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خوانندگان گرامی:

پاسـخ صحیـح سـؤاالت را بـرای رابـط فصلنامـه بهـورز در دانشـگاه محـل کار خـود (کارشـناس مسـؤول آمـوزش بهـورزی دانشـگاه) ارسـال فرماییـد .از رابطـان
محتـرم دانشـگاه تقاضـا میشـود مشـخصات (نـام ،نـام خانوادگـی ،شـغل ،نـام محـل کار و شـماره تمـاس) پاسـخ دهنـدگان صحیـح را تـا تاریـخ 1395/12/25
بـه نشـانی مرکـز بهداشـت اسـتان خراسـان رضـوی ،دفتـر فصلنامـه بهـورز ارسـال دارنـد ،انشـاءا ...جوایـز ارزنـدهای بـه قیـد قرعـه بـه  5نفـر اهـدا خواهـد شـد.
 .1مهمترین هدف نظام بهداشتی کشور چیست؟
الف .راهاندازی خانههای بهداشت و مرا کز بهداشتی درمانی
د .پیشگیری از وقوع بیماری و ارتقای سطح تندرستی
 .2مهمترین علت افزایش بیماریهای غیروا گیر در جامعه بدلیل کدامیک از موارد زیر است؟
د .مصرف دخانیات
ج .تحرک نا کافی
ب .تغذیه نامناسب
الف .سبک زندگی ناسالم
« .3کمک به نیازمندان -احساس ارزش ،خوشبینی و امید -تأمل در ارزشها» جزو کدام دسته خودمراقبتی قرار میگیرند؟
د .خودمراقبتی روانی/عاطفی
ج .خودمراقبتی معنوی
ب .خودمراقبتی اجتماعی
الف .خودمراقبتی جسمی
 .4موانع ارتباطی در جریان یک ارتباط بهداشتی شامل کدامیک از موارد ذیل است؟
ج .شـکاف اجتماعـی و فرهنگـی بیـن کارکنـان بهداشـتی و
ب .نـدادن پاسـخ مسـتقیم بـه یـک پرسـش
الـف .ارایـه پیامهـای متناقـض
د .همـه مـوارد
مـردم
 .5از عوامل مستعدکننده کودکان در برابر آسیب کدامند؟
ب .میزان مواد الزم برای ایجاد مسمومیت در آنها کمتر از بالغان است
الف .ویژگی فیزیکی کودکان
د .هر سه موارد
ج .پیش بینی نکردن سرعت نزدیک شدن وسایل نقلیه به آنها
 .6میل و اراده یک فرد به انجام کار را چه میگویند؟
د .هیچ کدام
ج .عالقهمندی به کار و فعالیت
ب .انگیزه
الف .تعهد کاری
 .7کودک در سن  2تا  7سالگی چه درکی از مفهوم مرگ دارد؟
د .همه موارد
ج .چیزی شبیه مسافرت
ب .موقتی و قابل برگشت
الف .پدیده گذرا
 .8برای تشخیص نقاط قوت و ضعف یادگیری باید از کدام نوع ارزشیابی آموزشی استفاده کرد؟
د .ارزشیابی تکوینی
ج .ارزشیابی ترا کمی
ب .ارزشیابی تشخیصی
الف .ارزشیابی آغازین
 .9ا گر بخواهیم مردم برای تشخیص مشکالتشان توانمند شوند باید به کدامیک از اهداف شورای روستا توجه کنیم؟
د .شناخت مشکالت مردم
ج .حساسکردن مردم
ب .جلب مشارکت مردم
الف .ایجاد احساس نیاز
 .10در سال  1389چند نفر ایرانی بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادهاند؟
د .هر  24ثانیه  1نفر
ج .هر  24دقیقه  1نفر
ب .هر ساعت  3نفر
الف .هر روز  1نفر
ب .درمان بموقع بیماریها

ج .گزارش دهی بموقع بیماریها

راهنمای درخواست اشترا ک

 .1نشانی خود را کامل ،خوانا و با ذکر کدپستی بنویسید.
 .2هزینه اشترا ک ساالنه(4شماره نشریه) :پست عادی  120.000ریال و پست سفارشی  200.000ریال
 .3هزینه  DVDبانک الکترونیک فصلنامه بهورز(حاوی اطالعات  26سال نشریه) 200.000ریال
 .4وجـه اشـترا ک را بـا مراجعـه بـه یکـیاز شـعبههای بانـک رفاه کارگـران به شـماره حسـاب  2138141748007مشـهد ،بانک رفاه
کارگـران شـعبه بیمارسـتان قائم(عـج) ،کـد شـعبه  950به نام درآمدهای بهداشـتی مرکز بهداشـت اسـتان خراسـان رضـوی «قابل
توجـه دفتـر مجلـه بهـورز» واریـز و اصـل فیـش را همـراه بـا برگـه درخواسـت اشـترا ک بـه نشـانی مشـهد مقـدس ،انتهـای خیابـان
سـناباد ،مرکـز بهداشـت اسـتان خراسـان رضـوی ،دفتـر مجلـه بهـورز بــا کـدپستــی  9185684538و یـــا بــه پسـت الکترونیکـی
 behvarz.mag@mums.ac.irارسـال فرماییـد
دفتر مجله از پذیرفتن هر گونه وجه نقد ،چک بانکی و ...معذور است.
برگه درخواسـت اشترا ک
پست ســــفارشی
پست عادی
شماره اشـــترا ک
تمدید اشترا ک
اشـــترا ک جدید
بـه پیوسـت ،حوالـه بانکـی بـه مبلـغ .................................. .......ریـال ارسـال میشـود .خواهشـمند اسـت فصلنامه بهـورز به مدت
یکسـال بـه آدرس زیر فرسـتاده شـود.
نام و نام خانوادگی ................................................ .:کد ملی(الزامی).......................................................... .:
آدرس......................................................................................................................................... .. .:
کدپستی .......................................................................... .:شــــماره تلــــــفن........................................... .:
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