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 اقتصاد بهداشت

 هاي زیر برخوردار است؟هاي الهی از کدام ویژگیسالمت به عنوان یکی از ارزشمندترین موهبت ـ 1
 اي ندارد.است و جنبه سرمایهیک منبع مصرفی سالمت  )الف
 اي است و جنبه مصرفی ندارد.منبع سرمایه سالمت یک )ب
 مطلوبیت و رفاه اجتماعی است.از جنس سالمت منبع نیست و  )ج
 اي دارد.سرمایه مصرفی و هم جنبه هم جنبهی است که سالمت منبع )د

هاي پرداخت ثابت یر به نظامهاي پرداخت متغهاي پرداخت به ترتیب از نظامهاي زیر، نظامدر کدامیک از گزینه ـ 2
 اند؟شده بیان
 کارمزد ـ روزانه ـ موردي ـ سرانه )الف
 ـ موردي ـ روزانه ـ سرانه دکارمز )ب
 سرانه ـ موردي ـ روزانه ـ کارمزد )ج
 موردي ـ روزانه ـ کارمزد ـ سرانه )د

باشد. ، تمایل به پرداخت میپیامدها گذاريو ارزش گیريهاي اندازهیکی از روشدر مطالعات ارزیابی اقتصادي  ـ 3
 شود؟زیر استفاده می از کدام روشمعموال براي تخمین تمایل به پرداخت 

 Contingent Valuation الف)
 Standard Gamble ب)
 Time Trade Off ج)
 Rating Scale د)

 باشد و پیامدهاي آن چیست؟مشکلی میاصل لمونز در بازار بیمه به دلیل چه  ـ 4
 هامخاطرات اخالقی ـ افزایش هزینه )الف
 انتخاب نامناسب ـ عدم تشکیل بازار بیمه )ب
 نامتناسب هاانتخاب نامناسب ـ حق بیمه )ج
 ـ اطالعات ناقص یمخاطرات اخالق )د

 مورد تقاضا براي سالمت و خدمات سالمت درست است؟یات و فرضیات موجود، کدام گزینه در ببر اساس تجر ـ 5
 شود.افزایش سن معموالً موجب افزایش تقاضا براي خدمات پیشگیري می )الف
 شود.افزایش تحصیالت معموالً موجب کارایی بیشتر در استفاده از خدمات سالمت می )ب
 افزایش درآمد تاثیري بر تقاضا براي سالمت و خدمات سالمت ندارد. )ج
 .شودیري میگافزایش تحصیالت، معموال موجب کاهش تقاضا براي خدمات پیش )د

 رنسبت به مصرف سیگاپذیري تولید سالمت است و کشش 0,4- پذیري تقاضا براي سیگارفرض کنید، کشش ـ 6
یابد می آن چقدر کاهشترتیب مصرف  فروشی سیگار اضافه شود بهدرصد مالیات بر خورده 20است. اگر  0,05-

 یابد؟ن چقدر افزایش میو سالمت حاصل از آ
 یابد.درصد افزایش می 0,4یابد و سالمت درصد کاهش می 8مصرف سیگار  )الف
 یابد.درصد افزایش می 4یابد و سالمت درصد کاهش می 8 سیگارمصرف  )ب
 یابد.یدرصد افزایش م 0,4یابد و سالمت درصد کاهش می 0,8 سیگارمصرف  )ج
 یابد.درصد افزایش می 0,04یابد و سالمت درصد کاهش می 0,8 سیگارمصرف  )د
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 تر است؟حاد، مناسب هايبیماري هايسازي تحلیل تصمیم براي فناوريهاي زیر در مدلکدامیک از مدل ـ 7
 مدل مارکوف )الف
 کارلوسازي مونتمدل شبیه )ب
 گیريدرخت تصمیم )ج
 پذیرمدل برگشت )د

 کمترهاي غیرمستقیم را هاي زیر، هزینههاي غیرمستقیم بیماري، کدامیک از روشگیري هزینهدر اندازه ـ 8
 کند؟برآورد می

 Human Capital Approach الف)
 Friction Cost Method ب)
 Activity Based Costing ج)
 Discrete Choice Method د)

 کدام عبارت درست است؟ ـ 9
 است. (Flow)یک متغیر جریان  هاي سالمتیاست و مراقبت (Stock)سالمتی یک متغیر ذخیره  )الف
 است. (Flow)جریان  است و سالمتی یک متغیر (Stock) ذخیره هاي سالمتی، یک متغیرمراقبت )ب
 هستند. (Stock)خیره هاي سالمتی هر دو متغیر ذسالمتی و مراقبت )ج
 هستند. (Flow)هاي سالمتی هر دو متغیر جریان سالمتی و مراقبت )د

سال باشد، حال در این  80باشد و امید به زندگی  0,02پذیري سالمت نسبت به درآمد اگر در یک جامعه، کشش ـ 10
م امید به زندگی دالر برسانیم، انتظار داری 44000دالر به  40000جامعه، متوسط درآمد سرانه سالیانه افراد را از 

 شود؟ قدر اضافهچ
 ماه 4حدود  )د ماه 3حدود  )ج ماه 2حدود  )ب ماه 1حدود  )الف

هاي باالي درآمد باشد، آنگاه با هاي پایین درآمدي کمتر از دهکاگر کشش قیمتی تقاضا براي سیگار در دهک ـ 11
 هاي مختلف درآمدي چگونه تغییر خواهد کرد؟سطح مالیات بر سیگار، بار مالیاتی در دهک افزایش

 یابد.هاي باالي درآمدي افزایش میهاي پایین درآمدي، بیشتر از دهکبار مالیاتی دهک )الف
 یابد.هاي پایین درآمدي افزایش میهاي باالي درآمدي، بیشتر از دهکبار مالیاتی دهک )ب
 یابد.هاي پایین درآمدي افزایش میهاي باالي درآمدي به اندازه دهکمالیاتی دهکبار  )ج
 یابد.هاي پایین درآمدي کاهش میهاي باالي درآمدي به اندازه دهکبار مالیاتی دهک )د

 اطالعات هزینه نهایی دارند؟هاي زیر براي محاسبه و سنجش قدرت انحصاري، نیاز به دانستن کدامیک از شاخص ـ 12
 شاخص هرشمن هرفیندال )الف
 شاخص لرنر )ب
 بنگاه برتر nشاخص  )ج
 شاخص تمرکز )د

 باشد؟هاي ثابت از قبل تعیین شده، چقدر میها در قالب نرخبا وجود رقابت معیار، میزان پرداخت به بیمارستان ـ 13
 بیمارستانمعادل هزینه نهایی هر  )الف
 معادل هزینه متوسط هر بیمارستان )ب
 هاي موجود در بازارمیانگین هزینه نهایی سایر بیمارستان )ج
 هاي موجود در بازارر بیمارستانمیانگین هزینه متوسط سای )د
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ه ایجاد کند که منجر به هایی را در جامعانتقال ثروت از یک گروه به گروه دیگر، ممکن است ضدانگیزش«جمله  ـ 14
 مربوط به کدام اصل زیر است؟ »هاي مولد شوندکاهش فعالیت

 خبرياصل نقاب بی )الف
 اصل پیشنهاد حلقه منصفانه )ب
 گراییاصل رفاه )ج
 اصل سطل سوراخ اوکان )د

محاسبه کارایی بنگاه فقط در حالت یک در کدام روش برآورد کارایی با تخمین توابع تولید و هزینه قادر به  ـ 15
 برون داد و چند نهاده هستیم؟

 هاتحلیل فراگیر داده الف)
 مرزي تصادفی ب)
 پابن السو )ج
 هانسبت د)

 گردد؟در تعیین خط فقر، بعد تعدیلی خانوار از کدام روش محاسبه می ـ 16
 بعد خانوار 0,96توان  )الف
 hsizeq/ehFood )ب
 بعد خانوار 0,56توان  )ج
 hsizeq/ehoodf=hoodfEq )د

 گردد؟سالمت، سهم بیمه بر اساس ریسک تعیین می نظام در کدام روش تامین مالی در ـ 17
 بیمه اختیاري گروهی الف)
 بیمه خصوصی فردي ب)
 بیمه اجتماعی ج)
 مالیات اختصاصی د)

هاي داراي درآمد یکسان و در بین کدامیک از گروه عدالتیبیکدام نوع هاي مستقیم از جیب، در پرداخت ـ 18
 ؟ودایجاد ش تواند به علت تغییرات فردي در بروز بیماري و ترجیحات استفاده از خدمات مراقبت سالمتمی

 افراد ـ عمودي د) پزشکان ـ افقی ج) پزشکانـ  عمودي ب) افراد ـ افقی الف)

 هاي اقتصادي اعتیاد به سیگار کدامیک صحیح است؟در تحلیل ـ 19
 .کنندیل میزتر است که آینده را کمتر تناعتیاد براي افرادي محتمل الف)
 .کنندتر است که آینده را بیشتر تنزیل میاعتیاد براي افرادي محتمل ب)
 .دهدمی کاهش را مصرف به تمایل گذشته، در سیگار اعتیادآور کاالي بیشتر مصرف )ج
 .تر استشوند اعتیاد محتملزمانی که اثرات مصرف گذشته با سرعت بیشتري کم ارزش می د)

 ؟باشدمیصنعت مراقبت سالمت رقابتی یک هاي کدامیک از ویژگی ـ 20
 گذاري بر اساس متوسط هزینهقیمت الف)
 اییاساس هزینه نه گذاري برقیمت ب)
 کششتقاضاي صنعت بی ج)
 کششتقاضاي افراد بی د)
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 در حالتی که چسبندگی قیمت وجود دارد، کدام جمله درست است؟ ـ 21
 شود.تر و سیاست انقباضی، سبب کاهش شدیدتر در سطح قیمت میباکشش منحنی عرضه کل )الف
 شود.تر در سطح قیمت میکاهش مالیمتر و سیاست انقباضی، سبب منحنی عرضه کل باکشش )ب
 شود.تر در سطح قیمت میتر و سیاست انقباضی، سبب کاهش مالیمکششمنحنی عرضه کل کم )ج
 شود.تر و سیاست انقباضی، سبب کاهش شدیدتر در سطح قیمت میکششمنحنی عرضه کل کم )د

 باشد؟ (Stag Flation)تواند علت تورم رکودي کدامیک از موارد زیر می ـ 22
 هاي دولتافزایش هزینه )الف
 افزایش عرضه پول )ب
 افزایش مصرف خصوصی )ج
 هاي تولیدافزایش قیمت نهاده )د

به اگر امکان تولید چند محصول با یکدیگر وجود داشته باشد و هزینه تولید مشترك از هزینه تولید هرکدام  ـ 23
 اي هستیم؟تر شود، مواجه با چه پدیدهتنهایی پایین

 هاي رفتاريصرفه د) هاي دامنهصرفه ج) هاي اندازهصرفه ب) هاي مقیاسصرفه الف)

 شود؟هایی مشخص میتفاوت درآمد ملی از تولید ناخالص ملی با چه مولفه ـ 24
 تولیدارزش افزوده و پرداختی به عوامل  )الف
 ايارزش مضاعف و جریان هزینه )ب
 استهالك و مالیات غیرمستقیم )ج
 مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم )د

 محور عمودي) Yمحور افقی و  Xدرست است؟ ( (P.C.C)کدامیک در مورد منحنی قیمت مصرف  ـ 25
 مثبت است. Yو  Xمتقاطع بین قیمتی  باکشش و کشش Xنزولی باشد، کاالي  P.C.Cاگر  )الف
 است. نفیم Yو  Xقیمتی متقاطع بین  کشش و کششبی Xنزولی باشد، کاالي  P.C.Cاگر  )ب
 است. منفی Yو  Xقیمتی متقاطع بین  کشش و کششبا Xصعودي باشد، کاالي  P.C.Cاگر  )ج
 مثبت است. Yو  Xقیمتی بین  کشش و کششبی Xصعودي باشد، کاالي  P.C.Cاگر  )د

 ثروت است.) Wپرت مقدار ثابتی است؟ (-ارو قگریزي مطلدر کدامیک از توابع مطلوبیت زیر، شاخص ریسک ـ 26
 =aw-u د) =awe-u ج) u=lnW ب) u=ln(W+α) الف)

 کدام گزینه، مطابق تعریف زیر است؟ ـ 27
 ببینیم چقدر باید مصرف کننده را جبران کنیم تا وضعیتخواهیم فتاده اما میهنوز تغییر اتفاق نی«

 »ش مانند زمانی باشد که تغییر اتفاق افتادهامطلوبیت
 (CV)تغییرات جبرانی  )الف
 (EV)تغییرات معادل  )ب
 (La)السپیرز  )ج
 (Pa)پاشه  )د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  مجموعه مدیریت و اقتصادرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 5صفحه  
 

 باشد؟نگاه رقابتی، کدامیک میبمنحنی عرضه بلندمدت  ـ 28
 قرار دارد. LMCکه باالتر از حداقل  LACقسمت صعودي  )الف
 قرار دارد. LACکه باالتر از حداقل  LMCقسمت صعودي  )ب
 صورت یک خط افقی است.به LACدر حداقل  )ج
 صورت یک خط افقی است.به LMCدر حداقل  )د

تند، کدامیک از موارد زیر موجب افزایش مقدار با این فرض که عرضه و تقاضاي بیمه در ابتدا در تعادل هس ـ 29
 شود؟بیمه خریداري شده می

 افزایش ثروت )الف
 افزایش حق بیمه )ب
 شدنهاي بیمهافزایش هزینه )ج
 هاي انتظاريافزایش خسارت )د

 کند؟(سهم پرداختی بیمار) کدام اثر را ایجاد می افزایش فرانشیز درصدي ـ 30
 .دهدکشش تقاضاي خدمات سالمت را افزایش می الف)
 .دهدکشش تقاضاي خدمات سالمت را کاهش می ب)
 .کندمنحنی تقاضاي خدمات سالمت را به طور موازي به راست منتقل می ج)
 .کندمنحنی تقاضاي خدمات سالمت را به طور موازي به چپ منتقل می د)

ها را افزایش دهد، کدام گزینه تواند قیمتاعتباري، افزایش در تعداد ارائه دهندگان میدر مورد کاالهاي  ـ 31
 بهترین توجیه براي آن است؟

 شود.منحنی عرضه به راست منتقل می الف)
 یابد.دسترس افزایش می سرانه اطالعات در ب)
 یابد.قدرت انحصاري کاهش می ج)
 .یابدکشش منحنی تقاضاي بنگاه کاهش می د)

2اي براي خدمات سالمت به شکل کنندهتابع مطلوبیت کل مصرف ـ 32 3u 100x x= بودن باشد. اصل نزولیمی −
 شود؟اي آغاز میمطلوبیت نهایی از چه نقطه

100 ب) 0 )الف
3

100 ج) 
6

200 د) 
6

 

) به سمت MEI( گذاريدر مدل ذخیره سالمت گراسمن، کدام مورد موجب انتقال منحنی کارایی نهایی سرمایه ـ 33
 شود؟پایین می

 افزایش نرخ دستمزد الف)
 افزایش سطح آموزش ب)
 کاهش طول عمر انتظاري ج)
 کاهش نرخ بهره د)

 هاي سري زمانی چندمتغیره است؟هاي زیر، جزو مدلکدامیک از مدل ـ 34
 MA د) VAR ج) ARMA ب) ARIMA الف)
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 رگرسیون، کدام است؟ زمون اختالف دوآهاي معمول براي یکی از روش ـ 35
 آزمون تسلسل )د وآزمون چا )ج آزمون رمزي )ب آزمون جی )الف

 منظور از نااریبی در تخمین چیست؟ ـ 36
 امید ریاضی آماره، برابر با صفر باشد. )الف
 امید ریاضی آماره، برابر با پارامتر باشد. )ب
 امید ریاضی پارامتر، برابر با آماده باشد. )ج
 مید ریاضی پارامتر، برابر با صفر باشد.ا )د

 برآورد است؟ قابل OLSکدامیک از معادالت زیر به روش  ـ 37

1 الف) 2i i iy X u=β + β + 

t2X ب)
1i iy e u−β= β + 

2 ج)
1i i iy X uβ= β 

2 د) 2
1 2i i iy X u=β +β + 

درصد  10باشد، اثر همزمان  0,3+باشد و کشش درآمدي  0,5-اگر کشش قیمتی تقاضاي خدمات سالمت  ـ 38

 ها و درآمد بر روي مخارج کل سالمت چه خواهد بود؟افزایش در قیمت
 درصد افزایش 8 )الف
 درصد کاهش 8 )ب
 درصد افزایش 2 )ج
 درصد کاهش 2 )د

 شود؟به چه صورت محاسبه می (Goodness Of Fit)معیار خوبی برازش  ـ 39

ESS الف)
TSS

TSS ب) 
RSS

TSS ج) 
ESS

RSS د) 
TSS

 

 کند؟را بهتر بیان می (Crowding Out)رانی کدام عبارت زیر، معنی و مفهوم اثر جایگزینی یا برون ـ 40
 شود.دنبال آن، افزایش نرخ بهره میگذاري و بهسبب افزایش سرمایهسیاست مالی انبساطی،  )الف
 شود.دنبال آن، افزایش نرخ بهره میگذاري و بهسیاست مالی انبساطی، سبب کاهش سرمایه )ب
 شود.گذاري میدنبال آن، کاهش سرمایهسیاست مالی انبساطی، سبب افزایش نرخ بهره و به )ج
 شود.گذاري میدنبال آن، افزایش سرمایهب کاهش نرخ بهره و بهسیاست مالی انبساطی، سب )د

 

 یریتسازمان و مد

با کدام مفهوم زیر » بازدهی گروه به عنوان یک مجموعه نباید از مجموع بازدهی افراد گروه کمتر شود«این که  ـ 41

 همخوانی دارد؟
 پذیرينقصان )د همگنی )ج وريبهره )ب سینرژي )الف

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  مجموعه مدیریت و اقتصادرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 7صفحه  
 

هاي زیر در تنظیم استراتژي نقش ریزي استراتژیک برایسون، کدامیک از گزینهدر مدل تفصیلی برنامه ـ 42
 تري دارد؟مهم
 فشارهاي سیاسی بر سازمان )الف
 توصیف سازمان در آینده )ب
 صالحیت و توانمندي نیروي انسانی )ج
 شدهنتایج اقدامات انجام )د

ها شود، شرکت خدماتی در کدامیک از مراحل زمانی که نیروي کار تبدیل به منبعی موثر در پیروي از رویه ـ 43
 شدن است؟رقابتی

 ارائه خدمات در کالس جهانی )الف
 داشتنشایستگی اختصاصی  )ب
 مهارت داشتن )ج
 دردسترس بودن براي خدمات )د

اي از شرکت در زمینه خدمات اینترنتی به مشتریان خود، امکان سفارش محصول یا طیف گستردهزمانی که  ـ 44
رکت توانند مطالبی را که توسط طرفداران شدهد و بازدیدکنندگان میخدمات جانبی محصول مورد نظر را می

 تهیه شده مطالعه نمایند، کدام بازار تحقق یافته است؟
 سفارشی )د هانبو )ج گسترده )ب بسته )الف

 هاي نظري سازمان قابل انطباق است؟استعاره فرهنگ با کدامیک از دیدگاه ـ 45
 فرانوگرا )د نمادین )ج نوگرا )ب کالسیک )الف

 استفاده از کدام نوع راهبرد انطباقی براي هر نوع محیط و موقعیت مقتضی مناسب است؟ ـ 46
 گريتحلیل )د تدافعی )ج پیشروي )ب واکنشی )الف

 گیرد؟در مرحله بلوغ از چرخه حیات محصول، کدامیک از راهبردهاي اساسی زیر مورد استفاده قرار می ـ 47
 نشینیعقب )د نفوذ )ج پیشروي )ب دفاع )الف

 است؟» بودنور بودن و خالق تشویق کارکنان به جس«کدام ویژگی فرهنگی به مفهوم  ـ 48
 بودنتوجه  کانون )الف
 تحمل تعارض )ب
 مشخصات عضو )ج
 تحمل ابهام )د

 گیري فردي اثربخشی بیشتري دارد؟در چه مواقعی تصمیم ـ 49
 ترگیري دقیقنیاز به تصمیم )الف
 ترعیسر يریگمیبه تصم ازین ب)
 ترگیري خالقانهنیاز به تصمیم )ج
 گیري با پذیرش باالترنیاز به تصمیم )د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  مجموعه مدیریت و اقتصادرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 8صفحه  
 

بر اساس نتایج مطالعه لوتانز و همکاران، مدیران میانی بیشترین و کمترین زمان خود را به ترتیب به کدام  ـ 50
 دهند؟فعالیت زیر اختصاص می

 سازيارتباطات ـ شبکه )الف
 سازي ـ مدیریت منابع انسانیشبکه )ب
 سازيمدیریت سنتی ـ شبکه )ج
 ارتباطات ـ مدیریت سنتی )د

 جزء کدام نقش مدیریتی است؟» هاي مربوط به کارکناناجراي واقعی همه فعالیت«بر طبق الگوي مینتزبرگ  ـ 51
 فردي ـ رهبرمیان )الف
 فردي ـ رابطمیان )ب
 کننده مسالهگیري ـ حلتصمیم )ج
 کنندهمذاکرهگیري ـ تصمیم )د

 ترتیب صحیح است؟به» پذیري اجتماعیانطباق«و » مسئولیت اجتماعی«هاي کدام گزینه زیر درباره تفاوت ـ 52
 گیري درازمدتمدت ـ چارچوب تصمیمگیري کوتاهچارچوب تصمیم )الف
 ها ـ تاکید بر تعهدتاکید بر واکنش )ب
 ابزارهاتمرکز بر مقاصد ـ تمرکز بر  )ج
 گرایی ـ مالحظات عمده اخالقیمالحظات عمده عمل )د

 شود؟بندي میخدمات آموزشی جزو کدام دسته از فرایندهاي خدماتی، طبقه ـ 53
 اطالعات )د اشخاص )ج دارایی )ب یمحرك روان الف)

ت کیفی خدمات نسبت به سایر رویکردها، اطالعات سازي کدامیک از رویکردهاي سامانه اطالعاپیاده ـ 54
 کند؟تري را درباره مسایل و مشکالت خدماتی ارایه میعمیق

 بررسی معامالتی )الف
 خرید پنهانی )ب
 هاي گروهی متمرکزمصاحبه )ج
 هاي میدانی کارکنانگزارش )د

 شود؟کنونی و ایجاد پیوندهاي بلندمدت انجام میهاي کدامیک از موارد زیر با هدف جذب مشتري ـ 55
 بازاریابی رابطه )الف
 بندي بازاربخش )ب
 تهیه پرتفوي بازار )ج
 تعیین بازار هدف )د

 کند؟کدامیک از خدمات زیر براي مشتري فایده اضافه بیشتري ایجاد می ـ 56
 ارایه اطالعات )الف
 دریافت سفارش )ب
 صورتحسابصدور  )ج
 محافظت و نگهداري )د
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 انگیزش است؟» هاي فراینديدیدگاه«کدام نظریه جزو  ـ 57
 سلسله مراتب نیازهاي آلدرفر )الف
 هدف گزارش الك )ب
 انگیزش هرزبرگ )ج
 اکتسابی مک کله لند )د

 مدیریت است؟کننده در کار هاي تسهیلکدام گزینه جزء فعالیت ـ 58
 رهبري )د مدیریت کیفیت )ج تدوین استراتژي )ب طراحی )الف

هاي شرایط موجود و مشکالتی را که باید حل شوند، پیدا کرده و سپس اجازه کدام سبک رهبري محدودیت ـ 59
 ها تصمیم بگیرند؟کنندگان درباره آندهد که شرکتمی
 ايمشاوره )د يولنگار ج) ساالريمردم )ب مشارکتی )الف

تر و سطح همکاري خود را ها تمایل دارند سطح همکاري دیگران را پایینطبق کدام نظریه، کارکنان در سازمان ـ 60
 دهد بیان نمایند؟باالتر از آنچه رخ می

 تعارض )د خودخدمتی )ج وابستگی متقابل )ب عمل متقابل )الف

 طبق نظریه الولر، کدام گزینه در مورد ارتباط بین دستمزد و رضایت شغلی کارکنان، صحیح است؟ ـ 61
 دستمزد و رضایت شغلی همواره داراي رابطه خطی مستقیم هستند. )الف
 تواند از نارضایتی شغلی جلوگیري نماید.دستمزد مناسب می )ب
 شود.دستمزد مناسب الزاما موجب رضایت شغلی می )ج
 دستمزد و رضایت شغلی ارتباطی با هم ندارند. )د

 گذاري سالمت، بررسی کدام مورد است؟گري در اجراي مداخالت سیاستهاي غربالاولین مرحله از آزمون ـ 62
 Political Feasibility الف)
 Political Controllability ب)
 Screening Test ج)
 Implementability د)

 تواند ارزشمندتر باشد؟هاي مراقبت سالمت در چه صورتی میمقایسه عملکرد سازمان ـ 63
 .ها نوآور باشندسازمان )الف
 .ها پویا باشندسازمان )ب
 .پارامترهاي ویژه مبنا باشند )ج
 .ماهیت ارایه خدمات متفاوت باشند )د

 گیرند؟می از لحاظ شمول جزو کدام دسته از قوانین و مقررات قرار میهاي انتظانامهآیین ـ 64
 همه شهروندان )الف
 بخش وسیعی از جامعه )ب
 شغل و حرفه خاص )ج
 افرادي معیّن )د
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 هاي مراقبت سالمت، کدام است؟ترین انگیزه براي بهبود کارایی سازمانمهم ـ 65
 انسانیتداوم فعالیت نیروي  )الف
 دهندگان خدمات سالمتهئهماهنگی بین ارا )ب
 تداوم استفاده از تکنولوژي جدید )ج
 هاي سالمتتداوم مراقبت )د

 ترین تعریف براي ممیزي در بیمارستان است؟کدام گزینه زیر مناسب ـ 66
هـا بـر اسـاس همـاهنگی بـین یـا دولتهاي ادواري بـر مبنـاي اسـتانداردها توسـط بخـش خصوصـی انجام بازرسـی )الف

 کنندگان و اجراکنندگان استانداردهاتدوین
 ارزیابی تولید خدمات بیمارستانی در جهت بهبود خدمات و رضایت بیماران )ب
 ايارزیابی عملکرد یک بیمارستان توسط اعضاي گروه تخصصی همان بیمارستان به صورت دوره )ج
بنـدي آن ه مجـوز فعالیـت و درجهئـها جهت نظارت بر رعایت اسـتانداردها و ارادولتنوعی ارزیابی خارجی که توسط  )د

 شودانجام می

 باشد؟جزو کدام فاز بازاریابی می» هاي مقدماتی براي مداخالتبیان دیدگاه« ـ 67
 تحلیل مشتري )د طراحی مداخالت )ج تدوین استراتژي )ب ریزي مقدماتیبرنامه )الف

 هاي سالمت، کدام گزینه است؟در برنامه» ايریزي مداخلهبرنامه«اولین گام در مدل  ـ 68
 ارزشیابی نیازهاي مشتري )الف
 تدوین نتایج مطلوب حاصل از مداخله )ب
 کسب دانش نسبت به مشتري )ج
 طراحی مداخله )د

 تر است؟ریزي و مدیریت مبتنی بر شواهد در نظام سالمت ضروريبرنامهکدامیک از موارد زیر در زمینه  ـ 69
 نرخ رشد جمعیت )الف
 هاي باالدستیدسترسی به سیاست )ب
 اطالع از تجربه کشورهاي دیگر )ج
 هاي بهنگام و صحیح در زمینه ورود به بازار کار سالمتداده )د

 ریزي شده است؟ز اصول زیر پایهفلسفه کایزن بر مبناي کدامیک ا ـ 70
 بهبود مستمر در شیوه زندگی اعم از کاري، اجتماعی و خانوادگی )الف
 کیفیت نگهداري وسایل و تجهیزات به طور متمرکز )ب
 کنترل موجودي و وسایل و تجهیزات )ج
 ممیزي و کنترل خطاهاي تصادفی )د

 هاي بیمه اجتماعی است؟پایه در نظامهاي کدام گزینه زیر جزو ارزش ـ 71
 تکثرگرایی در عملکرد سازمانی )الف
 تمرکزگرایی در برنامه و اجرا )ب
 عدم همبستگی اجتماعی در ساختار سازمانی )ج
 برقراري عدالت به وسیله اجراي خودگردانی )د
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 ف ایستادن برتري دارد؟ه خدمات بخش اورژانس، کدام نظم صئریزي ارابراي برنامه ـ 72
 بنديدسته )د زمان ورود )ج ترجیحی )ب پویا )الف

 گري در بیمارستان است؟هاي کاهش تصديکدام گزینه از معایب روش ـ 73
 کاهش بروکراسی )الف
 هاي حقوقیافزایش مسئولیت )ب
 کاهش یکپارچگی )ج
 افزایش نیروي انسانی )د

 تواند جزو نتایج میانی یک برنامه سالمت باشد؟کدام گزینه می ـ 74
 افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان )الف
 تغییر رفتار بیماران )ب
 وضعیت کلی سالمت جامعه )ج
 رضایتمندي بیماران )د

 تر است؟در یک بیمارستان مناسب» مدیریت خطا«اتخاذ کدام رویکرد براي  ـ 75
 تنبیه )د کاريپنهان )ج ممانعت )ب موضع دفاعی )الف

گري سرطان را به درستی نشان هاي ایجاد حمایت طلبی اثربخش براي یک برنامه غربالکدام گزینه ترتیب گام ـ 76

 دهد؟می
 بسیج، تحلیل، تدوین استراتژي، اقدام، ارزیابی، استمرار )الف
 بسیج، اقدام، ارزیابی، استمرار تحلیل، تدوین استراتژي، )ب
 تحلیل، تدوین استراتژي، بسیج، اقدام، استمرار، ارزیابی )ج
 تحلیل، بسیج، تدوین استراتژي، اقدام، استمرار، ارزیابی )د

وه بندي خدمات در کدام گررابطه بین پزشک و بیمار در طی مراحل تشخیص و درمان، بر اساس ماتریس طبقه ـ 77

 گیرد؟قرار می
 پذیري کم ـ کاربري نیروي انسانی کمتعامل و سفارش )الف
 پذیري زیاد ـ کاربري نیروي انسانی کمتعامل و سفارش )ب
 پذیري کم ـ کاربري نیروي انسانی زیادتعامل و سفارش )ج
 پذیري زیاد ـ کاربري نیروي انسانی زیادتعامل و سفارش )د

 یک بیمارستان، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط، وظیفه چه کسی است؟در  ـ 78
 معادل پشتیبانی )الف
 امین اموال )ب
 مسئول تدارکات )ج
 مدیر امور عمومی )د
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اي است که مدیر بیمارستان، اعتماد و اطمینان نسبتا خوبی به کارکنان دارد گونهدر بیمارستان الف، شرایط به ـ 79
امل ت و تعچنین وي داراي ارتباطاکند. همها، ایجاد انگیزش میه پاداش و تنبیه بالقوه در آنئو از طریق ارا

 تر است؟ها است. در این بیمارستان کدام سبک مدیریتی غالبخوبی با آن
 دیکتاتور خیرخواهانه )د ايمشاوره )ج مشارکتی )ب آمرانه )الف

 کدام رویکرد به سالمت افراد وجود دارد؟ (Enginearing)در نگاه مهندسی  ـ 80
 Proactive )الف
 فردمحور )ب
 نگرکل )ج
 گیرانهپیش )د

 

 یقروش تحق

اي متناسب با حجم جامعه انتخاب نمونه به روش تصادفی طبقه 200خواهد از یک مدرسه تعداد محققی می ـ 81
. است 300و  500، 400، 450، 350هاي اول، دوم، سوم، چهار و پنجم به ترتیب آموزان کالسدانشتعداد . کند

 آموز انتخاب کند؟محقق از کالس دوم چند دانش
 45 د) 40 ج) 35 ب) 30 الف)

داده است که شیوع  مطالعات قبلی مشابه نشان. خواهد شیوع دیابت را در یک جامعه برآورد نمایدمحققی می ـ 82
درصد چقدر است؟  95درصد و سطح اطمینان  ±2حجم نمونه مورد نیاز با دقت . درصد است 10دیابت 

)2=0.975z( 
 900 د) 800 ج) 700 ب) 600 الف)

موارد کدامیک از . خواهد تحقیقی روي کارکنان زن لیسانس شاغل در صنعت پتروشیمی انجام دهدمحققی می ـ 83
 تواند متغیر مورد مطالعه در این تحقیق محسوب شود؟زیر می

 آسیب شغلی )د شغل )ج تحصیالت )ب جنسیت )الف

 :بجز ،شونداي محسوب میهمه متغیرهاي زیر کمی فاصله ـ 84
 درجه حرارت )الف
 قند خون )ب
 ارتفاع از سطح دریا )ج
 نمرات درسی )د

 گیري است؟کدامیک از زوج متغیرهاي زیر داراي واحد اندازه ـ 85
 پیوسته ـ گسسته )الف
 ايپیوسته ـ فاصله )ب
 ايگسسته ـ فاصله )ج
 ايپیوسته ـ رتبه )د
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 :بجز توان استفاده نمود،هاي زیر براي کنترل اثر مخدوش کننده میدر مطالعات اپیدمیولوژیک از همه روش ـ 86
 افزایش حجم نمونه )د هاي آماريمدل )ج همسان سازي )ب تصادفی سازي )الف

از موارد زیر، افراد مورد  کدامیکپذیر در کشور، هاي آسیببر گروه» راهنماي اخالقی پژوهش«بر اساس  ـ 87
 دهد؟پذیر قرار میهاي آسیبمطالعه را در زمره گروه

 دادن رضایت آگاهانه و آزادانهناتوانی در  )الف
 انصراف از ادامه مطالعه به دلیل بدتر شدن بیماري )ب
 شرکت در مطالعه به دلیل نیازهاي مادي )ج
 عدم تکمیل پرسش نامه به علت وضعیت نامناسب جسمی )د

هاي زیر از گزینه کدامیک هدف اختصاصی توصیفی باشد، 10اگر اهداف اختصاصی یک پروپوزال، متشکل از  ـ 88
 در مورد تعداد سواالت و فرضیات صحیح است؟

 .فرضیه الزم است نوشته شود 10تنها  )الف
 .سوال الزم است نوشته شود 10تنها  )ب
 .سوال و فرضیه به تعداد مساوي نوشته شود )ج
 .نوشته شود10هر تعداد سوال و فرضیه با مجموع  )د

 :بجز ،در نوشتن همه اهداف یک پروپوزال الزم است action verbاستفاده از  ـ 89
 هدف کلی )الف
 هدف کاربردي )ب
 هدف اختصاصی توصیفی )ج
 هدف اختصاصی تحلیلی )د

اگر . نفر برآورد شده است 400متر جیوه، حجم نمونه، میلی ±5اي با دقت در بررسی میانگین فشار خون جامعه ـ 90
 ).سایر مفروضات ثابت است(تغییر دهد، به چه تعداد نمونه نیاز دارد؟  ±4محقق دقت را به 

 490 د) 545 ج) 580 ب) 625 الف)

آموزن دخترانه یک خواهد رابطه بین سطح اقتصادي اجتماعی را با پیشرفت تحصیلی دانشمحققی می ـ 91
 مطالعه توانند در زمره متغیرهاي احتمالی مورد بررسی در اینهاي زیر مینههمه گزی. شهرستان بررسی نماید

 :بجزباشند، 
 جنسیت )الف
 بهره هوشی )ب
 سطح اقتصادي اجتماعی )ج
 سن )د

 :بجزدهند، همه موارد زیر توان آزمون آماري را افزایش می ـ 92
 هاباالنس بودن گروه )الف
 واریانسکوچک بودن  )ب
 افزایش حجم نمونه )ج
 افزایش حساسیت آزمون )د
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 شود؟در مطالعات تحلیلی، کدامیک از موارد زیر باعث افزایش حجم نمونه می ـ 93
 کوچک بودن واریانس )الف
 بزرگ بودن احتمال خطاي نوع دو )ب
 هااختالف زیاد گروه )ج
 کوچک بودن احتمال خطاي نوع یک )د

 دهد؟با افزایش توان آماري آزمون، کدامیک از موارد زیر رخ می ـ 94
 .شودمقدار پی کاهش و فاصله اطمینان کوچک می )الف
 .شودمقدار پی کاهش و فاصله اطمینان بزرگ می )ب
 .شودمقدار پی افزایش و فاصله اطمینان کوچک می )ج
 .شودبزرگ می مقدار پی افزایش و فاصله اطمینان )د

 کند؟میهاي مداخله و کنترل را تضمین سازي باالنس بودن تعداد افراد گروهکدام روش تصادفی ـ 95
 Block randomization الف)
 Stratified randomization ب)
 Cluster randomization ج)
 Minimization د)

 :بجززیر را دارد،  ي ثبتی همه مزایايهااده از دادهاستف ـ 96
 راحت بودن )د سریع بودن )ج دقیق بودن )ب ارزان بودن )الف

 الزامی است؟) روز، ماه، سال(براي رفرنس دادن به کدامیک از موارد زیر ذکر تاریخ دقیق  ـ 97
 بخشی از کتاب )د وبسایت )ج رساله )ب مقاله )الف

 :بجزدهد، هاي زیر عنوان طرح تحقیقاتی را در اولویت قرار میهمه گزینه ـ 98
 تکراري بودن )د اخالقی بودن )ج پذیر بودنامکان )ب فوریت داشتن )الف

از  کدامیک» ساله 50تا  30بررسی اثر ورزش بر مقدار قند خون افراد دیابتی « طرح تحقیقاتی با عنوان در ـ 99
 از مطالعه باشد؟) exclusion criteria(تواند معیار خروج موارد زیر می

 سال 50سن بیشتر از  )الف
 عدم ابتال به دیابت )ب
 سال 30سن زیر  )ج
 ابتال به بیماري قلبی )د

از موارد زیر  کدامیک. به تفکیک جنسیت را در یک جامعه بررسی کند Bمحققی در نظر دارد شیوع هپاتیت  ـ 100
 در برآورد حجم نمونه این مطالعه موثر است؟

 در زنان و مردان جامعه Bتخمین اولیه از شیوع هپاتیت  )الف
 واریانس متغیر جنسیت در جامعه مورد بررسی )ب
 در بین مردان و زنان جامعه Bاختالف شیوع هپاتیت  )ج
 ندازه توان آماري جهت کشف رابطها )د

 موفق باشید
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