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 فصل اول 
 کار  طیدر مح 14001 زویاستاندارد ا یالزم جهت اجرا هایقدم مراحل و  یمعرف •
 PDCA چرخه یمعرف •
 ؟شودمیاطالق  WORKER یبه چه کس 45001 زویاستاندارد ا در •
 ست؟ یچ CONTRACTOR مفهوم 45001 زویاستاندارد ا در •
 45001 زویاستاندارد ا (Requirement) بند الزامات یمعرف •
 SWOT کیتکن حی تشر  •
 ی عوامل خارج بندیطبقه جهت  PESTLE کیتکن یمعرف •
 ست؟ یچ 45001 زویدر استاندارد ا نفعذیطرف  مفهوم •
 45001در استاندارد  نفعذی هایطرف  یازهایموضوع انتظارات و ن حی تشر  •
 45001در استاندارد  OH&S یتیر یمد ستم یاسکوپ س نییروش تع حی تشر  •
 45001و مشارکت کارکنان در استاندارد  یبند رهبر  حی تشر  •
 45001در استاندارد   (Policy) یبند خط مش حی تشر  •
 ی منیو خدمات ا  نشانیآتش سازمان  ینمونه خط مش کی حی و تشر  ارائه •
 45001افراد( در استاندارد  اراتیو اخت تی)درباره نقش، مسئول 5.3بند  حی تشر  •
 45001)درباره مشاوره و مشارکت کارکنان( در استاندارد  5.4بند  حی تشر  •
 در کسب و کارها  سکیر  تی ر یمد گاهیجا  حی تشر  •
 ست؟ یکسب و کار چ کی آوریتاب  هایشاخص  •
 HSE در Resistance مفهوم حی تشر  •
 HSE در Reliability مفهوم حی تشر  •
 HSE در Redundancy مفهوم حی تشر  •
 HSE  در Recovery & Response مفهوم حی تشر  •
 ست؟ یچ HSE در سکیر  مفهوم •
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 ست؟ یچ تیو عدم قطع تیقطع مفهوم •
 ست؟ یچ HSE در Black swan مفهوم •
 ست؟ یچ HSE در حوزه Danger و Hazard میمفاه تفاوت •
 45001در استاندارد   سکیمفهوم ر  حی تشر  •
 ؟شوندمی بندیتقسیمچگونه  یندیفرآ هایریسک  •
 سکیر  تی ر یمد ندیفرآ هایگام مراحل و  حی تشر  •
 ست؟ ی( چسک یر  یتیر یمد ستمیدامنه )در بحث س مفهوم •
 ؟شودمیچگونه انجام  سکیر   زیو آنال ییشناسا •
 ؟کنیممیاستفاده  ییاز چه ابزارها سکیر  زیآنال در •
 به دست آورد؟ توانمیرا چگونه  سکیر  رشیپذ یارهایمع •
 ست؟ ی چ سکیر  تیر یمد ندی در فرآ  ALARP مفهوم •
 در قالب مثال Cost-Benefit-Analysis ابزار حی تشر  •
 ست؟ یچ سکیر  یکم ی ابیارز  ای QRP مفهوم •
 در قالب مثال consequence Modeling ابزار حی تشر  •
 آن  یو ابزارها Risk Treatment مفهوم حی تشر  •
خطر را   ایرا کاهش داد و  سکیر  ،یتی ر یو مد یبا اقدامات مهندس وانتمی چگونه •

 حذف کرد؟ 
 سک یر   تیر یمد ییروش اجرا حی تشر  •
 سک یر   تیر یو مد یابینمونه کار برگ ارز  کی حی تشر  •
 احتمال و شدت حادثه وجود دارد؟  نییجهت تع هاییروش  چه •
 ست؟یچ (Action Plan) یاتی طرح عمل مفهوم •
 مثال کیبا ارائه  JHA کیتکن حی تشر  •
 مثال کیبا ارائه  FMEA کیتکن حی تشر  •
 مثال کیبا ارائه  Bow-tie کیتکن حی تشر  •
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 مثال کیبا ارائه  ETA کیتکن حی تشر  •
 ست؟ یچ Basic Risk Factor ای BRF مفهوم •
 ست؟یچ سکی ر  یابیدر ارز  یو اضطرار  یرعادیغ  ،یعاد طیشرا مفهوم •
 ست؟ یچ ماندهیباق سکیو ر  یذات سکیر  مفهوم •
 FTA مثال از نمودار کی ارائه •
 سک یر  یابیدر ارز  مورداستفاده افزارنرم چند  یمعرف •
 داشته باشد؟ دیبا هاییویژگیچه  هدف •
 در نظر گرفته شوند؟  دیبا یاهداف چه موارد نیتدو در •
 45001 زویاستاندارد ا 7بند  (Resource) بخش منابع حی تشر  •
 45001 زویاستاندارد ا 7بند  (Competence) تی بخش صالح حی تشر  •
 ست؟یچ  9000استاندارد  دگاهی از د تیصالح فیتعر  •
 45001 زویاستاندارد ا 7بند  (Awareness) یبخش آگاه حی تشر  •
 45001 زویاستاندارد ا 7بند  (communication) بخش ارتباطات حی تشر  •
استاندارد   7ند ب (Documented information) بخش اطالعات مستند شده حی تشر  •

 45001 زویا
 ست؟ یچ (retain) مستندات یو نگهدار  (maintenance) مستندات یبرقرار  تفاوت •
 ( ات ی)عمل 8 عنصر •
 ؟ شودمی یشامل چه موارد 45001 زویاستاندارد ا 8 بند •
 ست؟ یچ یمانکار یو پ سپاریبرون  تفاوت •
 45001 زویاستاندارد ا  8مربوط به بند  (MOC) رییتغ تی ر یبخش مد حی تشر  •
 ست؟یچ  RFC (Request For Change) فرم کاربرد •
خدمات سازمان نظارت کند و  افتیو در  دیدر امر خر  دیسازمان چگونه با HSE بخش •

 ست؟ یکار چ نیضرورت انجام ا
 45001 زوی( استاندارد اات ی)عنصر عمل 8بند  حی تشر  •
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 یاضطرار  طیواکنش در شرا یآمادگ نیازهایپیش و  گاهیجا  حی تشر  •
 ؟شوندمی جادیا یو بحران چه زمان یاضطرار  طیشرا •
 ست؟ یدر کاهش بحران چ یاضطرار  طیطرح واکنش در شرا کاربرد •
 ی اضطرار  طیچرخه واکنش در شرا یمعرف •
 عملکرد(  یابیارز  ای شی)پا 45001 زویاستاندارد ا 9بند  بندیدستهو  یمعرف •
 کرد؟ یسپر  دیرا با یعملکرد چه مراحل یابی ارز  جهت •
 ست؟ یچ Lead و Lag هایشاخص  مفهوم •
 45001 زویاستاندارد ا (Performance evaluation) 9الزامات مربوط به بند  حی تشر  •
 45001 زویمربوط به استاندارد ا یداخل یز یبند مم حی تشر  •
 45001 زویاستاندارد ا (Management review) تی ر یمد یبند بازنگر  حی تشر  •
 45001 زویاستاندارد ا  10الزامات مربوط به بند  یمعرف •
چه  45001استاندارد  (Continual improvement) به بهبود مستمر یابیدست جهت •

 ؟کندمی انیرا ب ینکات
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 دوم  صلف
 مجموعه کیفرهنگ در  گاهیو جا تیاهم حی تشر  •
 م؟ یکن جادیرا در محل کار خود ا HSE فرهنگ بایستمی چگونه •
 ی منیفرهنگ ا سازیپیاده  حیمثال از روش صح کی ارائه •
 در جهت کاهش حوادث یسه گام اساس یمعرف •
 ست؟ یواژه فرهنگ چ یلغو یمعنا •
 ن ییو رابرت کو  زنیر  مزیج انیآقا دگاهیاز د یمنیفرهنگ ا فیتعر  •
 ست؟ یچ HSE یفرهنگ هایمدل مفهوم •
 HSE چند شاخص مهم فرهنگ یمعرف •
 ؟ شودمیچگونه مشخص  HSE رهبر در قبال  کی تعهد •
 داشته باشد؟  دیبا یمهم یژگیچه و  یمنیا یمش خط •
 HSE هاینامهآییناستاندارد و  ن یتدو تیاهم حی تشر  •
 ی شفاف ارتباط زمیمکان تیاهم حی تشر  •
 ست؟ یکارکرد و عملکرد چ تفاوت •
 ست؟یحوادث )و شبه حوادث( چ  یگزارش ده ستمی س اندازیراه  ضرورت •
 ست؟ یمناسب ن VIP به کار بردن عبارت چرا •
 رد؟ یاستخدام افراد، مدنظر قرار گ تی در صالح یمنیسطح فرهنگ ا بایستمی  چرا •
 مثال کی با ارائه  HSE اطالعات در موضوعات یصحت سنج تیاهم حی تشر  •
 ست؟ یچ یمنیعصر اول و دوم ا مفهوم •
 دارد؟ تیاهم یچه اصل یتمرکز بر رو (HSE در حوزه)  ایمقاالت روز دن در •
 ست؟ یچ تیفیک نیو تضم تیفیکنترل ک  میمفاه تفاوت •
 ست؟ یچ تیفیک تی ر یمد ستمیس مفهوم •
 ؟گیردمیچگونه انجام  یفرهنگ بر استراتژ  غلبه •
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 ست؟ یفرهنگ چ یفرد هیال مفهوم •
 ست؟ یفرهنگ چ یسازمان هیال مفهوم •
 ؟شودمی یشامل چه موارد پیازیپوستفرهنگ در مدل  هایالیه •
 ست؟ ی( چپیازیپوست)در مدل  مشاهدهقابلاز مصنوعات  منظور •
 ست؟ ی( چپیازیپوست )در مدل  یسازمان هایارزش از  منظور •
 ست؟ ی( چپیازیپوست )در مدل   یذهن ای ایپایهاز مفروضات  منظور •
 م؟یانجام ده بایستمیرا  یسطوح، چه اقدامات  ایمرحله  رییتغ جهت •
 رفتارها  رییو مراحل تغ ندیچند مدل، جهت درک فرآ  یمعرف •
 HSE مدل نردبان فرهنگ حی تشر  •
 ست؟ یچ( HSEفرهنگ در مدل نردبان )  مارگونه یسطح ب مفهوم •
 ست؟ یچ( HSE در مدل نردبان فرهنگ)  یسطح واکنش مفهوم •
 ست؟ یچ (HSE نردبان فرهنگدر مدل )  سطح حسابگر مفهوم •
 ست؟ یچ (HSE در مدل نردبان فرهنگ)  رانهیشگیسطح پ مفهوم •
 ست؟ یچ( HSE در مدل نردبان فرهنگ)  سطح خالقانه مفهوم •
 سازمان  کی HSE جهت سنجش سطح فرهنگ ییو ارائه ابزارها حی تشر  •
 HSE به سطح ت یر یتوجه مد زانیبا توجه به م HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •

 ( مانکارانیپ
 میعالقه کارکنان به آموزش مفاه زانیبا توجه به م HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •

HSE) 
 ( HSE با توجه به اندازه واحد HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 ( محل کار  هایشغل یمنیا هایتکنیکبا توجه به  HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 (ییاجرا هایروش با توجه به هدف  HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 (و حوادث  دادهای رو  لیبا توجه به گزارش و تحل HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 ( و خطرناک  ناایمن با توجه به گزارش اعمال  HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
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 (ستمیبا توجه به چرخه بازخورد س HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 (HSE روزانه مسائل  یبا توجه به بررس HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 (HSE توجه به نگرش افراد به جلسات با HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 (HSE یو بازنگر  یز یمم تمیبا توجه به آ HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 ( آمارهابا توجه به سنجش روندها و  HSE) انواع سطوح فرهنگ حی تشر  •
 مثال کیبا ارائه  HSE در حوزه ت یمفهوم خالق حی تشر  •
 یسازمان امداد کیدر  HSE سنجش فرهنگ  یشاخص برا 20 ارائه •
 یفرهنگ هایشاخص  سازیبومی تیبر اهم دیتأک •
 شاخص اعتماد به فرمانده  ری ز  حی تشر  •
 شاخص اعتماد فرمانده به پرسنل ری ز  حی تشر  •
 روها ین دیشاخص دانش فرماندهان از د ری ز  حی تشر  •
 افراد و فرماندهان یابیشاخص خودارز  ری ز  حی تشر  •
 مطالبات  یر یگیشاخص پ ری ز  حی تشر  •
 ارات یاخت زانیشاخص م ری ز  حی تشر  •
 ی میکار ت هیشاخص روح ری ز  حی تشر  •
 ست؟یچ یو گروه یمیکار ت تفاوت •
 ساالریشایستهشاخص  ری ز  حی تشر  •
 شاخص انطباق افراد با نوع شغل ری ز  حی تشر  •
 ی شاخص تعهد به اعتبار سازمان ری ز  حی تشر  •
 (HSE جهت سنجش فرهنگ )  یحفاظت فرد زاتیشاخص تجه ری ز  حی تشر  •
 ( HSE جهت سنجش فرهنگ)  شاخص کنترل استرس ری ز  حی تشر  •
 (HSE جهت سنجش فرهنگ)  یو احساس یعصب یشاخص رفتارها ری ز  حی تشر  •
 ( HSE جهت سنجش فرهنگ)  و مراقبت از خود یشاخص خودکنترل ری ز  حی تشر  •
 ( HSE جهت سنجش فرهنگ)  سکیر  یشاخص مرزها ری ز  حی تشر  •
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 ( HSE جهت سنجش فرهنگ)  راتییتغ تی ر یشاخص مد ری ز  حی تشر  •
 (HSE جهت ارتقاء فرهنگ)  یاتیعمل های طرحانواع  حی تشر  •
 ( HSE فرهنگجهت ارتقاء )  لیستچک  هیته تیبر ضرورت و اهم دیتأک •
 ( HSE جهت ارتقاء فرهنگ)  سطوح ایمرحله رییمدل تغ حی تشر  •
 هستند HSE فرهنگ نیازپیشکه  HSE چند اصل مهم یمعرف •
 در سازمان شماست  HSE آل فرهنگ دهیا تیوضع دهندهنشانکه  یشاخص 25 یمعرف •
 HSE به تیر یشاخص تعهد مد حی تشر  •
 جانبههمهشاخص مشارکت  حی تشر  •
 جانبه همهمثال از مشارکت  کی ارائه •
 HSE یشاخص اهداف فرهنگ حی تشر  •
 دیبه تول یمنیا تیشاخص ارجح حی تشر  •
 HSE در حوزه گذاریسرمایهشاخص  حی تشر  •
 هافرصت شاخص توجه به  حی تشر  •
 هافرصت مثال از شاخص توجه به  کی ارائه •
 شاخص ارتباطات حی تشر  •
 ستم یشاخص وجود س حی تشر  •
 شاخص تفاوت در مشارکت  حی تشر  •
 ران یشاخص حضور مد حی تشر  •
 ی منیا زاتیتجه د یدر خر  بردارانبهره بر مشارکت دادن  دیتأک •
 ت یشاخص خالق حی تشر  •
 ست؟یجلسات چ یدر تمام HSE قرار دادن موضوع تی اولو ضرورت •
 یباز گزارش ده یفضا تیاهم حی تشر  •
 توسط منابع خارج سازمان  ی ز یمم تیاهم حی تشر  •
 ق یاستمرار تشو تیاهم حی تشر  •
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 جذب و استخدام ندیافراد در فرآ یمنیا تیوضع ی ضرورت بررس حی تشر  •
 مشکالت موقعبهو  حیضرورت حل صح حی تشر  •
 ی منیفرهنگ ا جادی ا ندیفرآ حی تشر  •
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 سوم  صلف
 ی بسته آموزش نیا یاصل  نیمخاطب یمعرف •
 ست؟ یچ HSE بلندمدت حوزه اهداف •
 ست؟یسازمان( چ کی)  یساختار شبدر  مفهوم •
 .شودمی  سیدوره تدر  نی( که در ایبخش )سرفصل 6 یمعرف •
 کار  ط یمح آورزیان انواع خطرات و عوامل  یمعرف •
 ؟گیرندمیقرار  یکیز یعوامل ف رمجموعهیز  یموارد چه •
 ؟گیرندمیقرار  ییایمیعوامل ش رمجموعهیز  یموارد چه •
 ؟گیرندمی قرار  یکیعوامل ارگونوم رمجموعهیز  یموارد چه •
 ؟گیرندمیقرار  یعوامل روان رمجموعهیز  یموارد چه •
 ؟گیرندمیقرار  یکیولوژ یعوامل ب رمجموعهیز  یموارد چه •
 ؟گیرندمیقرار   یتیعوامل امن رمجموعهیز  یموارد چه •
 ؟گیرندمیقرار  یعیعوامل طب رمجموعهیز  یموارد چه •
 ست؟ یچ (HAZARD) ای مخاطره مفهوم •
 ست؟ یچ (DANGER) ای  خطر مفهوم •
 Un Safe) ناایمن طیشرا( Un Safe Act) منیگزارش کردن اعمال ناا تیاهم •

Condition )ست؟ یچ 
 ست؟ یچ( Incident) دادیرو  مفهوم •
 ست؟ یو فاجعه چ یبحران ،یاضطرار  ،یرعادیغ  ،یعاد طی شرا تفاوت •
در معرض خطر   شتریحضور دارند، ب تیسا کیمدت محدود در  کیکه  یمانکارانیپ چرا •

 هستند؟
 ست؟ی( چ مانکارانیپ یوزارت کار )برا یمنیا هیدییتأ •
 ست؟ یچ یشغل ناتی معا کاربرد •
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 کرد؟ دیکار چه با طیمح آورزیان عوامل  گیریاندازه یبرا •
 است؟  یالزام یچه زمان یمنیمسئول ا صیتخص •
 مانکاران یتوسط پجهت شرکت در مناقصه  HSE مراحل انجام امور یمعرف •
 ی منیا تیر ی اصل مد ازدهی یمعرف •
 ؟ افتدمیاتفاق  هاییپروژه ( در چه رانیحوادث )در ا نیشتر یب •
 رانی( در ایرتبه هر حادثه )ازنظر فراوان یمعرف •
 یحوادث اتفاق افتاده در مجموعه خود را به صورت عموم هایفیلمو  ری تصاو دینبا چرا •

 م؟ یپخش کن
 خراشدل  ریوادث به همراه پخش تصاو مختلف ح هایطیف یمعرف •
انجام  بایستمی یچه اقدام  یباربردار  زاتیکردن تجه Over Load از یر یجلوگ جهت •

 م؟ یده
 ست؟ یچ (SWL) بار مجاز مفهوم •
 ست؟ یو...( چ هاجرثقیل )مثل  زاتیتجه یوتر یاستفاده از برنامه کامپ ضرورت •
 (گرفتگیبرق)حول محور برق و  یمنیبه چند نکته ا اشاره •
 مختلف بدن انسان(  ی)جهت حفاظت از عضوها یمنیبه چند نکته ا اشاره •
را جهت حفظ   یچه نکات کنندمیمشابه( کار  زاتی)تجه انهیبا را مدت طوالنیکه  یافراد •

 کنند؟  تی رعا بایستمیسالمت بدن خود 
 آن  یکل نیو قوان یتدافع یمفهوم رانندگ حی تشر  •
 ست؟ ی شود چ تیرعا دیکه با یاصل ترینمهم یمنیاستفاده از کمربند ا در •
 ست؟ یچ زاتیو تجه آالتماشین ایدوره یدهایبازد ضرورت •
 م؟ یکن تی رعا یتدافع یدر رانندگ بایستمیرا  ینکات چه •
 خطرناک(  ی)در بحث اتمسفرها  یمنیبه چند نکته ا اشاره •
 (طیو بهداشت مح ی)در بحث موضوعات بهداشت یمنیبه چند نکته ا اشاره •
 فشار تحت  یلندرهایچند نکته درباره کار با س ارائه •
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 .دیممکن است به وجود آ لندرهایکه در پر کردن و حمل و نقل س یخطرات یمعرف •
 قرار داد؟ یبه صورت افق دیرا نبا لندرهایس چرا •
 ق ی( اطفاء حر ی)عموم نیروت هایکپسولانواع  یمعرف •
 ست؟ یچ قیکپسول اطفاء حر  نیپرکاربردتر  •
 د خطرناک باشد؟توانمیبسته  هایمحیط یاز کدام کپسول برا استفاده •
 عیدر صنا  cooling به جز هدف) قابل اشتعال، عاتیما یاز کدام کپسول برا استفاده •

 د به شدت خطرناک باشد؟توانمی ( نفت و گاز 
 ست؟ ی چ قی طفاء حر ا زاتیاستفاده از تجه  حیآموزش نحوه صح تیاهم •
 مدنظر قرار داد؟ دیرا با یمناسب در هنگام حادثه، چه نکات یامدادرسان یبرا •
 بکار برد؟  بایستمیرا  یپرسنل، چه نکات یگزارش ده لیتسه جهت •
 مواد خطرناک   یاستانداردها یمعرف •
 ؟هست ادی آمار حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع ز  چرا •
 رد؟یمدنظر قرار گ دیبا یکار در ارتفاع چه نکات یبرا •
 باشد؟ د ینردبان )جهت کار در ارتفاع( چگونه با هیزاو •
 ؟شوندمی بندیدستهکار در ارتفاع چگونه  زاتی تجه •
 دارد؟ ییا یسقوط از ارتفاع چه مزا یمنیا تور •
 (PPE) یحفاظت فرد زاتیتجه یمعرف •
 استفاده شود؟ بایستمی یدر چه زمان یمنیا کاله •
 یمن یانواع کاله ا یمعرف •
 م؟یکن تی رعا دیرا با یچه نکات یمنیو استفاده از کاله ا دیخر  یبرا •
 م؟یمدنظر قرار ده دیرا با ییچه فاکتورها یمن یا نکیع دیخر  یبرا •
 م؟یاستفاده کن یمنیا هایعینک از  بایستمی یزمان چه •
 تی( با توجه به نوع فعالنک ی)جهت به دست آوردن مقدار کدورت ع یجدول یمعرف •
 ست؟ یچ یمنیا نکیصورت نسبت به ع لدیش تیمز  •
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 مدنظر قرار داد؟ دیرا با یچه نکات یمنیدستکش ا دیخر  یبرا •
 ست؟یقبل از استفاده از آن چ یمنیتست دستکش ا تیاهم •
 ؟کندمی دایضرورت پ یچه زمان یمنیاز کفش ا استفاده •
 مدنظر قرار داد؟ دیرا با ی ( چه نکاتیمنیلباس کار )لباس ا دیخر  یبرا •
 مدنظر قرار داد؟  دیرا با یبه افراد، چه نکات یحفاظت فرد زاتیتجه لی بحث تحو در •
 ست؟ یچ یحفاظت فرد زاتیتجه سی ماتر  •
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 چهارم صلف
 بحران  تی ر یمد یفاز اصل 5 یمعرف •
 ست؟ ی چ یو اضطرار  غیرعادی ،یعاد طیشرا مفهوم •
 ؟ افتدمیاتفاق  یچه زمان بحران •
 بحران  تی ر یمد یاصل هایسرفصل یمعرف •
 ست؟ یبحران چ کی  یاصل اتیخصوص •
 رند؟یقرار گ مورداستفادهند توانمیمحتمل  یاضطرار  طیشرا نیی جهت تع  یمنابع چه •
در  دیکه با یخدمات اضطرار  دهندهارائه  هایسازمان  دکنندهینمونه خطرات تهد ارائه •

 نظر گرفته شوند
 (ریزیبرنامهاقدامات فاز اول ) ترینمهم یمعرف •
 ست؟ ی)کاهش اثرات( چ یو اقدامات واکنش  رانهی شگیاقدامات پ تفاوت •
 در نظر گرفته شود؟ دیبا یاقدامات الزم جهت کاهش اثرات، چه نکات در •
 یمجموعه صنعت کیدر زمان ساخت  Pro Active اقدامات تیاهم حی تشر  •
 لرزه زمینو  ییایمیجهت کاهش اثرات حوادث ش یاقدامات یمعرف •
 یو واکنش یر یشگیچند مثال از اقدامات مربوط به پ ارائه •
 یو واکنش رانهیشگیدر اقدامات پ R&D تیاهم حی تشر  •
 یداندانسیو ارائه چند مثال از ر  تیاهم حی تشر  •
 اقدامات فاز دوم در جهت کاهش اثرات یمعرف •
 رد؟یانجام بگ بایستمی یچه اقدامات سازیآمادهز فا در •
 گام طرح واکنش  4 یمعرف •
 ی جهت فرمانده موردنیاز یفن ریغ هایمهارت ترینمهم یمعرف •
 ست؟ یچ ICS Notebook هادفترچه •
 ی تیموقع یمراحل آگاه یمعرف •
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 گیری تصمیمعوامل مؤثر بر   یمعرف •
 یاضطرار  طیساختار شرا ای  ERP مفهوم حی تشر  •
آن  هیکه در ته یو نکات یطرح واکنش اضطرار  کی  ییاز مراحل اجرا ایخالصه  یمعرف •

 ردیمدنظر قرار گ یستیبا
 ست؟ یچ اتیمرکز عمل موردنیاز زاتی تجه •
 اتیمرکز عمل ایسازهو  یمکان اتیخصوص یمعرف •
 مدنظر قرار داد؟  دیرا با یچه نکات یاضطرار  طیواکنش در شرا میت لیتشک جهت •
 ؟شودمی هاییتیمشامل چه  اتیعمل یفرمانده  ستمیس یمرکز  هسته •
 ست؟ یبحران چ تی ر یمد نفعذی هایطرف و  یحام هایتیم  مفهوم •
 کند میتفاوت  یو اضطرار  یعاد طیکه در شرا ینمونه چارت سازمان کی یمعرف •
 داشته باشد؟ دیبا هاییویژگیواکنش چه  میت رهبر •
 واکنش  میت موردنیازنمونه از دوره تکرار جلسات  کی یمعرف •
 ست؟ یمانور چ تیاهم •
 انواع مانور یمعرف •
 ست؟ یچ Orientation مانور هدف •
 ست؟یچ Drill ا ی یدانیم نیتمر  هدف •
 ست؟ یچ (table top) یز یدور م مانور •
 ست؟ یچ Functional ای یتخصص مانور •
 ست؟ یچ Full Scale ای  عیارتمام  مانور •
 مانور ریزیطرح مراحل  یمعرف •
 م؟یمدنظر قرار ده دیرا با یمانور چه نکات یویسنار  هیته در •
 مانور ینقد و بررس دیمثال از فوا کی ارائه •
 آن  هیو ضرورت ته SOP مفهوم حی تشر  •
 بحران  یروابط عموم تیاهم حی تشر  •
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 ؟شودمی یو شامل چه موارد ستیچ (PIP) از حادثه شیپ ریزیطرح •
 بحران  تیر یدر مد GIS کاربرد یمعرف •
 داشته باشد؟ دیبا یچه مشخصات منیتجمع ا محل •
 داشته باشد؟  دیبا هاییویژگیچه  یخروج اضطرار  یتابلو •
 مشخص شود؟ بایستمی یفاز واکنش، چه موارد در •
 باشد؟ دیچگونه با یاضطرار  تینکا اعالم وضع چه •
 ست؟ یچ Size Up مفهوم •
 م؟یکن یابی و ارز  لیرا تحل اتی عمل تیفیک میتوانمی هایی آیتمچه  یبررس با •
 محل حادثه  یانواع زون بند یمعرف •
 ست؟ ی چ Hot Zone مفهوم •
 ست؟ یچ Warm Zone مفهوم •
 ست؟ ی چ Cold Zone مفهوم •
 ست؟ یچ  یاتیمناطق عمل یسکتور و سکتور بند مفهوم •
 اهم اقدامات فاز واکنش در برابر حادثه یمعرف •
 انجام شود؟ بایستمی یچه اقدامات یکاور یفاز ر  در •
 بحران  ت یر ی جهت مد یکل پیشنهادها یکسر ی ارائه •
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 پنجم  صلف
 ؟شودمیانجام  یقیبه چه طر  دادهایرو لیو تحل هیتجز  •
 ست؟یاثربخش ن دادهایرو یو بررس قیتحق یزمان چه •
 مثال کیبا ارائه  Causal Factor و Fact  ،Cause  مفهوم حی تشر  •
 و پس از حادثه نیح ش،ی پ یاقدامات کل یمعرف •
 م؟ یانجام ده بایستمی یاز وقوع حوادث چه اقدامات شیپ ریزیطرح  در •
 ست؟ یمربوطه چ هایفرمحوادث در  هایشاخص  نیتدو تیاهم •
 ؟ کندمی دایضرورت پ یچه حوادث یاطالعات، برا  آوریجمع  •
 ست؟یچ یو نابود نشدن یشواهد نابود شدن مفهوم •
 حوادث  هیثبت اطالعات اول یچند نمونه پرسش، برا ارائه •
 مناسب در مواجهه با حوادث بزرگ  هیواکنش اول یمعرف •
 ست؟ یاز صحنه حادثه چ یاصول یربردار یتصو تیاهم •
 مدنظر قرار داد؟ دیرا با یمصاحبه با شاهدان حادثه چه نکات در •
 ست؟ یعلل حوادث چ یسرپرستان در بررسمصاحبه با  تیاهم •
 حوادث لیو تحل هیتجز  هایمحدودیت  ترینمهم از  یبرخ یمعرف •
 علل آن لیحادثه و تحل کیمثال از  کی ارائه •
 حوادث ایریشهچند نمونه پرسش، جهت کشف علل   ارائه •
 یاستخوان ماه کیتکن حی تشر  •
 SCAT کیتکن حی تشر  •
 Tripod Beta کیتکن یمعرف •
 RCA کیتکن یمعرف •
 Kelvin TOP-SET کیتکن یمعرف •
 یاقدامات کنترل مراتبسلسله یمعرف •
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 هاسازمان در   شدهانجام  یچند مثال از اقدامات کنترل ارائه •
 حادثه ییدو نمونه از گزارش نها ارائه •
 TRIPOD-BETA درختواره حی تشر  •
  دمانیو چ یارگونوم ،یکه مربوط به طراح TRIPOD-BETA لیستچکنمونه  کی ارائه •

 شودمی
و ابزار   زاتیتجه سات،یکه مربوط به تأس TRIPOD-BETA لیستچکنمونه  کی ارائه •

 شودمی
 شودمیکار  طیکه مربوط به مح TRIPOD-BETA لیستچکنمونه  کی ارائه •
 incident XP افزارنرم یمعرف •
 افزارنرمدر  Test File نهیکاربرد گز  یمعرف •
 incident XP افزارنرم  طیمح هایتب  ایکاربرد هرکدام از زبانه  یمعرف •
 کرد؟   دیچه با incident XP افزارنرم حادثه در  کیاضافه نمودن  جهت •
 incident XP افزارنرمحادثه در  اتیروش اضافه نمودن جزئ حی تشر  •
 incident XP افزارنرم  Timeline به Action روش اضافه نمودن حی تشر  •
 ست؟ ی چ incident XP افزارنرم  پورتیابزار ر  کاربرد •
 incident XP افزارنرمحادثه در  کی Root Cause روش رسم نمودار یمعرف •
 کرد؟ دیچه با incident XP افزارنرم هایفرضپیش  رییتغ جهت •
 کرد؟ دیچه با incident XP افزارنرممختلف در  هایفرمت نمودار با  کی رهیذخ جهت •
 incident XP افزارنرمدر  Tripod Beta نمونه نمودار کی حی تشر  •
 incident XP افزارنرم در  BSCAT نمونه نمودار کی حی تشر  •
 incident XP افزارنرم در  Top Set نمونه نمودار کی حی تشر  •
 incident XP افزارنرم در  BFA نمونه نمودار کی حی تشر  •
 Bow Tie XP  نمونه نمودار کی ارائه •
 ست؟ یچ incident XP افزارنرمبا  Bow Tie XP افزارنرم  تفاوت •
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 ششم فصل
 ست؟ ی چ HSE عملکرد در تی ر یو مد شی پا ضرورت •
قرار   یابیرا مورد ارز  ستمیس کیعملکرد  توانمی  ییو از بر اساس چه پارامترها چگونه •

 داد؟
 ست؟ یچ Information و Data تفاوت •
 و نرخ حوادث جینتا یسازمان در کنار بررس کیعملکرد  ی بررس تیاهم حی تشر  •
 عملکرد  لیتحل یمرحله اصل 4 یمعرف •
 داشته باشند؟ دیبا هاییویژگیعملکرد چه  لیتحل یابزارها •
 ؟ گیردمیعملکرد چگونه انجام  لیداده جهت تحل آوریجمع   •
 سازمان  کیعملکرد در  لیمثال از تحل کی حی تشر  •
 ست؟ یعملکرد چ لیدر بحث تحل رشی پذ اریمع مفهوم •
 ست؟ یچ indicator و index تفاوت •
 ست؟ یچ Lag و Lead هایشاخص  مفهوم •
 ست؟ یچ Power bi افزارنرم  کاربرد •
 ست؟یچ (KPI) عملکرد یدیشاخص کل مفهوم •
 در قالب مثال OKR مفهوم حی تشر  •
 وارد کرد؟  Power BI افزارنرمبه  توانمیرا  هاییداده چه •
 ست؟ یچ Power Query ابزار کاربرد •
 Power BI افزارنرمدر  ایمیلهروش رسم نمودار  حی تشر  •
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 هفتم  صلف
 هابارگذاریانواع  یمعرف •
 ست؟یچ یز یمم مفهوم •
 یز یانواع مم یمعرف •
 ست؟ یچ Program و Plan تفاوت •
 ست؟ یچ یز یدامنه کاربرد مم  مفهوم •
 ست؟ ی چ Audit Plan مفهوم •
 ست؟ ی( چیز ی)در بحث مم ینیشواهد ع مفهوم •
 ست؟ یچ یز یشواهد مم مفهوم •
 ست؟ یچ یز یمم هاییافته مفهوم •
 ست؟ یچ یز یمم یکارفرما مفهوم •
 ست؟یچ یز یمم میدر ت یکارشناس فن فهیوظ •
 ست؟ یچ یز یمم میدر ت (Observer) ناظر نقش •
 ست؟ ی ( چیز یو عملکرد )در بحث مم ندی فرآ مفهوم •
 ؟ شودمی یشامل چه موارد یز یمم اصول •
 ؟شودمی یشامل چه موارد زیمم کی یاخالق هایضرورت  •
 ست؟ یچ یز یمم ندیدر فرآ ینیبر شواهد ع ینگرش مبتن تیاهم •
 در نظر گرفته شوند؟ بایستمی یچه موارد یز یبرنامه مم نیتدو در •
 یز یبرنامه مم تی ر یمد یبرا ندیفرآ انیجر  یمعرف •
 د مشخص شود؟توانمی یبر اساس چه مالحظات یز یاهداف برنامه مم نییتع •
 یز یاز اهداف برنامه مم هاییمثال ارائه •
 ی ز یمم  ندیمختلف فرآ هایریسکاز  هاییمثال ارائه •
 ست؟ یچ یز یبرنامه مم ریمد هایمسئولیت و  فیوظا •
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 داشته باشد؟  دیبا هاییصالحیت چه  یز یبرنامه مم ریمد •
 در نظر گرفته شوند؟  بایستمی  یچه موارد یز یمحدوده برنامه مم نییتع در •
 در نظر گرفته شوند؟  بایستمی یچه موارد یز یبرنامه مم یمنابع برا نییتع در •
 در نظر گرفته شوند؟ بایستمی یچه موارد یز یبرنامه مم یاجرا در •
 ی ز یمم هایروش  نییدرباره انتخاب و تع ینکات یمعرف  •
 در نظر گرفته شود؟ دیبا یچه موارد یز یمم  میت یانتخاب اعضا در •
در نظر گرفته  دیبا یچه موارد زیسر مم کیبه  یز یمم کی یبرا تیاختصاص مسئول در •

 شود؟
 ؟شودمیچگونه انجام  یز یو بهبود برنامه مم یبازنگر  •
 ؟شودمی یشامل چه موارد یز یمم هایفعالیت  سازیآماده •
 ؟شودمیچگونه انجام  یز یانجام مم  سنجیامکان •
 ست؟یشونده شامل چ یز یاطالعات مدون شده مم تیر یمد ستمیس •
 ؟گیرندمیمدنظر قرار  هاییآیتمچه  یز یطرح مم هیته در •
 توجه نمود؟ دیبا یبه چه نکات یز یمم م یکار به ت صیتخص در •
 ی ز یراهنماها و ناظران مم هایمسئولیت و  فی وظا حی تشر  •
 نمود؟  تیجلسه رعا نیدر ا بایستمیرا  یو چه نکات ستیچ هیجلسه افتتاح تیاهم •
 یز یدر رابطه با ارتباطات در طول مم ینکات ارائه •
 کرد؟ تیرعا  بایستمیرا  یچه نکات یز یانجام مصاحبه جهت مم در •
 نمود؟  تی رعا بایستمیرا  یثبت عدم انطباق چه نکات در •
 ؟ شودمی ی( شامل چه موارده ی)اختتام یان یجلسه پا بندیجمع  •
 داده شود؟  حیشونده توض یز یبه مم یانیدر جلسه پا بایست می یموارد چه •
 ؟هست یشامل چه موارد یز ی مم گزارش •
 ست؟یچ یستگی و شا تیصالح تفاوت •
 یز یموردنظر در موضوع مم تیصالح 4 یمعرف •
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 داشته باشد؟  بایستمی یفرد هایویژگی چه  زیمم کی •
 ست؟ یچ یز یو کاربرد آن در بحث مم کیپلماتیو د یخنده واقع تفاوت •
 زانیمم موردنیاز یدانش و مهارت عموم یمعرف •
 را محک زد؟  زیمم کی توانمی چگونه •
 مختلف آن هایبخش  حی و تشر  Audit Plan نمونه کی ارائه •
 مختلف آن هایبخش  حی و تشر  یز یگزارش مم نینمونه فرم تدو کی ارائه •
 ست؟ یچ major و minor عدم انطباق مفهوم •
 مختلف آن هایبخش   حی نمونه گزارش عدم انطباق و تشر  کی ارائه •
 ست؟ یچ یز یها در بحث مم APG کاربرد •
 ی داخل یز یمم یمربوط به اثربخش APG نمونه کی حی و تشر  ارائه •


