
رفتاري- نمونه سوال ارتقاي مهارت هاي ارتباطی
؟استغلطزیرجمالتازکدامیک-1

.استفرآیندنوعیارتباط–الف
.استالزامیپیاموگیرنده،فرستندهعنصرسهحداقلارتباطبرقراريبراي–ب
.میدهدتوضیحبهترراکنندگانشرکتنقشپیام،–منبعمفهومارتباطتعریفدر-ج
.شودمیاستفاده(گیرندهوفرستندهکلمهجايبهارتباطبرقرارکنندگان)کلمهازارتباطجدیدتعاریفدر-د

دهد؟مینشانراارتباطفرآینداجزاءازکدامیکتاثیرجملهاین2-
"شودکمتردقتوتوجهمیزاناستممکنصبحکشیکیکبهنسبتعصروصبحکشیکیکپایاندرپرستاريدر"

بافت-دپارازیت–جکانال–بپیام-الف

؟استدرستقلمرویابیمورددرزیرتعاریفازکدامیک3-
.داردارتباطبرقرارکنندگانبینارتقاعمیزاندرتفاوتبهاشاره–الف
.دهیممیانجامخودبدناطراففضايهمانیاشخصیفضايبارابطهدرکهرفتارهایییعنی–ب
.استاشیاءوافرادسایربارابطهدرخودموقعیتازافرادادراكمنظور-ج
هیچکدام-د

؟نیستقاطعانهمهارتهاياززیرمواردازکدامیک4-
همدردي-دانتظاراتکردنمشخص–جاحساساتتوصیف–بهمدلی–الف

نیستند؟ارتباطکالمیغیراشاراتدركبهقادربیمارانازدستهکدام5-
شنواییمشکالتداراي-ببیناییمشکالتداراي-لفا

شناختیحیطهدراختاللداراي-دفیزیکی                   موانعداراي-ج

موارد زیر از تسهیل کننده هاي ارتباط میباشد؟کدام یک از - 6

تعمیم دادن- الف: پذیرش واعتماد
خالصه گیري-ب: سخنرانی کردن

مثبت گوئی ومثبت اندیشی–ج: مثبت نگري 
نصیحت کردن–د: ابراز احساسات 

کدام عامل جز عوامل بازدارنده ارتباط است؟-7

فردالف: نظرات قالبی وتالش براي درك نیازهاي 
ب: توضیخ خواستن براي روشن شدن موضوع

ج: لقب دادن و برچسب زدن
د: تعمیم دادن وخالصه گویی

نحوه ارتباط معیار                  نسبت به سیستم مراقبتی ودرمانی خواهد بود.-8

ب: اعتقادالف: ایجاد تفاهم



د: قضاوت مردمیج: ارتباط معطوف

ط در مواردي که مددجو بینش نسبت به مشکالتش کامل نیست کاربرد دارد./کدام روش ایجاد  ارتبا-9

الف: جلوه ظاهري ووضعیت آراستگی
ب: تماس چشمی

ج: استفاده از سئواالت باز
د: همدلی

درارتباط فردي طوالنی شدن دره هاي سکوت نشانه کدام ارتباط است؟-10

ب: مشکالت فرستندهالف: ارتباط مخدوش وناکافی
د: هر سه موردج: مشکالت گیرنده

(این انسانها تمایل دارند اطالعات نوشته شود اصطالحات تعریف شوند) خصوصیت کدام سیستم حسی انتخابی میباشد-11

ب: عدديالف: جنبش هاي عاطفی
د: عددي وبصريج: بصري

و حالت گوینده است؟کدام مشکل ارتباط غیرکالمی منعکس کننده عکس المل هادرونی-12

ب: تن صداالف: ارتباط چشمی
وضعیت بدند: ج: لمس

برقراري ارتباط به معنی........-13

الف: مهارت درایجاد اعتماد به نفس
ب: توانایی فرستادن پیام به گونه اي که مردم بتواند به آسانی بفهمد وبپذیرد

ج: توانایی درارسال پیام کالمی وغیرکالمی
پاسخ صحیح د: هرسه مورد

یکی از راههاي نفوذ در  تفکر احساسات اعمال و واکنشهاي دیگران که سبب موافق نبودن آنان با شرایط حاضر میشود..-14

ب: ارتباط کالمیالف: ارتباط در مصاحبه
د: ارتباط چشمیج: ارتباط غیر کالمی

......از بارزترین شیوه هاي نفوذ کالم..-15

سمعی وبصري و لمسی- الف: رفتارهاي عصبی
ب: شناخت  سیستم روحی افراد وتقلید از آن

ج: تقلید



د: توجه به فکر

افراد درارتباط خود به کدام سیستم عصبی گرایش ندارند؟- 16

ب: بصريالف: افراد سمعی
د: هیچکدامج: افراد لمسی

هاي سازنده و بدیع تحت تسلط کدام کنش میباشند؟افراد با قدرت تجسم خالق وایده -17

ب: کنش عاطفیالف: کنش اندیشمند
د: کنش حسی: کنش شهوديج

کدام مورد جزء برقراري ارتباط با نیازهاي ویژه نیست؟-18

مشکالت بینایی-مشکالت شنوایی    ب- الف

بیمارانی که میتوانند به زبان عمومی کشور صحبت کنند.-ج

ن سنبالغی- د

کدام نوع ارتباط آنچه در درون ماست را به راحتی به دیگران منتقل می کند.-19

ارتباط حسی- ارتباط چشمی     د- جارتباط غیرکالمی-بارتباط کالمی   - الف

کلید برقراري ارتباط چیست؟-20

بازخورد-دگیرنده    -قضاوت وداوري منصف  ج- نگرش مثبت    ب- الف

ي محکم که همواره در اختیار مصاحبه کننده است.......می باشد.یک از ابزارها-21

مصاحبه هاي غیر خبري - ارتباطات غیر کالمی در حین مصاحبه    ب- الف

استفاده بجا از حرکات دست،صورت وانواع واقسام نگاه ها-ج

مورد الف وج- د

ر می باشد؟سطوح ارتباط با کاربردهاي مهم در پرستاري شامل کدامیک از موارد زی-22

همه موارد- دارتباط عمومی     - ارتباط بین فردي     ج-ارتباط درونی    ب- الف

کدام یک از گزینه هاي ذیل اعتبار روش مصاحبه را در ارتباطات باال می برند؟-23

حضورمصاحبه گر می تواند باعث فهم ودرك سواالت شود.- الف

فرهنگ وزبان مصاحبه کننده وشنونده یکی باشد.-ب



افراد متخصص و مجرب نیازمند است.-ج

هر سه مورد- د

منتقل می شود؟چند درصد اطالعات ما از طریق کالم-24

%55- د%7-ج%    83-%    ب98- الف

چند درصد اطالعات  از طریق حرکات مصاحبه کننده  انتقال می یابد؟-25

%98- %  د55- %   ج83- %   ب77- الف

سخن میگویند وحرکات دست وتغییرات قیافه در آنها اندك است)از مشخصات افراد می باشد.(لحن آهسته وآرام وشیوا - 26

افراد حسابگر-دافراد بصري   - افراد سمعی   ج-افراد لمسی    ب- الف

%مطالب وارد مغز می شود.38تا37تحقیقات نشانگر این است که با کدام حس........-27

ب وج-حس شنوایی       د-جحس بینایی- بحس المسه    - الف

کی به عمل جزء کدام گروه هستند؟سوئیسی افراد خونگرم واجتماعی ومتطبق تحقیقات دکتر کارل یونگ  روانشناس -28

%7افراد برون گرا-ب%  25افراد درونگر- الف

%75افراد درونگر- %     د25افراد برونگر-ج

.....شیوه ارتباط با افراد با کنش عاطفی...........-29

ارزشهاي زندگیتان  را مطرح کنید تا از جهت گیري اصلی شما نسبت به زندگی آگاه شوند.- الف

صحبت هاي خود را با تئوري واصول آغاز کنید.-ب

از تجسمات ذهنی واهداف نهایی خود با خبر کنید-ج

با صراحت فقط از نتایج کار باخبرشان کنید.- د

دیگران ارتباط خوب برقرار میکنند این است......%از افراد که با 98رمز موفقیت  -30

افرادي هستند که با دقت ومتانت به سخنان دیگران گوش می دهند.- الف

افرادي که هنگام صحبت کردن از داورب بپرهیزن.-ب

در محیط مناسب گفت وشنود کنند.-ج

لمسی)-سمعی- فرد مقابل توجه کنند(بصريبه سیستم روحی - د



مدیریت بحراننمونه سواالت 

کدام گزینه در تعریف بحران گنجانده می شود ؟ -1

الف) یک وضعیت ناپایدار مشکل زا 

ب) اتفاقی که در زمان ویژه و خاص رخ می دهد 

ج) یک مشکل پیچیده و غیرمعمول 

د) همه موارد

مجموعه اي است از اجزاي بهم پیوسته که با هم در تعامل هستند کل واحدي وهدف واحدي را دنبال می کنند؟ -2

ج) بحران هاي برنامه اي    د)بحران هاي ویژه  ب) سیستمالف)بحران      

کدام گزینه ازخصوصیات بحران نمی باشد ؟ -3

الف)موجب تغییر رفتار می شود 

طراري است ب)یک وضعیت اض

ج) یک حالت مزمن است

د)در ارگانیسم بدن اختالل ایجاد می کند 

درکدام گزینه در تصمیمات از روشهاي بروکراسی صرفنظر می شود ؟ -4

الف)بحران شدید

ب)بحران بطئی 

ج)بحران کند

د)بحران نوظهور 

در بحرانهاي نوظهور بدعتی ...؟ -5

ري را براي تحقیق وتعمق در رفتار دارندالف)تصمیم گیرندگان امکانات بیشت

ب)هدفهاي عمده مورد مخاطره قرار می گیرد

ج)درسطوح باالي مدیریتی تصمیمات اتخاذ می شود 

د)همه موارد 

درکدام یک از بحرانها تصمیم گیري دچار وقفه می شود؟ - 6



الف)بحرانهاي کند 

ب)بحرانهاي بطئی

ج)بحرانهاي شدید

د)الف و ب

در کدام یک از بحرانها تهدید خفیف وجود دارد؟ -7

ج)بحران ویژه               د)بحران نوظهور ب)بحران کندالف)بحران شدید               

اتخاذ تصمیم در کدام یک از بحران ها مشابه یکدیگر نمی باشد؟ -8

شدید    -الف)ویژه

شدید     -ب)انعکاس 

ویژه   -ج)انعکاس 

کند-نوظهورد)

نقطه مقابل بحرانهاي عادي بحران.........می باشد؟-9

د)شدیدالف) برنامه اي         ب)نوظهور         ج)کند            

در کدام یک از بحران ها تصمیمات عموما به رده هاي متوسط مقامات سازمان مربوط می شود؟ -10

) عادي                 ج)شدید         د)کند بالف)اداري

کدامیک از حوادث  زیر، جزء حوادث غیرمترقبه خارجی نمی باشد: - 11

الف)نشت مواد مضر                                           ب)مواجهه با پرتو رادیو اکتیو                        ج) قطع گازهاي 
) سیلددرمانی                 

تشکیل کمیته مدیریت بحران مربوط به کدامیک از مراحل مدیریت بحران است ؟-12

ب)پاسخ                     الف) آمادگی

ج) اعالم خطر                     ج ) توقف برنامه 

حل  زیر دیده می شود؟مهم ترین نقش واحد مخابرات در کدامیک از مرا-13

د)اعالم خطرالف )آمادگی                  ب)توقف                         ج) پاسخ                      



تشخیص هویت مربوط به کدام مرحله از مدیریت بحران است؟-14

د)توقف برنامهج)پاسخالف)آمادگی                     ب)اعالم خطر                 

کدام مورد جزء مرحله پاسخ نیست ؟ -15

ب)  نگهداري اجساد                          ج)تشخیص هویت                                      الف)ارتقاء برنامه حوادث غیر مترقبه
د)سیستم ارجاع بیماران 

کدامیک از بحرانهاي زیر ازکمترین وبیشترین احتمال وقوع در ایران برخوردارند؟ - 16

سیل    –ب)بهمن زلزله- الف)سونامی

طوفان - خشکسالی                            د)رانش زمین-ج)آتشفشان

داراي برنامه مکمل باشد؟در کدام موارد، برنامه حوادث غیر مترقبه باید-17

موارد الف و بالف)مسمومیت دسته جمعی    ب)آلودگی با مواد مضر   ج) سیل    د)

سیستم ارجاع بیماران در کدام مرحله از مدیریت بحران است؟-18

ج) ارزیابی                د) آمادگی ب)پاسخالف)اعالم خطر               

ه درمواقع بحران، مرگ آن ها قریب الوقوع است،چه رنگی در سیستم تریاژ به خود اختصاص می دهند؟ افرادي ک-19

) سبزالف)زرد                   ب)آبی                   ج) قرمز                      د

مسئولیت تشخیص هویت افراد اساسأ مربوط به کدام بخش از بیمارستان است؟-20

بخش پزشکی قانونیوژي       ب)بخش اداري         ج)مدارك پزشکی     د)الف)پاتول

مسئولیت کنترل ترافیک منتهی به بیمارستان،جهت دسترسی مناسب آمبوالنس هاي حاوي مجروحین،مربوط به کدام -21
بخش از بیمارستان است؟

مسئول انتقال بیمارانب)سوپروایزر ارشد شیفت     ج)روابط عمومی    د)الف)حراست



هماهنگی در زمینه مسائل مرتبط با بیمه و دیگر هزینه هاي بیماران مربوط به کدام بخش است؟-22

ج) سوپروایزر شیفت       د) درآمدبخش اداريالف) فرمانده کمیته حوادث غیر مترقبه   ب)

نقش اصلی آزمایشگاه در جریان حوادث غیر مترقبه چیست؟-23

انجام تمامی آزمایشات ضروري بیماران           ب) آماده کردن واحدهاي خون جهت تزریقالف)

د) موارد ب و جRHج) تعیین گروه خونی و 

در حوادث غیر مترقبه مسئول اصلی انجام تریاژ در بخش اورژانس چه کسی است؟-24

د) مترونج) رئیس بخش اورژانسایزر ارشد         الف) پزشک کشیک         ب) سوپرو

ارزیابی شدت حادثه غیر مترقبه در کدام مرحله از مدیریت بحران قرار می گیرد؟-25

د) آمادگیج) اعالم خطرالف) پاسخ                  ب) توقف برنامه                  

ن بیمارستان و در اختیار قرار دادن آن در بخش هاي مختلف باید در کدام مرحله از مدیریت بحران تهیه دیاگرام ساختما- 26
انجام پذیرد؟

ج) اعالم خطر                                     ب) آمادگیالف) پاسخ                                           
د) ضرورتی به انجام این اقدام در مدیریت بحران نیست 

مورد حوادث طبیعی شناخته شده در ایران واقع شده است؟40چند مورد از -27

مورد20مورد                      د) 21مورد                    ج) 30ب)مورد31الف) 

کدامیک از مخاطرات زیر جزو مخاطرات داخلی می باشد؟-28

د) اپیدمی) حمله مسلحانهالف) زلزله                    ب) سونامی                   ج

لکردهاي زیر کدامیک درحوادث با تلفات زیاد در اولویت می باشد؟از بین عم-29

الف) جستجو و نجات مصدومان                                             ب) درمان یکایک مصدومان                                 
د) همه ي موارد   ج) رده بندي مصدومان

به دستور چه کسی(یا کسانی) مرحله پاسخ به بحران پایان می یابد؟-30

ب) فرمانده تیم حوادث غیر مترقبهالف) رؤساي بخش هاي بیمارستان          

ج) تیم ارزیابی بحران                            د) موارد الف و ب



ط             نمونه سواالت بهداشت محی

با شستن دست ها می توان چند درصد از عفونت هاي بیمارستانی را کاهش داد؟-1

%40%                         د) 50ج) %                             70%                            ب) 100الف) 

ار می گیرند؟مواجهه با گازهاي بیهوشی در کدام دسته از مخاطرات عمومی قر-2

ج) فیزیکی                      د) روانی                                  ب) شیمیاییالف) بیولوژیکی                     

در کدامیک از موارد زیر نباید از مواد ضدعفونی کننده دست استفاده کرد؟-3

الف) دستها به صورت آشکارا کپیف باشند                      ب) بعد از استفاده از توالت                 

د) گزینه الف وبج) بعد از در آوردن دستکش استریل و یا غیر استري         

درکدام مورد پوشیدن دستکش الزامی  می باشد؟-4

ب) تخلیه مواد برگشتی از معده بیمارالف) گرفتن فشارخون بیمار                  

ج) انتقال بیمار                                             د) دادن داروي خوراکی به بیمار

چند درصد پسماندهاي بیمارستانی را پسماندهاي خانگی تشکیل می دهند؟-5

90د) 80ج) 70ب) 60الف) 

کدام گزینه در دسته پسماندهاي خطرناك قرار نمی گیرد؟-6

د) سم یا مواد شیمیاییج) کیسه سرمالف) مواد پرتوزا               ب) اجسام نوك تیز                         

کدام دسته از زباله هاي بیمارستانی طبقه بندي می شود ؟زباله ناشی از نظافت در -7

ب)عفونی و خطرناك               ج) نوك تیز و برنده            د) شیمیاییالف) معمولی

کیسه ادرار در کدام دسته از زباله هاي بیمارستانی طبقه بندي می شوند؟-8

ج) نوك تیز و برنده            د) شیمیاییب)عفونی و خطرناكالف) معمولی                 

هاي شکسته در کدام دسته از زباله هاي بیمارستانی طبقه بندي می شوند ؟شیشهوبیستوريتیغ-9



یایید) شیمج) نوك تیز و برنده الف) معمولی                 ب)عفونی و خطرناك               

کدام گزینه صحیح می باشد؟-10

الف) کلیه زباله هاي عفونی در کیسه هایی به رنگ مشکی جمع آوري و در کانتینر آبی نگهداري می شوند.  

ب) کلیه زباله هاي عفونی در کیسه هایی به رنگ زرد جمع آوري و در کانتینر آبی نگهداري می شوند. 

یی به رنگ مشکی جمع آوري و در کانتینر آبی نگهداري می شوند.ج) کلیه زباله هاي معمولی در کیسه ها

د) کلیه زباله هاي عفونی در کیسه هایی به رنگ مشکی جمع آوري و در کانتینر زرد نگهداري می شوند.  

11-Safety BOXمخصوص جمع آوري زباله هاي عفونی پس از پر شدن چه حجمی باید به جایگاه زباله حمل شود؟

ج) باید کامل پر شود                       د) هیچکدام3/1ب) 3/2الف)

در چه مواقعی شستن دست ها الزم می باشد؟-12

همه مواردد) الف)در شروع شیفت کاري       ب) قبل از انجام  اقدامات تهاجمی         ج) قبل و بعد از تماس با زخم      

در کدامیک از گروه هاي مخاطرات عمومی رشته پرستاري قرار می گیرید؟Xمواجهه با تابش اشعه -13

ب) شیمیایی                      ج) بیولوژیکی                      د) ارگونومیک الف) فیزیکی 

روه هاي مخاطرات عمومی رشته پرستاري قرار می گیرد؟خم و راست شدن هاي مکرر در کدامیک از گ-14

د) ارگونومیکالف) فیزیکی                        ب) شیمیایی                      ج) بیولوژیکی                      

کدام گزینه شامل پسماندهاي پاتولوژیک می باشد؟-15

جد) گزینه الف و هوشبري              ج)  بافت ها و اندام ها              الف) جنین انسان                   ب)گازهاي 

بیشتر موارد مسمومیت با شوینده ها از نوع ..................... می باشد.-16

خوردنیب)پوستی                           ج)  مخاطی                             د)الف) استنشاقی

بیماري درماتیت یا اگزما جزو کدامیک از عوارض ناشی از مصرف مواد شوینده می باشد؟-17

ج)  چشمی                             د) هیچکدامب)پوستیالف) استنشاقی                     



کدام گزینه صحیح می باشد؟-18

شوینده هاي شیمیایی حتماً باید از ماسک استفاده کردالف) هنگام استفاده از

ب)از مخلوط کردن مواد شوینده و سفید کننده با یکدیگر باید خودداري کرد.

ج)از کار با مواد شوینده در کنار شعله و یا نور مستقیم باید خودداري کرد.

د)همه موارد

هاي یون ساز اولیه نمی باشد؟کدامیک از گزینه ها جزو موانع حفاظتی در برابر پرتو-19

میلیمتر1ب) ورقه سربی با ضخامت میلیمتر                                               2الف) ورقه سربی با ضخامت

میلیمتر سرب                        د) بتون2ج) هر جنس دیواري با ضخامت معادل 

ون ساز را نشان می دهد؟کدام گزینه اثرات ناشی از پرتوهاي ی-20
همه مواردد) الف) کاتاراکت                     ب) روي جنین                        ج)  دستگاه تناسلی                

مهم ترین عارضه درازمدت و دیررس اشعه هاي یونیزان، ایجاد ............... است.-21

ب) کاهش وزن                          ج)  اسهال خونی                 د) کاهش پالکتهاي خونالف) سرطان

مناسب ترین میزان رطوبت اتاق عمل در چه رنجی می باشد؟  -22

%  50-70د) %        50-52ج)  %50-55ب) %                     50-60الف) 

حداقل چند بار تعویض هوا در ساعت  باید براي اتاق عمل صورت گیرد؟-23

بار15د) بار                         14بار                               ج)  13بار                         ب) 12الف) 

ز به نظافت عادي دارد؟کدامیک از مناطق زیر در یک بیمارستان نیا-24

Dمنطقه د) Cمنطقه ج)  Bمنطقه ب) Aمنطقه الف) 

ترکیب کدام دو ماده زیر خیلی خطرناك می باشد؟-25

ب) وایتکس با جوهرنمکالف) جوهرنمک با آب                                                 



ج) وایتکس با آب                                                       د) هیچکدام

بخش دیالیز در کدام دسته از مناطق بیمارستان قرار می گیرد؟-26

Dمنطقه د) Cمنطقه ج)  Bمنطقه ب) Aمنطقه الف) 

چه اندازه می باشد؟ICUحداقل فضاي کافی بین تخت هاي -27

متر)            5/2-5/3ب) ( فاصله متر)                                                      5/2-3الف) ( فاصله 

متر)5/2-3د) ( فاصله  متر)                                                       5/1-5/2ج) ( فاصله 

موارد استفاده از دستکش در بخش دیالیز کدام گزینه می باشد؟-28

ب) انجام اقدامات تهاجمیالف) هنگام تمیز کردن دستگاه دیالیز              

د) موارد الف و بج) درصورت کثیف شدن دستها                                  

اجتناب از تماس با کدام مورد اولین راه جلوگیري از انتقال ویروس هاي هپاتیت و ایدز می باشد؟-29

ج) مدفوع                            د) استفراغب) ادرار        الف) خون

شستشوي کامل آمبوالنس................. می باشد.-30

د) هیچکدامج)  ماهانهب) هفتگیالف) روزانه

جهت گندزدایی تیغه الرنگوسکوپ میتوان از کدام ماده گندزدا استفاده کرد؟                        -31

د) دکوسپت%70ج)  الکل%96ب) الکلالف) وایتکس

پالس استفاده شود؟53درصد دکونکسجهت گندزدایی آمبوبک باید از محلول چند-32

%5/1د) %1ج) %5/2ب) %2الف) 

؟نیاز داریمگندزدا% وایتکس به ترتیب به چه میزان آب و ماده 1تهیه محلول جهت-33

سی سی10-لیتر1) دسی سی      10-لیتر10) جسی سی  1-لیتر1) بسی سی  1- لیتر10)الف



هنگام پاشیده شدن خون بر روي سطوح استفاده از محلول چند درصد وایتکس کافی می باشد؟-34

%5/1د) %1ج) %5/2ب) %2الف) 

چه بیماري واکسینه شده باشند؟پرسنل مسئول جمع آوري البسه بایستی برعلیه-35

د) آنفوالنزاج) ایدزCب) هپاتیتBالف) هپاتیت

جهت گندزدایی ترمومتر باید از کدام ماده گندزدا استفاده کرد ؟-36

آ.ف50د) دکونکس %70ج)  الکل%96ب) الکلالف) وایتکس

سفتی باکس انداخته شود؟کدام مورد نباید در داخل -37

د) سرنگج) آنژیوکتالف) تیغ بیستوري                 ب) سرسوزن

کدام گزینه صحیح می باشد؟Safety Boxدر مورد ظروف -38

بیندازید.Safety Boxالف) سرنگ ها و سرسوزن هاي مصرف شده را همیشه در 

پر را دوباره بازنکنید یا روي آن ننشینید یا نایستید.Safety Boxب)

هاي پر شده را قبل از حمل ببندید.Safety Boxج)درب 

د)همه موارد

می باشد، ریخته شود؟HIVاگر بر روي سطحی خونی که آلوده بوده و حاوي ویروس -39

الف) شستن محل با دترجنت کافی می باشد.                         

ب) نیازي به پوشیدن دستکش نمی باشد.

ج) باید گندزدایی با محلول هیپوکلریت سدیم (وایتکس) یک درصد صورت گیرد.

د) هیچ کدام

در اثر تماس با غلظت باالي گازهاي بیهوشی کدام عالیم در فرد دیده می شود؟-40

د) تمام مواردج) حالت تهوعالف) سردرد                     ب) خستگی                



کنترل عفونت سواالت نمونه

ر مرحله  پیشگیري /کاهش اثرات،آمادگی،مقابله ا............................ با هدف ساماندهی فعالیتهاي مرتبط با چه- 1
وبازسازي در بیمارستانها تشکیل میگردد.

هیچکدام- دکمیته مدیریت بحران-جچارت بحران- ببحرانتیم ساماندهی - الف

کدامیک از موارد زیر از جمله اقدامات انجام شده براي کاهش  اثرات در یک مجموعه میباشد.- 2
آموزش وتوانمند سازي سیستم- بشناسایی ریسک خطر- الف

مقاوم سازي ساختمان- داجراي مانور بحران- ج
پدیده اي که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماري زاي عفونی دچار آسیب می شود ............. نام دارد - 3
.

عفونت-دوکتور- جناقل - بویروالنس - الف

مربوط به کدام عفونت بیمارستانی می باشد ؟SUTI-OUTکد - 4

عفونت ادراري عالمت دار - بعفونت خونی ثابت شده در آزمایشگاه - الف

سایر عفونتهاي سیستم ادراري-دعفونت ادراري بدون عالمت- ج

مربوط به کدام عفونت بیمارستانی می باشد ؟SKNCعفونت - 5

عفونت زخم پا - براحی عفونت اعضاء داخلی محل ج- الف

عفونت عمقی محل جراحی -دعفونت زخم ناحیه سینه - ج

اصول جداسازي در کنترل عفونت به چه صورت می باشد ؟- 6

احتیاط بر اساس راه انتقال بیماري–احتیاط هاي استاندارد - بایزوالسیون–احتیاط هاي هوایی - الف

استفاده از گان ، ماسک و محافظ صورت –شستشوي دست ها -دپوشیدن دستکش –ایزوالسیون - ج

عدم دستکاري سوزن و وسایل نوك تیز جزء کدام یک از اصول جداسازي می باشد ؟- 7

احتیاط بر اساس تشخیص و نوع بیماري - باحتیاط بر اساس راه انتقال بیماري - الف

جلوگیري از انتقال میکروارگانیسم ها -داحتیاط هاي استاندارد- ج

کدامیک از اصول احتیاط هاي هوایی نیست ؟- 8

بار تعویض هوا در ساعت 6فشار هواي اتاق منفی و کنترل شده در مقایسه با فضاي بیرون و حداقل - الف



توسط تمام افرادي که وارد اتاق بیمار می شوند .N95استفاده از ماسک - ب

شستشوي دست قبل و بعد از تماس بیمار - ج

بسته بودن درب اتاق بیمار -د

زمان استاندارد براي شستشوي دست چه مدت می باشد ؟- 9

دقیقه 2تا 1-دثانیه50-60- جثانیه50تا 40- بثانیه 30تا 20- الف

تزریق ایمنی به چه معنا می باشد ؟-10

به ارائه کننده خدمت صدمه وارد نسازد -بدریافت کننده خدمت آسیب نزند .به- الف

همه موارد-دپسماند هاي آن باعث آسیب و زیان جامعه نشود            - ج

کردن کدام مورد صحیح می باشد ؟Recapeدر مورد -11

شده و سپس به سفتی باکس انداخته شود.Recapeسرسوزن حتماً باید- الف

کردن سر سوزن در هر صورت ممنوع می باشد .Recape- ب

خم کردن سرسوزن در موارد خاص مشکلی ندارد .- ج

نمود .Recapeمی توان سرسوزن را ABGفقط در موارد خاص مانند نمونه -د

ند ساعت صورت پذیرد ؟چه اقدامی در ظرف چ+HBSAgدر صورت تولد نوزاد از مادر -12

تزریق فقط ایمنوگلوبولین     - الف

Bتزریق واکسن هپاتیت -ب

اقدام خاصی نیاز نیست - ج

ساعت پس از تولد 12ظرف مدت Bتزریق همزمان نیم میلی لیتر ایمنوگلوبولین و هپاتیت -د

کسی ضد میکروبی استفاده نمی شود ؟کدامیک از آنتی بیوتیک هاي زیر جهت پروفیال-13

سفتریاکسون -دسفالکسین - جوانکومایسین - بآمپی سیلین - الف

مناسب ترین  رطوبت  براي اتاق عمل چند است ؟-14

60- %65-د55- %60- ج50-%55- ب30-%40- الف



............... کیلوگرم و اندازه حداکثر .................... سانتیمتر باشد ؟بسته هاي اتوکالو نباید بیشتر از -15

سانتیمتر45کیلوگرم و 6- بسانتیمتر 50کیلوگرم و 8- الف

سانتیمتر 50کیلوگرم و 7-دسانتیمتر 45کیلوگرم و 5- ج

چرا براي مرطوب کردن دستگاه اکسیژن نبایداز آب استفاده  شود ؟-16

چون باعث رشد میکروبهاي گرام مثبت  میشود .- چون باعث رشد میکروبهاي گرام منفی میشود .       ب- الف

رطوبت را بهتر به بیمار می رساند .- دزیرا باعث تشکیل جرم در داخل فلومتر می شود .- ج

نمی باشد ؟کدامیک از اهداف کمیته کنترل عفونت –17

و میر ، ابتال و عوارض ابتال به عفوتهاي بیمارستانی الف )  کاهش مرگ

ب ) کاهش هزینه هاي بیمارستانی 

ج ) تامین و حفظ سالمت افراد جامعه و رضایتمندي آنان 

د ) درمان عفونتهاي بیمارستانی 

.محلی که عامل عفونی می تواند در آنجا زنده بماند و رشد و تکثیر کند را ....... می گویند–18

ج ) وسایل بیجان                           د ) ناقل ب ) مخزنالف ) وکتور                    

در مواقع ظهور و شیوع عفونتهاي بیمارستانی کدام واحد نقش اساسی در پیشگیري از عفونت را دارد ؟ –20

ج ) کمیته کنترل عفونت         د )مسئول گاه میکروبیولوژيآزمایشالف ) واحد خدمات           ب ) 
واکسیناسیون 

کدام جمله صحیح است ؟ -21

الف ) هدف از جداسازي بیماران در بیمارستان جلوگیري از انتقال میکرو ارگانیسم از بیمار به سایر بیماران ، عیادت 
کنندگان و پرسنل پزشکی است 

ب ) آئروسل با قطرات درشت می تواند در هوا معلق باشد و فاصله زیادي را طی کند 

ج ) در احتیاط تماسی نیازي به حداقل رساندن جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله نیست 

د ) همه موارد 



نیست ؟کدام جمله صحیح -22

گشتان قرار داد الف ) در هنگام شکستن آمپولها باید یک الیه گاز بین ان

ب ) شستن چشمها و غشاء مخاطی با مقادیر زیادي آب و نرمال سالین در صورت آلودگی انجام می شود 

ج ) در هنگام تلقیح واکسن می توان از یک سرنگ چند بار استفاده کرد 

د ) در کشیدن دارو از ویالهاي چند دوزي باید هر بار از سرنگ استریل استفاده کرد 

نیست ؟NICUکدام از موارد کنترل عفونت در بخش -23

ب ) نگهداري کارتن در بخشالف ) شستن دستها قبل از ترك بخش                              

ج ) شستن دستها قبل و بعد از هر تکنیک                          د) همه موارد 

دماي اتاق عمل باید ........باشد ؟ -24

درجه                  ب ) یک درجه گرمتر از هواي خارج از اتاق عمل 15- 28) الف

یک درجه سردتر از هواي خارج از اتاق عملد ) %                           50-55ج ) 

کدام موارد در مراقبت از بیماران دچار نقص ایمنی ضروري است ؟ –25

بار در روز با آب مقطر یا نرمال سالین 4-6ب ) شستشوي دهان بیمار الف ) انجام انما و معاینه رکتال    

د ) ب و ج ج ) حمام روزانه با صابون بچه                     

فرمالدئید ازکدام گروه گند زداها است ؟ - 26

ultraviulation radiationد ) Low levelج ) Intermediatب ) High levelلف ) ا

نیست ؟کدام جمله صحیح –27

الف ) تست هاي اتوکالو روي پگها باید داراي تاریخ ، نام بخش ، شیفت و نام پگ کننده باشد 

سانتی متر باشد 45کیلوگرم و 6ب ) اندازه پگ ها نباید بیش از 

عضی از وسایل و پنس ها بجاي استریل می توان از محلول هیپو کلرید سدیم استفاده ج ) در صورت نیاز مداوم به ب
کرد.

د ) پگها را نباید با دست مرطوب جابجا کرد 

نیست ؟کدام جمله در مورد اشعه ماوراء بنفش صحیح -28



الف ) اشعه ماوراء بنفش پرتویی غیر یون ساز است 

، مدت زمان و فاصله دارد ب ) اثر ضد میکروبی آن به میزان پرتو

اشعه یک عامل استریل کننده است) ج 

د ) اشعه یک عامل گند زدا است 

کدام مورد در جهت مدیریت پسماندهاي خطرناك صحیح است ؟ - 29

الف ) کاهش منابع تولید 

ب ) اقدامات مدیریتی و کنترل خوب 

ج ) تعیین نوع و تفکیک پسماندها 

د ) همه موارد 

کدام جمله صحیح است ؟ –30

ساعت پس از پذیرش بیمار ایجاد می شود 48- 72الف ) عفونت بیمارستانی ، عفونتی است که در 

است ٪10و در کشورهاي در حال توسعه ٪25ب ) میزان عفونت بیمارستانی در کشورهاي پیشرفته 

وره کمون آن به سر میبرد ج ) عفونت بیمارستانی عفونتی است که بیمار در زمان بستري در د

د ) همه موارد 

به پدیده اي که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزاي عفونی دچار آسیب می شود ....می گویند ؟ -31

د ) ویروالنس ج ) بیماریزایی      ب ) عفونتالف ) کلونیزاسیون              

نیست ؟کدام مورد جزء عفونتهاي بیمارستانی NNISاساس روش بر -32

ب ) آبسه ها       الف ) عفونت اداري عالمت دار و بدون عالمت                 

ج ) عفونت محل زخم                                              د ) ذات الریه ( پنومونی ) 

شامل کدامیک از افراد زیر می باشد ؟کمیته کنترل عفونت بیمارستانی -33
تیم کنترل عفونت بیمارستانی - برئیس یا مدیر بیمارستان - الف

همه موارد-دمترون بیمارستان - ج

کدامیک از تعاریف ، تعریف بیماري زایی است ؟-34



شدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیماري زا - الف
ي تهاجم به بافتها جهت ایجاد عفونت چگونگی و میزان توانایی برا- ب
پدیده اي که میزبان به دلیل تهاجم در رشد و تکثیر عامل بیماري زاي عفونی دچار آسیب می شود .- ج
همه موارد -د

) می باشد ؟Vctorاز تعاریف زیر وکتور (کدامیک-35
منظور پشه ، مگس یا امثال آن است .- الف
عامل عفونی بیماري زا می باشد .شدت و قدرت تهاجمی یک - ب
محلی که عامل عفونی می تواند در آنجا زنده بماند .- ج
شامل وسایل یا مواد مختلفی است که می توانند به عنوان راه انتقال یا مخزن عمل کنند .-د

اصول احتیاط هاي هوایی شامل کدامیک از موارد زیر می باشد ؟-36
اشد .درب اتاق بیمار بسته ب- الف
بستري بیمار در اتاق خصوصی با فشار هوایی منفی - ب
استفاده کنند .N95تمام افرادیکه وارد اتاق می شوند باید از ماسک - ج
همه موارد -د

ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردي به چه صورت باید باشد ؟-37
پوشیدن –پوشیدن گان –فظ موهاي سر انجام رعایت بهداشت دست طبق دستورالعمل پوشیدن کاله یا محا- الف

محافظت صورت و یا عینک –ماسک دستکش 
دستکش –پوشیدن کاله یا محافظ موهاي سر –پوشیدن گان –پوشیدن ماسک - ب
پوشیدن ماسک –پوشیدن کاله با محافظ موهاي سر –پوشیدن گان –انجام رعایت بهداشت دست طبق العمل - ج
دستکش –محافظ صورت و عینک –
دستکش –پوشیدن ماسک –پوشیدن کاله - پوشیدن گان–محافظ صورت یا عینک -د

در کدامیک از موارد زیر دستها باید شسته شود ؟-38
پس از تماس با خون ، ترشحات و مایعات - بقبل و بعد از مراقبتهاي پرستاري  و پزشکی - الف

ایمنی 
همه موارد-دقبل و بعد از پوشیدن دستکش - ج

تزریقات ایمن را تعریف کنید ؟-39
به ارائه کننده صدمه اي وارد نسازد - ببه دریافت کننده خدمت  آسیب نزند - الف

همه موارد-دپسماندهاي آن باعث آسیب و زیان جامعه نشود - ج



نوزاد در فرم می باشد ؟در مادران باردار مبتال به هپاتیت ب کدامیک از مراقبتهاي زیر در مورد -40
تزریق نیم میلی لیتر ایمنوگلوبولین کافی است .- الف
تزریق واکسن هپاتیت ب کافی است - ب
تزریق واکسن هپاتیت ب و دریافت ایمنوگلوبولین حداکثر یک هفته بعد از تولد - ج
تزریق واکسن هپاتیت ب و دریافت ایمونوگلوبولین همزمان پس از تولد .-د

می باشد ؟نادرستمیک از موارد زیر کدا-41
در افراد هموفیلی ، واکسن هیپاتیت ب باید زیر جلدي تزریق شود .- الف
واکسیناسیون هپاتیت  ب هیچگونه مورد منع تلقیح ندارد .- ب
ایمونوگلوبولین پس از بازشدن قابل نگهداري به مدت یک هفته می باشد .- ج
متولد شده بود در صورت مساعد بودن حال نوزاد موضع تزریق شست و +HbSAgدر صورتیکه نوزاد از مادران -د

شو داده شود سپس تزریق انجام شود.

جهت کنترل عفونت کدامیک از موارد زیر می بایست رعایت شود ؟NICUدر بخش -42
تعویض کفش و استفاده از دمپایی مخصوص بخش - الف
گان توصیه نمی گردد .در بخش نوزادان استفاده روتین از- ب
پرسنل از پوشیدن ساعت و زیورآالت خودداري می نمایند .- ج
همه موارد -د

کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد ؟-43
هواسازها با توجه به اینکه باعث ایجاد فشار ثبت در بخش می گردند نباید روشن باشند .- الف
زین شدن دستها گردد .پوشیدن دستکش به تنهایی می تواند جایگ- ب
ترالی داروییو پانسمان لزومی ندارد که از هم جدا باشد .- ج
% ضد عفونی می گردد .70ترالی دارویی قبل و بعد از استفاده با الکل -د

از چه محلولی استفاده می شود ؟NICUجهت شست وشوي سوند ساکشن در بخش -44
فرقی نمی -دآب معمولی - جآب مقطر- بنرمال سالین - الف
کند 

براي کنترل عفونت در اتاق عمل کدامیک از موارد زیر می بایست رعایت شود؟-45
آماده نمودن پوست بیمار در اتاق عمل - بچیدن موي عمل - الف



همه موارد-ددوش گرفتن با آنتی سپتیک قبل از عمل جراحی - ج

ء پیگیري با آنتی بیوتیک قبل از عمل نمی باشد ؟کدامیک از موارد زیر جز-46
پروفیالکسی را براي مدت طوالنی بعد از عمل ادامه می دهند .- الف
اولین دوز آنتی بیوتیک را در شروع جراحی تجویز می کنند .- ب
از آنتی بیوتیکهاي بی خطر ارزان استفاده شود.- ج
وانکومایسین استفاده نمی نمایند .براي پروفیالکسی ضد میکروبی بطور روتین از-د

بجز؟در تهویه اتاق عمل کدامیک از موارد زیر می بایست رعایت شود -47
ورود کل جریان هوا ازسقف و خروج آن نزدیک به کف زمین - الف
در اتاق عمل سیستم تهویه منفی برقرار می شود.- ب
اء بنفش استفاده نمی شود .به منظور پیشگیري از عفونت زخم جراحی از اشعه ماور- ج
بجز در مواقع عبور وسایل، پرسنل و بیمار دربهاي  اتاق عمل بسته است .-د

بجز؟کنترل عفونت در بیماران نقص ایمنی شامل همه موارد زیر می باشد -48
استفاده از ترمومتر در ناحیه مقعد یا شیاف در این بیماران ممنوع می باشد .- الف
تامپون در خانمها ، در هنگام قاعدگی مانعی ندارد .استفاده از - ب
انجام انما و معاینه رکتال در این بیماران ممنوع است .- ج
بار در روزانجام گیرد .2شست و شوي دندانهاي بیمار باید حداقل -د

به منظور پیشگیري از جراحات و صدمات مزبور کدامیک از موارد زیر می بایست رعایت شودبجز؟-49
جهت شکستن ویالهاي دارویی ترجیحاً از انواعی استفاده شودکه احتیاج به تیغ اره نداشته باشد .- الف
پس از تزریق از گذاردن در پوش سرسوزن اکیداً خودداري نمائید .- ب
قبل از دفع سرسوزن را خم نمائید .- ج
کی استفاده نمائید .در موارد ضروري می بایست گذراندن در پوش سرسوزن از وسایل مکانی-د

کمکهاي اولیه فوري کدامیک از موارد زیر می باشد ؟ -50
چشم تماس موضعیخودداري از –تشکیل پرونده –گزارش فوري سانحه - الف
خودداري از تماس موضعی –کمک به خونریزي از محل اولیه زخم –شست و شوي زحم با صابون و آب ولرم - ب

ثبت رسمی گزارش–زارش فوري سانحه گ–چشم شست و شوي چشمها 
گزارش فوري سانحه –خودداري از تماس چشم ، ثبت رسمی مورد گزارش - ج



ثبت رسمی مورد –گزارش سانحه –خودداري از تماس موضعی چشم –کمک به خونروي از محل اولیه زخم -د
گزارش 

بجز ؟موارد زیر می باشد راهنماي آماده سازي پوست بیماران جهت اعمال جراحی همه -51
توصیه می شود حتی المقدوربیمار قبل از عمل جراحی حمام نماید .- الف
موهاي ناحیه جراحی توسط ماشین مخصوص کوتاه شود .- ب
موهاي ناحیه جراحی توسط تیغ اصالح شود .- ج
آنتی بیوتیک پروفیالکتیک در موارد جایز طبق اندیکاسیون علمی -د

گاهاً منجر به انتقال عفونت میشود (عامل عفونی ) چه نام دارد ؟عاملی که-52
عفونت -دوکتور - جویروالنس - بناقل - الف

نمی باشد ؟کدامیک از عالئم زیر مربوط به نشانه هاي عفونت خون -53
هیپرتانسیون –تاکی کاردي –تب باال - بهیپوتانسیون –تاکی کاردي –تب باال - الف

آپنه –هیپوترمی –هیپوتانسیون -دافزایش ترشحات تنفسی –آپنه –تب باال - ج

کدامیک از اهداف برنامه کنترل مقاومت آنتی بیوتیکی می باشد ؟-54
تدوین  برنامه اي جهت جلوگیري از گسترش ارگانیسم هاي مقاوم در بخش ها- الف
برنامه ریزي جهت کشف دقیق و سریع ، گزارش دهی و پیشگیري از گسترش ارگانیسم هاي مقاوم - ب
معرفی دستگاههاي جدید ودقیق آزمایشگاهی- ج
وجود برنامه راهنما و دستور العمل استفاده از آنتی بیوتیک هاي ویژه -د

55-SSI-STCمربوط به کدامیک از  عفونتهاي بیمارستانی است ؟
عفونت عمقی بافت نرم سینه- بعفونت خون ثابت شده - الف

عفونت عمقی بافت نرم پا -دعفونت عمقی فاسیا و عضله - ج

ذرات حاصله از فعالیتهاي خدماتی مربوط به کدامیک از موارد زیر در رابطه با کنترل عفونت می باشد ؟-56

تهیه و جابجایی آشپزخانه و -دهوا- جمحیط - بتهویه - الف
غذا

نمی باشد ؟کدام جمله در مورد تزریقات ایمن صحیح -57

به ارائه کننده خدمت صدمه وارد نسازد - ببه دریافت کننده خدمت آسیب نزند - الف



چند بار استفاده شود از سرنگ یکبار مصرف - داز آلودگی وسایل ، داروها و مایعات وریدي پیشگیري شود .   - ج

نمی باشد ؟کدامیک از موارد زیر در مورد ریختن ترشحات آلوده به چشمها یا غشاء مخاطی صحیح  -58

از مالش موضعی چشم خودداري شود -بشستشوي محل با آب فراوان - الف

مورد تشکیل پرونده و پیگیري-دتزریق فوري ایمنوگلبولین و واکسن- ج

کدام مورد صحیح می باشد ؟NICUدر مورد تهویه -59

هواسازها باید با ایجاد فشار منفی و همیشه روشن باشد .–الف 

دقیقه خاموش گردد .15ساعت بمدت 2با ایجاد فشار منفی و هر هواساز- ب

دقیقه خاموش گردد .15ساعت بمدت 2هواساز باید با ایجاد فشار مثبت هر - ج

هواساز باید با ایجاد فشار مثبت و همیشه روشن باشد .-د

با کدامیک از گندزداهاي زیر ضد عفونی می گردد :NICUترالی دارویی پانسمان -60

استریلیوم-د1DD- ج%70الکل - بدستمال مرطوب - الف

بیمارستانها از لحاظ آلودگی به چند دسته تقسیم میشوند ؟-61
5-د4- ج3- ب2- الف
می باشد ؟Aکدام یک از تعاریف زیر منطقه -62
مکان نگهداري بیمارانیکه عفونی نبوده ، حساسیت باالیی ندارند  - الف
مناطقی از بیمارستان که تماس با بیمار ندارند.-ب
بخشهاي عفونی یا بیماران ایزوله - ج
اي محافظت شده بیماران با حساسیت باال یا سایر مکانکه-د

می باشد ؟Bکدامیک از تعاریف زیر تعریف منطقه -63
مکان نگهداري بیمارانی که عفونی نبوده یا حساسیت باالیی ندارند .- الف
مناطقی از بیمارستان که تماس با بیمار ندارند .- ب
بخشهاي عفونی یا بیماران ایزوله - ج
انهاي حفاظت شده بیماران با حساسیت باال یا سایر مک-د



می باشد ؟Dکدامیک از تعاریف زیر تعریف منطقه -65
مکان نگهداري بیمارانی که عفونی نبوده یا حساسیت باالیی ندارند .- الف
مناطقی از بیمارستان که تماس با بیمار ندارند .- ب
بخشهاي عفونی یا بیماران ایزوله -ج
بیماران با حساسیت باال یا سایر مکانهاي حفاظت شده -د

شرایط بهداشتی اتاقهاي عمل بر اساس آئین نامه ، کدامیک از شرایط زیر را باید دارا باشد ؟-66
بدون زاویه در محل اتصال به دیوار –کف بدون درز ، شکاف ، قابل شست وشو - الف
صال زمینی باشد .کلید و پریز برق ضد جرقه و داراي ات- ب
سقف سالم ، بدون درز ، شکاف و ترك خوردگی باشد .- ج
همه موارد -د

براي  ضد عفونی کردن بخشها در مواقعیکه خون و مواد آلوده بدن ریخته باشد کدامیک از موارد زیر نادرست -67
میباشد ؟

خون و مواد آلوده با مواد یکبار مصرف جمع آوري گردد .- الف
رد نظر با آب و دتر جنت شسته شود .محل مو- ب
% استفاده گردد .10اگر سطر آلوده صاف باشد از هیپو کلریت سرم با رقت - ج
دستکش و در صورت لزوم سایر لوازم حفاظت فردي استفاده گردد .-د

نظافت سطوح خدماتی کدامیک از موارد زیر نادرست می باشد ؟در مورد اصول-68
ز به انجام نظافت و گرد گیري بصورت منظم دارند .سطوح خدماتی نیا- الف
عمل حذف واقعی آلودگی از طریق پاك کردن با دستمال یا برس زدن به همراه مواد شوینده و گندزدائی انجام- ب

می شود .
ضد عفونی کردن کف اتاقها و زمین و نظافت با آب و پاك کننده ها بطور منظم باشد .- ج
د و غباریافت می شوند و در رطوبت تکثیر پیدا میکنند .قارچها نیز در گر-د

شرایط نگهداري و ایمنی تجهیزات کدامیک از موارد زیر میباشد ؟-69
قبل از تمیزکردن از خاموش بودن دستگاه و جدا بودن آن از برق اطمینان حاصل کنید .- الف
مائید .براي تمیز کردن سطوح دستگاه از پارچه نرم مرطوب استفاده ن- ب
بعد از نظافت دستگاه بالفاصله دستگاه روشن نشود .- ج
همه موارد -د



کیسه هاي زباله مخصوص ملحفه هاي آلوده شده به خون و سایرمایعات چه رنگی می باشد ؟-70
سفید -دمشکی - جزرد - بآبی - الف

زباله هاي بیمارستانی به چنددسته تقسیم می شوند ؟-71
5-د4- ج3- ب2- الف

کدامیک از تعاریف زیر تعریف زباله هاي عفونی و خطرناك می باشد ؟-72
به زباله هایی اطالق می شود که از مخاط عمل و نقل شکل خاصی ندارند .- الف
زباله هاي قسمتهاي اداري و آشپزخانه - ب
تیغ جراحی می شود .-شامل زباله هایی مثل سرسوزن- ج
زباله هایی که حداقل یک بیماري عفونی را  منتقل می کنند .-د

می باشد ؟نادرست کدامیک از موارد زیر در مورد اشعه ماوراء بنفش-73
اشعه ماوراء بنفش یک عامل استریل کننده می باشد .            - الف
اشعه ماوراء بنفش ي عامل گندزدا می باشد .- ب
نفش به شکل دیواري ، سقفی، یک المپی می باشد.    المپهاي اشعه ماوراء ب- ج
اگر المپ بصورت سیار باشد بایستی المپ دقیقاً در وسط اتاق قرار گیرد .- د

صحیح می باشد ؟U.Vکدامیک از موارد زیر در مورد اشعه -74
متر جهت کنترل دوز پرتودهی المپUVاستفاده از - الف
زمان مصرفاستفاده از تایمر و یادداشت - ب
به طور دوره اي سطح المپ با الکل تمیز شود .- ج
همه موارد -د

کیسه هاي زباله مخصوص زباله هاي شیمیایی چه رنگی می باشد ؟-75
قهوه اي-دمشکی - جزرد - بآبی - الف

شرایط بهداشتی کف اتاق عمل کدام است؟-76
نفوذ به آب باشد .کف حتماً باید زاویه دار و غیر قابل- الف
کف اتاق عمل باید به رنگ روشن و قابل شستشو باشد .- ب
کف حتماً باید سنگ بوده و زاویه دار باشد .- ج



کف باید سالم و بدون درز و بدون زاویه باشد .-د

در صورتیکه خون و مایعات آلوده به زمین ریخت چگونه با چه محلولی باید ضد عفونی کرد ؟-77
با استفاده از محلول هیپوکلرید سدیم - بتمیز نمودن آن با حوله یکبار مصرف کافی است .- الف

% 10بارقت
استفاده از محلولهاي استریلیوم -داستفاده از آب ساده با تی تمیز - ج

کوکسی هاي گرم مثبت بیشتر در چه جاهاي وجود دارد ؟-78
مناطق مرطوب- بذرات گرد و غبار- الف

در جاهاي آغشته به ترشحات آلوده  -ددر دستشویی و مناطق کثیف بیمارستان - ج

کدامیک از موارد زیراز لزومات نگهداري و ایمنی تجهیزات نمی باشد ؟-79
اطمینان از خاموش بودن دستگاه و عدم اتصال به برق - الف
استفاده از پارچه نرم و خشک - ب
بعد از نظافت دستگاه بالفاصله روشن نشود - ج
نظافت  بر اساس راهنماي دستگاه صورت پذیرد.-د

زباله بیمارستانی به چه موردي اطالق می گردد؟-80
زباله هایی که حتماً به ترشحات آلوده بیماران آغشته باشد .- الف
کلیه زباله هاي بیمارستان بجز قسمت آشپزخانه - ب
له هاي بیمارستان  بجز زباله هاي اداري و آشپزخانه کلیه زبا- ج

به مواد زائد و نیمه جامد تولیدي از تمام بخشها و واحدهاي درمانی و غیردرمانی-د

مندي بیمار از نتایج مثبت درمان تا حدودي بستگی به .................................. دارداثر بخشی مراقبت وبهره-81

استفاده از داروهاي صحیح -بر درمانی پذیري کادمسئولیت - الف

مسئولیت پذیري بیمار- دارتباط موثر بیمار وبیمارستان-ج

هدف از اجراي منشور حقوق بیمار چیست؟-82

افزایش اعتماد عمومی به خدمات   -بتبین حقوق گیرندگان خدمت     - الف

همه موارد-دتعامل بهتر گیرنگان وارائه دهنگان خدمت  - ج

منشور حقوق بیمار چند محور دارد؟-83
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خوردن کدامیک ازغذاهاي زیر باعث غلبه بر مضرات کار می شود  ؟ –84

) الف و الف ) گردو و ذرت بو داده           ب ) چاي سبز و میوه            ج ) غذاهاي آماده و فست فود                    د 
ب

کدام جمله صحیح است ؟ - 85

اهش خستگی می شود .              ب ) فضاي استاندارد اداري براي هر فرد الف ) تهویه مناسب باعث افزایش تمرکز و ک
متر مربع است .10

همه مواردج ) قرار دادن سوزن ها و گیره ها در دهان باعث انتقال بیماري می شود .           د ) 

جهت پیشگیري از عوارض کار با کامپیوتر چه مواردي را باید رعایت کرد  ؟ -86

) به تناوب از پشت میز برخاسته و نرمشهاي خیلی ساده انجام داد .الف 

متري قرار دارد , چند دقیقه چشم دوخت .6دقیقه  به اشیائی که در فاصله 30ب ) هر 

ج ) میز کار را طوري قرار داد که روشنایی المپ ها در طرفین قرار گیرد . 

هر سه موردد ) 

دام است ؟ اولین اولویت در آتش سوزي ک-87

آگاه کردن مردم و اطرافیان- بدقیق فکر کردن                       سریع و- الف
نجات جان خود -ددرخواست کمک - ج

کدامیک از روشهاي اطفاء حریق مناسب است ؟Aبراي حریق هاي دسته -88
الف و ج -دسرد کردن-خفه  کردن               ج-بکنترل واکنش هاي زنجیره اي - الف

براي تجهیزات در محدوده هاي کوچک و مهم از چه خاموش کننده اي استفاده می شود ؟- 3
کف -دهالن -جآب             - بدي اکسید کربن  -الف

می باشد ؟Aیک از تعاریف زیر منطقه کدام -89
مکان نگهداري بیمارانی که عفونی نبوده ، حساسیت باالیی ندارند .- الف
مناطقی از بیمارستان که تماس با بیمار ندارند .- ب
بخشهاي عفونی یا بیماران ایزوله - ج



بیماران با حساسیت باال یا سایر مکانکهاي محافظت شده -د

زباله مخصوص ملحفه هاي آلوده شده به خون و سایرمایعات چه رنگی می باشد ؟کیسه هاي -90
سفید -دمشکی - جزرد- بآبی - الف

کدامیک از تعاریف زیر تعریف زباله هاي عفونی و خطرناك می باشد ؟-91
به زباله هایی اطالق می شود که از مخاط عمل و نقل شکل خاصی ندارند .- الف
قسمتهاي اداري و آشپزخانه زباله هاي- ب
تیغ جراحی می شود .-شامل زباله هایی مثل سرسوزن- ج
زباله هایی که حداقل یک بیماري عفونی را  منتقل می کنند .-د

کدام است رفتار مهمترین نشانه هاي منفی زبان -92
اندیشمندانه سرتکان دادن  -بد     تماس چشمی محدو- الف
ب وج- دنشستن یا ایستادن فردبه طرف ما  - ج

املی که در تاثیرگذاري مابردیگران نقش دارد.مهمترین ع-93
)اهمیت دادن به زبان رفتاربالف)لباس پوشیدن  

د)همه مواردج)توجه کردن به لحن کالم  

است .--------------- بهترین شیوه براي تعین عزت نفس گوش دادن-94
د)زبان تصویري )زبان گفتاري         جب)زبان رفتار        الف)زبان درون

در کدام حالت ارائه خدمات سالمت بسیار پرخطر بشمار می رود؟–95

یک مورد خطا در هزارالف )
100ب ) یک مورد خطا در 

200موردخطا  در 1ج ) 
300مورد خطا  در 1د) 
بهترین روش برخورد با خطا در سیستم بهداشتی درمانی کدام است؟ -96

الف ) رویکرد فردي 

رویکرد سیستمیک ب ) 



ج ) رویکرد تنبیهی 

د ) همه موارد

فردي بیمار باعث جلوگیري از خطا می شود ؟ در کدام موارد توجه به مشخصات–97

الف ) تجویز دارو 

ب ) انتقال خون 

ج ) اقدامات آزمایشگاهی 

) همه مواردد 

استفاده از چک لیست جراحی ایمن در رابطه با کدام راه حل ایمنی است ؟ –98

الف ) ارتباط موثر در زمان تحویل 

ار بدن بیم) انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح ب 

ج ) توجه به مشخصات فردي بیمار 

د ) هیچکدام

کدام مورد جزء موارد اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات می باشد ؟ –99

الف ) تکمیل فرم تلفیق دارویی 

ب ) آموزش هنگام ترخیص 

ج ) هیچکدام 

الف و بد ) 

یولوژیک براي کارکنان بهداشتی است ؟ کدامیک از مهمترین خطرات ب–100

الف ) سختی کار 

آسیب ناشی از وسایل تیز و برندهب ) 



ج ) کار در نور کم 

د ) هیچکدام 

سازمان ایمنی جهانی چه مواردي را جهت کاهش خطر آسیب کارکنان از نظر استراتژیهاي حفاظتی را مطرح –101
می کند ؟ 

ش التکس و محافظ چشم الف ) استفاده از دو جفت دستک

Bب ) واکسیناسیون علیه هپاتیت 

) الف و ب ج 

د ) هیچکدام 

افرادي که شبکار هستند بهتر است چه رژیم غذایی را رعایت کنند ؟ –102

استفاده از سبزیجات و میوه هاالف )

ب ) استفاده از مواد قندي و کافئین باال 

ج )الف و ب 

د )هیچکدام 

کدام اقدام پیشگیرانه از بروز جراحات و صدمات نیدل استیک در کارکنان است ؟ –103

ن خودداري از گذاشتن درپوش سرسوزالف ) 

ب) شکستن آمپول با استفاده ازتیغ اره 

ج ) الف و ب 

د ) هیچکدام 

کدام مورد در ارتباط با انتظامات بیمارستان با مراجعین مطرح می باشد ؟ -104

برخورد محترمانه همراه با راهنمایی الف ) 

ب ) پرهیز از هر گونه درگیري لفظی و فیزیکی با ارباب رجوع

ج ) ایجاد حس همدلی و برخورد دوستانه در عین جدیت 



همه مواردد ) 

کدامیک از نشانه هاي تحقیر نفس نمی باشد ؟- 105
پرخوري و تن پروري-مومی      جگوشه گیر بودن در محافل ع- بروز اشتباهات زیاد       ب- الف

بروز رفتار متفاوت  با افراد خونگرم و اجتماعی - د
در نشانه هاي زبان رفتار کوباندن با به زمین چه پیامی دارد  ؟- 106
توجه کامل به طرف مقابل - بنشانه ناآرامی و آشفتگی روحی –الف 

یعنی فرد پس از مدتی از یک نقطه ابهام آمیز سر در آورده -دنشانه اضطراب فرد است - ج
کدامیک از نشانه هاي منفی زبان رفتار نمی باشد ؟- 107
دست به چانه کشیدن-بپنجه دست    مشت کردن و فشردن- الف
با دست پوشاندن بینی-دتکان دادن سریع سر     -ج

زبان رفتار چیست ؟- 108
بیان خواسته ها و تمایالت فرد است- بزبان احساس ، عواطف و هیجانات درون انسان است- الف

موارد الف و ج- برقراري ارتباط با طرف مقابل به وسیله زبان ، حس المسه و حرکت سر ودست        د- ج

کدام جمله صحیح می باشد ؟- 109
.      عزت نفس با دیگران معاشرت کنیمیت جهت تقو- الف
.از نشانه هاي تحقیر نفس بروز رفتار متفاوت باکلیه افراد است - ب
لحن کالم هیچ تاثیري در ارتباط ندارد .         - ج
.سانتی متر باشد 45-80تعیین حریم ارتباطی با آشنایان و همکاران -د

مندي بیمار از نتایج مثبت درمان تا حدودي بستگی به .................................. داردوبهرهاثر بخشی مراقبت- 110
استفاده از داروهاي صحیح    -بر درمانی    مسئولیت پذیري کاد- الف

مسئولیت پذیري بیمار- دارتباط موثر بیمار وبیمارستان     - ج
زي بحران بیمارستانها چیست؟اولین گام در برنامه ری-111
مقاوم سازي وحفاظت بیمارستان    - بایجاد آمادگی هاي قبل از بحران        - الف

همه موارد- دطراريضراه اندازي وساماندهی تیمهاي ا-ج
وفرایند درمان را مختل میکند حادثه طبیعی ویا بشر ساخته که مراکز درمانی را به شدت تخریب کرده - 112

..............................نام دارد.



ریسک- مخاطرات طبیعی                           د-جطراريضوضعیت ا-بمخاطره           - لفا
انواع مخاطرات طبیعی کدام است؟- 113
بیولوژیک- زمین شناختی-توپولوژیک–جوي - الف
انفجار-نشت مواد شیمیایی- اتش سوزي–جوي - ب
هیچکدام- تصادفات                                        د- عملیات تروریستی-ناارامی هاي شهري- ج

موجود می کوشد از وقوع سوانح عفرایند فراگیر و یکپارچه اي که با تجزیه تحلیل سوانح قبلی وبا استفاده از مناب- 114
ت وقوع تاثیر آنها را کاهش دهد،به طور هماهنگ وموثر با سوانح  مقابله نماید وبراي صورشگیري نموده ودر پی

بازسازي وبهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادي تالش نماید را چه مینمامند؟

برنامه عملیاتی-دارزیابی خطر               - کاهش اثرات                ج- بمدیریت بحران - الف

آمادگی  با چه هدفی در مراکز وسازمانها صورت میگیرد؟- 115
همه موارد- شناسائی منابع             د- ومقابله                جارتقاءتوان-ایجاد ظرفیت وتوانمند سازي        ب- الف
می باشد ؟ی موفقنیازهاي اساسی براي یک مدیریت خطر بالینکدامیک از موارد زیر از  - 116

کنترل خطر                - جکاهش یا به حداقل رساندن خطر-بي واضحژخط مشی و استرات- فال
اجتناب از خطر-د

زیر در انالیز خطر مد نظر می باشد ؟فاکتورهايکدامیک از - 117
جمع آوري داده ها - جحادثهاحتمال رخداد- بپذیرش خطر - الف

همه موارد-د
؟شیوه هاي متعدد براي مقابله با خطر- 118
د:هزینه کنترل وپذیرش و اجتناب از خطر - جشناسایی ریسک-بحتمال رخداد حادثه      ا- الف

حادثه در صورت وقوع

کدام جمله صحیح است ؟ - 119
% فردي است .90% موارد مربوط به خطا سازمانی و 10الف ) 

% مشکالت فردي و تجهیزات است .10% موارد مربوط به خطا سازمانی و 90ب ) 
ج ) کلیه خطاها سازمانی و مربوط به تجهیزات است 

د ) همه موارد 



ب در پرسنل موثر است ؟ چه عواملی در ایجاد آسی–120
دفع وسایل                   طج ) سیستم غلب ) تجربه کارکنان         الف ) شرایط و موقعیت سخت کاري         

د ) همه موارد
بهترین روش برخورد با خطا در سیستم بهداشتی درمانی کدام است؟ - 121

ج ) رویکرد تنبیهی                                    ) رویکرد سیستمیک ب رد فردي               الف ) رویک
د ) همه موارد 

کدام مورد در حین انتقال بیمار صحیح نیست ؟- 124
.نیازي به حضورپرستار نیست - بروي بیمار را بطور کامل پوشیده باشد .          - الف

نرده اطراف تخت باال باشد .- دباشد .لوله چست تیوپ کلمپ- ج
در انتقال بیمار به اتاق عمل کدام مورد الزم نیست ؟- 125
کفش و لباس زیر-گان و دستبند                 د- جپرونده بیمار - حضور پرستار        ب- الف

مدیریت خطر بالینی می باشد ؟کدامیک  به ترتیب مراحل فرایند- 126
ارزیابی مدیریت خطر- ایجاد زمینه مناسب–برخورد با خطر –شناسایی خطر –آنالیز خطر - الف
ارزیابی مدیریت خطر –آنالیزخطر –برخورد با خطر –ایجاد زمینه مناسب –شناسایی ریسک - ب
ارزیابی مدیریت خطر- د با خطربرخور–آنالیز خطر –شناسایی ریسک –ایجاد زمینه مناسب - ج
ارزیابی مدیریت خطر -برخورد با خطر–ایجاد زمینه مناسب –شناسایی خطر - آنالیز خطر-د

کدامیک از فاکتورهاي زیر در آنالیز خطر در نظر گرفته می شود ؟- 127
کاهش خطردهزینه راه حل هاي موجو- الف
ه در صورت وقوع ثهزینه حاد - ب
هر دو مورد- ج
هیچکدام -د

کدام جمله صحیح  است ؟- 128
خطر ، احتمال ایجاد یک اتفاق ، ناخوشی و یا از دست دادن بوده که به طور مداوم با آن مواجه هستیم .- الف
در گذشته مدیریت خطر پیشگیرانه ولی اکنون به صورت واکنشی است .- ب
کامل حذف کرد .خطر جزئی از زندگی است که می توان آن را به طور - ج



روش پیشگیرانه به تحلیل واقعه پس از بروز می پردازد تا از تکرار مجدد آن جلوگیري شود .-د

کدامیک به ترتیب از شیوه هاي متعدد براي مقابله با خطر است ؟- 129
اجتناب از خطر- انتقال خطر–کنترل خطر –پذیرش خطر - الف
انتقال خطر- خطراجتناب از -پذیرش خطر-کنترل خطر- ب
انتقال خطر-پذیرش خطر-اجتناب از خطر-کنترل خطر- ج
انتقال خطر- کاهش و به حداقل رساندن خطر-اجتناب از خطر-کنترل خطر-د

در مورد خطرهاي غیر قابل حذف گامهاي پیشگیرانه چگونه است ؟- 130
استفاده از راهنما هاي بالینی - الف
سیره مراقبتاستفاده از پروتکل ها و - ب
به حداقل رساندن احتمال بروز خطر- ج
هر سه مورد -د

انتقال بیماران مشکل دار با احتمال خطر باالبه مراکز تخصصی در کدامیک از حیطه هاي مقابله خطر است ؟- 131
کاهش به حداقل رساندن خطر-دانتقال خطر-جاجتناب از خطر -بپذیرش خطر  - الف
ممیزي بالینی در کدامیک از مراحل فرایند مدیریت خطر قرار دارد؟- 132
برخورد با خطر- دآنالیز خطر- جشناسایی ریسک - بارزیابی مدیریت خطر- الف

کدامیک از نیازهاي اساسی براي یک مدیریت خطر موفق است ؟- 133
یی به فرایندها منابع کافی براي حمایت فرایند ها و پاسخگو- الف
رهبري همراه با التزام به ارتقاء ایمنی بیمار - ب
خط مشی و استراتژي واضح - ج
هر سه مورد -د

134 -RCAچیست ؟
یک تکنیک براي درك سیستماتیک علت و نوع یک حادثه         - الف
تحلیل ریشه اي علت - ب
الف وب - ج
هیچکدام -د



سیستم گزارش دهی خطا است ؟کدام مورد جزء یک - 135
مدافعه -بمرحله تحلیلی - الف

ارزیابی مدیریت خطر - دالف و ب- ج

هر وضعیت  واقعی یا بالقوه که بتواند باعث صدمه به بیماري یا مرگ افراد ، آسیب یا تخریب یا از دست دادن - 137
ام دارد .تجهیزات و داراي سازمان شود ...........................ن

احتمال-دشدت - جریسک -بمخاطره - الف

است .--------------- به ن عزت نفس گوش دادنیبهترین شیوه براي تعی- 138
ب)زبان رفتار        ج)زبان گفتاري         د)زبان تصویري زبان درونالف)

درصد زبان رفتارتعین می ------ رصد آراستگی وضع ظاهري ود------ عوامل موثردرتاثیرگذاري به دیگران - 139
کند.

درصد58درصد ،44ب)درصد44درصد،51الف)

درصد30درصد،70درصد                             د)40درصد،60ج)

دارد.مهمترین عواملی که در تاثیرگذاري مابردیگران نقش - 140
ب)اهمیت دادن به زبان رفتار الف)لباس پوشیدن

د)همه مواردج)توجه کردن به لحن کالم  

درحریم ارتباطی بین افراد کدام گزینه صحیح است.- 141
سانتی متر80تا 45سانتی متر     ب)دوستان وهمکاران 45الف)خانواده وفامیل نزدیک تا 

همه مواردد)سانتی متر         150ج)بیگانه ها حدود 

مهمترین نشانه هاي منفی زبان کدام است .- 142
دانه سرتکان دادن  ب)اندیشمنتماس چشمی محدودالف)

د)ب وجج)نشستن یا ایستادن فردبه طرف ما  

.--------- براي اینکه حرفهاي ما هرچه بهتر وبیشتر دردیگران نفوذ کندباید- 143



ب)صدایمان باید بلندورساباشدکیفیت صدا،وضع چهره،حرکات دست وبدنمان هماهنگ ومنطبق کنیمالف)

ج)حرکات بدن ودستمان زیاد باشد                ج)ب و ج 

تنظیم وضعیت نشستن وایستادن - 144
الف)بهتراست به جلو خم شویم          

درجه بنشینیم وبایستیم90بهتراست درکنارهم وبازاویه ب)

سانتی متر بایستیم   50ج)درفاصله 

د)الف و ج 

نشانه هاي تحقیر نفس کدام گزینه درست است.- 145
الف)جاي نگرانی نیست به زودي کارها راروبه راه می کنم

ب)دفعه بعد حتما موفق می شوم 

ج)واقعا دراین کار مهارت دارم

هیچ کدامد)

انسان است.یوهیجانات درون------ ،-------- زبان رفتاري - 146
ب)زبان تصویري ،عواطف زبان احساس ،عواطفالف)

ج)زبان گفتاري واحساسات     د)ب وج

درجه ازنظر ارتباط بیشترین تاثیر را دارد.------ براي گوش دادن به طرف مقابل به میزان - 147
درجه    40تا 30ب)درجه70تا 60الف)

د)ب وج     درجه     80تا 70ج )

یک سامانه مدیریتی پایه براي مراکز پزشکی که از روي مدل سامانه فرماندهی حادثه طراحی شده - 148

الف:سامانه فرماندهی حادثه است           ب:مرکز عملیات اضطراري است

د:همه مواردسامانه فرماندهی حوادث اضطراري بیمارستانی استج:

ایده ال براي یک سیستم گزارش دهی خطا شامل کدام مورد زیر است؟طراحی- 149



د:ارزیابی مدیریت خطرالف و بالف:کلیات طرح   ب: جمع اوري داده ها      ج:

زیر بناي هر سیستم داراي استانداردو کیفیت است؟.................- 150

ل خطر     د:مدیریت خطج:انتقاب:یادگیري خطا         :اطالعاتالف

حادثه طبیعی یا بشر ساخته که فضاي درمانی را به شدت تخریب کرده فرایند درمان و مراقبت از بیماران را - 151
مختل نموده؟                                                                    

د:مخاطرات بشر ساختهب:مخاطره     ج:مخاطرات طبیعی وضعیت اضطراريالف:

مخاطراتی که عوامل انسانی در ایجاد انها دخالت مستقیم ندارند؟- 152

ج:الف و ب     د:هیچکداممخاطرات طبیعیالف:مخاطرات بشر ساخته   ب:

کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد مخاطرات بشر ساخته اند؟- 153

اتش سوزي و انفجاروتصادفات وفروریختن بناهاب:الف:مخاطرات زمین شناختی و بیولوزیک     

ج:ناارامی هاي شهري و مخاطرات جوي      د:مخاطرات جوي و مخاطرات زمین شناختی

فرایند شناسایی مخاطرات و برااورد اسیب پذیري وشناخت توانمندي و سیاستگذاري و تعیین مسئولیت ها در - 154
که محصول ان برنامه مدیریت بحران است:روابط بین بخشی هاي مختلف در قبال سوانح 

د:اسیب پذیريبرنامه ریزيالف:بازسازي    ب:مدیریت بحران      ج:

فاکتورهایی را که باید در انالیز خطر در نظر داشت:- 155

الف:هزینه حادثه در صورت وقوع                ب:احتمال رخداد حادثه

همه مواردد:ج:هزینه راه حلهاي موجود کاهش خطر 

شیوه هاي متعدد براي مقابله با خطر:- 156

الف:احتمال رخداد حادثه                              ب:شناسایی ریسک

د:هزینه حادثه در صورت وقوعکنترل وپذیرش و اجتناب از خطرج)

نیازهاي اساسی براي یک مدیریت خطر بالینی موفق:- 157



لف:خط مشی و استراتزي واضح      ب:رهبري همراه با التزام به ارتقاء ایمنی بیمار    ا

د:انتقال خطر:الف و بج

آمادگی  با چه هدفی در مراکز وسازمانها صورت میگیرد؟- 162
ایجاد ظرفیت وتوانمند سازي.1
ارتقاءتوان ومقابله .2
شناسائی منابع.3
مواردهمه .4

تریاژ در برنامه ریزي بحران چه نقشی دارد؟- 164

تخلیه،ساماندهی وطبقه بندي بیماران و کنترل عفونتهاي بیمارستانی.1
جلوگیري از هرج ومرج.2
کاهش استرسهاي روانی.3
همه موارد.4

نمونه سواالت حقوق گیرندگان خدمت

مراقبت بیمارمحوربرچه اصلی استواراست؟-1

وفعالیتهاي سازمان باید حول محور بیمارسازماندهی شودالف)کل منابع 

ب) کل منابع وفعالیتهاي سازمان باید حول محور بیمارستان سازماندهی شود

ج)مراقبت بیمارمحور اصلیت خود راازبهبودکیفی مستمر دریافت می کند

د)الف وج

اهداف عمده مراقبتهاي بیمارمحور کدامند؟-2

الف)تداوم بهبود مراقبت از بیماران

ب)افزایش انتقال بیماران در بیمارستان 

ج)عدم نیاز به توانمندکردن کارکنان براي انجام وظایفشان 

د)هیچکدام

عبارت صحیح را انتخاب نمائید-3



الف)مفهوم رضایتمندي ازبیماري به بیمار دیگر متفاوت است.

ب) مفهوم رضایتمندي در همه بیماران یکسان است.

وظیفه اي در قبال برآورده شدن همه انتظارات بیمار ندارد.ج)بیمارستان 

د)نیازي نیست بیمار همه خدمات ارائه شده به خود را بداند.

کدام یک از عوامل زیر در رضایت بیمار نقش ندارد؟-4

الف)نوع وشدت بیماري

ب)وضعیت سواد بیمار

ج)ماهیت درمان

د)نوع مدرك ارائه دهنده خدمت

امل زیر دررضایت بیمارنقش دارد؟کدام یک از عو-5

الف)سطح در آمد بیمار

ب)جنس بیمار

ج)سن بیمار

د)همه موارد

کدام یک جزء عوامل موفقیت مراقبت بیمارمحور می باشد؟- 6

الف)متمرکز بر نیازهاي بیمارباشد

ب)جامع باشد

ج)تعداد مراحل الزم براي انجام هر وظیفه را کاهش دهد

د)همه موارد

یک جزء عوامل موفقیت مراقبت بیمارمحور نمی باشد؟کدام -7

الف)اثربخش باشد

ب)نیازي به روشن بودن وظایف هر کدام از ارائه دهندگان خدمت نیست

ج)تاخیر در بخشهاي پاراکلینیک را کاهش دهد

د)هیچکدام



کدام یک جزء منشور حقوقی بیمار می باشد؟-8

الف)بیمارحق دارد محل بستري،پزشک،پرستاروسایر اعضاي گروه معالج را بشناسد

ب)براي کاهش استرس بیمار نیازي نیست او را در جریان معاینات واقدامات درمانیش قرار دهیم

ج)در صورتیکه بیمارمشکل خاصی نداشته باشدنیازي به رازداري پزشک وسایر اعضاء از روند درمان نمی باشد

د)هیچکدام

ی باشد؟کدام یک جزء منشور حقوقی بیمار م-9

الف)بیمارحق دارد در اسرع وقت درمان ومراقبت مطلوب را بدون توجه به عوامل نژادي وفرهنگی و....داشته 
باشد

ب)بیمارحق دارد از رازداري پزشک ودیگر اعضاي تیم معالج برخوردار باشد

ج)بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک ودیگر اعضاي تیم معالج اطمینان نماید

د)همه موارد

کدام جمله صحیح می باشد؟-10

الف)در صورتیکه نیاز به اعزام بیمارجهت ادامه درمان به مراکز دیگرباشدنیازي نیست خودش در جریان این 
امرقرارگیرد

ب)در بیمارستان هرخدمتی که پزشک معالج صالح بداند براي بیمار انجام می دهد ونیازي به رضایت بیمار 
نیست

اعزام بیمارباشدنیازنیست بیماردرجریان میزان تعرفه هاوپوشش بیمه درمرکز درمانی ج)درصورتیکه نیاز به 
مقصدقرارگیرد

د)بیمارحق دارددرصورت عدم تمایل به مشارکت در فعالیتهاي پژوهش وآموزشی با این گروه همکاري نکند

منشور حقوقی بیمار شامل چند محور است؟-11

الف)سه محور                                     ب)پنج محور

ج)چهار محور                                     د)  شش محور

کدام مورد جزء محوردریافت مطلوب خدمات سالمت می باشد؟-12

الف)برپایه ي صداقت،انصاف،ادب همراه با مهربانی می باشد

ژوهشی دارندب)کلیه ي اقداماتی که ماهیت پ



ج)انتخاب پزشک معالج ومراکز ارائه دهنده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط

د)رعایت اصل رازداري

توجه به گروه هاي اسیب پذیر جامعه  از کدام محور منشور حقوق بیمار است؟-13

الف)در اختیار قرار دادن اطالعات به نحو مطلوب و کافی به بیمار

ب)دریافت مطلوب  خدمات سالمت

ج)محترم شمردن حق انتخاب بیمار در دریافت خدمات

د)هیچ کدام

شرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل کدام موارد زیر است؟-14

الف)آزادانه و آگاهانه

ب)مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع

ج)ایجاد زمان الزم و کافی جهت تصمیم گیري

د)همه موارد

احترام به حریم خصوصی بیمار اشتباه است؟کدام مورد در رابطه با -15

الف)فراهم کردن کلیدي امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار

ب)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات فرد معتمد خود را همراه داشته باشد

ج)همراهی یکی از والدین کودك در تمام مراحل حق کودك است

د)بیمار و گروه درمانی و تمام افرادي که با بیمار آشنا هستند مجاز هستند به اطالعات بیمار دسترسی داشته باشند

کدام یک از اصول پایه ي نظام جمهوري اسالمی است؟- 16

الف)احترام به ارزش ها

ب)توجه به کرامت واالي انسانی

ج)رازداري

د)حفظ حریم خصوصی



دریافت مطلوب خدمات سالمت باید:-17

)طبق دانش روز باشدالف

ب)در سریع ترین زمان ممکن باشد

ج)مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد

د)همه موارد

کدام مورد صحیح است؟-18

الف)نام مسئولیت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشکی الزم نیست در اختیار بیمار باشد

مطلوب خدمات مفید استب)متغیر هایی چون زبان ،سن،جنس گیرندگان خدمت در دریافت 

ج)دریافت خدمات باید فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی ،فرهنگی،مذهبی باشد

د)تصمیم گیري بیمار باید بر اساس تصمیم گروه پزشکی باشد

کدام مورد در رابطه با منشور حقوق بیمار صحیح است؟-19

اسالمی و ایرانی باشدالف)با توجه به ارزش هاي واالي انسانی و مبتنی بر فرهنگ 

ب)بر پایه ي برابري کرامت ذاتی گیرندگان خدمت باشد

ج)با هدف ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کننده خدمت و گیرنده ي خدمت تنظیم شده است

د)همه موارد

نحوه ارائه اطالعات به بیمار چگونه نباید باشد-20

یمار باشدالف)در زمان مناسب و متناسب با شرایط ب

ب)علیرغم اطالع از حق دریافت اطالعات از آن امتناع کند

ج)تصاویر کلیدي اطالعات ثبت شده در پرونده در اختیار بیمار نباشد

د)همه موارد

نمونه سواالت ایمنی و سالمت شغلی

؟نمی باشدکدامیک از اقدامات زیر جزء احتیاط هاي استاندارد پیشگري از عفونت هاي بیمارستانی -1
ب) قرار دادن در پوش سوزن روي سوزنالف) شستن دست ها                             



ج) استفاده از گان                                د) پوشیدن دستکش

عبارتند از:HIVاولین راه پیشگیري از ابتالء به عفونت - 2

الف) واکسیاسیون                                 ب)تقویت سیستم ایمنی

د) اجتناب از تماس شغلی با خونج)  ایزوله کردن بیمار                           

از شرایطی خاصی که اجباراً باید در پوش سر سوزن روي سوزن قرار داد عبارتست از:-3

CBCب) نمونه ABGالف) نمونه 

ج)  کشت خون                                    د) مورد الف و ج 

صحیح نمی باشد؟کدامیک از گزینه هاي زیر درمورد ایمنی در محل کار -4

دسی بل باشد40اداري باید حداکثر الف) میزان صدا در دفاتر

ب) اشیاء نوك تیز مثل مداد در ظرف نگهداري شود و نوك تیز انها به سمت بیرون ظرف باشد 

ج) براي جلوگبري ازخطر آتش سوزي مرتباً کاغذ هاي باطله جمع اوري گردد

اري پرهیز نمائیدد) از نورهاي خیره کننده در فضاهاي اد

خطر ............... بر جسته ترین وجه تمایز بین شاغلین در بیمارستان و صنعت می باشد؟-5

ب)اشعه یونیزان     ج)ناراحتی هاي کمري       د)استرساالف)بیماریهاي عفونی

صحیح نمی باشد؟کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد بیماریهاي سل - 6

صوص پرسنل در معرض خطر ،تست پوستی را شش ماه یا هر سال یکبار تکرار نماییدالف) در خ

یا بیشتر می باشدmm1ب)واکنش مثبت تست پوستی ،سفت شدگی محدود 

ج)تنها روش تشخیص ،تست پوستی سل می باشد

د) براي پرسنل با تست پوستی مثبت باید رادیو گرافی قفسه صدري انجام شود

حوادث محیط هاي بیمارستان کدام یک از موارد زیر میباشد؟شایع ترین -7

ب)کمردرد    ج)لغزیدن      د)سقوطالف) فرورفتن سوزن دردست

حساسیت به التکس دستکش هاي طبی جزءکدامیک از مخاطرات شغلی حرفه پرستاري محسوب می شود؟-8

بیولوژیکید) ج)شیمیاییالف)ارگونومیک        ب)فیزیکی         

بهترین اقدام درموارد ریخته شدن مواد شیمیایی روي پوست ،چشم، و ....کدامیک از موارد زیر می باشد؟-9



الف)استفاده از آنتی دوت آن مثالً اگر اسید بوده استفاده از ماده قلیایی

ب)شستشوي فوري موضع با مقدار زیاد آب جاري

ج)مراجعه سریع به پزشک

استفراغ در صورت خوردن موادشیمیایید)وادار به 

نمی باشد؟کدامیک از گزینه هاي زیر از عوارض فرمالدئید روي سیستم هاي بدن -10

ب)ادرار خونی     ج)سقط خودبخودي جنین         د) سیروز  کبديالف)آلکا لوز متا بولیک

رد ذیل می باشد؟مهمترین راه پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی کدامیک از موا-11

) شستشوي دستالف)پوشیدن گان           ب)پوشیدن دستکش    ج) زدن عینک  د

زمان الزم جهت شستن دست ها به روش معمول جند ثانیه می باشد؟-12

25تا 20د)20تا 15ج)15تا 10ب)10تا 5الف)

ادین چند ثانیه می باشد؟حد اقل زمان الزم جهت ضدعفونی نمودن دست ها با بت-13

60د) 50ج) 40ب)30الف)

جهت پیشگیري کدامیک از بیماریهاي ذیل رعایت احتیاط هوایی الزم می باشد؟-14

د)موارد الف و بالف)سل ریه           ب)سرخک     ج)هپاتیت       

صحیح نمی باشد؟عفونت کدامیک از گزینه هاي زیر در ارتباط با کنترل-15

الف)باید گوشی پزشکی در اتاق ایزوله بماند و جهت سایر بیماران استفاده نگردد

ب)پس از در آوردن دستکش شستشوي دست الزم نیست

ج)جابجایی بیمار به خارج ازاتاق ایزوله به حد اقل ممکن برسد

د)قبل از ترك اتاق ایزوله گان باید درآورده شود

صحیح نمی باشد؟هنگام استفاده از برق و وسایل برقی کدامیک از موارد زیر - 16

الف) استفاده از یک پریز برق براي روشن نمودن چند وسیله برقی خطرناك است

ب)نصب پارچه نوشته روي پایه هاي برق بعلت اینکه پارچه اي است اشکالی ندارد

رق حادثه ساز می باشدج)استفاده از وسایل یرقی فاقد دو شاخه ب

د)هنگام باز کردن در یخچال حتماً دمپایی پالستیکی خشک بپوشید



جابجا کردن بیماران جزءکدامیک از مخاطرات شغلی حرفه پرستاري محسوب می شود؟-17

)ارگونومیکالف)شیمیایی    ب)بیولوژیکی     ج)فیزیکی       د

رات شغلی حرفه پرستاري محسوب می شود؟مواجهه با اشعه ایکس ،جزء کدامیک از مخاط-18

د)ارگونومیک      ج)فیزیکیالف)شیمیایی       ب)بیولوژیکی    

صحیح نمی باشد؟کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد کنترل عفونت هاي بیمارستانی -19

الف)اغلب عفونت هاي بیمارستانی غیر قابل پیشگیري هستند

بیمارستانی تمام کارکنان شریک هستندب)در بروز غفونت هاي 

ج)در پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی تمام کارکنان باید به سهم خود ایفاي نقش کنند

د)بروز عفونت هاي بیمارستانی در هر بیمارستان غیر قابل انکار است

صحیحه هاي زیر در این رابطهیکی از روش هاي کنترل عفونت رعایت اصول احتیاط خطرات می باشد، کدامیک از گزین-20
نمی باشد؟

الف)درب اتاق می تواند باز بماند

ب)در صورت جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله ،زدن ماسک برایش ضروري نیست

ج)در صورت کار کردن پرسنل در فاصله یک متري بیمار ، باید  از ماسک استاندارد جراحی استفاده کرد

ستکش تابع اصول احتیاط هاي استاندارد استد)استفاده از گان و د

نمونه سواالت آتش نشانی          

/تعریف آتش درمواردزیر کدام صحیح است1
.الف:یک فعل وانفعال شیمیایی است که دود وگازهاي سمی به دنبال دارد

ب:یک فعل وانفعال شیمیایی است که دود شعله وگازهاي سمی به دنبال دارد
.ج:یک فعل وانفعال شیمیایی است که حرارت وشعله به دنبال دارد

د:هیچ کدام
/مثلث آتش چیست؟2

د:آب خاك اکسیژن ج:حرارت سوخت اکسیژن ب:اکسیژن دودسوخت الف:حرارت دود سوخت
/به سه طریق میتوان آتش را خاموش کرد3 .

الف:سرد کردن خفه کردن قطع کردن
کردن گرسنگی قطع کردنب:سرد

ج:گرسنگی قطع کردن خفه کردن
د:هیچ کدام



/درزمان آتش سوزي خفه کردن آتش چه چیزي را ما از آتش گرفته ایم4
الف:دود

ب:اکسیژن
ج:سوخت
د:حرارت

/کدام گزینه صحیح است5
ا  جامدات می باشد الف:کالس حریق

ب گازها می باشدب:کالس حریق
مایعات می باشدثج:کالس حریق
ب جامدات می باشدد:کالس حریق

دازچه نوع خاموش کننده اي استفاده می شوا  /درآتش سوزي کالس حریق6

الف:آب
C 0 ب: 2
ج:پودروگاز

د:کف سبک
/مشخصات کپسول پودروگازچیست؟7

الف:داشتن مانومترورنگ قرمز
ب:داشتن ضامن ورنگ آبی

رمزج:داشتن لوله خورتومی ورنگ ق
د:داشتن مانومترورنگ مشکی

/طرز استفاده از خاموش کننده دستی8
الف:تکان دادن کشیدن ضامن پشت جهت وزش باد خاموش کردن

ب:کشیدن ضامن تکان دادن خاموش کردن
ج:کشیدن ضامن خاموش کردن 

د:هیچ کدام
/کپسول آتش نشانی هرچند وقت یکبار باید تست وشارژ شود9

الف:هر یک ماه 
ب: هرشش ماه
ج: هریک سال 

هر سه سال

ب می باشد؟/کدام یک ازموارد زیر جزءطبقه10
الف:گاز

ب:جامدات
ج:لوازم برقی

د:نفت
ث کدام است/آتش هاي طبقه11

الف:آتش هاي فلزات



ب:مایعات مشتعل
ج:آتش هاي الکتریسیته

د:آتش هاي گازها
خودمان آتش را خاموش کنیم/درزمان آتش سوزي چه مدت وقت داریم تا 12

دقیقه10تا2الف:
دقیقه20ب:
دقیقه5تا 3ج:

د: زمان مهم نیست
/محل مناسب کپسول هاي آتش نشانی کجا می باشد13

الف:درکنار پنجره
ب:کنارتابلو برق

ج:بر روي دیوار وقابل مشاهده باشد 
د:برروي دیوار قابل مشاهده ودر دسترس باشد

خاموش کننده هاي پوردي چند متراست/حداکثر برد مفید 14
الف:1الی3متر

متر4الی2ب:
متر5الی2ج:
متر5الی3د:

/هنگام بروز حریق وحادثه باحفظ خونسردي باچه شماره تماس میگیریم15
112الف:
115ب:
110ج:

د: 125
/قبل از تصمیم گیري درمورد خاموش کردن آتش بهتراست اطمینان حاصل کنید16

سوزي کوچک استالف:که دامنه آتش
ب:خاموش کننده مناسب نزد شما است

ج:آتش راه خروج شما رانمی بندد
د:همه موارد

/درموقع نشت گازکدام یک ازموارد زیر صحیح نمی باشد17
الف:افراد خانواده راازخطرباخبرنموده واز محل آلوده به گازخارج میکنیم

ب:فوراشیرگازرامیبندیم
محیط پخش گازقراردارد آن را قطع می کنیم ج:درصورتی که کنتوربرق داخل

د:درب هاوپنجرههارابااحتیاط وآرام بازکنید
/کدام گزینه صحیح است18

الف:عبوردودکش ازفضاي داخلی واقف کاذب حمام مجازمی باشد
ب:باوجود گازهاي مضربویژه مونوکسید کربن درمحیط افراددچار مسمومیت نمی شوند

اچ استفاده شود ج:بهترین دود کش دود کشی است که ازداخل کار تا یک متر باالتراز پشت بام باشدوازکالهک

دستگاه گاز سوز به یک شیر مصرف مجاز استد:اتصال دویاچند

/هنگام استفاده از خاموش کننده هاي آتش نشانی باید19



الف:برخالف جهت وزش باد بایستیم
ب:قسمت تحتانی آتش راهدف قراردهیم

جارویی وریشه اي اقدام به اطفاءحریق می نماییمج:به روش 
د:همه موارد

/درزمان تماس با آتش نشانی چه نکاتی را باید به یاد داشته باشیم20
الف:آدرس محل آتش سوزي

ب:نوع آتش سوزي
ج:تعداد مصدومان

د:گزینه الف وب

نمونه سواالت ایمنی بیمار
ي  ................................................است ؟داشتن دستبند براي هر فرد بیمار براي اعتال.1

ب : شناسایی صحیح بیمار1به 2الف : سطح بیمارستان از 

ج : شاخص پیشرفت بیمارستان                                        د : الف و ب

چه مواردي می باید قید شده باشد ؟در بررسی دستبند شناسایی نوزاد .2

الف:نام ونام خانوادگی مادر، جنسیت، تاریخ وزمان تولد  

ب: نام ونام خانوادگی پدر، جنسیت، تاریخ وزمان تولد

ج: نام ونام خانوادگی مادر، شماره پرونده نوزاد، تاریخ وزمان تولد

ن تولدد: نام ونام خانوادگی پدر، شماره پرونده نوزاد، تاریخ وزما

مارکرگذاري ( عالمت گذاري ) برروي محل عمل ، نشانه صحیح انجام کدام یک از استانداردهاایمنی بیمار می باشد .3

؟

الف : چک لیست جراحی ایمن                                         ب : التزام مدیران بیمارستان به ایمنی بیمار

د : افزایش ایمنی بیمارانن بیمارج : انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بد

انتخاب فردي به عنوان هماهنگ کننده ایمنی بیمار می بایستی از کدام یک مدیران بیمارستان انتخاب شده باشد؟.4

اردب :  مدیران اصلی             ج : مدیران میانی            د : تفاوتی ندالف : مدیران ارشد بیمارستان

................................................عبارت است از توافق آرادانه فرد واجد صـالحیت مبنـی بـر مشـارکت در تصـمیم گیـري       .5

درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت ، هدف و الزامات آن بـا اعتقـاد بـه تـأثیر ایـن مشـارکت در انتخـاب مـؤثرترین و         

مفیدترین روش درمانی     

اه بحران بیمار ب : رضایت آگاهانه بیمارج : پروسیجر د : پروسیجر تهاجمی      هـ . تصمیم گیري بیمارالف : آگ

اغلب پزشکان در جهت پروسیجرها به  ................................................بسنده می کنند   .6



آگاهانهب : رضایتج : رضایت کیفري            د : رضایت الف : برائت

وي در ................................................ عبارت است از کسب اجازه از بیمار ، یا اولیاء یا سرپرستان یـا نماینـدگان قـانونی    .7

جهت درمان بیماري ( اعم از درمان طبی یا جراحی )

ت و برائتد : رضایج : رضایت آگاهانهالف : برائت            ب : رضایت      

کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟.8

الف :بیماري که بیهوش است و نمی تواند خواسته هایش را تشخیص دهد نیاز به رضایت آگاهانه نمی باشد.

ب:فرم رضایت آگاهانه در صورتیکه اطالعات بصورت کافی داده شود ارزشنمد است.

جواب  داده و رضایت می گیریم.سال به سواالت والدین 18ج:در نوجوانان زیر 

د:فردي که هدف پروسیجر تهاجمی را متوجه می شود یکی از شرایط ظرفیت مناسب جهت گـرفتن رضـایت آگاهانـه را    

داراست.

در صورتیکه بیمار رضایت خود را براي یک پروسیجر تهاجمی رد کند پرسنل می بایستی چه اقدامی انجام دهد ؟.9

ب:می بایستی بصورت دقیق در گزارش علت عدم رضایت را ثبت کنند.ل کند    الف: فرم رضایت را تکمی

ج:به مراجع قانونی اطالع داد       د:توضیحات بیشتري به بیمار داد 

دربیمارستانهایی که شرایط نامساعدي دارند حدود چند در صد بیماران با رضایت شخصی بیمارسـتان را تـرك مـی    .10

کنند ؟

%2/10%                       د : حدود 6ج : حدود %12ب : حدود %     8الف : حدود 

یکی از دالیل شایع براي ترخیص با رضایت شخصی چیست؟.11

اجتماعی پائین         د : احساس بهبودي بیمار-ج : وضعیت اقتصادي ب : نداشتن بیمهالف : سن جوان     

تیکه کودکی نیاز به درمان دارد ولی والدین وي از دادن رضایت امتناع می کند و تمایل به خـروج کـودك از   در صور.12

مرکز درمانی دارند چه اقدامی می باید انجام شود؟

ب : مشورت با مراجع قانونی و مجوز مقام قضائیالف : رضایت شخصی   

فتن رضایت شخصیج : بیمارستان را ترك کند  د : نوشتن در پرونده و گر

بی مباالتی یعنی ؟.13



الف : یک نوع قصوراست و به معنی عملی که باید انجام می گرفت ولی در اثر غفلت انجام نمی یابد

ب : عدم مهارت است             ج : مواردي است که پزشک تبحرعلمی و فنی الزم براي انجام کار به خصوصی ندارد            

می باشد وناشی از عدم توجه کافی است .د : بی احتیاطی محسوب

پیش بینی کانال هاي همواره آزاد در جهت کدام مورد صحیح تراست ؟.14

الف : تماس با پزشکان در جهت دسترسی سریع به آنها در هر زمان       ب : اعالم اضطراري نتایج حیاتی

: اعالم اضطراري فقط نتایج آزمایشگاهی بحرانیدج : اعالم معوقه نتایج پاراکلینیکی  

پس از دریافت دستور با صداي بلند ، دستور را بازخوانی کند تا پزشک بیمار تأئید کند و پرستار دوم نیز بشنود چـه  .15

ج : دستور شفاهی               د : احتیاط : دستور تلفنیبRead backالف : نوع فنی است ؟

پرستاري

نوشتن خاطرات در دفتر خاطرات براي چه منظور است ؟.16

الف : بازنشانی اطالعات             ب : ثبت گزارش خطا       ج : براي انتقال اطالعات است        د : هیچکدام

وزانه تعداد و وسایل استریل خود را چـک نماینـد در جهـت اجـراي کـدام      مسئولین واحدهاي درمانی می بایستی ر.17

فراین استاندارد الزامی است؟

الف : افزایش اعتماد پزشکان به استریلیزاسیون وسایل است        ب: تضمین بیمارستان به وجود و استریلیزاسیون فوري 

التزام مدیران بیمارستان به ایمنی بیمارد : وسایل      ج : کاهش کنترل عفونت

درجه حرارت آب جهت نظافت مقدماتی نباید بیشتر از چند درجه باشد ؟.18

درجه40د : ه درج50ج : درجه60درجه  ب : 100الف : 

برنامه بازدید مدیریتی ایمنی بیمار به چه معنی است ؟.19

یوه رسمی براي صحبت با کارکنان ارائه دهنده خدمت در رابطه با موضوع ایمنی بیمار استالف : ش

ب : شیوه غیررسمی براي صحبت با کارکنان ارائه خدمت در رابطه با موضوع ایمنی بیمار در سازمان است

ی بیمار می باشد      ج :    حمایت مدیران از گزارش خطا نشان می دهدد : یک شیوه رسمی جهت اعتالي فرهنگ ایمن

هـ : ب و ج

کدام یک از موارد در جهت کد بندي دفع پسماندهاي بیمارستانی صحیح می باشد ؟.20

جهت دفع اجسام تیز و برنده استsafetyboxالف : سطل زباله زرد جهت وسایل آغشته به خون بیمار است    ب : 

سرنگ باز شده استریل مـی بایسـتی در سـطل زبالـه     ج : سطل زباله مشکی جهت وسایل آغشته به خون است   د : 

مشکی انداخت



هـ: الف و ب 

کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟.21

الف : سرم و ست سرم می بایستی در سطل زباله سیاه رنگ انداخته شود .

انداخت.safety boxب : سرنگ را می بایستی با گذاشتن درپوش آن در 

د : موارد الف وج ج : فقط قبل از تماس با بیمار می بایستی دستها را شست

چه شناسه هایی می بایستی جهت پروسیجر درمانی بخصوص در افراد مسن استفاده کرد ؟.22

الف : نام و نام خانوادگی ب: تاریخ تولد و نام پدر

ج :نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد

ه اتاق ، نام و نام خانوادگی و نام پدرد : شمار

مورد بررسی قرار می گیرد ؟sentinelدرچه کمیته اي موارد .23

FMEAالف : کمیته اخالق پزشکی       ب : کمیته کنترل عفونت         ج : کمیته مرگ و میر       د : کمیته 

خون غربال شود  ؟در جهت ایمن بودن فرارورده هاي خونی چه مواردي می بایستی از دهنده.24

هـ : همه مواردHCVد : ج : سیفلیس HBVب: HIVالف : 

چیست  ؟sefety boxاصول صحیح دفع .25

2الف : پرشدن 
دفع شودsefety boxساعت 72ب: پس از sefety boxحجم 3

2د : برحسب اینکهج : موارد الف وب
ساعت شده باشد72پرشود و یا اینکه sefety boxحجم 3

هفته در بخش زنان بستري شده است.بیمارسابقه ي مصرف قرص کاربامازپین راذکر می کند. عوامل خطر 37خانم حامله - 26
هاي زیر است؟زاي بیمار از نظر سقوط از تخت کدام یک از گزینه 

الف: داخلی وخارجی

ب: خارجی

ج: داخلی

د: بیمار عامل خطرزاي سقوط ندارد

پزشک بر بالین بیمار رفته، داروهاي بیمار را از روي تخت برمی دارد، با دست خود معاینه شکمی انجام می دهد و سپس -27
موقعیت بهداشت دست را رعایت کرده باشد؟دستورات پزشکی را در پرونده بیمار ثبت می کند، پزشک می بایستی چند 

موقعیت3الف:



موقعیت2ب: 

موقعیت4ج: 

موقعیت5د: 

در صورتی که از محلول ضدعفونی با پایه الکلی استفاده می شود، حداکثر بعد از چند دفعه استفاده از محلول ضدعفونی -28
باید دست ها را با آب وصابون شست؟

بار10الف: 

بار12ب: 

بار7- 8ج: 

بار6-7د: 

کدام مورد زیر صحیح نمی باشد؟-29

نمی شود.handrubالف: به هیچ وجه دستکش جایگزین شستشوي دست با آب وصابون یا 

ب: به منظور تجویز داروي خوراکی از سرنگ استفاده شود.

ج: دستبند با رنگ قرمز براي شناسایی بیماران مبتال به آلرژي توصیه می شود.

منظور اطمینان از اتصال صحیح لوله ها به بدن بیمار، الزامی است ارائه دهندگان خدمت در هنگام تحویل بیماراز یک د:به 
مرکز درمانی دیگر، اتصاالت را مجددا کنرل کنید.

طبق معیارمورس در خصوص احتمال خطر سقوط بیمار ، به بیماري که تحت سرم درمانی بوده و فراموشکار است، چه -30
متیازي تعلق می گیرد؟ا

15الف:

25ب:

35ج:

45د:


