
 

شت حرهف ای سال               8931گزارش کلی تطبیق آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
شت حرهف ای سیامگ  با ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

 

 



 مقدمه

 هب انم آنکه جان را فکرت آموخت

ی،بهداشت حرهف ا یارشد مهندس  یداوطلبان آزمون کارشناس  یسالم و احترام هب تمام  یمبا تقد  

شت حرهف ا یو تنها ردسناهم جامع رشته مهندس  یناراهئ اول  ینهخود را رد زم  یتفعال  6931از آبان سال  یامگس  یمشاوره ا -یآموزش  گروه گروه لکشتم از  ینآغاز نمود. ا یبهدا
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گانمشاوره را  یاو  یشنهاداتاراهئ ااقتندات و پ  ی. ربا یماعتماد را داده باش  ینپاسخ ا، گروه  ینا یمشاوره ا -یخدمات آموزش  ارشد  یمطالعه آزمون کارشناس  ینهرد زم  ی
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شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  8 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

حرفه ایبهداشت 

. نمونه بردای از مرکاپتان ها در محیط کار با کدام یک از وسایل انجام می گیرد؟1

ب( زغال فعال  الف( فیلترهای آماده شده با اسید سولفوریک

د( فیلترهای آغشته شده به استات جیوه ج( سیلیکاژل

شت حرهف ای  -دپاسخ:گزینه   44صفحه  -6جلد -6931وریایش -سیامگردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 )اتان اتیول( هااز مرکاپتان یبردارفیلتر فایبرگالس بارورشده با استات جیوه برای نمونه

های نمونه برداری و تصفیه ذرات آالینده هوا از قطر آئرودینامیک ذرات استفاده  هن راندمان دستگای. چرا در تعی2

 می شود؟

ذرات از قطر ظاهری اندازه گیری شده بزرگتر می باشد. الف( قطر آئرودینامیکی همه

ب( ذرات با قطر آئرودینامیکی یکسان سرعت ته نشینی مشابه ای دارند.

ج( قطر آئرودینامیکی به راحتی قابل اندازه گیری است.

د( سرعت ته نشینی ذرات هم جنس و هم اندازه ممکن است متفاوت باشد.

شت حرهف ای سیامگردسناهم جام  -ب پاسخ:گزینه   08و  05 حهصف  -6جلد -6931وریایش -ع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 متیر یگیر  بیر سیانت    ییک  کیه گایالی آن   یا. قطیر کیره  شیود یاسیتفاده می   مییک سیی انیدازه ذرات از قطیر آئرودینا   برای برر

آن  یشیکل ذره و انیدازه  مکعب بیوده و سیرعت متوسین آن معیادل سیرو  ذره میوردندر باشید. ایین قطیر بیه گایالی ذره             

کیه   شیود ی  ایین سیرعت وقتیی حامیل می     شیود یحید بییان می    ینینشی سیرعت تیه   ییلهوسی نشست ذرات بههت بستای دارد.

  حد به قطر آئرودینامیکی بستای دارد. ینینش. سرعت تهگرددیمراومت در برابر سرو  ذره برابر با نیروی ثرل م
 دما نقش جدی داشته و باید کنترل شود؟. در نمونه برداری از کدام آالینده، 3

د( هازان   ج( فنل  یدب( فرمالده   الف( بنزن

شت حرهف ای سیامگ-ج پاسخ:گزینه   44و  46، 98ه صفح  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
ه بیییرداریبنیییزن  هایییزان و فرمالدهیییید بیییه روم جییی ب سیییط ی نمونییی     ) بیییه دلییییل نیییور نمونیییه بیییرداری    

 (.اما فنل بهتر است با استفاده از ایمپنجر نمونه برداری شود می شوند

 حل شدن یا واکنش دادن آالینده با م لول جاذب ها:جاذب

 یمندیور جی ب کامیل میاده    شیده و سیطم میایه بیه     یبیردار ایجیاد تمیاس کیافی بیین هیوای نمونیه       ها:اساس کار جاذب

: آمونییا،  اسیتن  اسیتالدهید  فرمالدهیید      شیوند یمی  یبیردار کیه از ررییج جی ب نمونیه     هیایی ینیده برخی آال آالینده است.

تتراکلرید کربن  بوتانول. 2NO  2SO  2O  3Oکلر  فنل 

سیرد کیردن     : افیزایش حجیم م لیول جیاذب بیا سیری کیردن گنید م یین جیاذب          یآورافزایش رانیدمان جمیه   یکارهاراه

 .(شودیگازها در آب م یریپ م لول جاذب )کاهش دما باعث افزایش ان الل



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  9 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

بودن جاذب( یقطب یرجاذب بسیار خوبی برای اغلب بخارات آلی است )به دلیل غزغال فعال: 

ها و گلیکول اترهاها  اترها  کتون  استرها  الکلهایدروکربنه مناسب برای:

2XAD  2  اسییت 201معییادل کرومییوزربXAD یردینمتیییل پییاپ یکسیییدروه 1شییده بییا پوشییش داده (2HMPبییرای ) 

.ژن  فرمالدهید  آکرولین  استالدهیدفس؛ یریگاندازه

. در صورت نیاز به تامین فلو دقیق و ثابت در سیستم تهویه، کدام مورد صحیح است؟4

 استفاده از رئوستا در فنب(    الف( استفاده از پولی در فن

د( استفاده از شیرهای کنترل  استفاده از دمپرج( 

 ب پاسخ:گزینه 
. کدام یک از فیلترهای زیر برای جمع آوری نانو ذرات توصیه شده است؟5

membraneد(   ULPAج(    PVCب(   PTFEالف( 

شت حرهف ای سیامگ -ج پاسخ:گزینه   04و  09صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
   غشایی نرره ای و سلولز نیترات و سلولز تری استات است.PVC  PTFEفیلترهای غشایی شامل فیلترهای استرسلولزی  

 شیمیایی هناا  تجزیه  جر  بسیار اند،  مردار خاکستری باال  عد  تداخل آورجمههای بارز فیلترهای غشایی: راندمان یژگیو

 ی  ج ب رروبت پایین  افت فشار باال  تردی و نازکی.پوشگشمقابل

پلی ونیل کلراید 

(PVC)

پنبه  میست کرو   سولفید  گردوغبار  آزاردهندهی از سیلیس  ذرات بردارنمونهگریز  برای آب

 Xپرام اشعه  هاآنو ترکیباتی که روم تجزیه ی معدنی  اکسید روی هاروغنسرب  میست 

شود.یماست  کاربرد دارد. قدرت مکانیکی پایینی داشته و قطرات مایه باعث جمه شدن آن 

پلی تترا فلوئور اتیلن 

(PTFE) 

. PAHی معدنی  بنزوآلفاپیرن  کلرواستوفنول و گردوغبارها  هاکشحشرهی از بردارنمونهبرای 

 گریز  قابل اتوکالو.ی آلی و مایعات خورنده. آبهاحاللیدهای رقیج  اسمراو  به 

. در کدام یک از موارد زیر، ممکن است الکتریسیته ساکن سبب خطا در تعیین تراکم ذرات شود؟6

ب( میدجت ایمپنجر الف( سیکلون

د( هازلت   ج( کاسکید ایمپکتور

شت حرهف ای سیامگ -الفپاسخ:گزینه   08 صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
کلون هیا بیشیترین     سیی نماینید یمی  یآوردر بین وسایلی که بیر اسیاس نییروی گرییز از مرکیز  ذرات را از هیوا جیدا و جمیه        

در خصییوذ ذرات  شییدهیییینشییده و اسییتانداردهای تع انجییا  هییاییییریگبیشییترین انییدازه و از ررفییی  کییاربرد را دارنیید 

در نتیجییه داشییتن بییار الکتریکییی باعییث شییارژ  اسییت. متییرییلیییم 20استنشییاقی بییر اسییاس اسییتفاده از سیییکلون نییایلونی 

 .مالش آن به سر( از شدن و گسبندگی ذرات را افزایش می دهد )مانند حالت گسبیدن بادکنک به دیوار پس



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  9 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 ری از میدجت ایمپنجر در کدام مورد کمتر است؟. دبی هوای عبو7

 ب( میدجت حاوی مایه با ویسکوزیته کمتر   الف( میدجت با حجم هوای بیشتر

د( میدجت با حجم مایه بیشتر و ویسکوزیته بیشتر ج( میدجت با حجم مایه کمتر و ویسکوزیته بیشتر

دپاسخ:گزینه  
های زیر معادل است؟با کدام یک از جاذب  XAD2. پلیمر موجود در 8

  202ب( کروموزرب    201الف( کروموزرب 

 د( تناکس    ج( پروپا،

شت حرهف ای سیامگ پاسخ:گزینه    -الفپاسخ:گزینه   44صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
2XAD  2  است 201معادل کروموزربXAD یردینمتیل پاپ یکسیدروه 1شده با پوشش داده (2HMPبرای ) ؛ یریگاندازه

 .ژن، فرمالدهید، آکرولین، استالدهیدفس

. استفاده از کدام ماده شیمیایی مشمول ممنوعیت یا محدودیت کنوانسیون روتردام نیست؟9

(Tremolite)ب( آزبست تریمولیت   الف( تترا اتیل سرب

یا قهوه ای (Chrysotile)آزیست کریزوتایل  د(  یا آبی (Crocidolite)ج( آزبست کروسیدولیت 

0صفحه  -6جلد -دکتر بهرامی -نموهن ربداری از آالینده اهی هوا  -دپاسخ:گزینه  
کنوانسیون روتردا  در زمینه ی مواد شیمیایی و به ویژه آفت کش های خطرنا، است که ح ف آن ها مشکل است. این 

مشتر، بین کشورهای عضو تجارت بین المللی به مندور حفظ سالمت انسان و کنوانسیون در تالم برای ایجاد همکاری های 

م ین زیست از آسیب های بالروه ایجاد شده است. حیطه ی کار کنوانسیون روتردا   مواد شیمیایی ممنور یا به شدت م دود 

ه ای )آموزیت( و دیارشده و ترکیب های سمو  دفه آفات بسیار خطرنا، است. آزبست آبی )کروسیدولیت(  آزبست قهو

گونه های آزبست )ترمولیت  آکتینولیت و آنتوفیلیت( و ترکیب های تترا اتیل سرب و تترا متیل سرب از ترکیب های منعتی 

  هستند که ممنوعیت جهانی دارند.

است. حد مواجهه شغلی استنشاقی سیلیس مطابق توصیه اداره ایمنی و  %17در یک کارگاه . سیلیس آزاد 11

 آمریکا برابر است با: داشت شغلیبه

2د(  0/0ج(  1/0ب(  010/0الف( 

شت حرهف ای سیامگ -ج   پاسخ:گزینه   68صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
حد مجاز مواجهه شغلی برای ذرات استنشاقی سیلیس:

𝑇𝐿𝑉𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧 =
10

%𝑄 + 2
 →  𝑇𝐿𝑉𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧 =

10

17 + 2
=  
10

19
 →  𝑇𝐿𝑉𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧 = 0.526



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  1 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

: غلظت بر حسب X: مساحت پیک، Y = 500X + 25 (Yبرابر با  GC. معادله منحنی کالیبراسیون بنزن با دستگاه 11
𝒎𝒈

𝒎𝒍
محلول دی سولفید کربن  ml 2به دست آمده، در صورتی که نمونه با  525با تزریق نمونه ای مساحت ( است. 

استخراج شده باشد مقدار بنزن در نمونه چند میکروگرم است؟

10د(  1ج(   10/2ب(  2الف( 

𝜇𝑔صورت سوال اشتباه است )یا غلظت باید ربحسب

𝑚𝑙
است.حیح ذکر نشده . گزینه صحیح، گزینه )ج( هست اما مقدار ص (مقدار بنزن را رب حسب میلی گرم بخواهدباشد یا 

شت حرهف ای سیامگ 48صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
دستااه  العملعکس  میزان yو در م ور  تریلیلیممیکروگر  بر  برحسب xر در رسم من نی کالیبراسیون  غلدت نمونه در م و

میکروگر   1000میلی گر  یا به عبارتی  1. جواب م یم شودیمی کروماتوگرافی مساحت پیک است  گ اشته هاروم درکه 

می باشد. 

است. فشار سرعت در شرایط استاندارد در این کانال  cfm 1600گذر حجمی هوا از یک کانال با قطر یک فوت . 12

 تقریبا چند اینچ آب است؟

4/0د(   10/0ج(   21/0ب(   0/0الف( 

شت حرهف ای سیامگ -جپاسخ:گزینه   663و  661صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

A =
π𝐷2

4
 → 𝐴 =

3.14(1)2

4
= 0.785

Q = VA → V =
𝑄

𝐴
 → 𝑉 =

1600

0.785
= 2038.2

𝑉𝑃 = (
𝑉

4005
)2  → 𝑉𝑃 = (

2038.2

4005
)2 = 𝟎.𝟐𝟓𝟖

بردار به فیلتر نیازی نیست؟. برای نمونه برداری از ذرات قابل استنشاق توسط کدام نمونه 13

 ب( الوتریاتور     الف( سیکون

 د( رسوب دهنده حرارتی    ج( ایمپکتور یک مرحله ای

شت حرهف ای سیامگ  -دپاسخ:گزینه   01صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
معموالً پس  و شوندیم انتخابی مبتنی بر اندازه استفاده یبرداربرای نمونه یاایمپکتورهای یک مرحلهو  سیکلون ها  الوتریاتورها

 .گیردیم   قراراندیفتادهتر که در مرحله اول به دا  نها فیلتری برای به دا  اندازی ذرات کوگکاز آن



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  6 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

قطر است؟. قطر کره ای که دارای چگالی و سرعت ته نشینی برابر با سرعت ذره موردنظر باشد، کدام 14

 د( مارتین  ج( سطم معادل  ب( آئرودینامیکی  الف( استوکس

شت حرهف ای سیامگ -الفپاسخ:گزینه   05صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
باشد. یکرو یرفرضی که سرعت سرو  و وزن مخصوذ آن برابر ذره غ یاقطر کره قطر استوکس:

است. مرکز بهداشت حد اصالح شده آن را  ppm 0.5. حد مواجهه شغلی بنزن مطابق توصیه وزارت بهداشت 15

 تعیین نموده، ساعات کاری مواجهه برابر است با چند ساعت؟ ppm 0.25برای ساعات مواجهه غیر معمول 

21د(    24ج(    21ب(    20الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه  ب  61صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
𝑇𝑊𝐴(امالح شده) = 𝑇𝑊𝐴 × 𝑅𝐹 → 𝑅𝐹 =

𝑇𝑊𝐴(امالح شده)

𝑇𝑊𝐴
 → 𝑅𝐹 =

0.25

0.5
= 0.5

𝑅𝐹𝑑 =
8

ℎ𝑟
×
24 − ℎ𝑟

16
 → ℎ𝑟 =

24 × 8

(16 × 𝑅𝐹) + 8
→  ℎ𝑟 =

24 × 8

(16 × 0.5) + 8
 → ℎ𝑟 = 𝟏𝟐 

. بخش عمده نیرویی که در انسجام هسته و نگهداری ذرات آن در کنار هم دخالت دارند، ناشی از چیست؟ 16

 الف( پروتون                ب( نوترون                        ج( نوترینو                        د( مجموعا نوترون و نوترینو

شت حرهف ای سیامگردسناهم جامع کارشناسی ار  –پاسخ:گزینه  ب  413و  418صفحه  -6جلد -6931وریایش -شد مهندسی بهدا
 کند  این نیرویرغم وجود دافعه بین بارهای مثبت پروتون از فروپاشی هسته جلوگیری میاین نیرو علی ای :نیروی هسته

که همواره جر  هسته از جر   باشد. الز  به ذکر استمی مستقل از بار الکتریکیبا برد کوتاه و  جاذبهای از نور هسته

گردد. کاهش جر  م کور ای میام کمتر است. این کاهش جر  در واقه مرف تامین نیروی هستههای تشکیل دهندهنوکلئون

 شود. ها دیده میبیشتر از پروتون هانوتروندر 

ای از چه نوعی هستند؟ . نیروهای هسته17

ایب( الکتریکی                       ج( الکترومغناریسی              د( جاذبه       ای                         الف( دافعه

شت حرهف ای سیامگ -دپاسخ:گزینه   413و  418صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 (98ارشد  –های ضد آفتاب اغلب حاوی کدام ترکیب است؟ )تخصصی . کرم18

الف( سیلیکات سدیم          ب( اکسید کبالت                    ج( اکسید تیتانیو                     د( ترکیبات معدنی سرب

ج پاسخ:گزینه  



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  5 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

سید تیتانیو   صرفی از جمله رنگ ها   پوشش ها   گسب ها   کاغ  و مروا   دی اک منعتی و م سیعی از کاالهای  در م دوده و

تیک   جوهرهای گاپ   پارگه های پوشش داده شده و منسوجات   سیستم های کاتالیست   سرامیک   کفپالستیک و الس  

سازی و            منایه خودرو  صفیه آب   رنگ های خوراکی و در  شی و دارویی   عوامل ت سازی   لواز  آرای سرف  …پوم ها   مواد 

 باشد.آفتاب ج ب پرتو فرابنفش می های ضدگیرد. یکی از کاربردهای آن در کر مورد استفاده قرار می

های وزن یافته در مقادیری بیش از حد مواجهه شغلی   ( در فرکانسrmsهای شتاب موثر ) مواجهه حاد با مولفه -19

صورت گاه به گاه اتفاق می  ستثنائا افزایش دز دریافتی تا     که به  صورت ا افتد، الزاما زیان باالتری ندارند و در این 

 باشد؟  می چند برابر مجاز

0/2د(   2ج(   1ب(   10/2الف( 

کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی -د پاسخ:گزینه  
 مواجهه در مکرر رور به شاغلین گنانچه که دارد اشاره مرادیری به پایین بسامد با هایموت و موت فرو شغلی مواجهه مجاز حد

 تکرار زمان با ایضربه اموات استثناء به  عارض ناردد. آنان بر انسان  شنوایی بر اثر منهای مشهودی  سوء اثر گیرند قرار آنها با

 .رود فراتر db(C) 145 از  موت فشار تراز سرف مردار نباید هرتز  00تا  2 از اکتاوباند سو  یک هایفرکانس در ثانیه  2 از کمتر

 حد مرادیر در ها مواجهه نور این برای .گردد افزون db(C) 150 سرف مردار از نباید نیافته موتی وزن فشار کلی تراز آن  بر عالوه

 .است تعیین شده زمانی م دودیت آن از ناشی شنوایی افت از پیشایری مدا جهت و فرا موت برای بیان شده شغلی مواجهه مجاز

شتاب قله      21 شرایط اندازه گیری،  ضریب قله  سبه  شتاب  peakA. برای محا باید در ............ و در مدت  rmsAموثر  و 

 (98ارشد  –زمان ................. باشد. )تخصصی 

الف( جهت یکسان و در مدت زمان یک دقیره

دقیره 00ب( جهت غالب و در مدت زمان 

دقیرهج( تما  جهات و در مدت زمان یک 

د( جهت غالب و در مدت زمان یک دقیره

شت حرهف ای سیامگ -الفپاسخ:گزینه   مجاز مواجهه شغلی  د کتابچه حدوو    443صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
این کمیت تفاضل تراز پیک و تراز موثر است  هرگه برزگتر باشد اثر مدمه رسانی موج بیشتر  :(CF)فاکتور قله ارتعاش 

 های اتفاقی مکرر در موج ارتعاشی استاست  به عبارتی نشان دهنده پیک

CF(dB) = 20 log
Apeak

Arms

 البته .میباشد مؤثر شتاب به قله شتاب نسبت قله ضریب .است معتبر آن از کمتر و 1 قله ضرایب برای شده عنوان شغلی مجاز حد

سان  جهت یک در باید سنجش   م کور شغلی  مجاز حد .شود  انجا  X,Y,Zم ورهای  از یک هر دقیره برای یک مدت در هم

ست  گردیده برآورد تمامی بدن ارتعام اثرات برای شد   1 از بیش قله ضریب  که مورتی  در و ا مزبور  مرادیر الز  احتیا  با باید با

 . گرفت به کار را



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  0 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

بازو، حالت کرختی متناوب، تنها و یا همراه با حس سوزن سوزن در  –. اگر در اثر مواجهه شغلی با ارتعاش دست 21

 انگشتان دست بروز کند، این عالمت کدام مرحله از طبقه بندی استکهلم برای ارزیابی اعصاب حسی است؟  

4د(                                           0ج(   1ب(   2الف( 

کتابچه حدود مجاز شغلی -الفپاسخ:گزینه  
شتان مربو  به        شدن در انا سوزن  سوزن  ربره بندی   مرحله یکربج جدول ذیل حالت کرختی متناوب  تنها و یا همراه با 

 باشد.استکهلم می

انسان در طول روز به کدام طول موج نور بر حسب میکرون است. بیشترین حساسیت چشم 22

100د(                              000ج(                               000ب(                              400الف( 

شت حرهف ای سیامگ -ج پاسخ:گزینه   905صفحه  -6دجل  -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
نانومتر است.  555نانومتر بوده و در روز نیز  517نانومتر است  و در شب  511ی  611بیشترین حساسیت گشم در ناحیه 

ی و در ابه رور کلی تشخیص نور توسن گشم در شار نوری پایین امکان پ یر نیست  در، نور در این ناحیه توسن گیرنده میله

 (Scotopic)درجه نسبت به خن عمود بر سطم به مورت سایه روشن امکان پ یر است  این م دوده را دید شب  10تا  20زاویه 

نا  دارد. بیشترین حساسیت  (Photopic)شود که دید روز های مخروری انجا  مینامند  در شار نوری باال دید رنای با سلولمی

 نانومتر است.  555و در روشنایی در رول موج  517 گشم در تاریکی در رول موج

 (98ارشد  –. کدام عامل زیر در تشخیص مطلوبیت روشنایی اهمیت کمتری دارد؟ )تخصصی 23

الف( شدت روشنایی                ب( ریف نور               ج( ضریب بازتابش سطوح             د( رنگ سطوح داخلی

شت حرهف ای سیامگ -دپاسخ:گزینه   910صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  1 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 شرط کلی برای مطلوبیت سیستم روشنایی: 2

ی تامین ویژگی های کیفی برای راحتی دید .1ی مطابرت شدت روشنایی با مرادیر استاندارد 2 

رول موج  مسیر تابش  ن وه توزیه وضعیت روشنایی شدت روشنایی  م دوده  عوامل موثر بر مطلوبیت روشنایی:

درخشندگی  ضریب انعکاس سطوح  وضعیت ندافت سطوح داخلی  وضعیت ندافت و ناهداری سیستم روشنایی  ریف نور 

 تناسب منابه با نور کار  رنگ دهی مناسب. 

اهمیت بیشتری دارد.  شدت روشناییدر ارزیابی روشنایی در درجه اول  نکته:

 (98ارشد  –برای تعیین ضریب بازتابش موثر سقف همه کمیات زیر مورد نیاز است، به جز: )تخصصی  .24

RCRد(                    CCRالف( ضریب بازتابش سرف                  ب( ضریب بازتایش دیوار                     ج( 

شت حرهف ای سیامگ -دپاسخ:گزینه  ب 984صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
باشد.  ( مورد نیاز میCCRبه مندور تعیین ضریب بازتابش موثر ناحیه سرف ضریب بازتایش سرف  دیوار و نسبت ناحیه سرف )

 (98ارشد  –، کدامیک نقش بیشتری دارد؟ )تخصصی P4SR. در برآورد شاخص 25

الف( سرعت جریان هوا                  ب( دمای هوا                     ج( دمای تر                   د( دمای تابشی

شت حرهف ای سیامگ -الفپاسخ:گزینه   446صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
مردار این شاخص برابر با میزان عرقی است که توسن یک فرد سالم و جوان ساعته:  4شاخص میزان عرق پیش بینی شده 

هایی شود. این شاخص از جمله شاخصساعت تولید می 4و سازم یافته که در م یطی گر  قرار گرفته  در ری مدت زمان 

 نماید.است که از رریج استرین حامل از شراین جوی میزان تنش حرارتی را برآورد می

دمای خشک  دمای تر  سرعت جریان هوا  دمای تابشی  نور لباس و میزان متابولیسم فرد در ندر خص فاکتورهای : در این شا

 باشد(.ترین فاکتور در م اسبه این شاخص و استفاده از نمودارهای مربوره پارامتر سرعت جریان هوا میشود )مهمگرفته می

برای زمانی است که فرد در حالت استراحت با لباس زیر بوده  P4SRهمان شود  که م اسبه می B4SR: در ابتدا مردار نکته

دمای تابشی در م ین وجود ندارد.

شود:اگر در م ین دمای تابشی وجود داشت  عدد بدست آمده از رابطه ذیل  به دمای تر اضافه می

0.4( )g aCF T T 

شود.درجه سانتیاراد به دمای تر اضافه می 2مردار  اگر فرد لباس به تن داشت :

 آید.بدست می P4SRم اسبه شد  مردار  B4SRپس از اینکه مردار 



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  3 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 470کلو باشد  مردار  17.2برای یک فرد سازم یافته جوان در حالتی که لباسش حداکثر  P4SRحدود مجاز جهت شاخص 

هایی حدود دقت کافی را ندارد  زیرا انسان در گنین م ین % 40از تر در م یطی با رروبت پایین P4SRلیتر است. شاخص 

 درمد بیشتر از حد ربیعی تعریج دارد. 20تا  20

باشند کند و بعد از آن در م ین خنک میهای گر  کار میساعته در م ین 0بطور کلی این شاخص برای افرادی که یک شیفت 

های خیلی گر  استفاده از آن تومیه توسن تومیه شده است. )در م ینهای با تنش حرارتی گر  و مو همچنین در م ین

 شود.( نمی

(98ارشد  –گردد؟ )تخصصی . در غربالگری شرایط جوی محیط از کدامیک استفاده می26

PMVد(                          PPDج(                            WBGTTWAب(                     WBGTالف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه  ب  449و  444صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
های حرارتی معرفی نموده است. این شاخص آن را به عنوان شاخص ارزیابی تنش ISOسازمان شاخص دمای گوی تر: 

گیرد. )این شاخص رنگ لباس یا پوست را نیز در را در ندر میفاکتورهای دمای خشک  دمای تر  دمای گویسان و متابولیسم 

اند. آنرا ارائه داده ACGIHو هم  ISOهای روبسته کاربرد دارد. هم های روباز و هم برای م ینگیرد(. هم برای م ینندر می

ISO  )گیرد ولی را در ندر میسرعت جریان هوا )محسوس / نامحسوسACGIH گیرد.در ندر نمی 

های سرپوشیده:طمحی

0.7 0.3nw gWBGT T T 

nwT :دمای تر ربیعی

gT: دمای گویسان 

aT: دمای هوا 

 های روباز:محیط

0.7 0.2 0.1nw g aWBGT T T T  

 .27) سرمتر( و  272) کمرمتر(   072) قوزک پاشاخص در سه ارتفار   ایستادهبود: در حالت  متجانس نااگر م ین نکته: 

 متر اندازه گیری گردد. 272و  071  072بود: شاخص به ترتیب در سه ارتفار  نشستهمتر( اندازه گیری شود. اگر در حالت 

WBGT= [(WBGT سر  ) + (WBGT کمر   ×2) + (WBGT قوزک پا  )] / 4

انجا  شود. کمریا  سینهفرن در ناحیه  WBGTبود: سنجش  متجانساگر م ین 

های مختلف اندازه   در بخش WBGTوارد پیش گفت  در مب ث پایش شیییراین جوی م ین  شیییاخص    بطور کلی مطابج با م  

 .شود زمانی گرفته می –گیری شده و از آنها میاناین وزنی 



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  81 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

(98ارشد  –. در تعیین توانایی بدن برای خنک شدن از طریق تبخیر عرق، کدام مورد صحیح است؟ )تخصصی 27

الف( فشار بخار آب در سطم پوست

 ب( دمای پوست

ج( گرادیان فشار بخار آب در سطم پوست و هوا

 د( گرادیان دمای پوست و دمای هوا

شت حرهف ای سیامگ -ج پاسخ:گزینه   464صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
فاکتور دمای پوست  دمای م ین و مراومت کلی تبخیر  0ترین راه دفه انرژی گرمایی از بدن انسان به م ین که به : مهمتبخیر

در صورتیکه بین فشار بخار اشباع در دمای پوست و فشار ی بین پوست و لباس بستای دارد. ی م بوس شدهدر الیه

بخار آب در دمای محیط اختالفی باشد، به نحوی که فشار بخار آب در هوا کمتر از پوست باشد، بدن از طریق تبخیر 

(.414های حرارتی سیگما، صفحه )فصل سوم درسنامه تنش نمایدعرق اقدام به انتقال حرارت به محیط می قطرات

صد برای   811. دز دیافتی یک کارگر 28 ضافی 4در ست. مدت زمان مواجهه ا شده ا صدا تعیین  ساعت مواجهه با 

 وی چند ساعت است؟  

0د(   1ج(   0/0ب(   0/0الف( 

شت حرهف ای سیامگردسناهم جامع کارشناسی ا -باشد، رد حالیکه رد کلید اولیه سواالت گزینه د اعالم شده است.گزینه ب می پاسخ: پاسخ صحیح  وریایش-رشد مهندسی بهدا
 460صفحه  -6جلد -6931

روم برای ارزیابی میزان مواجهه کارگر دزیمتری است. زیرا در تما  رول زمان کاری همراه فرد  اعتمادترینقابل  دزیمتری:

 کند. بوده و دز دریافتی وی را ثبت می

 نسبت مدت زمان مواجهه با مدا به مدت زمان مجاز مواجهه با توجه به تراز فشار موت م ین است.  دز صدا:

 DOSE(%) =
ti

ta
× 100 

 𝑡𝑖⟵  )مدت زمان مواجهه )ساعت 

 𝑡𝑎⟵  )مدت زمان مجاز مواجهه )ساعت

800 =
4

ta
× 100 

ta =
400

800
= 0/5

مواجهه اضافی با مدا وجود داشته  ساعت 5/3 درمد  نیم ساعت بوده و در نتیجه 000مدت زمان مجاز مواجهه در مردار دز 

 است. 



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  88 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

صدای به شرح ذیل است:  . در یک مجتمع صنعتی کارگران در طول شیفت کاری در معرض29

زمان مواجهه کارگران چگونه باید تغییر کند تا مواجهه آنها مجاز شود؟ 

به نیم ساعت کاهش یابد. 91Dbaح ف شود و زمان مواجهه با  Dba 94الف( مواجهه با 

 هر دو به نیم ساعت کاهش یابد 91Dbaو  Dba 94ب( مواجهه با 

 ساعت کاهش یابد 4/2به  94Dbaج( مواجهه با 

 به نیم ساعت کاهش یابد. 94Dbaساعت و  1به  91Dbaد( مواجهه با 

شت حرهف ای سیامگ -الفپاسخ:گزینه   460صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
ستاندارد مورد       ستفاده در ایران تنها در حالت گزینه اول میزان دز دریافتی فرد کمتر  مطابج با م اسبات انجا  شده بر اساس ا ا

 گردد.درمد می 200از 

DOSE(%) = 12/5 ×∑(ti × 10
(
SPL−85
10

)

n

i=1

) 

DOSE(%) = 12/5 ×∑(3 × 10(
85−85
10

)

n

i=1

) + (0/5 × 10(
91−85
10

)) = 62/38 %

ا  هت، اثر ترکیبی آن. وقتی مواجهه روزانه با صدا شامل دو یا چند دوره زمانی با ترازهای فشار صوت متفاوت اس31

 توان برآورد کرد؟  را چگونه می

  SPLب( میاناین وزنی زمانی ترازهای  SPLهای الف( میاناین وزنی حسابی تراز

SPLد( میاناین وزنی هندسی ترازهای  SPLج( میاناین وزنی لااریتمی ترازهای 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه  ب  635صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
از آنجایی که کارگر در رول شیفت کاری با ترازهای مختلفی مواجهه دارد  به مندور : (𝐋𝐞𝐪)تراز معادل مواجهه صوت 

دهند  تراز معادل مواجهه موت را مبنای ارزیابی قرار می ارزیابی مواجهه کارگر از ترازهای مواجهه فرد متوسن زمانی گرفته و آن

 ساعته مواجهه کارگر است. 0است. یکی از کاربردهای این تراز  مرایسه با مرادیر  𝑆𝑃𝐿𝑇𝑊𝐴همان 

Leq(dB) = 10 log[ 
1

T
 ∑ (ti × 10

LPi
10⁄ )n

i=1 ]  

 𝑡𝑖⟵  رول زمان مواجههi  )ا  )ساعت T ⟵  ساعت است(  0زمان مرجه )معموال

 𝐿𝑃i⟵  تراز فشار موت مواجههi   ا(dB)  

dB A ساعت

000

012

214



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  89 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 در مانیس صنعت در استفاده مورد نقاله نوار توقف یبرا ،ریز یاضطرار توقف یهارگ کنترل از کی کدام  -31

؟باشد یم ترمناسب یاضطرار طیشرا وقوع زمان

 فشار به حساس یها اهر  (الف 

 کننده متوقف یمنیا یهالهیم( ب 

 کننده متوقف یمنیا یکابلها (ج

 کننده متوقف یدهایکلد( 

جپاسخ:گزینه  
𝑽 عمق به ارتفاع نسبت Aع نو خاک از شده یحفار محل یوارهاید زشیر از یریشگیپ منظور به -32 

𝑯
 زانیم چه 

؟است

0/0به  2د(   2به  2ج(  0/2به  2 (ب  1به  2 (الف 

دپاسخ:گزینه  
؟باشد دیبا چقدر یکیالکتر قوس یجوشکار یبرا صورت یها حفاظ یرگیت درجه -33

 1-0د(   24ج(   20ب(   1 الف(

شت حرهف ای سیامگ - گزینه ب می باشد اما رد کلید اولیه کزینه ج اعالم شده است. پاسخ صحیحپاسخ: 060صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

مهم یهاتیدرجه کدورت عینک و شیلد ایمنی در برخی از فعال

درجه کدورتنوع فعالیت

20جوشکاری قوس الکتریکی

20-24اتمی هیدروژنجوشکاری 

) باالترین درجه کدورت را دارد( 24 جوشکاری قوس کربن

-........... و ........ میبیترت به OSHA استاندارد اساس بر اکیآمون و یآل بخارات و گازها ژهیو جیکارتر رنگ -34

باشد.

سییییبز – زرد د(              سییییبز –ی مشییییکج(           دیسییییف - یمشییییک (ب ی         آبیییی – یاقهییییوهالییییف(  

شت حرهف ای سیامگ -ج  پاسخ:گزینه   061صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  89 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 ؟دارد یادوره میتنظ به ازین قیحر کاشف کدام -35

کیالکتر فتود(  زهیونج( ی  ثابت حرارت با یحرارت (ب  ریمتغحرارت  با یحرارت (الف 

ج پاسخ:گزینه  
 ،باشد بار 2 آمده وجود به یانسان یخطا تعداد و بار 31 خطا آورنده وجود به یهافرصت تعداد که یصورت در -36

 :با است برابر یانسان یخطا احتمال

000/0د(   01/0ج(   00/0ب(   04/0 (الف 

پاسخ:گزینه   ج
 تیفارنها درجه 111 از کمتر جوش نقطه و تیفارنها درجه 73 از کمتر یزن شعله یدما یدارا که یعاتیما -37

 ؟باشندی م اشتعال قابل عاتیما کالس کدام جزو ،باشند

  IIد(                             ICج(                            IB  ب(                     IAالف( 

الفپاسخ:گزینه   
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 یستیبا کوفارادیپ 111یخازن تیظرف با انسان کی .باشدیم ژول 0/02 انبار کی انفجار جهت الزم یانرژ -38

 ؟باشد انبار نیا در نایم کار جهت ی )ولت(لیپتانس چه یدارا حداکثر

 11000د(                10000ج(                         11000ب(                   10000الف( 

شت حرهف ای سیامگ -الفپاسخ:گزینه    055صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

𝐄 =
𝟏

𝟐
CV2  0.02 =

1

2
 (100 × 10−12) × 𝑉2 = 20000

2CVدر الکتریسیته ساکن   شدهیرهمقدار انرژی ذخ
𝟏

𝟐
E=

E:        انرژی برحسب ژولC        ظرفیت جسم برحسب فاراد :V: برحسب ولت لیپتانساختالف

.شودیپیکوفاراد تخمین زده م 200 باًیظرفیت بدن انسان ترر

 151 وزن نیانگیم با جامعه افراد درصد 5/99 در یبطن ونیالسیبریف جادیا یبرا الزم یکیالکتر انیجر حداقل -39

 ؟است آمپر کرویم چند هیثان 4 مواجهه زمان و پوند

 012د(                         2012ج(                        112ب(                        002الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه  ب  403صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
:شودیمورت جریان احتمال بیان معضالنی قلب شود به یهاباعث انرباض رشته تواندیجریانی که م

𝐼 99.5 % =  
𝑊

150
 + 495 (𝑡)

1

2  → 𝐼 99.5 % = 
150

150
 + 495 (4)

1

2 = 991

PIکه در آن   باشدی: جریان برحسب میکرو آمپر مP شوندیدرمد افرادی است که دگار فیبریالسیون م. 

99.5%I :  شوندیدرمد افراد دگار فیبریالسیون بطنی م 1170یعنی جریانی که در اثر آن. 

W (باشدیگر  م 404پوند برابر  )هر: وزن بدن به پوند  T (باشدیثانیه م 0: زمان تماس به ثانیه )حداکثر زمان تماس

 حادثه 15 شرکت و است ساعت هزار 411 سال کی طول در آنها یکار ساعت کل و دارد کارگر A،211 شرکت -41

 ؟است چند شرکت نیا در حوادث وعیش نرخ .است کرده تجربه را ثبت قابل

0/0د(   ./0ج(   0/1ب(   21/0الف( 

شت حرهف ای سیامگ -جپاسخ:گزینه    411صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 ( نسبت شیوعIncident Rate)OSHA 

IR=
200000×تعدادمدمات و بیماری ها

50×40×تعداد کارگران
  → IR=

15 × 200000

400000
= 7/5 
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 کمک با و غلظت انیگراد جهت در مولکول ،سلول یغشا از ها مولکول عبور یها راه از کی کدام در - 41

 ؟کند یم حرکت حامل یها نیپروتئ

شده لیتسه انتشارد(   هیاول فعال انترال ج( هیثانو فعال انترال( ب  ساده انتشار (الف 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   د 000صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
سهیل     شار ت شده نیاز به همکاری مولکول      شده انت سهیل  شار ت    شده پروتئین حامل دارد.ازندر مردار ماده منترل یها: انت

پروتئینی   یهااهایاست و با پر شدن جا ترهیانتشار تسهیل شده با انتشار ساده یکسان است ولی انتشار تسهیل شده در ابتدا سر

 )م دودیت انترال دارد(. یابدسرعت آن کاهش می

قرمز و دستااه عصبی مرکزی با انتشار تسهیل شده   یهاآمینه به داخل گلبول یدهایانترال مواد غ ایی ضروری مثل قند؛ و اس 

  .ردیگیمورت م

 ؟شوند یم یپوست عوارض از دسته کدام به منجر اغلب یقو یها ایقل و دهایاس مانند یقو محرک مواد -42

حاد یکیت ر یتماس تیدرمات (الف

 کیآلرژ یتماس تیدرمات ب(

یتجمع یکیت ر یتماس تیدرمات ج(

یتماس یرکهد( 

پاسخ:گزینه   الف
؟باشد یم حیصح آزبستوز تیسم مورد در ریز اتیخصوص از کی کدام -43 

.باشد یم سال 20 از کمتر آن عالئم بروز دوره رول (الف 

.شود یم برابر نیگند ااریس دنیکش با آن بروز خطر (ب 

 .شود یویکل یینارسا سبب تواند یمد( 

.باشد یم مشاهده قابل نهیس قفسه یوگرافیراد در آزبستوز از یناش اختالل د(

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ب 401صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

 یسم(ژافزایی )سینرتداخالت هم

(Multiplicative interactions)

Synergism)) 

وقتی دو ماده شیمیایی در یک ویژگی اشترا، دارند )در پاسخ 

سمی ایجادشده و یا عضو هدف( و باهم مصرف شوند اثراتی 

-تنهایی مصرف شوند ایجاد میمراتب بیشتر از زمانی که بهبه

کنند.

10=4+1
سیگار + آزبست

 تالک + سیاار



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  85 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 ؟باشد یم ریز یها نهیگز از کی کدام یعنصر وهیج یاصل هدف یاندامها -44 

هیکل و عضالتد(          هیکل و اعصاب و مغزج(           مغز و فررات ستون (ب       استخوان (الف 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ج 081صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

؟باشد یم ارگانوفسفره سموم اب تیمسموم از یناش ینیکوتین اثرات دسته در ریز عالئم از کی کدام -45

ییگو انیه  د(         استفراغ و تهورای        ج(  چهیماه ضعفب(          نفس یتنا (الف 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ب 151صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 هاعالئم مسمومیت با ارگانو فسفره 

شک ریزم  افزایش بزاق        – 2 شامل ا سکارینی  ستفراغ آثار مو شکمی  اد  حاد ریه  میوزیس تهوع و ا سهال و دردهای    ا

 برادیکاردی هیپوتانسیون

و تشنج  هیپرتانسیون و تاکیکاردی لرزشمورت آثار نیکوتینی به – 1

 CNSآثار  – 0

؟وندش پوست رنگ یرگیت ای هایپرپیگمانتانسیون به منجر تواندیم ییایمیش باتیترک از دسته کدام -46 

 ها الکل د( ی        آل یها حالل ج(         نیسنا فلزات (ب        ها کاتکول و ها فنول (الف 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ب 088صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
اثرات و عوارضآرسنیک اندام هدف

پوست و ناخن

ها )خطو بر روی ناخن یدرنگسرران پوست  سوراخ شدن تیغه بینی  ایجاد خطو  سف

 میس( 

شود(.ایجاد می خال های قهوه ای روی پوست)که  Addisonبیماری  

سرران ریهریه

هاسایر اندام

 اختالل در تولید ATP

)گانارن اندا  انتهایی )بیماری پای سیاه

 بیماری بوون

آرسنیک جزو فلزات سناین بوده که موجب ایجاد لکه های قهوه ای بر روی پوست می گردد. 

ارگان هدف جیوه

سیستم اعصاب مرکزی 

کلیه ها



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  80 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 ؟باشند یم موثر سموم تیاز مسموم دسته کدام درمان در وکسیم هاا -47 

فسفره                    ب( کلره                    ج( معدنی                  د( فلزات سناین (الف

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   الف 151و  041صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 هامسمومیت با ارگانو فسفرهدرمان 

سم و        آنآتروپین  سفره )آ سمو  ف سکارینی  سمومیت با آتروپین به وجود آید. آتروپین اثرات مو شود که حتی م قدر باید تجویز 

شنج را از بین می  CNSای( و حتی اختالالت کولیک روده ضالنی را     و ت صبی و ع سمو  و بلو، ع برد ولی اثرات نیکوتینی این 

ه پس از شوند و بالفامل  نامیده می اکسیم اند که شده سازی آنزیم فسفریله شده ساخته    برد. داروهایی نیز برای فعالاز بین نمی

م فسفریله شده مرحله کهنای آنزیم را پشت سر     مؤثر واقه شود این است که آنزی   کسیم مسمومیت مصرف شوند. شر  آنکه ا    

 نا اشته باشد

واند اثر تنمی اکسیمشده و در این حالت های عاملی کنده: اگر در ساعات اولیه اکسیم مصرف نشود یکی از گروهکهنگی آنزیم

دارای  R-Oیک گروه باشد که منجر به تولید  می R-O-Rخود را ظاهر کند. مکانیسم املی پیر شدن آنزیم شکست اتصاالت       

 گردد.)بنیان( آزاد می Rبار منفی و یک 

؟باشد یم ریز نهیگز کدام از یناش وزیپنوموکون ،سیدروزیس -48

و ینیآلوم د(                        آهنج(                     و یبارب(                     قله (الف 

 شت حرهف ای س ردسناهم جامع کارشناسی  -پاسخ:گزینه   ج 035صفحه  -6جلد -6931وریایش -یامگارشد مهندسی بهدا
  شود.ها میریه شود و باعث ایجاد رنگ قرمز درمی سیدروزیسباعث ایجاد پنوموکونیوز خوم خیمی به نا  آهن

 ؟باشد یم سمیت نوع کدام از عمدتاً وهیج نامطلوب اثرات -49

یریتاخد(                     کیستمیس ج(                ریپ  برگشت ی                ب(موضع (الف 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ج 3صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
سمو  سیستمیک: موادی که باعث آسیب به دستااه های درونی بدن مانند آسیب به سیستم خون ساز و دستااه اعصاب 

 مرکزی میشوند. فلزاتی مانند سرب  جیوه و کادمیو  از جمله سمو  سیستمیک به حساب می آیند.

؟شود یم استفاده ATP یانرژ ،غشا از مولکول عبور یها راه از کی کدام در -51

اسمزد(           شده لیتسه انتشار ج(           هیاول فعال انترالب(                  ونیلتراسیف (الف 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ب 000صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
به مولکول   انتقال فعال:   یاز  یاز دارد.       یها عالوه بر ن به انرژی نیز ن منبه انرژی الز  برای انترال فعال برخالف     ATPحامل   

 .  ردیگیدمای بدن و مواد ضروری حیاتی مورت م میشیب غلدت است. فرایند انترال فعال برای حفظ و تند



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  81 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

سرب توسن  یهاونی مثال انترال داروی فلورواوراسیل وعنواناین نور انترال غشایی ویژه آندروژن ها و مواد غ ایی است. به

 .شودیبرخالف گرادیان غلدتی و با مکانیسم انترال فعال منترل م میسدیم و پتاس یهاونی. ردیگیعال مورت مانترال ف

فیزیک

های آب یونیزه شود، تشکیل کدام ماده نسبتا پایدار، نهایتا  هنگام اثر پرتوتابی به بدن، در صورتی که مولکول  -51

 ها مضر باشد؟ تواند برای انداممی

+Hد(                            -H2Oج(                             -OHب(                        H2O2الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   الف 944صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 اثرات مستقیم پرتو بر سلول:

ایجاد وقفه در ترسیم سلول 

ون ژنیموتاسی 

شکست کروموزومی 

 درمد باقیمانده نیز  20میرند  اگر به درمد آنها می 10گری دز داده شود   0سلول   2000000مرگ سلولی )اگر به

 درمد آنها مرده و این گرخه ادامه دارد( 10گری دز  داده شود  باز هم  0مجددا 

 اثرات غیر مستقیم پرتو بر سلول )اثر رادیو شیمی(: تولید رادیکالهای آزاد در اثر تجزیه آب، به+H  و OH

شود، که یک ماده بسیار سمی است.)آب اکسیژنه( تولید می H2O2که در اثر آن 

های رادیکالها نیز هست  تولید شده در اثر تجزیه آب  برای بدن مضر نیستند  زیرا بدن خود حاوی این یون OH-و  H+:  نکته

(322)فصل ششم درسنامه بهداشت پرتوها سیگما، صفحه نمایند. تولید شده هستند که ایجاد خطر می آزاد

ده فرکانسی قرار دارند؟میدان های الکترومغناظیسی ناشی از خطوط انتقال نیرو در چه محدو -52

SHFد(     UMFج(     VLF ب(   ELFالف( 

پاسخ:گزینه   الف
(98ارشد  –کدام یک ایزوتوپ پرتوزایی طبیعی است؟ )فیزیک  -53

Be 1د(                           .Al 1 ج(                     .Rb 0ب(                             Au 210الف( 

شت حرهف ای سیامگ -ب  پاسخ:گزینه  485صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
ای  مثل شوند  بر خالف مواد رادیواکتیو با مکانیسم زنجیرهدر ری یک مرحله تجزیه می مواد رادیو اکتیو منفرد :

40 87 50, ,K Rb V

: مراحل تجزیه اتم روبیدیو  به شرح ذیل است: نکته

Kr→ Rb→ Sr→ Y→ Zr



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  83 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

میلیارد سال است. این ماده  40یک ماده رادیو اکتیو است که بصورت انفرادی در ربیعت وجود دارد. نیمه عمر آن  .0روبیدیو  

 باشد. عی مییک ایزوتوپ پرتوزایی ربی .0ها تنها روبیدیو  کند. در بین گزینهبتای ضعیف تابش می

(98ارشد  –( را به خود اختصاص داده است؟ )فیزیک CCTکدام طیف نور باالترین دمای رنگ همبسته ) -54

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

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ب 919صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
هر گه دمای رنگ باالتر باشد  نور متصاعد شده خنک تر و روشن تر بوده و هر گه دمای رنگ پایین باشد به سمت رنگ های 

یابد و هر گه دمای رنگ پایین تر باشد  ری افزایش میرویم. هر گه دمای رنگ باالتر باشد  سطم هوشیاگر  مثل قرمز و زرد می

 شود(. یابد )ترشم مالتونین زیاد مینور رالئی تر و رنگ اتاق گر  تر بوده و سطم خواب الودگی افزایش می

( آبیی  به سمت رنگ های سرد )مثل    ↑ی  هوشیاری    ↑دمای رنگ 

 ی به سمت رنگ های گر  )مثل قرمز و زرد(    ↓ی هوشیاری    ↓دمای رنگ 

همه عبارات زیر درست است به جز:  -55

کند.ترمزی ایجاد می Xالف( اگر پرتو بتا ناگهان متوقف شود  پرتو 

 ب( انرژی ذرات بتا از گاما بیشتر است.

 ج( آلفا هسته ایزوتوپ هلیو  است.

 د( انرژی ذرات آلفا از بتا کمتر است.

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   د 951و  436،   435صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
کند:روش زیر با ماده برخورد می 4بتا معموال به یکی از 

ایجاد یونش و برانایزم )در ابتدای فصل توضیم داده شده است( (2

در مولدهای ایکس است xاساس روم تولید پرتو  ← ایجاد اثر ترمزی )بر  اشترالنگ( (1

اثر گرینکوف (0

اثر پس پراکندگی (4

بطور کلی اگر هر ذره باردار در حال حرکت  بطور ناگهانی شتاب بایرد  بخشی از انرژی خود را اثر ترمزی )برم اشترالنگ(: 

 دهد.ذرات بتا در نزدیکی هسته رخ میدهد. این اثر در با انتشار پرتو الکترومغناریس در ناحیه پرتو ایکس از دست می

 نماد آنپرتو آلفا: 
4 2

2 He 
واحد بار الکتریکی  1کند  تک انرژی با انرژی باالست  دارای های سناین تابش میاست. در هسته 

د ندارد ولی اگر داخل بدن مثبت است  یونسازی باال و قدرت نفوذ کمی دارد  بنابراین خطر پرتوگیری خارجی در مورد آن وجو

.قرار گیرد خطرنا، است  ردیابی آن به دلیل عمج نفوذ کم دشوار است. )در مورد آن پرتو گیری داخلی مطرح و خطرنا، است(

مطابج با موارد فوق انرژی پرتو آلفا از پرتو بتا بیشتر بوده ولی نفوذ آن کمتر است. 
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(98ارشد  –ی را در طبیعت دارد؟ )فیزیک کدام ایزوتوپ اورانیوم کمترین فراوان -56

U 100د(                U 104ج(                  Th 101ب(                 U  100الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ج 486و  485صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
شوند  سه زنجیره مهم در زیر امده است:ری گندین مرحله فروپاشی پایدار میای : مواد رادیو اکتیو زنجیره

1) 238U 4)سری اورانیوم( معروف به سریn+2 :

مرحله به عنصر  0بتا ری  1آلفا و  0رسد و پس از تابش می 101بتا( به سرب  1ذره الفا و  0مرحله تجزیه )تابش 24پس از 

رادیو  )معروف 
226

88 Raرسد.( می

سال است. رادیو  نیز در ری فروپاشی به رادن) 2111ایزوتوپ دارد  نیمه عمر آن  21ساره کننده آلفا بوده و  :226رادیوم 
222Rnشود. نخستین بار از سنگ معدن پیچ بالند جدا شد.( تبدیل می 

ریو  بسیار شبیه به هم بوده و جدا کردن این دو از هم مشکل است.: رادیو  و بانکته

2) 235U  4)سری اکتینیوم( معروف به سریn+3 :

است. 219Ra رسد. م صول آنمی .10بتا( به سرب  4آلفا و  .مرحله تجزیه ) 22پس از 

3) 232T  4)سری توریوم( معروف به سریn:

(  220Rn رسد. گاز تورون)می 100بتا( به سرب  4الفا و  1مرحله واپاشی ) 20ماده رادیواکتیو ربیعی است. ری  فراوانترین

 .بوده و نیمه عمر آن حدود  U 104ترین ایزوتوپ اورانیو  شود. مطابج با موارد پیش گفت  کمیاتهم در این زنجیره تولید می

 باشد.ساعت می

(98ارشد  –سال است، ضریب تجزیه آن چند سال است؟ )فیزیک  6/1×  311نیمه عمر رادیوم  -57

0/4×  20 1د(             0/4×  20 -4ج(                  00/0×  20 -1ب(                 11/1×  20 20الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ج 489صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 ثابت استحاله )فروپاشی(:

40.693 0.693
4.27 10

1600HT
    



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  98 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 تطابق فیزیولوژیک بدن انسان ببا کدام زوج عوامل زیر میسر است؟ -58

صدا -ب( تغییرات فشار هوا  گرما -الف( تغییرات فشار هوا

 ارتعاش –د( صدا   سرما -تغییرات فشار هوا ج(

پاسخ:گزینه   الف
 کدام است؟ MKSواحد دوز معادل در سیستم  -59

Grayد(                             Sivertج(                             Remب(                           Radالف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ج 964صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
دهد با این تفاوت که در آن اثرات فیزیولوژیکی ناشی از پرتوها نیز ل اظ میزان پرتو ج ب شده در بافت را نشان می دز معادل:

 شده است.

. .T R R T RH W D 

RW: ضریب توزین

T.RDج ب شده: دز 

گیرد.( پرتو در واقه ضریبی است که کیفیت پرتو را جهت م اسبه دز معادل در ندر میRW: ضریب توزین )نکته

 باشد(.واحد آن سیورت می MKSاست. ) در سیستم  سیورت و رمواحدهای آن 

1 SV = 100 Rem

گذرد، خود به خود نزدیکی هستتته اتمی میاستتت، هنگامی که از  Mev 12/1فوتونی که دارای انرژی بیش از  -61

(98ارشد  –شود. )فیزیک شود و انرژی به صورت ................... تابش مینابود می

 الف( یک نااترون و یک پوزیترون

 ب( یک نااترون و یک الکترون

 ج( یک پوزیترون و یک الکترون

 د( یک پوزیترون و یک نوترون

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ج 953صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 کنند:روش ذیل با ماده برخورد می 4پرتوهای ایکس و گاما به یکی از 

واپاشی فوتونی. 4 تولید جفت یون. 0    پراکندگی کمپتون. 1 اثر فتوالکتریک .2



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  99 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

دهد و یک  م م ین جاذب برخورد انجا  داده و تما  انرژی خود را از دسییت میفوتون در نزدیکی هسییته اتتولید جفت یون: 

کنند  پوزیترون تولیدی با یک الکترون از ماده       کند که آنها در یونش ثانویه شیییرکت می       پوزیترون تولید می  –جفت الکترون  

و در دو   mev 0.501شود که حامل آن دو فوتون با انرژی   های نابودی ایجاد میجاذب ترکیب شده و بدین ترتیب اثر فوتون 

عدد اتمی م ین  1کنند.احتمال وقور اثر جفت یون با توان ها در اثر فوتوالکتریک شییرکت میجهت مخالف اسییت. این فوتون

 یابد.  افزایش می mev 4یابد. احتمال وقور آن در م دوده باالتر از جاذب و با لااریتم انرژی فوتون افزایش می

مقدار انبساظ طولی یک میله فلزی به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟ -61

الف( طول اولیه میله

ب( تغییر دمای میله

ج( ضریب انبساط طولی میله

میله ویژهد( ظرفیت گرمایی 

پاسخ:گزینه   د
سته      -62 سوخت ه صورتی که از یک فرآیند  شود، چند گرم جرم در فرآیند    9×  11 12ای در  ژول انرژی ایجاد 

 (98ارشد  –شرکت داشته است؟ )فیزیک 

0د(   0/1ج(   1/0ب(   2/0الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   الف 955صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
𝐸 = 𝑚𝐶2 → 𝑚 =

9 × 1012

(3 × 108)2
= 1 × 10−4𝐾𝑔 = 0/1𝑔𝑟

شک،   51℃برای تبدیل آب از دمای  -63 شود. این مقدار انرژی برای      589111به بخار خ سب می  کالری انرژی ک

تبدیل چه حجمی از آب بر حسب لیتر است؟

5/1د(  1ج(  75/1ب(   5/1الف( 

 جپاسخ:گزینه   
(98ارشد  –در یک محیط واحد، کدام قاعده زیر در خصوص درجات حرارت صحیح است؟ )فیزیک  -64

tg>ta<tw<tnwب(  tg>ta>tw>tnwالف( 

 tg>ta>tw<tnwد(  tg>= ta>tnw>twج( 

پاسخ:گزینه   ج



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  99 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

شی بوده  پس از آن دمای خشک قرار دارد که     میتواند برابر و یا کمتر از مردار دمای  بطور کلی باالترین دما مربو  به دمای تاب

دهد  بنابراین:ترین مردار را در م اسبات سایکرومتریک به خود اختصاذ میگویسان باشد  دمای تر پایین

یا = دمای تابشی >دمای خشک  >دمای تر ربیعی  >دمای تر 

شود؟  شعاع یک کره باشد، زاویه فضایی توسط کدام مورد زیر تعریف می rمساحت و  Sدر صورتی که  -65

S2/r2د(                      S2/rج(                           S/r2ب(                                S/rالف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ب 905صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
( زاویه فضایی در یک کره به شعار واحد است که بصورت مخروری راس آن در مرکز Steradianهر استرادیان ) زاویه فضایی:

 کره و مساحت قاعده آن واحد سطم است. 

است  یعنی سطم کره و تعداد زاویه فضایی در این حالت یکسان است. )شعار کره  57/12یا  𝛑 4مثالً در یک کره زاویه فضایی 

 است(.  2

رابطه محاسباتی برای استرادیان در تمامی حاالت بصورت زیر است:

A)متر مربه( مساحت قاعده : r)شعار )متر :

اپتیکی و صوتی از نظر رفتارهای زیر مشابهت دارند، به جز:امواج  -66

الف( بازتابش                       ب( تداخل                            ج( ان راف                            د( شکست

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   د 2.1 صفحه  -6لدج  -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

هرگاه امواج موتی از یک م ین وارد م ین دیاری شوند نسبت به خن عمود تغییر زاویه پیدا  شکست در امواج صوتی:

 که بدان شکست گویند  دلیل این امر تغییر در سرعت موت به دلیل تغییر در رول موج است.   کنندمی

هرگاه موج نوری از یک م ین شفاف وارد م ین دیاری شود  زاویه تابش آن در م ین دو  نسبت  شکست در امواج اپتیکی:

گویند  میزان تغییر زاویه تابش نور در م ین بدان شکست می که کند به خن عمود بر سطم جدا کننده دو م ین تغییر پبدا می

ر بازتابش  . )ولی دمتفاوتندهم  با شکستامواج موتی در  دو  وابسته به ضریب شکست آن م ین است  بنابراین امواج نوری با

  .اند(ان راف و تداخل یکسان

کره محدود گردد، این محدوده تابش شتتامل چند       4/1شتتود به  ای تابش می اگر انرژی که از یک منبع نقطه    -67

 استرادیان است؟  

00/24د(   10/1ج(   00/0ب(   24/0الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   الف 905صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

2
( )

A
Sr

r
 



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  91 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

 2است  یعنی سطم کره و تعداد زاویه فضایی در این حالت یکسان است. )شعار کره  57/12یا  𝛑 4در یک کره زاویه فضایی 

استرادیان خواهد رسید. 24/0کره م دود شود  م دوده تابش به  4/2است(. بنابراین در مورتی که انرژی تابشی به 

برای استرادیان در تمامی حاالت بصورت زیر است: رابطه محاسباتی

A)مساحت قاعده )متر مربه :

R)شعار )متر : 

یک استرادیان 

(98ارشد  –با دو برابر شدن فاصله از منبع صوتی در میدان آزاد: )فیزیک  -68

 یابدالف( فشار موت به نصف کاهش می

 یابدکاهش می 4/2ب( فشار موت به 

 یابدج( مج ور فشار موت به نصف کاهش می

 یابد.کاهش می 4/2د( مج ور فشار موت به 

شت حرهف ای س -باشدپاسخ: رد کلید گزینه الف اعالم شده است، رد حالیکه پاسخ صحیح گزینه د می 494صفحه  -6جلد -6931وریایش -یامگردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
 مردار اولیه کاهش می یابد. 4/2به  مجذور فشار صوتو همچنین  شدت صوت: با دو برابر شدن فامله  نکته

 امپدانس صوتییابد  عامل مداخله کننده در این مورد کاهش می 4/2با دو برابر شدن فامله از منبه  مج ور فشار موت به 

p2 است.
2 =

𝑝1
2

pc
 

شنایی دارای   -69 صفحه محدود می     9611یک منبع رو سط یک نیم  شار نوری، تو شود، در این حالت دارای   لومن 

 باشد؟ چند کاندال شدت نور می

 .000د(                       2010ج(                            21.1ب(                         10.الف( 

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   ج 906و  905صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
مردار شار نوری منبه )بر حسب لومن( در واحد سطم. شدت نور منبه در یک کره از رابطه ذیل به دست  شدت نور منبع: 

باشد. آید. واحد آن لومن بر متر مربه یا کاندال میمی

𝐈 =
∅

𝐀
=
𝟗𝟔𝟎𝟎

𝟔/𝟐𝟖
= 𝟏𝟓𝟐𝟖/𝟔𝟔 𝐜𝐝 

صله   -71 صوت نقطه  d2و  d1دو نفر به فا صله نزدیک     ای قرار گرفتهاز یک منبع  صوت برای فا شدت    4اند، اگر 

 کدام گزینه است؟   d2/d1وات بر متر مربع باشد، آنگاه نسبت  1وات بر متر مربع و فاصله دور 

 0د(                              4ج(                                     0 ب(                        1الف( 

2
( )

A
Sr

r
 



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  96 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه   الف .638و  681، 681صفحه  -6جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

I(1) =
P2

Z

P2 = 4 × 415 = 1660

P(1) = 40/74

P(2) = 20/37

SPL (1) = 20Log40/74 + 94 = 126/2dB

SPL (2) = 20Log20/37 + 94 = 120/17dB

SPL1 − SPL2 = 20Log
d2

d1

126/2 − 120/17 = 20 log
d2

d1

d2

d1
= 1/995 

 ریاضی

در فضا کدام است؟ p2(-2,-1,6)و  p1(2,1,4)فاصله بین دو نقطه -111

8√3 د( 6√ج(  6√2ب(  2الف( 

گزینه ب -پاسخ

𝑐 = √(𝑥𝑝1 − 𝑥𝑝2)2 + (𝑦𝑝1 − 𝑦𝑝2)2 + (𝑧𝑝1 − 𝑧𝑝2)2 

𝑐 = √(2 + 2)2 + (1 + 1)2 + (4 − 6)2 = √24 = 2√6 

𝒙𝟑−𝟖حد تابع-112

𝒙−𝟐
 عبارت است از: 2در نقطه  

𝟏الف(

𝟔
𝟏ج(                                 6ب(              

𝟏𝟐
12د( 

شت حرهف ای سیامگ-پاسخ:گزینه د اقعده هوپیتال - 11صفحه  -4جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
lim 
𝑥→2

𝑥3−8

𝑥−2
=
0

0
مبهم گون مبهم است از مشتج گیری استفاده میکنیم.  

 lim 
𝑥→2

𝑥3−8

𝑥−2
=  lim 

𝑥→2

3𝑥2

1
=12



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  95 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

∑سری-113
(𝒏!)𝒙𝟐𝒏

(𝟐𝒏)!

∞
𝒏=𝟎 بر کدام بازه همگرا است؟  

|𝑥|الف( < |𝑥|ج(                  (∞,∞−)ب(                       1 <  x<3>0د(             2

گزینه جپاسخ:  
𝐥𝐢𝐦حاصل حد -114

𝒙→∞

𝟐𝒏

𝒏𝟐
کدام است؟ 

د(صفر                            1ج(                            3ب( الف( تعریف نشده                             

شت حرهف ای سیامگ ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی -پاسخ رد کلید اولیه گزینه الف آوردهه شده رد صورتی هک پاسخ صحیح رد ببین گزینه اه وجود ندارد.پاسخ: وریایش-بهدا
 6931- جلد4- صفحه 15 – رشد توابع

است( a˃0و  b˃a˃1رورکلی در مورد رشد توابه داریم: )که به

logc x < x
a < ax < bx < 𝑥! < 𝑥𝑥

بیشتر است. ل ا حامل حد بی نهایت است 𝑛2در بی نهایت از  2𝑛ل ا با توجه به نکته فوق گون رشد 

200-𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

𝒆𝒙+𝟓

𝟑𝒆𝒙
عبارت است از: 

𝟏ب(                                     3الف(  

𝟑
-1د(                                      1ج(   

شت حرهف ای سیامگ -بپاسخ:گزینه  هم ارزی  – 11صفحه  -4جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا  
برای حل سوال میتوان از هم ارزی استفاده کرد. 

𝑒𝑥 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

2!
+
𝑥3

3!
+ ⋯+

𝑥𝑛

𝑛!
+ ⋯

 lim
𝑥→∞

𝑒𝑥+5

3𝑒𝑥
= lim
𝑥→∞

𝑥+1+5

3(1+𝑥)
= lim
𝑥→∞

𝑥+6

3𝑥+3
=
1

3

𝟐𝒏𝟐−𝟐𝒏+𝟏حد تابع -116

𝟓−𝟐𝒏𝟐
𝒏وقتی  → چقدر است؟  ∞

𝟐ج(                           -1ب(                               1الف(  

𝟓
د( صفر 

شت حرهف ای سیامگ -ب پاسخ:گزینه  ∞حالت مبهم - 31صفحه  -4جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

∞

lim
𝑥→∞

2𝑛2 − 2𝑛 + 1

5 − 2𝑛2
= lim

𝑥→∞

2𝑛2

−2𝑛2
= −1



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  90 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

𝐥𝐢𝐦حاصل عبارت  -117
𝒂→∞

∫
𝟏

𝒙𝟐

𝒂

𝟏
𝒅𝒙  کدام است؟

∞−د(                              ∞ج(                           1ب(                                 -1الف(  

ب پاسخ:گزینه   

lim
𝑎→∞

∫
1

𝑥2

𝑎

1

𝑑𝑥 = lim
𝑎→∞

𝑥−2+1

−2 + 1
= lim
𝑎→∞

−1

𝑥
→ lim
𝑎→∞

−1

𝑎
− (−1) = lim

𝑎→∞
1 −

1

𝑎
= 1 − 0 = 1

𝒇(𝒙)تابع با ضابطه -118 = { 𝒙
𝟏

𝒙−𝟏 
        𝑿≠𝟏

𝑨           𝑿 = 𝟏
پیوسته باشد؟ 1در  fچقدر باشد تا  Aمفروض است.          

𝟏ب(   صفر                                 ج(                                   1الف(    

𝒆
 eد( 

شت حرهف ای سیامگ -د پاسخ:گزینه  "∞𝟏حالت مبهم  "- 14صفحه  -14صفحه  -4جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
𝑥باید حد گپ و راست  fبرای پیوسته بودن تابه 

1

𝑥−1    در نرطهx=1  باهم برابر باشد در این نرطه مردارA  از رابطه زیر

بدست می آید:

lim
𝑥→1
𝑥

1

𝑥−1 → 1
1

1−1 = 1∞ → lim
𝑥→1
𝑒

1

𝑥−1
(𝑥−1) = 𝑒

𝒇(𝒙)اگر -119 = ∫ 𝒆𝒕
𝟐√𝒙

𝟎
𝒅𝒕  ،باشد𝒇′(𝟏) کدام است؟

𝒆ب(                              eالف(  

√𝟐
𝒆د(                                2eج(                            

𝟐

شت حرهف ای سیامگ -پاسخ:گزینه  د مشتق گیری از انتگرال - 604صفحه  -4جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا  
𝐹(𝑥)اگر  =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑣(𝑥)

𝑢(𝑥)
شود: مورت زیر م اسبه میبه F'(x)باشد آنااه  

F'(x)= (∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑣(𝑥)

𝑢(𝑥)
)
′

= 𝑣′(𝑥). 𝑓[𝑣(𝑥)] − 𝑢′(𝑥). 𝑓[𝑢(𝑥)]

𝑓(𝑥) = ∫ 𝑒𝑡
2

√𝑥

0

𝑑𝑡 → 𝑓′(𝑥) =
1

2√𝑥
. 𝑒𝑥 − 0 → 𝑓′(1) =

𝑒

2

𝒙−𝒙√حد تابع  -111

𝒙−𝟏
در نقطه یک چقدر است؟ 

𝟏د(         ج(   صفر                                                             2الف(  وجود ندارد                                    ب(   
𝟐

−پاسخ صحیح پاسخ:
1

2
1اشتباه گزینه د می باشد که در گزینه ها وجود ندارد و در کلید اولیه به  

2
مع ردسناهم جا-هب عنوان پاسخ صحیح آورده شده است. -

𝟎"حالت مبهم   - 11صفحه  -4جلد -6931وریایش -بهداشت حرهف ای سیامگ کارشناسی ارشد مهندسی 

𝟎
"



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  91 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

lim
𝑥→1

√𝑥 − 𝑥

𝑥 − 1
=
0

0
→ lim
𝑥→1

(
1

2√𝑥
− 1)

1
=
−
1
2
1
= −

1

2

∫حاصل انتگرال  -111 √𝟏 − 𝒄𝒐𝒙𝟐𝒕𝒅𝒕
𝝅

𝟐

−
𝝅

𝟐

کدام است؟ 

𝟏الف( صفر                                     ب(  

𝟐
د( تعریف نشده است                                      2ج(                                    

شت حرهف ای سیامگ-جپاسخ:گزینه   "با توان زوج cos , sinانتگرال " - 649صفحه  -4جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

∫ √1 − 𝑐𝑜𝑥2𝑡𝑑𝑡

𝜋
2

−
𝜋
2

= ∫ √𝑠𝑖𝑛2𝑡𝑑𝑡 =

𝜋
2

−
𝜋
2

∫ |𝑠𝑖𝑛𝑡|𝑑𝑡

𝜋
2

−
𝜋
2

= ∫ −sin(𝑡) 𝑑𝑡 + ∫ sin(𝑡) 𝑑𝑡 = −(−1) + 1 = 2

𝜋
2

0

0

−
𝜋
2

چقدر است؟ b(3,2,0) و  A(1,0,1)طول بردار بین دو نقطه  -112

𝟏ب(                                       3الف( 

𝟑
2د( 𝟓√ج(    

|𝐴𝐵|-الفپاسخ:گزینه   = √(𝑥𝑝1 − 𝑥𝑝2)2 + (𝑦𝑝1 − 𝑦𝑝2)2 + (𝑧𝑝1 − 𝑧𝑝2)2

|𝐴𝐵| = √(3 − 1)2 + (2 − 0)2 + (0 − 1)2 = √9 = 3

𝒚طول نقطه تالقی دو منحنی  -113 = 𝟐𝒙𝟐   و 𝒚 = 𝒙𝟑:عباراست از

2و1د(                           4ج(  صفر و                        2ب(  صفر و                            4و1الف( 

ل ا:برای اینکه دو من نی تالقی داشته باشند باید برابر قرار دهیم  -ب پاسخ:گزینه  

𝑥3 = 2𝑥2 → 𝑥 = 0 ,2

∫حاصل انتگرال  -114 𝑪𝑶𝑺𝟒𝑿. 𝒔𝒊𝒏𝟑𝒙𝒅𝒙
𝝅

𝟐
𝟎

کدام است؟ 

𝟐الف(  

𝟑𝟓
𝟏ب(                                      

𝟓
𝟏ج(                                   

𝟕
𝟕د(                                       

𝟑𝟓

شت حرهف ای سیامگ -الفپاسخ:گزینه   " ضرب دو جمله سینوسی و کسینوسیاهی حاصلانتگرال "-641صفحه  -4جلد -6931وریایش -ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا

∫ 𝐶𝑂𝑆4𝑋. 𝑠𝑖𝑛3𝑥𝑑𝑥

𝜋
2

0

= ∫ 𝐶𝑂𝑆4𝑋. ( 1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥). 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑑𝑥

𝜋
2

0

𝑈=cos(𝑥)
⇒      ∫ −𝑢4

0

1

(1 − 𝑢2) =



شت حرهف ای سال گزارش تطبیق آزمون کارشناسی ارشد  93 گروه آموزشی سیامگ -8931مهندسی بهدا

→ ∫ −𝑢4 + 𝑢6
0

1

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥=−∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥,𝑎<𝑏
𝑎

𝑏

𝑏

𝑎
⇒    −∫ −𝑢4

1

0

+ 𝑢6 = −(−∫𝑢4
1

0

𝑑𝑢 + ∫𝑢6
1

0

𝑑𝑢)

= −(−
1

5
+
1

7
) =

2

35

( ماکزیمم مطلق دارد؟1و1کدام تابع در بازه ) -115

𝒔𝒊𝒏ب(                                     𝒙−𝟐الف(  
𝟏

𝒙
𝒔𝒊𝒏𝒙ج(                                    

𝒙
ln(1+x)د( 

بپاسخ:گزینه  

𝒇(𝒙) اگر -116 = 𝒙𝟑 + 𝒙𝟓 وg  معکوس تابع باشد، مشتقg  کدام است؟ 2در نقطه

𝟏الف(   

𝟖
𝟑ب(                                      

𝟖
𝟏ج(                                     

𝟏𝟔
𝟑د(                                    

𝟏𝟔

شت حرهف ای سیامگ-وریایش 6931- جلد4- صفحه 661"مشتق اتبع معکوس"  پاسخ:گزینه  الف-  ردسناهم جامع کارشناسی ارشد مهندسی بهدا
)رول روی تابه  x=bدر نرطه  𝐹−1(x)باشد  آنااه مشتج تابه  f(a)=bپ یر باشد و مشتج x=aدر نرطه  f(x)اگر تابه 

𝐹−1)(𝑏)گردد: از رابطه زیر م اسبه می( معکوس و عرض روی تابه املی =
1

𝑓′(𝑎)
  )

𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥5 → 2 = 𝑥3 + 𝑥5 → 𝑥 = 1

𝑓(𝑥)′ = 3𝑥2 + 5𝑥4

𝑔−1(𝑦) =
1

𝑓′(𝑥)
=

1

3(1)2 + 5(1)4
=
1

8

𝐥𝐢𝐦حاصل  -117
      𝒙→𝟎

𝒆𝒙−𝒙−𝟏

𝒙𝟐
کدام است؟

𝟏الف(  صفر                                  ب( 

𝟐
د( تعریف نشده                                 𝟏ج(   
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𝟎
"

مشتج بایریم: برای رسیدن به جواب در این سوال نیاز داریم دوبار از تابه

y = lim
  𝑥→0

𝑒𝑥 − 𝑥 − 1

𝑥2
→ 𝑦′ = lim

 𝑥→0

𝑒𝑥 − 1

2𝑥
→ 𝑦" = lim

 𝑥→0

𝑒𝑥

2
=
1

2

∫حاصل  -118 ∫ 𝒆𝒙
𝟐𝟏

𝒚

𝟏

𝟎
𝒅𝒙𝒅𝒚  کدام است؟

𝟏ب(                             𝒆𝟐الف(   

𝟐
(𝒆 − 𝟏د(                          e-1ج(                                (𝟏

𝟐
(𝟏 − 𝒆)𝟐
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ود. تنها تفاوت ش تمرینات انتگرال نیز شبیه این سوال است.  لذا راه حل ردسناهم رد اینجا اراهئ می  68همچنین سوال اهم سیامگ اراهئ و حل شده است. این سوال عینا رد ردسن
رد اینجا عوض شده است. yو   xرد این بود هک جای

y
x

e dydx 
21 1

0

y
y yy y y y ye dx dy e dx xe ye xe


     

2 2 2 2 21

0 0 0 00
0

a yy yye dy e e
 

  


122 21

0
0

1 1 1

2 2 2

𝐥𝐢𝐦حاصل عبارت   -119
𝒙→∞

(
𝟑𝒙+𝟏

𝟑𝒙−𝟏
)𝒙  کدام است؟

𝒆الف(   
𝟑

𝒆د(  𝒆𝟑ج(                            𝒆𝟐ب(                               𝟐
𝟐

𝟑
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lim
𝑥→𝑎

u(x)v(x) = 1∞~ lim
x→a
ev(x)(u(x)−1)

lim
𝑥→∞

(
3𝑥 + 1

3𝑥 − 1
)𝑥 = 1∞ → lim

𝑥→∞
𝑒(
3𝑥+1
3𝑥−1

−1)(𝑥) → lim
𝑥→∞

𝑒(
2𝑥
3𝑥−1

) = 𝑒
2
3

∫حاصل عبارت -210
𝒙𝟑𝒅𝒙

√𝟏−𝒙𝟐

𝟏

𝟎
𝒅𝒙  کدام است؟

𝟏الف( تعریف نشده                        ب(   

𝟑
𝟏ج(                                  

𝟐
𝟐د( 

𝟑
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استفاده میکنیم:dx=costdt و   x=sintبرای حل این سوال از تغییر متغیر  

∫
𝑥3𝑑𝑥

√1 − 𝑥2

1

0

𝑑𝑥     {
x = sint ,   dx = costdt

𝑥 = 1 → 𝑡 =
𝜋

2
, 𝑥 = 0 → 𝑡 = π یا0
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∫
𝑠𝑖𝑛3𝑡. 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑑𝑡

√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝑡

𝜋
2

0

= ∫ 𝑠𝑖𝑛3𝑡𝑑𝑡 = ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑑𝑡 =

𝜋
2

0

𝜋
2

0

∫𝑠𝑖𝑛𝑡 (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑡)𝑑𝑡 → 𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝑢

→ − 𝑠𝑖𝑛𝑡. 𝑑𝑡 = 𝑑𝑢 → 𝐼 =  −∫(1 − 𝑢2)𝑑𝑢 =
𝑈3

3
− 𝑢 =

𝑐𝑜𝑠3𝑥

3
−  𝑐𝑜𝑠𝑥

→ (
(𝑐𝑜𝑠

𝜋
2)
3

3
−  𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
) − (

(𝑐𝑜𝑠0)3

3
−  𝑐𝑜𝑠0) = −(

1

3
− 1) =

2

3




