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 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یولوژيب

 در کدام خانواده اعضاي ضدآپوپتوزي و آپوپتوزي وجود دارد؟ ـ 1
 TNF د) NFK-B ج) BCL2 ب) STAT الف)

 در شبکه اندوپالسمی کدام است؟ HSP70هومولوگ پروتئین شوك حرارتی  ـ 2
 Dnak د) HSP90 ج) HSP40 ب) BiP الف)

 هاي دختري حاصل از تقسیم دوتایی درست است؟کدام گزینه در مورد سلول ـ 3
 باشد.ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی شباهت و از نظر اندازه و شکل متفاوت میدر پروکاریوت )الف
 باشد.ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی شباهت و از نظر اندازه و شکل متفاوت مییوکاریوتدر  )ب
 ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی متفاوت و از نظر اندازه و شکل شباهت دارند.در پروکاریوت )ج
 رند.ها دو سلول دختري از نظر ژنتیکی متفاوت و از نظر اندازه و شکل شباهت دادر یوکاریوت )د

 در طی مراحل تکاملی، کدام موجود مناسب مطالعه است؟ (Cell Polarization)جهت بررسی قطبیت سلول  ـ 4
 Fruitfly د) Mice ج) Zebrafish ب) Roundworm الف)

 :بجزباشند، ها فاکتور رشد میتمام گزینه ـ 5
 IGF-1 د) TGF-β ج) EGF ب) Insulin الف)

 کند؟رسان را در سلول فعال میپروالکتین کدام مسیر پیام ـ 6
 TNF-α الف)
 TGF-β ب)
 Toll Like Receptor ج)
 MAPK د)

باعث ایجاد کدام خاصیت در  Nشدن الیگوساکاریدها به انتهاي ها اضافهدر طی گلیکوزیالسیون پروتئین ـ 7
 شود؟پروتئین می

 افزایش پایداري )الف
 افزایش تاخوردن )ب
 افزایش پایداري و تاخوردن )ج
 کاهش حاللیت و تاخوردن )د

 ساز در کجا قرار دارد؟هاي بنیادي خونآوري سلولبهترین مکان براي جمع ـ 8
 هاخون محیطی درون رگ )الف
 استخوانمغز  )ب
 طحال )ج
 جفت نوزاد )د

 سارکوما چیست؟ ـ 9
 ساز بافت همبند (پیوندي)هاي پیشسرطان سلول )الف
 ساز بافت اندودرمهاي پیشسرطان سلول )ب
 ساز بافت اکتودرمهاي پیشسرطان سلول )ج
 هاي گلیالسرطان سلول )د
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 2صفحه  
 

 ها درست است؟زیر در مورد ساختمان پروتئینامیک از عبارات دک ـ 10
 شوند.) صفحات بتا همانند مارپیچ آلفا توسط پیوندهاي هیدروژنی تشکیل می1 
 گیري مشخصی هستند.) صفحات بتا همانند مارپیچ آلفا داراي جهت2 
 ) اسید آمینه پرولین در صفحات بتا وجود ندارد.3 
 ترین اسیدهاي آمینه در ساختار مارپیچ آلفا هستند.ایجهاي گالیسین و پرولین ر) اسیدآمینه4 

 4و  2 )د 2و  1 )ج 3و  1 )ب 4و  1 )الف

 گیرد؟در طی تقسیم میتوز تعیین جایگاه سیتوکینز در کدام مرحله از چرخه سلولی صورت می ـ 11
 M د) S ج) G2 ب) G1 الف)

هاي کربوکسیل و آمین به وسیله کدام پیوند به موجود در ساختمان پروتئین، گروه αدر ساختار مارپیچ  ـ 12
 گردند؟یکدیگر متصل می

 هیدروفوبی )د واندروالسی )ج هیدروژنی )ب  کوواالنسی )الف

 طول دارد. ... نانومتر،داراي .......... چرخش و .......... اسیدآمینه است و ....... αدر ساختار پروتئین، یک مارپیچ  ـ 13
 نانومتر 16,5اسیدآمینه ـ  36چرخش ـ  5 الف)
 نانومتر 16,5اسیدآمینه ـ  68چرخش ـ  10 ب)
 نانومتر 21اسیدآمینه ـ  68چرخش ـ  15 ج)
 نانومتر 5,4اسیدآمینه ـ  36چرخش ـ  10 د)

 شود؟غالف میلین توسط کدام سلول ساخته می ـ 14
 میکروگلی )د اولیگودندروسیت )ج اپاندیمال )ب ايآستروسیت ستاره )الف

 کدام اندام داراي ساختار سن سشیوم است؟ ـ 15
 جفت )د ریه )ج طحال )ب کلیه )الف

 دهد؟واکنش قوي بین پروتئین و لیگاند را نشان میهاي زیر کدامیک از گزینه ـ 16
 eqK=0 د) کم eqK ج) زیاد dK ب) کم dK الف)

 تواند باعث القاي سرطان رحم شود؟کدام ویروس می ـ 17
 HTLV د) HIV ج) HPV ب) HSV الف)

 کدام تکنیک مناسب است؟جهت اثبات فسفریالسیون یک پروتئین، استفاده از  ـ 18
 Northern Blot د) Southern Blot ج) Western Blot ب) PCR الف)

 کدام است؟ Gساختار گیرنده متصل به پروتئین  ـ 19
 هفت بار گذر از غشاء )د پنج بار گذر از غشاء )ج سه بار گذر از غشاء )ب یک بار گذر از غشاء )الف

 گزینه درست در مورد پتانسیل عمل، کدام است؟ ـ 20
 دهد.دپالریزاسیون پتانسیل غشاء، میزان یون سدیم را افزایش می )الف
 دهد.سلولی را به شدت تغییر میغلظت یون سدیم درون )ب
 گیرد.صورت می ATPهاي عصبی، بدون نیاز به هدایت پتانسیل عمل در سلول )ج
 کند.یون از غشاء عبور می 10000-5000هزارم ثانیه، تقریباً در طول یک )د
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 3صفحه  
 

 یپزشک یحشره شناس

 ؟نیست erythrocytic-exo کدام مرحله رشد انگل ماالریا ـ 21
 ookinete د) schizont ج) sporozoite ب) merozoite الف)

 کند؟یم دیرا در بدن انسان تول schizont تعداد نیشتریب ومیکدام پالسمود ـ 22
 Plasmodium vivax الف)
 P. malariae ب)
 P. ovale ج)
 P. falciparum د)

 ؟است نکردهگزارش  indigenous يایماالر یاز چه سال رانیا ـ 23
 2020 د) 2018 ج) 2016 ب) 2014 الف)

کل تحت مراقبت  تیباشد، جمعیعدد م 500شده  هیدرصد و تعداد الم ته 20معادل  ABERروستا،  کیدر  ـ 24
 باشد؟یچند نفر م ایماالر
 2500 د) 4000 ج) 5000 ب) 10000 الف)

 شود؟یم قیبه انسان تزر تیحدودا چند اسپوروزو ا،یگزش آلوده پشه ناقل ماالر کیدر  ـ 25
 350-300 د) 250-200 ج) 150-85 )ب 80-15 الف)

 چقدر است؟در ایران  Anopheles superpictusگزارش شده  Anthropophilic Indexحداکثر میزان  ـ 26
 درصد 62,3 د) درصد 40,2 ج) درصد 28,5 ب) درصد 18,2 الف)

 صحیح است؟ Anopheles superpictusرد در مو زیر ت رفتارياعاد یک ازکدام جدید مطالعاتبر اساس  ـ 27
 است. Endo-exophagic و Zoophagicاي گونه الف)
 است. Endo-exophagicو  Anthropophilicاي گونه ب)
 است. Endophagic و Zoophagicاي گونه ج)
 است. Exophagic و Anthropophilicاي گونه د)

 یابد؟می کاهش اًشدید طول عمر آنوفل در چه صورت ـ 28
 درصد 40گراد و رطوبت کمتر از درجه سانتی 30افزایش دما بیش از  الف)
 درصد 30گراد و رطوبت کمتر از درجه سانتی 30افزایش دما بیش از  ب)
 درصد 50گراد و رطوبت کمتر از درجه سانتی 35افزایش دما بیش از  ج)
 درصد 60و رطوبت باالتر از گراد درجه سانتی 40افزایش دما بیش از  د)

 مجموع موارد انتقال محلی معادل کدام اصطالح زیر است؟ ،در اپیدمیولوژي ماالریا ـ 29
 Indigenous malaria الف)
 Autochthonous malaria ب)
 Induced malaria ج)
 Introduced malaria د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  هابیولوژي و کنترل ناقلین بیماريرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 4صفحه  
 

  است؟ گرید ومیسه پالسمود يمنشاء اجداد ومیکدام پالسمود ـ 30
 Plasmodium vivax الف)
 P. falciparum ب)
 P. ovale ج)
 P. malariae د)

 ؟موارد ماالریا در کدام کشور اتفاق افتاد ن، بیشتری2020بر اساس گزارش جهانی ماالریاي  ـ 31
 تانزانیا د) هند ج) موزامبیک ب) نیجریه الف)

در کدام مرحله  دیماده بالغ با يهارس تخمدان، آنوفلان يهاسلول نیتیدرشت پُل يهاکروموزوم یبررس يبرا ـ 32
 باشند؟ کیگونوتروف

 Half-gravid د) Blood-fed ج) Unfed ب) Gravid الف)

 باشد؟آنوفل مستلزم بیان کدام پروتئین می تهاجم اوُکینت به داخل سلول دیواره روده میانی پشه ـ 33
 ATPase د) CTRP ج) P28 ب) P25 الف)

 شوند؟کدام آنزیم می کاهشسبب هاي ماالریا در غدد بزاقی پشه آنوفل انگل ـ 34
 Cholinesterase د) Reductase ج) Apyrase ب) Protease الف)

 هاي بیولوژیک و شیمیایی کدام است؟اثر الروکش ـ 35
 کاهش طول عمر ناقل الف)

 ناقلطول عمر  افزایش )ب
 هاي الرويگاهتکاهش زیس ج)
 کاهش تراکم ناقل د)

 ران نقش دارند؟یل و ناپل در ایسیس يهاروسیوکدام پشه خاکی در انتقال  ـ 36
 Phlebotomus papatasi الف)
 Ph. perfiliewi ب)
 Ph. sergenti ج)
 Ph. major د)

 شود؟یم گزارش رانیا یبوم مناطق در ییاحشا وزیشمانیل موارد نیشتریب ،فصلدر کدام   ـ 37
 زمستان )د پائیز )ج تابستان )ب بهار )الف

 ؟یابدنمی کدام فلبوتوم در ایران در فصل سرما هم فعالیتش خاتمه ـ 38
 Phlebotomus tobbi الف)
  Ph. mongolensis ب)
 Ph. sergenti ج)
 Ph.papatasi د)

 کند؟موقع بیماران از اشاعه بیماري جلوگیري میه مراقبت اکتیو و درمان ب ،براي کنترل کدام نوع لیشمانیوز در ایران ـ 39
 PKDL د) ZVL ج) ZCL ب) ACL الف)

 است؟ يامعلول کدام روش مداخله رانیدر ا یروستائ یپوست وزیشمانیل دیروند کاهش موارد جد ـ 40
 حفاظت فردي الف)
 سمپاشی ابقایی ب)
 بهبود مراقبت و درمان بیماران ج)
 جوندگان مخزنمبارزه با  د)
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 5صفحه  
 

کدام روش صید  ،مناطق گرم و خشک هاي فلبوتومینه دراي پشه خاکیبراي بررسی تنوع و غناي گونه ـ 41
 تر است؟مناسب

 black Shannon trap الف)
 sticky paper trap ب)
 animal baited trap ج)
 white Shannon trap د)

هاي فلبوتومینه داراي اثر براي جذب پشه خاکی Attractive Toxic Baitsکدام ماده زیر براي استفاده در  ـ 42
 ري است؟بیشت
 Lactic acid د) 2CO ج) Cattle urine ب) Octanol الف)

 ؟نیست در ایران شایع Rhombomys opimusدر بین جمعیت  Leishmaniaکدام گونه انگل  ـ 43
 Leishmania major الف)
 L. gerbilli ب)
 L. turanica ج)
 L. killicki د)

 صحیح است؟ Phlebotomus papatasiدر  PpSP44و  PpSP15هاي در مورد بیان ژن کدام گزینه ـ 44
 .یابدافزایش می PpSP44کاهش ولی  PpSP15در تابستان  الف)
 یابد.افزایش می PpSP44کاهش ولی  PpSP15 هاي آلوده به انگل لیشمانیاپشه خاکیدر  ب)
 مشابه است. ط مختلف فیزیولوژیکیدو ژن در شرا اینمیزان بیان  ج)
 ط مختلف فیزیولوژیک بر عکس یکدیگر است.یمیزان بیان این دو ژن در شرا د)

در صورتی که امکان مبارزه با جوندگان مخزن لیشمانیوز پوستی روستائی فقط یک نوبت در پیک فعالیت ناقل  ـ 45
 ی الزم است؟ایکار فاقدکش وجود داشته باشد، کدام جونده

 کلرات د) %5 فسفر دوزنک ج) %2,5 فسفر دوزنک ب) فستوکسین الف)

 ها در یک منطقه کدام است؟گراد براي یافتن فلبوتومحداقل درجه حرارت مناسب روزانه بر حسب سانتی ـ 46
 ماه در سال 3مدت ه ب  15,6کمتر از الف)
 ماه در سال 3مدت ه ب 15,6ر از تبیش ب)
 ماه در سال  2مدت ه ب 20کمتر از  ج)
 ماه در سال 2مدت ه ب 20بیشتر از  د)

 ؟شوددر چه فصلی مشاهده می Phlebotomus sergentiانسان نسبت به بزاق  IgG responseبیشترین  ـ 47
 زمستان د) پائیز ج) تابستان ب) بهار الف)

 کدام است؟ Leishmania tropicaگونه  (Synonym)همنام  ـ 48
 Leishmania killicki الف)
 L. braziliensis ب)
 L. garnhami ج)
 L. chagasi د)
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 6صفحه  
 

 باشد؟می Peripylarian ناقل به صورت پشه خاکی در دستگاه گوارشکدام انگل رشد  ـ 49
 Leishmania tropica الف)
 L. major ب)
 L. donovani ج)
 L. braziliensis د)

که قابلیت جستجو، برش  بخشی از سیستم کریسپر ،براي توسعه واکسن لیشمانیا با استفاده از روش کریسپر ـ 50
 ؟است زیر گزینه کدام را به روشی خاص دارد DNAزدن و سرانجام استحاله 

 Cas9 د) gRNA ج) tracrRNA ب) PAM الف)

 در بدن پشه ناقل حدودا چند روز است؟ Zika virusدوره کمون  ـ 51
 10 د) 7 ج) 5 ب) 2 )الف

 منتقل شود؟ همقادر است از انسان به انسان  روسیکدام آربوو ـ 52
 Japanese encephalitis virus الف)
 Yellow fever virus ب)
 Zika virus ج)
 Rift Valley fever virus د)

 ؟چیستناشی از تاثیر ویروس بر  ،شودایجاد می  Aedes aegyptiدر آلودگی به ویروس تب دانگتغییر رفتاري که بر اثر  ـ 53
 Feeding د) Locomotor ج) Fecundity ب) Olfactory الف)

 ها در کدام خانواده زیر قرار دارند؟هاي منتقله توسط پشه خاکیآربوویروس ـ 54
 Reoviridae د) Bunyaviridae ج) Flaviviridae ب) Togaviridae الف)

 ست؟یچ جهیاز نقاط جهان در نت ياریتب دانگ در بس يدیبازپد ـ 55
 گسترش حاشیه نشینی )الف
 عدم واکسیناسیون کودکان )ب
 عدم واکسیناسیون )ج
 هاي الروي طبیعیافزایش النه )د

 کند؟یم يخوارچند بار خون کیدر هر دوره گونوتروف Aedes aegypti ـ 56
 بار نیچند د) بار دو )ج شب در بارکی )ب در روز بارکی )الف

 رد؟یگیقرار م ویاستان در کدام سنار نیا ابد،یاستان استقرار  کیمنطقه کوچک از  کیدر  Aedes aegyptiاگر  ـ 57
 چهار )د سه )ج دو ب) کی )الف

 شود؟یمنتقل م شگاهیخارج و به آزما تراپیها پس از چند روز از اوتراپیمهاجم، کاغذ او يهامراقبت آئدسدر برنامه  ـ 58
 15-9 د) 9-7 ج) 7-5 ب) 5-3 الف)

 است؟ حیصح النی) در استان گWNV( یغرب لین روسیبه و یدر مورد آلودگ ریاز موارد ز کیکدام ـ 59
 Lieange Iاز روسیو Culex tarsalisجدا شده است )الف
 Lieange IIاز  روسیو Culex pipiensشده است  جدا )ب
 Lieange Iاز  روسیو Aedes caspiusجدا شده است  )ج
 Lieange IIاز  روسیو  Aedes vexansجدا شده است )د
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 7صفحه  
 

 است؟ نشده افتیکنگو  ـ مهیدهنده کر يزیتب خونر روسیآلوده به و رانیتاکنون در ا ریز يهااز کنه کیکدام  ـ 60
 Rhipicephalus sanguineus الف)
 Hyalomma marginatum ب)
 Hyalomma anatolicum ج)
 Rhipicephalus turanicus د)

 باشد؟یم یمنف یو ژئوتاکس لیپتوفیرفتار کر يدارا ریز انیاز عنکبوت کدامیک ـ 61
 Boophilus د) Hemiscorpius ج) Loxosceles ب) Latrodectus الف)

تواند یم یبه صورت تصادف کهگردد یاطالق م” sheep tick“ دهیبوبوسیخانواده ه يهااز گونه کیبه کدام ـ 62
 است؟ تیاهم نیشتریب يدارا یانسان را مورد گزش قرار دهد و از نظر پزشک

 Lipoptena cervi الف)
 Hippobosca variegata ب)
 Melophagus ovinus ج)
 Lipoptena depressa د)

 کشنده است؟ ،خود ناقل يبرا ریز يهااز پاتوژن کیکدام ـ 63
 Rickettsia prowazekii الف)
 Plasmodium falciparum ب)
 Borrelia burgdorferi ج)
 Francisella tularensis د)

 است؟ ریاز موارد ز کیکدام رانیدر جنوب ا یپزشک تیاهم يدارا نیآتش يهاگونه غالب مورچه ـ 64
 Solenopsis invicta الف)
 Solenopsis richteri ب)
 Pachycondyla apicalis ج)
 Pachycondyla sennaarensis د)

تراخم  يماریب يتوانند به عنوان ناقل مهم برایو رفتار م يولوژیبا توجه به ب ریز يهااز مگس کیکدام ـ 65
)Chlamydia trachomatisمطرح باشند؟ ( 

 Musca domestica الف)
 Musca sorbens ب)
 Musca vetustissima ج)
 Stomoxys calcitrans د)

 باشد؟یم لرهایکروفیاز م يادیشمار ز ریو تکث دنیبه علت بلع نیناقل ییرایم شیانگل، افزادر کدام سامانه ناقل/ ـ 66
 انکوسرکاـ  ومیمولیس )الف
  ایووشررر ـ آنوفل )ب
 ایالریروفید ـ آئدس ج)
 ایبروگ ـ کولکس )د

 نامند؟یها درون النه جوندگان را چه میپشه خاک یزندگ ـ 67
 Commensalism د) Mutualism ج) Inquilinism ب) Parasitism الف)
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 گردند؟یم دیناپد يخوارکدام کنه فستون دارد که بعد از خون ـ 68
 درماسنتور د) اتوبیوس ج) بوئوفیلوس ب) آرگاس الف)

 حفار است؟ ریعقرب ز يهااز گونه کیکدام ـ 69
 Odonthubutus bidentatus الف)
 Hemiscorpius lepturus ب)
 Androctonus crassicauda ج)
 Mesobuthus eupeus د)

 شود؟یکک چگونه محاسبه م کسیاند ـ 70
 شده یبررس زبانانیبر تعداد کل م میشده تقس دیص يهاتعداد کل کک الف)

 100ضرب در  زبانانیبر تعداد کل م میشده تقس دیص يهاکل کک تعداد )ب
 100روستا ضرب در  کیدر  تیبر تعداد کل جمع میشده تقس دیص يهاکل کک تعداد )ج
 شده یبررس زبانانیشده از م دیص يهاصد کل کک در )د

 درست است؟ DDE یحشره کش تیدر مورد خاص زیراز عبارات  کیکدام ـ 71
 یسم ریغ  د) برابر ددت  ج) کمتر از ددت  ب) از ددت شتریب الف)

 هستند؟ ریز اهیکدام گ دیآلکالوئ کیکاربامات مشتقات سنتت يهاکشحشره ـ 72
 نایکوتین د) راختایآزاد ج) گمایزوستیف ب) زانتمومیکر الف)

مرگ  ،یصیبا غلظت پنج برابر دوز تشخ نیپشه آنوفل بالغ با کاغذ حشره کش دلتامتر تیاگر در تست حساس ـ 73
 ست؟یآنوفل چ تیجمع نیشدت مقاومت ا تیشود، وضع جادیدرصد ا 99 ریو م

 مقاومت کم د) دیمقاومت شد ج) کامال حساس ب) تولرانس يدارا الف)

 ،یصیبرابر دوز تشخ 10با غلظت  نیپشه آنوفل بالغ با کاغذ آغشته به دلتامتر تیتست حساس کیانجام  يبرا ـ 74
 است؟ ازیچند پشه بالغ مورد ن

 300 د) 200  ج) 150 ب) 100  الف)

 ست؟یچ فلوبنزورونید ـ 75
 نیتیک وسنتزیکننده بمهار الف)

 یهورمون جوان آنالوگ )ب
 کش کلرهحشره )ج
 دیرتروئیکش پحشره )د

 است؟ ریاز موارد ز کیکدام ندانیمحل اثر ل ـ 76
 یمیکلس کانال )د یمیپتاس کانال )ج یمیکانال سد ب) کانال کلر الف)

 ست؟یبتااستراز چ میفسفره بر آنز يهاکشحشره ریتأث ـ 77
 يمهار د) یونیکونژوگاس  ج) یکیمتابول )ب يدیتشد الف)

 در حشرات و پستانداران چگونه است؟  بیبه ترت دازهایبه ماالاکسون توسط اکس ونیماالت لیتبد ـ 78
 عیسر ـ عیسر )د کند ـ کند )ج عیسر ـ کند )ب کند ـ عیسر الف)

ممکن است به  تیجمع نیاسترازها است، ا تیفعال شیافزا لیبه دل ونیحشره به ماالت کیاز  یتیمقاومت جمع ـ 79
 داشته باشد؟ يدتریمقاومت متقابل شد گرید يهاکشاز حشره کیکدام
 دیداکلوپریام )د فوسیریکلرپ )ج اتوفنپروکس )ب کلر یمتوکس الف)
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 ها قرار دارند؟کاربامات سمیدر خط اول متابول ریز یمیآنز يهااز رده کیکدام ـ 80
 استرازها الف)
 ترانسفرازها ـ اس ونیگلوتات ب)
 دازهایاکس ج)
 دروالزهایه د)

 سلول چگونه است؟ رونیغشاء در درون و ب یکیبار الکتر تیوضع ،یسلول عصب کیاز  یموج عصب کیعبور  انیدرجر ـ 81
 یمنف ـ مثبت د) مثبت ـ یمنف ج) مثبت ـ مثبت ب) یمنف ـ یمنف الف)

 ست؟یاستراز ن يمهایمهار کننده آنز ریز يستهاینرژیاز س کیکدام ـ 82
 PEN د) TPP ج) PBO ب)  DEF الف)

 دارند؟ يشتریها نقش بکشمقاومت به کدام دسته از حشره جادیاستراز در ا يهامیآنز ـ 83
 هافسفره د) دهایرترئیپ ج) ددت ب) هاکاربامات الف)

نقش  ریفسفره توسط حشرات، کدام مولکول ز يهاکشاستر حشره لیکربوکس يدر شکسته شدن باندها ـ 84
 دارد؟ یاساس
 SH د) O2 ج) H2O ب) NADPH الف)

 کش کدام است؟کردن حشره یجهت خنث Glutathione transferase ریتاث زمیمکان نیترمهم ـ 85
 کشبا مولکول حشره نیستیباندشدن گوگرد س الف)

 کشبا مولکول حشره نیآالن لیشدن گوگرد فنباند )ب
 کشبا مولکول حشره پتوفانیشدن گوگرد ترباند )ج
 کشبا مولکول حشره نیزولوسیباندشدن گوگرد ا د)

 ست؟یچ ایکنترل ماالر يبرا ییفضا یبهداشت در ارتباط با استفاده از سمپاش یموضع سازمان جهان ـ 86
 ساکت د) ممتنع ج) مخالف ب) موافق الف)

 ست؟یمبارزه با پشه کولکس چ ياستراتژ نیتردر حال حاضر مهم ـ 87
 يحفاظت فرد د) مبارزه با الرو ج) مبارزه با بالغ ب) پشه بند آغشته الف)

 شود؟یاستفاده م رانیدر ا ایدر مبارزه با ماالر دیرتروئیپ يهاکشاز حشره کیاز کدام ـ 88
 نیهالوتریالمبداس د) نیتترامتر )ج نیپرمتر )ب نیدلتامتر الف)

کش در هر محلول حشره تریلیلیتحت فشار استاندارد، چند م يتریسمپاش هودسن اکسپرت ده ل کیاز  ـ 89
 شود؟یخارج م قهیدق

 885 د) 757 ج) 775 ب) 577 الف)

 ؟دارد يکمتر ریدر مبارزه با کک سگ و گربه تأث ریز يهااز روش کیکدام ـ 90
 وانیبدن ح يکاربرد حشره کش رو الف)

 وانیح یحشره کش در محل زندگ کاربرد )ب
 از قالده آغشته به حشره کش استفاده )ج
 وانیح ياز حشره کش در غذا استفاده )د
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 ؟نیست و گزش آنها مناسب خوابکنترل ساس تخت يبرا ریز يهااز روش کیکدام ـ 91
 اماکن آلوده ییابقا یسمپاش الف)

 اماکن آلوده یگردپاش )ب
 از پشه بند آغشته به حشره کش استفاده )ج
 از مواد دور کننده استفاده )د

 ؟نیست مناسب یمبارزه با کنه نرم در اماکن انسان يبرا ریز يهااز روش کیکدام ـ 92
 منازل واریکف و د ییابقا یسمپاش الف)

 ییفضا یسمپاش )ب
 یمواد نفت يتخت در کاسه حاو هیدادن پا قرار )ج
 مسکن يبهساز د)

 ؟نیست هاحشرات در مقابل انتموپاتوژن يمقاومت رفتار قیاز مصاد ریز نهیکدام گز ـ 93
 Grooming الف)
 Thermo regulation ب)
 Colony Relocation ج)
 Cannibalism د)

 د؟ینما جادی) ایسم یانسان هم عوارض (سپت يکدام انتموپاتوژن قادر است برا ـ 94
 Metarrhizium د) Serratia ج) Steinernema ب) Microsporidium الف)

 ها استفاده شده است؟همولنف پشهدر  Plasmodium falciparumمبارزه با  ياز کدام قارچ انتموپاتوژن برا ـ 95
 Metarhizium anisopiae الف)
 Beauveria bassiana ب)
 Isaria farinosa ج)
 Entomophaga maimaiga د)

 ست؟یچ ییایدیکروسپوریم یحشرات در مقابل آلودگ جیرا یمنیپاسخ ا ـ 96
 Phagocytosis د) Encapsulation ج) Melanization ب) AMP دیتول الف)

 ه است؟شد استفاده هاپشه الرو با مبارزه يبرا ریز یمعدن يهاکشآفت از کیکدام ـ 97
 مخلوط بوردو د) فسفور دو زنک ج) کیارسن ب) سیسبز پار الف)

 باشد؟یها موثر مپشه کیولوژیکدام الرو دوباالن در کنترل ب ـ 98
 Simulium د) Culex ج) Toxorhynchites ب) Culiseta الف)

باشد،  ییایمیبه استفاده از روش ش میتصم ،يشهر يجلد وزیشمانیل کیدر کانون اندم يماریاگر در مبارزه با ب ـ 99
 مناسب است؟ يکدام استراتژ

 یاماکن داخل ییابقا یسمپاش الف)
 یاماکن خارج ییابقا یسمپاش ب)
 النه جوندگان یپاش سم )ج
 یاماکن داخل ییفضا یسمپاش د)

 ؟باشدنمی کیولوژیاستفاده در کنترل ب يالروخوار مناسب برا یماه کیجزو مشخصات  ریاز موارد ز کیکدام ـ 100
 ادیز یتحمل آلودگ قدرت )د یاختصاص هیتغذ )ج بزرگ اندازه )ب ادیمثل ز دینرخ تول الف)

 

باشیدموفق   
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