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 1صفحه  
 

  يابهداشت حرفه

=1اگر شدر یک سیستم مرتع ـ 1
n

ω
ω

 باشد: 

 یابددرصد ایزوالسیون کاهش می )الف
 یابدمیزان انتقال کاهش می )ب
 افتدتشدید اتفاق می )ج
 یابدمیرایی افزایش می نسبت )د

باشد، میزان  hp 100باشد. در صورتی که میزان ظرفیت پمپ می 98��پمپ سانتریفیوژ  )0K(توان پایه صوتی  ـ 2
  است؟ dBتراز توان صوتی چند 

 78 )د 88 )ج 118 )ب 108 )الف

خل یک کارگاه نصب شده است. در صورتی که ضریب جذب متوسط در دا یک مانع صوتی با طول شبه نامحدود ـ 3
م و اختالف مسیر امواج مستقی(است؟  dBچند  ��330مانع در فرکانس  TLفرض شود، میزان  1کارگاه نزدیک 

 )C=330m/sباشد. متر می 25غیرمستقیم از منبع تا نقطه دریافت 
 27 )د 26 )ج 21 )ب 20 )الف

 معادل چه نوع سیستمی است؟ رزوناتور هلم هولتز یک ـ 4
 مقاومت و جرم آکوستیکی به طور متوالی )الف
 مقاومت، جرم و ظرفیت آکوستیکی به طور متوالی )ب
 مقاومت و جرم آکوستیکی به طور موازي )ج
 مقاومت، جرم و ظرفیت آکوستیکی به طور موازي )د

 توان صوت یک جت گاز با چه عاملی رابطه مستقیم دارد؟فرکانس حداکثر تراز  ـ 5
 قطر داخلی جت )الف
 قطر مرکزي جت )ب
 طول پرتاب جت )ج
 سرعت صوتی گاز حامل )د

هرگاه دو پانل مجزا به فاصله خیلی نزدیک از همدیگر داشته باشیم، میزان افت انتقال آن چگونه محاسبه  ـ 6

 شود؟می
) الف) ) ( )1 2TL  20log Ms  Ms   20log f  –  47.3= + + 

 4g (ol20+  2+ TL 1TL= TL(πfd/c ب)

2 ج) 2
4TL TL TL 10log[ ]

1 (2 / )
= = +

+ α
 

1 )د 2TL TL TL= + 
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 2صفحه  
 

 ها.....هاي رایج مورد استفاده در کامپوزیت پنلدر فرم (η)میزان فاکتور افت  ـ 7
 یابددرجه کاهش می 30با افزایش دما تا  )الف
 یابددرجه به بعد افزایش می 30با افزایش دما از  )ب
 یابددرجه افزایش می 30با افزایش دما تا  )ج
 مانددرجه به بعد ثابت می 30با افزایش دما از  )د

اي استفاده کنیم که تراز فشار صوتی خواهیم از محفظهباشد. میمی ��120تراز فشار صوتی ناشی از دستگاهی  ـ 8
نماییم هایی که براي این محفظه استفاده میشود. در صورتی که افت انتقال دیواره ��95پس از نصب محفظه 

 باشد؟بایست براي این محفظه استفاده کنیم چقدر میباشد، ضریب جذب متوسط که می ��25
 0 )د 0,74 ج) 0,63 ب) 0,98 الف)

)Hتابع توزیع فشار صوت یک منبع  ـ 9 ) cosθ = θ باشد. میزان فاکتور جهت می( )θ  0را درθ=  برابر است
 با.....

1 الف)
2

1 ج) 0 ب) −
2

 3 )د 

10sin12هرتز است. اگر به این جسم نیروي  5جسمی  (طبیعی) فرکانس ذاتی ـ 10 tπ یم، جسم با چه یاعمال نما
 آید؟فرکانسی به نوسان در می

 هرتز 8,5 د) هرتز 10 ج) هرتز 5 ب) هرتز 6 الف)

 شوند؟اده میي فلزي معموال در چه شرایطی استففنرتورهاي ایزوال ـ 11
 اینچ) 5نه استاتیک باال (تا مهرتز و دا 5فرکانس طبیعی سیستم کمتر از  )الف
 اینچ) 5نه استاتیک باال (تا مهرتز و دا 5فرکانس طبیعی سیستم بیشتر از  )ب
 اینچ) 0,5نه استاتیک پایین (زیر مهرتز و دا 5فرکانس طبیعی سیستم کمتر از  )ج
 اینچ) 0,5نه استاتیک پایین (زیر مهرتز و دا 5بیشتر از فرکانس طبیعی سیستم  )د

و  m=20kgبا فرض  F(t)=24sin15t(N) هاي یک سیستم مرتعش با نیروي محرکبر (R)نمایی میزان بزرگ ـ 12
K=812N/m  چه اندازه است؟ 0,1625و نسبت میرایی 

 0.8 د) 0,95 ج) 0,60 ب) 1,02 الف)

متر بر مجذور ثانیه تعیین شده است، بر اساس کدام  0,45و  0,9که برابر  HGCZمرزهاي پایین و باالي  ـ 13

 باشد؟استاندارد می
 ISO 2631-1 الف)
 ISO 2631-5 ب)
 استاندارد اروپایی )ج
 BS د)
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 3صفحه  
 

 معادل دریافتی وي چقدر است؟دز  قرار دارد، زیري مختلف به شرح هافردي در معرض اشعه ـ 14

 QF=1اشعه گاما با  يسانتی گر 2

 =1QFبا βرم اشعه  0,3

 QF=2راد نوترون حرارتی با  3

 رم 4,8 د) رم 5,39 ج) رم 8,39 ب) رم 3,8 الف)

 شود...... تبدیل می...... Xد بخشی از انرژي که به در برخورد اشعه بتا با موا ـ 15

4F ،ترمزي )الف 3.5 10 ZE max−= × 

43.5 ،اختصاصی )ب 10 max−= ×F ZE 

53.5 ،ترمزي )ج 10 max−= ×F ZE 

53.5 ،اختصاصی )د 10 max−= ×F ZE 

 ........... هاي مثبت و منفی..... و تولید یون...... ر ـ مولر در ولتاژ اعمالیوت اتاقک یونیزاسیون با کنترگاگیگتفا ـ 16

 باشد.می

 بیشتر ـ کمتر )د بیشتر ـ بیشتر )ج کمتر ـ بیشتر )ب کمتر ـ کمتر )الف

این الیه چند  UVPمیزان جذب  ،باشد 30یک الیه حفاظتی در مقابل ماوراء بنفش  SPFدر صورتی که میزان ـ 17

 درصد خواهد بود؟

 86.7 د) 90 ج) 96,7 ب) 93,3 الف)

 شود؟اي شروع میکننده تقریبا از چه فاصله ان دور در اطراف یک دیش منعکسمید ـ 18

 برابر قطر دیش 2 )الف
 برابر قطر دیش 3 )ب
 برابر قطر دیش 10 )ج
 برابر قطر دیش 100 )د

 ؟نیستبه طور مستقیم به چه عواملی وابسته  SAR ـ 19

 چگالی بافت )الف
 شار میدان الکتریکی در بافت )ب
 ان مغناطیسی در بافتشار مید )ج
 ضریب هدایت الکتریکی بافت )د

 ند درجه باشد؟ها در هر طرف باید چها زاویه تابش نور منحنی قطبی عمودي چراغدر تامین روشنایی محوطه ـ 20

 60 )د 70 )ج 75 )ب 80 )الف
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 4صفحه  
 

 فاکتور افت روشنایی پنجره عمودي در اماکن صنعتی کدام رقم زیر است؟ ـ 21
 0.6 د) 0,7 ج) 0,8 ب) 0,9 الف)

 .....(h)ی یجابجادر حالتی که جریان سیال از روي یک صفحه تخت عبور کند، میزان ضریب انتقال گرمایی  ـ 22
 به مساحت صفحه بستگی دارد )الف
 کندفقط بر حسب فاصله از لبه ابتدایی صفحه تغییر می )ب
 برابر است (h)میانگین  میزانمقدار آن با  )ج
 انتقال گرمایی جابجا شده بستگی دارد به میزان )د

w50در صورتی که شدت کل تابش یک سطح  ـ 23 2m sr
wباشد، میزان توان گسیل نیم کروي کلی چند  

2m
 است؟ 

 628 د) 314 ج) 157 ب) 78,5 الف)

m10و سرعت  300°�هوا با دماي  ـ 24
s

صورتی که جریان دارد. در  1�به طول  30°�روي یک صفحه تخت با دماي  

w5میزان میانگین ضریب جابجایی  2m k
w باشد، آهنگ سرمایش در عرض واحد صفحه چند 

2m
 است؟ 

 1725 )د 1520 )ج 1350 )ب 570 )الف

و  ��/�85701یک اتاق پاك داراي فلوي جرمی  Air-lockوش هوا در بخش ددر صورتی که هواي ورودي به هر  ـ 25
ست عدد باشد، سرعت هوا در هر نازل چقدر ا 20هاي هر دوش باشد و تعداد نازل �3/1��13,21حجم مخصوص 

 در صورتی که قطر هر نازل هوا یک اینچ باشد؟
 331579 د) 16579 ج) 1890 ب) 94,5 الف)

q گرمایی کلدر صورتی که بار  ـ 26 = 8.04kwt  0.7وSHF= ی نهان چندیباشد، بار گرما kw است؟ 

 2.41 د) 11,49 ج) 13,67 ب) 5,63 الف)

 شود؟میکرون به کدام روش انجام می 0,3تر از باردارسازي ذرات کوچک ـ 27
 باردارسازي میدانی )الف
 باردارسازي انتشاري )ب
 ترکیبی از باردارسازي میدانی و انتشاري )ج
 باردارسازي متناوب )د

هاي بیوفیلتراسیون ایی از فاز گازي به فاز مایع در سیستمیترین عوامل موثر بر سرعت انتقال مواد شیممهم ـ 28

 کدام است؟
 سرعت متابولیسم مواد میکروبی ـ قابلیت انحالل مواد شیمیایی )الف
 میزان تخلخل بستر ـ شکل و ابعاد بستر بیوفیلتر )ب
 ی جریان هواي ورودياسیدیته بستر ـ میزان دب میزان )ج
 ها در فاز آبی حدوده عملیاتی بستر ـ پایداري آالیندهم )د
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 5صفحه  
 

کربن تتراکلراید باشد و دما و فشار به ترتیب  PPm 1020حاوي  SCfm 20000که فلوي یک خروجی درصورتی ـ 29
 باشد، ظرفیت اشباع کربن به عنوان بستر جذب سطحی چقدر خواهد بود؟ ���14,7گراد و درجه سانتی 140
 0.143 د) 10,25 ج) 0,00007 ب) 0,00102 الف)

 کدام صحیح است؟ )Packed colum(شده  رپي هاتوسط ستون 2lCو  2SOدر مورد جذب دود آالینده  ـ 30
 تر استمحلول 2SOدر آب از  2lCبیشتر است چون  2lCنسبت به  2OSبراي حذف  Packing height الف)
 تر استمحلول 2lCدر آب از  2SOبیشتر است چون  2lCنسبت به  2SOبراي جذب  Packing height ب)
 تر استدر آب محلول 2SOکمتر است چون  2lCنسبت به  2SOبراي جذب  Packing height ج)
 است 2OSتر از در آب محلول 2Clکمتر است چون  2lCنسبت به  2SOي جذف برا Packing height د)

از سرعت  ، سرعت گاز باید در چه ردیفی(Packed column)هاي پر شده سازي قطر ستونبه منظور بهینه ـ 31
 باشد؟ (Flooding velocity)سیالبی 

 درصد 30کمتر از  )الف
 درصد 30ـ  50 )ب
 درصد 50ـ  75 )ج
 درصد 80بیش از  )د

در  Aبا تراکم و فلوي یکسان وارد یک اسکرابر شوند و آالینده  (B)و  (A)که دود آالینده گازي درصورتی ـ 32
 :کامال محلول باشد Bجاذب خیلی محلول نبوده و آالینده 

 شود.آرام جذب می Bسریع و آالینده  Aآالینده  )الف
 شود.خیلی سریع جذب می Bآرام و آالینده  Aآالینده  )ب
 .داراي جذب یکسان هستند Bو  Aهر دو آالینده  )ج
 .شودسریع جذب می Bشود اما آالینده اصال جذب نمی Aآالینده  )د

 ؟نیستکدام مورد بر انتقال جرم بهینه در اسکرابر تر موثر  ـ 33
 الط گاز و مایعتتامین حداکثر اخ )الف
 برقراري زمان ماند کافی )ب
 هواي ورودي به اسکرابر (Humidity ratio)نسبت مخلوط  )ج
 اطمینان از حداکثر حاللیت آالینده در جاذب )د

 دهد...... می..... را (Cut diameter)..... نیروي دراگ شده و قطر برشی ..... ویسکوزیته سببدر سیکلون کاهش  ـ 34
 کاهش ـ کاهش )د افزایش ـ کاهش )ج کاهش ـ افزایش )ب افزایش ـ افزایش )الف

 رود مجدد ذرات به جریان هوا.....به منظور پیشگیري از و ـ 35
 .بیشتر شود Pick up velocityنباید از  Through put velocity الف)
 .بیشتر شود Through put velocityنباید از  Pick up velocity ب)
 .باید مساوي باشند Through put velocityو  Pick up velocity ج)
 .شود Through put velocityدرصد  50باید معادل  Pick up velocity د)
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 6صفحه  
 

ید ربخار تتراکلlb/hr 120است. چند پوند کربن فعال براي جذب  lb/lb 0,4کاري کربن فعال براي جذب  ظرفیت ـ 36
 ساعته براي هر ستون مورد نیاز است؟ 4کربن از جریان هواي استاندارد براي یک سیکل جذب و واجذب 

 600 )د 400 )ج 300 )ب 150 )الف

لیتر، دماي میلی 18برداري از هواي یک دودکش در کندانسور مخصوص سیستم نمونه حجم بخار کندانسه شده ـ 37
 755و  5برداري و فشار اتمسفر به ترتیب درجه سانتیگراد، فشار مکش در سیستم نمونه 45هواي دودکش 

 برداري چند متر مکعب است؟متر جیوه است. حجم بخار کندانسه شده در شرایط نمونهمیلی
 0.026 د) 0,032 ج) 0,045 ب) 0,035 الف)

است. در صورتی که هوا با سرعت  ���10000سوز مخصوص گازها و بخارات گذر کلی هواي خروجی از یک زباله ـ 38
30 ft/s وز چند فوت باید باشد؟سسوز خارج شود، قطر زبالهاز زباله 

 6.50 د) 3,28 ج) 2,66 ب) 5,32 الف)

میکرون براي تصفیه گرد و غبار یک صنعت طراحی شده است. راندمان جداسازي این  10سیکلونی با قطرحد  ـ 39
 میکرون چند درصد است؟ 20سیکلون براي ذرات 

 98 )د 80 )ج 50 )ب 70 )الف

 ..... است....... (Bag House)هاووس ترین مشکل اساسی در استفاده از الیاف طبیعی در سیستم بگمهم ـ 40
 مقاومت پاین )الف
 محدودیت در تحمل درجه حرارت باال )ب
 گران بودن )ج
 هاآوري شده در کیسهپاکسازي دشوار ذرات جمع )د

ها در رابطه افت فشار سیکلون ـ 41
2Pv Hip
2

∆
∆ = ،H∆  ؟نداردبه چه عواملی بستگی 

 قطر موثر سیکلون )الف
 ابعاد دهانه ورودي سیکلون )ب
 غلظت ذرات ورودي به سیکلون )ج
 نسبت ارتفاع به قطر سیکلون )د

است. چه حجمی از  60�/��3متر برابر با  3و ارتفاع 30�2غلظت گزیلن در هواي یک آزمایشگاه به مساحت  ـ 42
ه نظر گردد. دانسیتهاي هدر رفت گزیلن صرف(از سایر روش ؟آزمایشگاه تبخیر شده است گزیلن در داخل

 است.) ��/�0,86گزیلن 
 لیترمیلی 6,27 د) لیترمیلی 5,4 ج) لیترمیلی 62 ب) لیترمیلی 54 الف)

وارد سیستم شده است. در  ���2400ذرات زغال سنگ با دبی  ،تاتیکواستراستفاده از سیستم تصفیه الک در ـ 43
آوري الکترواستاتیک با بازدهی باشد، مساحت سیستم جمع �/��0,35صورتی که سرعت مهاجرت برابر با 

 درصد چقدر است؟ 99,78
 35.699��2 د) 288��2 ج) 448��2 ب) 669��2 الف)
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 7صفحه  
 

متر است.در و طول فیبر یک سانتی ��25برابر با  SPMEاوري شده بر روي یک فیبر مقدار آالینده جمع ـ 44
باشد و مدت زمان  0,02��2و سطح مقطع فیبر برابر با  0,0004��2/�صورتی که ضریب انتشار برابر با 

 لیتر است............ نانوگرم بر میلی ثانیه باشد، غلظت آالینده در هوا برابر است با 10000برداري نمونه
 312.5 د) 0,312 ج) 125 ب) 0,125 الف)

 است؟ زیرهاي کدام یک از روش 2NOو  2SOهاي معین از ترین روش تهیه غلظتمناسب ـ 45
 تزریق در روش دینامیک )الف
 هاي نفوذاستفاده از لوله )ب
 تزریق آالینده در روش استاتیک )ج
 اشباعروش دینامیک یا بخار  )د

باتوجه به اینکه فشار بخار  است. مجتمع پتروشیمی تولوئن ریخته شده نصف گنجایش یک مخزن در یک ـ 46
 ppmد است، غلظت تولوئن در فضاي فوقانی مخزن چن ����20تولوئن در شرایط دمایی و فشار منطقه برابر با 

 است؟
 26315.7 د) 28315,3 ج) 3831,5 ب) 2631,2 الف)

 توان تعیین نمود؟می زیرخطاهاي نامعین را با کدام یک از اقدامات  ـ 47
 تنظیم دستگاه تجزیه کننده )الف
 تنظیم دستگاه رسم منحنی کالیبراسیون، بررسی مواد شیمیایی )ب
 Standard Additionاستفاده از روش  )ج
 تکرارپذیري نمونه )د

به  ���150است. در صورتی که گاز ورودي باغلظت  5 تعداد واحدهاي انتقال گاز در یک اسکرابر انباشته برابر ـ 48
 است؟ ppmحل شود، خروجی آالینده چند  براحتی در آّ

 1 )د 2 )ج 5 )ب 10 )الف

چه روشی پیشنهاد  (Threshold)هاي آستانه ز ایمن در مدلودر ارزیابی ریسک مواد شیمیایی براي تعیین د ـ 49
 شود؟می

 LOAEL×100 الف)
 LOAEL ×0.01 ب)
 LOAEL×10 ج)
 LOAEL ×0.1 د)

 نماید؟ایجاد می DNA adductکدام ترکیب  ـ 50
 اپوکسید 10، 9دي هیدرودي ال  8، 7نزوآلفاپیرن ب )الف
 کاتکول )ب
 اپوکسید 5، 4بنزو آلفا پیرن  )ج
 هیپوریک اسید )د
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 شود؟تر شدن مولکول منجر میفرآیند متابولیسم در کدام مورد به سمی ـ 51
 هیدرولیز )الف
 استیالسیون )ب
 اتصال به گلوتاتیون )ج
 گلوکورونیداسیون )د

 باشد؟مجاز می (BEI)ه ههاي بیولوژیکی مواجدر کدام مورد اعمال ضریب اصالح در شاخص ـ 52
 هاي بهداشتیمبتنی بر داده BEIدر  )الف
 OELsبا  BEIsمبتنی بر ارتباط  BEIدر  )ب
 OELصرفا در صورت اعمال ضریب کاهش در  )ج
 باشدغیرمجاز می BEIدر تمامی موارد اعمال ضریب اصالح در  )د

 باشد؟پالسما میکدام گزینه نشانگر غلظت یک ترکیب در بافت یا  ـ 53
 Bioavailiability الف)
 Partition Coefficient ب)
 Volume of Distribution ج)
 First pass metabolism د)

هاي ارگانو فسفره معرف کدام نوع از نشانگرهاي زیستی کشمهار فعالیت استیل کولین استراز توسط آفت ـ 54
 باشد؟می
 داخلی بیومارکر دوز )الف
 بیومارکر اثر پاسخ )ب
 بیومارکر دوز موثر )ج
 بیومارکر حساسیت فردي )د

ساعته در فواصل  12ساعته و  24ی یبه ترکیب با نیم عمر پالسما Bو  Aدر صورت مواجه مزمن با دو ترکیب  ـ 55
تجمع این ترکیبات درست  ساعته (با فرض جذب کامل هر دو ترکیب) کدام عبارت در خصوص 8شیفت کاري 

 است؟
 .مستقل از زمان است (steady state)زمان رسیدن غلظت پالسمایی به حالت پایدار  )الف
 .مستقل از غلظت پالسمایی است (Steady state)به حالت پایدار  ییزمان رسیدن غلظت پالسما )ب
 .از نیمه عمر پالسمایی است مستقل (steady state)زمان رسیدن غلظت پالسمایی به حالت پایدار  )ج
 .است Aتر از ترکیب کوتاه (steady state)به حالت پایدار  Bزمان رسیدن غلظت پالسمایی ترکیب  )د

 است؟ نادرستکدام گزینه در خصوص نقش اختالف گونه در کینتیک سموم  ـ 56
 .تنوع کیفی زیادي برخوردار استهاي مختلف، از مسیرهاي متابولیکی یک سم در گونه )الف
 .گرددهاي مختلف، سبب اختالف در میزان جذب سموم میسرعت و عمق تنفس در گونه )ب
 .گرددهاي مختلف، سبب اختالف در میزان دفع سموم میصفرا در گونه pHمیزان ترشح و  )ج
 .گرددوزیع سموم میهاي مختلف، سبب اختالف در میزان تغلظت و نوع پروتئین پالسما در گونه )د
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 باشد؟کدام یک از موارد زیر در مورد درماتیت تماسی تحریکی صحیح می ـ 57
 .مقادیر ناچیزي در ماده شیمیایی مرور پیدا کند رضوحتواند در واکنش تحریکی می )الف
 .ها پس از اولین مواجهه در پوست مشاهده شوندعالیم ممکن است مدت )ب
 .باشده، یک پاسخ جلدي باعمل مستقیم و موضعی میهدرماتیت ایجاد شده در اثر مواج )ج
 .تواند به تشخیص کمک نمایددر درماتیت تماس تحریکی، پچ تست می )د

 ؟نیستمربوط  Asset integrityکدام مورد به یکپارچگی سرمایه یا  ـ 58
 تجهیزات یبازرس )الف
 ايتعمیرات دوره )ب
 ضبط و ربط واحد )ج
 JSAمطالعات  )د

هاي حادثه و عوامل اساسی و موثر حادثه را هاي حادثه تمایز مشخص و قابل فهمی بین توالیکدام یک از مدل ـ 59
 کند؟ایجاد می

 ییسپنیرسوئ )د سیستمی )ج فرآیندي )ب توالی )الف

 ؟نداردهاي غیرمستقیم حوادث شغلی کاربرد هاي زیر براي تخمین هزینهکدام یک از روش ـ 60
 OSHAروش  )الف
 Heinrichروش  )ب
 Grimaldi and simondروش  )ج
 Wallachروش  )د

 باشند؟هاي توجه و یا حافظه میکدام خطاها مستعد نقص ـ 61
 مبتنی بر مهارت )الف
 گیريمبتنی بر تصمیم )ب
 قانونمبتنی بر  )ج
 مبتنی بر ادراك )د

بایست براي عملکرد درست سیستم جزء یکسان تشکیل شده است. همه این اجزا می 10 یک سیستم از ـ 62
 باشند، قابلیت اطمینان کل سیستم چقدر است؟ %95فعالیت کنند. اگر هر جزء داراي قابلیت اطمینان 

 0.95 د) 0,05 ج) 0,4013 ب) 0,5987 الف)

هاي ها، سطوح سلسله مراتبی کنترل و مدلهاي آنالیز حادثه از سه مفهوم محدودیتدر کدام یک از روش ـ 63
 شود؟فرآیندي استفاده می

 STEP د) FRAM ج) STPA ب) STAMP الف)

دیگر مستلزم تشخیص  %50و  (Fail – Safe)ها از نوع نقص ـ ایمن از نقص %50در یک سیستم کنترل ایمنی  ـ 64
 چقدر است؟ (SFF)باشند. میزان ضریب نقص ایمن می %80خودکار با ضریب 

 0.1 د) 0,8 ج) 0,9 ب) 1,25 الف)
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محاسبه احتمال در  Eror produciug conditions (EPCs)هاي تحلیل خطاي انسانی از در کدام یک از روش ـ 65
 شود؟استفاده می (HEP)خطاي انسانی 

 NARA د) CREAM ج) THERP ب) HEART الف)

تواند براي این هدف مورد هاي زیر میدر نظر است قابلیت اطمینان یک تجهیز بررسی شود. کدام یک از روش ـ 66
 استفاده قرار گیرد؟

 FTA د) HAZOP ج) ETBA ب) FMEA الف)

 باشد؟می Task analysisهاي زیر نیاز به سازي کدام یک از روشبراي پیاده ـ 67
 JHA د) FTA ج) Bowtie ب) CA الف)

 (Precondition)ها ، پیش شرط(Immediate)هاي تجزیه و تحلیل حادثه توالی علل فوري کدام یک از روش ـ 68
 گیرد؟را در نظر می (Underlying cause)و علل زمینه 

 STEP د) MTO ج) FTA ب) Tripod - beta الف)

زیر براي تخلیه فشار استاتیک مایعات  (Pressure safety valve)کدام یک از انواع شیرهاي رهایش فشار  ـ 69
 ناپذیر) کاربرد دارد؟یاالت تراکم(س

 Safety valve الف)
 Relief valve ب)
 Safety relief valve ج)
 Direct safety relief valve د)

 دارد؟ها بیان میکنترل بودنهاي حادثه، علت رخ دادن حادثه را ناکافی کدام یک از مدل ـ 70
 انرژي )د اپیدمیولوژیکی )ج توالی )ب فرآیندي )الف

حادثه در هر سال به  35متوسط  رسال گذشته، به طو 10نفر پرسنل در طول  2000با در یک کارخانه تولیدي  ـ 71
 (LCL)و حد پایین  (UCL)ساعت در سال کار کند، حد باال  1800وقع پیوسته است. در صورتی که هر نفر 

 :کنترل براي دوره یکساله به ترتیب عبارت است از
 6,8و  12 )د 6,4و  13 ج) 5,4و  4,12 ب) 11,8و  16,4 الف)

مگاپاسکال از سوراخی با سطح  5جرمی خروجی ناشی از رهاسازي هیدروژن تحت فشار با فشار اولیه دبی  ـ 72
خزن ممتر مکعب را در صورتی که درجه حرارت اولیه  50متر مربع در دیواره یک مخزن به حجم  0,0078مقطع 

 )باشد.می 0,62و  0,81و ضریب تخلیه به ترتیب  Kضریب (باشد؟ درجه کلوین باشد، چقدر می 288,15
 16.69 د) 16,17 ج) 15,23 ب) 14,31 الف)

 کدامیک از اجزاي یک ساختار سازمان تعیین کننده گستره طراحی مشاغل است؟ ـ 73
 تفکیک افقی )د يدعموتفکیک  )ج تمرکز )ب رسمیت )الف

بر روي کدام یک از صفحات مرجع  (Torso)ارزیابی حرکات خمش به جلو و خمش به عقب ناحیه تنه  ـ 74
 شود؟تریک انجام میوموپآنتر
 ب و ج )د Sagital ج) Transversal ب) Frontal الف)



 1400سال  ايبهداشت حرفهرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 11صفحه  
 

 تر است؟مهمکدام گزینه در ایجاد نیروي فشاري ناشی از گشتاور محل دستی بار در ناحیه کمر  ـ 75
 فاصله پیمایش بار )الف
 فاصله عمودي بار از زمین )ب
 فاصله افقی بار از بدن )ج
 فاصله جانبی بار از بدن )د

 گردد؟گاه صندلی بر اساس کدام بعد آنتروپوتریک طراحی میعمق نشستن ـ 76
 عمق کفل رکبی )الف
 عمق کفل زانو )ب
 عمق دسترسی )ج
 هارانفضاي  )د

ستفاده از ابزار دستی، جهت جلوگیري از چنگش نامناسب، فاصله بین انگشتان و شست دست نباید ادر زمان   ـ 77
 متر باشد؟بیشتر از چند سانتی

 3 )د 4 )ج 5 )ب 6 )الف

کیلو 5او حین انجام فعالیت  انرژي مصرفی دقیقه فعالیت حمل بار دارد و 60زمان استراحت را براي فردي که  ـ 78
 کالري در دقیقه است را حساب کنید.

 دقیقه 30 )د دقیقه 20 )ج دقیقه 10 )ب دقیقه 15 )الف

 بینی احتمال وقوع خطاي انسانی مناسب است؟کدام شاخص نوروفیزیولوژیک براي پیش ـ 79
 ERP-N200 د) ERP-P600 ج) ERP-ERN ب) ERP-P300 الف)

 ها، در کدام حالت رمزگذاري بیشتر است؟سرعت و دقت گزینش کنترل ـ 80
 رمزگذاري بر اساس اندازه )الف
 رمزگذاري بر اساس شکل )ب
 رمزگذاري بر اساس جاي استقرار )ج
 رمزگذاري بر اساس حالت کارکرد )د

 

 یقآمار و روش تحق

باشد، در صورتی که نتیجه آزمایش براي فردي منفی باشد،  0,90و ویژگی آن  0,80اگر حساسیت یک آزمایش  ـ 81
 احتمال این که فرد بیمار باشد چقدر است؟

 0.1 د) 0,12 ج) 0,18 ب) 0,81 الف)

شیوع را با خطاي نسبی کمتر از درصد اطمینان این 95اي که با در هزار است. حجم نمونه 2شیوع یک بیماري  ـ 82
Z)0.975د، تقریبا برابر با چند نفر است؟ درصد برآورد کن50 2)≅ 
 4000 د) 400 )ج 800 )ب 8000 )الف
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 شود؟گروه، در کدام حالت از آزمون کروسکال والیس استفاده می 4براي مقایسه توزیع یک متغیر در  ـ 83
 متغیر ترتیبی باشد )الف
 متغیر کمی باشد )ب
 متغیر اسمی باشد )ج
 متغیر نرمال باشد د)

نفر از افراد جامعه  100افراد یک جامعه مبتال به یک نوع بیماري هستند.  %25اعتقاد (فرضیه) بر این است که  ـ 84
براي انجام  بیماري هستند. با توجه به این اطالعات،ها مبتال به این نفر از آن 23مذکور، انتخاب و مشخص شد 

 درصد، عدد بحرانی آزمون، کدامیک از مقادیر زیر است؟ 5آزمون این فرضیه در سطح معنی داري 
 0.462 د) 1,96 ج) 1,282 ب) 0,462- الف)

سالمندان طراحی شده است و متغیر پاسخ طول آور براي یک مطالعه به منظور مقایسه تاثیر سه داروي خواب ـ 85
 نفري تقسیم شدند. جدول زیر نتایج 8نفر به صورت تصادفی به سه گروه  24باشد. تعداد مدت خواب می
 به ترتیب برابرند با: Bو  Aهد. مقادیر را نشان می ANOVAمربوط به آزمون 

 
d. f SS منبع تغییرات 

B 
21 

58 
A  

 هابین گروه
 خطا

 کل 79 
 

 2و  23 د) 2و  21 )ج 21و  3 )ب 3و  23 )الف

ضرب شود، کدام گزینه در مورد  aدر  Xایم. اگر متغیر را محاسبه کرده Yو  Xضریب همبستگی دو متغیر  ـ 86
 درست است؟ Yو  Xضریب همبستگی بین متغیر جدید 

 شود.برابر می aضریب همبستگی  )الف
 یابد.افزایش می aضریب همبستگی به اندازه  )ب
 شود.برابر می a/1ضریب همبستگی  )ج
 کند.ضریب همبستگی تغییري نمی د)

به  25و واریانس آن برابر  22) برابر BMIنفري مشخص شده که میانگین شاخص توده بدنی ( 100در یک نمونه  ـ 87
 (t=2)در جامعه کدام است؟  BMIبراي میانگین درصد  95دست آمد. فاصله اطمینان 

 )20,0و  24,0( د) )21و  23( )ج )17,0و  27,0( )ب )21,5و  22,5( )الف

باشد،  Aکمتر از  Bاي به کار برد، ولی توان آزمون را بتوان براي آزمون کردن فرضیه Bو  Aاگر دو آزمون  ـ 88
 ممکن است:

 رد نشود. Bرد ولی با  Aدرست با  0H الف)
 رد نشود. Aرد ولی با  Bدرست با  0H ب)
 رد نشود. Bرد ولی با  Aنادرست با روش  0H ج)
 رد نشود. Aرد ولی با  Bنادرست با روش  0H د)
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 شود:هاي جدول، سبب میدر ارایه اطالعات به صورت جدول، افزایش تعداد طبقه ـ 89
 میانگین با دقت بیشتر محاسبه شود )الف
 میانگین با دقت کمتري محاسبه شود )ب
 همواره میانگین کمتر از مقدار واقعی محاسبه شود )ج
 شودهمواره میانگین بیشتر از مقدار واقعی محاسبه  د)

، مقدار ضریب همبستگی پیرسون صفر شده باشد، کدام عبارت در Yو  Xاگر در بررسی ارتباط دو متغیر کمی  ـ 90
 درست است؟ Yو  Xمورد ارتباط دو متغیر 

 مستقل هستند. Yو  X الف)
 همبستگی خطی ندارند. Yو  X ب)
 اثري ندارد. Yبر  X ج)
 ارتباطی ندارند. Yو  X د)

 تر است؟ها کدام نوع مطالعه مناسببراي بررسی ارتباط عوامل شیمیایی محیط کار با سرطان ـ 91
 شاهديـ  مورد الف)
 مقطعی ب)
 هم گروهی گذشته نگر ج)
 هم گروهی آینده نگر د)

همه موارد زیر متغیر  »واحد شهر تهران بررسی شیوع افسردگی در بین رانندگان اتوبوس شرکت«در مطالعه  ـ 92
 :بجزمحسوب می شوند، 

 سن الف)
 تحصیالت ب)
 ابتال به افسردگی ج)
 شغل د)

براي اطالع از اهمیت و ضرورت انجام یک طرح تحقیقاتی پیشنهادي و اینکه این طرح نسبت به مطالعات قبلی  ـ 93
 پوزال باید رجوع کنیم؟چه مزیت هایی دارد، به کدام قسمت پرو

 بیان مسئله د) اهداف ج) خالصه روش اجرا ب) بررسی متون الف)

اي به ندرت دلیل اصلی اینکه در مطالعه ارتباط عوامل زیان آور محیط کار با بیماري ها از مطالعات مداخله ـ 94
 استفاده می شود، کدام است؟

 مالحظات اخالقی الف)
 ايپایین مطالعات مداخلهاعتبار  ب)
 احتیاج به حجم نمونه زیاد ج)
 عدم امکان تخصیص تصادفی د)
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 است؟ »فرضیه دوطرفه«کدام مورد یک  ـ 95
  .در افرادي که در محیط با سرو صداي زیاد کار می کنند، اختالل شنوایی بیشتر است الف)
  .الالت اضطرابی ارتباط داردپاداش با ابتال به اختـ  ناهماهنگی تالش ب)
  .اختالل خواب در کارکنان نوبت کار بیشتر است ج)
  .رنگ دیوارها در محیط کار با ابتال به سرطان ریه ارتباط ندارد د)

 :بجزطور معمول همه موارد زیر در جدول متغیرها در پروپوزال پژوهشی ذکر می شوند، هب ـ 96
 نام متغیر الف)
 نوع متغیر ب)
 تعریف عملی متغیر ج)
 تعریف نظري متغیر د)

 کدامیک از موارد زیر راهنماي گزارش دهی و انتشار مقاالت مطالعات مشاهده اي است؟ ـ 97
 CONSORT الف)
 STROBE ب)
 STARD ج)
 QUOROM د)

براي انجام یک مطالعه براي . درصد است 10در کارکنان اداري  بر اساس مطالعات قبلی شیوع اختالل افسردگی ـ 98
درصد حداقل حجم  95تعیین شیوع افسردگی در کارکنان یک سازمان با دقت دو درصد و سطح اطمینان 

 نمونه الزم چقدر است؟
 360 الف)
 400 ب)
 900 ج)
 1600 د)

 پروپوزال پژوهشی ارائه می شود؟ زمان بندي مراحل انجام طرح در کدام قسمت ـ 99
 نمودار گانت الف)
 روش اجرا ب)
 مدیریت منابع ج)
 جدول پرسنلی د)

 در شرایط مشابه، استفاده از کدامیک از روش هاي نمونه گیري نیازمند حجم نمونه بیشتري است؟ ـ 100
 ايطبقه الف)
 ايخوشه ب)
 منظم ج)
 ساده د)

 موفق باشید




