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 1صفحه  
 

  یقآمار و روش تحق

کننده مراجعه 6و  10، 8، 7، 4روز هفته کاري در یک هفته مشخص، تعداد  5فرض کنید مطب دندان پزشکی در  ـ 1
قریبًا ي دو تکننده در روزهاي کاري، آنگاه مقدار آماره کابودن فراوانی تعداد مراجعهدارد، براي آزمون یکسان

 برابر است با:
 3.84 د) 3,25 ج) 2,86 ب) 2,55 الف)

درصد تعداد و حداکثر خطاي یک %99اي با اطمینان فرض کنید براي برآورد شیوع یک بیماري در جامعه ـ 2
کاهش  نمونه بسیار زیادتر از بودجه انجام این بررسی باشد،نمونه محاسبه شده است. اگر این حجم  17655

 پذیر است؟حجم نمونه با تغییر کدامیک از موارد زیر امکان
 کاهش سطح اطمینان و کاهش حداکثر خطاي قابل قبول )الف
 افزایش سطح اطمینان و کاهش حداکثر خطاي قابل قبول )ب
 ل قبولکاهش سطح اطمینان و افزایش حداکثر خطاي قاب )ج
 افزایش سطح اطمینان و افزایش حداکثر خطاي قابل قبول د)

 50بیمار که تحت عمل جراحی خاصی قرار گرفته بودند به طور تصادفی انتخاب شدند و  64در یک مطالعه  ـ 3
 براي نسبت درصد 95ها داراي عارضه تهوع پس از عمل جراحی بودند. فاصله اطمینان تقریبی درصد نمونه

Z)واقعی تهوع پس از عمل جراحی برابر است با:  2)≈ 
 )0,46و  0,54( د) )0,34و  0,66( )ج )0,2و  0,4( )ب )0,38و  0,62( )الف

فرد داده شده است. پس از پایان استفاده از رژیم غذایی، میانگین و  25در یک مطالعه نوعی رژیم غذایی به  ـ 4
میانگین  گرم بوده است. اگر بدانیممیلی 5و  12,5شده روزانه در این نمونه به ترتیب انحراف معیار آهن جذب

ه خواهیم فرضیباشد. میگرم میمیلی 14,5شده روزانه در همین گروه سنی در کل جامعه برابر آهن جذب
 جامعه شده در افرادي که از رژیم غذایی استفاده کرده بودند را نسبت به کلتر بودن متوسط آهن جذبپایین

 بررسی کنیم. مقدار آماره آزمون چقدر است؟
 2- د) 1,5- ج) 1,5 ب) 2 الف)

حداقل  تجاوز نکند، 5درصد از  95و بخواهیم خطاي برآورد با اطمینان  20اگر انحراف معیار صفتی در جامعه  ـ 5
Z)نمونه برابر با کدام گزینه است؟  2)≈ 

 256 د) 156 )ج 82 )ب 64 )الف

بیمار در هر ساعت پیروي کند احتمال این که در  8اگر تعداد مراجعین به یک اورژانس توزیع پواسن با متوسط  ـ 6
 باشد؟طول نیم ساعت، هیچ بیماري به اورژانس مراجعه نکند، کدام گزینه زیر می

 −2e د) −8e ج) −4e ب) 2e الف)

P(A) مستقل از هم و Bو  Aاگر دو پیشامد  ـ 7 P(A و =0.6 B) 0.06= ،در این صورت P(A B)  برابر است
 با:

 0.76 د) 0,70 ج) 0,036 ب) 0,64 الف)
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 2صفحه  
 

با سن افراد (بر حسب سال) مقدار شیب خط رگرسیونی (هموگلوبین  A1Cي هموگلوبین در بررسی رابطه ـ 8
A1C  به دست آمد، یعنی: 0,139روي سن) برابر 

 یابد.سال افزایش می 0,139با افزایش یک واحد هموگلوبین افراد، سن افراد به اندازه  )الف
 یابد.واحد افزایش می 0,139با افزایش یک سال سن افراد، هموگلوبین افراد به اندازه  )ب
 یابد.سال افزایش می 0,139با افزایش یک واحد هموگلوبین افراد، سن افراد به طور متوسط به اندازه  )ج
 یابد.واحد افزایش می 0,139با افزایش یک سال سن افراد، هموگلوبین افراد به طور متوسط به اندازه  د)

داري که واقعاً وجود دارد را پیدا کنیم، علت آن این دو میانگین، نتوانیم اختالف معنیاگر در آزمون مقایسه  ـ 9
 است که:

 .سطح اطمینان پایین بوده است )الف
 .خطاي نوع اول زیاد بوده است )ب
 .توان آزمون پایین بوده است )ج
 .ها پایین بوده استگیريدقت اندازه د)

ها در یک اي از افراد را در مورد یک برنامه مداخله بهداشتی قبل و بعد از شرکت آنمنفی نمونهنظر مثبت/  ـ 10
جیهی ایم. چه آزمونی براي ارزیابی اثرگذاري جلسه توجلسه توجیهی در مورد ضرورت اجراي برنامه پرسیده

 کنید؟را پیشنهاد می
 ک نمارم د) دقیق فیشر )ج کروسکال ـ والیس )ب من ـ وتینی )الف

را به  Xروي  Yبوده است. اگر با همین اطالعات رگرسیون  0,7برابر  Yو  Xضریب همبستگی دو متغیر تصادفی  ـ 11
 در مدل رگرسیونی حتما: Xدست آوریم، ضریب 

 حتما منفی است. د) است. (0.7)2 برابر )ج حتما مثبت است. )ب است. 0.7 برابر )الف

 اي پیشنهاد شده است؟هاي رتبهزوجی در داده tهاي زیر به عنوان جایگزینی براي آزمون کدامیک از آزمون ـ 12
 مک نمار د) کروسکال ـ والیس )ج ویلکاکسون )ب من ـ ویتینی )الف

 تر است؟ها مناسبدر آزمون» داراختالف معنی«عبارت براي توضیح کدام  ـ 13
 اختالف مشاهده شده از مقدار اختالفی که ممکن است تصادفاً مشاهده شود، بیشتر است. )الف
 اختالف مشاهده شده از اختالف واقعی بیشتر است. )ب
 اختالف واقعی از اختالف مشاهده شده بیشتر است. )ج
 قابل مشاهده از اختالف مشاهده شده بیشتر است. اختالف تصادفی د)

 در آزمون فرضیه کدام عبارت صحیح است؟ ـ 14
 گذاریم.می 0Hادعاي محقق را همیشه در  )الف

 گذاریم.می 1Hادعاي محقق را همیشه در  )ب
 گذاریم.می 0Hکه در مطالعات مشابه قبلی بیشتر ثابت شده را در  )ج
 گذاریم.می 0Hتر است را در هزینهآنچه که پذیرش اشتباهی آن کم د)
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تایی به تصادف و مستقل از هم انتخاب 6 و 2هایی به ترتیب نمونه Bو  Aاز صفتی با توزیع غیرنرمال دو فرد  ـ 15
ین کنند. میانگین محاسبه شده کدامیک از دیگري به میانگهاي خود را محاسبه میکرده و میانگین نمونه

 تر است؟واقعی جامعه نزدیک
 Aهمیشه  )الف
 Bهمیشه  )ب
 نکرده باشند، قابل اظهارنظر نیستاگر حداقل حجم نمونه را تامین  )ج
 Aاگر واریانس صفت کوچک باشد،  د)

 هاي علوم پزشکی کدام است؟در پژوهش (conflict of interest)مفهوم تضاد منافع  ـ 16
 ها به خاطر وجود منافع فردي پژوهشگرنتیجه گیري ناروا از واقعیت الف)
 زنی در ارزیابی شواهد علمیخطاي ناشی از تفسیر و گمانه ب)
  ناشی از گرایش نویسندگان و مدیران مجالت به انتشار نتایج مثبتخطاي  ج)
 روشن نمودن منافع مالی پژوهشگر در ارتباط با موضوع پژوهش د)

در شیمی درمانی یک نوع سرطان خون  )ب(و داروي  )الف(دو مطالعه کارآزمایی بالینی براي مقایسه داروي  ـ 17
ها آن ها شبیه یکدیگر است و تنها تفاوتانجام شده است. نحوه طراحی و اجراي دو مطالعه و حجم نمونه آن

که اند، در حالیدر این است که در مطالعه اول همه بیماران از یک مرکز درمانی انتخاب و وارد مطالعه شده
اند. کدام گزینه کشور مختلف وارد مطالعه شده 4بیمارستان در  10بیماران از مطالعه دوم چند مرکزي است و 

 صحیح است؟
 اعتبار خارجی مطالعه اول بیشتر است. الف)
 اعتبار خارجی مطالعه دوم بیشتر است. ب)
 اعتبار داخلی مطالعه اول بیشتر است. ج)
 اعتبار داخلی مطالعه دوم بیشتر است. د)

کننده واکسن دار در افراد دریافتعالمت 19-مقایسه میزان ابتال به کووید«اي یکی از اهداف اختصاصی مطالعه ـ 18
A کننده واکسن و افراد دریافتB ه ذکر شده است. بر این اساس هم »در طی یک سال پس از دریافت واکسن

 :بجزهاي زیر صحیح هستند، گزینه
 مستقل (مواجهه) است. ) متغیرBیا  Aنوع واکسن ( الف)
  متغیر وابسته (پیامد) است. 19-هرگونه ابتال به کووید ب)
  گروهی باشد.مطالعه ممکن است از نوع کارآزمایی یا هم ج)
  مطالعه از نوع تحلیلی است. د)

 یک پروپوزال پژوهشی، تاکید بر بیان کدام مورد است؟ »بیان مسئله«در قسمت  ـ 19
 اهمیت و اولویت موضوع الف)
 سوابق مطالعات مشابه قبلیمعرفی  ب)
  روش شناسی انجام مطالعه ج)
  مدت زمان انجام مطالعه و بودجه مورد نیاز د)
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 شود؟ها بیشتر استفاده میآوري دادههاي زیر در جمعدر مطالعات کیفی، از کدامیک از روش ـ 20
  اده از پرسشنامه ساختاریافتهمصاحبه با استف الف)
 تکمیل پرسشنامه خودایفا ب)
 مشاهده و تکمیل چک لیست ج)
 بحث گروهی متمرکز د)

 کدام گزینه در مورد جدول گانت در پروپوزال تحقیقاتی صحیح است؟ ـ 21
 زمان دو یا چند مرحله امکان پذیر است.انجام هم الف)
 از اتمام مرحله قبل است. ابتداي هر مرحله بعد ب)
  مسئول اجرا و بودجه مورد نیاز هر مرحله بایستی در جدول مشخص شود. ج)
  هاي هر مرحله است.هدف اصلی از تنظیم آن مشخص کردن خروجی د)

و در افراد باالي  سال با افزایش خطر ساالنه مرگ، 80در یک مطالعه نشان داده شد که چاقی در افراد کمتر از  ـ 22
العه سال با کاهش خطر ساالنه مرگ همراه است. در مورد رابطه چاقی و مرگ، نقش متغیر سن در این مط 80

 کدام است؟
 اثر متقابل الف)
 بدون اثر ب)
 مخدوش کننده مثبت ج)
 مخدوش کننده منفی د)

وان، میانسال و سالمند سنجیده شده است. در این مطالعه در چهار گروه کودك، ج »سن«در یک مطالعه متغیر  ـ 23
 متغیر سن از کدام نوع است؟

 کیفی اسمی د) ايکیفی رتبه ج) کمی پیوسته ب) کمی گسسته الف)

و خواهیم میانگین نمایه توده بدنی سالمندان یک منطقه را تعیین نماییم. بر اساس مطالعات قبلی میانگین می ـ 24
مونه براي کیلوگرم بر متر مربع است. حداقل حجم ن 3و  25انحراف معیار نمایه توده بدنی سالمندان به ترتیب 

  درصد، تقریبا چقدر است؟ 95کیلوگرم بر مترمربع و سطح اطمینان  0,2 دقت
 3600 د) 900 ج) 450 ب) 360 الف)

دهنده مناسب بودن کدام ویژگی جمعیت مورد مطالعه باشد، نشان اگر نمونه انتخاب شده معرف خوبی از ـ 25
  مطالعه است؟

 روایی خارجی الف)
 روایی داخلی ب)
 بازآزمونـ  پایایی آزمون ج)
 درونیثبات  د)

انی و خواهیم نیازهاي روهاي بهداشتی میدنبال وقوع سیل در یک منطقه، به منظور انجام برنامه ریزيبه ـ 26
 تر است؟جسمی سالمندان را ارزیابی نماییم. کدام نوع مطالعه مناسب

 household survey الف)
 online survey ب)
 case series ج)
 case-control د)
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 تر است؟خواهد ارتباط سیل زدگی با ابتال به افسردگی را مطالعه کند. کدام نوع مطالعه مناسبمحققی می ـ 27
 شاهديـ  مورد الف)
 نگرگروهی گذشتههم ب)
 نگرگروهی آیندههم ج)
 کارآزمایی میدانی د)

 است؟ »نمونه گیري تصادفی«کدام واژه معادل انگلیسی  ـ 28
 random sampling الف)
 randomization ب)
 random allocation ج)
 random assignment د)

. کند یکرونا در افراد سالمند را بررس معاون بهداشتی دانشگاه در نظر دارد عوامل انصراف از تزریق واکسن ـ 29
 د؟یکنیشنهاد میکدام روش را پ

 يمداخله ا د) کوهورت ج) مطالعه موردي ب) يشاهد ـ مورد الف)

 به کدام شیوه باید عمل نمود؟ هنگام استفاده از یک مأخذ علمی در مقاله یا پروپوزال ـ 30
 .داري باید عین جمله را در مقاله وارد کرد و به مأخذ مربوطه رفرنس دادبراي حفظ امانت الف)
 .باید ساختار نگارش جمله را تغییر داد و به مأخذ مربوطه رفرنس داد ب)
 .هیماگر ساختار نگارش جمله را تغییر دهیم الزم نیست به مأخذ مربوطه رفرنس بد ج)
 .توان رفرنس دادفقط به مقاالت و کتب چاپ شده می د)

 

  يسالمند یو روانشناس یجامعه شناس

 سالمتی منجر و رفاه سطح کاهش به سن افزایش با نژادي و قومی هايگروه بین در موجود هايشکاف ـ 31
 است؟ گزینه کدام بیانگر جمله این. گرددمی
 اثر سالمون د) تبعیض سنی  )ج گانهخطر سه )ب دوگانهخطر  )الف

هاي مثبت و منفی نسبت به اعضاي خانواده توصیف کدامیک از نظریات زیر ترکیبی از احساسات و نگرش ـ 32
 باشد؟می
 نظریه اقتضایی  )الف
 نسلی  بین همبستگی نظریه )ب
  دوسوگرایی نظریه )ج
 ساختاري وابستگی نظریه د)
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ضعف جزء کدامیک از مشخصات حوزه فراشناختی قلمداد  و قوت و شناسایی نقاط هاتوانایی از استفاده ـ 33
 شود؟می
 استفاده اهرمی  د) بازتابی  )ج کادربندي  )ب کنترل  )الف

 ؟باشدنمیهاي زیر در مورد محیط هاي دوستدار سالمند صحیح کدامیک از گزینه ـ 34
 بیشتر بر مناطق شهري متمرکز بوده و مناطق روستایی اولویت ندارند.  )الف
 دارد.  هاي افراد تاکیدتوانایی بر ناتوانی و معلولیت، جاي به )ب
 شود. فقط براي گروه سالمندان طراحی می )ج
 .با سالمندي موفق است یک مفهوم پیشتاز در ارتباط د)

 ؟نیستکدامیک از نظریات زیر با سالمند شناسی انتقادي مرتبط  ـ 35
 سیستمی نژادپرستی هاينظریه )الف
 وابستگی ساختاري نظریه )ب
 داري سرمایه انتقادي )ج
 هاي اقتصاد سیاسینظریه د)

 اشاره شده است؟ ”support banks“اجتماعی در دوران سالمندي به مفهوم هاي روابط در کدامیک از مدل ـ 36
 Convoy modelمدل کاروان  )الف
 عملکردي مدل )ب
 جبرانی مدل )ج
 مدل سلسله مراتبی د)

در مورد بازنشستگی  »اکرت و دي واینی«هاي مورد نظر تعریف بازنشستگی در ایران با کدامیک از شاخص ـ 37
 مطابقت دارد؟

 دریافت حقوق بازنشستگی  )الف
 تعریف ذهنی از بازنشستگی  )ب
 خروج از بازار کار  )ج
 ترك شغل د)

اساس مطالعات انجام شده در حوزه بازنشستگی، کدام افراد معموال بیشتر به بازنشستگی پیش از موعد  بر ـ 38
 آورند؟روي می

 ترافراد با سطح تحصیالت پایین )الف
 افراد با چندین شغل )ب
 ترافراد داراي فرزندان بزرگ )ج
 اندافرادي که دیرهنگام طالق گرفته د)
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 (Domestic Help)هاي خانگی هاي اجتماعی، کدامیک از موارد زیر بخشی از کمکدر زمینه خدمات مراقبت ـ 39
 شود؟محسوب می

 غذا دادن د) نظافت )ج تعویض لباس )ب تشو سالمندشس )الف

 هاي زیـــر از اصـــول کلیـــدي در مفهـــوم تصـــور ســـالمند شناســـیکـــدامیک از گزینـــه ـ 40
 ”Gerontological Imagination“ ؟باشدنمی 

 همگنی )الف
  سالمندي در ژنتیکی تأثیرات )ب
  تجمعی ضررهاي )ج
  علیت د)

در کدام گزینه  زندگی پایانی مراحل پیامدهاي بینیمنظور پیش به زندگی اولیه تجارب از استفاده براي تالش ـ 41
 متبلور است؟

 Linked life الف)
 Inequality and Adversity perspective ب)
  Institutional paradigms ج)
  Personological paradigm د)

 “three boxes of life” زندگی بعد ، کدام گزینه از اجزاي سه)Life Course(در رویکرد دوران زندگی  ـ 42
 ؟باشدنمی
 آموزش از کودکی )الف
  بندي مبتنی بر سنهاي رتبهسیاست )ب
 لیکار در میانسا )ج
 بازنشستگی در دوره پایانی د)

 است؟ شناسی جامعه نظریات از کدامیک با سالمندي، مرتبطدر دوران  ”Autonomy“ارزش  ـ 43
 تنظریه فعالی )الف
 نظریه عدم اشتغال )ب
 منظریه تداو )ج
 نظریه نوگرایی د)

 مطرح است؟ سالمندي شناسی جامعه نظریات از کدامیک شکاف بین نسلی در ـ 44
 تنظریه فعالی )الف
 نظریه عدم اشتغال )ب
 متداونظریه  )ج
 نظریه نوگرایی د)
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 ؟باشدنمی )critical feminist perspective(فمینیستی  انتقادي هاي دیدگاهکدام گزینه از ویژگی ـ 45
 شود.عنوان ساختارهاي اجتماعی محسوب می به زندگی طول در زنان هايموقعیت و تجارب )الف
 ها است.آن فردي تصمیمات و رفتار محصول زیادي حد تا سالمند، زنان مشکالت و تجارب )ب
 .دارد حالت تجمعی زندگی طول در زنان مشکالت )ج
 کـه اسـت مـرتبط جنسـیتی اي وطبقـه قومیتی، نژادي، هايتبعیض با ناپذیري جدایی طور به فقر شدن پدیده زنانه د)

 .گرددمی در زنان نشینی باعث ایجاد حاشیه

 (the meso-institutional level)نهادي بین زندگی، کدام گزینه در دسته سطح رویکرد چندوجهی دورهدر  ـ 46
 گیرد؟قرار می

 ساختار خانواده د) سالمت اجتماعی )ج سالمت جسمی  )ب وضعیت اقتصادي  )الف

شخصی همراه است. این توصیف  هویت و اجتماعی وضعیت درآمد، دادن دست از با اجباري بازنشستگی ـ 47
 باشد؟مربوط به کدام نظریه می

 نظریه فعالیت )الف
 اشتغال عدم نظریه )ب
  متداو نظریه )ج
 ساختاري وابستگی نظریه د)

هاي ارائه خدمات به سالمندان به دو عامل مهم بر اساس تجارب به دست آمده در کشور آمریکا موفقیت نظام ـ 48
 بستگی دارد که عبارتند از: 

 تخصیص اعتبارات کافی از طرف دولت و تمرکز به روي سامانه ارجاع )الف
 بندي خدمات و تمرکز بر استفاده از خدمات بخش دولتیسطح )ب
 ادغام یافتگی خدمات و تمرکز بر استفاده از خدمات بخش غیر دولتی )ج
 ادغام فعالیتهاي بخش غیر دولتی و دولتی، برون سپاري خدمات دولتی به بخش خصوصی د)

 ؟شودچه مسائلی در بین سالمندان جامعه بررسی می (Age Stratification)بندي سنی از منظر خوشه ـ 49
 وضعیت اقتصادي و رفاهی )الف
 سطح تحصیالت و طبقه اجتماعی )ب
 هاي بیماري و مرگزندگی و میزان امید به )ج
 ارتباط بین فرایندهاي سالمندي در افراد کم و بیش همسال د)

 قرار )Environmental Gerontology(کدامیک از موضوعات زیر در حیطه مباحث سالمندشناسی محیطی  ـ 50
 ؟گیردنمی
 پیشگیري از وقوع جرائم بر روي افراد سالمند )الف
 کنترل زمان خواب و بیداري افراد سالمند )ب
 تامین مسکن مناسب براي افراد سالمند )ج
 طراحی شهري مناسب براي تردد افراد سالمند د)
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 چیست؟ Passive Euthanasia)منظور از مرگ خود خواسته غیر فعال ( ـ 51
 .شودیا سالمند گرفته نمیمرگی که تصمیم براي پایان زندگی توسط فرد بیمار و  )الف
 .گرددمرگی که پایان زندگی فرد بیمار و یا سالمند توسط فرد دیگري تسهیل می )ب
 .افتدمرگی که به دلیل عدم انجام و یا ارائه خدمات استمرار دهنده حیات اتفاق می )ج
 .گرددد بیمار و یا سالمند میمرگی که به واسطه اقدام خاص (مانند ارائه داروي خاص) منجر به پایان زندگی فر د)

هاي چه تغییري در وضعیت افراد سالمند نسبت به زمان (Modernization Theory)بر اساس نظریه نوگرایی  ـ 52
 گذشته روي داده است؟

 .وضعیت زندگی افراد سالمند بهتر شده است )الف
 .شده است دترافراد سالمند ب یزندگ تیوضع ب)
 .فقط در مناطق شهري بهتر شده استافراد سالمند  یزندگ تیوضع ج)
 .فاصله رفاهی در بین افراد سالمند طبقات اجتماعی مختلف کاهش پیدا کرده است د)

 در دوران سالمندي چیست؟(Triple Jeopardy) منظور از مخاطره سه گانه  ـ 53
 تی یا نژادي) تعلق داشتن و سالمند بودنهاي اقلیت (قومیزن بودن، به گروه )الف
 تنها زندگی کردن، بیمار بودن و در فقر زندگی کردن )ب
 بی خانمان بودن، بی سواد بودن و زندگی در شهرهاي بزرگ )ج
 نداشتن بیمه سالمت و در روستا زندگی کردن، بیمار بودن د)

 هاي کدام گزینه صحیح است؟سالمندآزاري، انتخاب شاخص براي تعیین اهداف غربالگري و ارزیابی ـ 54
 وضعیت تغذیه  -هاي سالمندانساکنین خانه -سال به باال 65افراد  )الف
 جنسیت -مبتالیان به دمانس -سن باالتر )ب
 ویژگیهاي فرد مراقب -ناتوانی در مراقبت از خود )ج
 ب و ج صحیح است د)

سالمند قربانی آزار و اذیت که مبتال به بیماري شدید است و فرزند مراقبش که دچار رفتار براي یک  ـ 55
 اسکیزوفرنی است، اولین گام مقابله با هر نوع خشونت خانوادگی کدام است؟

 گزارش به نیروي انتظامی )الف
 تدوین یک برنامه محافظتی )ب
 انجام بازدید از منزل )ج
 الل شناختیبررسی سالمند از نظر اخت د)

 ؟شودنمیرا شامل  Aging in Placeهاي جامعه محور در راستاي کدام گزینه، حمایت ـ 56
 Congregate meals AND senior center program الف)
 Adult day care AND transportation ب)
 Transportation AND senior center program ج)
 Hospitals AND nursing homes د)
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 است؟  (Diogenes)هاي سندرم دیوژنسکدام گزینه از ویژگی ـ 57
 سوء استفاده از اعتماد و بی عاطفگی  )الف
 ناشایست خود غفلتی شدید با رفتارهاي نامناسب و )ب
 آزار روانی و انزواي اجتماعی )ج
 حیا آزار فیزیکی و نداشتن شرم و د)

) سالمندان (Lonelinessکارشناس برنامه سالمندان مرکز بهداشت، جهت ارزیابی و سنجش وضعیت تنهایی  ـ 58
 مراجعه کننده باید از چه ابزاري استفاده کند؟

 کنندهبراي کلیه سالمندان مراجعه Three-item loneliness scale الف)
 مبتال به اختالل شناختی فقط براي سالمندان Three-item loneliness scale ب)
 هکنندبراي کلیه سالمندان مراجعه The De Jong Gierveld Scale ج)
 ها باید برحسب شرایط فردي تعیین شودتفاوتی ندارند و استفاده از آن د)

 ؟باشدنمیکدام گزینه در مطالعات پیري شناسی جوامع صحیح  ـ 59
 .هاي پیر داردهاي سنی تاثیر زیادي بر سایز و توزیع سنی جمعیتمه گروهافزایش میزان بقا در ه )الف
 .ها کمتر استنآزنان امید به زندگی کمتري داشته و میزان تنها زندگی کردن در  )ب
افزایش میزان بقا موجب کاهش مرگ و میر در سالمندان شده و باعث افزایش نسبت افراد مسن زنده مانده در جوامع  )ج

 است. هپیر شد
 .ها بیشتر استنآها تعداد زنان بیشتر است و میزان ناتوانی ناشی از اختالالت شناختی در ساله 100در جمعیت  د)

 ؟باشدنمیهاي شیوع بیماریها در سالمندان، کدام گزینه صحیح در مطالعات سالمندي، از نظر میزان ـ 60
 .سال و باالتر بیشتر است 80شیوع دمانس در زنان سنین  )الف
 .سال به باال شیوع کمتري دارند 85ها با افزایش سن بیشتر است اما بعد از سن شیوع سرطان )ب
 .هاي سنی بیشتر استها در مردان سالمند در تمام گروهشیوع معلولیت )ج
 .ن استسال بیشتر از مردا 65هاي سنی بعد از شیوع معلولیت حرکتی در زنان در تمام گروه د)

 ؟باشندنمیشوند، قادر به تاخیر کدامیک از فرایندهاي زیر انجام می Agingمداخالتی که جهت کاهش سرعت  ـ 61
 پیرچشمی د) نارسایی کلیه )ج سندرم متابولیک )ب سرطان ها )الف

اند کدام گروه در معرض خطر دچار استرس شده علت فوت همسر یا جدا شدن از وي،هدر افراد مسنی که ب ـ 62
 کمتري قرار دارند؟

 .اندوابسته به همسرانشان بوده  IADLراي که از نظمردان مسن بیوه )الف
 .انداي که از نظر عاطفی وابسته به همسرانشان بودهزنان مسن بیوه )ب
 .اندسالمندانی که قبل از، ازدست دادن همسر خود مستقل بوده )ج
 .اندسالمندانی که وابسته به همسرانشان بوده د)

) افراد سالمند چرا دچار انزواي (Social Disengagement Theoryگیري اجتماعی بر اساس نظریه کناره ـ 63
 گردند؟اجتماعی می

 .کنندگیري میهاي اجتماعی کنارهداوطلبانه از فعالیت )الف
 .دهندرا از دست میتوانایی زندگی مستقل  )ب
 .شونددچار جدایی عاطفی از خانواده می )ج
 .کنندهاي حرکتی ارتباطات اجتماعی خود را قطع میبه دلیل محدودیت د)
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 ست؟یچ در یررسمیغ و یرسم مراقبت نیب یاصل تفاوت ـ 64
 .شودفقط در بیمارستان و مراقبت غیر رسمی در بیمارستان و خانه ارائه می یرسم مراقبت )الف
 .شودیم انجام اعضا خانواده توسط یررسمیغ مراقبت و ايحرفه افراد توسط یرسم مراقبت )ب
 .است یمال پرداخت بدون یررسمیغ مراقبت و یمال پرداخت با توام یرسم مراقبت )ج
 .ب و ج صحیح است د)

 ند؟هست کدام يسالمند چهارگانه ابعاد ـ 65
 یاجتماع ،یروان ،یکیولوژیب ،یمیتقو )الف
 یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یکیولوژیب )ب
 ياقتصاد ،یکیولوژیب ،یفرهنگ ،یمیتقو )ج
 یکیولوژیب ،ياقتصاد ،یاسیس ،یمیتقو د)

 است؟ع در سالمندان کدام ین دمانس شایدوم ـ 66
 مر یآلزا يماریب )الف
 نسونیپارک يماریب )ب
 یجگاهیگ یشانیدمانس پ )ج
 یدمانس عروق د)

 :بجز است، يرات بهنجار در دوره سالمندییر از جمله تغیتمام موارد ز ـ 67
 کاهش وزن مغز د) ضعف سیستم ایمنی )ج هاختن دندانیر )ب کوتاه شدن قد )الف

علت بیماري قلبی از نظر عملکردي وابسته به ه سال قبل بیوه شده و ب 30ساله که از  92سالمند خانمی  ـ 68
اکثرا  وروز قبل که از بیمارستان ترخیص شده، دیگر خودش نیست  2گویند که از دیگران است. خانواده او می

 مثال هنگامکند. دهد به سختی توجه مینجام میشود و به کاري که ادر طی روز چرت میزند. به سختی بلند می
اي چند چشمانش را بر ماند وداند که با غذا چکار کند و بی حرکت میدارد ولی نمیمیغذا خوردن قاشق را بر

دا صما شوهرش را ئکند که صبح شده و داشود چون گمان میها از خواب بیدار میبندد. متناوبا شبدقیقه می
 که شوهرش فوت کرده). او قبال هرگز چنین رفتاري نداشته است. حالی (در کندمی

 تشخیص این سالمند چیست؟
 دلیریوم د) آژیتاسیون )ج دمانس )ب افسردگی  )الف

 ح است؟یر صحیک از عبارات زیکدام ـ 69
 .نند یبیو سبز را بهتر م یبنفش وآب يهاسالمندان رنگ )الف
 .شتر مشکل دارندیمانند س، ج، ف و ت ب ییهادن صوتیشن يسالمندان برا )ب
 .ستندین کار نیسرد قادر به انجام ا يدر هوا یکنند ولیم میتنظ یگرم به خوب يبدن خود را در هوا يسالمندان دما )ج
ــر کــاهش م یو ترشــ یتلخــ يهــادر ســالمندان، درك طعم د) ــد و آنییزودت ــه همــاب شــتر مســتعد یل بیــن دلیهــا ب

 .هستند ییغذا يهاتیممسمو
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 :بجزر است، یر برگشت ناپذیدر تمام موارد ز یاختالل شناخت ـ 70
 نسون یپارک يماریب )الف
 از الکل یزوال عقل ناش )ب
 ومیریدل )ج
 يباد ییدمانس لو د)

 مر کدام است؟یآلزا يماریمغز در ب ییایمیر شیین تغیبارزتر ـ 71
 ن یل کولیکاهش است )الف
 نیش دوپامیافزا )ب
 نیش سروتونیافزا )ج
 کید گلوتامیکاهش اس د)

 رود؟یبه کار م ییهاتیچه فعال یابیارز يبرا IADLآزمون  ـ 72
 ک یائروب یکیزیف يهاتیژن در فعالیاکس يریگاندازه )الف
 یروزمره زندگ يهاتیفعال )ب
 روزانه یزندگ دهیچیپ يهاتیفعال )ج
 تیحال فعالحافظه در د)

 د؟یکنیه میدر سالمندان توص یافسردگ يغربالگر ير را برایز يهاک از آزمونیکدام ـ 73
 AMT د) GHQ ج) SF-36 ب)  GDS الف)

 شود.یبه ...... گفته م Climactericد. یکامل کن ـ 74
 انزال زودرس  )الف
 د مهبلیاسپاسم و انقباض شد )ب
 فقدان ارگاسم )ج
 دمثل در جنس مذکریکاهش کارکرد تول د)

 :بجزشوند، یم یخوابیر سبب بیه عوامل زیکل ـ 75
 یمنف يسازیشرط )الف
 مطالعه در هنگام خواب )ب
 خواب آور يداروها )ج
 روزانه یکیزیت فیفعال د)

 ح است؟یر صحیک از عبارات زیکدام ـ 76
 . یابدمیزمان واکنش در سالمندان کاهش  )الف
 .شودمیشتر یب ياز به خواب در سالمندین )ب
 .ابدییطول گام در سالمندان کاهش م )ج
 .است یمیسن تقو ين سن کارکردییتع يمبنا د)
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 در سالمندان کدام است؟ ین نوع اختالل اضطرابیعتریشا ـ 77
  یبیاختالل استرس پس آس )الف
 یاجتماع هراس )ب
 اختالل وسواس اجبار )ج
 ریاختالل اضطراب فراگ د)

 ؟ستندین یافسردگ یر جزء عالئم اصلیک از موارد زیکدام ـ 78
 خلق افسرده به مدت دو هفته  )الف
 اختالل خواب )ب
 يکاهش انرژ )ج
 لذت بردن ییتوانافقدان  د)

 شتر مطرح است؟یب یجاد اختالالت شناختیر در ایز يهانیتامیک از وینقش کدام ـ 79
                         Dو   Aنیتامیو )الف
 Bگروه  يهانیتامیو )ب
 Cن یتامیو )ج
 ب و ج صحیح است د)

 کند؟یجاد میا یعالئم اه چهین در جسم سیکمبود دوپام ـ 80
  کوسیلپتیوس اپتاستا الف)

 سمینسونیپارک )ب
 يپلژ يکوادر )ج
 یپیوتایاستر د)

 :بجزح است، یر صحیتمام عبارات ز ـ 81
 .دهدمیمر را کاهش یآلزا يماریآستانه بروز عالئم ب یره شناختین بودن ذخییپا )الف
 .ستا مبتال به سندرم داون باالمر در افراد یلزاآ يماریخطر ب )ب
 .شوندیمر دچار میلزاآشتر به یب ،کنندیاستفاده م يدییر استرویغ یضد التهاب يکه از داروها يافراد )ج
 .مر استیلزاآ يماریب ياز عوامل خطرساز برا یافسردگ د)

 است؟ یاز مرگ روان يف بهتریر تعریک از موارد زیکدام ـ 82
 مغز  يهاتیتوقف فعال )الف
 گران از فرد در حال مرگید ینیگز ییجدا )ب
 به درون خود يرش مرگ و واپس رویپذ )ج
 یاتیح يهاتوقف کارکرد اندام د)
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 کند؟یشتر افت میب يک از انواع حافظه در سالمندیکدام ـ 83
 حافظه پس نگر د) يحافظه رخداد )ج ییحافظه معنا )ب  ییحافظه اجرا )الف

 مر شناخته شده است؟یالزا يماریر در مغز به عنوان شاخص وجود بیک از مواد زیرسوب کدام ـ 84
 نیلیپرسن د) APP ج) دیبتا آمیلوئ )ب  يبادییلو )الف

 ح است؟یر صحیک از عبارات زیکدام ـ 85
 .یابدمیش سن کاهش یجان با افزایشدت تجربه ه )الف
 .شتر استیب ب یتیپ شخصیت ير استرس بر افراد دارایتاث )ب
 .شودین ترشح میاز هورمون اندورف يادیان استرس حجم زیدر جر )ج
 .دارند يمزمن نقش موثرتر يماریدر کنار امدن با ب یاجتناب يراهبردها د)

 پیشگیري از دلیریوم در سالمندان بستري در بیمارستان یا مراکز نگهداري است؟کدام اقدام زیر استراتژي صحیح  ـ 86
 HELPاجراي برنامه  )الف
 CAMگرفتن روزانه تست  )ب
 سازي روزانهانجام اقدامات آگاه )ج
 کمک در تغذیه و غذا دادن د)

 ؟باشدنمیدر پیشگیري از دلیریوم، کدام گزینه جزء ریسک فاکتورهاي آن  ـ 87
 بی تحرکی و اختالل بینایی )الف
 مشکل خواب و اختالل شنوایی )ب
 اختالل شناختی و کم آبی )ج
 ریسک زمین خوردن د)

 :بجزها درست است، هاي غربالگري وضعیت شناختی، همه گزینهدر مورد تست ـ 88
 .زمان بري کمی دارد و در افراد کم سواد هم کاربرد دارد Mini-Cogتست  )الف
 .براي افراد با تحصیالت باال کاربرد دارد MMSEتست  )ب
 .در افراد زیر دیپلم تورش دارد MoCAتست  )ج
 .هاي کمی داردبراي دمانس شدید کاربرد دارد و حیطه MoCAتست  د)

 :بجزد، یآیسطح اول به حساب م يریشگیپ ءر در رابطه با بهداشت روان جزیه موارد زیکل ـ 89
 بهداشت روان  یآموزش همگان )الف
 یو گروه يفرد ،یخانوادگ يهامشاوره )ب
 مطلوب از خدمات بهداشت روان يبردارافراد جامعه در بهره يجلب همکار )ج
 در افراد مبتال يمارید بیم شدئاز بروز عال يریشگیپ د)

 ترین محل براي ارزیابی سالمندان کدام است؟مناسب ـ 90
 هاي تخصصیکلینیک د) هاي بیمارستانبخش )ج درمانگاه سرپایی )ب خانه سالمند )الف

 ؟شدبانمی) BPSDهاي رفتاري و روانشناختی دمانس (کدامیک از موارد زیر از نشانه ـ 91
 اشتهاییکم د) رفتارهاي تکراري  )ج توهم  )ب زدگی هیجان )الف

 شیوع افسردگی در بیماران دیابتی چقدر است؟ ـ 92
 درصد  40 د) درصد  30 )ج درصد  20 )ب درصد  10 )الف
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 باشد؟کدام گزینه در مورد تغییرات الگوي خواب سالمندان صحیح می ـ 93
  REMکاهش زمان نهفته خواب  )الف
 REMافزایش درصد خواب  )ب
 کاهش درصد خواب سبک  )ج
 افزایش زمان الزم براي شروع خواب د)

 بندي با بقیه متفاوت است؟کدام نوع اختالل شخصیت از لحاظ دسته ـ 94
 پارانویید د) اجباري ـ  وسواسی )ج اجتنابی )ب وابسته )الف

 باشد؟کدامیک از مراحل سوگ بهنجار می ءتوهمات شنوایی به صورت شنیدن صداي متوفی جز ـ 95
 مرحله اول و دوم د) مرحله سوم  )ج مرحله دوم  )ب مرحله اول )الف

دارد که کند و بیان میمیساله به همراه پدرش به یک مرکز جامع سالمت مراجعه  74دختر یک مرد سالمند  ـ 96
هاي خیلی شاد و کند و لباسخوابد، بیش از حد پول خرج میتر شده، کمتر میپدرش پرانرژي ،چند وقتی است

ه کند که اصال سابقه نداشته است. بپوشد. همچنین خودش را درگیر یکسري رفتارهاي جنسی میدرخشان می
 شده است؟نظر شما، پدر این خانم دچار کدام اختالل 

 اختالل استرس پس آسیبی )الف
 مانیا  )ب
 افسردگی اتیپیک  )ج
 اسکیزوفرنی د)

 باشد؟کدام عبارت در مورد رشد شناختی دوران سالمندي صحیح می ـ 97
 .یابدنمرات هوش متبلور در طول دوره بزرگسالی کاهش می )الف
 .هاي بازشناسی استزتر از تواناییهاي یادآوري بارکاهش حافظه در توانایی )ب
 .توانایی حافظه بلندمدت در سالمندان بیشتر از جوانان است )ج
 .یابدبا افزایش سن، حافظه شنیداري زودتر از همه کاهش می د)

 در کدام مفهوم زیر متبلور است؟ ،اي که یک بار دیده شده استتوانایی به خاطر سپردن اطالعات مربوط به حادثه ـ 98
 Text recall الف)
 Eyewitness testimony ب)
 Reminiscence peak ج)
 Metaknowledge د)

 خاطره پردازي در سالمندان بیشترنشانه کدامیک از نیازهاي زیر است؟ ـ 99
 احساس تبادل )الف
 احساس تداوم )ب
 احساس مفید بودن )ج
 توانایی کالمیتقویت  د)

 شود؟می کاهشدر بیماري آلزایمر کدامیک از کارکردهاي شناختی زیر زودتر دچار  ـ 100
 یابیجهت )الف
 فضاییتوانایی دیداري )ب
 گنجینه لغات )ج
 حافظه نزدیک د)

 موفق باشید
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