
 

 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته 

کلیات خدمات بهداشتی

مشخصات بسته کامل:

شامل سواالت طراحی شده •

 دارای پاسخنامه تستی •

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
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 www.iranarze.ir کلیات خدمات بهداشتیسواالت استخدامی  مونهن 1

 

 

 

 

 

 

 

   ( www.iranarze.ir) اتاوا بر کدام مورد به عنوان یک حق انسانی تاکید دارد؟   1منشور-1

 ( بهداشت 4    ( صلح جهانی3     ( آرامش2    ( سالمت1

 1 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  ها در سالمت چیست؟نابرابرییافته ودر حال توسعه، شاخص مهم برای های توسعهدر کشور-2

 طبقه مرفه  (4    ( تعداد فقرا3    ( طبقه متوسط2    ( تعداد ثروتمندان1

 3 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) المللی برای سالمت چیست؟های بینعامل مهم جهت تسریع همکاری- 3

 رگاناالملل آو( سازمان بین2       (سازمان ملل  1

 یافته( کشورهای توسعه4      ( سازمان بهداشت جهانی3

 3 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) هدف سازمان یونیسف چیست؟-4

 ( بهبود وضعیت زندگی محرومین 4   ( ترفیع افق زندگی کودکان3   ( حفظ آثار فرهنگی2    ( خدمات بهداشتی1

 3 پاسخ صحیح:

 مهمترین سطح غیرمتمرکزکه درتداوم پیشرفت مراقبتهای اولیه بهداشتی اهمیت حیاتی دارد،کدام مورداست؟     -5

 سطح روستا   (4    سطح شهرستان  (3    سطح استان  (2    سطح کشور  (1

 3 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  وظایف پایگاههای بهداشت شهری با کدام مورد شباهت زیادی دارد؟-6

 های بهداشتی ( وظایف خانه1

 ( وظایف مرکز بهداشتی درمانی شهری 2

 ( وظایف مرکز بهداشت شهرستان 3

 ( وظایف مرکز بهداشت درمانی روستایی4

 1 پاسخ صحیح:

 

 کلیات خدمات بهداشتی   سواالت استخدامینمونه 

 

 

 

 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. کلیات خدمات بهداشتیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir کلیات خدمات بهداشتیسواالت استخدامی  مونهن 2

 های بهداشتی درمانی کشور کدام گزینه است؟ترین واحد روستایی ارائه خدمت در نظام شبکهمحیطی- 7

 ( خانه بهداشت 2       بیمارستان(  1

 روستایی  -( مرکز بهداشتی درمانی شهری4     ( مرکز بهداشتی درمانی روستایی3

 2 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) کنند، چه کسانی هستند؟ افرادی که در خانه بهداشت انجام وظیفه می-8

 ( بهورز 4     ( پرستار3     ( بهدار2     ( پزشک1

 4 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) رابطان بهداشتی میان مردم و مراکز بهداشتی، چه کسانی هستند؟ - 9

 ( پزشکان عمومی 2       ( بسیج زنان منطقه1

  ( بسیچ دانشجویان 4       ( پرستاران3

 1 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  کند؟تر را برای مردم یک کشور تضمین میتر و سالمعاملی احتمالی زندگی طوالنیچه  -10

 سطح باالتر از بهداشت (  2      آمد سرانه باالتر( میانگین در1

 دسترسی به آب سالم   (4       تر غذاتامین آسان  (3

 1 پاسخ صحیح:

یافته  های کمتر توسعههای زندگی مردم در کشورمتحد، در جهت افزایش استانداردکدام سازمان وابسته به سازمان ملل  -11

 ( www.iranarze.ir)  کند؟تالش می

 ( بانک جهانی 4   المللی آورگان( سازمان بین3    ( یونسکو2   ( سازمان غذا و کشاورزی1

 4 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) های بهداشت چیست؟وزارتخانه یا سازمانترین منبع اصلی در گرانبها-12

 های مالی دولت کمک  (2     ( نیروی کار بهداشتی آموزش دیده1

 های متناسب با نیاز جامعهریزی( برنامه4      ( پشتبانی تدارکاتی وزارتخانه3

 1 پاسخ صحیح:

ء کدام دسته از انواع مسئولیتها در برابر بهداشت و  کن کردن آبله (( و...جز))بسیج علیه دخانیات و ایدز ((، ))ریشه-13

 ( www.iranarze.ir)  سالمت افراد جامعه است؟

 ( مسئولیت جامعه 2     مسئولیت فرد در مراقبت از خود  (1

 المللی های بینمسئولیت سازمان  (4       ( مسئولیت دولت3

 4 پاسخ صحیح:

 ، اینجا کلیک نمایید. کلیات خدمات بهداشتیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

 

https://iranarze.ir/ES352


 

 
 

 www.iranarze.ir کلیات خدمات بهداشتیسواالت استخدامی  مونهن 3

 ( www.iranarze.ir)  کند؟ثمر میبهداشتی است و نظام ارجا را بیبندی خدمات های سطحکدام مورد نقض هدف -14

 ( اشتغال پزشک عمومی در بهداری 2    اشتغال پزشک عمومی در مراکز بهداشتی  (1

 ( اشتغال پزشک متخصص در بیمارستان 4     اشتغال پزشک عمومی در بیمارستان  (3

 3 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  کجاست؟واحد تخصص پزشکی در سطح شهرستان  -15

 اورژانس   (4    بیمارستان  (3    ( بهداری2    خانه بهداشت  (1

 3 پاسخ صحیح:

 مشکلترین، مهمترین و امیدبخش ترین بخش خانه بهداشت که وقت زیادی را نیز به خود اختصاص می دهد، چیست؟  -16

 یابی( بیمار4    ( مراقبت از کودکان3           ( مراقبت از زنان باردار2 آموزش بهداشت عمومی   (1

 1 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) در کشورهای جهان سوم بیشتر از کدام شیوه خدمات درمانی استفاده می شود؟ -17

 ( بستگی به اقتصاد آن کشور دارد.4  درمان مختلط (3               درمان غیرمستقیم  (2  درمان مستقیم  (1

 1 حیح:پاسخ ص

 ( www.iranarze.ir) منظور از اصطالح »فرانشیز« در سیستم بیمه های بهداشتی چیست؟  -18

 ( قسمتی از هزینه درمان است که بیمه گر پرداخت می کند.1

 ( قسمتی از هزینه درمان است که بیمه گزار پرداخت می کند. 2

 پرداخت می کند. ( بخشی از دستمزد مراکز بیمارستانی است که بیمه گزار  3

 ( بخشی از حق الزحمه پزشک است که بیمه گر پرداخت می کند.4

 2 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  روش کامل و بدون نقص برای پرداخت حق الزحمه پزشکان کدام مورد است؟ -19

 ندارد.   (روش کامل و بدون نقص وجود4             ( روش کارانه3    روش سرانه  (2   روش حقوق ماهانه  (1

 4 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  چرا در صورت شکوفایی اقتصادی یک کشور، بخش بهداشت سود می برد؟ - 20

 منابع سیستم خدمات بهداشتی درمانی، از طریق گردآوری مالیات تامین می شود.   (1

 ( منابع سیستم خدمات بهداشتی درمانی، از طریق دستمزد تامین می شود. 2

 سیستم خدمات بهداشتی درمانی، از طریق درآمد ناخالص ملی تامین می شود. ( منابع  3

 ( منابع سیستم خدمات بهداشتی درمانی، از طریق صادرات تامین می شود. 4

 2 پاسخ صحیح:

 ، اینجا کلیک نمایید. کلیات خدمات بهداشتیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

 

https://iranarze.ir/ES352


 

 
 

 www.iranarze.ir کلیات خدمات بهداشتیسواالت استخدامی  مونهن 4

براساس تحلیل تاریخی» مساالگوس« در مورد طرح های تامین اجتماعی در آمریکای التین، دولت عمال از کدام طبقه   -21

 ( www.iranarze.ir)  اجتماعی حمایت می کند؟

 طبقه متوسط   (2      ( طبقه فقیر1

 طبقه کارگر  (4       طبقه مرفه  (3

 2 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) به نظر تیلور انگیزه افراد انسانی در محیط کار در درجه اول چیست؟-22

 درآمد اقتصادی ( اشتیاق به  2       ( اشتیاق به اشتغال1

 ( عالئق شخصی و احساسی 4      اشتیاق برای افزایش تولید  (3

 2 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  به نظر» ماکس وبر« بوروکراسی مترادف با کدام گزینه است؟ -23

 سازمان بزرگ   (4    ( مدیریت علمی3   ( تقسیم کار2    آزاد اندیشی  (1

 4 پاسخ صحیح:

 ده در یک مرکز بهداشتی، چه بخشی از سیستم بهداشت درمان محسوب می شود؟کودک واکسینه ش -24

 ( پردازش 4     ستاده  (3     فرآیند  (2     وارده  (1

 3 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) مهمترین وظیفه در مدیریت چیست؟  -25

 برنامه ریزی   (4    سازماندهی  (3    ( رهبری2    ( کنترل و نظارت1

 4 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) استاندارد شدن اطالعات یعنی چه؟ -26

 اطالعات ثبت شده باشد.   (2    ( اطالعات قابل مقایسه با سایر اطالعات باشد1

 ( اطالعات قابل بازیافت باشد. 4     اطالعات قابل تجزیه و تحلیل باشد  (3

 1 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) مزیت اصلی جدول کارنما چیست؟ -27

 ( نشان دادن فعالیت های متوالی و نحوه احتساب زمان آنها 1

 ( نشان دادن منابع مالی و نحوه احتساب زمان آنها 2

 ( نشان دادن اهداف و نحوه احتساب زمان آنها 3

 ها (نشان دادن منابع اطالعاتی و نحوه احتساب زمان آن4

 1 پاسخ صحیح:

 ، اینجا کلیک نمایید. کلیات خدمات بهداشتیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

 

https://iranarze.ir/ES352


 

 
 

 www.iranarze.ir کلیات خدمات بهداشتیسواالت استخدامی  مونهن 5

 ( www.iranarze.ir) منظور از سازماندهی چیست؟  -28

 روشکار( ( تعیین استراتژی )4    ( تعیین اهداف3   ( طبقه بندی وظایف2   برنامه ریزی مناسب  (1

 2 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) »خدمات« مربوط به فعالیت کدام واحد ستادی می شود؟-29

 ( ستاد فنی4    ( ستاد کمکی3    ( ستاد مرکزی2    ( ستاد عمومی1

 3 پاسخ صحیح:

 اگر مدیر کارکنانش را افرادی بداند که تحت هدایت او کار می کنند، چه نوع سبکی در رهبری دارد؟  - 30

 ( دموکراتیک 4                  ( مشارکتی3                 لیبرال  (2            ( محافظه کار1

 1 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) بهداشت عمومی در کدام کشور متولد و مسئول سالمت مردم کدام ارگان اعالم شد؟-31

 ( فرانسه،دولت 2       ( انگلیس، دولت1

 ( انگلیس، سازمان بهداشت جهانی 4     ( فرانسه، سازمان بهداشت جهانی3

 1 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) ؟نمی باشدداشت عمومی  کدام گزینه جز اقدام های اساسی به -32

 محافظت از اطفال   (2     ( تربیت نیروی انسانی 1

 ( محافظت از محیط 4      پژوهش بهداشتی  (3

 2 پاسخ صحیح:

 (www.iranarze.ir)  همه ی موارد زیر عوامل تعیین کننده ی تندرستی است به جز گزینه ی: -33

 زندگی( شیوه ی  2      ( محیط زیست1

 ( مهارت های شخصی 4     ( وضعیت اقتصادی  3

 4 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  نشانه های اولیه در وخیم بودن وضعیت بهداشتی چگونه پدیدار می شود؟  -34

 ( شیوع بیماری های واگیردار 2  محیطی    اقتصادی،  ( تغییر در شرایط اجتماعی،1

 سوء تغذیه دربین افراد یجاد  ا  (کمبود غذا و4    میر   ( افزایش مرگ و3

 1 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir)  نمی باشد؟منشور اتاوا شامل کدام راهبردها   -35

 ( مداخله کردن4    توسعۀ خدمات  (3    قادرسازی  (2   حمایت همه جانبه  (1

 3 پاسخ صحیح:

 
 ، اینجا کلیک نمایید. کلیات خدمات بهداشتیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

 

https://iranarze.ir/ES352


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع نمونه ایران عرضه   

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه   کلیات خدمات بهداشتی

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 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
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