
در صورتیکه بخواهیم تراکم یک آالینده هیدروکربن های آروماتیک را دریک صنعت گرم و مرطوب سنجش کنیم   (1 سوال

 استفاده از کدام نمونه بردار ارجحتر است؟

ایمپنجر میکرو( ایمپنجر              د میجت( فعال                           ج ذغال لوله( ب                          سلیکاژل لوله( الف   

ب گزینه(  سوال پاسخ   

سوال این کاربردی نکات  

 . است  شده توصیه سلیکاژل از   برای آمین های آروماتیک و فعال ذغال از استفاده آروماتیک های هیدروکربن از برداری نمونه برای1 .   

 .میشود ترو بریک افزایش باعث ک باشد می ان زیاد مقدار ب بودن رطوبت جاذب سلیکاژل اصلی ایراد و اشکال - 2

 . میباشد فعال ذغال جواب است ارحجتر بردار نمونه کدام شده گفته  ه ک سوال صورت و شده گفته نکات طبق *

 .است فعال ذغال از کمتر مراتب به هوا در ها نمونه اوری جمع برای سلیکاژل کاربرد*

 1 جلد بهرامی دکتر برداری نمونه کتاب:  منبع

 ؟ رود می بکار اندازه مختلف های ردیف در ذرات جرمی تراکم سنجش برای زیر وسایل از کدامیک( 2 سوال

 ایمپکتور کاسکید( د                     هگزلت( ج                              فلزی سیکلون(ب                         پالستیکی سیکلون( الف

 د گزینه(  2 سوال پاسخ

 سوال این کاربردی نکات

 .میشود ذرات جداسازی باعث مرکز از گریز نیرو اساس برا ک است ایی وسیله سیکلون*

 . رود می بکار استنشاق قابل ذرات از برداری نمونه برای هگزلت* 

 این با کرد سازی جدا متفاوت قطرهای گروه در را ذرات و میشود ذرات سازی جدا باعث برخورد براساس ایمپکتور کاسکید*

 .کرد سازی جدا استنشاقی و توراسیک و تنفسی گروه سه در را ذرات میتوان وسیله

 3 جلد دکتربهرامی برداری نمونه(  منبع

 

 

 

 ؟ است همراه مورد کدام با کاهش این. است کانال قطر کاهش صنعتی تهویه سیستم در هوا جریان کردن باالنس راههای از یکی( 3 سوال



 .نمیدهد رخVP وSP در تغییری( د      شود می کمVP( ج                     .میشود کم SP( ب                  .شود می زیاد SP( الف

 

  ب گزینه( 3 سوال پاسخ

بزرگ میشود و در واقع به بازیابی انرژی کمک میکند ولی در تنگ شدگی  SPبطور کلی بعد از گشادشدگی کانال مقدار 

 تهویه دکتر جعفری رو مطالعه کنید.150تا 144برعکس می باشد برا توضیحات بیشتر صفحات 

 

 ؟ است کدام ذرات میکروسکوپی بررسی برای استفاده مورد فیلتر ترین متداول( 4 سوال

 PVC(د                  غشایی( اندود                  ج نقره غشایی(ب                                   گالس فایبر( الف

  ج گزینه( 4 سوال پاسخ

 بهرامی دکتر 1 جلد برداری نمونه منبع

 

 شود؟ می استفاده ترقیقی تهویه مورد کدام در( 5 سوال

 مولد آلودگی بخارات غیرسمیالف(وجود منابع غیرثابت 

 ب(وجود منابع غیرثابت مولد آلودگی های بخارات سمی

 ج(وجود منابع ثابت از آالینده های رادیو اکتیو

 د(وجود منابع ثابت مولد بیوآیروسولهای پاتوژن

  الف گزینه( 5سوال پاسخ

 . باشد پایین باید االینده سمیت بهداشتی مخاطرات کنترل برای سازی رقیق تهویه اصول از یکی

 26 صفحه جعفری دکتر تهویه منبع

 

 

 

 

 



 در انتشار مکانسیم با(  میکرون0/1 از کمتر قطر) ریز خیلی ذرات آوری جمع راندمان افزایش باعث عاملی چه( 6 سوال

 شود؟ می برداری نمونه فیلترهای

 فیلتر   دوطرف در فشار اختالف افزایش(ب                                               هوا سرعت افزایش( الف

 ذرات قطر افزایش(د                       فیلتر  دوطرف در فشار اختالف کاهش(ج

 (گزینه ج6پاسخ سوال 

 کارای برای ک شده توصیه .است( انتشار) پخش مکانسیم دارند باالیی راندمان و فیلترهایی از بسیاری در استفاده مورد اصلی مکانیسم

 سوال ب ربطی ذرات قطر افزایش و میرود باالتر کارایی الیاف قطر کاهش با ( اشتباه الف گزینه) شود استفاده کم های سرعت از بیشتر

 انجام  راحتی به فیلتر دوطرف بین انتشار مکانیسم و میکند پیدا کاهش فشار اختالف سرعت کاهش با .است پرت گزینه و نداره

 .میگیرد

 129-128 صفحات جعفری دکتر تهویه کتاب منبع

 

درجه فارنهایت و دمای هوای 800فوت قرار گرفته است. دمای سطح منبع 3فوتی از منبع به قطر 2( یک هود خیمه ایی در فاصله 7سوال 

 است؟CFmدرجه فارنهایت است. هوای مورد نیاز برای مکش هوا تقریبا چند 90عمومی کارگاه 

 800(د                                        600(ج                                                 400(ب                 200        ( الف

 : گزینه الف  7پاسخ سوال 

 منبع کتاب تهویه دکتر جفری

 

 قرار فوت12 محیط و اینچ 48*24 ابعاد با down draft هود دهانه بر را آنها شده گری ریخته قطعات روی از ماسه پاکسازی برای( 8 سوال

 cfm چند هود مکش برای نیاز مورد هوای جریان میزان. است مناسبfmp400 اندازی بدام سرعت هوا االینده ذرات نوع ب توجه با. میدهند

 است؟

 38400(د                                   4800(ج                                  3200(ب                            1600(الف

 را مساحت کانال بر حسب فوت مربع ضرب نماییم.  fpmباید میزان سرعت   cfmبه   fpm. برای تبدیل ( گزینه ب  8پاسخ سوال 

24*48 = 1152/144 = 8 ft 

 

Cfm = 8*400= 3200 

 پیدا نکردم . منبع  فارسی برای این سوال 

 



 

 

 

 افتد؟ می اتفاق چگونه vena contracta پدیده( 9 سوال

 کانال داخل ب هوا ورود هنگام در سرعت فشار ب استاتیک فشار تبدیل( الف

  هوا ورود اثر در استاتیک فشار به سرعت فشار تبدیل(ب

  هود جلو در کارگر به برخورد هنگام در مرزی جدایی الیه ایجاد(ج

 هود جلو در تولید منبع از شده خارج آلودگی سطح افزایش(د

 الف گزینه(9 سوال پاسخ

 .73 صفحه جعفری دکتر تهویه منبع

 

 بستگی عامل کدام به مکشی دمشی سیستم با هودهای در مکنده هودهای از شده مکش هوای جریان میزان( 10 سوال

 ندارد؟

 مکش شکاف از مکشی هود فاصله( الف

 شکاف از شده دمش هوای جریان(ب

  منبع به چسبیده یا آزاد بصورت مکنده هود گرفتن قرار( ج

 دمنده شکاف در شده ایجاد فشار افت( د

  د گزینه( 10 سوال پاسخ

 .ندارد بستگی دمنده درشکاف شده ایجاد فشار افت به مکشی-دمشی سیستم دریک سرعتها نسبت

 89-78 صفحات جعفری دکتر تهویه کتاب منبع

 

 

 



 

 است؟ محیط در اکسیژن وجود ب وابسته حسگرها از کدامیک عملکرد : 11سوال

 سنج هدایت حسگرهای(الف

 اکسیدفلزی حسگرهای(ب

 عبوری جریان گیری اندازه حسگرهای(ج

 پتانسیومتری حسگرهای(د

 ب گزینه(11 سوال پاسخ

 حسگرهای  میشود کاسته اکسیژن جزیی فشار از آالینده حضور صورت در ک است این فلزی اکسید حسگرهای عمل مکانیسم

 184 صفحه 2جلد بهرامی دکتر برداری نمونه منبع .ندارند عملکردی هیچگونه اکسیژن فاقد محیط در فلزی اکسید

 

 اندازه گیری ائروسل ها به روش قرائت مستقیم با دستگاه پیزو باالنس بر اساس کدامیک از اصول ذیل است؟ :12سوال 

 الف(پراکنش نورخارج شده از دستگاه

 دستگاهب(ایجاد نوسان در 

 ج( برخورد ذرات با حسگر مرجع

 د(برخورد ذرات با حسگر اصلی

 ( گزینه د12پاسخ سوال 

 66منبع نمونه برداری دکتر بهرامی جلد سه صفحه 

 (13 سوال

 ..با است برابر مخلوط مواجهه حدود مقدار. باشد می2،6،2 با برابر ترتیب ب معدنی غبار و گرد در  تریدیمایت و ،کریستوبالیت کوارتز درصد

 

  3.5(د                                   2.25(ج                    1(ب                      0/5(الف

   

 الف گزینه( 13 سوال پاسخ

TLV mix= 10/ %Q +2(%C) +2(%T) + 2 

 

TLv mix= 10/2+(6*2) +(2*2)+2 = 10/20 =0/5 

 



 49صفحه اول جلد بهرامی دکتر برداری نمونه(منبع

 در تجزیه کدامیک از ترکیبات با دستگاه گاز کروماتوگرافی بایستی از ستون قطبی جهت تجزیه استفاده گردد؟ -14سوال 

 BTEXالف( ترکیبات 

 ب(آلکانها و الکن ها

 ج(ترکیبات نمونه برداری شده با سلیکاژل 

 د(ترکیبات چند حلقه اروماتیک

 ( گزینه ج14پاسخ سوال 

 ترکیب قطبی می باشد و برای نمونه برداری از ترکیبات قطبی بکار می رود.سلیکاژل یک 

 1منبع نمونه برداری دکتر بهرامی جلد 

دریک کارگاه بزرگ یک فن باتوان یک وات در وسط دیوار جانبی و در فاصله کمی از سقف نصب شده است . تراز  (15سوال 

 فوتی از فن چند دسی بل است؟40فشار صوت در فاصله 

                                                    96.5ب(                  86الف( 

 93.5د(                                                      87/5ج(

 (گزینه ب 15پاسخ سوال 

 ابتدا توان رو تراز توان تبدیل میکنیم . برا پاسخ ب این سوال چون توان را داریم 

Lw= 10log(1)+120=120   با مشخص بودن 

 تراز توان میتوانیم تراز فشار را از رابطه زیر بدست آورد:

Lp=Lw-20logr-11 

 رو بدست بیاوریم .DIاما چون توی صورت سوال بحث سطوح رو اورده باید با توجه ب ضریب جهت مقدار 

 استفاده نماییم   Lp=Lw+DI-20logr-11سپس از رابطه 

Di= 10log8=9 

Q=2^3=8 

 برحسب متر است rدر این فرمول 

 متر میشود.12.47ولی صورت سوال برحسب فوت می باشد باید ب متر تبدیل شود ک مقدار آن 

Lp=120+9-20log12.47-11=96.8 

 



 

بزرگراه متری از 800دسی بل است تراز صدا در فاصله 90متری از یک بزرگراه 200تراز صدای اندازه گیری شده در فاصله  (16 سوال

 چند دسی بل است؟

 80(د                             85(ج                               87(ب                          84( الف

 الف گزینه(  16 سوال پاسخ

 .میکند پیدا کاهش بل دسی3 صوت فشار تراز فاصله شدن برابر دو با آزاد میدان یک در نکته*

 . داریم اینجا کاهش بل دسی3 پس 400 میشه بشه ک برابر دو بوده متر200 ما اول فاصله

 . میبابد کاهش صدا بل دسی6 مجموع در ک داریم صدا تراز کاهش بل دسی3 باز ک شده رابر دوب فاصله هم800 به متر400 از بعد

 84=6-90 پس

  الف گزینه(16 سوال پاسخ

  خطی فرمول طریق از

Lp(2)= LP(1)-10log (r2/r1) 

Lp= 90-10log(800/200)=83.97 

 75 ص دکترگلمحمدی صدا مهندسی

 است؟ بل دسی چند مجاز معادل صوته فشار تراز باشد ساعت10 روزانه محیط یک در کارگر یک مواجهه زمان مدت ک درصورتی( 17سوال

 86(د                                             85(ج                                      84(ب                              80(الف

  ب گزینه(17 سوال پاسخ

  فرمول از باشد مشخص مواجهه زمان مدت چنانچه

Lp=94-10log T (hr) 

Lp=94-10log(10)=84 

 مهندسی صدا و ارتعاش گلمحمدی . 

 (18 سوال

 مواجهه ک درصورتی. است بوده%25 و%6صدا شده قرائت دوز ترتیب به ساعته یک و ساعته0/5 گیری اندازه دوره دو برای ممیزی برنامه دریک

 باشد؟ می چقدر کارگر این روزانه مواجهه کلی دوز.باشد ساعت6 وی روزانه مواجهه وجمع ساعت3 دوره هر در کارگر متناظر

 %95(الف

 %255(ب

 %285(ج

 %435(د



 .هنوز نکردم پیدا سوال این خصوص در فارسی منبع د گزینه پاسخ*

  Ce= 0.1N/cm.s  و k=20.6 N/cm فنر ضریب وw= 34N وزن  نیروی با مرتعش سیستم میرایی ضریب اگر (19 سوال

 است؟ چقدر سیستم میرایی نسبت.  باشد

 0.048(د                                    0.78(ج                                  0.04(ب                    0.059(الف

 الف (گزینه  19پاسخ سوال 

F= m*g               m= 34/10= 3.4                                                            k=20.6 n/cm = 0.206 N/m 

Cc= 2√𝑘 ∗ 𝑚 = 2 ∗ √0.206 ∗ 3.4 = 1.67 

𝐶𝑒

𝐶𝑐
=

0.1

1.67
=  = نسبت میرایی 0.059

 منبع مهندسی صدا و ارتعاش گلمحمدی 

 

 مناسبترین نوع ایزوالتور برای کنترل ارتعاش در فرکانس های کم کدام است ؟ (20سوال

 د(فایبر گالس                                    ج(قاب های سنگین                        ب(الستیک                                               الف(فنر

 گزینه الف . (20پاسخ سوال 

 مهندسی صدا و ارتعاش گلمحمدیمنبع 

 

 است؟ موثر کار نوبت کارگران ذهنی عملکرد بهبود در روشنایی طیف کدام تقویت (21 سوال

 آبی(د                                                        سبز(ج                                 زرد( ب                         قرمز(الف

 . 63 صفحه گلمحمدی دکتر روشنایی مهندسی کتاب  اخر چاپ. گزینه د (  21پاسخ سوال 

 

باتوان نوری هر واحد CFL متر در صورتی ک بخواهیم از چراغ های4متر و ارتفاع 10*10برای یک سالن بانک به ابعاد  -22سوال  

باشد تعداد چراغ مورد 0/54و ضریب بهره روشنایی سامانه 0/72لومن استفاده نماییم و فاکتور افت روشنایی برابر 108چراغ برابر 

 نیاز چه تعداد می باشد؟

 36د(                                 18ج(                                  12ب(                                9الف( 

 ( گزینه ب  22پاسخ سوال 

 

 



 

N= 
𝑬 ×𝑨 

𝑪𝑼 ×𝑻𝑳𝑳𝑭

𝒑 × 𝝁
 تعداد چراغ ) المپ ( 

E  لوکس مورد نیاز است. 300شدت نور مورد نیاز چون بانک محیط اداری است حداقل شدت روشنایی 

A  100=  10*10مساحت مکان 

CU  و  0.54 ضریب بهره روشناییTLLF  0.72فاکتور افت روشنایی  

P  توان الکتریکی المپ ، المپCFL ا توان یکصدوات در بازار عرضه می شوند.المپ فلورسنت می باشد این المپها ب 

     𝝁  می باشد. 60ضریب بهره نوری المپ فلورسنت که 

N= 
𝑬 ×𝑨 

𝑪𝑼 ×𝑻𝑳𝑳𝑭 

𝒑 × 𝝁
=   

𝟑𝟎𝟎 ×𝟏𝟎𝟎 

𝟎.𝟓𝟒 ×𝟎.𝟕𝟐

𝟏𝟎𝟎 × 𝟔𝟎
= 𝟏𝟐 

 .  88و  42منبع مهندسی روشنایی گلمحمدی صفحه 

 

 دارد؟ بیشتری اهمیت روشنایی مطلوبیت تشخیص در زیر عامل کدام.  23 سوال

 روشنایی شدت(الف

 منبع رنگ دمای(ب

 کاری نیاز با روشنایی منابع تناسب(ج

 روشنایی سامانه نگهداری(د

 146 صفحه گلحمدی روشنایی مهندسی . الف گزینه  23 سوال پاسخ

 

 

 

 

 

 

 



 دارند؟ یونساز پرتوهای مقابل در بیشتری حساسیت زیر های گزینه از کدامیک(  24 سوال

 عصب(د                        پوست(ج                           معده(ب                    خون( الف

 گزینه الف (    24 سوال پاسخ

 .دارد بستگی درموا این به سلول یک حساسیت تریبوند قانون مطابق

 (مقاومترین عصبس سلولهای.) است تر مقاوم باشد تر تخصصی سلول هرچه*

 .است تر حساس باشد داشته بیشتری اب  سلول محیط هرچه*

 منظم پرتو بهداشت(منبع.میشود تر حساس شود تقسیم بیشتر سلول هرچه*

 

 شود؟ می آلفا پرتو از ناشی رسانی صدمه سبب کدامیک از پرتوگیری(    25 سوال

 خارجی منابع(الف

 محیطی حد از بیش پرتوگیری(ب

 داخلی منابع(ج

 خارجی و داخلی منابع(د

 خارجی پرتوگیری خطر بنابراین باشد می کم خیلی ان نفوذ قابلیت ولی است پرانرژی پرتو یک آلفا پرتوهای.  ج گزینه( 25 سوال پاسخ

 بیشتری خطر شود بدن وارد پرتو این اگر پس .میکند ازاد را خود انرژی تمام میکند برخورد مانعی ب ک هنگامی الفا پرتوی . ندارد

 منظم پرتو بهداشت منبع . دارد

 

برسد؟ اولیه مقدار هشتم یک ب ان فعالیت تا است الزم سال چند.  است سال  5.25 ،  60کبالت عمر نیمه( 26 سوال  

 15.75(د                                           40(ج                                           8/30(ب                10/5( الف

. نیمه عمر مدت زمانی است که مقدار ماده اولیه به نصف برسد. برای اینکه یک ماده پرتوزا میزان ( گزینه د  26سوال  پاسخ

منبع بهداشت .  15.75که میشود  5.25+5.25+5.25نیمه سپری شود . پس  3فعالیت آن به یک هشتم مقدار اولیه برسد باید 

 پرتو دکتر منظم 

 

 

 



  ؟ ندارد اجرا قابلیت کدامیک روباز کاری های محیط در گرما کنترل بحث در ( 27سوال 

مناسب کاری لباس طریق از کنترل(الف  

استراحت-کار نسبت رعایت نظر از کنترل(ب  

 مناسب طراحی با استراحت های اتاق از استفاده(ج

 مطبوع تهویه(د

 .ندارد کارایی مطبوع تهویه است روباز کاری محیط چون* . د گزینه27 سوال پاسخ

 . جعفری تهویه و گلبابایی دکتر حرارتی های تنش کتاب منبع

 

؟گیرد قرار نظر مد و محاسبه باید تنفسی مجاری در گرما انتقال میزان مورد کدام در( 28سوال  

 روباز و سرپوشیده کار محیط شاغلین گرما استرس(الف

 روباز و سرپوشیده کار محیط شاغلین سرما استرس( ب

 ppd وpmv های شاخص محاسبه(ج

 هیچکدام(د

ب گزینه( 28 سوال پاسخ  

 و مشاغل و دقیق محاسبات در مگر. میشود گرفته نادیده محاسبات در معموال و است ناچیز و کم خیلی  تنفسی مجاری در گرما انتقال میزان

 .سرد محیط های س استر

 گلبابایی حرارتی های تنش کتاب: منبع

 

دارد؟  تری مهم نقش عامل کدام جابجایی راه از محیط و انسان میان گرما انتقال در(  29سوال   

تابشی دمای میانگین(الف  

هوا جریان سرعت(ب  

گویسان سنج دمای دمای(ج  

 نسبی رطوبت(د

ب گزینه( 29سوال پاسخ  

دارند مهمی نقش انتقال کاهش فاکتور و حرارت انتقال ضریب و پوست دمای و هوا جریان سرعت جابجایی طریق از حرارت انتقال در . 

 گلبابایی حرارتی های تنش:منبع

 



.  است مفروض ساعت4 شغلی مواجهه زمان مدت و بل دسی120 کلی معادل شتاب تراز با بدن تمام ارتعاش با مواجهه(  30 سوال

است؟ چقدر آن معادل وشتای مجاز غیر یا است مجاز مواجهه میزان( چهارم ویرایش) شغلی مجاز حدود طبق  

 .است1/98ms معادل ان شتاب و است مجاز غیر(الف

 .است1/00ms معادل ان شتاب و است مجاز غیر( ب

 .است1/98ms معادل ان شتاب و است مجاز(  ج

 .است1/00ms معادل ان شتاب و است مجاز( د

 . د گزینه( 30 سوال پاسخ

 

 باید رنگی چه با نوار است ثانیه در متر60 ها ان حرکت سرعت مجاز حداکثر ک هایی سنگ سمباده دستگاه با کار ایمنی  منظور به-31

 شود؟ مشخص

  سبز(د                                                    قرمز(ج                                زرد( ب                    آبی( الف

 . حفاظتی نامه آیین.  منبع  ب گزینه(  31 سوال پاسخ

 .میشود استفاده دادن هشدار برای زرد رنگ رنگ ایمنی براساس*  نکته

 

 باشد؟ می گسترش حالت کدام بیانگر 0/8in/s با برابر شعله گسترش طولی سرعت( 32 سوال

اتش باالی سر عمودی حرکت(الف  

افقی حرکت(ب  

پایین سر حرکت(ج  

 درجه45 حرکت(د

 .14جدول صفحه . گلمحمدی حریق مهندسی. منبع( گزینه  د .  32 سوال پاسخ

 

 

 

  



 

 گزینه ب   33پاسخ سوال 

 

 

 BOW tie روش اموزشی متون منبع  الف گزینه..  34 سوال پاسخ

 

 . الف گزینه 35 سوال پاسخ

 

 

 شرایط سوال های گزینه ازبین الکتریکی شک روی بر گذار تاثیر فاکتور مهمترین.  است شده حذف کنکور از 36 سوال** 

 .باشد می جسمانی

 



 

AFR= 16*20000 / 100*40*50 = 16   حبیبی دکتر ایمنی منبع.  ب گزینه 37 سوال پاسخ 

 

 . باشد می تکرار - شدت شاخص به مربوط شده داده فرمول(  الف گزینه 38 سوال پاسخ

 

 داده فرمول مطابق)مقدار شدت حادثه (  ASR و (  حادثه  )میزان تکرار AFR مقدار جایگذاری با(   د گزینه(  39 سوال پاسخ

 .شدن تکرار باهم جواب و سوال***   حبیبی دکتر ایمنی منبع.   38 سوال در شده

 

 

 منبع آیین نامه های حفاظتی و کتابهای ایمنی حفاظتی  . الف گزینه(  40 سوال پاسخ

 

 .بوده گرم 400 حداکثر باید آن کالف انضمام به ایمنی کاله وزن.   حبیبی دکتر ایمنی منبع(  ج گزینه(  41 سوال پاسخ

 

 



 

 . منبع فارسی در این مورد این سوال پیدا نکردم.  الف گزینه(  42 سوال پاسخ

 

 کنم پیدا فارسی منبع اگه.  نکردم پیدا شناسی سم متون بجز سوال دوتا این برا ایی شده مشخص منبع.   **   الف گزینه(  44 سوال پاسخ

 .میگذارم اشتراک به

 

 

 .  استیسی شناسی سم منبع.  الف گزینه 46 سوال پاسخ و ب گزینه 45 سوال پاسخ

 

 

 منبع جزوه سم شناسی دکترنقاب. 14.4 میشود درصد حسب بر  100/100*3*480=    1440ب گزینه(   47 سوال خپاس



 

 زاده احمدی دکتر شناسی سم و طاهری شاه دکتر شناسی سم منبع.   د گزینه(  48 سوال پاسخ

 

 

 .شد می ب گزینه جواب میخواست شیمایی کننده خفه سوال صورت اگر.  شد حذف کنکور از 49 سوال** 

 

 

 .استیسی شناسی سم منبع. متان و اتان جز خفه کننده های ساده می باشند. . ب  گزینه(  50 سوال پاسخ

 سواالت تخصصی از آنها طرح گردیده است بشرح زیر می باشند: 96سال  مهمترین منابعی در کنکور

 بهرامی کتر جلد نمونه برداری د 3 -1

 تهویه دکترجعفری -2

 مهندسی صدا و ارتعاش دکتر گلمحمدی -3

 گلمحمدیمهندسی روشنایی دکتر  -4

 بهداشت پرتو منظم -5

 انسان و تنش های حرارتی دکتر گلبابایی -6

 سم شناسی استیسی  -7

 کتاب ایمنی کاربردی در صنایع دکتر حبیبی -8


