
  بسمه تعالي

  ياعتماجي شكپزه روگ -رشهبوي شكپزه كدنشدا 

   1393 آذر ماه  -امتحان درون بخشي دستياران پزشكي اجتماعي

  دقيقه 70: مدت امتحان:                            شماره دستياري:                                     نام و نام خانوادگي

 ضروري نمي باشد؟مواجهه هاي شغلي و محيطي، بررسي كداميك از موارد زير  در ارزيابي - 1

  بررسي الگوي مشاغل قبلي - الف
  وجود بيماري يا عارضه در همكاران -ب
  تاريخچه عاليق و سرگرمي هاي فرد -ج
  تاريخچه بيماري هاي شغلي در خانواده فرد -د

، كدام ارگان به دوز Acute Radiation Syndrome براي بروز عاليم سندروم تابش اشعه حاد - 2
 باالتري از اشعه نيازمند است؟

  مغز - الف
  دستگاه گوارش -ب
  سيستم خون ساز -ج
  ريه -د

محسوب ) prenatal(تابش اشعه يونيزان در دوران قبل از تولد  اثرات قطعيكداميك از حاالت زير از  - 3
 .مي شود

  كاهش رشد جسمي - الف
  IQكاهش بهره هوشي  -ب
  وژنيكتاثرات ترا -ج
  اثرات كارسينوژنيك -د

عبارت ) Dose limit(براساس دستورالعمل هاي كنترل تماس با اشعه، استاندارد محدوديت دوز اشعه  - 4
 :است از

  .بكارگيري اشعه فقط وقتي كه ضرورت دارد - الف
  كاهش دوز تماس تا حد امكان -ب
  شرايط كار/ب شغلتعيين حداكثر دوز اشعه برحس -ج
  .محدود سازي بكارگيري اشعه درماني به مواردي كه منافع آن بر مضرات آن غالب باشد -د



 

٢ 
 

 پاسخ سيستم هاي بدن به تغييرات متابوليكي شغلي در كدام حيطه ارگونومي قرار مي گيرد؟ - 5

  )آنتروپومتري(تن سنجي  - الف
  فيزيولوژي كار -ب
  بيومكانيك -ج
  ارگونومي شناختي -د

 مي باشد؟ Discomfortكداميك از موارد زير از مزاياي ارزيابي خستگي براساس معيار  - 6

  .با احساس فرد مرتبط است - الف
  .خستگي ناشي از كار را از ساير علل خستگي افتراق مي دهد -ب
  .براي كنترل پايايي درون نمونه اي به حجم نمونه كم نياز دارد -ج
  .عي كاربرد داردصرفا جهت تعيين علل خستگي موض -د

دائمي دوره هاي آموزشي الزم براي فعاليت ) HAZWOPER(براساس استاندارد سالمت و امنيت شغلي  - 7
 كه وظيفه تميز نمودن محل دفع ضايعات خطرناك را به عهده دارند، چقدر است؟ نيكارگرا

  ساعت آموزش ابتدايي بعالوه سه روز تجربه ميداني 40حداقل  - الف
  تجربه ميداني يك هفتهآموزش ابتدايي بعالوه يك هفته حداقل  -ب
  ساعت تجربه ميداني 24ساعت آموزش ابتدايي بعالوه  24حداقل  -ج
  ساعت تجربه ميداني 24حداقل يك هفته آموزش ابتدايي بعالوه  -د

 Threshold(عبارت صحيح در خصوص استانداردهاي سالمت شغلي مبتني بر مقادير محدوده آستانه  - 8

(TLV) Limit Value (كدام است؟ 

  .حداكثر محدوده مواجهه براساس اثرات حاد مواجهه طراحي مي شود - الف
  .مواجهه طراحي مي شود مزمنحداكثر محدوده مواجهه براساس اثرات  -ب
  .حداكثر محدوده مواجهه براساس هم اثرات باليني و هم اثرات تحت باليني بررسي مي شود -ج
  .مواجهه هم اثرات حاد و هم اثرات مزمن مواجهه را بررسي مي كندحداكثر محدوده  -د

 در بررسي همه گيري هاي بيماري هاي ناشي از غذا، مهمترين عامل كدام است؟ - 9

  تعداد بيماران - الف
  جمعيت در معرض خطر -ب
  عامل بيماريزا -ج
  زمان و گزارش دهي همه گيري -د



 

٣ 
 

از خطرات باكتريايي مرتبط با مواد غذايي كه قابليت ايجاد بيماري شديد و عارضه دار در  آن دسته -10
 جمعيت هاي مستعد را دارند در كدام دسته از خطرات تقسيم مي شوند؟

  خطرات خيلي شديد - الف
  خطرات شديد -ب
  خطرات متوسط -ج
 خطرات خفيف -د

كداميك از خصوصيات زير در يك دوره يكساله بنفع سندروم  DSM IVبرمبناي الگوي طبقه بندي  -11
 :محسوب مي شود) Alcohol Dependency(وابستگي به الكل 

  .فردي كه بعلت مصرف الكل در حين رانندگي مكررا توسط پليس بازداشت شده است - الف
دست و پا فردي كه بعلت مصرف مكرر الكل دچار صدمات منجر به شكستگي هاي مختلف در ناحيه  -ب

  .شده است
  .رف الكل مبادرت مي كندمصفردي كه عليرغم مشكالت قلبي همچنان به  -ج
 .فردي كه مدت زمان زيادي را صرف ترك مصرف الكل نموده است -د

 بخشي ابزارهاي مورد استفاده جهت غربالگري عوارض ناشي از وابستگي به الكل در كدام گروه سني اثر -12
 دارد؟ كمتري 

  سال 18اد زير در افر - الف
  گروه هاي سني ميانسال -ب
  افراد مسن -ج
  وريزنان سنين بار -د

 معادل كدام مرحله محسوب مي گردد؟ Addictionدر پروسه سومصرف مواد، اعتياد  -13

  مواجهه - الف
  وابستگي جسماني -ب
  وابستگي رواني -ج
  تحمل -د
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 در فرد همراه است؟) Out of body(مصرف كداميك از داروهاي زير با احساس انفكاك از خود  -14

  رات هاتوباربي - الف
  دكسترومتورفان -ب
  يششح -ج
 آمفوتامين -د

كه با عالئم اضطراب، فشارخون و ضربان قلب باال و احساس درد در ناحيه باالي  ساله 30بيمار آقاي  -15
 مصرف زياد كداميك از داروهاي زير بيشتر مطرح مي باشد؟. شكم مراجعه نموده است

  استامينوفن - الف
  آسپرين -ب
  تركيبات كافئين -ج
  دكسترومتورفان -د

از  و پيشگيري ميدر ارتقا سالمت عمو "Core function"همه موارد زير از فعاليت هاي اصلي   -16
 : ، بجزبيماريها محسوب مي شود 

  ارزيابي - الف
  سياستگذاري -ب
  اطمينان بخشي -ج
 تأمين سرمايه -د

، ميزان دسترسي و كيفيت خدمات سالمت مبتني بر جمعيت و effectivenessيي آارزيابي كار -17
شخص جز كداميك از فعاليت هاي اصلي در ارتقا سالمت عمودي و پيشگيري از بيماري هاي طبقه بندي 

 مي شود؟

  ارزيابي - الف
  سياستگذاري -ب
  اطمينان بخشي -ج
  ارتقا فعاليت ها و خدمات -د
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اين  "به خطر افتادن از بلندي فكر نكنند، احتماال براي آنها رخ نخواهد دادمردم فكر مي كنند اگر " -18
 ؟ب خطر ناشي مي شودرايده ناشي از كدام تجا

 Optimismخوش بيني  - الف

  Availabilityدر دسترس بودن  -ب
  Framingچارچوب مداري  -ج
  Adjustmentتطبيق  -د

اين كاهش . وي اظهار مي كند او راننده قابلي استوقتي از فرد مي خواهند هنگام رانندگي مراقب باشد  -19
 ترس مشخصه كدام خصوصيت احساس خطر است؟

  Trustاطمينان  - الف
  Risk Vs Benefitمزايا در برابر خطر  -ب
  Controlكنترل  -ج
 Dreadترس  -د

مردم به انجام  همه عبارات در خصوص تمايل Health Belief Modelبراساس مدل باور بهداشت  -20
 :بجزغربالگري صحيح است، تست 

  .اگر باور كنند كه در معرض خطر بيماري قرار دارند - الف
  .اگر باور كنند كه بيماري بصورت جدي كيفيت زندگي آنان را به خطر مي اندازد -ب
  .اگر باور كنند كه تست غربالگري مي تواند بيماري آنها را تشخيص دهد -ج
  .از ظهور عالئم آن منتج به نتايج بهتري خواهد شد اگر باور كنند كه تشخيص بيماري بعد -د
  

 كه آنرا از ساير عوامل زئونوتيك مشخص مي كند كدام است؟ SARS- COVمشخصه ويژه  -21

  نوظهور بودن آن - الف
  توزيع جغرافيايي -ب
  انتقال از انسان به انسان -ج
  توزيع سني بيماري -د
  
  
 



 

٦ 
 

 :بجزرا تسهيل مي كنند  عوامل زير انتقال نور و ويروس ها همه -22

  ويروس ها در جامعه شيوع باالي اين - الف
  انتشارويروس از طريق هوا -ب
  ثبات آنها در محيط -ج
  .در ميان افراد بدون عالمت Viral sheddingطوالني بودن  -د

 مقاومت داردوئي در ماالريا به چه عواملي بستگي دارد؟ -23

  انتشار ماالريا به نواحي جديد - الف
  .پديدي ماالريا در مناطقي كه قبال وجود داشته است باز -ب
  وقوع و انتشار اپيدمي هاي ماالريا -ج
 همه موارد -د

 كداميك از پاتوژن هاي زير بيشترين پتانسيل در بيوتروريسم دارد؟ -24

  بوتوليسم - الف
  بروسلوز -ب
  انسفاليت ويروسي -ج
  NIPAHويروس  -د

 انتقال بيماري تأثير كمتري دارد؟براساس ديدگاههاي جديد، كدام عامل در  -25

  تغذيه ناكافي - الف
  فقر -ب
  خصوصيات عامل بيماري -ج
  عدم دسترسي به خدمات بهداشتي -د
 

 در چه مواردي بايد ايمونوگلوبولين هم تزريق كنند؟ Aمسافرين عازم مناطق با خطر باالي هپاتيت  -26

  .اشدروز ب 15چنانچه فاصله تجويز واكسن و مسافرت كمتر از  - الف
  .چنانچه فاصله تجويز واكسن و مسافرت كمتر از يكماه باشد -ب
  .روز باشد 45چنانچه فاصله تجويز واكسن و مسافرت كمتر از  -ج
  .باشد دو ماهچنانچه فاصله تجويز واكسن و مسافرت كمتر از  -د
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 اتال باگنوره كدام است؟ايع ترين تظاهر باليني عفونت پرينش -27

  فقط عفوني - الف
  )تالميا نئوناتارومفا(كنژنكتيويت گونوكوكي  -ب
  پارگي زود رس كيسه آب -ج
 نارسي -د

 انتقال داخل رحمي سيفيليس در كدام مرحله حاملگي اتفاق مي افتد؟ -28

  سه ماهه اول حاملگي - الف
  سه ماهه دوم حاملگي -ب
  سه ماهه سوم حاملگي -ج
 .در هر مرحله از حاملگي اتفاق مي افتد -د

و ناباروري آينده براي كدام عامل از عوامل زير وجود  PIDقوي ترين وابستگي بين تاخير در درمان  -29
 دارد؟

  كالميديا - الف
  گنوره -ب
  سيفيليس -ج
 تريكومونازيس -د

 مادري كدام است؟ HSVجدي ترين نتيجه مستقيم عفونت  -30

  IUGR - الف
  LBW -ب
  عفونت هرپس نوزادي -ج
  پارگي زود رس كيسه آب -د
  

 اپيدمي هاي روبه گسترش ايدز در آسيا در كدام گروه اهميت كمتري داشته است؟ -31

  MSM - الف
  هتروسكچوال ها -ب
  IDU -ج
  ها و مشتريان آن ها Sex worker -د
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  در كدام گروه باالترين است؟ STIميزان اختصاصي سني   -32
  نوجواني       - الف
  جواني                   -ب
  ميان سالي                     -ج 
  پيري -د 

  بيشترين موارد عفونت هاي لگني ناشي از كدام يك از ارگانيسم هاي زير است؟  -33

                                           HPVسيفيلس و  - الف

  سيفيلس و تريكومونازيس        -ب 

              يا گنوره و كالميديا تراكو ماتيسنيسر -ج

 HIVو    HPV -د

  :در مصرف كنندگان داروهاي تزريقي HIVدر امريكا عفونت  -34
  .                           رو به كاهش بوده است - الف

  .افزايش داشته است -ب

                                 .ه استتتغييري نداش -ج

  .روندهاي افزايشي و كاهشي داشته است -د 
35-  HIV از همه راههاي زير ميتواند وارد بدن شود بجز:  

  دستگاه ادراري تناسلي                          - الف
  دستگاه تنفسي-ب 
  دستگاه گوارشي                                       -ج
  از طريق تزريق -د 

  :دارند بجز FDA همه واكسن هاي زير تاييديه   -36
             Aواكسن هپاتيت  - الف

          HPVواكسن  -ب 
                   HSVواكسن  -ج 
  واكسن تب زرد -د 
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  :همه موارد زير از استراتژي هاي پيشگيري از هر پس نوزادي است بجز  -37
  واكسيناسيون                - الف
  غربالگري سرو لوژيك      -ب
  درمان پرو فيالكتيك          -ج
  سزارين -د

38-   Model program براي تعيين انتشارSTI در جمعيت شامل همه اجزاء زير است بجز:  
                                         Infectivity - الف
                                     Rate of Exposure -ب
                             Kinds of organism -ج
 Duration of Infection -د

  مهمترين اقدام براي خذف سرخك چيست؟  -39
  مراقبت كافي                                                                     - الف
  كنترل تهاجمي اپيدمي ها                                     -ب
  به حداكثر رساندن ايمني جمعيت با حصول و نگه داشت ايمني باال      -ج
  به كنترل جهاني سرخككمك  -د

  معيار حذف كزاز نوزادي كدام است؟  -40

  د زندهلمورد در هزار تو 5 - الف
  د زندهمورد در هزار تول 3 -ب
  د زندهلمورد در هزار تو 1 -3 -ج
 د زندهلتو 1000كمتر از يك مورد در  -د

 طول موج كداميك از اشعه هاي زير بيشتر است؟ -41

  ماوراء بنفش - الف
  زير قرمز -ب
  ميكروويو -ج
  نور مرئي -د
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 :به جز همه موارد زير بعنوان اثرات تلفنهاي موبايل مورد بحث و بررسي است -42

  DNAشكست  - الف
  لوكمي -ب
  مغزي -خونيدافزايش نفوذ پذيري س -ج
  تغيير در فعاليت مغز و الگوي خواب -د

 :به جزو مردان صحيح است  غل زنانهمه موارد زير در خصوص مشا -43

  .برابر مردان است 3زناني كه بصورت نيمه وقت كار مي كنند نسبت  - الف
تعداد مشاغلي كه بطور نامتناسب مردانه هستند بيش از تعداد مشاغلي است كه بطور نامتناسب  -ب

  .زنانه هستند
  .زنان به احتمال بيشتري براي شركتهاي كوچك كار مي كنند -ج
 .لي كار مي كنندزنان به ميزان بيشتري در رتبه هاي باالتر شغ -د

 شايعترين مشكالت سالمت شغلي گزارش شده توسط زنان به ترتيب از راست به چپ كدامست؟ -44

  اسكلتي، سردرد، آلرژي - عضالني - الف
  اسكلتي، پرفشاري خون - سردرد، عضالني -ب
  اسكلتي، پوستي -روانشناختي، عضالني -ج
 پرفشاري خون، پوستي، روانشناختي -د

 است؟كمتر از چند سال محدوده سني كه كار كودكان را مشخص مي كند  -45

   10 - الف
   12 -ب
   15 -ج
  18 -د

به (كداميك از صنايع زير بيشترين مرگ و مير نوجوانان وجود دارد و بيشترين علل مرگ كدامست؟ در   -46
 )ترتيب از راست به چپ

  )تصادفات حمل ونقل، سقوط( -)كشاورزي، ساختمان( - الف
  )تصادفات حمل ونقل، مسموميت( -)ساختمان، كشاورزي( -ب
  )سقوط، تصادفات حمل ونقل( - )معدن، كشاورزي( -ج
 )سقوط، مسموميت( -)معدن، ساختمان( -د
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 براي زنان باردار حداكثر چند گرم در هفته مي باشد؟ ماهي ميزان مصرف مجاز -47

  گرم 240 - الف
  گرم 340 -ب
  گرم 540 -ج
 گرم 740 -د

بهترين مدل ) وژن هانمرحله سوم ارزيابي خطر محيطي براي كارسي( ي ميزان مواجههدر تخمين كم -48
 براي تابش ها و سرطان ناشي از آنها كدامست؟قابل استفاده 

  Multistage - الف
  Linearized Multistage -ب

  LNT -ج
  Dose- distribution -د

بين  براي ارتباط) interspecies extrapolation(اي  تعميم بين گونهكدام گزينه در مورد  -49
 كارسينوژن و سرطان معتبر است؟

  .ايجاد كند يك نوع سرطان ،در گونه هاي مختلف - الف
  .در بيشتر گونه ها ايجاد سرطان كند اما در گونه هاي مختلف ارگانهاي مختلف را درگير كند -ب
  .شددر يك گونه ايجاد سرطان كند اما در گونه ديگري كارسينوژن نبا -ج
 .كاربردي ندارد يا تعميم بين گونه -د

 به جز؟همه موارد زير در مورد گازهاي خفه كننده صحيح است  -50

  .درصد تنفس را تضعيف مي كند 10دي اكسيدكربن در غلظت باالتر از  - الف
  .هيدروژن به سرعت حس بويايي را از بين مي برد گاز سولفيد -ب
  .است ppm50درصد و براي دي اكسيدكربن  5/0توصيه شده براي منواكسيدكربن  ياستاندارد شغل -ج
  .سميت براي سيتوكروم هاي ميتوكندري هاستاز طريق مكانيسم اثر برخي گازهاي خفه كننده  -د

 به جز؟زير در مورد برونشيت مزمن صحيح است  مواردهمه  -51

  .ي دهدآلودگي هواي اتمسفر شيوع و ابتالي آن را افزايش م - الف
  .شيوع با افزايش سن و در جنس مرد بيشتر است -ب
  .شايعترين بيماري تنفسي در سطح جهان است -ج
  .مشاغل كشتي سازي و ساختمان سازي همبستگي ضعيفي با برونشيت مزمن دارند -د
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 آميب ها بعنوان ذراتي كه بر ريه اثر مي گذارند در كارگران كدام مشاغل مشكل ساز هستند؟ -52

  كشاورزان - الف
  سرويس كاران تهويه كننده هاي هوا -ب
  كارخانجات چاي -ج
  صنايع كاغذ -د

 كدام گزينه در مورد فرمالدئيد، به عنوان يك گاز آلوده كننده هواي داخل خانه، صحيح است؟ -53

  .عمده تاثير آن بر سيستم گردش خون است - الف
  .مقادير معمول آن در منازل خطر ايجاد سرطان دارد -ب
  .موش صحرايي اثبات شده استاثرات كارسينوژن آن در  -ج
  .اثرات كارسينوژن در انسان، در مواجهه با مقادير قابل توجه آن اثبات شده است -د

 به جز؟صحيح است  suburban neurosisهمه موارد زير در مورد سندرم  -54

  .بيشتر در زنان خانه دار ديده مي شود - الف
  .دكم مي كنرات آن را استفاده از تلويزيون اث -ب
  .با تغيير الگوي كار بهبود مي يابد -ج
 .بيشتر در زاغه نشين ها ديده مي شود -د

 مهمترين گاز گلخانه اي كدامست؟ -55

  دي اكسيدكربن - الف
  ازن تروپوسفر -ب
  اكسيدهاي نيتروژن -ج
  مونوكسيد كلر -د

 گزينه صحيح در مورد ازن و اثرات آن كدامست؟  -56

  .زمين را در برابر سطوح كشنده تابش فرابنفش حفظ مي كند ازن تروپوسفر - الف
  .كاهش جمعيت فيتوپالنكتون ها به گرم شدن زمين كمك مي كنداز طريق  ،تضعيف اليه ازن -ب
  .هي نداشته استحيات گياتاثير منفي بر تضعيف اليه ازن تاكنون،  -ج
  .وسفر مي شودكاهش جمعيت فيتوپالنكتون ها باعث كاهش دي اكسيدكربن تروپ -د
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 به جز؟همه موارد زير در خصوص منابع آب صحيح است  -57

  .مي باشد) fresh water(درصد كل منابع آبي دنيا، آب تازه  2/0 - الف
  .درصد كوچكي از كل منابع آب يك جامعه جهت آشاميدن استفاده مي شود -ب
  .جامعه جداگانه استاز لحاظ اقتصادي، معموال منبع آب آشاميدني و ساير مصارف يك  -ج
  .سيستم توزيع آب بايد قابليت پوشش زمان هاي حداكثر مصرف را داشته باشد -د

 به جز؟همه موارد زير در مورد استانداردهاي اوليه و ثانويه آب آشاميدني صحيح است  -58

بكار استانداردهاي ثانويه در مورد آلوده كننده هايي كه خطر متوسطي براي سالمت انسان دارند  - الف
  .مي روند

استانداردهاي اوليه در مورد آلوده كننده هايي كه سالمت عمومي را تحت تاثير قرار مي دهند بكار  -  -ب
  . مي روند

  .استانداردهاي اوليه، از لحاظ قانوني الزم االجرا هستند -ج
  .دبه ترتيب شاخص هاي مورد استفاده در استانداردهاي اوليه و ثانويه هستن SMCLو  MCL -د

 به جز؟همه موارد زير طغيان ناشي از مصرف آب است  -59

  نفر به اسهال مرتبط با مصرف آب جوشانده نشده يك چشمه 4ابتالي  - الف
  يك چاه آلوده به فاضالب آب نفر به اسهال مرتبط با مصرف 3ابتالي  -ب
  نفر به اسهال مرتبط با مصرف آب لوله كشي آلوده به فاضالب 2ابتالي  -ج
  نفر به اسهال مرتبط با مصرف يخ آلوده شده در زمان تهيه نوشيدني در يك مهماني 20 ابتالي -د

 به جز؟همه موارد زير در مورد گندزدايي فاضالب صحيح است   -60

در صورت استفاده از كلر جهت گندزدايي، مشكل توليد كلرامين ها و هيدروكربن هاي كلرينه  - الف
  .وجود دارد

  .عه فرابنفش انجام مي شوداكثرا با استفاده از اش -ب
  .زماني كه خروجي تصفيه فاضالب به منابع آب آشاميدني و شستشو وارد مي شود الزامي است -ج
  .زماني كه خروجي تصفيه فاضالب به زيستگاه صدف ها  وارد مي شود الزامي است -د

ديشاب قفوم  


