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  :خالصه بخش كليات بهداشت عمومي
  از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني چيست؟ سالمتيتعريف 
 نه و معنوي و اجتماعي و رواني جسمي، كامل آسايش از برخورداري از است عبارت بهداشت جهاني سازمان ديدگاه از سالمت

  .عضو نقص و بيماري نداشتن فقط
  به چه معنا است؟ فرديت بهداشرعايت 
بهداشـت   بنـابراين  . اسـت  بيماريهـا  از پيشگيري و تندرستي حفظ براي فرد روان و جسم از مراقبت معناي به فردي بهداشت

  . باشد مي فرد روان و ، پاها و ها دست بهداشت ، دندان و دهان ، گوش ، چشم ، مو ، پوست نظافت و مراقبت شامل فردي
  را تعريف كنيد ؟بهداشتي خود مراقبتي 
 طـور  بـه (  تـا  ميكنـد  استفاده منبع يك عنوان به خود توان و مهارت دانش، از فردي هر آن، در كه است عملي خودمراقبتي،

  .كند مراقبت خود سالمت از) مستقل و با اتكا به تصميم خود
اسـتفاده از   –ورزش كـردن   -رعايت سالمت پوست و بدن  –مسواك زدن  ببريد ؟ بعضي از رفتارهاي خود مراقبتي را نام

  رعايت سالمت مواد غذايي و غيره  –رعايت اصول اوليه در بيماري هايي مثل سرماخوردگي  –لوازم بهداشت فردي 
  شامل چه نكاتي است؟  پوست ازت مراقب

  ويتامين ها از سرشار و صحيح غذايي رژيم - 1

  ، پوست داشتن نگه تميز - 2

 )حساسيت زا(  زا آلرژي مصرف مواد از پرهيز - 3

  ، خراش و زخم هر گونه آمدن وجود به از جلوگيري - 4

 اب سوختگيو آفت زدگي آفتاب از اجتناب - 5

  ، پزشك تجويز پوستي بدون داروي گونه هر مصرف از داري خود - 6

 .محيطي هاي و آلودگي غبار و گرد از دوري - 7

 پوست با متناسب شامپوي و صابون از استفاده - 8

 بغل زير موهاي تراشيدن مانند بدن عرق نامطبوع بوي از جلوگيري  - 9

 ...و حوله ، تيغ مانند شخصي وسايل از استفاده  - 10

 باال لب اطراف و بيني نواحي هاي جوش تركاندن از جلوگيري  - 11

 صابون و گرم آب با شستشو ز پس ا الكل با تركيده جوش اطراف ضدعفوني  - 12

  در بهداشت پا چيست ؟نكات مهم 
 ها جوراب و پاها روزانه شستشوي  - 1

 مناسب كفش از استفاده - 2

 پاها ناخن كردن كوتاه  - 3

  ترك پا –ميخچه : بيماري هاي رايج در اثر عدم رعايت بهداشت پا عبارتند از 
 :بكار شروع از قبل فردي هداشتب اصول رعايت

 بدن سطح از آلودگيها زدودن جهت روزانه استحمام * 

  نآقايا در سبيل و ريش و موها ها ناخن نمودن مرتب و كوتاه پاكيزه، * 
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 :كار حين در فردي بهداشت صولا رعايت

 غذايي مواد مستقيم با تماس حين در دستكش از استفاده * 

  كار وسايل و ابزار و وسايل با تماس هربار از پس ها دستكش تعويض * 
 خـودداري  وبينـي  گـوش  مثـل  بدن آلوده تهايقسم و بدن اعضاء رساي و سر موي صورت، پوست خاراندن از كار هنگام در * 

 .گردد

  .الزاميست توالت به رفتن از پس دستها عفوني ضد و شستشو* 
  بهترين راه شستن دستها چيست؟

 مرحله اي 10راهنماي (ه مناسب با پوست و يا مواد ضدعفوني كننده مناسب و طبق راهنماي مصور دستها بايد با مواد شويند
معموال زمانهاي كمتـر در  . ثانيه طول بكشد 60تا  40زمان شستشوي دستها بايد بين . شسته شوند) پيوست همين جزوه است

  .دست ها نخواهد شد مناسب زمان شستشوي دست باعث پاكسازي و تميزي
  

  :خالصه بخش قوانين و مقررات بهداشتي
  آشاميدني و بهداشتي ،قانون مواد خوردني 13ماده كنترل مقررات و قوانين بهداشتي تحت چه قانوني عنوان مي شود؟ 

  تعريف بازرس بهداشتي چيست؟ 
 الزامـات  و قوانين، مقررات با بازرسي محل و موضوع انطباق شرايط ميزان بررسي آن از هدف كه مي شود گفته نظارتي عمل به

  .مي باشد و توسط بازرس يا ضابط قضايي اداره بهداشت انجام مي شود ها آن از ناشي بهداشتي
  به چه نوع مواد غذايي فاسد مي گوييم ؟ 

 بـه  صدمه زدن باعث آن خوردن و بوده باال بار ميكروبي داراي يا كرده تغيير آن قوام و مزه بو، كه رنگ، است ماده فاسد غذايي

  .گردد مي كننده مصرف سالمت
  تعريف بهداشت مواد غذايي چيست؟ 

 و غذايي سالم ماده تا عرضه و نقل و حمل نگهداري، توليد، فرآيند، مراحل تمامي در بهداشتي موازين رعايت كليه از عبارتست
  .برسد كنندگان مصرف دست به كيفيت با
  نقص هاي بحراني         بر سالمت مردم دارد؟   مستقيماز آيتم هاي بهداشتي كدام موارد باعث اثر  

 نقص هاي غير بحراني   بر سالمت مردم دارد؟   غير مستقيماز آيتم هاي بهداشتي كدام موارد باعث اثر 

عـدم   –عدم رعايت دماي پخـت   –عدم ضدعفوني سبزيجات  –عرضه غذاي فاسد  چند نمونه از نقص بحراني را نام ببريد؟
  بصورت بهداشتيعدم شستشوي دست  –خرابي و بهداشتي نبودن يخچال و فريزر  –نگهداري در يخچال 

عدم درج ليبل مـواد   –نداشتن كاله و ماسك  –عدم استفاده از لباس مناسب  اني را نام ببريد؟چند نمونه از نقص غيربحر
  نداشتن كارت بهداشت  –خرابي كف و ديوار ساختمان  –غذايي 

  چگونه موادي هستند؟مواد غذايي بالقوه خطرناك 
 دمـا  و زمـان  كنتـرل  به نياز آن ها از ناشي سم توليد و ها ميكروارگانيسم رشد از جلوگيري و ايمني حفظ براي كه مواد غذايي

  .دارند
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سـس و   –مـرغ و مـاهي    –گوشـت   –تخم مرغ  –شير و محصوالت لبني  چند نمونه از مواد بالقوه خطرناك را نام ببريد؟
  مشابه
  كنترلي بهداشتي يعني چه ؟خود 

بهداشـت   مـوارد  كنتـرل  زمينه در دهنده خدمات ارائه يا و عمومي اماكن و متصدي مراكز يا مدير مالك، مداوم پايش كنترل و
  .باشد بهداشتي مي مقررات و قوانين با خود بهداشتي واحد شرايط انطباق و ) غيربحراني شامل موارد بحراني و(

غير از صـندوق  ه ب( در يك واحد صنفي قبل از استخدام بايد چه شرايط بهداشتي را داشته باشند؟ مشغولكاركنان 
  .براي كاركنان در بدو استخدام الزاميست داشتن كارت بهداشت و گواهينامه آموزش بهداشت اصناف........)دار و مشابه

يعني كـارگر بايـد بـه مركـز درمـاني      ( ؟گرفت در صورت داشتن چه عالئمي بايد اقدامات احتياطي براي كارگر در نظر
  بيماري مسري و مشابه –زخم و تاول  -جوش –تب و گلودرد  –زردي  –اسهال :      )مراجعه كند

    مشخصات يك لباس مناسب كار با مواد غذايي چيست؟ 
  .بدون پارگي و به رنگ روشن باشد –بدون لك  –سالم  –روپوش تميز 

  در اين گونه موارد چكار بايد كنيم؟. غذايي آماده مصرف مجاز نمي باشد تماس مستقيم دست با مواد
 اسـتفاده  غـذايي  مواد توزيع وسايل و قاشق كاردك، انبرك، يكبار مصرف، دستكش نظير مناسب وسايل از بايد لزوم صورت در

  .گردد
  خود بطور اصولي و صحيح بشويد؟ دستهايكارگر در چه مواقعي بايد 

 و بعد از خاتمه كار قبل از شروع كار - 

 )به هر دليل(هر وقت كه دستها كثيف شوند  - 

 و سرويس بهداشتي پس از استفاده از توالت - 

 قبل و بعد از خوردن غذا و آشاميدن - 

 پس از دست زدن به هر نوع ماده خام غذايي نظير گوشت و سبزيجات و تخم مرغ - 

 )مرحله دستها بايد شسته شوندقبل از هر (هنگام تعويض كار بين مواد خام و مواد پخته  - 

 سرفه و دست زدن به سر و صورت و خاراندن بدن –پس از عطسه  - 

 پس از حمل زباله و جابجايي آشغالها - 

 پس از دست زدن به لوازم كثيف و آلوده مثل لوازم داخل انبار و كيسه ها و مشابه - 

  ويژگي مهم بهداشتي در مورد يخچال و فريزر كدام است؟
  .فاقد بوي نامطبوع باشدالم و تميز و س - 
  .داراي دماسنج سالم باشد - 
  .به اندازه ظرفيت مواد غذايي باشد - 
  .و مواد غذايي شسته و نشسته در آن تفكيك شده باشند –مواد غذايي خام و پخته  - 

  مراكز توليد مواد غذايي چيست؟ در مشخصات درب و پنجره
 .باشد پوسيدگي و زدگي زنگ بدون و مقاوم، سالم جنس از بايد ها پنجره و در - 1

 .است الزامي انبار يا پنجره آشپزخانه در مناسب توري نصب - 2

 .باشند شستشو يا تعويض و قابل متحرك بايد غذايي مواد طبخ پنجره محل در توري از استفاده درصورت - 3
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  براي مديريت پسماند در مراكز توليد مواد غذايي چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟
تعـداد   و مناسـب  حجم با و حمل شستشو، قابل قابل نزن، زنگ دار، درپوش زباله دان بايد پسماندها آوري جمع براي - 1

 .باشد كافي موجود

 .باشد تميز همواره آن و اطراف دان زباله و گرفته قرار مناسبي محل در بوده و زباله كيسه داراي بايد دان زباله  - 2

 . باشد كامال بهداشتي شرايط داراي بايد نگهداري پسماند موقت جايگاه وجود درصورت - 3

  در صورتيكه يك واحد صنفي بدون مجوز بهداشتي شروع به فعاليت نمايد مجازات او چه مي باشد؟
 . دولت نفع به توليدي كاالي وضبط اخطار – اول مرتبه

 . غيرمجاز توليد حجم به ريال باتوجه ميليون ده مبلغ تا نقدي اول،جريمه مرتبه برمجازاتهاي عالوه – دوم مرتبه

  .ماه شش تا يك از واحد تعطيل ، دوم مرتبه مجازاتهاي بر عالوه - سوم مرتبه
  سال 2حبس از سه ماه تا  توسط متصدي چه جرمي دارد؟) بصورت خودسرانه(شكستن مهر يا فك پلمپ 

  ضربه شالق 74ماه حبس يا  6تا  3  هتك حرمت و توهين به كاركنان دولت در حين انجام وظيفه چه جرمي دارد؟
  
  

  :خالصه بخش بهداشت مواد غذايي
  براي محفوظ نگهداشتن موادغذايي از آلودگي ميكروبي از چه روشهايي مي توان استفاده كرد؟

 )داخلي و خارجي(كننده   آلوده عوامل توسط غذايي مواد شدن آلوده از جلوگيري  -الف

 )مثل گذاشتن ظرف غذا داخل يخچال(غذايي  مواد نگهداري محل حرارت درجه كنترل _ ب

 غذايي  مواد نگهداري محل نگهداشتن تميز  _ج

 محيط  رطوبت ميزان كنترل -د

 )شستشو و ضدعفوني كامل طبق دستورالعملها(غذايي  مواد كامل پخت و سبزيجات و ميوه زدايي انگل  -ه

  موشسوسك و  -جوندگان نظير مگش و حشرات كنترل  -و
  داشتن دستهاي آلوده و نشستن آنها و همچنين دست زدن به مواد غذايي مهمترين عامل آلودگي موادغذايي چيست ؟

  مواد غذايي از لحاظ فساد پذيري به چند دسته تقسيم  ميشوند؟
بـه   كه حيواني غذايي مواد و ساير مرغ تخم و ماهي مرغ، گوشت، شير، مي شوند مثل فاسد زود خيلي كه غذايي مواد - 1

 .كرد نگهداري يخچال هم در آن و كوتاه مدتي فقط را آنها بايد فساد سريع دليل

مـدتي   براي يخچال از خارج و خنك در هواي را آنها يتوان م كه هها ميو و يها مانند سبز فسادپذير نيمه غذايي مواد  - 2
 .شوند داده قرار در يخچال بايد گرم هواي در و كرد نگهداري كوتاه

 مناسـب  شـرايط  در را كه مي توان آنها )برنج و گندم( خشك غالت و دانه هااي حبوبات مانند ديرفساد غذايي مواد  - 3

 .مي شوند فاسد ديرتر خشك و آب كم مواد غذايي كلي طور به .كرد نگهداري مدت طوالني براي

 –) بوي نامطبوع و پوسيدگي(حس بويايي  –) ديدن رنگ و كپك(حس بينايي  طرز تشخيص فساد مواد غذايي چيست ؟
  ) نظير قوام گوشت و سفتي برخي مواد غذايي(حس المسه 

  حس چشايي     است ؟ ممنوعاستفاده از كدام حس انسان در تشخيص فساد مواد غذايي 



  جهت گواهينامه بهداشتخالصه جزوه آموزش اصناف و نمونه سواالت 
 

ه | 5 ح ف ص  

 
 

  روشهاي پيشگيري از مسموميت مواد غذايي را توضيح دهيد ؟
 .رعايت بهداشت فردي كاركنان الزامي است - 

 .كليه كاركنان بايد دستهاي خود را مطابق دستورالعمل و دقيق بشويند - 

 .دنمواد غذايي بصورت سالم و بهداشتي و از مراكز معتبر خريداري شو - 

 .از خريد مواد غذايي بدون برچسب و مشخصات بهداشتي خودداري گردد - 

 .مواد غذايي پخته نبايد در معرض هواي آزاد نگهداشت - 

 .داخل يخچال و يا در روي گاز و حرارت شعله باشندمواد غذايي بايد  - 

 .از نگهداري مواد غذايي در دماي اتاق و مكانهاي مرطوب خودداري شود - 

 .مجاز به نگهداري و مصرف آن در وعده بعدي نمي باشيد) مازاد بر مصرف(در صورت تهيه مواد غذايي روزانه  - 

 )بسيار خطرناك و كشنده اي توليد مي كندسم . (از كنسروها و كمپوتهاي باد كرده خودداري شود - 

 .از تماس مواد غذايي پخته با مواد خام و حتي لوازم و ابزار آن هم خودداري شود - 

 .ميوه ها و صيفي جات نظير فلفل دلمه اي و گوجه كامال ضدعفوني و شسته شوند ،سبزيجات  - 

 .گردداز آب سالم و بهداشتي براي شستشوي و طبخ مواد غذايي استفاده  - 

  درجه  4بين صفر تا    دماي مناسب براي يخچال مواد غذايي چقدر است؟
  درجه 24-تا  18-بين    مواد غذايي چقدر است ؟ ردماي مناسب براي فريز

  درصد 55درجه و رطوبت  21دماي    دما و رطوبت مناسب داخل انبار نگهداري مواد غذايي چقدر است ؟
  يخچال به چه صورت است؟شرايط نگهداري مواد غذايي در 

 .يخچال بايد دماي مناسب داشته و سالم باشد - 

 .براي انجماد بهتر است مواد غذايي نظير گوشت خرد و به قطعات ريزتري تقسيم شوند - 

 .گردد خودداري فريزر و يخچال در پوشش بدون غذايي مواد دادن قرار از - 

 .داده نشوند قرار هم مجاورت در يخچال در نشسته و شسته خام، و پخته غذائي مواد - 

 مناسب پوشش يك در بايد يخچال نگهداري در از ،قبل شده داده برش كالباس و سوسيس مانند پروتئيني محصوالت - 

 )نظير پالستيك هاي شفاف و نايلون( .شود داده قرار

 .باشد انقضاء تاريخ ترتيب براساس ها آن مصرف و شده درج سردخانه و فريزر يخچال، به مواد ورود تاريخ بايد - 

 .از قراردادن تخم مرغ بدون ظرف مناسب و دربدار در يخچال مواد غذايي خودداري شود - 

قراردادن آنها روي طبقات يخچال تا بـه مـرور يـخ آنهـا آب       بهترين راه براي يخ زدايي مواد غذايي داخل فريز چيست؟
  .شود

  نكاتي را بايد رعايت كنيم؟براي استفاده از ظروف يك بار مصرف در مواد غذايي چه 
 مواد براي عرضه آلوده يا معيوب بندي ظروف بسته بكارگيري از بايست مي يكبار مصرف ظروف از استفاده هنگام در - 

  .اجتناب نمود شده پخته غذايي
 .كرد استفاده بهداشتي داراي مشخصات و Food Grade ظروف داراي مجوز مصرف خوراكي يا  از - 

 .دربدار استفاده شودترجيحا از ظروف  - 
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  را نام ببريد؟فيزيكي برخي از روشهاي گندزدايي يا ضدعفوني 
 –فريز كـردن نظيـر گوشـت و غيـره      –سوزاندن  وشعله مستقيم  –جوشاندن  –بخار آب  –) خشك يا مرطوب(حرارت دادن 

  پاستوريزه كردن و استريليزه كردن -خشك كردن نظير خشك كردن برخي ميوه ها 
  روشهاي گندزدايي يا ضدعفوني شيميايي را نام ببريد؟برخي از 

  جوش شيرين و برخي اسيدها –پرمنگنات  –يد  –بتادين  -الكل –شيرآهك  –آب ژاول –كلر 
  مراحل سالم سازي و ضدعفوني سبزيجات چند مرحله دارد؟

  )هايي شستشوي ن –ضدعفوني  –انگل زدايي  –پاكسازي و گل شويي : شامل (مرحله اساسي دارد  4
   در شستشوي سبزيجات و صيفي جات را توضيح دهيد؟ انگل زداييمرحله 

  :ظرفشويي شامل  از مايع استفاده با ها انگل تخم بردن بين از
 تا3 آب ليتر هر به ازاء و ليتري ريخته 5 حجم با ظرف يك در را شده سبزي پاك گل شويي و شستشوي اوليه ، پس از مرحله

 دقيقـه،  5پـس از  شود و ور غوطه كفاب در سبزيجات تمام تا هم زده را آن قدري  .كنيد اضافه آن به مايع ظرفشويي قطره  5

و  انگلهـا  تخـم  تـا  دهيـد  شستشـو  خـوب  آب سالم با مجددا را سبزي و ظرف  .كنيد كفاب جمع آوري روي از آرامي به را آنها
  )ليوان آب مي باشد 20ليتر آب معادل  5( .شود جدا آنها ظرفشويي از مايع باقيمانده
  يا گندزدايي در شستشوي سبزيجات و صيفي جات را توضيح دهيد؟ ضدعفونيمرحله 

  :شامل ) مايع ضدعفوني سبزي در مغازه ها(از مايع كلر يا پركلرين  استفاده با ها انگل تخم بردن بين از 
 آب در و كامال  بريزيد آب ليتر 5 محتوي در ظرفي وايتكس راقاشق مرباخوري  2يا  لرپودرك )چايخوري نصف قاشق( گرم يك

ليـوان آب مـي    20ليتـر آب معـادل    5( .دهيـد  محلول قرار اين دقيقه در 5 مدت را به شده سبزيجات انگل زدايي حل نموده
  )باشد

  
  

  :خالصه بخش بيماريهاي پوستي و ريوي
  آفتاب سوختگي  –اگزما  –سرطان پوست  –سالك  ببريد ؟انواع بيماري هاي پوستي رايج را نام 

  تماس زخم عادي با ترشحات بيمار سالك –نيش پشه سالك  راه سرايت سالك چيست ؟ 
   سه تا مهمترين روشهاي جلوگيري از بيماري سالك چيست ؟ 

 )بهسازي محيط(ها و پشه بند و غيره  پنجره و درب جلوي در فلزي توري نصب - 1

 )دفع بهداشتي پسماندها(زندگي و عدم تجمع زباله ها  محيط نظافت و بهسازي - 2

  مبارزه با حيواناتي مثل موش و سگهاي ولگرد  - 3
تمـاس بـا مـواد     –عدم محافظت پوست از نور خورشـيد   –تابش مستقيم اشعه آفتاب  علل ايجاد سرطان پوست چيست ؟

  شيميايي مثل قير و قطران
  ايدز –كرونا  –سرطان ريه  –آسم   يج را نام ببريد ؟انواع بيماري هاي تنفسي و ريوي را
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  :خالصه بخش بيماري ايدز و هپاتيت
  از طريق آزمايش خون راه تشخيص بيماري ايدز چيست ؟ 

  انتقال خون مثل تزريق با سرنگ يا حجامت يا تتو –مادر به كودك  –تماس جنسي  راه هاي انتقال بيماري ايدز چيست ؟
  .خير فقط با برخي داروها كنترل شده و امكان زندگي بيشتر را فراهم مي نمايد درمان ايدز وجود دارد ؟آيا فعال امكان 

  . مي گويند) زردي(التهاب و تورم سلولهاي كبدي را هپاتيت يا يرقان  بيماري هپاتيت چيست ؟
 A – B  - Cانواع هپاتيت عبارتند از هپاتيت 

 Aهپاتيت   د غذايي با آب يا مدفوع بيمار انتقال مي بابد؟كدام نوع هپاتيت از طريق الودگي موا

 Cو  Bهپاتيت  كدام نوع بيماري هپاتيت از طريق خون و تماس جنسي منتقل مي شود ؟

  Bهپاتيت كدام  نوع هپاتيت خطرناكتر است ؟  
  Bهپاتيت   مهمترين علت سرطان كبد در ايران و جهان كدام است ؟

 –مراجعه به مراكز مجاز انتقال خون و حجامـت   –واكسن زدن –رعايت اصول بهداشتي  روش پيشگيري هپاتيت چيست ؟
  عدم تماس با افراد آلوده –عدم استفاده از سرنگ مشترك 

  
  :خالصه بخش بيماري هاي روده اي و انگلي

 آسكاريس  –بيماري كرم كدو  –كرمك  –وبا  –اسهال  انواع بيماري هاي روده اي و انگلي كدام هستند ؟

تماس با آب يا مدفوع آلوده و يا عدم رعايـت بهداشـت مـواد     مهمترين راه انتقال بيماري هاي روده اي و انگلي چيست ؟
  غذايي

رعايـت بهداشـت مـواد     –شستشوي مرتب دسـتها   مهمترين روش پيشگيري از بيماري هاي روده اي و انگلي چيست ؟
  غذايي

  آسكاريس است ؟ شايع ترين بيماري انگلي ايران كدام
  اسهال خوني يا اسهال آبكي شديد همراه با نفخ تهوع و دل پيچه شديد عالئم اسهال آميبي چيست ؟

  )كرمهاي ريز و سفيد در مدفوع(در كدام بيماري روده اي تمام اعضا خانواده بايد همزمان درمان شوند؟ كرمك 
  ببريد ؟برخي از روشهاي ديگر پيشگيري بيماري هاي روده اي را نام 

 پخت كامل گوشت ها مخصوصا گوشت گاو - 

 جوشاندن آب  - 

 ضدعفوني سبزيجات و صيفي جات و ميوه جات - 

 شستن دستها بعد از دستشويي - 

 كوتاه كردن ناخنها - 

  
   



  جهت گواهينامه بهداشتخالصه جزوه آموزش اصناف و نمونه سواالت 
 

ه | 8 ح ف ص  

 
 

  :خالصه بخش بيماري هاي مشترك انسان و دام
  انواع بيماري هاي مشترك انسان و دام كدام هستند ؟

 )ناشي از تماس با شير يا فرآورده هاي لبني غير پاستوريزه و آلوده( تب مالت   - 

 )گزش كنه از حيواناتي نظير گاو و گوسفند(تب كريمه كنگو يا تب خونريزي دهنده  - 

 )ناشي از تماس با خاك يا حيوان آلوده يا حيواني كه قبال مرده است(سياه زخم   - 

  )تماس تخم يا انگل آلوده از مدفوع حيوان كه بر روي سبزيجات و غيره باقي مي ماند(كيست هيدراتيك   - 
   

  روشهاي كلي پيشگيري جلوگيري از بيماريهاي مشترك انسان و دام ؟
 غذا و همچنين بعد از دستشويي مصرف و تهيه از قبل صابون و باآب دستها شستشوي - 

  ) زدن هم به با جوش همراه حالت مشاهده از پس دقيقهيك  ( مدت شير به جوشاندن - 

 و غير بهداشتي  غيرپاستوريزه لبني هاي فراورده و مصرف شير عدم - 

 ها صيفي جات و ميوه ،سبزيجات ضدعفوني و شستشو - 

 بهداشتي ههاي كشتارگا در كشتار انجام و بهداشتي غير كشتارهاي از جلوگيري - 

 دامپزشكي و طبق اصول بهداشتي كاركنان توسط شده ذبح دامهاي معاينه - 

 ) خانگي غير يا خانگي ( سگ با تماس عدم مورد در مردم آموزش - 

  
  :خالصه بخش بهداشت هوا
  )بطور خالصه(تعريف بهداشت هوا چيست ؟  

 مدت و مقادير در) مثل اتاقها( داخلي يا و) مثل شهرها(  بيروني فضاي در تركيب آنها يا آالينده يا چند يك حضور - 

 . شود زندگي از راحت برخورداري در شود و باعث تداخل انساني زندگي به سبب آسيب است ممكن كه زماني

  منابع آلودگي هوا چيست ؟ 
 منابع طبيعي مثل آتش فشان و آتش سوزي - 

 منابع مصنوعي مثل كارخانجات و ترافيك شهري - 

  تهويه مصنوعي مثل پنكه و كولر –تهويه طبيعي مثل باز كردن درها و پنجره ها  انواع تهويه هوا چگونه است ؟
  درجه 21تا  18بين  دماي مناسب درجه حرارت داخل ساختمان چقدر است ؟

  درصد 60تا  40بين  رطوبت مناسب در فضاي ساختمان چقدر است ؟
  مهمترين روش محافظت از آلودگي هوا چيست ؟

 كاهش ترددهاي شهري - 

 اده از ماسكاستف - 

 عدم ورزش در فضاهاي آلوده - 

 استفاده از تهويه مطبوع - 
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  :خالصه بخش بهداشت آب و فاضالب
  چشمه و قنات  ،آبهاي زير زميني مثل چاه –آبهاي سطحي مثل رودخانه ها  منابع تامين آب چيست؟

 مدت دراز يا و مدت كوتاه در سوئي عارضه آن، آشاميدن كهآب گوارا و سالمي است كه  آب آشاميدني چه نوع آبي است ؟

  .دنكن ايجاد انسان در
  ويژگي هاي آب آشاميدني سالم چيست؟

 .باشد مطبوع طعم داراي و بو و رنگ بدون  - 

 .باشد خانگي مصارف براي استفاده قابل  - 

 .باشد يعني ميكروب نداشته باشد زا بيماري زنده عوامل از عاري - 

 .باشد آور زيان شيميايي مواد از عاري  - 

 .باشد آور زيان آلي و معدني مواد از عاري  - 

  ماالريا  –بيماري هاي انگلي  –حصبه  –اسهال خوني  –وبا   چند تا بيماري ناشي از تماس با آب آلوده نام ببريد؟
  دستگاه تصفيه آب و كلرزني–دقيقه  2تا  1جوشاندن به مدت  بهترين و ساده ترين روش تصفيه آب چيست ؟

 اسـتفاده  قابـل  خود خاص مصرف براي كه شده اي استفاده آب از است عبارت گنداب يا فاضالب  تعريف فاضالب چيست؟

  .مي باشد قبل از تر پايين آن كيفيت عبارتي به يا نيست مجدد
  دفع بهداشتي فاضالب مي باشند؟ فوايد و نكات مهم دراز  

 .باعث سالمتي عموم مردم ميشود - 

 .ميشودباعث كاهش بيماري ناشي از مدفوع  - 

 .باعث ايجاد منظره هاي زشت و بدبو نمي شود - 

 باعث كاهش حشرات مي شود - 

 كمك به تامين آب تجديدپذير و استفاده مجدد از آب - 

 كمك به حفظ و نگهداري منابع آبي سالم - 

 حفظ منابع آب زير زميني و محيط زيست - 

  
  :خالصه بخش كنترل ناقلين و مديريت پسماند

  باعث انتقال بيماري مي شوند؟چگونه ) سوسري ها(سوسك ها 
سوسكها از طريق مدفوع خواري و ترشحات سمي و همچنين با راه رفتن بر روي سطوح و مواد غـذايي باعـث انتقـال بيمـاري     

  .ميشوند
  روشهاي كنترل سوسكها چه مي باشد؟

 –و اوكـاليپتوس   استفاده از مواد دوركننـده نظيـر روغـن نعنـا     -تله گذاري با مواد سمي و سم پاشي عمومي محل  - 
 –اسـتفاده از گازهـاي كشـنده     –سرما و گرماي باال نظير سردخانه هـا   –استفاده از سيستم مكش نظير جاروبرقي 

 استفاده از گردهاي خشك كننده كه بدن جانور را خشك مي كند نظير خاك دياتومه و سيليكا

  بهسازي محيط و رعايت اصول بهداشتي بهترين راه مقابله با سوسكها چه مي باشد؟
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تـاريكي   –رطوبت و گرماي مناسب  –وجود خرده ريزه غذا  دليل تجمع سوسكها در محل هاي نظير آشپزخانه چيست؟
  و وجود منافذ زياد و غير قابل نظافت در اطراف آشپزخانه

  بهسازي محيط جهت مقابله با سوسكها شامل چه مواردي مي باشد؟
 .كنيد گيري درز و كرده را شناسايي ها سوسري فوذن هاي راه تمام - 

 .كنيد تعمير آنها را و كرده شناسايي و حفره ها و درزها را ها نشتي - 

 .كنيد نصب حتما توري ها هواكش و كولر هاي و دريچه ها پنجره روي - 

 .كنيد جمع زمين از روي فورا را غذا و نان هاي خرده - 

 .كنيد تميز يكبار وقت چند را هر گاز اجاق و يخچال زير و پشت - 

 .كنيد جلوگيري آنها شدن انباشته و از نكنيد رها خود حال به سينك ظرفشويي درون در را غذاخوري ظروف - 

 .دهيد پالستيكي قرار فاضالبرو درپوش ها چاهك روي - 

 .دهيد قرار محكم درب با دردار سطل زباله در و كيسه درون را ها زباله - 

 . دهيد قرار )توپي(درپوش كاسه دستشويي و آشپزخانه )لگن( سينك)كفشور( سوراخ روي شبها- - 

 .كنيد مجالت خودداري و روزنامه كردن انباشته از - 

و از محـل دور   آوري جمع را اطراف و نيز توده هاي چوب هاي برگ و وخاشاك خار -كارتن بسته بندي مواد غذايي  - 
 .كنيد

  بيماري هاي چشمي و روده اي و انگلي ،بيماري هاي پوستيپشه و مگس عامل انتقال چه نوع بيماري هايي هستند؟ 
   چيست؟ راههاي مبارزه با پشه و مگس

 بهسازي محيط زندگي و محل كار - 

 تهويه و سوراخهاي دربها پنجره ها، بر توري نصب - 

 پالستيكي نوار و تسبيحي صورت رشته به مگس طعمة از استفاده - 

 بند انواع پشه كاربردن به - 

 چسبي كاغذهاي يا مگسكش دستي توسط مگسها كشتن - 

 آنها نگهداشتن بهداشتي و تميز توالتهاي احداث - 

 )سطل آشغال دربدار(درب دار  زباله دان در زباله نگهداري - 

 غذايي مواد فروش توزيع و ، تهيه مراكز نگهداشتن تميز - 

 سربسته ظروف در آنها يا نگهداري غذايي مواد روي پوشانيدن - 

 ا و بهسازي مسيرهاي فاضالبروكوچه ه و زندگي محيط نظافت - 

 زباله ها در محل مناسب بهداشتي دفع و زباله جمع آوري - 

  موشها چگونه باعث انتقال بيماري مي شوند؟
 از طريق پخش فضله و مدوفوع موش - 

 از طريق گازگرفتگي  - 

 )هپاتيت(از طريق پخش ادرار در محل زندگي و انتشار بيماري نظير يرقان  - 

 .كه روي بدن موش زندگي مي كنند و باعث انتقال بيماري مي شونداز طريق موجودات ريزي  - 



  جهت گواهينامه بهداشتخالصه جزوه آموزش اصناف و نمونه سواالت 
 

ه | 11 ح ف ص  

 
 

  مسموميتهاي غذايي و هپاتيت –تيفوس  –طاعون  مهمترين بيماري هاي قابل انتقال توسط موش كدامند؟
  بهسازي محيط موثرترين راه براي كنترل جمعيت موشها كدام است؟

  حيواناتي نظير گربه و غيره –سم پاشي  –طعمه گذاري –تله گذاري  راه هاي ديگر كنترل موش را نام ببريد؟
  اقدامات بهسازي محيط براي كنترل موشها چيست؟

 غذايي مواد فروش توزيع و ، تهيه مراكز نگهداشتن تميز - 

 نگهداري مواد غذايي در شيشه ها و قوطي هاي در بسته - 

 تهويه و سوراخهاي دربها پنجره ها، بر توري نصب - 

 .ها مسدود شوندكليه درزها و سوراخ  - 

 .انبار ها تميز و بهسازي و از لوازم اضافي خالي شوند - 

 استفاده از پالت يا چهارپايه جهت نگهداري مواد غذايي داخل انبار - 

 مسدود كردن مجاري فاضالبرو و درپوش هاي فاضالب - 

 سربسته ظروف در آنها يا نگهداري غذايي مواد روي پوشانيدن - 

 بهسازي مسيرهاي فاضالبرو كوچه ها و و زندگي محيط نظافت - 

 )سطل آشغال دربدار(درب دار  زباله دان در زباله نگهداري - 

 زباله ها در محل مناسب بهداشتي دفع و زباله جمع آوري - 

  پسماند چيست ؟ تعريف كنيد؟
 انسـان  فعاليـت  حاصل مستقيم غير يا مستقيم بطور كه ميشود گفته)فاضالب از غير( گاز و مايع جامد، مواد به زباله يا پسماند

  . شوند مي انداخته دور به بودن ناخواسته يا و استفاده بال علت به و گردد مي تلقي كننده زايد توليد نظر از و بوده
  را نام ببريد؟) گروه و طبقه بندي پسماندها(انواع پسماندها 

 پسماندهاي عادي نظير زباله هاي خانگي و نخاله بنايي - 

 هاي بيمارستاني پسماندهاي پزشكي نظير زباله - 

 پسماندهاي ويژه نظير بازمانده هاي اسيدي و زباله هاي اتمي - 

 پسماندهاي كشاورزي نظير الشه حيوانات و باقيماندهاي كشاورزي - 

 پسماندهاي صنعتي نظير براده ها و لجن هاي صنعتي - 

  
  

  :خالصه بخش ايمني و انضباط محل كار 
   عوامل زيان آور محيط كار را نام ببريد؟

 )روشنايي و عوامل جوي محل كار –ارتعاشات  –مثل سروصدا (عوامل فيزيكي  - 

 )مثل سموم و گازها(عوامل شيميايي  - 

 )انگلها و باكتريها –مثل انواع قارچها (عوامل بيولوژيكي يا ميكروبي  - 

ارتفاع  –تن طرز بد نشس –قرار گرفتن بدن در حالت نامناسب مثل بلندكردن اشتباه اجسام (مكانيكي و ارگونوميك  - 
 )نامناسب ميز
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  عمده ترين و مهمترين راههاي پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار چيست؟
 رعايت اصول بهداشت فردي و بهداشت عمومي - 

 نور مناسب و غيره -رعايت اصول بهداشت محيط و بهسازي محيط مثل تهويه - 

 استفاده از وسايل حفاظت فردي - 

 مناستفاده از ابزار مناسب و اي - 

 بكارگيري اصول مهندسي بهداشت در تهيه لوازم و ابزار كار و يا ساخت ساختمان بصورت استاندارد - 

دستكش و لباس  –جعبه كمكهاي اوليه  –كپسول آتش نشاني  مهمترين لوازم ايمني و استحفاظي در محل كار چيست؟
  كار

  گازي –پودري  –خاموش كننده هاي آبي  را نام ببريد؟) كپسول آتش نشاني(انواع خاموش كننده ها 
  )CO2گاز (خاموش كننده گازي   مناسبترين نوع خاموش كننده براي تجهيزات برقي كدام است؟

  مهمترين اقدامات كمكهاي اوليه تا رسيدن نيروهاي اورژانس چيست؟
 .خبر دهيد و از آنها راهنمايي بخواهيد 115در اولين فرصت به نيروهاي اورزانس  - 

 .ه جعبه كمكهاي اوليه در دسترس و تكميل باشدهميش - 

 .در صورت آسيب نخاعي بيمار را حركت ندهيد - 

 .در صورت برق گرفتگي منبع اصلي برق را قطع كنيد - 

 .بيمار را باز نگهداريد تا به آرامي نفس بكشد) دهان و حلق(اگر بيمار دچار خفگي است مجراي تنفسي  - 

 .د با باند يا گاز استريل جلوي خونريزي را بگيريداگر بيمار دچار خونريزي است سعي كني - 

نوشابه و  ،از دادن شير . در صورت مسموميت غذايي يا خوردن مايعات شيميايي سريعا به مركز درماني مراجعه كنيد - 
  .آبليمو خودداري گردد

  
  
  

  : دوست عزيز و متصدي گرامي براي پيشگيري از بيماري كرونا
  دستهاي خود را مرتب بشوييد

  از ماسك استفاده كنيد
  متر رعايت كنيد 5/1حداقل فاصله اجتماعي 

  
  

  موفق و سالمت باشيد
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