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 یابهداشت حرفه

لیتـر اکیـی ن    2/0کند و بطور متوسط در هر دقیقه ی طبیعی در کنار کوره ذوب کار میکارگری با شاخص توده بدن ـ 0

میاحت سطح بدن فرد برابـر  )کند، تخمین متابولییم این کارگر بر حیب وات بر متر مربع چقدر است؟ می مصرف

 (.متر مربع است 8/0با 
 384 د( 232 ج( 417.6 ب( 315.17 الف(

که نوبت کاری دارنـد  ها ......... در منابع تامین روشنایی مصنوعی است و برای اتاق کنترل پاالیشگاه (CT)دما رنگ  ـ 2

 شود.می دمای رنگ ........ درجه کلوین توصیه
 0033های کوتاه نورمرئی ـ ی منبع برای تابش طول موجیتوانا الف(
 0033توانایی منبع برای تابش طیفی در مقایسه با یک منبع جسم سیاه ـ  ب(
 0033بلند نور مرئی ـ های توانایی منبع برای تابش طول موج ج(
 0033توانایی منبع برای تابش طیفی در مقایسه با یک منبع جسم خاکستری ـ  د(

 شود؟می کند. چند درصد از توان ورودی المپ تلفمی لومن نور تولید 2011واتی  211یک المپ  ـ 3
 98.75 د( 98.16 ج( 98.45 ب( 97.32 الف(

 صنعتی کدام است؟های در محیط reqSWمهمترین کاربرد شاخص  ـ 0
 DLEتعیین مدت زمان قابل قبول مواجهه  الف(
 rpی تبخیر عرق یتعیین کارآ ب(
 wpری پوست تتعیین میزان  ج(
 EPتعیین میزان تبخیر  د(

 ید؟آمی دستهزیر بهای بر اساس کدامیک از شاخص PPDشاخص  ـ 0
 WD د( WBGT ج( CET ب( PMV الف(

با  کند.ایجاد میدر یک محیط کامال باز آوا را  بلدسی 021صوت  فشارتراز  ،بلدسی 011با تراز توان یک منبع صوتی  ـ 6

 دو برابر شدن فاصله تراز صوت چقدر خواهد شد؟
 100 د( 110 ج( 111 ب( تغییری نمی کند الف(

 88جهت دار  ایمنبع نقطهدرجه از یک  00متری تحت زاویه  2اگر صدای اندازه گیری شده در یک نقطه در فاصله  ـ 7

باشد، به معنـای   بلدسی 40متری )شرایط میدان آزاد(  0باشد و متوسط صدای اندازه گیری شده در فاصله  بلدسی

 باشد.می بلدسیاین است که اندیس جهت در نقطه مورد بررسی ..... 
 3+ د( 6+ ج( 0 ب( -6 الف(

نیوتون بر متر متصل است. فرکانس طبیعی سییـتم چنـد    211کیلوگرم به فنری با ضریب سختی  0ای به جرم وزنه ـ 8

 هرتز است؟
 2.25 د( 0.75 ج( 1.15 ب( 4.50 الف(

 ؟نییتتراز فشار صوت ناشی از یک منبع خطی در محل شنونده به کدام عامل زیر وابیته  ـ 4
 فرکانس صوت د( فاصله از منبع ج( امپدانس صوتی محیط ب( توان صوتی منبع الف(

 ایران( OEL)طبق ه دارند کدام تراز زیر است؟هساعت با صدا مواج 0حد مراقبت برای کارگرانی که روزانه  ـ 01
 22 د( 20 ج( 20 ب( 20 الف(
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 ب صوت در کدامیک از مراحل زیر کاربرد بیشتری دارد؟ذاستفاده از جا ـ 00
 در محل منبع صوتی الف(
 محیط انتشارهای در مسیر ب(
 در محل شنونده ج(
 روی دستگاه ها د(

 است؟ 2m/sایران چند  OELساعت مواجهه روزانه طبق  0حد مجاز مواجهه با ارتعاش دست ـ بازو برای  ـ 02
 2.8 د( 2 ج( 1.75 ب( 1.25 الف(

 الکترومغناطییی ناشی از خطوط انتقال نیرو در چه محدوده فرکانیی قرار دارند؟ یهامیدان ـ 03
 SHF د( UHF ج( VLF ب( ELF الف(

 کدام گزینه زیر است؟ MKSمعادل پرتو در سییتم  زواحد دو ـ 00
 Gray د( Sivert ج( Rem ب( Rad الف(

سانتی متر است، این شخص بـرای دیـد واضـح اجیـام دور      20دور ترین فاصله دید یک شخص نزدیک بین برابر  ـ 00
 عینکی با چه شماره نیاز دارد؟

 -0.4D د( 0.4D+ ج( 4D+ ب( -4D الف(

 ؟باشدنمیدر نمونه هوا  SIO)2(زیر قادر به شناسایی و تعیین مقدار سیلیس آزاد یا کرییتالی های کدامیک از روش ـ 06
 XRD د( FTIR ج( مرئی فتومترکتروپاس ب( جذب اتمی الف(

متر مکعب هوا بـرای تعیـین غل ـت بنـزن بـا وزن       12000/1جاذب سطحی ذغال فعال با استفاده از نمونه برداری ـ 07
آنالیز قیمت پیشین و پیین لوله ذغال فعال با گاز کرومـاتوگراف   است. گرم بر مول نمونه برداری شده 78ملکولی 

در شـرایط  میلی گرم است. غل ت بخار بنـزن در هـوای نمونـه بـرداری شـده       34/1نشان داد که مقدار کل بنزن 
 است؟ PPM چند استاندارد

 13 د( 2 ج( 10 ب( 0 الف(

 در کروماتوگرافی صحیح است؟ (Retention time)کدام عبارت در خصوص زمان ماند ـ 08
 .یابدمی با افزایش حجم تزریق افزایش الف(
 .یابدمی با افزایش غلظت آنالیت افزایش ب(
 .پایدار ثابت استتحت شرایط یکسان و  ج(
 .کندمی بسته به نوع روش استخراج، تغییر د(

 شود؟می استفاده از پولی برای فن در کدام مورد انجام ـ 04
 مختلف توسط فن برای تامین فلوی الف(
 های متفاوت در دقیقه )دور متغیر( توسط فنربرای ایجاد تعداد دو ب(
 باالتر فنی یبرای دستیابی به کارآ ج(
 موارد الف و ب د(

 شود؟می استفاده دمشیدر کدامیک از موارد زیر از تهویه  ـ 21
 جوشکاری الف(
 بخاری ب(
 آزمایشگاه تشخیص طبی ج(
 داروسازی ـ بخش محصوالت تزریقی صنایع د(
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 باشد؟می یک سییتم تهویههای در شاخه باالنسکدامیک از موارد زیر یکی از طرق تامین  ـ 20
 شاخه غالب کم کردن قطر کانال در الف(
 زیاد کردن قطر کانال در شاخه مغلوب ب(
 کم کردن قطر کانال در شاخه مغلوب ج(
 مغلوب و غالبهای یکسان کردن قطر کانال در شاخه د(

 شود؟می کدامیک استفاده ،هاخروجیدر ای های ذرهبرای بیان تراکم آالینده ـ 22
 تراکم جرمی الف(
 تراکم عددی ب(
 میلیون قسمت هوا رتست آالینده د ج(
 موارد الف و ب د(

کنند، برای سنجش میزان آلودگی ذرات می چشمی تولیدهای حیاس و دقیق ن یر لنز صنایعی که محصوالتیبرای  ـ 23
 شود؟می استفادهای از چه وسیله

 hole.7بردار نمونه الف(
 particle counterشمارشگر  ب(
 cascade Impactorکاسکید ایمپکتور  ج(
 open – face – cassette  بردارنمونه د(

 الکترواستاتیک از سایر وسایل کنترل آلودگی هوا در ......... است.های تمایز اصلی رسوب دهنده ـ 20
 آوری ذرات خشک و تر و نیز راندمان باالجمع  الف(
 بسیار بزرگ گاز و راندمان باالهای قابلیت پذیرش جریان ب(
 نیاز به فضای کم و راندمان باال ج(
 ها با راندمان باالقابلیت کاربرد جهت آیروسل د(

 شود؟می شکل توصیه لیفیهای کدامیک برای نمونه برداری از آالینده ـ 20
 Closed – face – cassette الف(
 Open – face – cassette ب(
 hello.7 ج(
 Cascade impactor د(

 بدون کدام است؟ polydisperseو  monodisperseمبنای تعیین نوع توزیع ذرات معلق در هوا از ن ر  ـ 26
 انحراف معیار هندسی د( میانگین هندسی ج( انحراف معیار نسبی ب( واریانس الف(

 بیت، درجه بندی گراتیکول شیئی چه تاثیری در محاسبه میاحت گراتیکول چشمی دارد؟زجهت شمارش الیاف آ ـ 27
 .افزایش درجه بندی گراتیکول شیئی، تاثیری در محاسبه مساحت گراتیکول چشمی ندارد الف(
 .شودمی 1/3ئی، مساحت گراتیکول چشمی برابر شدن درجه بندی گراتیکول شی 13با  ب(
 .شودمی برابر 13برابر شدن درجه بندی گراتیکول شیئی، مساحت گراتیکول چشمی  13با  ج(
 .شودمی برابر 133برابر شدن درجه بندی گراتیکول شیئی، مساحت گراتیکول چشمی  13با  د(

 ؟نییتکدام عبارت در مورد کربن فعال صحیح  ـ 28
 .تر باشد جذب آن کمتر استهر چه ساختار ماده آلی پیچیده الف(
 .تر استآن راحتهر چه گاز براحتی به مایع تبدیل شود، جذب سطحی  ب(
 .نمایندمی ترکیبات قطبی به راحتی از این جاذب عبور ج(
 .باشدنمیولی کم و فرار )متان و اتان( با وزن ملکهای جاذب موثری برای هیدرو کربن د(
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 است؟ نادرستکدام عبارت در خصوص رابطه جذب و عبور طیف سنجی  ـ 24
 .برابر نیست 1با جذب  %03مقدار عبور  الف(
 .رابطه بین جذب و عبور، لگاریتمی است ب(
 .درصد متغیر است 133مقادیر عبور از صفر الی  ج(
 .متغیر است (IU)ی المللواحد بین 0قادیر جذب از صفر الی م د(

 ون چییت؟در خ (BEI)بیولوژیکی مواجهه های مهم ترین محدودیت اندازه گیری شاخص ـ 31
 نیاز به مواد ضد انعقاد د( تهاجمی بودن ج( امکان همولیزشدن ب( امکان لخته شدن الف(

 کارگران با کدامیک از ترکیبات ارسنیک وجود دارد؟در تولید و تصفیه مس ، امکان میمومیت  ـ 30
 هیدروژن آرسینه الف(
 ترکیبات آلی ارسنیک ب(
 زیت ، آدامزایتیـ لو Iکالرک  ج(
 ـ هیدروژن آرسینه ، آدامزایت IIکالرک  د(

 گیرد؟میه پایش اثرات بیوشیمیایی قرار دست ، درکدامیک از موارد زیر در پایش بیولوژیکی ـ 32
 یمینزتغییرات ساختاری آ الف(
 متابولیت خونی ترکیب شیمیایی ب(
 پروتئین در ادرار ج(
 سطح ترکیب مادر در سیال بیولوژیکی د(

 ی از بدن دارد؟یفرآیند تبدیل زییتی یا متابولییم سموم در بدن، کدام مرحله نقش مهم تری در سم زدا در ـ 33
 ساختمان ملکلول مادرتغییر در  الف(
 تبدیل ترکیب محلول در چربی به ترکیب محلول در آب ب(
 تبدیل ماده سمی به متابولیت ج(
 اضافه شدن گروه عاملی غیر قطبی به ترکیب سمی د(

 ؟باشدنمیمتابولییم مواد شیمیایی مطرح کدامیک از ترکیبات زیر به عنوان کوفاکتور در فرآیند  ـ 30
 آدنوزیل متیونین الف(
 گلوتاتیون ب(
 فسفو آدنوزین فسفو سولفات ج(
 گلوکز د(

 یابد؟می در کدام مورد جذب شیمیایی از طریق پوست افزایش ـ 30
 جرم ملکولی ماده الف(
 محلول حاوی دی متیل سولفوکسید ب(
 ترکیبات با بار مثبت ج(
 ترکیبات ملکولی چهار وجهی د(

 باشد؟می کدام بیماری تنفیی محتمل ،که چندین فاکتور به طور همزمان سییتم تنفیی را تحت تاثیر قرار دهددرصورتی ـ 36
 آسم الف(
 هوائیهای سندروم اختالل عملکرد راه ب(
 بیماری ریه کشاورزان ج(
 (COLD)بیماری مزمن انسدادی ریه  د(

moshaveshaveranetahsili.ir

moshaveshaveranetahsili.ir



 

 0011سال  یابهداشت حرفه یمهندس کارشناسی ارشدآزمون 

0 

 باشد؟می یتوز قبل از ایجاد در عملکرد ریوی توسط رادیوگرافی قابل مشاهدهبکدامیک از عوارض مربوط به آز ـ 37
 افت ریهباز دست رفتن ماهیت ارتجاعی  الف(
 قسمت فوقانی ریه وجود نقاط کدر در ب(
 زخم در پرده جنب ج(
 جراحت در بافت ریه د(

 است؟ نادرستکدام عبارت در مورد چرخه آنتروهپاتیک  ـ 38
 برای ترکیبات غیرقطبی حائز اهمیت است. الف(
 .میکروفلورهای روده نقش مهمی در ایجاد آن دارند ب(
 .دهدمی ه کبد با عوامل سمی را افزایشهمیزان مواج ج(
 .گرددمی شده با اسید گلوکورونیک ناشی کنژوگهاز حذف ترکیبات  د(

درجه  61پوند به صورت گلوبندی که هر ساق باربند نیبت به حالت عمودی زاویه  0111در صورت بیتن باری با وزن  ـ 34

 شود؟می دارد، به هر ساق چه نیرویی وارد
 0333 د( 1333 ج( 003 ب( 033 الف(

 باشد؟می سازمانی مثبت باشد، نشان دهنده کدامیک از موارد زیر Safe – T – scoreدر صورتی که مقدار  ـ 01
 شودمی ارزش آن با مقدار عددی مشخص الف(
 ارزش آن ارتباطی به عالمت جبری ندارد ب(
 بدتر شدن وضعیت ایمنی نسبت به قبل ج(
 بهتر شدن وضعیت ایمنی نسبت به قبل د(

 باز و غیر میقف چند متر مربع باید باشد؟های حرارتی در محوطه حداکثر میاحت حفاظتی کاشف ـ 00
 10 د( 03 ج( 00 ب( 01 الف(

آمپر حفاظت شود، حداکثر مقاومت زمین باید چند اهم باشد تا جریان خطا باعث قطع  5 با فیوزای اگر مصرف کننده ـ 02

 (k=3.5) فیوز شود؟
 0.28 د( 0.17 ج( 0.56 ب( 0.42 الف(

 استفاده شود؟ای زیر باییتی از سوئیچ روشن ـ خاموش با تماس لح ههای در کدامیک از ماشین ـ 03
 برقی دستیهای دریل الف(
 یزنجیرهای اره ب(
 سنگ زنی دستیهای ماشین ج(
 گردهای اره د(

 متر چقدر است؟ 6با عمق کمتر از  Bنوع های ایجاد شده در خاکهای گودبرداری (H/V)حداکثر شیب مجاز  ـ 00
 01 د( 00 ج( 00 ب( 00 الف(

 کنند؟می زیر از آزاد شدن انرژی در سییتم جلوگیریهای کدامیک از گزینه ـ 00
 عالیم خطر د( زهاوفی ج( شیرهای اطمینان فشار ب( هااینترالک الف(

تن باشـد، حـداکثر    20باشد و حداکثر نیروی قابل تحمل توسط آن  0در صورتی که فاکتور ایمنی یک سیم بکیل  ـ 06

 توان با این سیم بکیل جابجایی نمود چند تن خواهد بود؟می وزن باری که
 10 د( 7.5 ج( 5 ب( 2.5 الف(
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 حداکثر ولتاژ ایمن چند ولت است؟خیس و مرطوب، های بیته و محلهای در فضا ـ 07
 00 د( 03 ج( 113 ب( 003 الف(

 نیاز است؟ A-40فوت مربع چند عدد کپیول اطفا حریق از نوع  211برای یک کارگاه به میاحت  ـ 08
 1 د( 0 ج( 0 ب( 0 الف(

حادثـه قابـل    02ساعت است و شرکت  011111طول یک سال کارگر دارد و کل ساعات کاری آنها در  211یک شرکت  ـ 04

 ثبت را تجربه کرده است. نرخ شیوع برای این شرکت چقدر است؟
 10 د( 2 ج( 0 ب( 0 الف(

 باشد؟می چند پوند بر فوت مربع ،ک کارسبهای یی تحمل بار داربیتتوانا ـ 01
 133 د( 00 ج( 10 ب( 03 الف(

 فیزیک

 ؟نداردمقدار انبیاط طولی یک میله فلزی نازک به کدامیک از عوامل زیر بیتگی  ـ 00
  طول اولیه میله الف(
 تغییر دمای میله ب(
 ضریب انبساط طولی میله ج(
 ظرفیت گرمایی ویژه میله د(

درجه انحـراف وارد شیشـه شـده اسـت. ضـریب       00با درجه از هوا به سطح شیشه تابیده و  00پرتو نوری با زاویه  ـ 02

 شکیت شیشه چند است؟
 3 د( 0 ج(  2 ب( 0 الف(

 است؟در یک آیینه مقعر اگر جیم بین کانون و مرکز آیینه قرار گرفته باشد کدام گزینه در مورد تصویر جیم صحیح  ـ 03
 حقیقی د( مستقیم ج( کوچکتر از جسم ب( داخل مرکز الف(

 =15t26t-y+شود. اگر معادله حرکـت آن بـه صـورت    می در شرایط خال در راستای قائم به طرف باال پرتابای گلوله ـ 00

 باشد اندازه سرعت اولیه گلوله چند متر بر ثانیه است؟
 03 د( 00 ج( 03 ب( 10 الف(

ثانیـه بعـد بـه     0شود و می متر بر ثانیه در امتداد قائم رو به پایین پرتاب 2جیمی از باالی یک ساختمان با سرعت  ـ 00

 رسد. ارتفاع ساختمان چند متر است؟می زمین
 82 د( 22 ج( 12 ب( 02 الف(

 بیشترین ظرفیت را به دست آوریم؟ چهار خازن مشابه را چگونه به هم ببندیم که ـ 06
 هر چهار خازن موازی الف(
 هر چهار خازن متوالی ب(
 دو خازن متوالی با دو خازن دیگر سری ج(
 سه خازن متوالی با چهارمی موازی د(

 هر تیال معادل ...... است. ـ 07
 گوس 1013 د( 1N/(c/m)(s) ج( 1N/(c/s)(m) ب( گوس 013 الف(

moshaveshaveranetahsili.ir

moshaveshaveranetahsili.ir



 

 0011سال  یابهداشت حرفه یمهندس کارشناسی ارشدآزمون 

7 

1بزرگی نیروی دافعه دو پروتون به فاصله  ـ 08 5
4 1 0


 متر، چند نیوتون است؟ 

2/c2N.m 
1

4𝜋𝜀0
= 8.99 × 109 

19-e= 1.602 × 10 
 

 02 د( 10 ج( 02 ب( 00 الف(

 کدامیک از موارد زیر نیم رسانای الکتریکی هیتند؟ ـ 04
 شیشه د( پالستیک ج( سیلیسیوم ب( کائوچو الف(

 کند؟می کدامیک از معادالت زیر حرکت یک ذره با شتاب متغیر را توصیف ـ 61

𝑥 الف( − 𝑥0 =  𝑉0𝑡 +
1

2
(𝑎𝑡2) 

0x-(x  𝑎+22( ب(
0=V2V 

𝑥 ج( − 𝑥0 =  
1

2
(𝑉 + 𝑉0)𝑡 

 هیچکدام د(

 مفروض است، توان مصرفی مقاومت چند وات است؟ 2Aاهمی با جریان پیوسته  01یک مقاومت  ـ 60
 03 د( 0 ج( 03 ب( 13 الف(

 شود؟می برابر کنیم، دوره تناوب آونگ چند برابر 0را ای اگر طول آونگ ساده ـ 62
 4 د( 2 ج( 1.2 ب( 2 الف(

 ها پرتو غیر یونیاز کمتر از چند الکترون ولت است؟انرژی فوتون ـ 63
 0 د( 0 ج( 10 ب( 03 الف(

دارد. اگر همـان   Tآویزان است و حرکت نوسانی ساده با زمان تناوب  kاز فنری با ضریب سختی  mبه جرم ای وزنه ـ 60

 آویخته شود، زمان تناوب نوسان کدام گزینه زیر است؟ 2kجرم به فنری با ضریب 

 الف(
2

2
 دو برابر د( نصف ج(  2 ب(  

 شود؟می اگر هم حجم و فشار گازی دو برابر شوند، دما مطلق آن چند برابر ـ 60
 4 د( 2 ج( 0.5 ب( 0.25 الف(

 کدام طیف نور زیر باالترین دمای رنگ همبیته را به خود اختصاص داده است؟ ـ 66
 سبز د( زرد ج( آبی ب( قرمز الف(

رسانیم، تغییـر انـرژی   می یکبار در فشار ثابت و بار دیگر در حجم ثابت 1Tبه دمای  0Tدو مول گاز کامل را از دمای  ـ 67

 گاز چقدر است؟ درونی
 .شودمی در فشار ثابت بیشتر الف(
 .در هر دو حالت یکسان است ب(
 .در حجم ثابت بیشتر است ج(
 .هر سه حالت باال ممکن است د(

 شود؟می چه عاملی موجب قرار گرفتن سوزن بر روی سطح آب ـ 68
 ارشمیدسقانون  د( چسبندگی ج( کشش سطحی ب( جرم حجمی الف(
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 شود؟می موج اییتاده در چه زمانی تولید ـ 64
 .وقتی دو موج هم دامنه و هم فرکانس در یک راستا در خالف جهت هم منتشر شود الف(
 .مختلف در یک راستا منتشر شودهای وقتی دو موج هم دامنه با فرکانس ب(
 .یکسان در خالف جهت هم منتشر شوندهای مختلف و با فرکانسهای وقتی دو موج با دامنه ج(
 .مختلف و با فرکانس یکسان در راستای مختلف و در خالف جهت هم منتشر شوندهای وقتی دو موج با دامنه د(

 در صورت دو برابر شدن توان صوت ، میزان شدت صوت در یک فاصله مشخص به چه میزان تغییر خواهد کرد؟ ـ 71
 1 د( 2 ج( 0 ب( 0 الف(

 ریاضی
fاگر  ـ 70 (c )  fو  0 (c )  xدر  fآنگاه تابع  0 c ...... ًحتما   

 یک نقطه ماکزیمم موضعی دارد. الف(
 یک نقطه ماکزیمم مطلق دارد. ب(
 نقطه مینیمم موضعی دارد.یک  ج(
 یک نقطه مینیمم مطلق دارد. د(

fدامنه و برد تابع  ـ 72 ( x ) s in ( x )   2 3  کدام است؟ 1
 الف(

f f
R [ , ] , D  3 1   

 ب(
f f

R ( , ) , D


  3 1  
 ج(

f f
R [ , ] , D


  3 1  

 د(
f f

R ( , ], D  3 1  

fدامنه و برد تابع  ـ 73 ( x ) L n ( x )  3  عبارتیت از: 1
 الف(

f f
R ( , ), D [ , )   0 3  

 ب(
f f

R [ , ), D [ , )   0 3  
 ج(

f f
R ( , ), D ( , )    3  

 د(
f f

R ( , ), D [ , )    3  

fاگر  ـ 70 ( x ) x  gو  1 ( x )
x


foدامنه تابع  1 g ( x  عبارتیت از: (

] الف( , ]  1 ] ب(  0 , )  1 } ج(  0 , }  1 ) د(  0 , ]  1 0  

fاگر  ـ 70 ( x )
x




1

1
xو  

g ( x )
x


 1

gباشد، دامنه و برد تابع   f :عبارتیت از 

 الف(
g f

D


  و
g f

R { }


 1  
 ب(

g f
D { }


  و  1

g f
R { }


 1 

 ج(
g f

D


  و
g f

R R { }


  1 
 د(

g f
D ( , )


 1  و

g f
R


 

)اگر  ـ 76 x ) 
2

3  در کدام فاصله است؟ xباشد، مقدار  2

) الف( , ) 3 2 3 ) ب(  2 , )  3 2 3 ) ج(  2 , )   3 2 3 ) د( 2 , )  3 2 3 2  

xحاصل  ـ 77
x e d x کدام است؟ 

 الف(
x

e
c

x
  )ب 

x

x
c

e
  )ج x

x e c  )د x x
x e e c   
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اگر  ـ 78
x , x

f ( x )

x , x

  
 

 

3

2

1 2 1

5 3 1
باشد، حاصل عبارت  

x

lim f ( x )
 1

 کدام است؟ 

 

 وجود ندارد د( 10 ج( 2 ب( 10 الف(

xمقدار حد تابع  ـ 74

x
lim

x


 5 5

2
 برابر است با: 

1 ج(   ب(  5 الف(

2 5
1 د( 

4 5
 

حاصل عبارت  ـ 81
x

x
lim

x x  

2

7
 برابر است با: 

1 د(   ج( 0 ب( 1 الف(

2
  

fتوابع  ـ 80 ( x ) x  gو  1 ( x ) x  foکه تابع  xرا در ن ر بگیرید. همه مقادیر  2 g ( x  پیوسته است، کدام است؟ (
) الف( , ) 1  )ب [ , ) 1  )ج [ , ) 3  )د ( , )3  

yمشتق عبارت  ـ 82 co s(s in x )
2
 کدام است؟ 3

s الف( in ( x ) co s( x ) s in (s in x )
2

6 3 3 3  
s ب( in ( x ) co s( x ) co s(s in x )

2
2 3 3 3  

s ج( in ( x ) co s( x ) s in (s in x )
2

2 3 3 3  
s د( in ( x ) co s( x ) co s(s in x )

2
6 3 3 3  

]لضرب دو تابع بر فاصله اگر مجموع و حاص ـ 83 a , b  در هر نقطه حد داشته باشد آنگاه: [
]الزاما یکی از دو تابع بر الف( a , b  حد دارد. [
]الزاما هر دو تابع بر  ب( a , b  حد دارند. [
]هیچکدام برشاید  ج( a , b  حد نداشته باشند. [
 فقط یکی از دو تابع ممکن است حد نداشته باشد. د(

حاصل  ـ 80
x

s in x
lim

x

3

2
 چقدر است؟ 

   د( -1 ج( 1 ب(   الف(

اگر  ـ 80
x a x

f ( x ) s in x
x

x

 


 



2

 کدام است؟ aدر صفر پیوسته باشد، مقدار  fو  

 -1 د( 0 ج( 1 ب( صفر الف(

sمشتق تابع  ـ 86 in ( x )
f ( x ) e

 عبارتیت از: 3
c الف( o s ( x )

s in ( x ) .e
3

3 s ب(  3 in ( x )
c o s ( x ) .e

3
3 s ج(  3 in ( x )

s in ( x ) e
3

3 co د(  3 s( x )
co s ( x ) e

3
3 3  

تواند نقطه عطف تابع کدام گزینه می ـ 87
( x )

f ( x ) e







21

41

2
 باشد؟ 

2 ج(  2 ب( 0 الف( 2 د(  1 1  

coحاصل عبارت  ـ 88 s x d x

( s in x )
 2

4
 کدام است؟ 

C الف(
s in x




4

1
C ب(  

s in x




1

4
C ج(  

s in x




4

4
C د(  

s in x
 



1

4
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fاگر  ـ 84 ( x ) [ x ] s in x  باشد، مقدارf ( )



2

 برابر است با: 

1 د( 0 ج(   ب( 1 الف(

2
  

xمجانب مایل منحنی  ـ 41 x
f ( x )

x

 




2
4 1

1
 کدام است؟ 

y الف( x  y ب(  3 x  y ج(  1 x  )د y x  2  

 شیمی
 یک پیل ولتائیک چییت؟ ـ 40

 .کندمی ایی است که برق تولیدییک پیل الکتروشیم الف(
 .کندمی ایی است که برق مصرفییک پیل الکتروشیم ب(
 .کندمی سوختی است که برق تولیدیک پیل  ج(
 .کندمی یک پیل سوختی است که برق مصرف د(

𝐂𝐥𝐎𝟑در یون  ـ 42
 ظرفیت چییت؟های جفت شده و تعداد الکترونهای تعداد الکترون −

 00و  0 د( 00و  0 ج( 00و  0 ب( 00و  0 الف(

 هیدراسیون کربن در فرمالدهید صحیح است؟کدام گزینه در مورد  ـ 43
 2p2s د( 3sp ج( 2sp ب( sp الف(

 کدامیک از اجیام زیر در میدان مغناطییی جذب ضعیفی دارند؟ ـ 40
 اجسام پارامغناطیس د( اجسام سوپرمغناطیس ج( مغناطیسدیااجسام  ب( اجسام فرومغناطیس الف(

 اسید الکترولیت قوی تری است؟کدام  ـ 40
 اسید کلریدریک د( اسید فسفریک ج( اسید استیک ب( اسید سیتریک الف(

 رود؟می به کار (Si)در سیلیکون  P(positive)کدام عنصر برای تهیه نیم راسانای نوع  ـ 46
 P د( N ج( C ب( B الف(

 به کدام صورت است؟ ) z=74با (w آرایش الکترونی الیه آخر تنگیتن  ـ 47

  65d65p25s الف(

  26s45d65p25s ب(

  46p26s65p25s ج(

 36p26s15d65p25s د(

 ksp=1.5 ×10)-9(سدیم سولفات چقدر است؟ 0.01Mدر محلول  4BaSOانحالل پذیری  ـ 48
 5×10-2 د( 3×10-8 ج(  1.5×10-9 ب(  1.5×10-7 الف(

 71)غل ت اسـید غلـیظ    اسید نیتریک الزم است؟ M 0.2محلول  ml 250چند گرم اسیدنیتریک غلیظ برای تهیه  ـ 44

 باشد(می درصد
 0/0 د( 31/3 ج( 0/0 ب( 00 الف(

 (:d)فاصله صفحات در شبکه  باشد؟می کدام مورد معادله براگ ـ 011

𝜆 الف( = 𝑛2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 )ب 𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 )ج λ = 𝑛𝑑2𝑠𝑖𝑛𝜃 )د 𝑛𝜆 = 𝑑2𝑠𝑖𝑛𝜃 
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 کند؟می کدامیک از موارد زیر در مورد ساختمان بلوری صدق ـ 010
 .استا هالگوی سه بعدی و نامتقارن اتم الف(
 .ستا هاالگوی سه بعدی و متقارن اتم ب(
 .ستا هاتکرار اتمالگوی سه بعدی و  ج(
 .ستا هاالگوی سه بعدی و تصادفی از اتم د(

 محلول چییت؟ pHبرحیب موالر چقدر است و  H+، غل ت یون  HCLاز  0.2Mدر محلول  ـ 012
 0.7و  0.2 د( 1و  0.1 ج( 7و  10-7 ب( 0.7و  10-7 الف(

+𝐗𝐞تعداد نوترون و الکترون در  ـ 013
𝟓𝟒

 به ترتیب کدام گزینه است؟ 𝟏𝟑𝟏
 00و  101 د( 00و 101 ج( 00و  11 ب( 00و  11 الف(

 رود؟می کارهاز اورانیوم کدام عنصر ب 235Uدر جداسازی ایزوتوپ  ـ 010
 پلوتونیوم د( برم ج( هیدروژن ب( فلوئور الف(

مـوالر   12/1میلی لیتر محدود سود  20میلی لیتر محلول اسید سولفوریک  20سازی کامل  در صورتیکه برای خنثی ـ 010

 استفاده شود، غل ت اسید چند موالر است؟
 10 × 5-3 د( 0.04 ج( 0.02 ب( 0.01 الف(

  در موازنه واکنش زیر به ازای هر مول فرمالدهید چند مول نیترات نقره الزم است؟ ـ 016

3 2 2 3
A g N O H – C – H N a O H A g C O H O N N

O

|

O

|

a     

   

 
 4 د( 3 ج( 2 ب( 1 الف(

 باشد فرمول ملکولی کدام گزینه است؟ O2N5H4Cو فرمول تجربی آن  040وزن ملکولی کافئین برابر  ـ 017
 2O4N10H8C د( O4N26H8C ج( 2O3N24H8C ب( 3O4N18H6C الف(

 mol/gr: 170  3AgNO w(M(وجود دارد؟ 3AgNOچند مول  M 3AgNO 0.6میلی لیتر از محلول  25در  ـ 018
 0.015 د( 0.15 ج( 1.5 ب( 15 الف(

 آن چییت؟ KSPشود می یک لیتر آب حل در mol 5-7.8 × 10به مقدار  4CrO2(Ag(نقره کرومات  C25در دمای  ـ 014
 10 × 1.9-12 د( 10 × 6.8-10 ج( 10 × 1.56-4 ب( × 7.8 10-5 الف(

 عدد اکییداسیون کربن در کدام گزینه بزرگتر است؟ ـ 001

  د(  ج(  ب(  الف(

 ارگونومی
 افتد؟می کدامیک از خطاهای انیانی زیر در اثر لغزش حاف ه اتفاق ـ 000

 Violence د( Mistake ج( Lapse ب( Slip الف(

 حداکثر توان هوازی فرد تجاوز کند.ساعته، میانگین مصرف انرژی نباید از .......... درصد  8در یک شیفت  ـ 002
 80-70 د( 60-50 ج( 20-10 ب( 40-30 الف(
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 کدام گزینه صحیح است؟ ـ 003
 .های قلبی ـ عروقی استشایع ترین اختالل بهداشتی نوبت کاری بیماری الف(
 .شودمی افزایش سن عاملی مثبت در تطابق پذیری با شب کاری محسوب ب(
 .اصلی اختالالت خواب در نوبت کاران بی نظمی در ریتم سیرکادین استعامل  ج(
 .ندهست ترد با مدادگرا برای شب کاری مناسبافرا د(

 شود؟می فیزیولوژیک انیان محیوبهای کدامیک از موارد زیر یک استاندارد طالیی برای سنجش وی گی ـ 000
 (PWC)ظرفیت انجام کار فیزیکی  الف(
 ضربان قلب حین انجام کارتعداد  ب(
 نرخ تنفس ج(
 فعالیت الکتریکی عضله د(

کیلوگرم باشد و حد مجاز بلنـد کـردن بـار     (L)28 کندمی اگر میزان وزنی که فرد بلند N1OSH(1991)در معادله  ـ 000

9(RWL) کیلوگرم باشد، سطح رییک ابتال به آسیب کمری چقدر است؟ 
 .خطر آسیب وجود ندارد الف(
 .سطح ریسک پایین است ب(
 .سطح ریسک متوسط است ج(
 .سطح ریسک باالست د(

زیـر  هـای  اسکلتی ـ عضالنی در کارکنان دفتـری، کـدامیک از روش   های برای ارزیابی پوسچر کار و شدت ناراحتی ـ 006

 مناسب است؟
  و نقشه بدن RULA الف(
 و نقشه بدن ROSA ب(
 و پرسشنامه نوردیک RULA ج(
 های نرخو مقیاس ROSA د(

 شود؟می اعمال« جفت شدن دست با بار»ارزیابی زیر های در کدامیک از روش ـ 007
 OWAS د( RULA ج( REBA ب( QEC الف(

فراگیر عوامل موثر روانی ـ اجتماعی در طراحی سازمان کدام  مطابق با اصول ماکرو ارگونومی ، سودمند ترین الگوی  ـ 008

 الگو است؟
 شخصیتیهای ساختار د( سرشت عاطفی و هیجانی ج( خودکار آمدی ب( پیچیدگی شناختی الف(

 است؟ جزءمهم ترین عامل فنی ـ اجتماعی تاثیر گذار بر طراحی سازمان، کدام  ـ 004
 محیط د( اجتماع ج( آوریفن ب( کارکنان الف(

گرهای یک دستگاه پرس از طریق کدام روش رمزگذاری آسـانتر و احتمـال خطـای انیـانی در آن     تشخیص کنترل ـ 021

 است؟ کمتر
 کد گذاری رنگی الف(
 رمزگذاری به وسیله اندازه ب(
 رمزگذاری با استفاده از حالت کارکرد ج(
 استقرار رمزگذاری از طریق مکان د(
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 عمومی زبان

 Part one: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. 

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers 

on the information given in the passage only. 

Passage 1 
If you have ever struggled to fall or stay asleep, you probably have heard all the standard sleep-hygiene 

advice: Stick to the same sleep and wake times, establish a bedtime routine, create a relaxing sleep 

environment, and avoid caffeine in the afternoon. It turns out that the last bit might not be as much of a 

problem as other evening habits. In a study of 785 African American adults with no history of sleep issues, 

45 percent reported drinking coffee, tea, or soda within four hours of bedtime at least once in the course of a 

week. (African Americans have been underrepresented in sleep studies but are more likely to experience 

sleep problems and associated health issues.) Data from wristwatch sensors showed that the caffeine had no 

significant effect on how well or how long they slept. However, drinking alcohol or using nicotine before bed 

reduced the participants’ sleep efficiency, meaning that the percentage of time they spent in bed actually 

sleeping was lower. With nicotine use, people also woke up more often in the middle of the night, perhaps 

because they were experiencing withdrawal symptoms. The participants who reported symptoms of insomnia 

during the study were more likely to have used nicotine before bed, which made their insomnia worse, 

robbing them of more than 40 minutes of sleep. Nicotine use before bed was also associated with symptoms 

of depression and anxiety, while alcohol and caffeine use were linked to chronic stress. 

      . ......... The writer of this passage emphasizes that  ـ121

a)   nicotine and alcohol are worse than caffeine for sleep 

b)   nicotine is commonly used before bed to prevent depression  

c)   African Americans are less likely to experience sleep problems 

d)   African Americans with sleep problems consume more caffeine 

 . .…… Using nicotine before bed causes all of the following, EXCEPT  ـ122

a)   shorter sleep time 

b)   stress 

c)   anxiety 

d)   insomnia 

 ?Which of the following statements is TRUE according to the passage  ـ123

a)   A sample of adult African Americans are studied in sleep research. 

b)   Subjects more likely to use caffeine had sleep problems. 

c)   Sleep efficiency has nothing to do with consumption of nicotine or alcohol. 

d)   African Americans are more likely to consume nicotine before bed.  

 . ......... According to the passage, caffeine has no major effect on  ـ124

a)   insomnia  

b)   sleep problems 

c)   the duration of sleep 

d)   the quality and quantity of sleep 

 .For falling or staying asleep ……………. is NOT necessarily a hygiene advice  ـ125

a)   having fixed sleep and wake times  

b)   creating a bedtime routine 

c)   providing a relaxing sleep environment 

d)   avoiding caffeine in the afternoon 
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Passage 2 
There is considerable evidence to suggest that nurses may experience dissatisfaction with the working 

environment in hospitals, with poor work environments impacting negatively on the delivery of clinical care 

and patient outcomes. In seeking to understand this dissatisfaction, work engagement among nurses and other 

health professionals has been explored from the perspective of burnout and emotional exhaustion with work 

engagement conceptualized as a positive emotional state in which employees are emotionally connected to 

the work roles. While such studies have examined engagement with work from an emotional perspective, 

engagement can also be understood as a broader concept that includes an employee’s relationship with their 

professional role and the broader organization. This broader view on employee engagement ties in with the 

concept of organizational citizenship behavior, which captures flexible behaviors that are not formally 

rewarded within the organization that help others, or are displays of organizational loyalty or civic virtue. 

  .Nurses’ dissatisfaction may influence the ......... in clinical environments  ـ126

a)   nurses’ role compared to other citizens 

b)   quality of healthcare delivery 

c)   research studies performed 

d)   employers’ exhaustion and approach 

 . ......... ,In response to dissatisfaction among nurses  ـ127

a)   their roles have become flexible in hospitals 

b)   they have not been awarded as citizens 

c)   they have not been trusted by other employees 

d)   their engagement has been investigated 

 . ......... The studies indicated in this text mainly dealt with  ـ128

a)   emotional aspect of the issue 

b)   organizational aspect of the issue 

c)   citizenship behavior in hospitals  

d)   professional behavior in hospitals  

  The employees’ relationship with their professional role and organization can be referred to  ـ129

as …… . 

a)   citizenship behavior  

b)   clinical care  

c)   work engagement 

d)   organizational loyalty 

 . ......... The organizational citizenship behavior  ـ130

a)   can indicate if the employee is faithful to the organization 

b)   displays the employee’s connection to the organization 

c)   is an obstacle to the employee’s satisfaction 

d)   is a concept opposed in its broader view 
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Passage 3 
Micronutrients are vitamins and minerals needed by the body in very small amounts. However, their impact 

on the body’s health is critical, and deficiency in any of them can cause severe and even life-threatening 

conditions. They perform a range of functions, including enabling the body to produce enzymes, hormones, 

and other substances needed for normal growth and development. Deficiencies in iron, vitamin A, and iodine 

are the most common around the world, particularly in children and pregnant women. Low-income and 

middle-income countries bear the disproportionate burden of micronutrient deficiencies.  

Micronutrient deficiencies can cause visible and dangerous health conditions, but they can also lead to less 

clinically notable reductions in energy level, overall capacity, and mental clarity. The latter can lead to 

reduced educational outcomes and reduced work productivity. 

Many of these deficiencies are preventable through nutrition education and consumption of a healthy diet 

containing diverse foods, as well as food fortification and supplementation, where needed.  These programs 

have made great strides in reducing micronutrient deficiencies in recent decades, but more efforts are needed. 

 Micronutrients are of special significance for the proper functioning of the body regardless of  ـ131

their .........  amount. 

a)   slight  

b)   significant  

c)   considerable 

d)   enormous 

  .The writer of this passage ......... a link between the micronutrient deficiencies and mental clarity  ـ132

a)   rejects 

b)   considers 

c)   doubts 

d)   opposes 

 . ......... The expression the latter in the second paragraph refers to one’s lowered  ـ133

a)   mental clarity 

b)   total energy level of the body 

c)   overall body capacity 

d)   work productivity 

 . ......... It is inferred from the passage that the programs discussed in the last paragraph  ـ134

a)   have solely revolved around education in recent decades 

b)   have failed to reduce micronutrient deficiencies 

c)   still require further modifications to succeed 

d)   exclusively rely on food fortification 

 The author concludes the passage by ......... to control complications caused by micronutrient  ـ135

deficiencies. 

a)   listing the risk factors  

b)   calling for further attempts 

c)   suggesting food supplementation 

d)   highlighting the preventable conditions 

  

moshaveshaveranetahsili.ir

moshaveshaveranetahsili.ir



 

 0011سال  یابهداشت حرفه یمهندس کارشناسی ارشدآزمون 

06 

Passage 4 
 

The relative importance of the etiological factors in obesity is controversial. Contrary to the popular belief, 

most overweight people eat no more than average (though of course they have taken in more calories than 

they need). This emphasizes the importance of the individual susceptibility. Overnutrition often begins in 

infancy with the use of overconcentrated milk formulae laced with sugar and with too early introduction of 

solid foods, especially cereals. A taste for sweet, refined foods is encouraged through childhood, and may be 

set for life. Poorer people eat more refined foods and less fresh ones than those who are better off. Physical 

exercise contributes relatively little to overall energy output. Despite its popular acceptance, the theory that 

lack of exercise causes obesity lacks evidence. Psychosocial factors can be important – in different cultures 

and in different levels of society, obesity is admired, tolerated, shunned or feared. Mass circulation 

magazines are also very influential in this regard. 

 . ......... According to the text, the primary cause of obesity is  ـ136

a)   overnutrition 

b)   individual liability 

c)   psychological factors 

d)   lack of physical activity 

 . ......... It can be implied from the passage that  ـ137

a)   the more one eats, the more he/she is liable to obesity 

b)   parents must avoid giving sugary foods to their children 

c)   solid foods, especially cereals, are the main cause of obesity  

d)  obesity can begin from the childhood period 

 . ........ It is implied from the information in the paragraph that the foods taken by the rich people  ـ138

a)   are less likely to cause obesity 

b)   are full of junk particles  

c)   fail to support intense physical activity 

d)   provide better psychosocial support 

 . ......... The text implies that  ـ139

a)   etiological factors affect all individuals quite similarly 

b)   any individual is susceptible to obesity if he/she eats more 

c)   the main cause of obesity varies for different people 

d)   obese people are unable to prevent the condition they are in 

 The author ......... the theory that overnutrition and lack of physical activity are the main causes ـ140

of obesity. 

a)   puts doubt on    

b)   partly agrees with 

c)   provides evidence for 

d)   clearly opposes  
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 Part two: Vocabulary 

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 Painkillers are effective in reducing pain, but they should be used ......... since they can have ـ141

serious side effects if taken in a large amount. 

a)   profusely   b)   hypothetically  c)   abundantly d)   sparingly 

 .Even today, some traditional remedies continue to ......... despite their inefficiency ـ142

a)   cease b)   decline c)   collapse d)   persist 

 People have witnessed a/an ......... the approval of COVID-19 vaccine, due to the possible ـ143

unexpected harmful consequences. 

a)   enthusiasm about  b)   dispute about  c)   appreciation of d)   compliance with  

 The spread of the infection was so great that a large number of children in that region were ـ144

......... rapidly. 

a)   afflicted  b)   strengthened   c)   safeguarded  d)  protected 

 It is believed that not all cancer cells are equally ......... ; most can be neutralized with radiation ـ145

or chemotherapy. 

a)   benign b)   aggressive c)   innocent d)   inoffensive 

 .Our lives have changed a lot with the ......... of new technologies such as the Internet ـ146

a)   departure   b)   hindrance  c)   erosion d)   advent  

 .The nurse was blamed for her ......... attention to the patients under her care ـ147

a)   scant  b)   sufficient c)   comprehensive  d)   abundant 

 The scientist carried out a/an ......... study requiring huge work to explore the origin of the ـ148

infection.  

a)   superficial b)   extensive c)   insignificant  d)   trivial 

 .A nurse should ......... safety rules when managing patients in emergency rooms ـ149

a)   abort   b)   abandon c)   adhere to d)   addict to  

 Health providers agree that hand hygiene is one of the most important control procedures to ـ150

......... the spread of infection. 

a)   initiate b)   elevate c)   boost d)   decline 
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 .The patient’s conditions severely ......... despite the intake of medications he received ـ151

a)   improved  b)   deteriorated c)   perceived d)   promoted 

 Center for Disease Control is intensively working to see whether the vaccine is ......... enough in ـ152

order to begin the mass vaccination.  

a)   efficacious  b)   hazardous  c)   susceptible  d)   adverse  

 Our world today suffers from a wide range of ……….between the rich and the poor in nearly all ـ153

nations. 

a)   distillation b)   equality c)   disparity d)   fairness 

 One of the features of e-learning is to enhance the ......... of learners by providing them with more ـ154

control over their own learning.  

a)   imitation    b)   autonomy c)   limitation d)   suppression   

 A midwife is expected to ......... a complete pregnancy history of the mother, including the ـ155

number of miscarriages and infant deaths. 

a)   elicit b)   eliminate c)   avoid d)   hinder 

 .The company ......... its low-quality products regardless of their probable side effects ـ156

a)   integrated b)   eliminated c)   estimated d)   propagated 

 .The idea of ......... our lives may not be so appealing if we feel miserable and isolated ـ157

a)   prolonging b)   transcribing c)   conferring    d)   integrating       

 ,The expansion of hazardous industries which are dependent on natural resources, like mining ـ158

has considerably increased ......... . 

a)   stability b)   morbidity c)   longevity d)   conformity 

 The speed of the ......... of the news in social networks is astonishing; it is accessible for everybody ـ159

in a few seconds.  

a)   differentiation b)   transcription c)   dissemination d)   recommendation 

 .The exam condition was quite ......... as there was a lot of noise from the heavy traffic outside ـ160

a)   forthcoming b)   illuminating c)   promising d)   distracting 

 موفق باشید
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