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 1صفحه  
 

 یطبهداشت مح

دو رشته اي، مقاوت باالیی در محیط دارد و توسط  DNAکدام ویروس عامل گاستروانتریت، به دلیل داشتن  ـ 1
EPA است؟هاي آب آشامیدنی قرارگرفته در فهرست کاندیداهاي آالینده 

 پولیوما ویروس )د ادنو ویروس  )ج روتا ویروس )ب ویروس هپاتیت عفونی )الف

منجر به افزایش مقاومت آنان در برابر مواد گندزدا در محیط آبی شده و در  ،داشتن کدام ویژگی در باکتري ها ـ 2
 مواد گندزدا چگونه است؟ها نسبت به اي، مقاومت این باکتريهاي رودهمقایسه با ویروس

 کمترـ  کپسول )د کمتر ـ اندوسپور )ج بیشتر ـ کپسول )ب بیشتر ـ اندوسپور )الف

باشد و امکان بیوتیکی فزاینده و عامل اسهال و کولیت میهوازي که داراي مقاوت آنتیباکتري اسپورزاي بی ـ 3
 ت؟ کدام اس ،انتقال آن از طریق آب وجود دارد

 مایکو باکتریوم آویوم )الف
 کلستریدیوم دیفیسیل )ب
 باکتروئیدس فراژیلیس )ج
 کمپیلوباکتر ژژونی )د

 باشد؟میدر آب  دیفلورا غلظت نییتع استاندارد هايروش انگریب نهیگز کدام ـ 4
 زومتريیپالر سنجی، رنگ روش ،دالکترو الف)
 زومتريیپالر اتمی، جذب الکترود، ب)
 ونیی کروماتوگرافی سنجی، رنگ ،دالکترو ج)
 ونیی کروماتوگرافی اتمی، جذب ،دالکترو د)

 ؟شوندنمیهاي بیان میزان جامدات معلق قابل ته نشینی فاضالب با کدام یک از واحد ـ 5
 percent د) mL/g ج) mg/L ب) mL/L الف)

خروجی نسبت به نور ورودي در روش نفلومتري و توربیدیمتري بر حسب درجه از راست به چپ به زاویه نور  ـ 6
 ترتیب کدام است؟

 180، 180 )د 90، 180 )ج  180، 90 )ب  90، 90 )الف

ه درجه اول اي با ثابت تجزیآالینده از درصد 90جهت حذف  plug flowراکتور  درزمان ماند هیدرولیکی الزم  ـ 7
 دا چند دقیقه است؟گرم در لیتر حدومیلی 100(بر دقیقه) و غلظت اولیه  0,3معادل 

 )Ln10= 2.3( 
  15 د)  9,6 ج)  7,6 ب)  5,5 الف)

 باشد؟مربوط به کدام لجن تولیدي از واحدهاي تصفیه آب می CODو  BODکمترین میزان  ـ 8
 با آلوملجن ناشی از انعقاد  )الف
 هاي آهنلجن ناشی از انعقاد با نمک )ب
 لجن ناشی از سیستم میکروفیلتراسیون )ج
 با آهک گیريلجن ناشی از سختی )د
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 کاربرد دارد؟ یعیطب تیآب به عنوان زئول هیدر تصف ریاز مواد ز کیکدام ـ 9
 DVB resin د) MIEX ج) sulfonated coal ب) Green sand الف)

 لترهایمعکوس ف يدر هنگام شستشو شیفرسا زانیاز م يریجهت جلوگ تیآنتراس يبرا یحداقل درجه سخت ـ 10
 شده است؟ هی) توصmoh حسب(بر واحدچند 
 5.2 د) 3,5 ج) 2,7 ب) 1,5 الف)

 فیرا توص شرفتهیپ ونیداسیاکس ندیکدام فرآ، کرویم يهاحباب جادیباال به همراه ا يفشار و دما جادیا ـ 11
 کند؟یم

 Sonolysis د)  photo catalyst ج)  peroxone ب) s reaction,Fenton الف)

 گزارش شده است؟مقدار نیبا آهک کمتر ییزدا یبه روش سخت ریز ندهیحذف کدام آالدرجه  ـ 12
 یتیسه ظرف کروم د) میسلن ج) سرب ب) میکادم الف)

 ؟دارند ها و به چه دلیلکدام یک از فرایندهاي تصفیه بیولوژیکی فاضالب بیشترین کارایی را در حذف ویروس ـ 13
 عوامل بیولوژیک ـ برکه تثبیت )الف
 به دام افتادن در جامدات لجنـ  لجن فعال )ب
 بیوفیلمهاي ها از باکتريتغذیه تک یاخته ـ صافی چکنده )ج
 زمان ماند طوالنی ـ هاي هوادهیالگون )د

تغییر یابد، مقدار میکروارگانیسم تولید  0,6به  0,4) از Yدهی (زکه در یک محیط رشد بسته ضریب بادرصورتی ـ 14
 کند؟شده به ازاء هر واحد سوبسترا چه تغییري پیدا می

 کند.تغییري نمی )الف
 شود.نصف می )ب
 شود.یک و نیم برابر می )ج
 شود.دو برابر می )د

هاي هیدرو ژنوترفیک، دهنده و گیرنده الکترون به ترتیب (از راست به سازي توسط باکتريفرایند متان در ـ 15
 باشند؟یک از ترکیبات زیر میچپ) کدام

 2H- 2CO الف)
 O2H- 4CH ب)
  COOH3CH-2CO ج)
  COOH3CH-2H د)

 کدام یک از ترکیبات آلی زیر داراي ساختار حلقوي است؟ ـ 16
 High-density polyethylene (HDPE) الف)
 Polyvinyl chloride (PVC) ب)
 Low-density polyethylene (LDPE) ج)
 Polyethylene terephthalate (PETE) د)
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 کدام است؟ یون کلرید گیرياندازه الکترود مورد استفاده به منظور ،در روش پتانسیومتري ـ 17

 کلرید نقره ـ نقره )الف
 کلرید آهن ـ پالتین )ب

 تنگستنـ  پالتین )ج
 کلرید جیوهـ  جیوه )د

و نسبت  ..........پذیري موادآلی هرچه ثابت سرعت واکنش بیشتر باشد، تجزیه 5BODدر یک آزمایش  ـ 18

uBOD/5BOD .......... .است 

 کمتر - کمتر )د بیشتر - کمتر )ج کمتر - بیشتر )ب یشترب - بیشتر )الف

 شوند؟ بر مبناي کدام معیار زیر طراحی میبیت فاضالب ثهاي اختیاري تبرکه ـ 19

 بار جامدات  )د بار سریز  )ج بار حجمی  )ب بار سطحی  )الف

، غلظت 0,5است. اگر نسبت برگشت لجن  h/3m 400دبی فاضالب ورودي به یک فرایند لجن فعال متداول  ـ 20

g/L 4MLSS=  و بار جامدات وارده بر واحد ته نشینی ثانویه با مساحت سطح ،.h2kg/m 6  باشد، مساحت

 سطح حوضچه ته نشینی ثانویه چند متر مربع خواهد بود؟

 540 )د 800 )ج 260 )ب 400 )الف

باشد، زمان ماند  d 0,1-1اگر ثابت سرعت ویژه رشد جرم سلولی در یک فرایند بیولوژیکی تصفیه فاضالب ـ 21

 سلولی آن چند روز است؟

 20 )د 15 )ج 10 )ب 5 )الف

 شود؟بیولوژیکی و ترسیب شیمیایی انجام می در کدام یک از فرایندهاي زیر، حذف فسفر با استفاده از روش ـ 22

 فوریداکس )د فوستریپ )ج شارون )ب باردنفو )الف

ابد حجم لجن چند برابر یدرصد افزایش می 4درصد به  8/0 در یک تغلیظ کننده ثقلی درصد جامدات لجن از ـ 23

 یابد؟ می کاهش

 10 )د 5 )ج 4 )ب 2 )الف

 گیرد؟حذف سیانید از فاضالب صنعتی به چه روشی صورت می ـ 24

 اسیدي pHتبدیل سیانید به سیانات توسط یک اکسنده قوي در  )الف
 اسیدي pHتبدیل سیانید به سیانات توسط یک کاهنده قوي در  )ب
 قلیایی pHتبدیل سیانید به سیانات توسط یک اکسنده قوي در  )ج

 قلیائی pHتبدیل سیانید به سیانات توسط یک کاهنده قوي در  )د
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درجه  50کدام گزینه رابطه صحیحی براي تبدیل غلظت حجمی و غلظت جرمی گاز آالینده در دماي  ـ 25
 اتمسفر است؟ 2گراد و فشار سانتی

) الف) )μg ppm molecular weightC
m /

×  = 
 

3
3 10

13 25 

 ب)
μg ppm molecular weightC ( )
m /

×  = 
 

3
3 10

24 45 

 ج)
μg ppm molecular weightC ( )
m /

×  = 
 

3
3 10

37 7 

 د)
μg ppm molecular weightC ( )
m /

×  = 
 

3
3 10

48 9 

 شود؟پوشی میگیري مدل گوس، از کدام نوع پراکنش چشمدر شکل ـ 26
 )Zدر مقطع عمودي ستون دود (جهت  (diffusion)انتقال جرم از طریق پخش  )الف
 )Yدر مقطع عرضی ستون دود (جهت  (diffusion)انتقال جرم از طریق پخش  )ب
 )Xدر امتداد جهت وزش باد (جهت  (diffusion)انتقال جرم از طریق پخش  )ج
 )X) در امتداد جهت وزش باد (جهت advectionاي (انتقال جرم از طریق حرکت توده )د

 ؟ناحیه اتمسفر استگیري کدام آالینده و در کدام دابسون، به ترتیب واحد اندازه ـ 27
 متان ـ استراتوسفر )د ازن ـ تراتوسفر )ج وسفرپاکسین ـ ترودي )ب وسفر پازن ـ ترو )الف

 شود؟ها استفاده میهاي ذرات معلق هوا از کدام محلولبه منظور استخراج فلزاتی نظیر سرب از نمونه ـ 28
 اسید سولفوریک و اسید نیتریک )الف
 سولفوریک و اسید فسفریک اسید )ب
 اسید نیتریک و اسید کلریدریک )ج
 اسید کلریدریک و اسید سولفوریک )د

  شود؟از کدام رابطه استفاده می yHxCبراي یک ترکیب آلی نظیر  »استوکیومتري F/A«به منظور برآورد مقدار  ـ 29

 الف)
( )yx ( ) /

x y

32 3 76 28
4

12 1

 + + ×  
+

 

 ب)
( )yx ( ) /

x y

32 5 76 28
4

14 1

 + + ×  
+

 

 ج)
( )yx ( ) /

x y

22 3 76 28
2

12 1

 + + ×  
+

 

 د)
( )yx ( ) /

x y

16 2 76 14
4

6 1

 + + ×  
+
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ماه متوالی  6هاي که براساس داده »)Peak Seasonپیک فصلی («هاي هوا شاخص براي کدامیک از آالینده ـ 30
 بلند مدت است؟ تري براي بیان مواجههشود، معیار مناسبسال محاسبه مییک 
 ازن )د اکسید نیتروژندي )ج سرب )ب ذرات معلق هوا )الف

آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، تعداد موارد مرگ زودرس منتسب به آلودگی هواي آزاد در  براساس ـ 31
 شود؟دنیا هر ساله حدودا چند میلیون برآورد می

  6 )د  4 )ج 7 )ب  10 )الف

متري از سطح زمین در دو منطقه شهري و روستایی برابر باشد، سرعت  100سرعت باد در ارتفاع  در صورتی که ـ 32
 کند؟متري چه تغییري می 1000باد در ارتفاع 

 شود.، سرعت باد در منطقه روستایی بیشتر از منطقه شهري میAبراي کالس پایداري  )الف
 شود.، سرعت باد در منطقه روستایی بیشتر از منطقه شهري میBبراي کالس پایداري  )ب
 شود.، سرعت باد در منطقه روستایی بیشتر از منطقه شهري میDبراي کالس پایداري  )ج
 شود.، سرعت باد در منطقه روستایی بیشتر از منطقه شهري میFبراي کالس پایداري  )د

 تر است؟هاي زیر متداولبیان غلظت کدام یک آالینده جهت PNC ـ 33
 Quasi-Ultrafine PM د) Ultrafine PM )ج Fine PM ب)  Coarse PM الف)

 در رابطه با غلظت گاز رادن و ازن در هواي داخل کدام جمله صحیح است؟ ـ 34
 مقادیر هواي آزاد بیشتر است.غلظت هر دو گاز رادن و ازن در هواي داخل از  )الف
 غلظت هردوگاز رادن و ازن در هواي داخل از مقادیر هواي آزاد کمتر است. )ب
 .گاز رادن در هواي داخل و گاز ازن در هواي آزاد داراي غلظت بیشتري هستند )ج
 غلظت هر دو گاز رادن و ازن در هواي داخل تابع غلظت آن در هواي آزاد است. )د

 دهد؟عمده حذف ذرات در ونتوري اسکرابر در ابتداي بخش واگرا رخ می بخشچرا  ـ 35
 به دلیل باال بودن سرعت نسبی بین ذرات و قطرات و باال بودن عدد برخورد  )الف
  برخورد پایین بودن عدد و قطرات و ذرات به دلیل پایین بودن سرعت نسبی بین )ب
 ذرات و قطرات و عدد برخورد باال در ابتداي بخش واگرابه دلیل اختالف جهت حرکت  )ج
 واگرا بخش ابتداي در پایین برخورد عدد و قطرات و ذرات حرکت جهت اختالف دلیل به )د

 ؟رودکار میه براي بیان کدام مورد ب ،در مبحث تجهیزات کنترل ذرات »گرین بر فوت مکعب«اصطالح  ـ 36
 پایش ذرات  )د بار ذرات  )ج چگالی ذرات  )ب ویسکوزیته ذرات  )الف

ور امحاء پسماندهاي ظمنه هاي حرارتی بترین سیستم دفع زبالهعنوان رایجه در سطح جهانی از کدام فناوري ب ـ 37
 شود؟شهري و صنعتی استفاده می

 Rotary Kiln د) Open Burning ج) Open Pit ب) Multiple Chamber الف)

 کاهشدر ارتباط با تولید و ترکیب گاز در لندفیل در چه فازي غلظت فلزات سنگین موجود در شیرابه نیز  ـ 38
 خواهد یافت؟

 انتقال )د اسیدي )ج تخمیر متان )ب بلوغ )الف
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ن توصیه آی است که معموال در فهرست عوامل گرمایش جهانی قرار داشته و کنترل یکدام گزینه یکی از گازها ـ 39
 شده است؟ 

 گاز مونو اکسید کربن حاصل از لندفیل پسماندهاي شهري )الف
 گاز دي اکسیدگوگرد حاصل از کمپوست پسماندهاي شهري )ب
 ز متان حاصل از زباله سوز پسماندهاي شهريگا )ج
 فیل پسماندهاي شهريگاز متان حاصل از لند )د

 باشد؟ هاي زیر مناسب و مورد استفاده میبراي دفن مواد زائد خطرناك کدامیک از روش ـ 40
 Secure Landfill الف)
 Sanitary Landfill ب)
 Mono Fill ج)
 Uncontrolled Landfill د)

عمر کمتر هاي مواد زائد با نیمهرادیواکتیو به منظور واپاشی رادیو ایزوتوپسازي مواد زائد حداقل زمان ذخیره ـ 41
 باشد؟عمر آن ماده میاز نود روز، چه مضربی از نیمه

 10 )د 1 )ج 100 )ب 1000 )الف

 کدام است؟ ،سازي لجن فاضالب مورد نظر قرارگیردیکی از فاکتورهاي مهمی که بایستی در فرایند کمپوست ـ 42
 سازي لجناستفاده از سیستم بسته جهت کمپوست )الف
 استفاده از مخلوط آبگیري شده لجن اولیه و ثانویه  )ب
 اختالط لجن آبگیري شده با یک عامل حجیم کننده )ج
 سازينیاز به عمل تثبیت با آهک قبل از فرایند کمپوست )د

یزان رطوبت در توده کمپوست نشان داده است که میزان رطوبت آن از حداکثر نتایج آزمایشگاهی تعیین م ـ 43
 مجاز فراتر رفته است، تفسیر شما کدام گزینه است؟ 

 یابد.فرایند هوازي سرعت می )الف
 شود.هوازي شروع میفرایند بی )ب
 شود.تغییري در فرایند ایجاد نمی )ج
 هوازي کند خواهد شد.فرایید بی )د

د ار محیط زیست براي تصفیه مواد زائهاي بهداشتی از کدام روش دوست دد مراقبتئدر مدیریت ایمن مواد زا ـ 44
 توان استفاده نمود؟شیمیایی و دارویی می

 هیدرولیز قلیایی )د تجزیه شیمیایی )ج کپسوله کردن )ب مایکروویو )الف

هاي خودکار تفکیک اجزاء پسماند قابل ی (پی وي سی) درسیستمیسنسورهاي زیر براي شناساکدام نوع از  ـ 45
 باشد؟استفاده می

 Infrared الف)
  Image recognition ب)
  X-ray transmission ج)
  Eddy current د)
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 نمود؟  توان فلزات سنگین موجود در خاکستر فرار را حذفبا کدام روش می  ـ 46
 استفاده از منو اکسید کربن بازیافتی از گاز دودکش )الف
 استفاده از اسید کربنیک بازیافتی از گاز دودکش )ب
 استفاده از امونیاك بازیافتی از گاز دودکش )ج
 استفاده هیدروکربورهاي نسوخته بازیافتی از گاز دودکش )د

 هاي بازیافت انرژي از گاز لندفیل ازحاوي اسید سولفیدریک در سیستمبراي جلوگیري از خوردگی گاز  ـ 47
 شود؟هاي حاوي کدام ماده زیر استفاده میشوینده

 پودر آلومینیم )د ذرات کربن )ج ذرات سیلیس  )ب براده آهن )الف

  شود؟بندي میپسماندهاي شهري طبقهدر چرخه  (Durable goods) »اجسام پایدار«کدام گزینه در زمره  ـ 48
 هاي دور ریختنیپارچه )الف
 مقوا )ب
 کتاب و مجله )ج
 فرش و موکت )د

 صحیح است؟ No Observed Adverse Effect Levelکدام تعریف زیر در مورد اصطالح  ـ 49
 ندارد. کمترین دوز یک ترکیب که سمیت یا اثر بد بر روي انسان یا حیوان )الف
 باالترین دوز یک ترکیب که سمیت یا اثر بد بر روي انسان یا حیوان ندارد.  )ب
 نیمی از حیوانات آزمایشگاهی شود. مرگکمترین دوز یک ترکیب که بتواند باعث  )ج
 نیمی از حیوانات آزمایشگاهی شود.  مرگباالترین دوز یک ترکیب که بتواند باعث  )د

 بیماري طاعون خیارکی به انسان کدام گزینه است؟  ناقلزن اصلی، عامل و مخ ـ 50
 طیور، ریکتزیا پروواسکی، کک )الف
 چهارپایان، یرسینیا پستیس، کنه  )ب
 جوندگان، یرسینیا پستیس، کک  )ج
 جوندگان، ریکتزیا پروواسکی، کنه  )د

 یابد؟می کاهشیابد، میزان تشعشع دریافتی چه میزان متر افزایش می 20به  متر 5فاصله یک فرد از منبع تشعشع از  ـ 51
 16 د) 8 ج) 2 ب)  1,6 الف)

باشد، دوز معادل از کدام رابطه  Nو فاکتور توزیع دوز  Q، عامل کیفیت Dاگر میزان دوز جذب شده تشعشع  ـ 52
 شود؟ محاسبه می

 D+Q+N الف)
 D×Q× N ب)
 D+Q/N ج)
 D+(Q×N) د)

در سال باشد، زمان نیمه عمر این ماده رادیو اکتیو  0,001برابر  که ثابت تجزیه یک ماده رادیو اکتیو در صورتی ـ 53
 باشد؟کدام گزینه بر حسب سال می

 69.3 د) 693 ج) 1693 ب)  6,93 الف)
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اطراف استخر چند  يمناسب هوا يباشد. دمایم وسیدرجه سلس 25برابر  دهیاستخر سرپوش کیآب  يدما ـ 54
 شود؟ یم هیتوص وسیدرجه سلس

 28 )د  30 )ج  22 )ب  20 )الف

که میزان اضافی این ترکیبات به آب ها درصورتیدر کاربرد ترکیبات آمونیم چهارتایی براي مبارزه با جلبک ـ 55
 نماید؟ مشکلی ایجاد میافزوده شود چه 

 آب  pHکاهش شدید  )الف
 ایجاد کف در استخر  )ب
 ایجاد بوي گندیدگی  )ج
 ایجاد لک در دیواره و کف استخر  )د

هاي زیر استاندارد تعیین شده در استانداردهاي ملی ایران براي آب استخرهاي شنا براي کدام دسته از باکتري ـ 56
 است؟ 

 ها استرپتوکوك فکالیس، استافیلوکوکوس، مجموع کلیفرم )الف
  هاي هتروترف، سودوموناس آئروژینوزاهاي گرماپاي، باکتريکلیفرم )ب
 هاي مدفوعی، شمارش بشقابی باکتري ها، سالمونال مجموع کلیفرم ها، استرپتوکوك )ج
 کلستریدیوم پرفرنژنس، کلیفرهاي گرماپاي، سودوموناس آئروژینوزا  )د

باشد. میزان جذب صداي این فوت می 200داراي سطحی برابر  0,04یک ماده اکوستیک داراي ضریب جذب  ـ 57
 باشد؟ سطح کدام گزینه بر حسب سابین می

  0,8 د)  8 ج)  800 ب) 80 الف)

متصدیان و کارکنان دست اندرکار مواد  بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، براي صدور کارت بهداشت ـ 58
 ی الزامی است؟ یپاتوژن باکتریا کدام عواملکشت مدفوع براي تشخیص  ،ییغذا
 سالمونال، شیگال  )الف
 اشرشیاکلی، کلبسیال  )ب
 وس، اشرشیاکلی ئراو وكاستافیلوک )ج
 کلستریدیوم پرفرنزنس، سودوموناس آئروژینوزا )د

 شود؟ اي در نظر گرفته میدرجه بزرگی در چه محدوده زیست، تریس لئوپولد براي ارزیابی اثرات بر محیطدر ما ـ 59
 ) 100تا  10( )د )100تا  -10( )ج ) 10تا  1(  )ب ) 10تا  -10( )الف

 تر است؟ مسیر یک اتوبان مناسبزیر براي جانمائی محل استقرار یک صنعت و یا تعیین  هاي ارزیابیکدامیک از روش ـ 60
  شبکه )د اجتهادي  )ج چک لیست  )ب گذاري روي هم )الف

 

 بر سالمت یطیاثر عوامل مح

 باشد؟بیشترین تعداد موارد مرگ منتسب به مواجهه بلند مدت با آلودگی هوا ناشی از کدام مورد می ـ 61
 بیماري مزمن انسداد ریوي )د سرطان ریه )ج سکته مغزي )ب  ایسکمیک قلبی )الف
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 منتسـبدر مطالعات بـرآورد اثـرات آلـودگی هـوا بـر سـالمت، از کـدام رابطـه بـه منظـور بـرآورد جـزء  ـ 62
attributable proportion)( شود؟استفاده می 

 الف)
( ) ( ){ }

( )
RR P

P
RR ) P1

∈ ×
=

− ×
 

 ب)
( ) ( ){ }
( )
RR P

AP
RR P

1∈ − ×
=

×
 

 ج)
( ) ( ){ }
( )
RR P

AP
RR ) P

2
1

∈ − ×
=

− ×
 

 د)
( ) ( ){ }
( )
RR P

AP
RR P

1∈ × −
=

×
 

هاي زا ناشی از مواجهه با کدام آالیندههاي بیماريتوان سیستم دفاعی بدن در مقابله با میکروارگانیسم کاهش ـ 63
 باشد؟هوا می

 2.5PMو  2SO د) 2NOو  3O ج) 3Oو  2.5PM ب) 2NOو  10PM الف)

 کدام است؟ 2SOترین اثر ناشی از مواجهه کوتاه مدت با اولین و مهم ـ 64
 حمالت قلبی )الف
 تحریک دستگاه فوقانی تنفسی )ب
 ها انقباض برونش )ج
 ابتالي به آسم )د

 ؟ندهست کدام) به ترتیب (Trench feverتب خندق  ناقلعامل و  ـ 65
 شپش  ـ ریکتزیا )الف
 کنه          ـ باکتري )ب
 پشه خاکی        ـ ویروس )ج
 پشه خاکی  ـ باکتري )د

 شود؟ در بنادر دیده می است وکدام جونده زیر به عنوان موش کشتی  ـ 66
 Rattus rattus الف)
 Rattus norvegicus ب)
 Rattus xanthurus ج)
 Cricetus auratus د)

 تواند از طریق آئروسل منتقل شود؟ کدام بیماري می ـ 67
 Legionnaires د) Hepatitis A ج) Ornithios ب) Salmonellosis الف)
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 باشد؟ کدام گزینه نشان دهنده مقدار فاکتور وزنی بافت در برابر اشعه می ـ 68
 پستان <ریه  <بیضه <تیروئید )الف
 بیضه <پستان <ریه  <تیروئید )ب
 تیروئید <بیضه  <پستان <ریه )ج
 بیضه  <تیروئید <استخوان <ریه )د

هاي زیر محتمل خطرات تنفسی ناشی از پخش اسپورهاي اسپرژیلوس فومیگاتوس از طریق کدامیک از گزینه ـ 69
 ؟است
  Rotating horizontal drum الف)
  In-Vessel Composting ب)
  Leachate Of   Composting ج)
 Open-Air Composting د)

ها بوده و براي کلیه وکبد شش تولوئن که محرك پوست و کلراید، بنزن وکلرواتیلن، اتیلن ديموادي چون تري ـ 70
ر خطر آفرین و بر سیستم اعصاب مرکزي تاثیر گذارند عمدتا درکدام نوع از محصوالت خطرناك خانگی زی

 موجود است؟ 
 Antifreeze الف)
  Drain oven Cleaners ب)
 Garden insecticides ج)
  Spot remover د)

هاي د مراقبتئد تیز و برنده در میان جابجا کنندگان مواد زائمرتبط با مواد زا بیشترین خطر ابتال به عفونت ـ 71
 بهداشتی، ناشی از کدام ویروس است؟ 

 H5N1 د) HCV ج) HBV ب) HIV الف)

 هاي بهداشتی چیست؟ د مراقبتئاثرات بهداشتی اکسید اتیلن بر کارگران مواد زا ـ 72
 ضعف و خستگی  ـ  و گلوتحریک چشم، بینی  )الف
 سقط خود به خودي جنین      ـ  مشکالت عصبی )ب
 حساسیت تنفسی ـ سرگیجه و حالت تهوع )ج
 خستگی و خواب آلودگیـ  سرگیجه و سر درد )د

ت تواند باعث ایجاد فولیکولیت و عفونهاي آبی میکدام باکتري پاتوژن فرصت طلب گرم منفی در سیستم ـ 73
 گوش خارجی در شناگران شود؟

 اسینتو باکتر بومانی )الف
 سودوموناس آئروزینوزا )ب
 مایکوباکتریوم آویوم )ج
 سیتروباکتر )د
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   محدودیتی دارد؟ در محیط  آبی چه   VBNCصورت ه زا بهاي بیماريوجود باکتري ـ 74

 ها در محیطتوانایی تکثیر آن )الف
 PCRها با استفاده از آن عدم ردیابی )ب
 ها با استفاده از محیط کشتعدم ردیابی آن )ج
 نیاز به محیط کشت انتخابی جامد )د

هاي دارویی و مراقبت شخصی مانند مواد آرایشی و بهداشتی براي انسان فرآوردهخطر بهداشتی ناشی از  ـ 75

 چیست؟ 

 زاییسرطان )الف
 سیستم اعصاب مرکزياثر بر روي  )ب
 اختالل در عملکرد غدد درون ریز )ج
 ایجاد استرس اکسیداتیو )د

 است؟ زاییهاي فسیلی داراي خاصیت سرطانکدام آالینده ناشی از سوختن ناقص سوخت ـ 76

 A  Bisphenol د) PCBs ج) PAHs ب) Phthalates الف)

 اي وجوددارد؟دنیتریفیکاسیون در واحدهاي تصفیه فاضالب امکان تشکیل کدام گاز گلخانهدر طی فرایند  ـ 77

 4CH د) 3NH ج) O2N ب) NO الف)

تواند هاي گرم منفی در هواي تنفسی افراد، میوجود سطوح باالي کدام ترکیب پلی ساکاریدي ناشی از باکتري ـ 78

 گردد؟ منجر به سندرم ساختمان بیمار

 آفالتوکسین )د گلیکوکالیکس )ج اندوسپور )ب اندوتوکسین )الف

 شود؟در آب آشامیدنی باعث ایجاد کدام یک از اختالالت زیر می »هانورو ویروس«حضور  ـ 79

 کوفتگی بدن، بیماري اعصاب محیطی تهوع، )الف
 اشتهایی، لرزش بدنبیماري اعصاب مرکزي، بی )ب
 ، اسهال خونی، بیماري اعصاب مرکزيتب )ج
 عضالت گرفتگی آبکی، اسهال استفراغ، تهوع، )د

 هاي باالي آرسنیک محیطی کدام است؟ترین بیماري ناشی از مواجهه با غلظتمهم ـ 80

 سرطان پوست )الف
 سفت شدن رگ ها )ب
 اختالالت کبدي )ج
 سرطان کولون د)
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 یقآمار و روش تحق

 است. میانگین آن عبارت است از: 0,25و  2انحراف معیار و ضریب تغییرات صفتی به ترتیب  ـ 81
 8 د) 4 ج) 2 ب) 0,5 الف)

 قد باشند، عبارت است از:اند، هماحتمال این که خواهر و برادري که تصادفاً انتخاب شده ـ 82
 توان گفتنمی د) 0,5 ج) 0,25 ب) صفر )الف

اگر توزیع یک متغیر پیوسته، تک مدي بوده (داراي یک نما باشد) و چولگی به چپ داشته باشد، ترتیب مقادیر  ـ 83

 هاي زیر است؟هاي نما، میانگین و میانه به صورت کدام یک از گزینهشاخص
 نما <میانه  <میانگین  )الف
 میانگین <میانه  <نما  )ب
 میانه <میانگین  <نماد  )ج
 میانه <نما  <میانگین  د)

ام وزن  16گرم باشد، صدك  300گرم و انحراف معیار  3000اگر وزن نوزادان داراي توزیع نرمال با میانگین  ـ 84

 نوزادان جامعه تقریبا برابر است با:
 2550 د) 2700 )ج 3300 )ب 3450 )الف

درصد افراد سالم را 5خونی باشند و آزمایشی ها مبتال به بیماري کمدرصد خانم20اي فرض کنید در جامعه ـ 85

تمال این دهد. اگر نتیجه آزمایش براي خانمی مثبت باشد، احدرصد افراد بیمار را سالم تشخیص می10بیمار و 

 که واقعا بیمار باشد چقدر است؟
 0.82 د) 0,95 ج) 0,90 ب) 0,86 الف)

بوده و براي افرادي که تا شش ماه زنده  0,2چنانچه احتمال مرگ پس از یک عمل جراحی تا شش ماه برابر با  ـ 86

ین که اباشد، مطلوب است احتمال  0,10اند احتمال مرگ در فاصله زمانی شش ماه تا یک سال پس از عمل مانده

 ر فاصله شش ماه تا یک سال پس از عمل فوت کند؟فردي که به تازگی عمل شده است د
 0.02 د) 0,08 ج) 0,3 ب) 0,12 الف)

 شود؟در صورتی که کلیه عوامل ثابت فرض شود، کدامیک از موارد زیر باعث افزایش طول فاصله اطمینان می ـ 87
 .سطح اطمینان کمتر شود )الف
 .خطاي نوع اول کمتر شود )ب
 .معیار کمتر شود انحراف )ج
 .حجم نمونه بیشتر شود د)

است. اگر فراوانی تولیدات این  0,08و  0,05، 0,02هاي تولیدي سه شرکت به ترتیب شدن واکسن احتمال فاسد ـ 88

 هاي موجود در بازار معیوب است؟درصد از کل واکسن درصد باشد، چند 20و  60، 20ها به ترتیب شرکت
 4.5 د) 5,5 ج) 5 ب) 4 الف)
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اگر وزن نوزادان در یک جامعه داراي توزیع نرمال باشد و چهار نوزاد از این جامعه انتخاب شود، احتمال این که  ـ 89

 وزن این چهار نوزاد کمتر از متوسط وزن جامعه باشد، عبارت است از:

1 الف)
16

1 ب) 
2

1 ج) 
4

1 د) 
8

 

 20باشد. احتمال این که در بین  0,03بودن به یک بیماري در یک آزمایشگاه  مبتال تاگر احتمال گزارش نادرس ـ 90

 ؟کننده روزانه، هیچ اشتباهی رخ ندهد چقدر استمراجعه

20) )ج (0.03)20 )ب (0.97)20 )الف 1 )د ×(0.03 0.97
20

× 

 :بجزدر همه موارد زیر کاربرد دارد، ) تشریحی(استفاده از سؤاالت باز  ـ 91
 .جزئیات دقیق باشیمزمانی که نیازمند جمع آوري اطالعات با  الف)
 .هنگامی که تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه زیاد باشند ب)
 .زمانی که در مورد موضوع تحقیق دانش کافی نداشته باشیم ج)
 .هنگامیکه بخواهیم ابعاد ناشناخته موضوع تحقیق را پیدا کنیم د)

 تر است؟و وقوع حمله آسم کدام نوع مطالعه مناسب براي بررسی ارتباط مواجهه حاد با گرمازدگی ـ 92
 Classic case-control الف)
 Case-crossover ب)
 Cohort ج)
 Cross-sectional د)

 تر است؟براي بررسی ارتباط دماي هوا با بروز بیماري ماالریا کدام نوع مطالعه مناسب ـ 93
 شاهديـ  مورد الف)
 مطالعه موردي ب)
 هم گروهی ج)
 اکولوژیک د)

براي تعیین شیوع بیماري آسم در کودکان شهر . درصد است 12براساس مطالعات قبلی شیوع آسم در کودکان  ـ 94
 چقدر است؟تقریبا حداقل حجم نمونه الزم درصد  95و سطح اطمینان درصد  2اهواز با دقت 

 264 الف)
 528 ب)
 1056 ج)
 2012 د)

 چه نوع متغیري است؟) سایر/آب بسته بندي /چاه /لوله کشی(نوع آب آشامیدنی مصرفی خانوار  ـ 95
 اسمی الف)
 ايرتبه ب)
 ايفاصله ج)
 نسبتی د)
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 :بجزباشد،  »ابتال به پرفشاري خون«توانند تعریف عملی متغیر همه موارد زیر می ـ 96
 ابتال به پرفشاري خون بنا به تشخیص پزشکسابقه  الف)
  سابقه ابتال به پرفشاري خون بر اساس پرونده سالمت ب)
 WHOداشتن فشارخون باالتر از حد نرمال در اندازه گیري فشارخون بر اساس تعریف  ج)
 اندازه گیري فشارخون در بدن با استفاده از دستگاه فشارسنج د)

 :بجزشوند، رد زیر متغیر اکولوژیک محسوب میهمه موا ـ 97
 رطوبت هوا الف)
 استفاده از کمربند ایمنی ب)
 وجود قانون مبارزه با دخانیات در کشور ج)
 میزان مرگ ناشی از سرطان ریه در صدهزار نفر جمعیت د)

 تر است؟مطالعه مناسب براي بررسی نیازهاي سالمتی جمعیت یک منطقه زلزله زده کدام نوع ـ 98
 پیمایش مقطعی الف)
 شاهدي ـ  مورد ب)
 مطالعه موردي ج)
 هم گروهی د)

تعیین ارتباط مواجهه با آلودگی هوا با ابتال به سکته مغزي در «کدام گزینه در مورد جایگاه عبارت  ـ 99
 روپوزال پژوهشی صحیح است؟در یک پ »کنندگان مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایرانشرکت

 هدف تحلیلی الف)
 سوال پژوهشی ب)
 فرضیه ج)
 هدف توصیفی د)

 صحیح است؟ » )design effect(اثر طرح «کدام گزینه در مورد  ـ 100
 نسبت واریانس در نمونه گیري خوشه اي به واریانس تصادفی ساده الف)
 تکراري به واریانس کلنسبت واریانس بین فردي در مشاهدات  ب)
 دهدشاخصی که شدت و جهت رابطه مواجهه و پیامد را نشان می ج)
 دهدشاخصی که اثر تجمیعی مواجهه در طی زمان را نشان می د)
 

 موفق باشید
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