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 Class II د( Class III ج( Class IV ب( Class I الف(
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گذاری برای ایـن بیمـار   بیهوشی عمومی قرار گرفته است. لولهساله جهت انجام عمل جراحی چشم تحت  51بیماری ـ 25

گیرد. با توجه به شرایط بیمار، بهترین زمان برای می بندی مالمپاتی در کالس چهار قرارمشکل بوده و براساس طبقه

 خارج کردن لوله تراشه کدام است؟
 بیهوشی عمیق الف(
 بیهوشی سبك ب(
 بیدار ج(

 ی راه هواییهاقبل از برگشت رفلکس د(

 باشد؟می سیستمی که در شکل زیر نشان داده شده است، مربوط به کدام گزینه ـ 26
 

 

   Mapleson A د(  Bain circuit ج(   T- Piece ب(   Jackson-Rees الف(

 نشانگر کدام حالت زیر است؟زیر منحنی کاپنوگرام  ـ 27

 
 برونکواسپاسموجود  الف(
 تالش برای تنفس خود به خودی زیر ونتیالتور ب(
 خرابی دریچه بازدمی ج(
 اکسیدکربنتنفس مجدد دی د(

 (psiفشار اکسیژن تحویل داده شده توسط دیواره اتصاالت در یک اتاق عمل به طور تقریبی چقدر است؟ )بر حسب  ـ 28
 16 د( 50 ج( 750 ب( 1900 الف(

 ویه مکانیکی با ماشین بیهوشی با پارامترهای زیر است:هکیلوگرم تحت ت 00با وزن بیمار  یکودک ـ 29
O flow=3.5 L/min, Ventilatory Rate=20/min, I: E ratio=1:22flow=2.5 L/min, N 2Tidal volume=50 mL, O 

 است؟ ای چند لیتر در دقیقهمحاسبه کنید میزان حجم دقیقه 
 53.5 د( 4.5 ج( 4 ب( 3 الف(

بیماری کاندید عمل جراحی قلب است. در صورت تجویز کدام داروی زیر، احتمال بروز تهوع و استفراغ بعد از عمـل   ـ 31

(PONV) بیشتر است؟ 
 Methohexital د( Propofol ج( Etomidate ب( Ketamine الف(
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جهت عمل جراحی توراکوتومی تحـت بیهوشـی    ((COPDدر صورتیکه بیمار مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریوی  ـ 30

تنظیم نسبت دم بـه بـازدم بـه چـه      ،با تهویه یک ریه قرار گیرد، برای تهویه بیمار توسط ونتیالتور ماشین بیهوشی

 صورت است؟
 1:0 د( 2:0 ج(  0:1 ب(  0:2 الف(

 از موارد زیر باید انجام شود؟ یککدام  (TEF)در مدیریت بیهوشی نوزاد با فیستول تراکئوازوفاژیال ـ 32
  همراه با حفظ تنفس خودبخودی Awakeلوله گذاری  الف(
 لوله گذاری در حالت بیهوشی عمیق ب(
 اینداکشن بیهوشی فقط از راه استنشاقی ج(
 استنشاقیتجویز دوزهای باالی داروهای  د(

 کدام است؟ وی انتخابی ضدتشنج در این بیماردر مدیریت بیهوشی خانم باردار با اکالمپسی، دار ـ 33
 پروپوفول د( سولفات منیزیم ج( دیازپام ب(   توئینفنی الف(

قلبی بیدار بدون راه وریدی، القای بیهوشی را بـا   توان به نوزاد و کودک مبتال به بیماری مادرزادیمی درکدام شرایط ـ 30

 داروهای استنشاقی شروع کرد؟
   بیمار با نارسایی احتقانی بدون کنترل الف(
 بیمار با نارسایی احتقانی اندک یا کنترل شده ب(
 بیمار با نارسایی احتقانی متوسط بدون کنترل ج(
 بیمار با نارسایی احتقانی متوسط تحت درمان د(

برای جایگزینی مایعات داخل عروقـی اغلـب از کـدام محلـول تزریقـی       (ESRD)در بیماران کلیوی مرحله نهایی  ـ 35

 شود؟می استفاده
 1/2،  1/0 د( نرمال سالین ج( رینگرالکتات ب(   قندی الف(

درمـان بـا   بایسـت  تا میخون از چه میزان باالتر رود،  در مراقبت پس از جراحی بیمار مبتال به دیابت، سطح گلوکز ـ 36

 (mg/dlانسولین آغاز گردد؟ )بر حسب 
 081 د( 061 ج( 041 ب( 011 الف(

 :بجز ،اهداف همودینامیک در مدیریت تامپوناد قلبی، شامل همه موارد زیر است ـ 37
 لود قلبیکاهش میزان پره الف(
 حفظ افترلود ب(
 افزایش قدرت انقباضی قلب ج(
 حفظ تعداد ضربان قلب طبیعی د(

شـوند و نیـاز بـه مراقبـت در تجـویز      دچار تغییرات فارماکودینامیکی و فارماکوکینتیکی می ضعیف بیماران مسن ـ 38

 داروهای بیهوشی دارند. کدام گزینه در این ارتباط صحیح است؟
 تواند باعث افزایش غلظت اولیه پالسمایی شود.می وشی کهسرعت تزریق داروی بیه الف(
 شود.می کاهش توده عضالنی و چربی که منجر به اثرات کلینیکی طوالنی مدت هوشبرهای تزریقی ب(
 شود.( میFree drugتغییرات پروتئین سرمی تاثیر قابل توجهی در کاهش دوز داروها به دلیل افزایش مقدار داروی آزاد ) ج(

 سالگی دلیل کاهش دوز هوشبر استنشاقی در سالمندان است. 61درصد بعد از  41تقریبا  MACکاهش مقدار  د(
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 سیستیت حاد درست است؟از موارد زیر درباره مصرف اپوئیدها در بیهوشی کله یککدام ـ 39
 کنند.تشخیص نیاز به اسفنکتروپالستی را محتمل می الف(
 زمان با نالوکسان و گلوکاگون مصرف نمود.توان هممی ندارند چونای عارضه ب(
 شوند.مانع عبور ماده حاجب به داخل ژژنوم می ج(
 شوند.موجب انسداد مجرای کبدی مشترک و مجرای صفراوی می د(

 ، افزایش بارزتری دارد؟از آزمایشات اختصاصی زیر در انسداد مجاری صفراوی ناشی از سنگ صفرا یککدام ـ 01
 آلکالن فسفاتاز سرمی الف(
 آمینوترانسفرازهای کبدی ب(
 کنژوگهروبین غیربیلی ج(
 روبین کنژوگهبیلی د(

 سیستکتومی الپاراسکوپیک کدام گزینه صحیح است؟خصوص مانیتورها و یا اقدامات عمل جراحی کلهدر ـ 00
 فشار داخل شکمی توام با اختالل تهویه(، کنترل شود. پنوموپریتونیوم )افزایش الف(
 تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.می اکسیدکربن جذب شدهبینی دیمقدار قابل پیش ب(
 اندازد.می پوزیشن ترندلنبرگ معکوس بازگشت وریدی را به خطر ج(
 پوزیشن ترندلنبرگ برای انجام عمل جراحی ضرورت دارد. د(

 2 از بـیش  تورنیکه عمل، حین. است شده استفاده تورنیکه از زانو مفصل کامل تعویض جراحی عمل انجام منظور به ـ 02

 بـاد  زمـان  افزایش بیانگر تواندمی بیمار این در بیهوشی حین زیر عالئم کدام. داشت قرار شده باد صورتهب ساعت

 باشد؟ تورنیکه کردن
 اندام شدن گرم الف(
 فشارخون کاهش ب(
 بازدمی پایان 2CO افزایش ج(
 قلب ضربان افزایش د(

در حـال اسـتراحت دچـار     ،( که نیاز به تجویز مداوم اکسیژن داردCOPDبیماری با تشخیص انسداد ریوی مزمن ) ـ 03

فوت نیاز بـه اسـتراحت دارد. او بـرای عمـل جراحـی       21تواند راه برود، ولی بیشتر از شود . وی میمی تنگی نفس

وضعیت فیزیکـی وی در کـدام کـالس     ASAالپاراتومی تشخیصی در لیست عمل جراحی قرار گرفته است. از نظر 

 ؟شودمی بندیطبقه
 VE د( V ج( IVE ب( IIIE الف(

 ؟باشدنمیاز موارد زیر جهت درمان خونریزی متعاقب عمل جراحی در بیماری هموفیلی سودمند  یککدام ـ 00
 پالکت الف(
 کرایو پرسیپیتات ب(
 تغلیظ شده 8فاکتور  ج(
 (FFP)پالسمای تازه منجمد  د(

 :بجز گیرد،می در همه موارد زیر کانوالسیون وریدی مرکزی مورد استفاده قرار ـ 05
 بیماران در شوک الف(
   های فشارخونتجویز وریدی افزایش دهنده ب(
 های گستردهدسترسی وریدی ناکافی در بیمار با سوختگی ج(
 معمول مثل سر به پایینهای غیرهای جراحی در موقعیتروش د(
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 بـاقی  تغییـر  بـدون  جـوان  افـراد  بـه  نسبت سالمندان القای بیهوشی در زیر داروهای از دسته کدام نیاز مورد دوز ـ 06

   ماند؟می
 هامخدرها و بنزودیازپین الف(
   هوشبرهای وریدی ب(
 های عضالنیکنندهشل ج(

 های موضعی و هوشبرهای استنشاقیکنندهحسبی د(

 باشد؟می صحیح پارکینسون بیماری به مبتال بیماران بیهوشی اداره با ارتباط در زیر موارد از یککدام ـ 07
 گردد.میها ریه کافی تهویه حفظ در اختالل موجب بیهوشی حوش و حول در لودوپا داروی مصرف ادامه الف(
 .داشت نظر در را قلبی ریتمی دیس و هیپوتنشن احتمال بیماران این بیهوشی اینداکشن زمان در باید ب(

 است. بیماران این بیهوشی اینداکشن در الایده و مناسب دارویی کتامین ج(
 دارد.  مصرف منع دپوالریزان نان عضالنی کنندهشل داروهای از استفاده بیماران این در د(

بـرای   PICUگذاری داخل تراشه بعد از عمل دارد، به منظور حفظ آرامبخشـی وی در  ساله که نیاز به لوله 0کودک  ـ 08

 روز، کدام داروی زیر مطلوب است؟ 2تا  0از  باقی ماندن لوله تراشه بیش
 Dexmedetomidine د( Propofol ج( Ketamine ب( Midazolam الف(

 دهد؟می  افزایش را استنشاقی هوشبرهای (MAC)آلوئولی  غلظت حداقل به نیاز زیر عامل کدام ـ 09
 آنمی د( هیپوترمی ج( هیپرناترمی ب( حاملگی الف(

 کدام است؟ کرده محدودیت دچار بیهوشی اینداکشن در را کتامین معمول مصرف که عاملی تریناصلی ـ 51
           بیهوشی از پس استفراغ و تهوع باالی ع شیو الف(
 بیهوشی از بیداری هنگام ناخوشایند هایواکنش ب(
 بیهوشی حین در قلب ضربان و خون فشار رفتن باال ج(
 بیهوشی اینداکشن حین معده داخل فشار رفتن باال د(

 های همراهبیهوشی و بیماری

که بیمار مبتال به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک تحت بیهوشی عمومی قرار گیرد، همه موارد زیر به عنـوان  صورتیدر ـ 50

 :بجزگیرند، می ظر قرارمالحظات مهم بیهوشی و اهداف مانیتورینگ برای وی مد ن
  61-011حفظ ضربان قلب در محدوده  الف(
 افزایش پیش بار قلبی ب(
 کاهش قدرت انقباض قلب ج(

 کاهش پیش بار قلبی د(

به اتاق عمل منتقـل   CABGساله با سابقه انفارکتوس میوکارد  و هایپرتانسیون جهت انجام عمل جراحی  55آقای  ـ 52

 دارد؟ کمتریشده است. استفاده از کدام مانیتورینگ زیر برای وی اولویت 
   ECG (II, V5 + automated ST analysis) الف(

 CVP ب(
 TEE ج(
 Neuromuscular blockade monitor د(
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زیر برای ایـن بیمـار   همه موارد باشد. می جراحی آئورتکودکی به دنبال ابتال به سندرم مارفان از بدو تولد، کاندید  ـ 53

 :بجزباشند، مفید می
 عدم تجویز کتامین برای القای بیهوشی  الف(
 بیوتیك پروفیالکتیكتجویز آنتی ب(
 گرفتن عکس قفسه سینه پیش از عمل ج(
  تجویز اکسیژن با غلظت باال د(

ای های زمینـه و شرح حال بیماری سال 31پاکت سیگار به مدت  2کیلوگرم، سابقه مصرف روزانه  95ای با وزن ساله 55آقای  ـ 50

 ؟نداردقلبی و کلیوی کاندید عمل جراحی نفرکتومی است. کدام گزینه بر ایجاد عوارض ریوی بعد از عمل تأثیری 
 کنترل کافی درد بعد از عمل الف(
 قبل از عمل حفظ تغذیه مناسب و پیشگیری از سوء تغذیه ب(
 به حرکت درآمدن زودتر بیمار بعد از عمل ج(
 حفظ وزن پایه قبل از عمل د(

 ؟باشدنمیاز جمالت زیر در مورد وی صحیح  یککدامساله مبتال به هپاتیت است،  01بیمار خانم  ـ 55
 شود عمل جراحی غیرالکتیو تا زمان طبیعی شدن آزمایشات بیوشیمی خون به تعویق افتد. می توصیه الف(
 گلومرولونفریت، آرتریت و ترومبوسیتوپنی در ارزیابی پیش از عمل محتمل است. مشاهده عالئمی از قبیل زردی، ب(
 استفاده از ایزوفلوران یا دسفلوران برای القاء و نگهداری بیهوشی مناسب است. ج(
 سیلین باید اجتناب گردد.از تجویز داروهای استامینوفن، آمیودارون و پنی د(

 باشد؟می احتمال وجود کدام دسته از اختالالت زیر در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی مطرح ـ 56
   هااسهال، تعادل الکترولیت هایپوتانسیون، الف(
 اتیرییدیسم، اختالالت انعقادیانسفالوپاتی، هایپوپار ب(
 اسیدوز متابولیك، بیماری کرونری قلب، آنمی ج(
 آلکالوز متابولیك، هایپرتانسیون، افزایش سرعت تخلیه معده د(

استفاده از کدام محلول تزریقی زیر برای جبران حجم از دست  ،برای بیمار تحت عمل جراحی برداشتن تومور مغزی ـ 57

 رفته مناسب است؟
 رینگر الکتات د( سالین ـ دکستروز ج( درصد 5دکستروز  ب( درصد  9سالین  الف(

 :جزبباشند، می تمام موارد زیر برای القاء و نگهداری بیهوشی بیمار تحت کرانیوتومی صحیح ـ 58
  گذاری تراشههای دپوالریزان برای لولهکنندهاستفاده از شل الف(
 دقیقه قبل از الرنگوسکوپی 1تزریق لیدوکایین یا فنتانیل  ب(
 انفوزیون پروپوفول حین بیهوشی ج(
 تجویز ایزوفلوران برای حفظ بیهوشی د(

ساله تحت کرانیوتومی در وضعیت نشسـته قـرار دارد. شـما بـه عنـوان کارشـناس بیهوشـی در حـال          53بیمار  ـ 59

 PETCO2 شـود.  کارد و دچار افـت فشـارخون مـی   مانیتورینگ عالئم و وضعیت بیمار هستید. ناگهان بیمار تاکی

 تر است؟لیابد. احتمال بروز کدام عارضه زیر برای بیمار محتممی کاهش SPO2افزایش و 
 هیپرترمی بدخیم  الف(
 آسیب به عصب کرانیال ب(
 ICPخونریزی داخل جمجمه و افزایش  ج(
 آمبولی هوای وریدی د(
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ساله جهت عمل جراحی تمپانوپالستی تحت بیهوشی عمومی قرار دارد. کدام اقدام زیر در برنامه بیهوشی  6کودکی  ـ 61

 ؟گیردنمیاین بیمار قرار 
 ETTیا  LMAحفظ راه هوایی با جایگذاری  الف(
 استفاده از محرک عصب برای مانیتور عصب صورت حین و پس از عمل جراحی ب(
   های عضالنی پس از اینتوباسیونکنندهشل تکرار ج(

 متر جیوهمیلی 91تا  81یستولیك بین حفظ فشارخون س د(

تـر از  تواند خطرناکمی شود. بروز کدام عارضه زیرمی ترمیم شکستگی فمور، تورنیکه بازپس از پایان عمل جراحی  ـ 60

 بقیه باشد؟
  افزایش دمای مرکزی بدن الف(
 هایپوکسمی سیستمیك ب(
 اکسیدکربن انتهای بازدمیافزایش گذرای دی ج(

 اسیدوز متابولیك د(

 ؟باشدنمیاز تغییرات فیزیولوژیک در سالمندان تحت بیهوشی عمومی محتمل  یککدام ـ 62
   کلسیفیکاسیون دیواره قفسه سینه الف(
 مسطح شدن دیافراگم قفسه سینه ب(
 افزایش شانت فیزیولوژیك ریوی ج(
  افزایش کمپلیانس دیواره قفسه سینه د(

 وجب تسهیل در بروز آپنه در نوزادان نارس شود؟تواند ممی کدام دسته از علل زیر ـ 63
                       آلکالوز، عدم ثبات تنفسی الف(
 دمیلینیه شدن ناکامل سیستم عصبی مرکزی، تکامل ناقص مرکز تنفس ب(
 هایپرترمی، هایپرگلیسمی ج(
 های عضالنیکنندهباقی ماندن اثر شل تهویه طوالنی مدت، د(

ساعت اول پس از تولد، عمل جراحی صورت گیرد تا از بروز عفونت ثانویـه   20از اختالالت زیر باید طی  یککدامدر  ـ 60

 باکتریال پیشگیری شود؟
 اومفالوسل د( گاستروشزی ج( میلومننگوسل ب( سهایپرسفالو الف(

 ،=BP 81/025ساله برای انجام سزارین به اتاق عمل منتقل شده اسـت. عالئـم حیـاتی بیمـار شـامل       32خانم باردار  ـ 65

90HR=   06وRR= بجزباشد. استفاده از تمام داروهای زیر برای القاء و نگهداری بیهوشی برای وی بالمانع است، می: 
 اکساید نیتروس د( دسفلوران ج( ایزوفلوران ب( سووفلوران الف(

 ؟شودنمیاز داروهای زیر استفاده  یککدامدر مدیریت بیهوشی بیمار سالمند  ـ 66
 پروپوفول د( تیوپنتال سدیم ج( فنتانیلرمی ب( مپردین الف(

کدام داروی زیر بـرای   تجویزساله مبتال به بیماری آسم کاندید عمل جراحی با بیهوشی عمومی است.  51بیمار آقای  ـ 67

 ؟شودنمیاین بیمار به منظور بهبود تهویه ریوی توصیه 
 Sevoflurane د( Isoflurane ج( Thiopental ب( Ketamine الف(



 

 0011سال  یآموزش هوشبر کارشناسی ارشدآزمون 

01 

بیماری تحت عمل جراحی کرانیوتومی تحت بیهوشی عمومی است. در صورت بروز آمبولی هوای وریدی  عالئم زیـر   ـ 68

 :بجزقابل مشاهده است، 
 افزایش فشار خون الف(
 آریتمی قلبی ب(
 سوفل قلبی ج(
 اکسیدکربن انتهای بازدمیکاهش دی د(

 ی عالئم زیر گزارش شده است:در شرح حال بیمار پیش از عمل جراح ـ 69

پـذیری،  عدم تحمل نسبت به گرما، کـاهش کمپلیـانس ریـوی، تهـوع و اسـتفراغ، افـزایش اسـترس و تحریـک        » 

   «اگزوفتالموس و ترمبوسیتوپنی

 با توجه به عالئم فوق، کدام بیماری برای وی مطرح است؟ 
 سندرم کوشینگ د( هایپرپاراتیروئیدیسم ج( آدیسون ب( هایپرتیروئیدیسم الف(

 د؟ریگمی مورد توجه خاص قرار یککدام ،ایدر بیماران با تغذیه درمانی وریدی بدون بیماری زمینه ـ 71
 نارسایی احتقانی قلب الف(
 هیپوگلیسمی حین جراحی فوری شکستگی دست ب(
 اسیدوز متابولیك ج(
 اسیدوز تنفسی هیپرکلرمیك د(

 وشبریداروشناسی اختصاصی ه

 ؟باشدهای زیر مناسب میکنندهاز شل یککدامجهت اینداکشن سریع بیهوشی  ـ 70
 سیس آتراکوریوم الف(
 ووکرونیوم ب(
 روکرونیوم ج(
 میواکوریوم د(

 ؟نیستحسی اپیدورال مناسب حسی موضعی زیر برای استفاده در بیکدام داروی بی ـ 72
 روپیواکائین د( تتراکائین ج( کلرو پروکائین ب( مپی واکائین الف(

از داروهـای زیـر    یـک کـدام بلوک حسی در انـدام فوقـانی از   در بیماری که سابقه آریتمی قلبی دارد، جهت انجام  ـ 73

 ؟شودنمیاستفاده 
 پریلوکائین د( بوپیواکائین ج( مپیواکائین ب( لیدوکائین الف(

 شود؟از داروهای دیورتیک زیر سبب هایپرکالمی می یککدام ـ 70
 مانیتول د( فورزماید ج( اسپیرونوالکتون ب( هیدروکلروتیازید الف(

ئورت جهت فردی با بیماری کرونری پایدار تحت درمان دارویی که هیچ شواهدی از نارسایی احتقانی قلب یا تنگی آ ـ 75

 مطرح نیست، کدام اقدام ضروری است؟
 صورت خوراکیهآغاز بتابلوکر و یك استاتین ب الف(
 نظر متخصص قلبآغاز بتابلوکر درازمدت تحت ب(
 آغاز دوز باالی بتابلوکرها در روز جراحی ج(
 میکر در صورت عدم تحمل بتابلوکراستفاده از پیس د(
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 مورد داروی میدازوالم صحیح است؟کدام گزینه در  ـ 76
 ازیتوپنتال کوتاه اثرتر است. الف(
 در کودکان منع مصرف دارد. ب(
 شود.می adreno cortical depressionموجب  ج(
 ساعت است. 5تا  1نیمه عمر دفعی آن  د(

 :بجزکند، تمامی اثرات زیر را ایجاد می Dexmedetomidineآگونیست  2 –داروی آلفا  ـ 77
 شود.و لرز بعد از عمل جراحی می  deliriumکاهش میزان بروز موجب  الف(
 شود.تجویز می  Premedicationبه عنوان داروی  ب(
 .شودموجب دپرسیون تنفسی می ج(
 اثر ضد دردی و سداتیو دارد. د(

 صحیح است؟ Etomidateی داخل وریدی در مورد داروی بیهوش کننده یککدام ـ 78
 شود.می  (histamine release)رهاسازی هیستامین  موجب الف(
 خواص ضد دردی دارد. ب(
 اثر ضد تهوع و استفراغ دارد. ج(
 دهد.ریسك تشنج را در بیماران مستعد افزایش می د(

 تزریقی درست است؟ propofolهای زیر در مورد پایان اثر از گزینه یککدام ـ 79
 شود.دست نخورده از راه کلیه دفع می الف(
 دارد. (redistribution)باز توزیع  ب(
 متابولیسم در کبد دارد. ج(
 در بافت چربی دارد. Take up د(

 صحیح است؟ Bupivacaineی موضعی کنندهحسدر مورد داروی بی یککدام ـ 81
 کننده موضعی استری با طول اثر کوتاه است.حسیك بی الف(
 شود.می Cardiotoxicity موجب  ب(
 رود.برای بالک اعصاب محیطی به کار نمی ج(
 مورد تصویب قرار گرفته است. epidural anesthesiaبه فرم لیپوزومال برای  د(

 تجویز شود؟ نبایدی عضالنی، کنندهاز داروهای شل یککدامدر یک بیمار با نارسایی کلیه  ـ 80
 Vecuronium د( Rocuronium ج( Cisatracuruim ب( Pancuronium الف(

شـود.  تجویز مـی  IV bolusفلج عضالنی در یک بیمار بیهوش بصورت  inductionبرای  0.5mg/kgداروی آتراکوریوم  ـ 82
 شود، مکانیسم کاهش فشار خون بیمار کدام است؟می hypotensiveدر مدت کوتاهی بعد از تجویز دارو بیمار 

 (ganglionic blockade)انسداد گانگلیون  الف(
 (Histamine release)آزادسازی هیستامین  ب(
 اثرات اینوتروپیك منفی ج(
 نرژیكهای آدراثرات ناشی از بالک گیرنده د(

 صحیح است؟ Rocuroniumکننده عضالنی در مورد داروی شل یککدام ـ 83
 شود.از راه کلیه از بدن دفع می الف(
 مناسب نیست. continuous infusionبرای  ب(
 است. (Ganglionic blocker)یك مسدود کننده گانگلیون  ج(
 هم گروه خود دارد.های ترین شروع اثر در میان داروسریع د(
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گـذاری  کولین در لولـه دپالریزان آلترناتیو قابل قبولی برای سوکسینیل کننده عضالنی غیراز داروهای شل یککدام ـ 80

 ؟داخل تراشه در بیهوشی مامایی است
 Cisatracurium د( Pancuronium ج( Rocuronium ب( Vecuronium الف(

های زیر ی گزینه، همههای استنشاقیکنندهتمامی بیهوش گیری برای اثرات مطلوبهای قابل اندازهشاخصدر مورد  ـ 85

 :بجزصحیح هستند، 
 حرکتیبی الف(
 Amnestic effects ب(
 بیهوشی ج(

 Hyperalgesia د(

از داروهای زیر بیشـترین   یککدامتولید کنند.  (CO)د مونواکسیدکربن نتوانهای استنشاقی میکنندهتمام بیهوش ـ 86

 کند؟را تولید می COمیزان 
 Halothane د( Sevoflurane ج( Desflurane ب( Isofulrane الف(

 است؟ از داروهای بیهوشی زیر برای درمان خارش ناشی از تجویز مخدر در فضای اپیدورال موثر یککدام ـ 87
 کتامین د( اتومیدیت ج( میدازوالم ب( پروپوفول الف(

 تصویب شده، کدام است؟ intrathecalبرای تجویز  FDAتنها داروی اوپیوئیدی که توسط  ـ 88
 Pethidine د( Methadone ج( Morphine ب( Fentanyl الف(

 های ویژه کدام است؟مراقبت ترین اوپیوئید در واحدپرمصرف ـ 89
 مرفین د( ترامادول ج( فنتانیل ب( متادون الف(

 صحیح است؟ opioid agonistsدر مورد داروهای  یککدام ـ 91
 شوند.می amnesiaموجب  الف(
 شود.از طریق تحریك دستگاه گوارش موجب تهوع و استفراغ می ب(
 شوند.می unconsciousnessهای باال موجب زودر نوزادان د ج(
 شوند.موجب گشاد شدن مردمك چشم می د(

 های ویژهمراقبت

ها را های ویژه بستری شده است. وی دارای لوله تراشه بوده، چشمدر بخش مراقبت CVAساله به دنبال  68بیماری  ـ 90

دهـد. براسـاس سیسـتم    مـی  به سمت محل تحریک دردناک حرکـت  کند و اندام خود رامی با تحریک دردناک باز

 ، سطح هوشیاری این بیمار چند است؟GCSامتیازدهی 

 7 د( 5 ج( 8 ب( 6 الف(

 ؟ندارداعمال شود، احتمال بروز کدام پیامد زیر وجود  )(Rapid breathingاگر برای بیمار مبتال به آسم، تنفس سریع  ـ 92
 intrinsic PEEP الف(
 hypo inflation ب(
 diaphragm dysfunction ج(
 increase dead space ventilation د(
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های ویژه بستری شده و قرار است با روش غیرتهاجمی تحـت اکسـیژن   بیمار به دنبال نارسایی تنفسی در بخش مراقبت ـ 93

 بیشتری را به بیمار تحویل دهد؟ 2FIOدرصد  تواندیمزیر  ژنیاکس از وسایل تحویل یککدامدرمانی قرار گیرد. 
 Standard Face Mask الف(
 Partial Rebreather Mask ب(
 Nonrebreather Mask ج(

 Air-Entrainment Mask د(

شود. امکـان  می کمکی تجویزویژه بستری شده است، اکسیژن های که در بخش مراقبت ARDSبرای بیمار مبتال به  ـ 90

 :بجزبروز تمام اختالالت زیر محتمل است، 
 انقباض عروق ریوی                      الف(
 هاانقباض آرتریول ب(
 انقباض عروق سیستمیك ج(

 هاکاهش سطح مویرگی آلوئول د(

 باشد؟می از مدهای تهویه مکانیکی یککدامتصویر زیر مربوط به  ـ 95
 

 
 SIMV د( ACV ج( IMV ب( CMV الف(

ویژه بسـتری شـده و   های در بخش مراقبتها و درگیری ریه 09-یدوساله به دنبال ابتال به بیماری کو 59بیمار آقای  ـ 96

 تحت تهویه مکانیکی قرار دارد. نتایج آزمایش گازهای خونی بیمار به شرح زیر است: 
= 233= 90     HCO2=52       PaO2PH= 7.25      PaCO 

 باز شده است؟-از اختالالت اسید یککدامبیمار دچار  
 اسیدوز تنفسی جبران شده الف(
 اسیدوز تنفسی در حال جبران ب(

 سیدوز تنفسی جبران نشدها ج(
 اسیدوز تنفسی همراه با آلکالوز متابولیك د(

ساله به دنبال فلج عضالت تنفسی ناشی از سندرم گیلن باره، اینتوبه شده است. کدام اقدام زیر برای ایـن   57آقای  ـ 97

 ؟نیستبیمار منطقی 
 جیوه باشد.متر میلی 25فشار کاف لوله تراشه کمتر از  الف(

 درجه باال آورده شود. 11تا  05سر بیمار  ب(
 بار انجام شود. ساعت یك 2هر تراشه ساکشن  ج(
 روز پس از اینتوباسیون، تراکئوستومی انجام شود. 01تا  7 د(

گـراد(،  درجه سانتی 00ای بدن )باالتر از ویژه بستری است، دچار افزایش شدید دمهای بیماری که در بخش مراقبت ـ 98

اختالالت نورولوژیک شامل دلیریوم و تشنج، هایپوتانسیون و رابدویلیز شده است. با توجه به شواهد موجود، کـدام  

 تر است؟اختالل دمایی زیر محتمل
 Convective Heat Loss د( Heat Exhaustion ج( hyperthermia ب( Heat stroke الف(
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 بیمار، ریتم قلبی زیر دیده شود، اولین اقدام چه خواهد بود؟ ECGکه در مانیتورینگ درصورتی ـ 99
 

 
 نفرینتزریق اپی الف(
 شوک الکتریکی آسینکرونایز دادن ب(
 شروع ماساژ قلبی ج(
 شوک الکتریکی سینکرونایز دادن د(

 ؟باشدنمیکدام گزینه زیر صحیح  ،2121براساس گایدالین احیای  ـ 011
 دسترس نباشد، از مسیر داخل استخوانی استفاده شود.اگر مسیر تزریق وریدی در  الف(

 .شودمیتوصیه ن لیهم و متواسر شوک پشت سیون به صورت دوبریالاستفاده معمول از دفی ب(
 در بیماران با ریتم غیرقابل شوک، تزریق آمیودارون پیشنهاد جدید است. ج(
 زنجیره ریکاوری به زنجیره بقای بیمار افزوده شده است. د(

 نی آموزش پزشکیمبا

 باشند؟می های مدیریتاز انواع نقش یککدام، به ترتیب جزء «رهبری»و « کارآفرین بودن» ـ 010
 تشریفاتی - اطالعاتی الف(
 اطالعاتی - گیریتصمیم ب(
 میان شخصی -اطالعاتی  ج(
 میان شخصی -گیری تصمیم د(

 پذیرد؟می ریزی صورتاز مراحل برنامه یککدامتبدیل امکانات به اقدامات عملی دقیق، در  ـ 012
 هاویتتعیین اهداف و اول د( نگریپیش ج( بندیبودجه ب( مشیتعیین خط الف(

مختلفی مانند معاونت آموزشـی، پژوهشـی و معاونـت فرهنگـی     های های علوم پزشکی کشور، معاونتدر دانشگاه ـ 013

 باشد؟بندی وظایف میاز انواع گروه یککدامدانشجویی در ساختار دانشگاه، تعریف شده است. این مورد، براساس 
 فرایند کار د( خدمات ج( کارکرد ب( زمان الف(

 باشد؟می از مفاهیم مدیریت یککدام، تعریف «و اعمال دیگرانها گیری برای هدایت فعالیتقدرت تصمیم» ـ 010
 اختیار د( حیطه نظارت ج( وحدت فرمان ب( سلسله مراتب الف(

 باشد؟می های علوم پزشکی، مطابق با کدام مفهوم مدیریت در آموزش،در دانشگاه« آموزش»فعالیت  ـ 015
 فعالیت صف د( نمودار سازمانی ج( غیررسمیسازمان  ب( تفویض اختیار الف(

ایـد.  به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه، قصد دارید برآورد نمایید که تا چه میزان به اهداف گروه دسـت یافتـه   ـ 016

را تشـخیص داده و  سازد تا ضمن انجام این بررسی، انحراف از برنامه گروه می زیر، شما را قادرهای از گزینه یککدام

 سپس اقدام اصالحی انجام دهید؟
 ارتباط د( کنترل ج( تفویض اختیار ب( سرپرستی الف(
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طبق نظریه سیستمی مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی، یک سیستم باز است. با این اوصاف، یادگیری که در نتیجـه   ـ 017

 شود؟می از عناصر این سیستم محسوب یککدامآید، جزء می ارتباط و تعامل بین فراگیر با استاد به وجود
 درونداد د( بازخورد ج( سازیفرایند دگرگون ب( برونداد الف(

شود تا فرایند ارزشیابی جهت سـنجش فراگیـران   می به عنوان مربی در زمینه آموزش هوشبری، از شما درخواست ـ 018

یید تا میزان پیشرفت آنها در طول دوره تحصیل مشخص شود. همه موارد زیر جـزء  رشته خود، طراحی و تدوین نما

 :بجزمراحل کار شما خواهد بود، 
 مشخص نمودن اهداف ارزشیابی فراگیران رشته الف(
 ها و ابزارهای تدریس جهت فراگیرانتهیه و انتخاب روش ب(
 تعیین شیوه مشاهده و سنجش رفتارهای فراگیران ج(
 گیری در ارتباط با چگونگی قبولی فراگیرگذاری و تصمیمارزشداوری،  د(

به عنوان سوپروایزر آموزشی یک بیمارستان، در نظر دارید برای مدیران رده سرپرستی بیمارستان، دوره آموزشـی   ـ 019

جهت آموزش و تدریس به مدیران  های زیر رااز مهارت یککدامرا برنامه ریزی و اجرا نمایید. در این دوره آموزشی، 

 این رده، بیشتر مدنظر خواهید داشت؟
 مهارت ادراکی الف(

 مهارت رهبری ب(
 مهارت فنی ج(
 هر سه مهارت ادراکی، رهبری و فنی به یك میزان باید آموزش داده شود. د(

 باشد؟می از مفاهیم زیر یککدامز ویژگی ، ا«گذارندمی افراد به یکدیگر اعتماد کرده و احترام»اینکه  ـ 001
 محیط آموزشی موثر الف(
 مهارت رهبری آموزشی ب(
 رهبری در امر مدیریت آموزشی ج(
 مدل سه بعدی برنامه تربیت مدیر د(

آیـد. در  مـی  به عنوان کارشناس در رشته هوشبری، جهت بازنگری برنامه درسی این رشته، از شما، دعوت به عمل ـ 000

رود همـه عناصـر زیـر را در ایـن برنامـه      می پردازید. انتظارمی گام اولیه به مشاهده و بررسی برنامه درسی موجود

 :بجز ،مالحظه نمایید
 )معلم( تدریس شود. اهداف و محتوای برنامه درسی که باید توسط استاد الف(
 ستفاده نماید.)معلم( باید برای کالس خود ا مقررات کالسی که استاد ب(

 )معلم( باید در کالس خود استفاده نماید. روش تدریسی که استاد ج(
 )معلم( باید در دوره آموزشی خود، از دانشجویان به عمل آورد. نحوه ارزشیابی که استاد د(

درسـت آنهـا   هـای  به تعداد جواببعد از آزمونی که از فراگیران خود به عمل آوردید، جواب درست آنها را شمرده و  ـ 002

 است از ....ای دهید. کار شما نمونهمی نمره
 کاربرد قاعده در آزمون الف(

 آزمودن فراگیرانی که نیاز به نمره قبولی دارند. ب(
 کاربرد ارزشیابی در آزمون ج(
 گیریکاربرد قاعده در اندازه د(



 

 0011سال  یآموزش هوشبر کارشناسی ارشدآزمون 

06 

 گیری ................. است.مند برای اندازهآزمون، یک وسیله و روشی نظام ـ 003
 از رفتارای نمونه الف(
 میزان پاسخگویی فراگیر ب(
 مستقیم هوش ج(
 غیرمستقیم رفتار د(

 باشد؟می مشترک آزمون و پرسشنامههای از ویژگی یککدام ـ 000
 اند.هر دو ابزار سنجش کیفی الف(
 سنجند.می هر دو همیشه نگرش را ب(
 شود.می گیری، در قالب عدد و رقم گزارشدر هر دو، نتیجه اندازه ج(
 گیری کرد.توان توانایی فراگیر را اندازهمی با استفاده از هر دو، د(

م شـما،  کنیـد.  ایـن اقـدا   می بندیآوری و دستهاطالعات کاملی در مورد دانشجویان جدیدالورود رشته خود، جمع ـ 005

 دهنده کدام مفهوم است؟نشان
 ارزشیابی الف(
 پیشرفت تحصیلی ب(
 سنجش ج(
 گیریاندازه د(

 باشد؟می «ارزشیابی آموزشی»و « پژوهش آموزشی»کدام گزینه، نشاندهنده وجه اشتراک  ـ 006
 هدف الف(
 دارا بودن مبنای نظری ب(
 روش بررسی ج(
 باشند.می در هر سه مورد، مشترک د(

 باشند؟می گیری، اعمال ریاضی ضرب و تقسیم، مجازاندازههای در کدام مقیاس یا مقیاس ـ 007
 ترتیبی د( و نسبتیای فاصله ج( نسبتی ب( نسبتی و ترتیبی الف(

 است؟ای کدام گزینه زیر، مبین مقیاس فاصله ـ 008
 011هوشبهر  الف(
 Aگروه خونی  ب(
 مرتب کردن دانشجویان براساس اندازه قد آنها ج(

 تعیین میزان وزن دانشجویان د(

 است که .......« استاندارد شده»در صورتی آزمونی دارای شرایط  ـ 009
 دهند، یکسان باشد.می ها جوابشرایط برای همه کسانی که به سوال الف(
 ، ساده و بدیهی باشد و نیاز به توضیح، نداشته باشد.گیری آنقواعد اندازه ب(
 گذاری نداشته باشد.گیری مانند قواعد اجرا و نمرهنیاز به بیان قواعد اندازه ج(
 های درست و غلط آزمون تعیین و با هم برابر باشند.تعداد پاسخ د(

 دهد؟می از مفاهیم زیر رخ یککدامدر « قضاوت و داوری» ـ 021
  آزمودن د( سنجش ج( ارزشیابی ب( گیریاندازه الف(



 

 0011سال  یآموزش هوشبر کارشناسی ارشدآزمون 

07 

 عمومی زبان

 Part one: 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 
Although cholesterol has received a lot of bad press in recent years, it is a necessary substance in the body. 

It is found in bile salts needed for digestion of fats, in hormones, and in the cell’s plasma membrane. 

However, high levels of cholesterol in the blood have been associated with atherosclerosis and heart disease. 

It now appears that the total amount of blood cholesterol is not as important as the form in which it occurs. 

Cholesterol is transported in the blood in combination with other lipids and with protein, forming compounds 

called lipoproteins. These compounds are distinguished by their relative density. High-density lipoprotein 

(HDL) is composed of a high proportion of protein and relatively little cholesterol. HDLs remove cholesterol 

from the tissues, including the arterial walls, and carry it back to the liver for reuse or disposal. In contrast, 

low-density lipoprotein (LDL) contains less protein and a higher proportion of cholesterol. LDLs carry 

cholesterol from the liver to the tissues, making it available for membrane or hormone synthesis. However, 

excess LDLs can deposit cholesterol along the lining of the arterial walls. Thus, high levels of HDLs indicate 

efficient removal of arterial plaques, whereas high levels of LDLs suggest that arteries will become clogged.  

 . ………According to the passage ـ121

a)   different forms of cholesterol in the body have similar features 

b)   cholesterol density fails to indicate how healthy an individual is 

c)   cholesterol is not so significant in maintaining personal health 

d)   the form of cholesterol is more important than its amount 

 . ......... The phrase received a lot of bad press in the first line means to ـ122

a)   be criticized in mass media 

b)   present unwelcome consequences 

c)   include pressure over time 

d)   indicate undesirable effects 

 ?Which of the following statements is TRUE based on the passage ـ123

a)   Atherosclerosis is associated with HDLs as opposed to LDLs. 

b)   Cholesterol is carried in the blood in two forms, namely HDL and LDL. 

c)   Thickening of the arterial wall results mainly from high levels of HDLs.  

d)   The proportion of cholesterol is higher in HDLs compared with LDLs. 

 . ......... The word deposit in line 11 is closest in meaning to  ـ124

a)   stimulate 

b)   assimilate 

c)   accumulate 

d)   postulate  

 .According to the passage, ......... is NOT associated with high HDL levels  ـ125

a)   reducing arterial plaques 

b)   clogging arteries with cholesterol 

c)   carrying cholesterol to the liver 

d)   removing cholesterol from the tissues 
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Passage 2 
 

The Internet greatly influences people’s attitudes about their heath and health care. They can search almost 

any topic of interest and become researchers for their own problems. In the present busy world, doctors do 

not always take the time to explain illnesses and possible remedies to their patients; they may not give 

scientific details in simple words, either. Accordingly, many people use Internet resources to find what they 

need to know for better medical decisions. But are the recommendations of “experts” on the Net always 

accurate and reliable? Are they helpful to everyone that needs advice on a specific medical condition? The 

online health products or information that seem most wonderful are often the most fraudulent.  

Many specialists have their own theories about illness and health. For example, a California physiologist 

stated two causes for diseases: (1) pollution of the environment, and (2) parasites inside the human body. She 

offers two kinds of health products on the Internet: electronic machines and herbal medicine which clean out 

the body (free it of parasites) and rebuild new healthy living cells. Moreover, there are medical experts who 

recommend kinds of natural, non-western remedies for modern health disorders. Their advice might include 

special diet plans with added vitamins and minerals, folk medicine, environmental changes, or unusual 

therapies that patients do not get from typical doctors. 

 126- The California physiologist believes that one of the main reasons of diseases is ......... . 

a)   living things in the environment     

b)   parasites in the environment   

c)   environmental pollution 

d)   animals and plants 

 . ......... The word fraudulent in paragraph 1 is closest in meaning to  ـ127

a)   available       

b)   dishonest   

c)   significant 

d)   attractive 

 It is stated in the passage that a reason for the patients’ use of the Internet to know more about  ـ128

their diseases is that ......... . 

a)   they can find information on the Internet which is more culturally appropriate 

b)   they can use Internet resources to make the best decision at a reasonable price 

c)   doctors use a technical language to explain their problems 

d)   doctors fail to take enough time to examine their patients completely 

 . ......... The word they in paragraph 1 refers to  ـ129

a)   some medical decisions made by the doctors who use the Internet   

b)   medical suggestions of the experts on the Internet 

c)   some experts on the Internet  

d)   the online health products 

 ,The medical experts favoring natural remedies suggest all of the following interventions  ـ130

EXCEPT ......... . 

a)   unconventional therapies    

b)   rebuilding new living cells     

c)   added vitamins and minerals 

d)   changing the patient’s place of living 
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Passage 3   

Ultraviolet (UV) radiation covers the wavelength range of 100–400 nm, which is a higher frequency and 

lower wavelength than visible light. UV radiation comes naturally from the Sun, but it can also be created by 

artificial sources used in industry, commerce, and recreation. The UV region covers the wavelength range 

100-400 nm and is divided into three bands: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm), and UVC (100-280 

nm). 

As sunlight passes through the atmosphere, all UVC and approximately 90% of UVB radiation is absorbed 

by ozone, water vapor, oxygen and carbon dioxide. UVA radiation is less affected by the atmosphere. 

Therefore, the UV radiation reaching the Earth’s surface is largely composed of UVA with a small UVB 

component. 

The amount of UV radiation from the Sun that hits the Earth’s surface depends on several factors, including 

the Sun’s height in the sky, latitude, cloud cover, altitude, the thickness of the ozone layer and ground 

reflection. Reductions in the ozone layer due to human-created pollution increase the amount of UVA and 

UVB that reaches the surface. This can impact human health, animals, marine organisms and plant life. In 

humans, increased UV exposure can cause skin cancers, cataracts, and immune system damage. 

  . ......... According to the passage, excessive exposure to UV is unlikely to cause  ـ131

a)   cataract 

b)   skin tumors 

c)   immune disorders 

d)   digestive disorders 

 .It is stated in the passage that the visible light ......... the Ultraviolet (UV) radiation  ـ132

a)   falls below the wavelength range of 

b)   falls within the same wavelength as 

c)   has a higher frequency than  

d)   contains all wavelength ranges of 

 Which of the following factors does NOT affect the amount of UV radiation that hits the Earth’s  ـ133

surface? 

a)   height above the sea level  

b)   cloud cover of the area 

c)   marine organisms and plant life 

d)   ground reflection of the rays   

 It is stated in the passage that the UV radiation which reaches the Earth’s surface is mostly  ـ134

composed of ......... .  

a)   UVA with a small UVB component 

b)   UVB and large amounts of UVC 

c)   equal amounts of UVC and UVA  

d)   UVA, UVB and UVC altogether 

 . ......... The underlined word this refers to  ـ135

a)   the amount of UV radiation  

b)   Ozone layer  

c)   an increase in the amount of UVA and UVB 

d)   an increase in the amount of human-related pollution   
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Passage 4 
 

In the summer of 1976, a mysterious epidemic suddenly attacked two central African towns and killed the 

majority of its victims. Medical researchers suspected the deadly Marburg virus to be the cause, but what 

they saw in microscope images was entirely a new pathogen which would be named after the nearby Ebola 

River. Like Yellow fever and Dengue, the disease caused by Ebola virus is a severe type of hemorrhagic 

fever. It begins by attacking the immune system cells and neutralizing its responses, allowing the virus to 

multiply. Starting anywhere from 2 to 20 days after contraction, initial symptoms like high temperature, 

aching, and sore throat resemble those of a typical flu, but quickly increase to vomiting, rashes, and diarrhea, 

and as the virus spreads, it invades the lymph nodes and vital organs such as the kidney and liver, causing 

them to lose function. But the virus itself is not what kills Ebola victims. Instead, the mounting cell deaths 

trigger the immune system overload, known as cytokine storm, an explosion of immune responses that 

damage blood vessels causing both internal and external bleeding. The excessive fluid loss and resulting 

complications can be fatal within 6 to 16 days of the first symptoms; however, proper care and rehydration 

therapy can significantly reduce mortality rates in patients.   

 . ......... The cytokine storm is  ـ136

a)   a type of external bleeding 

b)   an explosion in the blood vessels  

c)   the consequence of increased cell deaths 

d)   the damage recovered by the immune system  

 . ......... According to this paragraph, Ebola  ـ137

a)   is easily distinguished from the flu in its initial stages 

b)   presents with symptoms like typical flu in the early stages 

c)   has symptoms like the typical flu as the disease progresses  

d)   is another name for Dengue, as used in medical context by clinicians 

 . ......... Bleeding in Ebola could be attributed to  ـ138

a)   the fever resembling Dengue and Yellow fever  

b)   deadly Marburg virus as a new pathogen 

c)   increased immune system response  

d)   vomiting due to the disease  

 . ......... The Ebola virus increases through  ـ139

a)   the kidney and liver  

b)   the internal and external bleeding 

c)   counteracting the immune system responses 

d)   invading the lymph nodes and other organs  

  . ......... The death rate following Ebola disease  ـ140

a)   is definitely predictable depending on the affected area  

b)   is highly increased in the first few days of contraction  

c)   fails to be controlled under the current circumstances 

d)   could be controlled through proper care and therapy  
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 Part two: Vocabulary 
Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 Health problems of the poor people can only be ......... through proper strategies and measures  ـ141

taken by the government. 

a)   exaggerated b)   enhanced c)   complicated  d)   alleviated  

 .Regular sleep, eating patterns, and exercise help people ......... the bad effects of stress  ـ142

a)   intensify b)   counteract c)   prolong d)   imitate 

 In order not to involve your personal attitudes in the results, you need to be ......... when doing  ـ143

research. 

a)   disoriented b)   ignorant c)   impartial d)   biased   

  .University lecturers have the main role in ......... knowledge in all fields to the students  ـ144

a)   imparting b)   announcing c)   degrading d)   consuming 

  Although scientists have detected many secrets of the central nervous system, there are still  ـ145

some ......... points which need to be clarified. 

a)   transparent b)   obvious c)   evident d)   obscure 

 While taking your exam, you need to block ......... thoughts by concentrating on what you are  ـ146

doing. 

a)   constructive b)   intrusive c)   supportive d)   inspiring 

 .He was not able to cope with the stress and ......... of his job; therefore, he decided to retire  ـ147

a)   comfort b)   recreation c)   strain d)   tranquility 

 The health authorities have emphasized that priority should be given to the ......... which help the  ـ148

improvement of health in the country. 

a)   initiatives b)   compartments c)   obstacles d)   redundancies 

 Some people think that the most essential ......... for good managers is their organizational  ـ149

abilities. 

a)   associate b)   complication c)   repression  d)   attribute 

 Some bacteria are not responsive to antibiotic therapy because they have gradually developed  ـ150

......... to antibiotics. 

a)   existence b)   assistance c)   resistance d)   prevalence 
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 The lecturer was asked to steer the discussion back to the ......... topic of main importance by  ـ151

avoiding unrelated issues. 

a)   superficial b)   original c)   trivial d)   redundant 

 .The health providers are forced to answer any ......... the patients have about their treatment  ـ152

a)   queries b)   intimacies c)   contributions d)   modifications 

 The student received a lot of  ......... comments from his supervisor helping him improve the  ـ153

quality of his work.  

a)   disruptive b)   constructive c)   disappointing d)   debilitating 

  .The instructor advised students to avoid ......... by strictly following note-taking standards  ـ154

a)   frankness b)   truthfulness c)   plagiarism d)   precision 

 The Corona virus is a dangerous, highly ......... viral infection that can easily spread to other  ـ155

people. 

a)   transmissible b)   dismissible c)   ignorable  d)   valuable 

 Numerous theories have been ......... on the exact cause of Corona virus which is yet to be  ـ156

identified.  

a)   abandoned  b)   avoided c)   proposed d)   oppressed  

 .Prevention rather than treatment must be the first ......... of all those involved in health  ـ157

a)   census  b)   concern c)   burden d)   invention  

 .With simple ......... measures, the side effects of the lesions under the skin can be reduced  ـ158

a)   threatening  b)   destructive c)   preventive d)   obsessive 

 A damaging decline in blood products can cause huge ......... when caring for pregnant women  ـ159

with pre-existing medical conditions. 

a)   contributions  b)   profits c)   opportunities d)   challenges 

 We can keep away from infectious diseases by enhancing our ......... disease-causing  ـ160

microorganisms.  

a)   resistance to b)   assistance to c)   combination of d)   contraction of 
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