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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
چه ؟  ی عنی "نظام دار است یند یدر پروژه نماد فرا ی غربال گر "  (1

افراد   ییشناسا ی برا یمشخص  یندهایو فرا رهایمس

دارد. 

 ییشناسا ی برا یمشخص  ی ندهایو فرا رهایمس ی عنی "نظام دار است یند یدر پروژه نماد فرا ی غربال گر "(2

درستافراد دارد. 

درستاست.  "دانش آموزان یاجتماع  ینظام مراقبت ها"سرواژه عبارت   "نماد"(3

دانش آموزان   یاجتماع  ی نظام مراقبت هاسرواژه کدام عبارت است؟ "نماد"  (4

رستداست. یل یکل سال تحص Tمعلمان در سامانه نماد  ی برا ی پرسشنامه ها لیتکم ی برا ی بازه زمان  (5

کل سال تحصیلی د کدام است؟ بازه زمانی برای تکمیل پرسشنامه های برای معلمان در سامانه نما(6

به هر تعداد که معلم صالح بداند. است؟  میزان چه  به  آموز  دانش  هر برای  معلم  هر  توسط    تعداد دفعات تکمیل پرسشنامه  (7

درستشود.  ه یهم ارا رمتخصص یتواند توسط فرد غ  یم  یغربال گر  یداده ها  (8

درست.  ردیگ  یقرار م یابی مورد ارز یاجتماع بیج آس نماد، پن یدر سامانه غربال گر (9
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 پنج در سامانه غربال گری نماد، چند آسیب اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟   (10

 هشت در سامانه غربال گری نماد، چند آسیب روان شناختی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟   (11

 ستدر رد یگ ی قرار م ی ابیمورد ارز یشناخت روان  بینماد، هشت آس  یدر سامانه غربال گر   (12

 درست است .شده  یپرسشنامه در سامانه نماد بارگذار   12در مجموع   (13

 دوازده  در مجموع چه تعداد پرسشنامه در سامانه نماد بارگذاری شده است؟  (14

واگذار   ی به و ریکند که مد  ی را غربال م یم دانش آموزاندر مورد ثبت اطالعات در سامانه نماد ، هر معل  (15

 کرده است.
 درست

  یهر دانش آموز به هر تعداد که معلم صالح بداند. م  ی پرسشنامه  توسط هر معلم برا ل یدفعات تکم  (16

 درست باشد. 

 است. ص یمقدمه تشخ ی غربال گر رابطه تشخیص و غربال گری کدام است؟  (17

 مدیر مدرسه  رمز عبور ورود به سامانه نماد از چه مرجعی دریافت می شود؟   (18

 رستد شود.  یم  افتیمدرسه در ریرمز عبور ورود به سامانه نماد ازمد   (19

 درست .ستیشده در نماد ن هی تعب  یها ی ، جزو انواع غربال گر ی لیسالمت تحص  (20
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 درست در طرح نماد است.  یاجتماع یها  بیآس  یبه مواد ، از موارد غربال گر  ادیعت  (21

 گرانی فرد و د ی هم برا یخطر جان غربال گری اورژانس برای چه مواردی الزم است انجام شود؟  (22

 درست الزم است انجام شودو گران یفرد و د  یهم برا ی اورژانس در صورت خطر جان ی غربال گر  (23

از ابزارها و   یا ¬.......................... مشکالت و اختالالت با استفاده از مجموعه یبه معنا  ی غربال گر  (24

 شناسایی احتمالی . ندهاستیفرا

ها و  از ابزار ی ا¬مشکالت و اختالالت با استفاده از مجموعه  یاحتمال  ییشناسایبه معنا ی غربال گر  (25

 درست . ندهاستیفرا

 درست است .   Multiple Gating Screeningمعادل  یچنددرگاه ی غربال گر  (26

 Multiple Gating Screening غربال گری چنددرگاهی معادل کدام است؟  (27

 درست است. ص یمقدمه تشخ ی غربال گر  (28

 کدام عبارت در مورد تشخیص و غربال گری درست است؟  (29
  رمتخصص یتواند توسط فرد غ  یم  یغربال گر  یداده ها

 شود.  ه یهم ارا

 کدام عبارت در مورد ثبت اطالعات در سامانه نماد صحیح است؟  (30
به   ریکند که مد   یرا غربال م یهر معلم دانش آموزان 

 واگذار کرده است.   یو
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اعتیاد به مواد ب های اجتماعی در طرح نماد است؟کدام یک از موارد غربال گری آسی  (31

دگردانی خو؟ نمی رود شمار به کدام یک از موارد غربال گری روان شناختی در طرح نماد    (32

سالمت تحصیلی کدامیک جزو انواع غربال گری های تعبیه شده در نماد نیست؟  (33

ی لیسالمت تحصکدامیک جزو انواع غربال گری های تعبیه شده در نماد نیست؟  (34

سالمت روان شناختی دانش آموزان در دوره های ابتدایی، منابع اطالعاتی برای گرداوری اطالعات  (35

3,   3,  2ترتیب از راست به چپ، چه تعداد است؟  متوسطه یکم و دوم به

،ییابتدا یدانش آموزان در دوره ها یاطالعات سالمت روان شناخت یگرداور  ی برا ی منابع اطالعات  (36

رستداست.  3,  3,   2 ب یو دوم به ترت  کمیمتوسطه 

معلم منبع اطالعاتی برای گردآوری اطالعات سالمت اجتماعی دانش آموزان کدام است؟  (37

درستدانش آموزان معلم است. یاطالعات سالمت اجتماع یگردآور   یبرا  یمنبع اطالعات  (38

درست ی فعال ش ینقص توجه و ب ی افسردگ ،اضطراب در طرح نماد عبارتند از :  یروان شناخت یموارد غربال گر   (39
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