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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
متر  یسانت 75-100 نیبباشد؟  یم  نیمتر از سطح زم یچند سانت ی لیمختلف تحص یدر دوره ها ی آبخور ریارتفاع ش (1

 اضافه وزن و چاقی دانش آموزان زمینه ساز کدام دسته از بیماری های غیرواگیر است؟(2
نوع  دیابت – اجتماعی و   روانی عوارض – فشار خون 

 دو 

اگر دانش آموزی قبل از معاینه زیر تابش نور آفتاب قرار داشت حداقل چند دقیقه قبل از معاینه باید در  (3

 اتاق کم نور قرار بگیرد؟ 
دقیقه  5

سالگی 6اولین دندان دائمی در چه سنی رویش می کند؟(4

با توجه به شرایط اقلیمی بهتر است پایگاه تغذیه سالم در مناطق پرباران و یا بسیار گرم، ترجیحا در  (5

 فضای .......... مراکز آموزشی و در مناطق با آب و هوای معتدل، را در فضای ..........  مستقر نمود. 
بسته، باز 

ها  نیستامیه ی آنت ز یتجو ویز کدام دارو مناسب است ؟ برای درمان عالمت خارش پدید آمده در هر سه نوع شپش بدن تج(6
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 همه موارد  برای کاهش مواجه کارکنان در محل های پرمراجعه کدام اقدام ضروری است؟  (7

 برنامه سفیران سالمت برای کدام دوره های تحصیلی تدوین شده است؟  (8
چهار دوره تحصیلی دوره اول و دوم ابتدایی، دوره اول   

متوسطه و دوم   

به ازای هر چند مدرسه همجوار، یک مدرسه به عنوان پایگاه سالمت دانش آموزان باید در نظر گرفته    (9

 شود؟ 
 مدرسه  15

 پنجره ها در کالس درس باید چگونه تعبیه شوند؟   (10
پنجم   کیسمت چپ دانش آموزان و سطح آن 

 مساحت کالس باشد 

 سانتی متری  90 چه ارتفاعی از سطح زمین نصب می شود؟ تابلوی معاینه )تابلوی(برای بینایی سنجی در   (11

 مشاهده رشک یا شپش همراه با عالئم بالینی  تشخیص قطعی شپش سر با مشاهده کدام یک از موارد زیر می باشد ؟  (12

در نظام سالمت مراقبت   ر یاز افراد ز کیکدام   فیدر شرح وظا  کلوزیو درمان افراد آلوده به پد   صیتشخ  (13

 باشد ؟  یم سیکلوزیپد 

ظایف مراقبت سالمت ناظر بهداشتی در مرکز  شرح و

 خدمات جامع سالمت 
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 تعداد اعضای سفیران سالمت در مقاطع مختلف تحصیلی چند درصد می باشد؟  (14
  10درصد دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی و  20 

 درصد دوره اول و دوم متوسطه 

درطول سال   یسالمت چند جلسه بوده وزمان شروع آن ازچه ماه رانی سف یآموزش تعداد جلسات   (15

 جلسه  16از آبان ماه به مدت  شود؟  یشروع م  ی لیتحص

 تعداد چشمه های توالت و دستشویی در مدرسه به ازای هر چند نفر دانش آموز باید در نظر گرفته شود؟   (16
  60نفر حداقل یک چشمه توالت و هر  40به ازای هر  

 نفر یک دستشویی 

 متر عرض  7متر طول و  8 حداکثر ابعاد قابل قبول برای هر کالس درس چند متر می باشد؟  (17

 حداکثر طبقات مجاز برای مدارس چگونه می باشد؟  (18
طبقه، برای دبیرستان   2برای مدارس ابتدایی حداکثر  

طبقه  3حداکثر   

 باشد؟ینم حیصح نه یکدام گز BMIو کاربرد   فیدر تعر  (19
دانش آموزان الغر   ییو شناسا  یغربالگر ی برا BMIاز 

 شود یاستفاده م

در دستورالعمل بهداشتی آبدارخانه ها کدام یک از اقدامات کنترلی سالمت محیط کار و رعایت بهداشت   (20

 فردی میباشد؟ 
 داشتن کارت بهداشت

توده بدنی در دامنه اضافه وزن باشد  در روند نمایی و شناسایی دانش آموزان چاق، در صورتی که شاخص   (21

 اولین اقدام الزم کدام است؟ 

الزم در محورهای تغذیه و  آگاهی بخشی و توصیه های  

 فعالیت بدنی 
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 ی مواقع اضطرار یراه برا  2حداقل  در ساختمان مدارس حداقل چند راه فرار برای مواقع اضطراری وجود داشته باشد؟  (22

 سنج ارجاع داده شود؟ در معاینات چه دانش آموزی مشکوک تلقی شده و باید به بینایی   (23

دانش آموزی که با هر یک از چشم های خود نتواند  

جهت های شکل های ردیف هفتم را درست تشخیص  

 دهد 

 1000  -  2000 –  4000  -  500 در معاینات شنوایی سنجی کدام فرکانس ها مورد سنجش قرار می گیرند؟   (24

 متر مربع  5/0 سبز در نظر گرفته می شود؟ در هر مدرسه به ازای هر دانش آموز چند متر مربع فضای   (25

 اتاق 3متر مربع حداقل  30به مساحت حداقل   ییفضا در هر مدرسه جهت انجام معاینات تخصصی دانش آموزان چه فضایی باید اختصاص داده شود؟   (26

 کدام دسته از مواد قابل عرضه می باشد؟ "پایگاه تغذیه سالم نوع اول "در  (27
مواد خوراکی و آشامیدنی بسته  صرفا عرضه و فروش   

 بندی شده و آماده 

 درچه صورت کل دانش آموزان یک کالس و یک مدرسه باید در خصوص مورد پدیکلوزیس معاینه شوند؟   (28
در صورت مشاهده یک مورد آلودگی در یک کالس و   

 سه کالس در یک مدرسه 

 گردد؟ دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم باید در کدام سطوح اجرا    (29
کلیه مدارس دولتی وغیر دولتی اعم از ابتدایی،   

 متوسطه اول و دوم 
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طبق برنامه های آموزش و پرورش در مدارس دارای مراقب سالمت ،کلیه دانش اموزان بایستی چند نوبت    (30

 در سال تحصیلی مورد بررسی قرار گیرند؟ 
 سه مرتبه 

 باشد؟یم حیصح نهیبدو ورود دانش آموزان به مدرسه کدام گز یطبق دستورالعمل بهداشت  (31

بدن   ی دما  یدر بدو ورود و مشاهده    یپس از تب سنج

منتقل   زوله یدانش آموز به اتاق ا  گرادیدرجه سانت  37.5

 شود یم

 همه موارد صحیح میباشد  باشد؟یم  حیصح نه یکرونا کدام گز وع یدر زمان ش  یبهداشت ی طبق دستورالعملها  (32

 ورزش و تفریحات سالم طبق سند تحول بنیادین حفظ و ارتقای سالمت فردی از چه طریقی امکان پذیر است؟   (33

 متر  6حداقل  طول یا قطر اتاق معاینه بینایی حداقلچند متر باید باشد ؟   (34

 قد  ی وزن برا ی منحن کاهش کدامیک از منحنی های زیر نشان دهنده سوء تغذیه و عفونت است؟   (35

 فرآورده های غالت حجیم شده )پفیال و ...(  باشد؟ یسالم نم  هی تغذ  گاهیقابل عرضه در پا ر ی ز ییدسته از مواد غذاکدام   (36

 z-score  1تا + z-score 2- باشد؟ یم  یع ینشان دهنده وزن طب z-scoreکدام رنج   (37
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 شنای سوئدی –  دراز و نشست باشد؟یم یاستقامت  یتهای فعال ی در دسته   ری ز یتهایکدام گروه از فعال  (38

 بارفیکس  –  شنای سوئدی کدام گروه از فعالیتهای زیر در دسته ی فعالیتهای مقاومتی میباشد؟  (39

 کدام واحدها موظفند بر اجرای دقیق دستور عمل پایگاه تغذیه سالم نظارت داشته باشند؟  (40
  علوم پزشکی،محیط   سالمتو بهبود تغذیه  واحد  

سالمت و تندرستی آموزش و پرورش اداره   

 و نگرش دانش آموزان  یارتقاء آگاه باشد؟یدر طرح کوچ م یبدن  یتهایو فعال  هیتغذ   ی  نهیاز اصول مهم در زم  ک یکدام   (41

 ؟ نمیباشد  کدام یک از اهداف پروژه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان  (42
دارای    درصدی تعداد دانش آموزان چاق و50کاهش 

 اضافه وزن 

 است  کسانی نییتعداد و نوع دندان ها در فک باال و پا باشد؟  یم حی صح ریاز جمالت ز ک یکدام   (43

 شامپوی گاما بنزن )لیندان (  کدام یک از شامپوها ی زیر به علت سمیت باال و ایجاد تشنج در کودکان و زنان باردار توصیه نمی شود ؟   (44

 باشد؟ یبه شپش سر نم  ینشاندهنده آلودگ  ر یاز عالئم ز ک یکدام   (45
  ی رنگ که با برس کنده م د یسف یوجود پوسته ها 

 شوند 
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موقعیت و اندازه ی کوچه و منزلکدام یک از عوامل موثر خانوادگی در افزایش وزن و چاقی دانش آموزان میباشد؟  (46

مکان  ک یصرف حضورمشترک با فرد آلوده در باشد؟کدام یک از موارد زیر از راههای انتقال شپش نمی    (47

کدام یک از موارد زیر در ارتباط با اپیدمیولوژی شپش صحیح می باشد ؟   (48
شپش سر در جنس مونث شایعتر از جنس مذکر است  

 ولی غالبا در مناطق سردسیر بیشتر یافت می شود 

تمام موارد باشد ؟ ی م حیدندان صح ی دگیدر ارتباط با عالءم پوس   ریاز موارد ز ک یکدام   (49

کدام یک از موارد زیر درارتباط با شپش صحیح می باشد؟  (50

از آنجا که شپش سر عفونت و بیماری نیست لذا  

جداسازی ویا تعطیلی کالس در مدرسه توصیه نمی  

 شود

همه موارد باشد؟ یسالمت در تحقق اهداف پروژه کوچ م نیمراقب  یاز نقشها ک یکدام   (51

همه موارد کدام یک از نکات قابل توجه در رعایت بهداشت سرویس های بهداشتی میباشد؟  (52

دار متحرک   یتور  ی درب هاباشد؟  یسالم نوع اول نم ه یتغذ  گاهیپا زاتیجزء عناصر و تجه ک یکدام   (53
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 ترویج سبک زندگی سالم و فعال رویکرد پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان میباشد؟کدام یک،   (54

 دارد ؟   یر یکوتاه نمودن موها در درمان شپش سر چه تاث  (55
در امر شانه کردن کمک    لیتسه  یبرا  یندارد ول ریتاث

 کند  یم

 گردد؟ گند زدایی لباس ها در درمان شیش تن در چه مدت زمانی باید انجام    (56
دقیقه    10درجه سانتیگراد به مدت   50- 60در دمای  

 در ماشین رختشویی 

 لثه سالم دارای چه ویژگی می باشد؟  (57

 

 الف و ج 

 الکل  – کلر  باشد؟ یم  ییایمیچه مواد ش  ی  هیآموزشگاه بر پا  یکننده جهت فضاها  یضدعفون  یمحلول ها  (58

وتوزیع وفروش مواد غذایی سروکار دارند چه میزان  مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی افرادی که در تهیه    (59

 است ؟
 شش ماه 

 روز  7  -10 مدت زمان زنده ماندن شپش تن چند روز می باشد؟  (60
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مراحل شستن و ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات به ترتیب کدام است ؟   (61
یشستشو ، ییگندرزدا  ،یی انگل زدا ه، ی اول یشستشو

یینها

مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص مواد غذایی، کدام گزینه  مطابق دستور عمل های   (62

صحیح نمی باشد؟

،یپرتقال، نارنگ  لیاز قب یرون یپوسته ب  یدارا  یها وه یم

دارند.  ازین یی موز و... گندزدا

معاینات شنوایی دانش آموزان در کدام مقاطع و چند بار در سال باید انجام شود؟   (63
ابتدایی، متوسطه اول و دوم در هنگام  در سال اول 

ورود به مدرسه و سایر دانش آموزان یک بار در سال

شود؟  ی چارت چگونه انجام م E چشم با استفاده از نهیمعا  (64
معاینه از بزرگترین شکل شروع شده و از ردیف های  

متفاوت پرسیده می شود 

چرب ترانس  د ی اس  ،ی کالر  ،یقند، نمک، چربدهنده چه موادی هستند؟ نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی مواد غذایی نشان   (65

عوامل فردی  وابستگی به فضای مجازی جز کدام یک از عوامل موثر در افزایش وزن و چاقی دانش آموزان میباشد؟(66

هدف کلی در مراقبت از آلودگی به پدیکلوزیس چیست ؟   (67
آن در   یبه شپش و کاهش بار آلودگ  ی کنترل آلودگ

جامعه
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