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 1صفحه 

 فارماسیوتیکس

پتاسیم هیدروکساید که منجر به تشکیل محلول  توسط ترکیبات جامد، نظیر پدیده جذب شدید آب از محیط س 0

 شود؟چه نامیده می ،شودمی
 Water adsorption د( Solubilization ج( Hygroscopicity ب( Deliquescence الف(

 های دارویی چیست؟لنقش کلروبوتانول در فرموالسیون محلو س 0
 کمک حالل د( محافظ میکروبی ج( دهندهطعم ب( اکسیدانآنتی الف(

 باشد؟کدامیک از موارد زیر صحیح می ،های داروییدر خصوص سوسپانسیون س 3
 کنند و بخش باالیی شفاف است.های فلوکوله، ذرات به سرعت رسوب میدر سیستم الف(
 شفاف است.کنند و بخش باالیی های دِفلوکوله، ذرات به سرعت رسوب میدر سیستم ب(
 شود.کنند و با گذشت زمان حجم رسوب کم میرسوب می آرامیهای فلوکوله، ذرات به در سیستم ج(
 شود.کنند و با گذشت زمان حجم رسوب زیاد میرسوب می سرعت های دِفلوکوله، ذرات بهدر سیستم د(

 شود؟کننده استفاده میهای خوراکی به عنوان سوسپانسیونسوسپانسیوندر فرموالسیون  معموالًکدامیک از مواد زیر  س 4
 هکتوریت د( کربوکسی متیل سلولز ج( سلولز استات فتاالت ب( اتیل سلولز الف(

 کنند؟های چند ظرفیتی اسیدهای چرب معموالً چه نوع امولسیونی را ایجاد مینمک س 5
 o/w/o د( w/o/w ج( w/o ب( o/w الف(

باشد. به این منظور از مخلوط دو نیاز می 00برابر  HLBبرای تهیه یک امولسیون به سیستم سورفکتانت با  س 2

 Aشود. چه نسبتی از سورفکتانت استفاده می 02برابر  HLBبا  Bو سورفکتانت  02برابر  HLBبا  Aسورفکتانت 

 ند؟کرا ایجاد می HLBاین  Bنسبت به 
 3به  2 د( 2به  3 ج( 1به  2 ب( 1به  1 الف(

 "های فاز پراکندهادغام قطرک"معنای بهزیر های امولسیون دارویی، کدامیک از موارد در بحث پایداری سیستم س 7

 ؟باشدمی
 کوالسانس د( جدایی فاز ج( فلوکوله شدن ب( کرمی شدن الف(

 ؟کاربرد دارد (melt granulation)اتیلن گلیکول در گرانوالسیون به روش ذوب کدامیک از انواع پلی س 8
 222اتیلن گلیکولپلی الف(
 022اتیلن گلیکولپلی ب(

 1022اتیلن گلیکولپلی ج(
 0222اتیلن گلیکولپلی د(

 گیرد؟در صنعت داروسازی نیز مورد استفاده قرار می زیر برای گرانوالسیون مرطوبهای دستگاهکدامیک از  س 9
 Vacuum dryer الف(
 Freeze dryer ب(
 Spray dryer ج(

 Fluidized bed dryer د(

 ؟باشدای و دانسیته آنها میدنبال اختالف اندازه ذرههکدامیک از موارد زیر بیانگر جدا شدن اجزای پودرها ب س 02
 Coalescence د( Adherence ج( Flowability ب( Segragation الف(
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 ؟تواند اجزای احتمالی فرموالسیون یک قرص مکیدنی باشدمیزیر د اکدامیک از مو س 00
 الکتوز، پلی وینیل پیرولیدون، سدیم گالیکوالت نشاسته الف(
 مانیتول، ژالتین، پلی وینیل پیرولیدون کراس لینک ب(

 سوربیتول، پلی وینیل پیرولیدون، سدیم گالیکوالت نشاسته ج(
 مانیتول، ژالتین، سدیم استئاریل فومارات د(

 تواند باشد؟نقش نشاسته در فرموالسیون قرص، کدامیک از موارد زیر می س 00
 بایندر خشک د( بازکننده ج( گالیدنت ب( دهندهطعم الف(

 (strain rate sensitive) ها، وابسته به سرعت پرسسازی، کدام نوع تغییر شکل در اکسیپانتدر طی عملیات قرص س 03

 است؟
 شکننده د( ویسکواالستیک ج( پالستیک ب( االستیک الف(

( بر tortuosityخم سیستم )های آهسته رهش خوراکی، اندازه و تعداد منافذ و نیز پیچ و کدامیک از سیستمدر  س 04

 سرعت آزادسازی دارو تأثیر دارد؟

 (Osmotic pump systemsهای پمپ اسمتیک )سیستم الف(
 (Membrane-controlled systemsهای کنترل غشاء )سیستم ب(
 (Hydrophilic matrix systemsهای پلیمری هیدروفیل )ماتریکس ج(

 (Insoluble polymer matrixهای پلیمری نامحلول )ماتریکس د(

 های مختلف )درجه صفر، یک( تنظیم نمود؟توان نحوه آزادسازی دارو را به صورتهای زیر میدر کدامیک از سامانه س 05
 های محبوس در معدهسیستم الف(
 های هیدروفیلماتریکس ب(

 ماتریکس از پلیمرهای نامحلول ج(
 های غشاییسیستم د(

 ؟ای قابلیت استفاده دارندای و غیررودهاز مواد زیر در هر دو روکش روده کیکدام س 02
 هیدروکسی پروپیل متیل سلولز الف(
 هیدروکسی اتیل سلولز ب(
 سدیم کربوکسی متیل سلولز ج(
 های اکریالتپلیمر د(

 ؟شودمیاستفاده ( Sugar coatingقندی )دهی مرحله روکشپلیمر سلولز استات فتاالت در کدام  س 07
 Subcoating د( Smoothing ج( Sealing ب( Finishing الف(

 صحیح کدام است؟ یگزینه ،های ژالتینی نرمدر مورد کپسول س 08
 شود.ب تعادلی پوسته میآافزایش گلیسرول باعث کاهش محتوای  الف(

 شود.گلیسرول باعث کاهش نفوذ اکسیژن در پوسته میافزایش  ب(
 شود.کاهش رطوبت نسبی هوا باعث کاهش نفوذ اکسیژن در پوسته می ج(
 شود.ب تعادلی در پوسته میآکاهش رطوبت نسبی هوا باعث افزایش  د(

 برخوردار است؟ کمتریدر پرکردن کپسول ژالتینی نرم، کنترل کدام پارامتر از اهمیت  س 09
 رطوبت د( فشار ج( دما ب( زمان الف(
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نواختی در میزان ماده پر کردن کامل پوسته کپسول ژالتینی سخت برای ایجاد یک ،های زیردر کدامیک از دستگاه س 02

 ؟پر شده، ضروری است
 Dosing disc and tamping machine الف(

 Dosing tube machine ب(
 Auger filling machine ج(
 Dosator-type machine د(

 ؟شودنمیکدامیک از موارد زیر امروزه در ترکیب پوسته کپسول ژالتینی سخت وارد  س 00
 های محلولرنگ الف(
 پرزرواتیو ب(
 تر کننده ج(
 آب د(

 ؟توان از مواد پرزرواتیو استفاده نمودهای تزریقی زیر میوردهرآدر کدامیک از ف س 00
 (SVP)های تزریقی با حجم کم وردهآفر الف(

 (LVP)دوز با حجم زیاد های تزریقی تکوردهآفر ب(

 های تزریقی داخل نخاعیوردهآفر ج(
 های تزریقی داخل چشمیوردهآفر د(

 ؟شودهده میهای تزریق زیر مشایند جذب در کدامیک از روشآفر س 03
 Intra-articularداخل مفصلی  الف(
 Subcutaneousزیر جلدی  ب(
 Intraocularداخل چشمی  ج(

 Intrathecalداخل مایع نخاعی  د(

 ؟بهترین الگوی تنف  برای نشست ذرات آئروسول استنشاقی چیست س 04
 تنفس سریع و عمیق و بیرون دادن سریع نفس الف(

 آرام و عمیق و بیرون دادن سریع نفستنفس  ب(
 تنفس آرام و عمیق و حبس نفس ج(
 تنفس سریع و عمیق و حبس نفس د(

 ؟نقش حامل در پودرهای استنشاقی چیست س 05
 تنظیم غلظت دارو الف(
 پذیری پودربهبود جریان ب(
 تنظیم حجم فرآورده ج(
 محافظت از تخریب دارو د(

 ؟باشدثرتر میؤمکدامیک از راهکارهای زیر برای افزایش زمان ماندگاری داروها در بینی، استفاده از  س 02
 داروهاپیش الف(
 های آنزیمیمهارکننده ب(
 دهنده ویسکوزیتهعوامل افزایش ج(
 هاسیکلودکسترین د(
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 ؟شوندهای محلول داخل بینی استفاده میوردهآچسب در فرمخاط عنوان ماده کدامیک از موارد زیر به س 07
 کایتوزان، کربوپل، ژالتین الف(
 کایتوزان، هیدروکسی پروپیل سلولز، پکتین ب(

 کربوپل، پکتین، سلولز میکروکریستالین ج(
 322کربوپل، صمغ گزانتان، پلی اتیلن گالیکول  د(

ری با کدامیک از اجزای دیگر اهای چشمی، با احتمال ناسازگوردهآر فرموالسیون فرها داستفاده از سورفکتانت س 08

 ؟فرموالسیون ممکن است همراه باشد
 کنندهایزوتونیک د( کمک حالل ج( بافر ب( محافظ میکروبی الف(

 ؟داردهای چشمی کاربرد کدامیک از بافرهای زیر و به چه علت در فرموالسیون قطره س 09
 عدم هیدرولیز پیوند آمینی ـ استات الف(
 عدم هیدرولیز پیوند آمیدی ـ استات ب(

 عدم هیدرولیز پیوند آمینی ـ فسفات ج(
 عدم هیدرولیز پیوند آمیدی ـ بورات د(

 ؟تر استتر از پچ مناسبهای پوستی برای استفاده طوالنیدر پچ backing layerکدام نوع پلیمر در  س 32
 Polyethylene د( Polysiloxane ج( PEG ب( PVC الف(

 ؟تر استهای پوستی مناسبوردهآپوسته، کدامیک از انواع فربرای یک ضایعه پوستی خشک، ضخیم یا پوسته س 30
 پماد د( لوسیون ج( هیدروژل ب( o/wکرم  الف(

 ؟باشدهای مقعدی، به چه منظور میدر شیافاستفاده از آئروزیل  س 30
 Absorption enhancer الف(

 Deagglomerator ب(
 Drug solubility enhancer ج(
 Viscosity increasing agent د(

 شوند؟شناخته می Pessaryکدامیک از اشکال دارویی زیر تحت عنوان  س 33
 Vaginal foams د( Vaginal tablets ج( Rectal solutions ب( Rectal ointment الف(

 .......... ی یعنییورده داروآفساد فر س 34
 ورود میکروب در محصول الف(

 ورود و زنده مانی میکروب در محصول ب(
 ورود و رشد میکروب در محصول ج(
 ورود و رشد میکروب و عواقب ایجاد شده آن در محصول د(

 ؟است کمترهای زیر از محیط به فرآورده دارویی احتمال انتقال کدامیک از میکروارگانیسم س 35
 های گرم منفیباکتری الف(
 های مولد اسپورباکتری ب(
 قارچ مولد اسپور ج(
 های گرم مثبتباکتری د(
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 باشد؟( انتشار میdriving forceنیروی رانش ) عنوانهای زیر، درجه حرارت بهدر کدامیک از پدیده س 32

 انحالل داروها الف(
 الکتروفورز ب(

 لیوفیلیزاسیون ج(
 انتشار غیرفعال د(

 ؟باشدنمیکدام گزینه دلیل عدم استفاده معمول از بازهای ضعیف و نمک آنها به عنوان بافر  س 37
 ظرفیت بافری پایین الف(
 بافر به ثابت تفکیک آب pHوابستگی  ب(
 بافر به تغییرات حرارتی pHوابستگی  ج(
 ناپایداری بازها د(

 ؟باشدنمیکدامیک از عبارات زیر در مورد پدیده توزیع، صحیح  س 38
 میزان استخراج بیشتر است. ،هر چقدر حجم کمتری از حالل ثانویه جهت استخراج استفاده شود الف(
 باشد.ستخراج وابسته به ضریب توزیع ماده در دو حالل غیر قابل امتزاج میمیزان ا ب(
 میزان استخراج بیشتر است. ،هر چقدر تعداد مراحل استخراج بیشتر باشد ج(
 باشد.میزان استخراج مستقل از حجم حالل اولیه می د(

 .............. حالتی است که با گذشت زمان(Steady State)  در پدیده انتشار، حالت پایدار س 39
 ماند.در دو سمت غشا ثابت میماده مورد انتشار  غلظت الف(
 در دو سمت غشا برابر باشد.ماده مورد انتشار غلظت  ب(

 فقط در بخش گیرنده ثابت باشد.ماده مورد انتشار لظت غ ج(
 دهنده ثابت باشد. فقط در بخشماده مورد انتشار غلظت  د(

 ؟( برقرار استsink) نکیس طیشرا ،قرص کیانحالل  آزمون حیطدر م ریز طیاز شرا کیدر کدام س 42
 Cs < 10% C الف(
 C < 10% Cs ب(
 Cs ≤ C ج(
 C ≤ Cs د(

 بر اساس رابطه آرنیوس ثابت سرعت واکنش با افزایش درجه حرارت ........ س 40
 یابد.خطی کاهش میبه صورت  الف(

 یابد.به صورت لگاریتمی کاهش می ب(
 یابد.به صورت خطی افزایش می ج(
 یابد.به صورت لگاریتمی افزایش می د(

( نسبت به ویسکومتر Cone and Plateصفحه ) –کدامیک از موارد زیر از مزایای استفاده از ویسکومتر مخروط  س 40

 ؟شودنمی( محسوب Cup and Bobلی )محفظه و شناور شاقو
 (Plug Flowای )عدم امکان بروز هرگونه جریان توده الف(

 گیریاندازهحین عدم نیاز به تنظیم دمای خاص در  ب(

 نیاز به حجم کم نمونه ج(
 جویی در وقت جهت پرکردن و تمیز کردن دستگاهصرفه د(
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 ؟شودچه نامیده می (shear plane)صفحه برشی سطح در یک سیستم کلوئیدی، اختالف پتانسیل در  س 43
 (Zeta potential)پتانسیل زتا  الف(
 (Stern potential) استرن پتانسیل ب(

 (Electrothermodynamic potential) الکترو ترمودینامیکپتانسیل  ج(
 (Nernst potential) نرنستپتانسیل  د(

 ؟دهددوست را نشان میچربی زاویه تماس آب با سطح یک جامد کامالً ،کدام گزینه س 44
 درجه 182 د( درجه 02 (ج درجه 00 (ب صفر درجه الف(

 ؟گیردتغییرات مقاومت الکتریکی صورت میمبنای  برای تعیین اندازه ذره ،زیرهای روشکدامیک از در  س 45
 کولتر کانتر الف(

 SEMمیکروسکوپ الکترونی  ب(
 AFMمیکروسکوپ نیروی اتمی  ج(
 نانو سایزر د(

 ؟گیر استثیر کدامیک از عوامل زیر چشمأدر کلیران  کبدی داروهای با نسبت استخراج باال، ت س 42
 میزان پروتئین بایندینگ الف(

 های کبدیفعالیت آنزیم ب(
 جریان خون کبدی ج(
 فعالیت اکسیدازهای با عملکرد چندگانه د(

 ؟باشدنمیکدام مورد از دالیل بروز پیک دوگانه در منحنی غلظت پالسمایی دارو  س 47
 متغیر بودن تخلیه معده الف(
 متغیر بودن حرکات روده ب(

 ای کبدیچرخه روده ج(
 جذب لنفاوی د(

 .......... باشد، سرعت فرآیند برابر است با m=KpCدر روند کینتیک غیرخطی، وقتی  س 48
 (ekثابت سرعت حذف ) الف(
 maxV ب(

 2maxV/ ج(

 m2K د(

دفع  hr ek/1 0.01= و از طریق کلیه با ثابت سرعت hrmk/1 0.02 =دارویی از طریق متابولیسم با ثابت سرعت  س 49

که حذف دارو از کینتیک خطی درجه اول تبعیت کند، نیمه عمر حذف این دارو چند ساعت  صورتی درگردد. می

 ؟باشدمی
 69.3 د( 34.6 (ج 23.1 ب( 13.2 الف(

 ؟کدام گزینه صحیح است ،P-glycoproteinsدر مورد  س 52
 شوند.دیواره لوله گوارش میها موجب افزایش جذب برخی از داروها در این پروتئین الف(
 گردد.ها موجب افزایش نفوذ مواد به داخل سلول میانتقال مواد از طریق این پروتئین ب(
 ها به روش انتقال فعال است.مکانیسم انتقال مواد از طریق این پروتئین ج(
 شود.ها در روده باریک دیده میبیشترین میزان حضور این پروتئین د(
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 فارماکوگنوزی

 ؟اثرات مسهلی روغن کرچک به کدام ترکیب زیر بیشتر مرتبط است س 50
 Ricinoleic acid الف(

 Dihydroxystearic acid ب(
 Capric acid ج(
 Myristoleic acid د(

 ؟دانه روغنی کدام گیاه گلوکوزید سیانوژنیک بیشتری دارد س 50
 کتان د( بادام شیرین ج( زیتون ب( پالم الف(

مورد استفاده  Rate Glomerular Filtration گیریتواند به صورت تزریقی جهت اندازهمی ترکیب زیردام ک س 53

 ؟قرار گیرد
 پکتین د( اینولین ج( اتآلژین ب( کاراژینان الف(

 ؟باشدمقادیر بیشتری از موسیالژ میکدامیک از گیاهان دارویی زیر دارای  س 54
 Crocus sativus الف(

 Malva sylvestris ب(

 Foeniculum vulgare ج(
 Chamommilla recutita د(

 ؟شودمیمصرف  به عنوان مهارکننده استیل کولین استراز در بیماران آلزایمر لکالوییدآکدام  س 55
 Galanthamine د( Hydrastine ج( Narcotine ب( lysergic acid الف(

 ؟باشدآلکالوییدهای گیاه ایپکا واجد چه اثری می س 52
 ضد درد د( ضد اسپاسم گوارشی ج( محافظت کبدی ب( آورتهوع الف(

 ؟شودکدامیک از آلکالوییدهای زیر سبب افزایش قابل توجه میل جنسی در آقایان می س 57
 کینین د( بربرین ج( کافئین ب( یوهیمبین الف(

 ؟باشدآلکالویید پلتیرین در کدام گیاه جزو ترکیبات اصلی می س 58
 برگ زالزالک د( ریشه انار ج( میوه شوکران ب( برگ کوله خاس الف(

 ؟ن استاثرات درمانی گیاه حنا مربوط به کدام دسته ترکیبات آ س 59
 هیدروکینون د( بنزوکینون ج( نفتوکینون ب( آنتراکینون الف(

 ؟شوددر پیشگیری از شکنندگی عروق، فالونوییدهای کدام جن  زیر استفاده می س 22
 .Vitex spp د( .Thymus spp ج( .Mentha spp ب( .Citrus spp (الف

 ؟باشد( دارای چه اثری میKhellinترکیب خلین ) س 20
 گشادکننده عروق کرونر الف(
 ضد صرع ب(
 پذیرسندروم روده تحریککنترل  ج(
 عفونت ادراری کنترل د(
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 ؟شوددهنده زخم استفاده می عنوان بهبودکدامیک از گیاهان زیر به س 20
 Centella asiatica الف(

 Gentiana lutea ب(
 Glycine soya ج(
 Polygala senega د(

 ؟باشدنمیبیان کاربردهای ریشه شیرین وکدامیک جز س 23
 آورخلط د( مسهل ج( ضد التهاب ب( دهندهطعم الف(

 ؟باشدگلیکوزیدهای قلبی کدام گیاه زیر از نوع بوفادنوالید می س 24
 برگ دیژیتال الف(
 عنصلپیاز  ب(
 گل موگه ج(
 گل خرزهره د(

 ؟آیدسینگ از کدام قسمت گیاه به دست میهای دارویی حاوی جینفرآورده س 25
 برگ د( میوه ج( ساقه ب( ریزوم الف(

 ؟ترکیب اصلی موجود در اسان  میوه انیسون چیست س 22
 منتول د( سینئول ج( تیمول ب( آنتول الف(

 ؟بهترین روش تهیه اسان  پوست لیمو برای کاربرد در داروسازی کدام است س 27
 تقطیر با آب الف(
 انفلوراژ ب(
 حاللاستخراج با  ج(
 های مکانیکیروش د(

 ؟شوداسان  حاصل از روش تقطیر کدام گیاه به رنگ آبی دیده می س 28
 بابونه الف(
 اکالیپتوس ب(
 دارچین ج(
 زنجبیل د(

 ؟آور )هالوسینوژنیک( داردکدامیک از گیاهان زیر اثرات خلسه س 29
 جوز بویا الف(
 میخک ب(
 اسطوخودوس ج(
 بابونه گاوی د(

 ؟آیداولئورزین مصطکی یا ماستیک از کدام گیاه زیر به دست می س 72
 Pistachia atlantica الف(

 Commiphora mol-mol ب(
 Boswellia carterii ج(
 Ferula assa-foetida د(
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 داروسازی بالینی

 ؟کدام دارو یا دسته دارویی زیر در موارد حمله آسم حاد کاربرد دارد س 70
 Omalizumab الف(

 Corticosteroides ب(
 DPI Formetrol ج(
 Leukotriene antagonists د(

ساله آسمی )تحت کنترل با سالبوتامول و فلوتیکازون( دارای سابقه آسم ناشی از ورزش، قصد کوهنوردی  40آقای  س 70

 ؟کنیدکدام توصیه زیر را می ،ساعت را دارد. برای جلوگیری از بروز حمله در حین فعالیت بدنی 5به مدت تقریبی 
 راتروپیوم برومید دو پاف نیم ساعت قبل فعالیتاستفاده از ایپ الف(
 استفاده از سالبوتامول دو پاف نیم ساعت قبل فعالیت ب(
 استفاده از سالمترول دو پاف نیم ساعت قبل فعالیت ج(
 استفاده از سالبوتامول دو پاف نیم ساعت قبل فعالیت و تکرار آن دو ساعت بعد د(

 ؟صحیح است COPDهای زیر در مورد رتکدامیک از عبا س 73
 .شده برای کند کردن روند پیشرفت بیماری استترک سیگار تنها مداخله ثابت الف(
 .برونکودیالتورها جایگاهی در درمان بیماری ندارند ب(
 .کورتیکواستروئیدها جایگاهی در درمان بیماری ندارند ج(

 .ذیر استپبرگشت بیماری با دارودرمانی مناسب کامالً د(

 ؟ترین عارضه داروی تیوتروپیوم استنشاقی کدام استعمده س 74
 سرفه الف(
 های قارچی دهانعفونت ب(

 تغییر صدا ج(
 خشکی دهان د(

 ؟دارد Post Antibioticهای سودومونایی اثر های زیر برای عفونتبیوتیککدامیک از آنتی س 75
 Imipenem د( Pipracillin ج( Cefepime ب( Ceftazidime الف(

های زیر جهت درمان پروستاتیت مناسب بیوتیکبافت پروستات، کدامیک از آنتی بهبا در نظر گرفتن امکان نفوذ  س 72

 ؟نیست
 Cotrimoxazole د( Doxycycline ج( Ciprofloxacin ب( Amoxicillin الف(

 ؟بیوتیک انتخابی جهت درمان کدام استآنتی ،در بیمار با عفونت ناشی از استرپتوکوک پیوژنز )گروه آ( س 77
 Clindamycin د( Penicillin ج( Cephalexin ب( Azithromycin الف(

 ؟کدامیک داروی انتخابی جهت درمان سل نهفته است س 78
 موکسی فلوکساسین د( پیرازینامید ج( ازیدایزونی ب( ریفامپین الف(

 ؟شودنمیتجویز کدامیک از داروهای ضد سل توصیه  ،در بیمار با نارسایی کبدی مزمن س 79
 اتامبوتول د( پیرازینامید ج( ایزونیازید ب( ریفامپین الف(
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 ؟کدامیک از موارد زیر صحیح است ،ایبدون بیماری زمینهکننده ایزوترتینوئین در یک بیمار دریافت س 82
 .در طول مدت مصرف و تا یک ماه بعد از قطع دارو از اهدای خون اجتناب کند الف(
 .گیری قند خون ناشتا و پروفایل چربی در حالت پایه الزم استاندازه ب(

 .طی درمان انجام شود بار در های عملکرد کبدی در حالت پایه و هر سه ماه یکانجام تست ج(
 .ماه پس از قطع دارو اجتناب شود 3در طی درمان و تا  Dermabrasionاز  د(

انجام  PPDتست  ،باشد. قبل از شروع داروبیمار با تشخیص آرتریت پسوریاتیک، کاندید درمان با آدالیموماب می س 80

 ؟شودشده که مثبت شده است. کدام اقدام زیر توصیه می
 ب و استفاده از متوترکساتاعدم استفاده از آدالیموم الف(
 درمان سل بیمار و بعد شروع آدالیموماب ب(
 استفاده از ایزونیازید جهت پیشگیری سل ج(
 عدم استفاده از آدالیموماب و استفاده از کورتیکواستروئید د(

 ؟توصیه شده است Cکدامیک از داروهای زیر در درمان آرتریت روماتوئید در افراد با هپاتیت  س 80
 اتانرسپت د( هیدروکسی کلروکین ج( لفلونوماید ب( متوترکسات الف(

 ترین سمیت هماتولوژیک متوترکسات کدام است؟شایع س 83
 لنفوسایتوپنی د( آنمی ج( یلکوپن ب( ترومبوسایتوپنی الف(

 ؟کدام گزینه صحیح است ،هادر مورد بروز عوارض ناشی از استاتین س 84
 همراه بروز سمیت کبدی است.به افزایش ترانس آمینازها در این بیماران معموالً  الف(
 .تر استهای جوان شایعاحتمال میوزیت و رابدومیولیز در خانم ب(

 بررسی سطح کراتینین کیناز الزامی است. ،در صورت بروز عالئم عضالنیتنها  ج(
 شود.باعث افزایش خطر بروز میوزیت می ،مصرف همزمان این داروها با سیکلوسپورین د(

 ؟شودنمیمصرف کدامیک از داروهای زیر باعث ایجاد هایپرتری گلیسریدمی  س 85
 های تیازیدیدیورتیک د( رتینوئیدها ج( استروئیدهاکورتیکو ب( هاضد تشنج الف(

رود، ولی نبایستی نشده مبتال به زخم گوارشی به کار میکدام تست زیر جهت تشخیص اولیه عفونت در افراد درمان س 82

 ؟کنی عفونت استفاده شودید ریشهأیبه منظور ت
 سرولوژی د( ژن مدفوعآنتی ج( UBT ب( شناسیبافت الف(

 ؟باشدنمیکدام جمله صحیح ، PPIsدر خصوص داروهای مهارکننده پمپ پروتون  س 87
 دقیقه قبل غذا است. 02تا  32 ،بهترین زمان مصرف الف(
 باشد.زمان مهار ترشح اسید وابسته به نیمه عمر سرمی میمدت ب(
 یابد.تدریج افزایش میشروع مصرف بهاز بعد  روزمیزان مهار ترشح اسید طی مدت سه تا چهار  ج(
  اند.رموله شدهفای های دارای پوشش رودهصورت فرآوردهبه د(

 ؟باشدطوالنی )حدود سه ماه( جهت تزریق مجاز می به مدت ،مخلوط کردن کدام دو انسولین با هم در یک سرنگ س 88
 Regular-NPH (الف

 Glargine-Regular ب(
 Lispro-NPH ج(

 Glargine -Aspart د(
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 ؟باشدنمیکدامیک از موارد احتیاط و منع مصرف داروهای تیازولیدین دیون  س 89
 دارنارسایی قلبی عالمت الف(
 استئوپروز ب(

 سنگ کلیه ج(
 بیماری کبدی د(

 ؟همزمان وجود دارد IGT (Impaired Glucose Tolerance)در کدام مورد دو ریسک فاکتور ابتال به  س 92
 خانم الغر با سابقه دیابت بارداری الف(

 کاری تیروئیدخانم چاق مبتال به کم ب(
 خانم با سابقه دیابت بارداری و دچار پرکاری تیروئید ج(
 خانم چاق با سابقه خانوادگی دیابت د(

 ؟باشدنمیکدامیک از داروهای زیر علل ثانویه پرفشاری خون  س 90
 اریتروپوئتین الف(
 مایکوفنوالت موفتیل ب(
 NSAIDs ج(
 سیکلوسپورین د(

بیمار  در بیمار با فشار خون باال و سابقه استروک ایسکمیک، کدامیک از داروهای زیر جهت کنترل فشار خون باالی س 90

 ؟باشدانتخابی می
 ACEIs الف(
 Beta- Blockers ب(
 Amlodipin ج(

 Spirinolacton د(

گرم دوبار میلی 5/00ساله به دلیل بیماری ایسکمی قلبی و فشارخون باال تحت درمان با کارودیلول  55بیمار خانم  س 93

باشد. پزشک تصمیم به قطع گرم دو بار در روز میمیلی 05تان گرم روزانه و لوزارمیلی 02در روز، آتورواستاتین 

 رد نحوه قطع کارودیلول صحیح است؟گیرد. کدام گزینه در مودلیل تشدید آسم میداروی کارودیلول به
 درصد دوز کاهش یابد. 02هر سه روز،  الف(
 درصد دوز کاهش یابد. 20هر هفته  ب(
 درصد دوز کاهش یابد. 02هر هفته  ج(
 درصد دوز کاهش یابد. 20هر سه روز  د(

 20mg/dayو آتورواستاتین  80mg/dayساله با تشخیص آنژین پایدار مزمن تحت درمان با آسپرین  25بیمار خانم  س 94

 باشد. فشارخون بیمار در حال حاضرمی mg BD 2.6و نیتروکانتین  50mg/dayو لوزارتان  5mg/dayو بیزوپرولول 

باشد. هنوز دردهای ایسکمی بیمار علیرغم رژیم ضربه در دقیقه می 20متر جیوه و تعداد ضربان قلب میلی 72/002

 دارویی مذکور ادامه دارد. کدام اقدام درمانی جهت کنترل دردهای ایسکمی بیمار ارجح است؟
 افزایش دوز نیتروکانتین الف(
 اضافه شدن آملودیپین ب(

 رولولافزایش دوز بیزوپ ج(
 اضافه شدن رانوالزین د(
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ساله با تشخیص آنژین پایدار مزمن تحت درمان با کلوپیدوگرول، روزوواستاتین، متوپرولول،  72بیمار آقای  س 95

باشد. این داروها با حداکثر دوز درمانی برای بیمار تجویز شده است. در حال حاضر والسارتان و نیتروکانتین می

باشد. صورت سینوسی میضربه در دقیقه و به 025متر جیوه و تعداد ضربان قلب میلی 75/032ون بیمار فشارخ

باشد. کدام اقدام درمانی جهت کنترل نمیتحت هنوز  ،دردهای ایسکمی قلبی بیمار علیرغم رژیم دارویی مذکور

 کنترل دردهای ایسکمی بیمار ارجح است؟
 اضافه کردن آملودیپین الف(
 اضافه کردن دیلتیازم ب(
 اضافه کردن رانوالزین ج(
 جایگزین کردن والسارتان با آملودیپین د(

و  است شده تجویز سیپرومین ترانیل داروی سرترالین بوده، گرممیلی 022 روزانه با دوز درمان تحت که بیماری برای س 92

 موارد از کدامیک به مربوط عالیم این. است گردیده خون فشار تغییراتو  میوکلونوس اسهال، قراری،بی دچار بیمار

 باشد؟می زیر
 تشنج الف(
 سرتونین موسندر ب(
 پرفشاری خون بحران ج(
 اورتوستاتیک هایپوتانسیون د(

است. بیمار از سردگی قطعی شده هل و در دوران شیردهی است. برای وی تشخیص افأساله مت 30بیمار خانم  س 97

خوابی شدید شکایت دارد. بیمار سابقه فشارخون دارد حوصلگی، کاهش شدید میل جنسی، کاهش اشتها و بیبی

 شود. کدام دارو انتخاب بهتری برای بیمار است؟که گاهی کنترل نمی
 دوکسپین د( میرتازپین ج( ونالفاکسین ب( فلوکستین الف(

 تر است؟دارد، کدام جایگزین منطقی ACEIتال به نارسایی قلبی که کنتراندیکاسیون در بیمار مب س 98
 های رسپتور آنژیوتانسینکنندهمهار الف(

 ترکیب هیدراالزین و نیترات ب(
 دیگوگسین ج(
 نیترات و البتالولایزوسورباید دی د(

 ؟باشدنمیکدامیک از عالئم مسمومیت با دیگوکسین  س 99
 سرگیجه و گیجی د( اختالل در درک نور ج( تهوع و استفراغ ب( فتوفوبی الف(

 ؟شودکدامیک از داروهای زیر می منجر به کاهش سطح سرمیِ ،زمان داروهای ضدبارداریمصرف هم س 022
 سدیم والپروات د( لوتیراستام ج( الموتریجین ب( توپیرامات الف(

 ؟شودعنوان خط اول درمان محسوب میکدامیک از داروهای زیر به ،افراد سالمند مبتال به صرعدر  س 020
 توئینفنی د( اکس کاربازپین ج( گاباپنتین ب( تیاگابین الف(

 رجح است؟بیوتیک جهت درمان اکدام آنتی ،در بیمار با عفونت ادراری ناشی از انتروکوک فکالی  س 020
 Linezolid د( Daptomycin ج( Vancomycin ب( Ampicillin الف(

 تر است؟بیوتیک از بقیه طوالنیدر درمان سیستیت حاد غیر پیچیده دوره درمان با کدام آنتی س 023
 Ciprofloxacin د( Nitrofurantoin ج( Cotrimoxazole ب( Fosfomycin الف(
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 گیرد؟های منتقله از طریق تماس جنسی قرار میکدامیک در گروه عفونت س 024
 واژینیت تریکومونایی الف(

 واژینیت گاردنالیی ب(

 واژینیت کاندیدایی ج(

 واژینیت پروتالیی د(

 تر است؟های ناحیه ژنیتال با کدامیک رایجزخم س 025
 هموفیلوس دوکرئی الف(

 یسسیفل ب(
 HPV (Human papilloma virus) ج(
 (HSV)هرپس سیمپلکس  د(

والپروات تجویز شده است. سطح خونی دارو در حال حاضر  ،ساله با تشخیص اختالل دوقطبی 08برای بیمار خانم  س 022

 کدام عارضه در ایشان بیشتر است؟ باشد. احتمال بروزلیتر میمیکروگرم در میلی 042
 PCOکیستیک م تخمدان پلیوافزایش وزن و ریسک سندر الف(
 افت فشار خون وضعیتی ب(
 آگرانولوسیتوز ج(
 نارسایی حاد کلیوی د(

 ؟ندارداستفاده از کدام دارو جایگاهی  ،در بیمار با تشخیص اختالل دوقطبی نوع یک س 027
 لپرازوالمآ د( االنزپین ج( ریسپریدون ب( الموتریژین الف(

 از مایع آسیت بیمار مبتال به پریتونیت، باکتروئید فراژیلی  جدا شده است. کدامیک جهت درمان ارجح است؟ س 028
 مترونیدازول د( سفپیم ج( کلیندامایسین ب( سفتی زوکسیم الف(

 است؟ غلطکدام گزینه  س 029
 .است HT1A-5بوسپیرون پارشیال آگونیست  الف(

 .خیری استأشروع اثرات درمانی با بوسپیرون ت ب(
 .کاهش لیبیدو و سردرد عارضه اصلی بوسپیرون است ج(
 کند.بوسپیرون وابستگی و اختالالت شناختی ایجاد نمی د(

 تر است؟شروع اثرات کدام دارو از بقیه آهسته س 002
 اکسازپام د( آلپرازوالم ج( کوآزپام ب( زپامدیا الف(

 ؟کدام است ،پاتوژن احتمالی ایجادکننده پنومونی در بیماری که دچار آسپیراسیون شده س 000
 استرپتوکوک پنومونیه الف(

 هوازیهای بیارگانیسم ب(
 استاف اورئوس ج(
 کالمیدیا پنومونیه د(

 ؟است کدام انتخابی درمان ،مایکوپالسمایی پنومونی تشخیص با بیمار در س 000
 کوتریموکسازول د( کالو کوآوکسی ج( سیپروفلوکساسین ب( کالریترومایسین الف(
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 ؟گرددنمی "کاهش تعداد پالکت )ترمبوسیتوپنی("باعث  ،زیرکدامیک از شرایط  س 003
 پرکاری طحال الف(

 اریتماتوزیسلوپوس  ب(

 فقر آهن یآنم ج(

 انعقاد داخل عروقی د(

 ؟باشدتر میاختصاصی "کلستاز و انسداد مجاری صفراوی"های زیر در تشخیص کدامیک از تست س 004
 آلکالین فسفاتاز الف(
 ترانسفراز لیگاما گلوتام ب(

 آسپارتات آمینوتراسفراز ج(
 الکتات دهیدروژناز د(

 ؟باشدینم حیصح "هاتیتست الکترول ریتفس" در خصوص ریز یهانهیاز گز کیکدام س 005
 .تغذیه استء ترین علت هایپومنیزمی، سوشایع الف(
 تواند باعث هیپوفسفاتمی گردد.اسیدهای حاوی آلومینیوم میمصرف بیش از حد آنتی ب(
 .افتدیاتفاق ب یدیروئیپرپاراتیها ای یمیبدخ نهیتواند در زمیم میکلس یسطح سرم شیافزا ج(

 گردد. یپرکالمیباعث بروز ها تواندیم کیبتاآدرنرژ رندهیگ یهاو محرک نیانسول د(

 درصد آهن المنتال بیشتری دارد؟ ،کدامیک از ترکیبات زیر س 002
 فروس سولفات الف(
 فروس گلوکونات ب(
 فروس فومارات ج(

 ساکاریدیآهن پلیکمپلکس  د(

 ؟نداردتداخلی با فروس سولفات  ،کدامیک از داروهای زیر س 007
 لودوپا د( متیل دوپا ج( ریواروکسابان ب( مایکوفنوالت الف(

(، Urine Albumin>30 mg/24 hoursدر بیمار با نارسایی مزمن کلیوی و دیابتیک که میکروآلبومینوری دارد ) س 008

 ؟باشدهدف درمانی جهت کنترل فشارخون چقدر می
 50/112< د( 82/132< ج( 50/120< ب( 02/102< الف(

 ؟شودنمیریسک اصلی در پیشرفت نفروپاتی دیابتی محسوب  ،کدامیک از ریسک فاکتورهای زیر س 009
 کنترل نامناسب قند خون الف(
 فشار خون باال ب(
 بیش از حد پروتئیندریافت  ج(
 LDL>130 mg/dl د(

کدام  Chronic Kidney Disease (CKD) فسفات بایندر خط اول در درمان هیپرفسفاتمی بیماران در مرحله پنجم س 002

 ؟است
 کلسیم کربنات الف(

 سوالمر هیدروکلراید ب(

 منیزیم هیدروکساید ج(

 النتانوم کربنات د(
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 شیمی دارویی

 ؟باشدبر اساس ساختار روبرو کدام گزینه صحیح می س 000
 باشد.یک ضد التهاب تزریقی می الف(

 باشد.یک ضد التهاب موضعی می ب(
 باشد.یک مینرالوکورتیکویید تزریقی می ج(
 باشد.یک ضد حاملگی خوراکی می د(

 ؟باشدکدام گزینه می ،روبرو ترین کاربرد درمانی ساختارمهم س 000

 

 
 گلوکوکورتیکویید تزریقی الف(
 مینرالوکورتیکویید استنشاقی ب(
 آنابولیک با عارضه کم آندروژنی ج(
 پروژسترون ضد حاملگی د(

 ......... باشد. Rمشروط بر اینکه گروه  ،پروژسترون استترکیب روبرو یک آنتی س 003

 

 
 هیدروکسیلگروه  الف(
 هیدروژن ب(
 گروه متیل ج(
 دی متیل آنیلین – N,Nگروه  د(

 باشد؟کدام گزینه در مورد ترکیب روبرو صحیح می س 004

 
 باشد.یک پروژسترون خوراکی می الف(
 باشد.استروژن تزریقی مییک آنتی ب(
 باشد.متابولیت هیدروفیل استرون می ج(
 باشد.خوراکی می آندروژنیک آنتی د(

 ؟باشدمی نادرست در خصوص روابط ساختمان و فعالیت مقلدهای تیروییدی، کدام گزینه س 005
 گردد.تر میترکیب فعال ،چنانچه اتصال بین دو حلقه آروماتیک نیتروژن باشد الف(

 باشد.آالنین روی حلقه داخلی ضروری می-حضور اسید آمینه ال  ب(
 روی حلقه داخلی قرار بگیرد. ،های مشابه یدآید که گروهترین مقلد تیروییدی وقتی به دست میبه ج(
 باشد.حضور گروه هیدروکسیل در موقعیت پارای حلقه خارجی ضروری می د(

 ؟باشدمی نادرستکدام گزینه در مورد ترکیب روبرو  س 002
 باشد.سیکلواکسیژناز میمهارکننده غیر انتخابی آنزیم  الف(
 اثرات ضد التهابی ندارد. ،دلیل نداشتن گروه اسیدیبه ب(
 ثیری بر اثربخشی ندارد.أت ،جایگزینی حلقه تیازول با حلقه پیریدین ج(
 شود.باعث کاهش اثر می ،حذف متیل از روی نیتروژن د(

www.konkur.in

Telegram: @uni_k

https://t.me/uni_k


 0420ماه  شهریور واحدی( 082جامع داروسازی )آزمون 
 

 16صفحه 

 :بجزها صحیح هستند، مشتقات آنترانیلیک اسید )ساختار روبرو(، همه گزینه SARدر خصوص  س 007

 

 

 
 شود.باعث کاهش فعالیت می ،قرار دادن استخالف روی حلقه انترانیلیک اسید الف(
 شود.باعث حذف اثر ضد التهابی می، ’3های هالوژن در موقعیت قرار دادن گروه ب(

 شود.باعث افزایش اثر ضد التهابی می ،’6و  ’2های قرار دادن کلر در موقعیت ج(
 شود.باعث کاهش فعالیت می ،بین دو حلقه NHقرار دادن بیوایزواسترهای  د(

 ؟های التهابی ریه باشدتواند یک داروی مناسب استنشاقی در بیماریکدام گزینه می س 008
 

  ب(   الف(

 

  د(    ج(

 ؟باشداثر درمانی ساختار روبرو کدام گزینه می س 009

 
 باشد.ها میضد حاملگی خوراکی از دسته پروژستین الف(
 باشد.از مشتقات آلدوسترونی مورد استفاده در شب اداری می ب(
 باشد.استروژن مورد استفاده در سرطان سینه میآنتی ج(

 باشد.آندروژن مورد استفاده در درمان طاسی میآنتی د(

 ؟تر استبه لحاظ قدرت اثر ضد دردی، کدام از همه قوی س 032
 

 

 
 
 

 A الف(

 B ب(

 C ج(

 D د(
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 ؟شودها میباعث حفظ اثرات ضد باکتری تتراسایکلین ،های هیدروکسیحذف کدامیک از گروه س 030
 

 
 
 

 B الف(
 C ب(

 D ج(

 A د(

 ؟اثر الکترون کشندگی بیشتری دارد ،های زیرکدامیک از گروه س 030
 Br- الف(

 -3CF ب(

 OH- ج(

 Cl- د(

 ؟شودبیوتیک زیر به اسید معده میآنتیهای هیدروکسیل به متوکسی، باعث پایداری تغییر کدامیک از گروه س 033
 

 
 

 
 

 گروه هیدروکسیل روی قند آمینی (الف
 0گروه هیدروکسیل روی کربن  ب(
 11گروه هیدروکسیل روی کربن  ج(
 3کربن متصل به  گروه هیدروکسیل روی قند د(

 ؟طیف اثر را داردترین وسیعبیشترین پوتنسی و  کینولون کدام س 034

  ب(  الف(

 

  د(  ج(
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 ؟داشته باشد کمتریاثر  ،های گرم منفیسیلین روی باکتریچه استخالفی باشد تا پنی Rگروه  س 035

 

  د(  ج(  ب(  الف(

 ؟شودنمیهای زیر از راه خوراکی تجویز کدامیک از سفالوسپورین س 032

  الف(

 

  ب(

 

  ج(

 
 

  د(
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 ؟است غلطکدام جمله  ،در مورد ترکیب زیر س 037

 
 

 
 داروی داکاربازین است.پیش الف(
 دارای ساختار اوره است. ب(
 .است DNAکننده متیله ج(
 نیتروژن موستارد است. د(

 ؟ترکیب زیر جزو کدام دسته از داروهای اپیوئیدی است س 038

 

 
 

 هامرفینان الف(
 هابنزومرفان ب(
 هامرفین ج(
 هافنیل پیپریدین د(

 ؟با توجه به ساختار، ترکیب زیر چه مکانیسمی دارد س 039

 

 
 

 مهارکننده تیمیدیالت سنتتاز الف(
 هیدروفوالت ردوکتازمهارکننده دی ب(

 کنندهآلکیله ج(
 هامهارکننده پلیمریزاسیون میکروتوبول د(

 ؟است غلطکدام جمله  ،برای ترکیب زیر س 042

 

 

 

 
 کاپا آگونیست است. الف(
 دهد.وابستگی می ب(
 دهد.دپرسیون تنفسی نمی ج(
 کارآیی آن از مرفین کمتر است. د(
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HN
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NHCH3
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NH2

Cl
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HN
N

NH2

1 2 3 4

 ؟درست است یسایکوز قدرت اثر ضداز نظر  های زیرکدامیک از ترتیب س 040
 

 

 

 1>2>3 الف(
 1>3>2 ب(
 3>2>1 ج(

 2>3>1 د(
 

 ؟ترین مورد مصرف ترکیب زیر چیستمهم س 040
 

 
 

 
 

 ضد اضطراب الف(

 ضد افسردگی ب(

 ضد سایکوز ج(

 ضد سرفه د(

 با توجه به ساختمان، ترکیب زیر یک دارو با اثر .................... است. س 043
 

 
 
 

 کولینرژیکآنتی الف(
 ضد تهوع ب(
 ضد اشتها ج(
 ضد پارکینسون د(

 ؟تمایل بیشتری دارد (H3)های هیستامینی کدامیک از ترکیبات زیر به گیرنده س 044
 

 
 

 1 الف(
 2 ب(
 3 ج(
 0 د(

 ؟باشدترین اثر ترکیب زیر چه میمهم ،ساختمان شیمیاییبا توجه به  س 045
 

 

 کننده رحمشل الف(

 کننده برونششل ب(

 ضد فشار خون ج(

 ضد اشتها د(
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 ؟باشددر درمان عالئم اضطرابی با اختالل خواب و مشکالت کبدی، کدام ساختار شیمیایی زیر مناسب می س 042
 

 

 
 

 1 الف(
 2 ب(
 3 ج(
 0 د(

 ؟باشدترین مورد مصرف این ارگانوفسفره چه میبا توجه به ساختمان شیمیایی، مهم س 047
 

 
 ضد گلوکوم الف(

 لزایمرآضد  ب(
 گاز جنگی ج(
 کشحشره د(

 ؟باشدترین مورد مصرف ترکیب زیر چه میمهم ،با توجه به ساختمان شیمیایی س 048
 

 
 ضد اسپاسم الف(
 ضد پارکینسون ب(

 ضد درد ج(
 میدریاتیک د(

 ؟با توجه به ساختمان شیمیایی ترکیب زیر، کدام گزینه صحیح است س 049
 

 
 

 مقاوم به آنزیم کولین استراز و غیرخوراکی الف(
 حساس به آنزیم کولین استراز و خوراکی ب(
 مقاوم به آنزیم کولین استراز و خوراکی ج(
 حساس به آنزیم کولین استراز و غیرخوراکی د(

 ؟باشدترین مورد مصرف ترکیب زیر چه میبا توجه به ساختمان شیمیایی، مهم س 052
 

 
 محرک مغزی الف(

 ضد اشتها ب(
 ضد فشارخون ج(
 ضد احتقان د(
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 شناسی و فارماکولوژیسم

 ؟شودایجاد می PLCتوسط  PIP2کدام پیامبر ثانویه از طریق فعال شدن  س 050
 ADP د( DAG ج( cGMP ب( cAMP الف(

 ؟متابولیسم داروها فعال است IIکدام گزینه در فاز  س 050
 S-Adenosylmethionine الف(
 Aromatic hydroxylations ب(
 N-Dealkylation ج(

 S-Oxidation د(

 ؟شودجهت ترک سیگار استفاده می اختصاصاً α4β2 کدام آگونیست انتخابی نسبی نیکوتینی س 053
 Cevimeline د( Varenicline ج( Bupropion ب( Disulfiram الف(

 ؟رودکار میهجهت درمان هیپوتانسیون وضعیتی ب آگونیست عمدتاً 0-لفاآکدام ترکیب  س 054
 Midodrine د( Brimonidine ج( Yohimbine ب( Clonidine الف(

 ؟شودکدام دارو باعث تاکیکاردی شدید رفلکسی و احتباس آب و سدیم می س 055
 Captopril د( Amlodipine ج( Hydralazine ب( Clonidine الف(

 ؟درصد دارد 022فراهمی زیستی  ،کدام دارو س 052
 Amyl nitrite الف(

 Nitroglycerine ب(

 Isosorbide mononitrate ج(
 Pentaerythritol tetranitrate د(

 ؟رودکار میهجهت درمان نارسایی قلبی ب 3-کدام مهارکننده فسفودی استراز س 057
 Istaroxime د( Milrinone ج( Dobutamine ب( Sildenafile الف(

های سدیم، پتاسیم و کلسیم، اثرات ضعیف مهارکننده اریتمی عالوه بر اثر مهاری بر روی کانالنتیآکدام داروی  س 058

 ؟ادرنرژیکی نیز دارد
 Flecainide د( Propafenone ج( Dofetilide ب( Amiodarone الف(

 ؟باشدها میکدام قسمت از نفرون ،محل اثر اصلی تیازیدها س 059
 کنندهتوبول جمع د( توبول دیستال ج( لوپ هنله ب( توبول پروکسیمال الف(

 ؟شوداستفاده می در درمان اسم IgEبادی با اثر ضد کدام داروی منوکلونال آنتی س 022
 Mepolizumab الف(

 Omalizumab ب(

 Adalimumab ج(

 Benralizumab د(

 ؟دارد کمتریوری روز بعد آکدام دارو اثرات فراموشی یا خواب س 020
 Nitrazepam د( Zaleplon ج( Zolpidem ب( Diazepam الف(

 ؟کنداثر می BGABAهای کدام داروی زیر از طریق گیرنده س 020
 Valproate د( Gabapentin ج( Topiramate ب( Baclofen الف(
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 ؟کدام سیستم یا مسیر دوپامینرژیک در بروز عوارض خارج هرمی دخالت دارد س 023
 mesolimbic-mesocortical الف(
 tuberoinfundibular ب(

 nigrostriatal ج(
 medullaryperiventricular د(

 ؟کدام دارو مهارکننده مستقیم ترومبین است س 024

 Dabigatran د( Warfarin ج( Clopidogrel ب( Apixaban الف(

 ؟باشدمی PCSK9دهنده چربی خون مهارکننده کدام داروی کاهش س 025

 Niacin د( Colesevelam ج( Ezetimibe ب( Evolocumab الف(

 ؟باشدکبدی وسیع با طول اثر زیاد می-ایدارای چرخه روده NSAIDsکدام  س 022

 Ketoprofen د( Naproxen ج( Piroxicam ب( Indomethacin الف(

 ؟جذب خوراکی اندکی دارد ،هابر گرم مثبت ثرؤکدام داروی ضد میکربی م س 027

 Minocycline د( Spiramycin ج( Linezolid ب( Vancomycin الف(

 ؟شودمختل می های دو و سه ظرفیتی به مقدار زیادیجذب خوراکی کدام داروی ضد باکتری با کاتیون س 028

 Metronidazole د( Clindamycin ج( Nafcillin ب( Ciprofloxacin الف(

 ؟باشدمهارکننده کلسینورین میکننده سیستم ایمنی کدام داروی تعدیل س 029

 Tofacitinab د( Mycophenolate ج( Tacrolimus ب( Sirolimus الف(

 ؟کدام گزینه است ،ترین عضو خانواده داروهای ضد قارچالطیفوسیع س 072

 Fluconazole د( Voroconazole ج( Isavuconazole ب( Posaconazole الف(

 ؟است (DPP4)پپتیدیل پپتیداز دیابت مهارکننده دی کدام داروی ضد س 070
 Pramlintide د( Vildagliptin ج( Canaglifluzin ب( Liraglutide الف(

 ؟شودمهار می Ethosuximideطور عمده توسط داروی ضد تشنج کدام کانال کلسیمی به س 070

 N-type د( L-type ج( T-type ب( P/Q-type الف(

 ؟( کاربرد داردunlabeled hypnotic action) یخوابیهمراه با ب یدرمان افسردگ یبرا یضد افسردگ یکدام دارو س 073

 Trazodone د( Bupropion ج( Venlafaxine ب( Fluoxetin الف(

 ؟کندیم کیرا تحر D2و  D1 یهارندهیگ میطور مستقهارگو ب یدهایمشتق آلکالوئ نسونیضد پارک یکدام دارو س 074

 Apomorphine د( Rotigotine ج( Pergolide ب( Pramipexole الف(

 ؟( کاربرد بالینی داردanti-shiveringعنوان داروی ضد لرزش )کدام داروی ضد درد اوپیوئیدی به س 075

 Meperidine د( Loperamide ج( Morphine ب( Pentazocine الف(

 ؟نماید( ید عمل میorganificationسازی )کدام داروی ضدتیروئید از طریق مهار آنزیم تیروئید پراکسیداز و انسداد آلی س 072

 Perchlorate ion د( Methimazole ج( Potassium iodide ب( Propranolol الف(
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 ؟کدام داروی پروژستینی واجد بیشترین میزان عوارض آندروژنیک است س 077
 Drospirenone د( Desogestrel ج( Progestrone ب( Levonorgestrel الف(

 ؟را در کاربرد موضعی دارد (Potency)قدرت  کمترینکدام داروی کورتیکوستروئیدی  س 078
 Clobetasole د( Triamcinolone ج( Hydrocortisone ب( Betamethasone الف(

کننده داروها بیشترین متابولیزه P450با چندین ایزوآنزیم مهم سیتوکروم  H2کدام داروی مهارکننده گیرنده  س 079

 ؟داردرا تداخل 
 Famotidine د( Nizatidine ج( Ranitidine ب( Cimetidine الف(

و  non-small cell and small cell lung cancers ،Non-Hodgkin lymphomaکدام ترکیب طبیعی برای درمان  س 082

 ؟سرطان معده کاربرد دارد
 Melphalan د( Topotecan ج( Idarubicin ب( Etoposide الف(

 ........... دهد؛ این ماده دارای اثرحفاظتی و در مقادیر زیاد، عوارض جانبی نشان می ای در مقادیر کم، اثراتماده س 080

 باشد.می

 Carcinogen د( DNA Adduct ج( Toxic ب( Hormesis الف(

 ؟دهدرا نشان می Margin of Safety کدام گزینه س 080

 الف(
50

50
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 ب( 

1
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 ج( 

50

50
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 د( 

50

50
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 ؟دهدرا نشان می Potentiating effectکدام گزینه  س 083
 4=3+3 د( 3=2+0 ج( 3=2+1 ب( 7=2+2 الف(

 ؟به چه صورت است Bمکانیسم سمیت کلیوی آمفوتریسین  س 084
 Renal Vasoconstriction الف(
 Structural Integrity Defect ب(
 Tubular Transport Defect ج(
 absorption Inhibition-Re +Na د(

عنوان یک روش آزمایشگاهی در دسترس و ههای آزمایشگاهی زیر، جهت بررسی عملکرد کلیه، بکدامیک از تست س 085

 ؟تهاجمی ارجح است غیر
 های خونیفرمول شمارش سلول الف(
 های سرمی مانند سدیم و پتاسیملکترولیتبررسی ا ب(
 آنالیز کامل ادراری ج(
 آنالیز گاز خون شریانی د(

کلیوی های سیستم به دنبال تجویز سیستمیک داروی جنتامایسین، احتمال اثرات سمی بر روی کدامیک از قسمت س 082

 ؟بیشتر است
 شبکه گلومرولی الف(
 هم پیچیده نزدیک های درلوله ب(
 هم پیچیده دور های درلوله ج(
 کننده ادراریهای جمعلوله د(
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 ؟باشدهای زیر محل اصلی درگیری میدر مسمومیت مزمن با آرسنیک غیرارگانیک، کدامیک از ارگان س 087
 کبد و مجاری صفراوی د( قلب و عروق ج( پوست ب( هاکلیه الف(

 ؟شودکدامیک از داروهای زیر، در درمان مسمومیت حاد با آرسنیک تجویز می س 088
 EDTA د( EDTA2CaNa ج( Deferoxamine ب( Succimer الف(

 ؟باشدهای زیر در خصوص توکسیکوکینتیک سرب صحیح میکدامیک از گزینه س 089
 میزان جذب گوارشی سرب در بالغین بیشتر از اطفال است. الف(
صورت متصل هشود و درصد کمی بهای بدن توزیع میصورت آزاد در گردش خون در بافتهب پس از جذب، سرب عمدتاً ب(

 شود.به هموگلوبین در خون منتقل می
 شود.هایی مانند کبد و کلیه توزیع مجدد مییافته و سپس در بافتسرب، ابتدا در بافت استخوانی تجمع ج(
 باشد.ها میشده از راه کلیهترین راه دفعی سرب جذبعمده د(

 ؟نیستندمحصوالت پراکسیداسیون لیپیدی  وکدامیک از ترکیبات زیر جز س 092
 رادیکال هیدروکسیل الف(

 گاز اتان ب(

 آلدئیدها ج(

 لینولئیک اسید د(

 ؟شودسبب تشکیل متابولیت اپوکسایدی از کدامیک از ترکیبات زیر می CYP450ایزو آنزیم  س 090
 سیس پالتین د( بنزو آلفا پیرن ج( بنزن ب( اتانول الف(

اختالل از مسیر میتوکندریایی ایجاد  ATPدر کدام مرحله از مراحل سنتز  CCCPکش سالیسیلیک اسید و حشره س 090

 ؟کندمی
 سنتتاز ATPتوسط آنزیم  ADPفسفریالسیون  الف(
 3و  1های های فعال از کمپلکسرهاسازی پروتون ب(
 0و  3و  1های عبور الکترون از کمپلکس ج(
 0واکنش اکسیژن مولکولی با کمپلکس  د(

 ؟نیستند transcription factorsactivated -Ligandهای زیر جزو کدامیک از گیرنده س 093
 گلوکوکورتیکوئید الف(

 گلوکاگن ب(

 آریل هیدروکربن ج(

 رتینوئیک اسید د(

عنوان هدف اصلی سمیت های زیر بهکدامیک از ارگان ،های موجود در جلبک سبز آبیدنبال تماس با سیانوباکتربه س 094

 ؟گیردقرار می
 کبد د( مغز استخوان ج( کلیه ب( سیستم عصبی الف(

 ؟باشدمعروف می (Death Cap)های زیر ایجاد سمیت کبدی نموده و به کالهک مرگ کدامیک از قارچ س 095
 Amanita phalloides الف(

 Amanita virosa ب(
 Agaricus bisporus ج(
 Agaricus virosa د(
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 ،رسانمتابولیزه شدن عوامل آسیب ،CYP450های دلیل تجمع باالی آنزیمبه ،های کبدی زیر Zoneدر کدامیک از  س 092

 ؟گرددها انجام می Zoneبیشتر از سایر 
 Zone I الف(

 Zone II ب(

 Zone III ج(

 Zone IV د(

 ؟کدامیک از موارد زیر است ،دنبال مواجهه با بنزنترین عارضه جانبی بهمهم س 097
 لوکمی الف(

 نابینایی ب(

 دیابت شیرین ج(

 سمیت کبدی د(

 ؟کدامیک از موارد زیر است ،ترین عارضه مسمومیت با اتیلن گلیکولمهم س 098
 نارسایی کبدی الف(

 نارسایی قلبی ب(

 نارسایی کلیوی ج(

 مشکالت عصب بینایی د(

 ؟کدامیک از موارد زیر است ،ترین مسیر در متابولیسم اتانولمهم س 099
 CYP2E1مسیر سیتوزولی توسط  الف(

 مسیر سیتوزولی توسط الکل دهیدروژناز ب(
 CYP2E1مسیر میکروزومی توسط  ج(

 مسیر میکروزومی توسط الکل دهیدروژناز د(

 ؟باشددنبال لکوانسفالوپاتی میعامل اصلی بروز دمان  مغزی به ،مواجهه با کدام حالل زیر س 022
 بنزن الف(

 تتراکلرید کربن ب(

 متیلن کلراید ج(

 تولوئن د(

«موفق باشید» 
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 داوطلب محترم:

داروسازی و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقاء کیفیت سـااالت و دبیرخانه شورای آموزش     

گردد شده زیر از طریق اینترنت ارسال میمشخصها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب روند اجرایی آزمونبهبود 

 تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

 

 رساند:ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم، موارد ذیل را به اطالع می

سایت اینترنتی مرکز از طریق  25/22/0420ظهر روز شنبه مورخ  00ساعت کلید اولیه سااالت،  س 0

 در دسترس قرار خواهد گرفت. www.sanjeshp.irسنجش آموزش پزشکی به نشانی 

 00از ساعت ، سایت مرکز سنجش آموزش پزشکیمهلت ارسال اعتراض به کلید سااالت، فقط از طریق  س 0

 باشد.می 28/22/0420شنبه مورخ سهروز  صبح 8ساعت تا  25/22/0420ظهر روز شنبه مورخ 

ارسال گردد،  شدهزمان تعیینهای ارتباطی بجز سایت مرکز سنجش و یا بعد از اعتراضاتی که از سایر راه س 3

 .مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت
 

 تذکرات مهم:

شده به هیچ شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ اعالمفقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین *

 اثر داده نخواهد شد.عنوان ترتیب 

باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و اعتراض ارسالی برای یک ساال، مالک بررسی نمی تعداد *

 یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 
 

 کد ملی:  نام خانوادگی:  نام: 
 

 نوع دفترچه: شماره سؤال: نام درس: نام رشته:
 

 سطر پاراگراف صفحه سال انتشار معتبرنام منبع 

     
 

 سؤال مورد اعتراض:

 های صحیح(بیش از یک جواب صحیح دارد. )با ذکر جواب 

 .جواب صحیح ندارد 

 .متن ساال صحیح نیست 
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