
 98علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد آزمون 
 

 1صفحه  

 فیزیولوژی 

 ؟سرعت انتشار از غشاء سلول می باشد کمترینکدام ماده دارای  1

 اکسیژن  الف 

 کلسترول  ب 

 آب  ج 

 اوره د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 اسکلتی چیست؟تفاوت انقباض سلول عضالنی صاف با سلول عضالنی  2

 های عضالنی صافطوالنی بودن کسر زمان اتصال پل عرضی به اکتین در سلول الف 

 پایین بودن انرژی الزم برای انقباض در عضله اسکلتی ب 

 شروع سریع روند انقباض و شل شدن عضله صاف  ج 

 وابستگی شروع انقباض به یون کلسیم خارج سلولی در عضالت اسکلتی د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 ؟کدامیک در مورد مرحله انقباض ایزوولومیک در چرخه قلبی صحیح است 3

 بطنی -بسته بودن دریچه های دهلیزی فال 

 باز بودن دریچه های آئورتی و ریوی  ب 

 کاهش سریع فشار داخل بطنی  ج 

 افزایش حجم داخل بطنی  د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 فرآیند زیر مرتبط می باشد؟صدای دوم قلب با کدام  4

 باز شدن دریچه آئورتی الف 

 شل شدن ایزوولومیک ب 

 باز شدن دریچه میترال ج 

  پر شدن سریع بطنی د 

  منبع:
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 98علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد آزمون 
 

 2صفحه  

 فیزیولوژی 

 در شخص بالغ قسمت عمده اریتروپویتین توسط کدام یک از اندام های زیر تولید می شود؟ 5

 کبد الف 

 کلیه ب 

 استخوانمغز  ج 

 طحال د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

6 
با توجه به قانون پوآزو، هر گاه شعاع و طول رگی دو برابر افزایش یابد، جریان خون در آن رگ چه تغییری خواهد 

 ؟کرد

 نصف می شود. الف 

 دو برابر می شود. ب 

 تغییری نمی کند. ج 

 هشت برابر می شود. د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 ؟نمی شودافزایش حجم خون در دهلیزها موجب کدام یک از پاسخ های زیر  7

 افزایش تعداد ضربان قلب  الف 

  ADHکاهش ترشح هورمون  ب 

 افزایش مقاومت آرتریول های آوران در کلیه ها  ج 

 )پپتید ناتریورتیک دهلیزی( ANPکاهش ترشح هورمون  د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

زیر امکان ایجاد جریان گردابی در بخش پروگزیمال شریان های آئورت  شرایط رینولد، کدام یک از طبق فرمول عدد 8

 و ریوی را افزایش می دهد؟

 افزایش ضربان قلب الف 

 افزایش ویسکوزیته خون ب 

 کاهش بازگشت وریدی ج 

 کاهش قطر رگ د 

  منبع:
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 98علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد آزمون 
 

 3صفحه  

 فیزیولوژی 

 می شود؟ تنفسی کاهش حجم جاریو یک باعث افزایش فرکانستحریک کدام 9

 مرکز پنوموتاکسیک الف 

 مرکز آپنوستیک ب 

 گروه نورون های تنفسی پشتی ج 

 گروه نورون های تنفسی شکمی د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 ؟در کدام بیماری ریوی زیر، سطح تماس کل غشای تنفسی کاهش می یابد 10

 ریوی ادم الف 

 فیبروز ب 

 آسم ج 

 آمفیزم د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 درصد بازجذب را در قطعه ضخیم قوس هنله دارد؟ کمترینیک کدام 11

 سدیم الف 

 بیکربنات ب 

 کلر ج 

 پتاسیم د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 گلومرولی کدام مورد زیر اتفاق می افتد؟ -پس از فعال شدن فیدبک توبولی  12

 کاهش مقاومت شریانچه آوران الف 

 کاهش مقاومت شریانچه وابران  ب 

 های ماکوالدنسا آزاد شدن رنین از سلول ج 

  IIکاهش تولید آنژیوتانسین  د 

  منبع:
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 98علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد آزمون 
 

 4صفحه  

 فیزیولوژی 

 کدام عبارت زیر درباره مخچه درست است؟ 13

 اطالعات حسی اندام ها، به بخش جانبی مخچه ختم می شود. الف 

 ( در طرح ریزی حرکات ارادی نقش دارد.Dentateهسته دندانه دار مخچه ) ب 

 ( با قدیمی ترین بخش مخچه ارتباط دارد.Interposedهسته واسطه ای مخچه ) ج 

 بخش ورمیس مخچه با کمک قشر مغز در طرح ریزی حرکات ارادی نقش دارد.  د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 در مورد درد کدام مورد صحیح است؟ 14

 باعث تشدید درد می شود.  (PAG)تحریک ماده خاکستری دور قناتی  الف 

 نوروترانسمیتر گلوتامات فقط در درد سریع نقش دارد.  ب 

 مهارکننده درد سریع است.  Pماده  ج 

 تحریک رشته های قطور حسی باعث مهار درد می شوند. د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 روده باریک را مهار می کند؟کدام عامل هورمونی زیر حرکات  15

 انسولین  الف 

 موتیلین  ب 

 سکرتین ج 

 تونین وسر د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 ؟عمدتاً تحریک کدام مورد زیر، فعالیت غدد ترشحی دوسوم ابتدایی روده بزرگ را تنظیم می کند 16

 پاراسمپاتیک  الف 

 سمپاتیک  ب 

 اعصاب زبانی حلقی و واگ  ج 

 سیستم عصبی موضعی و هورمونی د 

  منبع:
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 98علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد آزمون 
 

 5صفحه  

 فیزیولوژی 

 ؟عمل هورمون پاراتیروئید چیست 17

 مهار استئولیز استئوسیتی الف 

 مهار استئولیز استئوکالستی ب 

 RANKLتحریک کردن استئوبالست جهت تولید  ج 

 OPG تحریک کردن استئوبالست جهت تولید د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 ؟است Cمکانیسم عمل کدامیک از هورمون های زیر از طریق فسفولیپاز  18

 سوماتواستاتین الف 

 گلوکاگن ب 

 FSH ج 

 اکسی توسین د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 کاهش نسبت انسولین به گلوکاگون موجب کدام یک از اثرات زیر می شود؟ 19

 کاهش میزان گلوکونئوژنز در کبد  الف 

 کاهش کلسترول پالسما و غلظت فسفولیپیدها  ب 

 کاهش اسیدهای آمینه پالسما و ذخایر پروتئینی  ج 

 لیپولیز و آزادسازی اسیدهای چرب آزاد د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 ؟کاهش تولید آلبومین موجب بروز کدام مورد زیر می شود 20

 هاافزایش فشار خالص تصفیه در مویرگ الف 

 هافشار انکوتیک در مویرگافزایش  ب 

 هاکاهش فشار هیدرواستاتیک مویرگ ج 

 کاهش جریان لنف د 

  منبع:
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 98علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد آزمون 
 

 6صفحه  

 فیزیولوژی 

 کدام سلول های چشم، به ترتیب مسئولیت انتقال رنگ و تغییرات لحظه ای در تصاویر بینایی را به عهده دارند؟ 21

 Wو  Yسلول های عقده ای  الف 

 Xسلول های آماکرین و عقده ای  ب 

 Yو  X سلول های عقده ای ج 

 Yسلول های استوانه ای و عقده ای  د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 ؟نمی کندکدام عامل زیر منحنی اشباع هموگلوبین از اکسیژن را به سمت راست جابجا  22

 افزایش غلظت دی اکسید کربن  الف 

 افزایش غلظت دی فسفوگلیسرات  ب 

 کاهش دما ج 

 pHکاهش  د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 می شود؟ GFRکدام یک از موارد زیر موجب کاهش  23

 کاهش فشار هیدروستاتیک کپسول بومن  الف 

 افزایش فشار هیدروستاتیک گلومرول  ب 

 کلوئیدی کپسول بومن  –افزایش فشار اسمزی  ج 

 کلوئیدی گلومرول –افزایش فشار اسمزی  د 

  منبع:
 

 فیزیولوژی 

 کدام گزینه در مورد قشر حرکتی مکمل صحیح است؟ 24

 ها می گردد.باعث انقباضات دو طرفه اندام الف 

 .نقش اصلی را در کنترل حرکات ظریف بدن دارد ب 

 در این قشر قرار دارند.  (Betz)های بتز سلول ج 

 برنامه ریزی اعمال حرکتی عمدتًا در این ناحیه صورت می گیرد.  د 

  منبع:
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 98علوم پایه پزشکی میان دوره خرداد آزمون 
 

 7صفحه  

 فیزیولوژی 

 ؟شودکم میدر کدام شرایط زیر فعالیت عضالت صاف بخش میانی ژوژنوم روده،  25

 رسیدن کیموس معده به این ناحیه و کشیده شدن آن  الف 

 افزایش ترشح نوراپی نفرین از رشته های سمپاتیکی ب 

 افزایش ترشح استیل کولین از رشته های پاراسمپاتیکی ج 

 افزایش غلظت گاسترین و کوله سیستوکینین خون د 

  منبع:

 

 فیزیولوژی 

 در صورت قطع ساقه هیپوفیز سطح پالسمایی کدامیک افزایش می یابد؟ 26

 (TSH)هورمون محرکه غده تیروئید  الف 

 (PRL)هورمون پروالکتین  ب 

  (GH)هورمون رشد  ج 

 (ACTH)هورمون محرکه غده فوق کلیه  د 

  منبع:

 

 آسیب شناسی 

قررار گرفتره اسرتر در  یتحت نمونه بردار صیتشخ یشده است و برا یدچار مشکل تنفس یگاریساله س 45 یقاآ 27

برا  کیمورفولوژ ینما نیشودر ا یم دهید یچیمطبق فاقد ات یپوشش سنگفرش یاز مخاط برونش و ینیزبیر یبررس

 کند؟ یمطابقت م ریز فیاز تعار کیکدام

 متاپالزی الف 

 دیسپالزی ب 

 نئوپالزی ج 

 هیپرپالزی د 

  منبع:
 

 آسیب شناسی 

ساله مبتال به دیابت تیپ دو جهت قرار گرفتن در طرح تحقیقاتی استفاده از درمان بلوکر اینتر لوکین یرک  55خانم  28

 مهمترین مکانیسم پیشنهادی برای احتمال اثربخش بودن این نوع روش درمانی کدام است؟ کاندید شده استر

 DNAتسریع در فرایند تخریب  الف 

 INFLAMMASOMEتداخل در نقش  ب 

 تسریع اپوپتوز سلولهای النگرهانس ج 

 افزایش کاسپاز د 

  منبع:
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 8صفحه  

 آسیب شناسی 

 دارد؟ ینقش اصل الیاندوتل یسلولها یرو بر تهایلکوس ROLLING ندیدر فرا ریز یاز مولکولها کیکدام 29

 اینتگرین در سطح سلولهای اندوتلیال  الف 

 در سطح سلولهای اندوتلیال  P SELECTIN ب 

 در سطح لکوسیتها  E-SELECTIN ج 

 در سطح لکوسیتها CD31 د 

  منبع:

 

 آسیب شناسی 

باعرث  یبافت نیو ادم ب یها با رسوب ماده همبند بروبالستیف ریهمراه با تکث دیجد یرگ ها دیتول میدر مراحل ترم 30

 باشد؟ یمطابق م ریاز موارد ز کیبا کدام فیتوص نیگرددر ا یبافت موقت م کی جادیا

 Keloid الف 

 Hypertrophic Scar ب 

 Organization ج 

 Granulation Tissue د 

  منبع:
 

 آسیب شناسی 

 که موتاسیون در یک ژن منفرد منجر به اثرات فنوتیپی متعدد شود، این پروسه چه نامیده می شود؟ در صورتی 31

 Genetic heterogenity الف 

 Codominance ب 

 Pleiotropism ج 

 Genetic homozygosity د 

  منبع:
 

 آسیب شناسی 

 دارید؟ در کدامیک از بافت های زیر انتظار مشاهده نکروز انعقادی را 32

 مغز پس از سکته الف 

 ریه پس از عفونت میکروبی ب 

 قلب پس از انسداد کرونر ج 

 غدد لنفاوی پس از عفونت مایکوباکتریایی د 

  منبع:
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 9صفحه  

 آسیب شناسی 

و در صرورت عردم  DNAتجمع کدامیک از موارد زیر در داخل سلول می تواند منجر بره تررمیم  DNAدر آسیب  33

 امکان ترمیم منجر به آپوپتوزسلول شود؟

 Peroxynitrite الف 

 P53 ب 

 Superoxide ج 

 Caspase د 

  منبع:

 

 آسیب شناسی 

بصرورت  در معاینه پتشی و اکیمروز .ماه پیش مراجعه کرده است 3ساله با زخم درناحیه قوزک پا از حدود  7کودک  34

دیده می شودر در مفصل زانوی راست بردون سرابقه ضرربه ترورم و درد دارد کره در  پراکنده در سطح پوست بدن

کدام یک از موارد ذیرل محتمرل  رراسیون مایع مفصلی خونی بوده استر درمعاینه دهان خون ریزی از لثه داردیآسپ

 است؟

 Rickets الف 

 Scurvy ب 

 Keshan disease ج 

 Pellagra د 

  منبع:
 

 آسیب شناسی 

کدامیک از مروارد زیرر کراربرد  (staging) یدرارزیابی وضعیت بالینی بیمار مبتال به سرطان در مرحله بندی بیمار 35

 دارد؟ کمتری

 اندازه تومور الف 

 گسترش به لنف نود ب 

 وجود متاستاز ج 

 تمایز سیتولوژیک سلولهای تومورال د 

  منبع:
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 10صفحه  

 آسیب شناسی 

کدامیک از تکنیک های شناسایی عوامل عفونی برای راهنمرایی مردیریت طبری و  ،ویرالدر تشخیص عفونت های  36

 ارزیابی بار ویروسی مناسب تر است؟

 امسرنگ آمیزی گی الف 

 تهیه الم مرطوب ب 

 کشت ج 

 واکنش زنجیره ای پلی مراز د 

  منبع:
 

 آسیب شناسی 

ی مراجعه کررده م(، آرتریت مفاصل زانو و آنRBCو  WBCساله با ماالرراش گونه، ادرار تلسکوپی )کست  35خانم  37

 استر کدام یک از انواع اتو آنتی بادی های زیر مثبت است؟

 DS DNA الف 

 Anti sm ب 

 SCL 70 ج 

 RNP د 

  منبع:

 

 آسیب شناسی 

 ( منجر به کدام یک از انواع آرتریت های عفونی می شود؟C7,C6,C5ن های کمپلمان )ئیکمبود پروت 38

 ییسالمونال الف 

 یگنوکوک ب 

 ییهموفیلوس آنفوالنزا ج 

 یاستاف اورئوس د 

  منبع:
 

 آسیب شناسی 

 :بجزتمام یافته های زیر در لخته های پس از مرگ مشاهده می شود،  39

 نمای چربی مرغ الف 

 وجود خطوط زان ب 

 قوام ژالتینی ج 

 عدم چسبندگی دیواره ی عروق زیری د 

  منبع:
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 11صفحه  

 آسیب شناسی 

کودکی نیم ساعت بعد از زنبور گزیدگی از تورم و قرمزی محل گزش شکایت می کندر کردام یرک از مروارد زیرر در  40

 ایجاد ادم ناحیه نقش داشته است؟

 آزاد شدن اینترلوکین یک  الف 

 اندوتلیال ونول ها انقباض سلول های ب 

 تخریب اندوتلیوم توسط نوتروفیل ها ج 

 افزایش رشد عروقی د 

  منبع:
 

 آسیب شناسی 

 دارد؟ یضد التهاب تیخاص ریز ییایمیش یاز واسطه ها کیکدام  41

 تامینیسه الف 

 لکوترین ب 

 لیپوکسین ج 

 پروستاگلندین د 

  منبع:
 

 بیوشیمی بالینی 

 استیل گاالکتوز آمین وجود دارد؟ -Nدر ساختمان کدامیک از موکوپلی ساکارید های ذیل  42

 هپارین الف 

 سولفات -4کندروایتین  ب 

 اسید هیالورونیک ج 

 کیتین د 

  منبع:
 

 بیوشیمی بالینی 

 و دِفسفریالسیون پروتئین ها اثر می کند؟ cAMPکدام هورمون از طریق کاهش غلظت  43

 گلوکاگن الف 

 اپی نفرین ب 

 انسولین ج 

 نوراپی نفرین د 

  منبع:
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 12صفحه  

 بیوشیمی بالینی 

 حاصل از اکسیداسیون گلوکز به صورت کدام ترکیب از میتوکندری وارد سیتوپالسم می شود؟ CoAاستیل  44

 اگزالواستات الف 

 سیترات  ب 

 استات ج 

 مالونات د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

 در اثر کمبود کدام آنزیم ایجاد می شود؟ II تیروزینمی نوع 45

 فوماریل استواستات هیدروکسیالز الف 

 تیروزین آمینوترانسفراز ب 

 هیدروکسی فنیل پیروات دی اکسیژناز ج 

 تیروزین هیدروکسیالز د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

 دارند؟کدام گروه از اسیدهای آمینه ذیل حلقه آروماتیک  46

 لیزین-تیروزین-فنیل آالنین الف 

 فنیل آالنین-تریپتوفان-تیروزین ب 

 فنیل آالنین-آسپاراژین-هیستیدین ج 

 گلوتامین-هیستیدین-پرولین د 

  منبع:
 

 بیوشیمی بالینی 

 ، کدام ویتامین زیر مورد نیاز است؟ Aاز استیل کوآنزیم  Aدر تشکیل مالونیل کوآنزیم  47

 تیامین الف 

 پیریدوکسین ب 

 بیوتین ج 

 فوالت د 

  منبع:
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 13صفحه  

 بیوشیمی بالینی 

 آمیتال کدام کمپلکس زنجیر انتقال الکترون را مهار می کند؟ 48

 I الف 

 II ب 

 III ج 

 IV د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

 ترانسفراز می باشد؟گلوکورونیل -UDPکدام بیماری ناشی از نقص در آنزیم بیلی روبین  49

 فون ژیرکه الف 

 تی ساکس ب 

 گاالکتوزمی ج 

 کریگلرنجار د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

 وجود دارد؟ RNAدر کدام  Capساختمان  50

 rRNA الف 

 tRNA ب 

 mRNA ج 

 siRNA د 

  منبع:
 

 بیوشیمی بالینی 

 ، کدام آنزیم باعث تغییر ساختار سوپرهلیکس می شود؟ DNAدر ساختمان  51

 توپوایزومراز الف 

 لیگاز ب 

 پریماز ج 

 هلیکاز د 

  منبع:
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 14صفحه  

 بیوشیمی بالینی 

می باشدر نسبت فرم یونیزه به دیونیزه این دارو در معده برا  pKa=3.5آسپیرین )استیل سالیسیلیک اسید( دارای  52

pH=1.5 چقدر است؟ 

  01/0 الف 

 1/0 ب 

 10 ج 

 100 د 

  منبع:
 

 بیوشیمی بالینی 

 است؟ 2FADHاکسیداسیون اسیدهای چرب همراه با تولید  -تولید کدامیک از محصوالت زیر در مسیر بتا 53

 ترانس انوئیل کوآ  الف 

 بتا هیدروکسی آسیل کوآ ب 

 بتا کتو آسیل کوآ ج 

 استیل کوآ د 

  منبع:
 

 بالینیبیوشیمی  

 کدام ترکیب زیر در ساختار سربروزیدها وجود دارد؟ 54

 کولین الف 

 سرامید ب 

 سیالیک اسید ج 

 اینوزیتول د 

  منبع:
 

 بیوشیمی بالینی 

 در حضور کدام یک از ترکیبات زیر ورود اسید چرب به داخل میتوکندری مهار می شود؟ 55

 استیل کوآ الف 

 استواستیل کوآ ب 

 مالونیل کوآ ج 

 انوئیل کوآ د 

  منبع:
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 15صفحه  

 بیوشیمی بالینی 

 باعث ایجاد بیماری نقرس می شود؟ اسید آمینه افزایش کاتابولیسم کدام 56

 آدنین الف 

 سیتوزین ب 

 تیمین ج 

 یوراسیل د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

 در حضور کدام نوع مهار کننده اتفاق می افتد؟ maxVبدون تغییر  mKافزایش  57

 (un-competitive) رقابتینا الف 

 (non-competitiveغیررقابتی ) ب 

 (competitiveرقابتی ) ج 

 (irreversible) برگشت ناپذیر د 

  منبع:

 

 بیوشیمی بالینی 

 پلیمراز میتوکندریایی است؟ RNAکدام ترکیب زیر مهار کننده آنزیم  58

 ریفامپیسین الف 

 آمانیتین-آلفا ب 

 تتراسایکلین ج 

 پنی سیلین د 

  منبع:
 

 فیزیک پزشکی 

 یوع ناهنجرارنرکدام  یدارا ماریقرار داشته باشد، ب هیشبک یدر جلو گماتیچشم آست کیاگر خطوط هر دو کانون  59

 است؟ گماتیآست

 نیب کیساده نزد الف 

 مخلوط ب 

 نیمرکب دورب ج 

 نیب کیمرکب نزد د 

  منبع:
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 16صفحه  

 فیزیک پزشکی 

 استر شتریبا رررررررررررررررررررر ب یگرما در بافتها دیتول ،یمواز یبافتها یبرا ،یخازن یاترمیدر د 60

 امپدانس زیاد الف 

 کم امپدانس ب 

 دی الکتریک کم ج 

 سطح بزرگتر د 

  منبع:

 

 فیزیک پزشکی 

در زیر داده شده استر امواج فراصوتی در انتقال از کدام محیط به  Dو Cو  Bو  Aماده  4امپدانس آکوستیکی  61

 محیط دیگر بیشترین بازتابش را دارد؟

 30 1 ×4/1=AZ          300  =BZ          103  ×6/1  =CZ           500  =DZ 

 Bبه  Aاز  الف 

  Cبه  Bاز  ب 

 Dبه  Bاز  ج 

 Cبه  Aاز  د 

  منبع:

 

 فیزیک پزشکی 

 کاهش داد؟ یصیتشخ یوگرافیرا در راد کسیا یپرتوها یتوان اثر پراکندگ یم ریاز موارد ز کیبا کدام  62

 استفاده از اثر پاشنه آند الف 

 زاویه دار کردن آند ب 

 کاهش ولتاژ تیوب ج 

 استفاده از گرید  د 

  منبع:
 

 فیزیک پزشکی 

 ریامکان پرذ ریز یاز تابش ها کیکدام ،ابدیآن کاهش  یپس از واپاش یویواکتیعنصر راد یکه عدد جرم یدر صورت 63

 است؟

 بتای مثبت الف 

 بتای منفی ب 

 آلفا ج 

 گاما  د 

  منبع:
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 17صفحه  

 فیزیک پزشکی 

 ساز است؟ ونی یاز پرتوها یناش یقطع ریغ ررسیدر زمره آثار د ریاز موارد ز کیکدام  64

 کاتاراکت الف 

 جهش های ژنتیکی ب 

 سندرم مراکز خون ساز ج 

 کاهش باروری د 

  منبع:

 

 روانشناسی بالینی 

 کدام رویکرد بر گرایش به شکوفا سازی تمام توانایی های موجود در انسان تأکید دارد؟ 65

 شناختی الف 

 رفتاری ب 

 انکاویرو ج 

 انسان گرایی د 

  منبع:

 

 روانشناسی بالینی 

نظریه پیاژه در کدام مرحله رشد شناختی، کودکان شروع به کشف رابطه برین اعمرال خرود و پیامردهای آن طبق  66

 کنند؟می

 حسی ـ حرکتی الف 

 پیش عملیاتی ب 

 عملیات عینی ج 

 عملیات انتزاعی د 

  منبع:

 

 روانشناسی بالینی 

سررم خیلری »و یرا « هم اتاقیم بود که بیدارم نکرردتقصیر »گوید: زمانی که دانشجویی برای توجیه تأخیر خود می 67

 از کدام مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟« شلوغ بود

 واپس رانی الف 

 جابجایی ب 

 فرافکنی ج 

 دلیل تراشی د 

  منبع:
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 18صفحه  

 روانشناسی بالینی 

ترسد؛ روپروش سرفید در می کودکی بعد از یک بار تجربه تزریق آمپول از هر فردی که روپوش سفید پوشیده باشد 68

 رر استرررراین مورد نوعی رر

 US الف 

 UR ب 

 CS ج 

 CR د 

  منبع:

 

 روانشناسی بالینی 

کندر بر اساس دیردگاه تواند به امور تحصیل فرزندانش برسد به شدت احساس گناه میای از اینکه نمیبیمار افسرده 69

 است؟ تر شدهروانکاوی، کدام ساختار در او فعال

 ایگو الف 

 سوپرایگو ب 

 اید ج 

 های دفاعیمکانیسم د 

  منبع:

 

 روانشناسی بالینی 

 مراحل حافظه به ترتیب عبارتند از: 70

 بازیابی تقطیع  رمزگردانی  الف 

 بازیابی اندوزیس  رمزگردانی  ب 

 تقطیع اندوزیس  رمزگردانی  ج 

 بازیابی اندوزیس  تقطیع  د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 جهت درمان اساسی ماالریای ناشی از پالسمودیوم ویواکس کدام گروه از داروهای زیر توصیه می شود؟ 71

 پریماکین-کلروکین الف 

 کینین-کلروکین ب 

 پریمتامین-آمودیاکین ج 

 پریمتامین-سولفادوکسین د 

  منبع:
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 19صفحه  

 انگل شناسی 

 از مادر به جنین در چه زمانی برای جنین خطرناک تر است؟ انتقال توکسوپالسما گوندی 72

 سه ماهه اول حاملگی الف 

 سه ماهه دوم حاملگی ب 

 سه ماهه سوم حاملگی ج 

 حین زایمان د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 :بجزمحل استقرار و تکثیر تک یاخته های زیر در روده باریک است  73

 ژیاردیا المبلیا  الف 

 سیکلوسپورا کایاتاننسیس ب 

 کریپتوسپوریدیوم هومینیس ج 

 باالنتیدیوم کلی د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 تب های دارای دوپیک، پان سیتوپنی و اسپلنومگالی از اختصاصات بالینی کدام بیماری انگلی زیر است؟ 74

 ماالریا الف 

 کاالآزار ب 

 توکسوپالسموزیس ج 

 آمبیازیس خارج روده ای  د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 :بجزدر چرخه زندگی سستود های زیر وجود میزبان واسط ضروری است  75

 هیمنولپیس نانا  الف 

 تنیا ساژیناتا ب 

 اکینوکوکوس گرانولوزوس ج 

 اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس د 

  منبع:
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 20صفحه  

 انگل شناسی 

 از عوارض کدام بیماری انگلی زیر است؟« کیسه صفرافیبروز کبدی و بزرگی » 76

 اکسیوریازیس الف 

 تریکیوریازیس ب 

 هتروفیازیس ج 

 فاسیولیازیس د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

( در بیمراران hyperinfectionکدام قابلیت کرم استرونژیلوئیدس استرکورالیس عامل اصلی عفونت های شردید ) 77

 ایمنی است؟مبتال به نقص سیستم 

 بکرزایی الف 

 سیکل آزادزی ب 

 خودآلودگی ج 

 اندازه کوچک د 

  منبع:

 

 انگل شناسی 

 کدام حیوانات زیر نقش مهمی در ابتال انسان به سندرم الرو مهاجر احشایی دارد؟ تماس با 78

 ماهی و خرچنگ  الف 

 سگ و گربه ب 

 گوسفند گاو و ج 

 کبوتر و قناری د 

  منبع:

 

 قارچ شناسی 

در آزمایش مستقیم از ضایعات سر پسر بچه ای هایف های داخل موئی مشاهده شده است، کردام گزینره در مرورد  79

 باشد؟بیماری و عامل آن صحیح می

 ترایکوفایتون شوئن الینی -اندوتریکس  الف 

 ترایکوفایتون ویوالسئوم -اندوتریکس  ب 

 ترایکوفایتون شوئن الینی -فاووس  ج 

 ترایکوفایتون تونسورنس -فاووس  د 

  منبع:
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 21صفحه  

 قارچ شناسی 

 مشکوک به ابتالء به کدام بیماری است؟ ،فردی دیابتی با التهاب بینی وچشم وگرفتاری مغزی 80

 کاندیدیازیس الف 

 درماتوفیتوزیس ب 

 رینوسپوریدیوزیس ج 

 موکورمیکوزیس رینوسربرال د 

  منبع:

 

 حشره شناسی 

 بجز:( به انسان منتقل می شود، Phlebotomine sandfliesکلیه بیماریهای زیر به وسیله پشه خاکی ها ) 81

 Visceral leishmaniasis الف 

 Cutaneous leishmaniasis ب 

 Lyme disease ج 

  s disease,Carrion د 

  منبع:

 

 حشره شناسی 

 بیماری های زیر بوسیله پشه آئدس به انسان منتقل می شود؟کدامیک از  82

 کاالزار الف 

 تب دانگ ب 

 طاعون ج 

 CCHF د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 ؟نداردکدامیک از ساختار های زیر در باکتری های گرم منفی وجود  83

 تئی کوئیک اسید الف 

 لیپوپلی ساکارید ب 

 فضای پری پالسمیک ج 

 آمینو پیملیک اسیددی  د 

  منبع:
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 22صفحه  

 باکتری شناسی 

 کدام باکتری باعث جداشدن الیه های پوست و سندرم پوسته ریزی شونده به ویژه در نوزادان می شود؟ 84

 نایسریاگنوره آ الف 

 استافیلوکوکوس اورئوس ب 

 کورینه باکتریوم دیفتریه ج 

 هموفیلوس آنفلوانزا د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 کدام یک از پاتوتیپ های باکتری اشریشیا کلی در ایجاد اسهال مزمن در بیماران با نقص ایمنی نقش دارد؟ 85

 ETEC الف 

 EHEC ب 

 EPEC ج 

 EAEC د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 الگوی رژیم درمانی رایج جهت درمان عفونت سل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ 86

 اسیدفوزیدیک - ریفامپین -توبرامایسین  الف 

 کوتری موکسازول - سفیکسیم - لینزولید ب 

 ریفامپین - اتامبوتول - ایزونیازید ج 

 سفتریاکسون - ایزونیازید - کالریترومایسین د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 کدام تست زیر برای غربالگری بیماری سیفیلیس مناسب است؟ 87

 FTA-abs الف 

 TPI ب 

 VDRL ج 

 MHA-TP د 

  منبع:
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 23صفحه  

 باکتری شناسی 

 کدامیک از آنتی بیوتیک های بتاالکتام زیر به بتاالکتاماز مقاوم است؟ 88

 آموکسی سیلین الف 

 سفتریاکسون ب 

 تیکارسیلین ج 

 اگزاسیلین د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

ن پراکسید و افزایش آزادسازی ژسبب تولید سوپر اکسید، هیدرو زایی سودوموناس آیروجینوزاکدام فاکتور بیماری 89

 شود؟می 8اینترلوکین 

 پیوسیانین الف 

 Aاگزوتوکسین   ب 

 االستاز ج 

 Sاگزو آنزیم  د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 :بجزدر پاتوژنز تمام باکتریهای ذیل نقش دارد، « کپسول» 90

 آنتروکوکوس فکالیس الف 

 ژیتیدیسنمن نیسریا ب 

 باسیلوس آنتراسیس ج 

 کلبسیال پنومونیه د 

  منبع:

 

 باکتری شناسی 

 کدام گزینه می باشد؟ (Weil disease)عامل بیماری ویل  91

 لپتوسپیرا الف 

 ریکتزیا ب 

 لژیونال ج 

 کالمیدیا د 

  منبع:
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 24صفحه  

 ویروس شناسی 

 متعلق به کدام خانواده ویروسی می باشد؟ SARSویروس  92

 کرونا ویریده الف 

 ویریده آدنو ب 

 ویریده پیکورنا ج 

 ویریده ارتومیکسو د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 وابسته به کدام عفونت ویروسی است؟ HAM/TSPسندرم  93

 HAV الف 

 HTLV-1 ب 

 HBV ج 

 HIV د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 همراه با کدام عفونت ویروسی است؟ D (HDV)ویروس هپاتیت  94

 HBV الف 

 HCV ب 

 HAV ج 

 HEV د 

  منبع:

 

 ویروس شناسی 

 می باشد؟ Bمحل مخفی شدن کدامیک از ویروس های زیر لنفوسیت  95

 Herpes Simplex Virus2 (HSV2) الف 

 Varicella Zoster Virus (VZV) ب 

 Epstien-Barr Virus (EBV) ج 

 Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) د 

  منبع:
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 25صفحه  

 تشریح 

 بجز: ،همه موارد ذیل در سطح قدامی استخوان پتروز قرار دارد 96

 ناودان عصب پتروز کوچک الف 

 ناودان عصب پتروز بزرگ ب 

 سوراخ گوش داخلی ج 

 برجستگی قوسی د 

  منبع:

 

 تشریح 

 بجز:تمام عناصر زیر در جدار تحتانی بطن سوم شرکت دارند،  97

 Lamina Terminalis الف 

 Tuber Cinereum ب 

 Mamillary Body ج 

 Infundibulum د 

  منبع:

 

 تشریح 

 دام هسته است؟ک قوسی داخلی یرشته ها در بصل النخاع مبدا 98

 Arcuate الف 

 Olivary ب 

 Accessory Cuneate ج 

 Gracilis د 

  منبع:

 

 تشریح 

 قرار دارد؟ Precuneusو  Cuneusکدام شیار در مرز بین شکنج های  99

 Calcarin الف 

 Parietoocipital ب 

 Collateral ج 

 Subparietal د 

  منبع:
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 26صفحه  

 تشریح 

 شود؟ یم دهیدر کجا شن دیسپاکی تر چهیدر یصدا 100

 کلیکالو یانیپنجم در خط م یا دنده نیب یفضا الف 

 پنجم در سمت چپ یا دنده نیب یفضا ب 

 دوم چپ یدنده ا نیب یفضا یداخل یانتها ج 

 دوم راست یدنده ا نیب یفضا یداخل یانتها د 

  منبع:

 

 تشریح 

 کدام رباط است؟ یداخل یانتها افیرباط الکونار حاصل گسترش ال 101

 رباط کوپر الف 

 نئالیرباط پکت ب 

 نالینگویرباط ا ج 

 رباط کولز د 

  منبع:

 

 تشریح 

 حس عمومی زبان توسط کدام اعصاب زیر تامین می شود؟ 102

 هیپوگلوسال و لینگوال الف 

 بوکال و هیپوگلوسال ب 

 لینگوال و گلوسوفارنژیال ج 

 کورداتمپانی و گلوسوفارنژیال د 

  منبع:

 

 تشریح 

 ای به کدام عضله زیر عصب می دهد؟عصب راجعه حنجره  103

 تیروهیوئید الف 

 کریکوتیروئید ب 

 کریکوآریتنوئید خلفی ج 

 استیلوفارنژیوس د 

  منبع:
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 27صفحه  

 تشریح 

 حفره پتریگوپاالتین از طریق سوراخ اسفنوپاالتین به کدام حفره راه می یابد؟ 104

 اوربیت الف 

 نازال ب 

 کرانیال میانی ج 

 اینفراتمپورال د 

  منبع:

 

 تشریح 

 شریان تخمدانی در ضخامت کدام گزینه زیر قرار دارد؟ 105

 رباط گرد الف 

 رباط پهن ب 

 رباط تخمدانی ج 

 رباط آویزان کننده د 

  منبع:

 

 تشریح 

 در برابر کدام مهره زیر از آئورت شکمی منشعب می شوند؟ (Renal Arteries)شریان های کلیوی  106

 T10 الف 

 L1 ب 

 L3 ج 

 L4 د 

  منبع:

 

 تشریح 

 شریان گاسترواپی پلوئیک راست شاخه کدام شریان زیر است؟ 107

 Splenic الف 

 Right gastric ب 

 Gastroduodenal ج 

 Superior mesenteric د 

  منبع:
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 28صفحه  

 تشریح 

 کدام یک از دسته موارد زیر از مجاورت خلفی پانکراس می باشد؟ 108

 کلیه چپ، آئورت، طحال الف 

 کلیه راست، آئورت، طحال ب 

 کلیه راست، ورید اجوف تحتانی، آئورت ج 

 کلیه چپ، آئورت، ورید اجوف تحتانی د 

  منبع:

 

 تشریح 

 تمپورومندیبوالر شرکت دارد؟عضله مایلوهایوئید در انجام کدام حرکت مفصل  109

 باالرفتن الف 

 پائین آمدن ب 

 جلو آمدن و پائین آمدن ج 

 جلو آمدن و باالرفتن د 

  منبع:

 

 تشریح 

 چسبد؟انتهای تحتانی فیلوم ترمینال در نخاع به کدام مهره می 110

 اولین مهره کمر الف 

 دومین مهره ساکرال ب 

 اولین مهره کوکسیکس ج 

 سومین مهره ساکرال د 

  منبع:

 

 تشریح 

 دام عصب است؟کبازو  lower Lateralمسئول حس سمت  111

 یالریآگز الف 

 الیراد ب 

 وتانئوسکولوکموس ج 

 طناب داخلی  د 

  منبع:
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 29صفحه  

 تشریح 

 بجز :تمام عناصر تشریحی زیر از محتویات طناب اسپرماتیک محسوب می شوند،  112

 پنیسعصب پشتی  الف 

 مجرای دفران ب 

 شریان تستیکوالر ج 

 شاخه ژنیتال عصب ژنیتوفمورال د 

  منبع:

 

 تشریح 

 در مورد سیستم تنفسی کدام مورد زیر صحیح است؟ 113

 است.  C7ابتدای نای در راستای مهره  الف 

 سانتی متر است.  25طول نای تقریباً  ب 

 اصلی چپ است.برونش اصلی راست قطورتر از برونش  ج 

 تعداد لوب های ریه راست کمتر از ریه چپ است.  د 

  منبع:
 

 تشریح 

 کدام مورد دیواره داخلی حفره ایسکیورکتال را تشکیل می دهد؟ 114

 کانال پودندال الف 

 عضله لواتورآنی ب 

 دیافراگم اوروژنیتال ج 

 عضله ابتوراتور داخلی د 

  منبع:

 

 تشریح 

 رکتال میانی شاخه کدام یک از شریان های زیر است؟شریان  115

 ساکرال میانی الف 

 پودندال داخلی ب 

 ایلیاک داخلی ج 

 مزانتریک تحتانی د 

  منبع:
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 30صفحه  

 تشریح 

 دام است؟ک در پا ن انگشت اول و دومیب یفضا یحس پوست 116

 یعمق فیبوالر الف 

 صافنوس ب 

 سورال ج 

 یسطح فیبوالر د 

  منبع:

 

 تشریح 

 بجز:همه عضالت زیر جزو عضالت ناحیه پشت محسوب می شوند  117

 مربع کمری الف 

 تراپزیوس  ب 

 پهن پشتی  ج 

 لواتور اسکاپوال  د 

  منبع:

 

 تشریح 

 استخوان اسکاپوال مبداء می گیرد؟ Infraglenoid Tubercleوتر کدام عضله از  118

 Biceps brachii الف 

 Brachialis ب 

 Coracobrachialis ج 

 Triceps brachii د 

  منبع:

 

 تشریح 

 بجز: زانو نقش دارند، Flexionتمام عضالت زیر در  119

 سارتوریوس الف 

 سولئوس ب 

 بای سپس فموریس ج 

 گاستروکنمیوس د 

  منبع:
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 31صفحه  

 تشریح 

 عصب زیر وجود دارد؟ در شکستگی گردن جراحی استخوان بازو احتمال آسیب کدام 120

 اولنار الف 

 رادیال ب 

 آگزیالری ج 

 موسکولوکوتانئوس د 

  منبع:

 

 تشریح 

 منشاء عصب اسپالنکنیک بزرگ کدام است؟ 121

 عصب واگ  الف 

 9T – 5Tسمپاتیک  ب 

 عصب فرنیک  ج 

 11T -10Tسمپاتیک  د 

  منبع:

 

 تشریح 

 فلکشن کامل پا را انجام دهد، کدام عصب آسیب دیده است؟ در بیماری که نمی تواند دورسی 122

 پرونئال عمقی الف 

 پرونئال سطحی ب 

 پالنتار خارجی ج 

 تی بیال د 

  منبع:

 

 تشریح 

 ندارد؟کدامیک از اعصاب زیر به سخت شامه عصب دهی  123

 تری ژمینال الف 

 شبکه گردن ب 

 صورتی ج 

 واگ د 

  منبع:
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 32صفحه  

 تغذیهعلوم  

 غذاهای موجود در یک گروه، بر اساس هرم غذایی، از چه نظر مشابه هستند؟ 124

 انرژی  الف 

 پروتئین ها و فیبرها  ب 

 ویتامین ها و مواد معدنی  ج 

 کربوهیدراتها و چربی  د 

  منبع:

 

 علوم تغذیه 

 کدامیک از عالئم زیر زودتر اتفاق می افتد؟ B6در مسمومیت با ویتامین  125

 از بین رفتن حس لمس دست الف 

 بی حسی انگشتان پا ب 

 رفتن عدم توانایی در راه ج 

 کم خونی د 

  منبع:

 

 علوم تغذیه 

بارداری چه مقردار ماهه اول، دوم و سوم  3میزان کالری مورد نیاز روزانه در زنان باردار نسبت به زنان غیرباردار در  126

 اضافه تر است؟

 کیلوکالری 450و در سه ماه سوم  340، در سه ماه دوم 250در سه ماهه اول  الف 

 کیلوکالری 250و در سه ماه سوم  340، در سه ماه دوم 450در سه ماهه اول  ب 

 کیلوکالری 450و در سه ماه سوم  340در سه ماهه اول صفر، در سه ماه دوم  ج 

 کیلوکالری 600و در سه ماه سوم  450سه ماهه اول صفر، در سه ماه دوم در  د 

  منبع:

 

 علوم تغذیه 

کیلوکالری روزانره، در صرورتیکه نیمری از انررژی دریرافتی از  2000کیلوگرم با مصرف  60ساله ای با وزن  24خانم  127

 کربوهیدرات باشد، مقدار نیاز بر اساس گرم چقدر می باشد؟

 200 الف 

 250 ب 

 300 ج 

 350 د 

  منبع:
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 33صفحه  

 علوم تغذیه 

 باشد؟می( Limiting amino acid) کدامیک از اسیدهای آمینه زیر در غالت به عنوان اسید آمینه محدودکننده 128

 متیونین الف 

 لیزین ب 

 تریپتوفان ج 

 اسید آسپارتیک د 

  منبع:

 

 علوم تغذیه 

در کدام روغن زیر بیشتر است؟( MUFAاشباع با یک پیوند دوگانه )مقدار اسید های چرب غیر  129

 کانوال الف 

 گردو ب 

 سویا ج 

 ذرت د 

  منبع:

 

 جنین شناسی 

 کدامیک از مراحل رشد جنین دوره ارگانوژنز نامیده می شود؟ 130

 هفته اول تا سوم الف 

 هفته سوم تا هشتم ب 

 ماه سوم تا هفتم ج 

 تا تولد ماه هفتم د 

  منبع:

 

 جنین شناسی 

 مصرف الکل در دوران بارداری منجر به بروز کدام نقص مادرزادی جنین می شود؟ 131

 آملیا الف 

 آترزی روده ب 

 مروملیا ج 

 عقب ماندگی ذهنی د 

  منبع:
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 34صفحه  

 جنین شناسی 

 کدام قوس آئورتی در تشکیل شریان کاروتید داخلی شرکت می کند؟ 132

 اول  الف 

 دوم ب 

 سوم ج 

 چهارم  د 

  منبع:

 

 جنین شناسی 

 کدام یک از برجستگی های صورت در تشکیل فیلتروم لب باال دخالت دارد؟ 133

 بینی داخلی الف 

 ماگزیالری ب 

 بینی خارجی ج 

 پیشانی بینی د 

  منبع:
 

 جنین شناسی 

 طوالنی ترین مرحله تکوین ریه کدام است؟ 134

 Pseudoglandular الف 

 Canalicular ب 

 Terminal sac ج 

 Alveolar د 

  منبع:

 

 جنین شناسی 

 عدسی چشم از کدام ساختار جنینی منشاء می گیرد؟ 135

 اکتودرم سطحی الف 

 لوله عصبی ب 

 ستیغ عصبی ج 

 دیانسفال د 

  منبع:
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 35صفحه  

 بافت شناسی 

 نوع اتصال بین سلولی نقش دارد؟پروتئین کانکسین در تشکیل کدام  136

 دسموزوم الف 

 کمربندی ب 

 دار راخسو ج 

 محکم د 

  منبع:

 

 بافت شناسی 

 ؟کانال های مخصوص عبور آب از غشاء سلول، کدام است 137

 گولگین الف 

 آکواپورین ب 

 کادهرین ج 

 اینتگرین د 

  منبع:

 

 بافت شناسی 

 داربست اعضای خونساز را ایجاد می کند؟کدام نوع رشته کالژن  138

 I الف 

 II ب 

 III ج 

 IV د 

  منبع:

 

 بافت شناسی 

 ندارد؟لبول تیموس حضور  کدام یک از اجزای زیر در قشر 139

 جسمک هاسال الف 

 لنفوسیت ب 

 ماکروفاژ ج 

 سلول اپیتلیورتیکولر د 

  منبع:
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 36صفحه  

 بافت شناسی 

 کدام یک از غدد زیر حضور دارد؟ سلول مرکز آسینی در 140

 بزاقی الف 

 پستان ب 

 پانکراس ج 

 عرق د 

  منبع:

 

 بافت شناسی 

 در برونشیول تنفسی کدام سلول مسئول ترشح سورفاکتانت می باشد؟ 141

 Iنوموسیت نوع  الف 

 کالرا ب 

 جامی ج 

 دانه دار کوچک د 

  منبع:

 

 بافت شناسی 

 است؟ (Brush border)سطح راسی کدام سلول کلیوی دارای حاشیه مسواکی  142

 لوله جمع کننده الف 

 قوس هنله ب 

 لوله نزدیک ج 

 لوله دور د 

  منبع:

 

 بافت شناسی 

 اپیتلیوم لوله رحم از چه نوعی است؟ 143

 مطبق کاذب مژه دار الف 

 استوانه ای ساده مژه دار ب 

 مکعبی ساده  ج 

 مطبق سنگفرشی غیر شاخی د 

  منبع:
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 37صفحه  

 بافت شناسی 

 سلول گلیال شبکیه چه نامیده می شود؟ 144

 مولر الف 

 افقی ب 

 گانگلیونی ج 

 آماکرین د 

  منبع:

 

 بافت شناسی 

 را ترشح می کند؟ (CSF)نخاعی  -کدام سلول بافت عصبی مایع مغزی 145

 میکروگلی الف 

 اپاندیم ب 

 اولیگودندروسیت ج 

 آستروسیت د 

  منبع:

 

 بهداشت عمومی 

کدام عامل اثر مستقیم بر احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی مناسب توسرط  ،در مدل الگوی باورهای بهداشتی 146

 فرد دارد؟

 برداشت فرد از میزان خطر بیماری الف 

 محرک ها ب 

 برداشت فرد از میزان شدت بیماری ج 

 برداشت فرد از میزان آسیب پذیری د 

  منبع:

 

 بهداشت عمومی 

 کدام مورد زیر بیانگر یک تعریف عملی و عینی از سالمتی است؟ 147

 ، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماریرفاه کامل جسمی الف 

 فقدان بیماری و داشتن تعادل روحی و روانی ب 

 + انحراف معیار سالم محسوب می شود2و  -2در الگوی آماری تمام مقادیر بین  ج 

 سالمتی وضعیت خوب جسمانی و روحی و بخصوص عاری بودن از بیماری جسمی است د 

  منبع:
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 38صفحه  

 بهداشت عمومی 

 :بجز استر مادربرای  شیردهی )تغذیه انحصاری شیر خوار با شیر مادر( یایمزاتمام موارد زیر از  148

 .در برابر استئوپروز دارد یاثر حفاظت الف 

 می شود. مادر یم خونکاز  یریجلوگباعث  ب 

 .شود یاهش بروز سرطان پستان در مادر مکباعث   ج 

 افتد. یمتر اتفاق مکبعد از زایمان زودرس  یها یحاملگ د 

  منبع:

 

 بهداشت عمومی 

 از بارداری ترکیبی تری فازیک در مقایسه با قرص های مونوفازیک کدام مورد می باشد؟ پیشگیریت قرص های یمز 149

 کاهش میزان پروژسترون دریافتی الف 

 میزان شکست پایین تر ب 

 رخداد کمتر لکه بینی ج 

 جذب بهتر و کارایی باالتر د 

  منبع:

 

 بهداشت عمومی 

( در Prochaskaکلینیک تغذیه مراجعه نماید مطابق با الگوی مراحل تغییرر )اگر یک فرد چاق برای کاهش وزن به  150

 کدام مرحله قرار دارد؟

 قصد الف 

 تدارک ب 

 عمل ج 

 حفظ د 

  منبع:

 

 بهداشت عمومی 

 باشد؟ یماهه م 5تا  4 در شیرخوار اجتماعی- شخصی تکاملر نشانه سالم بودن یمورد ز کدام 151

 د.زنیند و لبخند مکیمبه مادر نگاه  الف 

 .بردیلذت م کباش میاز قا ب 

 .است کوکها مشبهینسبت به غر ج 

 .شناسدیمادرش را م د 

  منبع:
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 39صفحه  

 بهداشت عمومی 

در هرم سطوح مراقبت های بهداشتی فراوانی و پیچیدگی مشکالت مربوط به سالمتی از سطوح پایین به راس هررم  152

 چه تغییری می کند؟

 فراوانی مشکالت بیشتر، پیچیدگی کمتر الف 

 فراوانی مشکالت کمتر، پیچیدگی بیشتر ب 

 فراوانی و پیچیدگی مشکالت هر دو کمتر ج 

 فراوانی و پیچیدگی مشکالت هر دو بیشتر د 

  منبع:

 

 بهداشت عمومی 

 ؟کدام شاخص نشانگر امید زندگی بدون ناتوانی است 153

 بار بیماری الف 

 های از دست رفتهسال  ب 

 امید زندگی جاری ج 

 سالیوان د 

  منبع:
 

 بهداشت عمومی 

 مطالعات نشان داده اند که شیر مادر حاوی فاکتورهای رشد است، کدام گزینه در مورد این فاکتور صحیح است؟ 154

 از رشد باکتری ها در روده شیرخوار جلوگیری می کند. الف 

 فاکتور مهم در جذب آهن شیر مادر است.به آهن متصل شده و  ب 

 .در کاهش خطر ابتال به بیماری های متابولیکی و قلبی در بزرگسالی نقش دارد ج 

 موجب تکامل مخاط روده شیرخوار می شود و در آغوز بیشترین غلظت را دارد. د 

  منبع:

 

 بهداشت عمومی 

 برای جلوگیری از بارداری چه فاصله ای لحاظ می شود؟بین مصرف دو بسته قرص پروژسترونی مینی پیل  155

 یک هفته الف 

 پنج روز ب 

 به فاصله یک دوره خونریزی ج 

 هیچ فاصله ای د 

  منبع:
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 بهداشت عمومی 

آگاه سازی و ظرفیت سازی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و تنظیم خانواده از وظایف کدام سازمان برین المللری  156

 باشد؟می 

 صندوق جمعیت ملل متحد الف 

 صندوق کودکان ملل متحد ب 

 سازمان جهانی بهداشت ج 

 برنامه عمران ملل متحد د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

 در را ریرز مروارد از کیر کردام انتظار باشند، جهش حذفی داشته یتاالسم آلفا با مرتبط الل چهار هر کهیصورت در 157

 م؟یدار نیجن

 ندارد یاثر ینیجن زمان در الف 

 شود یم HbH موجب تولد از بعد در ب 

 سیفتال دروپسیه ج 

 داد خواهد بروز را خود تولد از بعد د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

می باشد، مرتبط با جابجایی در کدام کرومروزوم هرا مری BCR/ABLکروموزوم فیالدلفیا که حاصل الحاق ژنهای  158

 باشد؟

 22و  9 الف 

 14و  8 ب 

 22و  2 ج 

 11و  8 د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

                         دهنده کدامیک از موارد زیر است؟نماد مقابل نشان 159

 دو فرزند دختر با والد نامشخص الف 

 دوقلوی دختر یک تخمکی ب 

 دوقلوی دختر دو تخمکی ج 

 بچه های حاصل تخمک اهدایی د 

  منبع:
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 ژنتیک 

 جهت تشخیص چه نوع جهش هایی می توان استفاده نمود؟ MLPAاز تکنیک  160

 جهش نقطه ای  الف 

 جهش دگر معنی ب 

 جهش حذفی و دوتایی ج 

 جهش بی معنی د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

برآورد شده استر کدامیک از گزینه های ذیرل  %85در یک جمعیت  "الف"( بیماری Heritabilityوراثت پذیری ) 161

 ؟در خصوص این بیماری صحیح است

 بیماری به احتمال زیاد الگوی توارث غالب دارد. الف 

 تنها یک ژن در بروز بیماری دخیل می باشد. ب 

 محیط در بروز این بیماری هیچگونه نقشی ندارد. ج 

 بیماری بیشتر است.نقش ژنهای متعدد نسبت به محیط در بروز  د 

  منبع:

 

 ژنتیک 

نوزادی با هیپوتونی، شیارهای پلکی رو به باال، چین های اپی کانتیک، خط منفرد کف دست و نقص دیواره دهلیرزی  162

 ؟متولد شده استر به نظر شما کدامیک از آزمایشات ژنتیک ذیل بیشترین کمک را به تأیید تشخیص خواهد کرد

 کروموزومی )کاریوتیپ(آنالیز  الف 

 PCRآنالیز اندازه فراورده های  ب 

  ARMS-PCR ج 

 (Sanger Sequencingردیف یابی سنگر ) د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 ؛بجزها می شوند، های فاز حاد از هپاتوسیتهای التهابی زیر موجب افزایش تولید پروتئینینهمه سایتوکا 163

 IL-1 الف 

 IL-5 ب 
 IL-6 ج 
 TNF- د 

  منبع:
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 ایمنی شناسی 

 های ایمنی اختصاصی اهمیت بیشتری دارد؟های ایمنی ذاتی در فعال کردن سلولکدام یک از سلول 164

 های دندریتیکسلول الف 

 ماکروفاژها ب 

 هاست سلام ج 

 هانوتروفیل د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 ؟ندارددخالتی در انجام آن  FCبوده و قسمت  Fabکدام یک از اعمال اجرایی آنتی بادی، وابسته به قسمت  165

 تسهیل بیگانه خواری الف 

 کسیسیته وابسته به آنتی بادی با واسطه سلولتوسایتو ب 

 فعال کردن کمپلمان ج 

 نوترالیزاسیون د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 موارد زیر به عنوان مهمترین شرط ایمنی زایی آنتی ژن، مقدم بر سایر موارد است؟کدام یک از  166

 پیچیدگی ساختاری الف 

 اندازه ب 

 بیگانگی ج 

 ماهیت آنتی ژن د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 ؛بجزها صحیح است، همه موارد زیر در خصوص ایمونوگلوبولین 167

 مهمترین ایمونوگلوبولین سرمی است. IgM الف 

 بیشترین ایمونوگلوبولین تولید شده در بدن است. IgA ب 

 ها می باشد.دارای طوالنی ترین نیمه عمر بین ایمونوگلوبولین IgG ج 

 ها متصل می شود.ست سلابه سطح م FCآزاد از طریق  IgE د 

  منبع:
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 ایمنی شناسی 

 ؛بجزهای زیر بررسی می شود، پیوند، سازگاری یا انطباق همه مولکولبرای جلوگیری از رد  168

 HLA-A الف 

 HLA-B ب 

 HLA-DP ج 
 HLA-DR د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 های خود ایمن زیر نقش اصلی را در پاتوژنز بیماری ایفا می کند؟آنتی بادی اختصاصی عضو، در کدام یک از بیماری 169

 روماتوئیدآرتریت  الف 

 لوپوس اریتماتوز سیستمیک ب 

 مالتیپل اسکلروزیس ج 

 میاستنی گراویس د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 ؟موجب بروز کدام بیماری نقص ایمنی می شود (BTK)نقص در ژن بروتون تیروزین کیناز  170

 آگاما گلوبولینمی وابسته به جنس الف 

 سندرم دی جرج  ب 

 سندرم ویسکوت آلدریچ  ج 

 بیماری گرانولوماتوز مزمن  د 

  منبع:

 

 ایمنی شناسی 

 کاربرد دارد؟ از موارد زیر جهت درمان کدام یک (desensitization) روش حساسیت زدایی 171

 Iازدیاد حساسیت تیپ  الف 

 IIازدیاد حساسیت تیپ  ب 

 IIIازدیاد حساسیت تیپ  ج 

 IVازدیاد حساسیت تیپ  د 

  منبع:
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 1 زبان انگلیسی 

172 It is better to limit children’s …………….. of sugar-rich drinks and high-calorie snacks to 

control obesity in the early ages. 

  input الف 

 output ب 

  intake ج 

 outcome د 

  منبع:

 

 1 زبان انگلیسی 

173 The procedure defined for pre-operative assessment places the .................of accuracy on 

the person taking the history. 

  prevention الف 

 blockage ب 

  burden ج 

  deletion د 

  منبع:
 

 1 زبان انگلیسی 

174 Active immunization is the administration of antigens to ............ a protective immune 

response in the host. 

  induce الف 

  deduce  ب 

  reduce ج 

  Conduce د 

  منبع:

 

 1 زبان انگلیسی 

175 An appropriate medication administration will ……. the patient’s conditions. 

  aggrevate الف 

  alleviate ب 

 deteriorate ج 

  fluctuate د 

  منبع:
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 1 زبان انگلیسی 

176 A patient with ...............suffers from loss of speech communication. 

  alexia الف 

  ataxia ب 

  aphasia ج 

  amnesia د 

  منبع:

 

 1 زبان انگلیسی 

177 The condition known as “exophthalmos” refers to the ................. 

 protrusion of eyes الف 

 surgical removal of eyes ب 

  protrusion of thalamus ج 

 surgical removal of thalamus د 

  منبع:

 

 1 زبان انگلیسی 

178 The term “euphoria” can be best defined as ....................... 

 Feeling of well-being الف 

 normal fertilization ب 

  Normal respiration ج 

  Feeling of dizziness د 

  منبع:

 

 1 زبان انگلیسی 

179 Which of the following terms refers to “scanty menstrual flow”? 

 Dysmenorrheal الف 

 Oligomenorrhea ب 

 amenorrhea ج 

 hypomenorrhea د 

  منبع:
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 2 زبان انگلیسی 

 A growing number of Americans are using herbal products for preventive and 

therapeutic purposes. The manufacturers of these products are not required to submit 

proof of safety and efficacy to the U.S Food and Drug Administration before marketing. 

For this reason, the adverse effects and drug interactions associated with herbal remedies 

are largely unknown. Ginkgo Biloba extract, advertised as improving cognitive 

functioning, has been reported to cause spontaneous bleeding, and it may interact with 

anticoagulants and anti-platelet agents. St. John's wort (fermented barely liquid), 

promoted as a treatment for depression, may have monoamine oxidize- inhibiting effects 

or may cause increased levels of serotonin, dopamine and nor-epinephrine. Although St. 

John's wort probably does not interact with foods that contain tyramine, it should not be 

used with prescription antidepressants. Ephedrine-containing herbal products have been 

associated with adverse cardiovascular events, seizures and even death. 

180 The utilization of herbal medicine in America is--------------. 

 limited to the past الف 

 on the rise ب 

 alarming ج 

 illegal د 

  منبع:

 

 2 زبان انگلیسی 

181 The safety regulations for herbal medicine are ----------- those of chemical medicines. 

 identical to الف 

 less complicated than ب 

 rooted in ج 

 largely implemented by د 

  منبع:

 

 2 زبان انگلیسی 

182 Herbal medicine -------------- adverse effects. 

  remains undetected for possible الف 

 presents a detailed account for possible ب 

 has greater concern for detecting ج 

  is largely similar to chemical medicine in د 

  منبع:
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 2 زبان انگلیسی 

183 Out-of-control bleeding is associated with -----------. 

 St. John's  wort الف 

 Ginko Biloba extract ب 

 manufacturers' products ج 

 Epherdrine-containing herbal products د 

  منبع:
 

 2 زبان انگلیسی 

184 Prescription anti-depressants------- the promoted version of St. John's wort. 

 should not be separated from الف 

 are derived from ب 

 have applications similar to ج 

 should not be taken with د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

 قرآن کریم با چه اصطالحی به مرحله قبل از دمیده شدن روح در بدن انسان، اشاره دارد؟ 185

 حیات الف 

 تسویه ب 

 تعادل ج 

 نفخه د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

 تمایز حکمت نظری و حکمت عملی در چیست؟ 186

 متعلق شناخت الف 

 قوه شناخت ب 

 نوع دیدگاه انسانی  ج 

 متعلق شناخت و قوه شناخت  د 

  منبع:
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 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

بر چه چیزی داللرت مری "پدرم بیفکنید تا بینا شودپیراهن مرا ببرید و بر دیدگان "این سخن حضرت یوسف )ع(  187

 کند؟

 تکریم پیامبر خدا الف 

 تعظیم شعایر الهی ب 

 بزرگداشت اولیاء الهی ج 

 تایید تبرک جستن به آثار اولیا الهی د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

 زیرا: ؟درست نیستعقیده کسانی که صفات خدا را ازلی و قدیم، ولی زائد بر ذات می دانند، چرا  188

 این نظریه از تشبیه صفات خدا به انسان سرچشمه گرفته است الف 

 صفات خداوند در مفهوم با هم مغایرت دارند ب 

 صفات خداوند در وجود خارجی، وحدت دارند ج 

 خارجی، در مفهوم هم متفاوت هستنددر عین اختالف در وجود  د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

 نبوده است؟کدام گرینه از نتایج انقالب مشروطه  189

 تشکیل دولت قدرتمند مرکزی الف 

 کاهش نقش شاه در فرایندهای کالن سیاست گذاری ب 

 افزایش نقش دین در فرایند های کالن سیاست گذاری ج 

 جایگزینی نهادهای سیاسی مدنی به جای شخص شاه د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

کردام یرک از علرل چهارگانره  دی قم، بیانگر تحقرق19انقالب پس از قیام  یهای مختلف مردم به صحنهورود گروه 190

 ها بوده است؟انقالب

 نقش آفرینی رهبری و نهاد های بسیج گر الف 

 پذیرش و گسترش ایدئولوژی اسالمی  ب 

 گسترش روحیه انقالبی  ج 

 نارضایتی عمیق از شرایط حاکم  د 

  منبع:
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 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

 ؟نمی باشدکدام یک از موارد زیر، از عوامل شکل گیری انقالب ها  191

 نارضایتی عمیق از وضع موجود  الف 

 های جایگزین ظهور و گسترش ایدئولوژی ب 

 رهبری و نهاد های بسیج گر ج 

 عدم وجود هرگونه عنصر خشونت د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

 انقالب اسالمی تاثیر غیر مستقیم بر جنبش های اسالمی آن داشته است؟ در کدام یک از کشورهای اسالمی 192

 مصر الف 

 سوریه ب 

 بحرین ج 

 عربستان د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

آمیز، قانونی و از سوی حاکمان در یک نظام رخ بدهد، چه نوع تغییر اجتمراعی در آن صرورت اگر تغییرات مسالمت 193

 گرفته است؟

 انقالب الف 

 کودتا ب 

 اصالح ج 

 شورش د 

  منبع:

 

 انقالب اسالمی و اندیشه اسالمی 

 از ادوار انقالب اسالمی، سیاست تعدیل و توسعه تجارت به اجرا در آمد؟در کدام یک  194

 62-68تثبیت نظام  الف 

 57-62انتقال قدرت  ب 

 76-84توسعه سیاسی  ج 

 68-76بازسازی اقتصادی  د 

  منبع:
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 اپیدمیولوژی 

 یریرهمره گ کیر جادیا یعامل احتمال نییتع یروش برا نیدتریتواند مف یم ریز یها نهیاز گز کیاستفاده از کدام 195

 باشد؟

 منحنی همه گیری الف 

 جدول متقاطع ب 

 نقشه نقطه ای ج 

 هیستوگرام دوره کمون د 

  منبع:

 

 اپیدمیولوژی 

 شروع توالی اپیدمیولوژی برای پیشگیری موثر از بیماریها کدام گام است؟ 196

 تولید اطالعات الف 

 مشاهده ب 

 داده هاجمع آوری  ج 

 تدوین فرضیه د 

  منبع:

 

 اپیدمیولوژی 

 :بجزاست  "احتمال آماری"اندازه های اپیدمیولوژیک زیر  ماهیت همه 197

 /Incidence rateز میزان برو الف 

 /Attack rateه میزان حمل ب 

 /Prevalenceع شیو ج 

 /Case fatality rate میزان کشندگی د 

  منبع:

 

 اپیدمیولوژی 

 طراحی کدام مطالعه برای آزمون فرضیه زیر قوی ترین است؟ 198

 فرضیه: افزایش مقدار کلسترول خون خطر ابتال به بیماری قلبی را افزایش می دهدر

 اکولوژیک الف 

 مقطعی تحلیلی ب 

 همگروهی  ج 

 شاهدی-مورد د 

  منبع:
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 اپیدمیولوژی 

 بالینی کاربرد بیشتری دارد؟ کدام شاخص غربالگری زیر در قضاوت های 199

 حساسیت الف 

 ویژگی ب 

 ارزش اخباری مثبت ج 

 ارزش اخباری منفی د 

  منبع:

 

 اپیدمیولوژی 

مورد سل جدید فعال در ایرن  26نفر استر طی سه ماهه نخست سال قبل،  "چهارصد هزار"جمعیت یک شهرستان  200

مجاور حاکی از عدم وجود نوسانات فصلی در وقروع مروارد باشرد، شهرستان ثبت شدر اگر مشاهدات شهرستانهای 

 بروز سل طی سال قبل چند درصد هزار بوده است؟

 100 الف 

 52 ب 

 45 ج 

 26 د 

  منبع:
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