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 تعریف کدام مورد است؟ "هر نوع محدودیت یا فقدان توانایی انجام یک فعالیت که برای انسان انجام آن عادی تلقی می شود. "-231

  الف(نقص                                    ب(معلولیت                         ج(ناتوانی                               د(بیماری

 است. 16، صفحه  2در فصل  14عین سوال دقیقا         گزینه ج:  231سوال 

 قرار میگیرد؟ IOTNمیلی متر در کدام دسته از نیاز درمانی بر اساس شاخص  9فردی با اورجت بیش از -232

 )عدم نیاز به درمان( 1الف(

 )نیاز متوسط به درمان(2ب(

 )نیاز زیاد به درمان(4ج( 

                    )نیاز بسیار به درمان(    5د(

 19پاسخ سوال  56: گزینه د              ص  232سوال 

 در رابطه با انواع نیاز به خدمات سالمت، کدام گزینه صحیح است؟-233

 الف(نیاز هنجاری زیر مجموعه نیاز احساس شده است.

 ب(نیاز احساس شده زیر مجموعه نیاز بیان شده است.

 نیاز هنجاری است.ج(نیاز احساس شده زیر مجموعه 

 د(نیاز بیان شده زیر مجموعه نیاز احساس شده است.

 82ص   7-3پاسخ در شکل                                 گزینه د:   233سوال 
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 درصد( باشد، به چه معناست؟ 80) 8/0اگر ارزش پیشگویی مثبت یک تست غربالگری -234

 مورد نتیجه مثبت می شود. 80در  فرد بیمار انجام شود، 100الف(اگر تست بر روی 

 مورد نتیجه منفی می شود. 80فرد سالم انجام شود، در  100ب(اگر تست بر روی 

 درصد آن فرد بیمار است. 80ج(اگر نتیجه تست برای فردی مثبت باشد، به احتمال 

 درصد آن فرد سالم است. 80د(اگر نتیجه تست برای فردی منفی باشد به احتمال 

 مشابه آورده شده دقیقا مثال    26پاسخ سوال  133گزینه ج                          ص : 234سوال 

 به ترتیب جزء کدام مشخصه های نظام سالمت است؟ "پاسخگویی"و  "ارائه خدمات"-235

 کارکردها-د(کارکردها                    اهداف -ج(اهداف        اهداف          –ب(کارکردها         کارکردها              -الف(اهداف

 102در ص  9-1گزینه ب                              پاسخ در شکل   235سوال 

 برای ارزیابی تست های تشخیصی کدام نوع مطالعه مناسب تر است؟-236

 د(موارد سریالی                             ج(متا آنالیز                 ب(مورد شاهدی                 الف(آینده نگر                     

 126در ص  10-5: گزینه الف       پاسخ در جدول 236سوال 

 کدام رویکرد آموزش سالمت دهان جامعه با تصویب قوانین سعی در حفظ سالمت دهان جامعه دارد؟-237

 د(نظارتی                    ج(فردی                                         ب(خدماتی              الف(آموزشی                       

 166ص   2: گزینه د            در پاسخ 237سوال 
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کدام یک از مدل ها و تئوریهای تغییر رفتار به توضیح نقش و عملکردها باورها و عقاید انسان در تصمیم گیری می پردازد و -238

 یی می کند؟رفتارهای بهداشتی خاص را پیشگو

 الف(اعتقاد سالمتی 

 ب(رفتار برنامه ریزی شده 

 ج(مراحل تغییر 

 د(خود تعیین کنندگی 

 177ص  8و  7و 6: گزینه الف              در پاسخ سوال 238سوال 

 تعیین اولویت ها در کدام مرحله از چرخه مدیریت انجام می شود؟-239

 د(اجرا                 ج(سازماندهی                               ب(ارزیابی                 الف(برنامه ریزی                        

 199ص     6گزینه الف     دقیقا عین سوال  239سوال 

مربوط به ارزیابی نقادانه کدام بخش مقاله  "طراحی مطالعه برای رسیدن به اهداف تحقیق مناسب بوده است یا خیر"اینکه  -240

 ست؟ا

 د(بحث                               ج(نتایج                            ب(روش                        الف(مقدمه                    

 خط دوم و سوم  122گزینه ب    ص  240سوال 

 

 

                 


