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حرفه اي مبتني بر دانش ، مهارت ، اصول ، ارزش ها و روش ها كه هدف آن كمك به افراد ، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با . 1

 .تكيه بر توانايي ها و استفاده از منابع موجود به استقالل نسبي برسند

  ناسي    جامعه ش. د  مددكاري اجتماعي  . ج  جتماعياكارورزي . ب  كارورزي. الف   

 ، جزو نكات اساسي در كارورزي مي باشند؟  ذيلكداميك از موارد . 2

  وجود مباحث نظري ارائه شده در دانشگاه ها . الف  

  ثبت گزارش هاي مختلف پس از پايان دوره كارورزي توسط دانشجو. ب  

  برگزاري جلسات سرپرستي د رابتداي دوره كارورزي . ج  

  ي مددكاري اجتماعي توسط دانشجو فراگيري مناسب مباحث نظر. د  

 كداميك از جمالت زير صحيح است؟ . 3

  در برنامه ريزي درسي به دانشجو قبل و يا همزمان با گذراندن مباحث نظري نبايد كارورزي آن درس نيز ارائه گردد . الف  

  يرد ارزيابي عملكرد سرپرستان كارورزي ، توسط دانشجويان و مسووالن موسسات صورت مي گ.  ب  

  معرفي موسسه به دانشجو ، توسط سرپرست كارورزي صورت مي پذيرد . ج  

هرچه قدر تنوع مراكز به تناسب گروه هاي هدف بيش تر باشد ، فرصت دانشجويان براي انتخاب و يا حضور در مراكـز  . د  

  كمتر خواهد بود 

 ؟  بيشترين زمان حضور دانشجو در طول دوران كارورزي با چه كسي مي باشد. 4

  مددكار اجتماعي . ب    مسئول مدرسه. الف  

  سرپرست كارورزي . د  سرپرست مركز                                        . ج  

يكي از مهمترين ويژگيهاي سرپرست كارورزي كه به او كمك مي كند تا در جريان كـار بـا دانشـجو و مطالعـه گـزارش هـاي       . 5

 ب براي دانشجو باشد ، كدام مورد است؟ مربوط به مراجعين ، راهنمايي مناس

  شناخت علمي مددكاري اجتماعي . الف  

  شناخت ساير علوم مرتبط با حرفه مددكاري اجتماعي . ب  

  شناخت علمي گروه هاي هدف در مددكاري اجتماعي . ج  

  شناخت منابع موجود در جامعه . د  

 كان بدسرپرست و بي سرپرست چگونه است؟ نحوه پذيرش در يك موسسه دولتي نگهداري شبانه روزي كود. 6

  ارجاعي . ب  خودمعرف                                                   . الف  

  ) اداره سرپرستي ( از طريق دادگستري . د  هم خود معرف و هم ارجاعي . ج  
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دانشجو در ايجاد ارتبـاط درسـت ، شـناخت    كداميك از گزينه هاي مربوط به ويژگيهاي سرپرست كارورزي ، جهت راهنمايي . 7

 تاثير قابل توجهي دارد؟ ... مشكل ، تدوين برنامه كمكي مناسب و 

  آشنايي با مسائل روز گروه هاي هدف . ب  شناخت فرهنگ گروه هاي هدف . الف  

  آشنايي با مديريت و برنامه ريزي . د  داشتن تجربه كافي در كار و  عمل . ج  

 يف سرپرست كارورزي است؟ كدام مورد از وظا. 8

  سرپرست كارورزي بايد در جلسات پاياني توانايي علمي دانشجو را بسنجد . الف  

جهت كمك به مراجعين در رسيدن به استقالل نسبي ، مددكار اجتمـاعي بايـد منـابع موجـود جامعـه را بشناسـد و بـه        . ب  

  دانشجو معرفي كند 

  ت كلي را در گزارش هاي دانشجو شناخته و مشخص كند سرپرست بايد بتواند  ايرادات و اشكاال. ج  

  محدود كردن دانشجو در زمان كارورزي باالخص پس از كارورزي فردي مي تواند او را فردي مستقل بار بياورد . د  

بررسـي و  چنانچه با يك مراجع به مدت طوالني كار مي كنيد ، حداقل و حداكثر چند وقت يكبار بايد گزارش مربـوط بـه او را   . 9

 كامل كنيد ؟ 

  حداكثر سالي يكبار. حداقل سه ماه يكبار. ب  حداكثر شش ماه يكبار. حداقل سه ماه يكبار . الف  

  حداكثر دوسال يكبار. حداقل سالي يكبار . د  حداكثر سالي يكبار. حداقل شش ماه يكبار . ج  

 عد از كدام مورد ذكر مي گردد؟ موسسه ، استراتژي هاي موسسه ب) مشاهده ( در تهيه گزارش معرفي . 10

  قانون تاسيس موسسه . ب    اهداف موسسه . الف  

  گروه هدف موسسه . د    تاريخچه موسسه                                                . ج  

از سـطوح خـدمات   مربوط به كداميك ) مثل جلوگيري از موارد آزار قرارگرفتن مجدد ( خدماتي جهت قادر سازي و بازتواني . 11

 موجود به كودكان آزار ديده مي باشند؟ 

  سطح اول . ب  سطح تكميلي                                                  . الف  

  سطح سوم . د  سطح دوم                                                        . ج  

 رد را در پرونده هر مراجع دارند؟ ترين كارباميك از گزارش هاي نامبرده ، بيشكد. 12

  فردي ) جامع ( گزارش كامل . ب  گزارش تحليلي                                                . الف  

  ) موردي ( گزارش موضوعي . د  گزارش اقدامات و پيگيري ها                               . ج  

هر شش ماه يك بار بايد گزارشي تهيه نمود، معموأل كداميك از انواع گزارش هـا   هنگامي كه شرايط مراجعين ثابت نيست و. 13

 كاربرد بيشتري دارند؟ 

  فردي                                             ) جامع ( گزارش كامل . ب    گزارش تحليلي     . الف  

  گزارش موضوعي   . د  گزارش اقدامات و پيگيري ها         . ج  
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، از مهمتـرين مـواردي   كداميك از دسته اطالعـات بيـان شـده   در رابطه با مراجعيني كه خود قادر به ارائه اطالعات نيستند ، . 14

 هستند كه مددكاران اجتماعي براي تشخيص نياز دارند؟ 

  اطالعات مربوط به تاريخچه و گذشته . الف  

  كل اطالعات در زمينه پيامدهاي مش. ب  

  اطالعات مربوط به عوامل زمينه ساز مشكل . ج  

  عواملي كه در آينده مي توانند زمينه بروز مشكل را در مراجع به وجود آورند . د  

 يكي از كاربردهاي گزارش تحليلي را مشخص نماييد؟ . 15

  مراجعه مي كند» كمك موردي « هنگامي كه فردي تحت پوشش موسسه نيست وبراي دريافت . الف  

  وقتي مسئول موسسه از مددكار مي خواهد وضعيت تحصيل مراجع يا فرزندانش را مشخص نمايد . ب  

  ... تحليل گزارش در حين ارائه خدمات از زمان مراجعه تا زمان ترخيص و بازتواني و . ج  

  هنگام حساس بودن مددكاران اجتماعي نسبت به مسائل و نيازهاي گروه هاي هدف . د  

گزارش هاي اقتصادي برنامـه توسـعه   ( كه دولت هر سال براي ارائه به مجلس شوراي اسالمي تهيه مي كنند  گزارش هايي. 16

 جزو كداميك از انواع گزارش ها دسته بندي مي گردند؟ ) اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 

  گزارش تحليل كمي . گزارش يادگرفته ها                                             ب. الف  

  گزارش تلفيقي . د    گزارش تحليل كيفي                                             . ج  

تعداد پرونده هايي كه در دادگاه از پايان دوره قبل مانده و در ابتداي دوره مورد نظر وجود دارند ، اصطالحاً چه ناميـده مـي   . 17

 شوند؟ 

  پرونده هاي مختومه . ب  دام                                 پرونده هاي در دست اق. الف  

  پرونده هاي مطروحه . پرونده هاي موجودي                                             د. ج  

 گزارشگران و خبرنگاران رسانه هاي مطبوعات ، بيشتر از كداميك از نمونه هاي گزارش استفاده مي كنند؟ . 18

  گزارش تحليل كمي . ب  ش ياد گرفته ها                                         گزار. الف  

  گزارش تلفيقي . د  گزارش تحليل كيفي                                           . ج  

هات كمتـري  نوشتن و تكرار كداميك از گزارش ها در جريان كار ، سبب  خواهد شد تا دانشـجو بـا كـارايي بيشـتر و اشـتبا     . 19

 خدمات مناسب را ارائه كند و تسلط كافي را بر كار و وظايف و مهارت ها داشته باشد؟

  گزارش تحليل كمي . ب  گزارش ياد گرفته ها                                         . الف  

   گزارش تلفيقي. د  گزارش تحليل كيفي                                              . ج  

 در مددكاري گروهي به شمار مي آيد؟ ) موردي ( كداميك از موارد ، يكي از مباني تهيه گزارش موضوعي . 20

  نكات مطرح شده در گروه                                                    . ب    قواعد گروه   . الف   

       موضوع يا موضوعات جلسه           . د    مصوبات جلسه گروه . ج  
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 در تهيه گزارش جلسات گروهي ، ذكر كدام دسته از اطالعات ضروري نيست؟ . 21

  تاريخ تشكيل جلسه . ب  محل كارورزي                                            . الف  

  ام گروه ن. د  اعضاي گروه                                               . ج  

در صورت نوشتن كدام مورد ، مباحث نظري جنبه كاربردي پيدا مي كنند و مددكار اجتماعي نقـاط قـوت و ضـعف خـود را               . 22

 مي شناسد؟ 

  نوشتن گزارش جلسه گروه                                 . الف  

  نوشتن گزارش ياد گرفته ها. ب  

                                     ارزيابي از جلسات گروه     . ج  

  نوشتن مصوبات جلسه گروه . د  

 كدام جمله د ررابطه با كارورزي صحيح است؟ . 23

  دانشجو بايد تمام نكات مثبت و منفي را كه در هر روز انجام مي دهد ، ثبت كند . الف  

  م پذيرد انتخاب اهداف گروه بايد توسط سرپرست كارورزي و مسئولين موسسه انجا. ب  

  دانشجو عين گزارشي كه براي سرپرست كارورزي تهيه مي نمايد را بايددر اختيار مسئول قرار دهد . ج  

  حرفه مددكاري اجتماعي را به صورت علمي بشناسد) خود ( نيازي نيست كه سرپرست كارورزي . د  

در ميان دانش آموزان مقطـع دبيرسـتان آمـوزش و    (در رابطه با پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان  .24 

 ، چالش با كدام جمله مشخص شده است؟ )پرورش شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان 

  تعداد دانش آموزان داراي والدين معتاد . الف  

  نداشتن اطالعات و آمار دقيق دانش آموزان معتاد . ب  

  و ا ولياء دبيرستان در راستاي پيشگيري از اعتياد هماهنگ نمودن دانش آموزان ، والدين . ج  

  گسترش تكنولوژي و روش هاي جذاب براي انتقال اطالعات . د  

 توسط چه كساني انجام مي گردد؟ ) در موسسه محل كارورزي ( ارزيابي . 25

  مسئوالن گروه آموزشي . سرپرست كارورزي . الف  

  ن مسئوالن گروه آموزشي دانشگاه و دانشجويا. ب  

  سرپرستان كارورزي ، مسئوالن گروه آموزشي و دانشجويان . ج  

  سرپرستان كارورزي و دانشجويان . د  

 ارزيابي دانشگاه در چه زمان و توسط چه افرادي صورت مي پذيرد؟ . 26

  توسط سرپرست ، مسئول گروه آموزشي ، دانشجويان . در پايان هر كارورزي . الف  

  سط سرپرست ، دانشجويان تو. در ابتداي كارورزي . ب  

  توسط مسئول گروه آموزشي ، دانشجويان . در حين كارورزي . ج  

  توسط سرپرست ، مسئول گروه آموزشي ، دانشجويان . به صورت مستمر . د  
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چنانچه دانشجو در طول هر روز كارورزي براي انجام كارهاي شخصي بسيار ضروري به خارج از موسسه مراجعه كند ، يا . 27

 طور كامل در روز كارورزي حضور پيدا نكند ، چگونه ارزيابي صورت مي پذيرد؟  به

  سرپرست مي تواند تعداد روزهاي كارورزي را افزايش دهد . الف   

  سرپرست مي تواند كارورزي دانشحو را در يك ترم تحصيلي ديگر تمديد كند . ب  

  و ندهد سرپرست مي تواند نمره قبولي در درس كارورزي به دانشج. ج  

  سرپرست بايد در قسمت مالحظات ، توضيحات مورد نظر را ذكر كند . د  

 مبناي ارزيابي دانشجو توسط سرپرست با توجه به كدام مورد است؟ . 28

  عملكرد وي در ابتداي ترم تحصيلي.  الف  

  چگونگي روند پيشرفت دانشجو در طول ترم تحصيلي. ب  

  عملكرد وي در پايان ترم. ج  

  مبناي ارزيابي بايد بر اساس عملكرد وي در ابتداي ترم تحصيلي باشد ) كاهش تعداد دانشجو ( ورت پسرفت در ص. د  

سرپرسـتي ، مطالعـه كتـاب هـاي      پيگيري و انجام امور محوله در موسسه ، گزارش معرفي موسسه ، حضور در جلسات« . 29

مربوط به كداميك از وظايف سرپرست كارورزي » ... د منزل و ، مطالعه پرونده هاي قبلي موجود در موسسه و انجام بازديعلمي

 است ؟ 

  برگزاري جلسات توجيهي با دانشجو . الف  

  تعيين زمان جلسات سرپرستي و نحوه ارتباط دانشجو با سرپرست . ب  

  مشخص كردن تكاليف دانشجو در طول كارورزي . ج  

  شد يادآوري نكاتي كه در موسسه بايد مد نظر دانشجو با. د  

 يكي از مهمترين و پركاربردترين روش جمع آوري اطالعات در مددكاري اجتماعي مربوط به  كدام گزينه است؟ . 30

  آزمايش . ب  مشاهده رفتار در وضعيت طبيعي . الف  

  مصاحبه. د    پرسشنامه . ج  
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