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 شماره موبایل

 

 

 چالش ایمنی در آزمایشگاه نانوای چهارگزینهسؤاالت 

 ؟شوند ای از سیستم تنفسی جایگزین مینانوذرات استنشاق شده عمدتاً در چه ناحیه -1

 )ناحیه فوقانی( های هوایی سریراهالف( 

 )ناحیه میانی( هانایژه –نای  ب(

 های هوا )ناحیه تحتانی(کیسهج( 

 ناحیه میانی و تحتانی د(

 ؟است شوندگیمشتعل خود به خودیک از نانوذرات زیر دارای خاصیت کدام -2

 نانوپودر آهن الف(

 نانولوله کربنی  ب(

 نانوذرات نقرهج( 

 نانوذرات تیتانیومد( 

 شود ؟ا به دام بیاندازد، چه نامیده میذره ر 9999، نانومتری 311 ذره 11111 هرفیلتری که قادر است از  -3

 Nanofibers الف(

 EPA ب(

 HEPAج( 

 ULPAد( 

 21 حفاظتی فاکتور با ماسکی از است ppm 211 برابر آن در نظر مورد آالینده غلظت که محیطی در فردی اگر -4

 ؟نباشدرود غلظت آالینده در درون ماسک از چه حدی بیشتر انتظار می کند، استفاده

 ppm 1 الف(

 ppm 5 ب(

 ppm 11ج( 

 ppm 21د( 

 گیرنده چه مفهومی است؟ترین حد ممکن دربرتا پایین نانومقیاس ذرات با شغلی مواجههکاهش سطح  -5

 ALARPالف( 

 HSE-MSب( 



   
 MSDSج( 

 APFد( 

محسوب  UNP ذرات با مواجهه کاهشزیر جزء موارد الزامی در برنامه مستنداتی  هایفعالیتیک از کدام -6

 ؟ شودنمی

 UNP ذرات با مواجهه کمی یا کیفی هایارزیابی انجامالف( 

 شرکت افراد تمامی سازمانی هایمسئولیت شرحب( 

  رکا اجرای هایروش کار، هایآئین کار، مقرراتتشریح ج( 

 تجهیزات کالیبراسیونو  گواهی صدور نگهداری، و تعمیر بندیزمان برنامه تدویند( 

 کدام است؟  نانوذرات با مواجهه پتانسیل دارای هایفعالیت و منابعگام اول در فرایند ارزیابی ریسک  -9

 مواد ایمنی اطالعات برگه در شده نوشته اطالعاتمراجعه به الف( 

 نانوذرات با مواجهه پتانسیل دارای هایفعالیت و فرآیندها از فهرستیتهیه ب( 

  فردی هایمواجهه در بدن به ذرات ورود بالقوه هایراهتعیین ج( 

 تعیین شکل و نحوه آزاد شدن نانوذرات در محیطد( 

 ؟ استیک های کاری کدامآخرین راهکار کنترل مواجهه با نانوذرات در محیط -8

 مدیریتیهای کنترلالف( 

 استفاده از تجهیزات حفاظت فردیب( 

 های مهندسیکنترل ج(

 خطر با مواد کم خطرترجایگزینی مواد پرد( 

، به هنگام مواجهه با چه سطحی از مهندسی کنترل مختلف هایروش انتخابدر  COSHHمطابق اصول  -9

 شود؟توصیه می موضعی مکشی تهویههای ریسک نصب سیستم

 ریسکبیشترین الف( 

 ریسک زیادب( 

 ریسک کمترینج( 

 ریسک کمد( 

با عدم امکان ایجاد مدار بسته  کردن وزن و بندیبسته همچون عملیاتی در مهندسی کنترل روش موثرترین -11

 کدام است؟

 موانع نصب و فاصله ایجادالف( 

 محصور کردنب( 

 موضعی مکشی تهویههای نصب سیستمج( 



   
 عمومی تهویههای نصب سیستمد( 

 شود؟توصیه می کدام دسته از هودهای مکنده خطرناك بالقوه عوامل دربرابر کارکنان حفاظت برای -11

 آزمایشگاهی هودهایالف( 

  فیوم هودهایب( 

 اسنورکل هود ج(

 زیستی ایمنی هایکابینتد( 

 ؟نیستندهای زیر برای کار با نانومواد مناسب کدام دسته از هود -12

 افقی جریان با المینار هودهایالف( 

 3 کالس زیستی ایمنی هایکابینتب( 

 داردستکش هایجعبهج( 

 کنندهدریافت خارجی هودهاید( 

 نانومتر کدام است؟ 111تر از کوچک آوری ذراتترین مکانیسم جمعدر عملیات فیلتراسیون، مهم -13

 الف( برخورد

 ب( جداسازی

 توزیع برونین ج(

 ته نشینی ثقلی د(

 افتد؟ای از اندازه ذرات اتفاق میآوری فیلتر معموالً در چه گسترهکمترین بازده جمع -14

 نانومتر 111الف( کمتر از 

 نانومتر 311تا  111ب( 

 میکرون 1نانومتر تا  311ج( 

 میکرون 11تا  1د( 

 ؟نیستکدام گزینه مناسب  فلزی ازنانوذرات ناشی هایحریق اطفاء جهت -51

 آبالف( 

 گاز خنثی ب(

 خشک پودر ج(

 2COگاز  د(

 ؟شوندنمییک از موارد زیر جزء اقدامات کنترل مدیریتی محسوب کدام -61

 کار محیط ربط و ضبط برنامه اجرای الف(

 کار اجرای هایروش اصالح یا ایجاد ب(



   
 معرض در کارکنان تعداد رساندن حداقل بهج( 

 برای کارکنان جداسازی هایاتاقکنصب  د(

 ؟است، انجام کدام عمل زیر ممنوع نانو کاری هایمحیط در فردی بهداشت اصول رعایتبه منظور  -19

 کار محیط در دوش و روشوئی نصب الف(

 شده تعیین هایمکان در کشیدن سیگار ب(

 لباس کردن تمیز برای فشار تحت هوای از استفاده ج(

 تر روش به گردگیری یا کردن جارود( 

 ارائه گردد؟، دهستن نانو ذراتمواجهه با  معرض در که کارکنانی بهچه ماده خوراکی  شودتوصیه می -18

 شکر تصفیه نشده الف(

 ماءالشعیرب( 

 سیبآب ج( 

 آب انار د(

 ؟مورد استفاده قرار گیرد نبایدیک یک از تجهیزات حفاظت فردی زیر در هنگام کار با نانومواد کدام -19

 استاتیک آنتیهای کفش الف(

 نیتریل جنس از پلیمری هایدستکشب( 

 کتانی پوشاكج( 

 مصرف یکبار پوشاك د(

 مورد استفاده قرار گیرد؟ نبایدزیر در هنگام کار با نانومواد  تنفسیاز تجهیزات حفاظت  یککدام -12

 های جراحیماسک الف(

 PAPRب( 

 االستومر جنس از صورت نیم ماسکج( 

 SCBAد( 

 

 چالش ایمنی در آزمایشگاه نانو یحیتشر سواالت

 های کاری را شرح دهید.. مفاهیم در نظر گرفته شده به هنگام انجام ارزیابی ریسک مواجهه با نانوذرات در محیط1

 های کاری را شرح دهید.در محیط با نانوذرات مواجهه کنترل هایروش اجرای بندی. مفهوم الویت2

 های جایگزینی مواد و فرایندهای پرخطر را با انواع کم خطر آن بیان نمایید.تکنیکهایی از . نمونه3

 گردد؟های امنیتی افرادی که در حمل و نقل نانومواد دخالت دارند شامل چه مواردی می. احتیاط4

 . شرایط حمل و نقل نانومواد در بیرون از محیط کار چیست؟5



   
 .بندی داخلی نانومواد را ذکر نماییدبستهعات الزم جهت درج در بر چسب . اطال6

 استراتژی شما به هنگام انتخاب یک روش کنترل مهندسی مناسب برای کار با نانومواد چیست؟. 9

مورد استفاده   آهن نانوپودربرای یک آزمایشگاه با پالن زیر که در آن  نانوموادی چون  اضطراری واکنش طرحیک . 8

 دهید. گیرد، ارائهفراوان قرار می

 


