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ن ه    :ؤف  ط
ت ه  مار  در  د ا ور فی   د     با ط ادب  دن  رگ د ظ(ود را    )حا

راه  نيـ كه در ا ييها يسخت. تر است مشابه سخت يها نسبت به رشته يولوژيدميكه قبول شدن در اپ ديا دهيهمه شما شن بايتقر
دروس همچنان  يبرخ يشده است اما هنوز برا تر كم يو كمك يتست يها دروس با چاپ كتاب يبرخ يبرا يوجود داشت تا حد

است كه  رانيا عيشا يها يماريب يولوژيدمياپ يفيتال يها مجموعه تست ديرو دار شيكه پ يكتاب.كتاب تست معتبر وجود ندارد
درس، مجموعه  نيا يرفرنس اصل. وزارت بهداشت آماده شده است ينس اعالم شده از سورفر يها چاپ كتاب نيآخر يبر مبنا

 يبـه سرپرسـت   رانيـ ا يهـا  ستيولوژيدمينگاشته شده توسط انجمن اپ "رانيا عيشا يها يماريب يولوژيدميمرجع اپ"يسه جلد
ـ   سـت يولوژيدميكتاب، از كتاب انجمن اپ نيا يها تست يدر طراح. باشد يم ياوري نيخانم دكتر پرو اسـتفاده را   نيتـر  شيهـا ب

ـ صـفحات مطـابق   ( كه سوال از آن ذكر شده اشاره شـده اسـت   يا به صفحه زين يحيتشر يها و در پاسخ ميا نموده ا چـاپ اول  ب
نگاشـته   رانيـ در ا عيشا يها يماريو كنترل ب يولوژيدميكتاب اپ رد،يگ يتر مد نظر طراحان قرار م البته كم كه گريكتاب د). باشد يم

از  يولوژيدميـ اپ يهـا  شـده در آزمـون   يطراح يها از تست يبرخ شيكم و ب. باشد يو همكاران م يزيعز دونيشده توسط دكتر فر
در پاسـخ  . ميـ ا و همكـاران هـم بهـره بـرده     يزيـ از كتاب دكتـر عز  تاب،ك نيا يها تست يباشد لذا در طراح يم يزيكتاب دكتر عز

 يبرخـ  نيـ ه بر اعالو). باشد يچاپ سوم م باصفحات مطابق (سوال اشاره شده است  يصفحه مربوط به طراح زيهر سوال ن يحيتشر
  .اند شدهآورده  گريسواالت د يال هاند كه در الب شده يوزارت بهداشت طراح يها سواالت هم از دستورالعمل

 بخـش اول . هـا  و سـرطان  ريـ واگريغ يهـا  يمـار يب ر،يـ واگ يهـا  يمـار يب: ميكتاب سه بخش را در نظر گرفت نيا يساز آماده در
قابـل   يهـا  يمـار يب) 4 ،يروسـ يو يهـا  تيـ هپات) 3 ،يمقـاربت  يها يماريب) 2مه، مقد) 1 يشامل گفتارها) ريواگ يها يماريب(
مشـترك   يهـا  يمـار يب) 7مـزمن،   يهـا  يماريو ب يتنفس يها ونتعف)6 ،يدستگاه گوارش يعفونت ها) 5با واكسن،  يريشگيپ

مقدمه،  )1 يشامل گفتارها) ريواگريغ يها يماريب(بخش دوم . باشد يم يبيو سواالت ترك گريد يها يماريب) 8 وان،يانسان و ح
سـوانح و  ) 5 ،يا هيـ تغذ يمربـوط بـه كمبودهـا    يهـا  يمـار يب) 4 ز،ير غدد درون يها يماريب) 3 ،يو عروق يقلب يها يماريب) 2

اخـتالالت و  ) 9 ،يدسـتگاه عصـب   يهـا  يمـار يب) 8 ،يروان يها يماريب) 7 ،يكيژنت يها يماريب) 6 ،يعمدريو غ يحوادث عمد
) 12مـوثر بـر سـالمت،     يعوامـل اجتمـاع  ) 11 ط،يمحـ  يولوژيدميـ مربـوط بـه اپ   ليمسـا ) 10 ،يينـا يبوط به بمر يها يماريب
 منبـع  يها شود حتما اول كتاب يم هيتوص. باشد يك گفتار ميشامل ) ها سرطان( سوم بخشباشد و نهايتا  مي گريد يها يماريب

  . ديار كنكتاب را ك نيا يها و سپس تست ديياعالم شده را مطالعه بفرما
 يدانشگاه علـوم پزشـك   يولوژيدميارشد اپ انياز دانشجو يتوسط گروه ،يمحمد يعل يو آقا نجانبيا ييكتاب تحت راهنما نيا

كتـاب   نيـ كـه در نگـارش ا   زميدوستان و همكاران عز ياز تمام. اند، نگارش شده است برتر كنكور بوده يها تهران كه جزو رتبه
 تيبنده سا ن،يداوطلب ييمشاوره و راهنما يكنم كه در راستا ينكته را هم اضافه م نيا. كنم يم ژهيداشتند تشكر و ياديتالش ز

www.drabbasighahramanloo.ir بـه آن   يولوژيدميـ كه داوطلب كنكور اپ ييها يدانستن يام و تمام نموده يانداز را راه
  . توانند مراجعه كنند يعالقمندان م. شود يم افتيدارد در آن  ازين
و  ديـ اطـالع ده  سـندگان يفـوق بـه نو   تيكتـاب را در سـا   نيـ درباره ا يهر گونه نظر و انتقاد ميخواهشمند يشما خواننده گرام از

كتـاب را   يانـد نسـخه اصـل    كتاب متحمل شده نيا يساز ها در آماده سندهيكه نو يشود به پاس احترام به زحمات يتقاضا م نيهمچن
  . ميالزم را داشته باش زهيانگ يبعد يها چاپ ديدر تجد زيتا ما ن ديكن يدداروكردن آن خ يو از كپ ديكن يداريخر
  

  قهرمانلو يعباس عباس
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هاي واگیربیماري



HIVي موارد زیر در بیماري ایدز همه.1 :به استثناءباشد صحیح می/

.معروف استPLHIVي چهارم آلودگی به مرحله)1

.جامعه گویند%1گستردگی منتشر به معناي آلودگی بیش از )2

.ایران و افغانستان داراي اپیدمی متمرکز هستند)3

.باشددرمان بیماران آلوده رایگان می)4

/آوري داده در مراقبت نسل دوم هاي جمعیک از اجزاي اصلی روشکدام.2 HIVباشد؟ ایدز صحیح می

هاي آمیزشیمراقبت بیماري)1

.آیددست میهاي خونی که از کل جمعیت بهغربالگري نمونه)2

.انجام منظم مطالعات مقطعی در مشاغل گوناگون)3

هاي مشخصر گروهور در زیمراقبت سرولوژي دیده)4

درصد 5هاي در معرض این فراوانی به باالي درصد جامعه آلوده هستند ولی در بعضی از گروه1ازترکمدر کل جامعه «.3

:دهنده گستردگی اپیدمیولوژیکنشان»رسیده است

پاندمیک )4متمرکز)3محدود)2منتشر)1

PLيمرحلهوتورم، بزرگی مقاوم غدد لنفاوي.4 HIV دهنده کدام مرحله از آلودگی به ویروس ترتیب نشانبهHIV هستند؟

سوم–مرحله دوم)2دوم–مرحله اول)1

ومس–مرحله اول)4دوم–مرحله سوم)3

ین آلودگی به ویروس ترکمین و تربیشکدام منطقه از جهان داراي 2011طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال .5

ساله است؟ 15-49ایدز در افراد 

افریقا–آسیاي جنوب شرقی)2افریقاي جنوبی –آسیاي شرقی)1

اروپاي مرکزي–افریقاي جنوبی)4امریکاي شمالی–افریقا)3

هستند؟HIVکشورهاي جیبوتی و ایران به ترتیب داراي چه نوع اپیدمی از نظر آلودگی به ویروس .6

منتشر–متمرکز)2متمرکز–متمرکز)1

متمرکز –منتشر)4منتشر–محدود)3

هاي مقاربتیبیماريسواالت :2گفتار 



17 هاي مقاربتیسواالت بیماري

:در ایران و در بالغین در کل جهان به ترتیبHIVشیوع .7

1(8/0–2/02(2/0–8/03(1/0–7/04(7/0–1/0

:در ایران به ترتیبHIVمیزان بروز و شیوع آلودگی به ویروس .8

1(17/0–03/02(01/0–03/03(03/0–17/04(03/0–02/0

.شودوش گلوله برفی است و به آن روش نیمه احتمالی هم گفته میرگیري تغییر یافته هاین شیوه نمون.9

مکانی–گیري زمانینمونه)2ايگیري خوشهنمونه)1

گیري از مراکز ارائه خدمتنمونه)4نهان–هاگیري نمونهنمونه)3

گیري افراد یک زیر گروه قوي نباشد انجام این نمونهاگر ارتباط بین HIVهاي افراد آلوده به گیريیک از نمونهدر کدام.10

مؤثر نخواهد بود؟ 

مکانی–گیري زمانینمونه)2ايگیري خوشهنمونه)1

نهان –هاگیري نمونهنمونه)4گیري گلوله برفینمونه)3

در کدام گروه سنی قرار دارند؟ HIVین درصد مبتالیان شناخته شده به تربیشدر کشورمان .11

1(34–252(30–203(45-154(35–20

:صلی انتقال به سایرین بوده و فرد از آلوده بودن خود خبر ندارد، عبارتست ازاکه علت HIVاي از آلودگی به ویروس مرحله.12

چهارم )4سوم)3دوم)2مرحله اول)1

هـاي هـدف در شـبکه    راوانـی گـروه  در خصـوص ف HIVهاي در معرض خطر در این روش برآورد اندازه جمعیت گروه.13

.شوداجتماعی افراد سؤال می

روش ضربی)2روش صید باز صید)1

اي جغرافیاییمبتنی بر نقشه)4ايگسترش شبکه)3

شود؟ بار اجرا میهاي پر خطر معموالً چند سال یکراهبري کشوري مطالعات رفتاري و سرولوژیک در بین گروهبراساس برنامه.14

سال 2-4)4سال2-3)3سال3-4)2سال5-2)1

ایدز را دارند؟ کافی در خصوص بیماريی دانشقیزرچه درصدي از جوانان جامعه و مصرف کنندگان ت.15

1(25%-17%2(17%-25%3(25%-20%4(20%-17%

رخ دهد؟ HIVبه علت عفونت سازهاي آماري در کشورمان سالیانه حدوداً چند مورد مرگ باید طبق نتایج مدل.16

5000–10000)2مرگ5000)1

3(7000–60004(9000–6000

باشد؟ در کشورمان در کشف موارد مثبت چه کسري میمراقبت و ارائه دهنده خدمتحساسیت نظام حداکثر .17

1(50%2(23%3(25%4(40%

:مثبت در کشورمان به ترتیبHIVترین علت مرگ افراد بر گزارش وزارت بهداشت مهمبنا.18

سوء مصرف مواد –ایست قلبی–ایدز)2خودکشی–سوء مصرف مواد–ایدز)1

خودکشی –ایست قلبی–ایدز)4ایست قلبی–سوء مصرف مواد–ایدز)3

باشد؟ یک میبه ترتیب از نظر نظام ثبت مرگ و وزارت بهداشت کدامHIVاولین علت مرگ افراد .19

ایدز–ایدز)2مصرف موادسوء –ایدز)1

ایست قلبی–ایدز)4ایدز–سوء مصرف)3

رود تعداد افراد آلوده چند برابر فعلی باشند؟ سازهاي صورت گرفته احتمال میهاي مدلبراساس تخمین.20

برابر 2–6)4برابر3–6)3برابر4-7)2برابر5-4)1



35صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .1

.ایران و پاکستان داراي اپیدمی متمرکز هستند

32صکتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)4(گزینه .2

.باشدو ایدز میHIVآوري داده در مراقبت نسل دوم هاي جمعاز اجزاي فرعی روش3تا 1موارد 

30صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .3

30صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .4

»2«طبق جدول 35صکتاب دکتر یاوري –سختسطح سؤال –)1(گزینه .5

35صکتاب دکتر یاوري –آسانح سؤال سط–)4(گزینه .6

35و27صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)2(گزینه .7

»2«طبق نمودار 38صکتاب دکتر یاوري –سختسطح سؤال –)3(گزینه .8

32صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .9

33صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال -)4(گزینه .10

37صکتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)1(گزینه .11

30صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)2(گزینه .12

».هاي برآورد اندازه جمعیت مطالعه شودروش«34صکتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)3(گزینه .13

40صکتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)3(گزینه .14

39صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .15

39صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)4(گزینه .16

38صکتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)3(گزینه .17

39صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)1(گزینه .18

هاي مقاربتیبیماريپاسخنامه:2گفتار 



:جزبهباشد میAهمه موارد زیر از خصوصیات هپاتیت .1

.دهدالعمر مییک بار ابتال ایمنی مادام)2.شودمزمن نمی)1

.آسا و کشنده استبرق)4.خود محدود شونده نیست)3

گردد؟ هاي گسترده میهاي زیر ورود حتی یک فرد آلوده باعث اپیدمییک از هپاتیتدر کدام.2

1(A2(B3(C4(D

باشد؟ تر در چه گروه سنی میبیشAدر مناطق با سطح بهداشت پایین و سطح بهداشت باال به ترتیب بروز عفونت هپاتیت .3

بالغان–کودکان )2کودکان–کودکان )1

بالغان –بالغان )4کودکان–بالغان )3

باشد؟ تر از زنان میبیش%20آن در مردان چنین میزان ابتال اده و همدتر در پاییز و زمستان رخهاي زیر بیشیک از هپاتیتکدام.4

1(B2(C3(D4(A

باشد کدام بیماري است؟ تنها بیماري که از راه جنسی قابل انتقال بوده و داراي واکسن می.5

1(A2(B3(C4(D

به دماي باالتر دارد؟ تري نسبتتر قابلیت بقاي بیشویروس کدام بیماري در مقابل دما پایین.6

1(D2(C3(A4(B

.یابدمی............و احتمال مزمن شدن ............، با افزایش سن احتمال بروز عالئم بالینی Bدر هپاتیت .7

کاهش–افزایش )2افزایش–افزایش )1

کاهش –کاهش )4افزایش–کاهش )3

باشد؟ ها چه میزان میوالر ناشی از هپاتیت مزمن به ترتیب در آقایان و خانماحتمال ابتال به سیروز و سرطان هپاتوسل.8

1(20–202(45–203(45–154(45–45

:جزبهبروز هپاتوسلوالر کارسینوما در افراد به همه موارد زیر بستگی دارد .9

ژنتیک )4نژاد)3جنس)2سن)1

هاي ویروسیهپاتیتاالت سو:3گفتار 
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