
 

   2صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

  
  بيوشيمی بالينی  

ســـــاعت بعد از خوردن غدای پرچرب در خون افزایش می  ٢کداميک  از موارد زیر حدود   ١
  یابد؟

شيلوميکرون  الف  
اجسام کتونی  ب  
ليپوپروتئين با چگالی  باال  ج  
ليپوپروتئين با چگالی خيلی کم  د  

   منبع:
  

  بيوشيمی بالينی  
  را نسخه برداری می کند؟18S rRNAو28S rRNAپليمراز ژن های  RNAکدام   ٢
 I  الف  

 II  ب  

 III  ج 

ميتوکندریایی  د 
  منبع:

  
  بيوشيمی بالينی  
  برای توليد اسيد پيروویک از آالنين ، کوآنزیم مشتق از کدام ویتامين نقش دارد؟  ٣
 B2  الف  

 B6  ب 

 B12  ج  

فوليک اسيد  د  
   منبع:

  
  بيوشيمی بالينی  

به طور طبيعی شدیدا جفت می   ATPجریان الکترون ها از طریق زنجيره تنفسی با توليد  ۴
  شوند. کدام ماده باعث جدایی این روند ها می شود؟

سيانيد  الف  
مونواکسيد کربن  ب  
سولفيد هيدروژن  ج  
ترموژنين  د  

   منبع:
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   3صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 بيوشيمی بالينی 
 :بجزهستند POMCهمه موارد زیر حاصل ژن  ۵
 ACTH  الف  

 α MSH  ب  

β Endorphin  ج  

 FSH  د 

  منبع:
  

  بيوشيمی بالينی  
  در مورد نقش  پروتئين ليگاندین کدام گزینه درست است ؟  ۶
انتقال بيلروبين در جریان خون  الف  
کونژوگه کردن بيلروبين  ب  
اتصال به بيليروبين در داخل کبد  ج 
تجزیه و دفع بيلروبين  د 

  منبع:
  

  بيوشيمی بالينی  
  :بجزهمه پروتئين های زیر هموپروتئين می باشند   ٧
ميوگلوبين  الف  
 کاتاالز  ب 
Cسيتوکروم  ج  

هاپتوگلوبين  د 
   منبع:

  
  بيوشيمی بالينی  
  فعاليت فرواکسيدازی مربوط به کداميک از پروتئين های پالسما است؟  ٨
ترانسفرین  الف 
سرولوپالسمين  ب 
هاپتوگلوبين  ج 
آنتی تریپسين-١-آلفا  د  

   منبع:
  

  بيوشيمی بالينی  

اتصــال بخش کربوهيدراتی به پروتئين در ســاختمان گليکوپروتئين ها از طریق کدام اســيد   ٩
  آمينه است ؟

 ASn  الف  

 Glu  ب  

 His  ج 

 Phe  د 

  منبع:
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   4صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 بيوشيمی بالينی 
 فعاليت چاپرونين ها کدام است؟ ١٠
پروتئين هاکمک به تجزیه   الف  
تسهيل اتصال پروتئين به اسيد نوکلئيک  ب  
کمک به تشکيل ساختمان درست پروتئين  ج  
کمک به اتصال آنتی ژن به آنتی بادی  د 

   منبع:
  

  بيوشيمی بالينی  
  متابوليسم کدام اسيد آمينه دچار اختالل می گردد؟MSUPدر بيماری   ١١
 آالنين  الف  
 والين  ب  
تریپتوفان  ج 
 پرولين  د 

  منبع:
  

  بيوشيمی بالينی  
  کدام گزینه در مورد سوماتواستاتين صحيح است؟  ١٢
 پانکراس توليد می شود. αتوسط سلول های  الف  

از هيپوفيز ترشح می شود.  ب  
ترشح پروالکتين را مهار می کند.  ج 
ترشح هورمون رشد را مهار می کند.  د 

   منبع:
  

  فيزیک پزشکی  

و دارای دید طبيعی کداميک از گزینه های زیر (Normal)در مقایســـه با یک چشـــم هنجار  ١٣
  موجب دور بينی اشخاص می شود؟

 طول محوری بلندتر، انحنا بيشتر سطح دیوپترها، ضریب شکست بيشتر  الف  
 طول محوری کوتاهتر، انحنا کمتر سطح دیوپترها، ضریب شکست کمتر  ب  
 انحنا کمتر سطح دیوپترها، ضریب شکست بيشتر طول محوری کوتاهتر،  ج  
 طول محوری بلندتر، انحنا بيشتر سطح دیوپترها، ضریب شکست کمتر  د 

  منبع:
  

  فيزیک پزشکی  

عمق ميدان نزدیک برای یک مبدل فراصــــوتی کانونی نشــــده معمول در ســــونوگرافی با   ١۴
  می کند؟ افزایش شعاع مبدل و طول موج به ترتيب با چه نسبتی تغيير

مستقيم و معکوس  الف 
معکوس و مستقيم  ب 
مستقيم برای هر دو  ج  
معکوس برای هر دو  د  

   منبع:
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

   5صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 روانشناسی بالينی 
  معتقدند رفتار چگونه کنترل می شود ؟(Behaviorists)روانشناسان رفتارگرا  ١۵
توسط تجارب درونی فرد  الف  
توسط تکانه های ناهشيار  ب  
وسيله محرک های بيرونیبه   ج  
از طریق اطالع پردازی در ادراک و حافظه  د 

  منبع:
  

  روانشناسی بالينی  

از دید ژان پياژه کداميک از رخداد های زیر در مرحله پيش عملياتی رشد شناختی کودکان   ١۶
  به وقوع می پيوندد ؟

 .منطقی فکر کنندکودکان می توانند درباره اشياء یا رویداد ها به طور   الف  
 .تفکر کودک خود محور نيست و می تواند از دید دیگران بنگرد  ب  
.کودک به مفهوم پایداری شیء می رسد  ج  
 .کودک اشياء را بر حسب یک ویژگی طبقه بندی می کند  د  

   منبع:
  

  روانشناسی بالينی  
  :مراحل حافظه به ترتيب عبارتند از   ١٧
اندوزش – تقطيع –رمزگردانی   الف  
بازیابی –اندوزش  –رمزگردانی   ب  
بازیابی –رمز گردانی  –اندوزش   ج  
بازیابی –اندوزش  –تقطيع   د  

   منبع:
  

 روانشناسی بالينی 
  ؟ نيستکداميک از موارد زیر جزو ایرادهای وارده به روانکاوی ١٨
مبهم بودن مفاهيم  الف  
محوری بودن تعارض  ب  
ارزیابی عينی مفاهيمدشواری در   ج  
 انتظارات نظری فروید به جای داده های علمی  د  

  منبع:
  

 روانشناسی بالينی 
  است ؟  Prosopagnosiaکداميک از گزینه های زیر مفهوم  ١٩
یاد زدودگی وقایع  الف  
توهم بينایی  ب  
ادراک پریشی چهره  ج 
خطای باصره  د 

  منبع:
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   6صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 انگل شناسی 

توده های گرانولومائی(تومورهای کاذب) ممکن است در اثر تهاجم مکرر کدام نوع از ایجاد   ٢٠
  آميب های زیر به دیواره روده بزرگ انسان ایجاد شود؟

Entamoeba  histolytica  الف 

Entamoeba coli  ب 

Entamoeba dispar  ج 

Entamoeba hartmanni  د  

   منبع:
  

  انگل شناسی  

از فقر آهن از عوارض اصـــلی ناشـــی از ابتالء به کداميک از انگل های  کم خونی ناشـــی  ٢١
  کرمی زیر است؟

Ascaris lumbricoides  الف  

Ancylostoma duodenale  ب  

Enterobius vermicularis  ج  

Hymenolepis nana  د  

   منبع:
  

  قارچ شناسی  
  می کند؟کدام یک از قارچ های زیر در مخاط دهان ایجاد بيماری   ٢٢
تریکوفایتون روبروم  الف  
ماالسزیا فورفور  ب  
آسپرژیلوس نایجر  ج 
اسپوروتریکس شنکئی  د 

  منبع:
  

  باکتری شناسی  
  ؟نيستکدام یک از آنتی بيوتيکهای زیر بر روی دیواره سلولی باکتری موثر   ٢٣
پنی سيلين  الف  
تری متوپریم  ب 
سفالکسين  ج 
آموکسی سيلين  د 

   منبع:
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   7صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 باکتری شناسی 

درجه ســانتيگراد به مدت نيم ســاعت در ســه روز  ٨٠اگر برای اســتریليزاســيون از دمای   ٢۴
  متوالی استفاده کنيم نام روش چيست؟

پاستوریزاسيون  الف 
اتوکالونمودن  ب 
تينداليزاسيون  ج 
هموژنيزاسيون  د  

   منبع:
  

  باکتری شناسی  

ــــتافيلوکوک ها از کداميک از تســــت های زیر برای متمایز کردن   ٢۵ ــــترپتوکوک ها از اس اس
  استفاده می گردد؟

 کاتاالز  الف  
مانيتول  ب  
کوآگوالز  ج  
 الکتوز  د  

   منبع:
  

  باکتری شناسی  
  شایع ترین فرم بالينی آکتينومایکوزیس کدام یک از گزینه های زیر است؟  ٢۶
تناسلی  الف  
 ریوی  ب  
گوارشی  ج 
گردنی–صورتی  د 

  منبع:
  

  باکتری شناسی  
  اثر اگزوتوکسين باسيل دیفتری بر روی سلولهای ميزبان عبارت است از :  ٢٧
اثر روی نفوذ پذیری غشاء  الف  
mRNAممانعت از سنتز  ب  

حلقوی در سلول ميزبانAMPافزایش  ج  
جلوگيری از طویل شدن زنجيره پلی پپتيدی  د  

   منبع:
  

  شناسی باکتری  
  باالی هشت به خوبی رشد می کند؟pHکداميک از باکتری های زیر در  ٢٨
ایشریشاکلی  الف 
ویبریوکلره  ب 
کلبسيال پنومونيه  ج  
شيگال سونئی  د  

   منبع:
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   8صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 باکتری شناسی 

٢٩  
در کداميک از مراحل رشد باکتریها ، تعداد ارگانيسم های زنده و مرده متناسب با افزایش 

ســــلولهای باکتری در اثر رشــــد و تقســــيم بوده و جمعيت باکتریها ثابت باقی می  تعداد
  ماند؟

(Lag  phase)فاز رشد نهایی  الف  

(Exponential  phase)فاز رشد لگاریتمی   ب  

(Stationary  phase)فاز سکون رشد  ج  

(Decline  phase)فاز کاهش رشد  یا مرگ   د  

  منبع:
  

  باکتری شناسی  
  باکتریها موثر است؟50Sکداميک از آنتی بيوتيکهای زیر بر روی ریبوزوم  ٣٠
کانامایسين  الف  
کالریترومایسين  ب 
سفيکسيم  ج 
ونکومایسين  د 

  منبع:
  

  باکتری شناسی  

برای رنگ آميزی عامل بيماری ســــل (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) از کداميک از موارد زیر   ٣١
  گردد؟استفاده می 

ماالشيت گرین  الف  
 آلبرت  ب  
زیل نلسون  ج  
وارتين استاری  د  

  منبع:
  

 ویروس شناسی 
  متعلق به کداميک از خانواده های ویروسی زیر است ؟ HCVویروس   ٣٢
 Flavi  الف  

Hepato  ب  

Polyoma  ج  

Picorna  د  

   منبع:
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   9صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 ویروس شناسی 

    داروهای زیر از طریق اثر بر روی آنزیمخاصيت ضد ویروسی کداميک از   ٣٣
RT (Reverse Transcirtase) اتفاق می افتد؟  

Saquinavir  الف 

Enfuviritide  ب 

Ganciclovir  ج 

Valciclovir  د  

   منبع:
  

  ویروس شناسی  
  تک رشته ای تشکيل شده است؟RNAقطعه٧ژنوم کداميک از ویروسهای زیر از  ٣۴
Cآنفلوآنزای  الف  

Bآنفلوآنزای  ب  

Aآنفلوآنزای  ج  

پاراآنفلوآنزا  د  
   منبع:

  
  علوم تشریحی  
  كدام يك از سلول هاي زير در سيستم عصبي محيطي مسئول سنتز ميلين است؟  ٣۵
سلول اپانديمي  الف  
سلول شوان  ب  
اوليگودندروسيت  ج  
آستروسيت  د  

  منبع:
  

 علوم تشریحی 
  عبور می کند؟ (Foramen Oval)كدام یک از اعصاب زیر از سوراخ بيضی   ٣۶
.Mandibular n  الف  

.Maxillary n  ب  

.Ophthalmic n  ج  

.Trochlear n  د  

   منبع:
  

  علوم تشریحی  

ست كدام   ٣٧ شترک را شریان کاروتيد م شروع  سفاليک و  شدن تنه براکيو شاخه  محل دو 
  است؟

غضروف دنده ای راستخلف اولين  الف 
خلف مفصل استرنوکالویکوالر راست  ب  
کنار فوقانی غضروف تيروئيد  ج  
تحدب قوس آئورت  د  

   منبع:
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   10صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 علوم تشریحی 
  پيش عقده اي سمپاتيك در كدام سگمان هاي نخاع قرار دارند؟نورون هاي  ٣٨
 C8‐L3  الف  

 S2‐S4  ب  

 T1‐L2  ج  

تمام سگمان هاي نخاعي  د 
   منبع:

  
  علوم تشریحی  
  محل خروج اولين عصب نخاعي گردني كدام است؟  ٣٩
بين اولين و دومين مهره هاي گردني  الف  
بين دومين و سومين مهره گردني  ب  
انتهاي تحتاني گردن  ج  
بين استخوان پس سري و اطلس  د  

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  منشا مي گيرد؟كداميك از سلول هاي زیراز ستيغ عصبي   ۴٠
ادونتوبالست  الف  
فيبروبالست  ب 
آملوبالست  ج 
استئوبالست  د 

  منبع:
  

  علوم تشریحی  
  كدام است؟ ١١و  ١٠، ٩هسته حركتي اعصاب زوج   ۴١
آمبيگوس  الف 
سوليتاريوس  ب 
ادينگروستفال  ج 
بزاقي تحتاني  د 

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  زير مربوط به عصب فاسيال است؟كدام يك از هسته هاي ۴٢
بزاقي فوقاني  الف 
زيتوني فوقاني  ب 
ادینگر وسفال  ج 
زيتوني تحتاني  د  

   منبع:
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   11صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 علوم تشریحی 
  كدام يك از مناطق زير در شکنج فرونتال تحتانی نيمكره مخ قرار دارد؟ ۴٣
ناحيه بروكا  الف  
ناحيه شنوايي اوليه  ب  
ناحيه ورنيكه  ج  
ناحيه چشايي  د 

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  کداميک از شریان های زیرشاخه شریان ماگزیالری می باشد؟  ۴۴
.Superior thyroid a  الف  

.Ascending pharyngeal a  ب  

.Sphenopalatine a  ج  

.Superior labial a  د  

   منبع:
  
  

 علوم تشریحی 
 بخش خلفي حجيم تاالموس چه نام دارد؟ ۴۵
اپي تاالموس  الف 
هابنوال  ب  
پولوينار  ج  
هسته رتيكوالر  د  

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  كداميك  از عناصر زیربا سطح قدامي پل مغزي مجاورت دارد؟  ۴۶
شريان بازيالر  الف  
شريان ورتبرال  ب  
عصب ابدوسنت  ج  
وريد مغزي بزرگ  د  

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  يك از عضالت زير از عصب مندیبوالر است؟عصب گيری كدام   ۴٧
بطن خلفی دیگاستریک  الف  
تمپوراليس  ب  
بوکسيناتور  ج  
پالتيسما  د 

  منبع:
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   12صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 علوم تشریحی 
  كدام يك از وریدهای زیر به ورید اجوف فوقانی تخليه می شود؟ ۴٨
سينوس کروناری  الف  
ورید پورتال  ب  
ورید مزانتریک فوقانی  ج  
ورید آزیگوس  د 

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  كدام بخش زیر در استخوان ماگزیال  قرار دارد؟  ۴٩
زائده اوربيتال  الف  
بال کوچک  ب  
سطح اوربيتال  ج  
زائده پتریگویيد  د  

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  كدام عصب كرانيال از سطح خلفي مغز مياني خارج مي شود؟  ۵٠
ابدوسنت  الف  
ژمينالتري   ب 
تروكلئار  ج 
اوكولوموتور  د 

  منبع:
  

  علوم تشریحی  
  كدام  شريان زير مسئول خون رساني معده است؟  ۵١
شريان کروناری  الف 
تنه سلياک  ب 
شريان مزانتریک تحتانی  ج 
شريان مزانتریک فوقانی  د 

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  را به يكديگر مرتبط مي كند؟كدام دریچه دهليز راست و بطن راست قلب ۵٢
تری کوسپيد  الف 
 ميترال  ب 
آئورتی  ج 
پولموناری  د  

   منبع:
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   13صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 علوم تشریحی 
  كدام عصب زير در ناحيه زیر زبانی با مجرای غده ساب مندیبوالر تقاطع می کند؟ ۵٣
زیر زبانی  الف  
فاسيال  ب  
 زبانی  ج  
اینفریورآلوئالر  د 

   منبع:
  

  تشریحیعلوم   
  اپی تليوم پوشاننده کدام قسمت دهان از نوع سنگفرشی مطبق شاخی می باشد؟  ۵۴
سطح دهانی لثه آزاد  الف  
شيار لثه ای  ب  
کام نرم  ج  
سطح دهانی گونه ها  د  

   منبع:
  

  علوم تشریحی  
  کداميک از ارگانل های زیر در ذخيره کلسيم نقش دارد؟  ۵۵
ليزوزوم  الف  
زوم هاپاکسی  ب 
شبکه اندوپالسمی صاف  ج 
دستگاه گلژی  د 

  منبع:
  

  فيزیولوژی  

رابطه ســرعت انتشــار تســهيل شــده با اختالف غلطت ماده در دو ســوی غشــا چگونه   ۵۶
  است؟

خطی و مستفيم  الف  
خطی و معکوس  ب  
غير خطی و مستقيم  ج  
غير خطی و معکوس  د  

   منبع:
  

  فيزیولوژی  
  زیر باعث افزایش تحریک پذیری نورونی می شود؟کدام مورد   ۵٧
کاهش استانه شليک پتانسيل عمل  الف  
افزایش دوره تحریک ناپذیری مطلق  ب  
افزایش طول دوره پتانسيل عمل  ج  
کاهش شيب فاز باالرو پتانسيل عمل  د 

  منبع:
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   14صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

  فيزیولوژی 

ــــط شــــوند، کداميک از آرتريول اگر  ۵٨ تغييرات زير در مويرگهای گلومرولی هاي وابران منبس
  افتد؟اتفاق مي

 افزايش فشار خون و عدم تغيير فشار آنکوتيک  الف 
افزايش فشار خون و کاهش فشار آنکوتيک  ب 
کاهش فشار خون و کاهش فشار آنکوتيک  ج 
 کاهش فشار خون و عدم تغيير فشار آنکوتيک  د  

   منبع:
  

  فيزیولوژی  

در کداميک از قطعات  توبولی نفرون، عمدتا از طریق انتشــــار ســــاده بازجذب  پتاســــيم   ۵٩
  است؟

پروگزیمال  الف  
صعودی هنله  ب  
ابتدای دیستال  ج  
جمع کننده  د  

   منبع:
  

  فيزیولوژی  
  كدام هورمون حركات روده باريك را مهار مي كند؟  ۶٠
سروتونين  الف  
انسولين  ب  
سکرتين  ج 
کوله سيستوکينين  د 

  منبع:
  

  فيزیولوژی  
  جذب کداميک از موارد زیر در لوله گوارش به صورت غير فعال انجام می شود؟  ۶١
گاالکتوز  الف  
فروکتوز  ب 
 سلولز  ج 
اسيدهای آمينه  د 

   منبع:
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   15صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

  فيزیولوژی 

گيرنده حسی ، تغييرات طول عضالت فک را به سيستم عصبی مرکزی گزارش می  کدام  ۶٢
  کند؟

کششی مفصل  الف 
دوک عضالنی  ب 
اندام وتری گلژی  ج 
مکانيکی پوست  د  

   منبع:
  

  فيزیولوژی  
  مسير انتقال حس درد در نخاع، با مسير انتقال کدام حس زیر یکی است؟ ۶٣
جنسی  الف 
لمس دقيق  ب 
ارتعاش  ج  
 فشار  د  

   منبع:
  

  فيزیولوژی 
  خواب درست است؟کدام گزینه دررابطه با مکانيزم فعال ۶۴
  .می شود REMآزاد سازی سروتونين از هسته سجافی فوقانی باعث خوا ب   الف  
 .می شود non‐REMآزاد شده و موجب کاهش خواب  LCنوراپی نفرین از هسته   ب  
 .زیاد می شود REMبا آزاد شدن استيل کولين از هسته پوتين خواب   ج  
 .موجب افزایش زمان خواب می شود آزاد سازی گابا در ناحيه شبکيه فعال  د  

  منبع:
  

  فيزیولوژی 
  هموگلوبين را به سمت راست شيفت می دهد؟-کدام فاکتور زیر منحنی تجزیه اکسيژن  ۶۵
افزایش  غلظت دی اکسيد کربن  الف  
کاهش  درجه حرارت خون  ب  
۶/٧به۴/٧ازpHافزایش  ج  
biphosphoglycerate‐2,3کاهش   د  

  منبع:
  

  فيزیولوژی  

 ینم یعروق تيظرف راتييتغ علت اوليهبا  کیکدام  ریز یخونگردش  یدر مورد شوک ها  ۶۶
  ؟باشد

عفونی  الف  
عصبی  ب  
هيپوولوميک  ج  
آنافيالکسی  د  

   منبع:
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   16صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

  فيزیولوژی 

تحریک ســـمپاتيکی قلب نســـبت به حالت اســـتراحتی کداميک از متغيرهای زير کاهش   ۶٧
  يابد؟می

برون ده قلبی  الف 
فشار دهليزی  ب 
حجم پایان دیاستولی  ج 
حجم ضربه ای  د  

   منبع:
  

  فيزیولوژی  
  ؟نمی شودکدام مورد زیر اثر انسولين بر متابوليسم پروتئين  محسوب  ۶٨
افزایش سنتز و ذخيره سازی پروتئين  الف 
 تحریک انتقال اسيدهای امينه والين و لوسين داخل سلول  ب 
تحریک کاتابوليسم پروتئين  ج  
کاهش ميزان گلوکونئوژنز  د  

   منبع:
  

  فيزیولوژی 
  ؟درست استنهیهومورال گردش خون کدام گز ميتنظ مورد در ۶٩
ــ نينيک  الف   ــط کربوکس ــده و نقش مهم دازيپپت یها توس عروق و  یدر تنگ یفعال ش

.دارند یزیخونر

شرا  ب   س یعيطب طیدر  شده و نقش مهم نيوازوپر سترده در خون ازاد  در  یبطور گ
.دارد کیولوژیزيف یعروق یتنگ

 .شوديعروق م یباعث گشادومیزيو منميپتاسونیغلظتشیافزا  ج  

شاد کننده ها  شتريب  د   اثرات دراز مدت در تنظبم  یدارا یعروق یتنگ کننده ها ایگ
.باشنديخون بافتها م انیجر

   منبع:
  

  ژنتيک پزشکی  

جهش های از دســـت دادن کارکرد در حال هتروزیگوس گه در آن نصـــف ســـطوح طبيعی   ٧٠
  فراورده ی ژنی به اثرات فنوتيپی منجر ميشود، چه نام دارد ؟

Haplo insufficiency  الف  

 Indels  ب  

Synonymous  ج  

Transversion  د  

   منبع:
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   17صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 ژنتيک پزشکی 

تأیيد جهش های حذف شدگی یا دوتا شدگی شناسایی کدام فناوری یا روش زیر برای   ٧٠
  شده توسط روش های دیگر ، بيشترین سودمندی را دارد؟

Pyrosequencing  الف 

Next‐ generation sequencing  ب 

Droplet Digital PCR  ج 

Comparative genomic hybridization  د  

   منبع:
  

  ژنتيک پزشکی  
  ، از کدام الگوی توارثی زیر تبعيت می کند؟ Dبيماری راشيتيسم مقاوم به ویتامين  ٧٢
غالب اتوزومی  الف  
مغلوب اتوزومی  ب  
Xغالب وابسته به  ج  

Xمغلوب وابسته به  د  

   منبع:
  

  ژنتيک پزشکی  
  نا هنجاری کروزومی مسئول چند درصد همه ی سقط های خودبخودی هستند؟  ٧٣
 ١٠  الف  
 ٢٠  ب  
 ٢۵  ج  
 ۵٠  د  

  منبع:
  

 ژنتيک پزشکی 
 یک سرطان نادر دوران : (Rb)رتينوبالستوم   ٧۴
 بچگی است که می تواند به هر دو شکل وراثتی یا غير وراثتی ایجاد شود.  الف  
 بچگی است که همواره به شکل وراثتی ایجاد می شود.  ب  
 شکل می گيرد.ميانسالی است که در سلول های شبکيه ی چشم   ج  
 سالمندی است که معموال در چشم راست ایجاد می شود.  د  

   منبع:
  

  ایمنی شناسی  
  کدام است؟ T مهمترین مکانيزم تولرانس مرکزی سلول های   ٧۵
حذف کلونی  الف  
آنرژی کلونی  ب 
نادیده انگاشتن کلونی  ج 
مهار فعال  د 

  منبع:
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   18صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 ایمنی شناسی 

  HIVبه عنوان راه ورود ویروس   Tکدام یک از مولکول های زیر برســــطح لنفوســــيت های   ٧۶
  عمل می کند؟

 CD2  الف 

 CD3  ب 

 CD4  ج 

 CD8  د  

   منبع:
  

  ایمنی شناسی  

کدام یک از ســلول های زیر بيشــترین جمعيت ســلول های دفاعی بزاق را تشــکيل می   ٧٧
  دهند؟

Tلنفوسيت های  الف  

Bلنفوسيت های  ب  

NKسلول های  ج  

نوتروفيل ها  د  
   منبع:

  
  ایمنی شناسی  

کدام یک از ســلول های زیر در ســطوح مخاطی به عنوان راه ورود آنتی ژن محســوب می   ٧٨
  شود؟

Mسلول های  الف  

آنتروسيت ها  ب  
سلول های پانت  ج  
DCسلول های   د  

  منبع:
  

 ایمنی شناسی 
  :بجزتوسط پالسماسل ها توليد می شوند  SIgAهمه اجزای   ٧٩
Jرنجيره   الف  

 SC  ب  

 IgA1  ج  

 IgA2  د  

   منبع:
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   19صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 ایمنی شناسی 

کدام یک از بيماری های زیر در زمره بيماری های خود ایمن اختصــاصــی عضــو محســوب   ٨٠
  می شود؟

١دیابت نوع  الف 
آرتریت روماتویيد  ب 
لوپوس اریتماتوز  ج 
مالتتب   د  

   منبع:
  

  ایمنی شناسی  
  افزایش سرمی کدام یک از ایمونوگلوبولين های زیر نشان دهنده آلرژی می باشد؟ ٨١
 IgG  الف 

 IgA  ب 

 IgM  ج  

 IgE  د  

   منبع:
  

 ایمنی شناسی 
  واکسن کداميک از بيماری های زیر از راه دهانی تجویز می شود؟ ٨٢
سياه سرفه  الف 
 اوریون  ب  
فلج اطفال  ج  
آنفلوآنزا  د  

   منبع:
  

  انقالب اسالمی ایران و اندیشه اسالمی  
  کدام گزینه از ارکان اصلی نظریه سياسی امام خمينی(ره) محسوب می گردد؟  ٨٣
جامعيت دین و عدم مشروعيت سلطنت  الف  
 پيوند دین و سياست و نفی دموکراسی غرب  ب  
والیت فقيه و دموکراسی  ج  
جمهوریت و اسالميت  د  

   منبع:
  

  انقالب اسالمی ایران و اندیشه اسالمی  

چه  ۴٠عمده ترین دليل رویکرد روحانيون به ســــياســــت ومخالفت با رژیم پهلوی در دهه   ٨۴
  بود؟

 تبعيد امام خمينی به ترکيه ونجف وسرکوب حوزه های علميه  الف  
 مردمیگسترش نفوذ اجتماعی روحانيت وتوانایی بسيج   ب  
 گرایش شدید شاه به آمریکا وبرخی اقدامات غير مذهبی دولت  ج  
 رحلت آیت اله بروجردی واز بين رفتن تمرکز مرجعيت  د  

   منبع:
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   20صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 انقالب اسالمی ایران و اندیشه اسالمی 

٨۵  
کداميک از اندیشــمندان ایرانی در عصــر پهلوی دوم تالش کردند : اســالم را به عنوان یک 

ــــتيز ایدئولوژی  ــــی معرفی کرده وچهره ظلم س ــــياس جامع ودارای نظریه اجتماعی وس
 وانقالبی اسالم را آشکار نماید؟

دکتر شریعتی  الف  
شهيد مطهری  ب  
آیت اله طالقانی  ج  
شهيد بهشتی  د  

   منبع:
  

  انقالب اسالمی ایران و اندیشه اسالمی  

از ویژگی های بارز کدام یک از رواج آزادی های گســـترده وشـــکل گيری منازعات گروهی   ٨۶
 ادوار تحوالت جمهوری اسالمی بوده است؟

دوره انتقال قدرت  الف 
دوره بازسازی اقتصادی  ب 
دوره توسعه سياسی  ج 
دوره اصول گرایی  د  

   منبع:
  

 انقالب اسالمی ایران و اندیشه اسالمی 

روشـــنفکران مشـــروطه خواه ،  کداميک از رهبران مشـــروطه با اســـتناد به افکار و رفتار  ٨٧
  مشروطه را مقدمه بی دینی تلقی کرده وبه مخالفت با آن پرداخت؟

آیت اله نائينی  الف  
شيخ فضل اله نوری  ب  
آیت اله بهبهانی  ج 
آخوند خراسانی  د 

  منبع:
  

  سالمت دهان و جامعه  

واکســــنهای زیر باید ماهگی کداميک از  ٢طبق آخرین برنامه ایمن ســــازی کشــــوری در   ٨٨
  تجویز شود؟

فلج اطفال خوراکی– Bهپاتيت -BCG  الف  
پنج گانه –فلج اطفال خوراکی   ب  
 فلج اطفال تزریقی -پنج گانه   –فلج اطفال خوراکی   ج  
Bهپاتيت-فلج اطفال–سه گانه  د  

   منبع:
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   21صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 سالمت دهان و جامعه 

٨٩  
  زیر است ؟ تعریف کداميک از ميزان هایفرمول زیر 

 100×    تعداد موارد موجود یک بيماری در یک مقطع زمانی 
   کل جمعيت در همان مقطع زمانی

 بروز  الف  
 شيوع  ب  
شيوع لحظه ای  ج  
ميزان بروز تجمعی  د 

  منبع:
  

 سالمت دهان و جامعه 

کداميک  با سالمت در ارتباط می باشندغيرمستقيم  سازمان ها و برنامه هائی که بطور   ٩٠
  از گزینه های زیر است ؟

 WHO  الف  

UNICEF  ب  

UNFPA  ج  

 UNDP  د  

   منبع:
  

 سالمت دهان و جامعه 
  در افراد مبتال به ایدز کداميک از واکسنهای زیر منع استفاده دارد ؟ ٩١
 DT  الف 

 IPV  ب  

 BCG  ج  

 DPT  د  

   منبع:
  

 سالمت دهان و جامعه 

با ميزان شيوع و بروز باال وجود داشته باشد و تمام سنين را به نحو  بيماری که بطور دائم  ٩٢
  مساوی مبتال نماید چه ناميده می شود؟

Hyper endemicفرابومی  الف  

Endemic بومی  ب  

Sporadicتک گير  ج  

Holo endemicتمام بومی  د  

   منبع:
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   22صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 آسيب شناسی 
 انفارکت معموال کدام  نوع نکروز است؟ ٩٣
انعقادی  الف  
ميعانی  ب  
 کازیوز  ج  
 چربی  د 

   منبع:
  

  آسيب شناسی  
  یک از موارد زیر است؟سلول غالب در آماس حاد کدام  ٩۴
منوسيت  الف  
ماکروفاژ  ب  
پالسما سل  ج  
نوتروفيل  د  

   منبع:
  

  آسيب شناسی  
  موتاسيون کدام ژنها است؟ ،شایعترین علت افزایش انعقاد پذیری اوليه  ٩۵
و ترومبين ٧فاکتور   الف  
و پروترومبين۵فاکتور   ب 
و فيبرینوژن٢فاکتور   ج 
و فيبرین١٣فاکتور   د 

  منبع:
  

  آسيب شناسی  
  مهمترین سایتوکاین های ایمنی ذاتی کدامند؟  ٩۶
 CD40L  الف 

 IL8  ب 

 IL13  ج 

 TNF  د 

   منبع:
  

  آسيب شناسی  
  مهمترین اختالف تومور خوش خيم و بدخيم کدام است؟ ٩٧
تعداد ميتوز  الف 
توانایی متاستاز  ب 
وجود کپسول  ج 
محل تومور  د  

   منبع:
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   23صفحه  

 ..…دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  96آذر ماه گروه ب  يدندانپزشك هيعلوپا يزمون ملآ

 :تخصصي رشته دانشكده پزشكي

 آسيب شناسی 
  در بيماری فيبروز سيستيک اختالل در کدام مورد زیر است ؟لمهمترین اختال ٩٨
مژک های راه تنفسی  الف  
کانال کلسيم  ب  
کانال کلر  ج  
عضالت تنفسی  د 

   منبع:
  

  آسيب شناسی  
٩٩  Flexner‐ Wintersteiner rosettes در کدام تومور دیده ميشود؟  
Retinoblastoma  الف  

 Wilm  ب  

Neuroblastoma  ج 

Sarcoma  د 

  منبع:
  

  آسيب شناسی  
  ماریجوانا از کدام دسته از داروهاست ؟  ١٠٠
Opioid narcotics  الف  

Cannabinoids  ب 

Sedative hypnotics  ج 

Hallucinogens  د 

   منبع:
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