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 کدام گزینه در مورد ارتباط بخش سالمت، نظام مراقبت سالمت و نظام سالمت صحیح است؟-1

 مراقبت سالمت است.الف( بخش سالمت زیر مجموعه نظام سالمت و نظام سالمت زیر مجموعه نظام 

 ب( بخش سالمت زیر مجموعه نظام سالمت و نظام سالمت زیر مجموعه نظام سالمت است.

 ج( نظام مراقبت سالمت زیر مجموعه نظام سالمت و نظام سالمت زیر مجموعه بخش سالمت است.

 د( نظام مراقبت سالمت زیر مجموعه بخش سالمت و بخش سالت زیر مجموعه نظام سالمت است.

 116شکل صفحه  ملیزینه ج صحیح است. کتاب گ

 

در    (carien freeباالترین میزان درصد افراد عدی از پوسیدگی ) 1391بر اساس پیمایش سالمت دهان در سال  -2

 باشد؟های سنی زیر میکدامیک از گروه

 سال 5-6الف( 

 سال 12ب( 

 سال 15ج( 

 سال 35-44د( 

 88صفحه جدول صحیح است. کتاب ملی  بگزینه 

 

 شود؟های زیر انجام میثبت پوسیدگی مینایی در کدامیک از شاخص -3

 dmftالف( 

  DMFSب(

  ICDASج(

 DMFTد(

 ستون دوم 64صحیح است. کتاب ملی صفحه  جگزینه 

 

تعریف « کندای عمومی و کلی است که نیت و قصد انجام کارها را بیان و ارزش و اصول کلی را تبییین میبیانه» -4

 باشد؟از اهداف زیر می کدامیک

 الف( غایی

 ب( کلی

 ج( اختصاصی

 د(کاربردی

 ستون اول 46صحیح است. کتاب ملی صفحه  الفگزینه 
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در کدامیک از رویکردهای ارتقای سالمت پس از انجام مداخله، کل نمودار به همان شکلی که هست به سمت  -5

 طر(؟کند )با فرض نرمال بودن توزیع عامل خمحور عمودی حرکت می

 الف( رویکرد مبتنی بر گروه هدف

 ب( رویکرد مبتنی بر پرخطری

 ج( رویکرد مبتنی بر کل جامعه

 د( رویکرد مبتنی بر فرد

 39ملی شکل صفحه صحیح است. کتاب  جگزینه 

 

 در کدام گزینه وظایف اساسی مدیر به صورت کامل بر شمرده شده است؟-6

 ارزیابی و کنترل، اجرا، سازماندهی، ریزیالف( برنامه

 ب( برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، اجرا، هدایت

 ج( برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری، کنترل

 ریزی، سازماندهی،هماهنگی،ارزیابی،هدایتد( برنامه

 ستون اول 220صفحه صحیح است. کتاب ملی  جگزینه 
 

 تقاء سالمت است؟های کدام دیدگاه اراز ویژگی« مقصر دانستن فرد قربانی» -7

 الف( دیدگاه مبتنی بر شیوه زندگی

 ب( دیدگاه مبتنی بر سیستم سالمت

 ج(دیدگاه مبتنی بر ژنتیک

 ژنتیکد(دیدگاه مبتنی بر اپی

 انتهای ستون اول 207ملی صفحه صحیح است. کتاب  الفگزینه 
 

 آموزش سالمت دهان،صحیح است؟کدام گزینه در رابطه با نتایج حاصل از مطالعات مروری بر روی اثربخشی -8

 شود.الف( ارائه اطالعات صرف به افراد موجب تعییرات طوالنی مدت در رفتار می

 تواند دانش افراد را در درازمدت افزایش دهد.ب( آموزش سالمت دهان می

 ج( مداخالت آموزشی درسطح فردی باعث کاهش پالک دندانی در دراز مدت می شود.

 های جمعی به تنهایی در افزایش دانش و تغییر رفتار کافی نبوده است.انهد( تأثیر مداخالت رس

 ستون اول 187صحیح است. کتاب ملی صفحه  دگزینه 
 

 دهد؟کدام گزینه نوع تحقیق و چک لیست ارزیابی آنرا به درستی نشان می-9

 (STROBEاستراب ) –الف( کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی 

 (PRISMAپریسما ) –مند و متاآنالیز ب( مرورهای نظام

 (STROBEاستراب ) –ج( مطالعات تشخیصی 

 (STARDاستارد ) –د( مطالعات کیفی 

 جدول ستون دوم  159ملی صفحه صحیح است. کتاب  بگزینه 
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 رست است؟کدام گزینه در رابطه با بهترین شکل مطالعه که بتواند به سوال بالینی مربوطه پاسخ بدهد، د-10

 اگهی پبش –الف( کوهورت 

 درمان –ب( موردشاهدی 

 سبب شناسی -مندج( مرورنظام

 تست تشخیصی –د( موارد سریالی 

 جدول ستون دوم  135صفحه  ملیکتاب صحیح است.  الفگزینه 

 

 

 

 

 «گیردای است که بر روی سایت سازمان سنجش قرار میالزم به ذکر است مالک اصلی، پاسخنامه»

 


