
 

  1صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

 های چشمی کدامیک از عوامل زیر برای افزایش ویسکوزیته فراورده استفاده می شود؟در فرموالسیون قطره  1

 سدیم ادتات الف 

 پلی وینیل الکل ب 

 وینیل کلرایدپلی  ج 

 بنزالکونیوم کلراید د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 شود؟استفاده میهای خوراکی به عنوان سوسپانسیون کننده اد زیر در فرموالسیون سوسپانسیونکدامیک از مو  2

 پلی اتیلن گلیکول الف 

 پلی وینیل کلراید ب 

 اتیل سلولز ج 

 آلژیناتسدیم  د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 شود؟یه هیدروژل های موضعی استفاده میکدامیک از مواد زیر به عنوان ژل کننده در ته  3

 کربوپل الف 

 برونوپل ب 

 اوسرین ج 

 پلی اتیلن گلیکول د 

  منبع:
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  2صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

4  
ضعی، به عنوان پایه جاذب  سیون یک فراورده مو شناخته می (Absorption base)کدامیک از مواد زیر در فرموال

 شود؟

 وازلین الف 

 پارافین ب 

 النولین ج 

 پلی اتیلن گالیکول د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 های تزریقی چیست؟سدیم فسفات دی بازیک در فراورده کاربرد  5

 تزریقحین کاهش دهنده درد  الف 

 بافر کننده ب 

 محافظ میکروبی ج 

 آنتی اکسیدان د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 وجود کدامیک از مواد زیر در یک فراورده تزریقی ممکن است سبب بروز تب شود؟  6

 محافظ میکروبی الف 

 اکسیدانآنتی  ب 

 اندوتوکسین ج 

 ترکیبات بافره کننده د 

  منبع:
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  3صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

7  
به بیشییترین سییرعت و میزان ج ب  انتخاب اول برای تهیه شیییار رکتال از یک دارو جهت رسیییدن 

 سیستمیک چیست؟

 فرم محلول در آب دارو در پایه لیپوفیل الف 

 آب دارو در پایه هیدروفیل فرم محلول در ب 

 فرم نامحلول در آب دارو در پایه لیپوفیل ج 

 سرعت انحالل ارتباطی با پایه ندارد د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 رفتار رئولوژیک مخلوطی از گلیسرین و آب کدام است؟  8

 دیالتانت الف 

 پالستیک ب 

 پالستیکسودو ج 

 نیوتونی د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

9  
ست 4100در فرآیند ارزیابی اختالط در یک مخلوط کن، عدد رینولدز برابر  شده ا سبه  الگوی جریان .محا

 پ یری ماده به چه صورت است؟

 جریان الیه ای الف 

 جریان متالطم  ب 

 جریان انتقالی ج 

 جریان المینار د 

  منبع:
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  4صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

 توان تعیین کرد؟یک، ثابت سرعت واکنش را چگونه میدر یک واکنش درجه   10

 از شیب خط نمودار تغییرات غلظت در مقابل زمان الف 

 از شیب خط نمودار عکس تغییرات غلظت در مقابل زمان ب 

 تغییرات غلظت در مقابل زماناز شیب خط نمودار لگاریتمی  ج 

 از شیب خط نمودار عکس تغییرات غلظت در مقابل عکس زمان د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 پ یر است؟ت در ریه در کدام حالت زیر امکانحداکثر جایگزینی ذرا  11

 تنفس عمیق و آهسته الف 

 آهستهتنفس کوتاه و  ب 

 عمیق و سریعتنفس  ج 

 تنفس کوتاه و سریع د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 استفاده از نگهدارنده در کدام فرآورده ممنوع است؟  12

 قطره های چشمی الف 

 SVP ب 

 LVP ج 

 SCفرآورده های  د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 تر است؟کن مناسباختالط لوبریکانت کدام مخلوطرای ب  13

 Tumbling mixer الف 

 Ribbon mixer ب 

 High speed mixer ج 

 Planetary mixer د 

  منبع:
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  5صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

14  
سمی دارای  شد Covalue= 9 -Zو  min110D 20=اگر میکروارگانی درجه  128برای آن در  value-Dارزش  ،با

 سانتیگراد چقدر خواهد بود؟

 دقیقه 2 الف 

 دقیقه 2/0 ب 

 دقیقه 10 ج 

 دقیقه 1 د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 کدام اقدام ذیل درست است؟ ،به منظور کاهش پدیده مهاجرت حل شونده در فرآیند خشک کردن گرانولها  15

 استفاده از ذرات با دانسیته بیشتر الف 

 استفاده از خشک کن های استاتیک ب 

 استفاده از گرانولهای درشت تر ج 

 کاهش مقدار مایع گرانوالسیون د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 بجز:های ماندگار در معده می باشند، همه داروهای زیر کاندید مناسبی برای تهیه سیستم  16

 داروهای کم محلول در معده الف 

 داروهای دارای پنجره جذب در روده ب 

 داروهای موثر بر معده ج 

 داروهایی که در کولون تخریب می شوند د 

  منبع:
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  6صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

 می باشد؟ delayed release صرفاٌ بعنوان زیر دارورسانیکدامیک از سیستم های کاربرد   17

 ماتریکسی سامانه های الف 

 پمپهای اسموتیک ب 

 فراورده های با روکش انتریک ج 

 دارورسانی مخزنیسامانه های  د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 باشد؟می مطرحدر امولسیونها  زیرهای کدامیک از ناپایداری  18

 Segregation الف 

 Creaming ب 

 Caking ج 

 Percolation د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 کدام یک از مواد زیر به عنوان پرکننده در قرصهای جویدنی بکار می رود؟  19

 سولفات کلسیم الف 

 فسفات کلسیم دی بازیک ب 

 مانیتول ج 

 میکروکریستالین سلولز د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 ؟ها قرار داردسورفکتانت در کدام دسته از ستریماید  20

 کاتیونی الف 

 آنیونی ب 

 غیریونی ج 

 آمفوتریک د 

  منبع:
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  7صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

 ؟های پوستی استفاده می شوددر پچ adhesive layerکدام یک از مواد زیر برای تهیه   21

 پلی اتیلن ترفتاالت الف 

 وینیل استات -پلی اتیلن  ب 

 پلی استر ج 

 پلی ایزوبوتیلن د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 ؟از خشک کن های زیر مناسب تر است استنشاقی کدام یکهای برای تهیه فرآورده  22

 خشک کن اسپری الف 

 خشک کن بستر ثابت ب 

 دوارخشک کن  ج 

 خشک کن تحت خالء د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 در مورد نمودار غلظت پالسمایی در برابر زمان یک دارو، کدام گزینه صحیح است؟  23

 قسمت باال رونده نمودار فاز هیبرید نامیده می شود الف 

 در فاز جذب، سرعت جذب دارو از سرعت دفع آن بیشتر است ب 

 در فاز حذف، سرعت جذب دارو برابر با صفر است ج 

 در پیک غلظت پالسمایی، سرعت جذب  به حداقل خود می رسد د 

  منبع:
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  8صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

24  

 50برای یک بیمار با وزن  L/kg 0.2ساعت و حجم ظاهری توزیع  4، نیمه عمر %83آنتی بیوتیکی با فراهمی زیستی 

با چه فاصله زمانی باید    mg/L 20 کیلوگرم تجویز شده است. این بیمار برای رسیدن به غلظت پایای پالسمایی 

 میلی گرمی این دارو را مصرر نماید؟ 500شکل دارویی 

 ساعت 6 الف 

 ساعت 8 ب 

 ساعت 12 ج 

 ساعت 24 د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 ؟سرعت فیلتراسیون اثر مستقیم داردکدام عامل در   25

 ضخامت فیلتر و کیک الف 

 ذرات تشکیل دهنده کیکسطح  ب 

 ویسکوزیته سیال در حال فیلتر ج 

 اختالف فشار دو طرف فیلتر د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

26  
کدام یک از موارد زیر بیانگر ویژگی داروهایی است که پس از پرس شدن برای تهیه قرص، تغییر شکل اعمال شده را 

 ؟دارد به شکل اول خود باز گردد حفظ نکرده و تمایل

 االستیک الف 

 پالستیک ب 

 شبه پالستیک ج 

 اتساعی د 

  منبع:
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  9صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

 های زیر است؟ی دارویی، کدام یک از انواع شیشهمنظور از شیشه های بوروسیلیکات، جهت بسته بندی فرآورده ها  27

 نوع یک الف 

 نوع دو ب 

 نوع سه ج 

 نوع چهار د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 ؟استفاده می شود های امولسیون تزریقیوردهترین حامل روغنی در فرآام یک از مواد زیر به عنوان رایجکد  28

 روغن سیلیکون الف 

 روغن آراشید ب 

 روغن گل ساعتی ج 

 روغن جوجوبا د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 شود؟پ یر، توسط کدام گزینه کنترل می، برای یک پودر جریانمقدار داروی پر شده در ماتریس دستگاه پرس قرص  29

 دستگاه پرس قرصآهسته دوران  الف 

 موقعیت سنبه باالیی ب 

 موقعیت سنبه پایینی ج 

 Hopperظرفیت مخزن  د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 ؟( عمل می کندDisintegrantکدام ماده جانبی مورد استفاده در قرص سازی به عنوان باز کننده )  30

 سدیم  گلوتامات الف 

 سدیم استئاریل فومارات ب 

 سدیم لوریل سولفات ج 

 سدیم استارچ  گلیکوالت د 

  منبع:
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  10صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

 کدام فرآورده گزینه مناسب تری برای استفاده در نبوالیزر اولتراسونیک می باشد؟    31

 سوسپانسیون با پایه آبی الف 

 محلول با پایه آبی ب 

 امولسیون روغن در آب ج 

 امولسیون آب در روغن د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

32  

 HLBبا   20ان پو اس 6/15معادل  HLBبا   40گرم امولسیفایر شامل توئین  35برای ساخت یک کرم آرایشی، از 

باشد، از هر امولسیفایر به چه  6/12مورد نظر برای ساخت این کرم برابر  HLBاستفاده شد. در صورتی که  6/8معادل 

 مقدار استفاده شده است؟

 گرم 20گرم و اسپان  15توئین  الف 

 گرم 30گرم و اسپان  5توئین  ب 

 گرم 5گرم و اسپان  30توئین  ج 

 گرم 15گرم و اسپان  20توئین  د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 باشد؟نمیتونین متداول کلسی کدام روش برای افزایش نفوذ پوستی داروهای پپتیدی مانند  33

 آیونتوفورز الف 

 سونوفورز ب 

 الکتروفورز ج 

 الکتروپوریشن د 

  منبع:
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  11صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماسیوتیکس 

 در کدام الگوی رهایش دارو، منحنی مقدار داروی آزاد شده در مقابل ج ر زمان، خطی خواهد بود؟  34

 کورس مایر الف 

 هیگوشی ب 

 پپاس ج 

 نویز ویتنی د 

  منبع:

 

 فارماسیوتیکس 

 نمی شود؟کدامیک از موارد زیر سبب افزایش سرعت انحالل برون تن جامدات   35

 اطراف ذرات Stagnant layerضخامت افزایش  الف 

 کاهش اندازه ذرات ب 

 استفاده از شکل آمورف دارو ج 

 ذرات Porosityافزایش  د 

  منبع:

 

 فارماکوگنوزی 

 کاربرد درمانی روغن هیدنوکارپوس جیست؟  36

 اثر ضدجذام الف 

 اثر ضدمننژیت ب 

 اثر ضد لوپوس ج 

 اثر ضد زگیل های تناسلی د 

  منبع:

 

 فارماکوگنوزی 

37  Skin test  goldbeater برای شناسایی کدامیک از ترکیبات زیر بکار می رود؟ 

 آلکالوییدها الف 

 تانن ها ب 

 آنتراکینون ها ج 

 کومارین ها د 

  منبع:
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  12صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماکوگنوزی 

 اثر بارز گوسی پول چیست؟  38

 ی عضالت صافشل کننده الف 

 ی عروق مغزیگشادکننده ب 

 کنتراسپتیو مردان ج 

 ی آنزیم مبدل رنین آنژیوتانسینمهارکننده د 

  منبع:

 

 فارماکوگنوزی 

 رنگ زرد ریشه ی شیرین بیان عمدتاً بخاطر کدامیک از ترکیبات زیر است؟  39

 هاآنتراکینون الف 

 کاروتنوییدها ب 

 هابتاسیانین ج 

 فالونوییدها د 

  منبع:

 

 فارماکوگنوزی 

 نمی شوند؟اسانس ها با کدام روش زیر استخراج   40

 Sublimation الف 

 Pneumatic ب 

 Enfleurage ج 

 Distillation د 

  منبع:

 

 فارماکوگنوزی 

 است؟ی موثره برگ گیاه آرتیشو حاوی کدام ماده  41

 اسکوپولتین الف 

 سیلیمارین ب 

 سینارین ج 

 سنگویی نارین د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  13صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 فارماکوگنوزی 

 جزء اصلی اینولین، کدام قند زیر می باشد؟  42

 گزیلوز الف 

 فروکتوز ب 

 مانوز ج 

 گاالکتوز د 

  منبع:

 

 فارماکوگنوزی 

 ی انار کدام است؟ی پوست ریشهآلکالویید عمده  43

 آنابازین الف 

 لوبلین ب 

 بربرین ج 

 پلتیرین د 

  منبع:

 

 بیوتکنولوژی دارویی 

44  
شته  سنتز ر سفات .......................... از نوکلئوتید جدید و گروه  DNAدر فرآیند  ستر بین ف سفودی ا جدید، پیوند ف

 هیدروکسیل .......................... نوکلئوتید قبلی تشکیل می شود.

 'β ،3 الف 

 'γ ،3 ب 

 'α ،3 ج 

 'β ،5 د 

  منبع:
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  14صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 بیوتکنولوژی دارویی 

 چیست؟ Alternative splicingنتیجه نهایی   45

 mRNAمتصل شونده به انتهای  Poly Aتغییر در طول قطعه  الف 

 تغییر در میزان بیان یک پروتئین خاص ب 

 تغییر در محل خاتمه رونویسی یک ژن خاص ج 

 تولید محصوالت ژنی متفاوت در بافت های متفاوت از یک ژن یکسان د 

  منبع:

 

 بیوتکنولوژی دارویی 

 رود. یمنوکلونال .......................... است که جهت درمان .......................... بکار م یباد یآنت کی Daclizumab یدارو  46

 موشی، سرطان کلورکتال الف 

 انسانی شده، جلوگیری از رد پیوند کلیه ب 

 کایمریک، آرتریت روماتوئید ج 

 انسانی، درمان عفونت ویروسی در کودکان د 

  منبع:

 

 بیوتکنولوژی دارویی 

 .تآنزیم فنیل آالنین آمونیا لیاز سویه .......................... بصورت نوترکیب جهت درمان .......................... تولید شده اس  47

 نقرس، Rhodosporidium toruloides الف 

 فنیل کتونوری،  Bacillus subtilis ب 

 فنیل کتونوری، Rhodosporidium toruloides ج 

 نقرس، Bacillus subtilis د 

  منبع:

 

 بیوتکنولوژی دارویی 

 ؟نمی شودکدامیک از روش های زیر برای انتقال اسیدهای نوکلئیک کوچک استفاده   48

 استفاده از تزریق داخل عروقی الف 

 استفاده از لیپوزوم های آنیونی ب 

 روش های فیزیکی مانند الکتروپوریشن ج 

 هااتصال شیمیایی اسیدهای نوکلئیک به سایر مولکول د 

  منبع:
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  15صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروییبیوتکنولوژی  

 ؟نشده استاستفاده  سالمونالکدامیک از ژن های زیر جهت ایجاد سویه ضعیف شده از   49

 pheA or pheE الف 

 phoQ and phoP ب 

 dam ج 

 galE د 

  منبع:

 

 بیوتکنولوژی دارویی 

 کدام گزینه صحیح است؟  50

 ویروس واکسینیا در سیتوپالسم سلول میزبان تکثیر می شود الف 

 ویروس واکسینیا از خانواده رتروویروس ها است ب 

 کیلوباز است 178طول ژنوم ویروس واکسینیا  ج 

 نوع کشته شده ویروس واکسینیا جهت ریشه کنی بیماری آبله استفاده شده است د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 نمی باشد؟برای اصالح قند خون قبل از شام، تغییر در کدام انسولین یا وعده غ ایی موثر   51

 قبل از صبحانه NPH الف 

 رگوالر قبل از نهار ب 

 کالری دریافتی وعده نهار و یا عصرانه ج 

 قبل از شام NPH د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 دوز تجمعی ایزوتریتنویین در درمان آکنه کدام است؟  52

 mg/kg 0.75 الف 

 mg/kg 800-700 ب 

 mg/kg 1-0.5 ج 

 mg/kg 150-120 د 

  منبع:
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  16صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 با توجه به داروهای خوراکی کاهنده قند خون، کدام گزینه صحیح می باشد؟  53

 رپاگلی نید: یک تا دو بار در روز مصرف می شود. الف 

 ، کم خطرترین دارو می باشد.گلی بوراید: در نارسایی کلیوی ب 

 می باشد. GLP-1 : آگونیستسیتاگلیپتین ج 

 پیوگلی تازون: نیازی به تعدیل دوز در نارسایی کلیوی ندارد. د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 کدام گزینه زیر از ریسک فاکتورهای عود مجدد تشنج بعد از قطع دارو،  می باشد؟  54

 قطع مصرف داروی کاربامازپین در مقایسه با فنی توئین الف 

 سابقه تشنج آتیپیکال ناشی از تب ب 

 سال 20شروع تشنج در سنین بعد از  ج 

 عدم سابقه خانوادگی تشنج د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 موثر نمی باشد؟کدام داروی ضد تشنج زیر ، در صرع پارشیال   55

 لووتیراستام الف 

 اکس کاربامازپین ب 

 سدیم والپروات ج 

 اتوسوکسیماید د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 همزمان آسپرین و پالویکس منطقی می باشد؟در چه مواردی مصرر   56

 آنژین مزمن پایدار الف 

 به همراه استنت گذاری PCIانجام  ب 

 بعد انفارکتوس میوکارد ج 

 آنژین جوانان د 

  منبع:
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  17صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 کدام جمله در رابطه با درمان آرتریت روماتویید صحیح است؟  57

 غیر بیولوژیک با شروع اثر سریع همراه است. DMARDsدرمان با داروهای  الف 

 ها تاثیری بر روی پیشرفت بیماری ندارند.NSAID ب 

 کورتیکوستروئیدها برای کنترل طوالنی مدت بیماری، ترجیح دارند. ج 

 داروهای بیولوژیک ترجیح دارد.، استفاده از )درمان نشده( Bدر صورت ابتال همزمان بیمار به هپاتیت  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 ؟نیست برای درمان حمالت میگرن شدید و مقاوم، کدام دارو مناسب  58

 ضد دردهای مخدر الف 

 پروپرانولول ب 

 کلرپرومازین ج 

 پردنیزولون د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 کیلوگرم، گزینه صحیح کدام است؟ 65بیماری با وزن  (G-CSF)در زمینه استفاده از فاکتور محرک کلونی   59

 یک روز قبل از شیمی درمانی شروع می شود. الف 

 میکروگرم مناسب است. 480دوز  ب 

 شرکت سازنده توصیه می کند.( درمان طوالنی تری نسبت به )انجمن انکولوژی آمریکاASCO گایدالین  ج 

 از عوارض آن دردهای استخوانی جناغ و لگن می باشد. د 

  منبع:
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  18صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

60  
کدامیک از داروهای زیر، در بیماران پرفشییارخونی ، موجب کاهش وقوع نارسییایی کلیوی در افراد مبتال به دیابت 

 و نفروپاتی می شوند: IIتیپ

 بتابالکرها الف 

 کلسیم کانال بالکرها ب 

 هادیورتیک ج 

  IIبالک کننده های رسپتور آنژیوتانسین  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

61  
امروزه اسییتفاده از دو دارو از ابتدای درمان در کاهش فشییارخون برخی از بیماران، مورد توجه قرار گرفته اسییت، 

 نمی باشد:کدامیک از گزینه ها در ارتباط با این بیماران صحیح 

 فشار خون مرحله دو دارند. JNC7تمام بیمارانی که بر اساس  الف 

 باالتر از فشار خون هدف باشد. DBP≥10mmHgو یا  ≤20mmHg SBPتمام بیمارانی که ب 

 فشارخون مرحله یک دارند و سابقه خانوادگی مثبت دارند.  JNC7تمام بیمارانی که بر اساس  ج 

 تمام بیمارانی که بعد از مصرف داروی اول به مدت یک هفته فشارخون آنها کنترل نشده باشد د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 نمی شوند؟کدامیک از دسته های دارویی زیر در خط اول درمان پرفشارخونی توصیه   62

 (CCB) کلسیم کانال بالکرها الف 

 (BB) بتابالکرها ب 

 (ACEI)مهار کننده های آنژیوتانسین   ج 

 II (ARB)بالک کننده های رسپتور آنژیوتانسین  د 

  منبع:
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  19صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 بالینیداروسازی  

 کدام یک از بتابلوکرهای زیر در درمان نارسایی قلبی، اندیکاسیون دارند؟  63

 متوپرولول سوکسینات و کارودیلول الف 

 متوپرولول سوکسینات و پروپرانولول ب 

 بیزوپرولول و آتنولول ج 

 پروپرانولول و متوپرولول تارترات د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 نمی باشد؟کدام گزینه در خصوص درمان دارویی در تخمدان پلی کیستیک صحیح   64

 کلومیفن جایگاهی در درمان این بیماران ندارد. الف 

 خط اول درمان است. OCP درصورت خونریزی توام با عدم تخمک گذاری در فردی که قصد بارداری ندارد،  ب 

 تیازولیدین دیون ها موثرند. ج 

 مت فورمین سبب کاهش خطر سقط جنین در این خانم ها می شود. د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 گزینه صحیح در خصوص فیبرات ها را بیابید:  65

 دارد.جم فیبروزیل بیشترین تداخل را با استاتین ها  الف 

 عملکرد اصلی فیبراتها، کاهش کلسترول خون می باشد. ب 

 ، از جم فیبروزیل و نیاسین قویتر است.VLDLکلوفیبرات در کاهش تولید  ج 

 باال، مناسب نمی باشد. TGاین داروها به عنوان خط اول درمان به تنهایی در بیماران با  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 کدام گزینه در خصوص هپارین صحیح می باشد؟  66

 شایع ترین عارضه جانبی آن، واکنش های حساسیتی می باشد. الف 

 ، استفاده می شود.Kبرای خنثی کردن اثرات آن، ویتامین  ب 

 ، انوکساپارین منع مصرف دارد.(HIT)در ترومبوسیتوپنی ناشی از آن  ج 

 آلدسترون، هایپوکالمی ایجاد می شود.بعلت تحریک  د 

  منبع:
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  20صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ Marvelon و  Yasmineجزء پروژسترونی کنتراسپتیوهای    67

 دزوژسترل-لونورژسترل الف 

 لونورژسترل-دزوژسترل ب 

 دروسپیرنون-لونورژسترل ج 

 دزوژسترل-دروسپیرنون د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 نیست؟ NSAIDهای زیر ریسک فاکتور اثبات شده برای بروز زخم گوارشی ناشی از کدام یک از گزینه  68

 به صورت همزمان NSAIDاستفاده از چند  الف 

 NSAIDدوز باالی  ب 

 داروهای کورتیکوستروییداستفاده همزمان از  ج 

 مصرف مزمن الکل د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 صحیح می باشد؟ (GERD)مری -کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با عوارض ناشی از رفالکس معدی  69

 باعث خونریزی از مری می گردد و بدنبال آن آنمی شایع می باشد. GERD الف 

 در این بیماران مری بارت  )بازسازی و ترمیم مخاط مری توسط الیه اپی تلیال( ایجاد نمی شود . ب 

 درصد می باشد. 100احتمال تنگی مری در بیماران مبتال به مری بارت،  ج 

 در مقایسه با جمعیت عادی در ریسک بروز آدنوکارسینمای مری باالتری قرار دارند. GERDبیماران  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 از آلوپورینول استفاده کرد؟ نبایدچرا در درمان حمالت نقرس   70

 باعث حرکت اورات از بافت ها و تشدید مشکل بیمار می شود. الف 

 می تواند منجر به توفی اوراتی شود. ب 

 با ریسک سنگ های کلیوی اوراتی همراه است. ج 

 علی رغم اثر بخشی با خطر بروز واکنش های آلرژیک همراه هست. د 

  منبع:
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  21صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 ها، تحمل ایجاد می شود؟به کدامیک از اثرات بنزودیازپین  71

 خواب آوری الف 

 ضد اضطرابی ب 

 شل کنندگی عضالنی ج 

 دپرسیون تنفسی د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

  ندارد؟کدام دارو در درمان هیپرتیروییدی کاربرد   72

 متی مازول الف 

 محلول لوگل ب 

 ید رادیواکتیو ج 

 وراپامیل د 

  منبع:

 

 بالینیداروسازی  

 در مورد المیودین گزینه صحیح کدام است؟  73

 ، جایگاهی ندارد.C، در درمان هپاتیت Bبرخالف هپاتیت  الف 

 ، قابل شناسایی نیست.HBV DNAدرصد بیماران ، 90پس از یک هفته،در  ب 

 مواردبیماری عود می کند.درصد  90، با قطع درمان در HBe Ag+  در بیماران ج 

 در صورت عدم پاسخ به اینترفرون، تجویز المیودین نیز موثر نمی باشد. د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 نمی شوند؟کدامیک از موارد زیر جز داروهای خط اول در درمان عفونت مجاری ادراری توصیه   74

 نیتروفورانتویین الف 

 کوتریموکسازول ب 

 فسفومایسین ج 

 سیپروفلوکساسین د 

  منبع:
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  22صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 ؟شوندنمیکدامیک از موارد زیر از دالیل هایپرکالمی محسوب   75

 الکالوز متابولیک الف 

 همولیز ب 

 جراحی ج 

 سوختگی د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 کدام است؟ COPDاستاندارد طالیی تشخیص   76

 اسپیرومتری الف 

 )گازهای خون شریانی( ABG ب 

 )رادیوگرافی سینه( CXR ج 

 تست متاکولین د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 دهد؟کدامیک از داروهای ضد آسم زیر رخ میدهی )تولرانس( به دوزهای باال و مکرر کاهش پاسخ  77

 هاکولینرژیکآنتی الف 

 کرومولین سدیم ب 

 هادو آگونیست-بتا ج 

 های لوکوترینیمهارکننده د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 دریافت نکرده است، کدام است؟دوز واکسن غیرفعال شده انفلوانزا در یک کودک یکساله که تاکنون واکسن   78

 دو دوز به فاصله یک ماه -لیتر میلی 25/0 الف 

 دو دوز به فاصله یک ماه -میلی لیتر  5/0 ب 

 تک دوز -لیتر میلی 25/0 ج 

 تک دوز -لیتر میلی 5/0 د 

  منبع:
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  23صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

79  
سیتوز و اختالل  سکیزوفرنی زیر اگرانولو ضد ا شخص کدامیک از دارویهای  سی به ترتیب از عوارض م عملکرد جن

 باشند؟می

 تیوریدازین -کلوزاپین  الف 

 تیوریدازین -کلرپرومازین  ب 

 هالوپریدول -االنزاپین  ج 

 آری پیپرازول -کوئتیاپین  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 نمی باشد؟کدام جمله در رابطه با استفاده از آگونیست های دوپامینی در درمان پارکینسون صحیح   80

 نیمه عمر آنها بیشتر از لودوپا می باشد. الف 

 شروع درمان با آنها، با عارضه دیسکنزی کمتری همراه است. ب 

 سال، مصرف آنها به لوودوپا ترجیح دارد. 65در بیماران باالی  ج 

 برای جذب و انتقال به مغز فاقد رقابت با آمینواسیدهای موجود در گردش خون هستند. د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 در خصوص درمان زنان باردار مبتال به عفونتهای اوروژنیتال کالمیدیایی ، کدامیک از داروها را می توان بکار برد؟  81

 فلوروکینولونها و آموکسی سیلین الف 

 آزیترومایسین و آموکسی سیلین ب 

 داکسی سیایکلین ج 

 فلوروکینولونها و آزیترومایسین د 

  منبع:
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  24صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 نمی باشد؟های آنمی فقر آهن کدامیک از ویژگی  82

 TIBCافزایش  الف 

 ترانسفرینکاهش اشباع  ب 

 کاهش فریتین ج 

 RDWکاهش  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 در مورد مننژیت پنوموکوکی گزینه صحیح کدام است؟  83

 شایعترین عامل مننژیت در کودکان بزرگتر از دو سال است. الف 

 درصد موارد به علت اوتیت یا سینوزیت است. 90 ب 

 عوارض نورولوژیک به خصوص در کودکان شایع است. ج 

 مروپنم جایگاهی در درمان ندارد. د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 کدام داروی موضعی زیر دارای سرعت اثر باالتری در تسکین عالیم سوریازیس می باشد؟  84

 آنترالین الف 

 کلسی پوترین ب 

 کورتیکوستروئید ج 

 سالیسیلیک اسید د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 )بیماریهای التهابی روده(، صحیح می باشد؟ IBDکدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با درمانهای دارویی   85

 می باشند. Curative دارو درمانی در این بیماران ،  الف 

 بهبود عالئم بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیمار می شوند.باعث  ب 

 در این بیماران، مصرف داروهای ساپرس کننده سیستم ایمنی ممنوع است.  ج 

 در صورت درمان دارویی، این بیماران نیاز به جراحی نخواهند داشت. د 

  منبع:
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  25صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 دوم درمان در نقرس حاد به ترتیب از راست به چپ کدام است؟خط اول و   86

 کورتیکوستروئیدها - NSAID الف 

 NSAID -کورتیکوستروئیدها  ب 

 NSAID -پروبنسید  ج 

 کورتیکوستروئیدها - آلوپورینول د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 کدام است؟در مورد رالوکسیفن گزینه صحیح   87

 وقوع ترومبوآمبولی را کاهش می دهد. الف 

 مصرف آن در حاملگی و شیردهی مجاز است. ب 

 اثر آنتاگونیستی بر گیرنده استروژن در استخوان دارد. ج 

 می شود. LDLسبب کاهش  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

88  
کدامیک از داروهای ضیید افسییردگی زیر برای اجتناب از سییندروم محرومیت )قطع( معموال نیازی به قطع مصییرر 

 ندارد؟تدریجی 

 آمی تریپ تیلین الف 

 بوپروپیون ب 

 پاروکستین ج 

 نفازدون د 

  منبع:
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  26صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروسازی بالینی 

 ، عارضه یبوست بیشتری دارد؟(SSRI)کدامیک از مهار کننده های انتخابی بازج ب سروتونین   89

 سرترالین الف 

 پاروکستین ب 

 فلوکستین ج 

 سیتالوپرام د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

 در بیماران نارسایی مزمن کلیوی صحیح است؟ Sevelamerکدامیک از جمالت زیر در ارتباط با مصرر   90

 پایه بکار رفته در فرموالسیون این دارو، کامال قابل جذب می باشد و این باعث افزایش کارآیی دارو می گردد. الف 

 مزیت این دارو کاهش فسفات با کاهش همزمان کلسیم می باشد. ب 

 و کلسترول توتال می گردد. LDLاین دارو باعث کاهش  ج 

 ، استفاده نمی گردد.مرحله پنج (CKD)این دارو به عنوان خط اول درمان هپرفسفاتمی بیماران مزمن کلیه  د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  27صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

91  
ساختمان و فعال صول رابطه  ساس ا ساختارها کی کدام ت،یبر ا سب ریز یاز  ست میاز آنز یترمهارکننده منا  نیکول لیا

 ؟باشد یاستراز م

 الف 

N
H

NH

ON

H

O

H

 
 ب 

NON

O

 
 ج 

N

H

ON

H

O

 
 د 

N

ON

H

O
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  28صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

92  
له به کار عض-های زیر با تاثیر بر سیستم کولینرژیک به عنوان مهارکننده سیستم عصبکدام یک از گزینه

 می رود؟

 الف 

O

N

N

O 
 ب 

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

OO

O

O

 
 ج 

H

N

N

O

O

H

 
 د 

N

O

O

O

O
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  29صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

93  

تری برای مشکالت تنگی نفس با طول اثر باال از ساختار روبرو کدام یک از گزینه های زیر مشتق مناسب

 می باشد؟

 

O

O

H

N

R1

HR2

H

 
 H2; R3= CH1R = الف 

 OH2; R3CH2)2(CH2CH-=1R = ب 

 OH2phenyl; R-2CH-3)2(CH-O-2CH-4)2(CH2CH-=1R = ج 

 CH2phenyl ; R-2CH-)3CH(CH-= 1R =3 د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

94  
به صییورت انتخابی در کنترل فشییار خون کاربرد ، 1های زیر با مکانیسییم مهار رسییپتور کدام یک از گزینه

 دارد؟

 الف 
O

H
N

HO

 
 ب 

O

H
N

HO

HN

 
 ج 

S

N

O

H
N

HO

N

N

O

 
 د 

O

N
H

OH

O
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  30صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

95  

 از ترکیب زیر انتظار چه اثری دارید؟

N

O

COOHF

N

OCH3

HN

 
 ضدباکتری وسیع الطیف -فلوروکینولون  الف 

 ضدماالریا -کینولون ب 

 ضدسرطان -دی هیدروپیریدین ج 

 وقفه دهنده کانال کلسیمی -دی هیدروپیریدین د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

96  

 کدام سفالوسپورین از راه خوراکی قابل مصرر می باشد؟
 

 

 

 

 

 

C الف 
H

CH2 

 ب 
H2
C O C

O

NH2 
H2 ج 

C N

 
 د 

N

H3C

CH2 
  منبع:
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S

COOH

R
O

NHC

O
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S
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  31صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

97  

 با توجه به ساختمان ترکیب زیر، کدام جمله صحیح است؟

N

O OH

COOH

O

 
 هاست.های گرم مثبت بوده و از گروه اکساسفمدارای اثرات ضدباکتری الف 

 هاست.کارباپنمهای گرم منفی بوده و از گروه دارای اثرات ضدباکتری ب 

 نماید.اثر خود را از طریق مهار آنزیم ترانس پپتیداز اعمال می ج 

 نماید.اثر خود را از طریق مهار آنزیم بتاالکتاماز اعمال می د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

98  

 شود؟های زیر باعث ایجاد عوارض انعقاد می کدام یک از سفالوسپورین

N

S

R

COOH

NHC

O

C

N

OCH3

S

N
H2N

O

 

H2 الف 
C S

N
N

N
N

H3C 
 ب 

N
H2
C

 
H2 ج 

C O C

O

NH2

 
H2 د 

C O C

O

CH3
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  32صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

99  

 گیرد؟هیستامین زیر در کدام گروه قرار میآنتیترکیب 

N N
N

 
 هااتانول آمین الف 

 هااتیلن دی آمین ب 

 هاالکیل آمین ج 

 هاپیپرازین د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

100  
ساختمان فعالیت کدام یک از گزینه سکارینی را های زیر، رابطه  سپتور مو ستی ر سب برای اثر انتاگونی منا

 باشد؟دارا می

OH الف 
N

 
 ب 

N N

 
 ج 

O

O

N

HO

 
 د 

N

CH2OH 
  منبع:
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  33صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

101  

 باشد؟درباره ساختار روبرو کدام ویژگی صحیح می

N

O

H2N

 

 ضدسایکوز الف 

 ضد تشنج ب 

 ضد افسردگی ج 

 ضد درد د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

102  

 کند؟طول اثر باال و حاللیت زیاد را معرفی میهای زیر، ترکیبی با اثر ضدتشنجی با کدام یک از گزینه
 

N N

O

R1 R3

R5'

R5

O

 
 3CH2CH-= 5'=R5= H; R3=R1R الف 

 H5'=phenyl; R5; R3=CH3= H; R1R= ب 

-phenyl=5'= R5; R ج 
3PO-O-2=CH3=H; R1R 

 3CH2CH-= 5'= phenyl; R5; R3CH-O-2CH-=3= H; R1R د 

  منبع:
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  34صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروییشیمی  

103  

 تواند بر روی میکروارگانیسم سودومونا موثر باشد؟های زیر میسیلینکدام یک از پنی

N

S

O
COOH

NH

O

R

 

H الف 
C

NH2

HO

 
H ب 

C

COOH 
O ج  CH2

 
O د 

 
  منبع:

 

 شیمی دارویی 

 کدام است؟  -s-بهترین ایزوستر برای گروه   104

H الف 

N

 
O ب 

 
O ج 

 

O د 

S

 
  منبع:
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  35صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

105  

 کدام سولفونامید دارای بیشترین پتنسی ضدمیکروبی می باشد؟

SH2N

O

O

H
N R

 

 الف 
N
H 

 ب 
NN

 
 ج 

O 
 د 

S 
  منبع:

 

 شیمی دارویی 

 کدام یک از گزینه های زیر، با تاثیر بر سیستم آدرنرژیک می تواند به عنوان ضداحتقان مصرر شود؟  106

CH3 الف 

CH3

N

H
N

H3C

H3C CH3 
NHtBuHO ب 

 
NHCH3 ج 

CH3 
 د 

NHiPr

OH

HO 
  منبع:
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  36صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

 می باشد؟ کدام یک از ساختارهای زیر به عنوان ضداضطراب مناسب  107

 الف 
N
H

N

OS 
 ب 

N

N

O

CH2CH2N(Et)2

 
 ج 

N

N

N

N

Cl

Cl

 
 د 

HN NH

O

OO

COOH

 
  منبع:

 

 شیمی دارویی 

108  

 کدام جمله صحیح است؟در خصوص اثر ضد سایکوز کلروپرومازین 

N

S

Cl

N(C2H5)2 

 حذف گروه کلر موجب حفظ اثر می شود. الف 

 جابجایی گروه کلر از موقعیت متا به موقعیت ارتو در حلقه آروماتیک سبب تقویت اثر می شود. ب 

 هرگونه جابجایی در مکان کلر موجب کاهش اثر می شود. ج 

 آروماتیک حاوی کلر، سبب افزایش اثر آنتاگونیستی دوپامین می شود.احیای کامل حلقه  د 

  منبع:
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  37صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

109  

 فلورو اوراسیل بعنوان یک ترکیب ضد سرطان کدام جمله صحیح است؟ -5در مورد 

HN

N
H

O

O

F

 

 های پورینی است.آنتی متابولیت از دسته آنالوگ  الف 

 ضروری است. 5وجود اتم فلور در موقعیت  ب 

 می شود. DNAفلورو اوراسیل سبب الکیله شدن  -5اتم  فلور بعنوان گروه ترک کننده عمل کرده و لذا  ج 

 می شود. 2CONH2(NH(فلورواوراسیل سبب تولید اوره  -5متابولیسم  د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

110  

 با توجه به ساختمان زیر کدام گزینه در خصوص اثر بیولوژیک صحیح است؟

  

O

CH3

F

F

CH3

OCOC2H5

ClH2C

O

HO

 

 آنتاگونیست پروژسترون الف 

 آنتاگونیست استروژن ب 

 مینرالوکورتیکوئید ج 

 گلوکوکورتیکوئید د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  38صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

111  

 کدام است؟ MAOمحصول متابولیسم دوپامین توسط آنزیم 

HO

HO

NH2

dopamine
 

 الف 
HO

H3CO

NH2

 
 ب 

H3CO

HO

NH2

 
 ج 

HO

NH

HO

 
 د 

HO

HO

CHO

 
  منبع:

 

 شیمی دارویی 

112  

 با توجه به ساختمان زیر کدام گزینه در خصوص مکانیسم اثر صحیح است؟

NH

HO

HO

 
 

 D2آنتاگونیست  الف 

  D2آگونیست  ب 

 D1آگونیست  ج 

 D1آنتاگونیست  د 

  منبع:
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  39صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

113  

 در مورد مکانیسم عمل ضد سرطانی ایماتینیب، کدام گزینه صحیح است؟

N

N

N

CH3

HN

O

N

N

CH3

 
 متابولیت، آنالوگ پورینیآنتی الف 

 الکیله کننده ب 

 مهارکننده کیناز ج 

 متابولیت، آنالوگ پیریمیدینیآنتی د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

 تر است؟دوره عمل کدام آنالوگ تستوسترون طوالنی  114

 متیل تستوسترون الف 

 تستوسترون انانتات ب 

 فلوکسی مسترون ج 

  تستوسترون پروپیونات د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

115  

 است؟ در مورد ترکیب زیر با ساختمان داده شده کدام گزینه صحیح

HN NH

O

O

O

H3CH2C

 
 ضد تشنج با مکانیسم اثر بر گیرنده بنزودیازپینی الف 

 بیهوشی دهنده از دسته داروهای موثر بر کانال کلر )گابا( ب 

 هاضد تشنج و خواب آور از دسته باربیتورات ج 

 هاضد صرع از دسته هیدانتوئین د 
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  40صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

116  

 ( کدام گزینه صحیح است؟Sulindacدر مورد سولینداک )

H

H3COS

CH2COOH

CH3

F

Sulindac

 
 ضد تب، مهار کننده اختصاصی لیپواکسیژناز الف 

 IIضد التهاب، مهار کننده اختصاصی سیکلواکسیژناز  ب 

 ضد التهاب، مهار کننده لیپواکسیژناز  ج 

 التهاب، مهارکننده غیر اختصاصی سیکلواکسیژنازضد  د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

117  

 ساختمان زیر با چه مکانیسمی ضد سرطان است؟

HOOCH2C N

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl 
 الکیله کننده الف 

 آنتی متابولیت ب 

 DNA-Intercalator ج 

 آنتاگونیست فولیک اسیدآنتی فوالت،  د 

  منبع:
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  41صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

118  

 ترکیبات استروژنی کدام گزینه درست است؟ SARدر مورد 
OH

HO

CH3

 
 سبب کاهش اثر می شود. 3حذف گروه هیدروکسیل شماره  الف 

 باعث افزایش اثر می شود.قرار دادن استخالف در کربن شماره یک  ب 

 ضروری نیست.   Aآروماتیک بودن حلقه  ج 

 با گروه متیل سبب تقویت اثر استروژنی می شود. 17جایگزینی هیدروکسیل  د 

  منبع:

 

 شیمی دارویی 

119  

 با توجه به ساختمان ترکیب زیر مهمترین اثر دارویی مورد انتظار چیست؟

N(C2H5)2 
 D2ضد سایکوز با مکانیسم آنتاگونیست اختصاصی  الف 

 هاکاتکل آمین reuptakeضد افسردگی با مکانیسم مهار  ب 

 D1ضد سایکوز با مکانیسم آنتاگونیست اختصاصی  ج 

 های بنزودیازپینیضد تشنج با اثر بر گیرنده د 

  منبع:
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  42صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 شیمی دارویی 

120  

 زاویه مناسب بین دو حلقه آریل در کلروپرومازین که موجب اثر ضد سایکوزی آن می شود، حدودا چقدر است؟

 

N

S

Cl

N(C2H5)2 
 درجه 150 الف 

 درجه180 ب 

 درجه 120 ج 

 درجه 90 د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 حداقل وزن مولکولی الزم برای انتخابی اثر کردن داروها کدام است؟  121

 1 الف 

 100 ب 

 1000 ج 

 10000 د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 توان غلبه نمود؟های زیر میبا افزایش غلظت آگونیست، بر اثر آنتاگونیستی کدامیک از آنتاگونیست  122

 شیمیایی الف 

 غیرقابل برگشت ب 

 غیررقابتی ج 

 رقابتی د 

  منبع:
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  43صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروشناسی 

 شود؟به کدامیک از اثرات ضددردهای اوپیوئیدی تحمل اندکی ایجاد می  123

 تنگی مردمک چشم الف 

 ضددردی ب 

 سرخوشی ج 

 آرامبخشی د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 شود؟های عصبی مینفرین در وزیکولسازی نوراپیکدامیک از داروهای زیر مانع ذخیره  124

 برتلیوم الف 

 روزینمتی ب 

 رزرپین ج 

 پروپرانولول د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 گویند؟از حداکثر اثر دارو چه می %50به مقدار یا غلظتی از داروی مورد نیاز برای ایجاد   125

 تولرنس الف 

 قدرت دارو ب 

 سقف اثر دارو ج 

 حریم امنیت دارو د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 هست؟ 1βهای تری برای گیرندهکدامیک از داروهای زیر، آنتاگونیست انتخابی  126

 پروپرانولول الف 

 تیمولول ب 

 آتنولول ج 

 نادولول د 

  منبع:
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 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروشناسی 

 های موسکارینی دارد؟کدامیک از استرهای کولین زیر، تمایل بیشتری به گیرنده  127

 استیل کولین الف 

 بتانکول ب 

 کرباکول ج 

 متاکولین د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 کدامیک از داروهای زیر برای آسم مفیدند؟  128

 اپپراتروپیوم الف 

 فیزوستیگمین ب 

 آتنولول ج 

 سوتالول د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 مکانیسم ضد فشار خونی داروی کاپتوپریل، کدام است؟  129

 های بتاتحریک گیرنده الف 

 های آلفامهار گیرنده ب 

 آنژیوتانسین -مهار سیستم رنین  ج 

 های موسکارینیتحریک گیرنده د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 کدامیک از داروهای زیر برای توقف زایمان زودرس مفیدند؟  130

 فتوکسی بنزامین الف 

 سوتالول ب 

 پروپرانولول ج 

 تربوتالین د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  45صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 

 داروشناسی 

 تر است؟آورهای زیرکوتاهنیمه عمر کدامیک از خواب  131

 لورازپام الف 

 آلپرازوالم ب 

 زولپیدم ج 

 اگزازپام د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 توئین، دوز دارو بایستی تعدیل شود؟در صورت بروز کدامیک از عوارض فنی  132

 نیستاگموس الف 

 دوبینی ب 

 هیپرپالزی لثه ج 

 هیرسوتیسم د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 :بجزهمه داروهای زیر دارای اثر ضدپارکینسونی هستند،   133

 Selegiline الف 

 Ropinirol ب 

 Tolcapone ج 

 Haloperidol د 

  منبع:

 

 داروشناسی 

 شود؟گری میواسطه BGABAهای اثر ضداسپاسمی کدامیک از داروهای زیر از طریق گیرنده  134

 دانترولن الف 

 بکلوفن ب 

 تیزانیدین ج 

 دیازپام د 
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 مکانیسم ضد افسردگی سرترالین، کدامیک از موارد زیر است؟  135

 مهار انتخابی بازجذب سروتونین الف 

 نفرینمهار بازجذب نوراپی ب 

 نفرینمهار انتخابی بازجذب نوراپی ج 

 مهار بازجذب دوپامین د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 رود؟های زیر برای آزمایش حساسیت پوستی به کار میکدامیک از تست  136

 (Carcinogenicity) کارسینوژنیسیته الف 

 test 50LD ب 

 SOS chromo test ج 

 (Draiz testدریز تست ) د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 کدامیک از فلزات زیر در واکنش فنتون دخالت دارد؟  137

 آهن الف 

 اورانیوم ب 

 لیتیوم ج 

 تالیوم د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 تواند بیانگر جدیدترین تماس فرد با فلز باشد؟کدام نمونه معموال نمی  138

 مو الف 

 ادرار ب 

 سرم ج 

 بزاق د 
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 سم شناسی 

 باشد؟( میMethylationمتابولیسم کدام فلز در بدن به واسطه متیالسیون )  139

 آرسنیک الف 

 کادمیوم ب 

 سرب ج 

 باریوم د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

140  
توسییط کدام فلز و در کجای سییلول  -aminolevulinic acid synthetaseو  Ferrochelataseهای مهار آنزیم 

 شود؟انجام می

 میتوکندری -سرب  الف 

 میتوکندری -کادمیوم  ب 

 سیتوپالسم -سرب  ج 

 سیتوپالسم -کادمیوم  د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 گرفته شده است؟ Zarnikhنام کدامیک از فلزات سمی زیر از کلمه فارسی   141

 تالیوم الف 

 مس ب 

 آرسنیک ج 

 جیوه د 

  منبع:
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 های زیر بهتر خواهد بود؟محیطی کدامیک از نمونههای برای ردیابی آالینده  142

 بزاق الف 

 مو ب 

 خون ج 

 ادرار د 
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 سم شناسی 

 شود؟کدامیک از موارد مجاورت با جیوه تحت عنوان مجاورت دارویی محسوب می  143

 جیوهمسمومیت در اثر شکستن اتفاقی تجهیزات پزشکی حاوی  الف 

 استنشاق بخارات جیوه در محیط کار ب 

 مصرف ماهی آلوده به جیوه ج 

 (Preservatorبه عنوان محافظت کننده ) Thimerosalمجاورت با  د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 باال بودن حجم  ظاهری توزیع یک عامل سمی به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد؟  144

 صرفا در جریان خون باقی ماندن الف 

 های بافتیاتصال با میل ترکیبی باال به پروتئین ب 

 به دام افتادن در ارگانل خاصی مثل لیزوزم ج 

 هابرداشت فعال توسط بافت به واسطه ناقل د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 کنند؟در حیوان آزمایشگاهی را مشخص میبر اساس چه پارامتری سمیت یک دارو   145

 طبیعت سم الف 

 Therapeutic Index (TI) حریم امنیت  ب 

 50LD ج 

 های فیزیکوشیمیاییتست د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 کدام گزینه در مورد سمیت حاد درست است؟  146

 اثر سمی در کمترین دوز و کمترین زمان الف 

 ترین زماناثر سمی در بیشترین دوز و طوالنی ب 

 اثر سمی ربطی به زمان و دوز ندارد ج 

 اثر سمی در کمترین دوز و چند بار تکرار آن د 

  منبع:
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 مرکز سنجش آموزش پزشکی  97ارزشیابی داروسازی دی ماه آزمون 
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 چه مدت است؟ subchronicبهترین زمان برای تست تحت مزمن   147

 روز 30 الف 

 روز 90 ب 

 روز 150 ج 

 شش ماه د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 ترین زمان چقدر است؟های غ ایی در انسان مناسببرای مطالعه تماس مزمن با افزودنی  148

 شش ماه الف 

 سال یک ب 

 دو سال ج 

 سه سال د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 کنند؟های زیر استفاده میها از کدامیک از روشسموم برای انتقال به داخل بافتاکثر   149

 انتشار فعال الف 

 یافتهانتظار تسهیل ب 

 انتشار ساده ج 

 های اختصاصیدهندهانتقال د 

  منبع:

 

 سم شناسی 

 باشد؟های زیر صحیح میکدامیک از گزینه  150

 سمومی که فقط وارد به پالسما میشوند، دارای غلظت باال و حجم توزیع کم هستند. الف 

 باشند.سموم احتباس یافته در بافت های بدن که دارای غلظت موثر پالسمایی کم هستند دارای حجم توزیع زیاد می ب 

 .ورود سموم به پالسما فقط بستگی به حجم توزیع دارد ج 

 هستند.موارد الف و ب صحیح  د 

  منبع:
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 به نام خدا
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت آموزشي
 مركز سنجش آموزش پزشكي

 
دوره آزمون ارزشيابي  شانزدهمينبه اطالع كليه داوطلبان شركت كننده در  

آموختگان داروسازي خارج از كشور مي رساند، پيرو اعتراضات واصله و بررسي هاي دانش
محترم هيأت ممتحنه آزمون، كليد نهايي به شرح زير اعالم  انجام شده توسط اعضاي

  .گرددمي
  حذف مي شوند. ٦٨و ٣٢و ٢٤و  ١٤سواالت شماره 

  صحيح است. "ج"و  "ب"هر دو گزينه  ٥٤سوال شماره 
  صحيح است. "ج"و  "ب"هر دو گزينه  ٥٦سوال شماره 
  صحيح است. "د"و  "ج"هر دو گزينه  ٦١سوال شماره 
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