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 تعداد سواالت نام درس

 10 الزامات محیط کار

فنیشایستگی غیردفترچه سواالت   



 

 

 )الزامات محیط کار(شایستگی غیر فنی 

 . مهم ترین دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی در یک محیط کار چیست؟1

 ( ارگونومی4             اسب( فضای من3                   ( نیروی انسانی2                  ( تجهیزات مدرن1

 . کنترل ورود و خروج کاال و تجهیزات بر عهده کدام واحد می باشد؟2

 ( حراست4( بازرگانی                       3مالی                   -( اداری2        ( فروش و بازاریابی        1

 ؟نمی باشد. کدام گزینه جایگزین فناوری نامه نگاری 3

 ( اینترنت4       ( تلفن                   3        ( تلگراف                 2            ( ماشین تحریر        1

 . کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟4

 ( قانون کار توسط گروه های کارشناسی تنظیم می شود.1

 ( قانون کار باید توسط نمایندگان تصویب شود.2

 کار ثابت و دائمی هستند. ( قوانین3

 ( افراد شاغل باید قوانین کار را رعایت کنند.4

 . در کدام نوع قرارداد دستمزد کارگر بر اساس ساعت حضور در کارگاه محاسبه می شود ؟5

 ( قرارداد پاره وقت4           ( قرارداد کار تمام وقت      3( قرارداد کار موقت                 2( قرارداد کار معین                  1

 در کدام نوع کار، کارگران به صورت دوره ای در ماه کار میکنند ؟. 6

 ( کار معین4                 ( کار اقماری        3                   ( کار متناوب          2              ( نوبت کاری           1

 . کار تکراری با عضو خاصی از بدن جزء کدام یک از مخاطرات محیط کار است ؟7

 ( فیزیکی4   ( روانی                             3( مکانیکی                                2( ارگونومی                          1

 . برای عالئم تجهیزات حریق آتش از چه شکل هندسی و رنگی استفاده می شود ؟8

 ( مربع ، آبی4( دایره ، قرمز                        3( مربع ، قرمز                            2( دایره ، آبی                       1

 



 

 

 باشد ؟. کدام گزینه از بخش های یک کارنامک نمی 9

 ( عالیق4( میزان سرمایه                     3( سابقه کاری                           2( تحصیالت                      1

 کدام بیمه اجباری نیست ؟ .10

 ( بیمه حوادث4             ( بیمه فوت             3          ( بیمه بیکاری              2( بیمه درمانی                    1

 

 


