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ک راهنمای درخواست اشترا

کدپستی بنویسید. کامل، خوانا و با ذکر  1. نشانی خود را 
ک ساالنه)4شماره نشریه(: پست عادی 120000 ریال و پست سفارشی 200000 ریال 2. هزینه اشترا

3. هزینه DVD بانک الکترونیک فصلنامه بهورز)حاوی اطالعات 26 سال نشریه( 200000ریال
کارگران شـعبه  کارگران به شـماره حسـاب 2138141748007 مشـهد، بانک رفاه  ک را با مراجعه به یکی از شـعبه های بانک رفاه  4. وجه اشـترا
کـد شـعبه 950 بـه نـام درآمدهـای بهداشـتی مرکـز بهداشـت اسـتان خراسـان رضـوی »قابـل توجـه دفتـر مجلـه بهـورز«  بیمارسـتان قائم)عـج(، 
ک بـه نشـانی مشـهد مقـدس، انتهـای خیابـان سـناباد، مرکـز بهداشـت اسـتان خراسـان  واریـز و اصـل فیـش را همـراه بـا برگـه درخواسـت اشـترا

کـدپستــی 9185684538 و یـــا بــه پسـت الکترونیکی behvarz.mag@mums.ac.ir ارسـال فرمایید رضوی، دفتر مجله بهورز بــا 
گونه وجه نقد، چک بانکی و... معذور است. دفتر مجله از پذیرفتن هر 

ک برگه درخواسـت اشترا
پست ســــفارشی  ک  پست عادی  شماره اشـــترا ک   تمدید اشترا ک جدید   اشـــترا

بـه پیوسـت، حوالـه بانکـی بـه مبلـغ..... .................................... ریـال ارسـال می شـود. خواهشـمند اسـت فصلنامه بهـورز به مدت 
یک سـال بـه آدرس زیر فرسـتاده شـود.

نام و نام خانوادگی:................................................. کد ملی)الزامی (:............................................................. 
........................................................................................................................................... آدرس:. 
کدپسـتی:........................................................................... شـــــماره تلــــــفن:............................................

خوانندگان گرامی:
کار خـود )کارشـناس مسـؤول آمـوزش بهـورزی دانشـگاه( ارسـال فرماییـد. از رابطـان  پاسـخ صحیـح سـؤاالت را بـرای رابـط فصلنامـه بهـورز در دانشـگاه محـل 
کار و شـماره تماس( پاسـخ دهندگان صحیـح را تا تاریـخ 1395/06/30  محتـرم دانشـگاه تقاضـا می شـود مشـخصات )نـام، نـام خانوادگـی، شـغل، نام محل 

بـه نشـانی مرکـز بهداشـت اسـتان خراسـان رضـوی، دفتـر فصلنامـه بهـورز ارسـال دارنـد، ان شـاءا... جوایـز ارزنـده ای به قیـد قرعه بـه 5 نفر اهدا خواهد شـد.
کدام عارضه افزایش می یابد؟ ک و آسپرین احتمال بروز  1. در صورت مصرف هم زمان دیکلوفنا

گوارشی   ج. مسمومیت دارویی   د. خودکشی  ب. عوارض  الف. پوکی استخوان 
کدام یک از موارد زیر جزو بسته خدمات سالمت عمومی است؟  .2

ج. خدمات خاص در اپیدمی ها و بالیا  کنترل عوامل خطر بیماری های مزمن  ب. برنامه  الف. برنامه سالمت خانواده و جمعیت 
گیردار  کنترل بیماری های وا د. برنامه مبارزه و 

کدام یک از فعالیت های زیر برای ترویج تغذیه صحیح مناسب است؟  .3
کمک داوطلبان بهداشت روستا  ب. شناسایی موادغذایی در دسترس مردم  کالس های آشپزی محلی با  الف. برگزاری 

د. تمام موارد  ج. جلب حمایت مدیران و معلمان مدارس 
گزینه از آسیب های روانی رفتاری بازی های رایانه ای است؟ کدام   .4

د. همه موارد  ج. اعتیاد  ب. تقویت حس پرخاشگری  الف. انزواطلبی 
5. خودکنترلی چه زمانی تحقق می یابد؟

کنترل کننده از درون باشد  که عامل  ب. زمانی  کنترل کننده از بیرون باشد  که عامل  الف. زمانی 
د. هیچ کدام  کنترل کننده ای نباشد  که عامل  ج. زمانی 

6.از مهم ترین پیامدهای تک فرزندی است؟
د. همه موارد ج. نگرانی و استرس  ب. حساسیت بیش از اندازه نسبت به فرزند  الف. وابستگی شدید والدین به فرزند 

کودکانی را باید به سطوح باالتر ارجاع داد؟ 7.بر اساس پرسشنامه ASQ چه 
که امتیاز آن ها در حداقل یکی از حیطه های تکاملی مساوی یا پایین تر از نقطه برش2SD - است. کودکانی   الف. 

کـودک انجـام شـده وهم چنـان  ب. درمراجعـه اول بیـن 1SD - و2SD - بـوده وبعدازانجـام اقدام هـای تکاملـی درمنـزل بعـد از دوهفتـه دوبـاره آزمـون بـرای 
کمتـراز 1SD - باشـد. 

کودک وجود دارد.  که مشکلی برای  ج. درپاسخ به مواردکل به این جمع بندی رسیده اید 
د. همه مواردصحیح است. 

گزینه صحیح است؟ کدام  8.درباره پنل مدیریت اطالعات سالمت 
 الف. پنل مدیریت اطالعات سالمت فقط ابزاری جهت به دست آوردن اطالعات است.
ب. درپنل مدیریت اطالعات سالمت فقط اطالعات و آمار سال جاری ثبت می شود 

کنار یکدیگر قـرار می گیرند و امکان  ج. درپنـل مدیریـت اطالعـات سـالمت فقـط اطالعـات سـطوح مختلف سـازمانی و همچنین اسـتانداردهای موردنظر در 
تحلیل سـریع اطالعات وجـود دارد. 

د. در پنل مدیریت اطالعات سالمت امکان ممیزی شاخص ها وجود ندارد.
9.آیا ابتال به بیماریMS منعی برای فرزندآوری محسوب می شود؟

گاهانه بالمانع است  د. در صورت تصمیم آ ج. در برخی موارد  ب. خیر  الف. بله 
10.کدام یک از عوامل زیر بر ساختار جمعیتی مؤثر است؟

الف. باروری و تولد  
ب. مرگ و میر، مهاجرت 

ج. مهاجرت 
د. باروری، مرگ و میر، مهاجرت 
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