
1 آزمون آنالین الزامات حمیط کار 

 1 مهم ترین دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی یک مغازة خواروبار فروشی در محل زندگی شما کدام عامل است؟ 

2( اخالق و رفتار فروشنده 1( زیبایی فضای مغازه خواروبارفروشی 

4( تجهیزات مدرن و بهداشتی تر 3( وجود مواد غذایی تازه در مغازه 

 2 کدام گزینه سبب پذیرش فرد در گروه می شود؟

4( دقت 3( تالش  2( مهارت فنی  1( رعایت قوانین 

 3 در نمودار سلسله مراتب هر مرتبة کاری با چه عالمتی نشان داده می شود؟ 

4( لوزی 3( مستطیل  2( دایره  1( مربع 

 4 در یک کارخانه، کارمندان برای درخواست گرفتن وام به کدام واحد باید مراجعه کنند؟ 

4( تولید 3( خدمات  2( اداری  1( مدیرعامل 

 5 در یک کارخانه برای اطالع از امکانات ورزشی و نحوه استفاده از آن به کدام واحد باید مراجعه شود؟ 

2( کنترل کیفیت  1( اداری  

4( خدمات و پشتیبانی 3( حراست  

 6 کدام گزینه از مشکالت روانی ناشی از استرس طوالنی نمی باشد؟

4( بدبینی 3( بی اشتیاقی به کار  2( خستگی مزمن  1( بی حوصلگی 

 7 نام دیگر عصر حجر چیست؟

4( برنز 3( سنگ  2( مفرغ  1( آهن 

 8 آفیس در زبان انگلیسی به چه معناست؟

4( نرم افزار کاری 3( محیط کار  2( محیط اداری  1( نرم افزار اداری 

 9 کدام گزینه جزء مجموعه نرم افزارهای office نمی باشد؟

Photoshop )4  Excel )3  Word )2  Access )1

 10 کدام یک از فناوری های زیر تقریباً تمامی کاربردها و مزایای سایت را دارد؟

2( شبکه اجتماعی  1( تلفن همراه  
4( شبکه داخلی پیام رسان 3( نرم افزار اداری  



2 آزمون آنالین الزامات حمیط کار 

 11 کدام ویژگی در تعریف فناوری به کار نمی رود؟

4( مهارت 3( دانش  2( تالش  1( تجربه 

 12 اولین مرحله در فراگیری فناوری های متداول چیست؟

2( مشورت با افراد خبره 1( جست و جو در اینترنت  
4( انتخاب روش مناسب فراگیری 3( اخذ گواهینامه تأیید صالحیت 

 13 قانون کار توسط چه مرجعی به تصحیح و تصویب می رسد؟

2( مجلس شورای اسالمی 1( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
4( مجلس خبرگان 3( وزارت امور اقتصادی و دارایی  

 14 کدام یک از گزینه های زیر از وظایف کارگر نمی باشد؟

2( تبعیت از کارفرما 1( تالش برای انجام دادن کار با حداکثر کیفیت 

4( اتمام کار در بازه زمانی مشخص 3( تأمین ایمنی و بهداشت کارگاه 

 15 حداقل میزان سنوات کارگران دارای قرارداد تمام وقت چقدر است؟

2( مطابق با اعالم دولت در هر سال 1( معادل دستمزد یک ماه  
4( 7 درصد از دریافت نقدی در یک ماه 3( مبلغی اختیاری توسط کارفرما 

 16 دستمزد کار در شب چند درصد از کار در روز بیشتر است؟

%35 )4  %30 )3  %20 )2  %10 )1

 17 دستمزد راننده آژانس جزء کدام یک از روش های پرداخت دستمزد  است؟

2( براساس اندازه کار انجام شده  1( مزد نامشخص  

4( براساس ساعت کار 2( گاه مزدی  

 18 در کدام یک از قراردادهای زیر، ابتدای آن مشخص ولی انتهای آن مشخص نیست؟

4( کار دائم 3( کار موقت  2( تمام وقت  1( پاره وقت 

 19 شکل هندسی مثلث زرد در تابلوهای ایمنی به چه معناست؟

2( خروج اضطراری  1( ممنوع  

4( تجهیزات حریق آتش 3( هشدار  



3 آزمون آنالین الزامات حمیط کار 

 20 حداقل فاصله ایمنی از خطوط فشار قوی چند متر است؟

1 )4  10 )3  5 )2  3 )1

 21 اصل D در اصول ABCD کار در ارتفاع، شامل کدام مورد زیر می شود؟

4( کارابین 3( جذب کننده انرژی  2( گیره فنری  1( هارنس 

 22 کدام یک از منابع زیر با انتقال انرژی به صورت تشعشع باعث آتش سوزی می شوند؟

2( جرقة جوش کاری  1( شعله کبریت  

4( الکتریسیته ساکن 3( صفحات داغ  

 23 کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

1( برای نشستن از صندلی هایی استفاده شود که پشت آن ها تا سطح شانه برسد.

2( برای خوابیدن بر یک پهلو و ترجیحاً رو به قبله قرار بگیرید.
3( در هنگام ایستادن شانه ها و سینه را رو به جلو بدهید.

4( در هنگام بلند کردن اجسام، تغییر جهت ناگهانی ندهید.

 24 کدام مورد از عالئم گرمازدگی می باشد؟

2( کند شدن تنفس 1( تنگ شدن مردمک چشم  

4( کند شدن نبض 3( عرق نکردن  

 25 کدام یک از نکات زیر در هنگام مصاحبه صحیح نمی باشند؟

2( با لباس رسمی به مصاحبه بروید. 1( سریعاً و بدون مکث به سؤاالت مصاحبه کننده پاسخ دهید. 
4( چند نسخه از کارنامک را با خود ببرید. 3( حتماً به چشمان مصاحبه کننده ها نگاه کنید. 

 26 کدام یک از موارد زیر جزء اطالعات کارنامک نمی باشد؟

2( اطالعات تجربی 1( اطالعات خانوادگی  

4( اطالعات تحصیلی 3( اطالعات شخصی  

 27 کدام یک از روش های مرسوم یافتن کار نمی باشد؟

2( ارتباط داشتن با هنرآموزان  1( مشورت با دوستان  
4( حضور یافتن در کنفرانس ها 3( تماس با مدیران شرکت ها  



4 آزمون آنالین الزامات حمیط کار 

 28 چه افرادی در تصاحب فرصت های شغلی موفق تر می باشند؟

2( افرادی که تحصیالت باالتری داشته باشند. 1( افرادی که مهارت های کاریابی را به کار گیرند. 

4( افرادی که آشنا و معرف در محیط کار دارند. 3( افرادی که تجربه کاری بیشتری دارند. 

 29 چرا در حال حاضر رقابت برای به دست آوردن فرصت های شغلی افزایش یافته است؟

2( باال رفتن میزان دانش آموختگان جوینده کار 1( باال رفتن هزینه های زندگی  
4( باال رفتن سطح توقع افراد از رفاه مادی 3( باال رفتن جمعیت خانواده ها  

 30 کدام یک از موارد زیر جزء مخاطرات فیزیکی محیط کار نمی باشد؟

2( فشار  1( پرتوهای یونیزان  

4( مواد التهاب آور 3( ارتعاش  


