 -1موارد زير را تعريف كنيد:
 كارفرما
 پيمانكار
 پيمانكار فرعي
 نماينده كارفرما
 -2اهم وظايف پيمانكار چيست ؟
 -3وظايف پيمانكار را نام ببريد
 -4در چه صورت نياز به تهيه خط مشي جداگانه بر عهده پيمانكار نيست ؟
 -5وظيفه پيمانكار حسب موضوع پيمان چيست ؟
 -6براي موثر واقع شدن برنامه  HSEپيمتنكاران چه تعامالتي ضروري است ؟
 -7جلسات ارزيابي ريسك در چه زماني و به چه منظوري برقرار مي شود؟
 -8موارد حائز اهميت كه به صورت معمول در جلسات ارزيابي ريسك و دوره اي مورد بحث و بررسي قرار
مي گيرد را نام ببريد
 -9مديريت زمان در طي انجام پروژه به چه صورت بايد انجام شود؟
-10

منظور از مديريت تغيير چيست و چگونه در طول پيمان به كار گرفته مي شود؟

-11

مديريت ريسك توسط پيمانكار به چه نحو است ؟

-12

در صورت عدم رعايت مقررات  HSEتوسط كاركنان پيمانكار ،برخورد هاي انظباطي به چه

ترتيب عمل خواهد شد؟ژ
-13

ورودي هاي بازنگريمديريت چيست؟

-14

خروجي هاي بازنگري مديريت را نام ببريد

-15

در صورت عدم رعايت مفاد دستورالعمل ،حوزه ي اختيار كارفرما چه مواردي را شامل مي شود

؟
-16

اقدامات الزم براي اطمينان از صالحيت افراد مي تواند شامل چه مواردي باشد؟

-17

دو مورد از وظايف مدير عامل  /مديريت پيمانكاري را شرح دهيد

-18

وظايف مسئول  HSEپيمانكار را شرح دهيد

-19

سه مورد از نمونه اتفاقاتي كه بر حسب موضوع پيمان ،بايد به نماينده كارفرما گزارش شود را

نام ببريد

-20

 MSDSچيست وبه چه منظور استفاده مي شود ؟

-21

در برگه  MSDSچه مواردي مشخص مي گردد ؟

-22

مواردي كه در مميزي و بازرسي  HSEبايد لحاظ گردد را شرح دهيد

-23

مواردي كه در طرح مديريت واكنش در شرايط اضطراري بايد لحاظ گردد را شرح دهيد

-24

مواردي كه در گزارش دهي ،بررسي و تجزيه و تحليل حوادث  HSEتوسط نماينده پيمانكار

بايد لحاظ گردد را شرح دهيد
-25

هشت مورد از مواردي را كه در مديريت بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط توسط پيمانكار

بايد مد نظر قرار گيرد را شرح دهيد
-26

چهار مورد از مواردي كه در كمك هاي اوليه مي بايست مد نظر پيمانكار باشد را نام ببريد

-27

وظايف پيمانكار را در زمينه مديريت ايمني و آتش نشاني شرح دهيد

-28

وظايف پيمانكار را در زمينه مديريت محيط زيست شرح دهيد

-29

چنانچه فعاليت اجرايي موضوع پيمان در مجاورت اماكن عمومي يا مسكوني و يا شهر ها باشد

وظايف پيمانكار را در تهيه طرح شرايط اضطراري نام ببريد
-30

در صورتي كه پيمانكار نمرات زير را در ارزيابي عملكرد  HSEدريافت نمايد به ترتيب چه ميزان

از صورت وضعيت آن كسر مي گردد؟

-31
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گار كرم را تعريف كرده و ده مورد از مصاديق آن را نام ببريد

-32

كار سرد را تعريف نماييد

-33

فضاي محدود را تعريف كرده و پنج مورد از مصاديق آن را نام ببريد

-34

محوطه ممنوعه را تعريف نماييد

-35

محوطه آزاد را تعريف كرده و يك مورد را مثال بزنيد

-36

موارد زير را تعريف نمائيد:
 مسئول محوطه
 مسئول اجراي كار
 آزمايش كننده گاز هاي قابل اشتعال و بخارات سمي و ميزان اكسيژن

-37

موارد زير را تعريف نمائيد:
 حفاري
 ناظر مطلع حفاري

-38

پرتو هاي يونساز را تعريف كرده و پرتو هاي غير يونساز را نام ببريد

-39

انواع نواحي پرتونگاري را نام برده و بطور خالصه شرح دهيد

-40

شرايط صدور و اجراي پروانه كار گرم و پروانه كار سرد را نام ببريد

-41

آزمايش گازهاي سمي ،قابل اشتعال و اكسيژن جهت شروع كار هاي گرم و سرد در چه مواردي

ضروري مي باشد؟
-42

ميزان مجاز گازهاي قابل اشتعال جهت انجام كار گرم و كار سرد بيان نماييد

-43

امضاء فرم پروانه كار گرم و يا كار سرد توسط چه افرادي از طرف پيمانكار مجاز بوده و تبعات

ناشي از امضاء را بيان نماييد
-44

شرايط ورود به فضاهاي محدود را بيان نماييد

-45

ميزان گاز و اكسيژن را جهت ورود به فضاهاي محدود در شرايطي كه شخص مجاز به ورود

بدون استفاده از دستگاه تنفسي و نيز شرايطي كه الزام ورود همراه با كپسول هواي فشرده مي باشد را
بيان نماييد
-46

شرايط صدور پروانه حفاري را نام ببريد

-47

اصول ايمني پرتونگاري را بيان نماييد

-48

مسئوليت ها در پروانه پرتونگاري بطور خالصه شرح دهيد

-49

شرايط صدور پروانه پرتونگاري را بيان نماييد

-50

انواع پروانه مجوز انجام كار را نام ببريد

