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خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سواالت را از نظر تعداد صفحاات هفه   

دقت مورد هررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال هه مسئوالن جلسه اطالع 

 دهید.

 باشد نمیمجاز  استفاده از ماشین حساب.
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یدمیولوژیاپ یمبان
:بجزتواند کاربرد داشته باشد،  های غذایی حاد، در تعیین تمام موارد زیر می رسم منحنی اپیدمی مسمومیت ـ 1

 میزان حمله د( اپیدمینوع  ج( میانه دوره کمون ب( زمان شروع اپیدمی الف(

های زیر  همه گزینه ،دار باشد محاسبه شده و از نظر آماری معنی OR=3اگر در یک مطالعه مورد ـ شاهدی کالسیک   ـ 2

:بجزصحیح است، 
شانس بیماری در افراد مواجهه یافته نسبت به فاقد مواجهه بیشتر است. الف(
 شاهد نسبت به بیماران کمتر است.شانس مواجهه در افراد  ب(
 شانس مواجهه در افراد بیمار و شاهد مساوی است. ج(

 شانس مواجهه در افراد بیمار نسبت به شاهد بیشتر است. د(

دهد؟ از موارد زیر رخ می کدام یکسوگیری بیش تشخیصی در  ـ 3
 کارایی واکسن   ارزیابی الف(
سرطانپوشش ثبت  ارزشیابی ب(
 ارزیابی پوشش واکسیناسیون ج(
 ارزشیابی برنامه غربالگری د(

نفر دارو نما دریافت کردند  2444نفر واکسن آبله مرغان و  2444طور تصادفی ه فرد سالم، ب 4444در یک جامعه شامل   ـ 4

نوع مطالعه کدام است؟سال از نظر ابتال به آبله مرغان پیگیری شدند.  5و هر دو گروه به مدت 
(analytic cross-sectionalمقطعی تحلیلی ) الف(
 (quasi-experimental) تجربی نیمه ب(
(prospective cohort) نگر همگروهی آینده ج(
 (field trial) کارآزمایی میدانی د(

باشد، درصد خطر منتسب کدام است؟   می 5خطر نسبی آزبست در ایجاد سرطان ریه  ـ 5
 08 د( 08 ج( 08 ب( 08 الف(

قرار  HIVزنان باردار که طی دو سال به مراکز بهداشتی یک منطقه مراجعه کرده و همگی مورد آزمایش  1544از کل  ـ 6

گیری است؟ زیر قابل اندازه های از شاخص کدام یک ،نفر مثبت شد. بر این اساس 64گرفته بودند، نتیجه آزمایش 
 در زنان باردار منطقه HIVشیوع  الف(
 کننده به مراکز بهداشتی مراجعهدر زنان باردار  HIVشیوع  ب(

 در زنان باردار منطقه HIVبروز تجمعی  ج(
کننده به مراکز بهداشتی مراجعهدر زنان باردار  HIVبروز تجمعی  د(

از مطالعات زیر با سه مطالعه دیگر متفاوت است؟ کدام یکماهیت طراحی  ـ 7
Cohort study الف(

Longitudinal study ب(

Prevalence study ج(

Concurrent cohort د(

برای یک جامعه معین کدام است؟ Proportional Mortalityمخرج کسر  ـ 9
مرگ ناشی از یک بیماری خاص الف(
مبتال به یک بیماری خاص افراد ب(
 تمام جمعیت ج(

 ها تمام مرگ د(
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انتقادهایی به یک مطالعه کارآزمایی بالینی وارد شده است که به علت نامناسـب بـودن روت تخصـیص تصـادفی،      ـ 8

دهد؟ کدام گزینه را تحت تأثیر قرار می ،ممکن است نتایج مطالعه صحیح نباشد. نقص مطرح شده

روایی داخلی د( روایی خارجی ج( توان آزمون ب( پایایی لف(ا

گیری کدام است؟ نوع همه .درصد افراد دچار مسمومیت غذایی شدند 25 ،از صرف غذا در میهمانیبعد ساعت  24 ـ 14

رونده پیش د( منبع مشترک مداوم ج( منبع مشترک ب( خاموش الف(

درصد استفاده شده است. ارزت اخباری مثبـت   144ای برای غربالگری سرطان کولون از آزمونی با ویژگی  جامعه در ـ 11

این آزمون در این جامعه چقدر است؟

باشد. قابل محاسبه نمی د( 08 ج( 08 ب( 088 الف(

ماری، کدام گزینه در مورد انـدازه شـیوع صـحیح    اگر طول دوره یک بیماری نصف شود، با فرض ثابت ماندن بروز بی ـ 12

است؟  

.قابل قضاوت نیست د( .شود کم می ج( .کند تغییر نمی ب( .شود میزیاد  الف(

کدام است؟ ،شود ای که روی یک بیماری ناشناخته و نوظهور انجام می اولین مطالعه ،به طور معمول ـ 13

Case-Series د(Case-Control ج(Cross-Sectional ب(Ecologic الف(

ها کدام است؟ ها در کشور برای تعیین بروز سرطان در حال حاضر، بهترین منبع داده ـ 14

سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( الف(

 نظام ثبت سرطان ب(

 نظام ثبت مرگ ج(

 سامانه اطالعات بیمارستانی د(

نفـر بـه سـرطان     HbsAg-، 6فرد  864نفر و از تعداد  HbsAg+، 19نفر دارای نتیجه  724در یک مطالعه ده ساله از  ـ 15

خطر نسبی در این مطالعه چقدر است؟ .کبد مبتال گردیدند

08/8 د( 0/8 ج( 8/0 ب( 0 الف(

اسکان جمعیت در معرض خطر در مناطق ایمن از وقوع سـیل بـه ترتیـب    الزام به رعایت مقررات ایمنی ساختمان و  ـ 16

کدام سطح پیشگیری هستند؟

 اولیه ـ اولیه د( اولیه ـ مقدماتی ج( مقدماتی ـ مقدماتی ب( مقدماتی ـ اولیه الف(

تـرین انـدازه    ی فراوانی این پیامد، مناسبگیر برای اندازه ،باشد« تعداد دفعات ابتال به آنفلوانزا»اگر پیامد مورد نظر  ـ 17

 کدام است؟

Point prevalence الف(

 Period prevalence ب(

Incidence Rate ج(

Cumulative Incidence د(

:بجزشوند،  همه موارد زیر از کاربردهای مطالعات مورد شاهدی محسوب می ـ 19

 نادرهای  شناسایی عوامل خطر بیماری الف(

 ها برای بررسی اپیدمی ب(

های مزمن طوالنی شناسایی عوامل خطر بیماری ج(

 برای بررسی تقدم مواجهه بر پیامد د(
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بیمار مبـتال بـه    1444 ،نفر از کارکنان یک سازمان، بر اساس آزمایشات و تعریف استاندارد 14444در یک مطالعه روی  ـ 18

نفر غیر مبتال  8444نفر بیماری دیابت خود را گزارت دادند. همچنین از  644 ،نفر 1444از این دیابت وجود داشتند که 

نفر گزارت دادند کـه بـه دیابـت مبـتال هسـتند. بـر ایـن اسـاس، حساسـیت و ارزت اخبـاری مثبـت 154 ،نیز

دیابت به ترتیب چند درصد است؟« دهی خودگزارت»
08و  58 د( 00و  58 ج( 08و  08 ب( 00و  08 الف(

باشد، کدام گزینه صحیح است؟ bو نسبت شانس پیامد  aاگر نسبت شانس مواجهه  ـ 24

ج(a < b ب(a > b الف(
0

a = b د(

ر کل شاهدی نسبت مواجهه در بیماران تحت مطالعه، بیشتر از نسبت مواجهه د -در صورتی که در یک مطالعه مورد ـ 21

بیماران جامعه باشد، چه نوع خطایی رخ داده است؟
کنندگی مخدوش د( یادآوری ج( انتخاب ب( اطالعات الف(

هـا   چند درصد از موارد پیامد در آن ،یافته در صورت حذف عامل خطر در افراد مواجهه»برای پاسخ به این سؤال که  ـ 22

کاربرد دارد؟کدام اندازه « یابد؟ کاهش می
نسبت شیوع د( نسبت بروز ج( خطر مطلق ب( خطر منتسب الف(

خر رابطه علـت و معلـول، نتیجـه    أتـ   از مطالعات زیر اگر با روت مقطعی تحلیلی انجام شود، از نظر تقدم کدام یک ـ 23

 دهد؟ تری بدست می قوی
بررسی ارتباط ورزش و دیابت الف(
ارتباط رژیم غذایی و سرطان معدهبررسی  ب(
 بررسی ارتباط افسردگی و سوء تغذیه ج(
 بررسی ارتباط جنس و سکته قلبی د(

نفری که یک شب در رستوران  75نفر ساکن، از  124در یک طغیان مسمومیت غذایی سالمونالیی در یک خوابگاه با  ـ 24

 .نفر راهی بیمارستان شـدند  15 ،م مسمومیت را نشان دادند و از این عدهینفر عال 34خوابگاه شام خوردند، در جمع 

میزان حمله چند درصد است؟
08 د( 08 ج( 08 ب( 00 الف(

تر است؟ کدام نوع مطالعه مناسب ،برای بررسی رابطه مکالمه با تلفن همراه حین رانندگی و حادثه ترافیکی ـ 25
بوم شناختی د( همگروهی تاریخی ج( مورد ـ متقاطع ب( همگروهیمورد ـ  الف(

تواند به مدیران کمـک   بیشتر می ،نتایج حاصل از انجام کدام یک از مطالعات زیر در برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ـ 26

؟نماید
ایی میدانیکارآزم د( نگر همگروهی گذشته ج( مورد ـ شاهدی ب( مقطعی توصیفی الف(

شود؟ مجوز تولید تجاری دارو صادر می ،بعد از کدام فاز کارآزمایی بالینی ـ 27
چهار د( سه ج( دو ب( یک الف(

:بجزپذیر است،  بررسی ارتباط چند عامل خطر بر روی چند بیماری با همه انواع مطالعات زیر امکان ـ 29
نگر کوهورت آینده د( نگر کوهورت گذشته ج( مورد ـ شاهدی ب( تحلیلیمقطعی  الف(

از اقدامات زیر بر سایر اقدامات تقدم دارد؟ کدام یک ،در بررسی طغیان یک بیماری ـ 28
 تنظیم فرضیه الف(
گیری تعریف و تعیین وجود همه ب(
 تعیین توزیع موارد بیماری ج(
 آزمون فرضیه د(
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 :بجزگردند،  علیتی محسوب می رابطههمه موارد زیر جزء معیارهای سنجش  ـ 34

توالی زمانی د( ثبات ج( قدرت   ب( حساسیت الف(

 یاصطالحات پزشک

توانایی آزمون غربالگری برای تشخیص صحیح بیماران چه نام دارد؟ ـ 31

Negative predictive value الف(

 Positive predictive value ب(

Specificity ج(

Sensitivity د(

تعداد موارد بالینی به تعداد کل موارد عفونت یافته عبارت است از: ........ ـ 32

Fatality د(Pathogenicity ج(Toxicity ب(Virulence الف(

هـای مختلـف چـه     های متفاوت در زمـان  های حاصل از مطالعات مشابه با جمعیت بقت یافتهدر قضاوت علیتی، مطا ـ 33

شود؟ نامیده می

Plausibility د(Temporality ج(Consistency ب(Strength الف(

مادر مشترک داشته باشند، گروه  ها افرادی باشند که با مورد ها منبع انتخاب شاهد ،اگر در یک مطالعه مورد شاهدی ـ 34

شود؟ شاهد چه نامیده می

Adopted د(Parents ج(Spouse ب(Sibling الف(

های زیر انطباق دارد؟ از گزینه کدام یکمربوط کردن یک علت با معلول آن با  ـ 35

Causality د(Intelligence ج(Knowledge ب(Information الف(

های زیر داللت بر نوعی مطالعه برای توصیف خصوصیات تعدادی از بیماران در یک مقطـع یـا دوره    کدام یک از واژه ـ 36

زمانی دارد؟

Case-Crossover د(Case-Only ج(Case-Cohort ب(Case-Series الف(

کدام گزینه  .کنند ف سیگار و مواد مخدر خود را کمتر از مقدار واقعی ابراز میمعموالً افراد سابقه مصر ،ها در پژوهش ـ 37

باشد؟ بیانگر این نوع تورت می

Surveillance bias د(Recall bias ج(Reporting bias ب(Response bias الف(

های زیر منطبق است؟ از گزینه کدام یکهای ژنتیکی از یک نسل به نسل دیگر با  انتقال ویژگی ـ 39

Heredity د(Linkage ج(Epigenome ب(Genome الف(

به نحوی که به نظر بیشتر از حـد مـورد انتظـار     ها مانند سرطان ،وقوع زمانی و یا مکانی تعدادی از وقایع غیر شایع ـ 38

ی زیر است؟ها از واژه کدام یکباشد، منطبق با 

Clustering د(Epornithic ج(Endemic ب(Pandemic الف(

باشد؟ کدام یک از اصطالحات زیر مصداق نسبت فایده و خطر می ـ 44

Risk Assessment Ratio الف(

 Risk Benefit Analysis ب(

Risk Management Analysis ج(

 Risk Benefit Ratio د(
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پذیرد، مثالی از کدام  که عضویت در آن با شروع زایمان آغاز و با تولد نوزاد پایان می« زنان در حال زایمانجمعیت » ـ 41

 اصطالح است؟

Population moment الف(

General population ب(

Cohort slope ج(

Closed cohort د(

شود، بیانگر کدام اصـطالح زیـر    روانگردان در فرد معتاد ایجاد میعالئمی که در نتیجه توقف یا کاهش مصرف مواد  ـ 42

 است؟

Substance د( Tolerance ج( Addiction ب( Withdrawal الف(

دهد، داللت بر کدام گزینه دارد؟ نوعی از سم مار که به طور مستقیم قلب را تحت تأثیر قرار می ـ 43

Cytotoxin د( Hematotoxin ج( Cardiotoxin ب( Neurotoxin الف(

:بجززا با همه اصطالحات زیر منطبق است،  ایمنی حاصل از مواجهه با عامل بیماری ـ 44

Specific Immunity الف(

Active Immunity ب(

Acquired Immunity ج(

Passive Immunity د(

............... :ست ازا عبارت Fatal road traffic injury ـ 45

 .مرگ ناشی از سانحه ترافیکی در سر صحنه تصادف الف(

 .ساعت بعد از تصادف 00فوت تا حداکثر  ب(

 .فوت تا حداکثر یک هفته بعد از تصادف ج(

.روز بعد از تصادف 08مرگ ناشی از سانحه ترافیکی تا  د(

............... های یک زن بدون توجه به این که آیا به تولد زنده منجر شده است، عبارت است از: ل حاملگیتعداد کام ـ 46

Parity الف(

Gravidity ب(

Gross Reproductive Rate ج(

 Net Reproductive Rate د(

شود؟ متوسط حداکثر توده استخوانی چه نامیده میانحراف معیار از  5/2تا  1کاهش توده استخوانی به میزان  ـ 47

Osteopenia د(Osteoporosis ج(Osteomalacia ب(Osteoarthritis الف(

باشد؟ کدام گزینه به معنی سوختگی با مایعات داغ می ـ 49

Radiation د(Scald ج( Contact ب( Flame الف(

 ها یماریب یدمیولوژیاپ

:بجزپدیده کوه یخ بارز است،  ،های زیر در کلیه بیماری ـ 48

HIVعفونت  د( آنفوالنزای فصلی ج( هاری ب( وبا الف(

( برای مصدومیت ناشی از سوانح کدام است؟Agentزا ) بر اساس رویکرد اپیدمیولوژی، عامل بیماری ـ 54

عوامل اجتماعی د( عوامل بیولوژیک ج( رفتار ب( انرژی الف(
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هـای زیـر دیـده     از گـروه  کـدام یـک  در  C طبق گزارت سازمان بهداشت جهانی، بیشترین شیوع عفونت هپاتیت ـ 51

 شود؟ می

افراد دارای شرکای جنسی متعدد الف(

 بیماران دیالیزی ب(

بیماران هموفیلی ج(

 معتادان تزریقی د(

 باشند؟ می« دهانی -مدفوعی»هر دو ویروس هپاتیت دارای انتقال  ،ی زیرها از گزینه کدام یکدر  ـ 52

Bو  C د( Eو  C ج( Bو  A ب( Eو  A الف(

بیشترین تعداد مرگ مربوط به کدام گزینه بوده است؟ ،های اخیر جهان در بین بالیای طبیعی دهه ـ 53

خشکسالی اتیوپی د( زلزله اندونزی ج( زلزله بم ب( میانمارتوفان  الف(

:بجزهمه موارد زیر در مورد اوریون صحیح است،  ـ 54

 اوریون نسبت به سرخک و آبله مرغان قابلیت سرایت کمتری دارد. الف(

نادر است.شود و ابتالء مجدد  می میئیک بار ابتال به اوریون موجب ایجاد ایمنی دا ب(

 شود. های مخفی و پایدار در بدن می ویروس اوریون باعث ایجاد عفونت ج(

 باشد. احتمال درگیری غده پاروتید در هر دو جنس برابر می د(

:بجزکند،  همه عوامل زیر در یک سانحه ترافیکی، احتمال مرگ سرنشینان را در تصادف بیشتر می ـ 55

 سرنشینوزن کم  الف(

بیرون پرتاب شدن سرنشین از خودرو ب(

 کم بودن ایمنی خودرو ج(

 باال بودن حجم ترافیک د(

:بجزشود،  برنامه غربالگری توصیه می ،های زیر برای همه سرطان ـ 56

 پستان د( کولون ج( سرویکس ب( تخمدان الف(

های اسفروسیتوز ارثی و فیبروز کیستیک به ترتیب صحیح است؟ ختالل ژنتیکی بیماریکدام گزینه در مورد نوع ا ـ 57

 مغلوب Xاتوزومال غالب، وابسته به  الف(

 اتوزومال غالب، اتوزومال مغلوب ب(

مغلوب X، وابسته به غالب Xوابسته به  ج(

 ، اتوزومال مغلوبغالب Xوابسته به  د(

ها اشاره کرده اسـت، منتسـب    گیری که به نقش عوامل محیطی در ایجاد همه« ها گیری هوا، مکان و همهآب، »رساله  ـ 59

 به کدام یک از افراد زیر است؟

Koch د( Edward Jenner ج( Hippocrates ب( William Farr الف(

:بجزهای زیر در مورد سرطان مری صحیح است،  همه گزینه ـ 58

 شود. باعث کاهش وزن می الف(

 سال نادر است. 08در افراد زیر  ب(

ترین نوع است. آدنوکارسینوما شایع ج(

 تر از زنان است. در مردان شایع د(

قرار دارند؟  برای تعیین شیوع بیماری گواتر در یک منطقه، کدام گروه سنی )بر حسب سال( در اولویت ـ 64

08-08 د( 00-08 ج( 0-08 ب(   8زیر  الف(
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حساسیت و ویژگی یک نوبت آزمایش مستقیم و ساده خلط در تشخیص سل ریوی بزرگساالن به ترتیب چند درصد  ـ 61

 است؟

00و  08 د( 08و  08 ج( 00و  58 ب( 08و  58 الف(

است؟کدام گزینه در مورد بیماری پولیومیلیت صحیح  ـ 62

 شود. واکسن تزریقی پولیو در حال حاضر در بدو تولد و در پایان دو ماهگی تجویز می الف(

شود. تنها یکی دچار شکل فلجی بیماری می ،شوند از هر دو کودکی که به عفونت پولیو مبتال می ب(

 است. 0حفظ ایمنی به ویروس تیپ  ،سازی هدف از تجویز واکسن تزریقی پولیو در برنامه ایمن ج(

 گیرد. ها را می شکل تزریقی واکسن پولیو بهتر از واکسن خوراکی جلو گسترش طغیان د(

نسبت به زمان مشـابه   2418بروز کدام بیماری طی سه ماهه اول سال  ،طبق آخرین گزارت سازمان بهداشت جهانی ـ 63

 داده شده است؟ درصد افزایش داشته و به کشورهای جهان هشدار 344سال قبل 

ایدز د( وبا ج( سل ب( سرخک الف(

تر است؟ مناسب ،برای پیشگیری و کاهش بروز سرطان معده در کشورکدام روت  ـ 64

 واکسیناسیون همگانی بر علیه هلیکوباکترپیلوری الف(

های تهیه و نگهداری غذا و شیوه زندگی سالم بهبود روش ب(

 موارد مبتال به هلیکوباکترپیلوریدرمان همه  ج(

 سال به صورت دو سال یک بار 88غربالگری افراد باالی  د(

چندمین روز ماه آوریل مصادف با روز جهانی ماالریا است؟ ـ 65

08 د( 00 ج( 0 ب( 0 الف(

 است؟ نشدهحامل سالم در مبتالیان دیده  ،های زیر در کدام یک از بیماری ـ 66

Bهپاتیت  د( سرخک ج( فلج اطفال ب( حصبه الف(

شود؟ آموزانی که افت تحصیلی و مصرف سیگار دارند، چه نامیده می مداخله پیشیگری از اعتیاد در دانش ـ 67

(Selective)پیشگیری انتخابی  الف(

(Indicative)پیشگیری موردی  ب(

(Universal)پیشگیری همگانی  ج(

(Primordial)پیشگیری مقدماتی  د(

در مورد بیماری ماالریا، ظرفیت ناقل در کدام ناحیه ایران در حد صفر است؟ ـ 69

های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل شمال غربی در استان الف(

 ضوی، شمالی، جنوبیهای خراسان ر شمال شرقی استان ب(

 ناحیه کویر مرکزی و شمال فالت ایران ج(

 .ای با ظرفیت ناقل صفر در ایران وجود ندارد هیچ ناحیه د(

از حاالت زیر در یک جمعیت از نوع پیشرونده است؟ کدام یکماهیت اپیدمی  ـ 68

 تب مالت از طریق مواجهات شغلی الف(

 تماس جنسی انتشار ایدز از طریق ب(

 مسمومیت سرب در کارگران صنعت چاپ ج(

مسمومیت به دلیل نشت گاز در یک کارخانه د(

 بنفش در ایجاد سرطان پوست نقش دارد؟ یکدام طیف از اشعه ماورا ـ 74

UVB د( UVC ج( UVA2 ب( UVA1 الف(
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 :بجزهمه موارد زیر از عوامل مهم خطر سقوط در سالمندان است،  ـ 71
نمایه توده بدنی پایین د( ای سابقه ورزش حرفه ج( عیوب هشیاری ب( عیوب بینایی الف(

 شود؟ ( چه نامیده میZn« )روی»کوتاه قدی شدید در اثر کمبود  ـ 72
Malnutrition د( Underweight ج( Wasting ب( Dwarfism الف(

 یبهداشت عموم
برای فردی که مورد حمله گربه خانگی قرار گرفته و حیوان متواری نشده است سازی کشوری،  بر اساس برنامه ایمن ـ 73

شو با آب و صـابون، کـدام   و و حاصل آن چند خرات سطحی در ساق پا با خونریزی مختصر بوده است، بعد از شست

 ضرورت دارد؟اقدام 
اضافه سرم ضد هاریه نوبتی ب 8واکسیناسیون  الف(
یسرم ضد هاراضافه ه ب ینوبت 0واکسیناسیون  ب(
 یسرم ضد هار بدون ینوبت 0واکسیناسیون  ج(
 .واکسن و سرم ضد هاری نیاز ندارد د(

مـدیریت در   ییک از وظـایف اصـل   با کدام ،«انسانی در جهت اهداف سازمانی نیرویبه کارگیری حداکثر ظرفیت » ـ 74

 سازمان مطابقت دارد؟
کنترل د( انگیزش و رهبری ج( هماهنگی و سازماندهی ب( ریزی برنامه الف(

؟شود مصونیت اکتسابی فعال محسوب میکدام گزینه زیر  ـ 75
بیماری تحت بالینیمصونیت متعاقب ابتال به  الف(
 انتقال مصونیت از طریق شیر مادر ب(
 انتقال مصونیت از طریق جفت ج(
 تزریق ایمنوگلوبولین د(

های زیـر   همه گروهبرای تزریق واکسن مننگوکوک دو ظرفیتی پلی ساکاریدی، سازی کشوری،  بر اساس برنامه ایمن ـ 76

 :بجزشود،  صورت معمول توصیه میه ب
سربازان وظیفه الف(
پرسنل کادر نیروهای نظامی و انتظامی ب(
 ها ساکنین اردوگاه ج(
 زندانیان د(

اهمیـت کمتـری نسـبت بـه سـایر       ی،مس یمکانیسم عمل وسیله داخل رحمبه عنوان زیر  یها از گزینه کدام یک ـ 77

 ؟ها دارد گزینه
اتروفی آندومتر رحم الف(
 های رحمی حرکت لولهافزایش  ب(
واکنش التهابی موضعی در حفره رحم ج(
 یافته گزینی تخم لقاح اختالل در النه د(

:بجزهای لیشمانیوز نامبرده در زیر در ایران آندمیک هستند،  همه گونه ـ 79
 Leishmania Tropica الف(
 Leishmania Chagasi ب(
 Leishmania Infantum ج(
Leishmania Donovani د(
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هپاتیـت  در صورت ابتال در سه ماهه سوم بارداری، به دنبال عفونت با کدام نـوع   موارد ٪25خطر بروز مرگ مادر تا  ـ 78

 ؟وجود دارد یویروس

Eهپاتیت  د( Aهپاتیت  ج( Cهپاتیت  ب( Bهپاتیت  الف(

:بجزها صحیح هستند،  مورد واکسنهای زیر در  همه گزینه ـ 94

 باشد. های زنده نزدیک به عفونت طبیعی می پاسخ ایمنی واکسن الف(

کنند. های کشته شده عموماً محافظت طوالنی مدت ایجاد می واکسن ب(

 های زنده بیشتر است. های شدید در واکسن امکان بروز واکنش ج(

 را ایجاد نمایند.توانند فرم خفیف بیماری  های زنده می واکسن د(

واکسیناسیون نوزادی که به دلیل زردی پاتولوژیک در بیمارستان بستری بوده و اینک شرایط او پایـدار اسـت، بـا     ـ 91

 کدام گزینه زیر مطابقت دارد؟

شروع واکسیناسیون بعد از بهبودی زردی و ترخیص از بیمارستان الف(

 های کبدی طبیعی شدن تستشروع واکسیناسیون بعد از  ب(

استثنای جایگزینی واکسن خوراکی با واکسن تزریقی فلج اطفاله معمول کشوری ب ی همطابق با برنام ج(

 معمول کشوری ی همطابق با برنام د(

:بجزهای زیر بستگی دارد،  شکل هرم سنی هر کشوری به همه گزینه ـ 92

 فراوانی طالق الف(

ی مهاجرت به خارجفراوان ب(

فراوانی مهاجرت به داخل ج(

 تعداد موالید د(

باشد؟ تری برای انجام دادن یک رفتار می کننده قوی بینی ، کدام گزینه زیر پیش«رفتار برنامه ریزی شده»در نظریه  ـ 93

قصد انجام دادن یک رفتار الف(

 هنجارهای انتزاعی ب(

 رفتارنگرش نسبت به  ج(

 احساس کارآیی فردی د(

:بجزهای بهداشت روانی در ایران هستند،  اولویت وموارد زیر جز ههم ـ 94

اسکیزوفرنی د( ماندگی ذهنی عقب ج( وسواس ب( افسردگی الف(

از سطوح پیشگیری است؟ کدام یکها در سالخوردگان، تعریف  تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری ـ 95

سطح سوم د( سطح دوم ج( سطح اول ب( مقدماتی الف(

؟استبستن کمربند ایمنی و انجام ماموگرافی، جزو کدام اصل از اصول بازاریابی اجتماعی  ـ 96

مکان د( هزینه ج( محصول ب( ترویج الف(

حرکتی در سالمندی، کدام گزینه زیر است؟ به محدودیت و بیترین عامل منفرد منجر  شایع ـ 97

سقوط یا افتادن د( بیماری قلبی ج( فشار خون باال ب( دیابت الف(

شود؟ های منتقله زیر در بیمارستان، معموالً از طریق هوا منتقل می کدام یک از پاتوژن ـ 99

لمونالسا د( باسیل سل ج(HIV ب(Bهپاتیت  الف(

تواند بعد از انتقال خون منجر به آلودگی شود؟ که میاست ترین نوع هپاتیت ویروسی  شایعکدام گزینه زیر،  ـ 98

Dهپاتیت  د(Cهپاتیت  ج(Bهپاتیت  ب(Aهپاتیت  الف(
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ترین هدف بهداشت روان است؟ ی زیر، محوریها کدام یک از گزینه ـ 84

 قانع بودن د( فعال بودن ج( شاد بودن ب( سازگاری با محیط الف(

ی زیر است؟ها گیری از خلط بیماران مشکوک به سل در نظام مراقبت کشوری ایران، کدام یک از گزینه تعداد نمونه ـ 81

نمونه 0 د( نمونه 0 ج( نمونه 0 ب( نمونه 0 الف(

اقدام در مدیریت بیماران مبتال به اسهال، کدام یک از موارد زیر است؟   ترین مهم ـ 82

 تجویز مایعات الف(

 بیوتیک تجویز آنتی ب(

بیوتیک تجویز مایعات به همراه آنتی ج(

 تجویز داروی کاهنده درد شکم د(

:بجزباشند،  نظام مراقبت بیماری سل می ی زیر از موارد لزوم پیشگیری با ایزونیازید درها همه گزینه ـ 83

 نوزادان متولد شده از مادران مبتال به سل ریوی با اسمیر خلط منفی الف(

م بالینی بیماری سل را ندارند.یاند، ولی عال سال که در معرض تماس بوده 0کودکان کمتر از  ب(

 مبتالیان به دیابت که دارای تست توبرکولین مثبت هستند. ج(

 الیان به نارسایی کلیه که دارای تست توبرکولین مثبت هستند.مبت د(

است؟ راه انتقال بیماری فلج اطفال )پولیومیلیت(، کدام یک از موارد زیر ترین مهم ـ 84

 انتقال فرد به فرد از طریق دست و دهان الف(

 انتقال تنفسی دهانی در مناطق با وضع بهداشتی خوب ب(

انتقال از طریق وسایل آلوده، شیر آب و سایر موارد آلوده ج(

 انتقال به وسیله حشرات د(

:بجزهای بیمارستانی صحیح هستند،  ی زیر در مورد عفونتها همه گزینه ـ 85

عفونتی است که پس از پذیرش بیمار در بیمارستان یا طی دوره مخفی پس از ترخیص بیمار رخ دهد. الف(

 دهد. ساعت پس از پذیرش بیمار رخ می 50تا  00حداقل  ب(

 م آن وجود ندارد.یدر زمان پذیرش عال ج(

 ( ایجاد شده باشد.Iatrogenicبه سبب مداخالت پزشکی ) د(

 از تولد، به نوزاد ارائه شود؟ های زیر الزم است در اولین فرصت ممکن بعد از واکسن کدام یک ـ 86

فلج اطفال تزریقی د( فلج اطفال خوراکی ج( بهپاتیت  ب( ب.ث.ژ الف(

 یستیمقدمات آمار ز

تواند باشد؟ کدام یک از مقادیر زیر می تقریباً Yو X ضریب همبستگی پیرسون بین  ـ 87

00800X

00580Y

08/8 د( 08/8 ج( 8/8 ب( 08/8 الف(

قد چه نسبتی از کودکان همان سن بیشتر یـا   ،متر باشد  سانتی 144اگر چارک سوم قد کودکان در یک سن مشخص  ـ 89
 مساوی یک متر است؟

سه چهارم د( دو سوم ج( یک چهارم   ب( یک سوم الف(
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شوند. احتمال آن کـه هـی   نفر به تصادف انتخاب می 5نفر چپ دست هستند. از این افراد  2 ،آموز دانش 14در بین  ـ 88

چپ دست نباشند چقدر است؟ ،یک از افراد نمونه

 الف(
4
7

 ب(
4
9

 ج(
2
9

د(
2
7

Hدر آزمون فرض  ـ 144 :  AHدر برابر  8 :  بـه   434/4برابـر   (P-value)تایی مقدار احتمال  244، در یک نمونه 8

 دست آمده است. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

ها،  در این داده% محاسبه شده برای 08بازه اطمینان  الف(  را در بر نخواهد گرفت. 8

است.  800/8برابر با  II% به شرط رد فرض صفر، احتمال خطای نوع 8در سطح خطای  ب(

ها،  در این داده % محاسبه شده برای 08بازه اطمینان  ج(  بر خواهد داشت.را در  8

 شود. % رد نمی8فرض صفر در سطح خطای  د(

درجه سانتی گراد و متغیـر   2/4و انحراف معیار  37برای یک نمونه از افراد، متغیر درجه حرارت بدن دارای میانگین  ـ 141

پراکندگی درجـه حـرارت چنـد برابـر     بار در دقیقه است.  4/4و انحراف معیار  74تعداد ضربان قلب دارای میانگین 

پراکندگی تعداد ضربان قلب است؟

چهارم د( یک   ج( دو   ب(   نیم  الف(

تـایی از   16باشد، احتمال اینکه میانگین یک نمونه تصـادفی   16دارای توزیع نرمال با واریانس  Xاگر متغیر تصادفی  ـ 142

ین واقعی جامعه فاصله داشته باشد برابر است با:این جامعه کمتر از یک واحد با میانگ

00/8 د( 00/8 ج( 058/8 ب( 08/8 الف(

آزمون با حجم نمونه یکسان، انتظار داریـم   64درست باشد، به طور متوسط از هر    ای که فرضیه  در آزمون فرضیه ـ 143

رد شود؟   %، فرضیه 5در چند آزمون در سطح 

0 د( 0 ج( 0 ب( 8 الف(

به آنان اضافه شوند، میـانگین وزن کـل    75و  69های  کیلوگرم است. اگر دو نفر با وزن 74نفر برابر  9میانگین وزن  ـ 144

افراد چقدر است؟

8/50 د( 50 ج( 8/58 ب( 0/58 الف(

؟است، چند درصد از مقادیر مثبت 1و انحراف معیار  -1در یک توزیع نرمال با میانگین  ـ 145

00/8 د(  00/8 ج( 00/8 ب( 00/8 الف(

درصـد   85نفر سابقه افسردگی پس از زایمان دارند. فاصله اطمینـان   24نفری از مادران،  144در یک نمونه تصادفی  ـ 146

z)/ه در کل جامعه عبارت است از: برای شیوع این عارض )975 2

) الف( / , / )0 18 0 ) ب(22 / , / )0 12 0 ) ج(28 / , / )0 14 0 ) د(26 / , / )0 16 0 24

P(A)اگر  ـ 147 
1
4

 ،P(B) 
1
6

P(Aو  | B) 
1
3

P(Aباشد، مقدار   B) :برابر است با

 الف(
5
12

ب(
13
36

 ج(
2
3

 د(
7
12

گروه، میانگین آن گروه را کم کنیم، آنگاه میانگین گروه جدید برابر است با:اگر از هر کدام از اعضای یک  ـ 149

 نصف میانگین گروه اولیه   الف(

دو برابر میانگین گروه اولیه   ب(

 همان میانگین گروه اولیه  ج(

 صفر د(
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؟باشد نمی tهای توزیع  کدام گزینه از ویژگی ـ 148

 .متقارن استدارای نموداری  الف(

.شود با افزایش درجه آزادی به توزیع نرمال استاندارد نزدیک می ب(

 .دامنه تغیرات آن مجموعه اعداد حقیقی است ج(

 .شود با کاهش درجه آزادی به توزیع نرمال استاندارد نزدیک می د(

ها کدام است؟ باشد. تعداد آزمایش می 3برابر انحراف معیار  و 14ای میانگین برابر  در توزیعی دو جمله ـ 114

 08 د( 08 ج( 08 ب( 088 الف(

نفـر اسـتفاده    5تأثیر مثبـت دارد. ایـن واکسـن را بـرای      8/4یک واکسن برای جلوگیری از یک بیماری با احتمال  ـ 111

نفر تأثیر مثبت داشته باشد چقدر است؟ 3ایم. احتمال آنکه در  کرده

/ (الف ( / )30 10 / ب( 9 ( / )30 010 ) ج( 9 / )30 ) د( 9 / )32 0 9 

و واریانس نفر از صفتی با میانگین  44اگر یک نمونه تصادفی به حجم  ـ 112  از مـوارد زیـر   کدام یک ،انتخاب کنیم 2

صحیح است؟

ای برابر با  واریانس میانگین نمونه الف(
 2

2
.است 

ای برابر با  واریانس میانگین نمونه ب(  .است 2

ای از  واریانس میانگین نمونه ج( .کوچکتر است 2

ای از  واریانس میانگین نمونه د(  .است بزرگتر 2

% 7و احتمال رد کردن فرض صفر به خطا برابر بـا   82/4با فرض اینکه احتمال رد کردن فرض صفر به درستی برابر با  ـ 113

عبارتنداز: 𝛃و  𝛂در این صورت  ،احتمال خطای نوع دوم باشد 𝛃احتمال خطای نوع اول و  𝛂باشد و اگر 

/ الف( 0 /و  07 0 08

/ ب( 0 /و  08 0 07

/ ج( 0 /و  07 0 92

/ د( 0 /و  08 0 93

ای زیر کدام است؟ه میانه داده ـ 114

342512132

 0 الف(

 0 ب(

8/0 ج(

 0 د(

ها: کنیم، میانگین دادهها کم  ایم. اگر از همه مقادیر به اندازه انحراف معیار آن نوزاد را ثبت کرده 5مقادیر وزن  ـ 115

 .شود کمتر می حتماً الف(

 .ممکن است کمتر شود ب(

 .شود بیشتر میحتما  ج(

.ممکن است بیشتر شود د(

نفری، مقادیر وزن افراد نمونـه قبـل و بعـد از     54برای بررسی تأثیر یک رژیم غذایی کاهش وزن در نمونه تصادفی  ـ 116

 تر است؟ غذایی ثبت شده است. کدام آزمون آماری مناسباستفاده از رژیم 

زوجی t د( ها مقایسه نسبت ج( کای دو   ب( ای دو نمونه t الف(
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، ضریب تعیـین برابـر بـا    Xروی  Yدو متغیر تصادفی پیوسته باشند، در یک مدل رگرسیون خطی ساده  Yو  X  اگر ـ 117

کدام است؟ Yو  Xبه دست آمده است. ضریب همبستگی  64/4

0/8 د(   -0/8یا  0/8 ج( -0/8یا  0/8 ب( 0/8 الف(

توسط متغیر  Yباشد، چند درصد از تغییرات متغیر  9/4برابر با   Y و  Xاگر ضریب همبستگی بین دو متغیر تصادفی  ـ 119

X شود؟ بیان می

درصد 00 د( درصد 00/8 ج( ددرص 08 ب( درصد 08/8 الف(

 باشد، واریانس 5برابر  Xاگر واریانس متغیر تصادفی  ـ 118 Y X2 برابر است با: 5

8 د(   08ج(08 ب(  08 الف(

)دارای توزیع پواسن است. اگر  Xمتغیر تصادفی  ـ 124 ) ( )  P X P X0 ) باشد، مقدار 1 )E X
برابر است با: 2

 8 د( 0 ج( 0 ب( 0 الف(

عمومی زبان
Part one: Vocabulary 

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 The nurse was not eager to ............ the new responsibility because she wanted to spend more ـ 121

time with her children. 

a. reject

b. assume

c. promote

d. leave

 .Some students get upset when they feel that they have failed to ............ their ambitions ـ 122

a. disregard

b. dissolve

c. ignore

d. fulfill

 Because of the negative effects of being overweight, her doctor warned her that losing weight ـ 123

was ............ . 

a. hazardous

b. challenging

c. critical

d. bothering

 .He must have ............ stomach infection by eating in unclean restaurants ـ 124

a. passed out

b. taken off

c. looked after

d. picked up

 .This drug helps to ............ the disease symptoms and reduce the risk of re-infection ـ 125

a. consolidate

b. alleviate

c. intimidate

d. complicate

www.3gaam.com موسسه مشاوره و برنامه ریزی 3گام دانلود سواالت ارشد وزارت بهداشت 

موسسه مشاوره و برنامه ریزی 3گام موسسه مشاوره و برنامه ریزی 3گام دانلود سواالت ارشد وزارت بهداشت 



89ماه تیر  اپیدمیولوژی کارشناسی ارشدآزمون  

14

Due to an unpredictable happening during the surgery, they had to ............ their operation ـ 126

plan. 

a. utilize

b. alter

c. continue

d. navigate

 In recent years, the ............ influence of heavy smoking on the lungs has attracted the attention of ـ 127

physicians and pathologists. 

a. promoting

b. tedious

c. deleterious

d. complementing

 .Some chemical drugs have limited use due to their possible ............ effects ـ 128

a. adverse b. beneficial c. enhancing d. energizing

 .Everybody should take some preventive ............ to fight fatal diseases such as cancer, AIDS, etc ـ 129

a. consequences b. incidents c. measures d. drawbacks

 .The doctor made the patient ............ different tests so that he can diagnose his disease ـ 130

a. go through b. give up c. give off d. go over

 Genetic engineering can help ............ or at least alleviate many problems, such as diabetes or ـ 131

other genetic disease. 

a. reproduce b. deteriorate c. complicate d. eliminate

 Because medical specialists tend to work in large cities, patients in rural and remote regions are ـ 132

often medically ............ . 

a. assisted b. collaborated c. underserved d. consulted

 If you are in partial ............, it may mean you can take a break from treatment as long as the ـ 133

cancer doesn't begin to grow again. 

a. remission b. aggravation c. exacerbation d. deterioration

 Upon the onset of an infection, almost ............, all microorganisms start disseminating into the ـ 134

blood. 

a. provisionally b. impressively c. voluntarily d. invariably

 .He suddenly ............ and we had to revive him by splashing water on his face ـ 135

a. refined b. fainted c. faded d. declined

 Some scientists believe that some African monkeys are the original ............ of HIV, the virus that ـ 136

causes AIDS. 

a. trend b. source c. enemy d. opponent

 .The word "fragile" on the box ............ that it should be handled with care ـ 137

a. comprises b. contains c. signifies d. denies

 .The lecture was so ............ that the medical students failed to understand it ـ 138

a. evident b. vague c. vacant d. fantastic

 .He went abroad to ............ his education in his desired field in a prestigious university ـ 139

a. pursue b. abandon c. probe d. postpone

 People living in this polluted area usually ............ lung disease due to highly poisonous substances ـ 140

in the air. 

a. cooperate  with b. get rid of c. overcome d. contract
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Part two: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. 

Complete the questions with the most suitable words or phrases(a, b, c, or d). Base your answers 

on the information given in the passage only. 

Passage 1 
Looking across countries, there are great differences in life expectancy. There are also sharp differences in 

who dies and from what. Deaths among children account for approximately 30 percent of deaths in poor 

countries but less than 1 percent of deaths in rich countries. Most deaths in rich countries are from cancers 

and cardiovascular diseases, while most deaths in poor countries are from infectious diseases. 

Though differences persist, many poor countries have recently experienced large improvements in life 

expectancy. In India and China, life expectancy has risen by 30 years since 1950s. Even in Africa, life 

expectancy rose by 13 years from the early 1950s until the late 1980s, when the spread of HIV/ AIDS 

reversed the trend. 

What factors explain this outcome? Some of the main factors are changes in income, literacy (especially 

among women), and the supply of calories. Public health interventions such as immunization campaigns, 

improvements in water supply and the use of antibiotics have also made a big difference. 

 . ............ According to the passage, infectious diseases ـ 141

a. are the major cause of death among children

b. kill more people than any other diseases

c. are the most dangerous enemy of the poor people

d. compared to cancer are more dangerous

 . ............ The first paragraph mostly discusses ـ 142

a. types and victims of deadly diseases

b. life expectancy in poor and rich countries

c. infectious and non-infectious diseases

d. effects of infectious diseases in poor countries

 . ............ According to the passage, life expectancy ـ 143

a. differently improved in India and China

b. caused great medical development in China

c. decreased because of heart diseases

d. improved due to many factors

 .Improvement of life expectancy in African countries was greatly ............ by AIDS ـ 144

a. strengthened

b. hindered

c. intensified

d. evolved

 . ............ This outcome" in paragraph 3, refers to" ـ 145

a. improvement in people's life expectancy

b. decrease of life expectancy in Africa

c. changes in people's income

d. spread of AIDS in African countries
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Passage 2 
The term breathing-related sleep disorder refers to a spectrum of breathing abnormalities ranging from 

chronic or habitual snoring to upper airway resistance syndrome (UARS) to frank obstructive sleep apnea 

(OSA) or, in some cases, obesity hypoventilation syndrome (OHS). 

In adults, there is a male preponderance of OSA during middle age. In women, menopause, pregnancy and 

polycystic ovaries are associated with increased risk. In children, prevalence ranges between 1 and 4% with 

habitual snoring prevalence at about 7.45%. 

Restless sleep at night is the biggest symptom of this sleep disorder. If the symptoms are ignored, there are 

many serious dangers that may develop because of sleep apnea. Some of these include high blood pressure,  

stroke, heart failure, irregular heartbeats, heart attacks, diabetes, depression, as well as other problems. This 

is why treatment for sleep apnea is so important if the symptoms of breathing-related sleep disorder appear. 

While there may be some physical aspects of treatment for a breathing-related sleep disorder, the power of 

psychotherapy should not be forgotten. Treatment can require major changes in lifestyle. Appropriate weight 

management strategies and compliance with either positive airway support or the use of a dental appliance 

usually represent a lifetime commitment. For this reason, some patients have explored surgical alternatives. 

 . ............ The disorder discussed here ـ 146

a. includes a wide range of breathing problems

b. usually results from OHS and OSA

c. may develop into residual hearing anomalies

d. mainly affects pregnant or menopause women

 . ............ The word "frank", in the first paragraph, is closest in meaning to ـ 147

a. honest

b. weary

c. sincere

d. obvious

 . ............ Obstructive sleep apnea is found among ـ 148

a. sensible middle-aged men

b. socially high risk women

c. males, females and even children

d. rural groups with different proportions

 Some people suffering from breathing-related sleep disorder prefer surgical procedure mainly ـ 149

because ............ . 

a. it is believed to be cost effective

b. psychologically speaking, it is more appealing

c. using dental or airway appliances are hardly effective

d. most other treatment alternatives require lifetime commitment

 . ............ According to the text, for treating breathing-related sleep disorder, one ـ 150

a. should merely resort to physical treatments

b. can also consider psychological approaches

c. must consult a psychologist first

d. should ignore alternative lifestyles
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Passage 3 
Fever, a common medical sign, forms about 30% of healthcare visits by children and occurs in around 

75% of adults who are seriously sick. Fever is defined as having a temperature above the normal range 

(i.e. between 37.5 and 38.3 °C) due to an increase in the body's temperature set point. Such an increase 

triggers increased muscle contractions and causes a feeling of cold, resulting in greater heat production. Body 

temperature is mainly regulated in the hypothalamus, which functions like a thermostat. When the set point 

temperature returns to normal, a person feels hot, becomes flushed, and may begin to sweat. Fevers do not 

typically go higher than 41-42 °C. 

Treatment to reduce fever is generally not required. However, treating the associated pain and 

inflammation may help the sufferer rest. Medications like ibuprofen or acetaminophen may lower body 

temperature. Measures such as putting a cool towel on the forehead and having a slightly warm bath are not 

useful. Children below three months suffering from fever  require medical attention, as might people with 

serious conditions such as a compromised immune system. While fever is a useful defense mechanism, 

treating fever does not appear to worsen outcomes. A fever may rarely trigger a febrile seizure, which is more 

common in young children. However, fever is viewed with greater concern by parents and healthcare 

professionals than it deserves, a phenomenon known as fever phobia. 

 . ............ According to the text, fever can ـ 151

a. be overlooked above the normal range

b. cause a compromised immune system

c. stimulate a febrile seizure in a person

d. account for 75% of healthcare services

 . ............ Fever phobia is mentioned in the passage because ـ 152

a. it is the source of febrile seizures

b. fever is often considered to be more serious than it is

c. health professionals are concerned about its consequences

d. parents are afraid of home remedies

 . ............ In the human body, hypothalamus acts as a thermostat and helps the ـ 153

a. person feel hot and exhausted

b. sufferer get flushed and contracted

c. medications increase body temperature

d. set point temperature return to normal

 .According to the passage, ............ may be helpful in settling fever ـ 154

a. a cool towel on the forehead

b. medications such as ibuprofen

c. having a slightly warm shower

d. triggering muscle contraction

 . ............ According to the text, newborns affected with fever may ـ 155

a. escape serious outcomes

b. suffer from fever phobia

c. need medical care

d. worsen the treatment
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Passage 4 
Everyone thinks that diabetes is a disease where the patient excretes a lot of sugar, is very thin and is 

inordinately thirsty. But there are many people who probably have diabetes and won’t know they have it until 

a severe symptom arises. However, there are some minor warning symptoms to look out for. Diabetes tends 

to be hereditary. If you have a diabetic parent, brother, sister or even aunt, there is an increased risk of the 

disease.  If a woman unexpectedly has one or two failed pregnancies, it will need to be investigated in several 

ways, but the possibility of her being a diabetic must be reckoned with. Similarly, a mother who produces a 

really large child, for example over four and a half kilos, needs to consider this possibility.  One of the early 

signs of diabetes is when the patient feels disturbed by boils or skin swellings for no apparent reason. 

Another skin condition associated with diabetes is when there is disturbing itching, generally at night, after a 

visit to the rest room.  Lastly, if it turns out that you do have diabetes, don’t jump to the conclusion that 

injections will be essential. It may well be possible to treat you either by diet alone or by insulin taken by 

mouth. So, if you have any suspicions at all that you may have diabetes, don’t be afraid to consult your 

doctor. 

 ?Which of the following is NOT mentioned as a mild symptom of diabetes ـ 156

a. Excessive sugar excretion

b. Several miscarriages

c. Boils and itching

d. Delivery of thin babies

 .Patients are advised to ............ when  they are suspicious of having diabetes ـ 157

a. consult a physician

b. inject insulin

c. avoid frequent pregnancies

d. ignore family history

 . ............ It is stated in the passage that many diabetics are unaware of their disease until ـ 158

a. they become extremely thirsty

b. their relatives inform them

c. some serious signs emerge

d. they observe trivial symptoms

 . ............ Skin problems are considered to be among the warning symptoms of ـ 159

a. diabetes

b. failed pregnancy

c. heredity diseases

d. itching

 . ............ The public belief associates diabetes with ـ 160

a. sugar accumulation

b. excessive thirst

c. obesity problems

d. apparent itching
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بسمه تعالی

و مركز سنجش  آمنوزش پزشنکی بنا اندق ارت نای        دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

بررسی سواالتی است كه در قالب مشخص شند    اای اا، پذیرای درخواست كیفیت سواالت و بهبود روند اجرای آزمون

 رعت و دقت بیشتری انشام گیرد.گردد، تا كار رسیدگی با س زیر از طریق ایجترنت ارسال می

 رساند: ضمن تشکر از امکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطالع می

اعنالم   www.sanjeshp.irاز طرینق سنایت ایجترنتنی     92/40/21مورخ    81ساعت كلید اولیه سنواالت   -1

 خوااد شد.

به آدرس ایجترنتنی بناال    48/40/21 مرخ   89لغایت ساعت  92/40/21مرخ   81 ساعتاعتراضات خود را از  -2

ارسال نمایید.

اعتراضاتی كه به ار شکل خارج از فرم ارائه شد ، بعد از زمان تعیین شد  و یا به صورت غیرایجترنتی )حضوری( -3

ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخوااد گرفت.

 تذكر مهم:

تعیین شد ، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذكور به ایچ عجنوان   ف ط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی *  

 ترتیب اثر داد  نخوااد شد.
باشند   از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرایز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، مالک بررسی نمی *  

وااد شد.و به كلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خ

دبیرخانه شرخای آمرزش علرم پایه پزشکی، 

 بهداشت و تخصصی
مركز سنجش آمرزش پزشکی

 كد ملی: نام خانرادگی: نام:

 نرع دفترچه: شماخه سؤال: نام دخس: نام خشته:

سطر پاخاگراف صفحه سال انتشاخ نام منبع معتبر

 سرال مرخد برخسی:
 اای صحیح(  ارد. )با ذكر جواببی  از یک جواب صحیح د

 .جواب صحیح ندارد 
 .متن سوال صحیح نیست 
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