
 خود آزمائی

 ّذف  ولی ًظبم ػالهت دس هَاجِْ ثب هخبعشات چیؼت ؟ .1

 الف( حزف هخبطشات طجیؼی ٍ اًسبى سبخت دس سطح جبهؼِ ٍ تسْیالت ٍ هٌبثغ ًظبم سالهت 

 ة( حزف خطش هخبطشات طجیؼی ٍ اًسبى سبخت دس سطح جبهؼِ ٍ تسْیالت ٍ هٌبثغ ًظبم سالهت

 سطح جبهؼِ ٍ تسْیالت ٍ هٌبثغ ًظبم سالهت ج( کبّص هخبطشات طجیؼی ٍ اًسبى سبخت دس

 د( کبّص خطش هخبطشات طجیؼی ٍ اًسبى سبخت دس سطح جبهؼِ ٍ تسْیالت ٍ هٌبثغ ًظبم سالهت

 ًظبم ػالهت هجتٌی ثش چیؼت ؟  EOPسٍیىشد عشاحی  .2

 الف( هطبسکت دسٍى سبصهبًی  هخبطشات هْن ٍ حَصُ ثْذاضت ٍ پیطگیشی

 ات هْن دس حَصُ دسهبىة( هطبسکت دسٍى سبصهبًی هخبطش

 توبم جٌجِ ّبی سالهتتوبم هخبطشات ٍ،ج( هطبسکت  ثیي ثخطی  

 توبم هخبطشات ٍ حَصُ ّبی ستبدی ٍ ثشًبهِ سیضی ،هطبسکت  ثیي ثخطی  د(

ت ّذف اًؼبى ػبخٍ ثِ هخبعشات عجیؼی   "هَحش ثِ هَلغ ٍ ّوبٌّگ"هبدگی یىپبسچِ ًظبم ػالهت دس پبػخ استمبء آ .3

 هی ثبؿذ؟اصلی وذام یه اصهَاسد ریل 

 EOCد(  ICS     ج(    IAPة(   EOPالف( 

 ثشًبهِ ػولیبتی پبػخ ٍیظُ ّش حبدحِ چِ ًبم داسد؟ .4

 EOCد(  ICS     ج(    IAPة(  EOPالف(  

 ثشًبهِ ساّجشدی پبػخ ثِ ثالیب ٍ فَسیت ّب چِ ًبم داسد ؟ .5

 EOP  د(   IAP ج(  EOC   ة(   ICSالف( 

تؼشیف وذام یه اص هَاسد ریل هی  "پذیذُ یب فؼبلیت اًؼبًی وِ هی تَاًذ ثبلمَُ خؼبست صا ثبؿذ، یه اتفبق فیضیىی " .6

 ثبؿذ ؟

 د( خطش     ج( هخبطشُ   ة( آسیت پزیشی   الف(  ثال          

 وذام یه اص هَاسد ریل دس گشٍُ هخبعشات عجیؼی ًوی ثبؿذ ؟ .7

 د( ًطت هَاد هخبطشُ صا   ج( اپیذهی گستشُ ثیوبسی    ة( سیل       الف( صلضلِ   

 ؿشایغی وِ ثبػج هی ؿَد یه جبهؼِ دس ثشاثش احشات ػَء یه هخبعشات تبحیش پزیش ؿَد چِ ًبم داسد ؟ .8

 د( ظشفیت    ج( فبجؼِ   ة(آسیت پزیشی  الف( فَسیت 

 ُ هی گشدد چِ ًبم داسد ؟تشویت توبم ًمبط لَت ٍ هٌبثغ دس دػتشع وِ هٌجش ثِ وبّؾ احشات ػَء هخبعش .9

 د( ثبصیبثی  ج( ظشفیت    ة( اهبدگی   الف( کبّص آسیت 

 هَحش دس تؼشیف ٍاطُ خغش ًوی ثبؿذ؟ریل وذام یه اص ػَاهل  .11

 د( فَسیت               ج( ظشفیت      ة( اسیت پزیشی       الف( هخبطشُ       

 وذام ػجبست دس هَسد ٍاطُ خغش صحیح هی ثبؿذ ؟ .11

 ة( احتوبل ٍقَع یک هخبطشُ     احتوبل آسیت دیذى دس صَست ٍقَع یک هخبطشُالف( 

 د( ّیچکذام      ج( هیضاى آسیت جبًی  ،هبلی ٍ ػولکشدی 

 خغش ثب وذام یه اص هَاسد ریل ساثغِ هؼىَع داسد؟ .12

 د( هَاسد الف ٍ ج  ج( آسیت پزیشی   ة( ظشفیت    الف( هخبطشُ



 وٌتشل آى ًوی ثبؿذ چِ ًبم داسد ؟ سٍیذادی وِ هذیشیت جبسی لبدس ثِ .13

 د( فبجؼِ   ج( هخبطشُ    ة( ثال   الف( فَسیت 

 ثبالتشیي ػغح فَسیت ًؼجت ثِ تحول جبهؼِ چِ ًبم داسد ؟ .14

 د( فبجؼِ   ج( هخبطشُ    ة( ثال   الف( فَسیت 

 وذام تشتیت ریل اص لحبػ افضایؾ پیچیذگی صحیح هی ثبؿذ؟ .15

 فَسیت-فبجؼِ-د( ثال فبجؼِ  -فَسیت -ج( ثال ثال -فبجؼِ -سیتة( فَ فبجؼِ -ثال –الف( فَسیت 

 چْبس هشحلِ اصلی چشخِ هذیشیت ثالیب ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص : .16

 ثبصیبثی  –پبسخ  -کبّص آسیت -ة( آهبدگی    کبّص آسیت    –ثبصیبثی  -پبسخ –الف( آهبدگی 

 پبسخ –ثبصیبثی  –اهبدگی  –د( کبّص آسیت     ثبصیبثی  -پبسخ –اهبدگی  –ج( کبّص آسیت 

 

 ی ثشای هحذٍد ػبصی آحبس ػَء هخبعشُ چِ ًبم داسد ؟ای ٍ غیش ػبصُ  ا الذاهبت ػبصُ .17

 د( ثبصیبثی    ج( پبسخ     ة( کبّص آسیت  الف( آهبدگی 

 اػتمشاس ػبهبًِ ّـذاس اٍلیِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ اص الذاهبت وذام فبص ریل هی ثبؿذ؟ .18

 د( ثبصیبثی     ج( پبسخ    ة( اهبدگی    الف( کبّص آسیت 

 آهَصؽ ٍ توشیي اص اجضاء اصلی وذام فبص ریل هی ثبؿذ؟ .19

 د( ثبصیبثی   ج( پبسخ       ة( اهبدگی  الف( کبّص آسیت  

 اًجبم هذاخالت حیي ٍ یب ثالفبصلِ ثؼذ اص ثالیب چِ ًبم داسد ؟ .21

 ی د( ثبصیبث      ج( پبسخ    ة( اهبدگی    الف( کبّص آسیت 

 وذام یه اص فبصّبی ریل پغ اص ٍلَع حبدحِ ػولیبتی هی گشدد؟ .21

 کبّص آسیت -د( پبسخ  ثبصیبثی –ج( پبسخ   پبسخ –هبدگی ة( آ کبّص آسیت  -الف( آهبدگی 

 چیؼت ؟ EOPهمذهِ تذٍیي ثشًبهِ ساّجشدی  .22

 د( هَاسد ة ٍ ج  ج( اسصیبثی ًیبص  ة(اسصیبثی آسیت  الف( اسصیبثی خطش

 چیؼت؟ IAPهمذهِ تذٍیي  .23

 د( هَاسد ة ٍ ج  ج( اسصیبثی ًیبص  ة(اسصیبثی آسیت  الف( اسصیبثی خطش

 وذام یه اص هَاسد ریل اص الذاهبت لجل اص ٍلَع حبدحِ ًوی ثبؿذ ؟ .24

 IAPد( ثشًبهِ ػولیبتی  EOPج( ثشًبهِ ساّجشدی   ة(اسصیبثی ایوٌی  الف( اسصیبثی خطش

 ٍلَع حبدحِ ًوی ثبؿذ؟وذام یه اص هَاسد ریل اص الذاهبت پغ اص  .25

 EOPد( ثشًبهِ ساّجشدی  IAPج( ثشًبهِ ػولیبتی   ة( اسصیبثی ًیبصّب  الف( اسصیبثی آسیت ّب

 وذام یه اص هَاسد ریل اجضای ػبختبس ولی ػٌبسیَ ًوی ثبؿذ؟ .26

 د( تَصیف ثشًبهِ آهبدگی ج( تَصیف کلی آسیت  ة( تَصیف هخبطشات الف( تَصیف هٌطقِ فشضی

 ی صیش هجوَػِ وبسگشٍُ ػالهت دس حَادث غیشهتشلجِ :تؼذاد وویتِ ّب .27

  5د(   4ج(   3ة(    2الف( 

 پؼت فشهبًذّی حبدحِ دس ّش هٌغمِ آػیت دیذُ چِ ًبم داسد؟ .28

 IAPد(   ICSج(    ICPة(   EOCالف( 



29. EOC دس وذام یه اص ٍاحذّبی ریل اػتمشاس داسد ؟ 

   پطتیجبًیة( هؼبًٍت     الف( دفتش هذیشیت ٍ کبّص خطش ثالیب

هستقل هی   EOCد( ّش کذام اص هؼبًٍت ّبی داًطگبُ داسای    ج( هشکض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضضکی 

 ثبضذ. 

 وذام گضیٌِ صحیح ًوی ثبؿذ؟ .31

 ٍظیفِ هذیشیت ػولیبت سا ثش ػْذُ داسد. ICPٍظیفِ ساّجشدی ٍ تبکتیکی ٍ  EOCالف(

 سطح ثبالتش تؼییي هی ضَد. EOCتَسط   ICPة( گستشُ جغشافیبیی ٍ فشهبًذّی 

 ج( هسئَلیت ّوبٌّگی حَادث غیش هتشقجِ دس هؼبًٍت  ثْذاضتی ثِ ػْذُ دفتش هذیشیت ٍ کبّص خطش ثالیب هی ثبضذ. 

 داًطگبُ دس استجبط ّستٌذ .  EOCهستقش دس هٌبطق هختلف یک ضْشستبى ثطَس هستقین ثب  ICPد( 

 یبت دس ػغح داًـگبُ ویؼت ؟( فشهبًذُ ػول ICSدس ػبهبًِ فشهبًذّی حبدحِ ) .31

د( هشکض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی  ج( دفتش هذیشیت ٍ کبّص خطش ثالیب  ة( هؼبًٍت دسهبى  الف(سئیس داًطگبُ

 پضضکی

 فشهبًذُ ػولیبت دس ػغح ؿجىِ ویؼت ؟  ICSدس ػبهبًِ فشهبًذّی حبدحِ  .32

د( هشکض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی  ثالیب ج(دفتش هذیشیت ٍ کبّص خطش  ة( هؼبٍى دسهبى ضجکِ  الف( هذیش ضجکِ

 پضضکی

 وذام یه اص هَاسد ریل صحیح ًوی ثبؿذ؟ .33

 الف( دس سبهبًِ فشهبًذّی حبدثِ هؼبٍى دسهبى ثؼٌَاى فشهبًذُ ػولیبت دسهبى ٍ جبًطیي آى هذیش دسهبى هی ثبضذ.

 جبًطیي آى دفتش هذیشیت ٍ کبّص خطش ثالیب هی ثبضذ.ة(  دسسبهبًِ فشهبًذّی حبدثِ هؼبٍى ثْذاضت ثؼٌَاى فشهبًذُ ػولیبت ثْذاضت ٍ 

 ج( دس سبهبًِ فشهبًذّی حبدثِ هؼبٍى دسهبى دس سطح داًطگبُ ثؼٌَاى جبًطیي اٍل ٍ هؼبٍى ثْذاضتی ثؼٌَاى جبًطیي دٍم هی ثبضذ.

 ى جبًطیي دٍم هی ثبضذ. د( دس سبهبًِ فشهبًذّی حبدثِ هؼبٍى ثْذاضت دسسطح ضْشستبى ثؼٌَاى جبًطیي اٍل ٍ هؼبٍى دسهبى ثؼٌَا

 

 هشجغ  تؼییي  اػالم ؿشایظ اضغشاسی ٍ ختن آى وذام یه اص هَاسد ریل هی ثبؿذ؟. .34

 هبًذّی حبدثِد( اسضذ استجبطبت سبهبًِ فش بدثِج( اسضذ ّوبٌّگی سبهبًِ فشهبًذّی ح  EOCة(  الف( دفتشهذیشیت ٍ کبّص خطش

 ضغشاسی ، ٍظیفِ ٍاحذ ثْذاؿتی چیؼت ؟دس صَست هَاجِْ ٍاحذ ثب حبدحِ ثذٍى اػالم ؿشایظ ا .35

  ة( فؼبلسبصی سبهبًِ فشهبًذّی حبدثِ     EOCالف( اػالم فَسی خجش ثِ 

 د( ّوِ هَاسد  ج( تخلیِ ، فشاخَاى ًیشٍّب ٍ اسائِ خذهبت ثطَس ّوضهبى 

 حبدحِ داسای چٌذ ػغح هی ثبؿذ ؟ .36

 3د( 4ج( 5ة( 6الف( 

 یل هی ثبؿذ ؟هشجغ تؼییي ػغح حبدحِ وذام یه اص هَاسد ر .37

 د( ثستگی ثِ ٍسؼت حبدثِ داسد  قطت  EOCة(  داًطگبُ EOCة(  ضْشستبى  EOCالف(

 ثِ تشتیت  وذام اػت ؟ E5,E6ٍػؼت ػغَح  .38

 ثیي الوللی–د( هلی  هلی –ج( قطت  داًطگبُ -ة( ضْشستبى ضْشستبى –الف( ٍاحذ ثْذاضتی دسهبًی 



 فبص آهبدگی داسای چٌذ وبسوشد هی ثبؿذ ؟ -39

 3د( 4ج( 5ة( 6 الف(

 وذام یه اص وبسوشدّبی ریل دس گشٍُ وبسوشد ّبی فبص آهبدگی ًوی ثبؿذ ؟ -41

 EOPد( تذٍیي IAP      ج( تذٍیي  ة( اسصیبثی ایوٌی ٍ خطش الف( ّوبٌّگی ساّجشدی ثب ریٌفؼبى

 گشٍُ وبسوشدّبی فبص آهبدوی ًوی ثبؿذ؟ وذام یه اص وبسوشدّبی ریل دس -41

 د( توشیي پشسٌل ج( آهَصش پشسٌل ة( ایوٌی ٍ اهٌیت پشسٌل َاصم ٍ تجْیضاتالف( رخیشُ سبصی ل

 دس چِ صهبًی اًجبم هی ؿَد؟  EOPثبصثیٌی  -42

 د(اثتذای دی هبُ ّش سبل ّش سبل ُج( اثتذای هْشهب ة( اثتذای تیشهبُ ّش سبل الف( اثتذای فشٍسدیي ّش سبل

 اسد ریل هی ثبؿذ؟تؼذاد وبسوشدّبی هذیشیتی ػولیبت پبػخ وذام هَ -43

 15د( 12ج( 9ة(  6الف( 

 وذام یه اص هَاسد ریل وبسوشد فبص آهبدگی هی ثبؿذ ؟ -44

 د( اسصیبثی سشیغ هطتشک ج( ّوبٌّگی ساّجشدی  ة( فشاخَاى پشسٌل الف( ّطذاس ٍ تبییذ خجش

 وذام یه اص هَاسد ریل وبسوشد هذیشیتی ػولیبت پبػخ ًوی ثبؿذ؟ -45

 د( هذیشیت جبهغ اطالػبت ICPج( استقشاس IAP      تذٍیي ة( EOPتذٍیي  الف(

 وذام یه اصهَاسد ریل وبسوشد هذیشیتی ػولیبت پبػخ ًوی ثبؿذ؟ -46

 د( پطتیجبًی ج( آهَصش پشسٌل ة( اهٌیت پشسٌل الف( ایوٌی پشسٌل

 اٍلیي لذم دس ؿشٍع ػولیبت پبػخ چیؼت ؟ -47

 د( ایوٌی پشسٌل ٍ تبییذ خجشج( ّطذاس  ة( آهَصش پشسٌل الف( فشاخَاى پشسٌل

 ثیبًگش وذام ػغح ّـذاس هی ثبؿذ ؟ صسدسًگ ّـذاس  -48

 د( سفغ خطش ج( جْت اقذام ة( آهبدُ ثبش الف( جْت اطالع

 سًگ ّـذاس ًبسًجی ثیبًگش وذام ػغح ّـذاس هی ثبؿذ ؟ -49

 د( سفغ خطش ج( جْت اقذام ة( آهبدُ ثبش الف( جْت اطالع

 وذام ػغح ّـذاس هی ثبؿذ ؟سًگ ّـذاس لشهض ثیبًگش  -51

 د( سفغ خطش ج( جْت اقذام ة( آهبدُ ثبش الف( جْت اطالع

 



 ثیبًگش وذام سًگ ّـذاس هی ثبؿذ؟ "اهىبى ٍلَع هخبعشُ ٍجَد داسد ٍلی احتوبل آى ون اػت  " -51

 د( سفیذ  ج( قشهض  ة( ًبسًجی  الف( صسد

 ثیبًگش وذام سًگ ّـذاس هی ثبؿذ؟ "اهىبى ٍلَع هخبعشُ ٍجَد داسد ٍلی احتوبل آى صیبد اػت  "-52

 د( سفیذ  ج( قشهض  ة( ًبسًجی  الف( صسد

 ثیبًگش وذام سًگ ّـذاس هی ثبؿذ؟ "هخبعشُ سٍی دادُ اػت یب ٍلَع آى لغؼی اػت "-53

 د( سفیذ  ج( قشهض  ة( ًبسًجی  الف( صسد

 اص تبییذ خجش ٍلَع یه حبدحِ ٍ فشاخَاى پشػٌل چیؼت؟ اٍلیي الذام پغ -54

  IAPد( تذٍیي  ICPج( استقشاس ة( اسصیبثی دٍسُ ای ٍ هذیشیت جبهغ اطالػبت الف(اسصیبثی سشیغ هطتشک

 تبییذ ٍلَع حبدحِ ، ثشسػی آػیت ّب ٍ ًیبصّب اص اّذاف وذام یه اص وبسوشدّبی هذیشیتی ریل هی ثبؿذ؟ -55

 ICPد( استقشاس  ج( اسصیبثی سشیغ هطتشک ة( اسصیبثی دٍسُ ای ٍ هذیشیت جبهغ اطالػبت بثی ػولکشدالف( پبیص ٍ اسصضی

 سصیبثی ػشیغ هـتشن ًوی ثبؿذ؟وذام یه اصاػضبی تین ا -56

 د( اٍسطاًس پیص ثیوبسستبًی  ج( تغزیِ ة( ثْذاضت سٍاى الف(ثْذاضت هحیط

 ثبؿذ؟ػشیغ وذام هَسد هی اٍلیي صهبى اًجبم اسصیبثی  -57

  سبػت ثؼذ اص ٍقَع حبدثِ 24ة( حذاکثش   سبػت ثؼذ اص ٍقَع حبدثِ 12الف( حذاکثش 

 سبػت ثؼذ اص ٍقَع حبدثِ  72د( حذاکثش   سبػت ثؼذ اص ٍقَع حبدثِ 48ج( حذاکثش 

58- SITREP  (SITUATION REPORT خشٍجی وذام وبسوشد هذیشیتی ریل هی ثبؿذ؟ ) 

 د( فشهبًذّی ٍ کٌتشل  IAPج( تذٍیي  ICPة( استقشاس  الف( اسصیبثی

اًتخبة ًوًَِ تصبدفی اص جبهؼِ تحت تبحیش ٍ ثب ّذف اسصیبثی ًیبص ، تؼییي ٍضؼیت ٍ ؿبخص ّبی ػالهتی ٍ اسصؿیبثی   -59
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