
 
 

 

 

 

 وذ هلی   :                                        ًام ٍ ًام خاًَادگی :                     

 ؿواسُ تواع  :             هحل واس ) تخؾ (  :                              

 

 الصم دس َّا تشای آتؾ گیشی چمذس اػت؟ تفاٍت اًفجاس ٍ احتشاق چیؼت؟تشاون اوؼیظى (  1

   ػشػت تَلیذ اًشطی  -%16ب(                   هیضاى اًشطی حاكلِ  -% 19الف( 

  ػشػت تَلیذ اًشطی  -% 19د(               هیضاى اًشطی حاكلِ       -% 16ج( 

 (  تجْیضات ثاتت آتؾ ًـاًی وذاهٌذ؟2       

 ًـاًگشّای دیذاسی      -الف( تاتلَی وٌتشل هشوضی      

    آؿىاسػاصّا -ب( ؿؼتی اػالم اػالم حشیك       

    ؿیشّای تشداؿت آب -ج( جؼثِ ّای آتؾ ًـاًی       

     ؿیشّای تشداؿت آب -د( اػالم وٌٌذُ ّای ؿٌیذاسی        

 (  هحلَالت حشیك چیؼت؟3       

      ب( گاصّا، تخاسات، رسات، ؿؼلِ ٍ گشها     اوؼیظى، گشها ، ػَخت    الف(       

      د( ًَس، گشها، ؿؼلِ     ج(  ػَخت، ؿؼلِ، گشها               

 

 هشتَى تِ چِ ًَع حشیمی اػت؟ E(  دػتِ 4       

 د( هَاد هٌفجشُ          ج( تشق ٍ الىتشیؼیتِ        ب( جاهذات                الف( فلضات             

 

 ( هْاس وذام فاص حشیك اص ّوِ هْوتش اػت؟  دتىتَسّا جض وذام تجْیضات ّؼتٌذ؟5       

    اًفاء حشیك -ب( ػَختي آصاد           اػالم حشیك     -الف( ؿشٍع حشیك       

    هْاس حشیك -د( ؿشٍع حشیك          اػالم حشیك       -ت ؿؼلِج(  تشگـ        

 (  ًحَُ خاهَؽ وشدى حشیك تِ چِ كَستی هی تاؿذ؟6       



 
 

 

 

    ب( پاؿیذى هادُ اص لؼوت تاال         الف( پاؿیذى هادُ تِ كَست اػپشی            

     د( پاؿیذى هادُ تِ كَست جاسٍیی               ج( پاؿیذى هادُ اص فاكلِ دٍس              

 تِ تشتیة هشتَى  تِ چِ حشیمی اػت؟ Aٍ دػتِ   Dدػتِ (  7       

    ًفت -ب( گشیغ                     هتاى     -الف( ػین ّای تشق       

    تاسٍت -د( اتاى                             چَب     -ج( هٌیضیَم        

 ػَاسم اػتؼوال دخاًیات وذام اػت؟    ( 8

    ب( ػشًاى ّا ٍ ػَاسم تاسداسی         تیواسیْای پَػتی      -الف( تیواسیْای للثی ػشٍلی      

   د( گضیٌِ الف ٍ ب                                           ج( واّؾ افؼشدگی           

 

 تشتیة هشاحل تغییش سفتاس وذام هَسد اػت؟ 9

 الف( آهادگی، پیؾ للذ، للذ، ػول، حفظ ٍ تَكیِ

 ب ( پیؾ للذ، للذ، آهادگی، ػول، حفظ ٍ تَكیِ

 ج( پیؾ للذ، للذ، تَكیِ، ػول

 د( للذ، آهادگی، ػول، حفظ ٍ تَكیِ

هشحلِ ػول اغلة چٌذهاُ اص صهاى ؿشٍع تالؽ ّای هَفك ٍ فؼال تشای تغییش سفتاس تِ ًَل هی  11
 اًجاهذ؟

 5 د(                           4ج(                       6ب(                 3الف(  

 لذم ػَم اص ػیگاسوـیذى تا ػیگاسًىـیذى وذام هَسد اػت؟ 11

 الف( تشن ػیگاس، ؿٌاخت ًـاًگاى تشن هلشف ٍ سفتاسدسهاًی فشدی ٍ گشٍّی

 ب( آهادگی، ؿٌاخت ػلت هلشف، ؿٌاخت ػلت تشن ٍ هشٍس آى

 تؼذ اص تشن ػیگاس ٍ ًگْذاسی آىج( صًذگی 

 د( اػتفادُ كحیح اص داسٍ ٍ تغییش دس ًحَُ ػیگاس وـیذى

 دسكذ افضایؾ هی یاتذ؟ 11تا  5چِ هذت تؼذ اص تشن ػیگاس واسآیی سیِ ّا  12

    ػال 6تا  3د(             ػال           15تا  11ج(           ػال    11تا  5ب(           هاُ     9تا  3الف( 



 
 

 

 

 

 وذام گضیٌِ دس هَسد تیواسی ایذص كحیح هی تاؿذ؟-   13

 الف( ایذص صهاًی اػت وِ گلثَلْای ػفیذ تِ دلیل ػفًَت اچ آی ٍی تَاى هماتلِ تا ػایش هیىشٍتْا سا ًذاسًذ

  ب( ایذص آخشیي هشحلِ ػفًَت اچ آی ٍی هی تاؿذ

تؼذاد ٍیشٍع اچ آی ٍی ٍاسد ؿذُ تِ تذى، فشد ٍاسد هشحلِ ػالهت داس ج( تشاػاع لذست ػیؼتن ایوٌی ٍ 
  ایذص هی ؿَد

  د( ّوِ هَاسد

 اص فشد آلَدُ تِ فشد ػالن هٌتمل ؿَد؟ًوی تَاًذ ٍیشٍع اچ آی ٍی اص وذام ساُ  -  14

 الف( اػتفادُ اص ػشٍیغ ّای تْذاؿتی هـتشن   

 ب( تضسیك خَى ٍ فشاٍسدُ ّای خًَی

  َسدى ٍ آؿاهیذىج( غزا خ

  د( گضیٌِ الف ٍ ج

 ظاّش فیضیىی، ًشص لشاسگشفتي فشد ٍ حالت چْشُ جض وذاهیه اص اًَاع استثاًات هی تاؿذ؟ -15

  د( ّوِ هَاسد        ج( استثاى تلَیشی                  ب( استثاى غیش والهی            الف( استثاى والهی   

 ٍجَد آهذُ دس گیشًذُ پیام تؼشیف وذام جضء اص اجضاء فشایٌذ استثاى هی تاؿذ؟تَجِ تِ ػىغ الؼول تِ  -16

  د( ٍػیلِ استثاى        ج( تاصخَسد               ب( فشػتٌذُ                    الف( هحتَی

 وذام گضیٌِ اص هَاًغ تشلشاسی استثاى هؤثش هی تاؿذ؟-17

     د( ؿشٍع اص ًماى هٌفی   ج( پشػؾ ٍ ًشح ػؤال          ب( هزاوشُ              الف( ّوذلی

 ػوك ٍ ػشػت فـشدى لفؼِ ػیٌِ دس احیای للثی سیَی یه فشد تضسگؼال تِ چِ هیضاى هی تاؿذ؟ -18

 تاس دس دلیمِ  121تا  111ػاًتی هتش ٍ ػشػت  6تا  5الف( ػوك 

   تاس دس دلیمِ 121تا  111ػاًتیوتش ٍ ػشػت  3تا  2ب( ػوك 

   تاس دس دلیمِ 81تا  61ػاًتیوتش ٍ ػشػت  6تا  5ج( ػوك 

   تاس دس دلیمِ 121ػاًتیوتش ٍ ػشػت تاالی  6تا  5د( ػوك 

 اٍلیي تَكیِ دس ٌّگام  ووه تِ تیواسی وِ داسای ػالئن ٍ ًـاًِ ّای ایؼت للثی هی تاؿذ چیؼت؟ -19



 
 

 

 

 د( اسصیاتی تَاى پاػخذّی تیواس     ج( اسصیاتی تٌفغ تیواس     ب( حفظ خًَؼشدی      115الف( تواع تا 

 هـاّذُ وذام ػالهت دس فشد هی تَاًذ ًـاى دٌّذُ حولِ للثی دس ٍی تاؿذ؟ -21

 د( گضیٌِ الف ٍ ج    ج( دسد لفؼِ ػیٌِ          ب( لىٌت صتاى      الف( احؼاع دسد ٍ ًاساحتی دس دػتْا ٍ ؿاًِ ّا  

ب( لىٌت صتاى      الف( تی حؼی كَست   تواع گشفتِ ؿَد؟ 115كَست هـاّذُ وذام ػالهت تایذ فَساً تا دس  -21
         ج( ػذم تَاًایی دس حشوت دادى دػتْا     د( ّوِ هَاسد 

 وذام گضیٌِ كحیح هی تاؿذ؟ -22

 ن هٌتمل ؿَدالف( ٍیشٍع اچ آی ٍی هی تَاًذ اص ًشیك ًیؾ حـشات اص فشد هثتال تِ فشد ػال

 ب( تٌْا ساُ تـخیق اچ آی ٍی آصهایؾ خَى هی تاؿذ 

 ج(دسهاى افشاد هثتال یىی اص سٍؽ ّای هْن پیـگیشی اص اتتال دیگشاى تِ اچ آی ٍی هی تاؿذ

 د( ب ٍ ج

 وذام گشٍُ اص افشاد دس هؼشم خٌش اتتال تِ ٍیشٍع اچ آی ٍی لشاس داسًذ؟ -23

 د( ّوِ هَاسد      HIV   ج( ًَصاداى هادساى هثتال تِ     ب( افشاد داسای سٍاتي جٌؼی هحافظت ًـذُ     الف( هؼتاداى تضسیمی 

هْاستی وِ ؿخق تتَاًذ ٍاوٌؾ ّای ّیجاًی خَد دس هماتل ّوِ هشدم ٍ دس ؿشایي هختلف سا وٌتشل  -24
 وٌذ وذام اػت؟

 د( آگاّی اجتواػی                ج( هذیشیت ساتٌِ             ب( خَد هذیشیتی           الف( خَد آگاّی   

 وذام گضیٌِ كحیح هی تاؿذ؟ - 25

 الف( ّذف اكلی اص استثاى، اًتمال هؼٌی هی تاؿذ

 ب( فؼالیت پشٍسؽ افىاس اص اًَاع استثاى ّای دسٍى فشدی هی تاؿذ

 ٍ دیگشاى اػتج( تخؾ ػوذُ ای اص ٌّش تشلشاسی استثاى، هْاست وٌتشل ػَاًف دس خَد 

 د(ّوِ هَاسد

 هْوتشیي سٍؽ پیـگیشی اص ػفًَت ّای تیواسػتاًی چیؼت ؟26 

 د(اػتفادُ اص گاى ج(پَؿیذى هاػه دّاًی ب(پَؿیذى دػتىؾ  الف( ؿؼتي دػت ّا
 

 ( سػایت وذام هَاسد اػت؟N95هْوتشیي ًىتِ دس صهاى اػتفادُ اص هاػه تٌفؼی هخلَف )  27

 لثل ٍ تؼذ اص اػتفادُ اص هاػه الف ( سػایت تْذاؿت دػت
 ب( اًذاصُ هٌاػة ٍ هحىن فیىغ وشدى آى سٍی كَست



 
 

 

 

 ػاػت دس كَست اػتفادُ هذاٍم  8تا  6ج( ػذم تواع تا جذاسُ خاسجی هاػه ، ٍ تؼَین تِ هَلغ آى ّش 
 د( ّوِ هَاسد

 ( وذام اػت؟ PPEتشتیة پَؿیذى ٍػایل حفاظت فشدی ) 28

 یا ؿیلذ ، پَؿیذى گاى الف( پَؿیذى هاػه ، ػیٌه
 ب( تْذاؿت دػت ، پَؿیذى ػیٌه ، پَؿیذى دػتىؾ

 ج( پَؿیذى دػتىؾ، پَؿیذى هاػه ٍ ػیٌه ، پَؿیذى گاى
 د( تْذاؿت دػت، پَؿیذى گاى ، والُ ، پَؿیذى هاػه، ػیٌه ، پَؿیذى دػتىؾ

هی تاؿٌذ ٍ وؼاًی  SARIدس استثاى تا وؼاًی وِ هثتال تِ ػٌذسٍم حاد ؿذیذ تٌفؼی یا تِ تشتیة  -29
 تذٍى اًجام الذام تْاجوی تشای تیواس وذام احتیاى هشٍسی تش هی تاؿذ؟ 19وِ هثتال تِ وٍَیذ 
 احتیاى لٌشات  -الف( احتیاى تواػی
 احتیاى لٌشات  -ب ( احتیاى َّایی
 احتیاى لٌشات -ج( احتیاى لٌشات

 احتیاى تواػی -د(احتیاى َّایی

 
 اػت؟وذام گضیٌِ دسػت  -31

  الف ( دس كَست ػذم ًیاص تِ اػتفادُ اص هاػه هی تَاى آى سا دس جیة گزاؿت یا تِ گشدى آٍیضاى وشد.
ب( دس كَست خیغ یا هشًَب ؿذى هاػه اجاصُ هی دّین تا هاػه خـه ؿَد ٍ هجذد اص آى اػتفادُ هی 

  وٌین.
ا هشًَب ؿذى آًشا تؼَین هی ج( تؼذ اص اػتفادُ اص هاػه دػتْا سا ؿؼتِ هی ؿَد ٍ دس كَست خیغ ی

  وٌین.
  د( ّویي وِ هاػه جلَی دّاى سا تپَؿاًذ وافی اػت ٍ پَؿاًذى ًاحیِ تیٌی هشٍست ًذاسد.

 

 تاتـىش

 آهَصؽ هوي خذهت هشوض آهَصؿی دسهاًی حوشت ٍلیؼلش ) ػج ( 

 سٍاتي ػوَهی 

 

اسػال       19181621419    اص ًشیك ٍاتؼاج تِ ؿواسُ ػىغ  یا اػىشیي ؿات گشفتِ ٍ  جَاب ّای خَداص  لٌفا 
 . ًوائیذ 

 ًخَاٌّذ ؿذ دادُ دس لشػِ وـی ؿشوت هوٌا تىویل هـخلات الضاهیؼت ٍ پاػخٌاهِ ّای تذٍى هـخلات 


