
 6931شهریورماه  (                                       الف)دفترچه  -آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی جدید 

1 

 

 
 حرکت اینورژن و اورژن پا در کدام مفصل انجام می گیرد؟ -6سئوال

 Subtalarالف(  

 Ankleب(   

 Tarsometatarsج(   

 Metatarsophalyngealد(   

 

 یک از عضالت جونده به قوس گونه اتصال دارد؟الیاف کدام -2سئوال

 تمپورالیسالف(  

 پتریگوئید داخلیب(   

 پتریگوئید خارجیج(   

 ماسترد(   

 

 بجز:در ضایعه گانگلیون پتریگوپاالتین ترشح همه موارد زیر می تواند مختل شود،  -9سئوال

 غده اشکیالف(  

 مخاط بینیب(   

 مخاط کامج(   

 غده زیرزبانید(   

 

همه شریان های زیر از شاخه های سومین قسمت شریان ماگزیالری محسوب می شوند،  -4سئوال

 بجز:

 مننژیال میانیالف(  

 کامی بزرگب(   

 اسفنوپاالتینج(   

 آلوئوالر خلفی فوقانید(   

 

 سئوال( 24)تشريح         
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 یک از موارد زیر نمایانگر محل بطن حنجره می باشد؟کدام -5سئوال

 غضروف کریکوئیدبین چین های صوتی و الف(  

 های صوتی و دهلیزیبین چینب(   

 های دهلیزیباالی چینج(   

 ایجدار قدامی حلق حنجرهد(   

 

 کند؟های زیر در تشکیل جدار خارجی کاسه چشم شرکت مییک از استخوانکدام -1سئوال

 بال بزرگ اسفنوئیدالف(  

 الکریمالب(   

 توده طرفی اتموئیدج(   

 فرونتال ماگزیالزائده د(   

 

 بجز:شرکت دارند،   Pterionهای زیر در تشکیلتمام استخوان -7سئوال

 Sphenoidالف(  

 Parietalب(   

 Occipitalج(   

 Frontalد(   

 

 سطحی ترین ساختار در داخل غده پاروتید عبارت است از: -8سئوال

 عصب فاسیالالف(  

 ورید رترومندیبوالرب(   

 کاروتید خارجیشریان ج(   

 شریان تمپورال سطحید(   

 

 ؟کنش ، آنزیم آکروزین آزاد می شوددر فرایند لقاح طی کدام وا -3سئوال

 اکروزومیالف(  

 یابیتوانب(   

 زوناج(   

 قشرید(   
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 بجز:کنند، همه موارد زیر از شکاف کاسه چشمی فوقانی عبور می -61سئوال

 عصب افتالمیکالف(  

 افتالمیک فوقانیورید ب(   

 شریان افتالمیکج(   

 4عصب زوج د(   

 

 کدامیک از الیه های زیر سقف کیسه زرده اولیه را تشکیل می دهد ؟ -66سئوال

 اپی بالستالف(  

 غشاء اگزوسلومیب(   

 هیپوبالستج(   

 سیتو تروفوبالستد(   

 

 بجز:همه عناصر زیر به دهلیز راست قلب تخلیه می شوند،  -62سئوال

 Inferior vena cavaالف(  

 Superior vena cavaب(   

 Pulmonary veinج(   

 Coronary sinusد(   

 

 کدامیک از الیه های زیر منشا رتیکولوم ستاره ای جوانه دندانی می باشد ؟ -69سئوال

 اکتودرمالف(  

 ستیغ عصبیب(   

 مزودرم مجاور محوریج(   

 مزودرم صفحه جانبید(   

 

در صورتی که شریان مزانتریک تحتانی را در مبداء ببندند جریان خون کدام قسمت  -64سئوال

 بیشتر به خطر می افتد؟

 کولون صعودیالف(  

 کولون عرضیب(   

 کولون نزولیج(   

 سکوم و آپاندیسد(   
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وچک به کبد به وسیله رباط داسی شکل به ....................... و توسط چادرینه ک -65سئوال

 ...................... متصل می شود.

 دیواره قدامی شکم، لوزالمعدهالف(  

 معده، دوازدههب(   

 دیواره قدامی شکم، معدهج(   

 معده، کولون عرضید(   

 

 ( محسوب می شود ؟ Alar plateیک از موارد زیر از مشتقات صفحات بالی )کدام -61سئوال

 هسته سوماتیک وابرانالف(  

 هیپوتاالموسب(   

 ستون قدامی نخاعج(   

 هسته  ادینگر وستفالد(   

 

 کدام سلول بافت استخوان ،  فسفاتاز قلیایی ترشح می کند ؟ -67سئوال

 استئوسیتالف(  

 استئوکالستب(   

 استئوبالستج(   

 سلول اجدادی استخوان سازد(   

 

 نورترنسمیترهای اضافی فعالیت دارد ؟یک از سلولهای نوروگلی در جذب کدام -68سئوال

 آستروسیتالف(  

 میکروگلیب(   

 اولیگودندروسیتج(   

 سلول اپاندیمید(   

 

وسعت حفره پالپی می شود  کاهشبا افزایش سن فعالیت کدامیک از سلولهای زیر موجب  -63سئوال

 ؟

 سمنتوسیتالف(  

 استئوبالستب(   

 فیبروبالستج(   

 ادنتوبالستد(   
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 ها در ستون خلفی نخاع قرار دارد؟نورون دوم کدام مسیر حسی اندام -21سئوال

 درد و حرارتالف(  

 عمقی ادراکیب(   

 لمس دقیقج(   

 حس ارتعاشد(   

 

 ی ترکیب بزاق می گردد ؟مجاری غدد بزاقی موجب تغییر عمدهیک از کدام -26سئوال

 مخططالف(  

 رابطب(   

 بین لوبولیج(   

 خروجید(   

 

 نوع اپیتلیوم در حفره صماخی چیست ؟ -22سئوال

 مطبق سنگفرشیالف(  

 مطبق کاذب مژک دارب(   

 استوانه ای سادهج(   

 ساده سنگفرشید(   

 

 های ذیل تغذیه می شوند؟یک از شریانکپسول داخلی از کدام -29سئوال

 مغزی خلفیالف(  

 مغزی میانیب(   

 ایقاعدهج(   

 قدامیرابط د(   

 

 یک از ساختارهای زیر سلولهای مژک دار یافت می شود ؟در اپیتلیوم کدام -24سئوال

 لوزه کامیالف(  

 لوزه حلقیب(   

 پالک پی یرج(   

 آپاندیسد(   
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 بجز:تمام مسیرهای ذیل موجب یک حرکت ارادی می شوند،  -25سئوال

 Corticospinalالف(  

 Corticonuclearب(   

 Corticobulbarج(   

 Corticopontineد(   

 

 یک از سلولهای زیر جایگزین سلولهای از دست رفته در آلوئول های ریه می شود ؟کدام -21سئوال

 Iنوموسیت الف(  

 IIنوموسیت ب(   

 IIIنوموسیت ج(   

 سلول غبارید(   

 

 بجز:ای است، های قاعدهساختارهای ذیل جزء هسته -27سئوال

 Putamenالف(  

 Globus Pallidusب(   

 Caudate nucleusج(   

 Thalamusد(   

 

 یک از هسته های تاالموس در مسیر خروجی مخچه قرار دارند؟کدام -28سئوال

 VPMالف(  

 VPLب(   

 MDج(   

 VLد(   

 

 حاوی نورون دوم راه حس درد دندانها می باشد؟ 5کدام بخش حسی زوج  -23سئوال

 نخاعیالف(  

 پلیب(   

 مزانسفالیکج(   

 گانگلیوند(   
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 ( نقش دارد ؟  anchoringیک از انواع کالژن در تشکیل فیبریلهای لنگری ) کدام -91سئوال

 Iالف(  

 IIIب(   

 IVج(   

 VIIد(   

 

 یک از طبقات اپیدرم پوست تنها از یک ردیف سلول تشکیل شده است؟کدام -96سئوال

 ایهقاعد الف(  

 خاردارب(   

 شاخیج(   

 دانه دارد(   

 

 النخاع امتداد دارد؟کدام هسته عصبی، در نیمه تحتانی پل مغزی و بصل -92سئوال

 Ambiguusالف(  

 Solitarius ب(   

 Inf.salivatory ج(   

 Motor nucleus of V د(   

 

 ساختار زیر است؟ترین مجاورت شریان لینگوال در ابتدای مسیرش، با کدام مهم -99سئوال

 الف(  عصب لینگوال 

 ب(  شریان فاسیال  

 ج(  عصب زیرزبانی  

 د(  ورید ژوگوالر خارجی  

 

 های حسی، حرکتی و پاراسمپاتیک است؟کدام عصب کرانیال، دارای بخش -94سئوال

 فاسیالالف(  

 اوکولوموتورب(   

 ژمینالتری ج(   

 اکسسورید(   
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هیپوفیزی فوقانی و تحتانی، از کدام بخش شریان کاروتید داخلی جدا های شریان -95سئوال

 شوند؟می

 Cervical الف(  

 Cavernosal ب(   

 Petrosal ج(   

 Cerebral د(   

 

های زیر، از شریان افتالمیک قبل از ورود آن به کانال اُپتیک جدا یک از شریانکدام -91سئوال

 شود؟  می

 الکریمال الف(  

 اتموئیدال قدامی            ب(   

  سوپراوربیتال ج(   

 سنترال رتین د(   

 

 کدام ساختار، در ناودان بین نای و مری قرار دارد؟ -97سئوال

 عصب واگالف(  

 عصب فرنیکب(   

 عصب راجعه حنجرهج(   

 ورید ژوگوالر داخلی د(   

 

جز ... که صرفاً در یکی از این شوند، بههمه موارد زیر در دو مفصل هیپ و زانو دیده می -98سئوال

 مفاصل وجود دارد.

 رباط داخل حفره مفصل الف(  

 کپسول مفصلیب(   

 منیسکج(   

 هیالینغضروف  د(   
 

 کدام ناحیه، بین مغز میانی و تاالموس قرار دارد؟ -93سئوال

 تاالموساپی الف(  

 تاالموسسابب(   

 متاتاالموس ج(   

 هیپوتاالموس د(   
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 کند؟رسانی مییک از نواحی زیر را خونشریان مغزی خلفی، کدام -41سئوال

 ناحیه ورنیکهالف(  

 ناحیه بروکا ب(   

 ناحیه حسی اندام تحتانیج(   

 ناحیه بینایی اولیهد(   

 

 شود؟کدام شریان، از قسمت اول شریان سابکالوین جدا می -46سئوال

 شریان دورسال اسکوپوالر الف(  

 شریان توراسیک فوقانی ب(   

 شریان اینترنال توراسیک ج(   

 شریان ساب اسکوپوالر د(   

 

 ای از دیافراگم عبور می کند؟کدام ساختار، در سطح هشتمین مهره سینه -42سئوال

 مریالف(  

 ورید اجوف تحتانیب(   

 آئورتج(   

 زنجیره سمپاتیکد(   

 

 
 ثیر انسولین افزایش می یابد؟ت تأیک از ترانسپورترهای گلوکز تحفعالیت کدام -49سئوال

 GLUT 1الف(  

 GLUT 2ب(   

 GLUT 3ج(   

 GLUT 4د(   

 
 

 سئوال( 42)بيوشيمي باليني         

 یک از آنزیم های زیر است؟داروهای گروه استاتین مهار کننده کدام -44سئوال

 متیل گلوتاریل کوآ ردوکتازهیدروکسی الف(  

 هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ سنتازب(   

 هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ لیازج(   

 هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ لیگازد(   
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 pHباشد، 4.7اسید برابر   pKaاست. اگر  1به  100نسبت باز به اسید در یک محلول بافر -45سئوال

 محلول بافر برابر با چند است؟

 6.7الف(  

 4.7ب(   

 3.7ج(   

 2.7د(   

 

 کدام ویتامین در فرآیند گاما کربوکسیالسیون ریشه گلوتامات شرکت دارد؟ -41سئوال

 Kالف(  

 Eب(   

 Dج(   

 Hد(   

 

را مختل  یک از ترکیبات زیرسرطان است. این دارو عملکرد کداممتوترکسات یک داروی ضد  -47سئوال

 می کند؟

 اسکوربیک اسیدالف(  

 فولیک اسیدب(   

 ریبوفالوینج(   

 سالیسیلیک اسیدد(   

 

 کدام ترکیب زیر از هورمونهای ایکوزانوئیدها است؟ -48سئوال

 پروژسترونالف(  

 پرگننولونب(   

 لوکوترین هاج(   

 آلدوستروند(   

 

 ترکیب زیر است؟استیله کدام -اسید سیالیک مشتق ان -43سئوال

 نورامینیکالف(  

 گلوکورونیکب(   

 مانورونیکج(   

 گاالکتورونیکد(   
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 سیستین حاصل کدام فرایند زیر است؟ -51سئوال

 اکسیدشدن دو مولکول سیستئینالف(  

 اکسید شدن دو مولکول متیونینب(   

 مولکول سیستئیناحیاء دو  ج(   

 مولکول متیونیناحیاء دو   د(   

 

 دسموزین در کدام پروتئین وجود دارد ؟ -56سئوال

 االستینالف(  

 کالژنب(   

 میوزینج(   

 اکتیند(   

 

 برای سنتز کالژن کدام عنصر ضروری است ؟ -52سئوال

 مسالف(  

 رویب(   

 آهنج(   

 مولیبدند(   

 

 باشد ؟ سرعت حداکثر %81غلظت سوبسترا چه مقدار باشد تا سرعت واکنش آنزیمی  -59سئوال

 Km 4الف(  

 Km 3ب(   

 Km 2ج(   

 Km 8د(   

 

 کینازها جزء کدام گروه از آنزیم ها هستند؟ -54سئوال

 هافرازترانسالف(  

 ردوکتازهااکسیدوب(   

 لیازهاج(   

 هیدروالزهاد(   
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 میلین در کدام گروه از چربی های زیر قرار دارد ؟ -55سئوال

 اسفنگولیپیدهاالف(  

 گانگلیوزیدهاب(   

 ترپن هاج(   

 استروئیدهاد(   

 

 همراه است؟2COیک از آنزیم های چرخه کربس با تولید فعالیت کدام -51سئوال

 ایزوسیترات دهیدروژنازالف(  

 سیترات سنتازب(   

 ماالت دهیدروژنازج(   

 فومارازد(   

 

 منجر به کدام بیماری می شود ؟  UDP-Glucuronyl transferaseکمبود آنزیم  -57سئوال

 کریگلر نجارالف(  

 روتورب(   

 دوبین جانسونج(   

 واندن برگد(   

 

 :بجز،در چرخه اوره مستقیماً شرکت دارندهمه  اسید آمینه های زیر  -58والسئ

 آسپارژینالف(  

 آرژینینب( 

 آسپارتاتج(   

 اورنی تیند(   

 

کربن ها امکان ب ایجاد باند دوگانه در محل همه اسیدهای چر در پستانداران هنگام سنتز -53سئوال

 :بجز،پذیر است

 01الف(  

 6ب(   

 9ج(   

 5د(   
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 فقدان  پروکسیزوم ها منجر به ایجاد کدام بیماری می گردد؟ -11سئوال

 زلوگرالف(  

 رفسامب(   

 سندرم ریج(   

 گوشرد(   

 

 نخست بارداری کدام است؟هموگلوبین غالب تا پایان سه ماهه  -16سئوال

 2γ2αالف( 

 2ε2ζب(  

 2β2γج(  

 2δ2βد(   

 

 

=آرسنیت ) -12سئوال
2ASOکند؟(، کدام واکنش سیکل کربس را مهار می 

 oxaloacetate → citrateالف( 

 isocitrate → oxalosuccinateب(   

 α-ketoglutarate → succinyl-CoAج(   

 succinate → fumarateد(   
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( pathwayبا کنترل فعالیت آنزیم کاتالیزکنندۀ کدام واکننش، تمنام رونند متنابولیکی )     -19سئوال

 شود؟تنظیم می

 واکنش محدودکننده سرعتالف( 

 واکنش تعادلیب( 

 اولین واکنش روندج( 

 ATPواکنش تولید یا مصرف د( 

 

 چه نام دارند؟کنند، اشکال مختلف آنزیمی که واکنش مشابهی را کاتالیز می -14سئوال

 الف( زیموژن            

 ب( آنزیم                    

  ج( ایزوآنزیم 

 د( آپوآنزیم
 

 سلنیم به عنوان گروه پروستتیک، در کدام آنزیم وجود دارد؟ -15سئوال

  الف(گلوتاتیون پراکسیداز

  ب( گلوتاتیون ردوکتاز

  ج( سوپراکسید دیسموتاز   

 د( کاتاالز

 ، چه تأثیری بر فرایند فسفریالسیون اکسیداتیو دارد؟Thermogenin -11سئوال

  IVالف( مهارکننده کمپلکس 

 آنکاپلرب( 

  ج( مهارکننده رقابتی سوکسینات

 د( مهارکننده فرایند اکسیداسیون
 

 دارد؟ کمتریها اهمیت مسیر پنتوزفسفات، در کدام بافت -17سئوال

 ها              الف( اریتروسیت

 ب( کبد              

 ج( کورتکس آدرنال               

 د( ماهیچه اسکلتی
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یک از روشهای در درمان ضایعات سینوسهای صورت توسط جریانهای پرفرکانس، کدام -18سئوال

 تر است؟چینش الکترودها مناسب

 تک قطبیالف(  

 کنار همب(   

 روبروج(   

 متقاطعد(   

 
 

 سئوال( 2)پزشكي         فيزيك

 و سطح بافت، کدام مورد است؟دیوسر وگرافی، نقش اصلی ماده واسط بین ترانسدر سون -13سئوال

 جذبالف(  

 انعکاسب(   

 عبورج(   

 پراکندگید(   

 

ای از تیروئید، رادیوداروی مورد استفاده باید تابش کننده در تصویربرداری پزشکی هسته -71السئو

 کدام پرتو باشد؟

 ایکسالف(  

 گاماب(   

 نوترونج(   

 آلفاد(   

 

 مقدار است؟ کمترینیک از مرزهای بین دو محیط، انعکاس امواج فراصوتی دارای در کدام -76سئوال

 خون و چربیالف(  

 هوا و استخوانب(   

 عضله و استخوانج(   

 عضله و هواد(   
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 بیشتر است؟توی م مرحله از چرخه سلولی، حساسیت پردر کدا -72سئوال

 Sالف(  

 G1ب(   

 Mج(   

 G2د(   

 

 
، انگیزه اصلی رفتار را گرایش انسان به سوی رشد و یک از رویکردهای روان شناسیکدام -79سئوال

 خود شکوفایی می دانند؟

 روان کاویالف(  

 پدیدار شناختیب(   

 رفتاریج(   

 شناختید(   

 
 

 سئوال( 01)روانشناسي باليني         

 از دیدگاه پیاژه رشد شناختی براساس کدام مورد زیر شکل می گیرد؟ -74سئوال

 رشد هیجانیالف(  

 تقویت و تنبیه محیطیب(   

 درون سازی و انطباقج(   

 دلبستگی اولیهد(   

 

ساله ای پس از تزریق دردناک دندانپزشکی ، از آن پس با دیدن یونیت دچار  8کودک  -75سئوال

 نظر شرطی سازی، ترس از یونیت چه نامیده می شود؟ وحشت می شود. از

 محرک شرطیالف(  

 پاسخ شرطیب(   

 محرک اصلیج(   

 پاسخ اصلید(   
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 کدام یک انتقاد جدی به مدل نظری گلبرک در مورد رشد قضاوت اخالقی است؟ -71سئوال

 مرد محور بودنالف(  

 الهام گرفتن از نظریه پیاژهب(   

 رشد اخالقیمرحله بندی ج(   

 تدوین نظریه بر مبنای رفتار اخالقید(   

 

بیماری که با مشاهده موقعیت مطب دندانپزشکی دچار ترس و وحشت شدید می گردد  -77سئوال

 احتماال از کدام اختالل زیر رنج می برد؟

 اضطراب فراگیرالف(  

 وسواسب(   

 وحشت زدگیج(   

 هراسد(   

 

 کاوی، اصلی ترین مکانیسم های دفاعی کدام است؟از دیدگاه روان  -78سئوال

 انکارالف(  

 فرافکنیب(   

 سرکوبیج(   

 واکنش سازید(   

 

 یک از عوامل زیر نقش محوری دارد؟در اختالل های جسمانی کدام -73سئوال

 ویژگی های جسمی فردالف(  

 تفکرب(   

 هیجانج(   

 مکانیسم های مقابله اید(   

 

 یک از ویژگی های زیر مربوط به مردمان مقاوم است؟کدام  -81سئوال

 انرژی و مقاومت، توان، سرسختیالف(  

 تعهد، مهار و کنترل، مبارزه و تالشب(   

 مقاومت و کنترل، استمرار، انرژیج(   

 تعهد، مقاومت و کنترل، انرژید(   
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کودکان، به شدت کودکی به علت سرماخوردگی شدید هنگام معاینه توسط متخصص  -86سئوال

کند. پس از معاینه، عروسکی که در دست دارد را به شدت برآشفته شده و با فریاد کشیدن گریه می

 کند. او از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟زند و پرت میمی

 الف(  واکنش وارونه 

 انکارب(   

 جابجاسازیج(   

 رانیواپسد(   

 

 های زیر، در مورد شنوایی نوزادان صحیح است؟یک از گزینهکدام -82سئوال

 شود.هفتگی نزد نوزادان ناپدید می 8الف( پاسخ گرداندن سر، در  

 خورند.ب( نوزادان در برابر صدای بلند یکه نمی  

 دهند.ج( خصوصیات متنوع گفتار انسانی را نوزادان تمیز نمی  

 یابند.د( نوزادان دو صوت را که روی مقیاس موسیقی فقط یک نت باهم تفاوت دارند را در می  

 

 
 بین انسان و تک یاخته آنتامبا ژینژیوالیس کدام رابطه سیمبیوزیس برقرار است؟ -89سئوال

 پارازیتیسمالف(  

 موچوالیسمب(   

 فورزیسج(   

 کومنسالیسمد(   

 
 

 سئوال( 3)شناسي         انگل

عدم رعایت موازین بهداشتی دهان و دندان احتمال آلودگی با کدام ارگانیسم را افزایش می  -84سئوال

 دهد؟

 تریکوموناس تناکسالف(  

 آنتامبا هیستولیتیکاب(   

 لیشمانیا ماژورج(   

 توکسوپالسما گوندید(   
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 کننده است؟تخم کدام انگل به طور مستقیم پس از دفع آلوده  -85سئوال

 آسکاریس لومبریکوئیدسالف(  

 انتروبیوس ورمیکوالریسب(   

 تریکوریس تریکیوراج(   

 نکاتور آمریکانوسد(   

 

 
 یک از موارد زیر در مورد ارگوسترول صادق است ؟کدام -81سئوال

 دارو های آزولی استاز ترکیبات غشائ سیتو پالسمی قارچ ها و اندام هدف الف(  

 از ترکیبات دیواره هسته سلولی و موثر در بیماریزایی قارچ می باشدب(   

 از ترکیبات هسته سلولی  و اندام هدف دارو های آزولی می باشدج(   

 زایی قارچ می باشداز ترکیبات غشائ سیتو پالسمی قارچ ها و موثر در بیمارید(   

 
 

 سئوال( 3)شناسي         قارچ

 به سیستم اعصاب مرکزی تمایل بیشتری دارد؟کدام قارچ در حمله  -87سئوال

 ژئوتریکوم کاندیدومالف(  

 پنوموسیستیس کارینیب(   

 اسپوروتریکس شنکئیج(   

 کریپتوکوکوس نئوفرمانسد(   

 

کدام قارچ فلور طبیعی بدن بوده ، ازلبنیات و موادگیاهی نیز جدا می گردد و ضایعات  -88سئوال

 می نماید؟دهانی مشابه برفک دهان ایجاد 

 ژئوتریکوم کاندیدومالف(  

 کریپتوکوکوس نئوفرمانسب(   

 ساکارومایسس سرویسیه  ج(   

 رینوسپوریدیوم سیبرید(   
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 :بجزکلیه موارد زیر با فعالیت اندوتوکسین باکتری ها مرتبط است،  -83سئوال

 هیپرگلیسمیالف(  

 کمپلمانفعال کردن ب(   

 کاهش فشارخونج(   

 انعقاد منتشر داخل عروقید(   

 
 

 سئوال( 01)شناسي         باكتري

 بجز:ی عفونتهای استافیلوکوکی زیر توکسین باکتریال نقش دارد، درکلیه -31سئوال

 Food Poisoningالف(  

 Scalded Skin syndromeب(   

 Folliculitisج(   

 Bullous impetigoد(   

 

 بجز:کلیه ضمائم زیر در باکتریهای گرم منفی دیده می شود،  -36سئوال

 فضای پری پالسمیکالف(  

 ساکاریدلیپو پلیب(   

 لیپوتیکوئیک اسیدج(   

 پپتیدوگلیکاند(   

 

های زیر یک از انواع موتاسیونمنجر به کدام DNAافزایش یا کاهش یک باز در مولکول  -32سئوال

 می شود؟

 Frameshiftالف(  

 Nonsenseب(   

 Silentج(   

 Missenseد(   
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 یک از موارد زیر از محصوالت اصلی راه متابولیکی پنتوزفسفات محسوب می شود؟کدام -39سئوال

 ATPالف(  

 NADPHب(   

 NADج(   

 GTPد(   

 

 DNAباعث تخریب  Cytotoxic compandیک از آنتی بیوتیکهای زیر بعنوان کدام -34سئوال

 باکتری می شود؟

 کلوتریمازولالف(  

 تری متوپریمب(   

 مترونیدازولج(   

 ایمی پنمد(   

 

 یک از عوامل باکتریایی استرپتوکوکوس پیوژنز در بروز بیماری تب رماتیسمی دخالت دارد؟کدام -35سئوال

 توکسین اریتروژنیکالف(  

 Cکربوهیدراتب(   

 آنزیم هیالورونیدازج(   

 M1پروتئین د(   

 

 یک از سویه های اشریشیاکلی عمده ترین علت اسهال مسافران است؟کدام -31سئوال

 EPECالف(  

 ETECب(   

 EIECج(   

 EAECد(   

 

 یک از گونه های سالمونال فقط در انسان باعث بیماری می شود؟کدام -37سئوال

 S. enteritidisالف(  

 S. cholerasuisب(   

 S. typhiج(   

 S. typhimuriumد(   
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( Burn woundsسوختگی ) های زخمیک از باکتریهای زیر بعنوان شایعترین عامل عفونتکدام -38سئوال

 محسوب می شود؟

 آنتروباکتر کلوآکهالف(  

 پسودوموناس آئروژینوزاب(   

 اشریشیا کلیج(   

 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسد(   

 

 

 پروداکتیو بیماری سل کدام مورد زیر صحیح است؟درخصوص ضایعات تایپ  -33سئوال

 ت گرانولومای مزمن مشاهده می شودبصورالف(  

 ابه ضایعات پنومونی باکتریال استمشب(   

 واکنش التهابی شدید دیده می شود بصورت یکج(   

 یعات بصورت منتشره مشاهده می شودضاد(   

 

 

های سولفور ی زیر گرانولیک از باکتریهاکدامدر ترشحات چرکی  ناشی از عفونت با  -611سئوال

 می گردد؟مشاهده 

 فوزوباکتریوم نوکلئاتومالف(  

 آکتینومایسس اسرائیلیب(   

 پروتال اینترمدیاج(   

 باکتروئیدس فراژیلیسد(   

 

 

 یک از آنزیمهای زیر در پاتوژنز هلیکوباکترپیلوری نقش مهمی دارد؟کدام -616سئوال

 پروتئازالف(  

 لیپازب(   

 اوره آزج(   

 فسفاتازد(   
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 کدام باکتری زیر، قدرت رشد مستقل را دارا است؟ -612سئوال

  Orienta الف(  

 Chlamydia ب(   

 Coxiella ج(   

 Ureaplasma  د(   

 

( مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، حداقل به Extensively Drug Resistant) XDRسویه  -619سئوال

 ها مقاوم است؟بیوتیکآنتی یک ازکدام

 الف(  ایزونیازید، آمیکاسین، ریفامپین، سیپروفلوکساسین 

 ب(  ایزونیازید، ریفامپین، اتامبوتول، کانامایسین  

 ج(  ایزونیازید، کانامایسین، سیپروفلوکساسین، اتامبوتول  

 د(  ایزونیازید، کانامایسین، پیرازینامید، ریفامپین  

 

 توان در الم حاوی خون محیطی دید؟کدام بیماری اسپیروکتی زیر را، به راحتی میمولد  -614سئوال

 الف(  سفلیس اولیه 

 ب(  لپتواسپیروز  

 ج(  سفلیس ثالثیه  

 د(  تب راجعه  

 

 کند؟های پریودونتال، نقش اصلی را ایفا میکدام باکتری زیر در بیماری -615سئوال

 الف(  نوکاردیا 

 ب(  فرانسیسال  

 ج(  لیستریا  

 د(  پره وتال  

 

 شود؟های زیر، از باکتری زنده ضعیف شده استفاده مییک از واکسندر کدام -611سئوال

 الف(  سیاه سرفه 

 ب(  سل  

 ج(  سیاه زخم  

 د(  کزاز  
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 د؟شونمیزا بوده و میکروفلور نرمال محسوب های زیر، به طور ذاتی بیمارییک از باکتریکدام -617سئوال

 انتروکوکوس فکالیس الف(  

 مایکوباکتریوم توبرکولوزیس ب(   

 شریشیاکلیاج(   

 پسودوموناس آئروژینوزا د(   

 

 
را  (Fulminant hepatitis)ابتال به کدام ویروس زیر، میزان مرگ و میر ناشی از هپاتیت برق آسا  -618سئوال

 در زنان باردار افزایش می دهد؟

 HAVالف(  

 HBVب(   

 HDVج(   

 HEVد(   

 
 

 سئوال( 2)شناسي         ويروس

 یک از عفونت های ویروسی زیر بر غدد پاروتید اثر دارد؟کدام -613سئوال

 اوریونالف(  

 مونو نوکلئوز عفونیب(   

 سرخکج(   

 پارا انفلوانزاد(   

 

 می باشد؟ (break bone fever)یک از ویروس های زیر عامل بیماری تب استخوان شکن کدام -661سئوال

 Marburgالف(  

 CCHFب(   

 Yellow feverج(   

 Dengueد(   
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 یک از ارگان های زیر است؟محل اولیه تکثیر اکوویروس ها کدام -666سئوال

 اعصاب مرکزیالف(  

 گوارشیب(   

 تنفسیج(   

 پوستد(   

 

 عمل می کند؟ HIVهای سلولی زیر به عنوان رسپتور کمکی برای اتصال یک از گیرندهکدام-662سئوال

 CD4الف(  

 Integrinب(   

 CCR5ج(   

 Gp120د(   

 

 
زیر سبب اختالل در ساخته شدن کالژن و یک از ویتامینهای ای کدامکمبود تغذیه -669سئوال

 خونریزی از لثه می شود؟

 Aالف(  

 Cب(   

 Eج(   

 Dد(   

 
 

 سئوال( 02)شناسي         آسيب

خانم جوانی با هیپرپیگمانتاسیون لثه مراجعه نموده است. مسمومیت  با کدام یک از  -664سئوال

 فلزات زیر محتملتر است؟

 کادمیومالف(  

 ارسنیکب(   

 سربج(   

 جیوهد(   
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 کدام گزینه است؟مهمترین عامل تاخیر در التیام زخم،  -665سئوال

 جسم خارجیالف(  

 عفونتب(   

 فشار مکانیکیج(   

 خونرسانی ناکافید(   

 

 

 می تواند باعث کموتاکسی لکوسیتها شود؟یک از مولکولهای زیرکدام -661سئوال

 C5bالف(  

 NOب(   

 LB4ج(   

 PGI2د(   

 

 

 از سازگاریهای زیر اتفاق می افتد؟یک خون، کدامدر قلب بیماران مبتال به افزایش فشار  -667سئوال

 هیپرپالزیالف(  

 متاپالزیب(   

 اتروفیج(   

 هیپرتروفید(   

 

 

عمل چسبیدن پالکتها به ماتریکس خارج سلولی، توسط کدام یک از مولکولهای انجام  -668سئوال

 می شود؟

 A2ترومبوکسان الف(  

 I2پروستاگالندین ب(   

 فاکتور ون ویلبراندج(   

 0اینترلوکین د(   
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 میلی متر در پوست و غشاهای مخاطی، چه نام دارد؟ 2-6خونریزی با اندازه  -663سئوال

 پتشیالف(  

 هماتومب(   

 پورپوراج(   

 اکیموزد(   

 

 ای زیر قابل برگشت می باشد؟یک از تغییرات هستهکدام -621سئوال

 پیکنوزالف(  

 کالمپینگب(   

 کاریولیزج(   

 کاریورکسید(   

 

 در سلولهای سرطانی، کدام خاصیت فیزیولوژیک از بین می رود؟ -626سئوال

 پاسخگویی به پیامهای رشدالف(  

 فرار از مرگ برنامه ریزی شدهب(   

 حساسیت به پیامهای مهاریج(   

 خاصیت رگسازی  مداومد(   

 

 :بجز، در مورد سرطانهای خانوادگی، تمامی موارد صحیح است -622سئوال

 سن پایین ابتالالف(  

 انتقال اتوزوم غالبب(   

 وجود تومورهای متعددج(   

 ابتال دو یا بیشتر از نزدیکاند(   

 

 بجز:تمامی مدیاتورهای زیر جز عوامل تب زا در فرایند التهاب می باشند،  -629سئوال

 IL 1الف(  

 PG E2ب(   

 TNFج(   

 C3bد(   
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 های توموری در جایی دورتر از محل اولیه، چه نام دارد؟سلولانتشار ثانویه  -624سئوال

 Invasionالف(  

 Metastasis ب(   

 Undifferentiating ج(   

 Anaplasia د(   

 

 کدام مشخصه زیر مربوط به ایلئوم است؟ -625سئوال

 وجود تنیاکولیالف(  

 غدد برونر ب(   

 یرهای پیپالک ج(   

 پلوئیک( زوائد اپید(   

 

 اپیتلیوم لثه از کدام نوع است؟ -621سئوال

 الف(  مطبق سنگفرشی غیرشاخی 

 ب(  مطبق سنگفرشی شاخی  

 ج(  سنگفرشی ساده    

 مطبق کاذبد(   

 

 

در اثر آسیب اندوتلیوم، در معرض قرار گرفته شدن کدام فاکتور زیر باعث چسبندگی  -627سئوال

 پالکت و ایجاد لخته خواهد شد؟ 

 ون ویلبراند الف(  

 هشتب(   

 گالنزمن ج(   

 یکد(   
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 می یابد؟ کاهشیک از موارد زیر در حضور کورتیزول کدام -628سئوال

 گلیکوژنزالف(  

 گلوکونئوژنزب(   

 حساسیت به انسولینج(   

 اجسام کتونی خوند(   

 
 

 سئوال( 42)فيزيولوژي         

 ، بجز:درد نقش دارند همه موارد زیر در کنترل -623سئوال

 هسته های سجافیالف(  

 ناحیه خاکستری دور قناتیب(   

 هسته های دور بطنیج(   

 هسته قرمزد(   

 

 می شود؟ (GFR)یک از عوامل زیر سبب افزایش میزان فیلتراسیون گلومرولی کدام -691سئوال

 اندوتلینالف(  

 پروستاگالندین هاب(   

 آدنوزینج(   

 نفریناپی د(   

 

 

 یک از ریتم های مغزی باقی می ماند؟با قطع ارتباط تاالموس و قشر مغز کدام -696سئوال

 آلفاالف(  

 بتاب(   

 تتاج(   

 دلتاد(   
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در صورتی که غشاء سلول عصب تنها به یون پتاسیم نفوذپذیر شود، پتانسیل تعادلی  -692سئوال

 دست می آید؟هچند میلی ولت ب نرنست تقریباً

 91منفی الف(  

 61مثبت ب(   

 01منفی ج(   

 01مثبت د(   

 

 می دهد؟ کاهشیک از موارد زیر را هورمون های تیروئیدی، کدام -699سئوال

 بافتیاکسیژن  مصرفالف(  

 گلوکونئوژنزمیزان ب(   

 غلظت اسیدهای چرب آزادج(   

 سطح  کلسترول  پالسماد(   

 

 درباره میانجی های عصبی بزرگ )نوروپپتیدها( درست است؟ یک از موارد زیرکدام -694سئوال

 های سریع در سیستم عصبی می شوند موجب بروز پاسخالف(  

 اپسی ساخته می شونددر پایانه عصبی نورون پیش سینب(   

 ی سیناپسی مجدداً بازیافت می شوندپس از رهایش به فضاج(   

 های کوچک است ی مدت تر از میانجیاثر آنها بسیار طوالند(   

 

 لمنیسکوس میانی منتقل می شوند؟-یک از حس های زیر در سیستم  ستون خلفیکدام -695سئوال

 درد و درجه حرارتالف(  

 فشار خام و قلقلکب(   

 لمس دقیق و ارتعاشج(   

 حس های جنسید(   
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 از نواحی کنترل کنندهیک ( مربوط به فعالیت کدامRamp signalمرحله افزایش یابنده ) -691سئوال

 تنفس است؟

 گروه تنفسی پشتیالف(  

 گروه تنفسی شکمیب(   

 مرکز آپنوستیکج(   

 مرکز پنوموتاکسیکد(   

 

 

 یک از عضالت زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟( کدامERVای بازدمی )خیرهدر تخلیه حجم ذ -697سئوال

 دیافراگمالف(  

 اسکالنب(   

 داخلیبین دنده ای ج(   

 بین دنده ای خارجید(   

 

 

 :بجز ،در مورد بلع همه گزینه های زیر صحیح است -698سئوال

 عضال ت حلق از نوع اسکلتی استالف(  

 ادی استمرحله حلقی بلع، ارب(   

 منشأ حرکت دودی اولیه در بلع حلق استج(   

 منشأحرکت دودی ثانویه در بلع مری استد(   

 

 

 عبور یک ذره از غشاء می شود؟ کاهشیک از موارد زیر موجب کدامافزایش  -693سئوال

 اختالف غلظت دو سوی غشاءالف(  

 مساحت غشاءب(   

 ضخامت غشاءج(   

 حاللیت در غشاءد(   
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 در ارتباط با اختالف فیبرهای عضالنی سریع و آهسته، گزینه صحیح کدام است؟ -641سئوال

 سارکوپالسمیک وسیع تری دارند.فیبرهای سریع شبکه الف(  

 فیبرهای سریع شبکه عروقی و مویرگی وسیع تری دارند.ب(   

 فیبرهای آهسته قطر بیشتری دارند.ج(   

 فیبرهای آهسته آنزیمهای گلیکولیزی بیشتری  دارند.د(   

 

 ؟نداردکدام هورمون تنظیم کننده هیپوتاالموسی  -646سئوال

 کورتیزولالف(  

 تیروکسینب(   

 پروالکتینج(   

 انسولیند(   

 

 کار سلولهای اصلی در مجاری جمع کننده قشری کلیه چیست؟ -642سئوال

 بازجذب سدیم و ترشح پتاسیمالف(  

 ترشح بیکربنات و بازجذب پتاسیمب(   

 بازجذب پتاسیم و ترشح یون هیدروژنج(   

 ترشح پتاسیم و بازجذب یون هیدروژند(   

 

 یک از موارد زیر به مسیر خارجی تشکیل لخته  اختصاص دارد؟کدام -649سئوال

 شروع سریعترالف(  

 Xفعال شدن فاکتور ب(   

 نیاز به فاکتور هاگمنج(   

 XIنیاز به فاکتور د(   

 

 کدام هورمون، سلول های مجاری لوزالمعده را بیشتر از سلول های آسینی تحریک می کند؟ -644سئوال

 کولیناستیل الف(  

 کوله سیستوکینینب(   

 سکرتینج(   

 هیستامیند(   
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 یک از موارد زیر سبب اتساع قلب و کند شدن ضربان قلب می شود؟افزایش کدام -645سئوال

 پتاسیم خارج سلولیالف(  

 کلسیم خارج سلولیب(   

 دمای بدنج(   

 بازگشت وریدید(   

 

 جریان لنف می شود؟ کدام عامل زیر موجب افزایش میزان -641سئوال

 کاهش فشار هیدروستاتیک مویرگیالف(  

 افزایش نفوذپذیری مویرگیب(   

 افزایش فشار انکوتیک پالسماج(   

 کاهش فشار انکوتیک میان بافتید(   

 

 فشار نبض با کدام گزینه رابطه مستقیم دارد؟ -647سئوال

 ضربان قلبالف(  

 حجم ضربه ایب(   

 کومپلیانس عروقیج(   

 حجم پایان سیستولید(   

 

 یک از موارد زیر درست است؟در مورد مکانیسم اثر تحریک عصب سمپاتیک بر قلب، کدام -648سئوال

 الف( افزایش نفوذپذیری به پتاسیم 

 ب( افزایش نگاتیویته داخل سلول  

 هاج( کاهش زمان انتقال ایمپالس از دهلیزها به بطن  

 د( کاهش ریتمیسیته فیبرهای گرهی  

 

ترشح  H+زمانی که میزان بیکربنات فیلتر شده بیشتر از حد نرمال ولی کمتر از میزان  -643سئوال

 باشد؟باز می -یک از اختالالت اسیدهای کلیوی باشد، کلیه در حال جبران کدامشده در توبول

 الف( اسیدوز تنفسی        

 ب( اسیدوز متابولیک  

 ج( آلکالوز متابولیک    

 د( آلکالوز تنفسی  
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 باشند؟یک از مواد زیر، گشادکننده عروق بافتی میکدام -651سئوال

  الف( اندوتلین 

 ب( آنژیوتانسین  

 ج( وازوپرسین  

 د( هیستامین  

 

 

های حساس به عضله، تأثیر اصلی و ابتدایی باز شدن کانال -در محل اتصال عصب -656سئوال

 کولین چیست؟استیل

 الف( ورود میزان زیادی یون سدیم به فیبر عضالنی 

 های کلسیم به فیبر عضالنیب( ورود میزان زیاد یون  

 ج( خروج میزان زیادی یون کلر از فیبر عضالنی  

 د( خروج میزان زیادی یون پتاسیم از فیبر عضالنی  

 

 

 وتیلین صحیح است؟های زیر، در مورد میک از گزینهکدام -652سئوال

 دهد.الف( محل ترشح آن معده بوده و حرکات دودی لوله گوارشی را افزایش می 

 کند.را زیاد می ای آنب( محل ترشح آن روده بزرگ بوده و حرکات توده  

 کند.ج( در پی خوردن غذا آزاد شده و حرکات دودی لوله گوارشی را زیاد می  

 کند.های حرکتی مهاجر را ایجاد مید( در شرایط گرسنگی ترشح شده و کمپلکس  

 

 

کدام ناحیه از مرکز تنفس، نسبت به افزایش گازکربنیک خون شریانی به طور مستقیم  -659سئوال

 حساس است؟

 ناحیه دمیالف(  

 های شیمیائی مرکزیگیرندهب(   

 های شیمیائی محیطیگیرندهج(   

 بازدمی ناحیهد(   
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 مکانیسم اثرات ضد دردی انکفالین در نخاع، کدام است؟ -654سئوال

 الف( مهار ترشح سروتونین در شاخ خلفی نخاع 

 ب( مهار پیش و پس سیناپسی فیبرهای ورودی درد  

 در شاخ خلفی نخاع Pج( افزایش ترشح ماده   

 د( افزایش ترشح گلوتامات در نخاع  

 

 زیر، درباره مایع زاللیه چشم درست است؟ کدام عبارت -655سئوال

 شود.الف( به صورت غیرفعال توسط جسم مژگانی ترشح می 

 شود.(، به وریدهای خارج کره چشم تخلیه میSchelmmب( از طریق کانال شلم )  

 آمینه ولی سرشار از گلوکز است.ج( فاقد اسیدهای  

 کند.د( ترشح آن به صورت منقطع است و فشار داخل چشم را تنظیم می  

 

 
 در جهش بی معنی چه اتفاقی رخ می دهد؟ -651سئوال

 کندی دیگر تغییر میه به اسید آمینهیک اسید امینالف(  

 تر می شودحاصل از ژن جهش یافته پایدار  mRNAب(   

 در سلول تجزیه می شود پروتئین حاصل سریعاًمحصول ج(   

 تغییر می کند زنجیره ی پروتئینی حاصل از این جهش کامالًد(   

 
 

 سئوال( 01)ژنتيك         

ی این است که بیماری فقط وقتی ی یک بیماری ارثی نشان دهندهبررسی شجره نامه -657سئوال

توارثی برای این بیماری بروز می کند که یکی از والدین به بیماری مبتال باشد، محتمل ترین الگوی 

 چیست؟

 اتوزومی مغلوبالف(  

 مغلوب Xوابسته به ب(   

 وراثت میتوکندریائیج(   

 اتوزومی غالبد(   
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یک از اختالالت وراثتی زیر هم اختالل ساختاری و هم اختالل عددی کروموزمی در کدام -658سئوال

 دیده می شود؟

 سندروم های داون و ترنر  الف(  

 سندروم ادوارد و رتینوبالستوماب(   

 هیپوتیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسمج(   

 ریز حذف های موثر در عقب ماندگی ذهنی و نابارورید(   

 

 جائی کروموزومی زیر جابه جائی روبرتسونی می باشد؟کدام جابه -653سئوال

 22-9الف(  

 00-00ب(   

 20-20ج(   

 05-08د(   

 

 ی زیر محسوب می شود؟یافته معادل کدام گزینهفوذ کاهش ن -611سئوال

 جا افتادن یک نسلالف(  

 بروز متغیر بیماریب(   

 بروز دیر رسج(   

 اثر غالب منفید(   

 

 ی کدام دسته از بیماری های ژنتیکی زیر است؟ر ازدواج های فامیلی بیشتر متوجهخط -616سئوال

 اتوزومی مغلوبالف(  

 کروموزومیب(   

 میتوکندریائیج(   

 وابسته به جنسد(   

 

گ خود را از یکی از والدین به ارث ببرد؛ چه وای که فردی هر دو کروموزوم همولپدیده -612سئوال

 نامیده می شود؟

 ایزودیزومی تک والدی  الف(  

 دیزومی تک والدیب(   

 هترودیزومی دو والدیج(   

 نولوزومی دو والدید(   
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 های متابولیسم کدام گروه زیر دسته بندی می شود؟شربت افرا جزو ناهنجاریبیماری  -619سئوال

 کربوهیدرات هاالف(  

 اسید آمینه هاب(   

 استروئید هاج(   

 لیپیدهاد(   

 

 ها در ژنوم به کار رود؟تواند برای شناسایی حضور هترودوپلکسیک از فنون زیر میکدام -614سئوال

 (CSCE)حساس  ینهوئمالکتروفورز ترکیب  الف(  

 ساترن بالت ب(   

 (OLA)سنجش الحاق الیگونوکلئوتید  ج(   

 وسترن بالتد(   

 

های هومولوگ در کدام ، عدم تفکیک کروموزوم26در رابطه با علت بروز پدیده تریزومی  -615سئوال

 دهد؟مرحله روی می

 پدری Iالف( آنافاز میوز  

 مادری Iب(  متافاز میوز   

 مادری Iج(  آنافاز میوز   

 پدری Iد( متافاز میوز   

 

 
 مکانیسم اصلی ایمنی ذاتی در مقابل باکتری های خارج سلولی کدام گزینه زیر می باشد؟ -611سئوال

 بیگانه خواری و ایجاد پاسخ های التهابیالف(  

 تولید انواع آنتی بادیب(   

 TCD4فعال شدن لنفوسیت های ج(   

 خنثی  سازی  سموم  توسط  آنتی بادید(   

 
 

 سئوال( 02)شناسي         ايمني
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 :بجز،تعداد همه سلول های زیر به مرور کاهش می یابد HIVپس از ابتالء  به ویروس -617سئوال

 کمکی Tالف(  

 ماکروفاژهاب(   

 دندریتیک هاج(   

 ها NKد(   

 

 در اثر کدام گزینه زیر ایجاد می شود؟ Severe combined immunodeficiency -618سئوال

 فقدان گرانولوسیت هاالف(  

 عدم تولید آنتی بادی هاب(   

 Bو  Tفقدان لنفوسیت های ج(   

 NKنقص ایمنی  در سلول های د(   

 

 ( کدام است؟APCمهمترین سلول عرضه کننده آنتی ژن ) -613سئوال

 ماکروفاژهاالف(  

 دندریتیک سلب(   

 نوتروفیل هاج(   

 سلاپی تلیال د(   

 

 دارد؟ کمتریکدام گزینه زیر در افزایش  و شدت التهاب حاد در بافت نقش  -671سئوال

 TNFα  ،IL-6  ،IL-1افزایش الف(  

 تجمع نوتروفیل ها و ماکروفاژهاب(   

 اتساع شریانچه ها، افزایش جریان خونج(   

 IL-10 , TGFβافزایش د(   

 

 ایجاد می گردد؟ IgEیک از گزینه های زیر با واسطه تولید و افزایش کدام -676سئوال

 بیماری لوپوس اریتماتوزالف(  

 ازدیاد حساسیت تاخیریب(   

 بیماری میاستنی گراویسج(   

 ازدیاد حساسیت فورید(   
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 می باشد؟رایج ترین روش ایمونوتراپی در سرطان ها استفاده از کدام یک از موارد زیر  -672سئوال

 سایتوکاین هاالف(  

 آنتی بادی های منوکلونالب(   

 سلول های دندریتیکج(   

 فعال شده NKسلول های د(   

 

 می باشد؟ "رد پیوند"ایجاد فیبروز در بافت کلیه پیوند شده مشخصه کدام نوع از  -679سئوال

 فوق حادالف(  

 حادب(   

 مزمنج(   

 واکنش پیوند علیه میزباند(   

 

 کمبود کدام یک از عوامل زیر ایجاد می شود؟در اثر بیماری آنژیوادما ارثی  -674سئوال

 C3 Convertaseالف(  

 C1 Inhibitorب(   

 C4ج(   

 C3د(   

 

 فراوان ترین جمعیت لکوسیتی بیگانه خوار خون کدام است؟ -675سئوال

 منوسیت هاالف(  

 بازوفیل هاب(   

 نوتروفیل هاج(   

 ائوزینوفیل هاد(   

 

 ، استقرار اندوزومالی در داخل سلول دارند؟STLRهای یک از مجموعهکدام -671سئوال

  3TLR-7-8,9الف(  

  2TLR-4-6,9ب(   

 4TLR-5-6,7ج(   

 4TLR-6-7,9د(   
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 باشند؟تلیال میهای زیر، پپتیدهای ضدمیکروبی مستقر در سطوح اپییک از مولکولکدام -677سئوال

 کولکتین الف(  

 دیفنسین ب(   

 فایکولین ج(   

 پنتراکسین د(   

 

 دارد؟ اختصاصTهای های زیر، به لنفوسیتکدام گیرنده کمک محرک از بین گزینه -678سئوال

  21CDالف(  

  19CDب(   

  40CDج(   

  28CDد(   

 

 :بجزباشند، )در روده( واجد تمام خصوصیات زیر می Mهای سلول -673سئوال

 اندوسیتوز الف(  

 فاگوسیتوز ب(   

 ژنپردازش آنتی ج(   

 ژنبرداشت آنتی د(   

 

 

 ؟شودنمیهای زیر مربوط ها با بروز خودایمنی، به کدام مکانیسم در بین گزینهارتباط عفونت -681سئوال

 الف( تقلید مولکولی 

 ژنکننده آنتیهای عرضهب( القاء تحریک سلول  

 بادی با واکنش متقاطعج( تولید آنتی  

 های تنظیمیسازی سلولد( فعال  
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 ثرتر بود؟المان دینی، در لغو امتیاز رژی مؤنقش کدام یک از ع -686سئوال

 آیت اله نجفی اصفهانیالف(  

 سید جمال الدین اسد آبادیب(   

 آیت اله میرزای شیرازیج(   

 آیت اله سیدعلی اکبر فال اسیرید(   

 
 

 سئوال( 01)انقالب اسالمي ايران و انديشه اسالمي         

 نقطه اوج تعارض جمهوری اسالمی ایران با آمریکا، در کدام مسأله است؟ -682سئوال

 موضوع هسته ایالف(  

 دموکراسیب(   

 جهانی شدنج(   

 فلسطیند(   

 

کدام یک از دوره های عصر جمهوری یت اله خامنه ای، مربوط به ریاست جمهوری آ -689سئوال

 اسالمی ایران است؟

 انتقال قدرتالف(  

 تثبیت نظامب(   

 بازسازی اقتصادیج(   

 اصول گرایید(   

 

 نیز تعبیر شده است؟« دفع ضرر محتمل»یک از برهان های عقلی معاد، با عنوان کدام -684سئوال

 حکمتالف(  

 معقولیتب(   

 فطرتج(   

 عدالتد(   
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 ، نام دیگر کدام برهان برای شناخت خداوند است؟«سیر انفس» -685سئوال

 علّیالف(  

 نظمب(   

 فطرتج(   

 حرکتد(   

 

 معرفت به کدام صفت خداوند، مانع از احساس تنهایی، حیرت و سرگشتگی انسان می شود؟ -681سئوال

 حیاتالف(  

 علم مطلقب(   

 قدرت بی پایانج(   

 عدلد(   

 

 کدام پدیده از سوی رژیم سیاسی حاکم انجام می پذیرد ؟ -687سئوال

 رفرمالف(  

 نهضتب(   

 قیامج(   

 کودتاد(   

 

 دو جریان عقل گرایی و تجربه گرایی معاصر، در کدام زمینه، هم داستان اند؟ -688سئوال

 ا باید بر پایه اخالق استوار کردبنیان های معرفتی اعتقاد به خدا رالف(  

 و یگانه راه اصیل کسب معرفت است حواس، مبدأ همه دانش بشریب(   

 شناخت های شهودی، بی اعتبار است معارف وحیانی وج(   

 ه به لحاظ حسی، تحقیق پذیر باشدگزاره معنادار، گزاره ای است کد(   

 

 ؟باشدنمیچرا خداوند مرکب  -683سئوال

 شد.بود، نیازمند میالف( چون اگر مرکب می 

 تواند عالم باشد.ب( چون مرکب نمی  

 تواند هیچ کاری از پیش ببرد.ج( چون مرکب نمی  

 تواند معنوی باشد.د( چون مرکب نمی  
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در نظریه سیاسی امام خمینی)ره(، در چه شرایطی نظام سیاسی به یک نظام اسالمی  -631سئوال

 شود؟تبدیل می

 با پذیرش حق مردم در انتخاب نوع نظام الف(  

 شناس در رأس نظامقرار گرفتن فقیه اسالم ب(   

 پذیرش جامعیت و پیوستگی اسالم با سیاست ج(   

 ایجاد اتحاد و انسجام بین مردم و حاکماند(   

 

 
 باشد؟ نمییک در مورد فلوئوروزیس دندانی صحیح کدام -636سئوال

 الف(  ضایعات مینای دندان در اثر افزایش مصرف فلوراید می باشد 

 ب(  ضایعات عاج دندان در اثر افزایش مصرف فلوراید می باشد  

 ج(  در ابتدا به صورت لکه های سفید روی مینای دندان شروع می شود  

 شود خمیر دندان حاوی فلوراید در زیر یک سال باعث فلوئوروزیس ضعیف مید(   

 
 

 سئوال( 01)سالمت دهان و جامعه 

 یک از موارد زیر تعریف مطالعات کارازمایی بالینی می باشد؟کدام -632سئوال

 جمع بندی خالصه تحقیقات قبلیالف(  

 بررسی وضعیت یک بیماری در مقطع زمانی خاصب(   

 ارزیابی اثرات درمانی یک مداخلهج(   

 بررسی دقیق یک مورد کمیابد(   

 

درحال  حاضر برای دندانپزشکانی که در کودکی یک سری کامل واکسیناسیون هپاتیت  -639سئوال

B  ای می شود؟واکسن چه توصیهانجام داده اند، جهت دوز یادآور این 

 دوز یادآور الزم نیستالف(  

 تلقیح یک دوز یاداورب(   

 انجام یکسری کامل واکسیناسیون مجددج(   

 اندازه تیتر آنتی بادیتصمیم براساس د(   
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معاینات دهان و دندان زنان باردار به منظور تشخیص زودرس پوسیدگی دندان جزء کدام  -634سئوال

 یک از سطوح پیشگیری محسوب می شود؟

 مقدماتیالف(  

 اولب(   

 دومج(   

 سومد(   

 

می کند. با مراجعه و ای در پستان خود احساس ی با انجام خودآزمایی پستان تودهخانم -635سئوال

انجام تست ماموگرافی مشخص می شود که این خانم به سرطان پستان مبتال است. کدام واژه مربوط 

 به بیماری در مورد ایشان صحیح است؟

 Diseaseالف(  

 Illnessب(   

 Dysfunctionج(   

 Ill healthد(   

 

مت آورده و اههار می دارد کودکش ی خود را به مرکزجامع سالماهه 4مادری شیرخوار  -631سئوال

بی قراری می کند و انگشتانش را می مکد . مادر نگران کافی بودن شیر برای کودکش است. بر اساس 

 کدام شاخص می توان در مورد کفایت شیر مادر اههار نظر کرد ؟  

 تقاضای مکرر کودک برای شیرخوردنالف(  

 بی قراری و کم خوابی کودکب(   

 انگشتان و اظهار نظر مادر مکیدنج(   

 میزان افزایش وزن شیرخوارد(   

 

 بجز:دندانپزشکان وکمک دندانپزشکان در معرض ابتال به انواع هپاتیت های ویروسی می باشند،  -637سئوال

 HBVالف(  

 HCVب(   

 HDVج(   

 HEVد(   
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 :بجزهای زیر از خصوصیات سومین گذر اپیدمیولوژیک هستند، تمام گزینه -638سئوال

 های مزمنالف( افزایش مرگ ناشی از بیماری 

 ب( کاهش مرگ مادران و کودکان  

 ج( کاهش جمعیت  

 د( پیر شدن جمعیت  

 

مثبت  HBsAg، مشخص شود نوزاد از مادر Bاگر پس از تولد و تزریق واکسن هپاتیت  -633سئوال

چه مدت بعد از تولد  Bمتولد شده است، حداکثر زمان دریافت ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت 

 است؟

 ساعت 24الف(  

 ساعت 48ب(   

 ج( سه روز  

 د( یک هفته  

 

پیشگیری که موضوع آن جلوگیری از پیدایش و برقراری عوامل خطرزای بیماری است،  -211سئوال

 شود؟محسوب میکدام سطح پیشگیری 

 الف( نخستین 

 ب( اول  

 ج( دوم  

 د( سوم  

 

 

 
 

«موفق باشید»  

 

 

 

 

 

 

 

 


