ب)
 تغییرات ابعاد آنتروپومتریک بین مناطق جغرافیایی مختلف ج)
 تغییرات ابعاد آنتروپومتریک یک جمعیت در طول زمان د)

آالت از چه نوع محدودیتی است و بر سازي ماشینهاي مشبک مورد استفاده جهت ایمناندازه منافذ حفاظ ـ 27
 بایست طراحی گردد؟صدکی میاساس چه 

 صدك یکمـ  دسترسی الف)
 صدك یکم ـفضا  ب)
 صدك نود و نهم ـدسترسی  ج)
 نهم و نود صدك ـفضا  د)
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 5صفحه  
 

 ؟متر استارتفاع قابل تنظیم سطح کار براي جمعیت با خصوصیات زیر چند سانتی ـ 28
 )95Z=1.64 و 5Z  =-1.64، 5 انحراف استاندارد =متر، سانتی 75 (میانگین آرنج در حالت نشسته =

 80.5-70.5 د) 83,2-66,8 ج) 83,2-67 ب) 79-66,8 الف)

تر است و باید در طراحی ابزار نیروي چنگشی دست غالب در حدود .... از نیروي چنگشی دست غیرغالب قوي ـ 29
 دستی در نظر گرفته شود.

 درصد 25تا  15 )د درصد 10تا  3 )ج درصد 20تا  7 )ب درصد 15تا  5 الف)

 کدام فرمول براي محاسبه محدوده قابل تنظیم کاربرد دارد؟ ـ 30
 CV×Z د) SD÷Mean ج) SD×Z ب) SD×2Z الف)

درصد افراد  90 حداقل ارتفاع سقف کابین خودرو از سطح نشستنگاه تا سطح داخلی سقف براي حالتی که ـ 31
 M=87.6 Cm متر است؟جامعه در محدوده طراحی قرار گیرند و شرایط زیر، چند سانتی

SD=4.7 Cm,   Z5= -1.64,     Z90=1.282,     Z95=1.64 
 

 79.89 د) 81,57 ج) 93,6 ب) 95.31 الف)

هاي ارگونومیک ها در طراحین و پوسچر شانه) بین پوسچر گردTrade-offترین عامل در ایجاد تعادل (مهم ـ 32
 باشد؟کدام مورد می

 آنتروپومتري د) اق دیداريبانط ج) قدرت شانه ب) نیازهاي وظیفه الف)

)، Functionalهاي عملکردي (گیري شده استاندارد به حرکات و وضعیتدرخصوص تبدیل پوسچرهاي اندازه ـ 33
 ؟دباشنمیکدام مورد صحیح 

 شده گیريهاي اندازهدرصد از ارتفاع 10تا  5ایستاده خمیده: کم کردن  / وضعیت نشسته الف)
 به محیط و عمق تنه درصد 10تا  5تنه در وضعیت ریلکس: کم کردن  ب)
 ایستاده / در وضعیت نشسته متر به ارتفاعمیلی 25پوشیدن کفش: افزودن تقریبا  ج)
 درصد به ابعاد مربوطه 5پوشیدن لباس سبک: افزودن  د)

 تواننمیهاي آنتروپومتري از کدام روش گیري) در اندازهMissing data( رفته دست از هايداده ترمیم براي  ـ 34
 استفاده نمود؟

 Ratio Scaling الف)
 Regression Equations ب)
 Probability Statistics ج)
 Probability Distribution د)

 23,4و  442,9ترتیب معادل ه ، ببه همراه دست Lower Armکه میانگین و انحراف معیار طول  صورتی در ـ 35
نگاه متر باشند، آمیلی 17,4و  335,8ترتیب معادل ه ب Upper Armمتر و میانگین و انحراف معیار طول میلی

 د بود؟خواه مترمیلینوك انگشت چند -طول شانه 95صدك 
 است. 0,4معادل  Upper Armو  Lower Armهاي و ضریب همبستگی بین داده K=1,64در اینجا 

 819.50 د) 835,44 ج) 721,95 ب) 778.70 الف)

پومتري منتشر شده در مقاالت و بررسی هاي آنتروتوان جهت تعیین اعتبار دادهمعموال از کدام شاخص زیر می ـ 36
 ها استفاده نمود؟تشابه/تفاوت توزیع جمعیتی بررسی شده با سایر جمعیت

 مد د) میانه ج) انحراف معیار ب) میانگین الف)
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 6صفحه  
 

و دانش  تجربیات از استفاده با تا است این دنباله ب و دهدمی قرار مشاهده مورد را ماشین موتور تعمیرکاري  ـ 37
 کنند. کدامیک درباره این فرایند ذهنی صادق است؟ها چطور کار میقبلی خود دریابد که شمع

 Bottom-up processing الف)
 Perceptual set ب)
 Cocktail party phenomenon ج)
 Top-down processing د)

 گیرد؟مشارکت قرار میهاي کیفیت در چه گروهی از انواع چرخه ـ 38
 Parallel suggestion involvement الف)
 Job involvement ب)
 High involvement ج)
 Representative involvement د)

 ها چیست؟دلیل اصلی تفکیک عمودي در سازمان ـ 39
 گراییتخصص الف)
 اندازه سازمانی ب)
 گستره کنترلی محدود افراد ج)
 رسمیت باال د)

توان سطح سختی، بحرانیت و توجه مورد نیاز زیروظایف یک با استفاده از کدام تکنیک تحلیل وظیفه می ـ 40
 وظیفه را تعیین نمود؟

 Hierarchical task analysis الف)
 Tabular task analysis ب)
 Task decomposition ج)
 GOMS د)

تجزیه و «و  »تغییرپذیري وظیفه«در کدام رویکرد تجزیه و تحلیل زیرسیستم تکنولوژي، از دو بعد  ـ 41
 استفاده شده است؟ »پذیري مسئلهتحلیل

 Production technology الف)
 Knowledge-based technology ب)
 Technological uncertainty ج)
 Workflow integration د)

 :بجز ،بایست مد نظر قرار داددر تجزیه و تحلیل زیرسیستم پرسنل، همه موارد زیر را می ـ 42
 گراییتخصصدرجه  الف)
 هاي دموگرافیکمشخصه ب)
 اجتماعیـ  فاکتورهاي روانی ج)
 محیط خارجی د)



 1400سال  ارگونومیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 7صفحه  
 

مساوي و ماهیت کار یکسان بیشتر هاي داراي پرسنل پرداخت حقوق و دستمزد در کدامیک از سازمان هزینه ـ 43
 خواهد بود؟

 سطح سلسله مراتب سازمانی 2داراي  الف)
 سطح سلسله مراتب سازمانی 3داراي  ب)
 سطح سلسله مراتب سازمانی 4داراي  ج)
 سطح سلسله مراتب سازمانی 5داراي  د)

 شود؟میتوصیه  ،آوري تمرکززدایی و رسمیت پایینمنظور دستیابی به یک عملکرد مؤثر، در کدام نوع فنه ب ـ 44
 Routine technologies الف)
 Mass production technologies ب)
 Engineering technologies ج)
 Craft technologies د)

 شود؟کارگیري سطوح باالیی از رسمیت توصیه میه در کدام گروه از مشاغل زیر ب ـ 45
 یپزشک الف)
 تحقیقاتی ب)
 بنیانهاي دانشمشاغل مربوط به شرکت ج)
 اپراتوري خطوط تولید د)

 ؟باشدنمیصحیح کدام جمله در خصوص سازمان  ـ 46
 شود.با افزایش سایز سازمان نیاز به تمایز عمودي بیشتر می الف)
 یابد.هاي یکپارچگی نیز افزایش میهرچقدر پیچیدگی در سازمان افزایش یابد نیاز به مکانیسم ب)
 دستور کارهاي رسمی، درجه رسمیت در سازمان را افزایش داده اما تأثیري بر یکپارچگی سازمان ندارد. ج)
 یابد.با افزایش درجه تمایز افقی و عمودي، پیچیدگی سازمان افزایش می د)

 اسالمی کار در کارخانجات بیانگر کدام نوع مشارکت است؟ استفاده از نظرات و پیشنهادات شوراهاي ـ 47
 Parallel suggestion involvement الف)
 Job involvement ب)
 High involvement ج)
 Representative participation د)

چهارم  ءاجتماعی بر جز -یهاي فندر کدام روش واکاوي ماکروارگونومیک نظام کار، اثر سه جزء اصلی سامانه ـ 48
 شود؟ي کار بررسی میسامانه

 (MEAD) وتحلیل ماکروارگونومیطراحی و تجزیه الف)
 )MASوتحلیل ماکروارگونومی ساختار (تجزیه ب)
 (SAT) هاوتحلیل سامانهابزار تجزیه ج)
 آنتروپوتکنولوژي د)

 بیان را قانون کدام عبارت این ،»گیري استانتخابهاي ممکن در یک تصمیمالعمل تابعی از تعداد زمان عکس« ـ 49
 کند؟می

 Yerkes-Dodson Law د) Smeed's law ج) Hick's Law ب) Fitt's law الف)
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به کاري روزانه، یک کارمند بانک در حال محاسبه سرجمع واریزي به صندوق است. رئیس بانک در پایان ساعت ـ 50
ید پرسد. پس از رفتن رئیس، کارمند مجدداً باکند و در مورد چک برگشتی آن روز سوال میاو مراجعه می

 محاسباتش را انجام دهد زیرا:
 توجه متمرکز او قطع شده است. الف)
 توجه انتخابی او قطع شده است. ب)
 منابع توجه او مخدوش شده است. ج)
 حافظه کوتاه مدت او قطع شده است. د)

بینی تغییر وضعیت آنها در و پیش در محیطی که در آن حضور داریم ،معنی آنها و هاي موجوددرك مولفه ـ 51
 نامند.آینده نزدیک را .... می

 آگاهی موقعیتی د) آگاهی محیطی ج) ادراك وضعیتی ب) تیزبینی ادراکی الف)

 یدر مورد آگاه یاندسل یت و هانکوك نسبت به مدل سه سطحیاسم یچرخه ادراک تر بودن مدلعلت کامل ـ 52
 ست؟یچ یتیموقع
 ندهایتوجه به فرآ الف)
 هایتوجه به خروج ب)
 هایندها و خروجیزمان به فرآتوجه هم ج)
 هایندها از خروجیجدا کردن فرآ د)

توان سازي احتمال خطاي انسانی نیز میانسانی، جهت کمی از کدام تکنیک عالوه بر شناسایی خطاهاي ـ 53
 استفاده نمود؟

 HERA د) TAFEI ج) HET ب) SHERPA الف)

 کاري اشاره دارد؟از موارد زیر به ظرفیت محدود حافظه کدامیک ـ 54
 Brown - Peterson task الف)
 Modality effect ب)
 Partial report ج)
 Suffix effect د)

با  Blueآزمون شونده باید رنگی که کلمه با آن نوشته شده را بیان کند نه خود کلمه، مثال  Stroop تست در  ـ 55
 باشد این تست از نوع...... پاسخ است.می REDرنگ قرمز نوشته شده و جواب صحیح در این تست 

 Facilitation د) Inhibition ج) Confusion ب) Precipitation الف)

 کنند؟گشتالت همه رویدادهاي ذهنی به سوي کامل بودن، سادگی و معناداربودن میل می اصل کدام اساس بر  ـ 56
 Similarity د) Common fate ج) Proximity ب) Pragnanz الف)

 ، تشخیص حدود و حرکت به کدام مرحله تعلق دارد؟Perceptionتا  Sensationدر سلسله مراتب بین  ـ 57
 Physiological threshold الف)
 Detection threshold ب)
 Identification threshold ج)
 Recognition threshold د)
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 ؟نامندرا چه میرفتن اطالعات دیگر ونادیده گ ترمفصلتوانایی انتخاب برخی اطالعات براي بررسی  ـ 58

 ادراك د) توجه ج) حافظه کاري ب) همشیاري الف)

 گیرد؟کدام مورد بررسی قرار می Verbal Protocol Analysis (VPA)در آنالیز وظیفه شناختی با استفاده از تکنیک  ـ 59
 بارکاري شناختی الف)
 توجه و حافظه ب)
 کاربردپذیري ج)
 و شناختی فرایندهاي فیزیکی د)

 در ارگونومی و فاکتورهاي انسانی چیست؟ Critical Incident Technique (CIT)کاربرد اصلی تکنیک  ـ 60
 تحلیل شناختی وظیفه الف)
 تحلیل خطاي انسانی ب)
 تحلیل آگاهی موقعیتی ج)
 تحلیل بار کارذهنی د)

 برنامه ارگونومی در محیط کار دارد؟ "Proactive"رد کدام گزینه داللت بر رویک ـ 61
 ها مطابق با اصول ارگونومیکسازي تجهیزات و دستگاهبازطراحی و بهینه الف)
 بازنگري و اصالح فرآیندهاي انجام کار بر اساس الزامات ارگونومیک ب)
 طراحی ایستگاه کاري جدید مطابق با معیارهاي ارگونومیک ج)
 بندي ریسک فاکتورهاي شناسایی شدهارگونومیک بر اساس اولویت انجام مداخالت د)

 شود؟گیري کدامیک از عملکردهاي دست به کار برده میبراي اندازه Two-point discrimination test ـ 62
 Hand Strength د) Tactility ج) Fatigue ب) Dexterity الف)

 باشد؟اي به چه شکل میپیشنهادي پرسیدن انواع سؤاالت در یک مطالعه مصاحبهترتیب  ـ 63
 سؤال بسته ـ سؤال کاوشی ـ سؤال باز الف)
 سؤال باز ـ سؤال بسته ـ سؤال کاوشی ب)
 سؤال کاوشی ـ سؤال باز ـ سؤال بسته ج)
 سؤال باز ـ سؤال کاوشی ـ سؤال بسته د)

 ؟باشدنمیصحیح کدام گزینه  MACدر مورد روش ارزیابی  ـ 64
 .صورت تیمی را مورد ارزیابی قرار داده توان حمل دستی بار ببا استفاده از آن می الف)
 .توان حمل یک دستی بار را مورد ارزیابی قرار دادبا استفاده از آن می ب)
 .را مورد ارزیابی قرار داد توان وظایف هل دادن یا کشیدن باربا استفاده از آن می ج)
 .باشدتمرکز این روش بر روي وظایف حمل دستی بار می د)

سازي بهتر در مقایسه با تبدیل فوریه را با یک فشرده به فیلترهایی که بر روي سیگنال اصلی اعمال شده و آن ـ 65
 شود............... گفته میکند از حالت نمودار زمانی به نمودار فرکانسی تبدیل می

 Linear Envelope الف)
 Wavelet Analysis ب)
 Integrated EMG ج)
 Ensemble Average د)
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 در کدام تکنیک اولویت اقدامات اصالحی در پنج سطح مختلف تعیین شده است؟ ـ 66
 LUBA د) REBA ج) RULA ب) OWAS الف)

 کدام است؟ EEG روش به نسب NASA-TLXمزیت نسبی روش ارزیابی بار کار فکري  ـ 67
 تداخل کمتر الف)
 قابلیت تشخیص بهتر ب)
 حساسیت باالتر ج)
 دقت باالتر د)

 )، اولین اقدام شامل:SATها (در روش ابزار تجزیه و تحلیل سامانه ـ 68
 یخروج -ایجاد نمودار جریان ورودي الف)
 هاایجاد درخت اهداف / فعالیت ب)
 ایجاد درخت عوامل مشکل ج)
 گیريایجاد جدول معیار تصمیم د)

، کدام وضعیت مورد ارزیابی قرار ACGIH TLVدر ارزیابی حدود مجاز حمل دستی بار با استفاده از تکنیک  ـ 69
 ؟گیردنمی
 بار در ساعت 360باربرداري بیشتر از  الف)
 درجه 30عدم تقارن بیشتر از  ب)
 ساعت در روز 8باربرداري بیش از  ج)
 Mono-lifting د)

صورت عینی ایستگاه کاري ایستاده را مورد ارزیابی قرار داد، ه توان بهاي زیر میبا استفاده از تمامی تکنیک ـ 70
 :بجز
 EMG الف)
 Postural Sway ب)
 Calf Circumference ج)
 DART Rate د)

 باشد؟صحیح می EMGگیري )، کدام گزینه در خصوص نرخ نمونهNyquistبراساس تئوري نایکوئیست ( ـ 71
 باشد. EMGبرابر حداکثر فرکانس  2گیري باید حداقل نرخ نمونه الف)
 هرتز) باشد. 250تا  10در محدوده غالب فرکانسی ( بایستگیري میهاي ورودي، نرخ نمونهجهت کاهش حجم سیگنال ب)
 گردد.گیري متناسب با حجم و اندازه عضله و سطح فعالیت عضالنی تعیین مینرخ نمونه ج)
 شود.برابر بیشتر از انقباضات استاتیک توصیه می 3گیري در انقباضات عضالنی دینامیک بر اساس این تئوري، نرخ نمونه د)

درصد حداکثر  14تا  10، اگر اندازه توزیع تابع در حدود EMGهاي آنالیز سیگنال APDFبر اساس تکنیک  ـ 72
 شود؟بندي می) باشد، کار مورد نظر در چه سطحی طبقهMVCانقباض داوطلبانه (

 خیلی سنگین د) سنگین ج) متوسط ب) سبک الف)

 ؟باشدنمیجهت ارزیابی حمل دستی بار  Physical Fatigue Allowancesهاي کدام مورد از زیرمجموعه ـ 73
 لباس د) طول مدت سیکل ج) پوسچر ب) فرکانس الف)
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 ؟باشدنمی 3�����افزار هاي نرم کدام گزینه از ورودي ـ 74
 زوایاي مفصلی الف)
 هاجهت اعمال نیرو توسط دست ب)
 هااعمالی توسط دستمیزان نیروي  ج)
 گشتاور نیرو د)

در ارزیابی  Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPMاز کاربردهاي اصلی روش ( زیرهمه موارد  ـ 75
 :بجزباشند، ارگونومی می

 بارکاري الف)
 پاداش ـ باالنس تالش ب)
 گیريقدرت تصمیم ـ باالنس نیاز شغلی ج)
 کارکیفیت  د)

 ؟نیست) JCQمحتواي شغلی ( پرسشنامه ءاز ابعاد زیر جز کدامیکدر ارزیابی استرس شغلی،  ـ 76
 وضوح و شفافیت نقش الف)
 حمایت اجتماعی ب)
 امنیت شغلی ج)
 نیازهاي روانی و بار ذهنی کار د)

 آلودگی بیشتر است؟قابلیت اعتماد کدام روش در ارزیابی خواب ـ 77
 FNIRS د) EOG ج) ECG ب) EEG الف)

اي فیلمبرداري و واکاوي پوسچر به وسیله کامپیوتر براي ارزیابی بار هاي مشاهدهشیوه ءکدام تکنیک جز ـ 78
 ؟باشدنمیفیزیکی 

 ROTA د) PEO ج) TRAC ب) Cube Model الف)

 ؟استنشده به عنوان یکی از عوامل خطر در ارزیابی ریسک، لحاظ  "ارتعاش"در کدام تکنیک  ـ 79
 ManTRA د) ACGIH-HAL ج) OCRA ب) QEC الف)

 باشد؟) صحیح میRSIکدام گزینه در مورد روش ارزیابی شاخص استرین بازنگري شده ( ـ 80
 .سچر اندام فوقانی استفاده نمودتوان جهت ارزیابی پواز این روش می الف)
 .آیددست میه ب RSIشاخص جدیدي به نام  ،مربوط به زیروظایف مختلف CUSIبا برایندگیري از مقادیر  ب)
 .سنجداین شاخص اثر پنج ریسک فاکتور ارگونومیکی را بر روي اندام فوقانی انتهایی می ج)
 .هاي انتهایی استفاده کردتوان جهت ارزیابی پوسچر انداماز این روش می د)

 

 یقآمار و روش تحق

 مستقل براي مقایسه دو گروه ضروري است؟ tکدام دسته از شرایط براي استفاده از آزمون  ـ 81
 هاي مساويهاي مساوي و توزیع نرمال با واریانسنمونه )الف
 هاي مساويهاي تصادفی و مستقل از هم با واریانسنمونه )ب
 هاي مساوي و مستقل از هم و توزیع نرمالنمونه )ج
 هاي تصادفی، مستقل از هم و توزیع نرمالنمونه د)
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 ؟کدام گزینه در مورد نمودار تراکمی (تجمعی) توزیع یک متغیر کمی همواره صحیح است ـ 82
 صعودي د) نزولی )ج غیر صعودي )ب غیر نزولی )الف

نفر داراي فشار خون بیشتر از میانه باشد،  1اند، حداقل نفر که به تصادف انتخاب شده 4احتمال این که در بین  ـ 83
 برابر است با:

15 الف)
16

8 ب) 
16

4 ج) 
16

10 د) 
16

 

Yاگر معادله خط رگرسیون تبعیت فشار خون از سن به صورت  ـ 84 50 1.5x= در این صورت متوسط فشار  ،باشد +
 شود؟بینی میساله چقدر پیش 70خون یک فرد 

 90 د) 140 )ج 170 )ب 155 )الف
 

نفر در روز است. احتمال این که  3توزیع پواسن با میانگین فرض کنید متغیر تعداد مراجعین به اورژانس داراي  ـ 85
 نفر مراجعه کنند، چقدر است؟ 2در یک روز فقط 

39 الف) e
2

34 ب) − e
3

24 ج) − e
3

29 د) − e
2

− 

 هاي صحیح:برابر شود، انحراف معیار تعداد جواب 2هاي آزمون اگر تعداد سوال ـ 86
 .شودبرابر می 2 الف)
 .شودبرابر می 4 ب)
 .شودبرابر می 2√ ج)
 .کندتغییر نمی د)

درصد  92درصد و احتمال مثبت شدن یک آزمایش خاص براي افراد مبتال به  4اگر احتمال ابتال به یک بیماري  ـ 87
یماري درصد باشد، احتمال مثبت شدن این آزمایش براي فردي که ابتالیش به ب 10براي افراد غیر مبتال و 

 نامعلوم است، تقریبا چقدر است؟
 0.04 د) 0,09 ج) 0,90 ب) 0.13 الف)

د بین چارك اول و چارك اي دو فرد به تصادف انتخاب کنیم، احتمال این که مقدار وزن هر دو فراگر از جامعه ـ 88
 دوم جامعه قرار داشته باشند، چقدر است؟

1 الف)
16

1 ب) 
8

1 ج) 
4

1 د) 
2

 

کل باشد، آنگاه ضریب  SS=810رگرسیون و  SS=10گو، متغیر پیش 3در یک مدل رگرسیون چندگانه با  ـ 89
 همبستگی چندگانه برابر است با:

1 الف)
81

1 ب) 
9

1 ج) 
3

2 د) 
3

 

 ثابت باشد، آنگاه: اگر نسبت دو متغیر کمی براي افراد مختلف جامعه ـ 90
 بین دو متغیر ارتباط خطی وجود ندارد. )الف
 بین دو متغیر ارتباط خطی ضعیف وجود دارد. )ب
 بین دو متغیر ارتباط خطی قوي وجود دارد. )ج
 بین دو متغیر ارتباط خطی کامل وجود دارد. د)
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 وهش صحیح است؟کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد متغیرهاي یک پژ ـ 91
  متغیرهاي کیفی هستند. ءهمه متغیرهاي گسسته جز الف)
  متغیرهاي پیوسته هستند. ءهمه متغیرهاي کمی جز ب)
  متغیرهاي کمی هستند. ءهمه متغیرهاي نسبتی جز ج)
   متغیرهاي نسبتی هستند. ءهمه متغیرهاي فاصله اي جز د)

 صحیح است؟ »جامعه هدف«ریف در مورد در نمونه گیري، کدام تع ـ 92
  جمعیتی که نمونه ها از بین آن انتخاب می شوند. الف)
  جمعیتی که نتایج مطالعه قرار است در آن مورد استفاده قرار بگیرد. ب)
  نمونه هایی که از بین جمعیت مطالعه انتخاب می شوند. ج)
  به مطالعه وارد شده اند. جامعه اي که با اهداف مطالعه اعالم موافقت کرده و د)

ارائه نتایج حاصل از مطالعه به مسئولین و «ست از: ا یکی از اهداف ذکر شده در یک طرح پژوهشی عبارت ـ 93
 ».ییاري در کودکان و کاهش بار ناشی از اختالالت بیناسگذاران در جهت بهبود غربالگري عیوب انکسیاست

 است؟این هدف از کدام نوع 
 هدف اختصاصی الف)
 هدف فرعی ب)
 هدف تحلیلی ج)
 هدف کاربردي د)

ها انجام نفر از کودکانی که عمل جراحی کاشت حلزون براي آن 500اي در نظر است در یک مطالعه مشاهده ـ 94
پیگیري قرار شده است، به مدت ده سال از نظر کیفیت زندگی، عملکرد تحصیلی و وضعیت شنوایی مورد 

 گیرند. نوع مطالعه کدام است؟
 هم گروهی الف)
 شاهديـ  مورد ب)
 کارآزمایی بالینی ج)
 مقطعی د)

 :بجزهستند،  informed consentهمه موارد زیر از اجزاي اصلی یک  ـ 95
 است.اطالع از بودجه طرح پژوهشی و مبلغی که به مجري و عوامل طرح پرداخت شده  الف)
 اطالع از اینکه در چه طرحی شرکت می کند و چه منافع یا ضررهاي ممکن است به او برسد. ب)
 شرکت کننده موافقت آزادانه و به دور از هرگونه فشار خود را براي ورود به مطالعه اعالم کند. ج)
 از مطالعه خارج شود.درك اینکه در هر زمانی بدون اینکه هیچ پیامد سوئی برایش داشته باشد، میتواند  د)

نتایج به دست آمده از نمونه ها در یک مطالعه، تا چه حد به جوامع دیگر به غیر از جمعیتی که نمونه ها «اینکه  ـ 96
 به کدام گزینه مرتبط است؟ »از آن انتخاب شده اند؛ قابل تعمیم است؟

 بازآزمونـ  پایایی آزمون الف)
 پایایی درونی ب)
 روایی داخلی ج)
 روایی خارجی د)



 1400سال  ارگونومیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 14صفحه  
 

تر براي اطمینان از اجرایی بودن مطالعه و رفع در ابعادي کوچک ولی اي که کامال شبیه به مطالعه اصلیمطالعه ـ 97
 نواقص احتمالی انجام می شود، چه نام دارد؟

 pragmatic study د) panel study ج) pilot study ب) pre-test الف)

هاي استان خوزستان انجام مطالعه اي به منظور تعیین شیوع مصرف سیگار در بین دانشجویان پسر دانشگاه ـ 98
اند. ماه گذشته حداقل یک نخ سیگار مصرف کرده 12این دانشجویان در  %5شد. نتیجه مطالعه نشان داد که 

 :بجز، ه، محتمل استهمه خطاهاي زیر در این مطالعه و یافته گزارش شد
 خطاي تصادفی الف)
 تورش اطالعات ب)
 خطاي مخدوش کنندگی ج)
 تورش انتخاب د)

ها به دیابت سال از ابتال آن 5 پژوهشگري می خواهد شیوع اختالالت شبکیه در بیماران دیابتی که حداقل ـ 99
اقل درصد است. حد 10 الت شبکیه در این افرادگذشته را بررسی کند. بر اساس مطالعات قبلی، شیوع اختال

 ر است؟درصد تقریبا چقد 95 درصد و سطح اطمینان 1 حجم نمونه مورد نیاز این مطالعه با در نظر گرفتن دقت
 4000 د) 3600 ج) 400 ب) 360 الف)

تعدادي از پلی مورفیسم هاي ژنتیکی مورد کودك سالم از نظر وجود  1000کودك مبتال به ناشنوایی با  1000 ـ 100
 مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه کدام است؟

 اکولوژیک د) هم گروهی ج) شاهديـ  مورد ب) مقطعی الف)
 

 موفق باشید




