
یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

دادعت ۴۲)  ) حیرشت

(۱: زجب دنراد ، ترواجم  هناثم  ییالاب  حطس  اب  ریز  یاهراتخاس  همه 

.دوش۲) یم  نیمات  ......بصع   طسوت  سکنرافوزان  سح 

مونرتسا۳) هنت  تشپ  رد  اتدمع  هداد و  لیکشت  ار  ( sternocostal surface  ) بلق یمادق  حطس  هدمع  شخب  بلق ، تارفح  زا  کی  مادک
؟ دریگ یم رارق 

؟۴) ددرگ یم  بعشنم  یرالیزگام  نایرش  لوا  تمسق  زا  ریز  ینایرش  یاه  هخاش  زا  کیمادک 

(۵: زجب دنشاب ، یم  تسرد  عاخن  دروم  رد  ریز  تارابع  همه 
( .دوشفلا یم  لیکشت  یعاخن  باصعا  یاه  هشیر  زا  بسا  مد  فایلا 
.دنوشب) یم  جراخ  هرامش  مه  هرهم  ریز  زا  یا  هنیس  باصعا   
.درادج) رارق  یکوش  هدقع  رد  یعاخن  یمومع  سح  یاه  هار  همه  نورون  نیلوا  یلولس  مسج 
.دنکد) یم  روبع  عاخن  یمادق  بانط  زا  ( rubrospinal  ) یعاخن یزمرق -  فایلا 

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

(۷: زجب دراد ، لاصتا  ریز  یاه  ناوختسا  مامت  هب  گرزب  یا  هنیس  هلضع 

؟۸) تسا مادک  ییانیب  سکتروک  هدننک  هیذغت  یلصا  نایرش 

؟۹) دراد یقافص  تشپ  تیعقوم  ریز  ءاشحا  زا  کیمادک 

( دیئومگیسب)محرفلا نولوک 
یونمد)موئلیاج) هسیک 

( کیملاتفا ب)یرالیزگامفلا
لایژنرافوسولگد)گاوج)

( تسارفلا پچب)نطب  نطب 
پچج) تسارد)زیلهد  زیلهد 

( Middle meningealب)Sphenopalatineفلا
Pterygoid canalد)Greater palatineج)

( Lateral pterygoidب)Medial pterygoidفلا
Temporalisد)Masseterج)

( غانجب)فتکفلا
مودج) یا  هدند  هوقرتد)فورضغ 

( یفلخفلا یمادقب)یزغم  یطابترا 
یفلخج) یمادقد)یطابترا  یزغم 

( یضرعفلا لاحطب)نولوک 
سارکناپج) هدعمد)رس 
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؟۱۰) تسین دیتوراک  ثلثم  تایوتحم  ءزج  ریز  یحیرشت  رصانع  زا  کیمادک 

؟۱۱) دنک یمن  یریگ  بصع  لاسولگوپیه ، بصع  زا  نابز  تالضع  زا  کیمادک 

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

؟۱۳) دوش یم  دودحم  ناوختسا  مادک  هلیسوب  ولج  زا  لاروپمتارفنیا  هرفح 

؟۱۴) دنک یم  یناسر  نوخ  ًاتدمع  یماک  هزول  هب  ریز  یاه  نایرش  زا  کیمادک 

؟۱۵) دیآ یم  دوجوب  کیمادک  طسوت  هضیب  نارباو  یراجم 

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

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

؟۱۸) دوش یم  زاب  نیتالاپوگیرت  هرفح  هب  ریز  یاه  خاروس  زا  کیمادک 

؟۱۹) تسا سح  مادک  هب  طوبرم   Lateral Lemniscus

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( لاسولگوپیهفلا گاوب)بصع  بصع 
کرتشمج) دیتوراک  یجراخد)نایرش  رالوگوژ  دیرو 

( Styloglossusب)Palatoglossusفلا
Genioglossusد)Hyoglossusج)

( یجراخفلا ینیب  یرالیزگامب)یگتسجرب  یگتسجرب 

یلخادج) ینیب  لازانوتنورفد)یگتسجرب  یگتسجرب 

( Mandibleب)Sphenoidفلا
Lateral pterygoidد)Maxilla   ج)

( Maxillaryب)Facialفلا
Ascending palatineد)Descending palatineج)

( کیرفنوزماراپفلا کیرفنوزمب)یارجم  یارجم 
کیرفنوزمج) یاه  یاد)هلول  هضیب  یاه  بانط 

( Fastigi   ب)Emboliformisفلا
Globus    د)Dentateج)

( یبناجفلا هحفص  ینیبانیبب)مردوزم  مردوزم 
ینایورج) جراخ  یروحمد)مردوزم  رواجم  مردوزم 

( Ovaleب)Spinosumفلا
Rotundumد)Lacerumج)

( ییانیبب)ییاونش فلا
ییایوب                           ج) لداعتد) 
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؟۲۰) دیامن یم  یریگولج  یگلماح  لیاوا  رد  درز  مسج  لیلحت  زا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

؟۲۱) دوش یمن  زاب  ینیب  ینایم  سوتائم  هب  ریز  یاه  سونیس  زا  کیمادک 

؟۲۲) دوش یم  رگیدکی  زا  یتوص  یاه  بانط  ندش  رود  بجوم  هرجنح  تالضع  زا  کیمادک  ضابقنا 

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

؟۲۴) دشاب یم  مادک  لارتیم  هچیرد  یادص  عمس  لحم 

؟۲۵) دوش یم  حشرت  لولس  مادک  طسوت  هیر  یاه  لویشنرب  تناتکافروس 

؟۲۶) دشاب یم  نادند  هدنرادهگن  تفاب  ءزج  ریز  یاهراتخاس  زا  کیمادک 

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

؟۲۸) دراد یدادعتسادنچ  تیلباق  ریز  یاه  لولس  زا  کیمادک 

؟۲۹) دریگ یم  ءاشنم  ناوختسا  زغم  زا  یبصع  متسیس  یاه  لولس  زا  کیمادک 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( HCGب)Estrogenفلا
Luteinد)Progesteroneج)

( Maxillary   ب)Middle ethmoidalفلا
Sphenoid                              د)Frontal                              ج)

( یفلخب)دیئوریتوکیرکفلا دیئونتیرآوکیرک 
یجراخج) کیتولگیپاد)دیئونتیرآوکیرک  یرآ 

( Greater petroatب)Lesser Petrosalفلا
Pterygoid canalد)Deep Perrosalج)

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

( ژافورکامب)تیسومون IIفلا
تیسومون Iد)ارالکج)

( نامیسب)پساکفلا
جاعد)پلاپج)

( تسالبوربیفب)تسالبوتنودافلا
تسالبولمآد)تسالبوتنمس ج)

( تیسوردنکب)تیسوربیففلا
تیس ج) تیسومسالپد)یرپ 

( یلگورکیمب)تیسوردندوگیلافلا
ناوشد)یرامقاج)
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؟۳۰) دراد رارق  هیحان  مادک  رد  قیقد  سمل  هار  نورون  نیمود 

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

؟۳۲) تسا مادک  یان  ندش  هخاش  ود  لحم 

؟۳۳) تسا درف  یمکش  تروئآ  یاه  هخاش  زا  کی  مادک 

؟۳۴) دنک یم  لصتم  رگیدکی  هب  ار  اه  تیسوئتسا  دئاوز  یلولس  لاصتا  مادک  یناوختسا ، یاه  لوکیلاناک  رد 

؟۳۵) تسا ینوخ  قورع  دقاف  ریز  راتخاس  مادک 

؟۳۶) تسا تفاب  مادک  هصخشم  نیتنمیو  طساودح  نامالیف 

؟۳۷) تسا کی  مادک  زا  اه  تسالبولمآ  اشنم 

؟۳۸) تسا مود  یقلح  نامک  هب  طوبرم  بصع  مادک 

؟۳۹) تسا هدش  هدیشک  عاخن  لوط  رسارس  رد  ریز  هتسه  مادک 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( سومالاتب)هچخم      فلا
عاخنلاج) عاخن د)لصب 

( Lateral Lemniscus         ب)Corticospinalفلا
Vestibulospinal   د)Medial lemniscusج)

( یفلخفلا مونیتسایدم  لانرتساب)رد  هیواز  اب  حطس  مه 
هرجنحج) یرتشگنا  فورضغ  اب  حطس  ندرگد)مه  یناتحت  دح  رد 

( یرمکفلا یناتحتب)نایرش  کیرتنازم  نایرش 
یویلکج) ینادمختد)نایرش  نایرش 

( رادذفنمفلا موزومسدب)لاصتا 
مکحمج) یدنبرمکد)لاصتا  لاصتا 

( ینادندفلا رود  نادندب)طابر  پلاپ 
رالئولآد)موتنمسج) ناوختسا 

( ینالضعب)یدنبمهفلا
یششوپد)یبصعج)

( مردودنآب)مردوزمفلا
یبصعد)مردوتکاج) غیتس 

( یقلحب)لایساففلا ینابز 

لانیمژد)گاوج) یرت 

( یزکرمفلا یتکرح  کرالکب)نوتس  هتسه 
لایدمویدمرتنیاج) سیلیسارگد)هتسه  هتسه 
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؟۴۰) دراد رارق  یزغم  لپ  یناقوف  همین  رد  ریز  هتسه  مادک 

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

؟۴۲) تسا لاکیورسوریت  هنت  هخاش  ریز  یاه  نایرش  زا  کی  مادک 

دادعت ۲۵)  ) ینیلاب یمیشویب 

؟۴۳) دوش یم  نیبولگومه  زا  نژیسکا  رتشیب  ندش  دازآ  بجوم  بیترت  هب  تارسیلگوفسف  سیب  رد pH و 2و3- رغت  مادک 

(۴۴: زجب دنراد ، نورتکلا  پمپ  تیصاخ  اه  سکلپمک  همه  نورتکلا  لاقتنا  هریجنز  رد 

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

؟۴۶) تسا رتشیب  نیبولگویم  لوکلم  ( Core  ) نورد رد  ریز  هنیمآ  یاهدیسا  زا  کیمادک  نتفرگ  رارق  لامتحا 

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

زجب :۴۸) دنتسه ، مزال   (heme) مه زتنسویب  ریسم  رد  ریز  تابیکرت  همه 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یناقوففلا ینوتیز  سوگیبمآب)هتسه  هتسه 
سویراتیلوسج) لانیمژد)هتسه  یرت  یتکرح  هتسه 

( Tensor veli palatiniب)Levator veli palatiniفلا
Palatoglossusد)Palatopharyngeusج)

( رالوپاکسافلا ارپوس  یناقوفب)نایرش  یا  هدند  نیب  نایرش 
رالوپاکساج) لاسرود  یلخادد)نایرش  کیساروت  نایرش 

( شیازفا فلا شهاکب)شهاک -  شیازفا - 
شهاکج) شیازفاد)شهاک -  شیازفا - 

( IVب)IIفلا
Iد)IIIج)

( capping '3ب)capping '5فلا
mRNA splicingد)translationج)

( تاتراپسآب)نیزیلفلا
نیلاود)نینیژرآج)

( هکریژفلا یروکب)نوف 
لدرآج) پمپد)کم 

( تافسفب)نیسیالگفلا لاسکودیریپ 
آوکد)نینالآج) لینیسکوس 
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؟۴۹) تسا مادک  ( Fasting state  ) ییاتشان طیارش  رد  مرس  نینالآ  تظلغ  شیازفا  تلع 
( تالضعفلا نیئتورپ  هیزجت 
امسالپ ب) هب  دیسا  ونیمآ  تشن 
یرورضریغج) یاهدیسا  ونیمآ  زا  هدافتسا  شهاک 
هیلک د) درکلمع  صقن 

؟۵۰) دنوش یم  قتشم  تابیکرت  مادک  زا  نژورتین  متا  ود  هروا  لوکلوم  رد 

؟۵۱) دنک یم  زیلاتاک  ار  لویدارتسا  هب  نورتسوتست  لیدبت  میزنآ  مادک 

؟۵۲) دوش یم  هدید  ریز  یاه  تلاح  زا  کیمادک  رد  نویساتنامگیپرپیاه )  ) یتسوپ یاه  هنادگنر  شیازفا 

یم۵۳) ماجنا  صقان  روطب  زانژوردیهد  تافسف  زکولگ 6 - میزنآ  صقن  هب  التبم  رامیب  رد  اهدیپیل  مسیلوباتم  اب  طبترم  یاهدنیارف  زا  کیمادک 
؟ دوش

؟۵۴) دوش یم  زیلاتاک  میزنآ  مادک  طسوت  آوک  لینولام  دیلوت  یدیلک  شنکاو  برچ  دیسا  زتنس  رد 

(۵۵: زجب دراد ، دوجو   tRNA شزادرپ رد  ریز  دراوم  همه 
( نورتنیافلا ندرک  ادج 
رگیدکیب) زا   tRNA مه رس  تشپ  یاه  تشونور  ندرک  ادج 
اهدیتوئلکونج) نویسالیتم 
هتشر RNAد) یاهتنا 3 ’ رد  یدیتوئلکون  یلاوت  ندرک  هفاضا 

؟۵۶) تسا رگیدکی  زا  موزوبیر  کچوک  گرزب و  یاهدحاوریز  نتشاد  هگن  ادج  لوئسم  همجرت ، یاهروتکاف  زا  کیمادک 

؟۵۷) تسا دنچ  کیژولویزیف   pH رد ریز  دیتپپ  صلاخ  راب 
Lys-Ala-Gly-Glu-Asp

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( کاینومآفلا نیسیالگب)تانیسکوسونینیژرآ و  تاماتولگ و 
تاتراپسآج) کاینومآد)نینالآ و  تاتراپسآ و 

( زاتکودرفلا  - α زالیسکوردیهب)5 - - 17
زالیسکوردیه ج)  - β زاتامورآد)11 -

( شیازفا ACTHب)شیازفا TSHفلا
شهاک TSHد)شهاک ACTHج)

( لیتسا CoAفلا زا   CoA لینولام زاتنسب)دیلوت  برچ  دیسا  سکلپمک  تیلاعف 
دازآج) برچ  دیسا  زا   CoA لیسا برچد)دیلوت  یاهدیسا  نویسادیسکا  - ω

( زایلفلا آوک  زالیسکوبرکب)لیسآ  آوک  لیتسا 
زاتنسج) برچ  زالویتد)دیسا  اتب 

( eIF1ب)eIF4Fفلا
eIF3د)eIF2Aج)

( -2ب)+1فلا
رفصد)-1ج)
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همه۵۸) 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 

میزنآ۵۹) نیا  .دننامب  یقاب  هدش  هتخاس  هزات   DNA رد اهرمیارپ  هدش  ببس  تویراکورپ  لولس  کی  رد  زارمیلپ   DNA یاه میزنآ  زا  یکی  راهم 
؟ تسا مادک 

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

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

؟۶۲) دوش یم  هریخذ  ندب  رد  نیماتیو  مادک 

؟۶۳) تسا مادک  سرقن  یرامیب  نامرد  رد  لونیروپولآ  یوراد  مسیناکم 
( زادیسکافلا تاروا  میزنآ  یزاس  لاعف 
زارفسنارتب) لیزوبیروفسف  میزنآ  راهم 
HGPRT)ج)  ) زارفسنارت لیزوبیر  وفسف  نیناوگ  نیتنازگ -  وپیه  میزنآ  یزاس  لاعف 
زادیسکاد) نیتنازگ  میزنآ  راهم 

؟۶۴) تسا زنژوئنوکولگ  ریسم  میظنت  رد  یدیلک  میزنآ  ریز  یاه  میزنآ  زا  کیمادک 

یللملا۶۵) نیب دحاو  دنچ  دیامن ، لیدبت  تاوریپ  هب  ار  تاتکال  لومورکیم  دناوتب 2  رامیب  مرس  زا  رتیل  یلیم  هقیقد 0.1  نامز 20  تدم  رد  رگا 
؟ دراد دوجو  مرس  رتیل  ره  رد   LDH میزنآ زا  ( U)

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

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( ACTHب)T4فلا
نیسوتد)لویدارتساج) یسکوا 

( αب)IIفلا

Iد)ج)

( ارتسبوسفلا حطس  رد  زیلورفسفب)نویسالیرفسف 
ویتادیسکاج) ویتادیسکاد)نویسالیسکوبرکد  نویسالیرفسف 

( دیزویلگناگب)نیتسلفلا
دیزوربرسوتکالاگد)نیلافسج)

( B2ب)B6فلا

B1د)B12ج)

( زارموزیاب)زالودلآفلا تافسف  زویرت 
زانژوردیهدج) تافسف  - 3 زانیکد)دیئدلآرسیلگ –  یسکوبرک  تاوریپ  لوناوفسف 

( 100ب)1فلا
10د)1000ج)

( نیلانردآفلا و    COA نگاکولگب)لینولام تانولام و 
نیلوسناج) لوزیتروکد)تارتیس و  تارتیس و 
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؟۶۷) دراد دوجو  یردنکوتیم  یلخاد  ءاشغ  رد  یصاصتخا  تروص  هب  دیپیل  وفسف  مادک 

دادعت ۵)  ) یکشزپ کیزیف 

.شیامن۶۸) یارب  لانگیس  شزادرپ  و  توصارف .............. ، جاوما  دیلوت  تسا : یمازلا  دروم  هس  صیخشت ، توصارف  شور  رد 
( لانگیسفلا روبع 
وکاب) کیرتکلا  وتوف  رثا 
یتشگزابج) یاهوکا  تفایرد 
وکاد) کیرتکلا  ومرت  رثا 

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

؟۷۰) دوش یم یموزومرک  عون  زا  یراجنهان  ببس  یلولس  لکیس  لحارم  زا  کیمادک  رد  یهد  شبات

.تسا۷۱)  B هدام  .......... A هدام ( λ  ) یشاپورف تباث  دشاب ،  B ویتکاویدار هدام  ربارب  ود   A ویتکاویدار هدام  رمع  همین  رگا 

.دننک۷۲) یم  داجیا  هتیسناد ..........  یفارگویدار  یاه  ملیف  یوررب  هدومن و  ار .........  سکیا  وترپ  الاب  یمتا  ددع  اب  داوم 

دادعت ۱۰)  ) ینیلاب یسانشناور 

اما۷۳) دنک ، یم  هیرگ  ردام  اب  طابترا  هجوت و  یارب  ادتبا  ددرگ ، یمرب  وا  شیپ  اددجم  یتدم  یارب  قاطا  کرت  زا  سپ  شردام  یتقو  یکدوک 
ریز یاه  تیعضو  زا  کی  مادک  رد  کدوک  نیا  .دنک  اهر  وا  شوغآ  زا  ار  دوخ  دنک  یم  یعس  تینابصع  اب  دنک  یم  لغب  ار  وا  ردام  یتقو 

؟ دریگ یم  رارق 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نیمآب)نژولامسالپفلا لوناتا  لیدیتافسف 

نیلوکج) نیپیلویدراکد)لیدیتافسف 

( زوتیمب)زافانآفلا
زافورپد)زافرتناج)

( یواسمب)فصنفلا
رباربج) رباربد)ود   0.693/2

( نشورفلا هایسب)بذج ،  بذج ، 
هایسج) نشورد)روبع ،  روبع ، 

( نمیافلا ارگوسودب)هتسبلد  نمیا -  ان  هتسبلد 
یبانتجاد)هتفشآج) نمیاان -  هتسبلد 

8



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

؟۷۵) دراد مان  هچ  شور  نیا  .دنامب  یکچوک  قاتا  رد  یتعاس  دنچ  دوش  یم  بیغرت  دراد  هتسب  یاه  ناکم  زا  ساره  لکشم  هک  یرامیب 

؟۷۶) 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 

؟۷۷) دشاب یم  حیحص  یا  هراپ  هتسویپ و  تیوقت  یاه  همانرب  دروم  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( .تسینفلا ینیب  شیپ  لباق  دراد و  یگتسب  هدش  هتخومآ  راتفر  تیهام  هب  راتفر  یشوماخ  یا ، هراپ  ای  هتسویپ  تیوقت  همانرب  رد 
.تساب) ناسکی  ابیرقت  هدش  هتخومآ  راتفر  یشوماخ  تعرس  یا  هراپ  هتسویپ و  تیوقت  همانرب  ودره  رد 
.یاج) هراپ  تیوقت  همانرب  رد  ات  دوش  یم  شوماخ  رتدنک  هدش  هتخومآ  راتفر  هتسویپ ، تیوقت  همانرب  رد 
.هتسویپد) تیوقت  همانرب  رد  ات  دوش  یم  شوماخ  رتدنک  هدش  هتخومآ  راتفر  یا ، هراپ  تیوقت  همانرب  رد 

؟۷۸) دنک یم  لتخم  ار  تدم  زارد  هظفاح  زغم  شخب  مادک  هب  بیسآ 

یناور۷۹) یاه  لالتخا  یخرب  نبت  رد  هناهاگآ  ینهذ  یاهدنیآرف  رب  ناهنپ ، تاضراعت  اه و  ناجیه  اه ، هزیگنا  رب  هیکت  یاجب  درکیور  مادک 
؟ دنک یم  دیکات 

سپ۸۰) 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 

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

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( مظنمفلا یئادز  یفنمب)تیساسح  تیوقت 

یزاسج) یلباقتد)هقرغ  یزاس  یطرش 

( یئانیبفلا یاب)لکشم  هرهچ  یشیرپ  کاردا 
بیسآج) دنزگ و  یکارداد)نایذه  یاطخ 

( خمفلا رشق  یمادق  یهاگجیگب)شخب  هعطق  ینایم  شخب 
یاج) هنایهآ  خمد)هعطق  رشق  یناشیپ  شخب 

( یتخانشب)یئارگراتفرفلا تسیز 
یئارگد)یتخانشج) ناسنا 

( یرابجافلا هنادنمب)یساوسو -  تارج 
هنایوجد)هنارگشاخرپج) هطلس 
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؟۸۲) تسا هژاو  مادک  فیصوت  دارفا  نیا  روضح  رد  رتشیب  تینما  ساسحا  ندنام و  صاخ  دارفا  کیدزن  هب  کدوک  لیامت 

دادعت ۳)  ) یسانش لگنا 

؟۸۳) تسا رت  عیاش  ناکدوک  رد  ریز  لگنا  مادک 

؟۸۴) دوش هدید  ناسنا  طلخ  رد  تسا  نکمم  یلگنا  هتخای ی  کت  مادک  لاعف  مرف 

؟۸۵) تسا مادک  میخدب  کی  هس  یایرالام  یلصا  لماع 

دادعت ۳)  ) یسانش چراق 

.دشاب۸۶) یم  زا ........  یلکش  کفرب 

؟۸۷) تسا مادک  سیزوکیرتوروپسا  یرامیب  مرف  نیرت  عیاش 

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

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یزاسوگلاب)یگتسباوفلا
یزومآج) یگتسبلدد)شقن 

( انانفلا اکیتاپهب)سیپلونمیه  الویساف 
رادبالقج) اتانیژاسد)مرک  اینت 

( Entamoeba gingivalisب)Trichomonas hominisفلا
Dientamoeba fragilisد)Endolimax nanaج)

( P. vivaxب)P. ovaleفلا
P. malariaeد)P. falciparumج)

( سیزایدیدناکب)سیزولیژرپسآفلا
اموتسیامد)سیزوکوکوتپیرکج)

( تباثفلا یوافنلب)یدلج  یدلج 
یدلجج) یطاخمد)جراخ  یدلج 

( سیزایدیدناکب)سیزوکیامروکومفلا
اموتسیامد)سیزوکیرتوروپساج)
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دادعت ۱۹)  ) یسانش یرتکاب 

؟۸۹) دهد یم  ناشن  ار  جیاتن  تسرد  ریسفت  هنیزگ  مادک  تسا ، هدش  هداد  ناشن  لکش  رد  مارگویب  یتنآ  تست  جیاتن 

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

؟۹۰) دوش یم  لقتنم  ریز  یاهریسم  زا  کیمادک  قیرط  زا  زیزوکیامونیتکا 

؟۹۱) دوش یمن  داجیا  نیسکوتوزگا  رثا  رد  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک 

؟۹۲) دوش یم  تفای  ناسنا  ندب  یاجک  رد  امومع  امنوپ  هرت  یاز  یرامیب  ریغ  یاه  هیوس 

تنوفع۹۳) لماع  ریز  یاه  یرتکاب  یمامت  ( CDC  ) اه یرامیب  زا  یریگشیپ  لرتنک و  زکارم  تنوفع  لرتنک  یاه  لمعلاروتسد  هب  هجوت  اب 
: زجب دنتسه  یناتسرامیب 

؟۹۴) دشاب یمن  ریز  یکشزپ  مهم  یاه  مسیناگرا  ورکیم  زا  کی  مادک  یعیبط  هاگیاج  کاخ 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Foodborneب)By aerosolsفلا
Endogenouslyد)Faecal-oral transmissionج)

( زازکب)هبصحفلا
مسیلوتوبد)یرتفیدج)

( هدورب)هدعمفلا
تسوپد)هثلج)

( Mycoplasma pneumoniaeب)Acinetobacter baumaniفلا
Klebsiella pneumoniaeد)Staphylococcus aureusج)

( Clostridium tetaniب)Chlamydia trachomatisفلا
Mycobacterium aviumد)Bacillus anthracisج)
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زکولگ۹۵) ریمخت  کرحتم و  یفنم ، زادیـسکا  یفنم ، مرگ  لیـساب  لکـش  یـساد  ینوخ  مک  یلاگمونیلپـسا و  یلاگموتاپه ، هب  التبم  رامیب  زا 
مک یرامیب  اب  نارامیب  رد  یمـس  یتپـس  تلع  نیرت  عیاش  ریز  یاه  مسیناگرا  زا  کیمادک  تسا  هدـش  یزاسادـج  یفنم  زوتکال  تبثم و 

؟ دشاب یم  لکش  یساد  ینوخ 

؟۹۶) دنام یم  یقاب  تبثم  سیلیفیس  قفوم  نامرد  زا  سپ  ریز  یاه  تست  زا  کیمادک 

هچنآ۹۷) اما  دراد ، یدـیدش  درد  هدـش  یحارج  هیحان  .دوب  ملاس  کشزپنادـند  حارج   طسوت  نادـند  تشادرب  نامز  ات  یا  هلاـس  یاقآ 35 
دش تشک  یزاوه  تروص  هب  ادوزگا  تاحشرت  .دوب  کف  ریز  تسوپ  قیرط  زا  کرچ  تاحشزت  زا  ییاه  ناروف  روهظ  تسا  هدنهد  رادشه 

؟ دهد یم  ناشن  ار  یرامیب  تسرد  صیخشت  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  .دوب  یفنم  جیاتن  اما 

یم۹۸) دنا  هدش  هریخذ  لاچخی  رد  هک  ینوخ  یاه  هدروآرف   ای  نوخ و  لاقتنا  هب  هتـسباو  یمیرتکاب  بجوم  ریز  یاه  یرتکاب  زا  کی  مادـک 
؟ ددرگ

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

شنکاو۱۰۰) 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 

یتم۱۰۱) هب  مواقم  سوئرآ  سوکوکولیفاتـسا  طسوت  هدـش  داجیا  نوخ  نایرج  تنوفع  ناـمرد  یارب  ریز  یاـه  کـیتویب  یتنآ  زا  کیمادـک 
؟ تسا بسانم  نیلیس 

؟۱۰۲) تسا یرتکاب  مادک  هبصح  یرامیب  لماع 

؟۱۰۳) تسا سولیفومه  هنوگ  مادک  دیئورکناش  ای  مرن  رکناش  لماع 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Streptococcus agalactiaeب)Salmonella typhiفلا
Shigella sonneiد)Streptococcus pneumoniaeج)

( VDRLب)RPRفلا
TPHAد)Colmerج)

( Nocardia asteroidesب)Pasturella multucidaفلا
Streptococcus pneumoniaeد)Actinomyces israeliiج)

( Salmonella choleraesuisب)Serratia marcescensفلا
Proteus mirabilisد)Yersinia enterocoliticaج)

( Quinolonesب)Carbapenemsفلا
Aminoglycosidesد)Monobactamsج)

( Lipopolysaccharideب)Lipoproteinفلا
Capsuleد)Flagellaج)

( نیسیاماتنجب)میسکاتوفس فلا
نیسیامج) نینالپوکیتد)ورتیرالک 

( یرنسکلففلا یفیتاراپب)الگیش  النوملاس 
یئنوسج) یفیتد)الگیش  النوملاس 

( سولیفورفآب)سویتپیجافلا
یئج) ازناولفنآد)هرکود اراپ 
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؟۱۰۴) دوش یم  داجیا  مویدیرتسلک  مادک  طسوت  لب  گیپ  یرامیب 

؟۱۰۵) دیامن یم  راهم  ار  ناکیلگودیتپپ  زتنس  ریز  یاه  کیتویب یتنآ زا  کیمادک 

؟۱۰۶) تسا مادک  سیزولکربوت  مویرتکابوکیام  تشک  تهج  یصاصتخا  تشک  طیحم 

؟۱۰۷) تسا یرتکاب  مادک  یلوات  بت  لماع 

دادعت ۵)  ) یسانش سوریو 

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

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

؟۱۱۰) دور یم  راکب  یسوریو  مونژ  هخسن  دادعت  صیخشت  تهج  ریز  یاه  شور  زا  کیمادک 
( Polymerse Chain Reaction (PCR)فلا

Immunofluorescence assay (IFA)ب)
Hemagglutination assay (HA)ج)
Enzyme-linked Immunosorbent  Assay (ELISA)د)

؟۱۱۱) دراد توافت  هيقب  اب  لاقتنا ، هوحن  ظاحل  زا  ريز  یاه  سوريو  زا  كيمادك 
( MERS-CoV Coronavirusفلا
Hepatitis C Virusب)
HIV)ج)  ) یباستکا ینميا  صقن  سوريو 
سوريواموليپاپ Human Papilloma virusد)

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( سنجنیرفرپب)لیسیفیدفلا
مونیلوتوبد)یناتتج)

( نیسیامورتیراب)نیسیاموکنوفلا
نیساسکولفورپیسد)نیسیاموتپرتساج)

( وگناژفلا لادسنیتب)هدروب 
نوسناجج) ولبد)نیتشنوول  نلیتم  نیزوئا 

( سینیموهفلا یرونوکب)امسالپوکیام  ایزتکیر 
یساتیسپج) مودیلاپد)ایدیمالک  امنوپرت 

( Rhinovirusب)Mumps virusفلا
Rabies virusد)Cytomegalovirus (CMV)ج)

( HBcAgب)HBe-Abفلا
Anti-HBcد)HBsAgج)
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صقن۱۱۲) سوريو  و  ( HBV  ) تیتاپه سوریو  دض  رب  دشاب و  یم  سوکعم  زاتپیرک  سنارت  هدنرادزاب  ريز  یسوريو  دض  یاهوراد  زا  كيمادك 
؟ تسا رثوم  ( HIV  ) یباستکا ینمیا 

دادعت ۱۵)  ) یسانش بیسآ 

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

تفاب۱۱۴) 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 

( Forming of new pathway affer primary differentiationفلا
Transdifferentiation of differentiated cellsب)
Phenotypic change of mature epithelial cellsج)
Reprogramming of stem cells to another pathwayد)

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

؟۱۱۶) دوش یم  ( CGD  ) نمزم زوتامولونارگ  یرامیب  داجیا  ثعاب  ریز  یاه  مزیناکم  زا  کیمادک  رد  صقن 

؟۱۱۷) دریگ یم  تروص  ریز  یاه  مزیناکم  زا  کیمادک  طسوت  ینمیا  متسیس  لماکت  دنور  رد  ینمیادوخ  یاه  تیسوفنل  فذح 

؟۱۱۸) دوش یم  عورش  لناگرا  مادک  زا  ( intracellular calcification  ) لولس لخاد  رد  نویساکیفیسلک  ( Initiation  ) نیزاغآ زاف 

؟۱۱۹) دشاب یم  یمئاد  یاه  تفاب  هتسد  زا  ریز  یاه  تفاب  زا  کیمادک 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Amantadineب)Acyclovirفلا
Ribavirinد)Lamivudineج)

( IL-17ب)INF-γفلا
IL-12د)TNFج)

( لایلتودنآب)تیسوفنل Bفلا
تکالپد)تیسونمج)

( یهد TLRفلا لانگیس  یبورکیمب)ریسم  یگدنشک 
یتیسوکلج) یگدنبسچ  موزوزیلوگافد)دوبمک  دیلوت 

( زوتپوپآب)زورکنفلا
یفورتآد)زوتپورکنج)

( هتسهب)یردنکوتیمفلا
یژلگج) موزوزیلد)متسیس 

( بلقب)هیلکفلا هلضع 
یرارداد)دبکج) یراجم  مویلت  یپا 

14



لولس۱۲۰) هک  یلکش  هب  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لامرن  راتخاس  یشرفگنس  قبطم  ششوپ  محر ، هناهد  طاخم  یسانش  تفاب  یـسررب  رد 
.دوش یم  هدید  اه  هیال  همه  رد  زوتیم  مسیفروموئلپ و  .دوش  یمن  هدید  لومعم  زیامت  دنتسه و  دوهشم  حطس  ات  لازاب  هیال  هیبش  یاه 

؟ دهد یم  حیضوت  ار  اه  هتفای  نیا  هدیدپ  مادک  .دشاب  یم  هچراپکی  هدروخن و  تسد  هیاپ  ءاشغ 

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

هچ۱۲۲) صیخشت  .دوش  یم  هدید  طاخم  ریز  رد  هدعملازول  زیر  نورب  ددغ  زین  سناهرگنال و  ریازج  یایاقب  هدعم  تفاب  ینیبزیر  یسررب  رد 
؟ دشاب یم 

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

؟۱۲۴) دوش یم  هدید  یکیژولونومیا  هطساو  اب  یاه  یرامیب  رد  رتشیب  ریز  یاهزورکن  زا  کیمادک 

؟۱۲۵) ددرگ یم  نژالک  سناسرنژد  راهم  ناکیلگوئتورپ و  نیتکنوربیف ، نژالک ، دیلوت  بجوم  ریز  دشر  یاهروتکاف  زا  کیمادک 

؟۱۲۶) ددرگ یم  هیلوا  روطب  یریذپداقعنا  تیعضو  شیازفا  هب  رجنم  ریز  تالالتخا  زا  کیمادک 

؟۱۲۷) دوش یم  هدیمان  هچ  هیلک  رالوبوت  مویلتیپا  زا  هتساخرب  یمردوزم  میخدب  یاهروموت 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یزالپسیدب)یزالپانآفلا
یزالپرپیاهد)یزالپاتمج)

( Advanced ageب)Homocystinuriaفلا
Oral contraceptiveد) Increase in Protein Cج)

( یتفابب)موتراماهفلا یزالپاتم 

هدعملازولروموتج) موتسیروکد)زاتساتم 

( نیمآفلا شفنباروامب)لیتفناتب  هعشا 
تیتاپه Cج) یرولیپرتکابوکیلهد)سوریو 

( یناعیمفلا دیئونیربیفب)زورکن  زورکن 
یبرچ ج) زوئزاکد)زورکن  زورکن 

( PDGFب)VEGFفلا
TGF-Betaد)EGFج)

( یتفابب)رسناکفلا همدص 
نیئتورپ Cج) DICد)دوبمک 

( هیلکفلا هیلکب)موکراسونیسراک  موکراس 
هیلکج) کیپیتآد)مونیسراک  موندآ 
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دادعت ۲۸)  ) یژولویزیف

دور۱۲۸) 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  شیازفا 
قلطمب) یریذپان  کیرحت  هرود  ندش  هاتوک 
ءاشغج) یریذپ  کیرحت  شهاک 
میدسد) نوی  یلداعت  لیسناتپ  شهاک 

؟۱۲۹) تسا کیتومسارپیه   NaCl لوم یلیم  کی  هب  تبسن  ریز  یاه  لولحم  زا  کیمادک  اه ، کمن  لماک  کیکفت  ضرف  اب 
( mM glucose 1.5فلا
mM CaCl2 1ب)
mM KCl 1ج)
mM glucose 1د)

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

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

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

؟۱۳۳) دهد یم  شیازفا  ار  مدا  عوقو  لامتحا  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک 
( ینالضعفلا تیلاعف 
یدیروب) راشف  شیازفا 
امسالپج) نیئتورپ  تظلغ  شیازفا 
یاد) هچنایرش  ضابقنا 

؟۱۳۴) دوش یم  هیلک  رد  میدس  بذجزاب  شیازفا  بجوم  هدش و  حشرت  یزیرنوخ  لابند  هب  هنیزگ  مادک 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

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

( PR intervalب)QT intervalفلا
RR intervalد)QRS durationج)

( یزیلهدب)نیسناتویژنآ Iفلا میدس  هدننک  عفد  دیتپپ 
ADH)د)نورتسودلآج)  ) یراردا دض  نومروه 
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؟۱۳۵) دراد رارق  یوقلح  یلوط و  فاص  ینالضع  هیال  نیب  یبصع  هکبش  مادک 

.دوش۱۳۶) یم  حشرت ...........  بجوم  هتشاذگ و  رثا  یسارکناپ  یاه ..........  لولس  یور  نیترکس  نومروه 

؟۱۳۷) دوش یم  داجیا  یویر  مدا  تلاح  مادک  رد 
( پچفلا زیلهد  راشف  شهاک 
تسارب) زیلهد  راشف  شهاک 
لارتیمج) هچیرد  یگنت 
تسارد) زیلهد  راشف  شیازفا 

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

؟۱۳۹) تسا یمازلا  ریز  طیارش  زا  کیمادک  اه ، هیلک  طسوت  ظیلغ  راردا  تخاس  یارب 
( دراومفلا همه 
یالاب ADHب) ریداقم  روضح 
نورتسودلآج) یفاک  ریداقم  دوجو 
یلورمولگد) نویسارتلیف  نازیم  شهاک 

؟۱۴۰) دوشیم نویسارتلیف  فقوت  ثعاب  راشف  مادک  نتفر  الاب  یراردا  ، یراجم  دادسنا  هب  التبم  درف  رد 
 
( یلورمولگفلا یگریوم  یدولک  یزمسا 
نموبب) لوسپک  یدولک  یزمسا 
نموبج) لوسپک  کیتاتسوردیه 
یلورمولگ د) یگریوم  کیتاتسوردیه 

.دوش۱۴۱) یم  میزنآ ...........  بجوم ...........  دوش و  یم  کیرحت  هلیسو ......  هب  ( Transducin  ) نیسویدسنارت
( زارتسافلا یدوفسف  کیرحت -   - II نیسپودراتم
زالکیسب) لیلیندآ  راهم -   - II نیسپودوراتم
زارتساج) یدوفسف  راهم -  نیسپدور - 
زالکیسد) لیلیندآ  کیرحت -   - cGMP

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( رالوگنافلا یرت  یبصع  خابروئآب)هکبش  یبصع  هکبش 
رمیالج) یبصع  رنسیمد)هکبش  یبصع  هکبش 

( یشراوگفلا یاه  میزنآ  تانبرکیبب)یراجم -  یاه  نوی  یراجم - 
یشراوگج) یاه  میزنآ  تانبرکیبد)ینیسآ -  یاه  نوی  ینیسآ - 
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زاین۱۴۲) دروم  یدعب  راکفا  یارب  هک  یتروص  رد  ینآ  روط  هب  اهنآ  یناوخارف  تاعالطا و  هدرخ  یدایز  دادعت  نامزمه  ندرک  لابند  ییاناوت 
؟ دوش یم  هدیمان  هچ  دنشاب ،

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

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

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

؟۱۴۶) دوش یم  مادک  هب  رجنم  دشاب ، یم  حاقل  یارب  ییاهن  دنیآرف  هک  اهدیئوزوتامرپسا  ندرک  ادیپ  تیفرظ 
( نژونیربیففلا اه و  نیدنالگاتسورپ  زا  یمیظع  ریداقم  ندش  اهر 
میسلکب) هب  مرپسا  یاشغ  یریذپذوفن  شیازفا 
اهج) میزنآ  اه و  نومروه  یواح  یذغم  عیام  حشرت 
اهدیتامرپساد) زیامت  ندش و  زارد 

؟۱۴۷) دراد مان  هچ  دوش ، یم  لقتنم  نوخ  نایرج  اب  هک  ینوخ  هتخل 

(۱۴۸: نورون کی  رد  قلطم  یریذپان  کیرحت هرود 
( .تسافلا نورون  لخاد  دایز   یفنم  تیبطق  زا  یشان 
.دهدب) یم  خر  نویسازیرالپر  زاف  لوا  شخب  نویسازیرالپد و  لالخ  رد 
.دهدج) یم  خر  نویسازیرالپد  زاف  لالخ  رد  طقف 
.دهدد) یم  خر  نویسازیرالپر  زاف  لالخ  رد  طقف 

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

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یراکفلا اهب)هظفاح  تراهم  هظفاح 
هظفاحج) ندش  ینیبانیبد)ساسح  تدمزارد  هظفاح 

( تاماتولگب)نیلیفوئتفلا
نیئفاکد)اباگج)

( الابفلا کیلوتسیس  ینالضعب)راشف  شزرل 
یسنجج) لیم  لاهساد)شهاک 

( نیبمورتب)سوبمورتفلا هتخل 
یتکالپج) سولوبمآد)هدوت 

( PQفلا جوم Pب)هعطق  
T د)سکلپمک QRSج) جوم  
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؟۱۵۰) تسا رتشیب  هداتسیا  درف  رد  یقورع  کیتاتساوردیه  راشف  ریز ، یحاون  زا  کیمادک  رد 

؟۱۵۱) دهد یم  شیازفا  ار  سنایلپمک  ریز  دروم  مادک  شیازفا  هیر ، رد 

؟۱۵۲) دبای یم  شهاک  ( peritubular capillaries  ) یلوبوت رود  یاه  گریوم رد  بذج  زاب  ریز  طیارش  زا  کیمادک  رد 
( هیلکفلا یتفاب  نایم  راشف  شیازفا 
نویسارتلیفب) رسک  شیازفا 
ناروآج) لویرترآ  تمواقم  شیازفا 
نارباود) لویرترآ  تمواقم  شیازفا 

(۱۵۳: دبک زا  ارفص  حشرت 
( .تسافلا یبرچو  ینیئتورپ  لولحم  یدایز  رادقم  یواح 
.تساب) مهم  اهدنق  اهنیئتورپ و  بذج  یارب  طقف 
.تساج) یدبک  یا  هدور  شدرگ  یوارفص   یاهکمن  رادقم  زا  لقتسم 
.دوشد) یم  دایز  یوارفص  یراجم  یور  رب  ریثات  اب  نیترکس  طسوت 

؟۱۵۴) تسین تسرد  دشر  نومروه  هراب  رد  ریز  تالمج  زا  کیمادک 
( .تسافلا یمسیلگرپیه  زا  رتشیب  یمسیلگوپیه  رد  نآ  ییامسالپ  تظلغ 
.دنکب) یم  راهم  ار  نآ  حشرت  نیئتورپ  دیدش  دوبمک 
.دبایج) یم  شیازفا  قیمع  باوخ  لوا  تعاس  ود  رد  نآ  حشرت 
.دهدد) یم  شهاک  ار  نبلوسنا  هب  تیساسح 

؟۱۵۵) دوش یم  مشخ  یوگلا  زورب   ببس  زغم  شخب  مادک  کیرحت 

دادعت ۱۰)  ) کیتنژ

؟۱۵۶) دشاب یم  هدش  هتخانش  یناطرس  یاه  نژ  نیب  رد  هتفای  شهج  نژ  نیرت  عیاش  ناونع  هب  ریز  یاه  نژ  زا  کی  مادک 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( بلقب)هیلکفلا
هیرد)زغمج)

( هیرفلا هدننک  عمج  بنجب)راشف  یفنم  راشف 
نژالکد)تنتکفروسج) نیتسالا و  یاهربیف 

( یافلا هنیپ  ریز  پمکوپیهب)جنش 
یبناجج) لادگیمآد)سومالاتوپیه 

( EGFRب)TP53فلا
RBد)KRASج)
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؟۱۵۷) تسا حیحص  هنیزگ  مادک  یمسالپوتیس )  ) ییایردنکوتیم کیتنژ  اب  هطبار  رد 
( دشابفلا یم  یردنکوتیم  ره  رد  شهج  عون  کی  زا  شیب  دوجو  یمسالپورته  زا  روظنم 
دنرادنب) یشقن  یا  هتسه  یاهنژ  ییایردنکوتیم  تالالتخا  رد 
تساج) یا  هتسه  یاهنژ  زا  رتشیب  ییایردنکوتیم  یاهنژ  رد  شهج  لامتحا 
دنکد) یم  ریگرد  ار  بصع  هلضع و  تفاب  طقف  ییایردنکوتیم  تالالتخا 

؟۱۵۸) دراد رگید  سنج  هب  تبسن  سنج  کی  رد  یرتالاب  نایب  هک  تسا  یموزوتا  تفص  هدننک  فیصوت  ریز  تاحالطصا  زا  کی  مادک 
( بولغمفلا  X هب هتسباو 
سنجب) ریثات  تحت 
یبسنج)  X هب هتسباو 
سنجد) هب  دودحم 

؟۱۵۹) 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 

؟۱۶۰) دشاب یم  حیحص   Sickle cell anemia اب طابترا  رد  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کی  مادک 
( دتفایبفلا قافتا  نیبولگ  اتب  افلآ و  هریجنز ی  ود  ره  یاه  نژ  رد  شهج  تلع  هب  دناوت  یم 
دشابب) یم  بلاغ  موزوتا  ثراوت  یاراد 
دنشاب  ج) یم  ایرالام  تنوفع  هب  مواقم  التبم  ریغ  یاه  توگیزورته 
دشابد) یم  نیبولگ  اتب  نژ  رد  یا  هطقن  شهج  کی  هشیمه  نآ  زورب  تلع 

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

؟۱۶۲) 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
.دناب) هتفای  لیکشت   DNA (Interspersed) هدنکارپ یاه  یلاوت  زا   minisatellite یحاون  DNA
.درکج) هدافتسا   DNA یراگن تشگنا  تهج  ناوت  یم   minisatellite یحاون  DNA زا
.دنشابد) یم  زکرمتم  اهرمورتناس  فارطا  رد   LINE یاه یلاوت 

؟۱۶۳) تسا ردقچ  دشاب  یرامیب  لقان  التبم ، درف  کی  ( First cousin  ) هدازومع هکنیا  لامتحا  بولغم  موزوتا  لالتخا  کی  رد 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Sanger Sequencingب)Realtime PCRفلا
RFLPد)Oligonucleotide ligation assayج)

( زا 2 فلا زا 16ب)1   1
زا 8ج) زا 4د)1   1
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؟۱۶۴) دوش یم  هدید  ریز  یاه  یرامیب زا  کی  مادک  رد  ینویساتوم  ینژورته 

؟۱۶۵) تسا هنیزگ  مادک  اه  شهج یرگلابرغ  شور  نیرتدرادناتسا 

دادعت ۱۵)  ) یسانش ینمیا 
؟۱۶۶) تسا  NK یاه لولس  یراهم  یاهروتپسر  دناگیل  ریز  یاه  لوکلوم  زا  کی  مادک 

؟۱۶۷) تسا کرتشم  ود  ره  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک  یتاذ  ویتپادا و  ینمیا  رد  هناگیب  لماوع  هدننک  ییاسانش  یاه  هدنریگ  هسیاقم  رد 
( یدوخریغفلا زا  یدوخ  کیکفت 
هناگیبب) لماع  ییاسانش  رد  یگژیو 
هدنریگج) تخاس  رد  ینژ  ییارآزاب 
اهد) لولس  حطس  رد  هدنریگ  دادعت  عونت و 

؟۱۶۸) تسا هارمه  ریز  یاه  نژوتاپ  زا  کیمادک  هب  التبا  شیازفا  اب   IFN-gamma و IL-12 یاه نیاکوتیاس  تیلاعف  ریسم  رد  صقن 

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

؟۱۷۰) تسا بلاغ   MS هب التبم  نارامیب  رد  ریز  نیاکوتیاس  یاه  لیافورپ  زا  کیمادک 

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

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

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یمسالاتفلا یرونوتپاکلآب)اتب 
ازوتنمگیپج) ییاونشاند)تننیتر 

( PCR DIGITAL DROPLETب)SANGER SEQUENCINGفلا
MLPAد)KARYOTYPEج)

( CD28ب)MHCIفلا
CD94د)MHCIIج)

( یاراد DNAفلا یاه  یلولسب)سوریو  جراخ  رادلوسپک  یاه  یرتکاب 
یلولسج) جراخ  یاه  هتخای  یلولسد)کت  لخاد  یاه  یرتکاب 

( CTLA-4ب)CD28فلا
B7د)CD2ج)

( Th19, Th1ب)Th1, Th17فلا
Th2, Tregد)Treg, Th17ج)

( هب Tcفلا  II ب)سالکTh هب    I سالک
هب Tcج)  I د)سالکTh هب  II سالک  

( ناپفلا یبیکرت  لیم  اب   IgG(الابب یبیکرت  لیم  اب   IgE

ناپج) یبیکرت  لیم  اب   IgE(الابد یبیکرت  لیم  اب    IgG
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؟۱۷۳) دهدیم خر  ریز  یاهلولس  زا  کیمادک  زیامت  رد  صقن  ، IgE رپیاه مردنس  رد 

؟۱۷۴) دنوش یم  یدوخ  یاه  نژ  یتنآ  هدننک  ییاسانش   T یاه تیسوفنل  فذح  ببس  ریز  یاه  لوکلوم  زا  کی  مادک 

(۱۷۵:: زجب زجب ددرگ  یم  هدهاشم  هدولآ  درف  رد    HIV تنوفع ینیلاب  یگتفهن  هرود  ردریز  یاه  هنیزگ  مامت 

؟۱۷۶) دراد دوجو  تیساسح  دایدزا  یاه  شنکاو زا  عون  مادک  عوقو  ناکما  ینامرد  مرس  رد 

؟۱۷۷) درادن یتیلاعف  نیتکل  ریسم  رد  ناملپمک  ءزج  مادک 

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

؟۱۷۹) دراد شقن  Th1 ییارجا لولس  هب   T هدش لاعف  یاه  لولس  زیامترد  نیاکوتیاس  مادک 

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

دادعت ۱۰)  ) یمالسا هشیدنا  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

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

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( TH1ب)TH9فلا
TH17د)TH22ج)

( CTLA4ب)CD40Lفلا
PD1د)FasLج)

( امسالپفلا رد  یسوریو  تارذ  دایز  دادعت  ششوپ HIVب)  دض  یداب  یتنآ  یالاب  رتیت 
TCD4ج)  + یاهلولس یجیردت  یفنلد)شهاک  هرگ  رد   سوریو  لاعف  یزاس  دننامه 

( یروفب)یریخاتفلا

ناملپمکج) هطساو  کیسکوتوتیسد)اب  عیاقو 

( C1ب)C3فلا
C2د)C4ج)

( CD40Lب)FASLفلا
FAS                                      د)BTKج)

( نیکولرتنیا 10ب)نیکولرتنیا 12فلا
نیکولرتنیا 8د)نیکولرتنیا 4ج)

( هریجنزفلا ودره  ریغتم  هقطنم  نیگنسب)رد  هریجنز  تباث  هقطنم  رد 
الولج) هقطنم  کبسد)رد  هریجنز  تباث  هقطنم  رد 

( دنکفلا یم دأت  ار  لقع  دنتسهب)نید  ادخ  تجح  ود  ره  نید  لقع و 
تساج) لقع  تیجح  رب  مدقم  نید  دنکد)تیّجح  یم دأت  ار  نید  لقع 
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تـسکش۱۸۲) ار  روشک  برغ  هب  قلخ ) نیدـهاجم   ) نیقفانم شروی  یتایلمع ، هچ  بلاق  رد  ناریا  روشحلـس  تلم  سب ، شتآ  مالعا  زا  سپ 
؟ دنداد

؟۱۸۳) دراد دیکأت  بالقنا  دنیارف  رد  رصنع  مادک  رب  بالقنا  یاه  هیرظن  مراهچ  لسن 

ناگدنب۱۸۴) شاداپ  رفیک و  یارب  یرگید  ملاع  مه  دنیزگرب و  اه  ناسنا تیاده  یارب  یناربمایپ  مه  هک  دنک  یم اضتقا  دنوادخ  تفـص  مادـک   
؟ دنک اپرب 

؟۱۸۵) 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 

مادـک۱۸۶) .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 

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

؟۱۸۸) تسا یمالسا  بالقنا  فطع  هطقن  یخیرات  هعقاو  مادک 
( زیربتفلا نمهب  مایق 29 
نارهتب) رویرهش  هعقاو 17 
مقج) ید  مایق 19 
نادابآد) سکر  امنیس  هعقاو 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( سدقملافلا تیب  داصرمب)تایلمع  تایلمع 
یالبرک 5ج) رجفلاو 8د)تایلمع  تایلمع 

( یگنهرففلا یربهرب)لماوع  یژولوئدیا و 
یعامتجاج) یللملاد)یاهراتخاس  نیب  طیحم 

( لدعب)تیبوبرفلا
تمکحد)تیهولاج)
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ناریا۱۸۹) 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 
قلخب) نیدهاجم  نامزاس  نایارگ و  یلم
یلمج) ههبج  هلمج  زا  لاریبل  ناهاوخ  هطورشم
هدوتد) بزح  هلمج  زا  یتسیسکرام  یاه  نایرج

؟۱۹۰) تسناد نیتال  یاکیرمآ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  تاریثات  زا  ناوت  یم ار  هنیزگ  مادک 
( باجحفلا شرتسگ  دننام  یبرغ  عماوج  هرهچ  رغت 
یتسینومکب) بازحا  تیلاعف  شیازفا 
شخبج) ییاهر تایهلا  شرتسگ 
لقتسمد) یا  هقطنم یاه  نامزاس یریگ  لکش

دادعت ۱۰)  ) هعماج ناهد و  تمالس 

؟۱۹۱) دراد هراشا  یرامیب  دیدج  ون و  دراوم  هب  ریز  یاه  هژاو زا  کیمادک 

؟۱۹۲) تسین ( carrier " ) تنوفع لماح   " یاه یگژیو زا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( یرامیبفلا ریذپ  صیخشت یاه  هناشن دوبن 
ندبب) رد  یرامیب  لماع  روضح 
یرامیبج) لاقتنا  ناکما  مدع 
یفاکاند) نامرد  تلع  هب  ندش  داجیا 

؟۱۹۳) دوش یم ماجنا  تلع  تمس  هب  لولعم  زا  یسررب  کیژولویمدیپا  تاعلاطم  عاونا  زا  کیمادک  رد 

رد۱۹۴) یریگشیپ و  ای  یصیخشت  ینامرد ، یاه  هلخادم لابند  هب  هک  هتـساوخان  ای  دب  هضراع  هنوگره  "  ؟ تسا مادک  فیرعت  نیا  لداعم  هژاو 
" دهد یور  یکشزپ  هورگ  ای  کشزپ  درکلمع  هجیتن 

؟۱۹۵) دنراد رارق  یتشادهب  تامدخ  هئارا  هکبش  حوطس  زا  حوطس  ای  حطس  مادک  رد  یتشادهب  یاه  هاگیاپ

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نازیمب)زوربفلا
بسانتد)عویشج)

( یعطقمب)یفیصوتفلا
یهورگج) یدهاشد)مه دروم ـ 

( opportunistic diseaseب)sporadic diseaseفلا
iatrogenic diseaseد)pandemic diseaseج)

( لواب)موسفلا
موسد)مودج) لوا و 
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؟۱۹۶) تسا لاعفریغ " ینمیا   " عاونا زا  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 
( لاروموهفلا ینمیا 
یلولسب) ینمیا 
یلولسج) لاروموه و  ینمیا  زا  یبیکرت 
ناسناد) یعیبط  نیلوبولگونومیا  اب  ینمیا 

؟۱۹۷) دوش یم هتخانش  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  اب  یلیلحت  یژولویمدیپا 
( زاسفلا هنیمز لماوع  ییاسانش  یتخانش و  ببس یاه  هیضرف نومزآ 
گرمب) ای  یناوتان  یرامیب ، یناوارف  یریگ  هزادنا
هعماجج) رد  یرامیب  کی  شخپ  یاهوگلا  یسررب 
هعماجد) کی  تمالس  اب  طبترم  یاه  تلاح اهدادیور و  یریگ  هزادنا

؟۱۹۸) دوش هتخیر  رود  دیاب  دسرن ، فرصم  هب  یزاس  هدامآ زا  سپ  تعاس  دنچ  رگا   BCG و MMR هدش زاب  یاه  لایو

یارب۱۹۹) ریز  تاحالطـصا  زا  کیمادک  دبای ، ریثکت  ای  شرتسگ  هدش و  ناویح  ای  ناسنا  ندب  دراو  از  یرامیب ینوفع  لماع  کی  هک  یتروص  رد 
؟ دور یم راک  هب  نآ  فیصوت 

(۲۰۰: زجب تسا ، واگ  ریش  زا  رتشیب  ردام  ریش  رد  ریز  دراوم  مامت 

یکشزپ نادند  هیاپ  فلامولع  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( 6ب)12فلا
3د)24ج)

( Contaminationب)Infesticationفلا
Pollutionد)Infectionج)

( زوتکالب)نیلوبولگونومیافلا
نیموبلاتکالد)نیئزاکج)
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