
یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

دادعت ۴۲)  ) حیرشت

؟۱) دشاب یم  هدهاشم  لباق  هیاپ  اشغ  یپوکسورکیم  راتخاس  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

؟۲) تسا هدش  لیکشت  نیتسالا  نیئتورپ  زا  دنبمه  تفاب  یاه  هتشر  زا  کیمادک 

؟۳) دراد تسود  هرقن  تیصاخ  یسانش  تفاب  یزیمآ  گنر  رد  دنب  مه  تفاب  یاه  هتشر  زا  کیمادک 

؟۴) دنک یم  حشرت  ار  جاع  ریز  یاه  لولس  زا  کیمادک 

؟۵) دوش یم  هدهاشم  لسین  ماسجا  نورون  کی  زا  تمسق  مادک  رد 

؟۶) تسا حیحص  یشوگانب  یقازب  ددغ  دروم  رد  ریز  دراوم   زا  کیمادک 
( تسافلا هدش  لیکشت  یزورس  یحشرت  یاه  لولس  زا 
تساب) هدش  لیکشت  یسوکوم  یحشرت  یاه  لولس  زا 
تساج) یزونایژ  لاله  یاراد 
تسا  د) بکرم  یا  هلول  ددغ  عون  زا 

؟۷) دراد مان  هچ  هینرق  مویلتودنا  هیاپ  اشغ 

؟۸) تسا نایرش  مادک  طسوت   cingulate gyrus یناسرنوخ

(۹: زجب دننک ، یم روبع   Pons زا لیذ  یبصع  یاههار  مامت 

( عون Vفلا عون Iب)نژالک  نژالک 
عون IVج) عون IIد)نژالک  نژالک 

( رالوکیترب)کیتسالافلا
عون IIج) عون Iد)نژالک  نژالک 

( کیتسالاب)نژالکفلا
نالاتج) رالوکیترد)یسکا 

( تسالبوتنداب)تسالبوربیففلا
تسالبولمآد)تسالبوتنمسج)

( یلولسفلا ینوسکآب)مسج  هپت )  ) هقی
یتیردندج) ینوسکآد)تاباعشنا  فالغ 

( نمورسب)خوربفلا
نموبد)همسدج)

( Posterior cerebralب)Anterior cerebralفلا
Posterior communicatingد)Middle cerebralج)

( Medial lemniscusب)Dorsal spinocerebellarفلا
Spinothalamicد)Cortico spinalج)
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(۱۰: زجب دنراد ، رارق  ییاونش  هار  ریسم  رد  لیذ  رصانع  همه 

؟۱۱) دشک یم بقع  تمس  هب  ار  لبیدنم  ریز ، باصعا  زا  کی  مادک 

؟۱۲) دراد رارق  شخب  مادک  رد  قیقد  سمل  هار  نورون  نیمود 

؟۱۳) دراد رارق  یناتحت  کچوک  یایسآ  یاهنادند  ناپ  رد  ریز  یاهنامتخاس  زا  کی  مادک 

؟۱۴) دشاب یم یکف  تحت  هدغ  حشرت  هدننک  لرتنک  ریز  باصعا  زا  کی  مادک 

(۱۵: زجب دنریگ ، یم بصع  یندرگ  هکبش  طسوت  ریز  تالضع  مامت 

؟۱۶) دهد یم سح  ناهد  فک  طاخم  هب  ریز  باصعا  زا  کی  مادک 

(۱۷: زجب دننک ، یم نیمأت  ار  یجراخ  شوگ  سح  ریز  باصعا  مامت 

؟۱۸) دنک یم نیمأت  ار  یفیل  دراکیرپ  یسح  یهدبصع  بصع ، مادک 

؟۱۹) تسا یقافص  لخاد  ریز ، یاشحا  زا  کی  مادک 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

( Cochlear nucleusب)Lateral lemniscusفلا
Medial geniculate bodyد)Superior colliculusج)

( Medial pterygoidب)Masseterفلا
Temporalisد)Lateral pterygoidج)

( Nucleus propriousب)Dorsal horn of spinal cordفلا
Medullaد)Dorsal root ganglionج)

( Incisive foramenب)Mandibular foramenفلا
Mental foramenد)Mental protuberanceج)

( Vagusب)Facialفلا
Glossopharyngealد)Trigeminalج)

( Palatoglossusب)Sternothyroidفلا
Diaphragmد)Geniohyoidج)

( Buccalب)Inferior alveolarفلا
Lingualد)Greater palatinج)

( Trigeminalب)Vagusفلا
Facialد)Glossopharyngealج)

( Inferior intercostalesب)Vagusفلا
Superior intercostalesد)Phrenicج)

( Gastrب)Adrenalفلا
Duodenumد)pancreasج)
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؟۲۰) دوش یم هیلخت  دیرو  مادک  هب  سوگیزآ  دیرو 

.دهد۲۱) یم ماجنا  ار  هناش  لصفم  ( Abd  ) ندرک رود  لمع  ریز  یاه  هچیهام زا  کیمادک 

؟۲۲) دنراد رارق  یا  هرجنح قلح  رد  ریز  یاهنامتخاس  زا  کی  مادک 

؟۲۳) دهد یم لیکشت  ار  ینیب  هرفح  فک  ریز ، یاهناوختسا  زا  کی  مادک 

؟۲۴) تسا یلامرن  هتفای ی  کیمادک  رد  یلباراک  پساک 

؟۲۵) تسا کیمادک  نیکف  رد  نادند  نیرتکچوک 

؟۲۶) دنک یم  لصتم  مه  هب  ار  اهپساک  مادک  الیزگام  لوا  رلوم  رد  ( oblique ridge  ) لیام جیر 

؟۲۷) ددرگ یم  هدهاشم   Casp ریز دراوم  زا  کیمادک  رد 

؟۲۸) دراد شقن  تفج  یردام  شخب  لیکشت  رد  کیمادک 

؟۲۹) دشاب یم  ( Pharyngeal cleft  ) یقلح یاه  فاکش  تاقتشم  زا  کیمادک 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

( Inferior vena cavaب)Superior vena cavaفلا
Right brachiocephalicد)Left brachiocephalicج)

( Teres majorب)Pectoralis majorفلا
Subscapularisد)Deltoidج)

( Palatine tonsilب)Pharyngeal tonsilفلا
Pharyngeal opening of auditory tubeد)Piriformis fossaج)

( Ethmoidب)Palatineفلا
Zygomaد)Sphenoidج)

( الیزگامفلا یریش  مود  لبیدنمب)رلوم  یریش  مود  رلوم 
الیزگامج) یریش  لوا  لبیدنمد)رلوم  یریش  لوا  رلوم 

( لبیدنمفلا ینایم  الیزگامب)یایانث  یرانک  یایانث 
لبیدنمج) یرانک  الیزگامد)یایانث  ینایم  یایانث 

( MB و DLب)DB و MLفلا
DB و DLد)MB و MLج)

( جاعفلا هب  انیم   لاصتا   لحم  نادندب)رد  ندرگ  رد 
نادندد)مادکچیهج) یانیم  تفاب  حطس  رد 

( یافلا هیاپ  یرادجب)یاودیسد  یاودیسد 
ینویروکج) سیرالوسپکد)هحفص ی  یاودیسد 

( Auditory tubeب)Palatineفلا
Auricleد)External auditory meatusج)
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؟۳۰) دیآ یم  دوجوب  ریز  یاه  هیال  زا  کیمادک  رد  نویروک  هرفح 
( ینایورفلا جراخ  مردوزم 
ینایورب) لخاد  مردوزم 
تسالبج) یپا 
تسالبوپیهد)

؟۳۱) دراد دوجو  ریز  یاه  لوکیلوف  عاونا  زا  کیمادک  رتخد ، دازون  نادمخت  رد 

زجب۳۲) دننک ، یم  تکرش  ریز  یاه  ناوختسا  همه  ینایم  لاینارک  هرفح  لیکشت  رد 

؟۳۳) دنک یم  روبع  همجمج  خاروس  مادک  زا  ینایم  لایژننم  نایرش 

(۳۴: زجب دنتسه ، لایژنرافوسولگ  بصع  هب  طوبرم  ریز  یاه  هتسه  همه 

؟۳۵) تسا هتشاد  شقن  کی  مادک  ینایور  هرود  رد  تخس  ماک  لیکشت  رد 
( یرالیزگامرتنیافلا هعطق  رالوبیدنم و  دئاوز 
یماکب) یاه  هچقاط  یرالیزگامرتنیا و  هعطق 
یماکج) یاه  هچقاط  یرالیزگام و  دئاوز 
یجراخد) یلخاد و  ینیب  یاه  یگتسجرب 

؟۳۶) دوش یم  جراخ  دیئوتسامولیتسا  خاروس  زا  ریز  راتخاس  مادک 

؟۳۷) دنک یم  تفایرد  ار  ریز  یبصع  یاهریسم  زا  کی  مادک  سومالات  رد   VPM هتسه

؟۳۸) دراد رارق  ریز  رایش  مادک  نیفرط  رد  بول و  مادکرد  خم  هرکمین  رد  هیلوا  ییانیب  هیحان 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

( هیلوافلا یودبب)لوکیلوف  لوکیلوف 
هیوناثج) لارتنآد)لوکیلوف  لوکیلوف 

( لاروپمتفلا ناوختسا  دیئونفساب)سورتپ  ناوختسا  گرزب  لاب 
دیئونفساج) ناوختسا  کچوک  لاروپمتد)لاب  ناوختسا  فدص 

( گرزب Rotundumفلا یضیب Ovalب)درگ 
Spinosumج) کچوک -  Lacerumد)درگ  هراپ - 

( یناقوف فلا سوگیبمآب)یقازب 
لانیمژج) یرت  سویراتیلوسد)یعاخن 

( رالوبیدنمفلا یلخادب)بصع  رالوگوژ  دیرو 
گرزبج) لازورتپ  لایسافد)بصع  بصع 

( Trigeminothalamic tractب)Spinothalamic tractفلا
Reticulothalamic tractد)Medial Lemniscusج)

( نیراکلاکفلا لاتیپیسکاوتیراپب)لاتیپیسکا  لاتیپیسکا 
نیراکلاکج) لاتیپیسکاوتیراپد)لاتیراپ  لاتیراپ 
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؟۳۹) دراد رارق  یصاصتخا  ییاشحا  نارباو  نوتس  رد  ریز  هتسه  مادک 

؟۴۰) تسا لولس  مادک  هصخشم  نیمسد  طساودح  نامالیف 

؟۴۱) دراد یرتمهم  شقن  ینیب  یناسر  نوخ  رد  کی  مادک 

؟۴۲) تسا بصع  مادک  زا  سویروزیر  هلضع  یریگ  بصع 

دادعت ۲۵)  ) ینیلاب یمیشویب 

؟۴۳) دنک یم  لیدبت  نورتسوتست  وردیه  ید  هب  ار  نورتسوتست  میزنآ  مادک 
( زایلفلا 17 و 20 
زاتامورآب)
زالیسکوردیهج) افلآ  -17
زاتکودرد) افلآ  -5

؟۴۴) دراد هدهعرب  یشقن  هچ   mRNA لوکلوم یاهتنا  رد   A یلپ هلابند 
( همجرتفلا همتاخ  یاقلا 
مسالپوتیسب) هب  هتسه  زا   mRNA لاقتنا
شیاریوج) دنیارف  لیهست 
یرادیاپ mRNAد) شیازفا 

؟۴۵) تسا ناوارف  نیئتورپ  نیا  رد  ریز  یاهدیسا  ونیمآ  زا  کیمادک  دراد ، تبثم  راب  کیژولویزیف   pH رد ینیئتورپ 
( نینوئرتفلا
نینیژرآب)
دیساج) کیتراپسآ 
نینویتمد)

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

( لافتسوفلا یناتحتب)رگنیدا  یقازب 
لانیمژد)سویراتیلوسج) یرت  یتکرح 

( ینالضعب)نورونفلا لولس 
ناوشج) تسالبوربیفد)لولس 

( نیتالاپونفسافلا کچوکب)نایرش  یماک  یاه  نایرش 
یمادقج) لادیئومنا  یناقوفد)نایرش  لایبال  نایرش 

( لایژنرافوسولگب)رالوبیدنمفلا
لاسولگوپیهد)لایسافج)
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؟۴۶) دراد  ATP هب زاين  هروا  هخرچ  ياه  شنكاو  زا  كيمادك 
( نيلورتيسفلا ليكشت 
نينب) يژرآ  نتسكش 
تانيسكوسج) ونينيژرآ  نتسكش 
تافسفد) ليئومابرك  ليكشت 

؟ ۴۷) دوش یم  میظنت  زارفسنارتودیمآ    PRPP طسوت ریز  یاهزاب  زا  کیمادک  دیتوئلکون   de novo زتنسویب ریسم 
( نیزوتیسفلا
نیندآب)
لیسارواج)
نیمیتد)

؟۴۸) دنک یم  لکشم  راچد  ار  اه  میزنآ  زا  هورگ  مادک  درکلمع  نیساین  دوبمک 
( اهزاتکودرودیسکافلا
اهزاگیلب)
اهزارموزیاج)
اهزالوردیهد)

نیا۴۹) یاه  سکلپمک  زا  کیمادک  هب  نورتکلا  لاقتنا  تسا ، نورتکلا  لاقتنا  هریجنز  رد  لالتخا  راچد  هک  یرامیب  هب  نونیک  یبوی  زیوجت 
؟ دشخب یم  دوبهب  ار  هریجنز 

( IIفلا
Iب)
IIIج)
IVد)

؟۵۰) دوش یم  راهم  نگاکولگ  ریثأت  تحت  ریز  یاه  میزنآ  زا  کیمادک 
( زاتافسففلا سیب  زوتکورف 1 و 6 
زانیکب) تاووریپ 
زاتافسفج) زکولگ 6 -
زانیکد) یسکوبرک  تاووریپ  لوناوفسف 

(۵۱ : هراومه  DNA یاهزاب نویسالیتم 
( دوشفلا یم  نیتامورک  ندشزاب  عنام 
دنکب) یم  لاعف  ریغ  یسیونور  یارب  ار   DNA
دوشج) یم  نیئتورپ  دیلوت  شیازفا  ثعاب 
دنکد) یم  لیهست  ار   DNA یسیونور یاهروتکاف  لاصتا 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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مک۵۲) تظلغ  رد  .دراد  تاووریپ  یارب  ار   Km نیرتالاب  H4 عون نیرت Km و  ناپ   M4 عون زانژوردیهد  تاتکال  یاه  میزنآوزیا  نیب  زا 
؟ تسا رت  لاعف  میزنآوزیا  مادک  تاووریپ 

( عون H4فلا
.درادب) یگتسب  تاتکال  تظلغ  هب 
عون M4ج)
.درادد) یگتسب   Vmax هب

؟۵۳) تسا دنق  یواح  ریز  یاهدیپیل  زا  کیمادک 
( نیتیسلفلا
نیلیموگنفساب)
دیتافلوسج)
نیپیلویدراکد)

؟۵۴) دوش یم  هدافتسا  ًاددجم  ریسم  مادک  قیرط  زا  هلضع  رد  هدش  لیکشت  تاتکال 
( کیرتیسفلا دیسا  هخرچ ی 
یروکب) هخرچ 
تافسف  ج) زوتنپ  ریسم 
نینالآد) - زکولگ هخرچ 

؟ ۵۵) رگم دوش  یم  آوک  لینیسکوس  دیلوت  هب  رجنم  ریز  هنیمآ  یاهدیسا  همه  مسیلوباتاک 
( نینویتمفلا
نافوتپیرتب)
نیسولوزیاج)
نینوئرتد)

؟۵۶) دوش یم  نورتسودلآ  حشرت  شیازفا  ببس  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( نیسناتویژنآفلا - نینر متسیس  ندش  لاعف  نوخ ،  راشف  شیازفا 
نیسناتب) ویژنآ   – نینر متسیس  ندش  لاعفریغ   ، نوخ راشف  شیازفا 
نیسناتویژنآج) نینر –  متسیس  ندش  لاعف  ریغ  نوخ - راشف  شهاک 
نیسناتویژنآد) نینر - متسیس  ندش  لاعف  نوخ ، راشف  شهاک 

؟ ۵۷) زج هب  دنوش  یم  فرصم  نویسادیسکا  اتب  قیرط  زا  ریز  تابیکرت  مامت 
( کیئلونیلفلا دیسا 
درفب) نبرک  یاراد  برچ  دیسا 
کیتیملاپج) دیسا 
کیناتیفد) دیسا 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

7 of 30



؟ ۵۸) دوش یم  نیبولگومه  هنژیسکا  مرف  شیازفا  ببس  ریز  یاه  تیعضو  زا  کیمادک 
( BPG-2,3)فلا  ) تاریسلگوفسف سیب  تظلغ 2 و 3 - شهاک 
نبرکب) دیسکاونم  تظلغ  شهاک 
رد pHج) شهاک 
یبسن CO2د) راشف  شیازفا 

؟۵۹) دنتسه تهابش  یاراد  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد  نیتسالا  نژالک و 
( .دنشابفلا یم  یلولس  جراخ  یاه  نیئتورپ  زا  ود  ره 
.دنشابب) یم  نیزومسد  زا  ینغ  نیئتورپ  ود  ره 
.دنشابج) یم  هناگ  هس  چیپرام  راتخاس  یاراد  نیئتورپ   ود   ره 
.دشابد) یم  مهم  یوروکسا  یرامیب  رد  نیئتورپ   ود  ره  زتنسویب  رد  صقن 

؟۶۰) دنک یم  فقوتم  ار  زیلوکیلگ  میزنآ  مادک  راهم  اب  دیارولف 
( زانژوردیهدفلا تافسف  دیئولآرسیلگ 3 -
زانژوردیهدب) تانیسکوس 
زاتینوکآج)
زالوناد)

؟۶۱) تسا مادک  ناسنا  ندب  رد  ( CO  ) دیسکاونم نبرک  دیلوت  ءاشنم 
( Hemeفلا
Ureaب)
Creatinineج)
Uric acidد)

؟۶۲) دراد تکراشم   A میزنآوک لیکشت  رد  نیماتیو  مادک 
( نیوالفوبیرفلا
دیساب) کیلوف 
دیساج) کینتوتناپ 
نیمایتد)

(۶۳: زجب تسا  هتسباو  ریز  یاه  روتکاف  همه  هب  زانژوردیهد  تاووریپ  یمیزنآ  سکلپمک  تیلاعف 
( تافسفوریپفلا نیمایت 
دیتوئلکونب) ید  نیندآ  نیوالف 
دیساج) کیئوپیل 
نیتویبد)
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؟۶۴) دوش یم  دیلوت  هنیمآ  دیسا  مادک  زا  نینوتورس 
( Hisفلا
Serب)
Tyrج)
Trpد)

(۶۵: زجب دنوش  یم  ماجنا  ریز  یاه  شنکاو  همه  یتلکسا  یاه  هچیهام  رد 
( Glc →Glc-6-Pفلا
Glc-6-P →Glc-1-Pب)
Glc-6-P →Fru-6-Pج)
Glc-6-P →Glcد)

؟۶۶) تسا دروم  مادک  لیلد  هب  اتدمع  هدش  داجیا  ضراوع  مسیواف  هب  التبم  رامیب  رد 
( تافسففلا زکولگ 6  دیلوت  شیازفا 
لیکشت NADPHب) شهاک 
دیلوت ATPج) شهاک 
هدشد) دیسکا  نویتاتولگ  دیلوت  شهاک 

(۶۷: زجب تسا  تسرد  اه  هنیزگ  همه  اه  میزنآوزیا  درومرد 
( .تسافلا توافتم  فلتخم  یاه  تفاب  رد  اهنآ  تظلغ 
.دننکب) یم  زیلاتاک  ار  شنکاو  عون  کی 
.دنتسهج) ربارب   Km یاراد
تساد) توافتم  اهنآ  کیرتکلاوزیا   pH

دادعت ۵)  ) یکشزپ کیزیف 

.تسا۶۸) یلولس  هخرچ  زا  زاف  رد ..................  موزومورک  رب  وترپ  رثا  زا  یشان  یدیتامورک  یاه  یگتسکش 

.تسا۶۹) رادقم  هچ  تعاس  یکیژولویب 12  رمع  همین  تعاس و  یکیزیف 6  رمع  همین  اب  ویتکاویدار  هدام  یارب  رثوم  رمع  همین 

؟۷۰) دتفا یم  قافتا  سکیا  هعشا  بویت  زا  شخب  مادک  رد  کینویومرت  هدیدپ 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

( Mب)G1فلا
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( تعاسفلا تعاسب)4   2
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( الابفلا ژاتلو  اب  نامالیفب)روتارنژ  نایرج  روتارنژ 
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.دوش۷۱) یم  هداد  شیامن  رگید  روحم  رد  روحم و ......  کی  رد   ........ A-mode متسیس رد 

؟۷۲) تسا هنوگچ  یاهناوتسا  یورک ـ  یسدع  رد  نوناک 

دادعت ۱۰)  ) ینیلاب یسانشناور 

؟۷۳) دنیوگ یم  K هعومجم نآ  هب  هک  تسا  یجاوما  لماش  باوخ ، هلحرم  مادک 
( هلحرم 1فلا  
هلحرم 4ب)  
هلحرم 2ج)  
هلحرم 3د)  

؟۷۴) دنوش یم  بوسحم  زیتس  هعماج  یتیصخش  لالتخا  زراب  یاه  هصخشم  دراوم  مادک 
( هانگفلا مرش و  ساسحا  مدع  یلدمه / ساسحا  زا  یناوتان 
مرشب) ساسحا  مدع  تامهوت و 
یلدمهج) یارب  یناوتان  راکفا و  شرپ   
راکفاد) شرپ  یرگ و  شناکت   

؟۷۵) دنتسه درف  یصخش  براجت  اب  طابترا  رد  هظفاح  عاونا  مادک 
( ییانعمفلا ینمض /  
ییانعمب) یدادیور /
ییانعمج) یا / همانیگدنز 
یدادیورد) یا / همانیگدنز   

؟۷۶) دوش یم  رادیدپ  یتخانش  دشر  هلحرم  مادک  رد  رادماظن ، هلئسم  لح  یعازتنا و  رکفت  ییاناوت 
( ینیعفلا تایلمع  هلحرم 
یتایلمعب) شیپ  هلحرم   
یتکرحج) - یسح هلحرم 
یروصد) تایلمع  هلحرم   

؟۷۷) دروآ یم  دوجو  هب  لالتخا  تدمزارد  هظفاح  هب  تدم  هاتوک  هظفاح  زا  هزات  تاعالطا  لاقتنا  رد  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 
( یدفلا سا  لا 
اناوجب) یرام   
نیئاکوکج)  
نیماتفمآد)  

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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؟۷۸) دهد یم  خر  ینس  هچ  رد  لومعم  روط  هب  ناکدوک  ییادج  بارطضا  جوا 
( یگهامفلا ات 18   14
یگهامب) ات 20   16
یگهامج) ات 8  6
یگهامد) ات 12   8

؟۷۹) دنک یم  فیصوت  ار  ییافوکشدوخ  موهفم  ریز ، تارابع  زا  کیمادک 
( یگدنزفلا رد  درف  هوقلاب  یاه  ییاناوت  هب  یشخب  ققحت   
هیلواب) کیژولویزیف  یاهزاین  هب  یشخب  ققحت  ییاناوت   
نارگیدج) اب  یصخش  هنامیمص و  طباور  ظفح 
یگدنزد) رد  تینما  ساسحا  نتشاد   

.دراد۸۰) موهفم ........  هب  هراشا  دنهد ، یم  خر  ینوریب  هیبنت  شاداپ و  ِدوبن  رد  ٌابلاغ  اهراتفر  هک  ارودنب  هیرظن  ساسارب 
( راتفرفلا شناوت   
ینادرگدوخب)
ییافوکشدوخج)  
ییارگد) نورب   

؟۸۱) دسر یم  یش  یرادیاپ  موهفم  هب  کدوک  هژایپ  ناژ  دید  زا  یتخانش  دشر  لحارم  زا  کیمادک  رد 
( یتکرحفلا یسح 
یتایلمعب) شیپ 
ینیعج) تایلمع 
یروصد) تایلمع 

دنمرشزرا۸۲) یرربارب  یزارفارس و  تلادع ،  نآ  رد  هک  یلوصا  زا  درف  گربلک ،  یقالخا  لالدتسا  زا  حطس  هلحرم و  مادک  رد 
؟ دشاب ناما  رد  نتشیوخ  شنزرس  زا  ات  دنک  یم  یوریپ  دراد  دوجو 

( مودفلا هلحرم ی  لوا -  حطس 
موس ب) هلحرم  مود  -  حطس 
مجنپج) هلحرم ی  موس -   حطس 
مششد) هلحرم ی  موس -  حطس 

دادعت ۳)  ) یسانش لگنا 

(۸۳: ءانثتسا هب  دوش  یم  لقتنم  کیژولویب  لقان  طسوت  ریز  یاه  یرامیب  لماع 
( ایرالامفلا
رازآالاکب)
زایبیمآج)

کلاسد)

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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؟۸۴) تسا ریز  یلگنا  یرامیب  مادک  ینیلاب  تمالع  نیرت  عیاش  یتاپوندافنل 
( زوینامشیلفلا
ایرالامب)
یباستکاج) زومسالپوسکوت 
زویدیروپسوتپیرکد)

؟۸۵) دوش نیزگیاج  دناوت  یم  کف  ریز  رد  لگنا  ریز  یرامیب  مادک  رد 
( سیزایرویکیرتفلا
سیزودیتادیهب)
سیزایپلونمیهج)
سیزویبورتناد)

دادعت ۳)  ) یسانش چراق 

؟۸۶) دبای شرتسگ  یناهد  هطوحم  هب  تسا  نکمم  یچراق  یرامیب  مادک 
( رلاکیسروفلا هنیت آ 
اموتیسامب)
سیزوتیفوتامردج)
سیزوکیرتد) وروپسا 

؟۸۷) دشاب یم  ریز  دروم  مادک  سیزایدیدناک  لکش  نیرت  عیاش 
( تینژاوفلا
تیرتساگب)
یدلجج) سیزایدیدناک 
ناهدد) کفرب 

؟۸۸) دشاب زاس  هنیمز  دناوت  یم  یعونصم  یاه  نادند  یچراق  یرامیب  مادک  رد 
( سیزولیژرپسآفلا
سیزوکوکوتپیرکب)
سیزوکیامروکومج)
سیزایدیدناکد)

دادعت ۱۹)  ) یسانش یرتکاب 

؟۸۹) دهد یم  ناشن  ار  ریز  تایصوصخ  زا  کی  مادک  زنژویتسونوم  ایرتسیل 
( دشابفلا یم  یفنم  زالاتاک 
تساب) یلولس  جراخ  نژوتاپ 
. ج) دنک یم  دشر  لاچخی  یامد  رد 
تساد) یناسنا  قلطم  نژوتاپ  کی 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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؟۹۰) دنرادن ازونیژورئآ  سانومودوس  هیلع  یتیلاعف  ریز  یمنپابراک  یاهکیتویب  یتنآ  زا  کیمادک 
( منپاترافلا
منپب) یرود 
منپورمج)
منپد) یمیا 

؟۹۱) تسا نامرد  دنیآرف  زا  یمهم  شخب  ریز  یرامیب  مادک  رد  یصاصتخا  نیسکوت  یتنآ 
( Necrotic enteritisفلا
Gas gangreneب)
Pseudomembranous colitisج)
Tetanusد)

رد۹۲) ییاز  یرامیب  روتکاف  مادک  .تسا  هدش  ادج  سیلیژارف  سدویرتکاب  یرتکاب  هدش  ، یحارج  تیسیدناپآ  کی  رد  هسبآ  عیام  تشک  زا 
؟ دراد شقن  هسبآ  نیا  داجیا 

( دیراکاسفلا یلپوپیل 

زاتومسیدب) دیسکارپوس 
لوسپکج)
نیدیسوکولد) نیسکوت 

؟۹۳) تفرگ رظن  رد  یکیژولویزیف  یاهتیلاعف  زا  عون  مادک  رارمتسا  هجیتن  رد  ناوتیم  ار  تیتنودویرپ  یرامیب  ینادند و  کالپ 
( ملیفویبفلا لیکشت 
دیدشب) ینمیا  خساپ 
یعیبطج) ریغ  مضه 
یعیبطد) یریپ 

؟۹۴) دنک یم  هدولآ  ار  قورع  لایلتودنآ  یاه  لولس  ریز  یاه  مسیناگرا  زا  کیمادک 
( Coxiella burnetiiفلا
Rickettsia rickettsiiب)
Haemophilus influenzaeج)
Salmonella typhiد)

لماع۹۵) دیدرگ  نمزترآوش  شنکاو  تیسوفنل و  زوتیم  کیرحت   ، IL-1 شیازفا یدراکیکات ،  راچد  یفنم  مرگ  لیساب  اب  تنوفع  رثا  رد  یرامیب 
؟ دشاب یم  یرتکاب  راتخاس  مادک  قوف  میالع  داجیا 

( دیراکاسفلا یلپوپیل 
نیروپب)
لوسپکج)
لژالفد)

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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؟۹۶) دراد رارق  هدودحم  مادک  رد  دشر  یارب  هنیهب   pH اه ، یرتکاب  رثکا  یارب 
( 5.5-4.5فلا
7.5-6.5ب)

4.5-3.5ج)
6.5-5.5د)

ینیبانیب۹۷) نویسارتلیفنا  هنیس  هسفق   X-ray دهد. یم  ناشن  دیدش  هفرس  اب  هارمه  هفرط  ود  تیویتکنژنوک  دوب  ملاس  البق  هک   یدازون  کی 
ینویزولکنا ماسجا  تیتارک  هنومن  اسمیگ  یزیمآ  گنر  رد  دیدرگ  شرازگ   14000/mm3 نآ   WBC نازیم .داد  ناشن  ار  هفرط  ود  نراقتم 

؟ دشاب یم  مادک  یرامیب  یلامتحا  لماع  دیدرگ  هدهاشم 
( Haemophilus influenzaeفلا
Chlamydia trachomatisب)
Neisseria meningitidisج)
Streptococcus agalactiaeد)

؟۹۸) دشاب یم  یگتخوس  حناوس و  یاه  شخب  رد  یناتسرامیب  تنوفع  نژوتاپ  نیرت  عیاش  ریز  یاه  یرتکاب  زا  کیمادک 
( Clostridium perfringensفلا
Pseudomonas aeruginosaب)
Bacillus subtilisج)
Streptococcus pyogenesد)

؟۹۹) درادن دوجو  یناویح  نزخم  ریز  یاه  مسیناگرا  زا  کیمادک  یارب 
( سیسوترپفلا التدروب 

ادیسب) یتلوم  الروتساپ 
سیسنرالوتج) السیسنارف 
سیسنتد) یلم  السورب 

؟۱۰۰) دهد یم  خر  ریز  یاهیرتکاب  زا  کیمادک  طسوت  امومع " شراوگ  هاگتسد  تنوفع  اب  طبترم  یمیرتکاب 
( یفیتفلا النوملاس 
ینوژژب) رتکابولیپمک 
سوکیتیلومهاراپج) ویربیو 
یدیوبد) الگیش 

؟۱۰۱) دشاب یرامیب  نیا  لماع  دناوت  یم  ریز  یاه  یرتکاب  زا  کیمادک  .ددرگ  یم  التبم  یزغم  هسبآ  هب  نادند  ندیشک  زادعب  هام  کی  یرامیب 
( Anaerobic streptococciفلا
Lactobacillus acidophilusب)
Mycoplasma pneumoniaeج)
Mycobacterium smegmatisد)

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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یتنآ۱۰۲) مادک  زا  تسا  هدش  مواقم  اه  منپابراک  اه و  نیروپسولافس  هب  هک  یفنم  مرگ  یرتکاب  زا  یشان  یاه  تنوفع  نامرد  یارب 
؟ درک هدافتسا  ناوت  یم  ریز  کیتویب 

( منپورمفلا
نوسکایرتفسب)
دیسرنیسج)
نیتسیلوکد)

؟۱۰۳) دراد دربراک  ریز  یاه  تنوفع  زا  کیمادک  نامرد  رد  نیلیسازگا  نیلسیفن و 
( سیدیتیژننمفلا ایرسیان  زا  یشان  تیژننم 
یلکب) ایشیرشا  زا  یشان  یراردا  تنوفع 
الیفومونپج) النویژل  زا  یشان  ینومونپ 
زاماتکالاتبد) دلوم  یاهکوکولیفاتسا  زا  یشان  ینومونپ 

یتنآ۱۰۴) زا  کیمادک  بیترت  هب  نیسیاموکنو  نیلیس و  یتم  هب  مواقم  تبثم  مرگ  یسکوک  زا  یشان  تنوفع  نامرد  یارب 
؟ دوش هدافتسا  دیاب  ریز  یاه  کیتویب 

( نیسیاموتپادفلا نیلیسازگا ،
دیسرنیسب) دیلوزنیل ،
دیلوزنیلج) نیساموکنو ،
نیلیسازگاد) نیسیاموتپاد ،

؟۱۰۵) دشاب یم  ماد  ناسنا و  نیب  تنوفع  کرتشم  لماع  کیمادک  ریز  یاهیرتکاب  نایم  زا 

؟ ۱۰۶) دشاب یم  یرتکاب  مادک  موزونورگناگ  امیتکا  یرامیب  لماع 

؟۱۰۷) دشاب یم  حیحص  سیدیامردیپا  سوکوکولیفاتسا  هنوگ  دروم  رد  ریز  تالمج  زا  کیمادک 
( .دشابفلا یم  یقیقح  نژوتاپ  یرتکاب  کی 
.دوشب) یم  تیدراکودنا  داجیا  هب  رجنم  لوسپک  دوجو  هطساو  هب 
.دشابج) هتشاد  روضح  تسوپ  رد  لامرن  رولف  تروص  هب  دناوت  یم  طقف 
.دشابد) یم  ناوج  یاهمناخ  رد  یراردا  تنوفع  هدننکداجیا  لماوع  زا 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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دادعت ۵)  ) سانش سوریو 

؟۱۰۸) دراد دربراک  اه  سوریو  مونژ  ییاسانش  رد  ریز  یاه  تست  زا  کی  مادک 
( PCRفلا
ازیالاب)
نویسانیتولگامهج)
سناسرولفونومیاد)

؟۱۰۹) دنک یمن  داجیا  نمزم  تنوفع  تیتاپه ، لماع  یاهسوریو  زا  کی  مادک 
( HBVفلا
HCVب)
HDVج)
HEVد)

؟۱۱۰) دشاب یم  ساسح  رتا  هب  تبسن  سوریو ، مادک 
( سوریوفلا سپره 
سوریوب) ورتنا 
سوریوج) وندآ 
سوریود) امویلوپ 

(۱۱۱: زج هب  دنوش ، یم  تیرتناورتساگ  هب  رجنم  ریز  یاه  سوریو  مامت 
( سوریوفلا ورتسآ 
سوریوب) ونیر 
سوریوج) اتور 
سوریود) ورون 

؟۱۱۲) دشاب یم  هعطق  هعطق  مونژ  یاراد  سوریو  مادک 
( سوریوفلا اگوت 
سوریوب) وکا 
سوریوج) اتور 
سوریود) وراپ 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 
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دادعت ۱۵)  ) یسانش بیسآ 

(۱۱۳Mismatch صقن اب   (HNPCC) زوپیلوپ " ریغ  یتثارو  نولوک  مونیسراک  هنیمز "  رد  نولوک  مونیسراک  هب  التبم  رامیب  رد  هتفای  مادک 
؟ تسا کیتسیرتکاراک  ، Repair

( TP53 High Mutationفلا
RAD51 Recombinantب)
BAX Death Domainج)
Microsatellite Instabilityد)

دنتسه۱۱۴) دوهشم  یا  هوهق  - ییالط فیرظ  رلونارگ  یاهنامگیپ  نیزوئا ، نیلیسکوتامه - یزیمآ  گنر  یامن  رد  یرامیب ، دبک  تفاب  یسررب  رد 
یم صخشم  رتهب  ار  نامگیپ  نیا  تیهام  هنیزگ  مادک  .دنا  هداد  ناشن  گنر  یبآ  شنکاو   Prussian blue یمیشوتسیه شنکاو  رد  هک 

؟ دنک
( Bileفلا
Melaninب)
Hemosiderinج)
Lipofuscinد)

؟۱۱۵) دنراد شقن  یتفاب  رازآ  لحم  هب  اه  تیسوکول  جیسب  لحارم  زا  کیمادک  رد  اه  نیرگتنیا 
( Marginationفلا
Adhesionب)
Transmigrationج)
Rollingد)

؟۱۱۶) دنیوگ یم  هچ  تفاب  کی  رد  یلولس  جراخ  سکیرتام  یازجا  رگید  نژالک و  هفاضا  بوسر  هب 
( یتشوگفلا هناوج 
یتفابب) یفورت  رپیه 
زوربیفج)
زویلگد)

؟۱۱۷) تسا یرادراب  نارود  یط  یریذپداقعنا  تیعضو  شیازفا  یارب  هیجوت  نیرتهب  هنیزگ  مادک 
( نیبمورت IIIفلا یتنآ  زتنس  شهاک 
زتنس PGI2ب) شهاک 
زتنس Protein Cج) شیازفا 
نیئتسیسومه د) حطس  شهاک 
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؟۱۱۸) دراد لایژنرافوزان  مونیسراک  رد  هدش  تباث  شقن  ریز  سوریو  مادک 
( EBVفلا
CMVب)
HHV-8ج)
HPVد)

؟۱۱۹) دوش یم  هدیمان  هچ  یا  هدور  عون  یا  هناوتسا  تروص  هب  سکالفیر  رثا  رد  یرم  یناتحت  یاهتنا  یششوپ  یاه  لولس  تارغت 
( یزالپسیدفلا
یزالپاتمب)
یپورتورتهج)
یپوتکا د)

(۱۲۰: زجب دنریگ , یم  رارق  کیتسالپ  وئن  اراپ  یاه  مردنس  هتسد  رد  ریز  دراوم  همه 
( هیلکفلا مونیسراک  رد  یمتیس  یلپ 
هدعمب) مونیسراک  هب  نایالتبم  رد  سناکیرگین  سیزوتناکآ 
یتلکساج) یاهزاتساتم  زا  یشان  یمسلک  رپیه 
هیرد) کچوک  لولس  مونیسراک  رد  گنیشوک  مردنس 

؟۱۲۱) تسا رثوم  هضراع  مادک  نامرد  رد  کی "  " نیکول رتنیا  تسینوگاتنآ )  ) هدننک راهم 
( یگداوناخفلا یملورتسلک  رپیه 
نوخب) راشف 
سرقنج)
بلقد) ییاسران 

؟ ۱۲۲) تسا مادک  کیتورفن  موردنس  رد  مدا   یلصا  مسیناکم 
( یوافنلفلا یراجم  دادسنا 
کیتاتسوردیه ب) راشف  شیازفا 
کمنج) بآ و  هیلوا  سابتحا 

کیتوکناد) راشف  شهاک 

؟۱۲۳) تسا مادک  هویج  دیرلک  اب  تیمومسم  رد  یلولس  بیسآ  مسیناکم 
( ییاشغفلا یاه  نیئتورپ   لیردیفلوس  دحاو  هب  لاصتا 
زاپساک 8ب) میزنآ  ندرک  لاعف 
فاصج) کیمسالپ  ودنآ  هکبش  رد  یمس  یاه  تیلوباتم  دیلوت 
نآد) رد  یگتسکش  داجیا  هب DNAو  لاصتا 
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؟۱۲۴) ددرگ یم  زورکن  عون  مادک  داجیا  هب  رجنم  یزکرم ، باصعا  متسیس  رد  اه  لولس  کیسکوپیه  گرم 
( یداقعنافلا زورکن 
یرینپب) زورکن 
یناعیمج) زورکن 
دیئونیربیفد) زورکن 

؟۱۲۵) دنراد تهابش  هتخل  عون  مادک  هب  گرم ، زا  سپ  هدش  داجیا  یاه  هتخل 
( ینایرشفلا هتخل 
یدیروب) هتخل 
یرادجج) هتخل 
نویساتژود)

؟۱۲۶) دنک یم  لامعا  هنوگچ  ار  دوخ  یدیازت  دض  تارثا   RB نژ
( هب G1فلا  G0 زا یلولس  هخرچ  لاقتنا  لرتنک  قیرط  زا 
هب Sب)  G1 زا یلولس  هخرچ  لاقتنا  لرتنک  قیرط  زا 
هب G2ج)  S زا یلولس  هخرچ  لاقتنا  لرتنک  قیرط  زا 
هب Mد)  G2 زا یلولس  هخرچ  لاقتنا  لرتنک  قیرط  زا 

؟۱۲۷) دنتسه از  نورب  هدش ، رکذ  یاه  هنادگنر  زا  کی  مادک 
( نبرکفلا
نیردیسومهب)
نیشوفوپیلج)
نینالمد)

دادعت ۲۸)  ) یژولویزیف

؟۱۲۸) دراد یرتشیب  مهس  لولس  یاشغ  تحارتسا  لیسناتپ  داجیا  رد  ریز  لماوع  زا  کیمادک 

؟۱۲۹) دنک یم  یریگولج  ینالضع  - یبصع لاصتا  موادم  کیرحت  زا  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک  تیلاعف 

؟۱۳۰) تسا لقادح  اه  نطب  رد  دوجوم  نوخ  مجح  یبلق   لکیس  یاهزاف  زا  کیمادک  رد 
( isovolumic relaxation)فلا  ) کیمولووزیا ضابقنا  عفر 
ejection)ب)  ) عیرس جورخ 
diastasis)ج)  ) سیزاتساید
atrial systole)د)  ) یزیلهد لوتسیس 
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( میدسفلا یراشتنا  رلکب)لیسناتپ  یراشتنا  لیسناتپ 
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؟۱۳۱) دهد یم  ناشن  ار  ( AV  ) ینطب یزیلهد - هرگ  رد  نویسازیرالپد  جوم  راشتنا  نامز  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کی  مادک 

؟۱۳۲) تسا تسرد  هنیزگ  مادک  نوخ  شدرگ  لاروموه  میظنت  دروم  رد 
( تسافلا راد  هدهع  قورع  یگنت  رد  ار  شقن  نیرتیوق  نیسرپوزاو  یژولویزیف  طیارش  رد 
دوشب) نوخ  راشف  یطیحم و  تمواقم  دیدش  شیازفا  ثعاب  دناوت  یم ود  نیسناتویژنآ 
دنرادج) شقن  نوخ  میظنت  رد  هدش و  یویلک  یاه  لوبوت  زا  بآ  بذج  زاب  دیدش  شهاک  بجوم  نیسرپوزاو 
دنکد) یم لامعا  ار  قورع  یداشگ  لمع  هدش و  لاعف  نیسناتویژنآ  هدننک  لاعف میزنآ  طسوت  اه  نین یک

؟۱۳۳) تسا مادک  طلغ  ی  هنیزگ نوخ  شدرگ  یاه  سکلفر درومرد 
( دربفلا یم الاب  هویج  رتمیلیم   250 دح ات  ار  نوخ  راشف  هدنیازفا  سکلفر  زغم  ی  هدئاق راشف  دیدش  شهاک 
دنکب) یم مک  ار  نوخ  راشف  یعاخن  یزغم  عیام  راشف  شیازفا  اب  گنیشوک  شنکاو 
دوشج) یم بلق  یضابقنا  تردق  شیازفا  ببس  ینطب  راشف  شیازفا 
دوشد) یم بلق  نابرض  دادعت  شیازفا  ببس  یزیلهد  راشف  شیازفا 

دهد۱۳۴) یم  تفیش  پچ  تمس  هب  ار  نیبولگومه   - نژیسکا یازجت  ینحنم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  شیازفا 

دراد۱۳۵) دوجو  نوخ  رادقم  نیرتشیب  هیر  تمسق  مادک  رد  تلاح و  مادک  رد 

؟۱۳۶) دنک یم  ادیپ  شیازفا  ریز  لماوع  زا  کیمادک  اب  هدعم  هیلخت  نازیم 

؟۱۳۷) دنک یم  اه  میزنآ  رتشیب  حشرت  هب  کیرحت  ار  سارکناپ  ریز  لماوع  زا  کیمادک 

؟۱۳۸) تسا مادک  دراد  دوجو  راتخمدوخ  یبصع  متسیس  ود  ره  رد  هک  یبصع  یجنایم 

؟۱۳۹) دراد یا  همجمج  لخاد  اشنم  درد  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  رد 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

( QT intervalب)ST segmentفلا
QRS durationد)PR intervalج)

( نبرکفلا دیسکا  امدب)ید 
تارسیلگد)PHج) وفسف  ید 

( هیرفلا هلق  هیرب)تحارتسا ، ناپ  تحارتسا ،
هیرج) ناپ  هیرد)شزرو ؛  هنایم  شزرو ، 

( موندوئدفلا یبرچ  موندوئدب)رادقم  هتیلالومسا 
هدعمج) لخاد  موندوئدد)مجح  هتیدیسا 

( CCKب)نیترکسفلا
نیتاتساوتاموسد)نوگاکولگج)

( نیرفنفلا نیرفنب)یپارون  یپا 
نیلوکد)نیماپودج) لیتسا 

( نرگیمب)انوزفلا
کاندردج) تیزونیسد)کیت 
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لیسناتپ۱۴۰) داجیا  ثعاب  لاناک  مادک  نتسب  اب  دریگ ، یم  رارق  رون  ضرعم  رد  هیکبش  یاه  هناوتسا  یجراخ  هعطق  رد  نیسپودر  هکیماگنه 
؟ دوش یم  هدنریگ 

دیلوت۱۴۱) هب  رجنم  سپانیس  دودح 300  لیکشت  اب  هچخم  یاهنورون  زا  کیمادک  رد  یناتحت  یاهنوتیز  زا  هتفرگ  اشنم  هدنورالاب  یاهربیف 
؟ دنوش یم  بکرم  کیاپسا 

 

؟۱۴۲) تسا هیحان  مادک  رد  میدس  لاعف  لاقتنا  نیرتمک 

؟۱۴۳) دشاب هیحان  مادک  هب  قلعتم  دناوتیم   pH نازیم نیرتمک  یویلک  یاهلوبوت  رد 

زا۱۴۴) هدنرادزاب  یاهنیئتورپ  روضح  تلع  هب  اما  دننک  یم  ادیپ  کرحت  تردق  اهمرپسا  هنادرم ، یلثمدیلوت  هاگتسد  زا  تمسق  مادک  رد 
؟ دوش یم  تعنامم  ناشتکرح 

؟۱۴۵) دوش یم  اهتشا  ینالضع و  ....  شزرل  هب ....  رجنم  نیسکوریت  دیلوت  شیازفا 

؟۱۴۶) دبای یم  شهاک  دشر  نومروه  طسوت  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

؟۱۴۷) تسا زاین  دروم  زمرق  لوبلگ  دیلوت  زتنس DNA و  یارب  ریز  ییاذغ  هدام  مادک 

تسا ؟۱۴۸)  Co-transport ریز ، هیوناث  لاعف  لاقتنا  دراوم  زا  کیمادک 
( میسلکفلا میدس -
میساتپب) میدس -
نژوردیهج) میدس -
هنیمآدیساد) میدس -

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

( هب cGMPفلا هتسباو  راد  هچیرد  یمیدس  یژاتلوب)یاهلاناک  راد  هچیرد  یمیساتپ  یاهلاناک 
هچیردج) نودب  یتشن  یمیساتپ  هب cAMPد)یاهلاناک  هتسباو  راد  هچیرد  ینویتاک  یاهلاناک 

( یلونارگفلا یقمعب)یاهلولس  هتسه  یاهلولس 
یدبسج) ژنکروپد)یاهلولس  یاهلولس 

( لاتسیدفلا هلنهب)لوبوت  یدوعص  میخض  شخب 
هلنهج) سوق  یلوزن  کزان  هدننکد)شخب  عمج  یارجم 

( هلنهفلا سوق  یلوزن  کزان  هدننکب)شخب  عمج  یارجم 
هلنهد)لامیزکورپج) یدوعص  میخض  شخب 

( نارفدوزاوفلا رفینیمسب)یارجم  یاهلوبوت 
میدیدیپاج) ینمد)یارجم  یاه  هسیک 

( شهاکفلا شیازفاب)شیازفا –  شهاک – 
شیازفاج) شهاکد)شیازفا –  شهاک – 

( نیئتورپفلا نیدموتاموس Cب)زتنس  دیلوت 
زکولگج) یژرناد)فرصم  دیلوت  یارب  برچ  دیسا  فرصم 

( میسلکب)نهآفلا

نیئتورپد)نیماتیو B12ج)
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؟۱۴۹) تسا ریز  یاه  هدنریگ  مادک  هیبش  کیسکاتومونپ  زکرم  کیرحت  رثا 
( یکیرحتفلا
یششکب)
Jج)
یطیحمد) ییایمیش 

؟۱۵۰) تسا مادک  یسونیس  هرگ  لمع  لیسناتپ  رب  کیتاپمس  کیرحت  ریثات 
( هناتسآفلا هب  یلوتساید  ییاشغ  لیسناتپ  نتفرالاب  تعرس  شیازفا 
یمیساتپب) نایرج  شیازفا 
ءاشغج) تحارتسا  لیسناتپ  ندش  رت  یفنم 
لمعد) لیسناتپ  هنماد  شهاک 

؟۱۵۱) دوش یم  داجیا  یطیارش  هچ  رد  زنژویژنآ 
( نژیسکافلا تدم  هاتوک  دوبمک 
نیزوندآب) عیرس  نتفر  الاب 
کیلوباتمج) یاهنومروه  حطس  شهاک 
مسیلوباتمد) تدم  زارد  دیدش و  شیازفا 

؟۱۵۲) تسا رتعیرس  اه  هدنریگ  ریاس  اب  هسیاقم  رد  هدنریگ  مادک  یشزاس  خساپ 
( نادندفلا درد  یاه  هدنریگ 
ناتشگناب) کون  ینیچاپ  لوسپک 
تسدج) چم  لصفم  لوسپک  یاه  هدنریگ 
اهد) بل  تالضع  ینالضع  کود 

؟۱۵۳) دیامنیم داجیا  قیقر  رایسب  راردا  عفد  ماگنه  ار  هتیرالومسا  شهاک  نازیم  نیرتشیب  یلوبوت  شخب  مادک 
( هلنهفلا پول  میخض  شخب 
هیلواب) لاتسید  لوبوت 
لاکیتروکج) هدننک  عمج  یارجم 
یرالودمد) هدننک  عمج  یارجم 

؟۱۵۴) دهدیم شیازفا  ار  یلوبوت  بذجزاب  نازیم   GFR ندوب تباث  ضرف  هب  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( ناروآفلا هچنایرش  عاستا 
یلوبوتب) رود  یاهگریوم  یدیئولک  یزمسا  راشف  شهاک 
نارباوج) هچنایرش  یگنت 
یلوبوتد) رود  یاهگریوم  کیتاتسوردیه  راشف  شیارفا   
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(۱۵۵: زا تسا  ترابع  هلضع  کود  کیمانید  خساپ 
( هلضعفلا لوط  هب  هیلوا  هنایاپ  خساپ 
هلضعب) لوط  هب  هیوناث  هنایاپ  خساپ 
هلضعج) لوط  رغت  هب  هیلوا  هنایاپ  خساپ 
هلضعد) لوط  رغت  هب  هیوناث  هنایاپ  خساپ 

دادعت ۱۰)  ) کیتنژ

نیلقان۱۵۶) یناوارف  دشاب ، رد 6400  کی  دهد  یم  ناشن  ار  گربنیاو  یدراه –  لداعت  هک  بولغم  یموزوتا  لالتخا  کی  عویش  هکیتروص  رد 
؟ تسا نازیم  هچ  لالتخا  نیا 

( in 20 1فلا
in 160 1ب)
in 80 1ج)
in 40 1د)

؟۱۵۷) ددرگ داجیا   Base Excision repair رد لالتخا  رثا  رب  دناوت  یم  ریز  یاه  یرامیب  زا  کیمادک 
( Colorectal cancerفلا
Cystic fibrosisب)
Breast cancerج)
Bloom syndromeد)

؟۱۵۸) دراد  cis-acting enhancers شقن ریز  یمونژ  یاه  ناکم  زا  کیمادک 
( Exonفلا
Intronب)
GC boxج)
Trans – acting elementsد)

؟۱۵۹) دشاب یم  تروص  هچ  هب  ینوخ  یاه  هورگ  ثراوت  هوحن 
( X-linkedفلا

Dominantب)
Recessiveج)
Co-dominantد)

یم۱۶۰) هدرب  راک  هب  هتخانشان  مه  هدش و  هتخانش  دراوم  رد  مه   (copy number) یپک یدادعت  تارغت  صیخشت  یارب  ریز  شور  مادک 
؟ دوش

( Quantative fluorescent PCR (QF-PCR)فلا
Multiple ligation dependent probe amplification(MLPA)ب)
Real Time PCRج)
Array CGHد)
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؟۱۶۱) تسا مادک  یرادراب  لوا  ههام  هس  رد  یدوخب  دوخ  اه  طقس  رد  دوجوم  یموزومورک  لالتخا  نیرتعیاش 
( Triploidyفلا
Monosomyب)
Tetrasomyج)
Trisomyد)

؟۱۶۲) دهد یم  یور  یموزومورک  هیحان  مادک  رد  ( Fusion  ) یگدیبسچمه هب  نینوستربور  ییاجباج )  ) نویساکولسنارت رد 
( Centromeresفلا
Histonesب)
Telomeresج)
Ends of the long armsد)

؟۱۶۳) دوش یم  هدیمان  هچ  درف  کی  رد  فلتخم  یاه  توگیز  زا  یلولس  هدر  دنچ  ای  ود  نازمه  دوجو 
( Aneuploidyفلا
Chimaerismب)
Mosaicismج)
Diploidyد)

؟۱۶۴) تسا هدش  شرازگ  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  اب  طابترا  رد  دلوت  زا  شیپ  نامرد 

؟ ۱۶۵) دنشاب یم  ویتارفیلورپوفنل  یمیخدب  رطخ  رد  یموزومورک ، یگتسکش  یاه  مردنس  زا  کی  مادک 
( یزاتکژنالتفلا یسکاتآ 
ینوکنافب) ینوخ  مک 
ازوتنمگیپامردورزگاج)
مولبد) مردنس 

دادعت ۱۵)  ) یسانش ینمیا 

؟۱۶۶) دشاب یم   Th1 یاهلولس زیامت  ریثکت و  یلصا  لماع  ریز  یاهنیاکوتیاس  زا  کیمادک 

؟۱۶۷) دراد یرتمک  تیمها  هدنریگ  هدنهد و  نیب   HLA عاونا زا  کیمادک  یراگزاس  هیلک  دنویپ  رد 
( HLA-Cفلا
HLA-Bب)
HLA-DRج)
HLA-Aد)
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؟۱۶۸) دوش یم  بوسحم  ویتانرتلآ  ریسم  رد   C3 (C3 convertase) لدبم ریز  یاهلوکلوم  زا  کیمادک 
( C4bC2aفلا
C3bBbب)
C3bC2bج)
روتکاف Dد)

(۱۶۹: زج هب  تسا  حیحص   HLA – DM یاهیگژیو دروم  رد  ریز  یاه  هنیزگ 
( دشابفلا یم  MHC – II  هب اهدیتپپ  لاصتا  هطساو 
تساب) رمیادورته  لوکلم  کی 
دنکج) یمن  هئارا  ار  کینژ  یتنآ  دیتپپ 
تساد) کیفرم  یلپ  لوکلم  کی 

(۱۷۰: زج هب  دنوشیم  داجیا  ینمیا  یاه  سکلپمک  لیکشت  هجیتن  رد  ریز  نمیا  دوخ  یاهیرامیب  همه 
( ازودنفلا تیرترا  یلپ 
کیمتسیسب) زوتامتیرا  سوپول 
یمسیتامورج) بت 
یککوتپرتساد) تنوفع  بقاعتم  تیرفنولورمولگ 

؟۱۷۱) دننک یم  تکرش   HIVgp120 نیئتورپوکیلگ هب  لاصتا  رد  ریز  یاهلوکلم  زا  کیمادک 
( CD4فلا

CD5ب)
CD8ج)
CD25د)

؟۱۷۲) دنوش یم  بوسحم   T یاه تیسوفنل  یزکرم  سنارلوت  ءزج  ریز  یاه  مسیناکم  زا  کیمادک 
( تیلاعففلا بقاعتم  لولس  گرم 
)ب) یمیظنت  ) Treg یاهلولس هطساو  اب  راهم 
سومیتج) رد  الاب  یبیکرت  لیم  اب  غلابان   T یاه تیسوفنل  فذح 
clonal anergy)د)  ) یدوخ دض   T یاه تیسوفنل  ندش  لاعفریغ 

؟۱۷۳) دنکیم هضرع   T لولس مادک  هب  ار  لوزوتیس  لخاد  یاهنژ  یتنآ   MHC لوکلوم مادک 
( هب TCD8فلا  MHC II
هب TCD4ب)  MHC II
هب TCD4ج)  MHC I
هب TCD8د)  MHC I
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؟۱۷۴) دوش یم  دازون  تظفاحم  بجوم  نیلوبولگونومیا ، سالک  مادک  ردام  ریش  رد 
( IgG, IgAفلا
IgA,IgMب)
IgG, IgEج)
IgG, IgMد)

؟۱۷۵) دنوش یم  هتخانش  ( Naïve B cells  ) رکب  B یاهلولس حطس  رب  ینژ  یتنآ  روتپسر  ناونع  هب  ریز  یاهنیلوبولگونومیا  جوز  مادک 
( IgD و IgMفلا
IgM و IgGب)
IgG و IgAج)
IgA و IgEد)

؟۱۷۶) دوش یم  یمنیلوبولگاماگوپیه   هب  رجنم  هدش ، داجیا  ینتورپ  یاه  نژ  یتنآ  ربارب  رد  بلغا   IgG یاه    سالکریز  زا  کیمادک  دوبمک 
( IgG1فلا
IgG2ب)
IgG3ج)
IgG4د)

(۱۷۷: زجب تسا  حیحص   ( IELs   ) یلایلت یپا  لخاد  یاه  تیسوفنل  صوصخ  رد  ریز  دراوم  همه 
( .دنوشفلا یم  بوسحم   D-MALT یازجا –  زا 
.دنرادب) شقن  یطاخم  سنارلوت  رد 
.دنتسهج) کیسکوتوتیس  تیصاخ  یاراد 
.دنتسهد)  TCD4 یاه –  لولس  عون  زا 

؟۱۷۸) تسیچ تاطاخم  رد   sIgA شقن نیرتمهم 
( نژفلا یتنآ  کیژولونومیا  فذح 
مسب) یزاس  یثنخ 
سوریوج) یزاس  یثنخ 
نژوتاپد) نویسازینوسپا 

ینمیا۱۷۹) یاه  خساپ  راهم  ثعاب  هدش و  حشرت    Th2 یاه لولس  طسوت  یباهتلا  دض  نیاکوتیس  نیرتمهم  ناونع  هب  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
؟ دوش یم 

( IL-4فلا
IL-10ب)
IL-13ج)
IL-22د)
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.دوش۱۸۰) یم  هتخانش   Treg یاه لولس  ییاسانش  رکرام  ناونع  هب  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 
( TATAفلا
Tbetب)
GATA3ج)
Foxp3د)

دادعت ۱۰)  ) یمالسا هشیدنا  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

(۱۸۱: زج هب  تسا ، تسرد  اه  هرازگ  همه  نید ، لقع و  هطبار  رد 
( دنکفلا یم  دأت  ار  نید  لقع 
تساب) لقع  تیجح  رب  مدقم  نید  تیّجح 
دنکج) یم  دأت  ار  لقع  نید 
دنتسهد) ادخ  تجح  ود  ره  نید  لقع و 

؟۱۸۲) تسا هدمآ  هنیزگ  مادک  رد  یدمآراک  موهفم  رصانع  نیرت  هدمع
( هدیسرفلا ثرا  هب  یداصتقا  یعامتجا و  راتخاس  یوگلا  رغت 
عناومب) تاناکما و  هب  هجوت  اب  فادها  ققحت  هار  رد  تیقفوم 
روشکج) یعامتجا  یداصتقا و  لئاسم  لح  رد  تیقفوم 
یسایسد) لئاسم  رد  یدربهار  عماج و  شرگن 

اپرب۱۸۳) ناگدنب  شاداپ  رفیک و  یارب  یرگید  ملاع  مه  دنیزگرب و  اه  ناسنا تیاده  یارب  یناربمایپ  مه  هک  دنک  یم اضتقا  دنوادخ  تفص  مادک 
؟ دنک

( تیهولافلا
لدعب)
تمکحج)
تیبوبرد)

هرازگ۱۸۴) مادک  .تسا » هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  تسا  یرایتخا  یدازآ و  زا  یشان  دوش ، نارگید  تیذا  رازآ و  بجوم  هک  اه  ناسنا یخرب  ترارش  »
؟ تسا لاکشا  نیا  یوگخساپ 

( دنکفلا یم ناربج  تمایق  رد  ار  نامولظم  تمحز  جنر و  دنوادخ ،
تسینب) یا  هراچ نآ  زا  تسا و  ناسنا  شنیرفآ  همزال  رایتخا 
تساج) رتهب  روبجم  ناسنا  شنیرفآ  زا  راتخم  ناسنا  شنیرفآ 
دنکد) یم رفیک  ار  ناملاظ  تمایق ، رد  دنوادخ 
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؟۱۸۵) تسا دنوادخ  یارب  تفص  مادک  شریذپ  هرمث  هاگن  نیا  .تسا  نسحا  ماظن  ینعی  نکمم ، ماظن  نیرتهب  یتسه ، دوجوم  ماظن 
( تمحرفلا
تمکحب)
قلطمج) تردق 

قلطمد) ملع 

؟۱۸۶) تفرگ رارق  یرتشیب  دیکأت  دروم  84ـ76 )  ) تاحالصا هرود  رد  یمالسا ، بالقنا  نامرآ  مادک 
( ییارگفلا تلود
ییارگب) تلادع
ینیدج) یرالاس  مدرم
یداصتقاد) هعسوت 

؟۱۸۷) تشاد يطاقتلا  تيوه  ناشتاداقتعا  ريز ، بازحا  اه و  نامزاس  زا  كيمادك 
( ناریا فلا يلم  ههبج 
نارياب) قلخ  نيدهاجم  نامزاس 
ناریاج) مدرم  هدوت  بزح 
قلخد) يیادف  ياهكيرچ  نامزاس 

؟۱۸۸) یدازآ یربارب و  اذغ ، ندوب  یفاکان  هن  دزاس  یم  ار  بالقنا  یتیاضران ، دوجو  هک  تسا  لئاق  زادرپ  هیرظن  مادک 

؟۱۸۹) ددرگ یم  بوسحم  یبالقنا  تالوحت  یلصا  لماوع  زا  هنیزگ  مادک 
( نیزگیاجفلا دیدج  یژولوئدیا  شرتسگو  روهظ 
یعامتجاوب) یرکف  ، یسایس یاه  فاکش  ندمآ  دوجوب 
یخیراتج) تالکشم  ندش  هتشابنا 
اهد) هدوت  یدص  رد  دص  تکراشم  ندش  مهارف 

؟۱۹۰) تسا هتشادن  یریثات  هطورشم  تضهن  یماکان  رد  هنیزگ  مادک 
( یژولوئدیافلا رد  ماهبا 
ناهاوخب) هطورشم  رظن  فالتخا 
دادبتساج) یفن  رب  زکرمت  مدع 
ناهاوخد) هطورشم  زا  یخرب  یوردنت 
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دادعت ۱۰)  ) هعماج ناهد و  تمالس 

هچ۱۹۱) طسوت  تسا  دادیور  رطخ  هدنهد  ناشن  هک  نیعم  ینامز  هرود  کی  یط  تیعمج  کی  رد  گرم ) ای  یرامیب   ) صخشم یدادیور  عوقو 
؟ دوش یم  یریگ  هزادنا  یصخاش 

( ای Riskفلا رطخ 
ای Rateب) نازیم 
ای Ratioج) تبسن 
ای Proportionد) بسانت 

.دنمان۱۹۲) یم  ار .....  ینیع  تروص  هب  هچ  ینهذ و  تروص  هب  هچ  یعیبط  یژولویزیف  هب  طوبرم  عضو  زا  فارحنا  هنوگ  ره 

(۱۹۳( تروص جرخم / ( ؟ دنک یم  فیرعت  ار  اقب  نازیم  صخاش  ریز  یاهلومرف  زا  کی  مادک 
( 100 ×فلا لاس ) زا 5  سپ  هدش  هداد  صیخشت  نارامیب  لک  هدش /  نامرد  نارامیب  لک  )

100 ×ب) لاس ) زا 5  سپ  هدنام  هدنز  نارامیب  لک  هدننک /  هعجارم  نارامیب  لک  )
×100ج) لاس ) زا 5  سپ  هدش   نامرد  ای  هدنام  هدنز  نارامیب  لک  هدش /  نامرد  ای  هدش  هداد  صیخشت  نارامیب  لک  )
×100د) لاس ) زا 5  سپ  هدنام  هدنز  نارامیب  لک   / هدش نامرد  ای  هدش  هداد  صیخشت  نارامیب  لک  ) 

؟۱۹۴) دوش یمن  لماش  ار  ریز  دراوم  زا  کی  مادک   (defined population) صخشم تیعمج 
( دشابفلا یم  اه  نازیم  هبساحم  رد  رسک  تروص  ناونع  هب  امومع 
دشابب) ییایفارغج  هقطنم  کی  تیعمج  لک  تسا  نکمم 
دشابج) ینس  هورگ  لثم  صوصخم  بختنم  هورگ  امومع 
دشابد) هقطنم  کی  تیعمج  لک  زا  هنومن  کی  تسا  نکمم 

؟۱۹۵) دنمان یم  هچ  ار  دهدیم  خر  نیعم  ینامز  هرود  کی  رد  صخشم  تیعمج  کی  رد  هک  یرامیب  ای  تلاح  کی  زا  دیدج  دراوم  دادعت 
( تبسنفلا
بسانتب)
زوربج)
عویشد)

؟۱۹۶) ددرگ یم  قالطا  لاس  کی  زا  رتمک  ناکدوک  ریم  گرم و  نازیم  هب  ریز  یاه  صخاش  زا  کی  مادک 
( Neonatal Mortality Rateفلا
Infant Mortality Rateب)
Perinatal Morbidity Rateج)
Perinatal Mortality Rateد)
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؟۱۹۷) تسین تسرد  ترابع  مادک  یدهاش  دروم –  تاعلاطم  دروم  رد 
( رگنفلا هتشذگ 
یاب) هسیاقم 
یلیلحتج)
یفیصوتد)

؟۱۹۸) دوش یم  هدیمان  هچ  ناویح  ای  ناسنا  ندب  هب  ینوفع  لماع  کی  دیازت  ای  لماکت و  دورو و 
( Infectionفلا
Infectivityب)
Infectiousnessج)
Diseaseد)

فریرعت۱۹۹) هتفاین  ههجاوم  هورگ  رد  یرامیب  یعمجت (  ( زورب تبسن  هب  هتفای  ههجاوم  هورگ  رد  یعمجت )  ) زورب نازیم  تبسن 
؟  تسا ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک 

( تیعمجفلا بستنم  رطخ 
بستنمب) رطخ 
یبسنج) رطخ 
سناشد) تبسن 

ارهنآ۲۰۰) رد  ررطخ  لرماوع  زورنه  هک  یتیعمج  یاههورگ  ای  روشک  رد  رطخ  لماوع  شرتسگ  داجیا و  زا  عنام  هک  یریگشیپ 
؟ تسا یریگشیپ  حطس  مادک  دش  دهاوخ  تسا ، هدرکن  زورب 

( Primordialفلا
Primaryب)
Secondaryج)
Tertiaryد)
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