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 به نام خدا

 (ایمنی وبهداشت محیط کار) HSEسواالت 

 است؟ غلطی بحران کدام گزینه درباره -1

 . یک وضعیت اضطراری و آنی با زمان وقوع نامشخص است (الف

  .وضعیتی که گروهها و افراد با آن مواجه و قادر به مقابله با آن نیستند (ب 

 . معادل فرصت خطرناک یعنی ترکیبی از تهدید و فرصت است( ج

 .بحران وضعیتی است که به افراد آسیب جبران ناپذیری می رساند (د

 کدام گزینه مربوط به نگرش نوین مدیریت بحران می باشد؟ -2

    یک الزام برای سرآمدی سازمانی(ب    ازمانحفظ منابع س(الف

 کاهش آسیب ناشی از بحران(د      پاسخ گویی(ج

 ؟نمی باشدکدام گزینه مربوط به نگرش سنتی مدیریت بحران  -3

  کاهش آسیب ناشی از بحران(ب  آمادگی برای پاسخ گویی به بحران(الف

 حفظ منابع انسانی(د    پایداری سازمان(ج

 ؟نمی دهدمعرض حوادث ناشی از کار قرار کدام مورد کارگران واحدهای صنعتی را در  -4

  عدم توجه به بهداشت حرفه ای و ایمنی(ب   کمبود آموزش (الف

 پایین بودن فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشتی(د   متوسط برنامه ریزی (ج

 :نمی روداز ملزومات توسعه ی اجتماعی به شمار  -5

 سالمت روان (د   صحت اداری(ج  سالمت جسم(ب  رفاه(الف

 ؟نمی شود های حرفه ای و حوادث ناشی از کار باعث کدامیک بیماری -6

  هزینه ی درمانی(ب    کاهش تولید(الف

 عدم ایجاد ناتوانی(د   زمان از دست رفته ی کاری(ج

مربوط به کدام گزینه بوده بیشترین درصد  ،1371در سال  اداره ی  بیمهحوادث ناشی از کار  بر اساس آمار -7

 است؟

 سایر مصدومیتها(د   قطع عضو(ج   نقص عضو(ب   فوتی(الف

 کدام مورد در بهداشت و حفاظت صنعتی تاثیر کمتری دارد؟ -8

 ارزیابی(د    درمان(ج      تشخیص(ب   کنترل(الف

یک واحد مدیریتی است که برای دستیابی به سالمت مطلوب در » : این تعریف مربوط به کدام گزینه است -9

 ؟ « محیط کار تالش می کند

 واحد ارزیابی(د    کنترل(ج  تشخیص(ب   حفاظت(الف

 بر اساس آمارهای اداره ی بین المللی کار، کدام گزینه صحیح است؟ -11

  .، از بیماری یا صدمات ناشی از کار در هر سال رنج می برندنفر کارگر 051نفر از هر  01(الف

  .نفر کارگر، از بیماری یا صدمات ناشی از کار در هر سال رنج می برند 001نفر از هر  6 (ب
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  .نفر کارگر، از بیماری یا صدمات ناشی از کار در هر سال رنج می برند 011نفر از هر  5 (ج

 .، از بیماری یا صدمات ناشی از کار در هر سال رنج می برندنفر کارگر 061نفر از هر  01 (د

 ؟نیستبر اساس واحد ملی امنیت و سالمت حرفه ای آمریکا کدام گزینه درست  -11

 .نفر دچار صدمات کاری می شوند 011 روزانه حدوداً(الف

 .مورد قطع عضو روی می دهد 05نفر دچار صدمات کاری می شوند  و  011روزانه ( ب 

 .نفر به خاطر آسیبهای شغلی می میرند  06روزانه  (ج

 .های مربوط به شغل جان خود را از دست می دهند بر اثر بیماری نفر 031به طور متوسط، ماهانه  (د 

براساس واحد تحقیقات ) در برابر هزینه ی هر یک دالر برای ایمنی، چند دالر در سازمانها ذخیره می شود -12

 ؟ (دوسویه ی آزاد

 دالر 8تا  1 (د   دالر 6تا  5 (ج   دالر 1تا  4 (ب   دالر 6تا  3(الف

 :غلط استبر اساس اهمیت بهداشت سوانح و حوادث این مورد  -13

 .در تمام سنین استاولین علت مرگ و میر  (الف

 .سال است 41اولین علت مرگ و میر در سنین زیر  (ب 

 .میلیون نفر در جهان به دلیل حوادث است 5/3مرگ ساالنه حدود  (ج 

 .سال است 11میانگین سنی ناشی از حوادث جاده ای  (د 

روزانه چند نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را  2113بنا بر بیانیه ی آمار سازمان بین المللی کار در سال  -14

 از دست می دهند؟

 1111(د   011(ج  111(ب  0111(الف

 .شد.. ....وقوع انقالب صنعتی باعث -15

 همه ی موارد(د  تقسیم کار(ج  افزایش تولیدات(ب  افزایش خطر در محیطهای کاری(الف

 ؟بی تاثیر استکدام مورد در شروع عمل غیر ایمن  -16

   تالش برای تسریع کار و سود بیشتر(ب  ها اطالع نداشتن از مکانیزم دقیق ماشین(الف

 عدم آشنایی به روش صحیح انجام کار(د     کاری عدم دانش(ج

 .می شود...... فواید حفاظت و ایمنی شامل همه ی گزینه ها بجز گزینه ی  -17

   تقلیل مدت کار(ب      سوانح کمتر(الف

 اختالفات کمتر(د  ارائه کمتر خدمات و محصوالت ولی مرغوبتر(ج

 است؟ نادرستکدام گزینه  -18

  هدف بهداشت و ایمنی(ب   پیشگیری از حادثه(الف

 مدیریت سوانح(د   حفاظت و ایمنی(ج

 .نام دارد...... هر عاملی که موجب شود در کار طبیعی شرکت خللی وارد یا قطع شود،  -19

 حادثه(د   سانحه(ج   اخالل(ب   فاجعه(الف

 کدام مورد از انواع حادثه نمی باشد؟ -21




