
 

 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته 

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

ی دارای پاسخنامه تست•

 با قابلیت پرینت •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



 

1 www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 

(  www.iranarze.ir) است؟دهنده »توانایی یادگیری فراگیر در سطح تجزیه و تحلیلی«   کدام گزینه زیر نشان  -۱

 تفاوت حیطه شناختی و عاطفی را نام ببرد (  ۲    حیطه شناختی را تعریف کند(  ۱

 انواع سواالت را در حیطه شناختی نام ببرد (  ۴     شناختی را روی تابلو بکشد حیطه  (  ۳

 3پاسخ صحیح: 

(  www.iranarze.ir)  کننده پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی سالمت است؟کدام گزینه زیر، بیان   -۲

 همانندسازی (  ۴    مقاومت(  ۳    مشابهت(  ۲    درونی کردن(  ۱

 4پاسخ صحیح: 

کدام گروه از دانشمندان، معتقدند که »یادگیری از طریق روابط میان محرک خارجی، پاسخ آشکار و اصل تقویت ایجاد   -3

( www.iranarze.ir) شود.«؟می

 گرایانه نسبیت(  ۴    رفتارگرایان(  ۳    کارکردگرایانه(  ۲    گرایانهاثبات(  ۱

 3پاسخ صحیح: 

(  www.iranarze.ir) طراحی منظم آموزشی است؟تجارب یادگیری جزء کدام مرحله از  -4

 بازده (  ۴     شرایط(  ۳     منافع(  ۲     اهداف(  ۱

 3پاسخ صحیح: 

 پردازد؟ در کدام استراتژی، فراگیر به تنظیم فراگردهای درونی خود مانند توجه، یادگیری و یادآوری می  -۵

 سازماندهی پای (  ۴   درک مطلبنظارت بر  (  ۳   سازماندهی پیچیده(  ۲   شرح و بست پیچیده(  ۱

 3پاسخ صحیح: 

(  www.iranarze.ir)  های یادگیری مشارکتی است؟های زیر از رویکردهای روش کدامیک از گزینه  -۶

 گروه مبتنی بر استقالل فردی (  ۱

 گروه مبتنی بر تفکر فردی (  ۲

 گروه مبتنی بر تجربه فردی (  ۳

 گروه مبتنی بر منطق فردی (  ۴

 ۱پاسخ صحیح: 

 سواالت استخدامی نمونه 

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 ، اینجا کلیک نمایید.قای سالمتآموزش بهداشت و ارتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

https://iranarze.ir/ES355


 

 
 

 www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  2

 (  www.iranarze.ir)  آموزشی است؟ های فنی یک وسیله ترین ویژگی کدام گزینه زیر از مهم   -۷

 معنی(  ۴    ثبات(  ۳  تحلیل پذیری  (  ۲    رجوع پذیری(  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir) شود؟سوال کردن از یادگیرنده، موجب کدام اثر مطلوب بر فراگیر می -۸

 خود مدیریتی(  ۴    خود تنظیمی(  ۳    خودکار آمدی(  ۲  خودآگاهی  (  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir) تر است؟برای تغییر نگرش افراد، کدام روش آموزشی زیر مناسب   -۹

 سخنرانی (  ۴    بحث گروهی(  ۳   نمایش علمی عملی(  ۲     پانل(  ۱

 3پاسخ صحیح: 

دهند.  خود را مبنای تصمیمات بعدی برای خود یا اطرافیانشان قرار می  یبرخی از مردم تجارب ناکارآمد گذشته -۱۰

 (  www.iranarze.ir) دادن این تجارب معرف کدام یک از کارکردهای تدریس است؟نشان

 هدایت و تحول (  ۴    اصالح مجدد(  ۳    ایجاد عدم تعادل(  ۲    ایجاد انگیزه(  ۱

 ۲پاسخ صحیح: 

شده مفید و ارزشمند بوده و برای دنبال    دارند که مطالبی که به آنان ارائهدر برنامه آموزشی اظهار می  کنندگانشرکت  -۱۱

کنند. این وضعیت معرف دستیابی آنان به کدام سطح از اهداف در  کردن موضوع و شرکت در جلسات بعدی ابراز عالقه می

 (  www.iranarze.ir)  حیطه عاطفی است؟

 گذاری اولویت (  ۴   هاسازماندهی ارزش (  ۳    گذاریارزش (  ۲    پاسخ دادن(  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir) باشد؟های یادگیری می راهبرد »بازسازی منطقی« جزء کدام یک از استراتژی  -۱۲

 هسازماندهی پای(  ۴   و بسط پیچیده  حشر(  ۳   سادهشرح و بسط  (  ۲   احساسی و انگیزشی(  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir)  های آموزشی در اولویت قرار دارد؟کدامیک از اقدامات زیر در تهیه رسانه  -۱3

 تعیین ویژگی مخاطب(  ۴   تعیین رئوس مطالب(  ۳    تعیین اهداف(  ۲    اتعیین محتو(  ۱

 4پاسخ صحیح: 

رسانی  پیام  ء زمان نوزاد، در کدام جزپرستار درحال آموزش روش شیردهی به مادر فرزند اول است. صدای گریه هم   -۱4

 (  www.iranarze.ir) کند؟ایجاد اختالل می 

 رمزگذار (  ۴     منبع(  ۳    رمزخوان(  ۲     کانال(  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.قای سالمتآموزش بهداشت و ارتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  3

 (  www.iranarze.ir)  اولین مرحله در الگوی طراحی آموزشی دانشگاه ایندیانا کدام است؟ -۱۵

 تعیین هدف (  ۲       شناخت مخاطب(  ۱

 تعیین وسیله آموزشی (  ۴       سازماندهی محتوا(  ۳

 ۲پاسخ صحیح: 

یادگیری از  -به دیگران و ایجاد رابطه عاطفی در فرایند یاددهی های فردی، همدلی نسبت تحلیل رفتارها و ارزش  -۱۶

 (  www.iranarze.ir) محاسن کدام روش آموزشی زیر است؟

 بحث گروهی(  ۴    ایفای نقش(  ۳    پرسش و پاسخ(  ۲    نمایش عملی(  ۱

 3پاسخ صحیح: 

 عالئمی که میان صورت و مفهوم آنها شباهتی عینی و تقلیدی وجود دارد، مفهوم کدام یک از موارد زیر است؟ -۱۷

 وضعی(  ۴    قراردادی(  ۳    تصویری(  ۲   طبیعی(  ۱

 ۲پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir) دهد؟کدام گزینه، عناصر ماهیت فرایند تدریس را نشان می   -۱۸

 فعالیت  -  روابط  -امحتو(  ۲     منابع و امکانات   -  فعالیت  -ا  محتو(  ۱

 منابع و امکانات   -  روابط  –  فعالیت(  ۴     روابط  –  منابع و امکانات  -ا  محتو(  ۳

 ۱پاسخ صحیح: 

 آموز« ، در کدام یک از ابعاد فرایند آموزشی کاربرد دارد؟ تفکر مستقل« یا »دانش و معرفت دانش  ارزیابی» -۱۹

 نتایج یادگیری(  ۲     تشخیص پیشرفت تحصیلی(  ۱

 آموز دریافت بازخورد دانش (  ۴       راهبرد آموزشی(  ۳

 ۲پاسخ صحیح: 

یک از سطوح حیطه عاطفی یادگیری درگیر   در یک بحث کالسی شرکت کند، در کدام شودآموزی که داوطلب می دانش  - ۲۰

 ( www.iranarze.ir)  است؟ شده

 پاسخ دادن (  ۲        توجه(  ۱

 هاسازماندهی ارزش (  ۴       گذاریارزش (  ۳

 ۲پاسخ صحیح: 

کند. ایشان کدام نوع آموزش را  احمر شرکت می های اولیه سازمان هالل طور داوطلبانه در دوره آموزشی کمک  فردی به  -۲۱

 (  www.iranarze.ir)  است؟ دریافت کرده 

 پودمانی (  ۴     رسمی(  ۳    غیررسمی(  ۲   مستمر ضمنی(  ۱

 ۲پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.قای سالمتآموزش بهداشت و ارتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

 

https://iranarze.ir/ES355


 

 
 

 www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  4

های مبارزه با اعتیاد بنویسد، این فعالیت در کدام طبقه از حیطه شناختی  در مورد روش  ایاگر شاگردی بتواند مقاله  -۲۲

 (  www.iranarze.ir)  گیرد؟بلوم قرار می 

 ترکیب(  ۴   تجزیه و تحلیل(  ۳    بکار بستن(  ۲    درک و فهم(  ۱

 4پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir) شود؟کدام روش زیر برای کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوب در فراگیران پیشنهاد می  -۲3

 تقویت متناوب (  ۲      تقویت رفتارهای مغایر(  ۱

 تقویت نسبی متغیر(  ۴       ایتقویت فاصله(  ۳

 ۱پاسخ صحیح: 

ها در موقعیت مناسب و جدید، بدون اینکه  ها و روش »توانایی استفاده از مفاهیم انتزاعی، اصول علمی، قوانین، اندیشه -۲4

 (  www.iranarze.ir) حیطه شناختی است؟ یحلی ارائه شود.«، مربوط به کدام طبقههیچ راه 

 دانش (  ۴     ترکیب(  ۳     کاربرد(  ۲    درک و فهم(  ۱

 ۲پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir)  گیرد؟های ارتباطی قرار می های ترسیمی در کدام دسته از مدل مدل  -۲۵

 تمثیلی (  ۴    نمادین(  ۳    ذهنی(  ۲    فیزیکی(  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir)  »استقرار، ابقا و دگرگونی روابط اجتماعی« به کدام وظیفه ارتباطات اشاره دارد؟ -۲۶

 تصدیقی(  ۴    تاثیرگذاری(  ۳    یاستدراک(  ۲    پیوستگی(  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

ولی برای خود فرد در دسترس نیست.« ، در کدام   کنندهای فرد که دیگران آن را مشاهده می»آن دسته از ویژگی  -۲۷

 (  www.iranarze.ir) گیرد؟منطقه از پنجره جوهری قرار می 

 ناشناخته(  ۴     کور(  ۳     پنهان(  ۲     باز(  ۱

 3پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir) نامند؟شده را چه می   های دریافت استخراج معنی از پیام   -۲۸

 تسهیم معنی (  ۴    دریافت پیام(  ۳     درک(  ۲  رمزخوانی  (  ۱

 ۱پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir) کیفی ارتباطات کدام است؟  دشوارترین جنبه  -۲۹

 ایجاد جو حمایتی(  ۴    ایجاد جزمیت(  ۳    ایجاد همدلی(  ۲    بانیمزایجاد ه(  ۱

 ۲پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.قای سالمتآموزش بهداشت و ارتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 (  www.iranarze.ir) بست دوسویه چیست؟منظور از بن  - 3۰

 عدم درک متقابل فرستنده و گیرنده از یکدیگر (  ۲     درک صحیح فرستنده از گیرندهعدم  (  ۱

 عدم تفاهم گیرنده و فرستنده در مفهوم پیام (  ۴     عدم همسویی پیام کالمی و غیرکالمی(  ۳

 3پاسخ صحیح: 

 (  www.iranarze.ir)  اشاره دارد؟در فرآیند برقراری ارتباط، »ایجاد احساس مشترک با یکدیگر« به کدام گزینه زیر  -3۱

۱  )Openness    ۲  )Empathy    ۳  )Sympathy    ۴  )Supportiveness  

 ۲پاسخ صحیح: 

 توان بسیاری از رفتارها را از طریق مشاهده و الگوبرداری از دیگران آموخت؟ براساس کدام نظریه یادگیری زیر، می  -3۲

 ابزاری یادگیری  (  ۲      سازی کالسیکشرطی (  ۱

 دار ییادگیری معن(  ۴      یادگیری اجتماعی(  ۳

 3پاسخ صحیح: 

و »مربوط به سطوح رابطه فرد با محیط و شرایط فراگیر«   شته کدامیک از موارد زیر به »ارتباط درمورد ارتباط« اشاره دا -33

 (  www.iranarze.ir)  است؟

۱  )Intrapersonal communication     ۲  )Intrapersonal communication 

۳  )Intimate communication     ۴  )Meta communication  

 4پاسخ صحیح: 

و نه آنچه در ذهن فرستنده پیام   گردددنبال آنچه خود در ذهن دارد می  که »گیرنده پیام در شنیدن سخن بهزمانی   -34

 (  www.iranarze.ir)  ها در فرایند ارتباط روبرو است؟است« ، با کدام دشواری 

 های ناشی از معنیدشواری (  ۲      های ناشی از واقعیتدشواری (  ۱

 های فیزیکی دشواری (  ۴      های ذهنی و روانیدشواری (  ۳

 ۱پاسخ صحیح: 

ها براساس فاصله، کدامیک از موارد زیر به فرهنگ و عوامل حاکم بر آن بستگی دارد و از  در برقراری روابط بین انسان -3۵

 (  www.iranarze.ir) کند؟فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می

۱  )Intimate distance   ۲  )Personal distance   ۳  )Social distance   ۴  )Public distance   

 4پاسخ صحیح: 

 تفکر، باور، رفتار، محصول و تصمیم است؟ یکپذیرش مداوم یا غیر مداوم  کدامیک از وظایف ارتباطات، دربرگیرنده  -3۶

 تصدیق(  ۴    تاثیرگذاری(  ۳    استدراک(  ۲    پیوستگی(  ۱

 4پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.قای سالمتآموزش بهداشت و ارتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 نمونه ایران عرضه مرجع  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

آموزش  استخدامیبرای خرید بسته کامل سواالت  

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه  ت و ارتقای سالمتبهداش

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 ی دارای پاسخنامه تست •

 با قابلیت پرینت  •

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  صورتبه حاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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