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 سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی 

 شود چه نام دارد؟   در نیازسنجی، دامنه ای که برای یک شاخص تعیین شده و هر بیمار با فرد در جامعه با آن معیار مقایسه می   - 221

 مقایسه اید( نیاز    ج( انحراف معیار(    ب( میانگین   الف( هنجار 

 گزینه صحیح الف میباشد.

 12خط 48صفحه 7فصل

کند تعیین  ای که فرد درآن زندگی میهای جامعهمیزان نیاز افراد به خدمات سالمت به طور سنتی با توجه به هنجارها و نُرم

شود و میانگین و  صورت که وضعیت یک شاخص در افراد سالم مشاهده شده و یا جامعه آماری بزرگی انتخاب میشود بدینمی

 شود. ر این جامعه آماری تعیین میانحراف معیار یک شاخص د

 

 در یک آزمون غربالگری، نسبت افرادی از گروه سالم که در آزمون هم سالم تشخیص داده می شوند به نام دارد؟  -222 

   ب( ویژگی          حساسیت الف( 

 د( ارزش پیشگویی منفی       ج( ارزش پیشگویی مثبت 

 گزینه د صحیح میباشد. 

 9خط 53صفحه 8فصل

 اند. نسبت افراد سالم در بین افرادی که طبق آزمون سالم تشخیص داده شده (: Negative predictive valueارزش پيشگويی منفی )

 گیرد باید: هایی که در غربالگری صورت میآزمون 

 

 کدام مورد تعریف نظام سالمت است؟ -223

 الف( بخش سالمت هماهنگ و هدفمند

 نیت دولت بخش سالمت  ب(
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 ج( بخش خصومی سالمت  

 خصوصی سالمت  بیمه های د(

 گزینه الف صحیح میباشد.

 2شکل 58صفحه 9فصل

نظام ملی خدمات  و   مبتنی بر بيمه و تأمين اجتماعیهای  ، نظام تکثرگرا   های مراقبت سالمتها: نظام براساس میزان نقش آفرینی دولت 

 . سالمت

 

 

گیری از عفونت نیاز به مصرف آنتی  ساله ای از ما سوال می کند که بعد از کشیدن دندان برای جلو  ۶5فرض کنید بیمار    -224

 کدام  است؟  Oتنظیم کنیم، جزء  PICOاگر این سوال را به شکل بیوتنیک هست یا نه. 

 الف( کشیدن دندان

 ب( جلوگیری از عفونت  

 ج( مصرف آنتی سونیک  

 ساله ۶5د( بیمار 

 گزینه ب صحیح میباشد.
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 9خط ۶9صفحه 10فصل 

-O :جزء دیگر سؤال   پيامد PICO  گیری بوده و شامل  ای مدنظر است. پیامدها باید قابل اندازه پیامد است که دربردارنده نتایج اقدامات مداخله

ن عملکرد و بهبود بخشیدن سالمت باشند. پیامدهای اختصاصی منجر به بهتر شدن  کاستن یا از بین بردن عالئم خاص، ارتقاء یا حفظ کرد

   تر است تر بودن قابل قبول نیست، مگر اینکه ذکر شود در چه راستایی اثربخش در تعریف پیامد عبارت اثربخش   .شودنتایج جستجو نیز می

 

 می شود؟ ناکافی منجر به کدام سوگیریدر مطالعات اپیدمیولوزیک، استفاده از ابزار غیر دقیق یا  225

 د( گزارش     ج( پیگیری   ب( جمع آوری اطالعات  الف( انتخاب نمونه 

 صحیح میباشد. بگزینه 

 ۶خط 89صفحه 11فصل

  .شودنامیده می سوگیری  شود، عامل دو بین ارتباط  وجود تخمین نادرست  به منجر  که مطالعه  در  خطایی گونه هر وجود : عدم(Bias)سوگيری  

 نمونه،  حالت در این .است (Selection bias) نمونه انتخاب ها سوگیریاز آن  یکی بیفتد، است اتفاق ممکن مطالعه مختلف مراحل در سوگیری

جمع   هنگاماگر   که ( استInformation biasاطالعات) جمع آوری در سوگیری دیگر نوع  .مطالعه نیست هدف گروه جمعیت ای ازنماینده 

 را  مطالعه  (Internal) validity اعتبار داخلی که  بدهد  دست به واقعی غیر نتیجه تواند می استفاده شود، ناکافی یا  دقیق  غیر ابزار  ها از آوری آن 

مانندسوگیری  دیگر انواع  .بردمی    سؤال زیر  ( و (Follow up biasپیگیری در  ، سوگیری(Publication bias)گزارش   در سوگیری ها 

 .دارد را  مطالعه در احتمال وقوع نیز  (Interview biasمصاحبه ) در سوگیری

 

 پوسیدگی هستند.  نفری دانش آموزان، فاند  1000نفر از جمعیت  150در یک پژوهش مقطعی مشخص شد تعداد  -22۶

 شیوع پوسیدگی در این جمعیت چقدر است؟ 

 %70د(   %85ج(   %۶/۶ب(   %15الف(  

 صحیح میباشد. گزینه ج

 خط آخر  13صفحه 3فصل

 تعدادی از جمعیت که در زمان انجام مطالعه دچار آن بیماری هستند، تقسیم بر جمعیت در خطر ابتال به آن بیماری است.   شيوع يک بيماری:
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 ( برای ارزیابی کدام یک از موارد زیر به کار می رود؟ plaque indexشاخص بالک ) - 227

 الف( سطح پوشیده از بالک میکربی تمام دندان در کودکان 

 از پالک میکربی تمام دندان در کودکان و بزرگساالنسطح پوشیده  ب(

 یک سوم سرویکالی دندان کودکان و بزرگساالن  یهج( ضخامت پالک میکربی ناح 

 سطح باکال دندان کودکان و بزرگساالن الید( ضخامت پالک میکربی ناحیه یک سوم سرویک

 گزینه ج صحیح میباشد.

 18خط 29صفحه 5فصل

قسمت مارجین لثه که فقط با لمس کردن با پروب پریودنتال یا استفاده از محلول آشکارساز قابلیت  یک الیه نازک پالک در  

 تشخیص داشته باشد. 

 

 ؟ هدف کدام رویکرد ارتقاء سالمت دهان است «کمک به مردم برای شناسایی مشکالت و اولویت های خود» -228 

 ب( تغییر اجتماعی        گیری شالف( پی

 د( اموزشی         ج( توانمندسازی  

 گزینه ج صحیح میباشد.

 17خط 97صفحه 12فصل

ــ توانمندسازی )4 های خود و کمک به هدف این رویکرد کمک به مردم برای شناسایی مشکالت یا اولویت(:  Empowermentـ

ویکردها، توانمندسوازی  ها که اعتماد و مهارت خود را برای مواجهه و مدیریت کردن این موضووعات افزایش دهند. برخالف سوایر رآن

دسوت   .پردازندهای مناسو  آن میاسوت و افراد خود به شوناسوایی مشوکالت و راه حل (up approach-Bottomپايين به باال )رویکرد 

( و برقراری ارتباط Advocacyهای انجام مذاکره، جل  حمایت )اندرکاران سالمت نقش تسهیل کننده دارند؛ بنابراین نیاز به مهارت

های جامعه فعاالنه برای ارتقاء سوالمت خود وارد عرصوه  شوود فرد یا گروهدارند. کاربرد این روش در سوطح فردی و جامعه باع  می

 گویند.نیز می (centered approach-Client)وانمندسازی رویکرد مشتری مدار شوند. به رویکرد ت
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 مدیر است؟    یک از وظایف اصلیتعریف کدام  «  فرایند اعمال نفوذ برای برانگیختن کارکنان به فعالیت در جهت تحقق اهداف»  -  229

 د( رهبری    ج( کنترل     ب( سازماندهی   الف( برنامه ریزی 

 میباشد. گزینه د صحیح 

 ابتدای صفحه  12۶صفحه 1۶فصل

 رهبری 

 در جهت تحقق اهداف است.   برانگيختن کارکنان به فعاليتو رهبری، فرایند اعمال نفوذ برای 

وووو رهبران برای نفوذ در زیردستان نیاز به قدرت دارند و این قدرت از منابع مختلفی همانند قدرت مرجعیت، قدرت قانونی، تنبیه و 

 گیرد.و... نشأت میتشویق 

 های کارکنان در هدایت آنان نقشی مهم دارد.و اطالع مدیران و رهبران از انگیزه

 

 ؟ نداردکدام یک از گزینه های زیر بر شکل هرم سنی اثر  - 230

 د( تولد     ج( مرگ   ب( ازدواج  الف( مهاجرت 

 گزینه ب صحیح میباشد.

 14خط 19صفحه 4فصل

تر قرار گرفته و هرم به شکل استوانه  های هرم داخل توان فهمید، جمعیت کنترل شده است یا خیر؛ در این حالت پایه می با بررسی هرم سنی  

تر« است. هرم سنی با طالق و ازدواج  تر باشد، ساختار جمعیتی آن جامعه اصطالحاً »زشت درمی آید. هر قدر هرم به شکل واقعی خود نزدیک 

 در حرکات جمعیت تأثیر دارد.  کند. اما اینهاتغییر نمی

 

 


