
 رعایت بهداشت فدی شستشو و پاکیزه نگه داشتن لباس و حمام گرفتن بهترین راه کنترل کدام بیماری است؟

 ☑ جرب-1

 دانگی تب-2

 ماالریا-3

 کیوتب —4

 

 کدام کرم زیر جزو کرم های نواری کوتاه می باشد؟

 ☑ اهایمنولیپسیس نان-1

 آسکاریس-2

 آنکیلوستوما-3

 تنیاکورپوس-4

 

 ؟ی نماید کدام گزینه استه سرایت معامل کوریومننژیت لنفوسیتی که از راه مواد غذایی آلود

 نایسریا مننژیتیدیس-1

 تک یاخته نگلریا فاولری-2

 ☑ ویروس کوریو مننژیت-3

 باکتری کوربومننژیت-4

 

 کدام گزینه در مورد امواج صوت صحیح است؟

 با افزایش سرعت طول موج کاهش می یابد-1

 با افزایش سرعت طول موج تغییری نمی کند-2

 کاهش می یابدبا افزایش فرکانس سرعت -3



 با افزایش فرکانس طول موج نیز افزایش می یابد-4

 

 کدام ترکیب به عنوان پایدار کننده یا امولسیفایرث به عنوان افزودنی در تهیه مواد غذایی استفاده می شود؟

 تولوئن هیدروکسی-1

 نیتریت و نیترات-2

 ☑ دی گلسیرید-3

 اسکوربیت سدیم-4

 

 رادیو اکتیو طبقه بندی می شود؟زایدات سوخت مصرف شده در راکتور هسته ای جزو کدام دسته از مواد زاید 

 ☑ با قدرت باال-1

 با قدرت ضعیف-2

 با قدرت متوسط-3

 با قدرت بسیار ضعیف-4

 

 کدام یک از روش های پیشنهادی در مبارزه با سوسری های اولویت دارد؟

 از تله های الکتریکیاستفاده  –رعایت بهداشت محیط -1

 صحیح فاضالب آوری و دفعجمع  –سمپاشی ابقایی دیوارها -2

 درپوش روی مجاری فاضالب خارجینصب  –سمپاشی آبهای راکد -3

 ☑ درپوش روی مجاری فاضالبنصب  –جمع آوری و دفع صحیح پسماندهای غذایی و زباله ها -4

 

 انبارهای نگهداری مواد غذایی باید دارای تجهیزات زیر باشند؟

 تهویه هوا-1



 دماسنج اتوماتیک-2

 تیکرطوبت سنج اتوما-3

 ☑ همه موارد-4

 

 بط با فاکتورهای زیست محیطی یک پروژه کدام است؟مناسب ترین روش در فهرس بندی و جمع آوری اطالعات مرت

 ☑ فرایندهای عملیاتی پروژه-1

 شناسایی اثر-2

 تجزیه و تحلیل اثر-3

 قوانین مربوطه-4

 

 رح های سدسازی کدام پارامتر است؟عمده ترین فعالیت زیست محیطی در مورد اجرای ط

 ا آبشناخت بیماری های واگیر مرتبط ب-1

 کنترل افراد درگیر در طرح-2

 برنامه ریزی جهت اهداف بهداشتی-3

 ☑ انتقال و مهاجرت افراد از محل اجرای طرح-4

 

 

 

 

 

 

 

 


