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مقدمه مؤلفین 

به نام خداوند جان و خرد
سخنی با داوطلبان:

کتابی که پیش رودارید، به جرأت می توان گفت مجموعه بی نظیری از سؤاالت مبحث »کلیات بهداشت« در کنکور کارشناسی ارشد رشته 
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است که شامل ترکیبی از تست های تألیفی و کنکور سال های 97 و 98 می باشد. همانطور که از قبل 
هم مطلع بودید؛ منابع مبحث کلیات بهداشت از چهار جلد کتاب تشکیل شده است: 1- اصول خدمات بهداشتی )تألیف دکتر عبادی آذر 
و همکاران، نشر عبادی فر، 1393( 2- جلد اول کتاب جامع بهداشت عمومی )تألیف دکتر حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند(، فصول 
دوم و سوم )تمامی گفتارها( ، فصل چهارم )گفتارهای هفتم و هشتم(و قسمت پیوست 1( پزشک خانواده( 3- جلد دوم کتاب جامع 
بهداشت عمومی )تألیف دکتر حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند( فصل هفتم( تمامی گفتارها )گفتار اول تا سوم فصل هشتم و گفتار 
ششم فصل نهم 4- جلد سوم کتاب جامع بهداشت عمومی )تألیف دکتر حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند( گفتارهای اول، چهاردهم 

و بیست یکم از فصل 11، تمامی گفتارهای فصل 13 و فصل 14 گفتارهای اول تا نهم و گفتارهای دوازدهم و چهاردهم.
از سویی با توجه به این که این درس، مبحثی مهم و موردعالقه داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و 
دارای ضریب 2 است، توجه ویژه به این مبحث و کسب نمره تراز خوب می تواند نقشی تعیین کننده درنتیجه نهایی کنکور داوطلب ایفا کند. 
در طی کنکور سال 97 و قبل از آن توجه طراحان سؤال بیشتر به سمت کتاب »اصول خدمات بهداشتی« بود اما این تمرکز از سوی 
طراحان محترم در کنکور سال 98 به سمت کتاب جامع بهداشت عمومی )نزدیک به 80 درصد سؤاالت( تغییر پیدا کرد و پیش بینی 
می شود با توجه به جدید بودن و باز بودن دست آن ها برای طراحی سؤاالت چهارگزینه ای؛ این توجه و عالقه در کنکورهای سال های آتی 

نیز به سمت کتاب »جامع بهداشت عمومی« ادامه داشته باشد.
کتاب حاضر از 5 بخش، که هر بخش متعلق به یک منبع می باشد، تشکیل شده است. هر بخش از دو فصل که یکی سؤاالت تألیفی به 
همراه پاسخنامه تشریحی و دیگری سؤاالت کنکور همراه با پاسخنامه تشریحی تشکیل شده است. در قسمت سؤاالت کنکور، از سؤاالت 
کنکورهای دیگر رشته ها که منبع مشترک دارند نیز برای آشنایی و مطالعه بیشتر داوطلبان استفاده شده است. همچنین در فصل پنجم 

نظر به اهمیت مبحث واکسیناسیون؛ سؤاالت آن به صورت جداگانه ای در دو بخش تألیفی و کنکور طراحی و گردآوری شده است.
همچنین یکی از ویژگی های ممتاز این کتاب تدوین و گردآوری پاسخ تشریحی کامل و جامع برای هر سؤال بوده که این امکان را برای 
داوطلب فراهم می آورد که در کنار منابع اصلی مطالعه )رفرنس ها و یا کتاب خالصه درس نامه کلیات بهداشت انتشارات همین موسسه( 

مجموعه ای جامع و کامل باهدف جمع بندی، تسلط و تفهیم بهتر مباحث را در اختیار داشته باشد
از سویی با توجه به آن که منابع و سبک و سیاق آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سال 97 با تغییرات 
شگرفی علی الخصوص در منابع معرفی شده همراه بوده است لذا انتخاب سؤاالت کنکور صرفاً برای دو سال اخیر بوده است. که البته سعی 
شده است برخی سؤاالت مشترک با منابع سال های اخیر نیز در چارچوب سؤاالت تألیفی گردآوری گردد تا جامعیت و شاملت این مجموعه 

را دچار خدشه ننماید.
الزم به ذکر است که این مجموعه؛ عالوه بر آن که برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 
اپیدمیولوژی، ارزیابی فناوری سالمت )HTA(، اکولوژی انسانی، آموزش بهداشت، پدافند غیرعامل در نظام سالمت، سالمت سالمندی، 
سالمت و ترافیک و مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE( و درس » مجموعه مدیریت«  آزمون دکتری مناسب خواهد بود؛ برای 
داوطلبان آزمون استخدامی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی که معموالً هرساله یا دو سال یک بار توسط سازمان سنجش کشور 

برگزار می شود بسیار مناسب و کاربردی می باشد.
در پایان نیز ضمن تشکر از خانم مهرگان صادقی)دانشجوی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی( که در طراحی برخی تست های 
تألیفی با ما همکاری داشتند نیز یادآوری می شود هرچند زمان بسیاری صرف تدوین این مجموعه گردیده است اما بدون شک خالی از 
ایراد نیست، لذا از تمامی اساتید، دانش پژوهان و دانشجویان عزیز درخواست می نماییم تا با ارائه راهنمایی ها، پیشنهادها و انتقادهای خود 

از طریق مکاتبه با ایمیل elmisana97@gmail.com ما را در جهت بهبود کمی و کیفی این کتاب یاری نمایند.
با تشکر
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سؤاالت تألیفی

1 بر اساس تاریخچه پزشکی و بهداشت، آبله کوبی 

از کدام کشور آغاز شد؟
J هند H چین 

L ایران باستان K یونان 
درمانی  پزشکی  ویژگی های  جمله  از  کدام یک  2 

نیست؟
H بر پایه مهارت های علمی است.

J اندام های بدن را مورد بررسی قرار می دهد.
K شاخه ای از بهداشت عمومی است.

L بر اساس گروه های سنی و جنسی تصمیم گیری می کند.
3 کدام یک از گزینه های زیر به عنوان مهم ترین کار 

رازی در حوزه سالمت شهرت دارد؟ 
H توجه به واکنش مردمک در برابر نور

J تدوین کتابی در خصوص بیماری های کودکان 
K تدوین کتابی در خصوص تشخیص بیماری آبله و سرخک

L ابداع هنر نسخه نویسی
4 کدام یک از عبارات زیر مربوط به پیشگیری سطح 

دوم نمی باشد؟
H متوقف کردن سیر بیماری

J تشخیص به موقع بیماری و درمان مناسب و به سرعت
K جلوگیری از سیر بیماری به طرف مراحل پیشرفته

L جلوگیری از سرایت بیماری به افراد سالم
سیر  کردن  متوقف  و  بیماری  سیر  از  جلوگیری  5 

سطوح  از  نوع  کدام  به  مربوط  ترتیب  به  بیماری، 

پیشگیری هستند؟
H پیشگیری سطح سوم، پیشگیری سطح دوم
J پیشگیری سطح دوم، پیشگیری سطح سوم
K پیشگیری سطح سوم، پیشگیری سطح سوم
L پیشگیری سطح دوم، پیشگیری سطح دوم

6 در کدام یک از مفاهیم زیر سبک زندگی افراددر 

سبب شناسی بیماری از اهمیت باالیی برخوردار است؟
J پزشکی نوین H پزشکی درمانی 

L ارتقاء بهداشتی K پزشکی پیشگیری 
تغییر  مراحل  از  اجتماعی  مهندسی  مرحله ی  در  7 

بهداشت عمومی، چه موضوعی در اولویت قرار گرفت؟
H جنبه های رفتاری و اجتماعی بیماری

J آسیب شناسی جمعیتی
K افزایش طول عمر

L نظریه میکروبی ایجاد بیماری
و  مناسب  درمان  و  بیماری  به موقع  تشخیص  8 

به سرعت، مربوط به کدام سطح از سطوح پیشگیری 
می باشد؟

J پیشگیری سطح اول H پیشگیری مقدماتی 
L پیشگیری سطح سوم K پیشگیری سطح دوم 

محیطی  زیست  بیماری های  مهم ترین  امروزه  9 

مربوط به چیست؟
J آلودگی آب H آلودگی هوا 

L آلودگی پرتویی K آلودگی خوراکی ها 

اصول خدمات بهداشتی1

1. برگرفته از کتاب دکتر رضاپور و همکاران

فصل 1



تاس کلیات بهداشت 8

10 کدام یک از عوامل عمده بیماری های غیر واگیر 
نیست؟

H پیری جمعیت
J تغییر در شیوه زندگی 

K رفتارها و عادات نامناسب در خوراک
L عدم رعایت اعتدال در غذا خوردن

از عوارض مصرف  زیر  بیماری های  از  11 کدام یک 
گوشت خوک می باشد؟

J فیالریاز H تریشینیوزیس 
L لیشمانیوز K شیستوزویماز 

12 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
کدام گزینه زیر صحیح است؟

H بهداشت و درمان از نیازهای مهم تلقی شده و دولت 
نوع  هر  ساختن  برطرف  جهت  را  امکانات  است  موظف 

محرومیت های اساسی در این زمینه بسیج نماید.
و  شده  تلقی  اساسی  نیازهای  از  درمان  و  بهداشت   J
دولت مجاز است امکانات را جهت برطرف ساختن هر نوع 

محرومیت های اساسی در این زمینه بسیج نماید.
K بهداشت و درمان از نیازهای مهم تلقی شده و دولت مجاز 
است امکانات را جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در 

این زمینه بسیج نماید.
L بهداشت و درمان از نیازهای اساسی تلقی شده و دولت 
نوع  هر  ساختن  برطرف  جهت  را  امکانات  است  موظف 

محرومیت در این زمینه بسیج نماید.

13 کدام یک از مفاهیم زیر در وجه فلسفی مراقبت های 
اولیه بهداشتی مورد تأکید است؟

H عامل توسعه یافتگی جوامع
J جامعیت خدمات

K سطح بندی از طریق استقرار نظام ارجاع
L توزیع عادالنه منابع با تمرکز بر اقشار محروم

اسـتراتژیک  وجـه  ویـژگی های  از  کـدام یک  14 
مراقبت های بهداشتی اولیه است؟

H نیازهای اساسی بهداشت را به تقاضا و طلب تبدیل می کند.
J متضمن توزیع عادالنه منابع اجتماعی بین طبقات محروم 

جامعه است.
اقتصادی  اعظم  بخش  بین  هماهنگی  و  آمیختگی   K

اجتماعی جامعه را شامل می شود. 

L سالمتی به عنوان محور توسعه شناخته  شود و همواره باید 
از اولویت در سرمایه های توسعه کلی جامعه برخوردار باشد.

15 به کارگیری فن آوری مناسب به عنوان ترکیبی که 
اقتصادی-  و هم بافت  بهداشتی  مراقبت  نیازهای  هم 
اجتماعی کشور را در نظر بگیرد، مربوط به کدام یک از 

اصول مراقبت های بهداشتی اولیه است؟
H مشارکت مردم و اتکاء به خود

J عدالت
K روش های مناسب

L اصل هماهنگی بخش های توسعه اقتصادی- اجتماعی
زیر  تعیین کننده کدام گزینه  اقتصادی  16 وضعیت 

نمی باشد؟
J الگوهای سالمتی H قدرت خرید مردم 
L الگوهای بیماری K استاندارد زندگی 

بهداشتی  مراقبت های  اجزای  جزء  گزینه  کدام  17 
اولیه نیست؟

H بهبود تغذیه
J جامعیت خدمات
K آموزش بهداشت

L درمان بیماری های معمول و جراحت ها
درد  نبود  نشانه  »تندرستی  دابوس:  آقای  گفته  18 
و ناراحتی و تطابق و تنظیم مستمر با محیط زیست و 
به  مربوط  است«،  عملکرد  بهترین  از  یافتن  اطمینان 

کدام یک از مفاهیم تندرستی است؟
H مفهوم بوم شناختی

J مفهوم زیست پزشکی
K مدل زیستی، روانی و اجتماعی

L مدل جامع
مراقبت های  فلسفی  وجه  اجزای  از  کدام یک  19 

بهداشتی اولیه نیست؟ 
H بهداشت، آمیختگی و هماهنگی بخش اعظم اجتماعی- 

اقتصادی جامعه را شامل می شود
J سالمت را به عنوان محور توسعه می شناسد 

K نیازهای اساسی بهداشت را به تقاضا تبدیل می کند
L متضمن توزیع عادالنه منابع اجتماعی بین طبقات محروم 

جامعه است
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از ویژگی های خدمات بهداشتی مؤثر  20 کدام یک 
نمی باشد؟

H به جوامع محیطی برسد و عادالنه توزیع گردد
J برای مردم پذیرفتنی باشد

K وفور ارائه خدمات بهداشتی به نحوی که موجب افزایش 
امید به زندگی در بدو تولد شود

L موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات گردد
مراقبت های  اصول  جزء  زیر،  موارد  از  کدام یک  21 

بهداشتی اولیه نمی باشد؟
H مشارکت مردم و اتکاء به خود

J عدالت
K جامعیت خدمات

L آموزش بهداشت 
22 مفهوم »احساس خوداتکایی« به کدام بعد سالمت 

مربوط می شود؟
J شغلی H روانی 

L اجتماعی K روحی 
23 »تالش فرد برای سازگاری با چالش های محیطی« در 

کدام رویکرد از تندرستی شاخص تر است؟
Biomedical J  Ecological H

Holistic L  Bio psychosocial K
24 داشتن »هدف و تعهد به چیزي اولي تر و باور به 
مفاهیم ذهني« جزو کدام بعد از ابعاد تندرستي می باشد؟

J اجتماعي H فیزیکي 
L روحي K معنوي 

بهداشتي  اولیه  مراقبت های  اصول  از  کدام یک  25 
نیازمند کارکناني است که بتوانند در برخورد با مسائل 

و مشکالت سالمتي راه حل ارائه نمایند؟
H مشارکت مردم و اتکاء به خود 

J جامعیت خدمات
K عدالت

L روش های مناسب
26 تمام موارد زیر از اجزای مراقبت های بهداشتی 

اولیه به شمار می رود، به جز:

H بهبود وضع تغذیه
J گسترش برنامه ایمن سازی

K همکاری و هماهنگی بین بخشی
L تأمین و تدارک داروهای اساسی

27 کدام یک از وجوه مراقبت اولیه بهداشتی سالمتی 
به عنوان محور توسعه شناخته می شود که همواره باید 
جامعه  کلی  توسعه  سرمایه گذاری های  در  اولویت  از 

برخوردار باشد؟
H وجه فلسفی

J وجه استراتژیک
K وجه فرهنگی- اجتماعی
L وجه اقتصادی- اجتماعی

به  از موارد زیر پیشگیری سطح دوم  28 کدام یک 
حساب می آید؟

J استفاده از عینک طبی H جراحی انحراف بینی 
L درمان داروئی حصبه K کاشتن دندان 

29 اشخاص دارای سالمت روان عالوه بر نداشتن 
بیماری روانی چه ویژگی عمده ای دیگر دارند؟

H احساس آرامش، رعایت حقوق دیگران، توانایی در برآورده 
کردن نیازهای خود

J احساس آرامش، رعایت حقوق دیگران
K نداشتن بیماری جسمانی، احساس آرامش، رعایت حقوق 

دیگران
L نداشتن بیماری جسمانی، احساس آرامش، توانایی در 

برآورده کردن نیازهای خود

30 در کدام یک از مفاهیم بهداشت، سالمتی به عنوان 
پدیده ای بیولوژیکی و اجتماعی در نظر گرفته می شود؟

J مفهوم بوم شناختی H مفهوم زیست پزشکی 
L مفهوم کلی نگری K مفهوم روان شناختی  

و  ناراحتی  و  درد  نبود  نشانه  »تندرستی  عبارت  31 
تطابق با محیط زیست و اطمینان از بهترین عملکرد 

است« مربوط به کدام یک از مفاهیم تندرستی است؟
H مفهوم بوم شناختی

J مفهوم زیست پزشکی
K مفهوم زیستی، روانی، اجتماعی

L مدل جامع
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اولیه  بهداشتی  مراقبت های  اجزای  از  کدام یک  32 
نمی باشد؟

H مشارکت مردم و اتکاء به خود
J آموزش بهداشت

K دسترسی به داروهای اساسی
L پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی

مبتال  کودک  برای  خوراکی  درمانی  مایع  »فقط  33 
به اسهال کافی نیست، بلکه ارائه آموزش به خانواده 
نیز  روی  تغذیه  بهبود  و  کودک  از  مراقبت  مورد  در 
الزم است«. مربوط به کدام یک از اصول مراقبت های 

بهداشتی اولیه است؟
H روش های مناسب

J جامعیت خدمات
K بهداشت مادر و کودک

L پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی
تندرستی  تعیین کننده  عوامل  از  کدام یک  34 
نشان دهنده کیفیت زندگی، بعد خانوار، الگوی بیماری 

و رفتارهای انحرافی جامعه است؟
J محیط زیست H وراثت 

L وضعیت اقتصادی K شیوه زندگی 
از ویژگی های خدمات بهداشتی مؤثر  35 کدام یک 

نمی باشد؟
H به جوامع محیطی برسد و عادالنه توزیع گردد

J برای مردم پذیرفتنی باشد
K وفور ارائه خدمات بهداشتی به نحوی که موجب افزایش 

امید به زندگی در بدو تولد شود
L موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات گردد

36 کدام یک از مفاهیم زیر در وجه فلسفی مراقبت های 
اولیه بهداشتی مورد تأکید است؟

H عامل توسعه یافتگی جوامع
J جامعیت خدمات

K سطح بندی از طریق استقرار نظام ارجاع
L توزیع عادالنه منابع با تمرکز بر اقشار محروم

قصد  کشور  یک  بهداشت  وزارت  هنگامی که  37 
آموزش  مدارس،  بهداشت  نظیر  برنامه هایی  اجرای 

بهداشت همگانی و آموزش بهداشت مادر و کودک را 
دارد کدام یک از انواع برنامه های آموزش بهداشت با 

توجه به نحوه عملکرد مناسب تر به نظر می رسد؟
J برنامه های ضربتی H برنامه های بنیادی 
L برنامه های تعاملی K برنامه های لحظه ای 

38 بهترین شیوه اشتراک حقایق بهداشتی و بهترین 
شیوه ی تغییر نگرش به ترتیب عبارت اند از:

J سخنرانی-بحث گروهی H کنفرانس-بحث گروهی 
L بحث گروهی-سخنرانی K کنفرانس-سخنرانی 

روش  قدیمی ترین  و  ساده ترین  روش  کدام  39 
آموزش بهداشت به صورت گروهی است؟

J بحث گروهی  H گفت وگو 
L سؤال و جواب K سخنرانی 

40 کدام یک از اقدامات زیر جزء مراحل »نیازسنجی 
فردی و اجتماعی برنامه های آموزش سالمت« نیست؟

H تحلیل عوامل مؤثر بر یادگیری افراد، گروه ها و مخاطبین
J توجه به شاخص های سنجش موفقیت برنامه

K شناسایی عوامل رفتارهای تقویت کننده و یا مانع شونده 
سالمت

L تشریح نیازهای آموزش بهداشت بر اساس داده ها
بهداشت  آموزش  اصول  جزء  زیر  گزینه  کدام  41 

نیست؟
H آموزش بهداشت یک فرآیند مستمر است

J آموزش بهداشت از ارتباط صحیح ایده ها و افکار تشکیل 
می شود

K آموزش بهداشت برای هر کس در هر زمانی الزم است
L آموزش بهداشت نمی تواند به صورت یک فرآیند خودآموز 

باشد

42 کدام گزینه جزء اقدامات مربوط به ارتقاء سالمت 
نیست؟

J ایجاد تنوع در برنامه ها H اقدامات محیطی 
L آموزش سالمت K سیاست های همگانی 

43 »روندي است که مردم را قادر می سازد تا کنترل 
بیشتري بر سالمتي داشته و آن را بهبود بخشند.« این 

جمله، تعریف کدام یک از واژه های زیر است؟
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J آموزش بهداشت H پیشگیري 
L درمان بیماري K ارتقاء بهداشت 

44 کدام یک از روش های آموزش بهداشت، بهترین 
روش تغییر نگرش است؟

J داستان گویی H کنفرانس یا سمینار 
L ایفای نقش K بحث گروهی 

و  ارزش ها  به  مردم  تشویق  و  اطالعات  ارائه  45 
نگرش ها و اتخاذ رفتارهای مناسب بهداشتی از جمله 
به صورت  بهداشت  آموزش  انواع  از  کدام یک  اهداف 

گروهی می باشد؟
J کنفرانس یا سمینار H کارگاه آموزشی 

L بحث گروهی K داستان گویی 
46 در شرایط سوء رفتارهای اجتماعی کدام یک از 
برنامه های آموزشی بهداشت ضرورت اجرا پیدا می کند؟

J ضربتی H بنیادی 
L گام به گام K لحظه ای 

47 »تحلیل عوامل مؤثر بر یادگیری افراد، گروه ها و 
مخاطبین« در کدام یک از مراحل انجام آموزش سالمت 

انجام می گردد؟
H اجرای برنامه های آموزش سالمت

J تنظیم اهداف مناسب
K ارزشیابی برنامه های آموزش سالمت

L نیازسنجی برنامه های آموزش سالمت
48 شناسایی عوامل رفتارهای تقویت کننده و یا مانع 
شونده سالمت در اجرای برنامه های آموزش سالمت در 

کدام یک از مراحل زیر واقع می شود؟
H اجرای برنامه های آموزش سالمت

J تنظیم اهداف مناسب
K ارزشیابی برنامه های آموزش سالمت

L نیازسنجی برنامه های آموزش سالمت
49 کدام یک از موارد جزو اصول آموزش بهداشت از 

نظر سازمان جهانی بهداشت می باشد؟
H جامعه، سالمت را باید به عنوان هدف با ارزش بشناسد.

مسائل  راستای حل  در  را  مهارت های الزم  باید  افراد   J
بهداشتی خویش کسب نمایند.

K مشـارکت مـردم در ارزیابـی نیازهـای بهداشـتی یک 
اسـت. ضرورت 

L آموزش بهداشت باید یک فرآیند مستمر باشد.

فرصت های  از  بهره گیری  برنامه  کدام  اساس  50 
مختلف برای آموزش دادن در زمینه ی بهداشت است؟

J برنامه بنیادی H برنامه لحظه ای 
L برنامه کامل K برنامه ضربتی 

51 هدف از ارزشیابی برنامه ریزی تکوینی در آموزش 
سالمت کدام است؟

H جمع آوری اطالعات برای برنامه ریزی و یا اجرای یک 
برنامه

فعالیت ها،  انجام  چگونگی  درباره  اطالعات  جمع آوری   J
پیشرفت برنامه مطابق با اهداف اختصاصی و اهداف عملیاتی 

از پیش تعیین شده
K مطالعه و تعیین اثربخشی نتایج حاصل از اجرای مداخالت

L تکمیل سایر برنامه ریزی ها 
52 فرایند توانمندسازی مردم و جوامع برای افزایش 
کنترل آنها بر تعیین کننده های سالمت و بهبود سالمت 

خویش است را ............... می نامند.
 health education J  health promotion H

healthprogram L  health interaction K
53 بهترین شیوه اشتراک حقایق بهداشتی و بهترین 

شیوه ی تغییر نگرش به ترتیب عبارت اند از:
J سخنرانی-بحث گروهی H کنفرانس-بحث گروهی 
L بحث گروهی-سخرانی K کنفرانس-سخنرانی 

نظر  از  سالمت  آموزش  اهداف  جزو  کدام یک  54 
سازمان جهانی بهداشت نمی باشد؟

H فراهم کردن شرایط الزم برای رشد خدمات بهداشتی درمانی
J تشویق مردم برای استفاده از سالمت خدمات بهداشتی و 

تالش برای داشتن زندگی سالم تر
K بهره گیری از ارتباط صحیح ایده ها و افکار برای آموزش

L جلب مشارکت مردم در ارائه خدمات بهداشتی
انجام  چگونگی  درباره  اطالعات  جمع آوری  55 
فعالیت ها و پیشرفت برنامه مطابق با اهداف اختصاصی، 
مربوط به کدام نوع ارزشیابی برنامه آموزش سالمت 

می باشد؟
J ارزشیابی فرآیند H ارزشیابی تکوینی 
L ارزشیابی نتیجه K ارزشیابی پیامد 
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56 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
H شیر مادر به تنهایی تمام نیازهای شیرخوار را در 6-4 ماه 

نخست زندگی تأمین می کند.
J کلسترول آغوز محرکی برای تسریع در تشکیل آنزیم های 
سوخت و سازی کلسترول است و موجب کاهش بیماری های 

گوارشی در آینده می شود.
K پروتئین و امالح شیر مادر کمتر از شیر دام است و بر کلیه 

نوزاد فشار کمتری وارد می کند.
L عمل مکیدن به تکامل فک ها و دندان های شیرخوار 

کمک می کند.

57 کدام یک از دلیل تأکیدبر خدمات بهداشت خانواده 
برای کودکان و مادران نیست؟

H شناسایی و درمان زودرس بیماری های مادر و کودک 
J ارائه خدمات همزمان به مادر و کودک

گروه های  جزو  کودکان  و  باردار  مادران  قرارگیری   K
پرمخاطره

L اختصاص بودجه زیاد به نسبت سایر برنامه های مراقبت 
اولیه بهداشتی

58 کـدام یـک در مـورد بـهداشت خانواده صحیح 
نمی باشد؟

H بهداشـت خانـواده در قالـب مراقبت هـای بهداشـتی 
اولیـه اجـرا می شـود.

J بهداشت خانواده ضامن بهداشت جامعه می باشد.
K بهداشت خانواده شامل مراقبت از مادر، کودک و مطالعه ی 

عوامل محیطی مضر برای سالمتی انسان ها می باشد.
اهداف  به  دستیابی  با  خانواده  بهداشت  کلی  اهداف   L

اختصاصی آن فراهم می شود

59 مادری با 28 سال سن و باسواد، دارای یک فرزند 
4 ساله می باشد. وی دارای بیماری قلبی بوده و اکنون 
محاسبه  از  پس  مناسب  تصمیم گیری  است.  باردار 

امتیازات منفی او چیست؟
J ارجاع حتمی H توصیه برای ارجاع 

L صحبت با وی K مراقبت در محل 
از  کـدام یـک  به  مـربـوط   Resuscitation 60 

مراقبت های نوزاد است؟
H احیا

J مراقبت از بند ناف
K مراقبت از پوست

L معاینه از لحاظ وجود ناهنجاری ها
61 در پی مزایای شیر دادن از پستان برای مادر، طول 
............. و فاصله حاملگی ها  مدت آمنوره زنان شیرده 

............. می شود.
J طوالنی تر- کوتاه تر H کوتاه تر- مناسب تر 
L کوتاه تر- طوالنی تر K طوالنی تر- مناسب تر 

62 پیشگیری از عوارض ترومبوفلبیت مربوط به کدام 
بخش از مراقبت های زنان باردار است؟

J پیش از زایمان H هنگام بارداری 
L پس از زایمان K هنگام زایمان 

63 اگر خانمی از نظر عوامل خطر دوران بارداری بین 
3 تا 4 امتیاز منفی داشته باشد برای او چه تصمیمی 

گرفته می شود؟
J ارجاع حتمی  H توصیه برای ارجاع 

L مراقبت در مرکز K مراقبت در محل 
64 کدام یک از موارد زیر از علل تجویز شیر مصنوعی 

است؟
J مادران شاغل H ناتوانی مادر در شیر دادن 

L بیماری عفونی مادر K دیابت مادر 
65 کلسترول آغوز شیر مادر چه تأثیری در سالمت 

آینده کودک دارد؟
H کاهش بیماری های قلبی- عروقی در آینده

J کاهش بیماری های عفونی در آینده
K کاهش بیماری های غدد در آینده

L کاهش بیماری های گوارشی در آینده
66 در صورت مشاهده ی کدام یک از بیماری های زیر 
در دوره ی سه ماهه ی بارداری، می توان قطع بارداری را 

مدنظر گرفت؟
J سرخک H سرخجه 

L آبله K تب نفاسی 
بهداشت  جهاني  سازمان  رویکرد  اساس  بر  67 
کدام یک ازمتغیرهاي اشاره شده در زایمان خطرناک 

نمی باشد؟
H سن مادر
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J مهارت ماما یا پزشک زنان و زایمان
K تعداد کودکان

L فاصله بین زایمان ها
از  »زنان  گروه  جزء  زیر  گزینه های  از  کدام یک  68 

لحاظ بارداري پرمخاطره« نمی باشند؟
H وجود دوقلو و هیدرآمینوس

J سابقه ی عمل جراحي سزارین و زایمان با وسایل پزشکي
K زناني که براي نخستین بار باردار شده اند و سن آنها از 30 

سال کمتر است.
L حالت های پراکالمپسي و اکالمپسي

69 در چه صورت برای جلوگیری از بروز اریتروبالستوز 
جنینی باید ایمونوگلوبولین Rh تجویز شود؟

H مادر Rh مثبت– نوزاد Rh مثبت
J مادر Rh منفی – نوزاد Rh منفی
K مادر Rh منفی – نوزاد Rh مثبت
L مادر Rh مثبت – نوزاد Rh منفی

برای  مادر  شیر  فواید  از  زیر  موارد  از  کدام یک  70 
نوزادان نمی باشد؟

H کاهش بیماری های قلبی – عروقی را در آینده
و  جوانـی  دوران  بیماری هـای  برابـر  در  را  کـودک   J
نوجوانـی )سـلیاک، بیماری هـای کبـدی، دیابـت جوان و 

لنفومـا( محافظـت می کنـد
K عدم ابتال به سل

L ترکیب شیر مادر متناسب با سن کودک، فصل، سال، 
ساعت شبانه روز و نوبت شیردهی تغییر نکرده و متناسب با 

نیازهای کودک است

71 کدام عبارت صحیح می باشد؟
H درصورتی که زن Rhمنفی و نوزاد Rh مثبت باشد، برای 
 Rh ایمنوگلوبولین اریتروبالستوز جنینی،  بروز  از  جلوگیری 

تجویز نمی گردد.
J هر جا بیماری هایی مثل ماالریا به صورت بومی وجود 

دارد، باید درمان دارویی انجام شود.
K برای درمان سیفلیس باید از پنی سیلین پروکائین استفاده شود.

L چون ابتال به سرخک در سه ماه اول نخست بارداری 
می تواند منجر به بروز ناهنجاری در جنین شود، بر حسب 

مقررات قطع بارداری رخ می دهد.

تنظیم  خدمات  ارائه  و  نوزاد  و  مادر  اتاقی  هم  72 
خانواده به ترتیب جزو کدام مرحله از مراقبت های زنان 

باردار می باشد؟
H پس از زایمان-پیش از زایمان
J هنگام زایمان-پس از زایمان
K پس از زایمان-هنگام زایمان

L هنگام زایمان-پیش از زایمان 
73 کدام یک از دلیل تأکید بر خدمات بهداشت خانواده 

برای کودکان و مادران نیست؟
H شناسایی و درمان زودرس بیماری های مادر و کودک

J ارائه خدمات همزمان به مادر و کودک
K قرارگیری مادران باردار و کودکان جزو گروه های پرمخاطره

L اختصاص بودجه زیاد به نسبت سایر برنامه های مراقبت 
اولیه بهداشتی

74 »دخالت در چرخه بیماری و ایجاد موانع در موضع 
موارد  نحو چشمگیری می تواند سبب کاهش  به  آن، 
بیماری در جامعه شود«، مربوط به کدام مرحله از کنترل 

بیماری های منتقله توسط محیط است؟
H کنترل منبع

J کنترل عامل بیماری
K کنترل نحوه انتقال بیماری های منتقله از محیط

L کنترل آینده نگر
به  انسان  ابتالی  فرآیند  در  اساسی  رکن  سه  75 

بیماری هایی که محیط در آنها نقش دارد کدام اند؟
H میزان آلودگی/ نحوه انتقال/ حساسیت فرد

J میزان آلودگی/ نحوه انتقال/ مواجهه فرد
K منبع/ نحوه انتقال/ حساسیت فرد

L منبع/ نحوه انتقال/ مواجهه فرد
76 در کدام بیماری، عامل بیماری دوره ای از زندگی 

خود را در درون بدن ناقل آبزی سپری می کند؟
J ماالریا H شیستوزومیازیس 

L وبا K تراخم 
77 کدام گزینه در بروز بیماری سل، از عوامل مستعد 

کننده به شمار نمی آید؟
J مسکن نامناسب H سوءتغذیه 

L آلودگی هوا K کار سخت 
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78 عوامل بیماری زا در آب که در شرایط عادی بیماری زا 
تلقی نمی شوند و صرفاً افراد دچار اختالل سیستم ایمنی 

و سالمندان را تهدید می کنند، چه نامیده می شوند؟
J عوامل فرصت طلب H شیستوزومیازیس 

L عوامل تهدیدآمیز K منبع مشکوک 
79 در مبارزه با ناقلین، هدف اصلی کدام است؟

H کنترل عامل بیماری
J تغییر و جایگزینی عامل بیماری

K زیر نظر گرفتن محل زندگی عامل بیماری
L دخالت در چرخه بیماری و ایجاد موانع در آن مواضع

از  از کدام دسته  بارزی  80 شیستوزومیازیس مثال 
بیماری ها است؟

H بیماری هایی که آب در انتقال آنها نقش دارد
J بیماری های ناشی از عدم شستشوی کافی

K بیماری های منتقله به وسیله حشرات ناقل مرتبط با آب
L بیماری های منتقله توسط هوا

81 در انـتـقال کـدام یک از بـیماری های زیـر آب 
نقش دارد؟

J بیماری شیستوزومیازیس  H بیماری تراخم 
L بیماری سالمونال K بیماری ماالریا 

که  بیماری هایی  به  انسان  ابتالی  فرآیند  در  82 
محیط در آنها نقش دارد کدام یک از ارکان زیر مورد 

تجزیه وتحلیل قرار نمی گیرد؟
H منبع

J حساسیت فرد
K طول مدت کمون بیماری

L نحوه انتقال
83 کدام بیماری شغلی ممکن است در اثر عدم کفایت 
نور و روشنایی در کارگران معادن زیرزمینی به وجود آید؟

J نیستاگموس H کاتاراکت 
L کم خونی  K لوسمی 

84 کدام یک می تواند عامل ایجاد سرطان پرده جنب 
در مواجهه های شغلی باشد؟

J آزبستوز H گاز خردل 
L اتیل الکل K آرسنیک 

85 کدام یک از نشانه های مسمومیت ناشی از سرب 
است؟

H ایجاد خلط آبی در سقف دهان
J ناهنجاری های میدان بینایی
K گانگرن انگشتان دست و پا

L سوراخ شدن تیغه بینی
در  ماده ای  نوع  از چه  ناشی  احتمال مسمومیت  86 

افرادی که باپوست جانوران سروکار دارند باال است؟
J کروم H کادمیوم 

L آرسنیک K نیکل 
به  مربوط  زیان آور  عامل  نسبی  حدود  تعیین  87 

کدام یک از اصول بهداشت حرفه ای است؟
J اندازه گیری H شناسایی 

L اقدامات کنترلی K تفسیر نتایج و تعیین خطر 
از  حرفه ای  بهداشت  اصول  از  مرحله  کدام  در  88 

استانداردهای بهداشت حرفه ای استفاده می شود؟
J اندازه گیری H شناسایی 

L اقدامات کنترلی K ارزشیابی 
89 نیستاگموس معدن کاران، براثر کدام عامل رخ 

می دهد؟
J فشار H سروصدا 
L نور K گرما 

انواع  از  کدام یک  عمومی  نام  »پنوموکونیوز«  90 
بیماری ها است؟

H بیماری های ناشی از سروصدا
J بیماری های ناشی از گردوغبار

K بیماری های ناشی از مواد شیمیایی
L بیماری های ناشی از گازهای سمی

از  نوع  کدام  معرض خطر  در  نساجی  کارگران  91 
سرطان قرار دارند؟

H هوچکین
J لوکمیا

K حفره بینی و سینوس های بینی
L معده

خطر،  شدت  و  میزان  دادن  نشان  منظور  به  92 
محل های آلوده، تعیین افراد در معرض خطر و تعیین 
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بهداشت  اصول  از  کدام یک  کنترلی  اقدامات  کارایی 
حرفه ای ضرورت دارد؟

J اقدامات کنترلی H شناسایی 
L اندازه گیری K تفسیر نتایج و تعیین خطر 

93 کدام یک از فعالیت های اجرای بهداشت حرفه ای 
در  کارفرمایان  و  کارگران  حمایت  جلب  منظور  به 
پیشگیری از حوادث و بیماری های کار مطابق قانون 93 

قانون کار تشکیل شد؟
H طرح بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت 

و زیان آور
J طرح بقا

K کمیته ایمنی بهداشت کار
L برنامه بهنگر

اسفنجی  تنفس،  بد  بوی  بزاق،  ریزش  لثه،  ورم  94 
شدن سقف دهان، ریختن دندان ها، اختالالت روانی از 
نشانه های مسمومیت بالینی کدام یک از عناصر زیر است؟

J جیوه H آرسنیک 
L کادمیوم K نیکل 

95 بیماری »توباکوزیس« ناشی از کدام نوع گرد و 
غبار می باشد؟

J غبار پنبه H رشته های نی شکر 
L پنبه نسوز K غبار توتون 

96 زخم های مزمن در بند انگشت یا ریشه ی ناخن، 
سوراخ شدن تیغه ی بینی، حساسیت پوستی و ریوی از 

عالئم کدام نوع مسمومیت محسوب می گردد؟
H مسمومیت ناشی از کروم

J مسمومیت ناشی از کادمیوم 
K مسمومیت ناشی از جیوه 
L مسمومیت ناشی از سرب

97 در کدام یک از مراحل اجرایی بهداشت حرفه ای 
منابع احتمالی خطر تعیین و متعاقباً با در نظر گرفتن 
اولویت بندی  افراد در معرض، نوع کار  شدت خطر و 

می گردد؟
J اندازه گیری H شناسایی 

L اقدامات کنترلی K تفسیر نتایج و تعیین خطر  

98 اسفنجی شدن سقف دهان و هیپرکراتوز به ترتیب 
ناشی از مسمومیت توسط ............... و ............... می باشد؟

J جیوه-آرسینک H جیوه-کروم 
L آرسینک-آرسینک K آرسینک-کروم 

به  سیتوپنی  پان  و  کاران  معدن  نیستاگموس  99 
ترتیب حاصل از کدام عامل بیماری زا می باشند؟

H نور - پرتوهای یون ساز
J گازهای ناشی از مواد شیمیایی - عوامل مکانیکی

K نور - عوامل مکانیکی
L برق - پرتوهای یون ساز

عوامل  از  دسته  کدام  جزو  هیپوترمی  بیماری  100 

بیماری زای فیزیکی محسوب می گردد؟
J سرما H گرما 
L فشار K نور 

کدام یک از بیماری های زیر به علت استنشاق گاز  101

ذغال حاصل می شود؟
J آنتراکوزیس H سیلیکوزیس 

L لوکمیا K آزبستوزیس 
102 کدام بیماری یکی از خطرناک ترین بیماری های 

کودکان )مخصوصاً زیر یک سال( است؟
J حناق H سیاه سرفه 

L سرخک K سرخچه 
103 فاصله بین شروع تب تا پیدایش گلگونه ها، مربوط 

به کدام مرحله از مراحل بیماری سرخک است؟
J دوره واگیری H مرحله  یورش سرخک 

L دوران پوست ریزی K مرحله گلگونه ها 
104 مخزن عامل این بیماری محیط است و از فردی به 

فرد دیگر قابل انتقال نیست؟
J دیفتری H سیاه سرفه 

L سل K کزاز 
105 مهم ترین راه از راه های انتقال بیماری فلج اطفال 

کدام است؟
H انتقال به وسیله حشرات

J انتقال از طریق وسایل آلوده
K انتقال از طریق تنفس دهانی

L انتقال از فرد به فرد از طریق دست- دهان
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106 دوره درمان کدام بیماری به صورت درمان چهار 

دارویی تا دو ماه و بعد از آن درمان دو دارویی تا چهار 
ماه است؟

J دیفتری H سل 
L هپاتیت ب K سیاه سرفه 

107 کدام بیماری می تواند گاهی منجر به سرطان کبد 

شود؟
J سیاه سرفه H فلج اطفال 

L کزاز  K هپاتیت ب 
به وسیله حشرات  زیر  بیماری های  از  108 کدام یک 

انتقال می یابد؟
J سرخک H سل 

L فلج اطفال Kسرخجه 

109 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

H یکی از راه های انتقال بیماری دیفتری، گردوخاک اتاق 
آلوده بیماران می باشد.

J از عالئم اولیه بیماری کزاز می توان به ناراحتی و بی خوابی 
اشاره کرد.

K بیماری سرخک شامل مرحله ی گلگونه ها و پوست ریزی 
است.

بیماری  سرایت  راه های  از  حشرات  به وسیله ی  انتقال   L
سیاه سرفه است.

کـدام یک از مـوارد زیـر در مـورد بیماری سرخک  110

صحیح نمی باشد؟
H بیماری شدیداً مسری است و سرایت آن اغلب به طور 

مستقیم یعنی از راه تماس صورت می گیرد.
J این بیماری در حال حاضر به طور کامل در ایران به مرحله 

حذف رسیده است.
و  سرفه  بینی،  ترشح  تب،  آن  نشانه های  پیش   K
برجستگی های سرخ رنگ یا مرکزی سفیدروی مخاط دهان 

تظاهر می کند.
L دوران نهفتگی بیماری به طور متوسط 12 روز است. 

بیماری های زیر کاربرد  111 واکسن MMR در همه 

دارد به جز...............
J اوریون H کزاز 

L سرخچه K سرخک 
112 پادتن های مادری که از جفت رد می شود و کودک 

را برای 5 ماه ایمن می کند از تزریق کدام واکسن قبل از 
9 ماهگی جلوگیری به عمل می آورد؟

J فلج اطفال H سرخک 
L سل K سیاه سرفه 

113 کدام گزینه در مورد بیماری کزاز صحیح نمی باشد؟

H ناشی از باکتری غیر هوازی کلستریدیوم تتانی است.
J میکروب کزاز در خاک، مدفوع انسان و گردوخاک وجود 

دارد.
K از فردی به فرد دیگر قابل انتقال نیست.

L در این بیماری که از چند روز تا چند هفته طول می کشد 
در نهایت تشنج عضالت تنفسی موجب مرگ بیمار می شود.

114 سم میکروب این بیماری موجب ایجاد پرده سفید 

یا خاکستری رنگ روی لوزه ها و حلق می شود؟
J اوریون H کزاز 

L سرخک K دیفتری 
115 بعد از آلوده شدن به ویروس این بیماری، عالئم 

دیده نشده و آنتی ژن ویروس در بدن باقی می ماند و 
اشکال مزمن بیماری اتفاق می افتد.

J فلج اطفال H سرخجه 
L هپاتیت ب K سرخک 

116 ارتباط وضعیت روانی در دوران بارداری و سالمت 

سطح  کدام  به  مربوط  تولد،  از  پس  کودک  روان 
پیشگیری از بیماری های روانی می باشد؟

J پیشگیری ثانویه H پیشگیری اولیه 
L همه سطوح پیشگیری K پیشگیری ثالثیه 

افزایش  و  عمومی  بهداشت  سطح   ............... با  117 

میانگین سنی جامعه، مقدار موارد زوال عقلی به تدریج 
...............

H باالتر رفتن- کاهش خواهد یافت.
J باالتر رفتن- افزایش خواهد یافت.
K پایین آمدن- افزایش خواهد یافت.

L پایین آمدن- ثابت خواهد ماند.
118 »پیشگیری از بروز عالئم شدید در بین افراد مبتال 

و ایجاد سازگاری بین آنها و خانواده«، مربوط به کدام یک 
از سطوح پیشگیری، در پیشگیری از بیماری های روانی 

است؟
J پیشگیری اولیه H پیشگیری نخستین 
L پیشگیری ثالثیه K پیشگیری ثانویه 
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دفعات  و  عود  میزان  رفتن  باال  از  »جلوگیری  119 

بستری« مربوط به کدام سطح پیشگیری از بیماری های 
روانی است؟

J پیشگیری ثانویه H پیشگیری اولیه 
L پیشگیری نخستین K پیشگیری ثالثیه 

120 آموزش خانواده ها در نحوه برخورد با بیماران خود 

به  مربوط  بیماران،  به  نسبت  آنها  و مسئولیت پذیری 
کدام سطح پیشگیری از بیماری های روانی است؟

J پیشگیری اولیه H پیشگیری نخستین 
L پیشگیری ثالثیه K پیشگیری ثانویه 

121 با قبول استراتژی مراقبت اولیه بهداشتی توسط 

جمهوری اسالمی ایران و ایجاد شبکه های بهداشتی 
درمانی در کشور، کدام جزء به عنوان جزء نهم خدمات 

اولیه بهداشتی پذیرفته شد؟
J بهداشت دهان و دندان H بهداشت سالمندان 
L بهداشت مادر و کودک K بهداشت روان 

122 کدام یک از اهداف زیر به طور اختصاصی در سطوح 

پیشگیری اولیه بیماری های روانی قرار نمی گیرد؟
H نحوه رویارویی با عوامل اضطراب انگیزه محیطی، اجتماعی

J نقش عوامل ژنتیکی در بروز اختالالت روانی
K ارائه خدمات و مراقبت های بهداشت روانی

L ارتباط بین وضعیت روانی، در دوران بارداری و سالمت 
روان کودک پس از تولد

رابطین  وظایف  جزو  زیر  وظایف  از  کدام یک  123 

بهداشتی نمی باشد؟
H پیگیری وضعیت بیماران تحت پوشش پایگاه بهداشتی

J آموزش، شناسایی خانواده ها، جلب مشارکت مردم
K تشویق و ارجاع خانواده های دارای بیمار به مراکز

L شناسایی بیماران نیازمند دریافت خدمت و معرفی آنان 
به پزشکان پایگاه

ارائه ی مفاهیم و شناخت اختالالت  بیماری یابی و  124 

جزء  ترتیب  به  بهداشت  امر  دست اندرکاران  به  روانی 
کدام یک از اهداف بهداشت روانی می باشند؟

J پژوهشی-آموزشی H پژوهشی-خدماتی 
L خدماتی-آموزشی K خدماتی-خدماتی 

اقتصادی بخش  نامعمول  ازمشخصه های  کدام  125 

مراقبت سالمت نمی باشد؟
H وسعت مداخله دولت

Jعدم اطمینان در تمام سطوح مراقبت های بهداشتی
K اختالف بسیار زیاد بین دانش پزشکی و سایر ارائه دهندگان 

خدمات بهداشتی و بیماران
L عمومی بودن کاالی سالمت

126 کدام گزینه زیر وسیله ای برای به حداکثر رساندن 

بازگشت سرمایه گذاری است؟
H تجزیه وتحلیل هزینه اثربخشی

J تجزیه وتحلیل منفعت
K تجزیه وتحلیل هزینه مطلوبیت

L تجزیه وتحلیل قیمت تمام شده خدمات
127 کدام یک جزو ویژگی های تحلیل هزینه-منفعت 

نمی باشد؟
H قدرت تحلیل آن به توانایی آن در تفسیر مسائل درمانی 

در قالب گزینه های بازار بستگی دارد.
J ابزاری قدرتمند برای تحلیل سیاست ولی محدود می باشد.

K برای انجام آن باید سالمت و مراقبت از انسان را در یک 
الگوی اقتصادی انعطاف پذیر قرار داد.

L ممکن است در شناخت مهم ترین ارزش های اخالقی و 
اجتماعی که اساس حرفه ی پزشکی راتشکیل می دهند ناتوان 

باشد.

128 »بازآموزی کارشناس مسئول استان ها« در زمینه 

استراتژی ها  از  کدام یک  به  دندان  و  دهان  بهداشت 
بازمی گردد؟

H افزایش کمی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان 
و دندان

J افزایش کیفی خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان
K آموزش

L مشارکت در طرح ها و تحقیقات کشوری
129 کدام یک از نیروهای زیر، در سطح یک-خدمات 

بهداشت دهان و دندان فعالیت ندارند؟
H رابطین بهداشتی

J کاردان های بهداشت خانواده
K بهداشت کاران دهان و دندان

L بهورزان
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هدف  گروه های  جزء  زیر  افراد  از  کدام یک  130 

مراقبت های بهداشت و درمان می باشند؟
H سالمندان

J زنان در سنین باروری
K نوجوانان 12 تا 18 ساله

L کودکان از بدو تولد تا شش سالگی
131 کدام یک از دالیل اهمیت بهداشت مدارس می باشد؟

H سهولت دسترسی 
J فرسوده بودن مدارس و عدم رعایت مسائل بهداشتی 

در آن ها
K باال بودن میزان خشونت در دانش آموزان

L تعامل نادرست مربیان بهداشت مدارس
باالترین  ایران،  در  آماری  گزارش های  طبق  بر  132 

ترتیب  به  گروه های سنی،  تمامی  در  مرگ  علت های 
اولویت کدم اند؟

H بیماری های قلبی عروقی- حوادث
J سرطان- حوادث

K حوادث- بیماری های قلبی عروقی
L حوادث- سرطان

133 نظارت بر فعالیت های بهداشت مدارس توسط 

کدام مراکز خدماتی انجام می شود؟
H خانه های بهداشت- شبکه های بهداشتی درمانی

J خانه های بهداشت- مراکز بهداشتی درمانی
K معاونت های بهداشتی- شبکه شهرستان

L معاونت های بهداشتی- شبکه های بهداشتی درمانی
134 نظارت بر فعالیت های بهداشتی مدارس مستقیماً 

بر عهده کدام واحد زیر می باشد؟
H پایگاه بهداشتی
J خانه بهداشت

K مرکز بهداشت شهرستان
L بیمارستان عمومی شهرستان

به  توجه  از ضرورت های  زیر  موارد  از  کدام یک  135 

بهداشت مدارس نمی باشد؟
H کثرت افراد تحت پوشش

J آسیب پذیر بودن جمعیت تحت پوشش
K سهولت دسترسی جهت یادگیری

L قیمت پایین خدمات

136 کدام یک جزو محورهای اصلی بهداشت مدارس 

نمی باشد؟
H بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان

J پیشگیری از حوادث و سوانح در سنین مدرسه
K معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان در مدارس

L نظارت
137 با توجه به برنامه پزشک خانواده، مرکزی که بر 

اساس جمعیت تحت پوشش خود، تعداد پزشک مورد 
نیاز را جذب می کند و نسبت به تأمین خدمات دارویی 
از یکی از طرق تأمین در بخش دولتی یا انعقاد قرارداد 
با داروخانه بخش خصوصی موجود در محل اقدام کرده 

باشد، چه نام دارد؟
H مرکز بهداشتی درمانی فعال

J مرکز بهداشتی درمانی شهری
K پایگاه بهداشتی

L مرکز بهداشت شهرستان
138 چه چیز به توضیح روابط میان حیطه های تأمین منابع، 

تخصیص منابع، توزیع منابع و هزینه کرد منابع می پردازد؟
J نظام مالی H مکانیسم پرداخت 

L گردش مالی اعتبارات K نظام ارجاع 
خانواده  پزشک  برنامه  اجرای  مسئولیت حسن  139 

و بیمه روستایی در موارد مطروحه در موضوع خدمات 
سطوح دوم و باالتر به عهده کدام بخش است؟

H معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
J معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی

K معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
L معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی

140 چهار اصل بنیادی نظام شبکه بهداشت و درمان 

کشور کدامند؟
H عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی، 

استفاده از تکنولوژی
مشارکت  بخشی،  درون  همکاری  اجتماعی،  عدالت   J

مردمی، استفاده از تکنولوژی
K عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی، مشارکت دولتی، 

استفاده از تکنولوژی
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مشارکت  بخشی،  درون  همکاری  اجتماعی،  عدالت   L
دولتی، استفاده از تکنولوژی

141 اصلی ترین محور اجرای برنامه پزشک خانواده 

کدام است؟
H سنجش میزان رضایت گیرندگان خدمت

J مکانیسم پرداخت و فرآیند پایش عملکرد پزشک
K سطح بندی خدمات
L تعیین مسیر ارجاع 

بیمه  برنامه  اجرای  استراتژی  مناسب ترین  142 

روستایی در قالب نظام ارجاع ............... است.
H برنامه پزشک خانواده

J برنامه بیمه همگانی خدمات سالمت
K بیمه رایگان روستاییان

L تقویت نظام ارجاع
143 در برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی 

فعال وظیفه تأمین خدمات پزشکی، مامایی، دارویی، 
آزمایشگاهی و رادیولوژی به عهده ............... است.

J مرکز بهداشت شهرستان H بیمارستان شهری 
L مرکز بهداشتی درمانی K دانشگاه علوم پزشکی 

144 با تکیه بر کدام اصل تمامی مناطق روستایی کشور 

در قالب طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان قرار 
می گیرند؟

H سطح بندی خدمات
J کاهش پرداخت مستقیم از جیب

K عدالت در ارائه خدمات
L گسترش پوشش خدمات

145 کدام یک از اهداف سطح بندی خدمات نمی باشد؟

H ارتقاء کیفیت خدمات
J افزایش سرعت ارائه خدمات
K افزایش دسترسی به خدمات

L افزایش مقبولیت ارائه خدمات
مشغول  خانواده  پزشک  به عنوان  که  پزشکانی  146 

خدمت هستند اجازه ی فعالیت در بخش خصوصی را 
...............

H در ساعات غیر اداری دارند
J نخواهند داشت ولی مجوز مطب آنها نباید ابطال گردد

K با تعهد با انجام رسالت کامل خود دارند
L نخواهند داشت و مجوز مطب آنها باطل می گردد

147 اصلی ترین محور اجرای برنامه ی پزشک خانواده 

............... می باشد.
H سنجش میزان رضایت گیرندگان خدمات

J مکانیسم پرداخت و فرآیند پایش عملکرد پزشک خانواده
)PHC( ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه K

L ارائه خدمات سالمت به جمعیت تحت پوشش
148 کدام گزینه جزو مهم ترین اصول مراحل اجرای 

برنامه ی پزشک خانواده نمی باشد؟
J همکاری بین بخشی  H عدالت اجتماعی 

L مشارکت مردمی K نظارت 
149 هرم گالبی شکل، هرم سنی چه جمعیتی را نشان 

می دهد؟
H هرم سنی جمعیت جوان

J هرم سنی جمعیت سالخورده
K هرم سنی جمعیت شیرخواران

L هرم سنی جمعیت بینابین
150 ساده ترین و بهترین شاخص سطح مرگ ومیر و 

مقایسه آن بین جمعیت های مختلف کدام است؟
H میزان مرگ ومیر خام

J میزان مرگ ومیر کودکان زیر یکسال
K امید زندگی بدو تولد

L میزان مرگ ومیر کودکان
151 استفاده درازمدت از کدام یک از انواع قرص های 

خوراکی جلوگیری از حاملگی، تا 80 % احتمال ابتال به 
سرطان رحم را کم می کند؟

H قرص های تری فازیک
J قرص های ترکیبی

K قرص های خوراکی دوران شیردهی
L الینسترنول

152 علت انتخاب این شاخص به عنوان »نمایه توسعه«، 

تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا 
افزایش آن است.

MMR J  CMR H
 NRR L  IMR K
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153 در کدام مرحله از انتقال جمعیت، میزان مرگ ومیر 

به تدریج رو به کاهش می گذارد ولی میزان موالید باالست؟
H مرحله رشد ثابت جمعیت

J مرحله افزایش بعدی جمعیت
K مرحله افزایش اولیه جمعیت

L مرحله پایان بسط و توسعه جمعیتی 
سومین مرحله انتقال جمعیتی کدام است؟ 154

H مرحله ثبات و سکون مجدد
J مرحله آغاز و بسط توسعه جمعیتی

K مرحله سقوط جمعیتی
L مرحله پایان بسط و توسعه جمعیتی

انتقال جمعیتی، کدام گزینه  مراحل  به  توجه  با  155 

مرحله چهارم را نشان می دهد؟
H پایان بسط و توسعه جمعیتی

J ثبات و سکون جمعیتی
K ثبات و سکون مجدد

L سقوط جمعیتی
156 وجود چه ترکیباتی در قرص های خوراکی ترکیبی 

پستان ها«،  »حساسیت  موجب  ترتیب  به   ،)HD,LD(
»افزایش اشتها« و »تغلیظ و چسبناک کردن ترشحات 

دهانه رحم« می شوند؟
H استروژن- استروژن- پروژسترون
J پروژسترون- استروژن- استروژن

K استروژن- پروژسترون- پروژسترون
L پروژسترون- استروژن- پروژسترون 

سطح  شناخت  شاخص  بهترین  و  ساده ترین  157 

مرگ ومیر و مقایسه آن بین جمعیت های مختلف کدام 
است؟

H امید به زندگی در بدو تولد
J میزان مرگ ومیر کودکان کمتر از یک سال
K میزان مرگ ومیر کودکان کمتر از پنج سال

L میزان مرگ ومیر عمومی
158 در کدام مرحله از انتقال جمعیتی رشد جمعیت 

ناچیز است؟
J اول و دوم H اول و چهارم 

L سوم و چهارم K دوم و سوم 

ساده ترین و بهترین شاخص شناخت مرگ ومیر و  159

مقایسه آن بین جمعیت های مختلف کدام است؟
 )CDR( میزان مرگ ومیر عمومی یا خام H

)ASDR( میزان مرگ ومیر ویژه سنی J
)MMR( میزان مرگ ومیر زنان باردار K

 )Life Expectancy( امید به زندگی بدو تولد L
شرایط  به  متکی  زیر  شاخص های  از  کدام یک  160 

»بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی« یک کشور است؟
H میزان مرگ ومیر مادران

J میزان مرگ ومیر کودکان
K امید به زندگی در بدو تولد

L میزان تدارک خدمات بهداشتی
161 این شاخص برای سیاست گذاران بهداشتی در 

تعیین مشکالت بهداشتی با باالترین اولویت ها سودمند 
است؟

H میزان مرگ ومیر کودکان زیر یکسال
J میزان مرگ ومیر زنان باردار

K میزان مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال
L میزان مرگ ومیر ویژه سنی

162 »تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزار 

زن هر یک از گروهای سنی که معموالً با فاصله های 5 
ساله تعریف می شود در یک سال معین« چه نام دارد؟

ASFR J  GMFR H
GFR L  TFR K

و  توسعه  شاخص  یک  به عنوان  شاخص  این  163 

وسیله سنجش سطح بهداشت در یک جامعه شناخته 
می شود.

MMR J  CMR H
ASDR L  IMR K

164 در کدام مرحله از انتقال جمعیت، میزان مرگ ومیر 

موالید  میزان  ولی  می گذارد  کاهش  به  رو  به تدریج 
باالست؟

H مرحله رشد ثابت جمعیت
J مرحله ی افزایش بعدی جمعیت

K مرحله افزایش اولیه جمعیت
L مرحله ی پایان بسط و توسعه جمعیتی
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مراقبت های  عرضه  نظام های  از  کدام یک  در  165 

بر  بیشتر  پزشکی  خدمات  عرضه  درمانی  بهداشتی 
مبنای تقاضا است تا در جهت رفع نیازها ؟

J شیوه بیمه بهداشتی H شیوه مختلط 
L اشکال بینابینی K طب ملی 

166 کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟

H طب ملی، خاص کشورهای سوسیالیست بوده و به توان 
دولت و مردم در ایجاد تشکیالت مناسب بستگی ندارد.

J در انگلیس باوجود طب ملی هنوز خصوصیاتی از سیستم 
بخش بندی مشاهده می شود.

K در روش بیمه بهداشتی نظام های عرضه مراقبت های 
بهداشتی، هماهنگی الزم بین مراقبت های بهداشتی عمومی 

و مراقبت های درمانی وجود ندارد.
L مراقبت های درمانی فعال، همان رابطه سنتی بیمار و 

پزشک می باشد.
167 گزاره ذیل مربوط به کدام یک از انواع نظام های 

بهداشتی درمانی می باشد؟
»انتقال مراکز فعالیت در حد بخش ها، هرکدام از بخش ها 
واحدی است مرکب از 3 تا 6 هزار نفر جمعیت که هرکدام 
در منطقه جغرافیایی معینی به سر می برند و به عنوان یک 
واحد بنیادی خدمات بهداشتی ملی محسوب می گردند. 
کار هریک از این بخش ها عالوه بر تشخیص و درمان، 
مسئولیت آموزش و جلب همکاری مردم و پیشگیری نیز 
می باشد. به این روش اصطالحاً بخش بندی می گویند که 

کوباییان آن را ترویج داده اند«
J نظام تعاون همگانی H نظام طب ملی 

L نظام بیمه ملی K نظام طب خصوصی 
مراقبت های  عرضه  شیوه های  از  کدام یک  در  168 

بهداشتی درمانی، همه هزینه های بهداشتی درمانی از محل 
درآمدهای عمومی و توسط دولت تأمین شده و می تواند 

همه جمعیت را تحت پوشش کامل قرار دهد؟
J روش بیمه بهداشتی H شیوه خدمات بهداشت ملی 

L معاونت عمومی K شیوه مختلط 
مراقبت های  عرضه  نظام های  از  کدام یک  در  169 

نزد  بیمار  سنتی  رابطه  جهان،  در  درمانی  بهداشتی 
پزشک از بین رفته و به جای آن رابطه متقابل ایجاد 

شده است؟
J شیوه بیمه بهداشتی H اشکال بینابین 

L شیوه خدمات بهداشت ملی K شیوه مختلط 

170 کدام یک از موارد زیر از شیوه های کلی نظام های 

در  بیشتر  درمانی،  بهداشتی  مراقبت های  عرضه 
کشورهای در حال توسعه می باشد؟

J روش بیمه بهداشتی H شیوه مختلط 
L تعاون همگانی K بهداشت ملی 

بینابینی  نمونه  دارای  زیر  کشورهای  از  کدام یک  171 

نظام های عرضه مراقبت های بهداشتی درمانی می باشد؟
J انگلستان H آمریکا 

L نروژ K آلمان 
از نظام های عرضه مراقبت های  172 در کدام روش 

مراقبت های  بین  الزم  هماهنگی  درمانی،  بهداشتی 
بهداشتی عمومی و مراقبت های درمانی وجود ندارد؟

J روش خدمات بهداشت ملی  H روش بیمه بهداشتی 
L روش معاونت عمومی K روش مختلط 

173 در کدام یک از انواع نظام های سالمت دولت از طریق 

تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی و نرخ ویزیت پزشکان 
و همچنین دریافت مالیات از درآمد، توانسته است بخش 

خصوصی را تا حدودی مهار کند؟
J نظام تعاون همگانی H نظام طب ملی 

L نظام بیمه ملی K نظام طب خصوصی 
قید  به اشتباه  زیر  بیماری های  از  کدام یک  ناقل  174 

گردیده است؟
H پشه آنوفل ناقل بیماری ماالریا

J سیمولیوم ناقل عامل بیماری کوری
K پشه خاکی ها عامل بیماری سالک

L مگس تسه تسه ناقل عامل بیماری تب کنگو
175 در حشره شناسی پزشکی جهت تعیین تمایالت 

برون خواری حشرات از چه روشی استفاده می شود؟
J هند کچ H تله چسبان 

L شلترپیت K توتال کچ 
176 کدام روش در سید پشه خاکی در بیماری لیشمانیا 

استفاده می شود؟
J شلترپیت H توتال کچ 
L هندکچ K تله چسبان 


