
یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

دادعت ۲۶)  ) یژولویزیف

دور۱) یم  راظتنا  .دوش  یم  باصعا  رد  یمیدس  یاه  لاناک  ندش  هتسب  ثعاب  یعضوم  هدننک  سح  یب  هدش  دیلوت  هزات  یوراد  کی 
؟ دنک زورب  ءاشغ  لیسناتپ  یور  رب  ریز  تارثا  زا  کیمادک 

( میدسفلا نوی  یلداعت  لیسناتپ  شهاک 
قلطمب) یریذپان  کیرحت  هرود  ندش  هاتوک 
ءاشغج) یریذپ  کیرحت  شهاک 
میدسد) نوی  یلداعت  لیسناتپ  شیازفا 

؟۲) تسا کیتومسارپیه   NaCl لوم یلیم  کی  هب  تبسن  ریز  یاه  لولحم  زا  کیمادک  اه ، کمن  لماک  کیکفت  ضرف  اب 

؟۳) دهد یم  خر  نیلودوملاک  هب  میسلک  لاصتا  زا  دعب  ریز  عیاقو  زا  کیمادک  شراوگ ، هلول  فاص  هلضع  ضابقنا  دنور  رد 
( یدناگیلفلا راد  هچیرد  یمیسلک  یاه  لاناک  ندش  زاب 
نیزویمب) کبس  هریجنز  زانیک  تیلاعف  شیازفا 
میسلکج) زا  یشان  میسلک  شیاهر 
یملوکراسد) یاشغ  نویسازیرالپد 

؟۴) داد رارق  ناوت  یم  ار  هنیزگ  مادک  یزیلهد  راشف  یاج  هب  یقفا  روحم  رد  یبلق ، لمع  ینحنم  رد 

؟۵) دبای یم  شیازفا  کیتاپمساراپ  یبصع  متسیس  تیلاعف  رد  دیدش  شیازفا  اب  مارگویداکورتکلا ، رد  ینامز  لصاوف  زا  کیمادک 

؟۶) دهد یم  شیازفا  ار  مدا  عوقو  لامتحا  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک 
( یافلا هچنایرش  ضابقنا 
ینالضعب) تیلاعف 
امسالپج) نیئتورپ  تظلغ  شیازفا 
یدیرود) راشف  شیازفا 

؟۷) دوش یم  هیلک  رد  میدس  بذجزاب  شیازفا  بجوم  هدش و  حشرت  یزیرنوخ  لابند  هب  هنیزگ  مادک 
( یزیلهدفلا میدس  هدننک  عفد  دیتپپ 
نیسناتویژنآ Iب)
نورتسودلآج)
ADH)د)  ) یراردا دض  نومروه 

( mM KCl 1ب)mM glucose 1.5فلا
mM CaCl2 1د)mM glucose 1ج)

( یبلقفلا هد  نطبب)نورب  یضابقنا  تردق 
یلوتسایدج) نایاپ  یاد)مجح  هبرض  مجح 

( RR intervalب)PR intervalفلا
QRS durationد)QT intervalج)
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؟۸) دراد رارق  یوقلح  یلوط و  فاص  ینالضع  هیال  نیب  یبصع  هکبش  مادک 

.دوش۹) یم  حشرت ...........  بجوم  هتشاذگ و  رثا  یسارکناپ  یاه ..........  لولس  یور  نیترکس  نومروه 
( یشراوگفلا یاه  میزنآ  ینیسآ - 
تانبرکیبب) یاه  نوی  ینیسآ - 
یشراوگج) یاه  میزنآ  یراجم - 
تانبرکیبد) یاه  نوی  یراجم - 

؟۱۰) دوش یم  داجیا  یویر  مدا  تلاح  مادک  رد 
( لارتیمفلا هچیرد  یگنت 
پچب) زیلهد  راشف  شهاک 
تسارج) زیلهد  راشف  شهاک 
تسارد) زیلهد  راشف  شیازفا 

؟۱۱) تسا حیحص  هلمج  مادک 
( .ددرگفلا یم  ییاوه  یراجم  تمواقم  شهاک  هب  رجنم  ییاوه   یراجم  رد  یکیژرنردآ  یاه  هدنریگ  تیلاعف  
.دوشب) یم  ماجنا  هدش  لیهست  راشتنا  قیرط  زا  اه  گریوم  لخاد  هب  یسفنت  دس  زا  نژیسکا  لمح 
.دوشج) هدیشک  کچوک  یاه  لوئولآ  تمس  هب  گرزب  یاه  لوئولآ  زا  اوه  هک  دوش  یم  ثعاب  تناتکافروس 
.مینکد) یریگ  هزادنا  رتموریپسا  قیرط  زا  ار  ( TLC  ) هیر لک  مجح  ًامیقتسم  میناوت  یم  ام 

؟۱۲) تسا یمازلا  ریز  طیارش  زا  کیمادک  اه ، هیلک  طسوت  ظیلغ  راردا  تخاس  یارب 
( یلورمولگفلا نویسارتلیف  نازیم  شهاک 
نورتسودلآب) یفاک  ریداقم  دوجو 
یالاب ADHج) ریداقم  روضح 
دراومد) همه 

؟۱۳) دوش یم  نویسارتلیف  فقوت  ثعاب  راشف  مادک  نتفر  الاب  یراردا  ، یراجم  دادسنا  هب  التبم  درف  رد 
( نموبفلا لوسپک  یدولک  یزمسا 
نموبب) لوسپک  کیتاتسوردیه 
یلورمولگج) یگریوم  یدولک  یزمسا 
یلورمولگ د) یگریوم  کیتاتسوردیه 

.دوش۱۴) یم  میزنآ ...........  بجوم ...........  دوش و  یم  کیرحت  هلیسو ......  هب  ( Transducin  ) نیسویدسنارت
( زارتسافلا یدوفسف  راهم -  نیسپدور - 
زالکیسب) لیلیندآ  راهم -   - II نیسپودوراتم
زارتساج) یدوفسف  کیرحت -   - II نیسپودراتم
زالکیسد) لیلیندآ  کیرحت -   - cGMP

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( خابروئآفلا یبصع  رنسیمب)هکبش  یبصع  هکبش 
رالوگناج) یرت  یبصع  رمیالد)هکبش  یبصع  هکبش 
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زاین۱۵) دروم  یدـعب  راکفا  یارب  هک  یتروص  رد  ینآ  روط  هب  اهنآ  یناوخارف  تاعالطا و  هدرخ  یدایز  دادـعت  نامزمه  ندرک  لاـبند  ییاـناوت 
؟ دوش یم  هدیمان  هچ  دنشاب ،

؟۱۶) دهد یم  شهاک  ار  ینورون  یریذپ  کیرحت  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک 

؟۱۷) تسا حیحص  نیلوسنا  دروم  رد  ریز  تارثا  زا  کیمادک 
( امسالپفلا هنیمآ  دیسا  تظلغ  شیازفا 
زنژوئنوکولگب) کیرحت 
لولسج) هب  میساتپ  دورو  شیازفا 
زکولگد) هب  نژوکیلگ  لیدبت 

؟۱۸) تسا دیئوریت  یراک  مک  مئالع  ریز  تارثا  زا  کیمادک 

؟۱۹) دوش یم  مادک  هب  رجنم  دشاب ، یم  حاقل  یارب  ییاهن  دنیآرف  هک  اهدیئوزوتامرپسا  ندرک  ادیپ  تیفرظ 
( اهدیتامرپسافلا زیامت  ندش و  زارد 
اهب) میزنآ  اه و  نومروه  یواح  یذغم  عیام  حشرت 
میسلکج) هب  مرپسا  یاشغ  یریذپذوفن  شیازفا 
نژونیربیفد) اه و  نیدنالگاتسورپ  زا  یمیظع  ریداقم  ندش  اهر 

؟۲۰) تسیچ نآ  رثا  .دوش  یم زارتسا  نیلوک  لیتسا  ندش  لاعفریغ  بجوم  ییوراد 
( یسپانیسفلا شیپ  لولس  زا  نیلوک  لیتسا  شیاهر  راهم 
ینالضعب) ضابقنا  کیرحت  رد  نیلوک  لیتسا  ییاناوت  شیازفا 
نآج) ینیئتورپ  هدنریگ  هب  نیلوک  لیتسا  لاصتا  راهم 
نیلوکد) لیتسا  یواح  یاه  لوکیزو هیلخت  شیازفا 

؟۲۱) تسا رت  ینالوط تمسق  مادک  ینامز  هرود  الومعم  یعیبط  بلق  راون  کی  رد 

؟۲۲) دراد ار  یلصا  شقن  ینایرش  نوخراشف  تدم  هاتوک  میظنت  رد  ریز  یاه  هدنریگ  زا  کی  مادک 
( یدیتوراکفلا یتروئآ و  راشف  یاه  هدنریگ
یزیلهدب) راشف  یاه  هدنریگ
یدیتوراکج) یتروئآ و  ییایمیش  یاه  هدنریگ
یزکرمد) ییایمیش  یاه  هدنریگ

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( ینیبانیبفلا تدمزارد  یراکب)هظفاح  هظفاح 
اهج) تراهم  هظفاحد)هظفاح  ندش  ساسح 

( نیلیفوئتب)اباگفلا
تاماتولگد)نیئفاکج)

( یسنجب)لاهسافلا لیم  شهاک 
الابج) کیلوتسیس  ینالضعد)راشف  شزرل 

( هعطق PQب)سکلپمک QRSفلا
جوم Pد)جوم T ج)
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رغت۲۳)  ADH ییامسالپ تارغت  هب  خساپ  رد  نآ  لخاد  عیام  هتیرالومـسا  هک  تسا  لوبوت  لوط  رد  شخب  نیلوا  ریز  تاعطق  زا  کیمادک 
؟ دنک یم

؟۲۴) دنک یم دایز  ار  سارکناپ  یمیزنآ  حشرت  ریز  کرحم  تفج  مادک 
( نیلوکفلا لیتسا  نیرتساگ و 
نینیکوتسیسب) هلوک  نیترکس و 
نینیکوتسیسج) هلوک  نیلوک و  لیتسا 
نیرتساگد) نیلتوم و 

؟۲۵) تسا ریز  تارابع  زا  کیمادک  زکولگ  میظنت  یارب  دبک  رد  نیلوسنا  رثا  مسیناکم 
( زانیکوکولگفلا میزنآ  تیلاعف  شیازفا 
یدبکب) زالیروفسف  میزنآ  ندرک  لاعف 
زاتافسفزوکولگج) تیلاعف آ  شیازفا 
زاتتنسد) نژوکیلگ  میزنآ  تیلاعف  شهاک 

؟۲۶) تسا تسرد  هچخم  دروم  رد  ریز  ترابع  مادک 
( درادفلا طابترا  هچخم  شخب  نیرت  یمیدق اب  هچخم  ( dentate  ) راد هنادند هتسه 
دوشب) یم متخ  هچخم  یبناج  شخب  هب  اه  مادنا یسح  تاعالطا 
درادج) شقن  یدارا  تاکرح  یزیر  حرط  رد  زغم  رشق  کمک  اب  هچخم  سیمرو  شخب 
درادد) شقن  اه  مادنا تاکرح  لرتنک  رد  هچخم  ( interposed  ) یا هطساو هتسه 

دادعت ۱۵)  ) یسانش بیسآ 

تفاب۲۷) هب  ار  دوخ  یاج  یسفنت  ششوپ  راگیـس ، فرـصم  لاس  هقباس 20  اب  یدرف  رد  یسفنت  یراجم  هنومن  یـسانش  تفاب  یـسررب  رد 
؟ تسا حیحص  نویساتپادآ  عون  نیا  یریگ  لکش  رد  هنیزگ  مادک  .تسا  هداد  قبطم  یشرفگنس 

( Phenotypic change of mature epithelial cellsفلا
Reprogramming of stem cells to another pathwayب)
Forming of new pathway affer primary differentiationج)
Transdifferentiation of differentiated cellsد)

؟۲۸) دشاب یم  رت  لمتحم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  اب  تیمومسم  رد  هیر  تسوپ و  ناطرس  داجیا  رطخ  شیازفا 

؟۲۹) دشاب یم   PGI 2 یزاسدازآ شهاک  یتکالپ و  عمجت  شیازفا  اب  طبترم  ریز  تلاح  مادک  رد  یباستکا  یریذپداقعنا  تیعضو  شیازفا 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( هلنهفلا پول  هدنور  نیئاپ  لاکیتروکب)کزان  هدننک  عمج یارجم 
لامیزگورپج) لاتسیدد)لوبوت  لوبوت  ییاهتنا  شخب 

( مویمداکب)هویجفلا
کینسرآد)برسج)

( Advanced ageب)Homocystinuriaفلا
Increase in Protein Cد)Oral contraceptiveج)
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؟۳۰) دوش یم  (  CGD  ) نمزم زوتامولونارگ  یرامیب  داجیا  ثعاب  ریز  یاه  مزیناکم  زا  کیمادک  رد  صقن 

؟۳۱) دیآ یم  باسح  هب  یلصا  نیکوتیس  ناونع  هب  داح  باهتلا  رد  ریز  یاه  نیکوتیس  زا  کیمادک 

؟۳۲) تسا تنوفع  مادک  هب  التبا  هنیمز   (C5-C9) کیسالک ریسم  رد  ناملپمک  ینایاپ  تاعطق  دوبمک 

؟۳۳) دوش یم  ناطرس  داجیا  هنیمز  رمیاد ، نیدیمیریپ  قیرط  زا  لماع  مادک 

زا۳۴) پیت  مادک  یویلک  یریگرد  مزیناکم  .دوش  یم  تیرفنولورمولگ  راچد  کیمتسیس ، سوتامتیرا  سوپول  یرامیب  هب  التبم  هلاس  رتخد 23 
؟ دشاب یم  تیساسح  شیازفا  یاهشنکاو 

؟۳۵) تسا دیدش  عیرس و  هنرگناگ  زورکن  تروصب  تنوفع  مادک  یتفاب  یولبات 

؟۳۶) دوش یم  هتخاس  لولس  مادک  طسوت  ( ADPase  ) زاتافسف ید  نیزوندآ  میزنآ 

هچ۳۷) صیخـشت   .دوش  یم  هدید  طاخم  ریز  رد  هدعملازول  زیر  نورب  ددغ  زین  سناهرگنال و  ریازج  یایاقب  هدعم  تفاب  ینیبزیر  یـسررب  رد 
؟ دشاب یم 

؟۳۸) تسا ریز  لماوع  زا  کیمادک  هب  طوبرم  داح  باهتلا  رد  نوخ  نایرج  زاتسا  متیرا و  تلع 
( Vasoconstriction induced by serotoninفلا
Vasodilatation induced by histamineب)
Reaction to tromboxan A2 in vascular bedج)
Vascular reaction to endothelinد)

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یبورکیمفلا یهد TLRب)یگدنشک  لانگیس  ریسم 
یتیسوکلج) یگدنبسچ  موزوزیلوگافد)دوبمک  دیلوت 

( IL-12ب)TNFفلا
INF-γد)IL-17ج)

( ییالطفلا ایرسینب)کوکولیفاتسا 
کوکومونپد)الیسبلکج)

( نیمآفلا شفنباروامب)لیتفناتب  هعشا 
تیتاپه Cد)یرولیپرتکابوکیلهج) سوریو 

( Iب)IIIفلا
IVد)IIج)

( هینومونپفلا سناژنرفرپب)الیسبلک  مویدیرتسلک 
ازنولفنآج) مودیلاپد)سولیفومه  امنوپرت 

( تیسونمب)تکالپفلا
تیسوفنل Bد)لایلتودنآج)

( یتفابب)موتسیروکفلا یزالپاتم 
هدعملازولروموتد)موتراماهج) زاتساتم 
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؟۳۹) دراد مان  هچ  یتفاب  بیسآ  یاه  نوناک  رد  مرن  یاه  تفاب رد  یجیردت  تروصب  ناوختسا  لیکشت 

؟۴۰) دوش یم  هدیمان  هچ  یعضوم  یاه  تفاب بیرخت  ذوفن و  شرتسگ ، هدنورشیپ ، نویسارتلیفنا  تروص  هب  رسناک  دشر 

؟۴۱) ددرگ یم  دیفس  سوتکرافنا  بجوم  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

دادعت ۱۷)  ) ینیلاب یمیشویب 

دیرسیلگ و۴۲) یرت  شیازفا  ثعاب  هدش و  لتخم  دبک  لخاد  هب   IDL نورکیمولیش و هدنامیقاب  بذج  یکیتنژ ، صقن  لیلد  هب  رامیب  کی  رد 
تسا  ؟ راظتنا  دروم  ریز  یاه  نیئتورپوپیلوپآ  زا  کی  مادک  صقن  .تسا  هدیدرگ  نوخ  لورتسلک 

؟۴۳) زجب دنراد ، نورتکلا  پمپ  تیصاخ  اه  سکلپمک  همه  نورتکلا  لاقتنا  هریجنز  رد 

؟۴۴) دوش یم   ATP دیلوت ثعاب  هنوگچ  زانیک  تارسیلگوفسف  اهتاردیهوبرک ، مسیلوباتم  رد 

؟۴۵) دوش یم  ماجنا  دنیارف  مادک  یسیونور ، ( elongation  ) ندش لیوط  زاف  اب  نامزمه  اهتویراکوی  رد 

میزنآ۴۶) نیا  .دننامب  یقاب  هدش  هتخاس  هزات   DNA رد اهرمیارپ  هدش  ببس  تویراکورپ  لولس  کی  رد  زارمیلپ   DNA یاه میزنآ  زا  یکی  راهم 
؟ تسا مادک 

؟۴۷) دوش یم  نیبولگومه  زا  نژیسکا  رتشیب  ندش  دازآ  بجوم  بیترت  هب  تارسیلگوفسف  سیب  رد pH و 2 و 3 - رغت  مادک 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Metaplasiaب)Choriostomaفلا
Hamartomaد)Ectopiaج)

( Low grade tumorب)Local invasionفلا
High grade tumorد)Metastasisج)

( Venous occlusion in ovaryب)Arterial occlusion in solid tumorفلا
In loose tissue such as lungد)In tissues with dual circulationج)

( ApoEب)ApoA-Iفلا
ApoB-100د)ApoC-IIج)

( IIIب)IIفلا
IVد)Iج)

( ویتادیسکافلا ویتادیسکاب)نویسالیسکوبرکد  نویسالیرفسف 
ارتسبوسج) حطس  رد  زیلورفسفد)نویسالیرفسف 

( capping '5ب)translationفلا
mRNA splicingد)capping '3ج)

( αب)فلا

Iج)
IIد)

( شیازفافلا شهاکب)شیازفا -  شهاک - 
شیازفا ج) شهاکد)شهاک -  شیازفا - 
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؟۴۸) تسا رتشیب  نیبولگویم  لوکلم  ( Core  ) نورد رد  ریز  هنیمآ  یاهدیسا  زا  کیمادک  نتفرگ  رارق  لامتحا 

هدنهد۴۹) ناشن  مئالع  نیا  .تسا  الاب  وا  نوخ  کیروا  دیـسا  نازیم  درب و  یم  جنر  دوخ  هب  ینز  بیـسآ  ینهذ و  یگدنام  بقع  زا  یکدوک 
؟ تسا هدش  یرامیب  نیا  هب  رجنم  ریز  یاه  میزنآ  زا  کیمادک  یثرا  دوبمک  .تسا  ( Lesch Nyhan  ) ناهین شل  مردنس 

( زارفسنارتفلا لیزوبیروفسف  نیناوگ  نیتنازوپیه -
زارفسنارتودیمآب) نیماتولگ  - XMP
زارفسنارتودیمآج)  PRPP نیماتولگ -
زارفسنارتد) لیزوبیروفسف  نیندآ 

.دوش۵۰) یم  زغم  هب  بیـسآ  بجوم  عوضوم  نیا  هدـشن و  ماجنا  کاینومآ  ییادز  مس  یدـبک ، زوریـس  هب  ـالتبم  هلاـس  رامیب 66  کـی  رد 
؟ دنک لیدبت  یمس  ریغ  مرف  هب  ار  نآ  هداد و  شنکاو  کاینومآ  اب  دناوت  یم  ریز  هنیمآ  یاهدیسا  زا  کیمادک 

؟۵۱) دنک یم  داجیا  ار  نژوکیلگ  هریخذ  یرامیب  مادک  ینالضع  زالیرفسف  دوبمک 

همه۵۲) حشرت  .تسا  هدـش  نیـشیپ  زیفوپیه  سومالاتوپیه و  طابترا  عطق  ببـس  زیفوپیه ، هقاس  ترواجم  رد  روموت  دوجو  رامیب  کی  رد 
؟ زجب ددرگ ، یم  لتخم  رامیب  نیا  رد  ریز  یاه  نومروه 

شیازفا۵۳) نومروه  نیا  ریثأت  تحت  ریز  دراوم  زا  کیمادک  .تسا  هدش  لولس  رد   C زاپیلوفسف میزنآ  تیلاعف  شیازفا  ببس  نومروه  کی 
؟ دبای یم 

( یمسالپوتیسفلا لخاد  میسلک  حطس 
نومروهب) هدنریگ  رد  نیزوریت  نویسالیرفسف 
زالکیسج) لیلیناوگ  تیلاعف 
زانیک Aد) نیئتورپ  تیلاعف 

؟۵۴) دراد دوجو  کیلایس  دیسا  ریز  تابیکرت  زا  کی  مادک  راتخاس  رد 

؟۵۵) دوش یم  هریخذ  ندب  رد  نیماتیو  مادک 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نینیژرآب)نیلاوفلا
تاتراپسآد)نیزیلج)

( تاماتولگب)تاتراپسآفلا
نیئتسیسد)نیرسج)

( هکریژفلا یروکب)نوف 
لدرآج) پمپد)کم 

( ACTHب)لویدارتسافلا
نیسوتج) T4د)یسکوا 

( نیتسلب)دیزویلگناگفلا
نیلافسد)دیزوربرسوتکالاگج)

( B1ب)B12فلا

B2د)B6ج)
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؟۵۶) تسا مادک  سرقن  یرامیب  نامرد  رد  لونیروپولآ  یوراد  مسیناکم 
( زادیسکافلا نیتنازگ  میزنآ  راهم 
HGPRT)ب)  ) زارفسنارت لیزوبیر  وفسف  نیناوگ  نیتنازگ -  وپیه  میزنآ  یزاس  لاعف 
زادیسکاج) تاروا  میزنآ  یزاس  لاعف 
زارفسنارتد) لیزوبیروفسف  میزنآ  راهم 

؟۵۷) تسا زنژوئنوکولگ  ریسم  میظنت  رد  یدیلک  میزنآ  ریز  یاه  میزنآ  زا  کیمادک 
( زانیکفلا یسکوبرک  تاوریپ  لوناوفسف 
زالودلآب)
زانژوردیهدج) تافسف  - 3 دیئدلآرسیلگ – 
زارموزیاد) تافسف  زویرت 

؟۵۸) تسا زالیسکوبرک  آوک  لیتسا  هدننک  لاعف  نومروه  بیکرت و  کیمادک 

دادعت ۶)  ) یکشزپ کیزیف 

.شیامن۵۹) یارب  لانگیس  شزادرپ  و  توصارف .............. ، جاوما  دیلوت  تسا : یمازلا  دروم  هس  صیخشت ، توصارف  شور  رد 

؟۶۰) دنک یم بارخ  ار   X ریوصت تسارتنک  ریز  لماوع  زا  کیمادک 
( MA)فلا  ) عشعشت تدش  شیازفا 
هعشا X  (Is)ب) رتکسا 
sec)ج)  ) عشعشت نامز  شیازفا 
یصیخشتد) یژرنا  درب  رد  ( Kv  ) عشعشت یژرنا  شهاک 

.تسا۶۱)  B هدام  .......... A هدام ( λ  ) یشاپورف تباث  دشاب ،  B ویتکاویدار هدام  ربارب  ود   A ویتکاویدار هدام  رمع  همین  رگا 

.تسا۶۲) رگید  راهنلا  فصن  رد  نیبرود  راهنلا و  فصن  کی  رد  نیب  کیدزن  رد ،............. 
( نیبفلا کیدزن بکرم  مسیتامگیتسآ 
نیبب) کیدزن هداس  مسیتامگیتسآ 
طلتخمج) مسیتامگیتسآ 
نیبرودد) بکرم  مسیتامگیتسآ 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نیلوسنافلا لوزیتروکب)تارتیس و  تارتیس و 
نگاکولگج) نیلانردآد)تانولام و  و    COA لینولام

( یتشگزابفلا یاهوکا  وکاب)تفایرد  کیرتکلا  ومرت  رثا 
وکاج) کیرتکلا  وتوف  لانگیسد)رثا  روبع 

( فصنب)یواسمفلا
رباربج) رباربد)0.693/2  ود 
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سکیا۶۳) هعـشا  دـلوم  پمال  یجورخ  ( beam  ) هکیراـب ذوفن  تردـق  / یگدـش تخـس  نازیم  شیازفا  بجوم  ریز  دراوم  زا  کـی  مادـک 
؟ دوش یم  یصیخشت 

( یهدوترپفلا نامز  شیازفا 
Filtration)ب)  ) رتلیف تماخض  شیازفا 
mA)ج)  ) نامالیف نایرج  تدش  شیازفا 
kVp)د)  ) پمال رس  ود  ژاتلو  شهاک 

؟۶۴) دوش یم هدافتسا  ریز  یاهوترپ  زا  کی  مادک  زا   SPECT هاگتسد اب  یا  هتسه یکشزپ  یرادربریوصت  شور  رد  

دادعت ۶)  ) ینیلاب یسانشناور 

سپ۶۵) دـنک  یمن  لوبق  هدنـشورف  یلو  دـهدب  سپ  ار  الاک  دـهاوخ  یم  وا  .تسا  بویعم  دوش  یم  هجوتم  دـعب  درخ و  یم  یئالاک  یدرف 
سپ هب  رـضاح  هدنـشورف  ات  مهدب " سپ  مهاوخ  یم  تسا و  بویعم  الاک  نیا   " دنک یم  رارکت  ردـقنآ  مکحم  روطب  خـساپ  رد  درف  .دریگب 

؟ تسا یراتفر  عون  هچ  زا  یا  هنومن  نیا  .دوش  الاک  نتفرگ 

؟۶۶) دننک هبلغ  دوخ  یگتخا  بارطضا  رب  دننک  یم  یعس  یهار  هچ  زا  اهرسپ  یپیدوا  هرود  رد  دیورف ، یلیلحت  ناور  هیرظن  رد 
( ردپفلا اب  یزاسدننامه 
لبقب) یدشر  هلحرم  هب  تشگزاب 
لاطباج) یعافد  مسیناکم  زا  هدافتسا 
ردامد) اب  یزاس  دننامه 

یناور۶۷) یاه  لالتخا  یخرب  نبت  رد  هناهاگآ  ینهذ  یاهدنیآرف  رب  ناهنپ ، تاضراعت  اه و  ناجیه  اه ، هزیگنا  رب  هیکت  یاجب  درکیور  مادک 
؟ دنک یم  دیکات 

؟۶۸) درب یم  جنر  یلکشم  هچ  زا  تسا  هدش  هریخ  وا  هب  یسک  هک  دنک  یم  روصت  دنیب و  یم  هنیآ  رد  ار  دوخ  ریوصت  هک  یدرف 

؟۶۹) دشاب اهدادیور  ندوب  از  شنت  ثعاب  دناوت  یم  ییاه  یگژیو هچ 
( یریذپفلا ینیب شیپ اه ، تیعقوم طیارش و  ندوب  رطخ  رپ  درف ، یاه  تیدودحم
درفب) ی  هرادنپ دوخ  یریذپ  بیسآ  اه ، ضراعت لح  ندوب ، یندشن  راهم 
ینوردج) یاه  ضراعت ندوب ، یشناکت  سرتسا ، یناوخارف  نازیم 
درفد) ی  هرادنپ دوخ  اه و  ییاناوت تیاهن  یناوخارف  نازیم  یریذپ ، ینیب شیپ ندوب ، یندشن  راهم 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یفنمب)اماگفلا یاتب 
نورتوند)افلآج)

( هنایوجفلا یرابجاب)هطلس  یساوسو - 
هنادنمد)هنارگشاخرپج) تارج 

( یئارگراتفرب)یتخانشفلا
یئارگج) یتخانشد)ناسنا  تسیز 

( یافلا هرهچ  یشیرپ  یکارداب)کاردا  یاطخ 
بیسآج) دنزگ و  یئانیبد)نایذه  لکشم 
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؟۷۰) تسا هژاو  مادک  فیصوت  دارفا  نیا  روضح  رد  رتشیب  تینما  ساسحا  ندنام و  صاخ  دارفا  کیدزن  هب  کدوک  لیامت 

دادعت ۸)  ) یسانش لگنا 

یلگنا۷۱) ژافوتامه  مرف  یو  عوفدـم  هنومن  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  کشزپ  هب  یرتناسید  داح و  تیلوک  یـشراوگ ، مئالع  هب  التبم  یرامیب 
؟ دوش یم  هیصوت  وراد  مادک  زیوجت  یصاصتخا  نامرد  تهج  .تسا  هدش  هدید 

؟۷۲) تسا رت  عیاش  ینیلاب  تمالع  مادک  یعیبط ، ینمیا  متسیس  یاراد  دارفا  رد  یباستکا  زومسالپوسکوت  رد 

؟۷۳) تسا دازآ  کژات  دقاف  جسن  نوخ و  نارادکژات  لکش  مادک 

؟۷۴) دراد دوجو  ریز  لگنا  مادک  هب  یگدولآ  لامتحا  .تسا  هدش  هدهاشم  رامیب  کی  عوفدم  هنومن  رد  مرفیتیدبار  ورال 

؟۷۵) دوش یم  هدهاشم  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  رد  هناثم  مویلت  یپا  یزالپرپیه  تیتسیس و 

؟۷۶) دور یم  راک  هب  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  نامرد  یارب   " PAIR: Percutaneous Aspiration Injection Reaspiration  " شور

؟۷۷) ددرگ یم حیقلت  ناسنا  ندب  هب  مویدومسالپ  یاه  لگنا زا  لکش  مادک  هدام ؛ لفونآ  هشپ  طسوت  ایرالام  یاه  لگنا  یعیبط  لاقتنا  رد 

؟۷۸) تسا رت  کانرطخ یباستکا ، ینمیا  متسیس  صقن  مردنس  هب  نایالتبم  رد  یمرک  لگنا  مادک  زا  یشان  تنوفع 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یگتسبلدب)یزاسوگلافلا
یزومآج) یگتسباود)شقن 

( Metronidazoleب)Niclosamideفلا
Mebendazoleد)Thiabendazoleج)

( کیپیتآفلا تیندافنلب)ینومونپ 
رالوپاپج) - ولوکام تیدراکویمد)تاروثب 

( Promastigoteب)Trypomastigoteفلا
Amastigoteد)Epimastigoteج)

( سیناکفلا سیلاروکرتساب)اراکوسکوت  سدیئولیژنورتسا 
سوزولونارگج) اکیتاپهد)سوکوکونیکا  الویساف 

( سیزاینتب)سیزایفورتهفلا
سیزایروکیرتد)سیزایموزوتسیشج)

( سیزوکرسب)سیزایراکسآفلا یتسیس 
سیزودیتادیهد)سیزایپلونمیهج)

( تیسوتماگب)تسیسووافلا
تیئوزورمد)تیئوزوروپساج)

( سدیئوکیربمولفلا سیلاروکرتساب)سیراکسآ  سدیئولیژنورتسا 
سیلاندوئدج) ارویکیرتد)اموتسولیکنا  سیرویکیرت 
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دادعت ۲)  ) یسانش چراق 

؟۷۹) تسا لوادتم  ندب  راد  نیچ  یحاون  تنوفع  ریز  یرامیب  مادک  رد 

.دشاب۸۰) یم  زا ........  یلکش  کفرب 

دادعت ۲)  ) یسانش هرشح 

؟۸۱) تسا مادک  بیترت  هب  اکیز  اینوگ و  نکیچ  درز ـ  بت  گناد ـ  بت  یاه  یرامیب  لقان  لماع و 

؟۸۲) تسا مادک  بیترت  هب  ناریا  رد  ایرالام  یرامیب  لماع  لقان و 
( Plasmodium vivax - Anopheles stephensiفلا
Plasmodium ovale - Anopheles arabiensisب)
Plasmodium falciparum - Anopheles gambiaeج)
Plasmodium Kanowlesi - Anopheles dirusد)

دادعت ۹)  ) یسانش یرتکاب 

یتم۸۳) هب  مواقم  سوئرآ  سوکوکولیفاتـسا  طسوت  هدـش  داجیا  نوخ  نایرج  تنوفع  ناـمرد  یارب  ریز  یاـه  کـیتویب  یتنآ  زا  کیمادـک 
؟ تسا بسانم  نیلیس 

شنکاو۸۴) تیـسوفنل و  زوتیم  کـیرحت  ، IL-1 شیازفا یدراک ، یکات  یمـس ، یتپـس  راـچد  یفنم  مرگ  لیـساب  اـب  تنوفع  رثا  رد  یراـمیب 
؟ دشاب یم  ریز  راتخاس  مادک  قوف  میالع  داجیا  لماع  .دیدرگ  نمزترآوش 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( سیزوکیامروکومب)سیزوکیرتوروپسافلا
سیزایدیدناکد)اموتسیامج)

( سیزایدیدناکب)اموتسیامفلا
سیزولیژرپسآ د)سیزوکوکوتپیرکج)

( سکلوکفلا سدئآب)مویدومسالپ ـ  سوریو ـ 
یکاخج) هشپ  لفونآد)یرتکاب ـ  تنمله ـ 

(  Teicoplaninب)Clarithromycinفلا
Gentamicinد)Cefotaximeج)

( lipoproteinب)Capsuleفلا
Lipopolysaccharideد)Flagellaج)
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.دهد۸۵) یم  ناشن  ار  جیاتن  تسرد  ریسفت  هنیزگ  مادک  تسا ، هدش  هداد  ناشن  لکش  رد  مارگویب  یتنآ  تست  جیاتن 

 
( یاه A و Eفلا کیتویب  یتنآ  هب  هلوزیا  تیساسح 
یاه C و Bب) کیتویب  یتنآ  هب  هلوزیا  تیساسح 
یاه B و Dج) کیتویب  یتنآ  هب  هلوزیا  تمواقم 
یاه E و Dد) کیتویب  یتنآ  هب  هلوزیا  تمواقم 

مادک۸۶) اب  تنوفع  هدنهد  ناشن  دناوت  یم  اه  تیسوگاف  رد  یفنم  مرگ  یاه  یسکوک  هدهاشم  نژاو ، تاحشرت  یپکـسورکیم  شیامزآ  رد 
؟ دشاب اه  یرتکاب 

؟۸۷) ددرگ یم  اه  مسیناگراورکیم  رد  نیئتورپ  زتنس  راهم  ثعاب  ریز  یبورکیم  دض  یاه  هورگ  زا  کی  مادک 

(۸۸، دعب زور  .دیدرگ 10  یرتسب  ناتسرامیب  رد  یگتخوس  بیسآ  زا  سپ  رامیب  .دش  یمخز  لاعتشا  لباق  داوم  اب  یزاب  زا  سپ  هلاس  درم 23 
ریز یاهوراد  زا  کیمادک  .دیدرگ  ادج  ( ESBL  ) فیطلا عیسو  زاماتکالاتب  میزنآ  هدننک  دیلوت  هینومونپ  الیسبلک  اه ، مخز  باوس  تشک  زا 

؟ دوش داهنشیپ  دناوت  یم  نامرد  تهج 

؟۸۹) دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  لیسیفید  مویدیرتسلک  زا  یشان  تنوفع  نامرد  یارب  کیتویب  یتنآ  مادک 

؟۹۰) دوش یم  داجیا  یرتکاب  مادک  طسوت  اکیتپس  یتنفنیا  سیزوتامولونارگ  یرامیب 

؟۹۱) دوش یم  هدید  رتکاب  ولیپمک  مادک  رد   S یلوسپک هبش  نیئتورپ 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Gardnerellaب)Chlamydiaفلا
Trichomonasد)Neisseriaج)

( Monobactamsب)Carbapenemsفلا
Aminoglycosidesد)Quinolonesج)

( Ceftazidimeب)Cephalexinفلا
Imipenemد)Daptomycinج)

( لوزادینورتمب)نیساسکولفورپیسفلا
نیلیسد)نیسیامادنیلکج) یپمآ 

( سولیفورفآفلا هیرتفیدب)سولیفومه  مویرتکاب  هنیروک 
زنژوتیسونومج) الیفومونپد)ایرتسیل  النویژل 

( Jejuniب)Coliفلا
Fetusد)Upsaliensisج)
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دادعت ۴)  ) یسانش سوریو 

؟۹۲) دراد توافت  هيقب  اب  لاقتنا ، هوحن  ظاحل  زا  ريز  یاه  سوريو  زا  كيمادك 
( Hepatitis C Virusفلا
سوريواموليپاپ Human Papilloma virusب)
MERS-CoV Coronavirusج)
HIV)د)  ) یباستکا ینميا  صقن  سوريو 

؟۹۳) دشاب یم   Hepatitis B Virus هیلوا تنوفع  کیژولورس  رکرام  نیلوا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

؟۹۴) دوش یم  نینج  یدازردام  صقن  ببس  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

؟۹۵) دريگ یم  ماجنا  ريز  یسوريو  یاه  تنوفع  زا  كيمادك  رد  ندش  نمزم  یگتفهن و 

دادعت ۲۸)  ) حیرشت

؟۹۶) دوش یم  ناهد  ندش  زاب  بجوم  ریز  تالضع  زا  کیمادک  ضابقنا 

(۹۷: زجب ددرگ ، یم  هدهاشم  ریز  یحاون  همه  رد  لاواکوتروپ  یاهزوموتسانآ 

(۹۸: زجب دنشاب ، یم  تسرد  عاخن  دروم  رد  ریز  تارابع  همه 
( .دنکفلا یم  روبع  عاخن  یمادق  بانط  زا  ( rubrospinal  ) یعاخن یزمرق -  فایلا 
.دوشب) یم  لیکشت  یعاخن  باصعا  یاه  هشیر  زا  بسا  مد  فایلا 
.دنوشج) یم  جراخ  هرامش  مه  هرهم  ریز  زا  یا  هنیس  باصعا   
.درادد) رارق  یکوش  هدقع  رد  یمومع  سح  یاههار  همه  نورون  نیلوا  یلولس  مسج 

(۹۹: زجب دننک  یم  روبع  اپ  چم  یاه  مولوکانیتر  تماخض  ای  قمع  زا  ریز  رصانع  مامت 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( HBcAgب)HBe-Abفلا
HBsAgد)Anti-HBcج)

( Rhinovirusب)Cytomegalovirus (CMV)فلا
Mumps virusد)Rabies virusج)

( Norovirusesب)Epstein-Barr virus (HHV-4)فلا
Influenza Virusد)Astrovirusesج)

( Masseterب)Temporalisفلا
Lateral pterygoidد)Medial pterygoidج)

( هیلکفلا یلخاد  یدعقمب)رانک  یارجم 
فانج) یمکشد)فارطا  یرم 

( یقمعفلا لائنورپ  یحطسب)بصع  لائنورپ  بصع 
یفلخج) لایبیت  یمادقد)نایرش  لایبیت  نایرش 

13



؟۱۰۰) تسا مادک  ییانیب  سکتروک  هدننک  هیذغت  یلصا  نایرش 

(۱۰۱: زجب دنتسه ، حطس  مه لانرتسا  هیواز  اب  ریز  یاه  هنیزگ ی  همه
( یافلا هدند فورضغ  نیمراهچ 
یویرب) نایرش  ندش  هخاش  ود 
تروئآج) سوق 
یا T4-T5د) هرهم نیب کسید 

(۱۰۲: زجب دنوش ، یم لصتم  لائنیرپ  مسج  هب  ریز  تالضع  همه 

(۱۰۳: زجب دننک ، یم نیمأت  ار  ریز  یاهراتخاس  همه  کیتاپمساراپ  یهد  بصع  گاو  باصعا 

؟۱۰۴) دشاب یم  بصع ، مادک  قیرط  زا  کیتوا  نویگناگ  هب  هدنوش  دراو  یا  هدقع  شیپ  فایلا 

؟۱۰۵) دشاب یم  مادک  لارتیم  هچیرد  یادص  عمس  لحم 

(۱۰۶: زجب دنوش ، یم  جلف  ریز  تالضع  مامت  نایدم ، بصع  هب  بیسآ  اب 

؟۱۰۷) تسا کیرتسامرک  سکلفر  یبصع  ریسم  ریز ، یاه  بصع زا  کیمادک 

؟۱۰۸) دنک یم  یناسر  نوخ  ًاتدمع  یماک  هزول  هب  ریز  یاهنایرش  زا  کیمادک 

؟۱۰۹) دوش یم  زاب  نیتالابوگیرت  هرفح  هب  ریز  یاهخاروس  زا  کیمادک 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یفلخفلا یمادقب)یطابترا  یزغم 
یمادقج) یفلخد)یطابترا  یزغم 

( Pubovaginalis ب)Bulbospongiosus فلا
Deep transverse perineal د)Ischiocavernosus ج)

( یلوزنب)مونوژژفلا نولوک 
هدعمد)لاحطج)

( Pterygoid canalب)Lesser Petrosalفلا
greater petroatد)Deep Perrosalج)

( لانرتسافلا هیواز  تسار  پچب)تمس  یا  هدند  نیب  یاضف  نیمود 
پچج) یا  هدند  نیب  یاضف  تسارد)نیمجنپ  یا  هدند  فورضغ  نیمراهچ 

( سوگنالفلا سیسیلوپ ب)سیراملاپ  روتکدا 

سیلایدارج) یپراک  سیسیلوپد)روسکلف  سننوپا 

( Genitofemoral ب)Femoral فلا
Ilioinguinal د)Iliohypogastricج)

( Ascending palatineب)Maxillaryفلا
Facialد)Descending palatineج)

( Lacerumب)Spinasumفلا
Ovaleد)Rotundumج)
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؟۱۱۰) دراد ترواجم  موندوئد  تمسق  نیلوا  یمادق  حطس  اب  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک 

؟۱۱۱) دشاب یمن   rotator cuff تالضع وزج  ریز  تالضع  زا  کیمادک 

؟۱۱۲) تسا ( archeo-cerebellum  ) یناتساب هچخم  اب  طابترا  رد  هتسه  مادک 

؟۱۱۳) دوش یم  دودحم   ….. هب جراخزا   femoral ring

(۱۱۴: زجب دنتسه ، یفلخ  مونیتسایدم  تایوتحم  زا  ریز  یاهراتخاس  مامت 

(۱۱۵: زجب دنوش ، یم  هدهاشم   midbrain رد ریز  یاهریسم  همه 

؟۱۱۶) دراد یرت  یلخاد  تیعقوم  نامتخاس  مادک  لاتیبوک  هرفح  رد 

؟۱۱۷) تسا مادک  همجمج  زا  یناتحت  لازورتپ  سونیس  جورخ  لحم 

؟۱۱۸) دوش یم  یهد  بصع  رالوبیدنم  بصع  طسوت  ریز  هلضع  مادک 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( دبکفلا عبرم  لاندوئدورتساگب)بل  نایرش 
تروپج) کرتشمد)دیرو  یوارفص  یارجم 

( کچوکفلا سوتانیپساارفنیاب)درگ 
گرزبد)سوتانیپساارپوسج) درگ 

( Globusب)Fastigiفلا
Emboliformisد)Dentateج)

( Femoral arteryب)Femoral nerve فلا
Lacunar ligamentد)Femoral Veinج)

( کیساروتفلا کیتاپمسب)یارجم  هنت 
سوگیزآج) کینرفد)دیرو  بصع 

( Lateral Lemniscus         ب)Medial lemniscusفلا
Corticospinalد)Vestibulospinal   ج)

( نایدمفلا رانلواب)بصع  بصع 
لایکاربج) لایدارد)نایرش  بصع 

( Jugular Foramenب)Hypoglossal Canalفلا

Foramen Lacerumد)Innominate Foramenج)

( Tensor veli palatiniب)Palatopharyngeusفلا
Palatoglossusد)Levator veli palatiniج)
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؟۱۱۹) دننک یم  عطاقت  ریز  راتخاس  مادک  اب  مکش  رد  پچ  تسار و  ینادمخت  نایرش  رالوکیتست و  نایرش 
( حطس L3فلا رد  بلاح 
حطس L2ب) رد  بلاح 
حطس L3ج) رد  روژام  ساوسپ  هلضع 
حطس L2د) رد  روژام  ساوسپ  هلضع 

؟۱۲۰) دنک یم  طبترم  رگیدکی  هب  ار  ییایوب  یحاون  خم  هرکمین  ود  نیب  طبار  مادک 

؟۱۲۱) تسا ریز  نایرش  مادک  هدهع  هب  اتدمع  بلق  پچ  زیلهد  یناسر  نوخ

(۱۲۲: زجب دنتسه ، حیحص  مکش  رادج  رد  ( Linea semilunaris  ) یلاله همین  طخ  دروم  رد  ریز  دراوم  همه 
( .درادفلا ترواجم  ارفص  هسیک  سودنوف  اب  الاب  رد  مکش ، تسار  تمس  رد 
.تساب) هدش  هدیشک  سیبوپ  همکت  ات  مهن  یا  هدند  فورضغ  سار  زا 
.تساج) سمل  لباق  نآ  یجراخ  رانک  رد  دوش ، یم  ضبقنم  سوتکر  هلضع  یتقو 
.دهدد) یم  لیکشت  ار  سینیمودبا  سوتکر  یفلخ  فالغ  یناتحت  شخب 

؟۱۲۳) دوش یم  هدیمان  هچ  دراد ، رارق  ایبیت  رالتاپ و  طابر  نیب  هک  یزورس  سروب 

دادعت ۶)  ) هیذغت مولع 

؟۱۲۴) دنتسه یرورض  ریز  برچ  یاهدیسا  زا  کیمادک 
( کینلونیلافلآفلا دیسا  کیئلونیل و  دیسا 
کیئلونیلب) دیسا  کینودیشرآ و  دیسا 
کینلونیلافلآج) دیسا  کیئلوا و  دیسا 
کینلونیلافلآد) دیسا  کینودیشارآ و  دیسا 

؟۱۲۵) ددرگ یم  یکیژولورون  درکلمع  دوبهب  ثعاب  یدبک  یتاپولافسنآ  هب  التبم  نارامیب  رد  کیمادک  اب  یرای  لمکم 

؟۱۲۶) دوش یم  هدید  یذغم  هدام  مادک  دوبمک  رد   Keshan Disease

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( موزولاکفلا یمادقب)سوپروک  طبار 
یفلخد)سکینروفج) طبار 

( یمادقفلا ینطب  نیب  پچب)نایرش  یرانورک  نایرش  هنت 
سکلفموکریسج) تسارد)نایرش  یرانورک 

( رالتاپفلا یحطسب)هرپ  رالتاپ  ارفنیا 
رالتاپج) یقمعد)ارپوس  رالتاپ  ارفنیا 

( رادفلا هخاش  کیتامورآب)یاهدیساونیمآ  یاهدیساونیمآ 
راددرگوگج) یرورضریغد)یاهدیساونیمآ  یاهدیساونیمآ 

( یورب)دیفلا
سمد)مینلسج)
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؟۱۲۷) تسا نیریش  دنق  ربارب  دنچ  ماتراپسآ  یعونصم  هدننک  نیریش 

؟۱۲۸) دشاب یم نیوالفوبیر  یرتمک  رادقم  یواح  ریز  یاهاذغ  زا  کیمادک 

؟۱۲۹) دبای یم شیازفا  یرلاک  ولیک  دنچ  یرادراب  زا  لبق  نامز  اب  هسیاقم  رد  یهدریش  لوا  ههام  شش  رد  اه  مناخ  زاین  دروم  یژرنا  رادقم 

دادعت ۶)  ) یسانش نینج 

؟۱۳۰) دریگ یم  ءاشنم  کیمادک  زا  کیلافسویکارب  نایرش 

؟۱۳۱) دیآ یم  دوجوب  ریز  یاه  هیال  زا  کیمادک  رد  ینایور  لخاد  مولس 

؟۱۳۲) دیامن یم  یریگولج  یگلماح  لیاوا  رد  درز  مسج  لیلحت  زا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

؟۱۳۳) دوش یم  هتخاس  کیمادک  طسوت  الاب  بل  یجراخ  شخب 

؟۱۳۴) دیآ یم  دوجوب  کیمادک  طسوت  هضیب  نارباو  یراجم 

؟۱۳۵) دیآ یم دوجوب  کی  مادک  زا  عاخن  یفلخ  یرتسکاخ  نوتس 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( رباربفلا رباربب)1000   180
رباربج) رباربد)2   100

( غرمب)زومفلا مخت 
رگجد)ریشج)

( 400ب)250فلا
330د)450ج)

( یبلقفلا یتروئآب)طورخم  هسیک  تسار  خاش 
هیلواج) ینایرشد)نطب  هنت  لامیزگورپ  تمسق 

( ینایورفلا جراخ  ینیبانیبب)مردوزم  مردوزم 
یروحمج) رواجم  یبناجد)مردوزم  هحفص  مردوزم 

( Luteinب)Estrogenفلا
Progestroneد)HCGج)

( یلخادفلا ینیب  یجراخب)یگتسجرب  ینیب  یگتسجرب 
یرالیزگامج) لازانوتنورفد)یگتسجرب  یگتسجرب 

( یافلا هضیب  یاه  کیرفنوزماراپب)بانط  یارجم 
کیرفنوزمج) کیرفنوزمد)یارجم  یاه  هلول 

( یفکفلا یلابب)هحفص  هحفص 
یفقسج) یاد)هحفص  هدعاق هحفص 
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دادعت ۱۰)  ) یسانش تفاب 

؟۱۳۶) دوش یم  نورون  نویراکیرپ  رد  لسین  ماسجا  داجیا  بجوم  یمسالپوتیس  یاه  کمادنا  زا  کیمادک  عمجت 

؟۱۳۷) دوش یم  هدهاشم  ینادمخت  لوکلوف  یاهراتخاس  مادک  نیب  رد  فافش  هقطنم 

؟۱۳۸) دوش یم  هتخاس  ریز  لولس  مادک  طسوت  مشچ  هیکبش  رد  یجراخ  هدننکدودحم  هیال 

؟۱۳۹) دننک یم  حشرت  یمسیناکم  هچ  اب  ار  ریش  رد  دوجوم  یبرچ  تابیکرت  یناتسپ  ددغ  یاه  لولس 

؟۱۴۰) دوش یم  هدید  هیلک  یسانش  تفاب  یاهراتخاس  زا  کیمادک  رد  یجراخ  لایژنازم  یاه  لولس 

؟ ۱۴۱) تسا یعون  هچ  زا  ناوختسا  زغم  تفاب  رد  دوجوم  یاه  گریوم 

؟۱۴۲) دشاب یم  درگ  هتسه  لیفودیسا و  مسالپوتیس  یاراد  هدعم  طاخم  یاه  لولس  زا  کیمادک 

اشنم۱۴۳) دنتسه ، نیمسد  طساودح  نامالیف  یاراد  کیتاتساتم  یاه  لولس هک  تسا  هدش  صخشم  میخدب  یناطرس  روموت  کی  یسررب  رد 
؟ تسا مادک  روموت  نیا 

هدیمان۱۴۴) هچ  لاقتنا  نیا  دوش ، یم  نورون  یپ  رد  یپ  تاکیرحت  یلولس و  مسج  بیسآ  ببس  اه  نورون  ینوسکآ  هنایاپ  زا  زازک  مس  لاقتنا 
؟ دراد شقن  نآ  رد  نیئتورپ  مادک  دوش و  یم 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( موزفلا موزوبیرب)یسکارپ 
یژلگج) فاصد)هاگتسد  کیمسالپودنا  هکبش 

( یجراخ فلا کت  یلخاد -  امورتساب)کت  یجراخ -  کت 
ازولونارگج) یلخادد)تیسووا -  کت  ازولونارگ - 

( یبطقودب)رلومفلا
نیرکامآد)یقفاج)

( Merocrineب)Holocrineفلا
Apocrineد)Autocrineج)

( الودمفلا دنبمه  لورمولگب)تفاب  یاهگریوم 
نورفنج) یراردا  نورفند)بطق  ینایرش  بطق 

( ییاشحاب)یدوزونیسفلا
رادد)هتسویپج) ذفنم 

( یلصاب)یداینبفلا
یرادجد)یسوکومج)

( یبصعفلا یششوپب)تفاب  تفاب 
یدنبمهج) ینالضعد)تفاب  تفاب 

( نیزنیکفلا نیزنیکب)دارگورتر - دارگورتنآ -
نیئنیدج) نیئنیدد)دارگورتر - دارگورتنآ -

18



؟۱۴۵) تسا هدغ  دقاف  ریز  یحاون  زا  کی  مادک

دادعت ۱۱)  ) یمومع تشادهب 

؟۱۴۶) دراد هراشا  هدننک  یریگشیپ  تالخادم  ییاقترا و  تالخادم  هب  هیلوا  یتشادهب  یاه  تبقارم  لوصا  زا  کیمادک 

ينزو۱۴۷) شيب  اي  يرغال (Wasting) و  ،(Underweight)  ينزو مك   ) دـشر لالتخا  هس   ره  دـناوت  یم  لیذ  یاه  صخاـش  زا  کیمادـک 
؟ دنك صخشم  ار  ناكدوک   (Overweight)

ریز۱۴۸) دراوم  زا  كيمادك  دشاب ، یم  لتخم  یو  یدبک  یاه  میزنآ  تسا و  نامیاز  زا  دعب  هرونمآ  هلحرم  رد  زونه  هك  هدریش  يمناخ  يارب 
؟  تسا رت  بسانم 

؟۱۴۹) دوش یم  بوسحم  لوا  حطس  یریگشیپ  ناونع  هب  لیذ  دراوم  زا  کیمادک 
( یصاصتخافلا یتظافح  تامادقا 
التبمب) دارفا  رد  تباید  یرامیب  لرتنک 
ناکدوکج) هب  ملاس  یگدنز  هویش  شزومآ 
نادازوند) رد  یرونوتک  لینف  یرگلابرغ 

؟۱۵۰) دشاب یم  رتشیب  دشر  روتکاف  رتمک و  یبرچ  یاراد  ردام  ریش  عون  مادک 

؟۱۵۱) دوش یم  هدیمان  هچ  دنارذگ ، يم  ار  دوخ  يسنج  لحارم  اي  دسر و  يم  غولب  هب  نآ  ندب  رد  لگنا  هك  ينابزيم 

رارق۱۵۲) هلحرم  مادک  رد  یو  راتفر ، رغت  لحارم  یوگلا  ساسارب  .تسا  راگيس  كرت  يارب  يزير  همانرب  راتفر و  رغت  هدامآ  یراگیس  درف  کی 
؟ دراد

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نزب)نژاوفلا یجراخ  یلسانت  هاگتسد 
محرد)محرج) ندرگ 

( بسانمفلا یاه  تامدخب)شور  تیعماج 
)ج) یربارب  ) مدرمد)تلادع تکراشم 

( نسفلا يارب  دق  نسب)صخاش  یارب  یندب  هدوت  صخاش 
نسج) يارب  نزو  دقد)صخاش  يارب  نزو  صخاش 

( متیرفلا تنالپرونب)شور 
)ج) لورتسنیال  ) POP یاه DMPAد)صرق 

( مورتسلكب)Fore milkفلا
هدیسرد)Hind milkج) ریش 

( )ب)يعطقفلا لقان  ) ربارت
یاد)هيوناثج) هطساو 

( دصقب)لمعفلا
دصقج) کرادتد)شیپ 
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رفن۱۵۳) تدم 250000  نامه  رد  هلاس  ات 44  نانز 15  تیعمج  طسوتم  .دشاب  یم  رفن  نویلیم  کی  لاسکی  رد  رهش  کی  تیعمج  طسوتم 
؟ تسا ردقچ   (general fertility rate  ) یمومع یروراب  نازیم  دنتسه ، رفن  هدنز 1000  دیلاوم  دادعت  و 

؟۱۵۴) دنراد شقن  تمالس  هعسوت  رد  امیقتسم  لیذ  یللملا  نیب  یاه  همانرب  ای  اه  نامزاس  زا  کیمادک 
( راكفلا يللملا  نيب  نامزاس 
دحتمب) للم  ناكدوك  قودنص 
يناهجج) ياذغ  همانرب 
ييايميشد) ياه  حالس  عنم  نامزاس 

(۱۵۵: زجب تسا ، ریز  دراوم  مامت   IUD قلطم عنم  دراوم 
( هدشنفلا هداد  صیخشت  ای  مظنمان  یعیبط ، ریغ  یمحر  یاه  یزیرنوخ
هرونمسیدب) هقباس 
ررکمج) ای  ریخا  لاعف ، ینگل  یاه  تنوفع
یداقعناد) تالالتخا 

؟۱۵۶) تسا کدص  مادک  فرعم  یروشک ، دشر  تراک  ناپ  ینحنم  طخ 
( سنجفلا هب  هجوت  نودب  موس  کدص 
نارتخدب) موس  کدص 
نارتخدج) نارسپ و  موس  کدص  نیگنایم 
نارسپد) موس  کدص 

دادعت ۶)  ) کیتنژ

؟۱۵۷) دینک باختنا  ( adult life  ) غولب نارود  رد  یکیتنژ  لماوع  شقن  دروم  رد  ار  تسرد  ترابع 
( دنرادفلا یوق  یثرا  لماع  کی  نادمخت  نولوک و  ناتسپ ، ناطرس  دننام  عیاش  یاه  یمیخدب  زا  دصرد  ات 10   5
دنرادب) کیتنژ  اب  طبترم  یکشزپ  لکشم  کی  هتفرشیپ  یاهروشک  رد  نادنملاس  دصرد  زا 1  رتمک 
دنشابج) یم  ینژ  دنچ  ثراوت  زا  یشان  اساسا  اه  یمیخدب  یمامت  دصرد  ابیرقت 1 
دنکد) یم  یزاب  نآ  رد  یمهم  شقن  یکیتنژ  لماوع  هک  دنراد  یلالتخا  کی  تیعمج  زا  دصرد   50 یگلاس ، نس 25  رد 

؟۱۵۸) دنوش هدرب  راک  هب  هتخانشان  یاه  شهج  ییاسانش  یارب  دنناوت  یم  ریز  یاه  کینکت  زا  کی  مادک 

؟۱۵۹) تسا حیحص  ( Extragenic  ) ینژ نورب   DNA دروم رد  هنیزگ  مادک 
( .درکفلا هدافتسا  ( paternity  ) توبا نعت  تاشیامزآ  یسانش و  مرج  تهج  ناوت  یم   satellite یحاون  DNA زا
.دنشابب) یم  زکرمتم  اهرمورتناس  فارطا  رد   LINE یاه یلاوت 
.دناج) هتفای  لیکشت   DNA (Interspersed) هدنکارپ یاه  یلاوت  زا   minisatellite یحاون  DNA
.درکد) هدافتسا   DNA یراگن تشگنا  تهج  ناوت  یم   minisatellite یحاون  DNA زا

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( 0.5ب)4فلا
1د)0.25ج)

( Oligonucleotide ligation assayب)Realtime PCRفلا
Sanger Sequencingد)RFLPج)
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؟۱۶۰) دوش یم  ییازروموت  اه و  نژوکنا  هب  اه  نژوکناوتورپ  لیدبت  هب  رجنم  ریز  یاه  مسیناکم  زا  کی  مادک 
( روموتفلا هدنناشنورف  یاه  نژ  رد  یتیسوگیزورته  نادقف 
دوشب) اه  نژوکناوتورپ  درکلمع  شهاک  ای  ندش  شوماخ  هب  رجنم  هک  یموزومورک  یاه  ییاجباج 
اهج) نژوکناوتورپ  ندش  لاعف  ریغ  یا و  هطقن  شهج 
اهد) نژوکناوتورپ  ( amplification  ) ینژ یزاس  نوزوف 

؟۱۶۱) دراد رگید  سنج  هب  تبسن  سنج  کی  رد  یرتالاب  نایب  هک  تسا  یموزوتا  تفص  هدننک  فیصوت  ریز  تاحالطصا  زا  کی  مادک 

؟۱۶۲) تسا مادک  حیحص  هنیزگ  ییازولق  ود  دروم  رد 
( تسینفلا ریذپ  ناکما  ردام  ای  ردپ  طسوت  ناسمه  ییازولق  ود  ندیسر  ثرا  هب  ای  لاقتنا 
تساب) رتشیب  ربارب  جنپ  ات  ود   ، IVF لصاح یاه  هچب  رد  ییازولق  ود  زورب  نازیم 
تسینج) ریذپ  ناکما  توافتم  تیسنج  اب  ناسمه  ییازولق  ود 
دوشد) یم  هدیبسچ  مهب  ییاهولق  ود  داجیا  هب  رجنم  یرادراب  مراهچ  زور  زا  سپ  ماگنه  رید  میسقت 

دادعت ۹)  ) یسانش ینمیا 

؟۱۶۳) دوش یم  هضرع  لولس  مادک  هب   MHC سالک مادک  طسوت  یلولس  لخاد  کینژ  یتنآ  یاهدیتپپ 

؟۱۶۴) تسا تنوفع  هیلوا  لحارم  هدنهد  ناشن  امسالپوسکوت  لگنا  هیلع  یداب  یتنآ  مادک  روضح 

؟۱۶۵) تسا هارمه  ریز  یاهنژوتاپ  زا  کیمادک  هب  التبا  شیازفا  اب   IFN-gamma و IL-12 یاهنیاکوتیاس تیلاعف  ریسم  رد  صقن 

؟۱۶۶) دوش یم  هدافتسا  لوکلوم  مادک  ندومن  راهم  روظنم  هب   CTLA4-Ig زا یدنویپ  وضع  در  زا  یریگولج  یارب 

(۱۶۷:: زجب ددرگ  یم  هدهاشم  هدولآ  درف  رد    HIV تنوفع ینیلاب  یگتفهن  هرود  ردریز  یاه  هنیزگ  مامت 
( ششوپ HIVفلا دض  یداب  یتنآ  یالاب  رتیت 
TCD4ب)  + یاهلولس یجیردت  شهاک 
امسالپج) رد  یسوریو  تارذ  دایز  دادعت   
یفنلد) هرگ  رد   سوریو  لاعف  یزاس  دننامه 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( سنجفلا ریثات  سنجب)تحت  هب  دودحم 
یبسنج)  X هب بولغمد)هتسباو   X هب هتسباو 

( هب Thفلا  II Thب)سالک   هب    I سالک
هب Tcج)  I د)سالکTc هب  II سالک

( الابفلا یبیکرت  لیم  اب   IgE(ناپب یبیکرت  لیم  اب   IgG
الابج) یبیکرت  لیم  اب    IgG(ناپد یبیکرت  لیم  اب   IgE

( یلولسفلا جراخ  یاه  هتخای  یلولسب)کت  جراخ  رادلوسپک  یاهیرتکاب 
یاراد DNAج) یلولسد)یاهسوریو  لخاد  یاهیرتکاب 

( CTLA-4ب)B7فلا
CD2د)CD28ج)
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؟۱۶۸) تسا بلاغ   MS هب التبم  نارامیب  رد  ریز  نیاکوتیاس  یاهلیافورپ  زا  کیمادک 

؟۱۶۹) دوش یم   T یاه لولس ندش  لاعف  زا  عنام  یمسیناکم  هچ  اب   (CTLA-4-Ig) Abatacept یوراد
( هب B7فلا  CD28 لاصتا هب  کمک 
دیلوت IL-2ب) راهم 
اب CD28ج)  B7 لخادت راهم 
دیلوت IL4د) راهم 

؟۱۷۰) دوش یم   X موزومورک هب  هتسباو   IgM شیازفا مردنس  زورب  ثعاب  نژ  مادک  رد  شهج  لالتخا و 

؟۱۷۱) دنراد رارق  لوکلوم  زا  شخب  مادک  رد  اه  یداب یتنآ کیپیتویدیا  یاه  صخاش

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Th2, Tregب)Treg, Th17فلا
Th19, Th1د)Th1, Th17ج)

( BTKب)FASLفلا
FAS                                      د)CD40Lج)

( هریجنزفلا ودره  ریغتم  هقطنم  نیگنسب)رد  هریجنز  تباث  هقطنم  رد 
کبسج) هریجنز  تباث  هقطنم  الولد)رد  هقطنم  رد 
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English Language (۱۳ دادعت )
Reading comprehension: Read the following passage and then choose the best suggested answer for eachReading comprehension: Read the following passage and then choose the best suggested answer for each
question.question.
In recent years, melancholia has been increasingly viewed as a disorder of neuro-circuitry, reflecting perturbed
neurotransmitter functioning impacting on mood, cognition and psychomotor parameters, and disrupted
connectivity of cortical systems. Attempts at itsits definition and precise diagnosis have been problematic.
Multivariate analysis conducted over several decades generated a large set of so-called “endogeneity”
symptoms that were viewed as defining the condition. As quantified in an early study, while many such
symptoms (e.g. weight change, insomnia, impaired libido) are common in melancholic depression, they are also
common in non-melancholic depression and in other states (e.g. anxiety). Thus, if such items are included in
melancholia diagnostic indices (as commonly occurs), their non-specificity swamps the capacity of truly
differentiating items to accurately assign patients to a diagnosis of melancholic or non-melancholic depression.
In DSM-5, melancholia is accorded “specifier” as against “sub-type” status, which automatically compromises
its clear differentiation from major depression itself. In addition, a number of DSM-5 depressive symptoms (e.g.
PMD, weight loss, anhedonia, early morning awakening, excessive or inappropriate guilt) are criteria for both
melancholia and for major depression. As major depression is the broad generic diagnosis, it would have been
logical to require patients with melancholia to first meet criteria for major depression symptoms and then to
meet a differing set of symptom criteria that have specificity to melancholia itself. The consequence of the
current DSM-5 model is that there is minimal differentiation between those who are assigned a diagnosis of
major depression with melancholia and those assigned a diagnosis of major depression without melancholia.
This muddies the diagnosis of true melancholia while also leading to an increased risk of "over-diagnosing"
melancholia. Thus, studies that seek to pursue the causes and optimal treatments of melancholia are clearly
compromised if DSM-5 criteria are used.
 
172) The underlined word itsits refers to the………….

A) melancholia
B) disrupted connectivity
C) neuro-transmitter functioning
D) mood disturbance

173) Over several attempts, melancholia has been ……………..
A) rarely differentiated from the similar disorders
B) diagnosed in the early stage correctly
C) defined precisely by multivariate analysis
D) easily differentiated from other diseases

174) Multivariate research has identified endogeneity symptoms which are ………...
A) common in melancholic depression but not in anxiety
B) not helpful in differential diagnosis
C) common in insomnia but not in impaired libido
D) preventing conduction of further studies

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 
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175) The writer suggests to detect major depression symptoms……
A) initially before differential diagnosis of melancholia
B) early with the diagnosis of insomnia
C) concurrently with the diagnosis of melancholia
D) following  the diagnosis of anxiety

176) The writer ………………… use of DSM-5 criteria for the diagnosis of melancholia.
A) fully supports the
B) recommends the early
C) compromises with the advocates of the
D) argues the limitations of the

Vocabulary and terminology: Read the following questions and choose the best answer for each item.Vocabulary and terminology: Read the following questions and choose the best answer for each item.
177) The nocturnal enuresis or urinary ………… of children and of adults is frequently relieved by this drug.

A) abstinence
B) strain
C) incontinence
D) incapacitation

178) Air circulation is necessary to prevent excess sweating which can lead to the ……… and growth of fungal
infections.

A) transformation
B) infiltration
C) detection
D) exacerbation

179) Plants can help reduce the ............ of respiratory diseases as well as lung cancer.
A) commitment
B) assurance
C) incidence
D) consensus

180) Discharge of fatty stools is referred to as ……… .
A) dysmenorrhea
B) steatorrhea
C) mucorrhea
D) adiposuria

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 
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181) Glossorrhaphy is the …..
A) radiography of the renal pelvis
B) surgical fixation of the colon
C) suturing of wound in the tongue
D) softening of the glomerulus

182) There is no cure for Alzheimer's which -------- people's ability to care for themselves.
A) releases
B) thrives
C) reveals
D) steals

183) The golden rule to minimize slight disability from glaucoma, as a hazardous eye disorder, is early --------
and proper treatment.

A) selection
B) addiction
C) infection
D) detection

184) There are many causes for loss of hearing, such as nerve deafness often due to working in constant loud
noise or after being -------- to a loud explosion.

A) exposed
B) opposed
C) advised
D) proposed

دادعت ۱۰)  ) یمالسا هشیدنا  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

(۱۸۵: زجب تسا ، تسرد  اه  هرازگ همه  نید ، لقع و  هطبار  رد 

تـسکش۱۸۶) ار  روشک  برغ  هب  قلخ ) نیدـهاجم   ) نیقفانم شروی  یتایلمع ، هچ  بلاق  رد  ناریا  روشحلـس  تلم  سب ، شتآ  مالعا  زا  سپ 
؟ دنداد

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( دنتسهفلا ادخ  تجح  ود  ره  نید  تساب)لقع و  لقع  تیجح  رب  مدقم  نید  تیّجح 
دنکج) یم دأت  ار  لقع  دنکد)نید  یم دأت  ار  نید  لقع 

( رجفلاو 8فلا یالبرک 5ب)تایلمع  تایلمع 
داصرمج) سدقملاد)تایلمع  تیب  تایلمع 
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؟۱۸۷) دراد دیکأت  بالقنا  دنیارف  رد  رصنع  مادک  رب  بالقنا  یاه  هیرظن  مراهچ  لسن 

ناگدنب۱۸۸) شاداپ  رفیک و  یارب  یرگید  ملاع  مه  دنیزگرب و  اه  ناسنا تیاده  یارب  یناربمایپ  مه  هک  دنک  یم اضتقا  دنوادخ  تفـص  مادـک   
؟ دنک اپرب 

؟۱۸۹) تسا تسرد  هرازگ  مادک  یهلا ، هدارا  اب  هطبار  رد   
( تسینفلا یهلا  یعیرشت  هدارا  زا  فلخت  ناکما  تسه و  یهلا  ینیوکت  هدارا  زا  فلخت  ناکما 
تسهب) یهلا  ینیوکت  هدارا  زا  فلخت  ناکما 
تسینج) یهلا  ینیوکت  هدارا  زا  فلخت  ناکما 
تسیند) یهلا  یعیرشت  هدارا  زا  فلخت  ناکما 

مادـک۱۹۰) .تسا » هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هک  تسا  یرایتخا  یدازآ و  زا  یـشان  دوش ، نارگید  تیذا  رازآ و  بجوم  هک  اه  ناسنا یخرب  ترارـش  »
؟ تسا لاکشا  نیا  یوگخساپ  هرازگ 

( دنکفلا یم رفیک  ار  ناملاظ  تمایق ، رد  دنوادخ 
تسینب) یا  هراچ نآ  زا  تسا و  ناسنا  شنیرفآ  همزال  رایتخا 
دنکج) یم ناربج  تمایق  رد  ار  نامولظم  تمحز  جنر و  دنوادخ ،
تساد) روبجم  ناسنا  شنیرفآ  زا  رتهب  راتخم ، ناسنا  شنیرفآ 

؟۱۹۱) دوب هچ  هیراجاق  هرود  رد  ریبکریما  نوچ  ییاه  تیصخش  تاحالصا  فقوت  یلصا  لیلد 
( ناریافلا یداصتقا  هعسوت  مدع  یلام و  عبانم  دوبمک 
سیلگناب) سور و  ردتقم  یاه  تلود  تیامح  مدع 
یهاگآج) دوبن  لیلد  هب  مدرم  یهارمه  مدع 
هاشد) صخش  صوصخ  هب  مکاح و  هقبط  عفانم  ندرک  دودحم 

؟۱۹۲) تسا یمالسا  بالقنا  فطع  هطقن  یخیرات  هعقاو  مادک 
( نادابآفلا سکر  امنیس  هعقاو 
مقب) ید  مایق 19 
زیربتج) نمهب  مایق 29 
نارهتد) رویرهش  هعقاو 17 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یللملافلا نیب  یعامتجاب)طیحم  یاهراتخاس 

یربهرج) یگنهرفد)یژولوئدیا و  لماوع 

( تیهولاب)لدعفلا
تیبوبرد)تمکحج)
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ناریا۱۹۳) رد  یمدرم  تیلوبقم  زا  جراخ  هب  یگتـسباو  یبهذـم و  دـض  تیهام  لیلد  هب  یولهپ  میژر  فلاخم  یـسایس  بازحا  زا  کیمادـک 
؟ دشن رادروخرب 

( یمالسافلا للم  بزحو  مالسا  نایئادف  نامزاس 
یلمب) ههبج  هلمج  زا  لاریبل  ناهاوخ  هطورشم
قلخج) نیدهاجم  نامزاس  نایارگ و  یلم
هدوتد) بزح  هلمج  زا  یتسیسکرام  یاه  نایرج

؟۱۹۴) تسناد نیتال  یاکیرمآ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  تاریثات  زا  ناوت  یم ار  هنیزگ  مادک 
( یتسینومکفلا بازحا  تیلاعف  شیازفا 
شخبب) ییاهر تایهلا  شرتسگ 
لقتسمج) یا  هقطنم یاه  نامزاس یریگ  لکش
باجحد) شرتسگ  دننام  یبرغ  عماوج  هرهچ  رغت 

دادعت ۶)  ) یژولویمدیپا

هناثم۱۹۵) ناطرـس  هب  التبا  صوصخ  رد  وردوخ  یراک  گنر  شخب  رگراک  دنچ  تیاکـش  هلئـسم  اب  اریخا  یزاسوردوخ  هناخراک  کی  ناریدـم 
هعلاطم کی  رد  میهاوخب  هک  یتروص  رد  .دراد  دوجو  هاگداد  رد  تیموکحم  یأر  رودص  لامتحا  یدوزب  هک  یا  هنوگ  هب  دـنا ، هدـش  هجاوم 

؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  هعلاطم  عون  مادک  میزادرپب ، گنر  اب  سامت  هناثم و  ناطرس  هطبار  یسررب  هب  عیرس  هنیزه و  مک 

زا۱۹۶) .دندش  یریگ  یپ  غلاب  درف   ۱۰۰۰ یدبک ، یتاپولافسنا  دادخر  رطخ  یدبک و  زوریـس  نیب  طابترا  یـسررب  یارب  تروهوک ، هعلاطم  کی  رد 
ردقچ ( RR  ) یبسن رطخ  رادقم  .داد  خر  یدبک  یتاپولافـسنا  دروم   ۱۰۰ لرتنک ،)  ) زوریـس نودب  درف  زا ۵۰۰  و   ۳۰۰ زوریس ، اب  رامیب   ۵۰۰

؟ تسا

مادک۱۹۷) دمایپ ، دادخر  رطخ  دروآرب  یارب  .دـننک  یریگ  یپ  ار  رطخ  ضرعم  رد  نارامیب  همه  دنتـسناوتن  نیققحم  تروهوک ، هعلاطم  کی  رد 
؟ دوش یم  هیصوت  دروم 

کیمادک۱۹۸) ددع  نیا  .دشاب  یم  راگیس  فرصم  لیلدب  تیعمج  کی  رد  یبلق  یاه  یرامیب  زورب  زا  دصرد  هک 21  دهد  یم  ناشن  تاعلاطم 
؟ دهد یم  ناشن  ار  ریز  یاه  هنیزگ  زا 

( بستنم Attributable Fractionفلا رطخ 
تیعمج Population Attributable Fractionب) هب  بستنم  رسک 
یبسن Relative Riskج) رطخ 
سناش Odds Ratioد) تبسن 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یدهاشفلا یهورگب)دروم –  مه 
دراومج) یعطقمد)شرازگ 

( 5ب)3فلا
2.5د)3.75ج)

( یمکارتفلا یاب)زورب  هرود  عویش 
یعمجتج) یاد)زورب  هظحل  عویش 
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دروم۱۹۹) کی  زا  ات  دوش  نامرد  دیاب  رامیب  دادعت  هچ  .دوب  نامرد ٪۱۹  نودب  هورگ  رد  هدش ۱۵٪ و  نامرد  نارامیب  زا  هورگ  کی  رد  گرم  نازیم 
؟) number needed to treat  ) دوش یریگشیپ  گرم 

؟۲۰۰) درک هدافتسا  ینامز  هرود  کی  رد  نارامیب  یاه  یگژیو تخانش  رد  دناوت  یم ریز  تاعلاطم  عاونا  زا  کیمادک 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( ۱۰ب)۲۰فلا
۵د)۲۵ج)

( یدهاشفلا دراومب)دروم  یرس 
کیژولوکاد)یهورگمهج)
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