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آسیب شناسی

اضافھ شدن تغییرات میعانی (Liquefactive) بھ دنبال عفونت باکتریال، بر روی نکروز انعقادی قبلی، با کدام گزینھ مطابقت دارد؟١-

گانگرن مرطوب

بافت گرانوالسیون

گرانولوم جسم خارجی

نکروز فیبرونوئید

 

بزرگ شدن قلب در اثر فشارخون مزمن، مثالی از کدام گزینھ است؟٢-

متاپالزی

ھیپرپالزی

ھیپرتروفی

دیسپالزی

 

مشاھده خطوط قرمز و ملتھب نزدیک زخم جلدی با ترشحات چرکی بھ نفع کدام گزینھ است؟٣-

آمبولی

گرانولوم

اسکار

لنفانژیت

 

منبع ایجاد سروتونین و اثر آن در بافت ملتھب با کدام گزینھ مطابقت دارد؟۴-

پالکت / تنگ کننده رگ

پالکت / گشاد کننده رگ

فیبروبالست / تنگ کننده رگ

آندوتلیال / گشاد کننده رگ

 

واسطھ اتصال پالکت بھ کالژن زیر آندوتلیال در مرحلھ Adhesion کدام است؟۵-

فیبرین

فاکتور فون ویلبراند

پالسمین

آدنوزین

 

مرد 70 سالھ ظرف چند ماه گذشتھ دچار ترومبوزھای مکرر و مھاجر (Migratory Thrombophelebitis) شده است. کدام اقدام تشخیصی اولویت دارد؟۶-

بررسی آزمایشگاھی آنتی بادی ضد فسفولیپید

بررسی نارسایی قلب

بررسی سابقھ تروما و شکستگی استخوان

بررسی ابتال بھ سرطان
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در بررسی میکروسکوپی از ندول کوچک در دیواره معده، بافت لوزالمعده با نمای طبیعی و با حدود مشخص در قسمت زیرمخاط دیده می شود. این نما با کدام گزینھ٧-
مطابقت دارد؟

کوریستوما

ھامارتوما

تراتوما

آدنوم پلئومورفیک

 

کارسینوم نازوفارنکس با کدام ویروس ارتباط دارد؟٨-

Human herpesvirus-8 (HHV-8)

Human Papilloma Virus (HPV)

Hepatitis C Virus (HCV)

Epstein-Barr Virus (EBV)

 

بیوشیمی بالینی

در ارتباط با غشای سلولی کدام گزینھ صحیح است؟٩-

حدود 90 درصد فسفولیپید دارد.

ھر دو نوع پروتئین انتگرال و محیطی را دارد.

حاوی کلستریل استر است.

حاوی قندھای آزاد نظیر گلوکز است.

 

فعالیت کاتالیتیک یک آنزیم در حضور مھارکننده، اندازه گیری شده و نمودارھای Lineweaver-Burk برای مطالعھ سینتیک آن رسم شده است. این نمودارھا،١٠-
'K/1- متفاوت داشتھ و بصورت خطوط موازی ھستند. چھ نوع مھارکننده ای در محیط واکنش آنزیمی است؟ 'V/1 و 

رقابتی

غیررقابتی

نارقابتی

برگشت ناپذیر

 

آلفا اکسیداسیون اسیدھای چرب ..........١١-

برای متابولیسم اسیدھای چرب شاخھ دار مھم است.

اسیدھای چرب را بطور کامل بھ استیل کوآ متابولیزه می کند.

ھیدروژن پراکسید تولید می کند.

بھ NADPH نیاز دارد.

 

اسید آسکوربیک در ھمھ موارد زیر دخالت دارد، بجز:١٢-

جذب آھن

تشکیل استخوان

مشارکت در واکنش ھای ھیدروکسیالسیون

ایجاد بیماری شدید کبدی ھنگامی کھ در مقدار باال مصرف شود

 

maxm
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کدامیک از مولکول ھای زیر بھ آھن ِھم (Heme) موجود در ھموگلوبین متصل می شود؟١٣-

CO

CO

2,3-BPG

H

 

آمونیاک، ترکیب بسیار سّمی برای مغز است. انتقال آن در جریان خون عمدتاً توسط کدام ترکیب صورت می گیرد؟١۴-

اوره

اسید اوریک

گلوتامین

آسپاراژین

 

مسیر گلوکونئوژنز باعث تولید قند از مواد غیرقندی در ھنگام گرسنگی در کبد می شود. کدامیک از آنزیم ھای زیر نقش کلیدی در این مسیر دارد؟١۵-

پیروات کربوکسیالز

پیروات دھیدروژناز

آلدوالز

انوالز

 

کدامیک از اسیدھای آمینھ زیر در کالژن فراوان تر است؟١۶-

ھیدروکسی پرولین

ھیدروکسی لیزین

ھیستیدین

تریپتوفان

 

کدام لیپوپروتئین موجود در جریان خون، کلسترول نسبتاً زیادی دارد و احتمال بروز بیماری ھای قلبی را کاھش می دھد؟١٧-

Chy

VLDL

LDL

HDL

 

اینترون چیست؟١٨-

بخشی از hnRNA کھ بھ پروتئین ترجمھ نمی شود.

قسمتی از ژن کھ رونویسی از آن صورت نمی گیرد.

قسمتی از ابتدای ژن کھ نقش تنظیمی دارد.

ناحیھ ای از mRNA کھ دارای توالی تکراری است.
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محصول نھایی متابولیسم گلوکز در گلبول ھای قرمز کدام است؟١٩-

CO و آب

اسید الکتیک

اسید پیرویک

A استیل کوآنزیم

 

ریبوزیم (Ribozyme) چیست؟٢٠-

محل بیوسنتز پروتئین

مجموعھ پروتئین و RNAھای ریبوزومی

مولکول RNA دارای فعالیت کاتالیتیک

mRNAھای پردازش شده

 

فیزیک پزشکی

در دستگاه ھای معمول رادیولوژی، افزایش کدامیک از موارد زیر موجب کاھش اندازه نیمسایھ ھندسی (محوی ھندسی) در تصویر می شود؟٢١-

اندازه فیالمان (لکھ کانونی)

فاصلھ تیوب (منبع) مولد اشعھ از بیمار

فاصلھ بیمار تا گیرنده تصویر (فیلم)

اندازه میدان تشعشع

 

در صورت دو برابر شدن مقدار تراکم پذیری و ھمچنین چگالی یک بافت، سرعت انتشار امواج فراصوتی در آن بافت چھ تغییری می کند؟٢٢-

چھار برابر می شود.

تغییری نمی کند.

نصف می شود.

دو برابر می شود.

 

روانشناسی بالینی

دید کودکان در چھ سنی بھ خوبی دید بزرگساالن می شود؟٢٣-

شش ماھگی

یک سالگی

دو سالگی

شش سالگی  

 

وقتی کودک در موقع بازگشت مادر، در برابر او بھ مقاومت دست می زند، چھ نامیده می شود؟٢۴-

وابستگی ایمن

دلبستگی ایمن  

دلبستگی ناایمن اجتنابی

دلبستگی ناایمن دوسوگرا
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وقتی با دیدن عکس لیموترش، بزاق دھان ترشح می شود، عکس لیموترش چھ نقشی دارد؟٢۵-

محرک شرطی

محرک غیر شرطی

پاسخ شرطی

پاسخ غیر شرطی

 

از نظر کھلر، کدامیک از مراحل زیر در یادگیری پیچیده اتفاق می افتد؟٢۶-

شرطی سازی کالسیک، تمرین، بازیابی از حافظھ

بینش، تمرین، بازیابی از حافظھ

حل مسئلھ، ذخیره شدن در حافظھ، بازیابی از حافظھ

نقشھ شناختی، بینش، بازیابی از حافظھ

 

ساختاری شناختی برای ادراک، سازماندھی، پردازش و بھره برداری از اطالعات چھ نام دارد؟٢٧-

سازه شخصی

طرح  واره

ھمانندسازی

خودگردانی

 

انگل شناسی

ضایعات ناشی از کدام بیماری انگلی زیر می توانند در حفره دھانی، مخاطات بینی و نواحی حلق و حنجره ایجاد و گسترش یابند؟٢٨-

ماالریا

توکسوپالسموز

لیشمانیوز

آمیبیاز

 

عفونت انسان بھ کدامیک از انگل ھای زیر، از راه خوراکی و استنشاقی صورت می گیرد؟٢٩-

آسکاریس لومبریکوئیدس

انتروبیوس ورمیکوالریس

تریکوریس تریکیورا

تریکوسترونژیلوس کولوبریفورمیس

 

قارچ شناسی

کدام شکل بالینی کاندیدیازیس در افراد سالمند سالم استفاده کننده از دندان مصنوعی شایع تر است؟٣٠-

برفک

پرلیش

استئوماتیت

ریوی

 

باکتری شناسی
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از ویژگی ھای عفونت ھای نایسریا گونوره آ، رشد داخل سلولی باکتری و تحریک شدید پاسخ التھابی است. کدامیک از عوامل زیر نقش بیشتری در بروز پاسخ ھای التھابی٣١-
دارد؟

پیلی

کپسول

پروتئین ھای غشاء خارجی

لیپو الیگوساکارید

 

کپسول در بیماریزائی کدام یک از ارگانیسم ھای زیر، از اھمیت بیشتری برخوردار است؟٣٢-

Staphylococcus aureus

Enterococcus faecalis

Bacteroides fragilis

Neisseria gonorrhoeae

 

کدام گروه از میکروب ھای زیر فقط در انسان ایجاد بیماری می کند؟٣٣-

آستروییدس نوکاردیا  بوویس،  باکتریوم  مایکو 

کلستریدیوم تتانی،  کلستریدیوم 
پرفرنژنس

کالمیدوفیال آویوم،  باکتریوم  مایکو 
پسیتاسی

پرتوسیس بوردتال  پالیدوم،  ترپونما 

 

کدامیک از توکسین ھای بوردتال پرتوسیس موجب افزایش لنفوسیت ھای خون محیطی شده و ھمچنین سلول ھای بتای جزایر النگرھانس را فعال نموده و موجب افزایش٣۴-
تولید انسولین و در نتیجھ ھیپو گلیسمی می شود؟

درمونکروتیک توکسین

آدنیالت سیکالز

تراکئال سیتوتوکسین

پرتوسیس توکسین

 

خانم بارداری بھ دنبال یک ھفتھ عالئم شبھ آنفلوآنزا دچار سقط جنین می شود. در کشت مایع آمنیوتیک وی کوکو باسیل ھای گرم مثبت رشد کرده است. احتمال جداسازی٣۵-
کدامیک از باکتری ھای زیر بیشتر است؟

Streptococcus saprophyticus

Listeria monocytogenes

Corynebacterium ulceranse

Erysiplotrixn rhusiopathiae

 

یک خانم 43 سالھ با تب 39 درجھ سانتی گراد، سردرد، خستگی شدید و فلج عصب صورت بھ بخش اورژانس مراجعھ می کند. پس از معاینھ یک راش ماکولوپاپوالر بر٣۶-
روی دست بیمار مشاھده می شود. بھ نظر شما کدام ارگانیسم عامل بیماری است؟

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Borrelia vincenti

Borrelia hermsii
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فردی بعد از سوختگی در بیمارستان بستری شده و بعد از یک ھفتھ دچار عفونت زخم پسودوموناسی با عالئم نکروز بافتی می شود. کدامیک از فاکتور ھای ویروالنس در٣٧-
ایجاد این عالیم نقش دارد؟

A اگزوتوکسین

پیوسیانین

کپسول

C فسفولیپاز

 

کدامیک از عوامل ضدعفونی کننده زیر برای از بین بردن اسپور باکتری مناسب است؟٣٨-

اشعھ فرابنفش
الکل ایزوپروپیلیک

دترجنت کاتیونی

گلوتار آلدئید

 

تمام آنتی بیوتیک ھای زیر بر قسمت 50s ریبوزوم موثر می باشند، بجز:٣٩-

داکسی سیکلین

لینکو مایسین

کلرآمفنیکل

آزیترومایسین

 

ویروس شناسی

کدام گزینھ در مورد خانواده ھرپس ویریده درست است؟۴٠-

از غشای سیتوپالسمی جوانھ می زند.

تکثیر آن ھا در ھستھ سلول انجام می شود.

ویروس فاقد پوشش است.

ژنوم آن DNAی دو زنجیره حلقوی است.

 

متاپنومو ویروس جز کدام خانواده ویروسی است؟۴١-

ارتومیکسوویریده

ویریده بونیا 

ویریده پیکورنا 

ویریده پارامیکسو 

 

کدام گزینھ در مورد داروی ضد ویروسی Lopinavir درست است؟۴٢-

مانع عملکرد پروتئاز می شود.

مانع عملکرد پلیمراز ویروسی می شود.

مانع ورود ویروس بھ سلول می شود.

مانع عملکرد انتگراز می شود.

 

تشریح
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کدام غضروف بدن از نوع شفاف است؟۴٣-

بینی

اپیگلوت

اللھ گوش

دیسک بین مھره ای

 

کدام عبارت زیر در مورد رباط دور دندانی صحیح است؟۴۴-

نقش اندوستئوم را برای استخوان آلوئوالر دارد.

رشتھ ھای کالژن آن بھ درون عاج ریشھ نفوذ می کنند.

التھاب مزمن آن منجر بھ لقی دندان می شود.

بھ دلیل استحکام باال مانع از ھرگونھ حرکت دندان می شود.

 

کدام ناحیھ از حفره دھان توسط مخاط جونده پوشیده می شود؟۴۵-

کف دھان

کام نرم

گونھ

لثھ

 

میکروتوبول ھا در تشکیل کدامیک از ساختارھای سلولی شرکت می کنند؟۴۶-

دوک تقسیم

پای کاذب

مژه ثابت

میکروویلی

 

ناھنجاری لب شکری یک طرفھ، در اثر اتصال ناقص کدام ساختارھای رویانی ایجاد می شود؟۴٧-

برجستگی بینی خارجی و برجستگی ماگزیالری

برجستگی بینی داخلی و برجستگی ماگزیالری

برجستگی ھای بینی داخلی و خارجی با یکدیگر

برجستگی ھای بینی داخلی دو طرف با یکدیگر

 

در دوران نوزادی و کودکی، روند تکوین دندان ھای دائمی در کدام مرحلھ متوقف می شود؟۴٨-

Dental lamina

Cap stage

Bell stage

Eruption
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کدام زوج اعصاب مغزی در انتقال حس چشایی نقش ندارد؟۴٩-

V

VII

IX

X

 

ھستھ حرکتی کھ پنج عضلھ خارجی چشم را عصب دھی می کند، در کجا قرار دارد؟۵٠-

Pons

Midbrain

Diencephalon

Medulla oblongata

 

کدام شریان زیر، قشر حرکتی مربوط بھ حرکات فک تحتانی را خون رسانی می کند؟۵١-

ارتباطی قدامی

مغزی قدامی

مغزی میانی

مغزی خلفی

 

ھستھ حسی کدام زوج عصب مغزی در تمام طول ساقھ مغز دیده می شود؟۵٢-

V

VII

IX

X

 

ھستھ بادامی (Amygdal) در کدام لوب مغزی قرار دارد؟۵٣-

Frontal

Parietal

Occipital

Temporal

 

کدامیک از عناصر تشریحی زیر در مدیاستن خلفی قرار ندارد؟۵۴-

مری

عصب فرنیک

مجرای توراسیک

آئورت توراسیک
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حفره بیضی در کدام ناحیھ قلب قرار دارد؟۵۵-

دھلیز راست

دھلیز چپ

بطن راست

بطن چپ

 

بخش عمده معده در کدامیک از مناطق نھ گانھ شکمی قرار دارد؟۵۶-

لومبار

اپیگاستریک

ھایپوگاستریک

ھایپوکندریاک چپ

 

استخوان فمور با کدام استخوان مفصل نمی شود؟۵٧-

Hip

Tibia

Patella

Fibula

 

رسوب محلول بی حسی سبب انسداد Lingulaی چپ استخوان مندیبل شده است. بھ دنبال آن، احتمال بی حسی کدام ناحیھ زیر وجود دارد؟۵٨-

نیمھ چپ بخش جلویی (Anterior) زبان

سطح Labial لثھ دندان ھای باالی چپ

سطح Buccal لثھ دندان ھای پایین چپ

نیمھ چپ بخش پشتی (Posterior) زبان

 

کدام عصب حول مجرای غده بزاقی تحت فکی (Submandibular) قوس می زند؟۵٩-

Hypoglossal

Lingual

Glossopharyngeal

Mandibular

 

کدام ساختار استخوانی زیر در تشکیل کف سینوس ماگزیالری شرکت دارد؟۶٠-

Pyramidal process of palatine bone

Palatine process of maxillary bone

Horizontal part of palatine bone

Alveolar process of maxillary bone
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بھ دنبال آسیب گانگلیون Pterygopalatine، ترشح کدام غده زیر دچار اختالل نمی شود؟۶١-

Lacrimal

Parotid

Submandibular

Sublingual

 

کدام جملھ در ارتباط با مفصل Temporomandibular صحیح است؟۶٢-

سطح مفصلی آن با غضروف Fibrocartilage پوشیده شده است.

دیسک مفصلی آن از غضروف Hyaline ساختھ شده است.

بخشی از تاندون عضلھ Medial pterygoid بھ دیسک مفصلی آن اتصال دارد.

در جلو توسط Articular tubercle محدود شده است.

 

کدام عصب زیر از محتویات حفره تحت گیجگاھی (Infratemporal fossa) می باشد؟۶٣-

Maxillary

Deep petrosal

Greater petrosal

Chorda tympani

 

فیزیولوژی

در عضلھ اسکلتی در حال استراحت، کدام مورد زیر جایگاه اتصالی میوزین روی اکتین را می پوشاند؟ ۶۴-
تیتین

تروپونین

ویمنتین

تروپومیوزین

 

کدام مورد زیر گیرنده رایانودین در عضلھ قلبی است و عملکرد آن چیست؟۶۵-

کانال پتاسیمی لولھ عرضی - رفع انقباض

کانال کلسیمی شبکھ سارکوپالسمیک - القای انقباض

کانال کلسیمی لولھ عرضی - القای انقباض

معاوضھ گر سدیم/کلسیم شبکھ سارکوپالسمیک - رفع انقباض

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر در خصوص رفلکس گیرنده ھای شیمیایی در گردش خون صحیح نمی باشد؟۶۶-

در کنترل فشارخون در فشارھای باال اھمیت دارد.

کمبود اکسیژن آن را فعال می کند.

مقادیر باالی دی اکسید کربن آن را فعال می کند.

مقادیر باالی یون ھیدروژن آن را فعال می کند.
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در مقایسھ با شریان ھای بزرگ، مقاومت در آرتریول ھا چگونھ است؟ چرا؟۶٧-

بیشتر - سرعت جریان خون کمتر است.

کمتر - عضالت صاف بیشتری دارند.

کمتر - بھ صورت موازی قرار دارند.

بیشتر - قطر کمتری دارند.

 

منشاء فعالیت الکتریکی امواج آھستھ در دستگاه گوارش کدام است؟۶٨-

سلول ھای بینابینی کاخال

عضلھ صاف الیھ عضالنی حلقوی

عضلھ صاف الیھ عضالنی طولی

عضلھ صاف الیھ عضلھ مخاطی

 

کدامیک از موارد زیر منجر بھ افزایش کلسیفیکاسیون استخوان می شود؟۶٩-

Tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNAP) افزایش فعالیت

Ankylosis protein (ANK) افزایش

Nucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase 1 (NPP1) افزایش فعالیت

(RANKL= osteoprotegerin ligand) افزایش

 

افزایش ترشح ھورمون ھای تیروئیدی موجب کاھش کدامیک از موارد زیر می شود؟٧٠-

ضربان قلب

مقاومت عروق محیطی

فشار شریانی

برون ده قلبی

 

کدامیک از عبارت ھای زیر در ارتباط با ویژگی ھای ھورمون سوماتوستاتین صحیح نیست؟٧١-

ترشح ھورمون ھای گلوکاگون و انسولین را مھار می کند.

توسط ھیپوتاالموس سنتز و ترشح می شود.

مصرف مواد غذایی جذب شده توسط بافت ھا را افزایش می دھد.

نیمھ عمر آن بسیار کوتاه است.

 

پس از شوک نخاعی کدام گزینھ دیده می شود؟٧٢-

کاھش فشار شریانی

تعریق شدید

تشدید رفلکس ھای نخاعی

اسپاسم شدید
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نقش قسمت بینابینی مخچھ كدام است؟٧٣-

كنترل تعادل

برنامھ ریزي حركات

كنترل حركات دیستال اندام ھا

طرح فعالیت بعدی حركات

 

تخریب عصب زوج ھفت (Facial) موجب اختالل در انتقال حس چشایی کدام بخش زیر می شود؟٧۴-

یک سوم خلفی زبان

دو سوم قدامی زبان

اپی گلوت

اپی گلوت و یک سوم قدامی زبان

 

زمانی کھ در ریھ اکسیژن بھ ھموگلوبین متصل می گردد، کدامیک از موارد زیر کاھش می یابد؟٧۵-

ترکیب ھیدروژن با بیکربنات

دفع دی اکسیدکربن از خون

اسیدیتھ ھموگلوبین

میزان کاربامینوھموگلوبین

 

اریتروپوئتین کھ تولید گلبول قرمز را در مغز استخوان تحریک می کند، عمدتا در کجا تولید می شود؟٧۶-

طحال

کلیھ

کبد

لوزالمعده

 

کدامیک از عبارات زیر در مورد نفرون ھای قشری کلیھ صحیح نیست؟٧٧-

مویرگ گلومرولی آنھا در عمق کورتکس قرار گرفتھ است.

لولھ نازک باالرو ندارند.

بیشترین درصد نفرون ھا در انسان ھستند.

لوپ ھنلھ آنھا کوتاه است.

 

ژنتیک

کدام یک از موارد زیر نشان دھنده ی ناھنجاری ساختاری مادرزادی جزئی است؟٧٨-

گودی لب

شکاف کام

آننسفالی

انسداد مری

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



کدام یک از اختالالت زیر در اثر افزایش تکرارھای سھ نوکلئوتیدی در نواحی کد کننده ژن مربوطھ ایجاد می گردد؟٧٩-

نوروپاتی حسی و حرکتی توارثی

آتروفی عضالنی و نخاعی

آتاکسی مخچھ ای نخاعی

توبروز اسکلروزیس

 

جھش در کدامیک از ژن ھای زیر، منجر بھ ایجاد سندرم گورلین با تظاھر بالینی کراتوسیت ھای دندان زا می گردد؟٨٠-

DAX1

SHH

HOX

PTCH

 

کدامیک از یافتھ ھای اولتراسونوگرافی پیش از تولد زیر، پیشنھاد کننده ی ناھنجاری کروموزومی سندرم ترنر می باشد؟٨١-

انگشتان مشت شده بر روی یکدیگر

انسداد دئودنال

ھیگروماکیستی

پا چنبری

 

بیان متغیر، در زنان ھتروزیگوت در کدام بیماری مشھود می باشد؟٨٢-

راشیتیسم مقاوم بھ ویتامین دی

آلبینیسم پوستی - چشمی

آلبینیسم چشمی

ھاپیرپالزی مادرزادی آدرنال

 

ایمنی شناسی

بیشترین وجھ تشابھ ساختاری آنتی بادی IgE و IgM چھ می باشد؟٨٣-

تعداد دومن ھای زنجیره سنگین

پلی مریک بودن

محتوای کربوھیدراتی

قدرت فیکساسیون کمپلمان

 

ضعیف ترین زیر کالس IgG از حیث فعال نمودن مسیر کالسیک کمپلمان کدام است؟٨۴-

IgG1

IgG2

IgG3

IgG4
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کدامیک از موارد نقص ایمنی با فقدان لنفوسیت ھای B بالغ مشخص می شود؟٨۵-

سندرم دی جورج

بیماری بروتون

آتاکسی تالنژ اکتازی

چدیاک - ھیگاشی

 

کدامیک از فاکتورھای نسخھ برداری زیر بھ عنوان مارکر لنفوسیت ھای T تنظیمی شناختھ می شود؟٨۶-

BCL-
6

RORγt

GATA-3

FoxP3

 

ھمھ موارد زیر در خصوص IgA ترشحی (sIgA) صحیح است، بجز:٨٧-

IgA2 نسبت بھ پروتئازھای باکتری ھای مخاط، مقاوم تر است.

IgA، زنجیره J و جزء ترشحی (Sc) توسط پالسما سل ھای مخاطی تولید می شوند.

دو مولکول IgA توسط زنجیره J بھ ھم متصل می شوند.

جزء ترشحی (Sc)، توسط سلول ھای اپی تلیال مخاط تولید می شود.

 

نواحی متغیر ایمونوگلوبولین ھا کھ توسط کلون خاص سلولی ساختھ می شوند، چھ نام دارند؟٨٨-

ایدیوتیپ

ھاپلوتیپ

آلوتیپ

ایزوتیپ

 

حلقھ والدییر (Waldeyer’s ring) چیست؟٨٩-

ساختار لنفاوی نازوفارنکس می باشد.

O-MALT روده کوچک است.

نام دیگر D-MALT است.

فولیکول ھای ناحیھ ایلئوم است.

 

کدامیک از سلول ھای زیر، بھ عنوان راه ورود آنتی ژن بھ مخاط شناختھ می شوند؟٩٠-

لنفوسیت داخل اپی تلیالی

M سلول ھای

آنتروسیت ھا

سلول ھای پانت

 

اندیشھ و انقالب اسالمی
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موضع علوم تجربی در قبال مسائل ماورای ماده چگونھ است؟٩١-

سکوت و عدم اظھار نظر

قبول و تأیید

نفی و انکار

گاھی تأیید و گاھی انکار

 

بر اساس قرآن و روایات، كدام ایمان نجات بخش است؟٩٢-

ایمان بھ غیب            

ایمان بھ دوزخ    

ایمان بھ بھشت

ایمان توام با عمل

 

گستره ی قدرت الھی، عام و مطلق و نامحدود است و بھ ......... تعلق می گیرد.٩٣-

امور ممکن

امور محال ذاتی

امور محال عقلی

ھمھ امور، چھ ممکن و چھ محال

 

طی کدام واقعھ، فروش نفت ایران بھ طور کامل متوقف شد؟٩۴-

نھضت ملی شدن نفت

انقالب اسالمی سال 57

جنگ ھشت سالھ

تحریم اقتصادی آمریکا

 

کدام گزینھ درباره حرکت انقالب ھا درست است؟٩۵-

انقالب، ھمیشھ حرکتی از باال بھ پایین است.

انقالب، ھمیشھ حرکتی از پایین بھ باال است.

حرکت انقالب، گاھی از پایین بھ باال و گاھی بھ عکس است.

انقالب، حرکت ھمزمان باال و پایین جامعھ است.

 

سالمت دھان و جامعھ

بر اساس مرحلھ ارزیابی آموزشی مدل برنامھ ریزی پرسید-پروسید اختصاصی سالمت دھان و دندان، کدامیک از موارد زیر در گروه عوامل قادرکننده تاثیرگذار بر٩۶-
وضعیت بالینی و رفتار در سالمت دھان و دندان کودکان قرار می گیرد؟

تحصیالت والدین

نگرش شخصی کودک نسبت بھ سالمت دھان

نظارت مادر بر مسواک زدن کودک

اطالعات و دانش کودک از سالمت دھان
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زمانی کھ بھ منظور ارتقای سالمت دھان بھ مردم کمک می شود تا مشکالت و اولویت ھای خود را شناسایی کنند و مھارت خود را برای مدیریت این مسایل افزایش دھند،٩٧-
کدامیک از رویکردھای ارتقای سالمت مورد استفاده قرار گرفتھ است؟

پزشکی

تغییر رفتار

توانمندسازی

آموزشی

 

بر اساس مدل طبقھ بندی بین المللی نقص، ناتوانی و معلولیت (ICIDH)، بھ حداقل رسیدن تماس اجتماعی در نتیجھ خجالت ناشی از استفاده از دندان مصنوعی،٩٨-
.......... محسوب می شود.

نقص

ناتوانی

معلولیت

بیماری

 

در شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دھان (Oral health related quality of life, OHRQOL) کدام حیطھ ھای زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد؟٩٩-

فعالیت ھای روزانھ - فعالیت ھای اجتماعی - گفتگو

ظاھر و زیبایی - اعمال خوردن - اعتماد بھ نفس

تکلم - بھداشت دھان - ناتوانی اجتماعی

محدودیت عملکرد - درد فیزیکی - ناراحتی روحی

 

اگر در یک برنامھ کشوری غربالگری بھ منظور بررسی تشخیص زودرس بیماری ھای دھان، بررسی ھا در کارکنان صنایع شیمیایی انجام شود، کدامیک از روش ھای١٠٠-
غربالگری مورد استفاده قرار گرفتھ است؟

Primary screening

Mass screening

Opportunistic screening

Targeted screening
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