
 

 1صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 برای ورود سواالت از آن wordفرمت پیشنهادی ص

 .خطوط جداول فقط برای نمایش قرار داده شده است 

 شود.هر سوال در یک جدول مستقل آورده می 

 شود.سطر اول نام آزمون مرتبط قرار داده می 

  باشد.سمت راست جدول به معنی سواالت تراز می در گوشه*  عالمت 

 شود.شماره سوال و گزینه ها به عنوان مرجع برای آنالیز سواالت در نظر گرفته می 

  نیستتعداد جدول در هر صفحه مهم. 

  نیستافزایش ارتفاع جدول بدلیل زیاد بودن متن سوال مهم. 

 ر صورت کم شدن تعداد جدول ها و زیاد شدن آن مشکلی در تعداد جدول های درج شده صرفا جهت راحتی کار بوده و د

 ورود سواالت پیش نمی آید. )تعداد سواالت ورودی به تعداد جدول ها(

 .ورود اطالعات منبع اختیاری می باشد 
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 2صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 شود؟می کدام یک از اقدامات، دستورات و اعمال زیر جزو مرحله آنالیتیکال در آزمایشگاه محسوب 1

 Release result الف 

 Aliquote ب 

 Post processing storage ج 

 Report result د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

2 
ستی کدام یک در زمرۀ تغییرات درون فردی نتیجۀ آزمایش سوب  (Biologic Variation)ها در اثر تغییرات زی مح

 ؟شودنمی

 کورتیزولتغییرات روزانه در  الف 

 CRPتغییرات هفتگی در  ب 

 تغییرات ماهیانه در استرادیول ج 

 Vit.Dتغییرات فصلی در  د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 ؟گرددنمی( محسوب های عملکردشرطبدون توجه به پیش)م کردن عملکرد مهای اپتیکدام یک جزو استراتژی 3

 یا تمرکز Consolidation الف 

 یا استانداردسازی Standardization ب 

 یا اعتباربخشی Accreditation ج 

 یا مدیریت مصرف Managing Utilization د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

4 
کدامیک از قوانین مربوط به کنترل کیفیت داخلی کمتر از موارد دیگر اهمیت داشته و استفاده از آن به علت میزان 

 ؟نمی گرددباالی هشدار کاذب توصیه 

 3S1 الف 

 2.5Sor 2 2S2 ب 

 4SR ج 

 mor 10 x 10 د 

  منبع:
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 3صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 تر است؟برای ارزیابی و تشخیص سکته قلبی حاد اختصاصیکدام یک از مارکرهای قلبی زیر  5

 Troponin I (TnI) الف 

 Troponin T (TnT) ب 

 Myoglobin (My) ج 

 Creatine phosphokinase (Ck) د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 :بجز معموال همه حیطه های زیر را تحت پوشش دارند (LIS)سامانه های داده ورزی آزمایشگاهی  6

 ارزیابی خارجی کیفیت الف 

 ورود دستی اطالعات ب 

 اعتباربخشی نتایج بیماران ج 

 گزارش های تجمعی بیماران د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

7 
موارد زیر از علل متداول تغییرات در کیفیت رعایت شود، همۀ های کنترل چنانچه در آزمایشگاهی تمامی مؤلفه

 :زبجباشند، نتایج می

 هاخرابی معرف الف 

 تغییر دما و رطوبت محیط ب 

 نوسانات الکتریسیته ج 

 شرکت سازندۀ سرم کنترل د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 ؟نیستپارامتر مؤثر ی مستقیم )فرمول( سیگمامتریک کدام در محاسبه 8

 TEa (Total allowable error) الف 

 biasقدر مطلق  ب 

 Uncertaintyعدم قطعیت یا  ج 

 (SD)یا انحراف معیار  (CV)ضریب تغییرات  د 

  منبع:
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 4صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

9 
کدام یک از موارد زیر  (EQuAP)در ارزشیابی و تفسیر مشکالت کشف شده در جریان ارزیابی خارجی کیفیت 

 ؟نداشته باشدممکن است به عملکرد آزمایشگاه ارتباطی 

 و عدم کنترل آنایکواپ های برنامه اشتباه در انتقال نتایج حاصل از آزمایش به فرم الف 

 ایو اجرای کنترل کیفیت داخلی به صورت سلیقه (SOP)فقدان دستورالعمل مدون  ب 

 های هوموژن برای ارزیابی خارجی کیفیت یا وجود مواد تداخلی در آنها فقدان نمونه ج 

 آنها های اتوماتیک آزمایشگاه و عدم حفظ و نگهداشت منظماشکال در عملکرد دستگاه د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 ؟نیستذاری استفاده از یک روش جدید آزمایشگاهی صحیح گکدام یک از جمالت زیر در تأیید و صحه 10

 روش جدید در آنالیز آماری از دقت و صحت مطلوب برخوردار باشد. الف 

 دهد که از قبل فراهم بوده است.روش جدید همان قدر اطالعات پزشکی در اختیار قرار می ب 

 تر و با هزینه کمتری داشته باشد.تر، سریعانجام آسان ج 

 خطای ماکزیمم آن از حدود قابل قبول پزشکی کمتر باشد. د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

11 

ی بیمار، ضریب تغییرات تقریبا چند درصد نمونه 36آزمایش هموگلوبین روی های زیر در مورد با توجه به داده

 است؟

14=x̃=13  ,  X̅=12  ,   x ̂=18  ,  SD=0.8  ,  max=13  ,  XminN= 36  ,  X 

 1.6 الف 

 3 ب 

 5.4 ج 

 6 د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 کدام مورد ذیل بیانگر مفهوم دلتا چک است؟ 12

 محاسبه میانگین نتایج همه پارامترهای آزمایشگاهی برای یک بیمار الف 

 مقایسه نتایج آزمایشگاهی فعلی بیمار با نتایج نمونه قبلی همان بیمار ب 

 مقایسه نتایج آزمایشگاهی فعلی بیمار با میانگین سایر بیماران همان روز ج 

 محاسبه نتایج یک پارامتر آزمایشگاهی از بیمار بر اساس میانگین همان آزمایش درهمه بیماران  د 

  منبع:
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 5صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

13 
را  c1HbAبرای آزمایشهای قند ناشتا، قند راندوم و  (cut off)به منظور تشخیص دیابت ملیتوس، حد تصمیم گیری 

 معموال چقدر در نظر می گیرند؟

 mg/dL≥ FBS   ،200 mg/dL≥ Random Glu  ،  6.5%≥ C 1HbA 126 الف 

   mg/dL≥ FBS   ،140 mg/dL≥ Random Glu   ،6.0%≥ C 1HbA 110 ب 

 mg/dL≥ FBS   ،200 mg/dL≥ Random Glu  ،  5.5%≥ C 1HbA 100 ج 

 mg/dL≥ FBS   ،200 mg/dL≥ Random Glu  ،  5.0%≥ C 1HbA 126 د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 استفاده از لوله های نمونه گیری حاوی ژل برای کدام بخشهای آزمایشگاه کمتر از همه توصیه میشود؟ 14

 بیوشیمی و سرم شناسی الف 

 خون شناسی و بیوشیمی ب 

 اندازه گیری سطح دارو و خون شناسی ج 

 بانک خون و ایمنی شناسی د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 کدام یک از جمالت زیر راجع به ترانسفرین صحیح است؟ 15

 ترانسفرین یک مولکول بتاپروتئین بوده و پروتئین فاز حاد منفی است. الف 

 و پروتئین فاز حاد منفی است. ترانسفرین یک مولکول آلفاپروتئین بوده ب 

 رسد.می 3به  1در کمبود آهن، درصد اشباع ترانسفرین به بیشتر از  ج 

 ترانسفرین یک مولکول بتاپروتئین بوده و پروتئین فاز حاد مثبت است. د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 صحیح است؟ (Allen Test)کدام گزینه در مورد آزمون آلن  16

 روی پاشنه پای کودک انجام میشود. الف 

 روی ابزار آزمایشگاهی است. Lنوعی آچارکشی به کمک آچار  ب 

 قبل از خونگیری شریانی توصیه میشود. ج 

 برای اطمینان از عملکرد صحیح لوله های خال می باشد. د 

  منبع:
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 6صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 :بجزد، نباشمی متداول( POCT )آزمایشهای محل مراقبت یا سریری هایهمۀ موارد زیر بعنوان آزمون 17

 گازهای خونی الف 

 مارکرهای قلبی ب 

 هورمونهای آدرنال ج 

 های ویروسیعفونت د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 ؟باشدنمی CLSIکدام یک از موارد زیر از ضروریات سیستم مدیریت کیفیت ارائه شده توسط  18

 Personnel management الف 

 Process improvement ب 

 Selection of customers ج 

 Process control د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 زیر است؟ بیشترین زمان نگهداری سوابق / نمونه در بایگانی آزمایشگاه شامل کدام یک از موارد 19

 آزمایشگاهسوابق کنترل کیفیت در  الف 

 های سیتوژنتیک و تصاویر آنگزارش ب 

 کار های منسوخ شده آزمایشگاهروش ج 

 های فلوسیتومتریها و هیستوگرامنمودار د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 باشد؟می (Light scattering)پراکنش پرتو سنجش میزان  متاثر ازهای آزمایشگاهی عملکرد کدام دستگاه 20

 نفلومتر و فلوسیتومتر و توربیدی متر الف 

 فلوسیتومتر و رفلکتومتر و پتانیسومتر ب 

 رفراکتومتر و فوتومتر و فلوئوری متر ج 

 فلوسیتومتر و اسپکتروفوتومتر و فیلترفوتومتر د 

  منبع:
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 7صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

21 
مرتبط با تناسب اندازه ذرات )در قیاس با اندازه طول موج کدام یک از اصول یا نظریات ذیل راجع به پراکنش نوری 

 باشد؟نور تابشی( می

 (Rayleigh)ری لی  الف 

 (Rayleigh – Debye)دیبای -ری لی ب 

 (Mie)نظریه مایه  ج 

 همه موارد د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

22 
ت به مسیر نور نسبای را معموالً در چه زاویه (detector)در یک دستگاه ایمونونفلومتر، محل قرارگیری آشکارساز 

 ؟کنندنمیتابشی تعبیه 

 درجه 40 الف 

 درجه 60 ب 

 درجه 80 ج 

 درجه 100 د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 :بجزدر مورد اسپکتروفوتومترها همه ی عبارات زیر درست است،  23

 سنجد.میزان جذب محلول را در طول موج مشخصی می (Single beam)پرتویی اسپکتروفوتومتر تک الف 

 باشد.می (in space)و مکانی  (in time)شامل دو نوع زمانی  (double beam)پرتویی اسپکتروفوتومتر دو  ب 

 باشد.اسپکتروفوتومتر دوپرتویی مکانی دارای دو فوتودتکتور می ج 

 باشد.دارای دو  منبع نور میاسپکتروفوتومتر دوپرتویی زمانی  د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهی کلیات  

 ؟نیستی اولتراسانتریفیوژ در قیاس با دیگر سانتریفیوژها کدام مورد از ضروریات ویژه 24

 سرعت باال الف 

 ایجاد خأل ب 

 داشتن یخچال ج 

 تأمین باالنس د 

  منبع:
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 8صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

25 
کند چه میزان دقیقه کار میدور در  1000متر، هنگامی که با سرعت سانتی 10سانتریفیوژی با حداکثر شعاع گردش 

 د؟کنتولید می  gبر حسب نیروی سانتریفیوژی

 12/1×110 الف 

 118/1×210 ب 

 118/1×510 ج 

 12/1×610 د 

  منبع:
 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 صحیح است؟ CSFبرداری و آزمایش زیر راجع به نمونهکدام یک از جمالت  26

 است. (Multiple Sclerosis)در بیماران مشکوک به تصلب چندگانه  CSFترین درخواست انجام آزمایش شایع الف 

 کند.آوری نمونه ایجاد نمیمشکلی در جمع (LP)وجود سلولیت یا عفونت پوستی در محل انجام پونکسیون  ب 

 رود.ها به کار میدر لوله سوم برای شمارش سلولی و تشخیص افتراقی سلول CSFمعموال نمونه  ج 

 شود.لیتر انجام میمیلی 20برداری به میزان نمونه (180mmHg<)در صورت طبیعی بودن فشار مایع نخاع  د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

27 
متعاقب تجویز و استفاده از کدام مورد زیر، معموال احتمال پیدایش مواد مداخله گر از جنس پادتن انسانی ضد 

 ؟نداردوجود  (HAMA)پادتن موشی 

 Anti-T cell antibody الف 

 هورمونهای با منشأ حیوانی ب 

 بادی ضد دیگوکسینمونوکلونال آنتی ج 

 بادی موشی ضد تومورهاآنتی د 

  منبع:

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 :بجز مدیریت بر همه موارد زیر از مسئولیت های مدیر آزمایشگاه می باشد 28

 نیروی انسانی الف 

 تایید نتایج ب 

 امور مالی ج 

 بازاریابی د 

  منبع:
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 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 علوم آزمایشگاهیکلیات  

29 
با در نظرگرفتن نقطه کاتاف )خط چین عمودی روی نمودارها( در کدام مورد زیر نمایش جمعیت های مثبت و منفی 

 است؟ نشده واقعی یا کاذب به درستی ترسیم 

 الف 

 

 ب 

 

 ج 

 

 د 

 
  منبع:

 

 

 علوم آزمایشگاهیکلیات  

 ؟است کمترتوان و تأثیر کدام یک از عوامل عفونی زیر به عنوان یک سالح زیستی قدرتمند، احتماالً از دیگران  30

 باسیلوس آنتراسیس الف 

 تب خونریزی دهنده ویروسی ب 

 بروسال ج 

 سم بوتولیسم د 

  منبع:
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 10صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 انگل شناسی 

 :به استثناءباشند های زیر از عوارض تریکومونیازیس در زنان میگزینه 31

 سقط جنین الف 

 پاره شدن پوشش جنینی در زنان حامله ب 

 احتمال ایجاد سرطان رحم ج 

 خونریزی های پتشی یایی در محیط واژن د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 های زیر است؟کدام نوع از کنه Babesia microtiناقل اصلی بابزیوز ناشی از  32

 Ixodes ricinus الف 

 Ixodes scapularis ب 

 Rhipicephalus sanguinus ج 

 Hyalomma hyalomma د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

33 
شوند پالسمودیوم تمامی مراحل شیزوگونی خونی در خون محیطی انسان دیده میهای در عفونت ناشی از گونه

 :استثناءبه

 P. falciparum الف 

 P. vivax ب 

 P. malariae ج 

 P. ovale د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 نسجی کدام است ؟ -آمیزی  اختصاصی برای تاژکداران خونی  رنگ 34

 Trichrome الف 

 PAS ب 

 Wright ج 

 Aniline blue د 

  منبع:
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 11صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 انگل شناسی 

 ی تریپانوزوما، انسان است؟مخزن اصلی کدام گونه 35

 T .cruzi الف 

 T. rangeli ب 

 T. gambiense ج 

 T. rhodesiense د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 بجز:عالئم بالینی و یا آزمایشگاهی زیر ممکن است مربوط به ژیاردیوز باشند  36

 دل درد و نفخ شکم الف 

 ایجاد اولسر در روده باریک ب 

 اسهال چرب ج 

 های اپیتلیال روده باریکسائیدگی سلول د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 تر است؟کشنده در انسان  ایکدام نوع آمیبیاز خارج روده 37

 ریه الف 

 پوست ب 

 لوب راست کبد ج 

 لوب چپ کبد د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 باشد؟دار بدن میزبان میههای هستهای زیر بصورت انهدام سلولیاختهمکانیزم بیماریزایی کدام یک از تک 38

 Cystoisospora belli الف 

 Toxoplasma gondii ب 

 Cryptosporidium hominis ج 

 Cyclospora cayatenensis د 

  منبع:
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 12صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 انگل شناسی 

 های زیر معتبرتر است؟جهت تفکیک اشکال بالینی مزمن از حاد توکسوپالسموز، کدام یک از روش 39

 IgG-IFA الف 

 IgA-IFA ب 

 IgG Avidity Test ج 

 Toxoplasmin skin Test د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 است؟ ی زیرها، از عوارض عفونت با کدام یک از کرمRectal prolapseی عارضه 40

 Enterobius vermicularis الف 

 Trichuris trichiura ب 

 Capillaria philippinensis ج 

 Ascaris lumbricuides د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 پذیر است؟کدام انگل از شخص مبتال به فرد سالم امکان (Direct transmission)انتقال مستقیم  41

 هیمنولپیس نانا الف 

 آسکاریس لومبریکوئیدس ب 

 تریکیوریس تریکیورا ج 

 تریکوسترونژیلوس اکسه ای د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 انسان بعد از کبد کدام است؟بیشترین درصد جایگزینی کیست هیداتیک در بدن  42

 طحال الف 

 مغز ب 

 کلیه ج 

 ریه د 

  منبع:
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 13صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 انگل شناسی 

 کند؟یهای زیر عمدتاً در سیاهرگ باب زندگی مکدام یک از انگل 43

 دیکروسلیوم دندرتیکوم الف 

 شیستوزوما هماتوبیوم ب 

 کلونورکیس سی ننسیس ج 

 پاراگونیموس وسترمانی د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 کدام عفونت انگلی است؟به قراری در کودکان مربوط یخوابی، عصبی، خستگی و بعوارضی همچون بی 44

 تریکیوریس تریکیورا الف 

 نکاتور آمریکانوس ب 

 استرونژیلوئیدس استرکورالیس ج 

 انتروبیوس ورمیکوالریس د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 ؟کاربرد بیشتری داردهای کرمی آزمایشگاهی کدام یک از عفونتکشت مدفوع در تشخیص  45

 استرونژیلوئیدس استرکورالیس الف 

 آسکاریس لومبریکوئیدس ب 

 نکاتور آمریکانوس ج 

 تریکوسترونژیلوس اکسه ای د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 ؟نیستندقادر به فعال نمودن کمپلمان از راه کالسیک  IgGهای کدام یک از زیرکالس 46

 1IgG الف 

 2IgG ب 

 3IgG ج 

 4IgG د 

  منبع:
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 14صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ایمنی شناسی 

 شود؟در یک فرد بالغ در کدام یک از موارد زیر منفی می (TST)تست جلدی توبرکولین  47

 عدم دریافت واکسن در طفولیت الف 

 سرطان متاستاتیک ب 

 آلرژیآسم و  ج 

 عفونت حاد ویروسی تنفسی د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 در پاتوژنز کدام یک از بیماریهای خود ایمن زیر پاسخ های ایمنی سلولی نقش چندانی ندارد؟ 48

 دیابت نوع یک الف 

 میاستینی گراویس ب 

 پسوریازیس ج 

 مالتیپل اسکلروزیس د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

49 
سبک آزاد ایمونوگلوبولین اندازه شخیص کدام یک از موارد زیر کاربرد  (Free-Light Chain)گیری زنجیره  در ت

 دارد؟

 پروتئینهای کلیوی و دفع اختالل توبول الف 

 های خود ایمنبرخی بیماری ب 

 Bمالتیپل میلوما و اختالالت لنفوسیت  ج 

 سندرم نفروتیک و پروتئینوری شدید د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

50 

سه مراج یسونوگراف جیبا نتا ای ساله 45مرد  باالتر از  SGPTو  SGOT ،هیاول شاتیه و در آزماعکبد چرب درجه 

 تیهپات ینیبال هیاول صیاستتت. تشتتخ یمنف یکبد یروس هایو یاستتت، پانل ستترولوژ یعیطب نیروب یلینرمال و ب

 درخواست شوند؟ دیبا زیر تاشیمطرح است. کدام دسته از آزما منیاخود

 و بیوپسی کبد AMA  ،ANA الف 

 و بیوپسی کبد ASMA  ،LKM ب 

 ANCAو  AMA  ،ASMA ج 

 LKMو  ANA  ،ASMA د 

  منبع:
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 15صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ایمنی شناسی 

 تحت درمان، نشانگر کدام یک از موارد زیر است؟ SLEدر بیماران  FANAکاهش تیتر  51

 بهبودی کامل الف 

 بیماریکاهش شدت  ب 

 هایبادتغییر نوع آنتی ج 

 اهمیتی ندارد د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 است؟ یمنف دیفاکتور روماتوئ و مثبت Anti-CCP ریاز موارد ز کیدر کدام  دیروماتوئ تیمبتال به آرتر مارانیدر ب 52

 مرحله پیشرفته  الف 

 مرحله حاد  ب 

 بعد از درمان ج 

 در فرم جوانان  د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 معتبر است؟ HLAهای نژآزمون سرولوژیک میکروسیتوتوکسیسیتی برای تعیین کدام یک از آنتی 53

 DP , DR الف 

 C , B , A ب 

 B , A ج 

 DP , DR , C , B , A د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 عنوان تومور مارکر به کار برد؟توان به را می HLAافزایش غلظت سرمی کدام یک از اجزاء سیستم  54

 کالس یک HLAفرم محلول زنجیره آلفا  الف 

 کالس دو به صورت آزاد HLAزنجیره بتای  ب 

 میکروگلوبولین - 2 -بتا  ج 

 ماکروگلوبولین - 1 -آلفا  د 

  منبع:
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 16صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ایمنی شناسی 

55 
ز ستترم ا کی کدام یریگبه کار ،ونیناستتیبا روش اگلوت CRPمانند  یفیک یستترولوژ شتتاتیآزما تیفیک دییتأ یبرا

 است؟ یالزم و کاف ریز یهاکنترل

 یمثبت و منف لکنتر الف 

 سرم کنترل مثبت با تیتر معین و سرم کنترل منفی ب 

 سرم کنترل مثبت با تیتر باال و پایین ج 

 آزمایشات کیفی نیازی به کنترل ندارند د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 د؟وشیتوصیه م جهای زیر به عنوان روش ارجح و رایتأیید عملکرد ایمنی هومورال کدام یک از آزمونبرای  56

 هاگیری غلظت ایمونوگلوبولیناندازه الف 

 بادی ضد واکسنتعیین تیتر آنتی ب 

 های خونیگروه B و  آنتی   Aسنجش آنتی  ج 

 پالکتبادی ضد شناسائی آنتی د 

  منبع:

 

 شناسیایمنی  

 مپلمانی زیر می باشد؟ک در یک بیمار، بیانگر نقص در کدام یک از اجزاء  AH50و   CH50اختالل توام    57

 C3 , C1q , C1r , C1s الف 

 D , I , Hفاکتورهای  ب 

 D , Bفاکتورهای پروپردین،  ج 

 C3 , C5 , C6 , C7 , C8 د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 رود؟یبیماری سیلیاک به کار مقطعی تشخیص  روشزیر به عنوان  کدام یک از موارد 58

 HLAتعیین  الف 

 ادینیبادی ضد گلگیری آنتیاندازه ب 

 بیوپسی و انجام هیستوپاتولوژی ج 

 گیری ترانس گلوتامینازهااندازه د 

  منبع:
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 17صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ایمنی شناسی 

 :بجزپیوندهای زیر دخالت دارند، بادی همه یآنت -ژن یهای آنتدر واکنش 59

 واندروالس الف 

 کوواالن ب 

 هیدروژنی ج 

 الکترواستاتیک د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 ؟بکار میرود ds-DNAبادی ضد اتوآنتی برای شناسائی ی صاختصا بطور های زیرکدام یک از روش 60

 کریتیدیاایمونوفلئورسانس غیر مستقیم با استفاده از  الف 

 طبیعی DNAفیکساسیون کمپلمان با استفاده از  ب 

 طبیعی  DNAژل دیفیوژن دوبعدی با استفاده از  ج 

 راکت ایمونوالکتروفورز با استفاده از کریتیدیا د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 باشد؟یهای زیر کند رشد مکدام گونه از مایکو باکتریوم 61

 M. fortuitum الف 

 M. marinum ب 

 M. peregrinum ج 

 M. smegmatis د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 باشد؟می Pipe cleanerهای زیر به هنگام رشد در محیط ژالتین دارای الگوی کدام یک از باکتری 62

 اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه الف 

 لیستریا مونوسیتوژنز ب 

 کورینه باکتریوم دیفتریه ج 

 باکتریوم اولسرانسمایکو  د 

  منبع:
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 18صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 باکتری شناسی 

 های کالمیدیایی بیشترین کاربرد را دارد؟جهت تشخیص عفونت زیر های سلولیکدام یک از رده 63

 Vero الف 

 HeLa ب 

 Hep-2 ج 

 Buffalo Green monkey د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

64 
گردد یکشنده م یمونپنوو در مواردی  نرمهای نکروز پوست، بافتنام توکسین استافیلوکوکوس اورئوس که موجب 

 وجود دارد چیست؟ ستانی همهای خارج بیمارهو در نمون

 TSST1 الف 

 PVL ب 

 α- toxin ج 

 Exfoliative toxin د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 ناشی از ایمپلنت در انسان دارند؟های تهای زیر ارتباط قوی و معناداری با عفونکدام یک از باکتری 65

 کورینه باکتریوم جیکیوم الف 

 استافیلوکوکوس شلیفری ب 

 کالمیدیا پنومونیه ج 

 مایکوباکتریوم آویوم د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 بجز:های زیر درست است در مورد پاتوژنز کالمیدوفیال پسیتاسی تمام گزینه 66

 یابندماکروفاژهای ریوی تکثیر میدر ابتدای ورود داخل  الف 

 شونددر ابتدا وارد ماکروفاژهای کبد و طحال می ب 

 شونداز طریق جریان خون به ریه منتقل می ج 

 در موارد کشنده، میوکارد و مننژ ممکن است آلوده شوند د 

  منبع:
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 19صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 باکتری شناسی 

 طور ذاتی به وانکومایسین مقاوم است؟هبوده و ب ایی متحرکهای زیر، گونه باکتریدر کدام یک از گزینه 67

 انتروکوکوس فکالیس الف 

 انتروکوکوس گالیناروم ب 

 آئروکوکوس یورینه ج 

 استرپتوکوکوس سالیواریوس د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 جز:بباشند، استفاده میهای زیر قابل تمام آزمایش Neisseria gonorrheaاز   Moraxella catharalisبرای افتراق  68

 تولید اسید از گلوکز الف 

 DNaseتست  ب 

 احیاء نیترات ج 

 تست اکسیداز د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 است؟ نسیلیپنیبه  های زیر غیر متحرک، غیر همولیتیک و حساسکدام یک از باسیلوس 69

 B. anthracis الف 

 B. cereus ب 

 B. subtilis ج 

 B. circulans د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 بجز:باشند، های زیرقادر به تولید پورین و پیریمیدین میهمه باکتری 70

 سودوموناس آئروژینوزا الف 

 بردتال پرتوسیس ب 

 مایکوپالسما پنومونیه ج 

 بروسال آبورتوس د 

  منبع:
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 20صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 باکتری شناسی 

 شود؟یهای زیر ایجاد ماز باکتری تست کمپ معکوس در اثر مجاورت کدام یک 71

 آرکانو باکتریوم همولیتیکوم و استافیلوکوکوس ارئوس الف 

 Bاستافیلوکوکوس ارئوس و استرپتوکوکوس گروه  ب 

 و لیستریا مونوسیتوژنز Bاسترپتوکوکوس گروه  ج 

 کلستریدیوم پرفرنجنس و کاردیو باکتریوم هومی نیس د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 آمیزی شده است یعنی:)سه مثبت( در آزمایش میکروسکوپی اسمیر خلط که با کربول فوشین رنگ 3گزارش + 72

 باسیل اسید فست در هر میدان میکروسکوپی 1ـ9مشاهده  الف 

 میدان میکروسکوپی 10باسیل اسید فست در  1ـ9مشاهده  ب 

 میدان میکروسکوپی 100باسیل اسید فست در  1ـ9مشاهده  ج 

 باسیل اسید فست در هر میدان میکروسکوپی 9مشاهده بیش از  د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 شود؟یهای زیر استفاده مجهت تشخیص کدام یک از میکروارگانیسم Brown-Hoppsآمیزی رنگ 73

 هامایکوباکتریوم الف 

 ریکتزیاها ب 

 مایکوپالسماها ج 

 لژیونالها د 

  منبع:

 

 شناسیباکتری  

 اپنم استفاده شود؟سینتوباکتر مقاوم به کاربآتواند بر علیه کدام آنتی بیوتیک زیر می 74

 سیپروفلوکساسین  الف 

 جنتامایسین ب 

 داکسی سیکلین ج 

 کلیستین  د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 21صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 باکتری شناسی 

 باشند؟نسبت به آن حساس می MRSAهای ههای زیر تنها سفالوسپورینی است که سویکبیوتیکدام یک از آنتی 75

 سفتازیدیم الف 

 سفتریاکسون ب 

 سفتارولین ج 

 سفپیم د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 بیانگر کدام یک از شرایط زیر است؟ PTHترکیبی از پایین بودن کلسیم ادرار و فسفات سرم و همچنین سطح باالی  76

 هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه الف 

 هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه ب 

 پسودو هیپوپاراتیروئیدیسم ج 

 هیپوکلسی اوری و هیپرکلسمی فامیلی د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 های زیر در نمونه ادرار تعیین کرد؟گیری کدام یک از پروتئینبا اندازه توانپیشرفت نفروپاتی دیابتی را می 77

 پره آلبومین الف 

 آلبومین ب 

 ماکروگلوبولین -2α ج 

 اسیدگلیکوپروتئین -1α د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 رود؟های زیر باال میکدام یک از لیپوپروتئین ،در بیماری انسداد مجاری صفراوی 78

 IDL الف 

 LP(a) ب 

 LP(X) ج 

 VLDL-β د 

  منبع:
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 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 بیوشیمی 

 بجز:شوند، همه موارد زیر منجر به اسیدوزالکتیک می 79

 شوک هموراژیک الف 

 بیماری پمپ ب 

 مصرف الکل ج 

 هامصرف سالیسیالت د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 بجز: های زیر در مورد کریستال سیستین ادراری صحیح است،همه گزینه 80

 هگزاگونال است. الف 

 شود.میها تخریب توسط باکتری ب 

 به کریستال اسید اوریک شباهت دارد. ج 

 است.گرانوالر  د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 :جزند، بیابمیزان همه ترکیبات زیر در پانکراتیت حاد در خون افزایش می 81

 گلوکز  الف 

 ارتات آمینو ترانسفرازپآس ب 

 کلسیم  ج 

 لکوسیت د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 د؟شومسمومیت با فلوئوراید باعث بروز کدام یک از حاالت زیر می 82

 هیپرناترمی الف 

 هیپرکلسمی ب 

 هیپرکالمی ج 

 هیپرکلرایدمی د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 23صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 بیوشیمی 

 جز:همه مارکرهای زیر مارکرهای تحلیل استخوانی هستند، ب 83

 های عرضی پیریدینیومپل الف 

 تلوپپتید با اتصاالت عرضی ب 

 سرمی Kکاتپسین  ج 

 Iترمینال پروکالژن نوع  – Nپپتید  د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 یابند؟پالسما و در ادرار افزایش میهای زیر به ترتیب در در سندرم نفروتیک، کدام دسته از پروتئین 84

 آلفادو ماکروگلوبولین، آلبومین الف 

 آلبومینبتادو میکروگلوبولین، پره ب 

 آلبومین، ترانسفرین ج 

 ترانسفرین، آلبومین د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 :بجز و ترکیبات مرتبط با آن همه موارد زیر صحیح است، B12در مورد ویتامین  85

 های انتقال گروه یک کربنه دارد.نقش کوآنزیمی در واکنش الف 

 شود.کمبود آن باعث دمیلینه شدن بعضی از اعصاب می ب 

 شود.یاستفاده م (دوتهیدروکسی کوباالمین در مسمومیت با سیانید به عنوان پادزهر )آنتی ج 

 شوند.میها ساخته سیانوکوباالمین و هیدروکسی کوباالمین توسط باکتری د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 :بجزشوند، گانه محسوب میههای غربالگری سهمه موارد زیر از آزمایش 86

 Inhibin A الف 

 uE3 ب 

 hCG ج 

 AFP د 

  منبع:
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 24صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 بیوشیمی 

 :بجز هیپوآلدوسترونیسم می شوند،همه موارد زیر سبب  87

 بیماری آدیسون الف 

 سندرم کوشینگ ب 

 افزایش ظاهری مینرالوکورتیکوئید ج 

 سندرم بارتر د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

 گیرد؟گیری سطح آمونیاک خون با استفاده از کدام آنزیم زیر صورت میروش آنزیمی اندازه 88

 گلوتامات آمونیا کیناز الف 

 گلوتامات دهیدروژناز ب 

 گلوتامات سنتتاز ج 

 گلوتامات ترانس آمیناز د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

89 

 کلسترول فرد چقدر است؟ LDL تقریبی های زیر میزانبا توجه به داده
TG: 150 mg/dL 

HDL-C: 50 mg/dL 

Total Cholesterol: 200 mg/dL 

 150 الف 

 120 ب 

 50 ج 

 40 د 

  منبع:

 

 بیوشیمی 

90 
شتتده استتت. بهترین روش  (Rhinorrhea)بیماری بدنبال تصتتادف با وستتیله نقلیه، دچار ترشتتحات مداوم از بینی 

 باشد؟منشأ گرفته یا خیر، کدام مورد می CSFتشخیصی برای اینکه مشخص شود این مایع از 

 سنجش پروتئین الف 

 سنجش گلوکز ب 

 ایمونوفیکساسیون ترانسفرین ج 

 سیتولوژی مایع فوق د 

  منبع:
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 25صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 خون شناسی 

 ؟نیستآگهی خوب همراه با پیش AMLکدام نقص ژنتیکی زیر در بیماران  91

 mutation 1NPM الف 

 t (1;22) ب 

 CEBPA mutation ج 

 t (16;16) د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

92 
در الم خون محیطی در کدام وضعیت از اهمیت بالینی باالتری  Band neutrophilگزارش تعداد قابل توجه 

 برخوردار است؟

 لکوسیتوز نوتروفیلی الف 

 هاشمارش طبیعی لکوسیت ب 

 لکوپنی ج 

 خونیکم د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

 کننده است؟از لنفوم فولیکوالر کمک CLLکدام مارکر برای تشخیص  93

 5CD الف 

 10CD ب 

 20CD ج 

 23CD د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

94 
های کدام سازپیش (Gating)در فلوسیتومتری برای جداسازی  Side Scatterبه همراه  45CDاستفاده از مارکر 

 ؟نیستها مفید لوسمی

 PML الف 

 ALL ب 

 0M-AML ج 

 1M-AML د 

  منبع:
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 26صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 خون شناسی 

 :بجزصحیح است،  (PLL)پرولنفوسیتی  ها در مورد لوسمیهمه گزینه 95

 در بیشتر موارد 5CDعدم وجود  الف 

 غیر طبیعی 53P ب 

 لنفوسیتوز شدید ج 

 FMC-7عدم وجود  د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

 کدامیک از موارد زیر باعث معافیت دائم فرد از اهدای خون می شود؟ 96

  Recipient of toxoid, synthetic or killed viral or bacterial vaccine الف 

  Recipient of unlicensed vaccines ب 

  Mucous membrane exposure to blood/needle penetration ج 

 Repeat reactive test for anti-HBc on more than one occasion د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

97 
هیومن واکنش مشاهده نشده است ولی در فاز آنتی C37°و دمای  Immediate spinبادی در غربالگری آنتی در

 بادی بیشتر است؟دیده شده است. احتمال وجود کدام آنتی 2گلوبولین، واکنش +

 Anti-I الف 

 Anti-Jka ب 

 Anti-Leb ج 

 Anti-P1 د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

 بجز: تمام موارد زیر در مورد آزمایشهای قبل از تزریق خون صحیح است،  98

 شایعترین علت واکنش حاد همولیتیک متعاقب انتقال خون، تعیین هویت اشتباه بیمار است. الف 

 بیمار باید حداقل با دو روش خاص و مختلف قبل از اخذ نمونه شناسایی گردد. ب 

 سابقه بارداری و یا انتقال خون دارند نباید بیشتر از یک هفته باشد. سن نمونه بیمار در کسانی که ج 

 پس از تزریق در بانک خون بیمارستان نگهداری گردد.نمونه بیمار باید حداقل یک هفته  د 

  منبع:
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 27صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 خون شناسی 

 ؟باشدنمیدر ارتباط با لوسمی پرومیلوسیتی حاد کدام گزینه صحیح  99

 بوده و تمایل زیادی به کوآگولوپاتی در بیماران وجود دارد. AMLدرصد از کل موارد  10تا  5عامل  الف 

 باشند.منفی می HLA-DR/CD34های بدخیم اکثر سلول ب 

 باشد.بر روی ژل آگارز از نوع کوتاه می aPML/RARاز ژن  3BCRمحصول رونوشت  ج 

 دهد.رخ می PMLاز ژن  3اکثراً در اگزون  2BCRنقطه شکست  د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

 ؟نیستتشخیص پلی سیتمی ورا  (Major)کدام یک از معیارهای اصلی  100

 JAK2 V617Fموتاسیون  الف 

 کاهش سطح اریتروپویتین سرم ب 

 در مردان gr/dL 18.5هموگلوبین بیش از  ج 

 JAK2 exon 12موتاسیون  د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

 :بجزهمه موارد صحیح است،  (PNH)ای شبانه در ارتباط با بیماری هموگلوبینوری حمله 101

 را در زمان تشخیص دارند. PNHهای بیماران آنمی آپالستیک کلون %40حدود  الف 

 ساز است.نهای بنیادی خویک اختالل کلونال اکتسابی سلول ب 

 باشد.میها بیشتر از خانمشیوع بیماری در آقایان  ج 

 قرار دارد. Xبر روی کروموزوم  PNHژن مسئول فنوتیپ  د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

 ؟نیستکدام گزینه در ارتباط با نمونه مناسب برای فلوسیتومتری درست  102

 است. روش ترینیکول، مناسبفا ه کمکهای سفید بجداسازی گلبول الف 

 تأخیر در انجام آزمایش، نگهداری نمونه در یخچال مفید است.در صورت احتمال  ب 

 است.نگهداری نمونه در محیط کشت سلولی برای حمل نمونه مناسب  ج 

 است.لیز گلبول قرمز با آمونیوم کلراید روش استاندارد  د 

  منبع:
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 28صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 خون شناسی 

 طبیعی بدون عالئم خونریزی کدام تشخیص احتمال بیشتری دارد؟ PTطوالنی و  aPTTدر  103

 کمبود فیبرینوژن الف 

 کالیکرئینکمبود پره ب 

 XIکمبود فاکتور  ج 

 XIIکمبود فاکتور  د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

 :بجزصحیح است،  (Massive Transfusion)تمام موارد زیر در مورد انتقال خون حجیم  104

 بازی را نام برد.-پرترمی و اختالالت اسیدتوان هیمهمترین عوارض آن میاز  الف 

 شود.ساعت اطالق می 24معموالً به جایگزینی هم حجم خون بیمار در مدت  ب 

 باشد.رسانی میاز مهمترین علل انتقال خون حجیم جلوگیری و یا درمان شوک هیپوولمیک، تأمین ظرفیت اکسیژن ج 

 ، پالکت و کرایو به بیمار باید بر اساس نتایج آزمایشگاهی باشد. FFPتزریق  د 

  منبع:

 

 خون شناسی 

105 
شود در کدام مورد استفاده میبندی استفاده مونوکلونال و پلی کلونال برای گروه (Blend)بادی مخلوط وقتی از آنتی

 ضرورت بیشتری دارد؟ Rhاز معرف کنترل 

 منفی Aگروه  الف 

 مثبت Aگروه  ب 

 منفی ABگروه  ج 

 مثبت ABگروه  د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

106 
 Spinal Muscularدر بیماران مبتال به  SMN1های ذیل در تشخیص یک جهش کوچک درون ژن کدام یک از روش

Atrophy کاربرد دارد؟ 

 Multiplex Allele-specific PCR الف 

 ARMS-PCR ب 

 SSCP ج 

 MLPA د 

  منبع:
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 29صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ژنتیک انسانی 

 چند برابر باشد؟ (Amplification)تکثیر  PCRپس از بیست سیکل  رودیآل، انتظار مدر حالت ایده 107

 یک میلیون برابر الف 

 ده میلیون برابر ب 

 یک میلیارد برابر ج 

 ده میلیارد برابر د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

108 «Transcription-Coupled Repair »های ترمیم جزء کدام یک از انواع مکانیزمDNA شود؟محسوب می 

 Direct Repair الف 

 Mismatch Repair ب 

 Nucleotide Excision Repair ج 

 Double-Strand Break Repair د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

 در کدام یک از مراحل چرخه سلولی قابل انجام است؟ FISHتکنیک  109

 متافاز و آنافاز الف 

 متافاز و پروفاز ب 

 متافاز و تلوفاز ج 

 متافاز و اینترفاز د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

 کاربرد دارد؟ (FRAXA)شکننده  Xهای زیر در تشخیص سندرم کدام یک از روش 110

 PCRو  Southern blot الف 

 PCRو  Western blot ب 

 FISHو  Southern blot ج 

 FISHو  Western blot د 

  منبع:
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 30صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ژنتیک انسانی 

 شود؟میشود، چه نوع روشی محسوب به کار گرفته می Microarrayکه در  Quantile Normalizationروش  111

 Tagged based الف 

 Non-tagged based ب 

 Linear ج 

 Non-Linear د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

112 «Anticipation » دهد؟های زیر رخ میکدام یک از بیماریدر 

 Huntington الف 

 Duchenne Dystrophy ب 

 Cystic Fibrosis ج 

 Sickle cell Anemia د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

113 
، کدام Hybrid Captureبه وسیله روش  HPVپاپ اسمیر گرفته شده از دهانۀ رحم جهت شناسایی های در نمونه

 وجود دارد؟ محدودیت زیر

 Specific type of HPV Detection الف 

 Elucidation of HPV Presentation ب 

 Detection of Loud of the Virus ج 

 Identification of the HPV Strains د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

 باشد؟کدام یک از موارد زیر همواره با یک جهش منفرد و مشخص در ارتباط می 114

 Sickle cell disease الف 

 Pompe disease ب 

 Niemann-pick disease ج 

 Guacher disease د 

  منبع:
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 31صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ژنتیک انسانی 

115 
محسوب  MAb-defined tumor markerکدام یک از مارکرهای توموری زیر در کارسینوم پانکراس به عنوان 

 گردد؟می

 CA15-3 الف 

 CA19-9 ب 

 CA125 ج 

 CA50 د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

 صحیح است؟ HER2/neuو افزایش بیان انکوژن  Amplificationذیل در خصوص های کدام یک از گزینه 116

 باشد.در خصوص سرطان پستان می (poor)یک مارکر برای پیش آگهی بد  الف 

 برای درمان سرطان کولون است. Predictiveیک مارکر  ب 

 تشخیصی زودرس برای سرطان پستان است.یک مارکر  ج 

 باشد.برای درمان هورمونی سرطان پستان می Predictiveیک مارکر  د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

 باشند؟می Isothermal nucleic acid amplificationهای ذیل کدام یک از تکنیک 117

 FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) الف 

 TMA (Transcription – Mediated Amplification) ب 

 Real-time PCR ج 

 End-Point Quantative PCR د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

 شود؟استفاده می« Macro array»در کدام یک از موارد زیر  118

 Cytokine Genes targeting الف 

 Oncogenes targeting ب 

 Tumor Suppressor Genes targeting ج 

 Drug Resistancy Array د 

  منبع:
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 32صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ژنتیک انسانی 

 باشند؟چه خصوصیاتی را دارا می« Scorpion»های پروب 119

 باشند.می  Molecular Beaconو PCR ترکیب پرایمر  الف 

 آورند.را پدید می Polymorphicفرآیند شناسایی نواحی  ب 

 باشند.می Minor Groove Binderیک نوع پروب  ج 

 نمایند.نقش هدایتگر را ایفا می MLPAدر تکنیک  د 

  منبع:

 

 ژنتیک انسانی 

 پذیر است؟های زیر امکانهای ژن دیستروفین با کدام یک از روشتشخیص سریع و کم هزینه اغلب جهش 120

 Full-length cDNA probe الف 

 Partial cDNA probe ب 

 Multiplex PCR ج 

 QF  PCR د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 دارد؟ تریمهمهای قارچی مهاجم کدام گزینه نقش در بین دالیل افزایش شیوع عفونت 121

 گرم شدن زمین الف 

 ها به داروهای رایجمقاومت قارچ ب 

 های تشخیصی دقیقتکنیک ج 

 افزایش جمعیت میزبان حساس د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 منفی برخوردار است؟ HIVبه ویژه در افراد  کمتریدر تشخیص کریپتوکوکوزیس کدام روش زیر از حساسیت  122

 التکس آگلوتیناسیون مایع مغزی نخاعی الف 

 سرم  (EIA)سنجی آنزیمی ایمنی ب 

 مایع مغزی نخاعی (Indian Ink)مرکب چین  ج 

 نمونه بافتی (Meyer's musicarmin)مایر آمیزی موسی کارمینرنگ د 

  منبع:
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 33صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 قارچ شناسی 

 ندارد؟برای تأیید نقش یک مخمر غیرشایع جدا شده از جایگاه استریل در فرآیند بیماری کدام گزینه کاربرد  123

 مشاهده مخمر در نمونه هیستوپاتولوژی الف 

 جداسازی از کشت چندین نمونه ب 

 تعیین تیترآنتی بادی ج 

 مستقیم میکروسکوپی مخمرمشاهده  د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 زا آرتروکونیدی است؟ی زایی تالیک و واحد عفونتهای پاتوژن مهم انسان کونیددر کدام یک از قارچ 124

 کوکسیدیوئیدس الف 

 آسپرژیلوس ب 

 اگزوفیاال ج 

 رایزوپوس د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 استثناء:بههای جداسازی عمومی هستند طمحیهای کشت زیر جزء تمامی محیط 125

 Sabouraud dextrose agar الف 

 Inhibitory Mould agar ب 

 Corn meal agar ج 

 Potato dextrose agar د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 جز:بز مثبت هستند آهای زیر اورهی قارچهمه 126

 کریپتوکوکوس گتی الف 

 رودوتروال روبرا ب 

 کاندیدا کروزئی ج 

 ترایکوفایتون روبروم د 

  منبع:
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 34صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 قارچ شناسی 

 های زیر به عنوان تست سریع شناسایی کاندیدا گالبراتا بعد از تشکیل کلنی کاربرد دارد؟کدام یک از تست 127

 جذب ترهالوز الف 

 تولید کالمیدوکونیدی ب 

 آزاوره ج 

 جرم تیوب د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 های درماتوفیتی کدام است؟ژن هدف در تشخیص گونه 128

 Beta Tubulin الف 

 Calmodulin ب 

 Chitin synthase ج 

 Cytochrome b د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

129 
ای جدا شده از نمونه بالینی بیمار مشکوک به کدام قارچ زیر اقدامات احتیاطی و ههای رشتدر هنگام بررسی کلنی

 استفاده از هودهای بیولوژیک الزامی است؟

 ترایکوفایتون روبروم الف 

 هیستوپالسماکپسوالتوم ب 

 آرایزوپوس اوریزه ج 

 فوزاریوم سوالنی د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 شود؟های زیر در تولید آسکوسپور استفاده میکدام یک از محیط 130

 V-8 agar الف 

 CHROM agar candida ب 

 BHI with blood ج 

 Christensen urea agar د 

  منبع:
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 35صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 قارچ شناسی 

 نوع پاسخ بافتی در بیماری کریپتوکوکوزیس با کدام عامل زیر مرتبط است؟ 131

 اندازه کپسول الف 

 اندازه جسم ارگانیسم ب 

 نوع سرو تایپ ج 

 میزان مالنین د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 ؟نیستهای زیر متداول توسط کدام یک از قارچ (angioinvasion)تهاجم عروقی  132

 کاندیدا پاراپسیلوزیس الف 

 آرایزوپوس اوریزه ب 

 آسپرژیلویس فالووس ج 

 فوزاریوم سوالنی د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 بجز:باشد؛ مشاهده می در همه موارد زیر در مقاطع بافتی بدست آمده از بیمار، ساختمان تولید مثلی قارچ قابل 133

 آسپرژیلوزیس الف 

 فوزاریوزیس ب 

 موکورمایکوزیس ج 

 سدوسپوریوزیس د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

 شود؟مشاهده می Hulle cellپاتولوژی، های هیستوی زیر در برشهای قارچدر کدام یک از بیماری 134

 آسپرژیلوزیس الف 

 هیستوپالسموزیس ب 

 موکورمایکوزیس ج 

 درماتوفیتوزیس د 

  منبع:
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 36صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 قارچ شناسی 

 بجز:باشد؛ کاربرد همه نواحی ژنی زیر در تعیین هویت مولکولی جنس فوزاریوم معمول می 135

 Translation elongation factor 1α (EF-1α) الف 

 Largest subunit of RNA polymerase (PRB1) ب 

 Second largest subunit of RNA polymerase (PRB2) ج 

 Internal transcribed spacer (ITS) د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 در کدام خانواده ویروسی قرار دارد؟ HKU-1ویروس  136

 آرنا الف 

 بوینا ب 

 کرونا ج 

 فیلو د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 شود؟می (Grape like)های انگور تغییر شکل سلول شبیه به دانههای زیر باعث عفونت با کدام یک از ویروس 137

 1هرپس الف 

 سرخک ب 

 پولیو ج 

 آدنو د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 باشد؟صحیح می HEVکدام عبارت در مورد  138

 مشترک بین انسان و حیوان است 3و  1ژنوتیپ  الف 

 مشترک بین انسان و حیوان است 4و  3ژنوتیپ  ب 

 مشترک بین انسان و حیوان است 4و  2ژنوتیپ  ج 

 مشترک بین انسان و حیوان است 2و  1ژنوتیپ  د 

  منبع:
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 37صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ویروس شناسی 

 شود؟می HIVمنجر به مقاومت به کدام داروی ضد  RTدر آنزیم  k103-Nجهش  139

 Efavirenz الف 

 Ritonavir ب 

 Saquinavir ج 

 Zalcitabin د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 ضروری است؟ HIV آنالیز کدام ژن   Saquinavirهای مرتبط با مقاومت دارویجهت تعیین جهش 140

 اینتگراز الف 

 پروتئاز ب 

 17P ج 

 Vif د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 ایجاد میگردد؟ (optimal response) پس از چه مدت پاسخ ایمنی مطلوب   HPVبه دنبال تجویز واکسن   141

 ماه 1 الف 

 ماه 3 ب 

 ماه 6 ج 

 سال 1 د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 ؟استفاده کرد HIVپروویروس توان برای تعیین بار یهای زیر ماز کدام یک از روش 142

 وسترن بالت الف 

 PCR ب 

 Particle Agglutination ج 

 ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم د 

  منبع:
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 38صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ویروس شناسی 

 کدام مارکر قابل شناسایی است؟ Bدر دوره پنجره هپاتیت  143

 HBe Ag الف 

 Anti HBe ب 

 Anti HBs ج 

 HBc IgM د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 های زیر قابل جدا شدن از نمونه ادراری است؟کدام یک از ویروس 144

 نوروویروس الف 

 روبال ب 

 Aت پاتیه ج 

 B کوکساکی  د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

145 
، تغییرات در میزان بار ویروس موجود درخون، بیشتر از چه مقدار حائز اهمیت  HIVاز نظر بالینی در روند درمان

 باشد؟می

 Log 1/0 الف 

 Log 01/0 ب 

 Log 5/0 ج 

 Log 05/0 د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 کدام مارکر منفی است؟  EBVدر بیماری مونونوکلئوز عفونی ناشی از  146

 VCA (IgG) الف 

 VCA (IgM) ب 

 EA (IgG) ج 

 1EBNA (IgG) د 

  منبع:
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 39صفحه  

 98تیر ماه  27مرکز سنجش  تکمیلی علوم آزمایشگاهیآزمون 

 

 دانشکده پزشکی
 ویروس شناسی 

147 Merkel cell carcinoma شود؟یهای زیر ایجاد مستوسط کدام یک از ویرو 

 HHV6 الف 

 HPV ب 

 پولیوما ج 

 HTLV-1 د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 های سلولی فیبروبالست است؟کدام یک از الین 148

 WI-38 الف 

 HeLa ب 

 Vero ج 

 2HEP د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 است؟  EBVهای زیر گیرنده کدام یک از مولکول 149

 CD155 الف 

 CD21 ب 

 CD46 ج 

 CD55 د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 شود؟می HIVهای زیر باعث القای فعالیت ضدویروسی میزبان علیه با کدام یک از ویروس HIVعفونت همزمان  150

 HDV الف 

 GBV-C ب 

 HBV ج 

 HCO-OC43 د 

  منبع:
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