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 يو نوروفارماکولوژ یزیولوژينوروف

 اي مغز چیست؟هاي قاعدهنقش عقده ـ 1
 تغییر شدت حرکات الف)
 شروع حرکات ب)
 انتقال حواس ج)
 تعدیل حواس د)

 ؟نیستهاي قشر مغز نقشکدام مورد از  ـ 2
 کنترل تنفس د) تکلم ج) تفکر ب) حافظه الف)

 دهد؟اي رخ میهاي استوانهبه دنبال برخورد نور با شبکیه چه تغییري در سلول ـ 3
 .شوددپوالریزه می الف)
 .شودورود سدیم به قطعه خارجی آنها زیاد می ب)
 .شوندهیپر پوالریزه می ج)
 .شودغلظت ردوپسین در درون سلول زیاد می د)

 دهد؟هاي شدید پاسخ میکدام گیرنده پوستی به لرزش ـ 4
 مرکل د) مایسنر ج) رافینی ب) پاچینی الف)

 باشد؟مورد بیان ژنی انسانی کدام مورد صحیح می در ـ 5
 .توبیش یکسان اسها کمدر همه اندام الف)
 .ریز استبیشترین بیان ژنی مربوط به غدد درون ب)
 .شودمیهاي انسان در مغز بیان درصد ژن 70 ج)
 .درصد بیان ژنی در مغز است 30کمتر از  د)

 گیرد و در یادگیري حرکت موثر است؟از زیتون تحتانی منشا می کدامیک ـ 6
 فیبرهاي باالرونده الف)
 ايخزهفیبرهاي  ب)
 فیبرهاي موازي ج)
 فیبرهاي دهلیزي د)

 کدام بخش تاالموس در مسیر انتقال حس بینایی است؟ ـ 7
 MGN د) LGN ج) PVM ب) PVL الف)

 دنبال تحریک نورون، یون اصلی ایجاد کننده پتانسیل عمل کدام است؟ه ب ـ 8
 کلر د) کلسیم ج) سدیم ب) پتاسیم الف)

 است؟ مطرح کمتر براي رشد اولیه و کارکرد مغز در بزرگسالی کدام عامل زیر ـ 9
 ژنتیکتجربیات اپی الف)
 تجربیات محیطی ب)
 تجربیات روانی اجتماعی ج)
 داشتن ژن برتر د)
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 ؟نیستهاي زیر مربوط به جسم سلولی نورون کدام ویژگی ـ 10
 متابولیسم الف)
 هاوجود اندامک ب)
 ترشح نوروترانسمیتر ج)
 دریافت سیگنال عصبی د)

 باشد؟ساعت بدن می کدامیک ـ 11
 جسم سیاه الف)
 هسته سوپراکیاسماتیک ب)
 هسته پري اپتیک ج)
 هسته سوپرااپتیک د)

 دارد؟ با تخریب قشر مغز کدام حس همچنان وجود ـ 12
 درد د) فشار ج) بینایی ب) المسه الف)

 از موارد زیر نور اپی نفرین است؟ کدامیکنوروترانسمیتر غالب  ـ 13
 گرهی سمپاتیکپیش الف)
 گرهی پارا سمپاتیکپیش ب)
 گرهی سمپاتیکپس ج)
 گرهی پارا سمپاتیکپس د)

 کدام ناحیه مغزي متمرکز هستند؟ بیشتر درهاي آدرنرژیک نورون ـ 14
 ناحیه تگمنتال شکمی الف)
 لوکوس سرولئوس ب)
 نوکلئوس اکومبنس ج)
 توبروانفاندیبولر د)

 در هنگام بیداري موج غالب مغز کدام است؟ ـ 15
 آلفا د) تتا ج) دلتا ب) بتا الف)

 کدام گزینه درست است؟ ،خوابارتباط با مراحل  در ـ 16
 .خواب شامل شش مرحله است الف)
 .هرتز است 16 تا 12امواج آلفا  ب)
 .افتداتفاق می REM خواب در رویا ج)
 .شودخواب بیدار می فرد به راحتی از 4 و 3مراحل  در د)

 شود؟امفتامین با اثر بر کدام بخش ایجاد می اثرات سرخوشی مت ـ 17
 هاي سطح سلولیگیرنده الف)
 هاکانال ب)
 محل سیناپس و ترانسپورترها ج)
 هیچکدام د)
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 رود با چه نورونی سیناپس دارد؟در مسیر آناتومیک پاداش، نورون دوپامینرژیکی که به نوکلئوس آکومبنس می ـ 18
 گلوتاماترژیک د) گابائرژیک ج) دوپامینرژیک ب) نورآدرنرژیک الف)

 دهد؟در اثر افزایش کدام یون داخل سلولی رخ می Long term Potentiation ـ 19
 پتاسیم د) کلر ج) منیزیم ب) کلسیم الف)

 شوند؟هاي دوپامینرژیک محسوب میاز مناطق آناتومیک زیر محل تجمع اجسام نورون کدامیک ـ 20
 Ventral Tegmental Area  )الف
 Raphe Nuclei ب)
 Locus Coerulues ج)
 Nucleus Basalis of Meynert د)

 کنند؟ها چه نقشی را ایفا میالیگودندروسیت ـ 21
 کننداکسونها را در مغز میلینیزه می الف)
 کنندچندین اکسون را هم زمان میلینیزه می ب)
 کنندمی حمایت فیزیکی ایجاد ج)
 همه موارد د)

 شود چه نام دارد؟افزایش مثبت ولتاژ لوکال که سبب دپوالریزاسیون سلول می ـ 22
 Excitory Postsynaptic Potentials الف)
 Inhibitory Postsynaptic Potential ب)
 Action Potential ج)
 Hyperpolarization د)

 صحیح است؟ (Action Potential)در مورد وضعیت تولید پتانسیل عمل  یککدام ـ 23
 هر چه دپوالریزاسیون بیشتر باشد پتانسیل عمل بزرگتر خواهد بود الف)
) به مقـدار کـافی در جهـت مثبـت افـزایش یابـد سـبب شـروع EPSPسیناپسی تحریکی (هنگامی که پتانسیل پیش ب)

 گرددپتانسیل عمل می
 شودعمل در جایی از جسم سلولی که مجاور سیناپس تحریکی است شروع میپتانسیل  ج)
 مه موارده د)

 کنند؟ایفا میچه نقشی ها در سیستم اعصاب آستروسیت ـ 24
 .کنندهاي سیستم اعصاب محیطی را میلینیزه میاکسون الف)
 .کنندهاي سیستم اعصاب مرکزي را میلینیزه میاکسون ب)
 .در عملکرد ایمنی مغز درگیرند ج)
 .کنندها ایجاد میحمایت فیزیکی براي نورون د)

 گویند؟تر از حالت استراحت است به آن حالت چه میوقتی غشاي سلولی منفی ـ 25
 دپوالریزاسیون الف)
 )EPSPسیناپسی تحریکی (پتانسیل پس ب)
 هیپرپوالریزاسیون ج)
 )IPSPسیناپسی مهاري (پتانسیل پس د)
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 افتد؟هاي سدیم یک سلول ناگهان باز شوند چه اتفاقی میاگر کانال ـ 26
 .یون پتاسیم به خارج خواهد آمد الف)
 .یون سدیم به خارج خواهد آمد ب)
 .یون پتاسیم به داخل خواهد آمد ج)
 .یون سدیم به داخل خواهد آمد د)

 ) پتانسیل غشاي در حال استراحت یک نورون به کدام مورد نزدیک است؟(mvولتاژ  ـ 27
 85منفی  د) 40مثبت  ج) صفر ب) 65منفی  الف)

 ها در سیستم اعصاب محیطی است؟ل ساختن غالف میلین اطراف اکسونئوکدام نوروگلیا مس ـ 28
 الیگودندروسیت د) شوانهاي سلول ج) استروسیت ب) میکروگلیا الف)

 کند؟ها را به سوي مغز ارسال میچه نوع نورونی سیگنال ـ 29
 Interneurons الف)
 Sensory neurons ب)
 Motor neurons ج)
 Multipolar neurons د)

 شود؟ه میفرستد چه نامیدها را به نورون بعدي میقسمتی از نورون که سیگنال ـ 30
 Microtubule د) Axon ج) Dendrite ب) Soma الف)

 گردد؟الکل بر اساس کدام مکانیسم سبب سوء مصرف می ـ 31
 کندرا فعال می Gهاي متصل به پروتئین گیرنده الف)
 شودهاي یونی متصل میهاي یونی یا کانالبه گیرنده ب)
 شودمتصل می هاي بیولوژیکبه ناقلین آمین ج)
 هیچکدام د)

 هاي دارویی زیر وجود دارد؟از دسته کدامیکاحتمال کماي هیپرپیرکسیک در مصرف همزمان اوپیوییدها با  ـ 32
 هاسایکوتیکآنتی الف)
 هاي منو آمین اکسیدازمهارکننده ب)
 هاي سروتونینمهارکننده ج)
 ها و خصوصا متامفتامینمحرك د)

 باشد؟از اثرات اوپیوییدها کم یا هیچ می کدامیکمیزان تحمل به  ـ 33
 تیرگی شعور د) یبوست ج) سرکوب سرفه ب) تهوع و استفراغ الف)

 است؟ ترعارضه آگرانولو سیتوزیس در مصرف کدام دارو جدي ـ 34
 سرترالین )د االنزاپین ج) کلوزاپین ب) کاربامازپین الف)

 ؟دیس تونی دیررس یا دیسکینزي دیررس شدید موثر است کاهشکدام دارو در  ـ 35
 رسپیریدون الف)
 هالوپریدل تزریقی طوالنی اثر ب)
 کلوزاپین ج)
 االنزاپین د)
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 از مصرف هالوپریدول کدام است؟موثرترین داروي ضد پارکینسون در هنگام بروز عالئم خارج هرمی ناشی  ـ 36
 کربی دوپا ـ قرص خوراکی لودوپا الف)
 قرص فیزوستیگمین ب)
 کولینرژیکقرص آنتی ج)
 قرص پروپرانولول د)

 هاي زیر است؟از گزینه کدامیکتفاوت اصلی وابستگی و اعتیاد در  ـ 37
 اجبار در مصرفآگاهی از عوارض منفی ماده مورد سوء مصرف و  الف)
 شدت عوارض سوء مصرف ب)
 تر در اعتیادبروز پدیده تحمل شدیدتر و طوالنی ج)
 همه موارد د)

 درمان اختالل اسکیزوافکتیو استفاده از کدام داروها نقش بهتري دارند؟ در ـ 38
 آنتی سایکوزها الف)

 هاي خلقیکنندهتثبیت )ب
 روتونینهاي بازجذب سمهارکننده ج)
 فلو فنازین دکانوئیت د)

 هاي دستگاه عصبی سمپاتیک است؟از نقش کدامیک ـ 39
 تنگی مردمک الف)
 کاهش فشار خون ب)
 تنگی مجاري تنفس ج)
 تحریک ترشح عرق د)

 ؟است مطرح کمتردر درمان انواعی از اختالالت روان پزشکی کدام داروي زیر  ـ 40
 ترامادول د) کلونیدین ج) وراپامیل ب) پروپرانولول الف)

 ؟باشدنمی از موارد زیر عوارض ناشی از پارکینسون کدامیک ـ 41
 لرزش حین حرکات الف)
 سفتی عضالت ب)
 خمیدگی بدن ج)
 سختی در آغاز حرکت د)

 دلیریوم تهدیدکننده حیات بیشتر مطرح است؟ درمورد کدام ماده مخدر زیر خطر ایجاد ـ 42
 گراس د) ریتالین ج) تریاك ب) الکل الف)

 شود؟از حاالت زیر می کدامیکتنفس پشت سر هم در فرد مبتال به صرع سبب بروز  ـ 43
 الکالوز و تشنج الف)
 اسیدوز و تشنج ب)
 الکالوز و اغما ج)
 اسیدوز و اغما د)
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استقرار وابستگی به مواد نقش اساسی  ایجاد و (نوروترانسمیترها) مغزي که در هاي شیمیاییمورد واسطه در ـ 44
 است؟ مطرح کمتر کدامیک ،دارند
 سیستم اپیوئیدي الف)
 سیستم کاتکل آمینی ب)
 سیستم گاما آمینو بوتیریک اسید ج)
 سیستم سروتونینی د)

 کدام است؟ ،میانجی اصلی عصبی در بحث پاداش و اعتیاد ـ 45
 نفریننوراپی د) سروتونین ج) استیل کولین ب) دوپامین الف)

کند که بیماري که اعتیاد به الکل داشته و مصرف خود را با کمک شما کم کرده است تماس گرفته و عنوان می ـ 46
پیشنهاد می الکل مصرف کرده و اکنون دچار تاري دید شده است. ساعت گذشته مقدار ک 24آخرین بار 

 مناسب کدام است؟
 ارجاع سریع به چشم پزشک الف)
 ارجاع به اورژانس ب)
 VitB1تراپی و تجویز سرم ج)
 تجویز آکومپروسات د)

 دپوالریزانت است؟کننده عضالنی از عوارض جانبی زیر مربوط به داروهاي شل کدامیک ـ 47
 هیپرکالمی الف)
 افزایش فشار داخل کره چشم ب)
 افزایش فشار داخل معده ج)
 هر سه مورد د)

دي که به آن پاسخ مناسب داده مهمترین مشکل استفاده از نالوکسان در بیمار دچار مسمومیت با مواد اوپیوئی ـ 48
 چیست؟ ،است
 احتمال ادم ریه الف)
 مال سندروم تركاحت ب)
 نیمه عمر پایین دارو ج)
 آنفارکتوس قلبی د)

فردي که تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده به علت بلع داروي نامعلوم و با عالیم سندروم محرومیت  ـ 49
 از داروهاي زیر را مصرف کرده است؟ کدامیکمراجعه کرده است. احتماال 

 مرفین د) هیدروکودون ج) پره نورفینبو ب) نالوکسان الف)

 شود؟هاي کانابینوئیدي محسوب میاز ترکیبات زیر آگونیست گیرنده کدامیک ـ 50
 )Enkephalin( نکفالینا الف)
 )Dynorphinدینورفین ( ب)
 )(Anandamideد آناندامی ج)
 Substance p د)
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 ؟کندنمیزیر را آنتاگونیزه  ترکیب فلومازنیل اثر کدام ـ 51
 دیازپام د) زالپلون ج) اتانول ب) زولپیدم الف)

 ؟نداردکدام داروي بنزودیازپینی زیر متابولیت فعال  ـ 52
 پرازپام د) دیازپام ج) کلردیازوپوکساید ب) لورازپام الف)

 شود؟ایجاد می کمترياز داروهاي زیر وابستگی  کدامیکبه  ـ 53
 کلردیازوپوکساید الف)
 زولپیدم ب)
 دیازپام ج)
 آلپرازوالم د)

 شود؟مصرف کدام ترکیب زیر باعث آزادسازي سیتوپالسمیک دوپامین می ـ 54
 آمفتامین د) الکل ج) سیکلیدینفن ب) کوکایین الف)

 کند؟م شبه پارکینسون ایجاد میئتواند عالدام داروي زیر میک ـ 55
 هاي گیرنده دوپامینیمهارکننده الف)
 هاي اختصاصی گیرنده سروتونینمهارکننده ب)
 هاي مونو آمینو اکسیدازمهارکننده ج)
 هاي گاباتحریک کننده د)

 شود؟از اثرات زیر می کدامیکمصرف مزمن الکل باعث  ـ 56
 هاي کبديمهار آنزیم الف)
 هاي کبديالقاي آنزیم ب)
 کاهش مسمومیت ناشی از استامینوفن ج)
 روي متابولیسم استامینوفن تاثیري ندارد د)

 شود؟نفرین میاز داروهاي ضد افسردگی زیر باعث مهار بازجذب سروتونین و نوراپی کدامیک ـ 57
 اس سیتالوپرام د) فلوکستین ج) فلووکسامین ب) ونالفاکسین الف)

 دهد؟دلیل تحریک کدام گیرنده اوپیوییدي رخ میهدپرسیون تنفسی ب ـ 58
 مو و دلتا د) کاپا ج) دلتا ب) مو الف)

 شود. احتمال مصرف کدام داروي زیرقراري میمرد جوانی به دنبال مصرف یک داروي روان پزشکی دچار بی ـ 59
 بیشتر مطرح است؟

 ممانتین د) کلوزاپین ج) هالوپریدول ب) ایمی پرامین الف)

 پزشکی زیر در دوران بارداري منع مصرف دارد؟کدام داروي روان ـ 60
 فلوکستین الف)
 والپروات سدیم ب)
 هالوپریدول ج)
 لیتیوم د)
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 یاختالالت روانپزشک

 از موارد زیر است؟ کدامیکموضوع انگیزش  ـ 61

 رشد د) چرایی رفتار ج) حرکات ب) رفتار الف)

 یکی از راهبردهاي اساسی براي تقلیل فراموشی کدام است؟ ـ 62

 گستربازداري پیش الف)
 گستربازداري پس ب)
 بازداري ترکیبی ج)
 تصویرسازي ذهنی د)

 داند؟از رویکردهاي زیر، انگیزش اصلی انسان را رشد و خودشکوفایی می کدامیک ـ 63

 گرایانهشناخت د) رفتارگرایانه ج) گرایانهطبیعت ب) گرایانهانسان الف)

از اختالالت زیر براي نامبرده  کدامیکخانم جوانی معتقد است که یکی از مقامات کشور عاشق او شده است.  ـ 64

 مطرح است؟ کمتر

 psychose passionelle د) هذیان اروتومانیا ج) سندرم کلرامبو ب) پارافیلیا الف)

 توصیف کلی اختالل هذیانی کدام مورد درست است؟ در ـ 65

 .لباس پوشیدنشان خوب نیست شیوه و معموال سر و وضع الف)
 .دهندهاي روزمره انسجام خود را از دست میدر فعالیت ب)
 .خلق این بیماران متناسب با محتواي هذیانی آنها نیست ج)
 .بجز در نظام هذیانی که دارند کامال طبیعی هستند د)

 پریشی است؟روان تآگهی بد در اختالالدهنده پیشکدام مورد نشان ـ 66

 مجرد بودن الف)
 شروع حاد ب)
 وجود سابقه اختالل خلقی در خانواده ج)
 وجود عالئم مثبت د)

االن  من پیامبر هستم، اینجا بهشت است و« :گویدپاسخ به سواالت می اند. درجوانی را به اورژانس آورده مرد ـ 67

 براي این فرد چه اختاللی بیشتر مطرح است؟ »است. 1320سال 

 حافظه اختالل در الف)
 سنجیاختالل در موقعیت ب)
 اختالل شناختی  ج)
 پریشیاختالل روان د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  مطالعات اعتیادرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 9صفحه  
 

 صحیح است؟مورد مورد اختالل اسکیزوفرنیا کدام  در ـ 68
 .بردمداخله مفرط با فرد مبتال میزان عود را باال می تخاصم و گیري،رفتار توام با خرده الف)
 .اختالل استهذیان الزمه تشخیص  وجود توهم و ب)
 .با وجود گفتار آشفته اختالل عملکرد براي تشخیص ضرورتی ندارد ج)
 .اگر عالئم شدید باشد براي تشخیص اسکیزوفرنیا طول مدت ابتال اهمیتی ندارد د)

 .......... سوء مصرف مواد در اسکیزوفرنیا شیوع مصرف و ـ 69
 .درصد است 50شایع است و باالي  الف)
 .تفاوت چندانی با جمعیت عمومی ندارد ب)
 .انددر بیشتر موارد آنها قبل از شروع اختالل، وابسته به مواد بوده ج)
 .شودپریشی میمصرف الکل تا حدودي نیاز به بستري شدن بیماران را کم و سبب کاهش برخی از عالئم روان د)

 پرداز است؟مربوط به کدام نظریه (dementia precox)اصطالح  ـ 70
 ارنست کرچمر د) اویگن بلولر ج) بندیکت مورل ب) امیل کرپلین الف)

براي  ادب شده است وبی مباالت وبی ؛رفتاري نامنظم پیدا کرده است ،اي بعد از یک حادثه مغزيساله 25کارگر  ـ 71
 زي است؟گوید. آسیب مغزي این فرد مربوط به کدام بخش مغها را میناسزابدترین  اطرافیان احترامی قائل نیست و

 سیستم لیمبیک الف)
 لوب فرونتال ب)
 ايهاي قاعدههسته ج)
 لوب پاریتال غالب د)

 روان پزشکی بیشتر با ........ مغز سروکار دارد. ـ 72
 هاي حسیدستگاه الف)
 هاي حرکتیدستگاه ب)
 )association units( واحدهاي ارتباطی ج)
 associative function د)

 پزشکی کدام مورد صحیح است؟مورد اختالالت روان در ـ 73
 .ژنتیکی دارد اختالالت روانی جزء توارثی و الف)
 .تر استها شایعپزشکی دربرخی فرهنگاختالالت روان ب)
 .جوامع فقیر خیلی بیشتر از جوامع مرفه استپزشکی در اختالالت روان ج)
 .پزشکی بیشتر اکتسابی هستنداختالالت روان د)

 .باشد....... می... پزشکی تشخیص مبتنی بردر روان ـ 74
 هاي جسمینشانه عالئم و الف)
 شناختیو روان هاي آزمایشگاهینتایج آزمون ب)
 هاي پرتونگارينتایج آزمون ج)
 برداشت بالینگر د)

 ؟نیست هاي اصلی وابستگیگیاز ویژه مورد کدام ـ 75
 عالئم ترك د) تحمل ج) اجبار به مصرف ب) عود الف)
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 مطرح است؟ کمترمورد اختالل وابستگی به مواد کدام  در ـ 76
 .به مواد استبین افراد وابسته  ترین اختالل درافسردگی شایع الف)
 .کننده براي خودکشی استمصرف مواد یکی از عوامل اصلی تسهیل ب)
 .کننداقدام به خودکشی فوت می برابر بیشتر از جمعیت عمومی با 20کننده مواد مصرف افراد ج)
 .کندماال وابستگی به مواد دیگر را کم میتالکل اح فمصر د)

 ؟نیستاز مواد مخدر گیرنده اختصاصی مطرح  کدامیکبراي  ـ 77
 آمفتامینمت د) کانابیس ج) اپیوم ب) الکل الف)

 اعتیاد کدام است؟ در (codependency) مفهوم هم وابستگی ـ 78
 اعتیاد یک فرد به چند ماده مخدر به صورت همزمان الف)
 پزشکیداشتن یک همبودي با یک اختالل روان ب)
 دهنده یک الگوي رفتاري اعضاي خانواده معتاد استنشان ج)
 به معنی تهیه مواد توسط یک عضو خانواده براي فرد معتاد است د)

 تر است؟شناختی عصبی اسکیزوفرنیا نقش کدام بخش مغز ویژهدر مطالعات آسیب ـ 79
 ساقه مغز د) لوب پاریتال ج) مخچه ب) دستگاه لیمبیک الف)

 ؟نداردقرار زمره پنج عامل بزرگ شخصیتی  کدام عامل در ـ 80
 روان رنجور خویی د) طلبیمحبت ج) برونگرایی ب) شناسیوظیفه الف)

 کند؟اي که مقبولیت اجتماعی دارد را جایگزین تکانه مقبول میکدام مکانیسم دفاعی، ایگو تکانه در ـ 81
 واالیش د) انکار ج) واکنش وارونه ب) رافکنیف الف)

 اي کدام است؟فرایند یادگیري مشاهده نظریه شناختی بندورا دومین مرحله در در ـ 82
 توجه  د) بازتولید حرکتی ج) یادآوري ب) تقویت الف)

 وسواس جبري کدام نوروترانسمیتر بیشتر نقش دارد؟ تاختالال در ـ 83
 نفریننوراپی د) استیل کولین ج) سروتونین ب) دوپامین  الف)

 دارد؟ کمتريهنگام مصاحبه بالینی براي ایجاد ارتباط درمانی کدام مورد اهمیت  در ـ 84
 جنس بودنهم الف)
 پوشش درمانگر ب)
 محیط مصاحبه ج)
 محرمانگی د)

 براي درمان اختالل پانیک کدام دارو انتخاب بهتري است؟ ـ 85
 سیتالوپرام د) فلووکسامین ج) سرترالین ب) پاروکستین الف)

 ؟نیستتظاهرات محیطی اضطراب  کدامیک ـ 86
 لرزش د) تکرر ادرار ج) افت فشارخون ب) اسهال الف)
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کند اندوه او را فرا احساس می اي دردناك است،کند که زندگی براي او وظیفهاي شکایت میساله 27 مرد ـ 87
ه درك نکرد دوران کودکی داشته است، مدعی است هرگز احساس عاشقانه را این برداشت را از گرفته است،

 است. بیشترین احتمال تشخیصی براي این فرد کدام است؟
 سیکلو تایمی الف)
 اختالل دو قطبی نوع دو ب)
 اختالل دیس تایمی ج)
 اختالل افسردگی غیر معمول د)

 حداقل مدت زمان مصرف داروهاي ضد افسردگی کدام است؟ ـ 88
 سه ماه بعد از بهبودي الف)
 شش ماه بعد از بهبودي ب)
 به محض بهبودي عالئم ج)
 ئمیک هفته بعد از بهبودي عال د)

 باشد؟بینی کننده اختالل دو قطبی است کدام میخصوصیاتی که در یک اختالل خلقی پیش ـ 89
 شروع در سنین باال الف)
 سالگی 25افسردگی همراه با سایکوز بعد از  ب)
 افسردگی عودکننده ج)
 عدم وجود سابقه فامیلی د)

 بیشترین نقش را در پاتوفیزیولوژي اختالل خلقی دارد؟کدام نوروترانسمیتر  ـ 90
 گزینه الف و ب د) استیل کولین ج) سروتونین ب) نفریننوراپی الف)

 است؟ صحیحمورد اختالل افسردگی کدام  در ـ 91
 .پزشکی باالترین شیوع در طول عمر را داردبین اختالالت روان در الف)
 .زنان است بردر مردان دو برا ب)
 .افراد متاهل بیشتر است در ج)
 .افراد با وضعیت اقتصادي و اجتماعی پایین بیشتر است در د)

 سندروم سازگاري عمومی استرس از سوي چه کسی ارائه گردید؟ ـ 92
 سلیه د) هولمز وراهه ج) فولکمن ب) الزاروس الف)

 ایران کدام صحیح است؟ پزشکی و اعتیاد دراختالالت روانمورد شیوع  در ـ 93
 .تقریبا در میانه شیوع جهانی است الف)
 .با توجه به مشکالت اقتصادي در کشور، از شیوع جهانی خیلی باالتر است ب)
 .شیوع جهانی است از با توجه به فرهنگ شیوع آن کمتر ج)
 .شده استایران انجام ن مطالعات دقیق و معتبر علمی در د)
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 هاي کاهش آسیب از اعتیاد کدام صحیح است؟مورد برنامه در ـ 94
 باشدبا هدف جذب معتادان براي درمان می الف)
 براي کاهش عوارض بهداشتی، اجتماعی ناشی از اعتیاد است و شرط دریافت خدمات عدم مصرف مواد است ب)
 مواد است هدف کنترل رفتارهاي خطرآفرین و ترك ج)
 کدامهیچ د)

 ایران کدام است؟ هاي بهداشتی اولیه دراولین سطح در نظام مراقبت ـ 95
 مرکز بهداشتی درمانی شهري الف)
 شهرها مراکز درمانی در ب)
 هاي شهرستانبیمارستان ج)
 کدامهیچ )د

 کاربرد دارد؟در مصرف مواد  کدام نوع پیشگیري عمدتا ـ 96
 بخشیسطح سوم یا توان د) محیطی ج) ثانویه ب) اولیه الف)

 اعتیاد کدام است؟ منظور از گروه همتا در ارائه خدمات مربوط به سالمت روان و ـ 97
 استفاده از نهادهاي مردم نهاد الف)
 الزحمهاستفاده از خانواده بیماران بدون حق ب)
 شودکنندگان از خدمات براي ارائه خدمت استفاده میاز استفاده ج)
 همه موارد د)

 تر است؟نگر کدام مورد صحیحپزشکی جامعهدرتعریف روان ـ 98
 .پردازدبه وضعیت سالمت روان یک جمعیت ویژه جغرافیایی می الف)
 .مراکز دولتی است وها طریق غیر از بیمارستان پزشکی ازمعادل هرگونه خدمات روان ب)
 .سالمت جامعه متمرکز است پزشکی بربرروي تاثیر اختالالت روان ج)
 .پزشکی در محل سکونت به منظور کاهش موارد بستري استارائه خدمات روان د)

 کدام صحیح است؟ ،ترین علت مراجعه مردان به درمانگاه به علت اختالالت جنسیشایع ـ 99
 Impotency الف)
 delayed ejaculation ب)
 pedophilia ج)
 ازدواج به وصال نرسیده د)

 باشد؟آمیز ویژگی اصلی میزشکی تجربه رویداد استرسپدر کدام اختالل روان ـ 100
 اختالل افسردگی اساسی الف)
 اختالل فوبیا ب)
 اختالل سایکوز حاد ج)
 کدامهیچ د)

 موفق باشید
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