
 بسمه تعالی 

   (89 - 90- 91- 92 های شماره )بهورزی فصلنامه آزمون سواالت

 ؟ شامل خودمراقبتی انواع -1

 موارد همه(د               اجتماعی(ج               معنوی – روانی خودمراقبتی(ب              جسمی خودمراقبتی(الف

 ؟ نیست پذیر امکان معمول زیربطور راههای از کدامیک از عفونت انتقال درمانی بهداشتی واحد یک در -2

  دیگر بیمار به بیمار از انتقال(ب                                        کارکنان به بیمار از انتقال( الف

  کارکنان به کارکنان تاز انتقال(د                                           بیمار به کارکنان از انتقال(ج

 ؟ از عبارتند سرطان های نشانه- 3

  (                                  طوالنی مدت به یبوست یا اسهال )مزاج حالت تغییردر(ب                    نکند پیدا بهبود ماه سه حداکثر که زخمی(الف

   ب و الف(د                               دلیل بدون بدن توجه قابل افزایش(ج

 باشد؟ می موارد کدام شامل بارداری دوران ای زمینه بیماریهای مهمترین- 4

 موارد همه(د             کلیوی بیماریهای(ج                        ها خونی کم(ب                     فشارخون(الف

 ؟ شامل ایران در سالمت اطالعات آوری جمع روشهای- 5

  موارد همه(د            درمانی بهداشتی واحدهای ماهانه گزارش(ج           ثبتی نظام(ب            سرشماری(الف

 ؟ شامل 13 ماده نامه آیین اصالحیه- 6

 بند32 تبصره7 -ماده 45- فصل3(ب                     بند 32و تبصره 7-ماده45-فصل4(الف

 بند 32 – تبصره 7 – ماده45 - فصل5(د                 بند 33 -تبصره 8 – ماده 44- فصل4(ج

 باشد؟ نمی خودمراقبتی گانه سه های مولفه از کدامیک- 7

  فرد کاری محیط(د         زیستی یا اجتماعی محیط(ج           فرد ارزشی نظام(ب        فرد رفتاری نظام(الف

 ؟ است زیر میکروب کدام وبا بیماری عامل- 8

  تیفی سالمونالپارا(د                سالمونالتیفی(ج                        کلبسیال(ب                     ویبروکلرا(الف

 ؟ است ایران در ورشدجمعیت باروری رشد نرخ سریع کاهش بر موثر عوامل از مورد کدام- 9

  موارد همه(د         طالق افزایش(ج           ازدواج تعداد کاهش(ب            ازدواج سن میانگین افزایش(الف

 باشد؟ نمی صحیح مورد کدام واالن پنتا واکسن مورد در- 10

 آنزاست آنفلو هموفیلوس و ب هپاتیت,سرفه – سیاه , کزاز , دیفتری واکسن پنج حاوی( الف

 .شود می تزریق ماهگی 8- 6- 4- 2 نوبت 4 در( ب

  ,است درصد 90 باالی آن بخشی ا یمنی( ج

 .باشد می عمیق عضالنی بصورت آن بزریق( د

 ؟ باشد می (  سازی سترون)استرلیزاسیون واژه تعریف گزینه کدام- 11

  میکروبی اشکال کلیه بردن بین از برای شیمیایی یا فیزیکی روشهای از استفاده( الف

  بیماریزا عوامل بردن بین از یا کردن کم منظور به شیمیایی یا فیزیکی روشهای از استفاده( ب

  زنده بافت روی از بیماریزا عامل بردن بین از برای شیمیایی یا فیزیکی روشهای از استفاده( ج

  فیزیکی بصورت اشیاء روی از خارجی مواد تمات یا آب با رویت قابل مواد زدودن( د

 ؟ است مدت چه( (MERS بیماری نهفتگی دوره- 12

  هفته سه تا روز یک(د          هفته دو تا روز دو(ج            ماه یک تا هفته یک(ب            هفته یک تا روز سه( الف

 ؟ است نادرست جمله کدام- 13

 .کنید خاموش را خودرو مطمئن محل ودر جاده راست سمت طوفان وقوع هنگام( الف

 .دهید قرار باد مسیر مخالف را نقلیه وسیله جهت( ب

 . شود برقرار خودرو در فشار تعادل تا بیاورید پایین را خودرو پنجره( ج

  .کنید وجوددارداقدام امن منطقه ه بردن پناه و اتومبیل از خروج امکان اگر( د

 ؟ است گزینه کدم ایران در بهداشت بهداشت اقتصاد به توجه عوامل از- 14

  عمومی سالمت و بهداشت سطح افزایش به تاکید( ب                                جمعیت رشد افزایش( الف

 ها گزینه تمام( د                              بهداشتی خدمات گسترش( ج
. 

 دارد؟ وجود  بیماری بروز درصد بیشترین محل کدام در- 15



  فروشی خرده(د         غذایی مواد توزیع و تهیه مراکز(ج (       سازی فرایند )غذایی صنایع( ب        منازل( الف

 گنجد؟ نمی شهروندی سازمانی رفتار مفهوم تعریف در گزینه کدام- 16

  میشود گرفته نظر مورد شغل رفتارهای ا ز( ب                    است مفید سازمان برای که رفتارهایی( الف

 .میدهد کاهش را پرهزینه و رسمی کنترل مکانیزم به نیاز( د              میدهد افزایش را دسترس در و موجود منابع( ج 

 ؟ است عمومی سالمت خدمات بسته جزو زیر موارد از کدامیک- 17

  مزمن بیماریهای خطر عوامل کنترل برنامه( ب                            جمعیت و خانواده سالمت برنامه( الف

  دار واگیر بیماریهای با مبارزه و کنترل برنامه( د                             بالیا و ها اپیدمی در خاص خدمات( ج

 ؟ است ای رایانه های بازی رفتاری – روانی های آسیب از گزینه کدام- 18

 موارد همه( د                اعتیاد( ج                 پرخاشگری حس تقویت( ب                  انزواطلبی( الف

 یابد؟ می اقزایش عارضه کدام بروز احتمال آسپرین و دیکلوفناک همزمان مصرف درصورت- 19

  خودکشی( د              دارویی مسمومیت( ج                   گوارشی عوارض( ب              استخوان پوکی(  الف

 باشد؟ می آوری فرزند برای منعی( MS )به ابتال آیا – 20

  باشد می مانع بال آگاهانه تصمیم صورت در( د                 موارد برخی در( ج                خیر( ب            بله( الف
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