
 

 

  01ػالهت ٍ ثْذاؿت دسع 

 ّبی صًذگی هیتَاًذ ثشای یه فشد هـىل ػبص ؿَد ؟  دس چِ كَستی ّیجبًبت ٍ آؿفتگی  (0

 دس كَستیىِ ایي حبالت ٍ ّیجبًبت تىشاس ؿذُ ٍ اػتوشاس یبثٌذ . 

 ّیجبًبت تىشاس ؿًَذُ ٍ هؼتوش چِ اختالالتی هیتَاًذ دس صًذگی فشد ایجبد وٌذ ؟  (2

 دس وبسوشد ّبی جؼوی ٍ سٍاًی ٍ فؼبلیت ّبی فشدی ٍ اجتوبػی فشد احش گزاؿتِ ٍ سًٍذ صًذگی ٍی سا هختل هیىٌٌذ ٍ ثبػج هضاحوت ٍ سًجؾ خَد 

 ٍ دیگشاى هیـًَذ .

 هٌظَس اص خَد آگبّی چیؼت ؟ (3

 ت ّب ٍ آسصٍ ّب هیجبؿذ . ثِ ؿٌبخت ّش فشد اص خَیـتي وِ ؿبهل ؿٌبخت تَاًبیی ٍ هؼف ّب ٍ احؼبػبت ٍ اسصؽ ّب ٍ هؼئَلی

 داؿتِ ثبؿذ ؟  خَد آگبّی چِ فَایذی هیتَاًذ دس صًذگی یه فشد (4

 الف( ووه ثِ ؿىل گیشی َّیت هٌلَة فشد              ة( جلَگیشی اص ثشٍص اختالالت سٍاًی ٍ سفتبس ّبی پش خٌش 

 سد سا ًبم ثجشیذ ؟ دٍ ػبهل هْن وِ دس ؿىل گیشی ؿخلیت هٌلَة ٍ حفظ ػالهت سٍاًی یه فشد ًمؾ دا (5

 ػضت ًفغ ٍ ػشػختی ٍ تبة آٍسی 

 هٌظَس اص ػضت ًفغ چیؼت ؟  (6

 احؼبع اسصؿوٌذ ثَدى دس یه فشد یب ثِ ػجبستی احؼبع خَد اسصؿوٌذی دسًٍی دس یه فشد 

 ػضت ًفغ چِ اّویتی هیتَاًذ ثشای یه فشد داؿتِ ثبؿذ ؟  (7

 فشد دفبع وٌذ . هبًٌذ یه ػپش لَی دس ثشاثش آػیت ّبی سٍاًی ٍ اجتوبػی اص

 جَاًبًی وِ ػضت ًفغ داسًذ داسای چِ ٍیظگیْبیی ّؼتٌذ ؟  (8

 ی . ثشای خَد احتشام لبئلٌذ ٍ ثب پیبم ّبی دسًٍی هخجت ػش ٍ وبس داسًذ وِ اص دسٍى آًْب هذام ثِ آًْب خٌبة هیىٌذ تَ هیتَاًی ثب اسصؽ ثبؿ

  ًذاؿتي ػضت ًفغ چِ ػَاسهی سا هیتَاًذ دس یه فشد ایجبد وٌذ ؟ (9

 الف( افشاد سا دچبس اػتیبد ّبی سفتبسی هخل اػتیبد ثِ ایٌتشًت ٍ اػتیبد ثِ وبس ٍ اػتیبد ثِ خشیذ ٍ ..... هیىٌذ . 

 ة( افشاد سا دس هؼشم سفتبس ّبی پشخٌش هخل اػتیبد ثِ هَاد هخذس لشاس هیذّذ . 

 ثشخی اص ساّىبس ّبی ثْجَد ػضت ًفغ سا ثیبى وٌیذ ؟  (01

 ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای سػیذى ثِ آًْب         ة( تالؽ ثشای وؼت یه هْبست ٍ ؿىَفب ؿذى یه اػتؼذاد الف( تؼییي اّذاف هـخق 

 د( تْیِ فْشػتی اص تَاًوٌذی ّبی خَد                               د( وؼت هَفمیت دس اهَس اص جولِ تحلیل ............

 ٍ ( هـبسوت دس فؼبلیت ّبی اجتوبػی                       ى( دٍػتی ثب آدم ّبی هخجت ٍ الْبم ثخؾ 

 ث( هؼبؿشت ثب دٍػتبى حوبیت گش                         ف( داًٍلت ؿذى ثشای ووه ثِ دیگشاى              ُ( آساػتگی 



 

 

 

 ػشػختی ٍ تبة آٍسی دس هَسد چِ افشادی ثِ وبس ثشدُ هیـَد ؟  (00

 افشادی وِ دس ثشاثش  فـبس سٍاًی همبٍم تش ّؼتٌذ ٍ ًؼجت ثِ ثیـتش افشاد ون تش هؼتؼذ ثیوبسی ّؼتٌذ . 

 فشدی وِ اص ًظش سٍاًی داسای ػشػختی ٍ تبة آٍسی ّؼت داسای چِ ٍیظگی ّبیی هی ثبؿذ ؟  (02

 وٌتشل ثیـتشی احؼبع هیىٌٌذ ٍ ًؼجت ثِ اًچِ اًجبم هیذٌّذ تؼلك خبًش ثیـتشی داسًذ ٍ دس همبثل تغییشات پزیشا ّؼتٌذ.ایي افشاد ثش صًذگی خَد 

 تؼبهل یه فشد ثب هحیي چِ تبحیشی دس تبة اٍسی اٍ دس صًذگی داسد ؟  (03

 ثبػج تمَیت ٍ تَػؼِ تبة اٍسی دس آى فشد هی ؿَد . 

 ة آٍسی دس افشاد هیـَد سا ثیبى وٌیذ ؟ ثشخی اص تَكیِ ّبیی وِ ثبػج استمبء تب (04

هشالجت  –داؿتي اًؼٌبف پزیشی دس ثشاثش تغییشات صًذگی  –داؿتي ّذف ٍ هؼٌَیت دس صًذگی –تَػؼِ استجبى ثب دیگشاى  –داؿتي ػضت ًفغ 

 تمَیت هؼٌَیت دس خَد  –خَؿجیٌی  –ایجبد دلجؼتگی ّبی هخجت  –اص تغزیِ ٍ ػالهت 

 سفتبسی دس ًَجَاًبى سا ًبم ثجشیذ ؟  –ًی ؿبیغ تشیي اختالالت سٍا (05

 خـن  -افؼشدگی –اهٌشاة  –اػتشع 

 هٌظَس اص اػتشع ٍ فـبس سٍاًی چیؼت هخبل ثضًیذ ؟  (06

 . صًذگی تَام ثب ٍلبیغ سٍیذاد ّب ٍ هـىالتی اػت وِ ّوَاسُ ثش جؼن ٍ سٍاى افشاد تبحیش هی گزاسد ٍ ثِ اى فـبس سٍاًی یب اػتشع هی گَیٌذ

 ػتشع چِ ػالئوی دس فشد ثشٍص هیىٌذ ؟ دس ٌّگبم ا (07

 تؼشیك ٍ لشصؽ  –ػشگیجِ ٍ ػشدسد –ًبساحتی هؼذُ  –احؼبع تپؾ  للت  –تؼذاد ًجن افضایؾ هی یبثذ  –فـبس خَى ثبال هیشٍد 

 احشات هخجت  ٍ هٌفی اػتشع ثش جؼن ٍ سٍح سا ثیبى وٌیذ ؟  (08

 احشات هخجت :   افضایؾ َّؿیبسی ٍ ووه ثِ فشد ثشای تبهیي ًیبصّبی خَد دس هَلؼیت ّبی هختلف 

احشات هٌفی : هبًغ دسع خَاًذى ٍ یبدگیشی هیـَد هبًغ توشوض ٍ یبدآٍسی اًالػبت هی ؿَد ٍ ثبػج احشات جؼوی ٍ ثؼوی ثیوبسی ّب هی 

 ؿَد . 

 احشات جؼوی اػتشع ًَالًی هذت چیؼت ؟  (09

 ّبی للجی ٍ ػشٍلی ٍ التْبة ّبی پَػتی ٍ اختالالت گَاسؿی ٍ ػشدسد ٍ هؼف ػیؼتن دفبػی ٍ افضایؾ احتوبل ػشًبى ثیوبسی 

 هٌظَس اص اهٌشاة سا ثیبى وٌیذ ؟  (21

ٍاطُ ای اػت وِ ثشای تَكیف یه حبلت خبف ثب احؼبع فـبس دسًٍی تشع ٍ ّشاع ّوشاُ اػت . هخل صهبًیىِ پغ اص خشٍد هٌضل ؿه هی 

 وٌیذ وِ اتَ سا  اص ثشق وـیذُ ایذ یب خیش . 

 اهٌشاة ثِ ًَس ًجیؼی چِ فبیذُ ای ثشای فشد داسد ؟  (20



 

 

 ِ خَد سا اص خٌش حفظ وٌین هخل صهبًیىِ اص تشع یه حیَاى دسًذُ فشاس هیىٌین .اهٌشاة دس ثشخی سٍیذاد ّبی صًذگی ثِ هب ووه هیىٌذ و

 اهٌشاة چِ صهبًی هـىل آفشیي هیـَد ؟  (22

 صهبًیىِ فشد ثذٍى دلیل هَجِ احؼبع ًبساحتی وشدُ ٍ ثِ ًَس اؿتجبُ ثذى ٍ رّي خَد سا ثشای سفغ تْذیذ هجْن ثش هی اًگیضد. 

 یؼیذ ؟ ًـبًِ ّبی اهٌشاة دس یه فشد سا ثٌَ (23

 الف( ػالئن ثذًی ؿبهل تپؾ للت ٍ تٌگی ًفغ ٍ ثی اؿتْبیی ٍ تَْع ٍ ثی خَاثی ٍ ثی لشاسی 

 ل( ػالئن تفىش ؿبهل ػشدسگوی ٍ حَاع پشتی ٍ تشع ٍ افىبس تىشاسی 

 د( ػالئن سٍاًی ؿبهل ثی تبثی ٍ دلَاپؼی ٍ ػلجبًیت 

 ِ هیـَد وذاهٌذ ؟ ػِ اكل هْن وِ ثشای همبثلِ ثب فـبس ّبی سٍاًی اهٌشاة تَكی (24

 جبیگضیي وشدى خَاػتِ ّب  –ثشٍى سیضی  –ثبصداسی 

 هٌظَس اص ثبصداسی دس همبثلِ ثب اهٌشاة چیؼت ؟  (25

 یؼٌی ثب هذیشیت ٍ وٌتشل اهٌشاة اص اًتـبس ٍ پخؾ ؿذى آى جلَگیشی وٌین . 

 هٌظَس اص ثشٍى سیضی دس همبثلِ ثب اهٌشاة چیؼت ؟  (26

 یؼٌی ثبصگَ وشدى اهٌشاة ٍ حشف صدى دسثبسُ ًگشاًی ّبی خَد 

 دس اكل جبگضیي وشدى خَاػتِ ّب اص چِ ساُ ّبیی ثب اهٌشاة هیتَاى همبثلِ وشد ؟  (27

 ٍ پشت وشدى حَاع خَد اص هَهَع اهٌشاة  ؿشوت دس فؼبلیت ّبی لزت ثخؾ هخل ٍسصؽ ٍ ٍلت گزساًی ثب دٍػتبى 

 افؼشدگی سا تؼشیف وٌیذ ؟  (28

 بع ًب خَؿبیٌذی وِ ثشای هذت ًَالًی تذاٍم یبثذ ٍ ّوشاُ ثب تٌْبیی ٍ غوگیٌی ثبؿذ .احؼ

 ثشخی اص ػَاهل صهیٌِ ػبص افؼشدگی دس دٍسُ ًَجَاًی سا ثیبى وٌیذ ؟  (29

 الف( ٍلَع حَادث غن اًگیض هخل ًالق ٍ ثیوبسی ّبی كؼت الؼالد ٍ هشي یىی اص ػضیضاى 

 ػىتِ هغضی ٍ كشع ٍ آػیت ٍاسدُ ثِ ػش ٍ ون خًَی ٍ ثؼوی ػشًبى ّب  ة( ثیوبسی ّب ٍ اختالالت جؼوی هبًٌذ

 د( صهیٌِ ّبی اسحی                        Bد( ثشخی هـىالت تغزیِ ای هخل ووجَد ٍیتبهیي 

 هٌظَس اص خـن چیؼت ؟  (31

 فشد سا دچبس تْذیذ ٍ ًبوبهی وشدُ اػت .احؼبػی اػت هِ ثِ كَست ثذًی ٍ ّیجبًی اثشاص هیـَد ٍ یه ٍاوٌؾ ًجیؼی ًؼجت ثِ ؿشایٌی اػت وِ 

 خـن دس ًَجَاًبى دس چِ هَاسدی ثشٍص هیىٌذ ؟ (30

 هٌغ ؿذى اص وبس هَسد ػاللِ  -هَسد توؼخش لشاس گشفتي  



 

 

 ثؼوی اص جلَُ ّبی خـن سا ثیبى وٌیذ ؟  (32

 تحمیش -تَّیي   –تٌفش  –غوت  –ویٌِ تَصی  –خـًَت  –ػلجبًیت 

 

 

 

 آحبس هخجت ٍ هٌفی خـن سا ثیبى وٌیذ ؟  (33

 آحبس هخجت : احمبق حك دس سٍاثي ثیي فشدی ٍ گشٍّی ٍ اجتوبػی 

آحبس هٌفی : ثشٍص هـىالت جؼوی هخل ػشدسد ٍ ػىتِ ٍ ًبساحتی ّبی گَاسؿی  ٍ هـىالت سٍاًی هخل اهٌشاة ٍ اػتشع ٍ افؼشدگی ٍ هـىالت 

 اجتوبػی هخل دسهبًذگیَ تٌْبیی ٍاًضٍا 

 ی همبثلِ ثب خـن ثبیذ چِ وشد؟ثشا (34

 الف( اسصیبثی فشد اص خَد ) خَد اسصیبثی (  ٍ تحلیل هؼئلِ  ٍ ؿٌبخت اًتظبسات غیش ٍالؼی 

 ة( اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی خَد آسام ػبصی 

 ثشخی اص سٍؽ ّی خَد آسام ػبصی دس وٌتشل خـن سا ثیبى وٌیذ ؟  (35

دس كَست اهىبى هحل سا تشن  –لذسی آة خٌه ثٌَؿین  –ی سا اص رٌّوبى دٍس وٌین افىبس هٌف –چٌذ ًفغ ػویك ثىـین  –تغییش ٍهؼیت ثذى 

 ػوالت خَد سا اص حبلت اًمجبم خبسد وٌین –وٌین 

 تَكیِ ّبی خَد هشالجتی ثشای حفظ ػالهت سٍاى  دس دٍساى ًَجَاًی ساثیبى وٌیذ ؟  (36

 ب هَلؼیت ّبی اػتشع صا اًجبم دّین الف( اٍلَیت ّبی خَد سا هـخق وٌین               ة( توشیي هَاجِْ ث

 د( خَاػتِ ّبی خَد سا ثشسػی وٌین                     د( ػجه صًذگی ػبلوی داؿتِ ثبؿین 

 ٍ( تغییشات سا ثِ ػٌَاى جضئی اص صًذگی ثپزیشین                  ى( ٍسصؽ وٌین 

 ثبؿین ت( ثِ صًذگی هؼٌَی خَد غٌب ثجخـین                   ؽ( ؿَخ ًجغ 

 ی( گبّی اٍلبت وَدن ؿَین                     م( دفتشچِ یبدداؿت سٍاًِ داؿتِ ثبؿین 

 دس سٍؿْبی خَد هشالجتی ثشای حفظ ػالهت سٍاى چگًَِ اٍلَیت ّبی خَد سا هـخق وٌین ؟  (37

 یش هْن سا ثِ صهبى دیگش هَوَل وشد ثب ثشًبهِ سیضی سٍصاًِ ٍ هذیشیت صهبى هیتَاى وبس ّبی هْوتش سا دس اٍلَیت لشاس داد ٍ وبسّبی غ

 دس ثشسػی خَاػتِ ّبی خَد دس سٍؽ ّبی خَد هشالجتی ثشای حفظ ػالهت سٍاى سػبیت چِ ًىتِ ای الصم اػت ؟  (38

 ثبیذ ػؼی وٌین اّذاف ٍالغ گشایبًِ داؿتِ ثبؿین ٍ ثِ آًچِ هیتَاًین ثِ ًحَ احؼي اًجبم دّین لبًغ ثبؿین 

 دس ػجه صًذگی ػبلن ثشای حفظ ػالهت سٍاى چِ ثبیذ وشد ؟  (39



 

 

 غزای ػبلن ثخَسین ٍ ثشای اػتشاحت ٍ توذد اػلبة ٍلت ثگزاسین ٍ ػؼی وٌین اص صًذگی لزت ثجشین 

 هزّت ٍ هؼٌَیت چِ تبحیشی دس حفظ ػالهت سٍاى داسد ؟  (41

 لذستی دٍ چٌذاى ثشای همبثلِ ثب هـىالت هی دّذ  هب سا ثِ هٌجؼی فشاتش ٍ ثضسگتش ٍكل هیىٌذ ٍ اػتمبدات هزّجی ثِ فشد ٍ

 

 


