
  

  

  

  
  



 

ه طا   دعای 
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ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م  ی  و    ور 
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ه   ف؛ط ؤ   ن  
هاي ناب و پاك  افشان شكوه و عظمتش از افق خردها و انديشهشمار از آن خدايي است كه فروغ نور ستايش بي

برگزاري آزمون كنكور و رقابت فشرده در دانشجويان براي . طلبش همواره پرتوافكن است بندگان ترقي خواه و كمال
كند و در  تر ترغيب مي اندوزي بيش ورود به مقاطع تحصيلي باالتر، داوطلبان را به مطالعه منابع گوناگون و دانش

ليف كتب و منابعي كه در اين مسير به مقاطع باالتر وجود دارد لذا تأنتيجه رقابت سختي بين داوطلبان جهت ورود 
با توجه به نياز . رسد گشا باشد و الگوي مناسب مطالعاتي را براي داوطلبان فراهم كند، ضروري به نظر مي راه

را  )HTA(كت در آزمون كارشناسي ارشد ارزيابي فناوري سالمت روزافزون دانشجويان و افراد متقاضي كه قصد شر
هاي قبل را تحت پوشش  هاي سال دارند و با توجه به عدم وجود يك كتاب جامع وكامل كه كليه سواالت آزمون

وان ت با توجه به نوپا بودن اين رشته مي .وري كنيمر خود الزم دانستيم اين مجموعه سؤاالت را گردآقرار داده باشد ب
باشد كه سواالت آزمون كارشناسي ارشد ارزيابي فناوري سالمت را به طور  گفت كه اين مجموعه اولين اثري مي

رو  اي كه پيش توان گفت كه مجموعه كه در توضيح اين اثر مي كامل تحت پوشش خود قرار داده است به طوري
 با پاسخنامه كامالً 94تا سال  89المت از سال بندي شده كنكور ارشد ارزيابي فناوري س االت طبقهداريد شامل سؤ

اي است كه منابع  گونه بندي اين مجموعه به چنين ساختار و سازمان باشد هم تشريحي همراه با نكات تستي مي
اميد است اين مجموعه تست  االت اصول مديريت و اقتصاد بهداشت در پايان آزمون هر سال ذكر گرديده است،سؤ

مفيد واقع شود در پايان از همه دوستان و ) HTA(عالقمند به رشته ارزيابي فناوري سالمت براي دانشجويان و 
وي، خصوص آقايان عباس عباسي قهرمانلو، بهمن خسر هعزيزاني كه ما را در تهيه و تدوين اين مجموعه ياري كردند ب

كمال همكاري را  نصرت آبادي كه چنين رضا پاكزاد و محسن خواه و هم كوروش رجب ،احمد خانجهاني، آرش اكبرزاده
چنين از زحمات جناب آقاي امير حسين خليلي كه در تهيه و  اند صميمانه سپاسگزاري كنم هم با ما داشته

ليف اين اثر بودند كمال تشكر را دارم و در تأ گردآوري اين اثر كمال همكاري را داشتند و همواره مشوق اينجانبان
ليف و تايپ انتشارات دكتر خليلي كه در هر چه بهتر شدن اين كتاب از هيچ حد تأوادر نهايت از كليه كاركنان 

از عيب و نقص مبرا  اين كتاب نيز احتماالً  كه سخن آخر اين .كوششي دريغ نورزيدند صميمانه تشكر و قدرداني كنم
  .ند سازندم نبوده و اميدوارم اساتيد و دانشجويان عزيز، اينجانب را از نظرات سازنده خود بهره

  

  .موفق و پيروز باشيد
b.amani89@yahoo.com  
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  تر تأكيد دارد؟  هاي فرآيندي انگيزش، بر كدام يك از موارد زير در رفتار، بيش نظريه .1

  ها  موفقيت) 4  ها  قوت) 3  ها  علت) 2  نيازها) 1
  گردد؟  ريزي شده محسوب مي ي انواع تصميمات برنامه ه يك از موارد زير، در زمر كدام .2

  ي ابتكاري ها استفاده از تكنيك) 2    ها  تحليل رياضي مدل) 1
  انتخاب و آموزش مجريان ) 4  گيرندگان  آموزش تصميم) 3

هـا   بندي شـده و اولويـت آن   ها، فوايد و نتايج درجه ها، هزينه ها، هدف هاي كنترلي زير، برنامه يك از روش براساس كدام .3
  شود؟  تعيين مي

  نقطه سر به سر ) 2  بندي بر مبناي صفر  بودجه) 1
  بازنگري و ارزشيابي برنامه فن ) 4    نمودار گانت ) 3

  تر است؟  كدام عبارت زير درست .4
  . تر جنبه سازماني دارد تفويض اختيار بيش) 1
  . تر جنبه فردي دارد عدم تمركز بيش) 2
  . پذير است لغو اختيارات در عدم تمركز به سهولت امكان) 3
  . پذير است لغو اختيارات در تفويض اختيار به سهولت امكان) 4

  گردد؟  ها موجب كدام يك از انواع عدم تمركز زير مي ها و سياست مساعي مردم در تصويب  خط مشياشتراك  .5
  تخصصي ) 4  سياسي ) 3  اداري ) 2  اقتصادي ) 1

  نمايد؟  كارها و استفاده حداكثري از منابع كمك مي  هاي زير بر كاهش تأخير در انجام يك از تكنيك كدام .6
  و هماهنگي  تسلسل) 2    صف يا خط انتظار ) 1
  هاي كاوش  مدل) 4    سازي  شبيه) 3

هـاي زيـر بـه     يك از تكنيـك  اي از شرايط محدود كننده وجود دارد، كدام در شرايطي كه تعداد زيادي متغير و مجموعه .7
  كند؟  تخصيص منابع كمك مي

  هاي كاوش  مدل) 2    تئوري احتمالي ) 1
  ريزي خطي  برنامه) 4    كنترل موجودي ) 3
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  نمايد؟  هاي زير به تعيين حد مطلوب مقدار اطالعات، كمك مي تكنيك يك از كدام .8
  هاي كاوش  مدل) 2    تئوري بازي ) 1
  جدول توليد اصلي ) 4    تحليل رياضي ) 3

  داند؟  آل مي هاي زير، موجودي صفر را ايده يك از گزينه كدام .9
  درست به موقع ) 2    كارت راهنما ) 1
  تناوب سفارش م) 4    جدول توليد اصلي ) 3

  گردد؟  هاي زير موجب برخورد گروهي در سازمان مي يك از انواع كنترل كدام .10
  ذهني ) 4  تحميلي ) 3  مفرط ) 2  صوري ) 1

  هاي زير، معيار كارايي است؟  يك از نسبت كدام .11
  وام ) 4  بازدهي ) 3  فعاليت ) 2  نقدينگي ) 1

ها تأكيد  زيردستان، با توجه به ميزان رشد يافتگي آن هاي رهبري بر روي تشخيص توانايي و انگيزش يك از نظريه كدام .12
  دارد؟ 

  مدل اقتضايي ) 4  شبكه مديريت ) 3  مند  فره) 2  سيكل زندگي ) 1
  مطابقت دارد؟  Yهاي رهبري زير، با تئوري  يك از سبك كدام .13

  اي  مشاوره) 2    مشاركتي ) 1
  استثماري  -استبدادي) 4    استبدادي خيرخواهانه ) 3

  گيرد؟  تر مورد تأكيد قرار مي هاي زير، در مدل ادغام شده رهبري، كم ز گزينهيك ا كدام .14
  هاي گروه  ويژگي) 2    آگاهي رهبر از خودش ) 1
  شناخت انگيزش ) 4    ساختار كار ) 3

  يك از موارد زير است؟  سنگ زيربناي ارتباطات، كدام .15
  به كار بردن زبان ساده ) 2    تشويق به اعتماد متقابل ) 1
  استفاده از بازخورد ) 4    نونده خوبي بودن ش) 3

در » هايشان چگونه خواهد بود ها بگويد تكاليف و آزمون دهند كه به آن تر دانشجويان، استادي را ترجيح مي بيش«عبارت  .16
  تأييد كدام نظريه انگيزشي است؟ 

  انگيزشي  -بهداشتي) 2    برابري ) 1
  كسب موفقيت ) 4    انتظار ) 3

  گردد؟  د زير، موجب ابهام در مجاري ارتباطات يك مؤسسه مييك از موار كدام .17
  زمان نامناسب ) 2    ريزي  فقدان برنامه) 1
  زيادي حجم اطالعات ) 4    ساخت سازماني ) 3

  دهند؟   العمل منفي نشان مي تر عكس هاي هماهنگي زير، بيش يك از روش كاركنان در مقابل كدام .18
  اندهي سلسله مراتب فرم) 2    خودهماهنگي ) 1
  واحدهاي سازماني هماهنگ كننده ) 4  ها  استاندارد كردن فعاليت) 3

  هاي زير است؟  دهي يك از سازمان ها و دانش از محاسن كدام گذاري تخصصي، تسهيالت، مهارت استفاده بهتر از سرمايه .19
  محصول ) 4  ارباب رجوع ) 3  مناطق جغرافيايي ) 2  وظيفه ) 1

  اي از انتظارت همگون باشند؟  گيرند كه اعضاء داراي مجموعه ماني شكل ميكدام مرحله از توسعه تيم، ز .20
  انسجام ) 4  رويش ) 3  گيري  شكل) 2  تكامل ) 1

  . ها كمك نمايند به فعال باقي ماندن تيم............... توانند از طريق  مديران مي .21
  ها  مشاوره و آموزش تيم) 2    گويي  پاسخ) 1
  بستگي و انسجام  ايجاد هم) 4    سهيم شدن در اطالعات ) 3
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  يك از رويكردهاي زير، نشان دهنده پاياني غير داوطلبانه و موقت در تعديل نيروي انساني است؟  كدام .22
  كاهش ساعت كار ) 4  بيكاري ) 3  عدم انتصاب ) 2  اخراج ) 1

  هد؟ د كدام خطاي ادراكي را نشان مي» تر مولد هستند تر، كم كاركنان مسن«هايي نظير  قضاوت .23
  شباهت فرضي ) 2    گري  گزينش) 1
  اي  اثر هاله) 4    اي  تصور كليشه) 3

  كنترل سكاني در چه زماني كاربرد دارد؟  .24
  بعد از انجام فعاليت ) 2    قبل از انجام فعاليت ) 1
  اصالح فعاليت در حين انجام كار ) 4    نظارت بر برنامه ) 3

  نقطه ضعف اصلي ساختار ماتريسي در چيست؟  .25
  يين فقط يك فرد براي اداره يك پروژه تع) 1
  نقض وحدت فرماندهي ) 2
  ها  دانش تخصصي يكسان براي همه برنامه) 3
  گويي سريع به مشتريان  عدم پاسخ) 4

  شود؟  پذيري، داده مي گر در كدام مرحله جامعه برچسب عصيان .26
  پيش از مورد ) 2    رويارويي ) 1
  دگرديسي ) 4    نتيجه ) 3

  هاي زير است؟  يك از گزينه دهي بايد مورد توجه مديران قرار گيرد، كدام ر سازمانمسأله اصلي كه د .27
  اندازه سازمان ) 4  نوع محيط ) 3  استراتژي ) 2  تكنولوژي ) 1

  هاي يك خط مشي مناسب است؟  يك از موارد زير از ويژگي كدام .28
  ن توجه به نظرات و صالحديد مديرا) 2  قابليت برداشت و تفسير گوناگون ) 1
  انعطاف و ثبات كافي ) 4  هاي سازمان  استقالل از ساير خط مشي) 3

معرف كدام نوع مديريت در شبكه مديريت » توجه عميق و دقيق به نيازهاي افراد براي ايجاد جو صميمانه در سازمان« .29
  بليك و موتان است؟ 

  مديريت نامحسوس ) 2  مديريت انساني و سازماني ) 1
  يريت باشگاهي مد) 4    مديريت تيمي ) 3

كند در اين صـورت   زيرا فكر مي. به پيوندد» مبارزه با سرطان«خانم شكوهي، پرستار، تمايل دارد به سازمان مردم نهاد  .30
  يك از منافع زير است؟  خانم شكوهي به دنبال كدام. تري داشته باشد تواند تعامل اجتماعي بيش مي

  وابستگي ) 4  قدرت ) 3  عزت نفس ) 2  امنيت ) 1

  هاي آماري  وشر
 ABاي كه براي نمايش نسبت فراواني گروه خوني  زاويه. اي رسم شده است نفر به صورت نمودار دايره 450گروه خوني  .31

  چند نفر است؟  ABتعداد افراد داراي گروه خوني . درجه بود 72به دست آمده برابر 
1 (90  2 (72  3 (120  4 (36  

  انحراف معيار آن كدام است؟ . باشد مي p=2/0و  n= 100 ي با پارامترهايا يك متغير تصادفي داراي توزيع دو جمله .32
1 (16  2 (10  3 (8  4(4   

P(A)دو پيشامد مستقل از هم و  B,Aاگر  .33 /0 0و =3 06P(A B) .∩ P(Aباشند = B)∪ برابر است با :  
1 (/0 44   2(/0 018   3(/0 5   4(/0 56   

  هاي زير است؟  يك از شاخص تر يا مساوي كدام در يك مجموعه داده، نصف تعداد مشاهدات همواره بزرگ .34
  چارك سوم ) 4  نما ) 3  ميانگين ) 2  صدك پنجاهم ) 1
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  : باشد، در اين صورت Bي  تر از واريانس آن در جامعه بزرگ Aي  ر جامعهاگر واريانس يك متغير د .35
  . است Bي  تر از انحراف معيار آن در جامعه همواره بزرگ Aي  انحراف معيار متغير در جامعه) 1
  . است Bي  تر از خطاي معيار آن در جامعه همواره بزرگ Aي  خطاي معيار متغير در جامعه) 2
  . باشد Bي  تر از انحراف معيار آن در جامعه تر يا كوچك ممكن است بزرگ Aي  تغير در جامعهانحراف معيار م) 3
  . است Bي  تر از خطاي معيار آن در جامعه همواره كوچك Aي  خطاي معيار متغير در جامعه) 4

ل ابتال به دو بيمـاري،  با فرض استقال. است 10/0و  20/0به ترتيب برابر   در جامعه Bو  Aهاي  احتمال ابتال به بيماري .36
  كه فردي كه به تصادف انتخاب شده است به هيچ كدام از دو بيماري فوق مبتال نباشد چقدر است؟  احتمال اين

1 (30/0  2 (72/0  3 (28/0  4 (70/0  
  ناسازگار باشند كدام گزينه همواره درست است؟  Bو  Aاگر دو پيشامد غيرتهي  .37

1 (P(A).P(B) 0=     2(P(A / B) P(A)=   
3(P(A B) P(A).P(B)∩ =   4(P(A B) P(A).P(B)∩ <   

P(B)اگر .38 /0 P(B)و =4 /0 P(Aو =5 | B) /0 P(Aباشد مقدار =2 B)∩ برابر است با :  
1 (3/0  2 (2/0  3 (08/0  4 (1/0  

هاي زير براي  يك از آزمون گيري در دو جامعه طبيعي باشد كدام اگر واريانس دو جامعه معلوم و توزيع متغير مورد اندازه .39
  هاي دو جامعه مناسب است؟  مقايسه ميانگين

  مستقل  -tآزمون) z     2آزمون ) 1
  دو  -آزمون كاي) 4   زوج -tآزمون) 3

  است؟  خطاي نوع اول در آزمون فرض كدام .40
  . احتمال رد كردن فرض صفر وقتي كه غلط باشد) 1
  . احتمال پذيرش فرض صفر وقتي كه غلط باشد) 2
  . احتمال رد فرض صفر وقتي كه درست باشد) 3
  . احتمال رد فرض مقابل وقتي كه درست باشد) 4

1باشد مقدار تقريبي) نرمال استاندارد(توزيع طبيعي ميزان شده  zاگر  .41 1p( z )− ≤   : برابر است با ≥
1 (50/0  2 (68/0  3 (95/0  4 (997/0  

  باشد كدام است؟  x=44وقتي كه zآماره . است 2و انحراف معيار  40داراي توزيع طبيعي با ميانگين  xمتغير  .42
1 (2  2 (3  3 (1  4 (4  

بيمـار بـه    4متوسط در هر ساعت اگر تعداد مراجعين به اورژانس يك بيمارستان از توزيع پواسن پيروي كند و به طور  .43
  : اورژانس مراجعه كند احتمال اين كه در طول نيم ساعت هيچ بيماري به اوژانس مراجعه نكند برابر است با

1(e2   2(e 4−   3(e 4   4(e 2−   
كـه   اين كه سومين فرزند يك خانواده سه فرزندي نخستين فرزند پسر اين خانواده باشد كدام است در صـورتي احتمال  .44

  . تولد دختر و پسر هم شانس باشد

1(3
8   2(1

2   3(1
8   4(1

4   
فاصله اطمينـان  . درصد افراد نمونه به بيماري خاصي مبتال هستند 20نفري مشخص شده است كه  100نمونه در يك  .45

  ) در نظر بگيريد z=2(جامعه كدام يك از موارد زير است درصد براي نسبت افراد مبتال در  95
  ) 18/0و  22/0) (2    ) 16/0و  24/0) (1
  ) 19/0و  21/0) (4    ) 12/0و  28/0) (3
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  هاي اپيدميولوژي  و روش اصول
  : ها صحيح است به استثناء ي گزينه همه» چرخ«در مدل اپيدميولوژي  .46

  . داراي يك هسته مركزي ژنتيك است) 2  . بر تعامل ژن و ميزبان با محيط تأكيد دارد) 1
  . تره عليت، كاربرد دارد  براي تفسير ساده) 4  . اندازه نسبي اجزاي چرخ يكسان است) 3

  صحيح است؟  DALYهاي زير در مورد تعريف  ز گزينهيك ا كدام .47
  هاي از دست رفته زندگي سالم  سال) 2    اميد زندگي سالم ) 1
  هاي از دست رفته به دليل مرگ زودهنگام  سال) 4  هاي زندگي توأم با ناتواني  سال) 3

  : هاي زير يكسان است به استثناء نحوه محاسبه همه شاخص .48
  ن كشندگي ميزا) 2    بروز تجمعي ) 1
  ميزان حمله ) 4    خطر ) 3

  تر است؟  يك از مطالعات زير بيش رخداد خطاي يادآوري در كدام .49
  مقطعي ) 2    شاهدي  -مورد) 1
  كارآزمايي باليني ) 4    گروهي  هم) 3

  چند درصد است؟ ) از راست به چپ(هاي جدول زير حساسيت و ارزش اخباري مثبت آزمون به ترتيب  براساس داده .50
  نتيجه آزمون  بيماري دارد ي نداردبيمار

 مثبت 130 870
 منفي 70 9830

  

1 (65 ،13  2 (35 ،87   3 (35 ،13  4 (65 ،87  
  ي كوهورت كدام است؟  اي بر مطالعه مزيت مطالعه مداخله .51

  كنترل بهتر خطاي تصادفي ) 2  ها  ه كنترل مناسب مخدوش كنند) 1
  دارا بودن گروه كنترل ) 4  نگر بودن فرآيند جمع آوري اطالعات  آينده) 3

  :متغير پيامد يك متغير .52
  . وابسته است) 2    مستقل است ) 1
  نه وابسته است نه مستقل ) 4  . هم وابسته و هم مستقل است) 3

  در ايران باالترين بار بيماري متعلق به كدام است؟  .53
  هاي قلبي عروقي  بيماري) 2    سرطان ) 1
  اعتياد ) 4    سوانح و حوادث ) 3

سيلين براي جامعه و  شود، درمان گلو درد چركي با پني درمان صحيح گلو درد چركي منجر به روماتيسم قلبي ميعدم  .54
  شود؟  گيري محسوب مي شخص بيمار به ترتيب چه نوع پيش

  اوليه و ثانويه ) 2    اوليه و ثالثيه ) 1
  اوليه و ثالثيه ) 4    ثانويه و ثالثيه ) 3

قرار گرفتنـد نـوع     فرد سالم از نظر رخداد نارسايي كليوي مورد مقايسه 500به ديابت با  بيمار مبتال 500اي  در مطالعه .55
  مطالعه كدام است؟ 

  شاهدي  -مورد) 2    كوهورت ) 1
  مقطعي ) 4    كارآزمايي باليني ) 3
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لد هر نوزاد ناهنجار هزار مادر باردار از نظر تولد نوزاد مبتال به ناهنجاري مادرزادي پيگيري شدند، با تو 10اي  در مطالعه .56
يك نوزاد سالم از مادران با سن بارداري مشابه انتخاب و سطح سرمي اسيد فوليك مادران دو گروه از بانك سرمي ذخيره 

  اين مطالعه كدام نوع است؟ . شده مربوط به ابتداي مطالعه مورد مقايسه قرار گرفت
1 (prospective cohort     2 (historical cohort   
3 (nested case control     4 (cross-sectional study   

  تري دارد؟  هاي زير ارتباط كم يك از گزينه طول دوره كمون يك بيماري با كدام .57
  محل ورود عامل عفونت ) 2  منبع يا مخزن عامل عفونت ) 1
  زمان الزم براي تكثير عامل عفونت ) 4  عامل عفونت وارد شده به بدن ) 3

در هزار است به  14و  16سال به ترتيب  5ف كنندگان و غيرمصرف كنندگان سيگار در طي خطر سكته مغزي در مصر .58
  اين ترتيب چند درصد از موارد بروز سكته مغزي در مصرف كنندگان سيگار قابل انتساب به سيگار است؟ 

1 (12  2 (25  3 (30  4 (75  
حجـم  . ن و با متدولوژي يكسان انجام شده اسـت زما اي، دو مطالعه به طور هم براي تعيين شيوع يك بيماري در منطقه .59

  : براساس اطالعات فوق تمام موارد زير صحيح است به استثناء. است 500و  200ي اول و دوم به ترتيب  نمونه در مطالعه
  . تر است حدود اطمينان شيوع در مطالعه دوم باريك) 1
  . تر است ي اول بيش خطاي تصادفي در مطالعه) 2
  . تر است ي اول بيش اتيك در مطالعهخطاي سيستم) 3
  . تر است ي دوم كم خطاي معيار شيوع در مطالعه) 4

ي عليتي بين مصرف سيگار و سرطان ريه اولين گام تعيين كدام  در توالي مطالعات اپيدميولوژي براي نشان دادن رابطه .60
  باشد؟  مورد مي

  ارتباط صحيح زماني ) 2    ارتباط آماري ) 1
  ثبات رابطه ) 4    ژيكي توجيه بيولو) 3

به ها باشد  در تعيين حجم نمونه كارآزمايي) به جاي دو طرفه(تواند دليل استفاده از آزمون يك طرفه  همه موارد زير مي .61
   :استثناء

  افزايش توان مطالعه جهت كشف رابطه موجود ) 1
  محدوديت در تعداد بيماران موجود براي مطالعه ) 2
  هبود اثر درماني داروي جديد تمايل محقق به بررسي ب) 3
  كشندگي صد در صد بيماري تحت مطالعه ) 4

ORي بين مواجه و پيامد رابطه معني دار با در مطالعه .62 هاي زيـر در مـورد    به دست آمده است كدام يك از گزينه =4
  تواند صحيح باشد؟  ي اطمينان اين برآورد مي فاصله

1 (8/3-6/1    2 (6/3-5/1  
3 (2/10-4

3     4 (7/5-8/2  
گيري  ي قلبي تشخيص زودرس و درمان مناسب افراد مبتال به پرفشاري خون در كدام سطح پيش گيري از سكته در پيش .63

  گيرد؟  قرار مي
  سوم ) 4  دوم ) 3  اول ) 2  مقدماتي ) 1
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دهد نسبت شانس براي چاقي  با بيماري آلزايمر را نشان مي ي چاقي هاي فرضي مربوط به بررسي رابطه جدول زير داده .64
  : برابر است با) از راست به چپ(متوسط و شديد به تريتب 

  آلزايمر
      خير   بلي 
 وضعيت چاقي  خير 400 500
   متوسط  300 750
    شديد  200 800

  2/3و  2) 2    2و  3/0) 1
  3/0و  5/0) 4    2/3و  5/0) 3

  گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟  .65
  . نهايت است همواره بين صفر تا مثبت بي (odds)شانس ) 1
  . نهايت است همواره بين صفر تا مثبت بي (Risk)خطر ) 2
  . نهايت است همواره بين يك تا مثبت بي (Relative Risk)خطر نسبي ) 3
  . نهايت است بي نهايت تا مثبت همواره بين منفي بي (Odds Ratio)نسبت شانس ) 4

و نسـبت   4ابتال به نابينايي در افراد ديابتي نسبت به افراد سـالم   (Risk Ratio)اي ذكر شده كه خطر نسبي  در مقاله .66
هـاي بـه    هاي محاسبه شده، آيا يافتـه  باشند با توجه به ماهيت شاخص مي 3براي همين رابطه  (Odds Ratio)شانس 

  باشد؟  دست آمده صحيح مي 
  . بستگي به شيوع بيماري دارد) 2    بلي ) 1
  . توان قضاوت كرد نمي) 4    خير ) 3

مناسـب  هـاي زيـر    يك از كنتـرل  شاهدي براي بررسي رابطه اختالل ژنتيكي با يك بيماري كدام -در يك مطالعه مورد .67
   نيست؟

  ها  كنترل از همسايه) 2    كنترل بيمارستاني ) 1
  ه كنترل از خانواد) 4    كنترل از دوستان ) 3

  در برآورد شيوع يك بيماري كدام است؟   يك مطالعه (precision)بهترين روش براي نشان دادن دقت .68
   (P-value)گزارش كردن مقدار پي ) 2  گزارش كردن فاصله اطمينان ) 1
  اي بيماري  نشان دادن شيوع نقطه) 4  گزارش كردن حجم نمونه ) 3

ميليون نفر  20داشته باشيم و تعداد زنان در سنين باروري حدود مرگ مادر در كشور  300اگر در طي يك سال حدود  .69
  قدر است؟  ميليوني ايران ميزان مرگ مادران چه 70باشد، در كشور 

  هزار نفر  10در  150) 2    در يك صدهزار نفر  15) 1
  توان محاسبه كرد نمي) 4  هزار نفر  10در  43حدود ) 3

  تري دارد؟  ز موارد زير كاربرد كميك ا ها كدام آگهي بيماري براي بيان پيش .70
  ساله  5ميزان بقاي ) 2    ميزان كشندگي ) 1
  ميانگين زمان بقا ) 4    ميزان بقاي نسبي ) 3

بيمـار   1000يك بررسي مقطعي براي تعيين شيوع اسكيزوفرني در شهري با دو ميليون نفر جمعيت صـورت گرفـت و    .71
هزار نفر جمعيت باشد مـوارد جديـد    100در  5زوفرني در اين شهر اسكيزوفرني تخمين زده شد اگر بروز ساليانه اسكي

  دهد؟  چند درصد از بيماران موجود را تشكيل مي
1 (5  2 (10  3 (15  4 (20  
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باشد، ميزان مرگ در اين جامعه چند بار بـيش از حـد انتظـار     250اي  جامعه (SMR)اگر ميزان مرگ استاندارد شده  .72
  است؟ 

1 (250  2 (150  3 (5/2  4(5/1   
اي ذكر گرديد كه ميزان مرگ از سكته قلبي در درمانگاه سرپايي الف دو برابر درمانگاه سرپايي ب  در يك گزارش رسانه .73

  : به استثناءسال بوده است همه موارد زير در بيان اين اختالف صحيح است  5در طي 
  هاي درماني  نوع مداخله) 2  نوع بيماران مراجعه كننده ) 1
  كيفيت ارائه خدمات درماني ) 4  ان مراجعه كننده تعداد بيمار) 3

مند است كه رابطه احتمالي زندگي در ايستگاه فضايي را براي مدت شش ماه با تراكم استخواني ارزيابي  پژوهشگري عالقه .74
  كند بهترين طراحي مطالعه براي ارزيابي رابطه احتمالي كدام است؟ 

  نگر  كوهورت آينده) 2    اكولوژيك ) 1
  كارآزمايي باليني تصادفي شده ) 4    شاهدي  -ردمو) 3

  شاهدي به كارآزمايي باليني تصادفي شده است؟  -مزيت انجام مطالعه مورد .75
  . تر است هاي نادر مناسب شاهدي براي مطالعه ارتباط بيماري -مطالعه مورد) 1
  . دهد تر رخ مي شاهدي كم -تورش اطالعات در مطالعه مورد) 2
  . تر است شاهدي بيش -يوع بيماري در مطالعه موردامكان محاسبه ش) 3
  . شاهدي ارزيابي كرد -توان در مطالعه مورد تري را مي پيامدهاي بيش) 4

  اقتصاد بهداشت 
  شود؟  يك از كاالهاي زير كاالي غيررقابتي محسوب نمي كدام .76

  آب دريا ) 2    دفاع ملي ) 1
  نان ) 4    بهداشت و سالمت ) 3

77. Adverse selection شود منجر مي............... است و به ............... اي مرتبط با سألهم .  
  بيمه اختياري، پوشش ناقص ريسك ) 2  بيمه اجباري، پوشش ناقص ريسك ) 1
  بيمه اختياري، خطر رفتاري ) 4  بيمه اجباري، خطر رفتاري ) 3

  شود؟  ناميده مي............... پرداخت كندها توسط بيمه،  مبلغ ثابتي كه بيمار بايد قبل از تأمين مالي هزينه .78
  فرانشيز ) 2    ي بيمه  سرانه) 1
  پرداخت غيررسمي ) 4    پرداخت  پيش) 3

 50ي كل اين خدمات براي  ريال و هزينه 78/1نفر از يك جمعيت معادل  49اگر كل متوسط هزينه براي واكسيناسيون  .79
قدر  ي نهايي آن در كل جمعيت به ترتيب چه نفر و هزينه 49سيون ريال باشد، هزينه ميانگين واكسينا 1222نفر معادل 

  خواهد بود؟ 
  22و  22) 2     44و  22) 1
   44و  44) 4     22و  44) 3

  . منظور شوند............... در ............... اي به اتفاق  دهد كه كاالي سرمايه امكان مي............... فرآيند  .80
  هاي ساالنه  ي جاري، بودجهها ساالنه كردن، هزينه) 1
  هاي ساالنه  تنزيل سرمايه، هزينه اجباري، بودجه) 2
  گذاري  تحليل هزينه منفعت، كاالهاي مصرفي، سرمايه) 3
  هاي ثابت، بودجه ساالنه  محاسبه بهره مركب، هزينه) 4



  
  
 ) 3(گزينه  .1

هـاي فرآينـدي    هايي تاكيد دارند كه علت رفتـار هسـتند، تئـوري    هاي محتوايي انگيزش اساساً بر نيازها و انگيزش تئوري
  . شود شود، ابقاء و يا متوقف مي گيرد، هدايت مي دهد كه رفتار چگونه قوت مي انگيزش به اين سوال پاسخ مي

  ) 402فحه سازمان و مديريت از تئوري تا عمل ص(  
 ) 1(گزينه  .2

گيـري در تصـميمات    هـا و فنـون تصـميم    شـيوه . باشـد  ريـزي نشـده مـي    ريزي شده و برنامه انواع تصميمات شامل برنامه
هاي  روش: امور روزمره اداري شامل -2. عادات -1: كه سنتي شامل. باشد ريزي شده به دو طريق سنتي و جديد مي برنامه

هـاي فرعـي و مجـاري اطالعـات مشـخص و       انتظارات عمومي، نظام هدف: ازماني شاملساخت س -3. استاندارد عملياتي
پـردازش   -2. ها، نمايش كامپيوتري  تحليل رياضي، مدل: پژوهش عمليات، شامل -1: گيري به طريق جديد شامل تصميم

  . ها داده
  )177سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  

 ) 1(گزينه  .3

هـا براسـاس    ايـن برنامـه  . شوند هاي فرعي تقسيم مي ها و طرح هاي سازمان به برنامه ناي صفر، برنامهبندي بر مب در بودجه
  . شود ها تعيين مي بندي شده و اولويت آن ديگري، درجه  ها، فوايد و هر نوع نتيجه ها، هزينه هدف

  ) 494سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
 ) 4(گزينه  .4

شود، تفـويض اختيـار، بيشـتر     گيري به ديگران اطالق مي تمركز به طور كلي به اعطاي حق تصميم تفويض اختيار و عدم
تـر   تـر و سـريع   در تفويض اختيار معموالً امكان پس گرفتن اختيـار آسـان  . جنبه فردي و عدم تمركز جنبه سازماني دارد

اشته باشد، لغو يـا تعـديل اختيـارات اعطـاء     است، لكن در عدم تمركز به اين سبب كه ممكن است ماهيتاً جنبه قانوني د
   .پذير نخواهد بود  شده به سهولت انجام

  )308سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  

 پاسخنامه 
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 ) 3(گزينه  .5

عـدم  . شـوند  انواع عدم تمركز به سه دسته كلي عدم تمركز اقتصادي، عدم تمركز اداري و عدم تمركز سياسي تقسيم مي
عـدم تمركـز اداري    -3. اي ريـزي اقتصـادي منطقـه    عدم تمركز برنامه -2. عدم تمركز صنعتي -1: تمركز اقتصادي شامل

تخصصي و عدم تمركز سياسـي   -عدم تمركز فني -3. عدم تمركز جغرافيايي -2). سازماني(عدم تمركز داخلي -1: شامل
ابراين هشت نوع عـدم تمركـز در   اشتراك مساعي مردم بن -3. دموكراسي صنعتي -2. گذاري عدم تمركز قانون -1: شامل

عـدم تمركـز اشـتراك مسـاعي مـردم عبـارت از اشـتراك مسـاعي مـردم در          . قالب سه دسته كلي قابل تقسـيم هسـتند  
  . اي هاي مربوط به امور محلي يا منطقه گيري تصميم

  )313سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
 ) 2(گزينه  .6

روبرو هستند كه چه ترتيبي را براي انجام كارها از نظر توالي و تسلسل بايـد رعايـت   كاري با اين مسئله  موسسات مقاطعه
  .كننده تا ضمن نداشتن تاخير در انجام كارها بتوانند حداكثر استفاده را از كليه امكانات موجودي به عمل آورند

  ) 618سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
 ) 4(گزينه  .7

توان برخي از انواع مساله  ريزي به روش رياضي است مي هاي برنامه ي خطي كه شامل طبقه وسيعي از تكنيكريز  از طريق برنامه
ها تعداد  توان براي حل مسايلي استفاده كرد كه در آن ريزي خطي مي به طور كلي، از برنامه. تخصيص را به بهترين وجه حل كرد

  . اي از شرايط محدود كننده نيز در مساله مطرح باشد جود داشته و مجموعهزيادي متغير كه بر يكديگر تأثير متقابل دارند، و
  )600سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  

 ) 2(گزينه  .8

  .هاي هستند براي حل مسايل مربوط به تعيين حد مطلوب مقدار اطالعات هاي كاوش، مدل مدل
  )619سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  

 ) 2(گزينه  .9

ها سيستم كنترل موجودي خود را  ژاپني. دهد ترين امور كنترل توليد را تشكيل مي عمل كنترل موجودي يكي از حساس
آل، وضعيتي است كـه موجـودي صـفر     در يك كارخانه ژاپني وضعيت ايده. اند نام نهاده (JIT)» درست به موقع«سيستم 

  . اي نداشته باشد باشد و توليد، ذخيره
  ) 608مديريت از تئوري تا عمل صفحه سازمان و (  

 ) 4(گزينه  .10

  .باشد شود كنترل ذهني مي هايي كه در سازمان موجب برخورد گروهي در خود سازمان مي يكي از كنترل
 ) 3(گزينه  .11

بايد دانست كه كارايي زماني مفهـوم دارد كـه بتـوان بـا مقـدار      . كارايي عبارت است از نسبت بازده به منابع مصرف شده
دادها را بدست آورد، يا اين كه حد مشخصي از توليد با مقـداري كمتـري از    دادها، ميزان بيشتري از برون ي از درونمعين

  .منابع، عايد سازمان شود
  ) 468سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  

 ) 1(گزينه  .12

. بالنچـارد ارائـه شـده اسـت     نـث هرسـي و ك  است كه توسط پال (LCT)هاي رهبري، تئوري سيكل زندگي  يكي از تئوري
هرسي و بالنچارد در نظريه سيكل زندگي كه در واقع يك مدل مشروط رهبري است، عامل رشد روانـي زيردسـتان را نيـز وارد    

  .ستا يكي از نقاط قوت تئوري مزبور، تشخيص توانايي و انگيزش زيردستان با توجه به ميزان رشد يافتگي آنها. اند كرده
  ) 454يريت از تئوري تا عمل صفحه سازمان و مد(  
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 ) 1(گزينه  .13

اليكـرت بـه عنـوان    . باشـد  هاي مـديريت مـي   هاي رهبري كه توسط اليكرت مورد بررسي و ارائه شد سبك يكي از تئوري
دستورالعملي براي تحقيق و به منظور روشن كردن مفاهيمي كه به كار برده است چهار نوع سيستم مديريت را پيشـنهاد  

نام دارد اين روش منطبق بـا رهبـري بـا سـبك     » استثماري -استبدادي«اين نوع مديريت، مديريت  -1يستم س. كند مي
ايـن نـوع    -3سيسـتم  . ناميـده شـده اسـت   » استبدادي خيرخواهانـه «اين سيستم مديريت،  -2سيستم . است Xتئوري 

سيسـتم  . نامـد  مـي » ريت مشـاركتي مـدي «اليكرت ايـن سيسـتم را    -4سيستم . نام دارد» اي مديريت مشاوره«مديريت، 
  .گريگور تطابق دارد مك Yمديريت مشاركتي با مفروضات مديريت تئوري 

  )436سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
 ) 3(گزينه  .14

  :شود مدل ادغام شده رهبري متغيرهاي ذيل را شامل مي
  .شناخت انگيزش -4. ي فرديها درك ويژگي -3. هاي گروه ويژگي -2. آگاهي رهبر از روش خودش -1

  ) 455سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
 ) 3(گزينه  .15

  : هايي كه به بهبود ارتباطات سازماني كمك خواهد كرد شامل فنون و روش
 -6 .به كار بردن زبان ساده -5. تشويق به اعتماد متقابل -4. تكرار -3. استفاده از بازخورد -2. تنظيم جريان اطالعات -1

  .هاي ذكر شده تصميم به گوش دادن است ها و دستورالعمل تر از فهرست مهم: شونده خوبي بودن
 ) 3(گزينه  .16

توانـد بـه    يك مثال از اينكه نظريه انتظار چگونه مـي . ترين تبيين درباره انگيزش مربوط به نظريه انتظار است امروزه قابل فهم
دهند كه به آنها بگويد در طـول دوره از آنهـا چـه انتظـاري      ستادي را ترجيح ميتر دانشجويان، ا اجرا درآيد اين است كه بيش

  . شود هايشان چگونه خواهد بود، چه موقع از آنان امتحان گرفته مي خواهند بدانند كه تكاليف و آزمون آنها مي. دارد
  ) 323مباني مديريت صفحه (  

 ) 3(گزينه  .17
  : اند از عبارتاي از موانع برقراري ارتباطات مطلوب  پاره

شـود كـه در درجـه     پارازيت به هر عامل خارجي اطـالق مـي  : موانع مربوط به پارازيت - 2. ريزي در ارتباطات فقدان برنامه - 1
مجـاري  ) ب. زمان نامناسب) الف: اند از تواند تحت عنوان پارازيت برشمرد عبارت عواملي را كه مي. تأثير ارتباطات دخالت كند

ساخت سازماني بايد به گونه اي : ساخت سازماني) هـ. هاي فيزيكي مزاحمت) د. عات غيركافي و يا نامناسباطال) ج. نامناسب
اگـر  . باشد كه در آن سلسله مراتب و مجاري ارتباطات به وضوح تعيين شده و اختيار متناسب با مسئوليت دقيقاً معلوم باشـد 

نظمي و تأخير  ستي در مسير آنها وجود داشته باشد در امر مراودات بيب مجاري ارتباطات به وضوح معلوم نباشند يا گروه و بن
  اعتبار فرستنده - 5. موانع ادراكي - 4. موانع مربوط به معاني كلمات و عبارت - 3. شود و دشواري ايجاد مي

  )361سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
 ) 3(گزينه  .18

هايي در جهـت عمـل    كنند معموالً گرايش ها اتكاء مي اندار كردن رسمي فعاليتهايي كه به هماهنگي از طريق است در سازمان
هايي ممكن است برخي از كاركنـان بـه ايـن     در چنين سازمان. آيد و غير قابل انعطاف پديد مي» بوروكراتيك«كردن به شيوه 

نسـبت بـه كـار    هند، احساس تنفر خشك ادراري تطبق دهاي مكانيكي و مقررات  سبب كه مجبورند رفتار خودشان را با نظام
  . العمل منفي از خود نشان دهند هاي خشك و تشريفاتي عكس و در مقابل اين گونه روش. پيدا كنند

  )330سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
 ) 4(گزينه  .19

هـاي تخصصـي،    گـذاري  ايهاين نوع تقسيم كار، استفاده از سرم. سازماندهي بر حسب نوع محصول داراي محاسن گوناگون است
  . آورد همنچنين زمينه توسعه، گسترش و تنوع محصوالت و كاالها را فراهم مي. سازد  ها و دانش را ميسر مي تسهيالت، مهارت

  ) 227سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  
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 ) 4(گزينه  .20

  . ، همبستگي، تكامل و فروپاشيگيري، درگيري شكل: اند از مرحله است كه عبارت 5مراحل توسعه تيم شامل 
گيري مقدار  زيادي عدم قطعيت در مورد اهداف گروه، ساختار و رهبري وجود دارد اين مرحله  در مرحله اول يعني شكل

مرحله دوم، درگيري، مرحله برخـورد  . شود كه اعضا به اين تفكر رسيده باشند كه جزئي از تيم هستند هنگامي كامل مي
. گذارنـد  ر مرحله سوم، روابط نزديك بين اعضا توسعه يافته و اعضا همبستگي خود را به نمايش ميد. درون گروهي است

اي از انتظارات همگون  شود كه ساختار تيم كامل شده و اعضا مجموعه هنگامي كامل مي) انسجام(اين مرحله، همبستگي 
اي و از سـوي   ارم، تكامـل، سـاختار تمامـاً وظيفـه    مرحله چه. شود دارا هستند را از آنچه كه رفتار مناسب كاري گفته مي

اعضاي تيم پذيرفته شده است، توان اعضا از شدن به دانستن تحول يافته و در انجام وظايف ضروري يكديگر را همراهـي  
  . و در مرحله آخر، تيم آماده انحالل است. كنند مي

  ) 297مباني مديريت صفحه (  
 ) 2(گزينه  .21

  . ها را مورد حمايت قرار دهند ها، مديران بايد با مشاوره، راهنمايي و آموزش اين تيم ل شدن تيمبراي جلوگيري از غيرفعا
  ) 310مباني مديريت صفحه (  

 ) 3(گزينه  .22

اخراج، بيكاري، عدم انتصاب، انتقال، كاهش كار هفتگي، بازنشستگي پيش از موعـد و  : اند از هاي تعديل نيرو عبارت گزينه
  : هاي تعديل نيرو به شرح زير است ف گزينهتعاري. مشاغل مشترك

  .پاياني غيرداوطلبانه و دائمي: اخراج
  .پاياني غيرداوطلبانه و موقت: بيكاري

  .اند هاي خالي كه در اثر استعفا يا بازنشستگي پديد آمده پر نكردن پست: عدم انتصاب
  انتقال كاركنان به طور جانبي يا نزولي : انتقال

وقـت بـراي كاركنـان     ات كار كمتر در طول هفته، مشاغل مشترك، يا اجراي كار بـر مبنـاي پـاره   ساع: كاهش كار هفتگي
تر يا ارشد براي بازنشستگي قبل از فـرا رسـيدن زمـان مقـرر      ايجاد انگيزه براي كاركنان مسن: بازنشستگي پيش از موعد

  .مام وقت شريك باشندوقت كه در يك پست ت داشتن نوعا دو كارمند پاره: مشاغل مشترك. بازنشستگي
  ) 220مباني مديريت صفحه (  

 ) 3(گزينه  .23

  :گيرند، كه به شرح زير مي باشد برها را براي قضاوت كردن در مورد ديگران به كار مي مديران شماري از ميان
عالئق، تجربه و  ها به اين پاره. كنند كنند را بر هم سوار مي هايي از آنچه مشاهده مي مردم قطعاتي ويژه و پاره: گزينشگري

  .نگرشي آنها بستگي دارد
  . كنند ديگران مانند آنها هستند مردم تصور مي: شباهت فرضي
. نشـينند  مردم در مورد ديگران بر مبناي تصورشان از گروهي كه ديگران به آن تعلق دارند به قضاوت مي: اي تصور كليشه

هايي  تر مولد هستند نمونه تر كم منتقل شوند و كارگران مسن هايي مانند بيشتر زنان دوست ندارند به خاطر ترفيع قضاوت
  .اي هستند از تصور كليشه

  .گيرند مردم تحت تأثير يك ويژگي منحصر به فرد ديگران قرار مي: اي تأثير هاله
كـه   اي رفتار مي كنند اي خاص است و در عوض، ديگران به شيوه تلقي مردم نسبت به ديگران به شيوه: پيشگويي دلخواه

  . همسان ادراك مردم باشد
  ) 281مباني مديريت صفحه (  
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 ) 4(گزينه  .24

نـوع اول را كنتـرل   . آن و يا پس از اتمام كار اعمـال كنـد   جامتواند كنترل خود را قبل از شروع فعاليت يا در زمان ان مدير مي
از  - نگـر  كنتـرل آينـده   - ترين نوع كنترل بمطلو. ناميم نگر، نوع دوم را كنترل سكاني و نوع سوم را كنترل بازخوردي مي آينده

گيرد كـه فعاليـت در حـال انجـام اسـت،       كنترل سكاني هنگامي صورت مي. كند بيني شده جلوگيري مي بروز مشكالت پيش
  .ترين نوع كنترل، نوع بازخوردي آن است معروف. ترين نوع كنترل سكاني، نظارت مستقيم است معروف

  )410مباني مديريت صفحه (  
 ) 2(نه گزي .25

اي است، اين نوع سازماندهي نيز با تركيب سازماني سنتي شكل  هاي سازماندهي، سازمان ماتريسي يا شبكه يكي از روش
اگرچه سازمان ماتريسي در واقع تركيبي از سازمان بر حسب پروژه و سازمان بر حسب وظيفه يا تخصص است .  مي گيرد

شود و اصل سلسله مراتب و وحدت فرمانـدهي آشـكارا    هي ناديده گرفته مياما اصول سازماني سنتي در اين نوع سازماند
همچنـين وفـاداري بـه شـركت و     . شود به عالوه مفهوم ماتريسي با ترتيبات معمولي صف و ستاد مطابقت ندارد نقض مي

  .دهد همنوايي با سازمان را كاهش مي
  ) 236سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  

 ) 1(گزينه  .26
در مرحلـه  . هـاي گروهـي اجتمـاعي اسـت     ها، هنجارها و نگرش پذيري به معناي همسازي و همنوايي فرد با ارزش امعهج

  .شود رويارويي بر حسب عصيانگر به شخص داده مي
 ) 3(گزينه  .27

براي انجام كار اعمال  مديران بايد با توجه به وضعيت و موقعيتي كه با آن روبرو هستند يعني كاري كه بايد انجام شود، روشي كه بايد
اي كه در سازمان بايد به كـار   ها را به عهده بگيرند و همچنين شخصيت آنان، تكنولوژي ويژه كرد، افرادي كه بايد وظايف و مسئوليت

  . برده شود، نحوه ارائه خدمت و ساير عوامل محيطي داخلي و خارجي بهترين راه را براي سازماندهي انتخاب كند
  )239يريت از تئوري تا عمل صفحه سازمان و مد(  

 ) 4(گزينه  .28
  : هاي زير باشد مشي مناسب بايد داراي ويژگي يك خط

بايد در عين ثابـت بـودن بـه حـد      -3. ترجيحا به صورت مكتوب و مدون بيان شود -2. كامالً روشن و قابل فهم باشد -1
هـا و مقاصـد كلـي     بايد با هـدف  -5. رخوردار باشدمشي بايد از جامعيت كافي ب خط -4. كافي قابليت انعطاف داشته باشد

 -6. موسسه هماهنگ و مرتبط باشد و هماهنگي الزم را با شرايط اقتصادي و اجتماعي حـاكم بـر سـازمان داشـته باشـد     
مشي مناسب نه تنها رهنمودي كلي براي انجام امور است  يك خط -7. هاي متعدد را هماهنگ كند مشي بايد فعاليت خط

هـاي انجـام كـار تعيـين      دهد و چارچوبي را براي انتخـاب روش  بطي را براي اقدامات جاري و آينده به دست ميبلكه ضوا
مشي مناسـب بايـد سـيماي     يك خط -9. مشي بايد بر مبناي واقعيات و اصول شناخته شده تعيين شود خط -8. كند مي

  .مطلوبي از موسسه به وجود آورد
  ) 166مل صفحه سازمان و مديريت از تئوري تا ع(  

 ) 4(گزينه  .29

  : پنج سبك شاخص در نظريه شبكه مديريت وجود دارد كه عبارت از
  .دارند در اين روش مديران حداقل توجه را به توليد و حداقل توجه را به كاركنان مبذول مي): 1- 1(خاصيت  مديريت بي

شود و منجر به روابط مبتني بر احترام  طوف ميحداكثر توجه به توليد و حداكثر توجه به افراد مع): 9-9(مديريت گروهي 
  .شود و اعتماد متقابل مي
در اين شيوه مديريت، مديران حداقل توجه را به توليد و حداكثر توجه را به كاركنـان دارنـد و   ): 1-9(مديريت باشگاهي 

آورد كـه در آن   وجـود مـي  چنان محيطي بـه   بخش، آن توجه انديشمندانه به نياز افراد در خصوص برقراري روابط رضايت
  . يابد شيوة كار دلپذير و دوستانه رواج مي



  
 

 24  پاسخنامه 

  .دارند مديران حداقل توجه را به كاركنان و حداكثر توجه را به توليد معطوف مي): 9-1(مديريت وظيفه مدار 
و حفظ روحيه افراد الزامات انجام كار  در اين سبك امكان بازدهي كافي از طريق ايجاد توازن بين): 5-5(رو  مديريت ميانه

  .شود در يك سطح رضايت بخش ميسر مي
  )440سازمان و مديريت از تئوري تا عمل صفحه (  

 ) 4(گزينه  .30

در وابسـتگي منـافعي   . نفسي، وابستگي، قدرت و تأمين هدف امنيت، مقام، عزت: ها عبارت از داليل پيوستن افراد به گروه
  .باشد رد با تعامل اجتماعي ميشود برآوردن نيازهاي اجتماعي ف كه دريافت مي

  ) 287مباني مديريت صفحه (  

  هاي آماري روش
 ) 1(گزينه  .31

360×  
x

360 72×  =
x 

  كل افراد 450
 

  x
72 450 90360

×= = 

 ) 4(گزينه  .32

  s s 2= sاف معيارانحر   npq2 =   واريانس  
  q p1= − 

  S / / S , S2 2100 0 2 0 8 16 16 4= × ×  = = = 

 ) 1(گزينه  .33

  . دو پيشامد مستقل باشند B , Aهرگاه 

  

( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

P A B P A P B P A B

P A /

P A B P A P B / / P B P B /

P A B / / / /

0 3
0 06 0 3 0 2

0 2 0 3 0 06 0 44

= + −

=

= ×  = ×  =

= + − =

 





 

 ) 1(گزينه  .34

 ) 3(گزينه  .35
خواهـد بـود و در صـورتي كـه      Bگتر از واريـانس جامعـه   بزر A، مثبت باشد واريانس جامعه Aاگر انحراف معيار جامعه 

باشـد امـا    Bكمتـر از انحرافـات معيـار جامعـه      A، منفي باشد ممكن است انحراف معيار جامعـه  Aانحراف معيار جامعه 
  .خواهد بود Bواريانس آن بزرگتر از جامعه 

 ) 2(گزينه  .36

  

( )
( ) ( ) ( )
( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

P A /

P A B P A P B / / /

P B /

P A B / / / /

P A B P A P B P A B / /

0 2
0 2 0 1 0 02

0 1
1 0 2 0 1 0 02 0 28

1 0 28 0 72

=

= = × =

=

− = + − =

= + − = − =
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 ) 4(گزينه  .37

  .دو پيشامدي هستند كه هيچ اشتراكي با هم ندارند= اردو پيشامد ناسازگ
  ( ) ( ) ( )P A B P Q P A B 0=  =  

 ) 4(گزينه  .38

  ( ) ( )
( )

( ) ( )P A B P A B
P A / B / P A B /

P B /
0 2 0 10 5=  =  =

 
 

 ) 1(گزينه  .39

هـاي دو جامعـه از    زماني كه واريانس دو جامعه معلوم و توزيع متغير در دو جامعه نرمال باشـد جهـت مقايسـه ميـانگين    
  .مكني استفاده مي Zآزمون 

 ) 3(گزينه  .40

  .افتد كه فرض صفر را در صورتي كه درست است رد كنيم خطاي نوع اول زماني اتفاق مي
 ) 2(گزينه  .41

  ( ) ( ) ( )
( ) ( )

P Z P Z P Z

P Z / / /

1 1 1 1
1 1 0 34 0 34 0 68

≤ − ≤ − = − ≤ ≤

− ≤ ≤ = − − =
 

 ) 1(گزينه  .42

  X M
Z

S

44 40 22
− −=  = 

 ) 4(گزينه  .43

توزيع پواسون   
x

P(X M)e
x

−λ λ−  

 

S X np2 = = = λ ر توزيع پواسون د   

2λيعني. كند بيمار به اورژانس مراجعه مي 2بيمار به اورژانس مراجعه كند، پس در هر نيم ساعت  4اگر در هر ساعت  =  

  p(x ) e e2 220 0
− −= = =


   

 ) 3(گزينه  .44

  1 1 1 1
2 2 2 8× × = 

 ) 3(گزينه  .45

  
pq

n

p z
1 2

 α−   
 

± 

  / / / / / /
/ / / /

/ / /
0 2 0 8 0 4 0 2 0 08 0 280 2 2 0 2 2 0 2 0 08 0 2 0 08 0 12100 10

× + =±  ±  ±   − =
 

 با

 با
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  هاي اپيدميولوژي  اصول و روش
 ) 3(گزينه  .46

محور مركزي چرخ انسان ميزبان است كـه هسـته   . دهد مدل چرخ اثر متقابل محيط و انسان را در بروز بيماري نشان مي
اين مدل بر چنـد  . دهد يتشكيل م) زيستي، اجتماعي و فيزيكي(ژنتيكي در مركز آن قرار دارد و اطراف ميزبان را محيط 

  .باشد ها تأكيد دارد و اندازه اجزاي چرخ يكسان نمي عاملي بودن بيماري
 ) 2(گزينه  .47

هـاي از دسـت رفتـه در اثـر      ناميده شده كه عبارت خواهد بـود از سـال   DALYهاي زندگي تطبيق يافته با ناتواني،  سال
اتواني با شدت و مـدت مشـخص شـوده اسـت بنـابراين يـك       هايي از زندگي كه توام با ن هاي زودرس به اضافه سال مرگ

DALY سال از دست رفته زندگي سالم است يك.  
 ) 2(گزينه  .48

بيانگر درصد افرادي است كه در يك مدت معين پس از تشخيص ابتال به بيماري خاص  (CFR)ميزان كشندگي بيماري 
هـاي مـزمن بـه طـور      خص نشـده و در بيمـاري  مشـ  CFRاغلب دوره زمـاني تعيـين   . كنند در اثر همان بيماري فوت مي

  .شود محدودي استفاده مي
 ) 1(گزينه  .49

  .شاهدي بيشتر است -احتمال رخداد خطاي يادآوري در مطالعات مورد
 ) 1(گزينه  .50

  منفي كاذب+ مثبت واقعي  130+70  حساسيت  =  مثبت واقعي  ×100=  130×100=65
 

ي مثبت ارزش اخبار  =  مثبت واقعي  ×100=  130 ×100=13   منفي كاذب+ مثبت واقعي870+130
 

 ) 1(گزينه  .51

اي هستند اما اختالف اساسي اين دو نـوع مطالعـه در    گروهي از نظر شكل طراحي بسيار مشابه مطالعات مداخله مطالعات هم
  .ستاي تحت كنترل پژوهشگر ا در مطالعات مداخله  دار و بدون مواجهه هاي مواجهه اين است كه تعيين گروه

 ) 2(گزينه  .52

  .پيامد يا بيماري يك متغير وابسته است
 ) 3(گزينه  .53

  .ترين بار بيماري در ايران مربوط به سوانح و حوادث است بيش
 ) 2(گزينه  .54

باشد عبارت از اقدامات كه پيش از بروز بيماري با تغييـر   پيشگيري نوع اول كه مربوط به مرحله آمادگي يا پذيرندگي مي
بيمـاري در  زا در شخص مستعد ابتال به بيماري و به منظور جلوگيري از وقوع  يا كاهش عوامل بيماريپذيرندگي و  حالت

ه آن متوقف و عبارت از اقداماتي كه پيشرفت بيماري را در مرحله اولي) ثانويه(پيشگيري نوع دوم . گردد وي انجام مي
يري نوع سوم شامل محدود كردن ميزان ناتواني و كند و پيشگ بروز عوارض در فرد جلوگيري مي يا آهسته نموده و از

انـد و دچـار ضـايعات ناشـي از بيمـاري       انجام نوتواني در افرادي است كه به مرحله پيشرفت بيماري يا ناتواني رسيده
  .اند شده
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 ) 1(گزينه  .55
  .باشد جايي كه پيگيري رخداد نارسايي كليه وجود دارد نوع مطالعه كوهورت مي از آن

 ) 3(گزينه  .56
باشند و موردها  گروه مشخص مي شاهدي بر پايه يك هم -جز مطالعات مورد) النه گزيده(شاهدي تودرتو  -مطالعات مورد

چون در هر زماني كه يـك مـورد بيمـاري    . شوند و شاهدها هم از نظر زماني و هم از نظر طول زمان پيگيري، همسان مي
  .ايجاد شده يك شاهد نيز انتخاب شده است

 ) 1(گزينه  .57
زا، موضـع   كننده، راه ورود به بدن، زمان الزم جهت تجديد نسل عامل بيمـاري  زاي آلوده عواملي چون مقدار عامل بيماري

  . گذارند زا در بدن و حساسيت و استعداد ميزبان بر طول دوره كمون يك بيماري اثر مي استقرار عامل بيماري
 )4(گزينه  .58

  
  ]در گروه مواجهه يافته)بروز(خطر[ درصد خطر قابل انتساب   = ]در گروه مواجهه يافته)بروز(طرخ[-]در گروه مواجهه نيافته)بروز(خطر [

 

  / /

/

0 016 0 004 100 750 016
−= × = 

 ) 3(گزينه  .59
  . بستگي دارد ...آوري اطالعات و  ي جمع باشد و به طراحي و شيوه خطاي سيستماتيك يا تورش در مطالعه، مربوط به حجم نمونه نمي

 ) 1(نه گزي .60
. هـا  تكرارپذيري يافته - 4. پاسخ - رابطه دوز - 3. قدرت ارتباط - 2. رابطه زماني - 1: راهنماي قضاوت در مورد وجود يك ارتباط

  .اختصاصي بودن ارتباط - 9. همخواني با ساير اطالعات - 8. قطع مواجهه - 7. وجود توضيحات ديگر - 6. توجيه بيولوژيكي - 5
 ) 1(گزينه  .61

تر با حجم نمونه، ميزان  باشد و بيش مرتبط نمي) يك طرفه يا دو طرفه بودن(شكل استفاده از نوع آزمون  توان مطالعه به
  .بستگي دارد... بروز بيماري مورد انتظار، خطاي نوع اول و دوم و 

 ) 4(گزينه  .62
ORي اطمينان از  تر بودن كران باالي فاصله به دليل كم) 2(و ) 1(گزينه  ) 4(و ) 3(ي  شوند حال در گزينه رد مي =4

 ORهمواره در يك فاصله اطمينـان كـران بـاال از    . شود نيز رد مي) 3(گزينه  ORتر بودن كران پايين از  با توجه به بيش
و قـرار گـرفتن يـا    H0است براي بررسي معني دار بودن يا نبودن توجـه بـه فرضـيه     ORتر از  تر كم بيشتر و كران بيش

  .نگرفتن آن در فاصله اطمينان ضروري است
 ) 2(گزينه  .63

نمايد لـذا   قلبي به عنوان پيامد مورد نظر جلوگيري مي  شناسايي افراد مبتال به پرفشاري خون و درمان آنها از بروز سكته
  .باشد اين اقدام پيشگيري اوليه مي

 ) 2(گزينه  .64

adنسبت شانس عبارت است از
OR

bc
هاي شانس چاقي متوسط و شديد نسبت به حالتي كـه   براي هر كدام از نسبت =

ي هر يك از حاالت موردنظر تصور كنيد حالت مقابل وجود ندارد و جـدول را   شود براي محاسبه محاسبه مي. وجود ندارد
2   . در نظر بگيريد ×2

 OR
400 750 2300 500

×= =
×

  )چاقي متوسط( 

 OR
400 800 2500 200

×= =
×

  )چاقي شديد( 
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 ) 1(گزينه  .65
. كنـد  بيمار شدن مي باشد و مقداري بين صفر تا يك را اختيـار مـي   (Risk)بروز تجمعي همان احتمال ابتال به بيماري يا خطر 

OR شود نهايت را مي تا مثبت بي باشد و نسبت شانس بين صفر مي - 1و  1خطر نسبي بين . شود گاه منفي نمي هيچ.  
 ) 3(گزينه  .66

  .نسبت شانس هميشه از خطر نسبي بزرگتر است
 ) 4(گزينه  .67

به دسـت   ORها، از همه نظر شبيه موارد هستند ممكن است ارتباط به دست آمده به شدت تضعيف شود و  چون كنترل
ت ژنتيكي، افـرادي بـه عنـوان كنتـرل انتخـاب      ي اختالال معموالً براي مطالعات مورد شاهدي در زمينه. آمده كاهش يابد

  .ي ژنتيكي مشابهي نداشته باشند شوند كه زمينه مي
 ) 1(گزينه  .68

  .ي اطمينان است ي آن همراه با دامنه گيري يك مقدار معلوم، ارائه داري و دقت اندازه ترين راه نشان داده معني بخش آگاهي
 ) 3(گزينه  .69

هفته پس از زايمان به ازاي  6داد مرگ و مير مادران در طول بارداري، زايمان و به تع (MMR)ميزان مرگ و مير مادران 
  .شود صدهزار تولد زنده در طي دوره زمان خاص در يك جمعيت اطالق مي

  

  تعداد كل مواليد زنده   MMR  =  تعداد مرگ مادران به علل بارداري ×100000
 

 ) 4(گزينه  .70
. ميزان بقا مشـاهده شـده   -3. بقا پنج ساله -2. ميزان كشندگي -1: اند از ي عبارتآگهي بيمار پنج روش براي بيان پيش

  ميزان بقا نسبي -5. ميانه زمان بقا -4
 ) 2(گزينه  .71

درصد  10نفر  100نفر هستند را به دست آورد، حال اين  100توان تعداد موارد جديد ساليانه كه  با يك تناسب ساده مي
  .از بيماران موجود هستند

 ) 3(ينه گز .72
آيد و اگـر ايـن نسـبت     نسبت ميرايي استاندارد شده از تقسيم موارد مرگ مشاهده شده به موارد مرگ مورد انتظار به دست مي

دهد كه تعداد موارد مرگ اتفاق افتاده بيشتر از تعداد مرگ مورد انتظار است و بالعكس اگر اين نسبت  باشد نشان مي 100باالي 
  .رود ي است بر اينكه تعداد مرگ اتفاق افتاده كمتر از تعداد مرگي است كه انتظار اتفاق افتاده آن ميباشد دليل 100كمتر از 

 ) 3(گزينه  .73
 ) 2(گزينه  .74

هـاي   در مطالعات كوهورت امكان تعيين رابطه عامل خطر با ساير پيامدها وجود دارد و همچنين امكان بررسـي مواجهـه  
  .قابل انتساب وجود داردنادر و برآورد مستقيم خطر نسبي و خطر 

 ) 1(گزينه  .75
  : اند از مزاياي اجراي يك مطالعه مورد شاهدي عبارت

  .اجراي آن آسان است -1
  .باشد در مقايسه با مطالعه كوهورت سريع و ارزان مي -2
  .هاي نادر بسيار مناسب است براي مطالعه بيماري -3
  .امكان بررسي همزمان اثر چندين مواجهه وجود دارد -4
  : اند از عايب عبارتم
وجود تـورش يـادآوري    -3. گيري ميزان بروز عدم امكان اندازه -2. مشكالت ناشي از انتخاب مناسب افراد گروه شاهد -1

  .در مطالعات مورد شاهدي
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  اقتصاد بهداشت 
 ) 4(گزينه  .76

، آن )كاهـد  ي ديگري نمـي به اين معني كه مصرف آن توسط يك فرد از موجودي آن برا(جايي كه كاال غير رقابتي باشد 
  . اند به عنوان مثال دفاع ملي يا آموزش بهداشت كاالهاي عمومي. وقت آن كاال، كاالي عمومي شناخته مي شود

  ) 64اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه صفحه (  
 ) 2(گزينه  .77

تعريـف انتخـاب   . شـود  منجـر مـي   ي اختياري است و به پوشش ناقص ريسـك  اي مرتبط با بيمه زا مسئله انتخاب خسارت
توانـد بـا اقـداماتي هـم در بعـد       خطر رفتاري يك مشكل عام تامين منابع مالي توسط شخص ثالث است و مي: زا خسارت

  .عرضه و هم در بعد تقاضا كاهش يابد
  )107اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه صفحه (  

 ) 2(گزينه  .78

هـاي   فرانشـيز از كنتـرل  . ها توسط بيمه پرداخت كند فرانشيز نام دارد تامين مالي هزينه مبلغ ثابتي كه بيمار بايد قبل از
: هـاي  شـامل روش ) هـا  ضد انگيـزه (ها  اين كنترل. هاي بيمه براي بيماران است مالي مورد استفاده كمپاني) ها ضد انگيزه(

  .همحدوديت در پرداخت و تشويق عدم استفاد -فرانشيز -)مشترك(بيمه اتكايي 
  )91و  131اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه صفحه (  

 .سوال حذف شده است .79

 ) 1(گزينه  .80

ها در آينده عموماً تنزل يافتـه و بـر دوره عمـر مفيـد  آنهـا       هاي تنزيل براي اقالم سرمايه اي كه هزينه جايگزيني آن نرخ
اي  دهد كاالهاي سـرمايه  شود، امكان مي ه كردن شناخته مياين فرآيند كه به عنوان ساالن. رود تقسيم مي شود به كار مي

  .هاي ساالنه منظور شوند هاي جاري در بودجه به اتفاق هزينه
  )170اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه صفحه (  

 ) 4(گزينه  .81

اسـت ايـن روش بـراي     آل براي سنجش اثربخشي يك مداخلـه  زمينه ايده (RCT)مطالعه آزمايش كلينيكي تصادفي شاهددار 
تخصيص تصادفي بيمـاران   - 2. ها مقايسه درمان و كنترل گروه - 1: كند هاي زير استفاده مي ها از مكانيسم كنترل انواع سوگيري

ارزيابي كننده نتايج، از اين كه بيماران  - 3. هاي فردي بيمار نتيجه كار را تحت تأثير قرار ندهد بين دو گروه به نحوي كه ويژگي
  .دهد ها را تحت تأثير قرار نمي ها از نتايج آن دام گروه قرار دارند آگاهي ندارد و لذا انتظارات آندر ك

  ) 179اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه صفحه (  
 .سوال حذف شده است .82

ورهاي در حال كتاب اقتصاد بهداشت براي كش 235عبارت صحيح سوال در صفحه . باشد ها صحيح نمي كدام از گزينه هيچ
  .باشد توسعه مي

 ) 3(گزينه  .83

گذاري حتي اگر رايگـان   هاي جاري متغير و وسيعي داشته باشند در مواردي، رد سرمايه توانند هزينه ها مي گذاري سرمايه
  . تر است هاي جاري آن غيرقابل تامين باشد مناسب باشد در صورتي كه هزينه

  )237عه صفحه اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توس(  
 ) 4(گزينه  .84

 -1. گـروه اقـدامات زيـر را در بـر گيـرد      5پيشنهاد شده است كه بسته خـدمات كلينيكـي در هـر كشـور بايـد حـداقل       
. sSTDهـاي آميزشـي   كنترل بيمـاري  - TB .4كنترل سلي  - 3. خدمات تنظيم خانواده - 2. هاي مرتبط با حاملگي مراقبت

  .هاي خطرناك دوران كودكي مانند اسهال، عفونت حاد تنفسي، سرخك، ماالريا و سوء تغذيه ز بيماريمراقبت ا - 5
  )236اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه صفحه (  
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