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آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی ()Ph.D.

یتها
رشته :سالمت در بالیا و فور 

سال تحصیلی 29-29

اصول و مبانی بالیا و فوریتها

سوال1ـظرفیتسازگارییکسامانهیاجامعهدرمعرضخطربرایدستیابیوحفظسطحقابلقبـولملکرـردیو
ساختاریازطریقمقاومتوتغییرهلان.............است.
الف) آمادگی

ج) تاب آوری

ب) خطر پذیری

د) ظرفیت بافری

بالیامیباشد؟

سوال2ـکدامیکازمواردزیرمعرفرویرردتلاممخاطراتیدرزمینهآمادگیبیلارستاندرمقابل
الف) لزوم آمادگی برای کلیه مخاطرات
ب) توجه به نیازهای مشترک حوادث
ج) تدوین برنامه آمادگی بر اساس اصول تحلیل خطر
د) تدوین برنامه آمادگی بر اساس آسیب پذیری
سوال3ـاهدافاصکیبرنامهآمادگیبیلارستانیکداماست؟
الف) تحلیل دورهای خطر و شناسایی مخاطرات و آسیب پذیریها
ب) تأمین محیطی امن برای بیماران و پرسنل و تأمین پاسخی مؤثر به حادثه
ج) آموزش و تمرین کارکنان به منظور ارائه پاسخی جامع و موثرتر
د) تدوین سناریوهای داخلی و خارجی بر اساس تحلیل خطر
سوال4ـکداممورددرارتباطبافرایندآمادگیبیلارستانصحیحاست؟
الف) تدوین سیاست ،برنامه ریزی پاسخ ،آموزش پرسنل و نظارت و ارزیابی
ب) بررسی مخاطرات ،طراحی سامانه فرماندهی حادثه و تدوین شرح وظایف
ج) بررسی آسیب پذیری ،طراحی سیستم هشدار و تدوین شرح وظایف
د) تدوین سیاست ،بررسی ظرفیتها ،طراحی سیستم هشدار و آموزش کارکنان
سوال5ـبرنامهریزیبرایبدترینسناریویملرنهلان............است.
الف) برنامه آمادگی

ج) برنامه پاسخ

ب) برنامه اقتضایی

د) برنامه تداوم فعالیت

سوال6ـککیهاقداماتیکهبهمنظورکاهشدردورنججامعهآسـی دیـدنناشـیازبالیـاانمـاممـیشـودهلـان
..................است.
الف) Relief response

ج) Disaster recovery

ب) Medical response

د) Medical care

سوال7ـکدامیکشاخصاتلامیکبال)(Disasterاست؟
الف) زمانیکه تخلیه کامل مصدومین انجام میشود
ب) زمانیکه نیاز به خدمات فوریتی پزشکی وجود ندارد
ج) زمانی که شرایط قبل از حادثه تأمین میشود
د) زمانیکه درمان کلیه مصدومین به اتمام میرسد
هرپدیدنایکهامرانایمادخطریاتهدیدداردهلان.............است.

سوال8ـ
الف) Hazard

ج) Incident

ب) Event

د) Disaster
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سوال9ـکدامموردازاهدافحوزنسالمتدرحوادثوبالیااست؟
الف) کاهش مرگ و میر و ابتال به بیماریها در کوتاه مدت و بلند مدت
ب) تدوین برنامه با رویکرد تمام مخاطرات
ج) انجام تمرین منظم به منظور شناخت نقاط ضعف
د) داشتن چارچوب پاسخ ملی
کدامیکازجایگانهایسامانهفرماندهیحوادثهلیشهودرهرشرایطیفعالمیشود؟

سوال10ـ
الف) ارشد روابط عمومی

ج) فرمانده حادثه

ب) ارشد رابط و هماهنگی

د) واحد عملیات

سوال11ـآزادشدنانرژیکهامرانایمادتأثیراتمنفیبرحیاتویامحیطزندگیراداردهلان..................است.
الف) Event

ج) Accident

ب) Hazard

د) Disaster

کدامیکازگرونهایزیردرمقابلبالیاآسی پذیرترند؟

سوال12ـ
الف) کودکان ،کارکنان مراکز بهداشتی ،درمانی و بیماران بستری
ب) کودکان ،سالمندان ،زنان باردار و معلولین
ج) بیماران بستری ،روستاییان و ساکنین حاشیه شهرها
د) گروههای اقلیتی ،روستاییان ،حاشیه نشینها
سوال13ـتواناییبرایبهبودیسریعبعدازبیلاری،تغییرویاهراتفاقبدیهلان..................است.
الف) Capacity

ج) Relief

ب) Capability

د) Resiliency

سوال14ـکدامموردازمشخصاتاصکییکبال)(Disasterاست؟
الف) بزرگتر از ظرفیت پاسخ جامعه آسیب دیده است
ب) اتفاقی است که نیاز به پاسخ سریع دارد
ج) بر حیات و سالمت جامعه تأثیر گذار است
د) اتفاقی ناگهانی با منشاء متفاوت است
سوال15ـمهلتریننقشاولینواحدپاسخدهندنبهبالیاFirst Response Agenciesکدامموردزیراست؟
الف) کاهش مرگ و میر و مصدومیت قربانیان حادثه
ب) اطالع رسانی سریع به سازمانهای مسئول
ج) تخلیه سریع مصدومین
د) ایجاد ساختار فرماندهی واحد
سوال16ـخطرشیوعبیلاریهایمسریدرکدامیکازبالیایزیربیشتراست؟
الف) زلزله

ج) سیل برق آسا

ب) طوفان
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سوال17ـکدامموردمفهومSurge capacityاست؟
الف) توان افزایش ناگهانی خدمات و بکارگیری ظرفیت ها
ب) توان پذیرش مصدومین ناشی از حادثه
ج) توان تخلیه سریع کارکنان مرکز بهداشتی ،درمانی
د) توان بکارگیری منابع موجود در خارج از محل حادثه
سوال18ـکدامموردمعرفمدیریتجامعفوریتاست؟
الف) Mitigation, Preparedness, Response, Recovery
ب) Mitigation, Preparedness, Response, Rehabilitation
ج) Prevention, Preparedness, Response, Reconstruction
د) Prevention, Response, Recovery, Rehabilitation
سوال19ـبرارگیریپارامترهایبیولوژیکبهمنظوربررسیبیلاردر60ثانیهیاکلتروتعیینبیلارانیکهنیازفـوری
بهخدماتپزشریدارند،معرفکدامنوعتریاژمیباشد؟

ب) SALT
الف) START

ج) SAVE

د) JUMP START

سوال20ـکدامموردشاملمناصراصکیمدیریتجامعحوادثوفوریتهایپزشریاست؟
الف) تمام مخاطرات ،تمام مراحل ،تمام اثرات و تمام صاحبان فرایند
ب) کاهش اثرات ،آمادگی ،پاسخ ،توانبخشی
ج) مدیریت خطر با رویکرد تمام مخاطرات و تمام ظرفیت
د) مدیریت خطر با رویکرد چارچوب ملی به پاسخ حوادث
کدامموردازاقداماتاساسیبهمنظوربرنامهریزیبرایارتقاءآمادگیدرمقابلحوادثوبالیامیباشد؟

سوال21ـ
الف) آموزش پرسنل بصورت دوره ای
ب) تامین تجهیزات و منابع مورد نیاز
ج) تحلیل مخاطرات و تعیین میزان آسیب پذیری
د) ارزیابی کارکنان تجهیزات و فضای فیزیکی
سوال22ـکداممورددرارتباطباسامانهفرماندهیحادثه)(ICSدرستاست؟
الف) سیستمی مدیریتی ،مبتنی بر هدف با زنجیره فرماندهی روشن است.
ب) یک چارت سازمانی با وظایف مشخص برای هر جایگاه است.
ج) ساختار سازمانی به منظور تسریع ارائه خدمات است.
د) مفهوم مدیریتی برای کمک به مدیریت حادثه است.
کدامموردنشاندهندناهدافاطالعرسانیملومیدربالیامیباشد؟

سوال23ـ
الف) تامین پاسخ سریع ،مدیریت منابع و کاهش مرگ و میر
ب) پیشگیری از مرگ و مصدومیت بیشتر ،تامین آرامش عمومی و تامین پاسخ عملیاتی مطمئن
ج) تامین آرامش عمومی ،پاسخ سریع و تامین پاسخ عملیاتی مطمئن
د) پیشگیری از مرگ و مصدومیت بیشتر ،تامین پاسخ سریع و تامین منابع
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سوال24ـآتشسوزیبیلارستانیپسازیکزلزلهمعرفکدامموردزیراست؟
الف) Simple incident
ب) Compound incident
ج) Complex emergency
د) Mass casualty incident
سوال25ـمسئولیتارتباطفرماندهیحادثهبامرکزهدایتملکیاتدانشگانباکدامیکازجایگاههایزیراست؟
د) مدیر برنامه ریزی
ج) فرمانده حادثه
ب) ارشد رابط و هماهنگی
الف) ارشد روابط عمومی
سوال26ـحوادثیکهمنمربهمصدومیتتعدادزیادیانسانشدنومنابعموجودقادربهتامیننیازآسی دیـدگان
نیستمعرفکدامموردزیراست؟
Disaster
الف) بال
ب) حوادث پرتلفات Mass Casualty Incident
Hazard
ج) مخاطره
Catastroph
د) فاجعه
سوال27ـکدامیکازمواردزیربهمنظوربررسیتروماهایناشـیازحـوادثترافیرـیتوسـطمـاتریرسهـادون
)(Huddon Matrixشناساییشدناست؟
الف) انسان ،وسیله نقلیه ،محیط فیزیکی و محیط اجتماعی و اقتصادی
ب) عوامل مرتبط با جاده ،راننده و فرهنگ جامعه
ج) عوامل مرتبط با خودرو ،مهارت رانندگی و فرهنگ جامعه
د) عوامل انسانی ،فرهنگ و اقتصادی
سوال28ـفرایندفعالکردنسیستممدیریتحوادثبیلارستانیشاملکدامیکازمواردزیراست؟
الف) آماده باش ،اخطار ،فعال سازی
ب) اخطار ،اطالع رسانی ،فعال سازی
ج) اطالع رسانی ،فعالسازی ،متوقف سازی
د) اخطار ،آمادهباش ،فعالسازی مرحله ای
سوال29ـرسالتاورژانسپیشبیلارستانی)(EMSدرحوادثوبالیایپرتکفاتچیست؟
الف) تریاژ  ،بررسی سریع بالینی ،مداخالت درمانی حیاتی و انتقال مصدومین به مراکز درمانی
ب) امداد و نجات ،تریاژ ،درمان سریع و جامع و انتقال مصدومین
ج) امداد و نجات ،تریاژ اولیه ،درمان جامع و مدیریت صحنه حادثه
د) تریاژ اولیه ،درمان جامع ،مدیریت صحنه حادثه و انتقال مصدومین
مادگیبیلارستاندرمقابلبالیابرارمیرود؟

سوال30ـکداممورددرارزیابیبرنامهموجودآ
الف) راهنمای پاسخ حوادث بیمارستانی
ب) سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی
ج) ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستانی )(HSI
د) راهنمای برنامه ریزی حوادث بیمارستانی
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آمار زیستی -اپیدمیولوژی بالیا و فوریتها
تریگکیسرید)(yبرابر0/60باشددرمدل  1 x
سوال31ـاگرضری هلبستگیبینککسترول)(xو 

y  o 

الف)  06درصد تغییرات تری گلیسرید به وسیله کلسترول بیان میشود.
ب)  06درصد تغییرات کلسترول به وسیله تری گلیسیرید بیان میشود.
ج)  60درصد تغییرات تری گلیسیرید به وسیله کلسترول بیان میشود.
د)  60درصد تغییرات کلسترول به وسیله تری گلیسرید بیان میشود.
دریکتحقیقبیلارانبهطورتصادفیبهچهارگرونتقسیموهرگرونتحتیریازروشهایدرمانیبرای

سوال32ـ
کاهشقندخونقرارگرفتهاند.مقدارقندخونقبلوبعدازدرماناندازنگیریشدناست.برایمقایسهقندخونبعد
ازدرمانبینچهارگرونبادرنظرگرفتنقندخونقبلازدرمان،کدامیکازروشهایآماریزیرمناس تراست؟

الف) آنالیز واریانس یک طرفه
ب) آنالیز کوواریانس
ج) آنالیز واریانس دوطرفه
د) آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون  tزوجی
سوال33ـدریکتحقیقموردشاهدی100،بیلارقکبیو300نفرشاهدازنظرمصرفسـیگارمـوردبررسـیقـرار
گرفتهاند.هشتاددرصدکلافرادموردبررسیغیرسیگاریبودناند.درجدولتـوافقی،فراوانـیمـوردانتظـاربـرای
بیلارانسیگاریچقدراست؟
الف) 5

ج) 06

ب) 55

د) 06

سوال34ـدریکتحقیقسهدوزمختکفیکداروویکدارونلاموردبررسیقرارگرفتهاست.اگرهـدفتحقیـق
فقطمقایسهدوزهایمختکفبادارونلاباشد،کدامیکازآزمونهایتعقیبی)(post hoc testزیرمناس است؟
الف) توکی

ج) دانت

ب) LSD

د) شفه

سوال35ـاگرضری تعیینمدلرگرسیونy=4+3x1برابر0/6باشدومتغیرجدیدx2رابهمدلاضافهکنیم.ضری 
کدامیکازمواردزیرمیتواندباشد؟

تعیینمدلجدیدy =4+3x1-2x2
الف) 6/55

ج) 6/55

ب) 6/55

د) 6/56

سوال36ـمیدانیمانحرافمعیارجامعهایبرابر3است.حداقلحممنلونهایبـرایتعیـینیـکفاصـکهاطلینـان
تقریبی95درصدبهطول0/1برایمیانگینجامعهبرابراستبا:
الف) 6066

ج) 5566

ب) 066

د) 55566

سوال37ـاگراحتلالمرگدریکمللجراحیدندرصدباشد،احتلالاینکهدرسهمللجراحییکبیلارفـوت
کندچقدراست؟
الف) 6/055

ج) 6/056

ب) 6/550

د) 6/555
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سوال38ـاگربرآوردانحرافمعیار)(SDدریکنلونه400تایی2بهدستآمدنباشد،بـرآوردخطـایمعیـار)(SE
مبارتاستاز:
الف) 6/665

ج) 6/65

ب) 6/65

د) 6/5

برایمقایسهمیانگینیکمتغیرکلیدرسهگرونمختکفمعلوالازچهآزمونیاستفادنمیشود؟

سوال39ـ
الف) آزمون  Tزوجی

ج) آزمون آنالیز واریانس

ب) آزمون  Tمستقل

د) آزمون

2

x

سوال40ـاگروزن9نوزادمقادیر2/4،2/2،3/3،3/0،3/2،2/7،2/8،3/1و2/5کیکوگرمبـهدسـتآمـدنباشـد،
برآوردمیانهوزننوزادانمبارتاستاز:
ب) 0/5

الف) 6

د) 0/0

ج) 6/5

سوال41ـاگرمیانگینوواریانسضرباننبضخانمهابهترتی 100و25باشد،ضری تغییراتضرباننـبضمبـارت
استاز:
الف) %05

ب) %5

د) %05

ج) %55

سوال42ـاگرتوزیعفشارخونسیستولیکدرجوامعمردانوزناننرمالباواریانسهاینـامعکومنامسـاویباشـد،
برایبررسیفشارخون،نلونههایتصادفی  n 1تاییازمردانو n 2
تاییاززنانانتخابشدناند.کـدامگزینـهدرمـورد


آزموناختالفمیانگینفشارخوندرجوامعزنانومردانصحیحاست؟
الف) از توزیع  zبرای مقایسه میانگین جوامع استفاده میشود.
ب) از توزیع  tبا درجه آزادی

n1  n 2  2

استفاده میشود.

ج) درجه آزادی تابع مالک  tمورد استفاده به حجم و انحراف معیارهای نمونهها ارتباط دارد.
د) بدون ارایه اطالعات کافی امکان اظهار نظر موجود نیست.
سوال43ـاگرقدافراددریکجامعهنرمالباشد،احتلالاینرهازدونوزادانتخـابشـدنهـردوقدشـانبـیشاز
میانگینباشدچقدراست؟
الف)

1
2

ب)

1
2



1

ج)

2

1



2

1
2

د)

1
8

سوال44ـبرآوردفاصکهای%95برایمیانگینقدافراددرجامعهایوبراساسیکنلونهتصـادفی25نفـری 130و
)110سانتیمترشدناست.اگرقدافراددرجامعهنرمالباواریانسمعکومباشد،انحـرافمعیـارقـدمبـارتاسـتاز
) 2


4

1

: ( Z

الف) 56

ج) 55

ب) 06

6

د) 05
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نلونهایازیکجامعهباشند،دراینصورت:

اگردادنهای4،2و8

سوال45ـ
الف) میانگین هندسی همان میانگین حسابی است.
ب) میانگین هارمونیک با میانه برابر است.
ج) میانگین حسابی و میانه برابرند.
د) میانگین هندسی و میانه برابرند.
سوال46ـکدامیکازمواردزیرماملخطرانتقالHIVدرجلعیتجابماشدننیست؟
الف) عدم توجه به ارزشهای اجتماعی
ب) مشارکت افراد مبتال به ایدز در توزیع غذا
ج) ارتباط جنسی در سنین پایین
د) آموزش بهداشت کم
سوال47ـکدامیکازمواردزیرجزوخدماتزنانآسی دیدنخشونتجنسینیست؟
الف) مراقبتهای روانی
ب) مراقبتهای پیش از تولد
ج) ایمنی فیزیکی
د) دسترسی به روشهای پیشگیری از بارداری
سوال48ـکدامیکازمواردزیربخشیازMISPاست؟
ج) فوریتهای زایمانی
ب) سوء تغذیه
الف) تنظیم خانواده

د) مراقبتهای پیش از تولد

سوال49ـکدامزیرگرونجلعیتیدربرنامهمکیملکیاتپاسخبهداشتخانوادنوجلعیتدربالیاقرارندارد؟
الف) کودکان زیر  5سال
ب) زنان باردار و شیرده
ج) افراد باالی  06سال
د) نوجوانان  56تا  50سال
سوال50ـاولینمرکزیکهبامنواناپیدمیولوژیبالیاشروعبهفعالیتکردچهنامدارد؟
د) EM-DAT
ج) Des Inventar
ب) CRED
الف) ROMENA
سوال51ـبرایبررسیمواملموثربرمرگناشیاززلزلهآذربایمانشرقی،کداممطالعهمناس تراست؟
د) توصیفی
ج) همگروهی
ب) مورد – شاهدی
الف) مقطعی
سوال52ـمخاطرات Extensiveمخاطراتیهستندکه:
الف) شایع روی می دهند ولی آسیب کمی به جا میگذارند.
ب) هر چند سال یکبار روی می دهند و آسیب های گسترده به جا میگذارند.
ج) هر چند سال یکبار روی می دهند و آسیب کمی بر جا میگذارند.
د) شایع روی می دهند و آسیب های گسترده بجا میگذارند.
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هایزیرانماممیشود؟


سوگیری
سوال53ـکورسازیبرایحذفکدامیکاز
 الف) Recall

ب) Detection

ج) Selection

د) Information

ـبرایتوصیففرهنگهاکدامنوعمطالعهکیفیمناس است؟

سوال54
الف) Phenomenology

ب) Ethnography

ج) Granded theory

د) Normative studies

سوال55ـکداماندازن )Measureدرسطحفردیمفهومندارد؟
الف) Global

ج) Environmental

ب) Aggregate

د) Group

سوال56ـیکمطالعهبرایتعیینمیانگینقندخونافرادباالی40سالشهرتهرانانمامشد.میانگینقندخون105
)اینبرآوردباهلهمواردزیرمرتبطمیباشدبهاستثنای:

میکیگرمدردسیلیتربرآوردگردید.دقت Precision
الف) تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه
ب) واریانس قند خون جامعه
ج) پهنای حدود اطمینان میانگین برآورد شده
د) میانگین واقعی قند خون جامعه
ممطالعهمیتوانخطرنسبیرامستقیلابرآوردکرد؟

سوال57ـدرکدا
الف) Nested case - control
ب) Case - cohort
ج) Ordinary case - control
د) Case cross - over

هلهگزینههاصحیحاستبهاستثنای:

سوال58ـدررابطهبامطالعهcase – cohort
الف) موردها و شاهدها از نظر زمان همسان شدهاند
ب) نسبت شانس برآورد شده معادل خطر نسبی است
ج) یک گروه شاهد را میتوان برای تعداد زیادی گروه مورد استفاده کرد
د) احتمال رخداد تورش یادآوری به حداقل میرسد
سوال59ـدرتلاممطالعاتزیربایدتمزیهوتحکیلزوجی )Pairانمامشودبهاستثنای:
الف) Cross - over
ب) Nested case - control
ج) Case - cohort
د) Case cross - over
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سوال60ـ درمطالعاتموردـشاهدیبرایبررسیکدامماملخطراسـتفادنازدوسـتانبیلـاربـهمنـوانشـاهد،
مناس تراست؟
الف) ژنتیک
ب) سطح اقتصادی ـ اجتماعی
ج) تیپ شخصیتی
د) استعمال سیگار
بهداشت و درمان در بالیا و فوریتها
سوال61ـمکلاصکیمدمتأثیرگذاریآموزشپرستاراندرارتباطبابالیاکدامیکازمواردزیراست؟
الف) نداشتن متولی واحد و نبود محتوی آموزش مدون و استاندارد
ب) نبود منابع علمی کافی و هزینه زیاد
ج) عدم تمایل و انگیزه پرستاران برای مشارکت در برنامههای آموزشی
د) نداشتن اساتید و مربیان با تجربه
سوال62ـپرستاریحوادثدرتأمینکدامیکازمواردزیرمؤثرتراست؟
الف) مراقبت از مصدومین ،حمایت از مردم آسیب دیده و حمایت پرسنل
ب) درمان مصدومین ،انتقال مجروحین و مدیریت حادثه
ج) درمان مصدومین ،مدیریت حادثه و حمایت پرسنل
د) درمان مصدومین ،مراقبت روانی از بازماندگان و مدیریت حادثه
هایپرستاریبرایمدیریتحوادثوبالیاکلککنندنتراست؟


کدامیکازمهارت
سوال63ـ
الف) قدرت حل مسئله ،تفکر انتقادی ،انعطاف پذیری و سازگاری
ب) مهارت حل مسئله ،مهارت تکنیکی باال و آمادگی روانی
ج) تجربه کاری ،مهارت تکنیکی و آموزشهای مرتبط
د) انعطاف ،سازگاری ،آمادگی روانی و مهارت تکنیکی
سوال64ـپرستاریبالیابهچهمعناست؟
الف) تأمین مراقبت ،حمایت و ارتقاء سالمت در حوادث
ب) تأمین آموزش مردم ،پرسنل و پاسخ حرفهای به حوادث
ج) تأمین خدمات مورد نیاز به مردم و سایر اعضای تیم
د) توان مراقبت از خود و دیگران
سوال65ـبراساستعریفسازمانبهداشتجهانی)(WHOکـدامیکازمـواردزیـرازشایسـتگیهـایمحـوری
پرستاریدرحوادثوبالیااست؟
الف) بررسی نیازها ،برنامهریزی ،تأمین و مدیریت خدمات پرستاری
ب) تشخیص مشکالت و ارائه خدمات مبتنی بر شاهد
ج) بررسی وضعیت مددجو ،تشخیص پرستاری و ارزیابی خدمات
د) بررسی وضعیت مددجو ،برنامهریزی و آموزش مردم و مصدومین
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کدامموردمعرفحادثهایباپیچیدگیباالومصدومین

سوال66ـدرتقسیمبندیحوادثنیازمندSurge capacity
کماست؟
الف) حوادث انفجاری

ج) پاندمی آنفوالنزا

ب) حوادث ترافیکی

د) زلزله

سوال67ـفراوانترینبالیابراساسگزارشسازمانبهداشتجهانیدر100سالگذشتهدرایرانکداماست؟
الف) زلزله ،خشکسالی ،حوادث ترافیکی
ب) زلزله ،سیل ،خشکسالی
ج) حوادث ترافیکی ،خشکسالی ،اپیدمی
د) اپیدمی ،زلزله ،سیل
سوال68ـبراساسبرنامهکشوریآمادگیبیلارستانیدرحوادثوبالیاتدوینبرنامهاقتضـاییشـاملکـدامیکاز
مواردزیراست؟
الف) تحلیل مشکالت ،تحلیل منابع ،تشریح وظایف ،تشریح ساختار مدیریتی
ب) تحلیل خطر ،تحلیل مشکالت ،تحلیل منابع و تشریح استراتژیها
ج) تحلیل خطر ،برسی مخاطرات ،تشریح وظایف و استراتژیها
د) تحلیل آسیبپذیریها ،بررسی مشکالت ،تشریح ساختار پاسخ
مهمترینبیلاریمنتقکهتوسطبندپایاندرزلزلهبمچهبود؟
سوال69ـ 
الف) ماالریا

ج) طاعون

ب) لیشمانیوز

د) تب دانگ

مهمتریناقدامکنترلماالریاچیست؟
سوال70ـدرشرایط Complex emergency
الف) تشخیص و درمان سریع بیماری
ب) سمپاشی ابقایی
ج) استفاده از پشهبندها
د) الروکشی
سوال71ـکدامبیلاریدرحالحاضربهمنوانتهدیدجهانیازطرفWHOامالمشدناست؟
الف) تب زرد

ج) تیفوس اپیدمیک

ب) تب دانگ

د) طاعون

کدامیکازبیلاریهایزیردارایواکسناست؟

سوال72ـ
الف) تب زرد

ب) تب دانگ

ج) تب CCHF

د) تب پاپاتاسی

درکلپهایمهاجرانحاصلازشرایطنامسامد،چادرهایاستفادنشدنآغشتهبهکدامنوعسمهستند؟

سوال73ـ
الف) کلره

ب) فسفره

ج) کاربامات

د) پایروتروئید

سوال74ـغکظتککرآزادباقیلاندنآب برحس میکیگرمدرلیتر)درشرایطاضطراریچقدراست؟
الف) 6/0 -6/5

ب) 6/5 -6/5

ج) 5
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سوال75ـاگرغکظت0/004یکمادنضدمفونیکنندناثریمشابهبافنلباغکظت0/02داشتهباشـدضـری فنکـی
چقدراست؟
الف) 0

ب) 5

ج) 5/5

د) 6/0

سوال76ـبرایگندزدایی23مترمرع آبدرشرایطاضطراریچندگـرمپرککـرین%70الزماسـتدرصـورتیره
بدانیمبرایایمادککرآزادباقیلاندنمطکوبباید5mg/Lبهآبککربزنیم؟
الف) 50

ب) 00

ج) 555

د) 505

سوال77ـبرایحذفرادونازآبدرشرایطاضطراریکدامروشمناس است؟
الف) هوادهی

ب) فیلتراسیون

ج) جذب توسط کربن فعال

د) اسمز معکوس

گازهایاصکیکهازمحلدفنبهداشتیزبالهمتصامدمیشودکدامند؟

سوال78ـ
الف) نیتروژن و دی اکسید کربن
ب) هیدروژن و سولفید هیدروژن
ج) متان و دی اکسید کربن
د) دی اکسید کربن و آمونیاک
سوال79ـکدامروشبرایارزیابیسریعوضعسوءتغذیهدرشرایطبحرانمورداستفادنقرارمیگیرد؟
الف) بررسی نسبت وزن به قد
ب) بررسی نسبت وزن به سن
ج) اندازه گیری دور بازو
د) بررسی دریافت  05ساعته مواد غذایی
سوال80ـدررژیمغذاییروزانهچنددرصدازانرژیبهتراستکهازچربیهاتامینشود؟
الف)  56 -55درصد

ب)  05-65درصد

ج)  56-56درصد

د)  56-06درصد

سوال81ـمیزاننیازبهپروتئینروزانهبهازایهرکیکوگرموزنبدندرکدامگرونسنیبیشتراست؟
الف) نوزادان

ب) نوجوانان

ج) زنان در سنین باروری

د) مردان بزرگسال

سوال82ـبرایکنترلوضعیتسالمتمادروجنیندردورانحامکگیمناس ترینروشکداماست؟
الف) بررسی ماهیانه رژیم غذایی مادر
ب) بررسی میزان اضافه وزن مادر
ج) بررسی ماهیانه میزان قند خون مادر
د) مانیتور کردن صدای قلب جنین
سوال83ـشیوعسوءتغذیهدرکدامگرونسنینلایانگروضعیتتغذیهدرکلجامعهمحسوبمیشود؟
الف) کودکان زیر  0ماه

ب) کودکان زیر  0سال

ج) کودکان زیر  6سال

د) کودکان زیر  5سال
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سوال84ـکدامیکتعریفدقیقتملعاتمردمی)(Mass Gatheringمیباشد؟
الف) حضور بیش از  066نفر به مدت بیش از  0ساعت
ب) حضور بیش از  5666نفر به مدت بیش از  5ساعت
ج) حضور بیش از  06666نفر به مدت بیش از  0ساعت
د) هنوز بر تعداد و زمان مشخص توافق نهایی حاصل نشده است
سوال85ـدربیلارستانصحراییمشغولدرمانومعاینهبیلارانیهستیدکهدرپییکانفمارنوترونیدرنیروگـان
اتلیبهبیلارستانآوردنشدناند.بیلاریاستکهدچارترومایقفسهسینهسلتراسـتشـدناسـتوهـماکنـون
تنگینفسشدید،تعریق،هیپوکسی،افزایشضربانقک وافتفشارخوندارد.اولیناقدامیکهبرایاینبیلارانمام
میدهید،کداماست؟

الف) Needle Decompression
ب) Chest Tube Insertion
ج) Endotracheal Intubation
د) Decontamination

سوال86ـدرمکوممرتبطبابالیاوحوادثغیرمترقبهDMATمخففچیست؟
الف) Disaster Maneuver and Training
ب) Disaster Mind and Thinking
ج) Disaster Medical Aid and Treatment
د) Disaster Medical Assistance Team

سوال87ـدربیلارستانمشغولتریاژبیلارانیکحادثهپرتکفات)(Mass Casualty IncidentبـهروشSTART
هستید.ممازبهانمامکدامیکازاقداماتدرمانیزیردرهنگامتریاژهستید؟
الف) انتوباسیون (لوله گذاری) راه هوایی در بیمار دچار ایست قلبی تنفسی
ب) ماساژ قفسه سینه در بیمار دچار ایست قلبی
ج) فشار مستقیم بر زخم اندام در حال خونریزی فعال
د) بستن کالر گردنی در بیمار دچار ترومای سر و گردن
سوال88ـدریکحادثهباانتشارموادبیولوژیکخطرناکبهترینمحلاستقرارمنطقهتریاژودرمانکماست؟
الف) در مرکز منطقه Hot
ب) در مرز منطقه  Hotو Warm
ج) در مرز منطقه  Warmو Cold
د) در منطقه  Coldو دور از منطقه Warm
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سوال89ـبیلاریدراثرترومایناشیازانفماردچارایستقکبیشدناستوتوسطآمبوالنسبـهبخـشتریـاژدر
نزدیریمحلحادثهآوردنمیشود.بیلارتنفسونبضمحیطینداردومانورهایرانهواییبیتـاثیرهسـتند.اقـدام
بعدیشلاچیست؟
الف) لوله گذاری تراشه

ب) ماساژ قفسه سینه

ج) تزریق آدرنالین وریدی

د) اقدامی انجام نمیدهید

سوال90ـاولیناقدامدرمانیدربیلارمبتالبهریتمVentricular fibrillationدربخشاورژانسبیلارستان،کـدام
است؟
الف) ماساژ قفسه سینه
ب) شوک قلبی
ج) تجویز اپینفرین وریدی
د) تهویه مصنوعی از طریق لوله تراشه
سوال91ـبیلاریباسابقهدیابتنوعدوکهاغک اوقاتقندخونوی300mg/dLبودناسـت،دچـارکـاهشسـطح
توسطآمبوالنسبهبخشاورژانسمنتقلمیشود.اقدامبعدیشلاچیست؟

هوشیاریشدناستو
الف) تجویز  0ویال گلوکز %56
ب) تجویز یک لیتر سرم قندی %5
ج) فرستادن نمونه خون وریدی برای آزمایشگاه
د) تجویز  5واحد انسولین رگوالر
چهسرمیتزریقمیکنید؟

سوال92ـبهبیلاریکهدراثرزلزلهدچارکوفتگیشدیدمضالتشدناست،
الف) سرم رینگر  +دو ویال گلوکز  %56در هر لیتر
ب) سرم نرمال سالین  56cc +پتاسیم کلراید در هر لیتر
ج) سرم رینگر الکتات
د) سرم نرمال سالین
هامراجعهکردناند.اینمالیمشاملسـرفه،


دریکمنطقهتعدادزیادیازافرادبامالیممشابهبهاورژانس
سوال93ـ
ت ،تنگینفس،ادمریهوافیوژنخونیپکوراست.بیلارانبتدریجدچاردردشدیدسینهونارساییتنفسیمیشوند
واغک آنانفوتمیشوند.مالیمحاکیازچهبیلاریاست؟
الف)  Pulmunary Anthraxب) Plague

ج) Smallpox

د) Tularemia

سوال94ـکدامیکازروشهایتریاژویژنکودکانطراحیشدناست؟
الف) SAVE

ب) SALT

ج) Jump

د) Sieve

سوال95ـبراساسRule of Nineکسیکهدچارسوختگیکاملدریکاندامفوقانیویکاندامتحتانیشدناست،
درچنددرصدازسطحبدنسوختگیدارد؟
الف) %60

ب) %05

ج) %00/5

د) %50
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دریکحادثهپرتکفاتجادنایهلهمواردزیرجزوماتریرسهادونهستند،بمز:

سوال96ـ
الف) راننده بعنوان عامل انسانی
ب) اتومبیل بعنوان عامل وسیله نقلیه
ج) پلیس بعنو ان عامل محافظتی
د) جاده بعنوان عامل محیط فیزیکی
سوال97ـکدامیکازجلالتزیردرموردمعضالتومشرالتسالمتدربالیادرکشورهایدرحالتوسعهصـحیح
است؟
الف) بیماریهای غیر واگیر مشکل اصلی سالمتی در بالیا را تشکیل می دهند.
ب) در حوادث با درگیری جمعیتی بیشتر ،درصد کلی مرگ و میر کاهش می یابد.
ج) درصد مرگ و میر در قشرهای مختلف جمعیت یکسان است.
د)  %06مرگ ها قابل پیشگیری هستند.
سوال98ـدرمدیریتجامعیکبیلاریواگیرداراولیننقشیراکهازآزمایشگانانتظارداریم،درکدامکارکردقـرار
میگیرد؟

الف) هشدار اولیه موارد مشکوک به بیماری
ب) پاسخ در قالب تشخیص قطعی بیماری
ج) پاسخ در قالب تاثیر بهبود موارد مبتال
د) کاهش عوامل خطر بیماری در جامعه
پذیریغیرسازنایقراردارند؟

سوال99ـکدامیکازواحدهایزیردریکمرکزبهداشتیبیشتردرمعرضآسی 
الف) بیماریها

ب) خانواده

ج) آزمایشگاه

د) بهداشت محیط

بندیمیشوند؟


تهوعواستفراغدرپاسخبالغینبهحوادثتروماتیکدرکدامگرونتقسیم
سوال100ـ
الف) پاسخهای روانی

ب) پاسخهای عاطفی

ج) پاسخهای شناختی

د) پاسخهای رفتاری

وریاسالمیایراندرکدامبخشازتقسیمبندیسازمانجهانیبهداشتقراردارد؟

سوال101ـجله
الف) SEARO

ب) EMRO

ج) PAHO

د) ROMENA

سوال102ـG5کهتفاهمنامهایاستبرایهلراریدرزمینهمسایلسالمتیبینچهکشورهایاسازمانهاییمنعقـد
شدناست؟
الف) ایران – ترکیه – افغانستان – پاکستان  -عراق
ب) ایران – افغانستان – پاکستان – عراق – سازمان جهانی بهداشت
ج) ایران – افغانستان – پاکستان – ترکیه – سازمان جهانی بهداشت
د) ایران – ترکیه – افغانستان – پاکستان  -آذربایجان
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سوال103ـاولویتنخستوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشریکداماست؟
الف) توسعه شبکه بهداشتی درمانی کشور
ب) ارتقای اورژانس بیمارستانهای کشور
ج) استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
د) کاهش مرگ و میر زنان باردار
سوال104ـدربارنپیلانآللاآتاکدامموردصحیحنیست؟
الف) درباره ایجاد نظام مراقبت بهداشتی اولیه است
ب) سازمان جهانی بهداشت اخیرا راهبرد این پیمان را غیرعملی دانست
ج) کشور ما عضو این پیمان بوده است
د) نشست آن در کشور شوروی سابق انجام گرفت
دربارنرویرردخوشهایCluster Approachکداممبارتصحیحاست؟

سوال105ـ
الف) موضوع اسکان اضطراری ،بخشی از خوشه سالمت است
ب) موضوع آب ،بخشی از خوشه سالمت است
ج) سازمان مسئول خوشه سالمت ،دولت است
د) سازمان مسئول خوشه سالمت ،سازمان جهانی بهداشت است
نظام سالمت ایران و جهان

سوال106ـ«تلایلافرادبهگزارشدهیوشرکتدرمراقبت»بیشترمرتبطباکدامخصوصیتنظاممراقبتاست؟
الف) Acceptability
ب) Simplicity
ج) Ethical Consideration
د) Representativeness

هادرنظاممراقبت،میتواندشاملهلهمواردزیرباشدبهاستثنای:


بیلاری
مکتکمشلاری

سوال107ـ
الف) عدم درمان کامل بیماران
ب) عدم تشخیص صحیح بیماری
ج) عدم مراجعه بیماران
د) عدم گزارش بیماری
سوال108ـتعریفمواردیکبیلاریدرکدامسطحازارایهخدمات،بیشترینحساسیترابایدداشتهباشد؟
الف) بیمارستان دانشگاهی

ب) بیمارستان شهرستان

ج) مرکز بهداشتی -درمانی

د) خانه بهداشت
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سوال109ـکدامیکازمواردزیرجزوتفاوتهایبازاربهداشتی-درمانیبابازارسایرمحصوالت،کاالهـاوخـدمات
میباشد؟

الف) ارزان بودن خدمات بهداشتی ـ درمانی
ب) عدم دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی ـ درمانی
ج) ضعف آگاهی مشتری از خدمات بهداشتی ـ درمانی
د) عدم امکان ارایه خدمات بهداشتی ـ درمانی توسط بخش خصوصی
سوال110ـطبقتعریف،پایش)،(Monitoringپاسخبهکدامسوالزیراست؟
الف) آیا فعالیتها در طول اجرا بر اساس طراحی انجام میشود؟
ب) آیا فعالیتها درست طراحی شدهاند؟
ج) آیا اهداف سازمانی تحقق مییابد؟
د) آیا اهداف سازمانی درست تعریف شدهاند؟
تکقیمیشود؟

کدامیکازگزینههایزیرجزءاهداف«اصالحبخشبهداشت»)(Health Sector Reform

سوال111ـ
الف) برقراری عدالت در سالمت
ب) واقعی کردن تعرفه خدمات
ج) استفاده از فناوریهای نوین
د) تقویت همکاری بخش خصوصی
بهاستثنای:
محسوبمیشود ،

سوال112ـهلهمواردزیرکاربردنظاماطالماتجغرافیایی)(GIS
الف) تهیه نقشه انتشار بیماریهای گزارش شده
ب) قابلیت تعمیم نتایج تحلیل فقط در سطح فردی
ج) تعیین بهترین مسیر دسترسی به خدمات
د) مشخص کردن مناطق در معرض خطر بیماریهای عفونی
بهاستثنای:
ـتلاممواردزیرازسیاستهایوزارتبهداشتبرایپیشگیریازبروزتاالسلیاست ،

سوال113
الف) غربالگری داوطلبین ازدواج از طریق آزمایش خون
ب) غربالگری دانشآموزان از طریق آزمایش خون
ج) آموزش سربازان بر اساس برنامه تنظیمی
د) آموزش دانشآموزان و دانشجویان
سوال-114نحونپرداختهزینهویزیتوفرانشیزداروازسویمردمدرسطحیکطـرحپزشـکخـانوادن مطـابق
نسخه)02بهترتی چگونهاست؟
ب) رایگان – %66
الف) رایگان – %56

ج) رایگان – رایگان

د) %56 -%56

سوال115ـاگرهلوارنمواردگزارششدننسبتثابتیازبروزواقعیباشد،نظاممراقبتدرکدامیـکازمـواردزیـر
احتلاالمیتواندقضاوتدرستیداشتهباشد؟

ب) پایش روند
الف) ارزیابی وضعیت

ج) تعیین اولویتها
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کدامیکازشاخصهاواهدافزیردربرنامهپنممتوسعهفرهنگی،اقتصادیواجتلـامیکشـورمنـوان

سوال116ـ
شدناست؟
الف) کاهش نسبت افراد در معرض هزینههای کمرشکن سالمت به  5درصد
ب) افزایش امید زندگی به  55سال
ج) کاهش هزینههای مستقیم سالمتی مردم به حداکثر  66درصد
د) کاهش سهم بار تصادفات رانندگی به  56درصد
کنندنهایاجتلامیسالمتاست،بهاستثنای:


هلهمواردزیرازرویرردهایبرنامهتعیین
سوال117ـ
الف) به ریشههای اصلی و زمینهای بیماریها توجه خاص میشود
ب) ارتقاء کیفیت زندگی مهمتر از افزایش امید زندگی است
ج) به مشارکت همه بازیگران سالمت اهمیت داده میشود
د) عدالت و برابری در سالمت جایگاه خاص دارد
هایزیرنظامسالمتایرانبهمنوانمدلموفقدرسطحجوامعبیناللککیمطـرح

سوال118ـدرسهدههاخیربرنامه
شدناند،بهاستثنای:

الف) گسترش شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی
ب) تنظیم خانواده
ج) ایمنسازی همگانی
د) بهداشت دهان و دندان
سوال119ـبارکدامیکازبیلاریهایزیردرصورتحفظشرایطموجودومدمانماممداخالتموثرتاسال2020در
جهانبهرتبهباالتریارتقاءمییابد؟

الف) ناهنجاریهای مادرزادی
ب) سقوط
ج) بیماریهای عروق مغزی
د) عفونتهای تنفسی تحتانی
آموزشمهارتهایزندگی»کداماست؟

سوال120ـهدفاصکیبرنامه«
الف) پیشگیری از حوادث ترافیکی
ب) ارتقای سالمت روان
ج) افزایش فعالیت فیزیکی
د) تغذیه سالم
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تئوریهای مدیریت و اصول مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سوال121ـکدامیکازمواردزیررامیتوانبهصورتالگویبیلاریدرجامعهکهبرحس مواملمهممؤثربـرایـن
الگوشرحدادنمیشود،تعریفکرد؟

الف) اقدام بهداشتی

ج) تشخیص اجتماعی

ب) درمان اجتماعی

د) مشارکت اجتماعی

ـکدامیکازبخشهایزیرهلانندقک یکسازمانبهداشتیاست؟

سوال122
الف) تجهیزات

ج) منابع انسانی

ب) امکانات رفاهی

د) مدیریت صحیح سازمان

دربخشسالمت،مدلرایجفعالیتهایپزشریدرکدامکشوراست؟

سوال123ـمنظوراز«صنعتخرد»
الف) ایران

ج) فرانسه

ب) انگلستان

د) ایاالت متحده

ـبهترینگزینهانتخابنظامبیلهایمبارتنداز:

سوال124
الف) طرح بوریج و بیسمارک
ب) طرح بوریج و بیمه خصوصی
ج) طرح بیسمارک و بیمه خصوصی
د) بیمه خصوصی و بیمه تکمیلی
ـکدامکشوردارایبزرگترینبازاربرایبیلهخصوصیسالمتمیباشد؟

سوال125
الف) انگلستان

ج) امریکا

ب) هند

د) چین

هایپیشاززایلانبرایزنانباردارمیباشد؟


ـکدامیکازمواردزیرجزءمراقبت
سوال126
الف) معاینه ،آموزش و راهنمایی ،حفاظت از تندرستی زن باردار ،آمادهسازی از نظر روانی و راهنمایی برای تنظیم خانواده
ب) حفاظت از تندرستی زن باردار و راهنمایی برای تنظیم خانواده
ج) آموزش و راهنمایی ،حفاظت از تندرستی زن باردار و راهنمایی تنظیم خانواده
د) معاینه ،حفاظت از تندرستی زن باردار و نوزاد و راهنمایی برای تنظیم خانواده
میباشد؟
ـماهیتکدامیکازواکسنهایزیر«ویروسزندنضعیفشدن» 

سوال127
الف) کزاز

ج) ب.ث.ژ

ب) سهگانه

د) سرخک

مواملبیلاریزایشیلیاییمیباشد؟

ـکدامیکازمواملزیرجزءبیلاریهایناشیاز

سوال128
الف) نور

ج) برق

ب) پرتوهای یونساز

د) گرد و غبار

هایزیرمیباشد؟


هایناشیازکارکدامیکازگزینه

ـاصولککیپیشگیریازبیلاری
سوال129
الف) اقدامهای پزشکی  -اقدامهای مهندسی  -اقدامهای قانونی
ب) اقدامهای درمانی  -برنامههای توانبخشی
ج) اقدامهای پیشیگیری در موارد الزم درمان و آموزش بهداشت
د) برنامههای حفاظت و ایمنی ،آموزش بهداشت
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هایزیرناقلتیفوسموشیمیباشد؟


ـکدامیکازگزینه
سوال130
الف) کنه

ب) کک

ج) حلزون

د) ساس

ـکدامیکازگزینههایزیررانانتقالبیلاریت زردرانشانمیدهد؟

سوال131
الف) ناقل

ج) خوردن شیر

ب) تماس مستقیم

د) استنشاق

هایسالمتدراجرایبرنامههایPHCخواستارشدناسـت.


ـسازمانجهانیبهداشتتغییراتیرادرنظام
سوال132
کداممبارتبیانگرتغییراتخواستهشدننیست؟
الف) از «تمرکز بر سالمت مادر و کودک» به «پرداختن به سالمت همه افراد جامعه»
ب) از «تسهیل دسترسی به تکنولوژیها وداروها و استفاده از آنها» به «دادن پاسخ جامع به انتظارات و نیازهای مردم»
ج) از «مراقبت اولیه همچون آنتی تزی در برابر بیمارستان» به «مراقبت اولیه به عنوان هماهنگ کننده نظـام سـالمت در همـه
سطوح»
د) از «بهبود شرایط بهداشتی ،آب ،بهسازی محیط و آموزش بهداشت در روستاها» به «ترویج زندگی سـالم تـر و کاسـتن از اثـر
مخاطرههای اجتماعی و محیطی»
سوال133ـکداممبارتدربارنپوششهلگانیخدماتسالمتصحیحاست؟
الف) اجرای برنامههای پوشش همگانی در ذات خود دستاوردی سیاسی است
ب) پوشش همگانی به معنی تأمین همه خدمات بهداشت و درمان برای افراد جامعه است
ج) پوشش همگانی سبب میشود بیعدالتی در دسترس به خدمات سالمت از بین برود
د) الزمه پوشش همگانی ،پرداخت تمامی هزینههای بهداشت و درمان توسط دولت است
سوال134ـازدیدگاندونابدیانالزاماتخدماتومراقبتهایبهداشتیودرمانیارائهشدنبهمشتریهاجزءکـدام
یکازانواعارزیابیکیفیتمیباشد؟

الف) تکوینی

ج) ساختار

ب) فرآیند

د) خروجی

سوال135ـدرکدامیکازابعادکیفیتخدماتبهداشتیتوانبالقونبرآوردننیازتوسطخدماتارائـهشـدنمـورد
سنمشقرارمیگیرد؟

الف) کارآیی

ب) بازدهی

ج) مؤثر بودن

د) تداوم خدمت

سوال136ـکدامیکازروشهایساختدهیزیربرای«ایمادیرپارچگیموثرهلهفعالیتهایالزمبـرایترلیـل
یکبرنامه»تاکیددارد؟
الف) پروژه

ب) ماتریس

ج) گروههای متداخل

د) محصول

سوال137ـکدامیکازمواردزیروضعیتآیندنرابراساسیکرشتهروابطبینمتغیرهایمختکفوتاثیرآنهـابـر
بینیمیکند؟


روییکمتغیرباتوجهبهشرایطمحیطی،پیش
الف) مدل اقتصادسنجی

ب) تحلیل مدلهای علّی

ج) رگرسیون

د) تحلیل سریهای زمانی
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سوال138ـوقتیافراددروضعیتهاییمنصوبشوندکهباالگویرهبریآنانسازگارنیست،کداماقدامزیرمفیدتر
است؟
الف) آموزش رهبری

ب) مهندسی سازمان

ج) تشویق رفتار رهبری

د) کنار گذاشتن مدیر

تسازمانمیگردد؟

سوال139ـکدامیکازانواعارتباطاتزیرموج تضعیفساختارقدر
الف) رو به پائین

ب) رو به باال

ج) افقی

د) رسمی

سوال140ـکدامیکازنظریههایزیر،براساسشخصیتافرادیکهبهسطحنیازخودشروفاییرسیدناند،ارائهشدن
است؟
الف) سه عاملی ( ERGآلدرفر)
ب) سلسله مراتب (مازلو)
ج) نیاز آشکار (مورای)
د) نظریه اصالحی (گرینگتون)
بازدنککیدیکدامیکازنظریههایرهبریاست؟

سوال141ـ«اثربخشیگرون»
الف) پیوستار رهبری

ب) شبکه مدیریت

ج) مسیر هدف

د) تئوری مشروط

سوال142ـکدامیکازروشهایزیردرجاییکهفردیاگرونقدرتقابلتوجهیبرایمقاومتدرمقابلتغییردارد،
مفیدتراست؟
الف) تعلیم و ارتباط

ب) مذاکره و توافق

ج) نفوذ و امتیاز دادن

د) اعمال قدرت

انمیگردد؟

سوال143ـکدامیکازاقداماتزیر،موج کاهشفشارسازمانیبههنگامانتظاراتمتفاوتفردوسازم
الف) غنی کردن شغل

ب) مشخص کردن مسیر شغلی ج) ایجاد جو حمایتی

د) شفاف کردن نقش

ریزیآیندنرافراهممینلاید؟


هایزیر،اطالماتبرایبرنامه

کدامیکازانواعکنترل
سوال144ـ
الف) هدایتی

ب) سایبرنتیک

ج) همزمان

د) بازخوردی

سوال145ـدرکدامیکازانواعاستانداردهایزیر«میزانتولیدهرقسلت»،کانونایناستاندارداست؟
الف) فیزیکی

ب) سرمایه

ج) کارایی

د) اثربخشی

ترینپیششرطتفویضاختیاربهشیونموثر،کدامیکازمواردزیراست؟


اساسی
سوال146ـ
الف) مدیر مایل باشد به زیر دست آزادی عمل دهد.
ب) ارتباط آزاد بین مدیر و زیردست وجود داشته باشد.
ج) مدیر عوامل فرهنگ سازمانی را تجزیه و تحلیل کند.
د) برای انجام کارها منابع کافی تامین نماید.
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سوال147ـمکیرغمسهمغیرقابلانراررهیافتکلیبهمدیریت،درتوسعهاینرشتهمکلیکدامیکازگزینههـای
زیرنقشموثرتریبرمللمدیریتداشتهاست؟
الف) رهیافت منابع انسانی
ب) تحقیق عملیات
ج) طراحی مدلهای تصمیمگیری
د) آزمون راههای گوناگون
سوال148ـبراساسکدامیکازگزینههایزیردرسازمانهاییادگیرندن،افرادخودآگانبودنوبهطوربازبادیگـران
برخورددارند؟
الف) مدلهای ذهنی

ب) تفکر سیستمی

ج) مهارت شخصی

د) یادگیری گروهی

سوال149ـدرکدامیکازدیدگانهایمدیریتیزیر،مملومهروابطبینفنونمدیریتووضعیتهایگوناگون،قابـل
طبقهبندیاست؟

الف) سیستمی

ب) اقتضایی

ج) وضعیتی

د) نئوکالسیک

سوال150ـکداممرحکهازفراگردنوآوریمحصول،ازطریقمباحثهبادیگران،مراجعهبهمشتریانوکارشناسانفنی
صورتمیگیرد؟

الف) ایجاد فکر جدید

ب) آزمایشهای اولیه

ج) تعیین امکانپذیری

د) کاربرد نهایی

موفق باشید
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