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 است؟ حيصح) Herd immunity( يگروه يمنيا مورد در ريز موارد از كي كدام -1

  .باشند مقاوم نظر مورد يماريب مقابل در افراد% 90 حداقل ديبا يگروه يمنيا يراب - الف
  .باشد افراد ريسا از كمتر حساس اشخاص با آلوده فرد برخورد احتمال كه است موثر يوقت يگروه يمنيا -ب
  .باشد انتقال قابل) فرد به فرد( ميمستق بصورت نظر مورد يماريب ديبا يگروه يمنيا جاديا يبرا -ج
  .ندارد ضرورت مصون افراد در يقو يمنيا وجود يگروه يمنيا جاديا يبرا -د

  كدام يك در مورد اندازه هاي شيوع و بروز صحيح است؟ -2
  .شيوع، خطر ابتال به بيماري را اندازه گيري مي كند - الف
  .شيوع دوره اي آن افزايش مي يابدهر چه ميزان بروز بيماري افزايش يابد،  -ب
  .سال است بهترين مخرج كسر براي محاسبه شيوع، شخص -ج
 همه موارد - د 

                                                   است؟                                ) Proportionate mortality(كدام گزينه تعريف درست ميرايي تناسبي  -3
 .براي تعيين شدت بيماري است معياري - الف

  . است "ميزان"نوعي  -ب       
  .خطر مرگ براي يك بيماري مشخص است -ج       

 .ك علت خاص به كل مرگ ها استنسبت مرگ به ي -د       

  محسوب نمي شود؟كدام يك از موارد زير از معيارهاي مخدوش كنندگي  -4
  .متغير مخدوش كننده با پيامد رابطه عليتي داشته باشد -الف 
  .بين متغير هاي مخدوش كننده و مواجهه در داده هاي موجود رابطه وجود داشته باشد -ب 
  .متغير مخدوش كننده در زنجيره عليتي بين مواجهه و پيامد وجود نداشته باشد - ج 
   .يين شده باشدوضعيت فرد از نظر مواجهه يا پيامد درست تع - د 

در صورتي كه حد طبيعي آزمايش براي . در يك آزمايش براي تشخيص نوعي بيماري از اندازه نوعي ماركر در خون استفاده مي شود -5
  را افزايش دهيم، كدام يك از تغييرات زير در ارزش آزمون تشخيصي اتفاق مي افتد؟) cut-off(تشخيص بيماري 

  افزايش حساسيت - الف        
  افزايش ويژگي -ب        
  هر دو -ج        

  .غير قابل پيش بيني است -د        
 ؟ حساسيت يك آزمون تشخيصي در كدام يك از شرايط زير افزايش مي يابد -6

  افزايش شيوع -الف         
  افزايش ارزش اخباري مثبت -ب         
  انجام همزمان دو آزمون - ج         
 امهيچكد - د         

 

دانشگاه علوم پزشآي بوشهر



  
  13/4/1392ارتقاء دستياري مورخ آزمون  دوره  و دومين سي                      بوشهر             و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي  

  
                                      پزشكي اجتماعي رشته تخصصي                                                                                                              دانشكده پزشكي                                
  

2 

 

ي مورد انجام آزمون آماري براي تعيين تفاوت تاثير دو گروه مداخله در مطالعات كارآزمايي باليني كدام يك از گزينه هاي زير را انتخاب مدر  -7
 كنيد؟

  .هر چه تفاوت دو گروه مداخله بيشتر باشد، توان آزمون بيشتر است -الف          
  .زمون بيشتر استهر چه حجم نمونه بيشتر باشد، توان آ - ب          

  .توان آزمون يك سويه بيشتر از آزمون دو سويه است - ج          
  .همه گزينه ها صحيح هستند - د          

  محسوب مي شود؟) cross-over(مزيت هاي مطالعات كارآزمايي باليني با طراحي متقاطع گزينه از كدام  -8
  .قابل استفاده استبراي مطالعه بيشتر مداخالت درماني   -الف          
  .هر بيمار به عنوان شاهد خود عمل مي كند - ب          
  .دو گروه مداخله از نظر كليه جهات يكسان هستند - ج          
   .براي مقايسه مداخالت درماني با مداخالت جراحي مناسب است - د          

  عات كارآزمايي باليني صحيح است؟كدام يك از موارد زير در مورد مقايسه مطالعات همگروهي با مطال -9
  .در مطالعات كارآزمايي باليني مواجهه وجود ندارد -الف          
  .در مطالعات كوهورت امكان سوگرايي كمتر است - ب          
  .مطالعه كارآزمايي باليني بر خالف مطالعه كوهورت هميشه آينده نگر است - ج          
  .مطالعات همگروهي در اختيار محقق است تخصيص مواجهه در - د          

  ؟محسوب نمي شودمشكالت اصلي مطالعات كوهورت گزينه هاي زير از كدام يك از  -10
  سوگرايي اطالعات به دليل از دست رفتن افراد در طول مطالعه  -الف          
  هزينه زياد به خاطر نادر بودن پيامد - ب          
  مطالعه به دليل فاصله زماني بين مواجهه و ابتالء به بيماريطوالني بودن  - ج          
  دشوار بودن تعيين وضعيت مواجهه افراد - د          

  ؟شاهدي نسبت به مطالعات همگروهي محسوب مي شود - مزاياي مطالعات موردكدام يك از گزينه هاي زير از  -11
  هزينه كمتر -الف          
  )Internal Validity(  بيشتر روايي دروني -ب           
  )External Validity( روايي بيروني بيشتر -ج           
 سوگرايي كمتر -د           

 ؟شاهدي تا چند برابر مي تواند هزينه اثربخش باشد - افزايش نسبت شاهد به مورد در مطالعات مورد -12

   2 -الف           
   3 -ب           
  4  -ج           
  5  -د           
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 كدام يك از گزينه هاي زير در مورد همسان سازي صحيح است؟ -13

  .نتيجه همسان سازي فردي از همسان سازي گروهي بهتر است  - الف            
  .در مطالعات مورد شاهدي بيمارستاني بهتر است از همسان سازي فردي استفاده شود -ب            

  .انتخاب گروه شاهد همزمان با گروه مورد انجام مي شوددر همسان سازي گروهي  - ج             
  .در همسان سازي گروهي امكان بررسي متغير هاي همسان شده به عنوان عامل موثر بر بيماري وجود دارد -د             

  الزم نيست؟ كدام يك از شرايط ذيل براي اينكه نسبت شانس در يك مطالعه مورد شاهدي برآورد مناسبي از نسبت خطر باشد، -14
  .موردهاي مطالعه نماينده كل افراد مبتال به بيماري مورد نظر در جمعيت باشند - الف            
  .شاهد ها از لحاظ سابقه مواجهه نماينده كل افراد فاقد بيماري مورد نظر در جمعيت باشند -ب            
  .بيماري در جامعه شيوع فراواني نداشته باشد -ج            
  . مواجهه مورد مطالعه شيوع فراواني نداشته باشد -د            

  كدام يك در مورد خطر قابل انتساب صحيح است؟ -15
  .حداقل كاهش مورد انتظار در خطر بيماري در صورت حذف مواجهه است - الف            

  .استفاده بيشتري دارد بهداشت عموميدر برنامه هاي اجرايي در مقايسه با خطر نسبي،  -ب            
  .معياري براي نشان دادن همبستگي است -ج            
  .همه موارد فوق صحيح است -د            

در يك مطالعه مورد شاهدي كه به منظور بررسي رابطه مصرف داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي در سه ماهه نخست بارداري و مرگ  -16
مادر كه نوزاد آنها زنده مانده است، در خصوص سابقه مصرف دارو پرسش  200مادر كه نوزاد آنها مرده است و  100نوزادي انجام شده است، از 

 در صورت وقوع كدام يك از موارد زير نسبت شانس كمتر از اندازه واقعي برآورد خواهد شد؟. به عمل آمده است

  )Limitation in recall( يادآوري تيمحدود - الف            
  )Recall bias( يادآوري يسوگرائ -ب            

  )Information bias( اطالعات يسوگرائ -ج            
  )  Selection bias( انتخاب يسوگرائ -د    

  ؟محسوب نمي شودكدام يك از راههاي كنترل مخدوش كنندگي در مرحله طراحي و اجراي مطالعه  -17
  )Individual matching(همسان سازي فردي  - الف            
  )Group matching(همسان سازي گروهي  -ب            

  )Stratification(طبقه بندي  - ج             
  )Restriction(حدود سازي م -د             

  وجود كدام يك از موارد زير براي استنتاج عليتي از ارزش و اهميت كمتري برخوردار است؟ -18
  همبستگي قدرت - الف            
  توجيه پذيري بيولوژيك -ب            
  پاسخ - رابطه دوز -ج            
  اختصاصي بودن همبستگي -د             
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حساسيت و ويژگي آزمون تشخيصي . درصد است 90و  80حساسيت و ويژگي يك آزمون تشخيصي براي تشخيص يك بيماري به ترتيب  -19
 تست با هم بطور همزمان براي تشخيصحساسيت و ويژگي نهايي دو آزمون در صورتي كه اين دو . درصد است 80و  90ديگر نيز به ترتيب 

  بيماري استفاده شوند، چقدر است؟ 
  %72ويژگي % 98حساسيت  - الف            

  %72حساسيت % 98ويژگي  -ب            
  %72حساسيت و ويژگي هردو  -ج            
  % 98حساسيت و ويژگي هردو  -د             

 - در مطالعات مورد) Incident Case(به جاي موارد جديد ) Prevalent case(كدام يك از خطاهاي زير به دليل استفاده از موارد موجود  -20
 ؟شاهدي بيشتر محتمل است

  سوگرايي انتخاب ناشي از ورود بيماران با بقاي بيشتر در مطالعه -الف             
  سوگرايي اطالعات ناشي از اشكال در تعيين پيامد - ب              
  سوگرايي انتخاب ناشي از انتخاب نادرست گروه شاهد - ج              
 سوگرايي اطالعات ناشي از اندازه گيري نادرست مواجهه - د 

 ؟جزه بمه موارد زير از عوامل موثر در شكل گيري طب پيشگيري به فرم امروزي در كشورهاي صنعتي مي باشد ، ه -21

  افزايش بكارگيري مفاهيم تجارت در سيستم ارائه خدمات سالمت - الف
  سالمت عمومي تغيير درمفاهيم گروه و جمعيت بعنوان پايه هاي -ب
  هدف گذاري براي بهبود وضعيت سالمت جوامع -ج
  ناتواني در اندازه گيري و تبيين و ضعيت سالمت شخصي افراد -د

، بصورت تصادفي براي تعدادي از افراد پرسشنامه رضايتمندي از طريق  Aبراي بررسي رضايت مندي از ارائه خدمات بيمه اي ساكنين شهر  -22
 است؟ كمتر) bias(اين مطالعه احتمال بروز كدام تورش ارسال شد ، در ايميل 

            Selection Bias - الف
  Sampling Bias -ب
                           Design Bias -ج
  Recall Bias -د

 .شد، مي با "متوسط تعداد فرزنداني است كه يك زن در طول سنين باروري خود احتماال بدنيا خواهد آورد"بيانگر باروري شاخص اين  -23

              CBR  - الف
  GFR -ب
                           ASFR -ج
 TFR -د
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 ؟كداميك از عوامل زير، بيشترين نقش را در افزايش طول عمر و سالمت انسانها در قرن اخير بعهده داشته است -24

  اجتماعيسياست هاي  - الف
  سالمت عمومي -ب
  گسترش طب و شناخت بيماريها -ج
  بهبود وضعيت اقتصادي -د

 :قويترين عوامل خطر ايجاد ضايعات انسدادي آترواسكلروتيك در انسان عبارت است از -25

  كلسترل باال در رژيم غذايي - الف
  مصرف سيگار -ب
  عدم فعاليت بدني -ج
  قند خون كنترل نشده -د

 :جزه ب همه عبارات زير در خصوص مكانيسم هاي موثر در ايجاد بيماري هاي قلبي ناشي از مصرف سيگار صحيح است ، -26

  يكمافزايش پاسخ هاي التهابي سيست - الف
  افزايش آستانه فيبرپالسيون بطني -ب
  CRPافزايش  -ج
  سطح فيبرينوژن خون افزايش -د

 :امروزه شايعترين فرم سرطان ريه مرتبط با مصرف سيگار عبارت است از -27

  Squamous cell carcinoma - الف
   Small Cell carcinoma -ب
   Adeno carcinoma -ج
  Large cell carcinoma -د

 دارد؟ قويتريمرگ و مير ناشي از سرطان ريه با كداميك از عوامل زير رابطه  -28

  تعداد نخ سيگار مصرفي در روز - الف
  سالهاي مصرف سيگار -ب
  نوع سيگار مصرفي -ج
  عمق استنشاق دود سيگار -د

 : جزه بصحيح است ،  سرطانو ايجاد  همه عبارات زير در خصوص ارتباط مصرف سيگار -29

  .سرطان حالب و لگنچه كليه نسبت به سرطان مثانه ، ارتباط بيشتري با مصرف سيگار نشان داده اند - الف
  .ژيك در ابتال به سرطان هاي حفره دهان دارندرنسي مصرف همزمان الكل و سيگار اثر -ب
  .افزايش مي دهد مصرف سيگار پس از سن يائسگي شانس سرطان آندومتر رحم را در زنان -ج
 .افزايش مي دهد HPVمصرف سيگار شانس سرطان دهانه رحم را در زنان مبتال به  -د
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 : جزه بهمه عبارات زير در خصوص مصرف الكل و عوارض آن صحيح است ،  -30

  .يكي از عوارض غير مستقيم مصرف الكل در مردان مي باشد Sleep Apnea - الف
  .بعنوان شايعترين مشكل طبي وابسته به مصرف الكل در آقايان در طول زندگي محسوب مي شود Cirrhosis -ب
  .ز سرطان پستان را افزايش مي دهدورمصرف الكل در زنان ميانسال خطر ب -ج
  .د غير الكلي استدر افراد الكلي باالتر از افرا HIV/AIDSخطر ابتال به  -د

 برخوردار است؟حساسيت باالتري از الكل بصورت روزانه در افراد ميانسال ، كدام روش  جهت غربالگري اختالالت ناشي از مصرف -31

  )MAST )Michigan- Alcoholism Screening Testسوالي  25پرسشنامه  - الف
  )GGT  )Gamma glotamyl transferaseسطح آنزيم  -ب
  )AST )Aspartate Amino Transferase -ج
  Lipid profiles -د

 :جزه بهاست ،  Canabinoidsاز عوارض مصرف مخدرهاي خانواده همه موارد زير  -32

  كاهش ضربان قلب - الف
  يقاختالالت خل -ب
  اختالالت شناختي -ج
  اختالل در تشخيص زمان -د

 :جزه باز خصوصيات مصرف داروهاي مخدر مي باشد ، همه موارد زير  -33

  .مي كند )Euphoria( مصرف مشتقات كوكائين ايجاد سرخوشي - الف
  .باعث افزايش فعاليت سيستم اعصاب مركزي مي شوداپيوئيد مصرف مشتقات  -ب
  .دنژيك اثر خود را اعمال مي كنراز طريق تحريك گيرنده هاي سروتونين LSDمانند هالوسينوژن داروهاي  -ج
  .شل كنندگي عضالت مي شودباعث  باربيتورات هامصرف  -د

 :عبارت است از) UTI(ت هاي دستگاه ادراري عبارت صحيح در خصوص عفون -34

  .هستند UTIبيشتر از ساير گروههاي خوني مستعد ابتال به  ABو  Aزنان با گروه هاي خوني  - الف
 .ريت مي باشدتوصيه شده جهت پيشگيري از پيلونف غربالگري براي باكتريوري بدون عالمت يك اقدام -ب

  .يك علت شايع براي نارسايي كليه محسوب مي گردد هدرمان نشد UTI -ج
  .يك عامل شايع عفونت ادراري عارضه دار در زنان محسوب مي گردد  E.Coli -د

 :جزه بموارد زير از عوامل خطر بروز سنگ هاي دستگاه ادراري محسوب مي گردد ،  همه -35

  چاقي - الف
  جنس مونث -ب
  ميپروتئين و كم كلسپررژيم غذايي  -ج
 ابتالبه پرفشاري خون -د
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 :بيماري ديابت عبارت است ازعوامل خطر عبارت صحيح در خصوص  -36

  .محسوب مي گردد IIعفونت هاي ويروسي يك عامل خطر براي بروز ديابت نوع  - الف
  .محسوب مي گردد Iافزايش وزن و چاقي يك عامل خطر مهم در بروز ديابت نوع  -ب
  .دارد Iهش بروز ديابت نوع كارژيم غذايي كم چربي نقش اساسي در  -ج
  .را افزايش مي دهد Iشروع زود هنگام تغذيه با شير گاو شانس بروز ديابت نوع  -د

 ؟نشناختي صحيح مي باشداكدام عبارت در خصوص نقش ازدواج در بروز اختالالت رو -37

  .افسردگي در مردان ازدواج كرده شايعتر از مردان مجرد است - الف
  .ازدواج نقش پيشگيرانه موثرتري در جلوگيري از بروز اختالالت روانشناختي ايفا مي كنددان، در زنان نسبت به مر -ب
  .استرس هاي رواني در زنان ازدواج كرده بيشتر از زنان مجرد ديده مي شود -ج
  .از سن و جنس بيمار است نقش ازدواج در پيشگيري از بروز اختالل اسكيزوفرني مستقل -د

 كمتري دارد؟ابتال به كداميك از بيماري هاي عفوني زير در بروز عقب ماندگي ذهني با منشا قبل از تولد نقش  -38

  سرخجه - الف
  سيفيليس -ب
  سرخك  -ج
  HIV/AIDS -د

  ".يك تست تا چه ميزان توانسته است موارد بيماري را تشخيص دهد ": زير بيان كننده اين عبارت مي ياشدكداميك از گزينه هاي  -39

  حساسيت - الف
  ويژگي -ب
  ارزش اخباري مثبت -ج
  ارزش اخباري منفي -د

 :جزه بهمه عبارات زير از شرايط اجراي يك تست غربالگري محسوب مي شوند  -40

  .بيماري به اندازه كافي شايع باشد - الف
  .ا درمان موثر براي بيماري وجود داشته باشديامكان يك مداخله پيشگيرانه  -ب
  .غربالگري مقبوليت اجتماعي داشته باشدتست  -ج
  .بيماري داراي سطح مرگ و مير و ناتواني پاييني باشد -د

 كدام است ؟ "Health literacy"درخصوص عوامل موثر در كسب مهارت هاي الزم جهت تحقق سواد بهداشتي  نادرستعبارت  -41

  .زم جهت تحقق سواد بهداشتي مي باشدسطح تحصيالت قويترين عامل پيشگويي كننده در كسب مهارت هاي ال - الف
  .از مهارت باالتري جهت تحقق سواد بهداشتي نسبت به افراد جوان برخوردارند ،علت تجربه بيشتره سال ب 60افراد باالي  -ب
  .محدوديت هاي مالي ، يك مانع موثر در جهت كسب مهارتهاي سواد بهداشتي مي باشند -ج
 .ت بومي يك منطقه از سواد بهداشتي محدودتري برخوردارنداقليت هاي نژادي نسبت به جمعي -د
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 : جزه بهمه موارد زير از استرتژي هاي اصلي جهت توسعه سياست هاي مرتبط با سالمت عمومي است ،  -42

  توانمند سازي افراد نسبت به بخشهاي سالمت آموزش، اطالع رساني و - الف
  حل مشكالت سالمت جامعهتقويت روحيه همكاري هاي اجتماعي جهت شناخت و  -ب
  طراحي و برنامه ريزي جهت حمايت از تالشهاي شخصي و عمومي جامعه جهت حفظ و ارتقا سالمت -ج
  مونيتورينگ وضعيت سالمت جامعه با هدف شناسايي مشكالت سالمت -د

 :جزه بافزايش وزن و چاقي بعنوان يك عامل خطر براي بروز سرطان هاي زير محسوب مي گردد،  -43

  رطان رحمس - الف
  سرطان كولوركتال -ب
  سرطان پستان -ج
  سرطان مثانه -د

  ؟مصرف كداميك از تركيبات زير با افزايش خطر سرطان اندومتر همراه است -44

  DMPA - الف
  mini – Pill -ب
  Tamoxifen -ج
  Levonorgestrel -د

 دارد؟ بيشتريزير ارتباط  يمصرف الكل با كداميك از سرطانها -45

  پستان - الف
  ريه -ب
  مثانه -ج
  كليه -د

 دارد؟ كمتريمصرف دخانيات با كداميك از سرطانهاي زير ارتباط  -46

  معده - الف
  كبد -ب
  مثانه -ج
  پستان -د

 شايعتر از جنس مذكر است ؟جنس مونث ارگانهاي زير ، در  كداميك از منشا گرفته از يسرطانها -47

  تيروئيد - الف
  مثانه -ب
  لوسمي  -ج
 كليه -د
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 ؟تشخيص شما درباره نامبرده چيست .به شرح زير است Aون آقاي نتايج آزمايشات قند خ -48

FBS )نوبت اول(  = 116 mg/dl 

FBS )نوبت دوم(  = 123 mg/dl 

گرم گلوكز 75قند خون دو ساعته با   = 132 mg/dl 

  طبيعي - الف
  ديابت -ب
  IGT -ج
  IFG -د

 تشخيص شما درباره نامبرده چيست ؟ .به شرح زير است  Bانم نتايج آزمايشات قند خون خ -49

FBS )نوبت اول(  = 128 mg/dl 

FBS )نوبت دوم(  = 129 mg/dl 

گرم گلوكز 75قند خون دو ساعته با   = 242 mg/dl 

  طبيعي - الف
  ديابت -ب
  IGT -ج
  IFG -د

كدام گروه طبقه بندي مي  در "عدم آگاهي از خطرات ناشي از صدمات ترافيكي"ر اساس الگوي ماتريكس هاودن براي صدمات ترافيكي ب -50
 شود؟

  عامل انساني - الف
  ) Vector(عامل ناقل  -ب
  عامل محيطي -ج
  عامل فيزيكي -د

 ؟استنادرست زير گزينه هاي  يك ازپيشگيري از صدمات ، كداماستراتژي براساس  -51

  غير فعال  مداخله/ طراحي مناسب وسايل نقليه بمنظور كاهش صدمات در حين تصادفات - الف
  فعال  همداخل /استفاده از كاله ايمني در حين موتورسيكلت سواري -ب
  فعال  لهمداخ /ب كيسه هوا در اتومبيلصن -ج
  فعال  مداخله/ بستن كمربند ايمني در حين رانندگي -د

 ؟براساس مدل علتي براي سوانح و حوادث ، بستن كمربند ايمني در حين رانندگي چه سطحي از پيشگيري محسوب مي شود -52

  Primordialسطح نخستين  - الف
 Primaryسطح اول  -ب

  Secondaryسطح دوم  -ج
  Tertiaryسطح سوم  -د
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 :جزه بهمه عبارات زير در خصوص شكستگي هاي دوران كهنسالي صحيح است ،  -53

  .شكستگي هاي شايع اين دوران محسوب مي شود ءشكستگي ستون مهره ها ، جز - الف
  .ز شكستگي ها در مردان باالتر از زنان مي باشددر گروه سني مشابه ، ميزان برو -ب
  .يگزين با استروژن ميزان بروز شكستگي ها را در زنان كاهش مي دهدااستفاده از درمان جپس از يائسگي،  -ج
  .دمي باششكستگي استخوان ران داراي بيشترين ميزان مرگ و مير و ناتواني در ميان شكستگي هاي معمول دوران كهنسالي،  -د

 : جزه بهمه عبارات زير در خصوص نقش عوامل خطر در بروز اختالالت رواني صحيح است  -54

  .بطوركلي اختالل اسكيزوفرني در جنس مذكر شايعتر است - الف
  .اختالالت روانشناختي قبل از بلوغ در پسران شايعتر از دختران است -ب
  .از پسران است اختالالت روانشناختي در دوران نوجواني در دختران شايعتر - -ج
  .ميزان اختالالت خلقي و اضطراب با افزايش سن كاهش مي يابد -د

 وزن مناسب نداشته است ، چه توصيه تغذيه اي مي كنيد؟ اضافه ماهه كه در پيگيري ها 6تا  4شيرخوار يك به مادر  -55

  .هرچقدر ميل دارد شير بخورد و هيچ غذا يا مايعات ديگري به او ندهدكودك  - الف
  .تغذيه با شير مادر غذاي كمكي به او بدهدقبل از بار در روز  5تا  3داد دفعات شير دهي را افزايش دهد و تع -ب
  .اگر شير مادر خوار نيستدر روز بار  5بار در روز اگر شير مادر خوار است و  3دادن غذاي كافي  -ج
  .غذاي كمكي به او بدهد ،غذيه با شير مادربار در روز بعد از ت 2تا  1تعداد دفعات شير دهي را افزايش دهد و  -د

 ؟ زمان پيگيري جهت مشكالت تغذيه اي كودكان چه مدت است -56

  ماه  2روز دركودكان باالي  5بعد از  - الف
  ماه 2روز دركودكان باالي  10بعد از  -ب
  ماه 6هفته دركودكان زير  2بعد از  -ج
  ماه 6بعد از يك ماه دركودكان زير  -د

ي كودك قبال رسم نشده است ولي اكنون قد كودك در باالي قددر هنگام ارزيابي كودك از نظر وضعيت قد ، درصورتيكه منحني رشد  -57
 قرار دارد ، در كدام طبقه بندي قرار مي گيرد؟) انحراف معيار - 3(منحني قرمز 

  رشد قدي نامطلوب - الف
  رشد قدي نا معلوم -ب
  رشد قدي مطلوب -ج
  .بررسي مجدد قد يك ماه بعد داردنياز به  -د

 به جز ؟همه موارد زير از خصوصيات اشعه هاي يونيزان است  -58

  .اشعه گاما جزء امواج الكترومغناطيسي با طول موج كوتاه و انرژي باال است  - الف
  .اشعه آلفا جزء تابش هاي ذره اي محسوب مي شود  -ب
  .جزء امواج الكترومغناطيسي با طول موج بلند و انرژي باال است  Xاشعه  -ج
  .د نجزء تابش هاي ذره اي محسوب مي شوو نوترون  نتووپر -د
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  :به جزپاسخ بين تابش اشعه يونيزان و همه انواع سرطان هاي زير نشان داده شده است  -ه دوزرابط -59

            سرطان رحم - الف
  يموسانواع ل -ب
            سرطان پستان -ج
  تيروئيد دهسرطان هاي غ -د

 بيشترين ميزان انرژي در اشعه هاي غير يونيزان مربوط به كدام است ؟ -60

            نور آبي - الف
  ويميكروو -ب
            مادون قرمز -ج
  ماوراء بنفش -د

 :به جزاست همه گزينه هاي زير در مورد ارتباط احتمالي استفاده از موبايل و امواج ميكروويو با مشكالت سالمتي صحيح  -61

  سال 10حداقل  با استفاده هادفدر همان سمت سر با است گليوماافزايش  - الف
  افزايش آكوستيك نوروما در همان سمت سر -ب
  DNA شكستافزايش  -ج
  )Blood Brain Barrier(مغزي  -يد خونافزايش نفوذپذيري س -د

 :به جزهمة موارد زير از عوامل خطر شغلي براي ايجاد كمردرد هستند  -62

  استرس روان شناختي مرتبط با كار - الف
  ورزش نكردن در ايام غير كاري -ب
  ، سقوطليز خوردن/ تمام بدن  ارتعاش -ج
  جابجا كردن اجسام سنگين /...)خم شدن، نشستن طوالني مدت و (وضعيت هاي بدني نامناسب  -د

 شده مرتبط هستند؟مثال و حيطه ذكر  كداميك از گزينه هاي زيردر  ارگونوميك،در رابطه با  -63

   آنتروپومتري/ كارگرمتناسب بودن طراحي لباس ، ابزارها و ايسگاههاي كاري با  - الف
  ارگونوميك شناختي/ رگرضربه ناشي از يك ابزار يا سر يك كااثر كوفتگي مغزي در -ب
  مكانيكبيو/ يي انسان و كاهش احتمال خطا فزار براي افزايش كاراا طراحي نرم -ج
  فيزيولوژي كار/ ارتعاش دارايسفيد ناشي از استفاده از ابزارهاي  انگشتسندرم  -د

 در كدام صنعت رخ مي دهد ؟ نوجواناندر ميان صنايع مختلف، بيشترين مرگ و ميرهاي شغلي در ميان  -64

            ساختمان - الف
  معدن -ب
            كشاورزي -ج
 حمل و نقل -د
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65- OSHA  چيست ؟معادل 

  سالمتو مديريت استانداردهاي ايمني شغلي  - الف
  قانون سالمت و ايمني شغلي -ب
  سالمت معدن كاران مديريتشغلي و  استاندارد ايمني -ج
  )آمريكا(موسسه ملي سالمت و ايمني شغلي  -د

 استفاده مي شود؟ زيري كداميك از روشهامجموع در مورد شير از ) Food Preservation(در ميان روشهاي نگهداري مواد غذايي  -66

  بسته بندي/ محيطهوازي كردن بي  /گرما - الف
  تابش/ يخچال/ نگهدارنده شيميائي -ب
  بسته بندي/ هوازي كردن محيطبي / خشك كردن -ج
  بسته بندي/ يخچال/ گرما -د

  بوتولينوم وجود دارد؟هداري مواد غذايي ، خطر رشد و تكثير كلستريديوم گدر كداميك از روشهاي ن -67

  Dehydration - الف
  Irradiation -ب
  Low Temperature -ج
  Modified atmosphere condition -د

 است؟كدام صحيح  گزينه،  )CHD(عروق كرونر ژي بيماري هاي   در مورد اپيدميولو -68

  .ه است افراد مسن ديده شددر و  سفيد ،  نژادمذكر جنستنها در   CHDكاهش مرگ و مير در آمريكا،  - الف
  .وجود دارد CHD و مرگ و ميرهمبستگي قوي بين توزيع عوامل خطر قلبي و ميزانهاي ابتال  -ب
  .ندرا نشان داده ا CHDمستقيم كاهش عوامل خطر قلبي عروقي بر ميزان هاي بعدي غير هاي تصادفي اثر  يكار آزماي -ج
  .قصد مي شودشبيه كشور م به كنديدر مهاجرين  CHDبروز توزيع عوامل خطر و ميزان  -د

 ؟صحيح نيستكدام گزينه  CHD با ميزان مرگ ناشي از و الكل قند هاي تصفيه شده ،انيحيوينهاي ئروتپدر مورد رابطه مصرف  -69

  .وجود دارد CHDاني با مرگ و مير ويرابطه قوي بين مصرف پروتئينهاي ح در سطح جمعيتي - الف
  .در نظر گرفت CHDاز ديد گاه سالمت عمومي ، نمي توان هيچ مقداري از الكل را به عنوان يك اقدام پيشگيرانه براي  -ب
  .وجود دارد CHDمصرف قندهاي تصفيه شده در سطح جمعيت و مرگ و مير ميزان ي بين فيك رابطه من -ج
  .وتئينرپباشد نه محتواي حتواي اسيد چرب م ،انيويحاصلي در پروتئينهاي گذار به نظر مي رسد عامل اثر -د

 :به جزصحيح است  CHD ناشي از همه موارد زير در مورد رابطه فعاليت بدني با مرگ و مير  -70

  .كشنده را افزايش دهدغيراست بروز انفاركتوس  ممكن، ) هفته 8طي (ورزش انجام زودرس بازتواني قلبي همراه با  ،پس از انفاركتوس قلبي - الف
  .بهترين نوع فعاليت بدني براي افراد ميانسال و داراي زندگي نشسته ، راه رفتن سريع و ساير فعاليت هاي با شدت متوسط مي باشد -ب
  .قطر عروق كرونر در افراد خيلي فعال بزرگتر است پسي،ودر ات -ج
 .ا كاهش مي دهدبازتواني قلبي همراه با ورزش خطر انفاركتوس غير كشنده ر ،پس از انفاركتوس قلبي -د
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 از اقدامات اثبات شده پيشگيري اوليه در مورد بيماريهاي مادرزادي قلبي هستند؟ كداميك از موارد زير -71

  برنامه واكسيناسيون سرخجه - الف
  ماهه اول بارداري 3رفتن در ارتفاع باال طي قرار گاجتناب از  -ب
  اجتناب از مواجهه با بيماريهاي ويروسي طي حاملگي -ج
  ماهه اول بارداري 3طي  و حشره كشها اجتناب از مواجهه با سيگار، الكل -د
  همه موارد -ه

 كدام است ؟ RDSموثرترين روش كاهش ابتال و مرگ و مير ناشي از  -72

  در جنين L/S ratioاندازه گيري  - الف
  تجويز كورتيكواستروئيد قبل از تولد -ب
  ر زايماند سورفاكتانتتجويز پروفيالكتيك مشتقات طبيعي  -ج
  زودرس هايپيشگيري از تولد -د

 : به جزهمه موارد زير صحيح است  ،مورد بيماري آسم در بزرگساالندر  -73

  .در كودكان ، شيوع آسم در جنس مذكر بيشتر است - الف
  .افزايش وزن و افزايش خطر آسم ارتباط مستقيم وجود دارد ، بيندر كودكان و بزرگساالن -ب
  .موثر استدر كنترل بيماري غبار خانه ) يرهح(مايت ناشي از  به آسم ، كنترل مواجهه با آلرژيهايدر بزرگساالن مبتال  -ج
  .در بزرگساالن شيوع آسم در جنس مونث بيشتر است -د

 :به جزهمه موارد زير در مورد كمردرد صحيح است  -74

  .كمردرد طي چند هفته بهبود مي يابند اپيزودهاياغلب  - الف
  .در اغلب موارد كمردرد سودمند است  CT Scanو  MRIانجام  -ب
  .سنگين و بلند كردن بارهاي سنگين شايعتر است با مشاغل يدي در افراد -ج
  .عامل خطر كمردرد استيك ند لقد ببر خالف وزن باال،  -د

 ؟ صحيح نيستكدام گزينه  وزدر مورد عوامل خطر استئوپر -75

  .، نوجواني و اوائل بزرگسالي تعيين كننده هستندميزان توده استخواني كودكي  برعوامل ارثي  - الف
  .تأثير فعاليت بدني و وزن بر توده استخواني در كودكي ، نوجواني و اوائل بزرگسالي كمتر از عوامل ارثي است -ب
  .نقش عوامل ژنتيك بر ميزان از دست دادن توده استخواني با باال رفتن سن يا در زمان يائسگي مشخص شده است -ج

  .تزريقي باعث كاهش توده استخواني مي شودپروژستروني رف روشهاي پيشگيري صم -د
 :به جزصحيح است   CPهمه موارد زير در مورد  -76

  .وجود دارد CPشديد حول تولد در اكثر موارد  آسفيكسي - الف
  .هاي مختلف خود را نشان مي دهددت به فرم ها و در ش -ب
  .با رشد كودك ممكن است از بين برود -ج
  .نارسي و وزن كم موقع تولد مي باشد آن مهمترين عامل خطر -د
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 ؟ صحيح نيستكدام گزينه  MSدر مورد عوامل خطر  -77

  .است MSعامل تعيين كننده مهم براي خطر  ،سن مهاجرت - الف
  .شناسايي نشده است MSتا كنون هيچ عامل عفوني منفردي براي  -ب
  .گزارش شده است MSتجمع فاميلي  -ج
  .افزايش مي يابد MSشيوع  ،عرض جغرافيايي با كاهش -د

 :به جزهمه موارد زير صحيح است   )Stroke(در مورد عوامل خطر سكته مغزي  -78

  .عامل خطر سكته مغزي است ،مصرف سيگار مستقل از پرفشاري خون و سن - الف
  .شودي مشابه افراد غير سيگاري مي خطر سكته مغز سال پس از قطع سيگار دو ،سيگاري در فرد -ب
  .و افزايش خطر سكته مغزي است  آترواسكلروزشاخص مهمي براي پيشرفت  ،تنگي عروق كاروتيد -ج
  .خطر سكته مغزي را كاهش مي دهد HDLتنها در زنان، باال بودن سطح  -د

 كدامست ؟ نسشايعترين علت دما -79

  بيماري عروق مغز - الف
  سوننبيماري پاركي -ب
  آلزايمر -ج
  ايدز -د

 :به جززير صحيح است  يهمه گزينه ها كاتاراكت،در مورد عوامل خطر  -80

  .است كاتاراكتسن باال عامل خطر  - الف
  .اثبات شده است  كاتاراكتاز  نقش برخي عوامل رژيم غذايي در محافظت -ب
  .رخ مي دهد تر اغلب در سنين پايين ،در كشورهاي درحال توسعه -ج
  .در سنين پايين تر هستند كاتاراكت و فشارخون باال از عوامل خطر ايجادديابت  ،UV-B Lightمواجهه با  -د

 :به جزهستند  STIسرطانهاي پيامد  ازهمه موارد زير  -81

  سرطان سرويكس - فال
  مقعدسرطان  -ب
  كولون سرطان—ج
  سرطان كبد -د

 :به جزهمه موارد زير صحيح است  STIدر مورد عوامل خطر -82

  .با شركاي جنسي متعدد كمتر است افرادال مصرف كاندوم در حتما - الف
  .را تسهيل كرده و افزايش مي دهد  HIV، انتقال   UIcerative STI -ب
  .را تسهيل كرده و افزايش مي دهد HIV، انتقال STInonulcerative  -ج
 .است STIبراي كاهش خطر  مهمي ياجتناب از تماس جنسي، مداخله رفتار -د
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 :به جزدر زنان صحيح است  Genital HPVهمه موارد زير در مورد  -83

   .از عوامل خطر است Oro- genitalتماس جنسي  - الف
   .از عوامل خطر است  digital- genitalتماس جنسي  -ب
  .سال از عوامل خطر است 25سن زير  -ج
   .در زنان عالمت دار و ماندگار هستند HPVاغلب عفونت هاي  -د

 :به جزتقله از طريق بند پايان هستند كه به مناطق جديد منتشر شده اند نعفونتهاي ويروسي مهمه موارد زير مثالهايي از  -84

  Rift Valley fever - الف
  SARS -ب
  West Nile Virus -ج
  Dengue Hemorrhagic fever   -د

 ؟پيشگيري از ابتال به ماالريا صحيح است موارد زير در مورد كداميك از -85

  .خطر ابتال به ماالريا را كاهش داده اما حذف نمي كند ،اقدامات حفاظت فردي - الف
  .دنمي كن جلوگيرينيز عفونت  ، ازعالئم باليني عالوه بر جلوگيري از غلب داروهاي آنتي ماالريا ا -ب
  .ستاضمانت كننده محافظت عليه ماالريا  پروفيالكسي دارويمصرف   -ج
  .ماه پس از اتمام مسافرت ادامه يابد 4شروع و تا هفته قبل از عزيمت  1-2بايد پروفيالكسي كمو -د

در سري ترين انواع بيماريهاي عفوني است، حداقل سطح ايمني گروهي براي جلوگيري از گسترش بيماري مبا توجه اينكه سرخك يكي از  -86
 صد است ؟يك جمعيت چند در

  94 - الف
  90 -ب
  85 -ج
  80 -د

 گلوبولين پس از مواجهه با ويروس اوريون صحيح است ؟ايمونون و داميك از موارد زير در مورد تجويز واكسك -87

  .تجويز ايمونوگلوبولين اختصاصي اوريون در پيشگيري پس از تماس موثر است - الف
  .تجويز ايمونوگلوبولين در پيشگيري پس از تماس موثر است -ب
  .كندي نمتجويز واكسن پس از مواجهه با ويروس و ايجاد عفونت، در فرد حفاظتي ايجاد  -ج
  .شدت بيماري را افزايش مي دهد ،تجويز واكسن پس از مواجهه - -د

 :به جزهمه موارد زير صحيح است  ،سيسودرمورد بردتالپروت -88

  .به شخص ديگر منتقل مي شود ياز شخص درشت،طرات تنفسي قتوسط  - الف
  .است% 90ثانويه آن  حملهمسري بوده و ميزان بيماري شديدا  -ب
  .مي باشد)  catarrhal (زكامي زمان عفونت زايي در اوائل بيماري در مرحلهبيشترين  -ج
  .انسان تنها مخزن بيماري است اما باكتري مي تواند خارج از بدن ميزبان زنده بماند چهاگر -د
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كه عميق نبوده اما  روي ساق پاي او زخمي ايجاد شده. ساله اي در حين مسابقات دوچرخه سواري زمين خورده است 20آقاي دوچرخه سوار -89
دوز ياد هم  )سالگي 14( گانه دوران كودكي را به طوركامل دريافت كرده است و در دوران دبيرستان 3واكسنهاي . آلوده به خاك شده است

 تجويز كداميك از موارد زير براي پيشگيري از كزاز در وي الزم است؟. آور دوگانه را دريافت كرده است

   TIG - الف
  TD -ب
  TD + TIG -ج
 .تجويز هيچكدام الزم نيست -د

 كدام گزينه صحيح است ؟ تنفسي،در مورد درمان ديفتري  -90

  .تيك مي تواند جايگزين آنتي توكسين شودتجويز آنتي بيو - الف
  .درمان اصلي تجويز آنتي توكسين است -ب
  .مثبت آزمايشگاه از نطر عامل ديفتري دارد نتيجهتجويز آنتي توكسين نياز به  -ج
  .د سم بيشتر و پيشگيري از انتقال بيماري به ديگران نمي باشديدرمان مناسبي براي جلوگيري از تول ،سينيپني سيلين يا ارتيروما -د

 كدام گزينه صحيح است ؟ ،النزاودر ويروس آنفشيفت آنتي ژنيك مورد در  -91

  .انسان رخ مي دهددر  موتاسيونالنزاي پرندگان از پرنده به انسان و وبا انتقال ويروس آنف - الف
  .از سالي به سال ديگر است النزاوعامل تغيير سطح ايمني جمعيت هاي انساني به ويروس آنف -ب
  .رخ مي دهد Bو  Aويروس نوع  RNAنقطه اي در  موتاسيونطي آن  -ج
   الف و ب -د
  ب و ج  -ه

 ؟صحيح نيستكدام گزينه  Hibدرمورد واكسيناسيون  -92

  .به همه كشورها توصيه كرده است2006را از سال  Hibسازمان بهداشت جهاني، انجام واكسيناسيون  - الف
  .در مناطق با پوشش كم واكسيناسيون ديده مي شود Hibدر آمريكا هنوز موارد بيماري مهاجم  -ب
  .از آن براي كشورهاي درحال توسعه مي باشدپلي ساكاريدي، يك مانع مهم در استفاده  -هزينه باالي توليد واكسن هاي پروتئيني -ج
  .ليپيد است -نوعي واكسن كانژوگه پروتئين -د

 طبق توصيه انجمن كودكان آمريكا ، واكسن آبله مرغان در چه سني تزريق مي شود؟ -93

  سالگي 2-3/ ماهگي 12-18 - الف
  سالگي 4 -6/ ماهگي  6- 9 -ب
  سالگي 4 - 6/ ماهگي 12 -18 -ج
  سالگي 8 – 10/ ماهگي  6 -9 -د

 :به جز همه موارد زير در مورد ويروس پوليو صحيح است  -94

  .احتمال پيامد فلجي در دختران بيشتر از پسران است - الف
  .ويروس از طريق مدفوع و ترشحات حلق انسان وارد محيط مي شود -ب
  .انسان و برخي نخستي ها تنها مخزن ويروس پوليو هستند -ج
  .ي ويروس پوليو در فاضالب، آب و ساير نمونه هاي محيطي در مراقبت بيماري در راستاي ريشه كني كمك كننده استشناساي -د
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 38در معاينه درجه حرارت . ساله اي با شرح حال مشكل تنفسي از روز قبل به مركز بهداشتي درماني روستايي مراجعه كرده است 3كودك  -95
همچنين . قفسه سينه، خرخر و خس خس ندارد ناما تو كشيده شد دارد اما بار در دقيقه 50نفستعداد ت و درجه سانتي گراد آگزيالري

 اقدام مناسب براي وي چيست ؟. سابقه آسم ندارد

  بالفاصله ارجاع به بيمارستان - الف
  تجويز اولين دوز آنتي بيوتيك مناسب و ارجاع به بيمارستان -ب
  روز 5ه مدت درمان با آنتي بيوتيك خوراكي مناسب ب -ج
  روز بعد 2گيري  پي درمانهاي بي ضرر خانگي براي سرفه و تب و -د

كه عالمتي كودك هر گونه . به مركز بهداشتي درماني مراجعه كرده است ،دقيقه قبل 10ساله اي با شرح حال عقرب گزيدگي حدود  8كودك  -96
 انجام نمي دهيد؟كدام يك از اقدامات زير را  شد،داشته با

  محل گزش و مكش زهر در محل گزش تورنيكه بااليبستن  - الف
  برش دادن محل گزيدگي  -ب
  تجويز سرم ضد عقرب -ج
  گزينه الف و ب  -د
  همه موارد -ه

 :جزه بانجام مي شود  SARSهمه موارد زير در پيشگيري از  -97

  قرنطينه موارد تماس نزديك بيماران - الف
  ايزوالسيون بيماران -ب
  درمان داروئي بيماران -ج
  رعايت بهداشت فردي، پوشيدن دستكش و گان، استفاده از ماسك توسط كاركنان بهداشتي -د

 :جزه بصحيح است  SARSهمه موارد زير در مورد  -98

  .است 21اولين اپيدمي جهاني در قرن  - الف
  .رنطينه نقشي نداردآن قدر برنامه پيشگيري از  -ب
  .كاركنان بهداشتي مراقبت كننده از بيماران بوده اند ،تقريباً نيمي از قربانيان -ج
  .روز است 10تا  2دوره كمون بيماري بين  -د

 بود؟ 1997اپيدمي آنفوالنزاي هنگ كنگ در سال  كدام گزينه از خصوصيات -99

  .بود Influenza A H5N1نوع ويروس  - الف
  .انهدام مرغ ها تأثيري در روند اپيدمي نداشت -ب
  .سرمي ترانس آمينازها و لنفوپني از مشخصات بارز بيماري بودغلظت باالي  -ج
 .موارد بيماري منجر به مرگ شد ⅓ -د

 :گروه پرخطري كه در آن ها واكسيناسيون آنفوالنزا توصيه مي شود عبارتند از - 100

  نان باردار                                                                    ز - الف
  ماهه 23تا  6 كودكان -ب
  ساله و باالتر                                                   65گروه سني  -ج
  همه موارد فوق -د
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101 - EBV تباط است؟ربا كداميك از سرطان ها در ا 

  هوچكين                   - الف
  كارسينو ماي نازوفارنكس                        -ب
  كانسر دهانه رحم                      -ج
  لوسمي -د

 :جزه بهمه موارد زير صحيح است  HAVبراي پيشگيري از عفونت Ig در تجويز  - 102

  .مواجهه مي شوند توصيه مي شود HAVبراي پيشگيري از مواجهه در افراد غير واكسينه كه با  - الف
  .تزريق كرد را Ig مي توان  HAVمواجهه با از حداكثر تا دو هفته بعد  -ب
  .توصيه نمي شود Ig در كودكان زير يكسال در هيچ شرايطي  -ج
  .تزريق كرد Ig ه نيستند ينمبتال شود بايد به ساير عرضه كنندگان غذا كه واكس HAVاگر يكي از عرضه كنندگان غذا به  -د

 :جزه بصحيح است همه موارد زير  HAVدر عفونت  - 103

  .عالمت و عفونت مزمن ايجاد مي كندعفونت بدون ، بيماري حاد - الف
  .در كودكان يرقان شايع نيست -ب
  .فاكتورهاي ميزبان مرتبط با هپاتيت برق آسا شامل سن باال و بيماري هاي زمينه اي مزمن كبدي است -ج
  .سال معموالً بدون عالمت هستند 6كودكان زير  -د

 شايع ترين عامل مننژيت آسپتيك كدام است؟ - 104

                                                                ) HSV(هرپس سيمپلكس ويروس  - الف
  لوپوس -ب
  انترو ويروس                                                                                              -ج
  ويروس اوريون -د

 صحيح نيست؟كدام گزينه در مورد ويروس هرپس سيمپلكس  - 105

  .معموالً با شروع فعاليت هاي جنسي در ارتباط است HSV-2ابتال به  - الف
  .انتقال عفونت هرپس سيمپلكس به وسيله تماس مستقيم است -ب
  .يكسان است HSV-2ابتال زنان و مردان به عفونت  -ج
  .موارد هرپس ژنيتال عود نمي كنند ⅓ -د

 ماتيسمي حاد بدون كارديت است پروفيالكسي را تا چه سني بايد ادامه داد؟ساله اي كه مبتال به تب رو 11براي كودك  -106

  سالگي                   40 - الف
  سالگي                   25  -ب
  سالگي                   18  -ج
 سالگي            16 -د
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مناسب ترين اقدام شما . استشده گوكوكي نندچار مننژيت مساله اي كه حاملگي هفته شانزدهم خود را طي مي كند  28همسر خانم  - 107
 براي اين خانم كدام است؟

  رياكسون تزريقي يكبارتميلي گرم سف 250 - الف
  ساعت به مدت دو روز 12ميلي گرم ريفامپين هر  600  -ب
  ين به صورت دوز واحدسميلي گرم سيپروفلوكسا 500 -ج
  .هركدام از سه گزينه فوق مناسب است -د

با توجه  .و سوزن متصل به يك سرنگ در زانويش فرو مي رود زمين خورده نليز خوردپس از  يك كوچهساله اي حين عبور از  40خانم  - 108
چه اقدامي . كمك مي خواهد AIDSاين خانم از شما براي پيشگيري از به اين كه اين كوچه معموالً محل آمد و شد معتادان تزريقي است، 

 مي كنيد؟
  .كنيم درخواست ميHIV  عفونت ايشان تست هاي سرولوژيك جهت بررسيبراي  - الف
  .به نامبرده اطمينان مي دهيم كه خطري وي را تهديد نمي كند -ب
  .قرار مي دهيم HAARTروز تحت درمان  28نامبرده را به مدت  -ج
  .توصيه مي كنيم يكماه بعد جهت انجام تست هاي سرولوژيك مراجعه نمايد -د

 :جزه بدر كشورهاي صنعتي را توجيه مي كند  AIDSهمه موارد زير علت اپيدمي شدن  - 109
  تغيير در رفتارهاي جنسي بوبژه افزايش تعداد شركاي جنسي - الف
  توسعه تكنولوژي استفاده از پالسما با هزاران دهنده خون -ب
  جرانجمعيت فوق العاده متحرك مانند رانندگان كاميون و كارگران فصلي و مها -ج
  )ين اپيوم و كوكائ( ز داروهاي تزريقي ميزان باالي استفاده ا -د

 :جزه بصحيح است  AIDSهمه موارد زير در انتقال و انتشار  - 110
  .براي مراقبين ايدز در منزل هم بايد اعمال شود ،استاندارد در بيمارستان ياقدامات احتياط - الف
  .فاكتور خطر انتقال نيست HIV مواجهه پوست يا غشاهاي مخاطي با خون آلوده به -ب
  .در تزريق خون ديده مي شود AIDSباالترين خطر عفونت انتقال   ،در مقايسه با ساير روش هاي انتقال -ج
 .از طريق حشرات وجود ندارد AIDSشواهدي دال بر انتقال بيماري  -د

 به بعد شده است؟ 1993ز سال ادر امريكا چه عاملي باعث افزايش موارد بيماري  AIDSدر روند ديرپاي وضعيت  - 111
  جمله هم جنس گرائياز  تغيير الگوي رفتارهاي جنسي - الف
   1993تا سال براي تشخيص ايدز  CD4شمارش عدم انجام  -ب
  1980اواخر دهه  و دهه  در ميان HIVكاهش بروز  -ج
  استفاده وسيع از درمان ضد ويروسي -د

 صحيح نيست؟تعيين تأثير واكسن ب ث ژ كدام گزينه  با توجه به مطالعات انجام شده براي - 112
  .درصد است 80تأثير واكسن در پيشگيري از مننژيت سلي و سل ارزني در كودكان بيش از  - الف
  .احتماالً واكسن ب ث ژ از عفونت سلي در بالغين پيشگيري نمي كند -ب
  .واكسن ب ث ژ از دوباره فعال شدن سل جلوگيري نمي كند -ج
  .ضرورت دارد سلاسيون شيرخواران و كودكان كم سن و سال در معرض خطر باالي مواجهه هاي مكرر به واكسين -د
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 :جزه بهمه موارد زير در بيماري سل صادق است  - 113

  .بيماران با عفونت ناآشكار شايع ترين شكل بيماري سل را تشكيل مي دهند - الف
  .ل نمي كنندبيماران با عفونت ناآشكار بيماري را به ديگران منتق -ب
  .آزمايشات مستقيم خلط در همه بيماران مبتال به سل ريوي فعال مثبت است -ج
  .براي ميكو باكتريوم توبركولوزيس اختصاصي نيست)  AFB( آزمايش مستقيم خلط  -د

 :جزه بهمه موارد زير در كاهش جهاني شيوع جذام مؤثر بوده است  - 114

  تحت نظارت MDTكاربرد سريع درمان چند داروئي  - الف
  جذام "مورد فعال  "تغيير در تعريف  -ب
  واكسيناسيون ب ث ژ در سطح وسيع -ج
  بيماريابي فعال جذام -د

 :جزه بدر بيماري حصبه همه موارد زير صحيح است  - 115

  .درصد موارد ايجاد بيماري مي كند 50ارگانيسم در  106ورود  - الف
  .روز است 56تا  3دوره كمون بيماري بين  -ب
  .دوره كمون بيماري نسبت عكس با تعداد باكتري وارد شده دارد -ج
  .و ابتال به بيماري مي شود به دنبال بيماري باعث جلوگيري از عفونت مجدد Partial Immunity -د

 :جزه بهمه موارد زير صحيح است در مورد بيماري تيفوئيد  -116

  .را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد درمان با آنتي بيوتيك وقوع حاملين مدفوعي مزمن تيفوئيد - الف
  .حاملين مزمن در معرض خطر ابتال به كانسر سرطان صفرا هستند -ب
  .درصد بيماران اتفاق مي افتد 4تا  1حالت حامل مزمن در  -ج
  .ه عمل جراحي باشدكافي نبوده و ممكن است نياز بحالت حاملي در برخي افراد با بيماري مزمن كيسه صفرا درمان داروئي براي حذف  -د

  صحيح نيست؟در انتقال بيماري شيگلوزيس كدام گزينه  - 117
    .باالترين ميزان حمله در منازلي كه كودكان در سنين قبل مدرسه مبتال به موارد باليني شيگلوزيس باشند اتفاق مي افتد -الف 
  .درصد موارد عفونت در نتيجه انتقال شخص به شخص است 80 -ب 
  .ل به وسيله افراد بدون عالمت كه ارگانيسم را دفع مي كنند بيش تر از افراد بيمار استاحتمال انتقا - ج 
  .بيشتر موارد طغيان هاي شيگلوزيس در مركز مراقبت هاي روزانه اتفاق مي افتد - د 

   :جزه بدر اپيدمي وبا همه اقدامات زير انجام مي شود  - 118

  قرنطينه - الف
  سازي جامعه بسيج آگاه -ب
  تأكيد بر اهميت مراجعه هر چه زودتر بيماران در شروع بيماري   -ج
 كلرينه كردن آب آشاميدني -د
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 صحيح نيست؟كدام گزينه   ) HAI(  در عفونت هاي مرتبط با مراقبت هاي بهداشتي  - 119

  فاكتورهاي خطر كلي عبارتند از فاكتورهاي مرتبط با بيمار، بيماري، اداره و درمان بيماري - الف
  منبع عفونت، ميزبان حساس و روش انتقال: ضروري براي انتقال عفونت در مراقبت هاي بهداشتي عبارتند از ءسه جز -ب
  .محيط اغلب منبع عفونت بوده و انسان در درجه بعدي اهميت قرار دارد ،در مراقبت هاي بهداشتي -ج
  .شدت بيماري زمينه اي است حساسيت ميزبان متأثر از سن، جنس، وضع تغذيه، بيماري هاي همراه و -د

 :جزه بهمه موارد زير تعيين كننده هاي مهم اپيدميولوژيك ژيارديازيس هستند  - 120

  .عفونت زائي شديد ژيارديا را توجيه مي كند ،خروج تروفوزوئيت ها از كيست ژيارديا و دفع آن به وسيله مدفوع - الف
  .نتقال بيماري مي شودباعث افزايش ميزان ا دوز پايين آلوده كنندگي ژيارديا -ب
  .كيست ژيارديا براي مدت طوالني در محيط باقي مي ماند -ج
  .بيشتر بيماران بدون عالمت بوده و اين حاملين مخزن عمده عفونت در برخي جوامع هستند -د

 :جزه باند ، همه اجزاي ذيل را در برنامه هاي مؤثر كنترل مربوط مي د )  SENIC(مطالعه كارآئي عفونت هاي بيمارستان  - 121

  مراقبت فعال از عفونت هاي بيمارستاني - الف
  وجود اقدامات شديد كنترلي -ب
  تخت 250وجود حداقل يك پزشك تمام وقت كنترل عفونت براي هر  -ج
  اختصاص يك كارشناس بهداشت براي هر بيمارستان -د

 بعد از آبله كدام بيماري بود؟ WHOدومين بيماري كانديد ريشه كني توسط  - 122

  فلج اطفال                   - الف
  دراكونكولياز                                   -ب
  سرخك                                       -ج
  طاعون -د

 صحيح نيست؟كدام گزينه در مورد بيماري تب زرد  - 123

  .تدامريكا اتفاق مي اف و بيماري در حال حاضر در نواحي نيمه گرمسيري افريقا  - الف
  .دام العمر مي دهداابتال به بيماري ايمني م -ب
  .تظاهرات خون ريزي دهنده و تظاهرات كبدي و كليوي غالب است ،در موارد باليني تب زرد -ج
  .سابقه يكبار واكسيناسيون كافي است ،براي سفر به مناطق آندميك و اپيدميك تب زرد -د

 :جزه بهمه موارد زير باعث وقوع بيماري هاي قارچي فرصت طلب مي شود  - 124

  سل ارزني               - الف
  سوختگي هاي شديد                               -ب
                                  AIDS -ج
 بدخيمي -د
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 :مهم ترين عوامل خطر كانديديازيس منتشر عبارتند از - 125

  يون سانترال                                      كاتترازيس - الف
  استقرار قبلي گونه هاي كانديدا -ب
  همودياليز                                                         -ج
  همه موارد فوق -د

 در امريكاست؟ 1990چه عاملي باعث كاهش پيشرونده كريپتوكوكوس در دهه  -126

  رعايت بهداشت فردي                                        - الف
  تغيير در شيوه زندگي -ب
  مصرف وسيع فلوكونازول                                       -ج
  گزينه الف و ب -د

 صحيح نيست؟)   RIG(كدام گزينه در مورد تزريق سرم ضد هاري  - 127

  .وز واكسن هاري مي توان به كار بردتا هفت روز بعد از تزريق اولين د - الف
  .دركساني كه قبالً واكسيناسيون ضد هاري دريافت كرده اند استفاده نمي شود -ب
  .سرم ضد هاري را مي توان بدون توجه به زمان شروع واكسيناسيون در هر زماني به كار برد -ج
  .را در داخل و اطراف زخم تزريق كرد سرممقاديري از  -د

 :جزه بدر درمان توالرمي همه گزينه هاي زير صحيح است  - 128

  .استرپتومايسين درمان انتخابي است - الف
  .تأييد شده است FDAين براي درمان توالرمي توسط سيپروفلوكساس -ب
  .جنتامايسين به عنوان درمان الترناتيو پذيرفته شده اما موفقيت كمتر داشته و عود دارد -ج
  .روز هم توصيه شده است 14يكلين براي مدت حداقل ادرمان با تتراس -د

 كدام است؟ دقيق ترين پيشگوئي كننده آنتراكس استنشاقي - 129

  در راديوگرافي سينه  Mediastinal Wideningو     Pleural  effusion - الف
  ويتنگي نفس همراه با ساير عاليم ري -ب
  افزايش هماتوكريت -ج
  Diaphoresis -د

  :فيزيكي در بروسال به ترتيب از چپ به راست عبارتند ازشايع ترين يافته   - 130
  لنف آدنوپاتي                             –هپاتواسپلنومگالي  –رتريت آ - الف
  رتريتآ–لنف آدنوپاتي   -هپاتواسپلنومگالي  -ب
  هپاتواسپلنومگالي                                -رتريت آ  -لنف آدنوپاتي -ج
 هپاتواسپلنومگالي  - لنف آدنوپاتي   -رتريت آ -د
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  ر وضعيت جهاني ماالريا دارد؟را بكدام فاكتور بيشترين تأثير ،در ميان عوامل اجتماعي و رفتاري - 131
  توسعه كشاورزي                                                             - الف
  تحرك و جابجايي انسان ها -ب
  اسكان جمعيت قابل توجه در حاشيه شهرها                                -ج
  توسعه صنعتي -د

  توصيه نمي شود؟براي پيشگيري از اپيدمي تيفوس كدام اقدام   - 132
  قرنطينه - الف
  درمان كل افراد جامعه با حشره كش مناسب -ب
  داراي عاليم به افراد  ( 100mg )يكلينادوز واحد دوكسي س -ج
  مراقبت از افراد مواجهه يافته به مدت دو هفته         -د

 :جزه بمجاز است به نوزاد دادن همه موارد زير  ،تعريف شيردهي انحصاريطبق  - 133

  آب - الف
  مواد معدني -ب
  ويتامين ها -ج
  داروها -د

 توصيه نمي شود؟ماه اول زندگي  6تجويز كداميك از مكمل ها يا ويتامين هاي زير در  ،در شير خواراني كه از شير مادر تغذيه مي شوند - 134

  Kويتامين  - الف
  Dويتامين  -ب
  فلورايد مكمل -ج
  گزينه الف و ج  -د

  براي نمايش دو دسته فراواني از كدام نمودار استفاده مي شود ؟ - 135
       چند ضلعي - الف
       ستوني -ب
      هيستو گرام  -ج
  دايره اي  -د

  ر افزايش در يك نمره با كاهش در نمره ديگر همراه باشد شكل نمودار همبستگي چگونه است ؟اگ -136
      سمعكو  -خطي - الف
    مثبت ي وطخ -ب
      مثبت غير خطي و -ج
 صفر  -د
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  است ؟ چقدرباشد ضريب تعيين  6/0گي تاگرضريب همبس - 137
        12/0-الف 
       24/0 -ب
        36/0 -ج
  48/0 -د

  آزمون كروسكال واليس مشابه كدام آزمون پارامتري است؟  - 138
        Z - الف
        2χ -ب
        F -ج
  t -د

  چه موقع از تصحيح يتس استفاده مي كنيم؟) كاي دو(در آزمون مجذور خي  - 139
        .درجه آزادي بيش از يك باشد - الف
  .باشد  5اقل دفراواني مورد انتظار ح -ب
        .درجه آزادي بيش از يك باشد -ج
  .باشد  5فراواني مورد انتظار كمتر از  -د

نفر از قبول شدگان را از نظر  200به تصادف . است 30به  70اطالعات قبلي نشان مي دهد كه نسبت قبولي دختران به پسران در كنكور   - 140
  است؟ فراواني مورد انتظار قبولي پسران در دانشگاه چقدر .نفر دختر و بقيه پسر بودند 150جنسيت بررسي نموده 

         160 - الف
         60 -ب
         50 -ج
  140 -د

  داده ها از كدام آزمون استفاده مي گردد؟ جهت آزمون نرماليتي  - 141
      من ويتني - الف
      كلموگروف اسميرنوف -ب
    كروسكال واليس  -ج
  ويلكاكسون -د

ميزان توافق نتايج دو روش تشخيصي با . مورد ارزيابي قرار گرفته است  Bو  Aبيمار با دو روش تشخيصي  100ابتال به نوعي عفونت در   - 142
  كداميك از ضرائب زير ممكن است؟

      ضريب كاپا - الف
      ضريب گاما -ب
      ضريب في -ج
  ضريب تاو كندال بي -د

 

دانشگاه علوم پزشآي بوشهر



  
  13/4/1392ارتقاء دستياري مورخ آزمون  دوره  و دومين سي                      بوشهر             و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي  

  
                                      پزشكي اجتماعي رشته تخصصي                                                                                                              دانشكده پزشكي                                
  

25 

 

  :برابر است با مثبت )Likelihood Ratio(نسبت درستنمايي  ،آزمونهاي تشخيصيدر   - 143

(ويژگي نسبت حساسيت به  - الف
Sensitivity
Specificity(        

  ميزان مثبت حقيقي  -ب

 -ج
Sensitivity

1 Specificity            
  نسبت حساسيت به ميزان منفي كاذب  -د

 كاي دو آزمون انجام شرايط اگر ،)زياد متوسط، كم، ندارد،: درد( درد كاهش و كورتيزول داروي با درمان نتيجه ارتباط بررسي منظور به   - 144
)2χ  (برقرار نباشد كدام روش را انتخاب مي كنيد؟  

  .است 2x2فقط براي جداول   2χ آزمون انجام شرايط - الف
  .شود مي انجام ها داده اين براي فيشر  دقيق آزمون -ب
  .شود مي انجام نمار مك آزمون -ج
  .انجام شود  2χ آزمون و شوند ادغام هم با درد هاي رده -د

  :بايد )ولي( منظور اقدامات تشخيصي و درماني ، در بيماري كه ظرفيت تصميم گيري ندارد ، فرد جايگزيندر رضايت دادن به  - 145

  .ليه بيمار تصميم گيري كندبر اساس اهداف اسالمي و مصالح عا بايد - الف
  .مراجع قانوني در اين موقعيت استفاده كند از حكم -ب
  .تصميمي مي گرفتمشخص كند اگر بيمار در اين موقعيت بود چه  -ج
  .بيان كند اگر در موقعيت بيمار قرارداشت براي درمان چه تصميمي مي گرفت -د

  :پزشك مفهوم عدالت به عنوان چهارمين اصل اخالق پزشكي اين است كه -146

  .داستاندارد واحدي براي مراقبت هاي پزشكي براي تمام افراد داشته باش ،طور اجباريه ب - الف
  .دمنصفانه به آن عمل كن با شرايطي معين براي درمان بيماران پذيرفته و مسئوليت معيني را  -ب
  .ودبه علت تفاوت دارائي ، موقعيت يا نژاد تفاوتي در خدمات قائل نش -ج
  ب و ج گزينه  -د

  بيمار نمي خواهد همسرش از اين موضوع مطلع شود، شما چه .مثبت است HIVدر آزمايش از يك مرد متأهل متوجه مي شويد  - 147

 مي كنيد؟

  .ه آگاه و براي آزمايش به مطب دعوت مي كنيدلهمسرش را بالفاص - الف
  .بهداشت مي خواهيم همسر وي را آگاه سازند و جهت آزمايش دعوت كنندسيستم از كاركنان  -ب
  .طبق اصل رازداري، درخواست بيمار را مي پذيريم -ج
  .ميان بگذاردخود بيمار را تشويق مي كنيم مسئله را با همسرش در  -د

والدين بيمار پنهاني به شما مي گويند كودك . نده اماهه اي را با توهم بينائي، بي قراري و افزايش فشار خون به اورژانس آورد 24كودك  - 148
 ست؟يمسموم شده است و از شما مي خواهند راز ايشان را حفظ كنيد، واكنش شما چ) كريستال(با شيشه 

  .راز خانواده را فاش نمي كنيم كودك را درمان مي كنيم و - الف
  .كودك را درمان مي كنيم و از خانواده قول مي گيريم ديگر كودك را در معرض اينگونه مواد قرار ندهند -ب
  .شود، مقامات انتظامي و قضايي را در جريان مي گذاريم اين مورد كودك آزاري تلقي ميچون  -ج
  .خانواده را فاش نمي كنيماگر مطمئن شديم عمدي در كار نبوده، راز  -د
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پتيك پ ولسرامبتال به ديابت است و سابقه خونريزي گوارشي به علت وي . رتروز شديد مفاصل زانو استآساله دچار  69خانم اصغري  - 149
لج براي پزشك معا. تجويز شود كه بتواند اعمال حج را خودش انجام دهد و قصد دارد به سفر حج برود و اصرار دارد داروئي برايشا. دارد

مصرف موقت داوري ضد التهاب غير استروئيدي و تزريق كورتون داخل مفصلي را پيشنهاد مي كند بدون آن كه به عوارض آن اشاره  ،درمان
پزشك از چه روشي در كسب رضايت از بيمار . شود و از اعمال خود باز مي ماند در ايام حج، بيمار دچار خونريزي شديد معده مي. نمايد

 شود؟ يد مييكرده است و آيا اين روش تأ استفاده

  بله  -مصونيت درماني - الف
  خير -مصونيت درماني -ب
  بله   -آشكار سازي -ج
  خير -آشكار سازي -د

دكتر اسدي جراح قلب بعد از معاينات دقيق و انجام بررسي هاي تشخيصي در مورد بيمار، بدون كوچكترين توضيح به وي ، از همسر يا  - 150
دكتر اسدي معتقد است . ون حضور خود بيمار با او مالقات كننددخواهد در جلسه ديگري در مورد تصميم گيري درماني ب فرزندان وي مي

. فرهنگ ما ، تصميم گيري متكي برخانواده بر تصميم گيري فردي ارجح استدر آشكار سازي، باورهاي فرهنگي افراد بايد مد نظر باشد و در 
 شما چه فكر مي كنيد؟

  .ا توجه به باور فرهنگي در جامعه ما، نظر ايشان درست استب - الف
  .نظر ايشان مطلقا غير اخالقي است، آشكار سازي اطالعات صرفا بايد براي خود بيمار انجام شود -ب
  .پزشك مي تواند بيمار را تشويق كند تا افراد خانواده اش را در روند كسب رضايت مشاركت دهد -ج
 .ي نداردقخالپزشك اشكال ا نظر -د

 

  موفق باشيد                                               
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