
 

:همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 

 
برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک ھای باال را بفشارید. ) (  

http://ltmsyar.ir/
https://t.me/LTMSyarIR
http://ltmsyar.ir




 

مدیران گروه:  
خانم ها:

شیخی ➢

حمدی م➢

فضلی ➢

: آقایان

شینواند ➢

کوکارین ➢

یطوفان ➢

کرمی شاه ➢

           ساعت   12مدت دوره:                        (مقدماتی) مددکاری اجتماعی مقدماتی دوره: جامع آزمون سواالت

صبح 10ساعت آزمون:                    م(آزمون اول و دو)  99 مهر 19تا  16 تاریخ آزمون:                   99506823کد دوره:  

(Rayadars.com/ir/lms )(Ltms.medu.ir )





پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
شده توسطارائه  یاجتماع ی مددکار  فیچهارگانه تعر ی از محورها ی کی " ی اجتماع یارتقاء کارکردها "  (1

درستمافت و اشفورد است. 

یاجتماع یمددکار   فیچهارگانه تعر یاز محورها یکی  " یاجتماع یکنش متقابل افراد و نهادها "  (2

درستد است. شده توسط مافت و اشفورارائه

شده توسط مافتارائه  یاجتماع یمددکار فیچهارگانه تعر ی از محورها یکی  " اورانهی ی تخصص تیفعال"  (3

درستو اشفورد است. 

شده توسط مافت وارائه   یاجتماع  ی مددکار  فیچهارگانه تعر   یاز محورها   یک ی  "با مراجع  یهمانندساز"  (4

نادرستاشفورد است. 

مورد دار ح پیشگیری است؟ گیر اعتیاد مربوط به کدام سطآموز درارائه خدمات به دانش   (5

محدود کردن ، به موقع یو غربالگر ییشناسا خدمت عبارت است از : یبند  سطح نظام یایاز جمله مزا  (6

درست.انتظار خدمات ستیکاهش ل ،به آموزش به سطوح مختلف ازین

شد تفکر انتزاعیر کودکی چیست؟ با والدین بر خالف دوران   ترین دالیل چالش و بحث کردن نوجوانان از جمله مهم  (7

، هیجان خواهیکودکیترین دالیل چالش و بحث کردن نوجوانان با والدین بر خالف دوران  از جمله مهم  (8

نادرستمی باشد.

، رشد تفکر یبر خالف دوران کودک  نیچالش و بحث کردن نوجوانان با والد  ل یدال نیاز جمله مهمتر  (9

درستباشد. یدر نوجوانان م یانتزاع
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یکو روانپزش  یمانند روانشناس  اورانه ی یهاحرفه   ریبا سا یاجتماع یمددکار یمرزبند  نیاز جمله مهمتر  (10

نادرستباشد. ی م یاجتماع ی مافت و اشفورد ، ارتقاء کارکردها  فیتعرر د

یو روانپزشک یمانند روانشناس  اورانه ی یهاحرفه   ریبا سا یاجتماع یمددکار یمرزبند  نیاز جمله مهمتر  (11

درستباشد. یم یاجتماع یمافت و اشفورد ، کنش متقابل افراد و نهادها  فیدر تعر

نه مانند روانشناسی و روانپزشکیهای یاورااز جمله مهمترین مرزبندی مددکاری اجتماعی با سایر حرفه   (12

یاجتماع ی کنش متقابل افراد و نهادهادر تعریف مافت و اشفورد چیست؟

بودن امور  یسلسله مراتب ؟   نمی شود کدام مورد مه مراقبت شامل اصول تدوین برنا  (13

درست. ند یگو ی دارد را تحمل م ادیبه آنچه که فرد بدان اعت ازین شیافزا  (14

تحملیاز به آنچه که فرد بدان اعتیاد دارد را چه می گویند ؟ افزایش ن  (15

نادرست.ند یو گ یم   یدارد را وابستگ  ادیبه آنچه که فرد بدان اعت ازین شیافزا  (16

ی ست که به اقدام به خودکشا  یدر افراد  یاختالل روانپزشک  نیتر   عیاز جمله اختالالت خلق و شا  یافسردگ  (17

درست. کنند  یم

18)
در درمان و بعد از درمان   داریپا ط یشرا جاد یا یبرا Tسوء مصرف مواد مخدر شد   ریدرگ ی اگر دانش آموزر

مختلف   یخدمات مرتبط در حوزه ها افتیتا امکان در   ردیهمه جانبه  صورت گ یاست بررس  ی ضرور

 ود او فراهم ش  ی و ... برا  یو حقوق  یاجتماع یمددکار ،یو روانپزشک یروانشانس ، یدرمان
درست

همه موارد خدماتی نیاز دارد؟ اگر دانش آموزی درگیر سوء مصرف موادمخدر شد به چه    (19
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مسوولیت تشخیص این موضوع را به عهده دادگستریسازمان اگر دانش آموزی فاقد سرپرست موثر باشد   (20

درست. دارد

ی دادگستر  اگر دانش آموزی فاقد سرپرست موثر باشد کدام سازمان مسوولیت تشخیص این موضوع را به عهده دارد؟   (21

: هسته مشاوره3سطح  ، : مدرسه2سطح  ، : معلم 1سطح  مدرسه:  یبا سطوح نظام سطح بند  ییآشنا  (22

درستیاجتماع ی نهادها : منابع و4سطح   ،شهرستان و استان

ی اظهار به خودکش ،ید یناام ، یخودکش لیوسا ه یته ، نامه تیوص  هیته  : یخودکش  ی با نشانه ها ییآشنا  (23

درستکند.  ی درخواست کمک نم  یبه خودکش لیاست که فرد ما نیسوال ا نیو باور نادرست در ا باشد  ی و... م

دوره نوجوانی بهد: دیوید الکیند در تعریف خود از الکینیوید یژگی های دوره نوجوانی از نظر دا وب ییآشنا  (24

درستهای شخصی اشاره دارد.ویژگی تماشاگر خیالی و افسانه   دو

همگانی آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان مدرسه الف مربوط به کدام سطح از پیشگیری است؟   (25

درست. شود ی م یهمگان ی ریشگ یپ رد یدر دسترس را هدف بگ  تیجمع یکه تمام ی هر مداخله ا ایآموزش   (26

27)
.  شود ی م یهمگان ی ریشگ یپ رد یدر دسترس را هدف بگ  تیجمع یکه تمام ی هر مداخله ا ایآموزش 

نمونه آموزش   ی کند. برا  یم  د ید را ته آن ها ب یاست که آس  یتیاست منظور جمع ح یتوض به  الزم

 شود. یکه ازدواج کرده اند ارائه م ی نیازدواج به زوج میتحک
درست

28)
مدرسه  سال(در12های تحصیلی بطور مداوم )حداقل   ول سالرط که دانش آموزان د  با توجه به این

ر دارند ارتباط این سه ضلع  دیگر از قبیل اولیاء مدرسه و اولیاء خانه ارتباط مستم با دو گروه  ضوردارند وح

 از اعتیاد بسیار مهم است. و شناخت از راه های پیشگیری
درست
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29)  

، خانواده های نیازمند می توانند از خدمات مالی یا غیر   با توجه به ناکافی بودن خدمات مالی مستمر

  بیمه ایی،  الی غیر مستمر از قبیل کمک هزینه یا خدمات در حوزه های : تحصیلی، بهداشت ودرمان،م

ریه و کمک هزینه ازدواج و...  غذایی، پوشاک، جهی، اشتغال، تهیه لوازم ضروری منزل، امنیت مسکن

 تبط صورت می گیرد. دریافت کنند. پرداخت این نوع کمک ها با توجه به دستورالعمل های سازمان مر

 درست

30)  
های حمایتی ، مددکاران   باتوجه به رویکرد خانواده محوری و بهره گیری از ظرفیت های سازمان

ر کنار قضاوت، ،پلیس و روانشناسان به عهده دارند. به  اجتماعی بیشترین نقش را در اجرای قانون د

 عی در مدارس بیش از پیش احساس می شود. اری اجتماهمین دلیل ضرورت تشکیل اداره مددک
 درست

قرار می گیرد از کدام یک از خطوط  ز  دانش آموزی که توسط اعضای خانواده مورد آزار برای حمایت ا  (31

 123 حمایت می کنیم؟ تلفنی درخواست 

 درست 123د: ز  دانش آموزی که توسط اعضای خانواده مورد آزار قرار می گیربرای حمایت ا  (32

33)  
به    ادیاعت  ر یشان درگنفر از خانواده    ک یکه  حداقل    یی در خانواده ا  ی زندگ  لی از دانش آموزان به دل  یبرخ

  ی برنامه ها   یاجرا  ی برا  نه یگز  نیشدن مصرف مواد مخدر از نظر آنان، بهتر  یعاد   لیباشد به دل  مواد مخدر

 هستند.  ادیاز اعت یریشگ یپ م یمستق
 درست

 اطالعات موثق و جامع  .............. است. ازمند یبرنامه مراقبت ن  (34

 درست باشد. ی اطالعات موثق و جامع م ازمند یبرنامه مراقبت ن  (35

36)  
  یبند  تیاولو یو حت  ادیها و مشکالت و عوامل موثر بر بروزاعت ازیمتناسب با ن  د یبا یریشگ یپ ی برنامه ها

داشته   ی شتریب یسن و .. باشد تا بتواند اثربخش  ،یفرهنگ  ط یو مطابق با شرا اد یاعت یها امد یعوامل و پ

 باشد و دانش آموزان را جذب برنامه ها کند.   
 رستد
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 نادرست نامند. ی دارد را تحمل م ادیدر نبود آنچه فرد بدان اعت  یقرار  یب  (37

 محرومیت ا چه می گویند ؟ دارد ر ادیبدان اعت در نبود آنچه فرد   یقرار  یب  (38

 درست نامند.  یم  ت یدارد را محروم ادیدر نبود آنچه فرد بدان اعت  یقرار  یب  (39

  ب یکودک آس   تیفاه و امن که به سالمت، ر   یترک فعل  ایعبارت است از : هر فعل    یجامع کودک آزار   فیتعر  (40

 درست زند.  یم

این است که رابطه حرفه ای فاقد احساسات و عواطف   روزمره   مراودات   ریبا سا  ی ا  رابطه حرفه  ی اوت اصلتف  (41

 نادرست است. 

 هدفمند است. ست؟یمراودات روزمره در چ ریبا سا ی ا رابطه حرفه  یاوت اصلتف  (42

  مراودات روزمره در هدفمند بودن آن است. ریبا سا ی ا رابطه حرفه  یتفاوت اصل  (43

 روژه دیر پم ؟  ندارد جدول گانت کدام مولفه را  (44

 ؟ جمله ی زیر مصداق کدام رفتار ضد همدالنه است   (45

 عدم توجه به احساسات طرف مقابل تقلیل مشکالت و  « باز خوبه پسرت اگر درسش خوب نیست، حداقل سیگاری نیست»

46)  
 مصداق کدام رفتار ضد همدالنه است ؟  ر یز ی  جمله

 یقدرنشناس  ی کن  یفکر نم ایهمه مشکل و در نبود پدر تو را بزرگ کرده است. آ نیبا ا »مادرت

 ؟« یکنی م
 بحث را اخالقی کردن 
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اشته باشد، کدام خط تلفن کاربردی  چنانچه دانش آموزی نیاز فقط به خدمات تخصصی مشاوره حقوقی د  (47

 129 بیشتری دارد؟ 

  مالی حمایت دریافت  مشمول تا باشند  شریط  چه  دارای  باید  نیارمند   خانواده های دانش آموزان  (48

 همه موارد  ؟  شوند  ماهیانه   مستمر

49)  
آن ها برای همه افراد مرتبط با مدرسه   اجتماعی هستند که آشنایی باخطوط تلفنی ازجمله منابع مهم 

از آن هااستفاده کنند یا افراد رابه این خطوط ارجاع هند. این   ضروری است تا بتوانند در صورت لزوم 

 .رادر گوشی تلفن خود داشته باشید   شماره ها
 درست

ی غیر مرتبط با نقش اصلی افراد. ولی به دلیل تاثیرات مثبتی که  ورام ن به خود مراقبتی یعنی پرداخت  (50

 درست هستند.  اموز، مددکار اجتماعی، والدین می گذراد بسیار ضروری روی معلم،دانش 

  ی تواند نشانه   یم  نییپا ن یدر سن ی از حد در مورد مسائل جنس ش یب ی و کنجکاو  اد یداشتن اطالعات ز  (51

 درست باشد.  یجنس یآزارکودک 

زمند که دریافت کنندگان خدمات مالی مستمر  هستند، نمی توانند  دانش آموزان خانواده های نیا   (52

 نادرست خدمات غیر مستمر دریافت کنند ؟ 

 درست 125خود را از باالی ساختمان مدرسه  پرت کند :  هد بخوا با هدف اقدام به خودکشی  دانش آموزی   (53

 ستدر 129حقوقی نیاز دارد:  دانش آموزی که فقط به خدمات تخصصی مشاوره  (54

 درست فتد.ا  یاتفاق م  یعاطف  یکودک آزار  ، یدر اشکال کودک آزار   (55

 استقالل -سئولیت پذیری م است ؟ ت ارزش های والدین و نوجوانان به ترتیب کدام دو گزینه، بیشتر تبیین کننده ر توضیح تفاود  (56
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 درست   و مسئول انجام اقدامات مشخص شود. ی اهداف، اقدامات و زمان بند  د یدر جدول گانت با  (57

 فشار بر سطح اول و آخر  کدام امکان وجود ندارد ؟   یدر صورت استقرار نظام سطح بند   (58

ی که دانش آموز، والدینی داشته باشد که صالحیت نگهداری را نداشته  باشند،  قاضی نمی تواند  در صورت   (59

 درست آموز را از والدین جدا کند.دانش 

گ  (60 ما  فتگو در  فرد  خودکش  لیبا  امن  د یبا  ی به  حما  ت یاحساس  ادارک  ه  تیو  و  برده  باال  را  و    جاناتیاو 

 درست .ستیرفتار او ن د ییتا ی که به معن م یکن  د ییاحساساتش را تا

 عدم تایید هیجانات در گفتگو با فردی که در معرض اقدام به خودکشی است کدام گزینه درست است ؟   (61

 مربی منتخب  پردازد ؟  ی م یاجتماع-یبه ارائه خدمات مختصر روان یدر نبود مشاور مدرسه چه کس  (62

 درست پردازد. یم یاجتماع-ی منتخب به ارائه خدمات مختصر روان  یسه مربدر نبود مشاور مدر  (63

آموزان در آموزش و پرورش »سطح چهار« کدام یک از موارد زیر است  در نظام سطح بندی خدمت دانش   (64

 نهادها و منابع اجتماعی ؟

 هرس مد  آموزان »سطح دو« کدام یک از موارد زیر است؟در نظام مراقبت اجتماعی دانش   (65

 هسته مشاوره شهرستان و استان آموزان »سطح سه « کدام یک از موارد زیر است؟ در نظام مراقبت اجتماعی دانش   (66

 معلم  ک از موارد زیر است؟ آموزان »سطح یک« کدام یدر نظام مراقبت اجتماعی دانش   (67
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 ستدر 1480دریافت خدمات مشاوره تلفنی برای راهنمایی تحصیلی، شغلی، تربیتی :   (68

 کاهش ارائه خدمات در سطح مدرسه  مت در مدرسه کدام یک از موارد زیر نیست ؟ دلیل اهمیت نظام سطح بندی خد   (69

و شا  ی دو قطب  (70 روانپزشک  نیتر  عیبودناز جمله اختالالت خلق  افراد   یاختالل  به    یدر  اقدام  به  است که 

 تدرس نا . کنند  ی م ی خودکش

ه جنس مخالف اشاره  تمایل ب دیوید الکیند در تعریف خود از دوره نوجوانی به دو ویژگی تماشاگر خیالی و   (71

 درست دارد. 

 شخصی تماشاگران خیالی و افسانه های  دیوید الکیند در تعریف خود از دوره نوجوانی به کدام دو ویژگی بارز اشاره دارد ؟   (72

 درست کرد اصلی مددکاری اجتماعی این است که دانش آموزان دارای معلولیت از جامعه و  مدرسه  جدا نشوند. روی  (73

 درست مراتب قدرت وجود داشته باشد. برنامه مراقبت سلسله   نیوجود ندارد در تدو  یالزام  (74

 موز، والدین مدرس،دانش آ هستند؟  کدام  اول سطح اعتیاد  از سه ضلع تاثیر گذار در پیشگیری  (75

 ل و وابستگی نشانه های محرومیت، پدیده تحم عتیاد به مواد مخدر چیست؟سه ویژگی مشترک اعتیاد به اینترنت و ا  (76

 افسردگی  است ؟ ادی که به اقدام به خودکشی می کنند کدام یع ترین اختالل روانپزشکی در افرشا  (77

 درست .ی باشد وابستگی م و  شامل: محرومیت، تحمل یاد به اینترنت و اعتیاد به مواد مخدرشباهت های اعت  (78
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79)  

و   شتر یب یریدانش آموزان  فرصت بهره گ  ی ها  ازین ایومقررات مرتبط با مشکالت   نیناخت بر قوانش 

 کند.  ی فراهم م شیاز پ  شیمناسب تر از آنان را ب

از دانش آموزان را   تیحما ی برا یمددکار اجتماع ی برا ی فرصت مطالبه گر ن یشناخت قوان نکهیا ضمن

منبع   نیمهمتر  نیاوقات قوان ی کند. گاه یشان پاسخگو م فیکند و سازمانها رادر قبال وظا  یهم م فرا

 .ند گذار هست ری تاث اریهم بس حیشوند و درارجاع  صح ی ومداخله محسوب م ی زی برنامه ر یبرا

 درست

هنی،  شناخت رفتارهای ضدهمدالنه: ارزیابی عجوالنه، عوض کردن بحث، دفاع از طرف مقابل، ذهن خوا  (80

 درست شرمنده کردن و...  ،دن بحثحدس زدن، اخالقی کر 

کار اجتماعی قوانین ومقررات مرتبط با مشکالت یا نیاز های دانش آموزان چه کاربردی برای مددشناخت   (81

 همه موارد  برای حمایت از دانش آموزان دارد؟ 

یی، ارتباط و ارجاع به سطح خدمت بعدی بیانگر نقش معلم به عنوان سطح یک خدمت در مدرسه  شناسا  (82

 ستدر است. 

ضروری است برای همه دانش آموزان دارای معلولیت اعم از این که نیاز مالی داشته باشد یا نداشته باشد   (83

 درست یستی پرونده تشکیل شود.در بهز

84)  
مسوولیت تشخیص کودکان فاقد سرپرست ،    سرپرست  رست وبد طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپ

ولی برای تشخیص بهتر می تواند نظر مددکار اجتماعی بهزیستی، نیروی انتظامی   با سیستم قضایی است

 و... را هم اخذ کند.
 درست

 بهزیستی ز حقوق دانش آموزان دارای معلولیت است ؟ کدام  سازمان متولی حمایت ا  (85

 خودکشی قابل پیشگیری است. کدام باور زیر در مورد خودکشی صحیح است؟   (86
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 جامع تر است ؟   یاز کودک آزار  فی کدام تعر  (87
  ت یکه به سالمت، رفاه و امن ی ترک فعل ایهر فعل 

 زند. ی م ب یکودک آس 

 بهزیستی ا به عهده دارد ؟ بد سرپرست رازمان مسئولیت  حمایت از کودکان کدام س   (88

 تر است ؟ ح یکدام عبارت صح  (89
  یاتفاق م  یعاطف  یکودک آزار  ، یدر اشکال کودک آزار 

 افتد.

 همه موارد  می توانند از ظرفیت قانون اطفال ونوجوانان استفاده کنند ؟    کدام گروه ازدانش آموزان  (90

 هستند؟ تر  مناسب اعتیاد  از  مستقیم پیشگیری  های برنامه  کدام گروه ازدانش آموزان برای  (91
  ری خانواده شان درگ ی از اعضاءکی که   یدانش آموزان

 .به مواد مخدر باشد  ادیاعت

 همه موارد  ز  فواید خودمراقبتی  است ؟ کدام گزینه ا  (92

 همه موارد  کدام گزینه از ویژگی مددکار اجتماعی است ؟  (93

 نیازی به شناخت باورها نیست. ست ؟ کدام گزینه در خصوص خود مراقبتی صحیح نی  (94

 حضور پر رنگ مددکاران اجتماعی در تمامی سطوح  د ؟  شو  یخدمت محسوب نم یبند  سطح نظام ی ایکدام مورد از جمله مزا  (95

 معتادین گروه های هدف اورژانس اجتماعی نیست ؟  کدام مورد از   (96
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 1480 ست ؟ تربیتی  صحیح اخدمات مشاوره تلفنی برای راهنمایی تحصیلی، شغلی،  کدام مورد برای دریافت   (97

 اجباری بودن  کدام مورد در خصوص الزامات خود مراقبتی صحیح نیست ؟   (98

 همه موارد  ص اهداف اورژانس اجتماعی صحیح است ؟ خصو  ر کدام مورد د  (99

 در همه مدارس برنامه های یکسان اجرا شود  ؟  نیست کدام مورد در خصوص پیشگیری سطح اول از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها صحیح  (100

 همه موارد  اجتماعی صحیح است ؟  ص ترخیص افراد از اورژانسخصو  کدام مورد در   (101

 ایگان، شبانه روزی ر یح است ؟ص خدمات اورژانس اجتماعی صح خصو  کدام مورد در   (102

 همه موارد  کدام مورد در خصوص متولی حمایت از خانواده های دانش آموزان نیازمند درست است ؟   (103

 روز  40تا  20 کدام مورد در خصوص مدت نگهداری در مرکز اورژانس اجتماعی صحیح است ؟   (104

 قط ارجاع از نهاد های قضایی وانتظامی ف یرش اورژانس اجتماعی درست نیست ؟ ص نحوه پذ خصو  کدام مورد در   (105

ص نقش مددکاران اجتماعی برای حمایت از دانش آموزان مطابق قانون اطفال  خصو  کدام مورد در   (106

 ونوجوانان، درست نیست ؟ 
مداخله   در تمام موارد مددکاران اجتماعی باید قبل از 

 ند.حکم قضایی داشته باش 

 همه موارد  کدام مورد درخصوص انواع خدمات اورژانس اجتماعی درست است ؟   (107
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 مهم است مردم  فرهنگشناخت  نیست ؟  کدام مورد درخصوص ویژگی های تخصصی مددکار اجتماعی صحیح  (108

  ک یخدمت به عنوان سطح  یبند  نقش معلمان در نظام سطح انگریب  ر یز ی ها نه یاز گز ک یکدام   (109

 شناسایی، ارتباط و ارجاع به سطح خدمت بعدی  خدمت در مدرسه است؟ 

شده توسط مافت و اشفورد  کدام یک از موارد زیر جزء محورهای چهارگانه تعریف مددکاری اجتماعی ارائه   (110

 است ؟
 همه موارد 

 گوش دادن فعال  ک از موارد زیر جزء مصادیق ضد همدلی نیست ؟ کدام ی  (111

 هنی به مرگ مشغولیت ذ جزء نشانه های خودکشی نیست ؟  کدام یک از موارد زیر  (112

 بی تمایلی به دریافت کمک  ؟  ستین ی خودکش یها جزء نشانه ریاز موارد ز ک یکدام   (113

 ست ؟اآزاری جنسی صحیح رد کودک کدام یک از موارد زیر در مو  (114

از حد در مورد   شیب  یو کنجکاو  ادیداشتن اطالعات ز

  یتواند نشانه  یم نیی پا نیدر سن یمسائل جنس

 باشد.  یجنس یآزارکودک 

 همه موارد  کدام یک از مولفه های زیر باید رد جدول گانت مشخص شود؟   (115

 مددکاراجتماعی محوراصلی اجرای قانون اطفال ونوجوانان کدام گزینه است ؟   (116

قاء  ارت ، رییتغ ند یفرا   شده توسط مافت و اشفورد  عبارتند از : ارائه  یاجتماع ی چهارگانه مددکار ی محورها  (117

 درست یاجتماع یکنش متقابل افراد و نهادها ، اورانهی یتخصص ت یفعال ،یاجتماع ی کارکردها
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118)  
روز   40اید بیش از  ی با توجه به شرایط افراد متفاوت است ولی نبمدت نگهداری فرد در اورژانس اجتماع

اکز مرتبط ارجاع می شود.ولی اگر ازهمان ساعت اول هم مشخص شد  به سایر مر باشد.درغیراین صورت 

 که متناسب با شرایط ،فرد می تواند به مرکز مرتبط با مشکل ارجاع شو د، بایداقدام کرد.

 درست

119)  
روز   40از   شیب د ینبا یافراد متفاوت است ول ط ی با توجه به شرا یفرد در اورژانس اجتماع یمدت نگهدار

اگر ازهمان ساعت اول هم مشخص شد   ی شود.ول ی مراکز مرتبط ارجاع م ری صورت  به سا نیرایشد.درغبا

 کرد. داقدامیتواند به مرکز مرتبط با مشکل ارجاع شو د، با ی،فرد م  ط یکه متناسب با شرا
 درست

 ح دو سط مربی منتخب در کدام سطح نظام سطح بندی خدمت مدرسه فعال است ؟   (120

 مددکار اجتماعی تشکیل پروند شخصیت  به عهده کدام یک از متخصصین است ؟   مسئولیت  (121

با ا  ر یز   ه یاقدامات اول  ی تواند برخ  ی معلم م  (122 درمان،    د نیدر فرا  یحال نقش اصل   ن ینظر مشاور انجام دهد 

 درست مدرسه است.  ریبهبود و گزارش عالئم خطر به مشاور و مد  تیعاسترس و همزمان رصد وض جادیاز ا زیپره

 درست باشد . یرض خطر م در مع ی ها گروه   یت مصون ساز، اقدام در جه  یانتخاب ی ریشگ یمنظور از پ  (123

 ای در معرض خطر ی گروه هون سازاقدام در جهت مص منظور از پیشگیری انتخابی چیست؟  (124

نه دار اقدام درمانی و مداخالت مربوط به مواردی است که درگیر  مورد دار یا نشا منظور از پیشگیری   (125

 درست .مساله و آسیب شده اند 

 نادرست باشد . ی در معرض خطر م ی ها گروه  ینشانه دار ، اقدام در جهت مصون ساز ی ریشگ یمنظور از پ  (126

 نادرست . باشد  یدر معرض خطر م  ی ها گروه   یاقدام در جهت مصون ساز،  یهمگان ی ریشگ یمنظور از پ  (127
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بیمساله و آس  ر ی است که درگ ی و مداخالت مربوط به موارد یاقدام درمان یهمگان ی ریشگ یمنظور از پ  (128

نادرستشده اند.

نادرست است. ختصاص زمان سایر فعالیت ها به بازی ا ،   ینترنتیا یها ی به باز ادیدر اعت   یمنظور از جهش زمان(129

درست.زمان است  عی در درک گذشت سر  ی، ناتوان  ینترنتیا یها ی به باز ادیدر اعت   یمنظور از جهش زمان  (130

زمان   عی در درک گذشت سر یناتوانمنظور از جهش زمانی در اعتیاد به بازی های اینترنتی چیست؟  (131

نادرستاست. ی ها به باز تیالفع  ری، اختصاص زمان سا ینترنتیا یها ی به باز ادیدر اعت ی منظوراز جهش زمان  (132

اموزی و والدینیاموری که ارتباطی با نقش اصلی معلمی، دانش مهارت خودمراقبتی یعنی پرداختن به   (133

درستومددکاری اجتماعی ندارد. 

ه برای نقش اصلی معلمی، دانش اموزی، والدینی،اموری ک داختن به مهارت خودمراقبتی یعنی پر   (134

نادرستمددکاری اجتماعی کمک می کند. 

ر فرایند درمان، پرهیز از ایجاد استرس و همزمان رصد وضعیت بهبود و گزارش عالئم خطرصلی دنقش ا  (135

مشاور و مدیر چه کسی است ؟  به عهده

بهبود و گزارش عالئم خطر ت یاسترس و همزمان رصد وضع جاد یاز ا زیدرمان، پره  ند یدر فرا ی نقش اصل  (136

درستمدرسه است.  ر یاور و مد به عهده مش

بهبود و گزارش عالئم خطر  ت یاسترس و همزمان رصد وضع  جادی از ا  ز یدرمان، پره  ند یدر فرا  ی نقش اصل  (137

نادرستبه عهده معلم است. 
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بهبود و گزارش عالئم خطر  ت یاسترس و همزمان رصد وضع  جادی از ا  ز یدرمان، پره  ند یدر فرا  ی نقش اصل  (138

درستاست.  مدرسه مشاور و مدیر به عهده  

کننده  اقدام آموزانش اقدام و درمان د ند ینمونه در فرا ی درمان دانش آموزان برا  ند ینقش معلم در فرا  (139

؟  ستیچ ی خودکش به
و گزارش عالئم  عالئم دانش آموز بهبود  تیرصد وضع

 خطر به مشاور 

کمترین هزینه باشد تا قابلیت اجرامی شود الزم است بدون هزینه یا با  وقتی برنامه خود مراقبتی نوشته   (140

درستداشته باشد و امکانات  موجود و یا دراختیار افراد کفایت کنند.

ی عموم یها ی ژگیو  یهم دارا  یبرخوردارباشد.مددکاراجتماع یی ها یژگی الزم است از و ی هر متخصص  (141

درستبهتر عمل کند  فشی تواند به او کمک کند تا درانجام وظا ی است که م

142)

متخصص و  یهر  بر  عالوه  است  و  ی فرد  یها  یژگ یالزم  هم    ی تخصص  یها  ی ژگی از 

تواند به او کمک کند تا درانجام    ی است که م  یتخصص  یها  ی ژگیو   یهم دارا   یبرخوردارباشد.مددکاراجتماع

ها فقط    یژگیو  نیکرد . ا   ادیکارشناس    ک یوان  توان به عن   یم  یبهتر عمل کند . از مددکاراجتماع  فشیوظا

 .  ستین ینظر  ی و تسلط بر مبان یبه شناخت علم د ومحد 

درست

ن یا فیدارند .شناخت وظا  تیموضوعات خاص فعال  ایهدف  ی گروه ها یبرا  ی از خطوط تلفن کیهر   (143

درستاست. ی استفاده وارجاع ضرور یخطوط برا 

دانش آموز، اولیاء مدرسه، والدینهرم خودمراقبتی شامل کدام ماورد است ؟   (144

کند   پرت  مدرسه ساختمان باالی  از را  خود بخواهد   هنگامی که دانش آموزی با هدف اقدام به خودکشی   (145

125؟  شود می گرفته تماس  تلفنی  خط  کدام با
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