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 صاد سالمتتسالمت و اق گذاريیاستس یریت،اصول مد

 کند؟هاي تامین مالی به ترتیب باالترین میزان عدالت را ایجاد میکدام روش ـ 1
 هاي اجتماعی بدون سقف ـ بیمه خصوصی ـ پرداخت مستقیمهاي تامین اجتماعی داراي سقف ـ بیمهبیمه )الف
 مالیات ـ بیمه اجتماعی ـ بیمه خصوصی ـ پرداخت مستقیم )ب
 بیمه اجتماعی ـ مالیات ـ بیمه خصوصی ـ پرداخت مستقیم )ج
 دار ـ بیمه خصوصیهاي اجتماعی سقفهاي اجتماعی بدون سقف ـ بیمهمالیات تصاعدي ـ بیمه )د

 تفاوتی چه خصوصیتی دارند؟هاي بینقاط روي منحنی ـ 2
 .مطلوبیت نهایی یکسانی دارند )الف
 .مطلوبیت متوسط یکسانی دارند )ب
 .مطلوبیت کل یکسانی دارند )ج
 .قیمت کاالها مساوي است )د

میلیون نفر بوده است که  300کره زمین حدود سال قبل، جمعیت  300شود از هزاران سال قبل تا حدود برآورد می ـ 3
رسد و حدود رسد. حدود صد سال بعد به حدود یک میلیارد میمیلیون نفر می 600صد سال به در مدت حدود یک

د جمعیت کره رسد. به نظر شما، کدام عوامل زیر، بیشترین تاثیر را در رشمیلیارد می 6صد سال بعد از آن به حدود 
 ترین گزینه را انتخاب نمایید.میلیون نفر به ششصد میلیون نفر داشته است؟ لطفا درستزمین از سیصد 

 ها ـ افزایش موالیدبیوتیکواکسیناسیون ـ کشف آنتی )الف
 ها ـ بهداشت محیط ـ کشاوري صنعتیدانش بیماري )ب
 هاي پزشکی ـ افزایش موالید ـ تغییر سبک زندگیمراقبت )ج
 افزایش موالید ـ بهداشت محیط هاي پزشکی ـمراقبت )د

 گوییم؟اگر مطلوبیت یک خدمت از قیمت بازاري و درآمد فرد تبعیت کند به آن تابع مطلوبیت چه می ـ 4
 تابع مطلوبیت غیرمستقیم )الف
 تابع مطلوبیت مستقیم )ب
 همگنتابع مطلوبیت  )ج
 تابع مطولبیت یکنواخت )د

هاي تعیین ارزش ي کدامیک از روشزیرمجموعه (Contingent Valuation)گذاري مشروط روش ارزش ـ 5
 زندگی است؟

 روش سرمایه انسانی )الف
 روش تمایل به پرداخت )ب
 روش مبتنی بر دستمزد )ج
 روش ارزش آماري زندگی )د

 گزینه درست است؟در صورت اعمال مالیات بر قیمت کاالها، کدام  ـ 6
 اگر تابع عرضه افقی باشد، تمامی بار مالیاتی آن بر عهده تولیدکننده است. )الف
 اگر تابع تقاضا عمودي باشد، تمامی بار مالیاتی آن بر عهده تولیدکننده است. )ب
 است.کننده و تقاضاکننده برابر اگر قدر مطلق شیب تابع عرضه و تقاضا یکی باشد، سهم مالیاتی عرضه )ج
 دهد.کننده همواره کاهش میکننده را برخالف عرضهمازاد رفاه مصرف ،بستن مالیات )د



 1400سال  پژوهی سالمتآیندهرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 2صفحه  
 

هاي مختلفی در بازارهاي تواند براي خدمات خود قیمتکننده خدمات سالمتی میصورتی یک ارایهدرچه ـ 7
 مختلف ایجاد کند؟

 اتامکان آربیتراژ ـ کشش قیمتی متفاوت خدم )الف
 عدم امکان آربیتراژ ـ کشش قیمتی متفاوت خدمات )ب
 عدم امکان آربیتراژ ـ حساسیت باال نسبت به قیمت خدمات )ج
 اورژانسی بودن خدمت ـ حساسیت باال نسبت به قیمت خدمات )د

 درست است؟ ، در مورد افرادي که سطح تحصیالت باالتر دارند، کدام جملهFuchsبر اساس نظریه  ـ 8
 گذاري در سالمت دارند.نرخ تنزیل کمتر و تمایل بیشتر به سرمایه )الف
 گذاري در سالمت دارند.نرخ تنزیل بیشتر و تمایل بیشتر به سرمایه )ب
 گذاري در سالمت دارند.کمتر و تمایل کمتر به سرمایه نرخ تنزیل )ج
 سالمت دارند.گذاري در بیشتر و تمایل کمتر به سرمایهنرخ تنزیل  )د

 تر است؟هاي سالمتی براي کدام گروه از جمعیت، پرکششمراقبت ـ 9
 فقرا و کودکان )الف
 ثروتمندان و بزرگساالن )ب
 فقرا و بزرگساالن )ج
 ثروتمندان و کودکان )د

 باشد؟حداکثرسازي کارایی تخصصی می دنبال به ، کاماليهاي ارزیابی اقتصادکدامیک از روش ـ 10
 Cost-Benefit Analysis الف)
 Cost-Effectiveness Analysis ب)
 Cost-Utility Analysis ج)
 Cost Analysis د)

 کدام جمله درست است؟ ـ 11
 تامین مالی از طریق بیمه اجتماعی، انباشت خطر و سود وجود ندارد. شدر رو )الف
 روش تامین مالی از طریق بیمه خصوصی، انباشت خطر و سود وجود ندارد.در  )ب
 انداز سالمت، انباشت خطر و یارانه درون جامعه وجود ندارد.هاي پسدر روش تامین مالی از طریق حساب )ج
 انداز سالمت، انباشت خطر و توزیع خطر وجود ندارد.هاي پسدر روش تامین مالی از طریق حساب )د

 گویند؟، بررسی اثرات پارامترهاي غیرقطعی مدل بر نتایج را چه میسالمتدر ارزیابی فناوري  ـ 12
 Discounting الف)
 Compounding ب)
 Point of View ج)
 Sensitivity Analysis د)

 باشد؟پزشکان میدر کدامیک از الگوهاي اقتصادي رفتار پزشکان، درآمد تنها هدف  ـ 13
 الگوي حداکثرسازي مطلوبیت )الف
 کنندهالگوي تقاضاي القایی عرضه )ب
 الگوي درآمد هدف )ج
 الگوي حداکثرسازي سود )د
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 نامند؟پردازند چه مینظر از سن یا وضعیت سالمت خود، حق بیمه یکسانی را میوضعیتی که همه افراد صرف ـ 14
 ايجامعهبندي نرخ )الف
 بندي مبتنی بر هزینهنرخ )ب
 بندي مبتنی بر ریسکنرخ )ج
 بندي عادالنهنرخ )د

 باشد؟در مورد انتخاب معکوس، کدام گزینه درست می ـ 15
 .شوداز اطالعات ناقص برابر براي طرفین منتج می )الف
 .شوداز عدم تقارن اطالعات منتج می )ب
 .شودریسک میبیمه بیش از حد توسط افراد کممنجر به خرید  )ج
 .کندها ناکارایی ایجاد میفقط براي پرریسک )د

 هاي زیر در مورد تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه درست است؟کدامیک از گزینه ـ 16
 شود.باعث کاهش تولید و اشتغال میهزینه باعث افزایش ولی تورم ناشی از فشار  تورم ناشی از فشار تقاضا )الف
 شود.باعث کاهش تولید و اشتغال می ایش ولی تورم ناشی از فشار تقاضاتورم ناشی از فشار هزینه باعث افز )ب
 .شودها و کاهش تولید ملی میهر دو باعث افزایش قیمت )ج
 .شودلی و اشتغال میهر دو باعث افزایش تولید م )د

مقداري پول در صورت  برابر شود، طبق نظریه 1,1و حجم پول  2اگر سرعت گردش پول در بازار برابر با  ـ 17
 د؟نشوها چند برابر میقیمت ،ماندن سطح تولیدثابت
 1.81 د) 1,1 ج) 2 ب) 2.2 الف)

 دهنده چیست؟لگاریتمی که متغیر توضیحی لگاریتمی است، ضریب متغیر توضیحی نشانهاي نیمهدر مدل ـ 18
 .است Yبه تغییر نسبی در  Xتغییر نسبی در  )الف
 .است Yبه تغییر نسبی در  Xدر  قتغییر مطل )ب
 .است Xبه تغییر نسبی در  Yدر  تغییر مطلق )ج
 .است Xبه تغییر مطلق در  Yدر  قتغییر مطل )د

د در آن صورت، کدام گزینه نباش Bکشش قیمتی سه منحنی عرضه شکل زیر در نقطه  E3و  E2و  E1اگر  ـ 19
 باشد؟درست می

 
 E1<1 , E2=1 , E3>1 الف)
 E1>1 , E2=1 , E3<1 ب)
 E1=E2=E3=1 ج)
 E1=E2=E3 د)
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زیر در مورد رابطه بین سن و تقاضا براي سالمت و خدمات بر اساس فرضیات و تجربیات موجود، کدام گزینه  ـ 20
 سالمت درست است؟

 رود.با افزایش سن، معموال تقاضا براي سالمت و خدمات سالمت باال می )الف
 رود.پایین می رود اما تقاضا براي خدمات سالمتبا افزایش سن، معموال تقاضا براي سالمت باال می )ب
 رود.باال می رود و براي خدمات سالمتتقاضا براي سالمت پایین میبا افزایش سن، معموال  )ج
 رود.پایین میتقاضا براي سالمت و خدمات سالمت با افزایش سن،  )د

 مربوط به کدامیک از مراحل مدیریت منابع انسانی است؟ (Socialization)شدن اجتماعی ـ 21
 Remuneration الف)
 Staffing ب)
 Planning ج)
 Orientation د)

 ترین روش ارزیابی عملکرد فرد است؟کدام گزینه، ساده ـ 22
 نوشتن شرح حال )الف
 سازرویدادهاي سرنوشت )ب
 مقیاس سنجش طیف رفتاري )ج
 هاي مقایسه افراد با یکدیگرروش )د

 هاي رسمی است؟تر از گروهغیررسمی داخل سازمان، پررنگ هايهاي زیر در گروهکدامیک از ویژگی ـ 23
 هدف مشترك )الف
 منافع مشترك )ب
 وظایف روشن )ج
 شدهمراتب تعریفسلسله )د

 هاي فرایند آموزش کارکنان چیست؟اولین گام از گام ـ 24
 تعیین اهداف سازمانی )الف
 تعیین اهداف آموزشی )ب
 آموزشیتشخیص نیازهاي  )ج
 تعریف برنامه آموزشی )د

 هاي کوچک و متوسط مفیدتر است؟ریزي استراتژیک براي سازمانهاي برنامهکدامیک از مدل ـ 25
 گوداشتاین )د وایتمن )ج برایسون )ب دانکن )الف

عملکرد استفاده شود،  منظمگیري ها از اندازهآناي که باید براي اطمینان از رعایت شدهاستانداردهاي توافق ـ 26
 چه نام دارند؟

 کنترل کیفیت )الف
 بهبود کیفیت )ب
 تضمین کیفیت )ج
 ارتقاء مستمر کیفیت )د
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 هاي زیر دارد؟شدن وظیفه همگانی یک مدیر در سازمان، بستگی به کدامیک از گزینه اثربخش ـ 27
 اطالعات و تسهیم پردازش ،آوري، انتقالجمع )الف
 اتکا به کارکنان یا تفویض اختیار به کارکنان )ب
 ایجاد خط فرماندهی و صدور دستور از سطوح عالی سازمان تا کارکنان سطح عملیاتی )ج
 صورت متوالی و زنجیروارهاي مختلف سازمان بهانجام عملیات بخش )د

 پردازد؟راهبردهاي زیر، سازمان به ارزیابی مجدد ماموریت و اهدافش میبا تکمیل کدامیک از  ـ 28
 SWOTتحلیل  )الف
 تدوین استراتژي مدیریت بر مبناي هدف )ب
 کارگیري ابزار کنترل موثربه )ج
 مدیریت تغییر و نوآوري )د

 شود؟مییک از عوامل زیر معین قدرت نفوذ سازمان از طریق مقایسه کدام ـ 29
 هانقاط ضعف ـ فرصت )الف
 نقاط قوت ـ تهدیدها )ب
 نقاظ ضعف ـ تهدیدها )ج
 هانقاط قوت ـ فرصت )د

 افتد؟ریزي استراتژیک، اتفاق میمدت در کدام مرحله از برنامهتدوین اهداف کوتاه ـ 30
 ارزیابی محیطی )الف
 بررسی ماموریت و مقاصد )ب
 استراتژيتعیین  )ج
 ارزشیابی )د

 باشند؟دهنده کمیته داروخانه بیمارستان میکدامیک از اعضاي زیر، تشکیل ـ 31
 مدیر اجرایی بیمارستان، مدیر داروخانه، رئیس امور مالی و سه نفر از پزشکان )الف
 رئیس بیمارستان، مدیر داروخانه، مترون پرستاري و پنج نفر از پزشکان )ب
 معاون درمان بیمارستان، مدیر داروخانه، مترون پرستاري و رئیس امور مالی )ج
 رئیس بیمارستان، مدیر اجرایی بیمارستان، مدیر داروخانه و مدیریت تدارکات )د

ان توصیه از انواع کنترل در سازم کدامیکجویانه است، زمانی که فرهنگ سازمانی مبتنی بر ترس و عمل تالفی ـ 32
 شود؟می
 رسمی )الف
 غیررسمی )ب
 بر مبناي آزادي عمل کارکنان )ج
 بر مبناي قضاوت ذهنی و نظر شخصی )د

ریزي استراتژیک هاي زیر تمرکز بیشتري در مقایسه با برنامهاز گزینه کدامیکریزي بلندمدت بر روي در برنامه ـ 33
 وجود دارد؟

 سازمانتغییرپذیري  )الف
 اتخاذ تصمیم بر اساس درك موقعیت )ب
 طرح نهایی و تحلیل داخلی آن )ج
 تعیین رسالت و ظرفیت سازمانی )د
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 اولین گام در بهبود کیفیت مراقبت بیمارستانی چیست؟ ـ 34
 هابینی و تامین منابع الزم براي بهبود کیفیت مراقبتپیش )الف
 یتتدارك تیم ارتقاي کیف )ب
 ایمنی بیماراز کسب اطمینان  )ج
 هاایجاد فرهنگ ارتقاي کیفیت مراقبت )د

اي است که هنگام ترجیح یک اقدام بر اقدامی دیگر از یا منفعت بالقوه مزیتکدامیک از موارد زیر بیانگر  ـ 35
 رود؟دست می

 هزینه غیرقابل کنترل )الف
 هزینه غیرقابل برگشت )ب
 هزینه فرصت )ج
 هزینه منفعت )د

 ند؟هست نیازهاي اصلی از نظر آلدرفر کدام ـ 36
 تحقق ذات، احترام، کسب قدرت )الف
 هستی یا وجود، داشتن ارتباط، رشد )ب
 ، قدرت، ارتباط با دیگرانامنیت )ج
 تعلق، امنیت، موفقیت )د

 ؟شترین وظیفه را در کدام کارکرد زیر دارندبه ترتیب بیمدیران ارشد،  ـ 37
 رهبري ـکنترل  ـریزي برنامه ـ دهیسازمان )الف
 کنترل ـریزي برنامهدهی ـ رهبري ـ سازمان )ب
 دهیسازمان ـرهبري  ـریزي برنامه ـکنترل  )ج
 کنترل ـرهبري  ـدهی سازمان ـریزي برنامه )د

 دهد؟فروش آتی سازمان را نشان می کدام نوع بودجه، ـ 38
 متغیر )د نقد )ج درآمد )ب سود )الف

بیانگر کدامیک از اجزاي مدیریت » ناپذیر ـ خیلی خوب کافی نیستتعهدي است سیري TQM«عبارت  ـ 39
 کیفیت جامع است؟

 توجه شدید به مشتري )الف
 بهبود در کیفیت تمام کارهاي سازمان )ب
 توجه به بهبود مستمر )ج
 اختیاردادن به کارکنان )د

 نخستین شرط ورود به یک جامعه فراصنعتی چیست؟ ـ 40
 توسعه عدالت اجتماعی )الف
 رشد دولت )ب
 توسعه آموزش )ج
 محیطیحمایت  )د
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 است؟ترین تفاوت بین کاال و خدمات کدامیک از موارد زیر، اصلی ـ 41
 آورند.دست نمیمشتریان خدمات، مالکیت چیزي را به )الف
 است. تردستاورد کاال براي مشتري نامحسوس )ب
 مشارکت مشتریان در تولید کاالها بیشتر است. )ج
 براي بیشتر مشتریان، ارزیابی کاالها دشوارتر است. )د

 کند؟گذاري تبعیت میاز کدام مکانیزم قیمتهاي مختلف مکالمه همراه اول تنوع بسته ـ 42
 ثابت )د تخفیفی )ج قلمبهقلم )ب سرهمی )الف

 د؟نگیرمشارکت کارکنان، شکل میالگوهاي هاي مشارکتی در کدامیک از تیم ـ 43
 ايمشاوره )د جانبههمه )ج شغلی )ب نظري )الف

 گیرند؟بندي قرار میکدام طبقه ءیا مالی از لحاظ رویارویی خدمات، جزاي خدمات مشاوره ـ 44
 بدون تماس )د تماس تکراري )ج تماس متوسط )ب پرتماس )الف

 کنند؟گیري عقالیی محدود استفاده میهاي سالمت معموال از تصمیمدر کدام شرایط، مدیران برنامه ـ 45
 ات کافی، مشکالت مبهم، عدم محدودیت انسانی از نظر قدرت استداللعدم دسترسی به اطالع )الف
 دسترسی به اطالعات کافی، مشکالت مبهم، عدم محدودیت انسانی از نظر قدرت استدالل )ب
 عدم دسترسی به اطالعات کافی، مشکالت روشن و غیر مبهم، عدم محدودیت انسانی از نظر قدرت استدالل )ج
 اطالعات کافی، مشکالت مبهم، محدودیت انسانی از نظر قدرت استداللعدم دسترسی به  )د

 یک برنامه، کدام گزینه است؟» تحلیل شرایط خارجی«اولین مرحله در  ـ 46
 ارزشیابی )د بینیپیش )ج مداقه )ب پایش )الف

  به پایین است؟به روش باال ،کدام گزینه از الزامات اجراي سیاست ـ 47
 عدم تغییر شرایط اجتماعی ـ اقتصادي )الف
 ن اجراییآزادي عمل مدیرا )ب
 گذاران و مجریان سیاستتعامل دو طرفه میان سیاست )ج
 ذاران و مجریان سیاستگوجود قرارداد میان سیاست )د

 و درمان است؟ کدام گزینه دربرگیرنده دالیل ورود دولت به بازار بهداشت ـ 48
 کنندگان خدمات، بهبود کارایی، رفتار عموم مردم بر اساس منافع فرديدهندگان و دریافتهئابرابري اطالعات بین اران )الف
 بردن انحصاربودن خدمات سالمت، از بیننبود مشوق براي تولید کاالها و خدمات عمومی، پرهزینه )ب
 بردن انحصاربین کنندگان خدمات، پاسخگویی بهتر، ازو دریافتدهندگان هئنابرابري اطالعات بین ارا )ج
 هاي اجراییرفتار عموم مردم بر اساس منافع فردي، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات، کاهش هزینه )د

 گذاري است؟کدام گزینه دربرگیرنده عناصر پنجره سیاست ـ 49
 راه حل ـ مشکل ـ مشروعیت )الف
 پذیري ـ حمایت ـ مشکلامکان )ب
 پذیري ـ تمایل سیاسیحمایت ـ امکان )ج
 تمایل سیاسی ـ راه حل ـ مشکل )د
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هاي مردم معموال کند و سایر گروههاي محدود نخبگان فراهم میگروه برايدر کشوري که خدمات دولتی را  ـ 50
 ن نمایند، نظام سالمت از چه نوعی است؟باید خدمات موردنیاز خود را از بخش خصوصی تامی

 طلباقتدارگرا ـ مساوات )الف
 طلبسنتی ـ غیرمساوات )ب
 لیبرال دموکرات )ج
 طلباتوساماقتدارگرا ـ غیر )د

 عوامل موقعیتی هستند؟ ءهاي زیر جزگذاري، کدامیک از گزینهبر اساس مدل لیشتر در تحلیل بافتار سیاست ـ 51
 قومیت )د نوع اقتصاد )ج نظام سیاسی )ب زلزله )الف

 گذاري استفاده کرد؟توان براي غربالگري مشکالت در فرایند سیاستاز چه مکانیسمی می ـ 52
 تبیین و تعیین مشکل )الف
 نیازسنجی اختصاصی )ب
 تحلیل وضع موجود )ج
 دستورکارگذاري )د

شوند، بلکه تصمیمات به شود که تصمیمات از طریق یک فرایند منطقی اتخاذ نمیتئوري بیان میام در کد ـ 53
 با توجه به واقعیات سیاسی هستند؟ ،نوعی تعدیالت جزئی در وضع موجود

 Bounded Rationalism د) Mixed Scanning ج) Incrementalism ب) Pluralism الف)

گذاري قانون از افراد کمی تعدادهاي سیاسی در کدام نوع از انواع حکومت، شناسی ارسطو از نظامنوعبر اساس  ـ 54
 رسد؟کنند و منفعت به همه مردم میمی
 پادشاهی )الف
 گرياشرافی )ب
 ساالرينخبه )ج
 دموکراسی )د

دهنده نهایی کاالها و خدمات هستند از هئدولتی که اراپایین هاي زیر، ماموران ردهبر اساس کدامیک از تئوري ـ 55
 تخصیص منابع سازمانی برخوردارند؟ گیقدرت زیادي براي تعیین چگون

 Principal-agent الف)
 Street-level Bureaucrats ب)
 Egalitarian-Authoritarian ج)
 Authoritarian-Inegalitarian د)

 مدیریت است؟بندي کارکنان به واحدهاي قابلبراي دسته» مینتزبرگ«شده توسط هئاصول ارا ءکدام گزینه جز ـ 56
 موقعیت فیزیکی کار )الف
 هدف )ب
 میزان اختیار )ج
 سازاناندازه )د
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 ها صحیح است؟کدام گزینه در مورد مقایسه رهبران و مدیران سازمان ـ 57

  الف)

  ب)

  ج)

  د)

سالمت و بیماران  نکدام مدل ارتباطی بهترین ایده اخالقی را درباره رابطه بین متخصصی» بیلز«بر اساس مدل  ـ 58
 کند؟ه میئدر یک برنامه سالمت ارا

 اصولی )د قراردادي )ج مشارکت دوجانبه )ب قیمومیتی )الف

 فواید برونسپاري در سطح خرد است؟هاي زیر از یک از گزینهکدام ـ 59
 آوريدسترسی به فن )الف
 انتقال مهارت )ب
 اشتغال ثانویه )ج
 دسترسی به بازار جدید )د

 هاي ابزاري از نظر راکیج است؟ارزش ءیک از موارد زیر جزکدام ـ 60
 آمیزدنیاي صلح )د خودکنترلی )ج کردنیاري )ب طلبیجاه )الف

 

 یدمیولوژيو اپ آمار

 اولین مرحله جهت تشخیص همبستگی بین دو متغیر، کدام است؟ ـ 61
 محاسبه ضریب همبستگی )الف
 محاسبه کوواریانس )ب
 رسم نمودار پراکنش )ج
 محاسبه شاخص همبستگی د)
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، وزنی کمتر از صدك دهم داشته باشد، عبارت نوزاد به تصادف انتخاب شده 3احتمال این که حداقل یکی از  ـ 62
 است از:

 0.999 د) 0,001 ج) 0,729 ب) 0.271 الف)

0.05αگر در صورت درست بودن فرض مقابل، ا در یک آزمون فرضیه ـ 63 Pو  = باشند، احتمال رد فرض  =0.1
 صفر عبارت است از:

 0.90 د) 0,10 ج) 0,95 ب) 0.05 الف)

که یک پسر کنیم، احتمال آننفر به تصادف انتخاب می 2دختر،  4پسر و  6کودك یک مهد کودك شامل  10از  ـ 64
 و یک دختر انتخاب شوند، چقدر است؟

2 الف)
9

3 ب) 
5

8 ج) 
15

3 د) 
4

 

تایی  16هاي درصد میانگین نمونه95 است.  2و  10میانگین و انحراف معیار صنعتی با توزیع نرمال به ترتیب  ـ 65
z)0.975 اند؟تقریبا در کدام فاصله 2)≅ 

 11-9 د) 12-8 ج) 12,5-8,5 ب) 10.5-9.5 الف)

 x=20باشد، براي  Y=84+1.5xاي به صورت در جامعه (X)بر حسب سن  (Y)اگر معادله رگرسیون فشار خون  ـ 66
 کدام عبارت درست است؟

 متر جیوه است.میلی 114ساله  20فشار خون هر فرد  )الف
 ند.متر جیوه دارمیلی 114ساله فشار خون  20بیشتر افراد  )ب
 متر جیوه است.میلی 114ساله  20میانگین فشار خون افراد  )ج
 متر جیوه است.میلی 114ساله  20حداقل فشار خون افراد  د)

حالت) در دو جنس از آزمون کاي دو استفاده شده است. درجه آزادي  4هاي خونی (براي مقایسه فراوانی گروه ـ 67
 چند است؟آماره آزمون 

 6 د) 8 )ج 4 )ب 3 )الف

واریانس تعداد مبتالیان به این بیماري در  و باشد میانگین 0,01اگر احتمال ابتالي افراد در جامعه به یک بیماري  ـ 68
 از:است  نفري به ترتیب از راست به چپ عبارت20هاي تصادفی نمونه
 0,198و  2 د) 1,98و  2 ج) 0,198و  0,2 ب) 1,98و  0,2 الف)

گروه مقادیر مجموع مجذورات انحراف بین و داخل  3طرفه براي مقایسه میانگین در یک آنالیز واریانس یک ـ 69
سبه شده) مالك (محا Fباشد، مقدار  18گروه  3ها در بوده است. اگر تعداد کل نمونه 30و  10ها به ترتیب گروه

 عبارت است از:
 5 د) 4 ج) 0,4 ب) 2.5 الف)

 جمع کنیم، ضریب تغییرات آن: 10ها را با مقدار ثابت و مثبت اگر همه داده ـ 70
 .کندتفاوتی نمی )الف
 .شودکمتر می )ب
 .شودبیشتر می )ج
 .یانس ممکن است کمتر یا بیشتر شودبسته به مقدار وار د)

 است. میانگین آن عبارت است از: 0,25و  2انحراف معیار و ضریب تغییرات صفتی به ترتیب  ـ 71
 8 د) 4 ج) 2 ب) 0.5 الف)
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 قد باشند، عبارت است از:اند، هماحتمال این که خواهر و برادري که تصادفاً انتخاب شده ـ 72
 توان گفتنمی د) 0,5 ج) 0.25 ب) صفر )الف

اگر توزیع یک متغیر پیوسته، تک مدي بوده (داراي یک نما باشد) و چولگی به چپ داشته باشد، ترتیب مقادیر  ـ 73
 هاي زیر است؟از گزینه کدامیکهاي نما، میانگین و میانه به صورت شاخص

 نما <میانه  <میانگین  )الف
 میانگین <میانه  <نما  )ب
 میانه <میانگین  <نماد  )ج
 میانه <نما  <میانگین  د)

ام وزن  16گرم باشد، صدك  300گرم و انحراف معیار  3000اگر وزن نوزادان داراي توزیع نرمال با میانگین  ـ 74
 نوزادان جامعه تقریبا برابر است با:

 2550 د) 2700 )ج 3300 )ب 3450 )الف

درصد افراد سالم را  5خونی باشند و آزمایشی ها مبتال به بیماري کمدرصد خانم20اي جامعهفرض کنید در  ـ 75
تمال این دهد. اگر نتیجه آزمایش براي خانمی مثبت باشد، احدرصد افراد بیمار را سالم تشخیص می10بیمار و 

 که واقعا بیمار باشد چقدر است؟
 0.82 د) 0,95 ج) 0,90 ب) 0.86 الف)

بوده و براي افرادي که تا شش ماه زنده  0,2چنانچه احتمال مرگ پس از یک عمل جراحی تا شش ماه برابر با  ـ 76
ین که اباشد، مطلوب است احتمال  0,10اند احتمال مرگ در فاصله زمانی شش ماه تا یک سال پس از عمل مانده

 یک سال پس از عمل فوت کند؟ فردي که به تازگی عمل شده است در فاصله شش ماه تا
 0.02 د) 0,08 ج) 0,3 ب) 0.12 الف)

 شود؟در صورتی که کلیه عوامل ثابت فرض شود، کدامیک از موارد زیر باعث افزایش طول فاصله اطمینان می ـ 77
 .سطح اطمینان کمتر شود )الف
 .خطاي نوع اول کمتر شود )ب
 .انحراف معیار کمتر شود )ج
 .حجم نمونه بیشتر شود د)

است. اگر فراوانی تولیدات این  0,08و  0,05، 0,02هاي تولیدي سه شرکت به ترتیب احتمال فاسدشدن واکسن ـ 78
 هاي موجود در بازار معیوب است؟درصد باشد، چنددرصد از کل واکسن 20و  60، 20ها به ترتیب شرکت

 4.5 د) 5,5 ج) 5 ب) 4 الف)

اگر وزن نوزادان در یک جامعه داراي توزیع نرمال باشد و چهار نوزاد از این جامعه انتخاب شود، احتمال این که  ـ 79
 وزن این چهار نوزاد کمتر از متوسط وزن جامعه باشد، عبارت است از:

1 الف)
16

1 ب) 
2

1 ج) 
4

1 د) 
8

 

 20باشد. احتمال این که در بین  0,03بودن به یک بیماري در یک آزمایشگاه  مبتال تاگر احتمال گزارش نادرس ـ 80
 کننده روزانه، هیچ اشتباهی رخ ندهد چقدر است؟مراجعه

20) )ج (0.03)20 )ب (0.97)20 )الف 1 )د ×(0.03 0.97
20

× 
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هاي زیر از مزایاي مطالعه مورد ـ شاهدي النه گزیده شده نسبت به مطالعه مورد ـ شاهدي کالسیک همه گزینه ـ 81
 :بجزتواند باشد، می
 .تر استمطالعه کوتاهزمان انجام  )الف
 .تورش یادآوري کمتر است )ب
 .جمعیت پایه در موردها و شاهدها همواره یکسان است )ج
 .تورش بقاء کمتر است )د

مثبت شدن تست در تشخیص دیابت  ي، براباال بردن سطح آستانهدر آزمایش میزان قند خون ناشتاي افراد، با  ـ 82
 افتد؟هاي زیر اتفاق میاز حالت کدامیک، )mg/dl 126 يبجا mg/dl 140ن ییمثال تع(

 یابد.ویژگی افزایش و حساسیت کاهش می )الف
 .یابدویژگی کاهش و حساسیت افزایش می )ب
 .یابدویژگی و حساسیت هر دو کاهش می )ج
 یابد.ویژگی و حساسیت هر دو افزایش می )د

 ست؟یدار داشته باشد نشانه چیر سوم تفاوت معنیامد در سطوح مختلف متغیبا پ اگر رابطه مواجهه ـ 83
 .افته گزارش شودیق یج به صورت تطبید نتایر سوم مخدوش کننده است و بایمتغ )الف
 .ج به صورت جداگانه گزارش شودید نتایر سوم مخدوش کننده است و بایمتغ )ب
 .افته گزارش شودیق یج به صورت تطبینتاد یر سوم تعدیل کننده اثر است و بایمتغ )ج
 .ج به صورت جداگانه گزارش شودید نتایل کننده اثر است و بار سوم تعدییمتغ )د

 تر است؟سازي همزمان دو متغیر کّمی کدام روش مناسببراي همسان ـ 84
 سازي پرگاريهمسان )الف
 سازي حداقل فاصله اُقلیدسیهمسان )ب
 سازي گروهیهمسان )ج
 سازي زوجیهمسان )د

 هاي فاضالب شهري، انجام کدام مطالعه مناسب است؟دست آوردن دوز کشنده استریکنین در موشهبراي ب ـ 85
 تجربی )د متقاطع )ج کارآزمایی بالینی )ب شاهدي ـ مورد )الف

 :بجز ،بر پایه لگاریتم استهاي رگرسیونی مقیاس همه مدل ـ 86
 لجستیک )الف
 کاکس )ب
 پوآسون )ج
 خطی )د

مطالعات اخیر نشان . دهدیش میه را افزایگار خطر سرطان ریمطالعات گذشته نشان دادند که مصرف س ـ 87
از  کدامیکاز  ین مورد مثالیا. دهده افزایش مییسرطان ر يماریدهند که مصرف قلیان هم خطر بیم

 است؟) Hill(ل یمالحظات علیتی ه
 Temporality الف)
 Biological plausibility ب)
 Coherence ج)
 Analogy د)
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 ست؟ین جمله چیمفهوم ا. درصد است 40 يادرصد خطر قابل انتساب مواجهه در مطالعه  ـ 88
 شوندیممار یکه مواجهه دارند ب يدرصد از افراد 40 یعنی )الف
 شوندیمار میماران مورد مطالعه بخاطر مواجهه بیدرصد از ب 40 یعنی )ب
 شوندیمار میدرصد از افراد جامعه بخاطر مواجهه ب 40 یعنی )ج
 شوندیمار میماران در گروه مواجهه بخاطر مواجهه بیدرصد از ب 40 یعنی )د

 داد؟ کاهشرا  »خطاي تصادفی«توان هاي زیر میبا کدامیک از روش ـ 89
 تصادفی سازي )الف
 افزایش تعداد نمونه )ب
 هاي آماريمدل )ج
 آنالیز حساسیت )د

 انتخاب است؟ يریاز سوگ یر، مصداقیاز موارد ز کدامیک ـ 90
 .کنندینسبت به افراد سالم، مصاحبه م يشتریت بیماران با حساسیافراد مصاحبه گر با ب )الف
 .شودیسوال م ی، از هر دو گروه در مورد مقدار مصرف روغن جامد در دوران کودکيدر مطالعه مورد شاهد )ب
 .کنندیمشارکت در مطالعه صرف نظر م ياز افراد بدحال، از ادامه يادیدر طول مطالعه کوهورت، تعداد ز )ج
 .لع استخود مط يمار از نوع مداخلهی، بینیبال ییزماآکار يدر مطالعه )د

 :بجز ،شاهدي استـ  در مطالعات مورد incident caseهمه موارد زیر از مزایاي استفاده از  ـ 91
 کاهش تورش انتخاب )الف
 کاهش تورش اطالعات )ب
 انتخاب موارد مستقل از مدت زمان بقا )ج
 فراهم شدن امکان محاسبه بروز بیماري )د

 پذیر است؟با انجام مطالعه اکولوژیک امکان فقطبررسی کدامیک از موارد زیر  ـ 92
 هاي مزمن تنفسیرابطه آلودگی هوا با بیماري )الف
 رابطه سوانح رانندگی با استفاده از تلفن همراه حین رانندگی )ب
 رابطه مصرف نمک با پرفشاري خون )ج
 رابطه باورهاي مذهبی با اختالالت روانی )د

 دهد؟می کاهشدر مطالعات کارآزمایی بالینی، کورسازي احتمال بروز کدام خطا را  ـ 93
 خطاي تصادفی )الف
 گیريخطاي اندازه )ب
 خطاي انتخاب )ج
 کنندهخطاي مخدوش )د

 شرط الزم براي انجام مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع چیست؟ ـ 94
 .بیماري حاد و اثر درمان موقتی باشد )الف
 .بیماري حاد و اثر درمان دائمی باشد )ب
 .بیماري مزمن و اثر درمان موقتی باشد )ج
 .بیماري مزمن و اثر درمان دائمی باشد )د



 1400سال  پژوهی سالمتآیندهرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 14صفحه  
 

مورد استفاده اگر این دو آزمون را به طور همزمان . درصد است 90درصد و  80حساسیت دو آزمون تشخیصی  ـ 95
 قرار دهیم، حساسیت خالص آزمون چند درصد خواهد شد؟

 92 د) 98 ج) 85 ب) 72 الف)

 کند؟برابر و طول عمر بیماران نصف شود، شیوع بیماري چه تغییري می 3اگر بروز بیماري  ـ 96
 .شودبرابر می 5/1 الف)
 .شودبرابر می 5/3 ب)
 .یابددرصد کاهش می 50 ج)
 .یابددرصد کاهش می 35 د)

شرکت کننده در گروه داروي  120نفر و از  60شرکت کننده در گروه پالسبو  120در یک کارآزمایی بالینی از  ـ 97
را  NNT) هدف از درمان، جلوگیري از وقوع پیامد بوده است(اند نفر دچار پیامد مورد بررسی شده 45جدید 

 .یدمحاسبه کن
 125 د) 15 ج) 13 ب) 8 الف)

 :گزارش شده است، مفهوم این گزارش این است که %80ارزش اخباري منفی یک آزمون برابر  ـ 98
 .درصد از کسانی که آزمون شان مثبت شده، به واقع بیمار هستند 20 الف)
 .هستنددرصد از کسانی که آزمون شان منفی شده، به واقع سالم  80 ب)
 .درصد از کسانی که آزمون شان مثبت شده، در واقع بیمار هستند 80 ج)
 .درصد از کسانی که آزمون شان منفی شده، به واقع سالم هستند 20 د)

 اي است؟بررسی رابطه آلودگی هوا با بروز بیماري آسم در یک جامعه در طول سی سال گذشته، چه نوع مطالعه ـ 99
 نگرگروهی گذشتههم )الف
 نگرگروهی آیندههم )ب
 مقطعی تحلیلی )ج
 اکولوژیک )د

 یابد؟می کاهشر یهاي زک از گزینهیک آزمون افزایش یابد کدامیت یاگر حساس ـ 100
 کاذب یمنف )د یقیحق یمنف )ج مثبت کاذب )ب یقیمثبت حق )الف

 
 

 موفق باشید




