
 بدو خدمت وزارت بهداشت  یهینمونه سواالت آزمون توج 

 باشند؟  ی م  یآموزش یدر کالسها ریتأخ ای  بتیکارکنان تا چه حد مجاز به غ  .1

a)  باشد.  یعنوان مجاز نم چیدر دوره به ه ریتأخ ای بتیغ 

b) شود یدر دوره باعث حذف دوره مزبور م بتیغ  ی در حضور در دوره مجاز ول ریتأخ 

c) ًدهم طول دوره    کیباشد به اندازه  صالحیاز مراجع ذ هید ییاخذ تأ  ای و   یمجاز که قبالً با هماهنگ ریتأخ ای  بتیغ  صرفا

 از آن دوره حذف خواهد شد.  ش یمجاز و ب

d)  د از آن دوره حذف خواهد ش شیاگر به اندازه نصف زمان دوره باشد مجاز و ب ریتأخ ای بتیغ 

 

 مربوطه در هر سال چند ساعت است؟ نیمشمول یبرا یآموزش مداوم جامعه پزشک یدوره ها رشیسقف پذ .2

a) ساعت(   30کارشناسان ) رد ینامه صورت پذ  یو صدور معرف یآموزش نیرابط یکه شرکت کارکنان با هماهنگ یصورت در

 ساعت(  50زشکان )پ 

b) ساعت(   50کارشناسان ) رد ینامه صورت پذ  یو صدور معرف یآموزش نیرابط یکه شرکت کارکنان با هماهنگ یصورت در

 ساعت(  30پزشکان )

c) ساعت(   40کارشناسان ) رد ینامه صورت پذ  یو صدور معرف یآموزش نیرابط یکه شرکت کارکنان با هماهنگ یصورت در

 ساعت(  50پزشکان )

d) ساعت(   50کارشناسان ) رد ینامه صورت پذ  یو صدور معرف یآموزش نیرابط یکه شرکت کارکنان با هماهنگ یصورت در

 ساعت(  50پزشکان )

 

دانشگاه   ی منابع انسان یگروه توسعه آموزش و توانمندساز ی که کارکنان با هماهنگ یشآموز یدوره ها هیبازپرداخت شهر .3

  دیبا یبه چه صورت خواهد بود و چه موارد ندینما ی مربوطه شرکت م یدر دوره ها یخصوص ا یو  یدر موسسات دولت

 گردد؟  تیرعا

a) دوره  ان یپا یقبول یبرابر اصل شده گواه ریاستناد تصو به 

b) برگزار کننده دوره   دییمربوطه توسط موسسات مورد تأ   شیبرابر اصل شده ف ریتصو ا ی یزیوار شیاستناد اصل ف به

 ی آموزش

c) یدوره ها هیبر مجاز بودن بازپرداخت شهر  یمبن یتوسعه سازمان و مانبع انسان  تیریصادره مد  یاستناد بخشنامه ها به  

 ی به امور مال  ینامه رسم یط یآموزش

d) موارد  همه 

 

 ست؟ یچ یرسم یلیمنظور ازمدارک تحص .4

a) باشد  دهیرس یو حرفه ا یآموزش فن دیی که به تأ   یمدارک 

b) باشد  دهیوزارت علوم  رس دیی که به تا  یمدارک 

c) باشد  دهیوزات بهداشت رس ا یوزارت آموزش و پرورش و  دیی که به تأ   یمدارک 

d) ب و ج نهیگز 



 

بدون درنظر گرفتن مقاطع    یدانشگاه ای یکارکنان در سطح کشور هیکل یکه برا یاریاخت – یالزام یآموزش یدوره ها .5

 باشد؟  یم  یآموزش یدوره ها نیاز عناو کیگردد جزء کدام یو اجرا م یطراح یرشته شغل ای یلیتحص

a) یعموم 

b) یشغل 

c) یاختصاص 

d) پیدتیعق 

 

 ست؟یکارکنان چ یکیدرشناسنامه الکترون یآموزش  یها ی ورود اطالعات گواه طیشرا .6

 

a) وارد شود یکیدر شناسنامه الکترون د یبا  یمورد تصد  یمرتبط با رشته شغل ی دوره ها اطالعات 

b) واحد آموزش دانشگاه صادر شده باشد  دییبا آموزش محل خدمت و تأ یکه بدون هماهنگ  یآموزش ی دوره ها اطالعات 

c) ی و دولت یموسسات خصوص یآموزش ی دوره ها اطالعات 

d) باشد   ینم یآموزش یبه مجوز در متن گواه لزوم 

 

 د؟یکن  یرا انتخاب م لد یکدام ف یرحضور یغ  یآزمونها یکالس در نرم افزار آموزش کارکنان  برا جادیجهت ا .7

a)  بدون آزمون  یحضور 

b)  به همراه آزمون  یحضور 

c)  به همراه آزمون  یرحضوریغ 

d) چکدامیه 

 

  د یشده نظام جد ی نیب شیپ   یایتوانند از مزا یکنند م  ی م شرکت … و  نارهایها ، سم ش یکه در هما ی کارکنان ایآ .8

 آموزش کارکنان بهره مند گردند؟ 

a) ر یخ 

b) باشد.   یقابل احتساب م یوم جامع پزشکقانون آموزش مدا نیمشمول یبرا فقط 

c) باشد   یقابل احتساب م یکارکنان رسم یبرا 

d) ب و ج موارد 

 

 ثبت خواهد شد؟  یکیدر شناسنامه الکترون  ندینما یم  یط  ییکه به واسطه ابالغ انشا یآموزش ی دوره ها ایآ .9

a) ی بل 

b) خواهد شد.  یگان ی از کارکنان ثبت و با کی هر  یصرفاً در سوابق آموزش ر،یخ 

c) صادر گردد.  یآموزش ی گواه د یبا یابالغ یکارمندان در دوره ها نگونهیشرکت ا یبرا 

d) گردد.  یثبت نرم افزار نم یدوره آموزش اطالعات 



 

 نادرست است؟ نهیکدام گز .10

a) پلمیو فوق د  پلمید یلیبا مدرک تحص یآموش ازاتیمتا یاز تمام یجهت برخوردار 93در سال  یساعات آموزش سقف  

 باشد.  یساعت م  150

b) 100 سانس یو فوق ل سانس یبا مدرک ل یآموزش ازاتیامت یاز تمام یجهت برخوردار 93در سال  یساعات آموزش سقف  

 باشد  یساعت م 

c) باشند.  یم   تیریبهبود مد  ای  یتیریمد نیساعت آموزش با عناو 50حداقل  یملزم به ط  انهیو روسا سال رانیمد 

d) در سال   یساعت آموزش 50منوط به گذراندن حداقل  ی مانیقرارداد پ  د یتمد ،یبه رسم یشیآزما  یوضع استخدام لیتبد

 ده یگرد نییتع

 

 . دیبدو خدمت را نام ببر یهیخصات دوره آموزش توجمش .11

a) باشند.  یدوره حداقل در شش ماه اول سال استخدام م  یکارمندان ملزم به ط ی است و تمام یالزام دوره 

b) بدو خدمت است. یهیدوره توج یمنوط به ط ینیقرار داد صدور حکم کارگز  دی، تمد   یوضع استخدام لیتبد 

c) است.  یاریاخت پلمید  ریز یلیو جهت کارکنان با مدرک تحص یو باالتر الزام پلمیدوره جهت کارکنان با مدرک د نیا 

d) موارد  همه 

 

 باشند؟  یمشمول نظام آموزش کارکنان م ییروستا مهیب یروزمزد، پزشکان خانواده و ماماها ،یطرح ی روهاین ایآ .12

a) ستندین یآموزش یباشد و مجاز به شرکت در دوره ها  یافراد مذکور مشمول نظام آموزش کارکنان نم ریخ. 

b) شرکت کنند.  ازیمورد ن یتوانند در دوره ها یم ازی. البته با توجه به نریخ 

c) باشند.  ی کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان م ریهمانند سا  ، یبل 

d) دوره منوط به موجود  انیو ثبت نمرات پا یاریضمن خدمت کارکنان اخت یآموزش یشرکت آنان در دوره ها  کنیل ریخ

 است.  یدر نرم افزار جامع پرسنل یبودن اطالعات شناسنامه ا

 

 یتوان به عنوان گواه یرا م یآموزش مجاز یسواالت آزمون دوره ها یطراح ،یبسته آموزش هیمربوط به ته ی گواه ایآ .13

 کارمندان مالک عمل قرار دارد؟  انهیلعملکرد سا ی ابیارز یدر فرمها سیتدر

a) باشد (  …و  یاطالع رسان ،یسنج ازیکامل ضوابط )ن  ت یدوره با رعا یاجرا نکهیها منوط به ا ی گونه گواه نیصدور ا یبل  

استفاده   سیتدر یعملکرد به عنوان گواه  یابیشده جهت ارز ینیب  شیپ  یایتوانند از مزا یم  آن دارندگان و بالمانع 

 . ندینما

b) توان استفاده نمود. ی نم سیتدر یبه عنوان گواه یگواه نیا ر،یخ 

c) است سیتدر یضوابط و مقررات قابل محاسبه به عنوان گواه تیصورت موافقت مقام باالتر بدون رعا در 

d) کدام  چیه 

 

 



 ان خواهد شد؟ شده در نظام آموزش کارکن ی نیب ش یپ  یزشیبدو خدمت مشمول ساز و کار انگ یهیدوره توج ایآ .14

a) بالمانع است یو قرارداد ی مانی، پ  یکارکنان رسم ی تمام یبدو خدمت برا یهیدر دوره توج یزشیانگ ازاتیامت یاعطا 

b) ریبه غ  یزشیانگ ی ایتوانند از مزا ی بدو خدمت شده اند م یهیدوره توج ی که موفق به ط ی به بعد کارمندان 1391 ازسال  

 نوع دوم برخوردار گردند.  نامهیاز اخذ گواه

c) شده در نظام آموزش خواهد شد.  ین یب ش یپ  یزشیانگ ازاتیامت یبدوخدمت مشمول تمام یهیتوج دوره 

d) موارد  همه 

 

 گردد؟   یکارکنان ثبت م یبدو خدمت در شناسنامه آموزش یهیاطالعات دوره توج ایآ .15

a) است. تیقابل روگذرانده کارکنان  ی. اطالعات مربوط صرفاً در سوابق دوره هاریخ 

b) است  تیکارکنان قابل رو یاطالعات در شناسنامه آموزش نی. ا یبل 

c) است  تیقابل رو یدر شناسنامه آموزش ی مانیو پ  یاطالعات صرفاً جهت کارکنان رسم نی. ا یبل 

d) کدام  چیه 

 

 گردد؟  یشده در نظام آموزش کارکنان م ینیب  شیپ   یزشیانگ یکارها سازو مشمول  …و  MPH ی دوره ها ایآ .16

a) گردد   یشده در نظام آموزش کارکنان م ینیب شیپ  یزشیدوره ها مشمول ساز و کار انگ ریهمانند سا زیدوره ن ن ی. ایبل 

b) شده در   ی نیب شیپ   یزشیمشمول ساز و کار انگ ندیآ ی بلندمدت به حساب م ی. از آنجا که دوره مذکور جز ء دوره هاریخ

 گردد  یش کارکنان نم نظام آموز

c) در نظام آموزش کارکنان نخواهد   یزشیمشمول ساز وکار انگ ستین یالزام یدوره جزء دوره ها نیا نکهی. با توجه به اریخ

 . دیگرد

d) شیپ  یزشیمشمول ساز و کار انگ ردیگروه توسعه آموزش صورت پذ  یشرکت کارکنان با هماهنگ  نکهی. مشروط به ایبل  

 گردد.  یکارکنان م یشده در نظام آموزش ینیب

 

گردد   یو اجرا م یزیکارمندان، برنامه ر یبرا نشیگز  یعال أتیکه با مجوز حراست کل کشور و ه یآموزش ی دوره ها ایآ .17

 گردد؟  یم  یزشیمشمول ساز و کار انگ

a) دوره ها بهره مند گردند.  نیا یزشیانگ یایتوانند از مزا  یم نشیدر حراست و گز  نیشاغل هی. کلیبل 

b) یزشیو مشمول ساز و کار انگ دییمورد تأ نش یگز ایحراست و   ییابالغ انشا یدوره ها صرفاً جهت کارکنان دارا ن ی. ایبل  

 باشد.  یم

c) گردد. ی برگزار م یزشیبدون ساز وکار انگ یدوره ها نیا ی. برگزارریخ 

d) پست مربوطه نشیگز  ایحراست و  یرشته شغل یکه دارا یکارکنان  یگونه دوره ها برا نی ا یزشیساز و کار انگ ی. اعطایبل(

 باشند مجاز است.  ی را دارند( م

 

اطالعات   یمشاغل رسته فناور ی( برایوتریهفت گانه کامپ یاطالعات )مهارتها یفناور یآموزش یساعات دوره ها زانیم .18

 کارکنان قابل محاسبه است؟ یآموزش  ازاتیاز امت یبرخوردا یبرا



 

a) ی بل 

b) ر یخ 

c) دیکن نیگزیدوره ها را جا نیا دیتوان  یگردند م یمواجه م انهیکه کارکنان با کمبود ساعت آموزش سال یدرصورت . 

d) کدام  چیه 

 

 قابل محاسبه است؟  یآموزش ازاتیاحتساب امت یگردند برا  یتکرار م انهیکه به صورت سال یآموزش یدوره ها .19

a) باشد.  یم یآموزش  ازاتیه ها مشمول امتدور نیا یبل 

b) سال (در طول خدمت کارمند   3)با فاصله حداقل  یبه عنوان باز آموز کباریو  یبه عنوان نو آموز کباری یآموزش یها دوره

 قابل محاسبه است.

c) سال از طول دوره گذشته باشد قابل محاسبه است.  3 یکه فاصله زمان یصورت در 

d) است حیب و ج صح یها نهیگز 

 

 باشد؟  یآموزش م ندیدرفرا ریاز موارد ز کیکدام  .20

a) یریگ میتصم 

b) یابیو ارزش نظارت 

c) رانیفراگ ی سطح آگاه ارتقاء 

d) یو فناور مهارت 

 

 گردد.  یکوتاه مدت محسوب م یآموزش یجزء دوره ها ریز یآموزش یاز دوره ها کیکدام .21

a) ی پودمان یها آموزش 

b) پزشکان یبازآموز یها آموزش 

c) ضمن خدمت  یآموزشها 

d) موارد  همه 

 

خارج دانشگاه و با   ا یساعت که در سال در داخل  50حداقل  تیریبهبود مد  یآموزش یدر دوره ها رانیشرکت مد .22

 است ..  ………… گردد یو اجرا م یز یواحد آموزش برنامه ر ی هماهنگ

a) و صرفاً جهت ارتقاء دانش یاریاخت 

b) دوره ها عواقب به دنبال نخواهد داشت   نیدر ا ریو در صورت عدم شرکت مد یاریاخت 

c) است یتیریمد  یدوره ها یو ارتقاء منوط به ط یو پرداخت حق سرپرست یالزام 

d) باشد  ی نم ی تیریمد ی دوره ها یو ارتقاء منوط به ط یپرداخت حق سرپرست  کنیل یالزام 

 



 ثبت خواهد شد؟   یکیدرشناسنامه الکترون ندینما یم  یکارکنان ط   ییکه به واسطه ابالغ انشا یآموزش ی دوره ها ایآ .23

a) خواهد شد.  یگان یثبت و با یآموزش شناسنامه در 

b) خواهد شد  یگان ی ثبت و با یصرفا در سوابق آموزش اطالعات 

c) خواهد شد  یگان یشناسنامه و سوابق ثبت و با در 

d) شد  خواهد  یگانیبا یثبت و در شناسنامه آموزش یآموزش سوابق 

 

 را دارند؟ یهمچنان الزام به شرکت در دوره آموزش انهیکارکنان با توجه به کسب حد نصاب آموزش  سال ایآ .24

a) ندارد یلزاما  انهیمازاد بر سقف ساعات سال یآموزش یکارکنان در دوره ها شرکت 

b) گردد   ی از طرف سازمان ابالغ م ازیکه با توجه به ن انهیمازاد بر سقف ساعات سال یآموزش یکارکنان در دوره ها  شرکت

 است  یالزام

c) است یساز رهی بعد قابل ذخ یسالها یبرا یآموزش ازیاست و امت یمازاد بر سقف الزام یآموزش یدر دوره ها شرکت 

d) چکدامیه 

 

 یبرا یآموزش عموم انهیسقف سال تیبا رعا یدت یو عق  یزبان خارج یآموزش یدوره ها یحداکثر ساعات قابل محاسبه برا .25

 هر سال چند ساعت مجاز است؟

a) ساعت 20 یدتیعق  یساعت دوره آموزش 30 یزبان خارج یآموزش دوره 

b) ساعت 30 یدتیعق  یساعت دوره آموزش 60 یزبان خارج یآموزش دوره 

c) ساعت 20 یدتیعق  یساعت دوره آموزش 60 یزبان خارج یآموزش دوره 

d) ساعت 30 یدتیعق  یساعت دوره آموزش 34 یزبان خارج یآموزش دوره 

 

 است؟ یبرعهده چه کس یآموزش م یآزمونها و تقو جینتا یاطالع رسان تیمسئول .26

a) تابعه  یرابط آموزش و کارشناسان آموزش شاغل در واحدها برعهده 

b) تابعه یکارشناسان آموزش شاغل درواحدها  برعهده 

c) تابعه  یشاغل در واحدها یآموزش زریسوپروا برعهده 

d) تابعه  یشاغل درواحدها یابیرابط ارزش برعهده 

 

 ست؟ یچ یکیالکترون یشرکت در آزمونها یو رمز عبور کارمندان برا یکاربر .27

a) و رمز عبور یبه عنوان کاربر رهیبدون خط ت ی رقم 10 یدمل ک 

b)  و واردنمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور یبه عنوان کاربر رهیبدون خط ت ی رقم 10 یکدمل 

c) یبه عنوان رمز عبور و شماره شناسنامه به عنوان کاربر یرقم 10 یمل  کد 

d) ی برنمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور و کار وارد 

 

 



گردد چگونه  یبرگزار م ی دولت ای یکه توسط  موسسات خصوص یآموزش ینحوه شرکت افراد جهت شرکت در دوره ه  .28

 است؟ 

a) گروه توسعه آموزش بالمانع است. ی کارکنان صرفاً با هماهنگ شرکت 

b) مربوطه و گروه توسعه آموزش بالمانع است ریرابط و موافقت مد  یکارکنان با هماهنگ  شرکت 

c) است.  دییصادر مورد تأ  یدروره ها شرکت و گواه نگونهیتوانند در ا  یم  یبدون هماهنگ کارمندان 

d) است  حیو ب صح الف 

 

 باشد؟ یدرنرم افزار آموزش چگونه قابل مشاهده م  یآموزش یاحراز شرکت کنندگان در دوره ها طیشرا .29

a) احراز قابل مشاهده است  طیشرا هیاطالعات پا یمنو در 

b) احراز قابل مشاهده است  طیبانک دوره ها اطالعات مربوط به شرا یدرمنو 

c) دسکتاب و سپس چاپ فرم قابل مشاهده   یبر رو رهیشده قابل مشاهده وبا ذخ یازسنجین  یدوره ها یازسنجین یدرمنو

 است 

d) د ش با ی قابل مشاهده وچاپ فرم م  یسنج ازین یکارکنان دوره ها یاطالعات آموزش یدرمنو 

 

گردد توسط واحد برگزار کننده   ی برگزار م یکه بصورت استان یآموزش ی امکان ثبت نام کارکنان دانشگاه در دوره ها ایآ .30

 وجود دارد؟

a) در واحد مربوطه انجام گردد   دیثبت نام با  ریخ 

b) توسط واحد برگزار کننده بالمانع است یثبت نام با درج شماره مل  یبل 

c) شود  یتوسط واحد برگزارکننده انجام م  یثبت نام با استفاده از نام و نام خانوادگ یبل 

d) از موارد فوق  چکدامیه 

 

 گردد؟ ی م نییچگونه تع سی انجام تدر یکارمندان برا یعلم تیصالح .31

a) ند ینما س یتوانند تدر  یم یتجرب یبا سه سال سابقه کار پلم ید یلیبا داشتن مدرک تحص کارمندان 

b) ند ینما  س یتوانند تدر یسال سابقه م  5با  سانسیبا داشتن حداقل مدرک ل کارمندان 

c) ند ینما س یتوانند تدر ی کار م یسال سابقه تجرب 7با  پلمید یلیبا داشتن حداقل مدرک تحص کارمندان 

d) موارد  همه 

 

 گردند؟   یبهره مند م یی ایگردند از چه مزا ی نوع دوم م نامهیکه مشمول گواه یافراد .32

a) ابدی ی م ش یشاغل آنها افزا ازحقیامت . 

b) ی رشته و پست سازمان رییتغ 

c) یلیمقطع تحص  کی یاستخدام یایمزا 

d) یرتبه شغل ارتقاء 

 



 گردد؟  ی فرد لغو م ینوع دوم برا نامهیگواه یایمزا یدرچه صورت .33

a) یرشته شغل رییتغ 

b) یلیمدرک تحص ارائه 

c) ل یتحص ادامه 

d) ی انتقال ا ی تیمأمور 

 

  ی باشد مجاز م یآنها م  ف یجزو وظا س یتدر که …و  یو پرستار یآموزشگاه بهورز انیمرب یبرا س یتدر ی صدور گواه  .34

 باشد؟ 

a) ی بل 

b) ر یخ 

c) ندارد  ی مانع یکمبود ساعت آموزش درصورت 

d) ًمیباش ی م یکارمند مجاز به گواه ازیدر صورت ن صرفا . 

 

شده در نظام آموزش  ینیب ش یپ  زشیانگ یبرگزار شده مشمول ساز و کارها 79که قبل از سال  یآموزش ی دوره ها ایآ .35

 گردد؟  یکارکنان م 

a) باشد.   یسابق، حراست کل کشور برگزار شده قابل احتساب م یدولت تی ریکه توسط مرکز مد یی ها دوره 

b) باشد   یبرگزار شده باشد قابل احتساب م نشیگز یعال   أتیکه توسط ه یی ها دوره 

c) باشد  یبرگزار شده باشد قابل احتساب م یکه توسط دفتر آموزش مداوم جامع پزشک یی ها دوره 

d) حق شاغل قابل محاسبه است ازیامت یتوجه به موارد فوق صرفاً برا با 

 

 باشد؟  یگردد قابل محاسبه درنظام آموزش کارکنان م  ی صادر م جیکه توسط بس  ییها  نامهیگواه  ایآ  .36

a) ( قابل محاسبه استجی)طرح معرفت بس یلیو تکم ی آموزش مقدمات یدوره ها فقط 

b) ر یخ 

c) گردد.  ی قابل محاسبه م جیصادر شده توسط بس یدوره ها  یتمام 

d) باشد.  دهیکه با سربرگ سپاه صادر گرد یی ها یگواه 

 

  د ینما یم فهی( انجام وظیی)ابالغ انشا یخارج از محل وقوع پست سازمان  ی که در محل ی کارمندان میمسئول مستق  فهیوظ .37

 ست؟ یچ

a) فراهم گردد.  ی شرکت در دوره متناسب با پست سازمان یو اعزام کارمند برا یمعرف نهیزم 

b) رد یمرتبط انجام پذ ی کارمند به محل وقوع پست سازمان انتقال 

c) گردد.  یکه در خارج از محل خدمت برگزار م ییکارمند از شرکت در دوره ها منع 

d) الف و ب موارد 

 



بصورت  یعلوم پزشک  یدانشگاه ها ریوزارت متبوع و با سا یکه توسط ستاد مرکز  یآموزش یدوره ها رشیسقف پذ .38

 است؟ دهیگرد نییگردد در هر سال چند ساعت تع یبرگزار م یکشور

a) 20  ساعت 

b) 25  ساعت 

c) 30 اعت س 

d) 50  ساعت 

 

کوتاه مدت ضمن خدمت چند ساعت مجاز   یعنوان دوره آموزش کی یو اجرا یطراح یحداکثر سقف ساعت مجاز برا  .39

 باشد؟  یم

a) ساعت ممنوع 7از  شیب 

b) ساعت ممنوع 14از  شیب 

c) ساعت ممنوع 27از  شیب 

d) ساعت ممنوع 34از  شیب 

 

 مجوز از وزارت متبوع اخذ گردد؟  دیبا یدوره در سطح کشور یاجرا یبرا ایآ .40

a) شود یوزارت متبوع انجام م یراهبر تهیاخذ مجوز کم بدون 

b) باشد  یوزارت متبوع ممنوع م یراهبر تهیاخذ مجوز کم بدون 

c) شود یدانشگاه اجرا م  یمجوز معاونتها با 

d) شود ی آموزش دانشگاه انجام م تهیمجوز کم با 

 

 

 

 

 خدمت وزارت بهداشتواب سواالت آزمون توجیهی بدو  ج

1) C 

2) A 

3) D 

4) D 

5) A 

6) A 

7) B 

8) B 



9) B 

10) B 

11) D 

12) D 

13) A 

14) B 

15) A 

16) B 

17) D 

18) B 

19) D 

20) B 

21) D 

22) C 

23) B 

24) B 

25) D 

26) A 

27) B 

28) B 

29) C 

30) B 

31) D 

32) C 

33) A 

34) B 

35) D 

36) A 

37) D 

38) C 

39) D 

40) B 

 




