
یکشزپ هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

دادعت ۲۶)  ) یژولویزیف

؟۱) دراد یرتشیب  مهس  لولس  یاشغ  تحارتسا  لیسناتپ  داجیا  رد  ریز  لماوع  زا  کیمادک 
( میدسفلا یراشتنا  لیسناتپ 
رلکب) یراشتنا  لیسناتپ 
میساتپج) یراشتنا  لیسناتپ 
میساتپد) - میدس پمپ 

؟۲) تسا زمرق ) یاهربیف  عون 1 ،  ) هتسهآ ینالضع  یاهربیف  یاهیگژیو  زا  کیمادک 
( هدرتسگفلا یمسالپوکراس  هکبش 
مکب) یردنکوتیم 
روطقج) ینالضع  یاهربیف 
ناوارفد) ینوخ  یاهگر 

؟۳) 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 

؟۴) دهد یم  ناشن  ار  ( AV  ) ینطب یزیلهد - هرگ  رد  نویسازیرالپد  جوم  راشتنا  نامز  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کی  مادک 
( QT intervalفلا
ST segmentب)
PR intervalج)
QRS durationد)

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

؟۶) 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  هدعاق راشف  دیدش  شهاک 
دوشب) یم بلق  یضابقنا  تردق  شیازفا  ببس  ینطب  راشف  شیازفا 
دوشج) یم بلق  نابرض  دادعت  شیازفا  ببس  یزیلهد  راشف  شیازفا 
دنکد) یم مک  ار  نوخ  راشف  یعاخن  یزغم  عیام  راشف  شیازفا  اب  گنیشوک  شنکاو 
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دهد۷) یم  تفیش  پچ  تمس  هب  ار  نیبولگومه  - نژیسکا یازجت  ینحنم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  شیازفا 
( امدفلا
تارسیلگب) وفسف  ید 
نبرکج) دیسکا  ید 
PHد)

دراد۸) دوجو  نوخ  رادقم  نیرتشیب  هیر  تمسق  مادک  رد  تلاح و  مادک  رد 
( هیرفلا ناپ  شزرو ،
هیرب) هلق  تحارتسا ،
هیرج) هنایم  شزرو ،
هیرد) ناپ  تحارتسا ،

؟۹) دنک یم  ادیپ  شیازفا  ریز  لماوع  زا  کیمادک  اب  هدعم  هیلخت  نازیم 
( موندوئدفلا یبرچ  رادقم 
موندوئدب) هتیلالومسا 
موندوئدج) هتیدیسا 
هدعمد) لخاد  مجح 

؟۱۰) دنک یم  اه  میزنآ  رتشیب  حشرت  هب  کیرحت  ار  سارکناپ  ریز  لماوع  زا  کیمادک 
( نیتاتساوتاموسفلا
نیترکسب)
CCKج)
نوگاکولگد)

.دزاس۱۱) یم هاگآ  زا .......  ار  یبصع  متسیس  نودنات  یژلگ - مادنا  یدارا  تکرح  کی  نمض  رد 
( تکرحفلا لاح  رد  هچیهام  لوط 
هلضعب) رد  هدش  داجیا  نویسنات 
تکرحج) تعرس 
لصفمد) ی  هیواز رغت 

.ددرگ۱۲) یم بجوم .......  هدش و  هدازآ  ییایمیش .........  یجنایم  ی  هدام کینوسکآوسکآ  سپانیس  یاهتنا  زا  یسپانیس  لیهست  رد 
( یسپانیسفلا شیپ ی  هنایاپ زا  ییایمیش  یجنایم  هدام  شیاهر  شیازفا  نیماتسیه -
یسپانیسب) شیپ ی  هنایاپ زا  ییایمیش  یجنایم  هدام  شیاهر  شیازفا  تاماتولگ -
یسپانیسج) شیپ ی  هنایاپ زا  ییایمیش  یجنایم  هدام  شیاهر  شیازفا  نینوتورس -
یسپانیسد) شیپ ی  هنایاپ زا  ییایمیش  یجنایم  هدام  شیاهر  شهاک  اباگ -
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لیسناتپ۱۳) داجیا  ثعاب  لاناک  مادک  نتسب  اب  دریگ ، یم  رارق  رون  ضرعم  رد  هیکبش  یاه  هناوتسا  یجراخ  هعطق  رد  نیسپودر  هکیماگنه 
؟ دوش یم  هدنریگ 

( هچیردفلا نودب  یتشن  یمیساتپ  یاهلاناک 
یژاتلوب) راد  هچیرد  یمیساتپ  یاهلاناک 
هب cAMPج) هتسباو  راد  هچیرد  ینویتاک  یاهلاناک 
هب cGMPد) هتسباو  راد  هچیرد  یمیدس  یاهلاناک 

دیلوت۱۴) هب  رجنم  سپانیس  دودح 300  لیکشت  اب  هچخم  یاهنورون  زا  کیمادک  رد  یناتحت  یاهنوتیز  زا  هتفرگ  اشنم  هدنورالاب  یاهربیف 
؟ دنوش یم  بکرم  کیاپسا 

( یقمعفلا هتسه  یاهلولس 
یلونارگب) یاهلولس 
ژنکروپج) یاهلولس 
یدبسد) یاهلولس 

؟۱۵) دوشیم کیمادک  بجوم  نارباو  هچنایرش  یگنت 
( شهاک GFRفلا زا  یریگولج 
بذجزابب) شیازفا  قیرط  زا  ندب  بآ  ظفح 
قوفج) دراوم  همه 
دئازد) داوم  یفاک  عفد 

.دوشیم۱۶) حشرت  طسوت ...................  بذجزاب و  طسوت .....................  میساتپ 
( لامیزکورپفلا یاهلولس  هلنه –  سوق  یدوعص  کزان  شخب 
هلاکرتناب)  B یاهلولس لاتسید –  لوبوت 
P)ج)  ) یلصا یاهلولس  هلنه –  سوق  یدوعص  میخض  شخب 
هلاکرتناد) A  یاهلولس لامیزکورپ –  لوبوت 

ناشتکرح۱۷) زا  هدنرادزاب  یاهنیئتورپ  روضح  تلع  هب  اما  دننک  یم  ادیپ  کرحت  تردق  اهمرپسا  هنادرم ، یلثمدیلوت  هاگتسد  زا  تمسق  مادک  رد 
؟ دوش یم  تعنامم 

( رفینیمسفلا یاهلوبوت 
نارفدوزاوب) یارجم 
ینمج) یاه  هسیک 
میدیدیپاد) یارجم 

؟۱۸) دوش یم  اهتشا  ینالضع و  ....  شزرل  هب ....  رجنم  نیسکوریت  دیلوت  شیازفا 
( شهاکفلا شهاک – 
شیازفاب) شهاک – 
شهاکج) شیازفا – 
شیازفاد) شیازفا – 
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؟۱۹) دبای یم  شهاک  دشر  نومروه  طسوت  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( نیئتورپفلا زتنس 
نیدموتاموس Cب) دیلوت 
یژرناج) دیلوت  یارب  برچ  دیسا  فرصم 
زکولگد) فرصم 

؟۲۰) ددرگ یم  هلضع  - بصع لاصتا  کیرحت  بجوم  زارتسا  نیلوک  لیتسا  ندومن  لاعفریغ  اب  ریز  یوراد  مادک 
( نیمگیتسوئنفلا
لوکابراکب)
نیتوکینج)
نیلوکاتمد)

؟۲۱) دبای یم  شهاک  ریز  دروم   مادک  بلق  رد  یضابقنا  تردق  شیازفا  اب 
( dp/dtفلا
یلوتسیسب) نایاپ  مجح 
یاج) هبرض  مجح 
هیلختد) رسک 

؟۲۲) تسا ردقچ  بیترت  هب  وا  ضبن  طسوتم و  راشف  رادقم  .دشاب  یم  یلوتساید 100  راشف  یلوتسیس 160 و  راشف  یصخش  رد 
( 90 و 40فلا
130 و 30ب)
60 و 100ج)
120 و 60د)

؟۲۳) تسا رتشیب  شراوگ  هاگتسد  یاهتمسق  زا  کیمادک  رد  هیاپ  یکیرتکلا  متیر 
( هدعمفلا هنت 
هدعمب) ناپ  همین 
ههدزاودج)
موئلیاد)

؟۲۴) دوش یم  ناجیه  شهاک  سرت و  راهم  ببس  ریز  شخب  مادک  ندرک  لاعفریغ 
( لادگیمآفلا یاه  هتسه 
لاتنورفب) یتکرح  رشق 
هایسج) مسج  موتایرتسا و 
سومالاتد) ینایم  یمکش -  یاه  هتسه 
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؟۲۵) دهد یم  شهاک  ار  ریز  دراوم  زا  کیمادک  دوریتاراپ ، نومروه 
( لورفیسلکفلا هلک  یسکوردیه  ید  -1.25 دیلوت
هیلکب) رد  میسلک  بذجزاب 
هیلکج) رد  تافسف  بذجزاب 
یتسالکوئتساد) تیلاعف 

؟۲۶) ددرگ یم  هیر  راک  شهاک  بجوم  ریز  دروم  مادک  شیازفا 
( نژالکفلا نیتسالا و  یاهربیف 
تاعیامب) یحطس  ششک 
یبنجج) راشف 
تنتکافروسد)

دادعت ۱۵)  ) یسانش بیسآ 

(۲۷Mismatch صقن اب   (HNPCC) زوپیلوپ " ریغ  یتثارو  نولوک  مونیسراک  هنیمز "  رد  نولوک  مونیسراک  هب  التبم  رامیب  رد  هتفای  مادک 
؟ تسا کیتسیرتکاراک  ، Repair

( Microsatellite Instabilityفلا
BAX Death Domainب)
TP53 High Mutationج)
RAD51 Recombinantد)

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

پیت۲۹) مادک  کیمتسیس ، وتامتیرا  سوپول  یرامیب  رد  تکالپ  دیفس و  زمرق ، یاهلوبلگ  هیلع  یاه  یداب  یتنآ  دیلوت  زا  یشان  بیسآ  مسیناکم 
؟ دشاب یم  تیساسح  شیازفا  یاه  شنکاو  زا 

( IVفلا
IIب)
Iج)
IIIد)

؟۳۰) دنراد شقن  یتفاب  رازآ  لحم  هب  اه  تیسوکول  جیسب  لحارم  زا  کیمادک  رد  اه  نیرگتنیا 
( Marginationفلا
Adhesionب)
Transmigrationج)
Rollingد)
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هب۳۱) هدولآ  یاه  لولس  تاصخشم  زا  لیفوزاب  یمسالپوتیس  رتکچوک  یاه  نویزولکنا  لیفونیزوئا و  یا  هتسه  گرزب  یاه  نویزولکنا  دوجو 
؟ دشاب یم  سوریو  مادک 

( HPVفلا
CMVب)
EBVج)
HSVد)

؟۳۲) دوش یم  هدیمان  هچ  یا  هدور  عون  یا  هناوتسا  تروص  هب  سکالفیر  رثا  رد  یرم  یناتحت  یاهتنا  یششوپ  یاه  لولس  تارغت 
( یزالپاتمفلا
یپورتورتهب)
یپوتکا ج)
یزالپسیدد)

؟۳۳) دوش یم  هدید  اجک  رد  نبرکدیسکونوم  زاگ  اب  نمزم  تیمومسم  زا  یشان  بیسآ 
( ناوختسافلا زغم 
هیلکب) لامیزگورپ  یاه  لوبوت 
زغمج) یا  هدعاق  یاه  هتسه 
هیرد) ینیبانیب  تفاب 

(۳۴: زجب  , دنریگ یم  رارق  کیتسالپ  وئن  اراپ  یاه  موردنس  هتسد  رد  ریز  دراوم  همه 
 

( هیرفلا کچوک  لولس  مونیسراک  رد  گنیشوک  موردنس 
هدعمب) مونیسراک  هب  نایالتبم  رد  سناکیرگین  سیزوتناکآ 
هیلکج) مونیسراک  رد  یمتیس  یلپ 
یتلکساد) یاهزاتساتم  زا  یشان  یمسلک  رپیه 

؟۳۵) تسا رثوم  هضراع  مادک  نامرد  رد  کی "  " نیکول رتنیا  تسینوگاتنآ )  ) هدننک راهم 
( سرقنفلا
بلقب) ییاسران 
یگداوناخج) یملورتسلک  رپیه 
نوخد) راشف 

؟ ۳۶) تسا مادک  کیتورفن  موردنس  رد  مدا   یلصا  مسیناکم 
( یوافنلفلا یراجم  دادسنا 
کمنب) بآ و  هیلوا  سابتحا 
کیتوکناج) راشف  شهاک 
کیتاتسوردیه د) راشف  شیازفا 
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؟۳۷) تسا مادک  هویج  دیرلک  اب  تیمومسم  رد  یلولس  بیسآ  مسیناکم 
( ییاشغفلا یاه  نیئتورپ  لیردیفلوس  دحاو  هب  لاصتا 
فاصب) کیمسالپ  ودنآ  هکبش  رد  یمس  یاه  تیلوباتم  دیلوت 
زاپساک 8ج) میزنآ  ندرک  لاعف 
نآد) رد  یگتسکش  داجیا  هب DNAو  لاصتا 

؟۳۸) ددرگ یم  زورکن  عون  مادک  داجیا  هب  رجنم  یزکرم ، باصعا  متسیس  رد  اه  لولس  کیسکوپیه  گرم 
( یداقعنافلا زورکن 
یرینپب) زورکن 
یناعیمج) زورکن 

دیئونیربیفد) زورکن 

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

؟۴۰) 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 

؟۴۱) دنتسه از  نورب  هدش ، رکذ  یاه  هنادگنر  زا  کی  مادک 
( نبرک فلا
نیردیسومهب)
نیشوفوپیلج)
نینالمد)

دادعت ۱۷)  ) ینیلاب یمیشویب 

؟۴۲) دراد هدهعرب  یشقن  هچ   mRNA لوکلوم یاهتنا  رد   A یلپ هلابند 
( یرادیاپ mRNAفلا شیازفا 
مسالپوتیسب) هب  هتسه  زا   mRNA لاقتنا
شیاریوج) دنیارف  لیهست 
همجرتد) همتاخ  یاقلا 
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؟۴۳) تسا ناوارف  نیئتورپ  نیا  رد  ریز  یاهدیسا  ونیمآ  زا  کیمادک  دراد ، تبثم  راب  کیژولویزیف   pH رد ینیئتورپ 
( نینوئرتفلا
نینیژرآب)
نینویتمج)
دیساد) کیتراپسآ 

؟۴۴) دراد  ATP هب زاين  هروا  هخرچ  ياه  شنكاو  زا  كيمادك 
( نيلورتيسفلا ليكشت 
تافسفب) ليئومابرك  ليكشت 
نينج) يژرآ  نتسكش 
تانيسكوسد) ونينيژرآ  نتسكش 

؟ ۴۵) دوش یم  میظنت  زارفسنارتودیمآ    PRPP طسوت ریز  یاهزاب  زا  کیمادک  دیتوئلکون   de novo زتنسویب ریسم 
( نیزوتیسفلا
لیسارواب)
نیمیتج)
نیندآد)

نیا۴۶) 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
IIIب)
IVج)
Iد)

؟۴۷) دنک یم  لکشم  راچد  ار  اه  میزنآ  زا  هورگ  مادک  درکلمع  نیساین  دوبمک 
( اهزاگیلفلا
اهزاتکودرودیسکاب)
اهزارموزیاج)
اهزالوردیهد)

مک۴۸) 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 

( .درادفلا یگتسب   Vmax هب
عون M4ب)
.درادج) یگتسب  تاتکال  تظلغ  هب 
عون H4د)
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؟۴۹) دوش یم  راهم  نگاکولگ  ریثأت  تحت  ریز  یاه  میزنآ  زا  کیمادک 
( زاتافسففلا سیب  زوتکورف 1 و 6 
زاتافسفب) زکولگ 6 -
زانیکج) تاووریپ 
زانیکد) یسکوبرک  تاووریپ  لوناوفسف 

(۵۰ : هراومه  DNA یاهزاب نویسالیتم 
( دنکفلا یم  لیهست  ار   DNA سیونور یاهروتکاف  لاصتا 
دوشب) یم  نیتامورک  ندشزاب  عنام 
دوشج) یم  نیئتورپ  دیلوت  شیازفا  ثعاب 
دنکد) یم  لاعف  ریغ  یسیونور  یارب  ار   DNA

؟ ۵۱) زج هب  دنوش  یم  فرصم  نویسادیسکا  اتب  قیرط  زا  ریز  تابیکرت  مامت 
( کیناتیففلا دیسا 
کیئلونیلب) دیسا 
درفج) نبرک  یاراد  برچ  دیسا 
کیتیملاپد) دیسا 

؟ ۵۲) دوش یم  نیبولگومه  هنژیسکا  مرف  شیازفا  ببس  ریز  یاه  تیعضو  زا  کیمادک 
( نبرکفلا دیسکاونم  تظلغ  شهاک 

یبسن CO2ب) راشف  شیازفا 
رد pHج) شهاک 
BPG-2,3)د)  ) تاریسلگوفسف سیب  تظلغ 2 و 3 - شهاک 

؟۵۳) دوش یم  نورتسودلآ  حشرت  شیازفا  ببس  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
 

( نیسناتویژنآفلا نینر –  متسیس  ندش  لاعف  ریغ  نوخ - راشف  شهاک 
نیسناتب) ویژنآ   – نینر متسیس  ندش  لاعفریغ   ، نوخ راشف  شیازفا 
نیسناتویژنآج) نینر - متسیس  ندش  لاعف  نوخ ، راشف  شهاک 
نیسناتویژنآد) - نینر متسیس  ندش  لاعف  نوخ ،  راشف  شیازفا 

(۵۴: زجب تسا  تسرد  اه  هنیزگ  همه  اه  میزنآوزیا  درومرد 
( تسا فلا توافتم  اهنآ  کیرتکلاوزیا   pH 
.دننکب) یم  زیلاتاک  ار  شنکاو  عون  کی 
.دنتسهج) ربارب   Km یاراد
.تسا د) توافتم  فلتخم  یاه  تفاب  رد  اهنآ  تظلغ 
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؟۵۵) تسا دیراکاسونم  مادک  هدش  ایحا  مرف  لوتیبروس 
( زکولگفلا
زوتکورفب)
زونکالاگ ج)
زونامد)

؟۵۶) دراد یرتمهم  شقن  کیژولویزیف  طیارش  رد  یرفاب  تیفرظ  داجیا  رد  هنیمآ  دیسا  مادک 
( Hisفلا
Argب)
Serج)
Glu د)

؟۵۷) تسا ریز  یاه  ریسم  زا  کیمادک  مسیلوباتم  لوصحم   NADPH
( سبرک فلا هخرچ 
زیلوکیلگ ب)
نویسادیسکا ج) - اتب
تافسف د) زوتنپ 

؟۵۸) دراد یمیظنت  شقن  کیلوباتم  ریسم  مادک  رد   HMG-CoA Reductase میزنآ
( اه فلا نیدنالگاتسورپ  زتنس 
برچ ب) دیسا  زتسویب 
لورتسلکج) زتنسویب 
برچ د) دیسا  نویسادیسکا  اتب 

دادعت ۶)  ) یکشزپ کیزیف 

.تسا۵۹) یلولس  هخرچ  زا  زاف  رد ..................  موزومورک  رب  وترپ  رثا  زا  یشان  یدیتامورک  یاه  یگتسکش 
( Mفلا
G2ب)
G1ج)
Sد)

؟۶۰) تسا رادقم  هچ  تعاس  یکیژولویب 12  رمع  همین  تعاس و  یکیزیف 6  رمع  همین  اب  ویتکاویدار  هدام  یارب  رثوم  رمع  همین 
( تعاسفلا  4
هقیقدب)  20
هقیقدج)  40
تعاسد)  2
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؟۶۱) دتفا یم  قافتا  سکیا  هعشا  بویت  زا  شخب  مادک  رد  کینویومرت  هدیدپ 
( نامالیففلا
الابب) ژاتلو  اب  روتارنژ 
بویتج) هظفحم 
نامالیفد) نایرج  روتارنژ 

.دوش۶۲) یم  هداد  شیامن  رگید  روحم  رد  روحم و ......  کی  رد   ........ A-mode متسیس رد 
( مادکچیهفلا
قمعب) ییانشور ـ 
ییانشورج) هنماد ـ 
قمعد) هنماد ـ 

؟۶۳) دوش یم  هدافتسا  نآ  تیصاخ  مادک  زا  زمرق  ریز  یاهوترپ  تدش  یریگ  هزادنا  یارب 
( ییایمیشوتوففلا
سناسرولفب)
نویسازینویج)
یترارحد)

؟۶۴) دوش یم  ماجنا  اهنآ  راثآ  زا  کیمادک  ساسا  رب  کیرتکلاوتوف ، یاهلولس  اب  شفنبارف  یاهوترپ  تدش  یریگ  هزادنا 
( یکیزیففلا
ییایمیشب)
یترارحج)
یکیژولویبد)

دادعت ۶)  ) ینیلاب یسانشناور 

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

هلحرم 3د)  

؟۶۶) دنوش یم  بوسحم  زیتس  هعماج  یتیصخش  لالتخا  زراب  یاه  هصخشم  دراوم  مادک 
( یلدمهفلا یارب  یناوتان  راکفا و  شرپ   
مرشب) ساسحا  مدع  تامهوت و 
راکفاج) شرپ  یرگ و  شناکت   
هانگد) مرش و  ساسحا  مدع  یلدمه / ساسحا  زا  یناوتان 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

11 of 35



؟۶۷) دنتسه درف  یصخش  براجت  اب  طابترا  رد  هظفاح  عاونا  مادک 
( یدادیورفلا یا / همانیگدنز   
ییانعمب) یا / همانیگدنز 
ییانعمج) یدادیور /
ییانعمد) ینمض /  

؟۶۸) دوش یم  رادیدپ  یتخانش  دشر  هلحرم  مادک  رد  رادماظن ، هلئسم  لح  یعازتنا و  رکفت  ییاناوت 
( یتایلمعفلا شیپ  هلحرم   
ینیعب) تایلمع  هلحرم 
یروصج) تایلمع  هلحرم   
یتکرحد) - یسح هلحرم 

؟۶۹) 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 

یم۷۰) یوریپ  دراد  دوجو  دنمشزرا  یربارب  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 

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

دادعت ۸)  ) یسانش لگنا 

؟۷۱) تسا رت  ینالوط  ایرالام ) هلمح   ) مسیسکوراپ هرود  نیب  هلصاف  مویدومسالپ ، عون  مادک  زا  یشان  یایرالام  رد 
( P. vivaxفلا
P. falciparumب)
P. malariaeج)
P. ovaleد)

(۷۲: ءانثتسا هب  زونوئز )  ) دنتسه تاناویح  ریز  یاهزوینامشیل  یعیبط  نزخم 
( یدنهفلا عون  یئاشحا  زوینامشیل 
)ب) ایدنوپسا  ) یدلج یطاخم ـ  زوینامشیل 
یاج) هنارتیدم  عون  یئاشحا  زوینامشیل 
رشتنم (DCL)د) عون  یدلج  زوینامشیل 
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؟۷۳) دوش یم  هیصوت  یا  هدور  جراخ  یا و  هدور  مجاهم  زایبیمآ  نامرد  تهج  وراد  مادک  زیوجت 
( Paramomycinفلا
Mebendazoleب)
Metronidazoleج)
Iodoquinolد)

؟۷۴) دراد دربراک  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  کیژولونومیا  صیخشت  یارب   Arc -5 و B نژ یتنآ 
( سیزایدیئولیژنورتسافلا
سیزایپلونمیهب)
سیزودیتادیهج)
سیزایبورتناد)

.دشاب۷۵) یم  ........................رثا  رد  هدش  داجیا  یرامیب ) یقلح  مرف   ) Halzoun نوزلاه
( اکیتاپهفلا الویساف 
سوزولونارگب) سوکوکونیکا 
سیلاروکرتساج) سدیئولیژنورتسا 
سدیئوکیربمولد) سیراکسآ 

؟۷۶) دراد ار  یجراخ  یلخاد و  یگدولآدوخ  داجیا  ییاناوت  ریز  یاه  لگنا  زا  کی  مادک 

؟۷۷) تسا رتشیب  دبک  یاه  تمسق  مادک  رد  یدبک  یاه  هسبآ  لیکشت   لامتحا   یدبک ؛  زایبیمآ  هب  التبم  درف  رد 
( دبکفلا پچ  بول 
دبکب) تسار  بول 
دبکج) فان  فارطا 
دبکد) یاه  تمسق  یمامت 

؟۷۸) دراد یرثوم  شقن  ریز  یمرک  یاه  یرامیب  زا  کیمادک  هب  ناسنا  التبا  رد  هتسشن  تاجیزبس  ندروخ 
( کیتادیه فلا تسیک 
یاب) هدور  سیزایموزوتسیش 
اتانیژاسج) اینت  زا  یشان  سیزاینت 
سیزایکرسوکنواد)
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دادعت ۲)  ) یسانش چراق 

؟۷۹) تسیچ  ABPA
( یویرفلا کیژرلآ  سیزولیژرپسآ 
مجاهمب) سیزولیژرپسآ 
یدلجج) سیزولیژرپسآ 
یویرد) هزینلک  سیزولیژرپسآ 

؟۸۰) دشاب یم  ریز  دروم  مادک  نخان  یچراق  تنوفع 
( سیزوکیاموتارکفلا
اموتیسامب)
سیزوکیاموتواج)
سیزوکیاموکینواد)

دادعت ۲)  ) یسانش هرشح 

دشاب۸۱) هتشاد  شقن  سفن  یگنتو  مسا  داجیا  رد  دناوتیم  ریز  یاه  تیام  زا  کیمادک 
( Leptotrombidium akamushiفلا
Dermatophagoides farinaeب)
Sarcoptes scabieiج)
Demodex folliculorumد)

؟۸۲) دنتسه سوریووبرآ  ریز  یاهیرامیب  زا  هورگ  مادک  یازیرامیب  لماع 
 

( ویلوپفلا - اکیز درز - بت 
گنادب) بت  درز - بت  ویلوپ -
گنادج) بت  - یساتاپاپ بت  درز -  بت 
درزد) بت  قدنخ - بت  یساتاپاپ - بت 

دادعت ۹)  ) یسانش یرتکاب 

؟۸۳) دنرادن ازونیژورئآ  سانومودوس  هیلع  یتیلاعف  ریز  یمنپابراک  یاهکیتویب  یتنآ  زا  کیمادک 
( منپاترافلا
منپب) یمیا 
منپورمج)
منپد) یرود 
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؟۸۴) تسا نامرد  دنیآرف  زا  یمهم  شخب  ریز  یرامیب  مادک  رد  یصاصتخا  نیسکوت  یتنآ 
( Necrotic enteritisفلا
Gas gangreneب)
Pseudomembranous colitisج)
Tetanusد)

؟۸۵) درادن دوجو  یناویح  نزخم  ریز  یاه  مسیناگرا  زا  کیمادک  یارب 
( سیسنرالوتفلا السیسنارف 
ادیسب) یتلوم  الروتساپ 
سیسنتج) یلم  السورب 
سیسوترپد) التدروب 

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

لماع۸۷) 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 

( نیروپفلا
لژالفب)
دیراکاسج) یلپوپیل 
لوسپکد)

ینیبانیب۸۸) 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 
( Streptococcus agalactiaeفلا
Haemophilus influenzaeب)
Chlamydia trachomatisج)
Neisseria meningitidisد)

ریز۸۹) کیتویب  یتنآ  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 

( منپورمفلا
نوسکایرتفس ب)
دیسرنیسج)
نیتسیلوک د)
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؟۹۰) دراد دربراک  ريز  یاه  تنوفع  زا  کيمادک  نامرد  رد  نيليسازگا  نيلسیفن و 
( سيديتيژننمفلا ايرسيان  زا  یشان  تيژننم 
یلکب) ايشيرشا  زا  یشان  یراردا  تنوفع 
اليفومونپج) النويژل  زا  یشان  ینومونپ 
زاماتکالاتبد) دلوم  یاهکوکوليفاتسا  زا  یشان  ینومونپ 

ریز ۹۱) یاه  کیتویب  یتنآ  زا  کیمادک  بیترت  هب  نیسیاموکنو  نیلیس و  یتم  هب  مواقم  تبثم  مرگ  یسکوک  زا  یشان  تنوفع  نامرد  یارب 
؟ دوش هدافتسا  دیاب 

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

دادعت ۴)  ) یسانش سوریو 

؟۹۲) دراد دربراک  اه  سوریو  مونژ  ییاسانش  رد  ریز  یاه  تست  زا  کی  مادک 
( PCRفلا
سناسرولفونومیاب)
ازیالاج)
نویسانیتولگامهد)

(۹۳: زج هب  دنتسه  طابترا  رد  یناسنا  ناطرس  اب  ریز  یاه  سوریو  مامت 
( EBVفلا
HBVب)
VZVج)
HCVد)

؟۹۴) دراد دربراک   HIV نامرد رد  زائتورپ  هدننکراهم  ناونع  هب  ریز  یاهوراد  زا  کی  مادک 
( Indinavirفلا
Lamivudineب)
Zidovudineج)
Foscarnetد)

؟۹۵) دراد شقن  کیمتسیس  تنوفع  داجیا  رد  سوریو  مادک 
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دادعت ۲۸)  ) حیرشت

؟۹۶) تسا لیذ  نایرش  مادک  طسوت   Insula یناسرنوخ
( Middle Cerebralفلا
Anterior Cerebralب)
Posterior Communicatingج)
Posterior Cerebralد)

؟۹۷) دراد رارق  هیحان  مادک  رد  یناتحت  مادنا  یتکرح  رشق 
( Superior Frontal Gyrusفلا
Paracentral Gyrusب)
Precentral Gyrus in Lateral Surface of Hemisphereج)
Middle Frontal Gyrusد)

.ددرگ۹۸) یم  یهتنم  سومالات  یاه  هتسه  زا  هورگ  مادک  هب  اتدمع   Reticulothalamic یاه ریسم 
( Lateral Groupفلا
Ventral Groupب)
Medial Groupج)
Intralaminarد)

(۹۹: زج هب  دنراد  رارق   Medulla رد لیذ  یاه  هتسه  مامت 
( Hypoglossalفلا
Solitaryب)
Ambiguusج)
Facial Motorد)

؟۱۰۰) دنک یم روبع  لاپراک  لاناک  زا  ریز  بصع  مادک 
( نایدمفلا
لایدارب)
یمادقج) یناوختسا  نیب 
رانلواد)

(۱۰۱: زجب دنوش  یم  یهد  بصع  رانلوا  بصع  طسوت  ریز  تالضع  همه 
( Second palmar interosseousفلا

 Third lumbricalب)

First dorsal interosseousج)

 First lumbricalد)
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؟۱۰۲) دنک یم روبع  روتکاددا  لاناک  زا  بصع  مادک 
( سونفاصفلا
یلوزنب) رالوکینژ 
یقمعج) لارومف 
روتاروتباد)

؟۱۰۳) دیامن یم یهد  بصع ار  مراهچ  تشگنا  لخاد  تمسق  کچوک و  تشگنا  راملاپ  ی  هیحان تسوپ  ریز  باصعا  زا  کیمادک 
( رانلوافلا بصع 
نایدمب) بصع 
سوئناتوکولوکسومج) بصع 
لایدارد) بصع 

(۱۰۴: زجب دنریگ ، یم بصع  یندرگ  هکبش  طسوت  ریز  تالضع  مامت 
( Sternothyroidفلا
Palatoglossusب)
Diaphragmج)
Geniohyoidد)

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

(۱۰۶: زج هب  دننک ، یم روبع  اه  هیلک تشپ  زا  ریز  باصعا  ی  همه
( Subcostalفلا
iliohypogastricب)
Lateral cutaneous femorisج)
ilioinguinalد)

؟۱۰۷) دنوش یم بعشنم  نایرش  مادک  زا  سیروتیلک ، / سینپ یلصا  یاه  نایرش
( Inferior Mesentericفلا
External Iliacب)
Median Sacralج)
Internal Pudendalد)

؟۱۰۸) دراد یساسا  شقن  محر   anteversion/anteflexion ظفح رد  محر ، طابر  مادک 
( Uterosacralفلا
Broadب)
Transverse Cervicalج)
Roundد)
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(۱۰۹: زج هب  دنتسه ، ههدزاود  تمسق  نیلوا  یتشپ  تارواجم  ریز ، یاه  هنیزگ ی  همه
( لاندوئودورتساگفلا نایرش 
بابب) دیرو 
کودلکج) یارجم 
تسارد) گاو  بصع 

(۱۱۰: زج هب  دنراد ، ترواجم  تروئآ  سوق  اب  ریز  یاه  هنیزگ ی  همه
( Azygos Archفلا
Left Recurrent Laryngeal Nerveب)
Ligamentum Arteriosumج)
Superficial Cardiac Plexusد)

؟۱۱۱) دهد یم لیکشت  ار   lesser sac یناتحت ی  هراوید ریز ، یاه  هنیزگ زا  کی  مادک 
( Lesser Omentumفلا
Transverse Mesocolonب)
Gastrosplenic Ligamentج)
Gastrocolic Ligamentد)

؟ ۱۱۲) تسا رواجم  دبک  عبرم  بول  اب  هنیزگ ، مادک 
( تسارفلا ی  هیلک
ههدزاودب)
تسارج) یویلک  قوف هدغ 
کیلوکد) مخ 

(۱۱۳: زجب دنراد ، شقن  یرادج  بنج  هدرپ  یسح  یهدبصع  رد  ریز  باصعا  ی  همه
( Superior intercostal nervesفلا
Vagusب)
Cervical plexusج)
Phrenicد)

؟۱۱۴) دوش یم هیلخت  دیرو  مادک  هب  سوگیزآ  دیرو 
( Inferior vena cavaفلا
Superior vena cavaب)
Right brachiocephalicج)
Left brachiocephalicد)
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.دهد۱۱۵) یم ماجنا  ار  هناش  لصفم  ( Abd  ) ندرک رود  لمع  ریز  یاه  هچیهام زا  کیمادک 
( Teres majorفلا
Deltoidب)
Pectoralis majorج)
Subscapularisد)

؟۱۱۶) دهد یم سح  ناهد  فک  طاخم  هب  ریز  باصعا  زا  کی  مادک 
( Greater palatineفلا
Lingualب)
Inferior alveolarج)
Buccalد)

؟۱۱۷) دنک یم  روبع  همجمج  یضیب  خاروس  زا  ریز  راتخاس  مادک 
( ینایمفلا لایژننم  نایرش 

یعرفب) لایژننم  نایرش 
یرالیزگامج) بصع 
لایسافد) بصع 

؟۱۱۸) دسر یم  دصقم  هب  گاو  بصع  قیرط  زا  هک  تسا  یروسسکا  بصع  لاینارک  شخب  هب  طوبرم  ریز  باصعا  زا  کی  مادک 
( هرجنحفلا هعجار  بصع 
یناقوفب) یا  هرجنح  بصع 
یبلقج) یاه  هخاش 
کیرتساگد) یاه  هخاش 

؟۱۱۹) دراد مان  هچ  موزولاک  سوپروک  شخب  نیرت  یفلخ  خم ، هرکمین  لاتیژاس  عطقم  رد 
( وناز          فلا
مورتسور        ب)
موینلپسا          ج)
هنتد)

؟۱۲۰) دراد رارق  یجراخ  لوسپک  یلخاد و  لوسپک  نیب  ریز  راتخاس  مادک  خم ، هرکمین  رد 
( رادفلا مد  هتسه 
مورتسالکب)
الادگیمآج)
لکشد) یسدع  هتسه 
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؟۱۲۱) دراد رارق  لانیوگنیا  لاناک  یقمع  خاروس  مادق  رد  ریز  راتخاس  مادک 
( مکشفلا یضرع  یایساف 
طلتخمب) نودنات 
مکشج) یلخاد  لیام  هلضع 
لانیوگنیاد) طابر 

؟۱۲۲) تسا مادک  نادرم ، رد  یمکش  بلاح  ترواجم  نیرتمهم 
( نارفدفلا یارجم  اب  عطاقت 
رالوکیتستب) نایرش  اب  عطاقت 
نارفدج) یارجم  نایرش  اب  عطاقت 
لارومفوتینژد) بصع  اب  عطاقت 

؟۱۲۳) تسا مادک  وناز  لصفم  هژیو  هصخشم  ود 
( عطاقتمفلا یاه  طابر  اه و  کسینم 
لارتالوکب) یاه  طابر  اه و  کسینم 
عطاقتمج) یاه  طابر  وناز و  فارطا  ینایرش  هکبش 
لارتالوکد) یاه  طابر  وناز و  فارطا  ینایرش  هکبش 

دادعت ۶)  ) هیذغت مولع 
؟۱۲۴) تسا یرلاک  ولیک  دنچ  ناسنا  ندب  رد  نیئتورپ  مرگ  کی  زا  هدش  دیلوت  یژرنا  رادقم 

( 4فلا
9ب)
7ج)
2د)

؟۱۲۵) تسا نینالآ  لینف  یاراد  ریز  یاه  هدننک  نیریش  زا  کیمادک 
( زولارکوسفلا
ماتراپسآب)
نیراخاسج)
ماتوئند)

؟۱۲۶) ددرگ یم  ناوختسا  یگتسکش  رطخ  شیازفا  ثعاب  کیمادک  دایز  تفایرد 
( نیماتیو Cفلا
نیماتیو Aب)
سمج)
میسلکد)
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؟۱۲۷) دننک دودحم  دیاب  ار  اذغ  مادک  تفایرد  دننکیم ، هدافتسا  زادیسکا  نیمآونم  یاه  هدننکراهم  زا  هک  یدارفا 
( دنتفلا یاهاذغ 
ریشب)
ایوسج) یواح  یاهاذغ 
جنربد) نان و 

(۱۲۸: زجب دنشاب  یم  نیتیسل  ینغ  ییاذغ  عبانم  زا  ریز  یاه  هنیزگ  همه 
( ایوس              فلا
غرم                 ب) مخت 
مدنگج) هناوج 
ریسد)

؟۱۲۹) دنتسه تابوبح  رد  هدننک  دودحم  هنیما  یاه  دیسا  زا  کیمادک 
( نیزیل          فلا
نیسولوزیا               ب)
نینالآ                    ج)
نینویتمد)

دادعت ۶)  ) یسانش نینج 
؟۱۳۰) دیآ یم  دوجوب  ینینج  زور 8  رد  ریز  یاه  نامتخاس  زا  کیمادک 

( یعطقفلا هدرز  هسیک 
نویروکب) هرفح 
نوینمآج) هرفح 
انوکالد)

؟۱۳۱) دیآ یم  دوجوب  کیمادک  طسوت  مگارفاید  یزکرم  نودنات 
( یرمفلا رتنازم 
لائنوتیرپورولپب) یاشغ 
یندرگج) یاه  تیموس 
یضرعد) هراوید 

(۱۳۲: زجب دنیآ ، یم  دوجوب  رالآ  تاحفص  زا  ریز  دراوم  مامت 
( یمادقفلا زیفوپیه 
سومالاتب)
سومالاتج) یپا 
سومالاتوپیهد)
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(۱۳۳: زجب دننک  یم  تکرش  ریز  دراوم  مامت  ینطب  هراوید  یاشغ  شخب  لیکشت  رد 
( موتپس Right conotruncalفلا
)ب) یناقوف  ) یفلخ یبلق  کتشلاب 
)ج) یناتحت  ) یمادق یبلق  کتشلاب 
موتپس Left conotruncalد)

؟۱۳۴) دراد شقن  تفج  یردام  شخب  لیکشت  رد  کیمادک 
( یرادجفلا یاودیسد 
ینویروکب) هحفص ی 
سیرالوسپکج) یاودیسد 
یاد) هیاپ  یاودیسد 

؟۱۳۵) دراد هدهع  هب  یا  هفیظو  هچ  اه  مادنا  یاه  هناوج  رد  یسار  یمردوتکا  غیتس 
( .دوشفلا یم  رواجم  یمیشنازم  یاه  لولس  زیامت  ببس 
.دنکب) یم  تکرش  جنرآ  لصفم  لیکشت  رد 
.دنکج) یم  یریگولج  دوخ  رواجم  یمیشنازم  یاه  لولس  زیامت  زا 
.درادد) تکرش  توپ  لیتسا و  لیکشت  رد 

دادعت ۱۰)  ) یسانش تفاب 
؟۱۳۶) دشاب یم کیلیفوزاب  مسالپوتیس  یاراد  یدعم  ددغ  یاهلولس  زا  کی  مادک 

( تناپفلا لولس 
یسوکومب) لولس 
یرادجج) لولس 
یلصاد) لولس 

؟۱۳۷) دنوش یم  هدید  تسالب  وربیف  هبش  یاه  لولس  یتفاب ، راتخاس  مادک  رد 
( مویردنکفلا یرپ 
یزیفاتمب) هحفص 
یفورضغج) سکیرتام 
مویردنکد) یرپ  باس 

؟۱۳۸) ددرگ یم هدهاشم  ینوخ  دس  یوافنل  یاضعا  زا  کی  مادک  رد 
( ریفلا یپ  کالپ 
یوافنلب) هرگ  زکرم 
لاحطج) دیفس  پلاپ 
سومیتد) لوبول  رشق 
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؟۱۳۹) ددرگ یم هدهاشم  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  یسانش  تفاب  راتخاس  رد  تسالکوئتسا 
( موئتسودنافلا
موئتساب) یرپ 
یزیفاتمج) هحفص 
ناوختساد) زغم 

؟۱۴۰) دنراد یلصا  شقن   CSF حشرت رد  یزکرم  باصعا  یایلگورون  یاهلولس  زا  کی  مادک 
( میدناپافلا لولس 
ناوشب) لولس 
کامرج) لولس 
تیسوردندوگیلواد)

؟۱۴۱) تسا هدهاشم  لباق  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد  ریغتم  یششوپ  تفاب 
( یانفلا
تسوپب)
یناتسپج) ددغ  یراجم 

بلاحد)

؟۱۴۲) تسا هدهاشم  لباق  تروص  هچ  هب  نژالک  لوکلوم  تسالبوربیف  فارطا  یاضف  رد 
( نژالکفلا ورپ 
نژالکونومب)
نژالکارتتج)
نژالکد) یرت 

؟۱۴۳) تسا مادک  هدهعب  یلولس  نورد  صقان  لاعف و  ریغ  یاه  نیئتورپ  ندرب  نیب  زا 
( اهموزوزیل     فلا
اهموزوئتورپ     ب)
زوتیسوزگا  ج)
موزوزگاد)

؟۱۴۴) دزاس یم  ریذپ  ناکما  ار  لولس  نورد  رد  داوم  ییاجباج  لماح ، یاه  لوکیزو  هب  لاصتا  اب  نیئتورپ  مادک 
( COP    فلا
نیلات     ب)
نیتکا    ج)
CDKد)
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؟۱۴۵) تسا هدش  رتشیب  شراوگ  هلول  تمسق  مادک  هراوید  رد  یوقلح  تالضع  تماخض 
( ایدراک    فلا
لاناک     ب) لانآ  یجراخ  رتگنفسا 
رولیپ     ج)
لاکسوئلیاد) لاصتا 

دادعت ۱۱)  ) یمومع تشادهب 

؟۱۴۶) دور یم  رامش  هب  یرامیب  کی  ( infectivity  ) ییاز تنوفع  یاه  صخاش  زا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( یرامیب case fatality rateفلا یگدنشک 
نومک incubation periodب) نارود 
هیوناث secondary attack rateج) هلمح  نازیم 
یرامیب pathogenicityد) ییاز  یرامیب 

فرصم۱۴۷) یناوارف  دندش و  ناسمه  یعامتجا  حطس  سنج و  نس ، رظن  زا  لرتنک  هورگ  اب  هیر  ناطرس  هب  التبم  نارامیب  هعلاطم  کی  رد 
؟ تسا یعون  هچ  زا  هعلاطم  نیا  .تفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  هورگ  ود  رد  راگیس 

( یهورگمهفلا
یعطقمب)
یدهاشج) دروم 
ینیلابد) ییامزآراک 

؟۱۴۸) دوش یم  هدیمان  هچ  یرامیب  میالع  روهظ  مزیناگرا و  کی  هلمح  نیب  ینامز  هلصاف 
( نومکفلا هرود 
تیارسب) هرود 
ناهنپج) هرود 
لسند) دیدجت  نامز 

؟۱۴۹) تسا حیحص  واگ  ریش  اب  ردام  ریش  بیکرت  هسیاقم  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( .تسافلا نیئزاک  ردام ، ریش  نیئتورپ  هدمع  شخب 
.تساب) رتشیب  واگ  ریش  زا  ردام  ریش  نیئتورپ  رادقم 
.تساج) واگ  ریش  زا  رتشیب  ردام  ریش  یندعم  داوم  ریداقم 
.تساد) رتشیب  واگ  ریش  زا  ردام  ریش  یاه  تاردیهوبرک 

؟۱۵۰) دریگ یم  رارق  یریگشیپ  حوطس  زا  کیمادک  رد  نآ  نامرد  یرامیب و  عقوم  هب  صیخشت 
( هیوناثفلا یریگشیپ 
هیلواب) یریگشیپ 
نیتسخنج) یریگشیپ 
هیثلاثد) یریگشیپ 
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(۱۵۱: زجب تسا ، حیحص  اه  یرامیب  هب  التبا   (subclinical ینیلاب ( تحت  دراوم  دروم  رد  ریز  یاه  هنیزگ  مامت 
( .دیامنفلا یم  افیا  هعماج  رد  تنوفع  شخرچ  هریجنز  موادت  رد  یمهم  شقن  یرامیب  ینیلاب  تحت  دراوم  هب  التبا 
.دناب) صیخشت  لباق  یهاگشیامزآ  یاه  تست  اب  اهنت  یرامیب  زا  دراوم  نیا 
.دوش  ج) یم  رجنم  تینوصم  هب  یرامیب ، ینیلاب  میالع  نودب  دراوم  ینوفع  یاه  یرامیب  زا  یرایسب  رد 
.دنکد) یمن  لقتنم  نارگید  هب  ار  یرامیب  التبا ، عون  نیا  نابزیم 

؟۱۵۲) تسا حیحص  زدیا ) ینیلاب  یاه  هناشن  نودب   ) تبثم  HIV ناکدوک نویسانیسکاو  یارب  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( دوشفلا یم  هیصوت  هدش  هتشک  یاه  نسکاو  اهنت 
دوشب) یم  هیصوت   OPV یاج هب   IPV تیحجرا اب  ناکدوک  نویسانیسکاو  لماک  همانرب 
دوشج) یمن  هیصوت  ینسکاو  عون  چیه 
دوشیمد) هیصوت   BCG نسکاو نودب  هدش  هتشک  هدنز و  یاه  نسکاو  هیلک 

(۱۵۳: زجب تسا ، حیحص  یا  هظحل  یعبنم  کت  یریگ  همه  هرابرد  ریز  دراوم  مامت 
( .تسافلا هطوبرم  یرامیب  نومک  هرود  کی  هزادنا ی  هب  یریگ  همه  تدم  لوط 
.دبایب) یم  شهاک  یدنک  جیردت و  هب  شیازفا و  اعیرس  یرامیب  دراوم  ینحنم 
.دراومج) مامت  نامزمه  یناهگان و  زورب 
.درادند) یوناث  جاوما  یریگ  همه  زا  عون  نیا  ینحنم 

؟۱۵۴) تسا حیحص  یروراب  یاه  صخاش  صوصخ  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( .تسافلا نانز  رد  هدنز  دیلاوم  دادعت  یمومع ، یروراب  نازیم 
.دروآب) یم  ایند  هب  دنزرف  دنچ  دوخ  یرادراب  نارود  لوط  مامت  رد  نز  کی  یلک ، یروراب  نازیم 
.تساج) هتفاین  یرغت  بالقنا  زا  دعب  یاه  لاس  رد  یروراب  نازیم 
.تساد) یبسن  یصاصتخا  یروراب  نازیم  عمج  لصاح  یلک  یروراب  نازیم 

(۱۵۵ : زجب تسا  حيحص    O.C.P دروم رد  ريز  دراوم  مامت 
( .درادنفلا یئوراد  چيه  اب  یا  هدش  هتخانش  لخادت    O.C.P
.دهدب) یم  شهاک  ار  اه  صرق  یريگشيپ  رثا  اهوراد  زا  یضعب  نامزمه  هدافتسا 
.دراذگج) یم  رثا  اه  صرق  عيرس  مسيلوباتم  یور  دوش  یدبک  یاهميزنآ  کيرحت  ثعاب  هک  یئوراد  ره 
.درکد) هدافتسا    Barrier کي زا  دياب  اهوراد  زا  یضعب  نامزمه  فرصم  رد 

؟۱۵۶) تسا ريز  دراوم  زا  کيمادک  سکيورس  رسناک  زا  یريگشيپ  رد  یتشادهب  مادقا  نيرتمهم 
( هعماجفلا یتشادهب  تامادقا  ماجنا 
یعمجب) یاه  یرگلابرغ  ماجنا 
یتشادهبج) یاهراتفر  رد  رغت 
یدرفد) تشادهب  تامدخ  یاه  سيورس  نيمأت 
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دادعت ۶)  ) کیتنژ

؟۱۵۷) دشاب یم  روموت  رگبوکرس  یاهنژ  وزج  ریز  یاهنژ  زا  کیمادک 
( Hm1H1فلا
hMSH2ب)
H-RASج)
APCد)

؟۱۵۸) دشاب یم  نژ  تمسق  مادک  رد   CAAT box تیعقوم
( Intronفلا
Exonب)
UTR'3ج)
Promoterد)

؟۱۵۹) دشاب یم   Triple Repeat Expansion لصاح ریز  یکیتنژ  یاه  یرامیب  زا  کیمادک 
( Huntingtonفلا
Neurofibromatosisب)
Cystic fibrosisج)
Familial Hypercholesterolemiaد)

؟۱۶۰) تسا مادک   δβ یمسالات داجیا  رد  لوئسم  شهج  عون )  ) راک زاس و 
( An insertionفلا
Deletionب)
A point mutationج)
Duplicationد)

؟۱۶۱) دوش یم  هدید  لیذ  دراوم  زا  کیمادک  رد  تیالتاس ) ورکیم   ) هراوهام زیر  یرادیاپان  یاهرگناشن 
( Hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC)فلا
Multiple endocrine adenomatosis type 2ب)
Neurofibromatosis 1ج)
Familial adenomatous polyposisد)

؟۱۶۲) تسا هدش  شرازگ  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  اب  طابترا  رد  دلوت  زا  شیپ  نامرد 
( یتسیکزوربیففلا
یزالپوردنکآب)
کینوتویمج) یفورتسید 
SCID)د)  ) دیدش بکرم  ینمیا  صقن 
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دادعت ۹)  ) یسانش ینمیا 

لومعم۱۶۳) یاهنامرد  هب  هک  دنکیم  هعجارم  لافطا  صصختم  کشزپ  هب  نار  هلاشک  رد  ررکم  یاه  هسبآ  هقباس  اب  هلاس  ود  هچب  رسپ  رامیب 
CGD صیخشت اب  رامیب  .تسا  هدیدرگ  هلوزیا  یئالط   کوکولیفاتسا  زوتامولونارگ  تاعیاض  تشک  رد  تسا ، هدادن  باوج  یکیتویب  یتنآ 

یاهتیسوکول درکلمع  رد  مهم  لالتخا  دینکیم  روصت  ددرگیم ، یفرعم  یصصخت  هاگنامرد  هب  ( (Chronic Granulomatous disease
؟ تسا مادک  رامیب 

( بورکیمفلا ییاسانش  هوحن 
اهنژوتاپب) یلولس  نورد  علب 
اهج) نیاکومک  حشرت  دیلوت و 
هدننکد) دیسکا  یاهمیزنآ  حشرت  دیلوت و 

؟۱۶۴) دراد یرتمک  تیمها  هدنریگ  هدنهد و  نیب   HLA عاونا زا  کیمادک  یراگزاس  هیلک  دنویپ  رد 
( HLA-Bفلا
HLA-Aب)
HLA-DRج)
HLA-Cد)

؟۱۶۵) دوش یم  بوسحم  ویتانرتلآ  ریسم  رد  ( C3 (C3 convertase لدبم ریز  یاهلوکلوم  زا  کیمادک 
( C3bC2bفلا
روتکاف Dب)
C4bC2aج)
C3bBbد)

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

(۱۶۷: زج هب  دنوشیم  داجیا  ینمیا  یاه  سکلپمک  لیکشت  هجیتن  رد  ریز  نمیا  دوخ  یاهیرامیب  همه 
( کیمتسیسفلا زوتامتیرا  سوپول 
یمسیتامورب) بت 
ازودنج) تیرترا  یلپ 
یککوتپرتساد) تنوفع  بقاعتم  تیرفنولورمولگ 

یکشزپ هیاپ  فلامولع  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

28 of 35



؟۱۶۸) دننک یم  تکرش   HIVgp120 نیئتورپوکیلگ هب  لاصتا  رد  ریز  یاهلوکلم  زا  کیمادک 
( CD5فلا
CD4ب)
CD8ج)
CD25د)

؟۱۶۹) تسا مادک  هیلک  دنویپ  دیدناک  دارفا  رد  هدنهد  وضع  هب  تبسن  سنارلوت  داجیا  شور  نیرتعیاش  رضاح  لاح  رد 
( هدنهد فلا   MHC لولحم یاه  لوکلوم  قیرزت 
لولحم CTLA4ب) لاکشا  قیرزت 
دنویپج) لمع  زا  لبق  نوخ  لاقتنا  راب  دنچ 
اتبد)  TGF قیرزت

؟۱۷۰) ددرگ یم  ریز  ینمیا  صقن  مادک  هب  رجنم  دوش ، یم  سالک  ضیوعت  رد   لالتخا  ثعاب  هک   ( CD40L  (CD154 نژ رد  شهج  
( هتفایفلا شیازفا    IgM مردنس
) ب) CVID رغتم (  عیاش  ینمیا  صقن 
یمنیلوبولگج) اماگآ 
صقن IgAد)

؟۱۷۱) دوش  T یاه لولس  یژرنآ  ثعاب  دناوت  یم    APC حطس   رب  ریز  یاه  لوکلوم  زا  کی  مادک  نادقف  سنارلوت ، داجیا  نایرج  رد 
( CTLA-4فلا
CD28ب)
PD1ج)
B7د)

English Language (۱۳ دادعت )

172) Each hair grows back after a resting phase; it will be thinner, less ____________ , and eventually, follicle-by-
follicle, it will stop growing back altogether. 

A) inherent
B) vigorous
C) recombinant
D) substantial

173) They decided to convene a recurring workshop to create a/an ______________ of databases, technologies,
and environmental health-relevant ontologies with the goal of integrating environmental health data. 

A) inventory
B) etiology
C) advocacy
D) efficacy
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174) If you experience any unusual symptoms after ___________ the treatment, contact your dctor.
A) disclosing
B) withdrawing
C) withstanding
D) contracting

175) Her mother was diagnosed with ____________ due to the painful urination.
A) hematuria
B) dysuria
C) menorrhea
D) nocturia

176) Parageusia refers to the ________________ .
A) sensitivity to the cold
B) decreased sensitivity to pain
C) abnormal sense of taste
D) false sense of smell
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Tumor suppressor genes are normal cellular genes that suppress carcinogenesis in some manner. The
original suggestions that such genes existed came from studies with somatic cell hybrids which clearly showed
that when malignant cells were fused with normal cells, the resulting hybrid cells were nontumorigenic. This
phenomenon of tumor suppression indicated that a gene (or genes) from a normal cell could overcome a
defective functionin in a malignant cell and reimpose the normal growth responses. The loss of the function of
such tumor suppressor genes is thought to cause dysregulation of normal growth and differentiation and
enhance the probability of a neoplastic transformation. It is thought that loss of the function of both alleles of a
tumor suppressor gene is usually required for the facilitation of transformation, although this has not been
proved for most of the putative tumor suppresor genes. An allele could be inactivated by several mechanism --
deletion, point mutation, methylation -- butallelic deletion is the most easily detected of these altrations.
Possible sites of putative tumor suppresor genes for colon cancer have been identified by observing consistent
loci of allelic deletion in the tumors compared with the normal colonic mucosa. Allelic deletion can be
recognized by taking advantage of the heterogeneity in the DNA sequences of the two copies of each
chromosome. This heterogeneity in sequence results in the appearance of different-sized fragments of DNA
from the two chromosomes when they are cleaved with restriction enzymes. The DNA fragments can be
separated on the basis of size by electrophoresis, and the fragments containing a specific genetic locus can be
identified by incubation with radiolabeled probes for the locus. Allelic deletion of a specific genetic locus in
cancer can be recgnized by comparing the restriction fragment pattern of the tumor with that of the normal
colonic mucosa. 
177) The passage mainly discusses the _____________ .

A) effect of nontumorigenic cells on normal cell growth
B) function of tumor suppressor genes
C) interaction of defective cells with normal genes
D) findings of studies with somatic cells

178) Which is NOT stated in the text?
A) Heterogeneity in the DNA sequences of the two copies of each chromosome results in allelic deletion.
B) Methylation and mutation can inactivate an allele.
C) Fragments containing specific genetic locus are identified using radiolabeled probes.
D) Consistent loci are observed to identify putative suppressor genes for colon cancer.

179) The underlined term "that" in the last sentence refers to _______________ .
A) the restriction fragment pattern
B) genetic loci in cancer
C) allelic deletion
D) the normal genetic locus
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180) It is believed that _______ increase(s) the possibility of a neoplasia.
A) reimposition of the normal growth responses
B) normal growth and differentiation
C) putative tumor suppressor genes
D) dysfunction of tumor suppressor genes

181) Different-sized fragments of DNA appear when they are _____________ by restriction enzymes.
A) split
B) enlarged
C) deleted
D) diminished

182) Pain is an unpleasant sensation in animals that is caused by actual or ---------injury to body tissues.
A) perceived               
B) pleasant         
C) deceived           
D) comfortable  

183) Physical examination was followed by blood tests and chest radiography to ---------- the underlying cause
of patient’s chest pain.

A) ignore
B) elevate               
C) generate               
D) determine

184) Occupational medicine is ------------- the prevention of work-related disease in the physical sense
A) eliminated with    
B) concerned with    
C) isolated by    
D) contaminated by

دادعت ۱۰)  ) یمالسا هشیدنا  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

(۱۸۵: زج هب  تسا ، تسرد  اه  هرازگ  همه  نید ، لقع و  هطبار  رد 
( دنتسهفلا ادخ  تجح  ود  ره  نید  لقع و 
دنکب) یم  دأت  ار  لقع  نید 
دنکج) یم  دأت  ار  نید  لقع 
تساد) لقع  تیجح  رب  مدقم  نید  تیّجح 
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؟۱۸۶) تسا هدمآ  هنیزگ  مادک  رد  یدمآراک  موهفم  رصانع  نیرت  هدمع
( هدیسرفلا ثرا  هب  یداصتقا  یعامتجا و  راتخاس  یوگلا  رغت 
روشکب) یعامتجا  یداصتقا و  لئاسم  لح  رد  تیقفوم 
یسایسج) لئاسم  رد  یدربهار  عماج و  شرگن 
عناومد) تاناکما و  هب  هجوت  اب  فادها  ققحت  هار  رد  تیقفوم 

اپرب۱۸۷) ناگدنب  شاداپ  رفیک و  یارب  یرگید  ملاع  مه  دنیزگرب و  اه  ناسنا تیاده  یارب  یناربمایپ  مه  هک  دنک  یم اضتقا  دنوادخ  تفص  مادک 
؟ دنک

( تمکحفلا
تیهولاب)
لدعج)
تیبوبرد)

هرازگ۱۸۸) 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 

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

؟۱۸۹) تسا دنوادخ  یارب  تفص  مادک  شریذپ  هرمث  هاگن  نیا  .تسا  نسحا  ماظن  ینعی  نکمم ، ماظن  نیرتهب  یتسه ، دوجوم  ماظن 
( تمحرفلا
قلطمب) ملع 
قلطمج) تردق 
تمکحد)

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

؟۱۹۱) تشاد يطاقتلا  تيوه  ناشتاداقتعا  ريز ، بازحا  اه و  نامزاس  زا  كيمادك 
( قلخفلا يیادف  ياهكيرچ  نامزاس 
ناریا ب) يلم  ههبج 
نارياج) قلخ  نيدهاجم  نامزاس 
ناریاد) مدرم  هدوت  بزح 
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؟۱۹۲) یدازآ یربارب و  اذغ ، ندوب  یفاکان  هن  دزاس  یم  ار  بالقنا  یتیاضران ، دوجو  هک  تسا  لئاق  زادرپ  هیرظن  مادک 
( سیویدفلا زمیج 
لپچاکساب)
وکوفج) لشیم 
سینوز د)

؟۱۹۳) 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 

؟۱۹۴) 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 

دادعت ۶)  ) یژولویمدیپا

رد۱۹۵) ریخا ۸  لاس  یط ۱۰  ناریا  رد  یرم  ناطرس  هنالاس  زورب  نیگنایم  رد ۱۰۰,۰۰۰ و  ناهج ۴  رد  یرم  ناطرس  هنالاس  زورب  نیگنایم  هچنانچ 
هتفگ نآ ..........  هب  دشاب ، رد ۱۰۰,۰۰۰  روشک ۷/۹  رد  ناطرس  نیا  زورب  لاس ۱۳۹۶  رد  هچنانچ  دشاب ، یناهج ) نیگنایم  ربارب  ود   ) ۱۰۰,۰۰۰

.دوش یم 
( نایغطفلا
یمدناپب)
یمدنآج)
یمدیپاد)

ود۱۹۶) اب  یفداصت  تروصب  داح  لاهسا  هلمح  کي  هب  التبم  ناکدوک  داح ، لاهسا  نامرد  فلتخم  شور  ود  هسیاقم  روظنم  هب  یا  هعلاطم  رد 
.دنتفرگ رارق  نامرد  تحت  موسرم " شور  زکولگ -  هیاپ  اب  یکاروخ  ینامرد  عيام   " و جنرب " هیاپ  اب  یکاروخ  ینامرد  عيام   " ینامرد شور 

؟ تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک  هعلاطم  عون  .دش  هسیاقم  هورگ  ود  رد  لاهسا  هب  التبا  تدم  نيگنايم  سپس 
( یعطقمفلا
یدهاشب) دروم - 
یهورگمهج)
ینیلابد) ییامزآراک 
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؟۱۹۷) تسا تسرد   (OR) سناش تبسن  یبسن (RR) و  رطخ  هرابرد  ریز  تالمج  زا  کیمادک 
( .تسافلا رتکچوک   RR زا هراومه   OR رادقم
.تساب) رتگرزب   RR زا هراومه   OR رادقم
.درادج) رارق  کی  زا  یرترود  هلصاف  رد   RR هب تبسن  هراومه   OR رادقم
.درادند) دوجو   OR و RR نیب یا  هطبار  چیه 

هب۱۹۸) ناریا  رد  زدیا  عویش  هچنانچ  .دشاب  نارامیب ۹۷ % صیخشت  رد  ازیالا  تست  تیساسح  ناریا ۰/۰۰۱ و  رد  زدیا  یرامیب  عویش  دینک  ضرف 
؟ دوب دهاوخ  ردقچ  ازیالا  تست  تیساسح  دبای ، شیازفا  ربارب  ود 

( %۹۷/۲فلا
%۹۷ب)
%۹۵ج)
%۹۹د)

رت۱۹۹) ناوج  دارفا  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دیامن  یسررب  ار  یزغم  یاهروموت  هب  التبا  هارمه و  نفلت  زا  دایز  هدافتسا  نیب  هطبار  دراد  رظن  رد  یققحم 
؟ دراد دوجو  دروم  مادک  دادخر  لامتحا  هعلاطم  نیا  رد  دننک ، یم  هدافتسا  رتشیب  هارمه  نفلت  زا  نسم ، دارفا  هب  تبسن 

( یگدشفلا شودخم 
یفداصتب) یاطخ 
صیخشتج) ییارگوس 
شنکمهربد)

(۲۰۰: زجب دنوش ، یم  روظنم  ( critical  ) مهم یاهریغتم  هرمز  رد  یمدیپا  ای  نایغط  کی  یسررب  رد  ریز  دراوم  همه 
( ههجاومفلا نامز 
یرامیبب) عورش 
نومکج) هرود 
رطخد) ضرعم  رد  تیعمج  دادعت 
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