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اصول و کاربردهای اپیدمیولوژی

عبور عامل بیماری زا از داخل لوله گوارش یک بندپا بدون تغ�ر در آن و انتقال به میزبان، جزو کدامیک از روش های انتقال۱-
بیماری است؟

انتقال مکانیکی

انتقال بیولوژیکی

انتقال مرحله گذر

انتقال توسط وسیله

 

کدامیک از واژه های زیر، بیانگر ویژگی عامل بیماری زا در ایجاد موارد شدید و کشنده به طور همزمان است؟۲-

بیماری زایی

حدت

کشندگی

عفونت

 

نتایج یک مطالعه تشخیصی دال بر توانایی آزمون تشخیصی مورد مطالعه در شناسایی 90 درصد افراد سالم است. این عبارت۳-
بیانگر کدام شاخص است؟

ارزش اخباری مثبت

ارزش اخباری منفی

ویژگی

حساسیت

 

عبارت «25 درصد جمعیت باالی 30 سال یک کشور، حداقل یکی از اختالالت روانپزشکی را در طول دوران زندگی تجربه۴-
کرده اند»، بیانگر چیست؟

شیوع ساالنه

شیوع لحظه ای

شیوع نقطه ای

شیوع عمری

 

پدیده کوه یخ در رابطه با بیماری ها، دال بر کدامیک از موارد زیر است؟۵-

کم گزارش دهی

بیش گزارش دهی

بیش برآورد

بروز کم بیماری
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ترکیب نتایج مطالعات اولیه مانند مقاالت چاپ شده حاصل از کارآزمایی های بالینی با روش های آماری بیانگر کدام دسته از۶-
مطالعات زیر است؟

هم گروهی

متاآنالیز

مداخله ای

اکولوژیک

 

هشدار زودرس و پیش بینی اپیدمی بر اساس داده های بالینی و غیربالینی، ویژگی اصلی کدام نظام مراقبت است؟۷-

نظام مراقبت آزمایشگاهی

نظام مراقبت رایج

نظام مراقبت سندرومیک

نظام مراقبت غیرفعال

 

پس از گذشت چه زمانی می توان طغیان را خاتمه یافته تلقی کرد؟۸-

یک برابر دوره کمون

یک دوم دوره کمون

یک چهارم دوره کمون

دو برابر دوره کمون

 

کدامیک از روش های زیر در برآورد تعداد افراد با شرکای جنسی متعدد، کاربردی ندارد؟۹-

سرشماری

صید بازصید

ضرب کردنی

افزایش مقیاس شبکه

 

در یک مطالعه، پوشش واکسیناسیون هپاتیت ب در چند کشور بررسی شد و مشاهده شد که یک ارتباط معکوس با نسبت مرگ۱۰-
ناشی از سرطان کبد دارد. نوع مطالعه کدام است؟

مورد - شاهدی

اکولوژیک

مقطعی

کارآزمایی بالینی
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در کدامیک از مطالعات زیر عامل مواجهه و پیامد به طور همزمان مطالعه می شوند؟۱۱-

هم گروهی

مورد - شاهدی

مقطعی

کارآزمایی میدانی

 

حساسیت و ویژگی یک آزمون غربالگری برای ایدز به ترتیب 80 و 90 درصد است. اگر شیوع بیماری در جامعه 10 درصد باشد.۱۲-
احتمال اینکه فرد با تست مثبت واقعا بیمار باشد، تقریبا چند درصد است؟

17

47

70

80

 

همه موارد زیر در رویکرد اجتماعی شدن سالمت در ایران مدنظر هستند، به جز:۱۳-

جلب مشارکت مردم

همکاری های بین بخشی

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

کیفیت ارایه خدمات سالمت

 

همسان سازی در کدامیک از مطالعات زیر، دارای کاربرد بیشتری در کنترل مخدوشگرها است؟۱۴-

هم گروهی گذشته نگر

هم گروهی آینده نگر

مورد - شاهدی

کارآزمایی بالینی

 

در یک مطالعه نسبت شانس رابطه مواجهه با پیامد برابر با 1/8 برآورد گردید. شانس ابتال به پیامد در گروه مواجهه یافته چند۱۵-
درصد بیشتر از گروه مواجهه نیافته است؟

20

80

120

180

 

آمار و روش تحقیق
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برای برآورد میانگین صفتی با توزیع نرمال و انحراف معیار 4، نمونه ای 16 تایی به تصادف انتخاب کرده ایم. احتمال آن که۱۶-
میانگین حاصل از این نمونه با میانگین واقعی جامعه حداکثر 1 واحد فاصله داشته باشد، تقریبًا برابر است با:

0/90

0/975

0/68

0/95

 

در یک نمونه 100 تایی از کارگران معادن ذغال سنگ با حداقل 15 سال سابقه کار، 80 نفر دچار بیماری های مزمن دستگاه۱۷-
تنفسی بوده اند، برآورد انحراف معیار فراوانی نسبی ابتال به بیماری های تنفسی در این گروه از کارگران چقدر است؟

0/16

0/04

0/4

0/016

 

اگر در زوجین نابارور تحت درمان با روش های کمک باروری، احتمال موفقیت درمان 3 برابر احتمال شکست باشد، احتمال۱۸-
موفقیت چقدر است؟

0/60

0/30

0/50

0/75

 

در یک بررسی از بین مراجعین به مرکز درمانی قلب و عروق مالحظه شد که 50 درصد مراجعین از چاقی رنج می برند، و ۱۹20-
درصد هم زمان(توأم) دچار چاقی و نارسایی قلبی هستند. در مراجعین این مرکز چند درصد افراد چاق به نارسایی قلبی دچارند؟

30

20

40

25

 

در دوره زمانی بین پیک های اول و دوم پاندمی کرونا، 90 درصد مراجعین به یک مرکز درمانی به کرونا مبتال بودند. یک آزمایش۲۰-
تشخیصی در 80 درصد بیماران مبتال و 30 درصد غیر مبتالیان جواب مثبت (ابتال به کرونا) می داد. اگر از بین مراجعین، فردی به

تصادف انتخاب می شد، احتمال جواب صحیح برای تست او (مثبت و منفی صحیح) چقدر بود؟

0/79

0/80

0/30

0/90
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توزیع فشار خون سیستولیک افراد در جامعه ای نرمال با میانگین و انحراف معیار به ترتیب 122 و 4 میلی متر جیوه است. انتظار۲۱-
دارید تقریبا چند درصد افراد، فشار خونی بین 122 و 126 میلی متر جیوه داشته باشند؟

50

47/5

34

65

 

اگر از هر 10 نفر، 2 نفر مستقل از هم به آنفوالنزا مبتال شوند، انحراف معیار تعداد مبتالیان در نمونه های 100 تایی مستقل از هم۲۲-
چقدر است؟

4

1/6

16

0/4

 

احتمال اینکه وزن دو نفر که بطور تصادفی انتخاب شده اند، هر دو بیشتر از میانه وزن جامعه باشد، برابر است با:۲۳-

0/50

0/25

0/75

0/30

 

اگر در یک نمونه به حجم 20، میانگین برابر 18 و واریانس آن صفر باشد. میانه و نما در این نمونه به ترتیب از راست به چپ۲۴-
عبارتست از:

صفر و صفر

18 و صفر

صفر و 18

18 و 18

 

ضریب تغ�رات (بر حسب درصد) برای متغیری 10 درصد است. اگر همه داده ها در عدد 2 ضرب شوند، ضریب تغ�رات۲۵-
داده های جدید چند درصد است؟

21

12

20

10
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میانگین بعد 4 خانوار، عدد 5 بوده است. به این چهار خانوار، 2 خانوار 7 نفری و یک خانوار 8 نفری اضافه شده است. متوسط۲۶-
بعد این 7 خانوار چقدر است؟

5

7

6

8

 

در یک مطالعه، مشاهده شده که 30 درصد شاغلین در حرفه های پزشکی، دارای یکی از تخصص های بالینی هستند. در نمایش۲۷-
این یافته توسط نمودار دایره ای، زاویه مرکزی متناظر با تخصص های بالینی چند است؟

30

108

70

252

 

در گروه بیماران مبتال به نارسایی قلبی، 20 درصد افراد به دیابت، 60 درصد به فشار خون، و 10 درصد همزمان به دیابت و فشار۲۸-
خون مبتال هستند. چند درصد این افراد حداقل به دیابت یا فشار خون مبتال هستند؟

60

80

30

70

 

به تجربه دیده شده است که 50 درصد شرکت کنندگان در آزمون ورودی دوره MPH پذیرفته می شوند. از طرفی مالحظه شده۲۹-
است که 80 درصد پذیرفته شدگان و 10 درصد قبول نشده ها حداقل به 40 درصد سواالت آمار پاسخ درست داده اند. اگر فردی با

بیش از 40 درصد پاسخ صحیح به سواالت آمار داشته باشیم، احتمال آنکه قبول شده باشد، چقدر است؟
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در نمونه ای به حجم 10 ، یک مشاهده پرت (Outlier) وجود دارد. تاثیر بارز این مشاهده روی کدام یک از موارد زیر است؟۳۰-

میانگین

میانه

نما

فاصله چارک اول و سوم

 

کلیات بهداشت عمومی و آموزش بهداشت

مهمترین چالش های پیش رو برای توسعه سالمت پایدار تا سال 2030 که در سند اهداف توسعه پایدار، مورد تاکید قرار گرفته۳۱-
است شامل کلیه موارد زیر است،  بجز:

ریشه کنی فقر و برقراری عدالت

ریشه کنی بیماری های مشترک

بهره وری از آب آشامیدنی سالم

بهبود وضع آموزش

 

در الگوی مراحل تغ�ر، "چنانچه فرد به وجود مشکل پی برده و تغ�ر رفتار را در نظر گرفته است، اما هنوز آماده دادن تعهد برای۳۲-
اقدام نیست"، در کدام مرحله این الگو قرار دارد؟

پیش قصد (پیش تفکر)

قصد (تفکر)

تدارک (آمادگی)

عمل

 

در نظریه رفتار برنامه ریزی شده، عبارت: "فرد تصور کند دیگرانی که برایشان ارزش قائل است، ترک سیگار او را تا�د می کنند"۳۳-
مربوط به کدام سازه این نظریه می باشد؟

نگرش نسبت به رفتار

کنترل رفتاری درک شده

هنجارهای انتزاعی

قصد رفتاری

 

بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، مهم ترین نوع یادگیری افراد کدامیک از موارد زیر است؟۳۴-

تجربه مستقیم

فراگیری مشاهده ای

آزمون و خطا

داشتن قصد انجام رفتار
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در ارتباط با مفهوم شاخص های ارزیابی کننده کیفیت زندگی، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟۳۵-

شامل شاخص های وضع مسکن و اشتغال می باشد.

دربرگیرنده شاخص های دسترسی به خدمات مهم می باشد.

میزان بهره مندی فرد از امکانات با اهمیت زندگی است.

نتایج این شاخص ها از دقت و اعتبار باالیی برخوردار هستند.

 

«افزایش بروز بیماری های مزمن مرتبط با سالمندی» در کدامیک از مراحل گذار اپیدمیولوژیک اتفاق افتاده است؟۳۶-

اولین گذار اپیدمیولوژیک

دومین گذار اپیدمیولوژیک

سومین گذار اپیدمیولوژیک

گذار اپیدمیولوژیک دوم و سوم

 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد شکل گیری و پیشرفت طب سنتی جهان اسالم، صحیح تر است؟۳۷-

آیات مستقیم قرآن در مورد تشخیص و درمان بیماری ها

نص صریح نهج البالغه امام علی(ع) در مورد امور پزشکی

پویایی و ترقی خواهی اندیشه های اسالمی

ترجمه کتب یونانی به زبان عربی

 

آنچه که امروزه تحت عنوان "حقوق بیماران" مطرح است، با توجه به ایده های کّلی پزشکی نیاکان، منطبق بر کدامیک از۳۸-
اصطالحات حقوقی زیر است؟

سالمت

بیماران

مردمی

معنوی

 

در کشوری که امید زندگی (Life expectancy) مردان را 88 سال محاسبه کرده اند، در صورتی که یکی از مردان به مدت 3 سال۳۹-
در بیمارستان بستری شود، در دو سال پایانی زندگی، قادر به انجام امور روزمره خود نباشد و به طور متناوب به مدت سه سال را

به سیر و سفر بپردازد، براساس شاخص سالیوان، امید زندگی او چند سال خواهد بود؟

86

85

83

80
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کلیه مطالب زیر در مورد ژنتیک مرتبط با سالمت و بیماری انسان صحیح است، بجز:۴۰-

پزشکی، علم مدیریت فنوتیپ انسان به حساب می آید.

ژنوتیپ انسان، فقط در دوران جنینی تغ�ر می کند.

فنوتیپ انسان از زمان جنینی تا بزرگسالی تغ�ر می کند.

ژنوتیپ انسان در زمان تشکیل سلول تخم مشخص می شود.

 

کلیه مطالب زیر در مورد بعد معنوی سالمت صحیح است، بجز:۴۱-

WHO توصیه کرده است که همه کشورها بر حسب شرایط فرهنگی و اجتماعی خود به آن بپردازند.

توسط هیئت اجرایی سازمان جهانی بهداشت به عنوان بعد چهارم سالمت به تصویب رسیده است.

به عنوان بعد چهارم سالمت، در اجالس ساالنه WHO تصویب شده است.

برای اولین بار بوسیله نماینده ایران در سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد شده است.

 

اهدافی که نیازهای کنونی را تامین می کند بدون آن که توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود را به مخاطره بیندازد،۴۲-
مصداق کدامیک از اصطالحات زیر است؟

توسعه هزاره

توسعه پایدار

عدالت عمودی

عدالت افقی

 

دسترسی آحاد مردم به مداخالت ایمن و با کیفیت اصلی سالمت به نحوی که در پرداخت مالی آن دچار سختی نشوند، تعریف۴۳-
و هدف کدامیک از اسناد زیر است؟

پوشش همگانی خدمات سالمت

بهداشت برای همه تا سال 2000

اهداف توسعه هزاره

اهداف توسعه پایدار

 

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، کلیه بیماری های زیر در ایران به مرحله حذف رسیده است، بجز:۴۴-

جذام

ماالریا

کزاز نوزادی

B هپاتیت
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کدامیک از عوامل محیطی زیر، کمترین سهم را در شاخص DALY دارد؟۴۵-

آب و فاضالب و بهداشت فردی

آلودگی هوای شهری

مواجهه با سرب

تغ�رات آب و هوایی

 

زبان انگلیسی

46-

Section A. Reading Comprehension: Read the following passage carefully and then choose the best answer
(a, b, c, or d) to complete the blank space in each question.

 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a disease resulting from infection by HIV (Human
Immunodeficiency Virus). Disease symptoms do not appear immediately upon infection (latent period) but
after a gradual degradation of an individual's immune system that results in a lowering of the body's ability
to defend against disease and ultimately leads to contracting multiple infections and malignancies.

     HIV/AIDS not only prematurely takes the lives of young, working-age men and women, but also
impoverishes surviving dependent family members. This impact is especially serious for children. Children
who have lost their parents to AIDS ("AIDS orphans"), or who have to take care of their ill parents, are likely
to face serious challenges, including high drop out rates from school and various discrimination throughout
their lives. For businesses, HIV/AIDS can lower productivity and contribute significantly to increased labor
costs by reducing the size of the labor pool. At the country level, HIV/AIDS may contribute to deterioration
of a nation’s financial status by hindering economic growth and by reducing tax revenues, while increasing
health care expenditures. In this manner, in countries where it is prevalent, HIV/AIDS can impact the
country’s very economic and social foundations. For this reason, HIV/AIDS is an important factor, not only
in health and medical research, but also in the study of economics, politics, and social sciences

AIDS symptoms would emerge -------------- .

soon after one gets infected

when one is still in the latent period

regardless of one’s immune system condition

following the ongoing weakening of one’s immune system

 

47- AIDS can take lives of ------------ .

the infected at any age

the victims mainly at young age

the working age individuals primarily

the old men and women with sound immune system
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48- High school drop-outs and discrimination that AIDS affected children face are among the ----------------
losing their parents to AIDS.

causes of

reasons for

complaints for

consequences of

 

49- Reduction in the size of the labor pool due to AIDS fatalities --------- .

can hardly affect productivity

would harmfully raise labor cost

is too trivial to affect the economic growth

would reduce the importance of medical research

 

50- The difficulties caused by AIDS ------------ .

are confined to the infected

can negatively affect the whole country

can be easily compensated by the authorities

has been overcome in light of recent developments

 

51- Section B. Vocabulary Items: Choose the best answer (a,b,c, or d)to complete the blank space in each
sentence.

Employers can obtain many benefits by ----------- employee health in their workplaces.

inhibiting

promoting

penetrating

penalizing

 

52- One of the most important challenges for healthcare ---------- and decision-makers is financial limitations.

executives

intimidators

oppressors

extinguishers
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53- WHO calls climate change the greatest -------------for global health in the 21st century, with immense
harmful effects.

talent

asset

hazard

defense

 

54- This recent respiratory disease is caused by the new Corona-virus SARS-CoV-2, which was first -----------
by scientists in 2019, and still continues to claim lives.

eradicated

recognized

invigorated

generated

 

55- People suffering from poverty lack a socially acceptable amount of money or material --------------

possessions

conventions

confessions

intentions

 

56- We should give a special priority to the low cost preventive medicine if we are to ----------treatment
charges.

confuse

produce

seduce

reduce

 

57- Medicine has ------------- dramatically during the past century, from a simple healing art to an intellectual
discipline with new diasgnostic approached to illness and disease.

diminished

dissolved

regresserd

evolved
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58- Treatment of depression should primarily be targeted toward decreasing ------------ and suicide.

mortality

morbidity

mobility

modality

 

59- Some people have the --------------to prepare themselves psychologically in case of an unusual trauma that
is likely to happen unexpectedly.

fortnight

foretaste

foresight

forebrain

 

60- The use of plants for medicinal purposes dates back to ---------------, and still is common in many
countries around the world.

antiquity

antidote

indignity

infirmity

 

اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

کمترین میزان عفونت زایی به کدامیک از بیماری های زیر اختصاص دارد؟۶۱-

جذام

هاری

سرخک

آبله مرغان

 

کدامیک از سطوح پیشگیری با هدف جلوگیری از تقاضای القایی اقدامات تشخیصی انجام می شود؟۶۲-

اول

دوم

سوم

چهارم
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طبق برنامه ایمن سازی کودکان، کدامیک از انواع واکسن فلج اطفال مورد استفاده قرار می گیرد؟۶۳-

فقط خوراکی

خوراکی و تزریقی

فقط تزریقی در بدو تولد

فقط تزریقی در دو ماهگی

 

رخداد عفونت کدامیک از انواع هپاتیت ها، وابسته به عفونت همزمان با هپاتیت ب است؟۶۴-

HAV

HCV

HDV

HEV

 

همه عبارات زیر درباره سل مقاوم به دارو، صحیح است بجز:۶۵-

مقاومت اولیه عبارت است از جداکردن سویه های مقاوم باکتری از بیمارانی که قبال داروی ضد سل دریافت نکرده اند.

مقاومت ثانویه عبارت است از جداکردن سویه های مقاوم باکتری از بیمارانی که قبال داروی ضد سل دریافت کرده اند.

سل مقاوم به چند دارو، سلی است که حداقل نسبت به یکی از داروهای ایزونیازید یا ریفامپین مقاوم باشد.

سل کامال مقاوم، سلی است که عالوه بر ایزونیازید و ریفامپین به یکی از کینولون ها و یکی از داروهای تزریقی خط دوم مقاوم باشد.

 

همه موارد زیر از ویژگی های پالسمودیوم فالسیپاروم است، بجز:۶۶-

کشنده ترین گونه ماالریا

طوالنی ترین شکل ماالریا

دوره بیماری در فاز داخل کبدی حدود 5 روز

اولویت ایجاد آلودگی در گلبول های قرمز جوان تر

 

عامل ایجاد پاندمی آنفلوآنزا در سال 2009 میالدی به ترتیب کدام تایپ و ساب تایپ بوده اند؟۶۷-

A, H1N1

A, H3N2

B, H3N2

B, H1N1
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افزایش قابل توجه موارد ابتال به عنوان هسته اولیه انتشار عفونت در کدامیک از گروه های زیر می تواند نشانگر خوبی از شروع۶۸-
همه گیری آنفلوآنزا باشد؟

جوانان

زنان باردار

میانساالن

کودکان

 

راه انتقال کدامیک از بیماری های زیر، آب آلوده به ادرار حیوانات است؟۶۹-

وبا

لپتوسپیروز

تب کیو

تیفوئید

 

کدامیک از موارد زیر، مخازن بیماری وبا محسوب می شوند؟۷۰-

انسان - محیط آب

انسان - حیوانات وحشی

محیط آب - حیوانات وحشی

محیط آب - جوندگان

 

بهداشت حرفه ای

حداکثر سروصدای مجاز توصیه شده در کارگاه های شغلی چند دسی بل است؟۷۱-

80

90

85

87

 

در بروز یک حادثه، مهم ترین عامل موثر کدام است؟۷۲-

شرایط جوی و زمانی

تجهیزات و ماشین آالت

عامل انسانی

مواد شیمیایی
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سیدروزیس در مواجهه شغلی با کدام یک از سموم زیر اتفاق می افتد؟۷۳-

Fe O

Al O

PbO

BaO

 

DDT یک آفت کش آلی .......... است.۷۴-

فسفردار

کلردار

نیتروژن دار

گوگرددار

 

در تنظیم ارتفاع برای سطح کار، در نظر داشتن کدام شاخص آنتروپومتری کارگران ضروری است؟۷۵-

ارتفاع آرنج

ارتفاع زانو

ارتفاع چشم ها

پهنای شانه به شانه

 

کدام ابزار، دامنه حرکتی مفصل را اندازه گیری می کند؟۷۶-

گونیامتر

استودیومتر

کولیس

نیروسنج

 

سیاست اصلی کنترل آزبست در کشور، بر مبنای کدام اصل است؟۷۷-

استفاده از سیستم تهویه صنعتی

جایگزینی

کنترل مهندسی

محصورسازی

 

2 3

2 3
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کدام یک از پرتوهای زیر، جزو امواج الکترومغناطیس محسوب نمی شود؟۷۸-

مادون قرمز

ماورا بنفش

آلفا

ایکس

 

مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از واحد سطح عبور می کند، کدام خصوصیت صوت است؟۷۹-

تراز صوت

شدت صوت

توان صوت

فشار صوت

 

ماده 92 قانون کار، کدام وظیفه کارفرمایان را در قبال کارگران بیان می نماید؟۸۰-

تهیه وسایل حفاظت فردی

کنترل عوامل مخاطره آمیز

معاینات کارگران

تامین بیمه کارگران

 

مدیریت خدمات بهداشتی و نظام سالمت

جمالت "طراحی موجود مناسب ترین طراحی برای نیل به اهداف سازمان هستند؛ فعالیت ها بر اساس طراحی ها پیش می روند؛۸۱-
اهداف سازمانی تحقق یافته اند" به ترتیب ناظر به کدام مفاهیم زیر هستند؟

ارزیابی؛ کنترل؛ پایش

کنترل؛ پایش؛ ارزیابی

کنترل؛ پایش؛ ارزشیابی

ارزشیابی؛ پایش؛ کنترل

 

کدام تعریف زیر، تعریف دقیق تری از کارایی است؟۸۲-

نسبت برون دادها به درون دادهای سازمان

نسبت درون دادها به برون دادهای سازمان

صرفه جویی حداکثری درون دادهای سازمان

تحقق حداکثری برون دادهای سازمان
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جمالت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول معین و تولید محصول بیشتر از منابع ثابت و معین به ترتیب ناظر به کدام۸۳-
نوع کارایی است؟

فنی؛ تخصیصی

تخصیصی؛ فنی

فنی؛ فنی

تخصیصی؛ تخصیصی

 

تمرکز اصلی برنامه های پنج ساله اول تا چهارم جمهوری اسالمی ایران به ترتیب بر کدام موضوع زیر بوده اند؟۸۴-

اصالحات ساختاری؛ ثبات اقتصادی؛ سازندگی؛ تحقق اهداف سند چشم انداز

اصالحات ساختاری؛ سازندگی؛ ثبات اقتصادی؛ تحقق اهداف سند چشم انداز

سازندگی؛ اصالحات ساختاری؛ ثبات اقتصادی؛ تحقق اهداف سند چشم انداز

سازندگی؛ ثبات اقتصادی؛ اصالحات ساختاری؛ تحقق اهداف سند چشم انداز

 

کدام اهداف زیر به ترتیب اهداف اولیه؛ حد وسط و نهایی نظام سالمت هستند؟۸۵-

دسترسی؛ عدالت؛ رضایت مندی

دسترسی؛ عدالت؛ کارایی

بهره مندی؛ عدالت؛ کارایی

بهره مندی؛ عدالت؛ کیفیت

 

معیار اصلی برای تخصیص کاالها و خدمات در بخش سالمت، چه می باشد؟۸۶-

تمایالت

توانایی پرداخت

نیاز

تقاضا

 

کدامیک از ویژگی های کاالها و خدمات بهداشتی درمانی می باشد؟۸۷-

اطالعات کامل مصرف کنندگان از خدمات بهداشتی درمانی

کسب مطلوبیت مستقیم از خدمات درمانی

فقدان اثرات خارجی در مورد بیماری و سالمت

ناتوانی مصرف کنندگان خدمات بهداشتی درمانی در ارزیابی خدمات
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کدامیک جزو اصالحات اقتصادی توصیه شده برای نظام خدمات بهداشتی درمانی می باشد؟۸۸-

شیوه پرداخت آینده نگر، جایگزین پرداخت گذشته نگر شود.

تاکید بر فرد، جایگزین تاکید بر جمع قرار گیرد.

ایجاد درآمد، جایگزین حفظ منابع می شود.

فی فور سرویس، جایگزین پرداخت سرانه شود.

 

جمله "جهت گیری های عمده برای دستیابی به اهداف کالن و راهبردی" مصداق کدام واژه زیر است؟۸۹-

مداخله

سیاست

برنامه ریزی سالمت

استراتژی

 

کدامیک جزو اهداف میان مدت نظام سالمت با توجه به سیاست های کلی سالمت هستند؟۹۰-

1- ارتقای شاخص های سالمت کشور

2- افزایش عدالت

3- رعایت اخالق حرفه ای

4- افزایش حفاظت مالی

5- اشتراک تجارب بومی

6- استفاده از شواهد

7- بهبود سالمت روانی

8- دسترسی به مرجعیت علمی

1 و 2 و 3 و 5 و 8

1 و 2 و 4 و 7 و 8

2 و 3 و 4 و 5 و 6

3 و 4 و 5 و 7 و 8

 

بهداشت روان

تفاوت سوانح و بالیا با بحران از حوادث پرتلفات چیست؟۹۱-

زیرساختارها و شریان های حیاتی (آب و برق و خطوط ارتباطی) آسیب می بینند.

از حیث میزان مرگ و میر متفاوت هستند.

در حوادث پرتلفات، نیاز ایجاد شده در حد منابع موجود است.

تلفات بیش از 100 نفر، مالک حوادث با پرتلفات است.
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عمده ترین علت وقوع سوانح و بالیا کدام یک از موارد زیر است؟۹۲-

مخاطرات ناشی از زلزله

مخاطرات آب و هوایی

جنگ ها و آوارگی ناشی از آن

تفاوت داشتن گزارشات صلیب سرخ و هالل احمر

 

کدام یک از موارد زیر تأثیر ویرانگر زیادی بر سالمت روان افراد در بالیا دارد؟۹۳-

جدایی اعضای خانواده از هم

قربانی خشونت و تجاوز شدن

بالیای پیچیده

احساس گناه ناشی از زنده ماندن

 

تأثیر بالیا بر وضعیت تغذیه ای جمعیت آسیب دیده چگونه است؟۹۴-

توزیع غذا مشکل مهمی در این مرحله نیست.

حداقل 1500 کالری برای هر فرد ضروی است.

در هر شرایطی بهتر است غذای پخته فراهم شود.

هرگز به سرعت روی نمی دهد.

 

عزاداری چه نقشی در آرامش روانی آسیب دیدگان بالیا دارد؟۹۵-

کمک می کند.

روند سوگ را طوالنی تر می کند.

منجر به افسردگی شدید می شود.

بهتر است از دیدن جنازه عزیزان ممانعت شود.

 

در بیماری هایی که سبب ناتوانی می شوند، کدامیک از مشکالت زیر نقش عمده تری دارند؟۹۶-

بیماری روانی در سنین کهنسالی.

چهار مورد از ده مورد جزو بیماریهای روانی است.

بیماری روانی، اصلی ترین علت مرگ و میر در نوجوانی است.

سوء ظن و هذیان شدید عامل عمده ناتوانی است.
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باور مذهبی چه نقشی در افسردگی دانش آموزان دارد؟۹۷-

باور مذهبی بیرونی نقش عمده تری دارد.

احساس گناه ناشی از آموزه های دینی عامل افسردگی است.

موجب کاهش افسردگی است.

اساسًا افسردگی ناشی از عوامل وراثتی است.

 

در خصوص تهیه قوانین بهداشت روان، در حال حاضر وضعیت کشورمان ایران چگونه است؟۹۸-

در حال بازنگری و اصالح مجدد است.

قوه مقننه این قوانین را تصویب کرده است.

قانون بهداشت روانی مجزا وجود دارد.

طرح اولیه قانون، ارائه شده است.

 

مشکل خواب همراه با گریه در نوزادان به عنوان مشکل شایع چه روندی دارد؟۹۹-

عمومًا پس از چند ماه تخفیف می یابد.

نیاز به داروهای خواب آور دارد.

عامل نگرانی عمده والدین است.

نیاز کودکان به خواب به دلیل عوامل محیطی فرق می کند.

 

اصلی ترین علت رفتارهای ایذایی و پرخاشگرانه و انزوای اجتماعی کودکان چیست؟۱۰۰-

دلبستگی های محدود

غفلت یا سوء رفتار والدین

دشواری های زایمانی

کمبود وزن هنگام تولد

 

بهداشت خانواده

کدام مورد بر اساس مدل روبرت استرنبرگ در "زوجینی که بخاطر فرزندان و ترس از تنهایی رابطه خود را حفظ می کنند"، صحیح۱۰۱-
است؟

Ending

Empty love

Continuity

Consummate love
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در صورتی که در جامعه ای تعداد تولد پسر 105 و تعداد تولد دختر 100 باشد نسبت دخترزایی چقدر است؟۱۰۲-

0/51

0/48

0/38

0/29

 

لزوم آموزش و مشاوره قبل از بارداری برای منع استعمال دخانیات در بارداری، برای جلو گیری از  افزایش خطر کدامیک از موارد۱۰۳-
زیر برای فرزند است؟

سندرم عقب ماندگی ذهنی

اسپاینا بیفیدا

کم تحرکی

محدودیت رشد جنین

 

کدام مورد، جزو تغ�رات فیزیولوژیک دوران بارداری است؟۱۰۴-

افزایش سطح هموگلوبین خون

افزایش سطح پروتئین های سرم

کاهش غلظت ویتامین های محلول در آب

کاهش 50 درصدی حجم خون تا پایان بارداری

 

 BMIخانم بارداری قبل از بارداری برابر 20 می باشد، محدوده مجاز افزایش وزن/ کیلوگرم کدام است؟۱۰۵-

12/5 - 18

11/5 - 16

7 - 11/5

5 - 9

 

خانم بارداری در سه ماهه اول حاملگی، با استفراغ شدید حاملگی مراجعه کرده است. احتمال کمبود کدام مورد بیشتر است؟۱۰۶-

E ویتامین

مس

K ویتامین

ید
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کنترا اندیکاسیون های مادری و جنینی القای زایمان کدام است؟۱۰۷-

دیابت - ماکروزمی شدید

پراکالمپسی - نمایش ابرو

هرپس تناسلی - هیدروسفالی شدید

هیپرتانسیون مزمن - بارداری پست ترم

 

کدام گزینه در پیشگیری از آسیب و حوادث بین راه مدرسه مؤثر است؟۱۰۸-

ارائه کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه

رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی در طراحی ساختمان

آموزش مهارت جلوگیری از حوادث جاده ای

تهیه وسائل و تجهیزات ایمنی و ایجاد محیط سالم

 

کودکی 8 سال دارد، نحوه محاسبه وزن به پوند و قد به اینچ متناسب با سن (بر حسب سال) او چگونه است؟۱۰۹-

وزن = 5 + 8 × سن   قد = 10 + 2/5 × سن

وزن = 5 + 7 × سن      قد = 30 + 2/5 × سن

وزن = 9 + سن       قد = 20 + 2/5 × سن

وزن = 11 + سن     قد = 35 + 2/5 × سن

 

در سالمندان، علت کاهش فعالیت ایمنی هومورال چیست؟۱۱۰-

IgM و افزایش IgA و IgG کاهش

افزایش کمپلمان های سرم

کاهش تولید آنتی بادی

افزایش ایمنوگلوبولین های سرم

 

بهداشت دهان و دندان

کدام مورد، جزو نقش های بزاق در پیشگیری از پوسیدگی دندان نیست؟۱۱۱-

خنثی کنندگی

شویندگی

ضد میکروبی

مکانیکی
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در خصوص ارتباط تغذیه و پوسیدگی دندان کدام مورد صحیح است؟۱۱۲-

چربی ها از عوامل مهم در ایجاد پوسیدگی دندان هستند.

مقدار مصرف مواد قندی در یک وعده بیشتر از تعداد دفعات مصرف آنها در یک روز، در ایجاد پوسیدگی اهمیت دارد.

خوردن پنیر در آخرین مرحله از وعده های غذایی می تواند در کاهش پوسیدگی دندان موثر باشد.

خوردن نشاسته تأثیری در ایجاد پوسیدگی دندان ندارد.

 

اولین عالمت شروع بیماری های لثه کدام است؟۱۱۳-

خونریزی از لثه ها هنگام تحریک

درد در هنگام جویدن غذاهای سفت

ایجاد پاکت

تجمع جرم

 

بر اساس مطالعات، شایع ترین بیماری های سیستمیک اکتسابی که افراد را برای ابتالء به بیماری های لثه مستعدتر می کند،۱۱۴-
کدامند؟

دیابت وابسته به انسولین و ایدز

سکته مغزی و بیماری های قلب و عروق

سرطان و بیماری های تنفسی

بیماری های گوارشی و کبدی

 

در مطالعات اپیدمیولوژیک میانگین DMFT در محدوده کدام عدد، به عنوان "باال" در نظر گرفته می شود؟۱۱۵-

بین 1/1 تا  2/6

بین 2/7 تا 4/4

بین 4/5 تا 6/6

بیش از 6/7

 

در شاخص CPITN، درجه 1 (Score 1) به چه معناست؟۱۱۶-

وجود پاکت عمیق

وجود جرم

خونریزی از لثه

وجود پاکت کم عمق
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مطابق پژوهش کشوری سال 1377 دفتر بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت، DMFT کودکان 12 ساله در ایران چند بوده۱۱۷-
است؟

1

1/5

2

2/5

 

کدام مورد، جزو نیروهای سطح دو خدمات بهداشت دهان دندان در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه۱۱۸-
بهداشت و درمان کشور است؟

بهورزان

رابطین بهداشتی

کاردان های بهداشت خانواده

بهداشت کاران دهان و دندان

 

در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور، آموزش کودکان از بدو تولد تا  6 سالگی به۱۱۹-
طور غیر مستقیم توسط چه کسانی انجام می شود؟

دندانپزشکان

پزشکان

مادران

بهداشت کاران دهان و دندان

 

در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور، کدام مورد جزو شرح وظایف بهورزان و رابطین۱۲۰-
بهداشتی در رابطه با بهداشت دهان و دندان است؟

ارجاع بیماران به مراکز بهداشتی درمانی

شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان

ارائه خدمات بهداشتی درمانی
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