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-1کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص چالص ّای دٍلت تذتیش ٍ اهیذ است .
الف) حضَس ّوضهاى اپیذهی تیواسی ّای ٍاگیش داس ًَپذیذ ٍ تاص پذیذ
ب) هطاسکت هشدم دس اخشای تشًاهِ خَد هشاقثتی
ج) افضایص اػتثاسات تخص تْذاضت کطَس
د) کاّص ضیَع هصشف هَاد هخذس
 -2طثق تشًاهِ تحَل سالهت دس حَصُ تْذاضت اّتوام تش تکویل تشًاهِ پضضک خاًَادُ دس کذام استاى
ّا هی تاضذ:
الف ) اصفْاى ٍ تْشاى ب) سوٌاى ٍ یضد ج) فاسع ٍ هاصًذساى

د) ضیشاص ٍ کشهاى

 -3کذام یک اص فشصت ّای حَصُ تْذاضت دس دٍلت کًٌَی هی تاضذ؟
الف) تغییش تقاضای ػوَهی خاهؼِ تِ ػلت افضایص آگاّی تغییش ًگشش ٍ ًیاصّای خذیذ سالهت
ب) سیاست ّای اتالغی هقام هؼظن سّثشی
ج) استقاء سطح تکاهل کَدکاى
د) استقاء ًشخ تاسٍسی کلی تِ حذ خایگضیي
 -4سًٍذ سٍ تِ سضذ آسیة ّای اختواػی تِ ٍیظُ دس کالى ضْش ّا تِ چِ ػٌَاى ًاهیذُ هیطَد.
الف) گزس اپیذهیَلَطیک

ب)گزس اختواػی

ج) گزس دهَگشافیک

د) گزس فشٌّگی

 -5تشًاهِ اسائِ خذهات ًَیي سالهت تِ کذام یک اص خوؼیت ّای صیش دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟
الف) سٍستاییاى ،ضْشّای صیش ّ 22ضاس ًفش خوؼیت
ب)حاضیِ ًطیٌاى ضْش ّا(دستَسالؼول اسدیثْطت )94

ج)خوؼیت ضْش ّای صیش ّ 52ضاس ًفش ٍ تذاٍم آى تِ سایش ضْش ّا طثق تشًاهِ
د)ّوِ هَاسد
ّ -6ذف دٍلت دسحَصُ تْذاضت دس خصَظ کٌتشل دیاتت کذام است؟
الف)کاّص  12دسصذی ضیَع
ب)کاّص ضَع چاقی ٍ اضافِ ٍصى
ج)کاّص ضیة تثذیل اضافِ ٍصى تِ چاقی ٍ تَقف دیاتت
د)کاّص ضیَع اضافِ ٍصى ٍ ضیَع  12دسصذی دس تشٍصدیاتت
 -7کذام یک اص هَاسد صیش اص اّذاف ساّثشدی حَصُ تْذاضت دس دٍلت تذتیش ٍ اهیذ هیثاضذ.
الف)کاّص  12دسصذ ًوک دسیافتی سیگاس فطاس خَى ٍ کن تحشکی
ب) کاّص ضیَع اختالالت ضایغ سٍاًطٌاختی
ج) کاّص  25دسصذی هشگ ًاضی اص تیواسی قلثی -سشطاى ٍ تیواسیْای تٌفسی دس خوؼیت 72-32
سال
د)ّوِ هَاسد
 -8کذام هَسد تؼشیف گزس دهَگشافیک هی تاضذ.
الف) هؼکَع ضذى دسصذ خوؼیت ضْشی ٍ سٍستایی
ب) تَسغ ًاهتٌاسة ضْش ّا تِ ٍیظُ حاضیِ آى
ج)تغییش سیوای تیواسیْا
د) تغییش تقاضای ػوَهی خاهؼِ تا تَخِ تِ ًیاص ّای خذیذ سالهت

 -9کذام گضیٌِ اقذاهات صَست گشفتِ دس تشًاهِ پضضک خاًَادُ دس خوؼیت سٍستایی  ،ػطایش ٍ ضْشّای
صیش ّ 22ضاس ًفش سا تیاى ًوی کٌذ ؟
الف ) تثثیت سشاًِ تشًاهِ
ج ) ساخت ٍ تدْیض  2222خاًِ تْذاضت

ب) افضایص تؼذاد پضضک خاًَادُ ٍ هاها
د) تاهیي ٍاکسي پٌتا ٍاالى

 -12کذام گضیٌِ هْوتشیي اقذاهات اًدام ضذُ دس اخشای تشًاهِ پضضک خاًَادُ ضْشی دس استاى فاسع
سا رکش هی ًوایذ ؟
الف) اًدام ٍیضیت پایِ دس  65دسصذ خوؼیت تحت پَضص

ب) ادغام طشح سٌدص ًَآهَصاى تذٍ

ٍسٍد تِ هذسسِ
ج ) اختصاظ یک ًاظش تِ اصای ّش  52پضضک

د) ّش سِ هَسد

 -11کذام گضیٌِ هْوتشیي اقذاهات اًدام ضذُ دس اخشای تشًاهِ پضضک خاًَادُ ضْشی دس استاى هاصًذساى
سا رکش هی ًوایذ ؟
الف ) اختصاظ یک پضضک خاًَادُ تِ اصای ّش  2222خوؼیت تِ طَس هتَسط
ب) اصالح ساختاس پضضک خاًَادُ تش اساع دستَسالؼول خذیذ تِ هٌظَس سالهت ًگش کشدى تشًاهِ
ج) گضیٌِ الف ٍ ب

د) اًدام طشح ّای تحقیقاتی

- 12تکویل پَضص تشًاهِ هشاقثت اٍلیِ دس ضثکِ تْذاضت ٍ دسهاى تشای توام خوؼیت کذام استاى ّا
هی تاضذ؟
الف-یضد،الثشص،سوٌاى ،قن
ب-اصفْاى،کشهاىَّ،سهضگاى ،تَضْش
ج-خشاساى ضوالی ،ایالم ،تٌذس ػثاع،تَضْش
د-سوٌاى،کشهاى ،ایالم ،گشگاى

-13کذام هَسد صیش دس تشًاهِ تحَل تْذاضت ػوَهی دس ًظام سالهت ًوی تاضذ؟
الف-هذیشیت تْذاضت َّا ٍ اثشات آى تش سالهت
ب-پایص ٍ استقای سطح سالهت ساًٌذگاى حشفِ ای تِ هٌظَس کاّص تصادف
ج-استقای سالهت ضاغلیي
د-ػولیاتی کشدى تشًاهِ هلی تشٍیح ٍ تَسؼِ خَد هشاقثتی
 -14هطاسکت هشدم دس اهش ًظاست تش تْذاضت هَاد غزایی اص طشیق کذام ساهاًِ هی تاضذ؟
الف137-

ب193-

ج1492 -

د123 -

- 15کذاهیک اص هَاسد صیش خضء پشٍطُ ّوکاسی تا هشاکض تحقیقات حَصُ سالهت هی تاضذ؟
الف-اسصیاتی ٍ اخشای تشًاهِ ثثت هشگ
ب-اسصیاتی ٍ اخشای تشًاهِ ثثت سشطاى
جّ-وکاسی ٍ اخشای تشًاهِ ّای کََّست سالهت
دّ-ش سِ هَسد
- 16کذاهیک اص هَاسد صیش دس تشًاهِ تطذیذ کٌتشل ٍ کاّص هصشف دخاًیات ًوی تاضذ؟
الف -ساُ اًذاصی هشاکض هطاٍسُ ٍ تشک دخاًیات دس کلیِ ضْشستاى ّا
ب -خلَگیشی اص ػشضِ دخاًیات
ج -ساُ اًذاصی آصهایطگاُ هحصَالت دخاًی
د-پیگیشی اخز هالیات تِ قیوت خشدُ فشٍضی اص هحصَالت دخاًی کطَس
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