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خوانندگان گرامــی:
پاسـخ صحيـح سؤاالت را
بــراي رابط فصلنامه بهورز
در دانشگاه محل کار خود
(کارشناس مسؤول آموزش
بهــورزي دانشگاه) ارسال
فرماييد.
از رابطان محترم دانشـگاه
تقاضـا مي شود مشخصات
(نـام ،نـام خانـــوادگي،
شـغل و نام محـــل کار)
پاسخ دهنـدگان صحيـح
را تا تـاريخ 1394/12/20
به نشــاني مرکز بهداشت
اسـتان خراسـان رضـوي،
دفتر فصلنامه بهورز ارسال
دارند،انشاا..جوايزارزندهاي
به قيد قرعه به  5نفر اهـدا
خواهد شــد.

 .1دو سـازه اصلـی «خودمراقبتـی» باد قرار دهید.
ج .پنجره خودرو را پایین بیاورید تا
کدامنـد؟
تعادل فشار در خودرو برقرار شود.
الف .سازگاری و ثبات
د .اگر امکان خروج از اتومبیل و پناه بردن
ب .آگاهی و ثبات
به منطقه امن وجود دارد ،اقدام کنید.
ج .مهارت و سازگاری
 .5جمله درست را مشخص کنید.
د .آگاهی و مهارت
 .2کدام یک از گروههای ذیل از نظر الف.دورانشیردهیمادررابهبیماریهای
ابتال به مشکالت روانی ،بیشتر در مختلفی مستعد میکند.
ب .خـوردن تخـم مرغ بـرای قلب مضر
معرض خطر هستند؟
الف .افرادی که از ســـطح حمایت نیست.
ج .خوردن صبحانه حتی سنگین باعث
اجتماعی اندکی برخوردارند.
ب .افـرادی کـه بـا مشـکالت جسـمی کاهش وزن میشود.
د .کمبود شیر بعضی مادران فقط ارثی و
روبرو هسـتند
خانوادگی است.
ج .زنان و نوجوانان
 .6میزان نیاز به خواب در کدام گروه
د .همه موارد
 .3اگر هیپوگلیسمی به موقع درمان بیشتر است؟
نشود خطرات ذیل را به وجود میآورد؟ الف .صفراوی

الف .کاهش وزن
ب .اختالل حواس ،تشنج و بیهوشی
ج .پرنوشی
د .افزایش حجم ادرار
 .4کدام جمله نادرست است؟

ب .سوداوی
ج .بلغمی
د .دموی

 .7کدام یک از جنبه های خودمراقبتی
در محیط کار است؟

الف .هنگام وقوع طوفان ،سمت راست الف.حذفرفتارهایناایمنومخاطرهآمیز
جــاده و در محل مطمئن خــودرو را ب .شـرکت مدیـران در کالس هـای
آموزشـی آشـنایی با عوامل زیان آور در
خاموش کنید.
ب .جهت وسیله نقلیه را مخالف مسیر محیـط کار

ج .کسـب مهـارت های فنـی در زمینه
شغلی
د .همه موارد

 .8در تعریــف و مفهــوم رفتــار
شــهروندی ســازمانی نمیگنجــد؟

الف.رفتارهاییکهبرایسازمانمفیداست.
ب .از فعالیتهای اصلی شغل در نظر
گرفته میشود.
ج .منابع موجود و در دسترس را افزایش
میدهد.
د .نیاز به مکانیزم های کنترل رسمی و
پرهزینه را کاهش میدهد.
 .9از علـل توجـه خـاص بـه اقتصـاد
بهداشـت در ایـران اسـت؟

الف .افزایش رشد جمعیت
ب .تاکید به افزایش سطح بهداشت و
سالمت عمومی
ج .گسترش خدمات بهداشت درمان به
مناطق محروم
د .همه موارد
 .10در کدام محل بیشترین درصد بروز
بیماری وجود دارد؟

الف .منازل
ب .صنایع غذایی(فرآیندسازی)
ج .مراکز تهیه و توزیع موادغذایی
د .خرده فروشی

راهنماي درخواست اشتراک
 .1نشاني خود را کامل ،خوانا و با ذکر کدپستي بنويسيد.
 .2هزينه اشتراک ساالنه (4شماره نشریه) :پست عادی  120/000ريال (یکصدو بیست هزار ریال) و پست سفارشی  200/000ريال (دویست هزار ریال)
 .3هزینه  DVDبانک الکترونیک فصلنامه بهورز(حاوی اطالعات  26سال نشریه) 200/000ریال (دویست هزار ریال)
 .4وجه اشتراک را با مراجعه به يکي از شعبههاي بانک ملي به حساب سيبا شماره  2138141748007مشهد ،بانک رفاه کارگران شعبه
بيمارستان قائم(عج) ،کد شعبه  950به نام درآمدهاي بهداشتي مرکز بهداشت استان خراسان رضوی «قابل توجه دفتر مجله بهورز» واريز و
اصل فيش را همراه با برگه درخواست اشتراک به نشاني مشهد مقدس ،انتهاي خيابان سناباد ،مرکز بهداشت استان خراسان رضوی ،دفتر
مجله بهورز بـا کدپستی  9185684538و یا به پست الکترونیکی  behvarz.mag@mums.ac.irارسال فرمایید.
دفتر مجله از پذيرفتن هر گونه وجه نقد ،چک بانکي و ...معذور است.

برگه درخواست اشتراک
پست سفارشي
پست عادي
شماره اشتراک
تمديد اشتراک
اشتراک جديد
به پيوست ،حواله بانکي به مبلغ  .........................................ريال ارسال ميشود .خواهشمند است فصلنامه بهورز به مدت يکسال به آدرس
زير فرستاده شود.
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