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 ؟ كدام عبارت در مورد شيوع صحيح است -1

  .كاهش شيوع در هر حال نشان دهنده كاهش در بروز بيماري است - الف
  .موثر بهداشت عمومي در هر حال از طريق كاهش بروز سبب كاهش شيوع مي شوند اقدامات -ب
  .افزايش بروز در هر حال سبب افزايش شيوع مي شود -ج
  .سرعت بهبودي و بروز با هم رابطه مستقيم دارند -د

سال مورد پيگيري  20نفر بود، براي تعيين بروز سرطان به مدت  000/40سال و بيشتر شهري كه مشتمل بر  25جمعيت  در يك مطالعه، همه -2
از افراد شركت كننده % 25بررسي هاي اوليه نشان داد كه . شخص سال مورد پيگيري قرار گرفتند 000/200اين افراد مجموعا . قرار گرفتند

مورد از آنها مربوط به كساني بود  80مورد ابتال به سرطان شناسايي شد كه  200در طول مطالعه . في ندارنددر اين مطالعه فعاليت فيزيكي كا
كدام يك از اندازه هاي اپيدميولوژيك زير براي نشان دادن تاثير عدم فعاليت فيزيكي كافي بر روي خطر . كه فعاليت فيزيك كافي نداشتند

  ؟سرطان مناسب تر است
  )Odds Ratio( نسبت شانس - الف
  )Relative Rate(نسبت ميزان  -ب
  )Relative Risk(نسبت خطر  -ج
 هيچكدام - د 

سال مورد پيگيري  20نفر بود، براي تعيين بروز سرطان به مدت  000/40سال و بيشتر شهري كه مشتمل بر  25در يك مطالعه، همه جمعيت  -3
از افراد شركت كننده در اين % 25بررسي هاي اوليه نشان داد كه . يگيري قرار گرفتندشخص سال مورد پ 000/200اين افراد مجموعا . قرار گرفتند

مورد از آنها مربوط به كساني بود كه فعاليت  80مورد ابتال به سرطان شناسايي شد كه  200در طول مطالعه . مطالعه فعاليت فيزيكي كافي ندارند
                              كه فعاليت فيزيكي كافي ندارند، به افرادي كه فعاليت فيزيكي دارند، چقدر است؟نسبت خطر سرطان در افرادي   .فيزيك كافي نداشتند

   - الف       

 2  -ب       

  -ج       
   -د       

نمايه توده بدني باالتر از . شاهدي مورد بررسي قرار گرفتند- مطالعه موردزن نابارور در يك  40براي تعيين رابطه چاقي با ناباروري در زنان،  -4
به ازاي هر مورد، يك زن كه در يك سال اخير سابقه تولد نوزاد زنده داشت و از لحاظ متغير . كس چاقي در نظر گرفته شديبه عنوان اند 30

نفر از زوج ها  15نتيجه مطالعه نشان داد كه در . ر مطالعه وارد شدهاي سن و سطح اجتماعي اقتصادي با مورد همسان بود، به عنوان شاهد د
زوج نيز زن بارور و نابارور هيچكدام چاق  10در . زوج، زن بارور چاق بود ولي زن نابارور خير 10در . هم زن بارور و هم زن نابارور چاق بودند

  شانس در اين مطالعه چقدر است؟ نسبت.  زوج، زن بارور چاق بود ولي زن نابارور خير 5نبودند و در 
  %75 -الف 
  1 -ب 
  2 - ج 
    3 - د 
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  كدام يك از مطالعات زير يك مطالعه همگروهي است؟ -5

  .سال مورد پيگيري قرار گرفتند 10براي محاسبه بروز عوارض ريوي، كليه كاركنان كارخانه پتروشيمي توليد كننده گوگرد به مدت  - لفا
دانش آموز ابتدايي داراي وزن  1000سال در  30در دوران كودكي و بروز سكته قلبي زودرس، خطر سكته قلبي پس از  براي بررسي رابطه بين چاقي -ب

  .دانش آموز چاق با يكديگر مقايسه شد 1000طبيعي و 
 از تكنسين هاي راديولوژي در هنگامنفر  1000براي بررسي رابطه بين مواجهه با اشعه و ناباروري در تكنسين هاي راديولوژي، سابقه مواجهه با اشعه - ج 

  .بازنشستگي بررسي و بروز ناباروري در افراد با سابقه كم، متوسط و زياد مواجهه به اشعه با يكديگر مقايسه گرديد
  همه موارد فوق - د 

براي درمان سينوزيت  يك مطالعه كارآزمائي باليني تصادفي با هدف مقايسه اثربخشي يك آنتي بيوتيك جديد با پروتكل درماني متداول -6
  ؟الزم نيستكدام يك از اطالعات زير براي محاسبه حجم نمونه . عفوني حاد در دست طراحي است

  برآورد نسبت بهبودي در هر دو گروه -الف         
  سطح معني داري آماري -ب         
  توان آزمون مورد نظر - ج         
  آزمونيك طرفه يا دو طرفه بودن  - د         

 

 ؟ د زير از نوع مداخله اي كه بيماران دريافت مي كنند، آگاهي نداردركدام يك از موا "يك سو كور"در مطالعات كارآزمائي باليني  -7

  بيمار -الف          
  پزشك - ب          

  آمارگر - ج          
  ارزيابي كننده - د          

  ؟ است كدام يك از موارد زير در مورد همسان سازي صحيح -8
  .همسان سازي مخصوص مطالعات مورد شاهدي است  -الف          
  .است فقط در همسان سازي فردي امكان پذير) Overmatching(بيش همسان سازي  - ب          
  .هدف اصلي از همسان سازي كنترل اثر متغيرهاي مخدوش كننده است - ج          
  .بر روي پيامد در مطالعه امكان پذير نيست بررسي اثر متغير همسان شده - د          

  ؟ براي انجام بررسي رابطه بين يك مواجهه نادر و يك بيماري كدام يك از انواع مطالعات زير مناسب تر است -9
  مقطعي -الف          
  شاهدي -مورد - ب          
  همگروهي - ج          
  كارآزمائي باليني - د          
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در اين . مطالعه همگروهي را نشان مي دهد كه به منظور بررسي كشيدن سيگار و قليان با بيماري قلبي انجام شده استول زير نتيجه يك جد
لطفا  .نفر كه قليان مي كشيدند، مقايسه شدند 1000نفر كه سيگار مي كشيدند و  1000فرد بزرگسال كه دخانيات مصرف نمي كردند با  1000مطالعه 

  .  پاسخ دهيد 12تا  10اين جدول به سواالت  با استفاده از اطالعات

  سالم بيمار نوع مصرف دخانيات

  925 75 عدم استعمال

  875 125 سيگار

  800 200 قليان

براي ابتال به بيماري قلبي در افراد سيگاري، نسبت به كساني كه دخانيات مصرف نمي كنند  به كدام يك از مقادير زير ) RR(خطر نسبي -10
  نزديك تر است؟

  1 -الف          
  5/1 - ب          
  2 - ج          
  5/2 - د          

  در افرادي كه قليان مي كشند با افرادي كه دخانيات مصرف نمي كنند، چقدر است؟) Risk Difference(تفاوت خطر  -11
  125/0 -الف          
  2/0 -ب           
  05/0 -ج           
  075/0 -د           

 به سيگار كشيدن در اين مطالعه چقدر است؟) Attributable risk fraction(قابل انتساب نسبت خطر  -12

  % ۵/12 -الف           
  %5/62 -ب           
  %20 -ج           
 %40  -د           

اندازه  ،بنا به تعريف. چك مي شود TSHدر مرحله اول . براي تشخيص كم كاري غده تيروئيد از يك آزمون دو مرحله اي استفاده مي شود -13
TSH  در صورت مثبت بودن اين تست، در مرحله دوم آزمون . به عنوان كم كاري تيروئيد در نظر گرفته مي شود 5باالتر ازAnti-TPO Ab 

در صورتي كه حد طبيعي .  مثبت بودن اين تست به معناي تاييد تشخيص كم كاري تيروئيد در نظر گرفته مي شود. درخواست مي گردد
 ؟صي اتفاق مي افتدكاهش يابد، كدام يك از تغييرات زير در ارزش تست تشخي 4به  5از  TSHآزمايش 

  .حساسيت تست افزايش مي يابد  -الف      
  .گي تست افزايش مي يابدويژ - ب      
  .حساسيت و ويژگي هر دو افزايش مي يابند - ج      
  .حساسيت و ويژگي هر دو كاهش مي يابند - د      
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و % 80به ترتيب  ) مرحله اول( TSHباشد و حساسيت و ويژگي تست % 10نفري،  10000در صورتي كه شيوع كم كاري تيروئيد در يك جامعه،  -14
  ؟باشد، حساسيت و ويژگي خالص به ترتيب چقدر است% 80و % 50نيز به ترتيب  Anti-TPO Abيژگي تست باشد و حساسيت و و% 50

  %90و % 40 -الف       
  %40و % 90 -ب       
  %70و % 60 -ج       

  %60و % 70 -د       
هر دو . را گزارش كرده اند MRI نتايج نفر ورزشكار، دو نفر راديولوژيست به طور مستقل 100براي تشخيص پارگي مينيسك مفصل زانو در  -15

مورد نظرات دو راديولوژيست متفاوت بوده  20در . مورد نتيجه را مثبت گزارش نموده اند 30مورد نتيجه را منفي و در  50راديولوژيست در 
نتيجه آماره كاپا . ارش كرده اندمورد ديگر راديولوژيست دوم نتيجه را مثبت گز 10مورد راديولوژيست اول و در  10از اين تعداد در . است

  ؟.براي محاسبه درجه توافق بين دو راديولوژيست را چگونه گزارش مي نمائيد
 عالي - الف        

 خوب -ب        

  متوسط -ج        
  ضعيف -د        

 ؟ عليتي را رد مي كندفقدان كدام يك از شاخص هاي زير در همبستگي مشاهده شده بين يك مواجهه و پيامد وجود نوعي رابطه  -16

  توجيه پذيري بيولوژيك -الف         
  رابطه دوز پاسخ -ب         
  ويژگي همبستگي -ج        

  هيچكدام  -د        
  درست نيست ؟) Bias(تماتيك سكدام يك از موارد زير در مورد خطاي سي -17

 . نتيجه يك اشكال در طراحي مطالعه است -الف         

  .نتيجه يك اشكال دراجراي مطالعه است -ب         
  .در مطالعات بزرگ احتمال آن كمتر است - ج         
  .روائي مطالعه را كاهش مي دهد - د         

  ؟نمي شود كدام يك از موارد زير از روش هاي برخورد با مخدوش كنندگي در مرحله طراحي مطالعه محسوب  -18
  )Randomization(تصادفي سازي  -الف          
  )Stratification(طبقه بندي  - ب          
  )Matching(همسان سازي  - ج          
  )Restriction(محدود سازي  - د          

   ؟نمي شود كدام يك از موارد زير از منابع احتمالي سوگرائي در مطالعات اپيدميولوژيك محسوب  -19
  .ر روي بروز سرطان كبد در مبتاليان به هپاتيت ب بيشتر از افراد سالم استمواجهه با آفالتوكسين ب خطر -الف          

  .ه مي كننداز كساني كه مصرف نمي كنند، معاينافرادي كه قرص هاي پيشگيري ازبارداري استفاده مي كنند را بيشتر  ،پزشكان - ب          
  .ياد مي آورند افراد مسن وضعيت تغذيه خود را در گذشته به سختي به - ج          
  .دانشگاهي مراجعه مي كنند 3سطح  روستائيان بيشتر از شهريان به درمانگاههاي - د          
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 ؟براي سن به چه منظور محاسبه مي شوند استاندارد شده ميزان هاي مرگ و مير  -20

  محاسبه تعداد واقعي مرگ و مير در گروههاي مختلف سني -الف 
  مرگ و مير در فقدان اطالعات صحيح در مورد سن افراد در هنگام مرگمحاسبه ميزان تصحيح شده  -ب 
  حذف اثر تفاوت هاي موجود درجمعيت هاي مختلف از نظر توزيع سن - ج 

 همه موارد - د  

 ؟بجزگزينه هاي زير بيانگر فوايد استفاده از قرص هاي پيشگيري از بارداري تركيبي مي باشند، همه  -21

  كاهش ديسمنوره - الف
  خطر سرطان تخمدان كاهش -ب
  كاهش شيوع كم خوني فقر آهن -ج
  كاهش خطر سرطان دهانه رحم -د

 ؟بجزشاهد مي باشند،  - گزينه هاي زير بيانگر معايب يك مطالعه موردهمه  -22

            .امكان محاسبه ميزانهاي بروز وشيوع بيماري ها وجود ندارد - الف
  .امكان مطالعه مكانيسم ايجاد بيماري وجود ندارد -ب
                        .امكان مطالعه عوامل متعدد ايجاد كننده بيماري وجود ندارد -ج
  .امكان كنترل كامل عوامل خارجي موثر بر وقوع بيماري وجود ندارد -د

تحت وقوع اپيدمي بيماري اسهالي در منطقه  و كارشناس مبارزه با بيماريهاي يك مركز بهداشتي درماني به شما در خصوص افزايش شيوع -23
 شما در برخورد با اين مسأله چيست؟ اولين اقدام ،مي دهد اطالع پوشش خود

                تأييد تشخيص بيماري - الف
  تعيين افراد در معرض خطر بيماري -ب
                           تأييد وجود اپيدمي -ج
 شناسايي علت ايجاد بيماري در منطقه -د

 : بجزگزينه هاي زير از ويژگي هاي يك نظام مراقبت سالمت عمومي محسوب مي شوند، همه  -24

  Simplicityسادگي  - الف
  باال دارا بودن ارزش اخباري مثبت -ب
  Timelinessمناسبت و به هنگام بودن  -ج
  تكرار پذير بودن -د

 :در كداميك از گروه هاي زير بيشتر ديده مي شود Suburban Neurosisبيماري  -25

  .در زناني كه در غياب همسر و فرزندان خود ساعات زيادي را به تنهايي در منزل بسر مي برند - الف
  در زنان شاغل ازدواج كرده -ب
  در زنان با خانواده پر جمعيت و فرزندان زياد -ج
  .در زنان شاغلي كه با والدين خود زندگي مي كنند -د
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 :بجزبمنظور ارتقاء سالمت انسان منطبق با الگوهاي تغييرات جهاني مي باشد،  "اهداف توسعه هزاره"همه عبارات زير از  -26

  ريشه كني فقر و گرسنگي - الف
  برابري جنسي و توانمندسازي زنان  -ب
  مبارزه با بيماري ماالريا -ج
  ارتقاء و دسترسي به سطوح باالي آموزش عالي -د

 :بجزمي باشد،  HIVهمه موارد زير، از عوارض داروهاي ضد  -27

 كاهش قند خون بيمار - الف

  ايجاد مسموميت كبدي در بيماري -ب
 ايجاد پوكي استخوان -ج

  عروقي در بيمار - افزايش خطر بيماري هاي قلبي -د
 :بجزهمه بيماريهاي تب دار خونريزي دهنده زير بعنوان بيماري مشترك بين انسان و حيوان محسوب مي گردند،  -28

  تب دانگي - الف
  تب السا -ب
  بيماري ابوال -ج
  كنگو -تب خونريزي دهنده كريمه -د

 :بجزصحيح است،  "تب زرد"همه عبارات زير در خصوص بيماري  -29

  .ابتال به بيماري منجر به ايمني بلند مدت مي شود - الف
  .بيماري از طريق گزش كنه منتقل مي شود -ب
  .مناطق آلوده را دارند، توصيه مي شودسال يكبار جهت افرادي كه قصد مسافرت به  10تكرار تزريق واكسن هر  -ج
 مي شود در فردتزريق واكسن منجر به ايمني بلند مدت  -د

 :بجزكنگو صحيح است،  - همه عبارات زير در خصوص بيماري تب خونريزي دهنده كريمه -30

  .شروع عالئم بيماري با تب و عالئم غير اختصاصي بصورت ناگهاني است - الف
  .انتقال عفونت از راه تماس بيشتر از عفونت بدنبال گزش كنه مي باشدخطر مرگ و مير بدنبال  -ب
  .روز بعد از شروع بيماري ظاهر مي شود 3-7عالئم خونريزي بيماري غالبا بصورت شديد -ج
  .وجود الگوي حيواني از بيماري شرايط را براي دسترسي به واكسن موثر بر عليه بيماري مهيا نموده است -د

 ؟صحيح مي باشد اپيدميكصوص تيفوس كدام عبارت در خ -31

  .انتقال بيماري از طريق گزش نوعي كنه تنه صورت مي گيرد - الف
  .امكان انتقال بدنبال تماس مخاطي يا استنشاق مدفوع خشك شده ناقل ممكن است -ب
  .بيماري از طريق ترشحات آلوده بدن بيمار دفع مي گردد ريكتزياييعامل  -ج
  .شايع انتقال بيماري تماس مستقيم با فرد آلوده استيكي از راه هاي غير  -د
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 :انواع ماالريا، در صورت عدم درمان دوره عفوني بودن طوالني تري در انسان ايجاد مي كند كداميك از -32

 P.falciparum - الف

  P.Vivax -ب
  P.Ovale -ج
  P.Malariae -د

 است؟شايعتر در كداميك از انواع ماالريا زير  ،بعد از يك دوره طوالني از عدم وجود عالئم " recrudescenceظهور مجدد بيماري" امكان -33

  P.Vivax - الف
  P.falciparum -ب
  P.Malariae -ج
  P.Ovale -د

 :بجزهمه عبارات زير در خصوص بيماري ليشمانيوز صحيح است،  -34

  .عامل ژنتيك يكي از عوامل موثر در بروز تظاهرات باليني بيماري مي باشد - الف
  .بيانگر شدت باالي بيماري است  Leshmanin Testمثبت شدن ) DCL(در بيماري ليشمانيوز پوستي منتشر  -ب
  .منفي است Montenegroليشمانيوز احشايي، تست در فرم  -ج
  .شايع است كاالآزارظهور عفونت ثانويه باكتريايي در بيماري  -د

 :بجزمخاطي صحيح است  ليشمانيوزهمه عبارات زير در خصوص بيماري  -35

  .شايعترين عامل ايجاد آن مي باشد  L.Braziliensis - الف
  .بروز مي كند ليشمانيوزاين بيماري به فاصله يك ماه تا چند سال پس از ابتال به فرم پوستي  -ب
  .ليشمانيوز مخاطي نياز به درمان با داروهاي ضد ليشمانيا دارندكليه موارد  -ج
  .در اين بيماران منفي مي باشد Leshmanin Test -د

 :بجز همه عبارات زير در خصوص بيماري بروسلوز صحيح است، -36

  .يك روش مفيد براي افتراق فرم حاد از فرم مزمن بيماري است ME-2تست  - الف
  .احتمال آلودگي كودك به بروسلوز بدنبال تغذيه با شير مادر آلوده وجود دارد -ب
  .سال، احتمال انتقال آن را از بين مي بردروپخش گوشت آلوده به باكتري ب -ج
  .در اشكال مزمن بيماري، كشت خون حساسيت باالتري نسبت به كشت مغز استخوان جهت تشخيص بيماري دارد -د

 ؟خصوص بيماري سالمونلوز غير تيفوئيدي كدام است عبارت صحيح در -37

  .كودكان به مدت طوالني عامل بيماري زا را از طريق مدفوع دفع مي كنند - الف
  .ن مبتال به اسهال، دوره بيماري را كاهش مي دهداتجويز آنتي بيوتيك در بيمار -ب
  .دتست هاي سرولوژيك، يك روش مفيد براي تشخيص بيماري محسوب مي گرد -ج
  .دارد) Endemic(ابتال به بيماري در كشورها، معموال الگوي بومي  -د
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 :بجز صحيح است، Toxplasmosisهمه عبارات زير در خصوص بيماري  -38

  .انتقال بيماري از طريق خوردن مواد غذايي آلوده مي باشد هشايعترين را - الف
  .سيستم ايمني فعال مي باشدبزرگي غدد لنفاوي شايعترين تظاهر بيماري در افراد با  -ب
  .در نمونه خون شك باليني به بيماري را افزايش مي دهد Atypical Lymphocytosisوجود  -ج
  .شانس انتقال مادر زادي بيماري در اوايل حاملگي باالتر است -د

 :بجز صحيح است، cystic Hydatid Diseaseهمه عبارات زير در خصوص بيماري  -39

  .عفونت بدون عالمت بوده و بصورت اتفاقي تشخيص داده مي شود در اكثر بيماران - الف
  .كبد شايعترين ارگان درگير در بيماري مي باشد -ب
  .احتمال بروز عالئم باليني در درگيري ريه باالتر از ساير ارگانها مي باشد -ج
  .مي دهدشك باليني به بيماري را افزايش  CXRدر  در بخش فوقاني ريه cysticمشاهد ضايعات  -د

غربالگري، نسبت بيماراني كه نتيجه تست در آنها مثبت ارزيابي شده به كل افرادي كه نتيجه تست در آنها مثبت مي باشد، تست  در يك  -40
 .مي باشد تست نگر كدام شاخص ارزيابيابي

  حساسيت - الف
  ويژگي -ب
  رزش اخباري مثبتا -ج
  نسبت درست نمايي مثبت -د

 ؟نداردن با ساير كودكان طبيعي تفاوتي اواختالالت زير در كودكان مبتال به سندروم داحتمال بروز كداميك از  -41

  ابتال به ديابت - الف
  اختالالت قلبي -ب
 Leukemiaابتال به  -ج

  اختالالت تشنجي -د
عارضه فوق جزء كدام . استفاده كنندگان از دارو گزارش شده است% 5، فراواني عارضه گوارشي در   Aيرودر مطالعات انجام شده روي دا -42

 :طبقه بندي مي شود A  دسته از عوارض داوري

  بسيار شايع - الف
  شايع -ب
  غير شايع -ج
  نادر -د

گزارش شده   mg/dl 120در آزمايشات وي قند خون ناشتاي وي. ساله، باردار جهت مراقبت هاي بارداري مراجعه نموده است 27بيمار خانم  -43
 تشخيص شما چيست؟. است

  .است طبيعيقند خون وي  - الف
  .نامبرده مبتال به ديابت حاملگي است -ب
  .مي باشد Iنامبرده مبتال به ديابت نوع  -ج
  .مي باشد) IFG(نامبرده مبتال به اختالل ناشتا  -د
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  ؟در كداميك از موارد زير احتمال ابتال به آسم در فرد مشابه جمعيت طبيعي مي باشد -44

  تولدوزن كم فرد در هنگام  - الف
  سال در هنگام بارداري وي 25سن مادر زير  -ب
  جنس مذكر -ج
  BMI>  18 -د

 ؟نداردابتال به كداميك از بيماري هاي روانشناختي زير تأثيري  درعامل جنسيت بيمار، -45

  سومصرف مواد - الف
  اختالل اضطراب -ب
  اختالل افسردگي -ج
  اسكيزوفرني -د
  

 :با اشعه فرابنفش عبارت است از طوالني مدتشايعترين فرم سرطان پوست بدنبال تماس  -46

 Basal Cell Car - الف

   Squamous Cell Car -ب
 Melanoma -ج

  Sub Cutanous Sarcoma -د
اسهال خوني، كاهش سطح هوشياري به اورژانس آورده شده  ،ساله بدنبال مصرف غذاي آلوده با عالئم تهوع، استفراغ 10حسين كودك  -47

خون و عالئم كاهش پالكت خون و كم خوني مشاهده مي شود، آلودگي با كدام  Crو  BUNن در ادرار، افزايش در آزمايشات وي خو. است
  ؟عامل بيماري زا محتمل است

 Yersinia - الف

 Entro hemorrhagic Ecoli -ب

  Salmonella -ج
 Campylobacter -د

 ؟بيماري زا بيشتر است بدنبال آلودگي غذايي با كدام عاملاحتمال سقط جنين در زنان باردار -48

 Yersinia Entrocolitica    - الف

 Clastridium Perfringens -ب

  Listeria mono Cytogene  -ج
  Campylobacter Jejuni -د

 .ددر اين مرحله افراد تمايل به تغيير در رفتار هاي پر خطر سرزده از آنها طي يك ماهه اخير دارن -49

 Percontemplation مرحله - الف

 Preprationمرحله  -ب

 Actionمرحله  -ج

  Terminationمرحله  -د
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اين  "لذا خوردن قارچ انسان را مي كشد ، شنيده ام فردي بدنبال خوردن قارچ دچار مسموميت و مرگ شده است"فردي اظهار مي دارد  -50
 .مي باشد "تخمين خطر"اظهار وي مبتني بر كدام فرض 

  Optimismخوش بيني  - الف
 Adjustmentتطبيق  -ب

 Representativenessنمايانگري  -ج

 avialabilityفراهم بودن  -د

 :مهمترين عامل موثر در ارتقاء سواد سالمت و مهارتهاي آن عبارت است از -51

  آموزش - الف
  فرهنگ -ب
  زبان -ج
  سن افراد -د

 ؟بجز، تماس با اشعه هاي يونيزه، شانس ابتال به همه انواع سرطان هاي خون را افزايش مي دهد -52

 ALL - الف

 AML -ب

  CLL -ج
  CML -د

 ؟هاي مسي، كدام عبارت صحيح است IUDهاي پروستروني با  IUDدر مقايسه  -53

  .هاي پروژستروني بيشتر است IUDاحتمال وقوع بارداري با  - الف
  .هاي پروژستروني بيشتر است IUDمدت زمان پيشگيري از بارداري با  -ب
  .هاي پروژستروني بيشتر است IUDميزان خونريزي هاي ماهيانه بدنبال استفاده از  -ج
  .پروژستروني بيشتر است IUDبدنبال استفاده از  Amenorrheaشانس وقوع  -د

 :بجز بمنظور پيشگيري از بارداري اورژانس بدنبال يك تماس جنسي محافظت نشده، همه روشهاي زير موثر است، -54

  ساعت بعد 12وتكرار آن  Levonorgestrel (1.5mg)استفاده از قرص حاوي  - الف
  ساعت بعد 12و تكرار آن  Levonorgestrel + (100mg) ethinyl estradiol (0.5mg)استفاده از قرص هاي تركيبي حاوي  -ب
  روز اول بعد از تماس جنسي 5هاي مسي طي  IUDاستفاده از  -ج
  .بصورت تزريق واحد 150mg DMPAاستفاده از تزريق  -د

 ؟پوكي استخوان بدنبال كداميك از روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان ديده مي شود -55

  قرص هاي تركيبي پيشگيري از بارداري - الف
  DMPAآمپول  -ب
  ايمپلنت هاي ضد بارداري -ج
  تركيبات ضد بارداري صرفا حاوي پروژسترون -د
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 :بجز همه موارد زير صحيح است -56

  در سيستم اطالعاتي مبتني بر جمعيت فقط اطالعات جمعيتي گروهي كه از خدمات بهداشتي درماني استفاده مي كنند را در بر مي گيرد - الف
  .در سيستم اطالعاتي تلفيق يافته هدف ارائه اطالعات به استفاده كنندگان نهائي است -ب
  .ازاطالعات شخصي شده خود براي بهبود سالمتي خود استفاده كننددر سيستم اطالعاتي مشتري محور خود افراد مي توانند  -ج
  .تلفيق سيستم اطالعاتي يعني اينكه داده ها از منابع مختلف يكجا جمع آوري، در چارچوب يكسان قرار گرفته و آناليز و تفسير شود -د

 ؟ بجزشواهد مبني بر تجمع خانوادگي بيماري ها است  همه موارد زير -57

  .پيگيري افراد سالم با سابقه بيماري در مقايسه با افراد سالمي كه سابقه خانوادگي ابتال ندارند ميزان ابتال بيشتري را نشان مي دهدبا  - الف
  .موارد بيشتري از بيماري وجود دارد) غير خويشاوند(در خويشاوندان افراد مبتال در مقايسه با افراد كنترل  -ب
  .ندارد خويشان فرد مبتال با ميزان بيماري در جمعيت عمومي تفاوتي ميزان بيماري در خانواده و -ج
  احتمال بيشتر ابتالء افرادي كه سابقه مرگهاي زودرس ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي در خويشاوندان دارند به بيماري هاي قلبي عروقي -د

 :بجز همه موارد زير صحيح است -58

  .ندارد CHDسن سيگار كشيدن تĤثيري بر خطر  - الف
  .دارد CHDژيست روي مرگ و مير ناشي از ينرتĤثير س CHDسيگار بهمراه ساير فاكتورهاي خطر   -ب
 .در سيگاري ها را افزايش بيشتري ميدهد CHDديابت خطر  -ج

  .براي آنها همانند كساني مي شود كه هرگز سيگار نكشيدند CHDسال بعد از ترك سيگار خطر  15 -د
 ؟نيستبدون دود صحيح  يدر مورد تنباكوموارد زير  كداميك از -59

  .باعث افزايش ضربان قلب مي شود - الف
  .خون ندارد   HDL تأثيري بر سطح -ب
      .باعث افزايش فشار خون مي شود -ج
  .باعث افزايش سطح تري كليسريد خون مي شود -د

 ؟ بجز همه موارد زير صحيح است -60

            .سيگار تأثير محافظتي بر ايجاد سرطان اندومتر دارد - الف
  .است) AML(ن موجود در دود سيگار مسئول ايجاد لوسمي ميلوئيد حاد نزم و بوسرب، پلوني -ب
  .مصرف الكل همراه استعمال دخانيات در ايجاد سرطان هاي دهان، حنجره و مري اثر سينرژيك دارد -ج
  .بيست سال گذشته كاهش قابل توجهي داشته استميزان بقاء سرطان ريه در  -د

 با كداميك از شرايط زير تأييد شده است؟) SHS(دست دوم  رابطه عليتي بين مواجهه با دود سيگار -61

  )Preterm(زايمان قبل از موعد  - الف
  سندرم مرگ ناگهاني شيرخواران -ب
  آسم كودكان -ج
  كاهش وزن موقع تولد -د
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 منظور نمي شود؟ )HDI(در محاسبه شاخص توسعه انساني موارد زير كداميك از  -62

  درآمد - الف
  اميد به زندگي -ب
  مرگ و مير شيرخواران -ج
  ميزان سواد -د

 ؟بجز در همه اياالت مختلف امريكا در همه موارد زير وجود دارداجباري  غربالگري -63

  غربالگري مادران باردار از نظر سيفيليس - الف
  دهانه رحمغربالگري براي سرطان  -ب
 HIVغربالگري براي كشف  -ج

  نوزادان براي كشف برخي بيماري هاي مادرزادي غربالگري -د
 ؟براساس مطالعات انجام شده احتمال ابتالء به سرطان پستان در كداميك از مشاغل زير زياد است -64

  آموزگاران - الف
  آشپزها -ب
          خدمتكاران -ج
  پزشكان -د

 ؟كودكان صحيح نيستكدام گزينه در مورد كار  -65

  .سال اشاره دارد 18به استخدام كودكان زير  - الف
  .ساله و باالتر است 14استخدام قانوني شامل كودكان  -ب
  .برخي مشاغل مانند روزنامه نگاري براي كودكان تا يازده ساله هم قانوني است -ج
  .بخش كشاورزي مكانيزه كمترين ميزان مرگ و مير كودكان ناشي از كار دارد -د

 :وميت با سربمدر مدت درمان مس) OSHA(با توجه به استانداردهاي اوشا  -66

  .مانند زماني كه مشغول بكار بوده است دريافت ميكندرا كارگر كليه حقوق و مزاياي خود  - الف
  فقط از بيمه بيكاري استفاده مي كند -ب
  .به مشاغل ديگري گمارده مي شود -ج
  .كميته حل اختالف نظر مي دهد -د

  ؟ منتقله از آب نقش ندارد كداميك از عوامل بيماري زاي زير در ايجاد بيماري هاي -67

  ونالمسال - الف
  شيگال -ب
  پسودوموناس -ج
  راريوكلويب -د
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 ؟منابع آلودگي راديولوژيكي آب هاي سطحي كدامند -68

  اتميآزمايشات  - الف
  استفاده كنندگان از مواد راديواكتيو -ب
  نيروگاه هاي اتمي -ج
  همه موارد فوق -د

 كداميك از گازهاي موجود در اتمسفر در تشكيل باران هاي اسيدي دخالت دارند؟ -69

 NO2و   SO2 - الف

 SH2و  NO2 -ب

    SO2و  SH2 -ج
    SO2و  CO2 -د

 .آالينده هاي زير در سطح باالي صفر منظور نشده استدر كدام يك از ) MCLS(ماكزيمم هدف آلوده كنندگي  -70

  آالينده هاي شيميائي غير سرطان زا - الف
  آالينده هاي شيميائي سرطان زا -ب
  آالينده هاي ميكروبي -ج
 ب و ج  هردو -د

 چه گازهائي از آب برداشته مي شود؟) gase Exchange(در پروسه تعويض گاز  -71

 O2و  CO2 - الف

  SH2و  CO2 -ب
 N2Oو  CO2 -ج

  O2و  SH2 -د
 ؟درمان انتخابي براي اسهال مسافرين كدام است -72

  آمپي سيلين - الف
  ازينسكوسيپروفل -ب
  داكسي سيكلين -ج
  كوتريموكسازول -د

ادامه كين در مسافراني كه به مناطق اندميك ماالريا سفر مي كنند از چه زماني شروع و تا چه مدت بايد كموپروفيالكسي با كلروكين يا مفلو -73
 يابد؟

  .هفته قبل از ورود به منطقه اندميك تا وقتي كه منطقه را ترك مي كنند 1-2 - الف
  .هفته قبل از ورود به منطقه اندميك تا سه روز بعد از ترك منطقه 2- 4 -ب
  .هفته بعد از ترك منطقه 4هفته قبل از ورود به منطقه اندميك تا  1-2 -ج
  هفته بعد از ترك منطقه 6دميك تا انهفته قبل از ورود به منطقه  2-4 -د
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 موارد زير شايع ترين عارضه سرخك است؟كداميك از  -74

  اوتيت گوش مياني - الف
  سوء تغذيه -ب
  اسهال -ج
  انسفاليت -د

 ؟بجز همه موارد زير در مورد اوريون صحيح است -75

  .وجود داردمستندات و شواهد كافي در مورد عقيمي در مردان بدنبال ابتالء به اوريون  - الف
  .ممكن است اتفاق بيفتد ابتالء مجدد به اوريون -ب
  .انسان تنها مخزن شناخته شده ويروس اوريون است -ج
  .پانكراتيت يكي از عوارض اوريون است -د

واكسيناسيون را براي پيشگيري از كزاز چه اقدامي مي كنيد؟ سابقه  - ساله حين كود دادن به باغچه دچار پارگي دست مي شود 40باغبان  -76
 :بخاطر نمي آورد

  .اقدامي الزم نيست - الف
  .تميز كردن زخم و پانسمان آن كافي است -ب
  ايمونوگلوبولين ضد كزاز تزريق مي كنيم -ج
  واكسن و ايمونوگلوبولين اختصاصي كزاز و سپس تكميل واكسيناسيون تجويز -د

 :بجزهمه گروه هاي زير بخاطر خطر باالي آنفلوآنزا در آن ها كانديد واكسيناسيون آنفلوآنزا هستند  -77

  ساله 64تا  50افراد  - الف
  مبتاليان به آسم -ب
  ماهه 23تا  6كودكان  -ج
  ساله 5تا  2كودكان -د

 : توصيه مي شود ها ريشه كني فلج اطفال با مشكل مواجه شده چه اقدامي مناطقي كه در آن اخيرا براي -78

  تمركز بيشتر بر روزهاي ملي ايمن سازي - الف
  )I )m OPUIخوراكي يك ظرفيتي تيب  پوليواستفاده از واكسن  -ب
  .مطالبه گواهي انجام واكسيناسيون پوليو براي مسافراني كه از مناطق اندميك وارد ساير كشورها مي شوند -ج
  تقويت مراكز مراقبت از فلج اطفال -د

 ؟بجزهستند   STDsهمه سرطان هاي زير مرتبط با   -79

  سرطان مثانه - الف
  سرطان دهانه رحم -ب
  سرطان كبد -ج
  آنالسرطان  -د
  
  
  



  93تير ماه   رشته پزشكي اجتماعي    دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  دوره آزمون ارتقا دستيار تخصصي   سي و سومين 

  

15 

 

 كداميك از عفونت هاي زير است؟افتالمي نئوناتاروم شايعترين عارضه پري ناتال  -80

  نيسريا گنوره - الف
  سكالميد يا تراكوماتي -ب
  سيفيليس -ج
  اژيناليستريكونوما و  -د

 از لحاظ باالتر بودن شيوع بترتيب از راست به چپ كدامند؟) HAIs(در عفونت هاي وابسته به مراكز مراقبت هاي بهداشتي -81

  ي، عفونت خوني، عفونت محل جراحي رعفونت ادرا - فال
  ي، عفونت محل جراحي، عفونت خوني،رعفونت ادرا -ب
  عفونت ادراي، عفونت محل جراحي، عفونت خوني، -ج
  عفونت محل جراحي عفونت ادراي، عفونت خوني، -د

 :نيستصحيح ) TSS )Toxic shock syndromeكدام گزينه در مورد  -82

  .وجود ندارد TSST-1توليد كننده  Staph aureusحاملين  - الف
  .مرتبط با تامپون است TSSقدرت جذب تركيب شيميائي و محتواي اكسيژن تامپون عوامل موثر در ايجاد   -ب
  .به سن، جنس، نژاد و وضعيت قاعدگي بستگي دارد TSSتنوع ميزان بروز  -ج
 .ارتباطي با شغل ندارد TSSبروز  -د

 گونه شيستوزوما در خاورميانه اندميك است؟ كدام -83

  ژاپينكوم. ش  - الف
  ونينزما. ش  -ب
  هماتوبيوم . ش  -ج
  مكونگي. ش  -د

 كدام است؟ ناخنشايعترين عامل ايجاد كننده عفونت هاي قارچي  -84

 Condida - الف

  Aspergillus -ب
  Tinea Rubrum -ج
   Fusarium -د

ميلي گرم در دسي ليتر ولي ميزان هيپرتانسيون و  260ميانگين سطح كلسترول سرم آن  Aنتيجه بررسي ها نشان داده كه در جمعيت  -85
با توجه به  - ميلي گرم در دسي ليتر دارد خيلي پايين تر است 180خون  كه ميزان كلسترول Bمصرف دخانيات در آن نسبت به جمعيت 

 : CHDميزان خطر  CHDفاكتورهاي خطر 

  .يكسان است Bو  Aدر جامعه  - الف
  .است Bبيشتر از جامعه  Aدر جامعه  -ب
  .است Aبيشتر از جامعه  Bدر جامعه  -ج
  .هم بررسي شود CHD ساير عوامل خطرو جامعه هر دمقايسه قابل پيش بيني نيست و بايد در  -د
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 MMRساله كه قصد باردار شدن دارد به بخش مراقبت هاي قبل از بارداري مراجعه و بدليل عدم ايمني در مقابل سرخجه واكسن  28خانم  -86
 ؟اقل تا چه زماني از باردار شدن خود داري كند چيستشما براي اينكه حد دريافت كرده است، توصيه

  د از واكسيناسيونهفته بع 2 - الف
  يكماه بعد از واكسيناسيون -ب
  يكماه و نيم بعد از واكسيناسيون -ج
  دو ماه بعد از واكسيناسيون -د

 ؟نقش بيشتري دارد CHDكداميك از  اقدامات زير در كاهش مرگ و مير ناشي از سكته مغزي و  -87

  كاهش وزن - الف
  پيشگيري اوليه هيپرتانسيون -ب
  فيزيكي منظمانجام فاليت هاي  -ج
  كاهش مصرف الكل -د

 كداميك از درمان هاي زير سودمندي بيشتري دارد؟ديابتيك  نفروپاتيدر درمان  -88

  ديورتيك ها - الف
 ACEInhibitors -ب

 ARBs  -ج

  ACE Inhibitorsو  ARBsتركيب  -د
 ؟بتريتب از راست به چپ كدامندبراساس مطالعات انجام شده مهم ترين عامل خطر سكته مغزي و معيار پيشگوئي كننده آن  -89

  كلسترول تام –هيپرتانسيون  - الف
  CRP -ديابت  -ب
  CRP -هيپرتانسيون   -ج
 VLDL -افزايش وزن  -د

 ؟در جامعه سالمندان شايع است) فعاليت هاي روزمره زندگي( ADLكداميك از وابستگي هاي  -90

  غذا خوردن - الف
  حمام كردن -ب
  برخاستن از تخت -ج
  از صندليبرخاستن  -د

كه چارچوب بهداشت عمومي و پزشكي پيشگيري را تشكيل مي دهند، راه اندازي سامانه ثبت سرطان،  يبا در نظر گرفتن خصوصيات مهم -91
 ؟در حوزه كداميك از موارد زير قرار مي گيرد 

  افزايش ادراك و اندازه گيري وضعيت سالمت فردي - الف
 مرتبط با بهداشت عمومي و پيشگيريافزايش تدوين و تفسير يافته هاي علمي  -ب

  هدف گذاري براي جوامع جهت بهبود وضعيت سالمتي آنها -ج
  بكارگيري سيستمهاي اطالعات سالمت پيشرفته در جوامع -د
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 ؟ جزء عوامل رفتاري تعيين كننده باروري هستندكدام يك از موارد زير  -92

  افزايش سن ازدواج در اثر عوامل اجتماعي اقتصادي - الف
  يائسگي -ب
  مرگ و مير جنيني -ج
  ناباروري -د

تخصيص منابع مالي براي مراقبتهاي سالمتي عمدتا بر مبناي مسائل سياسي باشد و نه بر اساس نياز واقعي جمعيت، كداميك از اصول  اگر -93
 ؟اخالقي زير بيش از بقيه زير پا گذاشته مي شود 

  احترام به اختيار و آزادي افراد - الف
  رساندنعدم ضرر  -ب
  سود رساني -ج
  عدالت -د

 ؟ ، جدا سازي و گزارش دهي بيماريهاي عفوني ممكن است با كداميك از اصول اخالقي ناسازگاري داشته باشدقرنطينه -94

  احترام به اختيار و آزادي افراد - الف
  عدم ضرر رساندن -ب
  سود رساني -ج
  عدالت -د

 ؟بجز است) Vertical equity(گزينه هاي زير بيانگر عدالت عمودي  همه -95

  )ندر مقايسه با ساير بيمارا(رايگان بودن خدمات براي بيماران تاالسمي  - الف
  .بعنوان حق بيمه كسر مي گردد ،يكسان بودن درصدي از حقوق كه از كارمندان با شرايط شغلي يكسان -ب
  )با بيمارستانهاي خصوصيدر مقايسه (بيمارستان هاي دولتي در حال حاضر  راجراي طرح تحول نظام سالمت د -ج
  )در مقايسه با اغنياء(اجراي بيمه رايگان سالمت براي فقرا  -د

 :بجزهمه موارد زير در مورد عوامل خطر و توزيع بيماري گلوكوم صحيح است  -96

  .اكثر بيماران مبتال در كشورهاي در حال توسعه هستند  - الف
  .معادل ميزان آشكار شده آن مي باشد ميزان گلوكوم نهفتهحتي در كشورهاي توسعه يافته،   -ب
  . درمان و مداخله زودرس، تاثير كمي در پيشگيري از پيشرفت بيماري دارد -ج
  .درصد موارد گلوكوم زاويه باز است 10فقط مسئول ) IOP(باال رفتن فشار داخل چشم  -د

 :بجز  همه موارد زير از عوامل خطر استئوآرتريت هستند -97

  چاقي - الف
  افزايش سن -ب
  تروماي مكرر شغلي به مفصل -ج
  سالگي 55جنس مذكر پس از  -د
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سال قبل يك پاپ  2كند كه  شده اظهار مي ذدر شرح حال اخ. ساله متاهلي جهت ويزيت به كلينيك پيشگيري مراجعه كرده است 35خانم  -98
 ؟سرطان دهانه رحم در وي چيست توصيه شما براي ادامه غربالگري. بوده استاسمير داده است و نتيجه آن طبيعي 

  سال يكبار 3امسال يك بار و سپس هر  - الف
  سال يكبار 3سال آينده يك بار و سپس هر  -ب
  سال يكبار  5يك بار و سپس هر  آيندهسال  -ج
  سال يكبار 5سال ديگر يك بار و سپس هر  3 -د

 زير در جهان باالتر است؟ در ميان عوامل شناخته شده ايجاد كننده سرطان، سهم كداميك از موارد -99

                                                                       الكل - الف
 Bويروس هپاتيت  -ب

                                                    تنباكو و دخانيات -ج
  اشعه غيريونيزان -د

 به راست از بيترت به( سرطانهاست؟ كدام به مربوط زنان و مردان در) نفر هزار 100 در( ريم و مرگ زانيم نيباالتر ،SEER مطالعه طبق - 100
 ؟)چپ

                    ريه - پروستات - الف
                          ريه -ريه -ب
                       پستان -ريه -ج
  پستان -كولوركتال -د

به اثربخشي در حوزه پاسخگويي  - در تصميم گيري براي اجراي غربالگري كم شنوايي مادرزادي در نوزادان، توجه به مطالعات هزينه - 101
 كداميك از سواالت زير مي باشد؟

  آيا در مورد اين مشكل اقدامي بايد انجام شود؟  - الف
  چه اقدامي بايد صورت گيرد؟ -ب
  ونه خواهد بود؟چگونگي اجرا و مراحل انجام چگ -ج
  پس از اجرا، آيا نياز به اعمال تغييراتي هست؟ -د

 :بجز در خصوص عوامل خطر مصرف مواد مخدر، همه موارد زير صحيح است - 102

  .تمامي افرادي كه در خطر بااليي براي مصرف مواد مخدر هستند در نهايت مصرف كننده مواد مخدر خواهند بود - الف
  .مواد مخدر قابل تغيير هستندبرخي از عوامل خطر مصرف  -ب
  .در اغلب موارد، عوامل خطر و عوامل محافظتي مستقل از يكديگر هستند -ج
  .اثرگذار هستند) continium(برخي عوامل خطر مانند عدم وجود نظارت والدين، در يك پيوستار  -د

 ؟حداكثر مقدار مجاز مصرف الكل براي افرادي كه قصد رانندگي دارند چقدر مي باشد - 103

                                                                 گرم 10يك واحد معادل  - الف
  گرم 20واحد معادل  2 -ب
                                                                                                گرم 40واحد معادل  4 -ج
  .بنوشنداين افراد نبايد الكل  -د
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به پزشك مراجعه مي كنند، كداميك از پرسشنامه هاي زير ) primary care(براي مردان بزرگسالي كه در سطح مراقبتهاي اوليه  - 104
 ؟مناسب ترين براي غربالگري مصرف الكل هستند

 TWEAK - الف

 ADI -ب

  MAST -ج
 CAGE -د

بينايي، حل مسئله و اگر وي دچار از دست دادن حافظه و اشكال در ميدان . بيماري با عالئم مسموميت به اورژانس مراجعه كرده است - 105
 ؟ جزبت با همه مواد زير مطرح مي باشد تصميم گيري و سردرد شده باشد، مسمومي

                     Chlorine - الف
                    Formaldehyde  -ب
                   Fluorine   -ج
          Ammonia   -د

 ؟هست) PCCRARM(كداميك از موارد زير در مركز مدل چارچوب مديريت خطر  -106

  )خطرات(ريسك ها  - الف
  درگير ساختن ذينفعان  -ب
  مشكل -ج
  ارزشيابي -د

 ؟تقريبا چقدر خواهد يود Distance Multiplier (DM)سانتي متر،  100براي حمل يك بار در فاصله عمودي  - 107

   87/0 - الف
  9/0 -ب
  93/0 -ج
  يك -د

كارسينوژن هاست و به تنهايي به عنوان شاخص كمي در ميان شاخص هاي ارزيابي خطر، كداميك فقط به صورت كيفي قادر به شناسايي  - 108
 نمي باشد؟تخمين خطر قابل استفاده 

  LOAEL - الف

 NOEL -ب

 RfD -ج

 MDT -د

 كداميك از موارد زير است؟) vector(تصادف يك عابر پياده با يك اتوموبيل در حال حركت، ناقل  در - 109

  اتوموبيل - الف
  عابر پياده -ب
  راننده اتوموبيل -ج
  .در اين تصادف ناقل وجود ندارد-د
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 اگر مراقب كودك، مراقبتهاي اوليه مورد نياز كودك را فراهم نكند، در اين حالت چه اتفاقي افتاده است؟  - 110

  Neglect - الف
 Abundance -ب

 Physical Violence -ج

 Emotional Abuse -د

 بجز؟وامل عفونت كانديدايي و عوامل خطر آن صحيح است همه موارد زير در خصوص ع - 111

  .كانديدايي اغلب در زنان سالم طبيعي رخ مي دهدوولوواژينيت  - الف
  .مخاطي بيشتر در افراد دچار ضعف ايمني رخ مي دهد - كانديدياز جلدي -ب
  .شايعترين علت كانديدياز موضعي، كانديدا آلبيكانس است -ج
  . است) غيرآلبيكانس(شايعترين علت كانديدياز منتشر، ساير كانديداها  -د

 بجز؟در مورد خصوصيات و اثرات دي اكسيد كربن بر بدن، همه موارد زير صحيح است  - 112

  .درصد، تنفس را تضعيف مي كند 10در غلظت باالي  - الف
  .جزء گازهاي بيهوش كننده و مرگ آور شمرده مي شود -ب
  .است... محل تجمع آن در چاه ها، فاضالب ها و  -ج
  .شود جزء گازهاي اكسيدانت نيز شمرده مي -د

 بجز؟همه گزينه هاي زير در مورد واكسيناسيون و ايمني تب تيفوئيد صحيح است  - 113

  . براي دوز آلوده كننده كم تا متوسط، ايمني ناشي از واكسن محافظتي است - الف
  .براي دوز آلوده كننده زياد، ايمني ناشي از واكسن محافظتي است -ب
  . ايمني طبيعي ناشي از ابتال به بيماري در سطح پاييني است -ج
  .واكسن به فرم خوراكي و تزريقي موجود است -د

 مخزن عمده شيگال كدام است؟ - 114

  پالنكتون ها - الف
  جلبك ها -ب
  انسان -ج
  ساير نخستي ها -د

 بجز؟انتقال ژيارديا و خصوصيات آن، همه موارد زير صحيح است در مورد روش هاي  - 115

  .كيست ها بايد چند ساعت در محيط بمانند تا آلوده كننده شوند - الف
  .باعث طغيان در مهدكودك ها مي شود -ب
  .است) عدد 10 -100(دوز آلوده كننده آن پايين  -ج
  .كيست ها قادر هستند در محيط به مدت طوالني زنده بمانند -د
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 :يك ماده مغذي باالتر باشد اين بدين معناست كه ULهر چقدر  -116

  .مقادير باالتري از آن قابل استفاده است بدون اينكه اثرات جانبي داشته باشد - الف
  .در افزودن نمك به توليدات خود راحت تر خواهند بود كمپاني هاي مواد غذايي -ب
  .غذايي استفاده كرد مقادير بيشتري ويتامين و مينرال را مي توان به عنوان مكمل -ج
  .خطر ناشي از مصرف آن براي ايجاد بيماري هاي مزمن بيشتر است -د

 بجز؟همه موارد زير در خصوص كمردرد ناشي از كار نشسته صحيح است  - 117

  .كار نشسته برخي مزاياي ارگونوميك دارد - الف
  . در نشستن هاي طوالني مدت، افزايش انحناي لوردوز نرمال در قسمت پايين است) LBP(علت عمده كمردرد  -ب
  .طراحي صندلي بر فشار ناشي از نشستن روي مهره ها اثر مي گذارد -ج
  . عمده ترين ضرر كار نشسته، افزايش استرس و فشار روي مهره هاست -د

در برخورد . كلونيزه شده است) multidrug resistant(م به چند دارو ي مقاوتوسط با كتري ها ان بستري در بخش عفونيبيماريكي از  - 118
 بايد رعايت گردد؟) precaution(با اين بيمار چه نوع احتياطات 

  استاندارد و تنفسي  -الف
  ريز قطره و تماسي -ب
  استاندارد و تماسي -ج
  تنفسيتماسي و  -د

 است؟ Aكداميك از گزينه هاي زير غير محتمل ترين راه انتقال هپاتيت  - 119

  داخل رحمي - الف
  دهاني - مدفوعي -ب
  از طريق آب -ج
  از طريق غذا -د

 بجز؟توصيه مي شود  Bدر همه گروه هاي زير چك آنتي بادي پس از واكسيناسيون هپاتيت  - 120

  كاركنان بهداشتي - الف
 Bحاد هپاتيت شريك جنسي بيمار مبتال به فرم  -ب

  بيماران دياليزي -ج
 +HBS Agشيرخواران متولد شده از مادر  -د

 بجز؟صحيح است  CMVدر مورد راه هاي انتقال همه موارد زير  - 121

  .عفونت مادرزادي با انجام ايمن سازي قابل پيشگيري است - الف
  .خيلي باالست seronegativeخطر انتقال از كودكان به زنان  -ب
  .امكان پذير است seropositiveانتقال گونه جديد ويروس از كودكان به زنان  -ج
  .در مهد كودك ها، انتقال بين كودكان به راحتي صورت مي گيرد -د
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استراتژي صحيح پيشگيري براي اعضاي . ساله اي با تشخيص مننزيت مننگوكوكي در بخش عفوني بستري و تحت درمان است 27جوان  - 122
 كدامست؟خانواده وي 

  پس از بهبودي بيمار، تجويز سفترياكسون داخل عضالني  - الف
  روز 2پس از بهبودي بيمار، تجويز ريفامپين به مدت  -ب
  ميلي گرم سيپروفلوكساسين  500هر چه سريع تر از شروع عالئم بيمار،   -ج
  روز   4هر چه سريع تر از شروع عالئم بيمار، تجويز ريفامپين به مدت  -د

 بجز؟ير در مورد خصوصيات اسمير استاندارد خلط در توبركولوزيس صحيح است  ينه هاي زهمه گز - 123

   .در مقايسه با كشت حساسيت كمي دارد - الف
  .هزار ارگانيزم در هر ميلي ليتر خلط دارد 10نياز به حداقل  براي ديدن ميكروارگانيزم، -ب
  . درصد بيماران مبتال به سل ريوي فعال است 50-80قادر به تشخيص  -ج
  .است) NTM(از مايكوباكتريهاي غير سلي ) MTB(قادر به افتراق مايكوباكتريوم سلي  -د

 ؟بجزصحيح است ) LTBI(همه گزينه هاي زير در مورد عفونت نهفته سلي  - 124

  . ماه مي باشد 6-9به مدت درمان در افراد با ايمني طبيعي، تجويز ايزونيازيد  - الف
  .درمان پس از انجام تست پوستي هدفمند در جمعيت هاي خاص انجام مي شود -ب
  .جزء گروه هاي هدف تلقي مي شوند +HIVو بيماران  -HIVمعتادان تزريقي  -ج
  . ماه نيز توصيه مي شود 2درمان بصورت ريفامپين با ايزونيازيد به مدت  -د

 بجز؟پيشگيرانه جذام صحيح است  خصوص استراتژي هايدر زير همه گزينه هاي  - 125

 BCGايمن سازي با  - الف

  )active paucibacillary(سال داراي تماس خانگي با بيمار كم باسيل فعال  25سال در افراد زير  3پروفيالكسي با داپسون به مدت  -ب
  )highly endemic(غربالگري كودكان دبستاني در مناطق با شيوع بسيار باال  -ج
  جستجوي فعاالنه بيماران در مناطق اندميك -د

وي در معاينه بي قرار است و آب را . ساله اي با شكايت اسهال آبكي به مدت يك روز به مركزبهداشتي درماني مراجعه كرده است 2كودك  -126
 كيلوگرم باشد، اقدام شما جهت مايع درماني او چيست؟ 14اگر وزن كودك . با ولع مي نوشد

  در مركزساعت  3سي سي رينگر طي  700 - الف
  بيمارستانساعت در  3ي  رينگر طي سي س 1400 -ب
  ساعت در مركز 4طي  ORSسي سي  1000 -ج
  ساعت در منزل 4طي   ORSسي سي  700 -د

درجه  38 در معاينه دماي آگزيالري. ساله اي با مشكل سرفه و مشكل تنفسي به مركز بهداشتي درماني مراجعه كرده است 3كودك  - 127
 تشخيص و اقدام شما چيست؟. بيمار استريدور، ويزينگ، كراكل و سابقه آسم ندارد. در دقيقه است 45سانتي گراد و تعداد تنفس 

  روز آنتي بيوتيك خوراكي 5 -پنوموني - الف
  درمان هاي بي ضرر خانگي جهت سرفه -سرماخوردگي -ب
  تجويز اولين دوز آنتي بيوتيك و ارجاع به بيمارستان  - پنوموني -ج
  تجويز اولين دوز آنتي بيوتيك و ارجاع به بيمارستان  -شديدپنوموني  -د
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درجه سانتي  5/37در معاينه دماي آگزيالري . ساله اي با شكايت گلودرد و تب به مركز بهداشتي درماني مراجعه كرده است 5/4كودك  - 128
 تشخيص و اقدام شما چيست؟. بيني، خشونت صدا و لنفادنوپاتي قدامي گردن دارد گراد، آبريزش

  جويز شربت سرماخوردگيت -سرماخوردگي - الف
  6.3.3تزريق  - گلودرد استرپتوكوكي -ب
  اقدامات بي ضرر خانگي -سرماخوردگي -ج
  روز 10تجويز آموكسي سيلين خوراكي به مدت  -گلودرد استرپتوكوكي -د

و نمودار رشد است  75و  50وزن او بين صدك . ه اي جهت مراقبت هاي معمول به مركز بهداشتي درماني مراجعه كرده استماه 18كودك  - 129
تشخيص و . مادر اظهار مي كند كه كودك طي ماه گذشته دچار اسهال شده است. نيست 75او اگرچه هنوز صعودي است اما موازي با صدك 

 اقدام بعدي شما چيست؟

  بررسي انحراف معيار وزن به قد  - شديد كم وزني - الف
  تجويز مكمل و توصيه تغذيه اي -كم وزني شديد -ب
  هفته بعد 2پي گيري  - اختالل رشد -ج
  پي گيري يك ماه بعد - اختالل رشد -د

يند بفهمد و صفحات كلمه را بگويد، از استكان به تنهايي آب بنوشد، صحبتهايي را كه به او مي گو  3ماهه اي مي تواند حداقل  18كودك  - 130
 از نظر تكاملي، تشخيص و اقدام شما چيست؟. اما هنوز نمي تواند بدود. كتاب را به تنهايي ورق بزند

  .اقدام خاصي الزم ندارد - مشكل تكاملي ندارد - الف
  هفته بعد براي بررسي كودك از نظر دويدن 2ويزيت  -مشكل تكاملي ندارد -ب
 ASQست انجام ت - مشكل تكاملي نامعلوم -ج

  هفته بعد براي بررسي كودك از نظر دويدن  2ويزيت  - مشكل تكاملي نامعلوم -د
كداميك از . پدر وي چاق و مبتال به فشار خون است. ماهه اي براي مراقبت معمول به مركز بهداشتي درماني مراجعه كرده است 7كودك  - 131

 اقدامات زير را براي وي انجام مي دهيد؟

  ارآزمايش تجزيه ادر - الف
   چربي خون  -ب
  شمارش كامل خون  -ج
  اوره و كراتي نين -د

بر اساس مجموع نمرات يك پرسشنامه استاندارد حاصل شده است، مقياس متغير  در يك مطالعه نمره خودمراقبتي بيماران ديابتي  - 132
  ؟حاصل كدام است

   نسبتي - الف
  فاصله اي -ب
  رتبه اي -ج
   اسمي -د
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   است؟ كدام نادرست است، وقتي كه فرض صفر واقعاً صفر فرض كردن رد احتمال  - 133

  آزمون حساسيت - الف
  اول نوع خطاي - ب 
   دوم نوع خطاي -ج
 آزمون توان -د

چقدر  3انحراف معيار  و 14تايي از دانشجويان با ميانگين  25نمونه اي نمرات درسي كالس در يك نمونه ميانگين واريانس توزيع   - 134
  است؟

     3 - الف
    36/0 -ب
     18/0 -ج
    8/1 -د

  در كدام حالت همواره مي توان از آزمون كاي دو در ارتباط بين دو متغير كيفي استفاده كرد؟  - 135

  باشد 5بيشتر از  مشاهده شدههمه فراوانيهاي  - الف
  باشد 5بيشتر از  رانتظورد امهمه فراوانيهاي  -ب
  باشد 5بيشتر از  مشاهده شدهفراوانيهاي % 80 -ج
  باشد 1بيشتر از  رانتظورد امهمه فراوانيهاي  -د

  مالك آزمون براي آزمون تساوي واريانس دو جامعه مستقل از كداميك از توزيعهاي زير برخوردار است؟ -136

    Z - الف
    2χ -ب
    F -ج
 t -د

  و واريانس برابر است؟) اميد رياضي(در كدام يك از توزيعهاي زير ميانگين  - 137

  پواسون - الف
    تي -ب
    كاي دو -ج
  دوجمله اي -د
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  نفره كدام است؟ 15غذايي خاص بر مقدار كاهش وزن بر روي يك نمونه  يك رژيمشاخص آزمون براي بررسي تاثير   - 138

    Z - الف
    2χ -ب
    F -ج
 t -د

  در كدام شرايط استفاده از نمونه گيري طبقه اي مناسب تر است؟  - 139

    شباهت درون طبقات زياد و بين طبقات كم - الف
  شباهت درون طبقات كم و بين طبقات كم -ب
  شباهت درون طبقات كم و بين طبقات زياد -ج
  شباهت درون طبقات زياد و بين طبقات زياد -د

  :برابر است با) Likelihood Ratio( مثبت در آزمونهاي تشخيصي نسبت درستنمايي   - 140

Sensitivity(نسبت حساسيت به ويژگي  - الف
Specificity(    

Sensitivity -ب
1 Specificity  

  ميزان مثبت حقيقي -ج

  نسبت حساسيت به ميزان منفي كاذب -د

 استفاده توان مي مدلي چه از فشارخون و جنس و سن متغيرهاي با) سالم و بيمار( ابتالي افراد به بيماري وضعيت به منظور پيشگويي - 141
  نمود؟

  لجستيك رگرسيون - الف
  معمولي رگرسيون -ب
    واريانس آناليز -ج
 tآزمون  -د

 آزمون انجام شرايط اگر) ، خيلي زيادزياد متوسط، كم، ،خيلي كم( درد كاهش با كورتيزول داروي درمان نتيجه ارتباط بررسي منظور به - 142
  برقرار نباشد كدام روش را انتخاب مي كنيد؟)  2χ( كاي دو
  .شود مي انجام نمار مك آزمون - الف
  .است 2x2فقط براي جداول   2χ آزمون انجام شرايط -ب
  .شود مي انجام ها داده اين براي فيشر  دقيق آزمون -ج
  .انجام شود  2χ آزمون و شوند ادغام هم با درد هاي رده -د
  
  



  93تير ماه   رشته پزشكي اجتماعي    دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  دوره آزمون ارتقا دستيار تخصصي   سي و سومين 

  

26 

 

  ؟مي باشد 2 از كمتر مشاهدات از نسبتي چهتقريباً  يك، معيار انحراف و صفر ميانگين با نرمال توزيع در  - 143

  %5/97 - الف
    %96/1 -ب
    %95 -ج
  %68 -د

  : Xباشد، با تغيير  b>0اگر   yi =a +bxiدر معادله رگرسيوني  - 144

    .مي شودبرابر  y  ،bميانگين  - الف
  .افزايش مي يابد y مقدار -ب
    .تغيير مي كند y مقدار -ج
  .اثري ندارد yبر تغييرات ،  x تغيير -د

  همراه باشد شكل نمودار همبستگي چگونه است ؟ Y مقداربا كاهش در  Xمقدار اگر افزايش در  - 145

  مثبت  ي وطخ - الف   
  مثبت  غير خطي و -ب
  سمعكو –خطي  -ج

  صفر  -د  

  آزمون كروسكال واليس معادل ناپارامتري كدام آزمون پارامتري است؟ -146

    Z - الف
    2χ -ب
    t  -ج
   F-د

كند الزم  از بيمار رضايت بگيرد، اطالعاتي كه فكر ميمداخله تشخيصي دكتر رضائي متخصص قلب و عروق، وقتي مي خواهد براي انجام  - 147
 .دهد و به وي مي گويد تحقيقات شما از ساير منابع و افراد ديگر باعث تصميم اشتباه شما خواهد شد خود در اختيار بيمار قرار مي را است

 :نظر دكتر رضائي

  .حالت پدر ساالرانه دارد - الف
  .مي شود در تصميم گيري بيمار )تورش(باعث سوگيري  -ب
  .سود رساندن به بيمار است باعث -ج
  .شودحقوق بيمار مي باعث تعدي به  -د

 :و بيمار ضمانت اجراي اخالق پزشكي در ارتباط بين پزشك - 148

  .و ظرفيت بيمار براي تصميم گيري است اتونوميحفظ  - الف
  .احساس مسئوليت حرفه اي از جانب پزشك است -ب
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