
  
  
  
  
  

  



 
  

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 
حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
  

ی ری ا از  ن  دار وردگارا، خارج  ی  ا م  ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
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اعتمـادي در   ي اين عمل نادرست، موجب رواج بـي  كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  .گردد آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم



 

 ماطراحان
  

  اپيدميولوژي
  هاي شايع ايران بيماري

  )تشريحي همراه با پاسخنامه(
  
  
 
  
 
  
  

  :هاي ويژه رشته
  هاي وزارت بهداشت ارشد و دكتري اپيدميولوژي و ساير گرايش

 
 
  

  :نـيؤلفـم
  پور قهرمانلو نـحسن حسي -جيـگنره فقيرـمني

  ا مشاخي ساربانقليـرعن -اد قادريـمحسن است
  رب احمديـلي عـع -دي قرائيـحسن احم

  

  :ظرـنرـزي

  لوـاسي قهرمانـاس عبـعب
  مديـمح ليـوسف عـي

  

               



 
هاي  هاي: ارشد و دكتري اپيدميولوژي و ساير گرايش هاي شايع ايران (همراه با پاسخنامه تشريحي) ويژه رشته اپيدميولوژي بيماري:   عنوان و نام پديدآور

  محمدي. ، يوسف علي؛ زيرنظر عباس عباسي قهرمانلو]و ديگران[...  وزارت بهداشت/ مولفين منيره فقيرگنجي
  .1400: تهران: گروه تأليفي دكتر خليلي،   مشخصات نشر

  ص. : مصور، جدول، نمودار.313    :   مشخصات ظاهري
 9-410-422-600-978 :   شابك

  : فيپا  وضعيت فهرست نويسي
  احمدي. علي عربقرائي،  قلي، حسن احمديپور قهرمانلو، محسن استادقادري، رعنا مشاخي ساربان مولفين منيره فقيرگنجي، حسن حسين:   يادداشت
  ها (عالي) ها و تمرين آزمون –گيرشناسي  همه:   موضوع
  Epidemiology – Examinations, questions, etc (Higher):   موضوع
  ها (عالي) ها و تمرين آزمون –هاي واگير  : بيماري  موضوع
  Communicable diseases – Examinations, questions, etc (Higher):   موضوع
  ها (عالي) ها و تمرين آزمون –گير  هاي همه بيماري:   موضوع
  Epidemics -- Examinations, questions, etc (Higher):   موضوع
  ها (عالي) ها و تمرين آزمون –هاي مزمن  : بيماري  موضوع
  Chronic diseases -- Examinations, questions, etc (Higher):   موضوع
  ايران –هاي تحصيالت تكميلي  : آزمون دوره  موضوع
  Graduate Record Examination – Iran:   موضوع
  ها آزمون –ايران  –ها و مدارس عالي  : دانشگاه  موضوع
 Universities and colleges – Iran -- Examinations:   موضوع

  -1354: فقيرگنجي، منيره،   شناسه افزوده
  -1368لو، عباس، : عباسي قهرمان  شناسه افزوده
  -1367محمدي، يوسف،  : علي  شناسه افزوده

  7/652RAالف/2 1397:   رده بندي كنگره 
  4076/614 :   رده بندي ديوئي

  5310487:   شماره كتابشناسي ملي
  
  

  (همراه با پاسخنامه تشريحي) هاي شايع ايران اپيدميولوژي بيماريطراحان مانام كتاب: 
  محسن استاد قادري -پور قهرمانلو حسن حسين -ه فقيرگنجيمنير: و گردآورندگان ينمؤلف

  احمدي  علي عرب -حسن احمدي قرائي -رعنا مشاخي ساربانقلي
  ناشر: گروه تأليفي دكتر خليلي

  1400. اولنوبت و سال چاپ: 
   1000شمارگان: 

  پاپيروسصحافي: چاپ و 
  مدير توليد: اقبال شرقي

  مدير فني و هنري: مريم آرده
  تومان 85000 بهاء:

  021-66568621آموزشگاه دكتر خليلي (دفتر مركزي): 
  021- 22856620آموزشگاه دكتر خليلي (شعبه شريعتي): 

  331پالك  .طبقه همكف  .پاساژ فروزنده  .روي درب اصلي دانشگاه تهران  روبه . خيابان انقالب .فروشگاه: تهران 
  021 - 66489349 – 021 – 66489375تلفن: 

  طبقه اول .مجتمع تجاري پارس  . جنب سينما پارس . غربي ميدان انقالب مركز پخش: ضلع جنوب
  0912 – 5508589مدير فروش:     021 – 66569216مركز فروش: 

@drkhaliligroupbook www.DKG.ir   drkhaliligroupbook 



 
  

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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اولبخش 

هاي واگیربیماري



؟هاي واگیر چه زمانی بوده استدوران طالیی موفقیت در مبارزه با بیماري.1

1991-1981هاي بین سال)19812قبل از سال )1

به بعد 2000از سال )19914-2000هاي سال)3

:جزبههاي واگیر زیر هنوز هم از مشکالت بسیار مطرح سالمت هستند در حال حاضر بیماري.2

آنفلوانزاي )2سارس)1
1 1

H N

وبا )4سل)3

؟ر درآمدگیهاي زیر در کشورهاي اروپایی به صورت جهانیک از بیماريکدامشیوع .3

سرخک )4سل)3وبا)2طاعون)1

؟آن در کشورهاي اروپایی به چه دلیل بودگیري شیوع بیماري طاعون و جهان.4

هاي جدید بیماريبه علت پدیدار شدن سوش)1

وسیله حمل و نقل دریایی کاال بین کشورها به)2

به علت پیشرفت صنعتی در این کشورها )3

ضعیف شدن سیستم ایمنیبه دلیل سالمندي و )4

:جزبهتمامی موارد زیر تعریف بیماري نوپدید است .5

گیري یک بیماري جدیدبروز همه)1

اي یک بیماري نه چندان شایع در یک منطقهگسترش ناحیه)2

.افزایش ناگهانی میزان بروز یک بیماري که در یک کشور شایع نباشد)3

.ود داشته و بعد از مدتی خاموشی دوباره شایع شده استبیماري که در یک منطقه جغرافیایی وج)4

هاي زیر مثال بارزي از دگرگونی ژنتیکی است؟ یک از بیماريکدام.6

هابیماري کشنده آبوال به وسیله میمون)2آبله میمونی)1

آنفلوانزا)4سارس به وسیله گربه)3

هاي واگیراي بر اپیدمیولوژي بیماريمقدمهسواالت :1گفتار 



9 هاي واگیراپیدمیولوژي بیماري

:

:جزبهشود واردات حیوانات زنده به یک کشور سبب شیوع تمامی بیماري نوپدید زیر می

سارس به وسیله گربه)

آنفلوانزا به وسیله پرندگان )

ي تظاهرات یک بیماري در میزبان به طوري که در یک طرف طیف، عفونت بدون عالمت و در سمت دیگر موارد 

باشد؟ هاي زیر می

حدت )4شیب عفونت)

پایین–متوسط)

خیلی پایین –متوسط)

:باشداز توبرکلوز می..........

تر بیش–ترکم)4تربیش–تربیش)

:زاي واگیر تا ظهور عالئم را گویند

دوره نهفتگی)

دوره کمون سرولوژیک )

.هاي عامل ایتولوژیک است

ناحیه غرب دریاي خزر)

هاارتفاعات و کوهپایه)

شوند؟ تر در کدام اقلیم کشورمان دیده می

هاي مننگوکوکی و بروسلوز از چه توزیع فصلی برخوردارند؟ 

زمستان –تابستان)4زمستان–بهار)

اپیدمیولوژي بیمارياي برسواالت مقدمه

:جزبهباشند هاي بازپدید میهاي زیر بیماريتمامی بیماري.7

هاي غذایی میکروبی مسمومیت)1

هاي بیمارستانی عفونت)2

هاکشهاي آنوفل به بسیاري از حشرهمقاومت پشه)3

آبله میمونی)4

واردات حیوانات زنده به یک کشور سبب شیوع تمامی بیماري نوپدید زیر می.8

)2آبله میمونی به وسیله جوندگان)1

)4هاابوال به وسیله میمون)3

ي تظاهرات یک بیماري در میزبان به طوري که در یک طرف طیف، عفونت بدون عالمت و در سمت دیگر موارد محدوده«.9

هاي زیر مییک از واژهتعریف کدام»باشدشدید و مرگ ناشی از بیماري می

)3زاییآسیب)2زاییعفونت)1

:ویروس پولیو و آنسفالیت به ترتیب داراي ویروالنس.10

)2متوسط–پایین)1

)4متوسط–خیلی پایین)3

..........از توبوکلوز و حدت سرخک ..........زایی سرخک آسیب.11

)3ترکم–ترکم)2ترکم–تربیش)1

زاي واگیر تا ظهور عالئم را گویندي زمانی بین هجوم یک عامل بیماريفاصله.12

)2ي کموندوره)1

)4دوره کمون خارجی)3

:به استثناءباشد ي موارد زیر صحیح میهمه.13

.آگهی بدترتر پیشکمون کوتاههر چه دوره )1

.تر استویروالنس سرخجه از سرخک بیش)2

هاي عامل ایتولوژیک استژنیک یکی از ویژگیخاصیت آنتی)3

.گرددگیري اولیه منجر به کاهش بروز بیماري میپیش)4

باشد؟ هاي هفتگانه کشور ایران نمییک از اقلیمکدام.14

)2نواحی دشتی و کویري)1

)4قسمت مرکز و جنوب)3

تر در کدام اقلیم کشورمان دیده میبیماري بروسلوز و هاري به ترتیب بیش.15

منطقه دشتی–منطقه غربی و مرکزي دریاي خزر)1

هاارتفاعات و کوهپایه–هاارتفاعات و کوهپایه)2

مناطق ساحلی خلیج فارس –منطقه دشتی و کویري)3

ها ارتفاعات و کوهپایه–شرق دریاي خزر)4

هاي مننگوکوکی و بروسلوز از چه توزیع فصلی برخوردارند؟ بیماري.16

)3پاییز–زمستان)2تابستان–بهار)1



1گفتار 

.ي برخوردار استترکمد خردسال از شدت 

.ساله از نظر ابتال به سل در گروه پر خطر است

.دهدتر در کودکان و سالمندان رخ می

.باشددر سنین پایین شدیدتر می

یـک از  تعریـف کـدام  »درصد موارد یک بیماري پس از مواجهه شدن با عامل بیمـاري 

دوره کمون )2

ي نهفتگیدوره)4

:بهترین زمان استفاده از کموپروفیالکسی عبارتست از

قبل از تماس با عامل )2

قبل و در حین تماس )4

:جزبههستند 1997همه موارد زیر جزو سه دلیل نخست مرگ در ایالت متحده امریکا در سال 

هاي قلبی بیماري)2

هاسرطان)4

باشد؟ هاي واگیر کدام گزینه میها در امر بیماري

براساس عامل ایجادکننده)2

ترین مخزن بیماريچگونگی انتقال و مهم)4

:جزبهیولوژي بیماري است 

ناقل )4میزبان)3

باشند؟ ها میطبق برآورد سازمان جهانی بهداشت عوامل عفونی مسئول ایجاد چند درصد سرطان

درصد 15)4درصد20-15)3

؟دباشنمیهاي بیولوژیک عوامل عفونی 

زاییایمنیت)4عفونت آشکار)3

:جزبهبار ابتال موجب ایمنی در تمام عمر خواهد بود 

سالمونال تیفی )4سیاه سرفه)3

بندپایان، جنینی، تنفس، تماس مستقیم، آب

:بیماري لژیونر و طاعون خیارکی به ترتیب داراي مخازن

آب–خاك)2

دارحیوانات مهره–آب)4

10

یک از موارد زیر صحیح است؟ کدام.17

د خردسال از شدت مونو نوکلئوز عفونی در افرا)1

ساله از نظر ابتال به سل در گروه پر خطر است5–10افراد )2

تر در کودکان و سالمندان رخ میبیشEهپاتیت )3

در سنین پایین شدیدتر میBابتال به هپاتیت )4

درصد موارد یک بیماري پس از مواجهه شدن با عامل بیمـاري 50مدت زمان الزم جهت بروز «.18

باشد؟ هاي زیر میواژه

دوره مراقبت اپیدمیولوژیک )1

ي دوره کمونمیانه)3

بهترین زمان استفاده از کموپروفیالکسی عبارتست از.19

بعد از تماس با عامل)1

در حین تماس یا کمی بعد از آن)3

همه موارد زیر جزو سه دلیل نخست مرگ در ایالت متحده امریکا در سال .20

و آنفلوانزاپنومونی )1

ي مغزيسکته)3

ها در امر بیماريبندي اپیدمیولوژیستمبناي گروه.21

ترین و اولین نشانه تظاهر بیماريمهم)1

هاي مختلف درگیر شده بدنارگان)3

یولوژي بیماري است ي موارد زیر از اجزاي اصلی مثلث اپیدمهمه.22

عامل)2محیط)1

طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت عوامل عفونی مسئول ایجاد چند درصد سرطان.23

درصد25)2درصد20)1

هاي بیولوژیک عوامل عفونی کدام مورد جزو ویژگی.24

زاییعفونت)2زاییبیماريبلیتقا)1

بار ابتال موجب ایمنی در تمام عمر خواهد بود در تمامی موارد یک.25

پولیو)2لیشمانیا)1

اند؟ پنج راه اصلی انتقال بیماري کدام.26

تماس، خوراك، هوا، ناقل، جنینی)1

جنینی، هوا، تماس، تنفس، غذا)2

آب و هوا، ناقل، جنینی، غذا، تماس)3

بندپایان، جنینی، تنفس، تماس مستقیم، آب)4

بیماري لژیونر و طاعون خیارکی به ترتیب داراي مخازن.27

دارحیوانات مهره–انسان)1

خاك–انسان)3



11 هاي واگیراپیدمیولوژي بیماري

هاداراي ارزش عددي در اپیدمیولوژي و پیشگیري از بیماري

.شوندمند مشخص می

یک از موارد زیر است؟ 

حیوانات–انسان)

انسان –حیوان)

:به استثناء

محو کامل از محدوده جغرافیایی)

کاهش در شیوع بیماري)

:جزبهکنندگی دارند 

سالمونالتیفی)

ریکتسیاي عامل تیفوس)

».شودته میمند در یک میزبان خاص گف

عفونت مخفی)4زاییحدت بیماري)

:به استثناء

افزایش ناگهانی میزان شیوع)

یک بیماري نه چندان شایع در یک منطقه )

شود؟ هاي واگیر زیر از طریق ناقل منتقل می

سالمونالتیفی)4بوتولیسم)

تکثیرسرعت )4تعداد تماس)

باشد؟ میزان حمله ثانویه در بیماري آنفلوانزاي فصلی چند درصد می

(20–10%4(10-5%

شود؟ هاي زیر حالت حامل مزمن دیده نمی

باسیل سل)4باکتري مننگوکوك)

.ذرات پروتئینی ایجادکننده بیماري عصبی کشنده هستند

هاي یک از شاخصهاي عفونی از موارد کاربرد کدامماريهاي پیشگیري از بی

میزان حمله ثانویه)

میزان عفونت آشکار)

اپیدمیولوژي بیمارياي برسواالت مقدمه

:جزبهباشد ي موارد در ایمنیت گروهی صحیح میهمه.28

داراي ارزش عددي در اپیدمیولوژي و پیشگیري از بیماري)1

.گیر استنام دیگر گروه غیر ایمن، گروه بهره)2

مند مشخص میبا تعیین کاهش در شیوع بیماري افراد بهره)3

.شودبا آزمایش سرولوژي ایمنیت گروهی مشخص می)4

یک از موارد زیر است؟ مخزن در بیماري لیستریوز و سالمونالتیفی کدام.29

)2بندپایان–خاك)1

)4انسان–خاك)3

به استثناءي موارد زیر به مفهوم کنترل یک بیماري است همه.30

)2محدود کردن وقوع)1

)4ش در بروز بیماريکاه)3

کنندگی دارند هاي زیر چندین راه انتقال و آلودهي میکروارگانیسمهمه.31

)2باسیلوس آنتراسیس)1

)4یرسینیا پستیس )3

مند در یک میزبان خاص گفهاي یک خرده زیستبه درجه قابلیت بیماري«.32

)3زاییعفونت)2زاییقابلیت بیماري)1

به استثناءي موارد زیر از خصوصیات بیماري نوپدید هستند همه.33

)2گیري یک بیماري جدیدبروز همه)1

)4افزایش ناگهانی میزان بروز)3

هاي واگیر زیر از طریق ناقل منتقل مییک از بیماريکدام.34

)3توالرمی)2بابزیوز)1

یک از موارد زیر بستگی ندارد؟ دوره کمون به کدام.35

)3محل ورود)2تعداد عامل عفونی)1

میزان حمله ثانویه در بیماري آنفلوانزاي فصلی چند درصد می.36

1(15-5%2(20–5%3(

هاي زیر حالت حامل مزمن دیده نمییک از بیماريدر کدام.37

)3سرخک)2ویروس اپشتین بار)1

رست است؟ هاي زیر نادیک از گزینهکدام.38

.از سالمونالتیفی استترکمزایی دیفتریا حدت بیماري)1

.طلب استسودوموناس یک باکتري فرصت)2

.دوره کمون با دوره نهفتگی تفاوت دارد)3

ذرات پروتئینی ایجادکننده بیماري عصبی کشنده هستند)4

هاي پیشگیري از بیارزشیابی تأثیر واکسیناسیون و یا سایر روش.39

زیر است؟ 

)2ایمنیت گروهی)1

)4میزان عفونت مخفی)3



1گفتار 

حیوان–انسان–آب–خاك)2

ناقلین –خاك–هوا–آب)4

باشد؟ یک از موارد زیر میهاي واگیر کدام

ها

:به ترتیب1997و1900ي نخست مرگ در ایاالت متحده امریکا در سال 

هاسرطان–پنومونی)2

بیماري قلبی –پنومونی)4

باشد؟ هاي بیولوژیک عوامل عفونی مییک از ویژگی

زاییحدت بیماري)2

زاییایمینت)4

:به استثناءشوند زاي زیر از طریق خون منتقل می

Cویروس هپاتیت )2

لژیونر)4

12

چهار مخزن اصلی کدامند؟ .40

هوا–انسان–غذا–آب)1

خاك–آب–غذا–حیوان)3

هاي واگیر کدامدوران طالیی موفقیت در مبارزه با بیماري.41

هاتعیین نقش عوامل ریزبینی در ایجاد بیماري)1

انتقال بیماري از حیوان به انسان )2

HIVقبل از پیدایش ویروس )3

هاي واگیرشناسایی عوامل ریزبین بیماري)4

ي نخست مرگ در ایاالت متحده امریکا در سال رتبه.42

بیماري قلبی–سل)1

بیماري قلبی–اسهال)3

یک از ویژگیاز اجزاي کدام»میزان کشندگی«.43

زاییبیماريقابلیت)1

زاییعفونت)3

زاي زیر از طریق خون منتقل میي عوامل بیماريهمه.44

Bویروس هپاتیت )1

Eویروس هپاتیت )3



صیاوريکتاب –هاي واگیربیماري–متوسطسطح سؤال –)1(گزینه .1 ،13

.بوده است1981سال ازهاي واگیر قبل بارزه با بیماريمدوران طالیی موفقیت در 

14کتاب یاوري، ص –هاي واگیربیماري–سطح سؤال آسان–)4(گزینه .2

تر اقتصادي بلکـه  هاي واگیر هنوز هم از مشکالت بسیار مطرح سالمت، نه تنها در کشورهاي محرومدر حال حاضر بیماري

آنفلـوانزاي  –مثـل سـارس  هـاي واگیـري  هـاي بیمـاري  گیـري همه.باشنددر کشورهاي پیشرفته صنعتی نیز می
1 1

H N

هـاي واگیـر جدیـد    ها و پدیدار شدن بیماريبیوتیکبرگشت سل به بسیاري نقاط جهان و شیوع باسیل سل مقاوم به آنتی

.چالش نوینی در مقابل سالمت انسان در جوامع مختلف است

14یاوري، ص کتاب –هاي واگیربیماري–سطح سؤال متوسط–)1(گزینه .3

زاوسیله حمل و نقل دریایی کاال در بین کشورها و انتقال عامـل بیمـاري  شیوع جهانگیري طاعون در کشورهاي اروپایی به

.هاي آن صورت گرفته استآن به وسیله موش و کک

14کتاب یاوري، ص –هاي واگیربیماري–سطح سؤال متوسط–)2(گزینه .4

.مراجعه شود3به توضیح سؤال 

14کتاب یاوري، ص –هاي واگیربیماري–سطح سؤال آسان–)4(گزینه .5

اي یک بیماري نه چندان شـایع در یـک   گیري یک بیماري جدید یا افزایش ناگهانی میزان بروز و گسترش ناحیهبروز همه

.منطقه، یک بیماري نوپدید در نظر گرفته شده است

در گذشته در یک منطقه جغرافیایی خاصی وجود داشته و بعـد از مـدتی   شود کههایی گفته میبیماري بازپدید به بیماري

.خاموشی یا در کنترل قرار داشتن بار دیگر شایع شده است

15کتاب یاوري، ص –هاي واگیربیماري–سطح سؤال آسان–)4(گزینه .6

.هاي آنفلوانزا نمونه بسیار گویایی از این دگرگونی ژنتیکی هستندویروس

15کتاب یاوري، ص –هاي واگیربیماري–طح سؤال متوسطس–)4(گزینه .7

زا بـه  هاي مقاوم عوامـل ریزبینـی بیمـاري   ها سبب ایجاد سوشکشها و آفتبیوتیکجا و بیش از اندازه از آنتیاستفاده نابه

.ته استهایی که در گذشته شایع بوده تأثیر داشگیري بیماريها گردیده و در برگشت و شیوع همهبیوتیکآنتی

هاي آنوفل بـه بسـیاري   مقاومت پشه–وجود باسیل مقاوم سل–هاي بیمارستانیعفونت–هاي غذایی میکروبیمسمومیت

.هاي بازپدید باشدهایی در زمینه این نوع بیماريتواند مثالها میکشاز حشره

واگیرهاي اي بر اپیدمیولوژي بیماريمقدمهپاسخنامه :1گفتار 



1گفتار 

15کتاب یاوري، ص –هاي واگیر

:شودت حیوانات زنده به یک کشور سبب شیوع یک بیماري نوپدید می

.بیماري خطرناك تنفسی سارس نیز به وسیله گربه به کشور چین وارد شده و سپس به تمامی نقاط جهان منتشر شد

445صکتاب دکتر عزیزي 

445صکتاب دکتر عزیزي 

446صکتاب دکتر عزیزي 

447صکتاب دکتر عزیزي 

445صکتاب دکتر عزیزي 

450کتاب دکتر عزیزي ص 

ارتفاعـات و  –ناحیـه غـرب دریـاي خـزر    –ناحیـه شـرق دریـاي خـزر    –نواحی دشـتی و کـویري  

سواحل شرقی خلیج فارس 

450کتاب دکتر عزیزي ص 

451کتاب دکتر عزیزي ص 

451کتاب دکتر عزیزي ص 

.دهـد تر در کودکان و سالمندان رخ مـی کمEهپاتیت –ساله از نظر ابتال به سل در گروه کم خطر قرار دارند

.تر استها بیشتر حالت ناقلی در آنتر و بیش

447کتاب دکتر عزیزي ص 

475کتاب دکتر عزیزي ص 

)1(جدول –14صکتاب دکتر یاوري 

15صکتاب دکتر یاوري 

16صکتاب دکتر یاوري 

17صکتاب دکتر یاوري 

18صکتاب دکتر یاوري 

19صکتاب دکتر یاوري 

20صتاب دکتر یاوري 

22صکتاب دکتر یاوري 

23صکتاب دکتر یاوري 

منـد از  با تعیین کاهش میزان بروز موارد عفونت یا بیماري نزد افراد غیر ایمن یک جامعه واکسینه شده میزان افـراد بهـره  

22صکتاب دکتر یاوري 

26صکتاب دکتر یاوري 

14

هاي واگیربیماري–سطح سؤال آسان–)4(گزینه .8

ت حیوانات زنده به یک کشور سبب شیوع یک بیماري نوپدید میگاهی واردا

آبله میمونی به وسیله جوندگان

هابیماري کشنده ابوال به وسیله میمون

بیماري خطرناك تنفسی سارس نیز به وسیله گربه به کشور چین وارد شده و سپس به تمامی نقاط جهان منتشر شد

کتاب دکتر عزیزي –سطح سؤال سخت–)3(گزینه .9

کتاب دکتر عزیزي –سطح سؤال سخت–)4(گزینه .10

کتاب دکتر عزیزي –سطح سؤال سخت–)1(گزینه .11

1–38مطابق با جدول 

کتاب دکتر عزیزي –سطح سؤال آسان–)2(گزینه .12

کتاب دکتر عزیزي –سطح سؤال آسان–)2(گزینه .13

.تر استپایینویروالنس سرخجه از سرخک

کتاب دکتر عزیزي ص –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .14

نواحی دشـتی و کـویري  :هاي هفتگانه ایراناقلیم

سواحل شرقی خلیج فارس –سواحل غربی خلیج فارس–هاکوهپایه

کتاب دکتر عزیزي ص –سطح سؤال سخت–)2(گزینه .15

کتاب دکتر عزیزي ص –سطح سؤال سخت–)3(گزینه .16

کتاب 2-38مطابق با جدول 

کتاب دکتر عزیزي ص –سطح سؤال متوسط–)1(گزینه .17

ساله از نظر ابتال به سل در گروه کم خطر قرار دارند5–10افراد 

تر و بیشدر سنین پایین خفیفBابتال به هپاتیت 

کتاب دکتر عزیزي ص –سطح سؤال آسان–)3(گزینه .18

کتاب دکتر عزیزي ص –سطح سؤال آسان–)3(گزینه .19

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)1(گزینه .20

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)4(گزینه .21

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)4(گزینه .22

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)4(گزینه .23

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .24

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)4(گزینه .25

تاب دکتر یاوري ک–آسانسطح سؤال –)1(گزینه .26

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .27

کتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)3(گزینه .28

با تعیین کاهش میزان بروز موارد عفونت یا بیماري نزد افراد غیر ایمن یک جامعه واکسینه شده میزان افـراد بهـره  

.شودایمنیت گروهی مشخص می

کتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)4(گزینه .29

کتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)2(گزینه .30
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یرسینیا به وسـیله هـوا و از راه   .شودهاي پوستی یا به وسیله هوا از راه تنفس وارد بدن می

ریکتسیاي عامل تیفوس از راه مدفوع شپش آلوده و از طریق خارش محل نـیش شـپش   

عامل سالمونال تیفی تنهـا از  .تواند وسیله انتقال بیماري باشدوع شپش نیز می

شوند، محل ورود عامل عفونی و سرعت تکثیـر آن در طـول دوره   

.زایی کورینه باکتریوم دیفتریا از سالمونال تیفی زیادتر است

24

»1«مطابق با جدول 14

20

هـاي آلـوده منتقـل    تواند از راه خونمیEو حتی CوBهاي هپاتیت 

اپیدمیولوژي بیمارياي برمقدمهپاسخنامه

21صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)2(گزینه .31

هاي پوستی یا به وسیله هوا از راه تنفس وارد بدن میباسیلوس آنتراسیس از راه زخم

ریکتسیاي عامل تیفوس از راه مدفوع شپش آلوده و از طریق خارش محل نـیش شـپش   .کندتنفس نیز انسان را آلوده می

وع شپش نیز میشود و گرد و غبار آلوده به مدفوارد بدن می

.شوندراه دستگاه گوارش وارد بدن میزبان انسانی می

18صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .32

14صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)2(گزینه .33

21صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)2(گزینه .34

24صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)3(گزینه .35

شوند، محل ورود عامل عفونی و سرعت تکثیـر آن در طـول دوره   تعداد عامل عفونی که در برخورد نخستین وارد بدن می

.باشدکمون مؤثر می

25صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)1(گزینه .36

19صکتاب دکتر یاوري –آسانؤال سطح س–)2(گزینه .37

18صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)1(گزینه .38

زایی کورینه باکتریوم دیفتریا از سالمونال تیفی زیادتر استحدت بیماري

24صکتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)2(گزینه .39

22صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)2(گزینه .40

13صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال –)4(گزینه .41

14صکتاب دکتر یاوري –متوسطسطح سؤال –)4(گزینه .42

18صکتاب دکتر یاوري –آسانسطح سؤال -)2(گزینه .43

20صيکتاب دکتر یاور–سختسطح سؤال –)4(گزینه .44

هاي هپاتیت ، ویروس20بر طبق توضیحات داده شده در صفحه 

.شودلژیونر از راه هوا منتقل می.شوند



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 
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: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
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هستند؟ HIVکنندگان تزریقی مواد آلوده به ر چند درصد مصرفو رفتاري در کشوطبق آخرین مطالعات سرولوژیکی .21

1(20-15%2(15%3(20%4(25%

هاي آمیزشی غیر قابل درمان هستند؟ یک از عفونتکدام.22

شانکروئید )4سیفلیس)3سوزاك)2ویروسهرپس)1

:به استثناءاست زایی عامل گنورهي موارد زیر از خصوصیات بیماريهمه.23

.کندضایعات به کندي رشد می)HIV2افزایش احتمال ابتال به )1

بیماري التهاب حاد لگن )4ایجاد کننده التهاب کولون و رکتوم)3

:شودموارد دیده میتربیشزا با کالمیدیا در ابتالي همزمان این عامل عفونت.24

ماتیستراکو)2گرانولوماتیس)1

وناس واژینالیس تریکوم)4تریپانوماپالیدم)3

يزا در حال افزایش است و منجر به التهاب مجاري ادراري در مردان با دورهموارد مقاومت دارویی به این عامل عفونت.25

.شودروز می2–7کمون 

تراکوماتیس)4پالیدوم)3گنوره)2گرانولوماتیس)1

ت؟ سزابه این عامل بیماريءتالهاي ابکاهش باروري در هر دو جنس و بارداري خارج رحمی از مشخصه.26

تراکوماتیس )4تریپانوما پالیدوم)3گنوره)2هموفیلوس دوکري)1

:به استثناءهاي ابتالء به تراکوماتیس است ي موارد زیر از مشخصههمه.27

درد مزمن لگنی)2پنومونی و عفونت چشمی)1

عفونت ولووژانیت)4نژیتپسال–پروکتیت)3

باشد؟ زاي آمیزشی مییک از عوامل عفونتعوارض ناشی از ابتالء به کدامسندرم ریتر از .28

دوکري)4پالیدوم)3تراکوماتیس)2گرانولوماتیس)1

باشد؟ یک از موارد زیر صحیح میکدام.29

.هاي فالوپ ناشی از ابتالي به دوکري استعفونت لوله)1

.عفونت چشم و پنومونی از عوارض تراکوماتیس است)2

.توانند لنفادنوپاتی عمومی ایجاد کنندمایکو پالسماها می)3

.تواند منجر به پروکتیت شودگرانولوماتیس می)4

:جزهبي موارد از مشخصات عفونی ابتالي به تراکوماتیس هستند همه.30

سقط جنین در سه ماهه اول)2سروسیت و سالپنژیت )1

پنومونی)4سندروم ریتر)3

یک از موارد زیر است؟ اي تناسلی شانکروئید ناشی از کدامهبروز زخم.31

پاپیلوماي انسانی)2فیلوس دوکريهمو)1

تریپانوما پالیدم )4تراکوماتیس)3

.شوداست و یک مشکل مهم در کشورهاي در حال پیشرفت خوانده میHIVزا در ارتباط با ابتالي به عفونت این عامل بیماري.32

آنایسریا گنوره)4گرانولوماتیس)3کوماتیسترا)2دوکري)1

:به استثناءزایی گرانولوماتیس است هاي عفونتي موارد زیر از ویژگیهمه.33

در جزایر کارائیبتربیششیوع )2تورم ناحیه تناسلی)1

رشد ضایعه در محلی غیر از دستگاه تناسلی )4اورتریت در مردان)3
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گردد؟ میHIVشود و موجب افزایش انتقال جنسی هم منتقل میراین عامل عفونی از طریق غی.34

پاپیلوماي انسانی )4گرانولوماتیس)3پالیدوم)2گنوره)1

:جزهبي موارد از مشخصات ابتال به پالیدوم است همه.35

اورتریت غیر گنوکوکی)2هاي گوارشی و پوستیموجب درگیري)1

مننژیت و هپاتیت)4ضایعه شانکر)3

زا هستند؟ در معرض خطر شدید ابتال به این عامل بیماريHIVهموسکسوئال و مبتالیان به مردان.36

تریپانوما پالیدوم)2آگنوره)1

پاپیلوماي ویروس انسانی)4گرانولوماتیس)3

ترین مشخصه بالینی ابتال به پالیدوم چیست؟ ابتدایی.37

سیفلیس اولیه )4درگیري پوستی)3عفونت سیستمیک)2شانکر)1

هاي زیر از عالئم سیفلیس ثانویه نیست؟ یک از مشخصهکدام.38

نوروپاتی)4لنفادنوپاتی عمومی)3شانکر)2درگیري پوستی)1

شود؟ زا بررسی میغربالگري زنان باردار از جهت ابتال به این عامل عفونت.39

پاپیلوما )4پالیدوم)3گنوره)2کالمیدیا)1

باشد؟ درصد می40-60ال این عامل از مرد آلوده به زن در طی یک تماس جنسی محافظت نشده احتمال انتق.40

گنوره )4هرپس)3تراکوماتیس)2پالیدوم)1

باشد؟ احتمال ابتال به عفونت این عامل پس از هسیترکتومی شایع می.41

گرانولوماتیس)4واژینالیس)3پالیدوم)2پاپیلوما)1

رد ابتال به تریکوموناس واژینالیس است؟ یک از مواکدام.42

اورتریت در مردان )2.مردان مبتال بدون عالمت هستند)1

ترشحات واژینال)4هاي فالوپعفونت لوله)3

شود؟ یک از موارد زیر عود بدون عالمت باعث گسترش بیماري میدر کدام.43

تریپانوما پالیدوم)2پاپیلوماي ویروس انسانی)1

واژینالیس)4پس سیمپلکسهر)3

باشند؟ ي ابتال به کدام عامل عفونی میبه ترتیب نشانهولووراژنیتوتولد زودرس.44

واژینالیس–گرانولوماتیس)2گرانولوماتیسی–سیمپلکس)1

واژینالیس –واژینالیس)4سیمپلکس–پاپیلوما ویروس)3

:جزهبباشد ي موارد زیر در عفونت ناشی از پاپیلوما صحیح میهمه.45

عامل سرطان سرویکس)2.خود محدود شونده است)1

درگیري مجاري ادراري)4ماه3-4ي کمون متوسط دوره)3

از سایرین است؟ ترکمهاي آمیزشی یک از عوامل عفونتدوره کمون کدام.46

واژینالیس )4پاپیلوما)3گنوره)2تریپانوما پالیدوم)1

شوند؟ هاي آمیزشی مینفر در سراسر جهان مبتال به عفونت............حدود به طور متوسط روزانه در .47

نفر 1500)4نفر500)3میلیون2)2یک میلیون)1

کدام نوع از پاپیلوماي ویروس انسانی در ایجاد زگیل تناسلی نقش دارند؟ .48

11و16)64و18)183و16)112و6)1
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ساله هستند؟ 15-45چندم علت از دست دادن زندگی سالم در زنان يهاي آمیزشی رتبهعفونت.49

رتبه چهارم )4رتبه اول)3رتبه سوم)2رتبه دوم)1

50.HIVدهند؟ هاي آمیزشی چند درصد از زندگی سالم از دست رفته را به خود اختصاص میو عفونت

1(20%2(15%3(10%4(10–5%

هاي تناسلی هستند؟ ترین زخمجاد شایعیک از موارد زیر عامل ایکدام.51

پالپیولوما–سیفلیس)2پاپیلوما ویروس–ايدوکره)1

سیفلیس –دوکري)4دوکري–سیفلیس)3

يترین زخم تناسلی در سطح جهان بوده و مثبت شدن آزمون سرولوژي این عامل بـا افـزایش سـن رابطـه    عامل مهم.52

مستقیم دارد؟ 

دوکري)4پالیدوم)3هرپس سیمپلکس)2پاپیلوما ویروس)1

زاي آمیزشی اجباري است؟ یک از عوامل عفونیگزارش کدام.53

گرانولوماتیس)4کالمیدیا)3تراکوماتیس)2پالیدوم)1

باشد؟ هاي آمیزشی چند درصد میدهی بیماريطبق مطالعات انجام شده در ایران حساسیت نظام گزارش.54

1(20%2(25%3(30%4(15%

:هایی که باید مورد پایش مقاومت ضد میکروبی قرار گیرند عبارتند ازترین پاتوژنممه.55

هرپس–پاپیلوما)2دوکري–گنوره)1

سیفلیس –گنوره)4سیفلیس–کالمیدیا)3

باشد؟ هاي آمیزشی نادرست مییک از موارد در زمینه استراتژي بیماريکدام.56

استراتژي مراقبت )2پیشگیريياستراتژ)1

استراتژي آموزش )4هاي اپیدمیولوژیکمطالعهاستراتژي)3

:جزبههاي آمیزشی هستند اصلی نظام مراقبت عفونتهمه موارد از چهار جزو.57

بررسی مقاومت دارویی)2دهینظام ثبت و گزارش)1

هادرمان عفونتمراقبت و )4هاي اپیدمیولوژیکها و مطالعهسندروم)3

هاي آمیزشی در سطح استان و دانشگاه از چه سالی آغاز ها در مراکز کنترل بیماريدهی الکترونیکی دادهنظام گزارش.58

بکار کرده است؟ 

1(13752(13863(13874(1385

زاي آمیزشی است؟ به کدام عامل بیماريءهاي ابتالناتال از مشخصهي پريمرگ در دوره.59

گرانولوماتیس و دوکري)2ره و تراکوماتیسگنو)1

پالیدوم و تراکوماتیس )4گنوره و پالیدوم)3

افتد؟ اي از سیفلیس اتفاق میدرگیري دستگاه عصبی مرکزي و قلب و عروق در چه مرحله.60

نهایی)4تأخیري)3اولیه)2ثانویه)1

جدداً در چه فاصله زمانی باید تکرار  شود؟ در صورت منفی شدن نتیجه تست سرولوژیک در سیفلیس اولیه م.61

هفته4)4هفته1)3هفته2)2هفته3)1

:جزبهاند هاي آمیزشی طی یک سال گذشته در ایران ثبت شدهین گزارش ابتال به عفونتتربیشي موارد زیر در همه.62

کننده تزریقی مواد مردان مصرف)2کننده تزریقی موادزنان مصرف)1

کننده تزریقی مواد همسران مردان مصرف)4پذیرنان آسیبز)3
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