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، کدام اقدام بایـد ابتـدا »نه گفتن«مهارت هاي در اجراي برنامه کاهش مصرف دخانیات در مدارس از طریق آموزش -1
 انجام شود؟

 آموزش افراد مجري الف)
 ریزي و اجرااستخدام افراد براي برنامه ب)
 کردن محتوا، زمان و منابعمشخص  ج)
 انتخاب مکانی براي اجرا د)

) DM) و بـدون سـابقه دیابـت (CHDبدون سابقه بیماري عـروق کرونـر ( LDL-C=170mg/dlساله با  47آقایی  -2
 ؟می شود درمان توصیهنوع باشد. کدام می CHD=%6مراجعه کرده است، خطر ده ساله 

 LDL درصد 30 حداکثر کاهش هدف با روز در گرممیلی 25 پاراواستاتین الف)
 LDL-C %50-30 کاهش هدف با روز در گرممیلی 20 پاراواستاتین ب)
 C-LLD %50-30 کاهش هدف با روز در گرممیلی 5 روزواستاتین ج)
 LDL درصد 30 حداکثر کاهش هدف با روز در گرممیلی 5 روزواستاتین د)

 گذاري است؟جامعه، کدامیک در سطح سیاستزیر در کنترل چاقی در هاي از برنامه -3
 اجراي برنامه ورزش صبحگاهی در ادارات دولتی در شهرستان الف)
 تشکیل کمیته افزایش فعالیت بدنی در مدارس و ادارات شهرستان ب)
 درست کردن پیاده راه در پارك بزرگ شهر ج)
 به درج کالري غذاها در منو هاالزام رستوران د)

 ) کدام است؟Apgar score) نمره آپگار (scaleمقیاس ( -4
 Nominal د) Ordinal ج) Ratio ب) Interval الف)

ریزي افزایش فعالیت بدنی دانش آمـوزان مـدارس، فراوانـی و دالیـل ) براي برنامهlogic Modelدر یک مدل منطقی ( -5
 ریزي است؟منطقی برنامههاي اجزاي مدلتوجه به این مسئله شرح داده شده است. این توصیف مربوط به کدامیک از 

 خروجی د) ورودي ج) موقعیت ب) پیش فرض الف)

 است؟تر آموزان مناسبي کاهش بارداري ناخواسته در دانشکدامیک از اهداف زیر براي طراحی یک مداخله اجتماعی برا -6
 آنان نگرش مثبت به باقی ماندن در مدرسه پیدا کنند.فوق برنامه، اکثر هاي پس از شرکت تعدادي از دانش آموزان در کالس الف)
 افزایش عالقه در دختران در خطر براي ماندگاري در مدرسه با اجراي برنامه سخنرانی توسط فارغ التحصیالن موفق ب)
ا پایان منطقه الف تهاي انجام دو مورد بازدید در موسسات آموزشی معتبر دانشگاهی براي دختران در خطر در دبیرستان ج)

 1400سال
درصـد از والـدین دانـش  90کارگاه یک روزه در مورد افزایش مهارت در مدیریت تمایالت جنسی در حداقل  2برگزاري  د)

 1400آموزان منطقه الف تا پایان آذر 

 لیتردر دسـی گـرممیلی 225و  240، 245در توزیع اندازه کلسترول مردان دیابتیک، میانگین، میانه و نما به ترتیب  -7
 است؟ کدام توزیع شکل. بود

 Normal الف)
 Positively skewed ب)
 Negatively skewed ج)
 Exponential د)
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، )STAGES OF CHANGES -براي ایجاد رفتار سازمانی مشتري محور در یک دانشکده پزشکی (براساس مدل مراحل تغییر -8
 داد؟کدامیک از اقدامات زیر را باید ابتدا انجام 

 ممکنهاي جستجوي راه حل الف)
 ارزیابی سودمندي راه کارها ب)
 دریافت اطالعات در مورد رفتارهاي نامناسب ج)
 شودمی اجراي آزمایشی راهکاري که توسط خبرگان انتخاب د)

بـه فرد بایـد «غیر بهداشتی هاي کند که براي اصالح رفتارمی یک متخصص سالمت عمومی در سخنرانی خود بیان -9
 زیر است؟هاي این جمله توصیف کدامیک از واژه» توانایی خود در ایجاد تغییر باور داشته باشد

 Model د) Variable ج) Construct ب) Concept الف)

بـا انحـراف  25فرد مشکوك به افسردگی، از پرسشنامه بک استفاده شد. میـانگین امتیـاز  23در یک مطالعه روي  -10
. بـه دسـت آمـد 0,030برابر  KS) آزمون P valueو مقدار پی ( 1,5به دست آمد. درجه چولگی توزیع برابر  15معیار 

 است؟ ترشکل توزیع به کدام مورد نزدیک
 Bimodal د) Symmetric ج) dSkewe ب) Normal الف)

 کدامیک از اقدامات زیر پیشگیري از نوع دوم و در سطح اجتماعی است؟ -11
 تصویب قانون غربالگري سرطان پستان در مجلس الف)
 پستان سرطان مبتالیان از گروهی براي حضوري -آموزش ترکیبی اینترنتی  ب)
 برنامه توزیع مجانی سرنگ بین معتادان تزریقی ج)
 ماه 6غربالگري عمومی دیابت در همه جا به مدت  د)

قرار است میانگین ضریب هوشی گروهی از کودکان یک روستا تعیین شده و میزان تفاوت آن بـا میـانگین ضـریب  -12
 شود؟می هوشی هنجار مقایسه شود. کدام آزمون توصیه

 Paired t د) sample t-Two ج) sample t-One ب) Whitney U-Man الف)

 باردار، چه نوع غربالگري و در کدام سطح است؟هاي در تمام خانم HIVانجام تست غربالگري  -13
 اجتماعی -ثانویه  د) سیاستگذاري -اولیه  ج) فردي -اولیه  ب) اجتماعی -اولیه  الف)

» COMMUNITY AS A SETTING -جامعه به عنوان زمینـه «کدامیک از اقدامات زیر در راستاي راهبردهاي  -14
 گیرد؟می قرار

 آموزش اجتناب از سیگار در مدارس الف)
 تاسیس پیاده راه در معابر ب)
 عاري از سیگارهاي ایجاد مکان ج)
 اجراي استانداردهاي تغذیه سالم در کارخانجات مواد غذایی د)

الزم اسـت کـدام  ماهگی، قبل از انجام آزمون آمـاري مناسـب، 3براي مقایسه اختالف دور سر نوزادان بین یک و  -15
 دستور جهت بررسی پیش فرض آزمون انجام شود؟

 Computeساختن متغیر اختالف دو اندازه با استفاده از  الف)
 Recodeساختن متغیر اختالف دو اندازه با دستور  ب)
 Exploreتعیین شکل توزیع دو اندازه با استفاده از  ج)
 براي دو اندازه به طور مجزا KSانجام آزمون آماري  د)
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در صورتی که تفکر حاکم بر مجریان اصالحات سالمت مانند تفکر سود گرایان عینی باشد، با تصویب و اجراي کدام  -16
 قوانین و مقررات، موافقت بیشتري خواهند داشت؟

 خودروهاي سواريهاي اجباري کردن بستن کمربند ایمنی براي سرنشین الف)
 ت بستن کمربند ایمنی بدون اعمال اجبارآموزش اهمی ب)
 انجام کلیه اقدامات براي ایمن کردن سفر بدون اعمال هرگونه اجبار براي افراد ج)
 آزادي هر نوع اقدام در رانندگی مگر مواردي که با فرهنگ عمومی مغایر باشد د)

بود عالئم توسط یـک پرسشـنامه بـه بررسی اثر سه دوز داروي جدید روي بهبود عالئم یک بیماري طراحی شد. به -17
نـد. ) کنadjustگیري شد. محققین مایل بودند بهبود عالئم را با در نظر گرفتن سن بیمار تعدیل (صورت کمی اندازه

 است؟تر استفاده از کدام آزمون مناسب
 ANOVA الف)
 ANCOVA ب)
 Factorial ANOVA ج)
 Two sample t-test د)

 فقط به یکی از سطوح پیشگیري مرتبط است؟کدامیک از موارد زیر  -18
 حمایتی از مبتالیان سرطان پستانهاي ایجاد گروه الف)
 فروش خود کار نوشابههاي برداشتن دستگاه ب)
 رويپیادههاي درست کردن مسیر ج)
 HIVآگاهی از وضعیت ابتال به  د)

اصالح نظام سالمت در یکی از کشورها انجام شـده در ارزیابی علت عدم موفقیتِ اقداماتی که در وضع مقررات براي  -19
 است، دالیلی از جمله میزان پایین درآمد کشور، عدم صالحیت کافی دولت، فقدان پشتیبانی سیاسی و نبود نگرش

 دارد؟ کمتريمثبتِ شهروندان نسبت به دولت، بیان شده است. این عدم موفقیت با کدام گزینه ارتباط 
 کشور میزان پایین درآمد الف)
 عدم صالحیت کافی دولت ب)
 فقدان پشتیبانی سیاسی ج)
 نگرش شهروندان در مورد دولت د)

 رویکرد مناسب براي تغییر رفتار توسط مجریان اصالحات سالمت چیست؟ -20
 اصلی و مبناییهاي تالش در جهت تغییر ارزش الف)
 موجودهاي ریزي تغییر رفتار بر مبناي ارزشبرنامه ب)
 کنترلهاي تغییر رفتار بدون دخالت سایر اهرمطراحی  ج)
 تغییر رفتار با تمرکز بر کاهش قیمت محصول جایگزین د)

 شود؟می معموالً بیشترین میزان وضع مقررات در مورد کدام بخش از فرآیندها انجام -21
 نتایج د) بروندادها ج) هافعالیت ب) دروندادها الف)

) در مـدل آنـالیز Explanatoryیر واریانس در متغیر پیامد توسط متغیر توصـیفی (براي به دست آوردن اندازه تغی -22
 شود؟می واریانس، از کدام شاخص استفاده

 Cramer’s V د) R squared ج) Eta Squared ب) Phi الف)
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 روش کدام چیست؟ تریناگر بخواهیم دانشِ آزمون دهندگان را بسنجیم، مناسب -23
 OSCE د) Short answers ج)  featureKey ب) MCQs الف)

اگر دانشجو بتواند منطبق بر منبع علمی مشخص، مطلب مورد سوال را به طور دقیق بیـان نمایـد، از نظـر سلسـله  -24
 بندي بلوم این عملکرد او در چه سطحی قرار دارد؟مراتب یادگیري براساس طبقه

 سطح چهارم د) سطح سوم ج) سطح ترینعالی ب) سطح تریننازل الف)

گیري شـود. سـال انـدازه 30قرار است ارتباط بین دو متغیر سواد و درجه اضطراب (هر دو کمی) در بین افراد باالي  -25
د شود. کـدام رخـدامی تصادفی انتخاب شده و توسط آنالیز همبستگی، اندازه ارتباط بررسینفره غیر 400اي نمونه

 احتمال بیشتر دارد؟
 محاسبه ضریب تعیینعدم امکان  الف)
 قابلیت تعمیم پذیري کم ب)
 افزایش خطاي نوع اول ج)
 هاپراکندگی متغیر در طول داده د)

 تأثیر آموزش بر توان ارائه سخنرانی خوب و موفق، چگونه است؟ -26
 اي ژنتیکی بوده و آموزش در این زمینه تاثیر ندارداصوالً سخنرانی خوب و موفق توانمندي الف)
 تري ارائه کنندتوانند سخنرانی بهتر و موفقمی سخنرانی، همههاي وزش و تمرین مهارتبا آم ب)
 توان افراد را شوخ طبع و الهام بخش کرده و از آنان سخنرانانی جذاب و موفق ساختمی با آموزش ج)
 نرانیسخنرانی اساتید بخاطر جایگاه علمی آنان جذاب است نه بخاطره استفاده از اصول و فنون سخ د)

از بیماران دیـابتی، از آزمـون کـاي دو اي به منظور بررسی ارتباط بین ابتالي به بیماري قلبی عروقی و جنس نمونه -27
)Chi-square با (yates correction استفاده شد. کدام رخداد محتمل است؟ 

 شودمیتر رد فرض صفر مشکل الف)
 شودمی گیري زیادامکان تورش اندازه ب)
 شودمی کوچک P value مقدار ج)
 کندمی توان مطالعه افزایش پیدا د)

 شود، چه باید کرد؟می براي حفظ و بهبود توجه و حفظ تمرکز مستمعین یک کالس که به صورت سخنرانی اداره -28
 دقیقه طول بکشد 15که کالس حداکثر اي ریزي به گونهبرنامه الف)
 حین سخنرانی از شرکت کنندگانپرسیدن سواالت مرتبط با مبحث در  ب)
 اعمال مقررات تنبیهی براي آنان که به سخنرانی و تدریس توجه ندارند ج)
 پرسیدن سوال از مبحث در حال ارائه از افرادي که توجه به تدرس ندارند د)

 چیست؟» کوچکهاي گروه«وظایف مربی در آموزش توسط  -29
 شود هاوهمانع هر گونه بحث و توضیح اضافه در گر الف)
 تعیین و اعالم مقررات کلی و حفظ پویایی گروه ب)
 اجازه دهد هر گروه مسیر مورد عالقه خود را طی کند ج)
 ارائه محتواي آموزشی به طوري که همه آن را بیاموزند د)

یمـاري بـه در یک کارآزمایی مشاهده شد در دو گروهی که درمان فعال یا پالسبو دریافت کرده بودند، میزان عود ب -30
 درصد است. چند بیمار باید درمان مورد نظر را دریافت کنند، تا از یک عود پیشگیري شود؟ 20و  15ترتیب 
 30 د) 20 ج) 10 ب) 5 الف)
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 ، آغاز و ادامه فرآیند آموزش چگونه است؟PBLدر یادگیري مبتنی بر مسئله  -31
 خواهند یک مسئله را با کمک آن دانش حل نمایندمی دانشجویاندر آغاز، دانش مربوطه توسط استاد ارائه و سپس از  الف)
 خواهد با استفاده از دانش قبلی خود نسبت به حل مسئله اقدام نمایندمی در آغاز، مسئله توسط استاد ارائه و از دانشجویان ب)
 طی مراحل الزم مسئله را حل نمایندخواهد با می را که دانشجویان دانش حل آن را ندارند مطرح و از آناناي استاد مسئله ج)
 خواهد مسئله جدید و مرتبط با رشته خود را یافته و با راهنمایی او نسبت به حل آن اقدام نمایندمی استاد از دانشجویان د)

دسـت ه گیري کیفیت زندگی (به صورت امتیاز بـ) یک پرسشنامه جدید براي اندازهReliabilityقرار است پایایی ( -32
رسشنامه را بیمار مبتال انتخاب شده و پ 30بیماران مبتال به بی اختیاري مدفوع مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا  آمده)

ظـور هفته بعد، مجدد همان پرسشنامه روي همان نمونه به کار گرفته شد. کدام روش آماري به این من 2پر کردند و 
 شود؟می توصیه
 Kappa statistic الف)
 correlationclass -Intra ب)
 Cronbach’s Alpha ج)
 Coefficient of variation د)

در خصوص مصرف سیر در پیشگیري از سرطان کولون، کدام گزینه زیر براي اثر سیر گیاهی و مکمل سیر به ترتیب  -33
 صحیح است؟

 کنندهتشدید - کنندهپیشگیري الف)
 کنندهپیشگیري - کنندهپیشگیري ب)
 کنندهگیريپیش - کنندهتشدید ج)
 کنندهتشدید - کنندهتشدید د)

گیري شد. با استفاده از روش آنـالیز قند خون در گروهی از بیماران مبتال به دیابت، دو بار با دو روش متفاوت اندازه -34
و گیري در مورد دبدست آمد. کدام نتیجه 0,07 (P value)با مقدار پی  0,8حدود  rهمبستگی پیرسون، مقدار ضریب 

 روش، صحیح است؟
 ) باالAgreementتوافق ( الف)
 ارتباط خطی خوب ب)
 همبستگی متوسط ج)
 توافق معنی دار د)

زیر اي فردي با سابقه سرطان در خانواده، براي مشاوره پیشگیري از سرطان مراجعه نموده است. کدام توصیه تغذیه -35
 است؟ کنندهبیشتر کمک

 شلغم، سیب زمینی، بروکلی الف)
 شلغم، سیب زمینی، هویج ب)
 سیب زمینی، بروکلی، هویج ج)
 شلغم، بروکلی، هویج د)

 شود؟می وزن طبیعی در کودکان بین صدك پنج و کدام صدك زیر تعریف -36
 97 د) 95 ج) 90 ب) 85 الف)

 زیـر کـدام مـورد کننـدهعامـل مخدوش تریندر مطالعات پژوهشی روي رابطه فعالیت بدنی و سرطان پستان، مهم -37
 تواند باشد؟می

 وضعیت اقتصادي د) مرحله سرطان ج) سن ب) چاقی الف)
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کند. پزشک از کدام شـاخص، بـراي می بیماري مشکوك به تب مالت، با نتیجه تست مثبت رایت به پزشک مراجعه -38
 احتمال بیمار بودن فرد استفاده کند؟

 Sensitivity الف)
 Specificity ب)
 value Positive predictive ج)
 Likelihood ratio and prevalence د)

میزان فعالیت فیزیکی توصیه شده با شـدت متوسـط  American institute for cancer researchمطابق توصیه  -39
 براي افراد مبتال به سرطان چند دقیقه در هفته است؟

 210 د) 180 ج) 150 ب) 75 الف)

، با سابقه ابتالي به دیابت، فشارخون باال و سقوط از پله در سال قبل، جهـت کندمی ساله که تنها زندگی 70خانمی  -40
 بـراي تريقـوي کننـدهبررسی روتین به کلینیک پیشگیري مراجعه کرده است. کدام عامل خطر در وي، پیش بینی

 است؟ مجدد سقوط رخداد احتمال
  ابتالي به دیابت الف)
 ابتالي به فشارخون باال ب)
 سابقه سقوط ج)
 تنها زندگی کردن د)

 ) در سه دهه اخیر، بیشتر بوده است؟environmental) منتسب به کدامیک از عوامل خطر محیطی (DALYبار بیماري ( -41
 آلودگی هوا الف)
 آب ناسالم ب)
 عدم دسترسی به فاضالب ج)
 رادون د)

 است؟تر مناسب Stakeholdersدر زمان اجراي یک برنامه سالمت جمعیتی، کدامیک از تعاریف زیر براي واژه  -42
 افراد داراي عالقمندي قابل مالحظه به برنامه الف)
 افراد ذي نفع در برنامه ب)
 افراد اصلی درگیر در روند اجراي برنامه ج)
 همه افراد درگیر در اجراي برنامه د)

 کند؟می زیر تبعیتهاي مین مالی یا فایننس سالمت در کشورهاي با درآمد متوسط، معموال از کدامیک از سیستمأنظام ت -43
 Three-tiered system with negligible private insurance الف)
 Three-tiered system with small private insurance ب)
 Compartmentalized financing and provision ج)
 Universal health coverage د)

 گردد؟می در مدل اکولوژیک، مداخالت جمعیتی در چه سطوحی تعریف -44
 فردي، گروهی، جامعه، سیاستی الف)
 فردي، گروهی، سازمانی، جمعیت ب)
 گروهی، جمعیت، سازمان، جامعه ج)
 گروهی، سازمانی، جامعه، سیاستی د)
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 باشد؟می »تغییر رفتار بر اساس میزان آمادگی افراد«جمعیتی، مداخالت هاي مبناي کدامیک از مدل -45
 Trans - theoretical model الف)
 Health belief model ب)
 Social Cognitive Theory ج)
 Community Organization د)

، بیانگر SMARTرا داشته باشد. کدامیک از اجزاي  SMARTدر یک برنامه سالمت جمعیتی، اهداف باید معیارهاي  -46
 تناسب اهداف با میزان منابع موجود و زمان در اختیار مجریان است؟

 T د) R ج) M ب) S الف)

اي هتعداد زیادي بیمارستان و کلینیک در سطح کشور است، در حالی که سازمان بیمـ کننده، مالک و ادارهAاي هسازمان بیم -47
Bرسد؟می به نظرتر منطقی هابراي این سازمان هاپرداخت به پزشکان، کدام روشهاي ، چنین امکانی را ندارد. از بین روش 

 B ،()Fee for service (B( )، سرانهA( حقوق الف)
 B ،(Fee for service (A)( )، سرانهA( حقوق ب)
 A ،(Fee for service (B)( )، سرانهB( حقوق ج)
 A ،(Fee for service (A)( )، سرانهB( حقوق د)

)، با کدام سطح از مداخالت در مدل Social normsدر مداخالت جمعیت محور سالمت، تغییر هنجارهاي اجتماعی ( -48
 اکولوژیک تطابق دارد؟

 )Populationجمعیت ( الف)
 )Groupگروه ( ب)
 )Communityجامعه ( ج)
 )Individualفردي ( د)

بیوتیـک بـراي را در نظـر بگیـریم، تجـویز آنتی Demandو  Need ،Supplyاگر سه جنبه خدمات سالمت شامل  -49
 است؟ هاسرماخوردگی، همپوشانی بین کدام جنبه

  Demand و Need الف)
  Need و Supply ب)
  Demand و Supply ج)
  Demandو  Supply،Need د)

قـرارداد هایی هیات امناي یک بیمارستان فوق تخصصی به امور مالی بیمارستان توصیه کرده که فقـط بـا سـازمان -50
نـه ببندد که روش پرداخت آنها با سیاست بیمارستان براي پذیرش بیماران پیچیده و ارجاعی سازگار باشد و هیچگو

 خوانی بیشتري دارد؟ریسک مالی را به بیمارستان تحمیل نکند. کدام روش پرداخت با این توصیه هم
 Global budget الف)
 Case-mix adjusted per admission ب)
 Per diem ج)
 service-for-Fee د)

 پدیده گذار اپیدمیولوژیک، بیانگر کدامیک از موارد زیر است؟ -51
 هاي کودکی به سالمنديگذار از بیماري الف)
 غیرواگیر به واگیرهاي گذار از بیماري ب)
 هاي نوپدیدایجاد بیماري ج)
 هاي بازپدیدایجاد بیماري د)
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 ) پایه و اساس کدامیک از مراحل، در مداخالت سالمت جمعیتی است؟theory of changeمدل تئوري تغییر ( -52
 Evaluation د) Implementation ج) Planning ب) Needs assessment الف)

) بـراي singleاثر بخشی، به طور معمول کدامیک از موارد زیر بـه عنـوان شـاخص واحـد ( - هاي هزینهدر تحلیل -53
 شود؟می ) در نظر گرفتهbenefitسنجش سود (

 Quality of Life الف)
 Quality Adjusted Life Years ب)
 Well-being ج)
 Happiness د)

بابـت خـدمات )» OOPمستقیم از جیـب (هاي پرداخت«پارلمان یک کشور، پیش نویس قانونی را براي حذف کلیه  -54
کند که این کار، باعـث از بـین رفـتن رقابـت بـین می سالمت تنظیم کرده است. سازمان صنفی پزشکان استدالل

 گویند؟می شود. بهترین شواهد کنونی در زمینه این استدالل چهمی پزشکان و کاهش کیفیت مراقبت
 بردمی ، انگیزه پزشکان براي ارتقاي کیفیت را از بینOOPاستدالل درستی است چون حذف  الف)
 مراقبت، ارتباطی به نحوه پرداخت به پزشکان ندارداستدالل نادرستی است چون کیفیت  ب)
 انجامدمی پزشکان به پرداختی مبالغ شدن یکسان به الجرم غیرمستقیم، پرداخت چون است درستی استدالل ج)
 ، همچنان امکان رقابت براي جذب بیمار وجود داردOOPاستدالل نادرستی است چون با حذف  د)

کند، به علت ترسی که از انجام کولونوسکوپی دارد، می مراجعه کرده، ذکراي هیت دورکه جهت ویزاي هسال 53آقاي  -55
سـالگی، بـه  65کند پدرش در سـن می انجام غربالگري سرطان کولورکتال خود را به تاخیر انداخته است. وي ذکر

هاي علت سرطان کولورکتال فوت کرده است. طبق گایدالین غربـالگري سـرطان کولورکتـال، کـدامیک از برنامـه
 شود؟می غربالگري براي ایشان توصیه

 ساالنه FITتست  الف)
 یکبار هردوسال Hemoccult SENSAتست  ب)
 مدفوع ساالنه DNAتست  ج)
 سال 5هر  CTکولونوگرافی با  د)

 زمان صنفی پزشکان در یک کشور به توافقی با دولت رسیده تا:سا -56
 صدور پروانه کار براي پزشکان -1
 عریف الزامات آموزش مداوم و نظارت بر آن براي تمدید پروانهت -2
 گذاري خدمات پزشکی بر عهده سازمان مزبور باشد.قیمت -3

 پزشکان گردد؟تواند منجر به کاهش رقابت بین می کدامیک از مفاد قرارداد
 3و  2و 1 د) 3و  1فقط  ج) 2و  1فقط  ب) 3فقط  الف)

بعد از یک عطسه مراجعه کرده اسـت. در معاینـه، کیفـوز  هابا شکایت شروع درد در ستون مهرهاي هسال 73خانم  -57
ک از ینـدارد. کـدام هاتندرنس داشته، ولی ضعف یا پارسـتزي در انـدام 8T-7Tخفیف در ستون فقرات و در محل 

 دارد؟ کمترياقدامات زیر ضرورت 
 انجام رادیوگرافی ساده از فقرات الف)
 CRP و خونهاي سلول کامل شمارش ب)
 گیري سطح ویتامین دي و کلسیماندازه ج)
 تی اسکن از ستون فقراتانجام سی د)
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 نقش کدامیک از عوامل زیر در ایجاد چاقی با دیگر موارد متفاوت است؟ -58
 خوابی کم الف)
 مصرف دخانیات ب)
 36ابتال به عفونت آدنوویروس  ج)
 غذائیهاي دانسیته باالي انرژي در وعده د)

 ؟شودنمیکدامیک از موارد ذیل به عنوان مواجهات پیش و پس از تولد منجر به افزایش فشار خون در کودك  -59
 سوء تغذیه آهن پیش از تولد الف)
 سوء تغذیه کلسیم پیش از تولد ب)
 مواجهه با دود سیگار پیش از تولد ج)
 تغذیه با شیر مادر پس از تولد د)

 کدامیک از موارد زیر، با احتمال کمتري با به وجود آمدن سندرم متابولیک مرتبط است؟ -60
 مصرف روغن زیتون الف)
 فعالیت بدنی پایین ب)
 درصد چربی احشایی باال ج)
 استعداد ژنتیکی د)

 کند؟می یل تعریف عوامل انگیزشی در تغییر رفتار را به درستی بیانکدامیک از موارد ذ -61
 شودمی فرایندي که به دنبال پیامدهاي یک رفتار منجر به کاهش قدرت آن الف)
 شودمی فرایندي که به دنبال نتایج یک رفتار منجر به تقویت آن ب)
 دهدمی تضعیف) رفتار تغییر رویدادها یا شرایطی که اثر یک نتیجه معین را براي تقویت (یا ج)
 شودمی که منجر به افزایش احتمال یک رفتار در حضور آنها هااز محركاي همحرك خاص یا مجموع د)

غیر واگیر سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون آنفلـوانزا جـزو برنامـه هاي در برنامه پیشگیري و کنترل بیماري -62
 است؟ عملیاتی پیشگیري از کدام بیماري زیر

 دیابت د) سرطان پستان ج) سکته مغزي ب) سکته قلبی الف)

متر جیوه و شـاخص میلی 80بر روي  135ر و فشار خون لیتبر دسی گرممیلی 115ساله با قند خون ناشتاي  32خانم  -63
مـزمن در هاي الزم به منظور پیشگیري از بروز بیماريهاي ، مراجعه کرده و قصد بارداري دارد. توصیه27توده بدنی 

 کودك پیش از تصمیم به بارداري کدام است؟
 کنترل وضعیت قند خون، فشار خون و وزن، پیش از اقدام به بارداري ضروري است الف)
 الزم در دوران بارداري کافی استهاي با توجه به سن مادر، مراقبت ب)
 با توجه به سن مادر، کنترل وزن گیري در دوران بارداري کافی است ج)
 کنترل وضعیت قند خون و کنترل وزن گیري در دوران بارداري کافی است د)

، کدام اقـدام زیـر 2020غیرواگیر تا هاي در برنامه عملیاتی سازمان بهداشت جهانی براي کنترل و پیشگیري بیماري -64
 صحیح است؟

 غیر واگیرهاي درصد کاهش نسبی در خطر مرگ و میر بیماري 10 الف)
 افزایش فعالیت بدنیدرصد  20 ب)
 درصد کاهش نسبی مصرف نمک 30 ج)
 درصد کاهش نسبی دیابت و چاقی 25 د)
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و برخی بـه صـورت اي هدر یک مداخله مبتنی بر جامعه، برخی از عوامل خطر بیماري قلبی عروقی، به صورت خوش -65
 موثر بیشتر زیر، خطر عوامل از کدامیک در مداخله بیماري، این به منتسب خطر کاهش براي. کنندمی مستقل عمل

 بود؟ خواهد
 چاقی د) دیس لیپیدمی ج) دیابت ب) سیگار الف)

پـاداش » عمل«به مرحله » پیش از قصد«براي تغییر رفتار، به منظور پیشرفت از مرحله  transtheoreticalدر مدل  -66
 براي ایجاد تغییر رفتار باید تا چند انحراف معیار تغییر کند؟

 1.5 د) 0,5 ج) 2 ب) 1 الف)

 اپی ژنتیک چیست؟ از منظور غیرواگیر،هاي در بررسی عوامل خطر بیماري -67
 غیر واگیر ژنتیک نقش داردهاي در بسیاري از بیماري الف)
 از عوامل محیطی بیشتر است هاتاثیر ژنتیک در برخی از بیماري ب)
 کندمی محیطی تغییرهاي بیان ژنی با مواجهه ج)
 غیر واگیر تحت تاثیر عوامل محیطی است تا ژنتیکیهاي اخیر بیمارياپیدمی  د)

ماه آینده را دارد. وي مزایاي تـرك  6براي مشاوره ترك سیگار مراجعه کرده است و قصد ترك در اي هسال 30آقاي  -68
 سیگار بـه ويکند مصرف می داند ولی از سوي دیگر آرامشی را که فکرمی سیگار و معایب مصرف سیگار را تا حدي

توانــد از دســت بدهــد و در دوگــانگی قــرار گرفتــه اســت. ایــن فــرد در کــدام مرحلــه از مــدل دهــد را نمیمی
transtheoretical است؟ 

 Preparation الف)
 Chronic maintenance ب)
 Action to change ج)
 Behavioral procrastination د)

) بـر اصـالح CBTرفتـاري ( -تالالت خواب، از اجزاي درمان شناختی کدامیک از مداخالت ذیل در مورد درمان اخ -69
 دارد؟ تمرکز خواب مورد در شناختیهاي افکار منفی و تحریف

 Stimulus control الف)
 Sleep restriction ب)
 Cognitive restructuring ج)
 Positive reinforcement د)

 شود؟می توصیه کمتر، کدام مداخله زیر transtheoretical modelدر  consciousness raisingدر فرآیند  -70
 Observation د) Confrontation ج) Interpretation ب) Feedback الف)

 مـن«کنـد کـه می فردي که به خاطر اضافه وزن به کلینیک مشاوره پیشگیري معرفی شده است، در مصـاحبه ابـراز -71
تـوانم و وقتـی در منـزل شـیرینی باشـد نمی خوردن و به خصوص شیرینی هستمخواهم وزن کم کنم ولی عاشق می

 :گویدمی را زیر جمله رفلکشن تکنیک از استفاده با مشاور. »نیست خوب برایم دانممی جلوي خودم را بگیرم با اینکه
 انواع رفلکشن است؟این جمله مشاور کدامیک از » تان است؟پس شما عاشق شیرینی هستی و کاهش وزن هم اولویت«

 Metaphor د) sided-Double ج) Affective ب) Amplified الف)
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شـنود، می بیمـار راهاي یک متخصص پزشکی اجتماعی در کلینیک پیشگیري طی یک مصاحبه انگیزشی، دیـدگاه -72
ن متمـایز کنـد. ایـکند عقاید خود را از عقاید بیمـار می پرسد و سعیمی سواالت بیشتري براي درك عالیق بیمار

 تکنیک چه نام دارد؟
 Accurate empathy الف)
 Autonomy support ب)
 Compassion ج)
 Evocation د)

 آید؟می دسته ب اجزا سایر اجراي دنبال کدامیک از اجزاي کلیدي مصاحبه انگیزشی به -73
 Partnership د) Compassion ج) Evocation ب) Acceptance الف)

 در مشاوره به کار رود؟ نبایدبه کلینیک آورده شده است. کدام تکنیک زیر  30باالي  BMIبا اي هسال 7کودك  -74
 آموزش مدیریت استرس و کنترل عواطف الف)
 بازسازي محیط مدرسه یا خانه ب)
 دادن پاداش به رفتارهاي موفق ج)
 آگاه سازي در مورد عواقب رفتار نادرست در هر فرد (مبتنی بر فرد) د)

و سطح اجتماعی اقتصادي متوسط بـه پـایین،  32ساله با شاخص توده بدنی برابر با  35در مشاوره تغذیه یک خانم  -75
 از بقیه موثر است؟کمتر کدام رویکرد زیر 

 درمان شناختی رفتاري الف)
 پاداش مالیهاي استراتژي ب)
 مصاحبه انگیزشی ج)
 غذاییهاي ساختارمند وعدههاي برنامه د)

 ؟باشدنمیصحیح  CVDکدامیک از موارد زیر در مورد اثرات چاي در پیشگیري از  -76
 شودمی نیتریک اکسید چاي نقش مهمی در عملکرد آندوتلیال دارد و باعث تنگی عروق الف)
 شودمی به دلیل محتوي چاي با نتیریک اسید، عملکرد اندوتلیال عروقی بهتر ب)
 دهدمی ، نیتریک اکسید را افزایشBioavailabilityفالونوئید موجود در چاي  ج)
 باشدمی اثرات چاي به خاطر وجود فالونوییدها د)

ي قلبـی در کـه بـه تـازگی بـه علـت سـکتهاي هسال 45فعالیت بدنی بعد از ترخیص مرد هاي براي تعیین توصیه -77
 است؟تر تعیین تندرستی قلبی ریوي مناسبشود. کدام روش براي می بیمارستان بستري شده است با شما مشاوره

 Ramp Testing الف)
 Cooper 12 - min test ب)
 Stage 5 Cycling ج)
 Treadmill (Stage 3 Bruce) د)

 فعالیت فیزیکی زیر در ابتدا صحیح است؟هاي براي فرد بالغ سالم کدامیک از توصیه -78
 قیقه ورزش تقویت عضالنی در روزد 30دقیقه فعالیت فیزیکی شدید در هفته +  150 الف)
 دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط در هفته 300 ب)
 دقیقه ورزش تقویت عضالنی 15دقیقه فعالیت فیزیکی شدید +  150 ج)
 دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط در هفته 150 د)
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 شود؟می از بقیه ذکر کمتردر نسخه ورزشی کدامیک از عوامل زیر  -79
 فعالیت فیزیکیفواصل و تواتر  الف)
 حداکثر ضربان قلب و تعداد تنفس ب)
 مدت زمان فعالیت فیزیکی ج)
 نوع فعالیت فیزیکی د)

 این شرح وظایف مربوط به کدامیک از متخصصین در نسخه نویسی ورزشی است؟ -80
 »زیکیو ارزیابی فیها با ورزش در محیط بالینی و غیربالینی، کار روي نسخه ورزشی بر اساس سابقه سالمت درمان بیماري«

 Personal trainer الف)
 Exercise physiologist ب)
 Physical therapist ج)
 Health coach د)

 تنفسی در خانه سالمندان، تجویز کدام مکمل زیر تاثیر بیشتري دارد؟هاي به منظور پیشگیري از عفونت -81
 روي د) 12Bویتامین  ج) Eویتامین  ب) Dویتامین  الف)

 ؟نیستکدامیک از موارد زیر از موانع اصلی نسخه نویسی ورزشی براي مراجعین  -82
 کمبود وقت الف)
 نبودن پروتکل ب)
 دسترسی ناکافی بیمار به امکانات ج)
 تمایل کم پزشک د)

 بیشتر تاثیرگذار است؟ B12ویتامین  bioavailabilityکدامیک از تغییرات سالمندي در کاهش  -83
 کبد و کیسه صفراکاهش عملکرد  الف)
 کاهش ترشح هیدروکلریک از اسید معده ب)
 کاهش جریان خون کلیه ج)
 کاهش حرکت روده بزرگ د)

را در راستاي بهبود تـأثیر و ثبـات هایی در حال توسعه جنوب آسیا، دولت قصد دارد سیاستهاي در یکی از کشور -84
کلیـدي کـه بـراي هاي کدام سیاست در بین سیاست تأمین مالی اجتماعی در بخش سالمت اعمال کند.هاي برنامه

 ؟ندارددولت مهیا است، قرار 
 هدفمند براي پرداخت فرانشیز بیمه افراد با درآمد پایینهاي برقراري و افزایش یارانه الف)
 سالمت خانوارهاهاي برقراري بیمه براي محافظت در برابر تغییرات هزینه ب)
 سالمتهاي یریت بیمار براي محدودسازي تغییرات هزینهمدهاي پیشگیري موثر و تکنیک ج)
 کالن و ملیهاي فنی براي تقویت ظرفیت مدیریت برنامههاي ارایه حمایت د)

 نظام سالمت در کشورهاي در حال توسعه است؟اي هنوظهور اجزاي موسسهاي کدامیک از چالش -85
 Inadequate patient referral الف)
 Insufficient coverage ب)
 Poor technical quality ج)
 Cost escalation د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر یاجتماع یپزشک آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

13 
 

بـر بیمـاري بـه ، این تفکر وجود داشته که تمام افراد جامعـه بایـد در برا19-پس از آغاز و در جریان پاندمی کووید -86
د. یسـتنیکدیگر کمک کنند و به ویژه به حمایت از افرادي بپردازند که از نظر مالی یا سالمت در وضعیت مناسـبی ن

 بندي خدمات سالمت همخوانی دارد؟اولویت براي اجتماعیهاي این تفکر با کدامیک از ارزش
 Autonomy د) Solidarity ج) Justice/equity ب) Accountability الف)

هاي ارزش دسته در شاخص کدام کشور، هر در سالمت خدمات بندياولویت در اجتماعی هايدر ارزیابی نقش ارزش -87
 گیرد؟می قرار محتوایی اجتماعی

 effectiveness-Cost الف)
 Transparency ب)
 Accountability ج)
 Participation د)

سـهم  6ساله مبتال به پرفشاري خون به شما مراجعه کرده است. در رژیم غذایی به وي توصیه مصـرف روزانـه  48خانم  -88
 Cupباشد؟ لیوان=می رژیم غذایی روزانه متناسب با توصیه شما اید. کدامسهم میوه نموده 4سهم سبزي و  3غالت، 
عـدد سـیب  2دار، یک و نیم لیوان پاستاي پخته، یک لیوان ساالد شیرازي، نصف لیوان آب کـرفس، برش نان سبوس 3 الف)

 متوسط، نصف لیوان انجیر خشک
 عدد سیب متوسط، یک لیوان آب هویج 2لیوان ساالد شیرازي،  2دار، نصف لیوان شیربرنج، برش نان سبوس 4 ب)
 عدد سیب متوسط 3دار، یک لیوان برنج پخته، یک لیوان ساالد شیرازي، یک لیوان آب هویج، برش نان سبوس 3 ج)
 عدد سیب متوسط، یک چهارم لیوان کشمش 2لیوان ساالد شیرازي،  2لیوان برنج پخته،  2دار، برش نان سبوس 2 د)

 در. اسـت شده انجام همسان هايقلوبر روي دواي ه، مطالعxeroderma pigmentosumنتیکی در ارزیابی بیماري ژ -89
تـه و در گرف قرار بررسی مورد اندهبود بیماري سابقه داراي فامیلی شجره در که همسان دوقلوي زوج 30 مطالعه این

ن مبـتال زوج هر دو کودك مبتال بودند و در مابقی موارد یکی از کودکا 3زوج، بیماري مشاهده نشد. در  18پایان، در 
 به بیماري تشخیص داده شد. میزان عدم توافق در ابتالي این دوقلوها چند درصد است؟

 75 د) 66,7 ج) 42,9 ب) 30 الف)

در  19-تنفسی به کلینیک مراجعه کرده و پزشک از او در مورد سابقه ابـتال بـه کوویـددر بیماري که به دلیل عالیم  -90
 پرسد، کدام شاخص ابتال، مدنظر پزشک است؟می طول سال گذشته

 چگالی بروز د) بروز تجمعی ج) ايشیوع دوره ب) ايشیوع نقطه الف)

به یک روستا بر اثر ورود یک نفر از بسـتگان یکـی از  شود که ورود بیماريمی ، تصور19-گیري کوویددر زمان وقوع همه -91
 کـه صـورتی در. اسـت داده رخ بـوده، مثبت وي تست و کردهمی زندگی استان مرکز در که روستا در ساکن هايخانواده

 کند؟می اشد، طغیان مورد نظر از کدام الگو پیرويب آمده در گیريهمه صورت به روستا اهالی به بیماري انتقال
 Single exposure الف)
 Multiple exposures ب)
 Periodic ج)
 Continuous د)

درصد افراد جامعه سیگاري باشند، چند درصد از مـوارد سـرطان  25، و 2اگر خطر نسبی سیگار براي سرطان مثانه  -92
 مثانه در این جامعه قابل انتساب به سیگار است؟

 80 د) 50 ج) 40 ب) 20 الف)
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درصد باشد، نسبت  10درصد و در گروه غیر مواجهه  20مطالعه کوهورت احتمال بیماري در گروه مواجهه  اگر در یک -93
 شانس بیماري چقدر است؟

 2.75 د) 2,5 ج) 2,25 ب) 2 الف)

بـرآورد  0,7و در حالت تطبیق یافته براي متغیـر سـن  1,7در یک مطالعه مورد شاهدي نسبت شانس در حالت خام  -94
 ش سن در این رابطه چیست؟شده است. نق

 اثر متفابل الف)
 مثبت کنندهمخدوش ب)
 منفی کنندهمخدوش ج)
 کیفی کنندهمخدوش د)

سال تحت درمان با آتورواستاتین به دلیل سطح بـاالي کلسـترول سـرم و مـت  5ساله، سیگاري که مدت  50آقاي  -95
عروقی در -مراجعه کرده است. سطح خطر بیماري قلبیفورمین براي دیابت نوع دو قرار دارد به کلینیک پیشگیري 

طـر خو ابزار مناسب براي سـنجش تر زیر در ارتباط با فاکتور خطر قطعیهاي این بیمار باال است. کدامیک از گزینه
 ست؟اعروقی در این فرد صحیح -بیماري قلبی

 Reynolds score -کلسترول باال  الف)
 Reynolds score - 2 نوع دیابت ب)
 Framingham score - باال کلسترول ج)
 Framingham score - 2دیابت نوع  د)

 رود؟می به کار Publication Biasکدام نمودار در مطالعات متاآنالیز براي تشخیص  -96
 Galbraith plot د) Radial Plot ج) Funnel Plot ب) Forest plot الف)

 ) است؟Neither sufficient, Nor necessary» (نه الزم، نه کافی«از رابطه علیتی اي هکدام مورد زیر نمون -97
 ویبریوکلرا و وبا د) آزبست و مزوتلیوما ج) بنزن و لوکمیا ب) کم تحرکی و دیابت الف)

، میـزان مـرگ در 19-در یک کارآزمایی بالینی براي بررسی اثربخشی داروي آربیدول در بیماران مبتال بـه کوویـد -98
ه بـدرصد بود. بر اساس ایـن نتـایج چنـد نفـر مبـتال  12درصد و در بیماران گروه پالسبو  8آربیدول بیماران گروه 

 جلوگیري شود؟ 19-باید با آربیدول درمان شوند تا از یک مورد مرگ کووید 19-کووید
 25 د) 20 ج) 5 ب) 4 الف)

با مشکل فشار خون باال کنترل نشده به کلینیک ارتقاي سالمت ارجـاع شـده اسـت. در معاینـه اي هسال 45خانم  -99
 است. جهت کنترل وزن بیمار رژیم غذایی تجویز شده است. در شرح حال بیمار انگیـزه 31شاخص توده بدنی بیمار 

نیسـت. کـدامیک از  و قصد کاهش وزن ندارد و به دلیل مشکالت مالی قادر به رعایـت رژیـم غـذایی پیشـنهادي
 ؟نداردمداخالت رفتاري زیر براي این بیمار کاربرد 

 monitoring-Self د) Social support ج) Problem solving ب) Goal setting الف)

 ) در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر نتایج مطالعه معموال چگونه است؟noncomplianceتاثیر عدم تمکین ( -100
 واقعیهاي اوتکاهش تف الف)
 واقعیهاي افزایش تفاوت ب)
 افراد تخصیص شدن بینی پیش قابل ج)
 سوگیري انتخاب د)
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مبناي اولیـه انتخـاب افـراد بـراي ایـن  Cدر یک مطالعه هم گروهی براي بررسی رابطه بین سرطان کبد و هپاتیت  -101
 مطالعه چه بوده است؟

 اندهدارند و سرطان کبد نگرفت C؛ کسانی که هپاتیت اندهدارند و سرطان کبد گرفت Cکسانی که هپاتیت  الف)
 اندهنگرفت کبد سرطان و ندارند C هپاتیت که کسانی ؛اندهکسانی که هپاتیت ندارند و سرطان کبد گرفت ب)
 ندارند کبد سرطان که کسانی کسانی که سرطان کبد دارند؛ ج)
 ندارند C هپاتیت که کسانی دارند؛ Cکسانی که هپاتیت  د)

به منظور تعیین رابطه ابتال به دیابت بر وقوع بیماري عروق کرونر قلب، یک مطالعه مورد شاهدي طراحی شده است.  -102
کالت . در صورتی که ابتال به دیابت بـا مشـاندهشاهدها از بیماران بخش چشم پزشکی همان بیمارستان انتخاب شد

 باشد، نسبت شانس به دست آمده چگونه خواهد بود؟ چشم پزشکی ارتباط داشته
 نزدیک به صفر الف)
 کمتر از حد مورد انتظار ب)
 در حد مورد انتظار ج)
 باالتر از حد مورد انتظار د)

 زیر نیاز به پیگیري همه بیماران تا زمان مرگ دارد؟هاي محاسبه کدامیک از شاخص -103
 ساله 5بقاي  د) کشندگی ج) بقامیانه زمان  ب) میانگین زمان بقا الف)

و  %95نفر آنها واقعا بیمار و بقیه سالم هستند، از یـک آزمـون بـا حساسـیت  1,000نفري که  10,000در یک جمعیت  -104
 رود نتیجه آزمون در چند نفر منفی شود؟می کنیم. انتظارمی براي غربالگري استفاده %80ویژگی 
 800 د) 7250 ج) 950 ب) 2750 الف)

 درصد باشد مفهوم آن چیست؟ 50اي ه) جامعSMRاگر میزان مرگ استاندارد شده ( -105
 میزان مرگ مشاهده شده در این جامعه نصف حد انتظار است الف)
 برابر حد انتظار است 50میزان مرگ مشاهده شده در این جامعه  ب)
 ستدرصد بیش از حد انتظار ا 50میزان مرگ مشاهده شده در این جامعه  ج)
 میزان مرگ مشاهده شده در این جامعه دو برابر حد انتظار است د)

دهد که بین سرانه مصرف شکر و میزان بروز دیابت در کشورهاي مختلـف همبسـتگی مثبـت می یک نمودار نشان -106
 وجود دارد. نوع پژوهش انجام شده چه بوده است؟

 همگروهی د) شاهدي-مورد ج) اکولوژیک ب) مقطعی الف)

کیلوگرم بر متر مربع به شما مراجعه کرده است. در آزمایش هفته قبل خود،  37ساله، با شاخص توده بدنی  42خانم  -107
بـت درصـد دارد. همچنـین سـابقه ابـتال بـه دیا 6معادل  A1cلیتر و هموگلوبین بر دسی گرممیلی 110قند ناشتاي 

ز ار آن زمان، بعد از زایمان برطرف شده اسـت. ایشـان کند که طبق گفته پزشک دمی سالگی ذکر 26بارداري را در 
من کند. طبق توصیه انجمی ماه قبل براي کنترل وزن، تحت نظر متخصص تغذیه، برنامه رژیم غذایی و ورزش اجرا 6

 دیابت آمریکا، بهترین اقدام در مورد این بیمار کدام است؟
 آزمایش بیمار تکرار شود الف)
 از شوددرمان با متفورمین آغ ب)
 برنامه رژیم غذایی و ورزش تغییر کند ج)
 در حال حاضر اقدام جدیدي الزم نیست د)
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در ارزیابی هزینه اثر بخشـی انـواع خـدمات  QALYصاحب نظران معتقدند که علیرغم کاربرد بسیار زیاد شاخص  -108
بالینی و دارویی، شاخص مناسبی براي ارزیابی مداخالت پیشگیرانه بهداشت عمومی نیست. عدم مناسبت این روش 

 به چه دلیل است؟
 روش این در سالمتیهاي نابرابري و سالمت کنندهتعیین عوامل حذف الف)
 هاهزینه همپوشانی دلیل به هاهزینه صحیح و کامل محاسبه امکان عدم ب)
 مشترك وجوه تداخل دلیل به پیشگیرانه مداخالت اثربخشی محاسبه امکان عدم ج)
 اخص از نوع کیفی است و امکان محاسبات عینی و کمی وجود نداردش این د)

 شود؟می در نظر گرفته کمتردر تعیین نیازهاي سالمت جامعه، کدامیک از معیارهاي زیر به نسبت  -109
 )Equityعدالت ( الف)
 )Efficiencyکارآیی ( ب)
 )Acceptabilityمقبولیت ( ج)
 )Affordabilityتوان مالی ( د)

هاي کند. بـر اسـاس توصـیهمی خود با شما مشورتاي هساله مبتال به دیابت نوع دو، در مورد مسائل تغذی 50آقاي  -110
 ، باید مطرح شود؟هاآمریکا، کدام گزینه قویاً و مقدم بر سایر توصیهمبتنی بر شواهد آکادمی تغذیه و رژیم درمانی 

 گیاهی را بیشتر از انواع حیوانی مصرف کندهاي ، پروتئینهابراي حفظ میزان تصفیه گلومرولی و محافظت از کلیه الف)
 نخواهد داشت و بالمانع استبر کنترل قند اي هغیر مغذي در حد مجاز، تاثیر قابل مالحظهاي کنندهمصرف شیرین ب)
 اگر وزن ایشان متناسب است، از متخصص تغذیه یک برنامه غذایی سالم براي جلوگیري از افزایش وزن دریافت کند ج)
 دقیقه) به صورت ممتد یک جا ننشیند و با این کار زمان کم تحرکی خود را کاهش دهد 90زمان طوالنی (بیش از  د)

به اي ههزار نفر) در مجلس شوراي اسالمی، در نام 34استان خراسان رضوي (با جمعیت هاي اننماینده یکی از شهرست -111
در بیمارسـتان ایـن شهرسـتان نمـوده اسـت.  MRIرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان درخواست استقرار دستگاه 

جارهـاي جمعیتـی، ایـن کارشناسان معاونت درمان دانشگاه در پاسخ به این درخواست اعالم نمودند که براسـاس هن
 دستگاه در منطقه کاربردي ندارد. عدم موافقت با این درخواست براساس کدام بعد دسترسی به خدمات سالمت است؟

 Unnecessary د) Relevance ج) Utilization ب) Availability الف)

، کـدام گزینـه تـاثیر DPP (Diabetes Prevention Program)با رویکرد پیشگیري اولیه، بـر اسـاس مطالعـات  -112
 بیشتري برکاهش خطر نسبی و مطلق پیشرفت وضعیت پره دیابتیک به سمت دیابت نوع دو دارد؟

 اياصالح شیوه زندگی، شامل کاهش وزن، ورزش و دستورات تغذیه الف)
 مصرف متفورمین به عنوان دارویی موثر و کم عارضه ب)
 مین به خصوص در افراد سالمندترکیبی از اصالح شیوه زندگی و متفور ج)
 ترکیب رژیم غذایی و ورزش صرفنظر از وزن افراد د)

درصد از مراجعین به  43گزارش نتایج پایان نامه یک دانشجوي مدیریت خدمات سالمت، نشان دهنده این است که  -113
ناراضـی هسـتند. ایـن مراکز خدمات جامع سالمت (در منطقه تحت مطالعه) از زمان انتظار براي دریافت خـدمات 

 وضعیت نشان دهنده کدامیک از ابعاد ارزیابی خدمات سالمت است؟
  Access الف)
  Equity ب)
  Appropriateness ج)
 Responsiveness د)
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 گذارد؟می رژیم غذایی داراي فیبرهاي پره بیوتیک، با چه مکانیسمی در کنترل قند خون تاثیر -114
 مهار ترشح آدیپونکتین الف)
 تحریک ترشح انسولین و فاکتور رشد مشابه انسولین ب)
 افزایش اسیدهاي چرب با زنجیره کوتاه ج)
 مهار جذب عناصر معدنی د)

و  هـاکدامیک از اقدامات بهداشت عمومی، زمینه ساز اطمینان از عملکرد هـر فـرد متناسـب بـا حـداکثر قابلیت -115
 خود در جامعه است؟هاي ظرفیت
 سالمتهاي نابرابري رفع الف)
 سالم محیط ترویج و ایجاد ب)
 جامعه سالمتی نیازهاي تعیین ج)
 خوب سالمت با رفتارها تطابق د)

 زا در سالمندان است؟براساس نتایج مطالعات، کدامیک از راهکارها موثرترین مداخله براي کاهش خطر سقوط آسیب -116
 ورزش و ارزیابی و درمان اختالالت بینایی الف)
 Dاصالح محیط زندگی و تجویز مکمل ویتامین  ب)
 و کلسیم Dبهبود تغذیه و تجویز ترکیب ویتامین  ج)
 بررسی و شناسایی و درمان اختالالت وستیبوالر د)

ساله، دانشجوي سال اول دانشگاه، به دنبال عالئم شبه آنفلوآنزا دچار بثورات قرمز رنگ پوستی بر روي مچ  20آقاي  -117
 کند. کدام اقدام زیـر در مـورد ويمی شده است. در شرح حال، سر درد خفیف و حالت تهوع را ذکر و پاها هادست

 ؟باشدنمیصحیح 
 بیوتیکآنتیتهیه کشت خون و شروع  الف)
 بستري کردن بیمار ب)
 چک کردن منظم سطح هشیاري ج)
 توصیه به استراحت در منزل و درمان عالمتی د)

 اولیه کدام است؟هاي پیشگیري از سقوط سالمندان در مراقبتهاي مانع کلیدي ادغام مراقبت ترینمهم -118
 تجهیزات و منابع کمبود الف)
 بیماران همکاري و تمکین ب)
 کنندگان مراقبت وقت کمبود ج)
 هامراقبت این بودن تخصصی د)

، متخصصین پزشـکی اجتمـاعی و هااپیدمیولوژیستبا حضور نیروي انتظامی، اي هسازمان ساماندهی ترافیک جلس -119
 هـاتولیدکننده اتومبیل با هدف تدوین و اجراي ضوابط و قوانین ایمنی و محافظـت سرنشـینان اتومبیلهاي شرکت

برگزار کرده است. اولین پرسش مطرح شده در این جلسه این بود کـه فـارغ از هزینـه هـر روش، کـدام مداخلـه 
 کند؟می را براي سرنشینان اتومبیل فراهم بیشترین حفاظت و ایمنی

 صندلیهاي کنندهتقویت الف)
 صندلی ایمنی کودك ب)
 کیسه هواي جلو و عقب ج)
 کمربند ایمنی جلو و عقب د)
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عصر دچار خستگی و بـدن درد،  5کند که از دیروز حوالی ساعت می ساله، داراي سابقه بیماري قلبی، ذکر 50خانم  -120
سردرد و گلودرد شده است. از صبح امروز تب و کمی احساس تنگی نفس دارد. در مدیریت ایـن خشک، هاي سرفه

 زیر کدام است؟هاي بیمار، بهترین گزینه از میان گزینه
 انجام تست تشخیصی سریع الف)
 توصیه به استراحت و اطمینان بخشی ب)
 شروع درمان ضد ویروسی ج)
 ساعت 48تحت نظر گرفتن بیمار به مدت  د)

ناشی از حـوادث راننـدگی در هاي در چند دهه اخیر، مرگ هاعلیرغم افزایش تعداد وسایل نقلیه و ترددها در جاده -121
 موثر بوده است؟ کمترکشورهاي غربی کاهش یافته است. کدامیک از عوامل زیر در این روند کاهنده 

 افزایش ایمنی وسایل نقلیه الف)
 هاایمنی و بهبود وضعیت جاده ب)
 ارتقاي فرهنگ رانندگی جامعه ج)
 وضع مقررات و قوانین پیشگیرانه د)

ناشـی از حـوادث هاي پیشگیرانه براي کاهش آسیبهاي براي تدوین برنامه کشوري مداخالت و استراتژياي هکمیت -122
 خواهد بود؟ این برنامههاي زیر چالش مهم در اثربخشی مطلوب استراتژيهاي تشکیل شده است. کدامیک از گزینه

 هاانتخاب موثرترین ترکیب مطلوب استراتژي الف)
 موثر در پیشگیري از آسیبهاي تعیین استراتژي ب)
 موثر در پیشگیريهاي شناخت صحیح از استراتژي ج)
 حوادثهاي شناخت دقیق از وضعیت موجود آسیب د)

بندي بر مبناي کدام عامل موثر بر عـدالت در طبقه سالمت، بیشترین تاکید برهاي از نظر تاریخی در پایش نابرابري -123
 سالمت بوده است؟

 مذهب د) سطح تحصیالت ج) جنسیت ب) ثروت الف)

 حوادث، به ترتیب کدام است؟هاي عوامل مرگ ناشی از آسیب ترینشایع -124
 ، قتلغیرعمديهاي خودکشی، آسیب الف)
 غیرعمديهاي قتل، خودکشی، آسیب ب)
 ، خودکشی، قتلغیرعمديهاي آسیب ج)
 ، قتل، خودکشیغیرعمديهاي آسیب د)

 فرد یک در )Attention Deficit Hyperactivity Disorder( فعالی بیش - توجه نقص اختالل تشخیص الزم شرط -125
 چیست؟ بزرگسال

 داشتن سابقه فامیلی مثبت الف)
 معیار تشخیصی 6وجود حداقل  ب)
 سالگی 12وجود عالئم قبل از  ج)
 شدت بیش فعالی بیش از عدم توجه د)
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 باشد؟می کدامیک از داروهاي زیر، خط سوم درمان بیماري آسم -126
 Inhaled corticosteroid الف)
 Salmeterol ب)
 Omalizumab ج)
 Formoterol د)

سـاده  یساله سیگاري به علت سرفه خشک، تنگی نفس و کاهش وزن مراجعه کرده اسـت. در رادیـوگراف 65آقاي  -127
شود که شش ماه قبل وجود نداشته است. می متري در ناحیه محیطی ریه راست دیدهسانتی 5/2قفسه سینه، ندول 

 اقدام تشخیصی بعدي کدام است؟
 Computerized tomography (CT) scan الف)
 Bronchoscopy ب)
 Magnetic resonance imaging (MRI) ج)
 guided needle biopsy-CT د)

شـوند، از می سالگی آغاز 3که معموال قبل از اي همشکالت تعامل اجتماعی همراه با رفتارهاي تکرار شونده و کلیش -128
 مشخصات کدام اختالل رفتاري در کودکان و نوجوانان است؟

 Oppositional defiant disorder الف)
 Conduct disorder ب)
 Autism spectrum disorder ج)
 Disruptive dysregulation mood disorder د)

 عوارض جانبی مصرف متادون کدام است؟ -129
 اسهال و استفراغ الف)
 آبریزش از دهان و خواب آلودگی ب)
 افزایش وزن و کاهش میل جنسی ج)
 کاهش وزن و اختالل در قاعدگی د)

متوسـط کـدامیک از مـداخالت بر اساس شواهد علمی در پایش نابرابري در سالمت در یک کشور با درآمد پایین و  -130
 باشند؟می زیر، مبتنی بر عدالت

 کشور کل مدارس دراي هتغذیمداخالت  الف)
 برقراري قوانین منع سیگار در محیط کار ب)
 در کودکان مناطق محروماي همداخالت تغذی ج)
 ايبرگزاري کمپین رسانه د)

) اسـت. MMTقبل تحت درمـان نگهدارنـده بـا متـادون (ماه  3سال مصرف تریاك از  15ساله با سابقه  35بیمار  -131
متـادون را در  گرممیلی 50شروع شده و در یک ماه گذشته، بیمار روزانه  گرممیلی 10متادون خوراکی با دوز روزانه 

ت هفته گذشته دو نوبت تست ادرار بیمار براي اپیوئید انجام شده که هـر دو مثبـ 2کلینیک مصرف نموده است. در 
 اقدام چیست؟ تریناست. مناسب

 ساعت 48توقف درمان با متادون به مدت  الف)
 توقف درمان با متادون و شروع بوپرونورفین ب)
 کاهش متادون تجویز شده ج)
 زایش متادون تجویز شدهاف د)
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شما به عنوان متخصص پزشکی اجتماعی براي پایش نابرابري در سالمت در یک منطقه شهري از شـاخص پوشـش  -132
یب کنید. منبع داده، تعداد واکسیناسیون کودکان، ثبت شده در سامانه سمی واکسیناسیون روتین کودکان استفاده

 بع داده مورد استفاده با کدامیک از موارد زیر مطابقت دارد؟مراکز بهداشتی درمانی آن منطقه است. من
 Surveillance system الف)
 Population based source ب)
 Institution based source ج)
 Census د)

 شدهبنديغیررتبه جمعیتیهاي مطلق سالمت در زیرگروههاي گیري نابرابريزیر براي اندازههاي کدامیک از شاخص -133
 باشد؟می مناسب
 Slope index الف)
 Concentration index ب)
 Theil index ج)
 Mean difference from the mean د)

ساله مبتال به پرفشاري خون جهت پایش وضعیت داروهاي خود به کلینیک طب پیشگیري مراجعـه کـرده  29بیمار  -134
دو سال وجـود دارد. در بررسـی انجـام شـده توسـط است. در سابقه بیمار مصرف روزانه سه نخ سیگار براي مدت 

 پزشک، بیمار براي ترك سیگار مردد است. مشاوره رفتاري مناسب براي این بیمار چیست؟
 Motivational interviewing الف)
 Group therapy ب)
 Telephone counseling ج)
 Quit- lines د)

دوران بارداري در چهار مقطـع زمـانی مختلـف، در پـنج اسـتان هاي براي نشان دادن نابرابري نسبی در پوشش مراقبت -135
 است؟تر زیر مناسبهاي گیري کدامیک از شاخصکشور که نسبت متفاوتی از جمعیت زنان سن باروري را دارند، اندازه

 Theil index الف)
 Concentration index ب)
 Slope index of inequality ج)
 Absolute mean difference from the overall mean د)

نسبی سالمت بر اساس متغیرهاي ثروت و سطح تحصیالت به ترتیب از راست به چپ هاي گیري نابرابريبراي اندازه -136
 هستند؟تر ترکیبی مناسبهاي کدامیک از شاخص

 Concentration index , Theil index الف)
 Difference from overall mean , Slope index ب)
 Slope index , Slope index ج)
 Concentration index Concentration index , د)

 دهد؟می کدام داروي خط اول ترك سیگار، میزان موفقیت را در مقایسه با ترك بدون کمک، تا سه برابر افزایش -137
 Nicotine gum الف)
 Nicotine inhaler ب)
 Sustained-release bupropion ج)
 iclineVaren د)
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 کودك در چند ماهگی براي اولین بار قادر است دو مکعب را روي هم قرار دهد؟ -138
 18 د) 15 ج) 12 ب) 9 الف)

باشـد. بهتـرین می متر جیوهمیلی 95و دیاستول  145خانم بارداري در هفته دهم بارداري داراي فشار خون سیتول  -139
 تشخیص چیست؟

 طبیعی است الف)
 پره اکالمپسی ب)
 پرفشاري خون حاملگی ج)
 پرفشاري خون مزمن د)

کـدام ) دارد. decreased linear growthانجام شده، کـاهش رشـد خطـی (هاي کودك چاقی مراجعه و در بررسی -140
 عامل بیشتر محتمل است؟

  رژیم غذایی نامناسب الف)
 اختالل ژنتیک ب)
 اختالل هورمونی ج)
 کمی فعالیت فیزیکی د)

ساله دچار نارسایی کبدي با مصرف طوالنی مدت الکل، که اخیرا مصرف الکل خود را کاهش داده است، بـه  35آقاي  -141
 اورژانس آورده شده و در معاینه، پرفشاري خون، تاکیکاردي و گشادي مردمک دارد. داروي انتخـابی بـراي کنتـرل

 عالئم این بیمار چیست؟
 Valproic acid د) deChlordizepoxi ج) Diazepam ب) Lorazepam الف)

 ) چیست؟alcohol use disorderاختالل مصرف الکل ( کنندهپیشگویی -142
 متاهل بودن الف)
 زندگی کردن در روستا ب)
 هرگز ازدواج نکردن ج)
 جنسیت زن د)

 د؟شومی )، در چه محدوده سنی به طور معمول مشاهدهsubstance use disordersاختالالت استفاده از مواد ( -143
 34-31 د) 30-26 ج) 25-18 ب) 17-14 الف)

نسبی سالمت در چهار استان کشور به ترتیب بر اساس منطقـه جغرافیـایی و سـطح هاي نابرابري گیريهبراي انداز -144
 است؟تر زیر مناسبهاي تحصیالت از راست به چپ، به کارگیري کدامیک از شاخص

 Theil Index , Slope index الف)
 Theil Index Concentration index , ب)
 Slope index , Theil Index ج)
 Variance , Concentration index د)

به کلینیک پیشگیري مراجعه کرده است. اگر پزشک بخواهد بر اساس شـیوع اي هساله جهت بررسی دور 68آقایی  -145
 دارد؟ قرار سوم اولویت در مورد کدام دهد، انجام را ارزیابی سالمندان، در مزمنهاي بیماري
 شناختی د) فشار خون ج) شنوایی ب) بینایی الف)
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وزن اولیه) طی یک سال گذشته به کلینیـک پیشـگیري  %20ساله به علت کاهش وزن قابل توجه (بیش از  16خانم  -146
ی از ده و به علت نگرانکند که به طور کلی نسبت به شکل و ظاهر خود حساس بومی مراجعه نموده است. بیمار اظهار

 قاعدگی نامنظم است. سطح آلبومین سرم کاهش نشـانهاي افزایش وزن تمایل کمی به مصرف غذا دارد. خونریزي
کبـدي طبیعـی اسـت. هـاي خـون، اوره، کـراتینین و آنزیمهـاي ، الکترولیتTSH افزایش یافته و ESRدهد، می

 اقدام چیست؟ ترینمناسب
 ذهنیرفتار درمانی  الف)
 داروي ضد افسردگی ب)
 رفتار درمانی ذهنی و داروي ضد افسردگی ج)
 بررسی علل ارگانیک کاهش وزن د)

هاي ساله با مشکل چاقی به کلینیک پیشگیري و ارتقاء سالمت مراجعه کرده است. کدام مورد از ارزیابی 12نوجوان  -147
 ضروري اولیه در این نوجوان نیست؟

 خواب د) فیزیکی ج) هورمونی ب) ايتغذیه الف)

سه بار در روز،  گرممیلی 250فشارخون و دیس لیپیدمی تحت درمان با متفورمین  به علت دیابت واي هسال 53آقاي  -148
 بـار یک گرملیمی 40 سیمواستاتین و روز در دوبار گرممیلی 50 لوزارتان روز، در بار یک گرممیلی 5 کالمید گلی بن

ه رژیم نورولوژي وراپامیل را به عنوان رژیم پروفیالکسی ب متخصص میگرنی، حمالت تکرر دلیل به. دارد قرار روز در
 دارویی وي اضافه کرده است. کدامیک از داروهاي زیر نیاز به تغییر دارد؟

  متفورمین الف)
  سیم واستاتین ب)
  گلی بن کالمید ج)
 لوزارتان د)

دارد. طبـق  35ي بدنی کمردرد مزمن از یک سال قبل مراجعه کرده است، شاخص تودهي با سابقهاي هسال 49خانم  -149
کند ولی بهبـود رضـایت می که به همراه دارد، از استامینوفن دو گرم در روز و دیکلوفناك گهگاه استفادهاي هپروند

 بخشی ندارد. در رویکرد به این بیمار کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
 دنی مختص بازتوانی ستون مهره نسخه شود و از انجام فعالیت هوازي اجتناب کندفعالیت ب الف)
 نورتریپتیلین به عنوان کاهش درد در این مرحله از بیماري اثر بخشی مطلوبی دارد ب)
 بکلوفن به عنوان کاهش درد در این مرحله از بیماري اثر بخشی مطلوبی دارد ج)
 ي غذایی انجام گیرددقیقه قبل هر وعده 15بک تا متوسط روزانه و با حداقل شروع فعالیت بدنی باید به صورت س د)

هـاي ) بـراي دسترسـی همگـانی بـه مراقبتsocialاجتماعی (هاي در کدام گروه از کشورها، امکان گسترش بیمه -150
 سالمت، بیشتر است؟

 کوچکهاي اشتغالی-کشورهاي با درآمد پایین تا متوسط و شیوع باالي خود الف)
 اداري ساده و اولیههاي کشورهاي با درآمد پایین تا متوسط و زیرساخت ب)
 کوچکهاي اشتغالی-کشورهاي با درآمد باال و شیوع باالي خود ج)
 بزرگهاي کشورهاي با درآمد باال و شیوع باالي اشتغال در شرکت د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر یاجتماع یپزشک آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

23 
 

 اخالق
گیـرد و پیشرفته با متاستاز به استخوان است با شما تماس میساله شما که مبتال به سرطان پستان  72همراه بیمار  -151

ترین کند. صـحیحکند به نحوي به زندگی وي پایان داده شود چون هیچ دارویی درد وي را ساکت نمیدرخواست می
 پاسخ کدام است؟

 ما نیست.خواهیم که دیگر با ما تماس نگیرد چون این موضوع در حیطه اختیارات از همراه بیمار می الف)
 کنیم.اي نیست و او را به بخش پالیاتیو معرفی میکنیم که اتانازي اقدام شایستههمراه را توجیه می ب)
 دهیم.هاي اتانازي فعال را به او آموزش مییکی از روش ج)
 دهیم.هاي اتانازي غیر فعال را به او آموزش مییکی از روش د)

شود. همراهی ندارد. شـرایط بیمـار ناپایـدار تصادف شدید به اورژانس آورده میساله موتور سوار به علت  18آقاي  -152
 است و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح است. جراح تصمیم به عمل جراحی وي دارد . پرستار اورژانس تذکر

 رست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده است. تصمیم دمی
 شود.شود و عمل جراحی انجام میبیمار به اتاق عمل منتقل می نیاز به رضایتنامه ندارد و الف)
 مانیم.کنیم بیمار را پایدار کنیم و منتظر همراه بیمار میبا دادن مایع و خون سعی می ب)
 از مدیر کشیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جراحی را صادر کند. ج)
 ماند تا همراهان بیایند.بیمار را به اتاق عمل منتقل کند ولی منتظر میبا قبول ریسک، جراح اجازه دارد  د)

 

 کرونا
کند. نامبرده حس چشایی و بویایی خود را از دست اي با تب، آبریزش بینی و میالژي به شما مراجعه میساله 25مرد  -153

 ؟کنیدنمیداده است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه 
 ناپروکسن الف)
 استامینوفن ب)
 دیفن هیدرامین ج)
 داکسی سایکلین د)

 شـود. سـواپ حلقـی جهـت ساله به علت سرفه، تنگه نفس و افت درصد اکسیژن در بخـش بسـتري می 55خانم  -154
 باشد؟ومیر در این بیمار همراه میشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مرگش میمثبت گزار 19-کووید
 زوندگزامتا الف)
 کلوروکین ب)
 آزیترومایسین ج)
 کالترا د)

اي به علت ابتال به کرونا، در منزل تحت درمان است. در کدامیک از شرایط زیر احتیاج بـه بسـتري در ساله 40خانم  -155
 بیمارستان دارد؟

 احساس گیجی الف)
 لرز ب)
 از دست دادن حس چشایی ج)
 اسهال د)
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شـود. درصـد اشـباع اکسـیژن در ي شدید و تنگ نفس در بخش بستري میاي به علت تب باال، سرفهساله 50مرد  -156
 ؟کنیدنمیدرصد است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  90هواي اتاق 

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 انوکساپارین ج)
 هیدروکسی کلروکین د)

 داروهاي زیر در حاملگی ممنوع است؟استفاده از کدامیک از  -157
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 هیدروکسی کلروکین ج)
 انوکساپارین  د)

 ؟شودنمیدر کدامیک از شرایط زیر، تجویز داروي توسیلیزومب در بیمار مبتال به کرونا توصیه  -158
 100000پالکت:  الف)
 5000گلبول سفید:  ب)
 عفونت قارچی سینوس ج)
 سال 50باالي سن  د)

شود. با توجـه هاي ویژه بستري میاي به علت تب باال، درد سینه و دیسترس تنفسی، در بخش مراقبتساله 50مرد  -159
 ؟کنیدنمیجهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  100rp=cو با عنایت به  19-به مثبت شدن تست کووید

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
  توسیلیزومب ج)
 IVIG د)

ي پیش دچار سرفه، خلط، تب و لرز و تنگی نفس شده اسـت. بـه علـت ضـایعات ریـوي اي از دو هفتهساله 40مرد  -160
 شود.در بخش بستري می 19-مشکوك به کووید

 کنید؟کدامیک از داروهاي زیر را جهت وي توصیه می 
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 اینترفرون ج)
 کلروکین د)

 ؟باشدنمی 91-کدامیک از بیماران زیر در ریسک باالي عوارض کووید -161
 ايساله بدون بیماري زمینه 65مرد  الف)
 ي مبتال به دیابتساله 40خانم  ب)
 ساله با پیوند کلیه 30مرد  ج)
 ساله تاالسمی مینور 40خانم  د)
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 ؟کنیدنمیمرخص  در کدامیک از شرایط زیر بیمار مبتال به کووید را از بیمارستان، -162
 وجود تب الف)
 درصد 96اکسیژن خون  ب)
 crp:5 ج)
 5000گلبول سفید =  د)
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