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اپیدمیولوژی
سوال ( 5کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  66آزمون جامع شماره 6
 -11اص ً 300فشی کِ دس آصهَى غشتالگشی هثثت اعالم ؿذُاًذ ً 200فش ٍ اص ً 200فشی کِ هٌفی اعالم ؿذُاًذ ً 50فش هشیط ّؼتٌذ.
حؼاػیت ٍ اسصؽ اخثاسی هثثت دس ایي آصهَى تِ تشتیة اص ساػت تِ چپ چقذس اػت؟
66-80)1

80-66)2

70-66)4

25-66)3

سوال ( 1کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  69آزمون  ،5سوال  65آزمون 61
 -13دس یک هطالعِ کََّست استثاط تیي چاقی ٍ ػکتِ قلثی تشسػی هی ؿَد .تش اػاع اطالعات جذٍل  ،خطش هٌتؼة تِ چاقی چٌذ دسصذ
اػت؟
عکتِ للجی
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 20 )1درصذ

 30 )2درصذ

 40 )3درصذ

 60 )4درصذ

چبلی

-15یکی اص ػیاػتوذاساى هی خَاّذ تذاًذ اگش هیضاى ػیگاس کـیذى دس جاهعِ سا کن کٌین چٌذ دسصذ اص تیواسیّای سیَی دس جاهعِ کن خَاّذ ؿدذ .ؿدوا
اًذاصُگیشی کذام ؿاخص سا تِ ٍی اسائِ خَاّیذ کشد؟

 )1خطز هطلك

ً )2غجت ؽبًظ

 )4خطز لبثل اًتغبة

 )3خطز ًغجی

سوال ( 7کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  99آزمون  ،5سوال  68آزمون  ،1سوال  6آزمون  ، 61سوال  5آزموون جوامع ،6
سوال  1آزمون جامع 9
-29جذٍل سٍتِ سٍ دادُّای حاصل اص یک هطالعِ ّن گشٍّی اػتً ،ؼثت ؿاًغ ٍ خطش ًؼثی تِ تشتیة چقذس اػت؟

2-2/25)1

ػالن

تیواس
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هَاجِْ داسد

6

4

هَاجِْ ًذاسد

2/25-2)2

1/5-2/25)3

2/25-1/5)4

-18اگش گفتِ ؿَد کِ هیضاى تشٍص تیواسیّای قلثی عشٍقی دس افشاد ػیگاسی  120دسصذ تیـتش اص ایي هیضاى دس غیشػدیگاسیّدا تاؿدذ خطدش
ًؼثی ػیگاس تشای تیواسیّای قلثی عشٍقی چقذس خَاّذ تَد؟
1/2)1

2/2)2

0/8)3

1/8)4
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ارشد بیوشیمی
-1یک هطالعِ کََّست اًجام ؿذُ اػت ٍ اطاعات آى دس جذٍل صیش آهذُ اػت ،خطش ًؼثی چِ
هقذاسی هیتاؿذ؟

0/67 )1

1/5 )2

1/78 )3

4 )4
هَاجِْ ًذارد

هَاجِْ دارد

12

18

ثیوبر اعت.

38

32

عبلن اعت.

-5دس یک هطالعِ هَسد – ؿاّذی اص  100فشد تیواس ً 25فش ٍ اص  200فشد ػالن (ؿاّذ)ً 30فش هَاجِْ تا عاهل خطش هَسدًظش سا داؿتِاًذ،
خطش ًؼثی دس ایي هطالعِ چقذس هیتاؿذ؟
0/6)2

1/6)1

)4لبثل هحبعجِ ًیغت

0/8)3

-6جذٍل صیش ًـاى دٌّذُ ًتایج یک هطالعِ کََّست هیتاؿذ ،خطش ًؼثی چقذس اػت؟
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سوال ( 61کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  1آزمون جامع 6
-6عثاست «دسهاى کاهل ّلیکَتاکتشپیلَسی تا ّواى ػشعت دسهاى تا آًتاگًَیؼتّای ّیؼتاهیٌی هٌجش تِ تْثَد صخن سٍدُ هیؿَد» تیداًگش کدذاهیک اص
اصَل علیتی اػت؟

Temporal relationship)1

Cessation of exposure)2

Specificity)3

Biologic plausibility)4

سوال ( 61کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  61آزمون 61
 -10دس هطالعِ هَسد – ؿاّذی ،تا اًتخاب هَسدّای جذیذ ّوِ خطاّای صیش کاّؾ هییاتٌذ تِ اػتثٌاء:

 )1اًتخبة

 )2یبدآٍری

 )3اطالػبت

 )4تصبدفی

سوال (95کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  61آزمون 9
-16اگش دس یک هطالعِ هَسد – ؿاّذی هَاسد سا اص تیواسػتاًی اًتخاب کٌین کِ صشفاً تیواسیّای ؿذیذ سا پزیشؽ هیکٌذ ،کذام ًدَ تدَسؽ اتفدا
افتادُ اػت؟

)1تَرػ اًتخبة

)2تَرػ هزالجت

)3تَرػ پبعخ دّی

)4تَرػ یبدآٍری
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سوال (99کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  9آزمون  ،9سوال  98آزمون  ،9سوال  6آزمون  ،1سوال  9آزمون ،1
سوال  97آزمون  ،1سوال  6آزمون  ،7سوال  9آزمون جامع ،6سوال  66آزمون جامع  ،9سوال  91آزمون جامع 9
-9ؿْشی داسای ّ 10ضاسًفش جوعیت تَدُ ٍ ؿیَ ػشطاى سیِ دس آى ؿْش  8دس  1000هیتاؿذ اگش دس کل ایي ؿْش ً 16فش دس اثش ػدشطاى
سیِ فَت کٌٌذ هیضاى کـٌذگی ٍ هیضاى هیشایی ػشطاى سیِ دس ایي جاهعِ تِ تشتیة چقذس خَاّذ تَد؟
 20)1درصذ16 -در ّشار

 20)2درصذ 16 -در دُ ّشار

16)3درصذ 16 -در ّشار

 16)4درصذ 16 -در دُ ّشار

-28هیشایی تٌاػثی تیواسی ًاؿٌاختِای  15دسصذ هیتاؿذ اگش کل افشاد هثتال تِ ایي تیواسی ً 1800فش تاؿٌذ ٍ تعذد کل هشگّدا (دس اثدش
ّوِ علتْا) ّن ً 1500فش تاؿٌذ ،هیضاى کـٌذگی ایي تیواسی چٌذ دسصذ خَاّذ تَد؟
 12/5)1درصذ

)2

 17/5درصذ

25 )3درصذ

 32/5 )4درصذ

-1اگش هیضاى تشٍص ػشطاى پشٍػتات دس یک جاهعِ دس یک ػال  5دس ّ 100ضاس ًفش تاؿذ ٍ ایي جاهعِ دٍ هیلیَى ٍ پاًصذ ّضاس ًفدش جوعیدت
داؿتِ تاؿذ ٍ دس ّواى ػالً 75فش تش اثش ػشطاى پشٍػتات فَت کٌٌذ هیضاى کـٌذگی ایي ػشطاى دس ایي جاهعِ چٌذ دسصذ خَاّذ تَد؟
 50 )1درصذ

 60 )2درصذ

 70)3درصذ

 80)4درصذ

-3اگش هیضاى کـٌذگی ػشطاى سیِ  60دسصذ تَدُ ٍ دس کل جاهعِ ً 10000فش فشد هثتال تِ ػشطاى سیِ ٍجَد داؿتِ تاؿٌذ ٍ تعذاد کل هشگّا
ّن دس ایي جاهعِ ً 18000فش تاؿذ هیضاى هیشایی تٌاػثی ػشطاى سیِ چقذس اػت؟
25)1

33)2

37)3

41)4

-27اگش دس یک جوعیت یک هیلیَى ًفشی هیضاى هیشایی تیواسی ّ Xفت دس دُ ّضاس ًفش تاؿذ ٍ ؿیَ ایي تیواسی ّدن دس ایدي جاهعدِ  7دس
ّضاس تاؿذ هیضاى کـٌذگی آى چقذس اػت؟
 10)1درصذ

 20 )2درصذ

 30 )3درصذ

 40 )4درصذ

 -1اگش حؼاػیت یک آصهَى غشتالگشی ٍ ٍ %70یظگی آى  ٍ %80ؿیَ تیواسی دس آى جاهعِ  %5تاؿذ ،اسصؽ اخثاسی هٌفی آصهدَى چقدذس
خَاّذ تَد؟
%98 )1

%75 )2

%25 )3

%2 )4

-2اگش دس یک جاهعِ دسطَل یکؼال ّ 5ضاس ًفش تش اثش اتتال تِ تیواسی  Aفَت کٌٌذ ٍ تعذاد کل افشاد ایي جاهعِ دس ٍػط ػال ّ 800ضاس
ًفش تاؿٌذ هیضاى هیشایی ػالیاًِ ٍ هیضاى کـٌذگی ایي تیواسی تِ تشتیة چقذس هیتاؿذ؟
)1لبثل هحبعجِ ًیغت –  62/5در دُ ّشار
)2لبثل هحبعجِ ًیغت – لبثل هحبعجِ ًیغت
 62/5)3در دُ ّشار – لبثل هحبعجِ ًیغت
 62/5)4در صذّشار – لبثل هحبعجِ ًیغت
-11اگش هیضاى هیشایی تیواسی  Xدس جاهعِ  5دس ّضاس تاؿذ ٍ هیضاى هیشایی تِ توام دالیل دس ایي جاهعِ  25دسصذ تاؿذ،تدِ تشتیدة هیدضاى
کـٌذگی ٍ هیضاى هیشایی تٌاػثی ایي تیواسی دس جاهعِ چقذس خَاّذ تَد؟
 10)1درصذ -لبثل هحبعجِ ًیغت

)2لبثل هحبعجِ ًیغت 10 -درصذ

)3لبثل هحبعجِ ًیغت –  2درصذ

 10)4درصذ 2 -درصذ
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ّ-26وِ گضیٌِّای صیش دس هَسد هیضاى کـٌذگی صحیح اػت تِ جض:
)1هخزج کغز ؽبهل ّوِ افزاد در هؼزض خطز هیثبؽذ.
)2ؽذت ثیوبری ثز رٍی آى تأثیز هیگذارد.
)3هیتَاًذ ًؾبى دٌّذُ کیفیت ارائِ خذهبت درهبًی ثبؽذ.
)4اس جٌظ ؽبخصّبی ثزٍس اعت.
سوال (11کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  91آزمون 7
-36دس تشًاهِّای هشاقثت اص تیواسیّا تِ دسجِتٌذی تیواسی اص ًظش احتوال تـخیص چِ گفتِ هیؿَد؟
Case classification )1

Case definition )2

Case finding )3

Case report )4

سوال (16کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  19آزمون  ،1سوال  15آزمون جامع 9
-43تعشیف کذام ٍاطُ دس تشاتش آى دسػت رکش ؿذُ اػت؟
)1

 : Handicapاختالل در فؼبلیت اجتوبػی

)2

 : Disabilityپیبهذ اًتمبل یکی اس اًَاع ًیزٍّبی فیشیکی ثِ همذاری کِ اس آعتبًِ تحول اًغبى ثیؾتز ثبؽذ.

)3

ّ :Impairmentز ًَع فمذاى ٍ ًبٌّجبری فیشیَلَصیکی ٍ یب تؾزیحی

)4

 :Injuryجٌجِ ی سیغت ؽٌبختی حبلتی غیز اس تٌذرعتی کِ ثیؾتز ًؾبى دٌّذُ اختالالت جغوی هی ثبؽذ.

«-45پیاهذ اًتقال یکی اص اًَا ًیشٍّای فیضیکی تِ هقذاس ٍ ؿذتی کِ اص آػتاًِ تحول اًؼاى تیـتش تاؿذ» تعشیف کذام گضیٌِ اػت؟
lnjury)1

Risk)2

Hazard)3

lmpairment)4

سوال (19کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  11آزمون 7
-40کذام گضیٌِ دس هَسد  nosocomial infectionصحیح ًویتاؿذ؟
 )1ػفًَتی اعت کِ هٌؾأ آى یک هزکش پشؽکی هیثبؽذ.
 )2فزد ثیوبر در سهبى ٍرٍد ثِ هزکش درهبًی در دٍرُ کوَى ثیوبری لزار داؽتِ اعت.
 )3ؽبهل ػفًَتی اعت کِ در ثیوبرعتبى کغت هیؽَد ٍ ػالئن آى ثؼذ اس خزٍج اس ثیوبرعتبى ظبّز هیؽَد.
 )4ؽبهل ػفًَت ثب هٌؾأ ثیوبرعتبًی در ثیي کبرهٌذاى ثیوبرعتبى هیگزدد.
سوال (11کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  99آزمون جامع 9
-32طغیاى یک تیواسی دس تیي حیَاًات چِ ًاهیذُ هیؿَد؟
Epidemic)1

Epornithic)2

Epizootic)3

Amphixenosis)4

سوال (59کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 58آزمون  ، 5سوال 51آزمون جامع 9
-58افؼشدگی تا کذاهیک اص هَاسد صیش ًؼثت عکغ داسد؟
)1عکًَت در رٍعتب

)2عطح تحصیالت پبییيتز

)3ثیکبری

)4جٌظ سى

-56کذاهیک اص گضیٌِّای صیش تِ عٌَاى عاهل خطش افؼشدگی ٍ اظطشاب ًویتاؿذ؟
)1جٌظ هًَث

)2طالق

)3ثیکبری

)4عکًَت در رٍعتب
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سوال (59کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 59آزمون جامع 9
-53کذاهیک اص هَاسد صیش دسهَسد ّپاتیت ً Bادسػت اػت؟
)1احتوبل تجذیل ؽذى آى ثِ فزم هشهي در عٌیي کَدکی ثیؾتز اس عبیز عٌیي اعت.
)2دٍرُ کوَى آى ثِ طَر هتَعط ثیي  60تب  90رٍس اعت.
)3ؽبیغتزیي رٍػ اًتمبل ػفًَت ّپبتیت  Bدر جْبى اس طزیك هبدر ثِ ًَساد اعت.
)4ثب افشایؼ عي ،احتوبل ثزٍس ػالئن ثبلیٌی آى کبّؼ هییبثذ.
سوال (51کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 19آزمون 5
-49هْوتشیي عاهل خطش تیواسی آلضایوش چیؼت؟
)1کَْلت عي

 )2عیگبر

 )3جٌظ هذکز

ٍ )4راثت

سوال (51کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 59آزمون جامع 9
-59دسهَسد تیواسیّای چـن کذاهیک اص هَاسد صیش ًادسػت اػت؟
)1افشایؼ فؾبر داخل چؾن هْوتزیي ػبهل خطز چؾوی گلَکَم اعت.
)2هْوتزیي ػبهل خطز دهَگزافیک گلَکَم ًضاد هیثبؽذ.
)3ػَاهل تغذیِای هثل چزثیّبی اؽجبع ؽذُ ٍ کلغتزٍل ثبال ثب ًشدیک ثیٌی راثطِ دارًذ.
)4هْوتزیي ػلت اختالل ثیٌبیی در عطح جْبى ،کبتبراکت هیثبؽذ.
سوال (57کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 55آزمون 1
-55علت اصلی ػشطاى هثاًِ دس هصش چیؼت؟
)1هصزف عیگبر

)2پیز ثَدى جوؼیت

)3ؽیتَسٍهیبسیظ

)4اعتفبدُ افزاطی اس رًگّبی هَ

سوال (16کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 57آزمون  ،9سوال 11آزمون 9
-57صهاًی کِ هیاًِ یذ ادساس دس جاهعِ ای کوتش اص  2هیکشٍگشم دس دػی لیتش تاؿذ ،اص ًظش گَاتش ایي جاهعِ دس کذام دسجِ قشاس هی گیشد؟
)1خفیف

 )2ؽذیذ

 )3هتَعط

)4ثِ اطالػبت ثیؾتزی ًیبس اعت.

-64دس صَستی کِ ؿیَ گَاتش دس جاهعِای  32دسصذ تاؿذ ،اص ًظش تقؼین ؿذت گَاتش دس کذام طثقِ قشاس هیگیشد؟
 )1خفیف

 )2هتَعط

 )3ؽذیذ

سوال (15کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 79آزمون 9
-72کذاهیک اص هَاسد صیش دس هَسد تیواسی ّاسی صحیح هیثاؿذ؟
)1در هزداى ثیؾتز اس سًبى اعت ٍ ًیوی اس هَارد اًغبًی در عٌیي سیز15عبل هیجبؽذ
)2درسًبى ثیؾتز اس هزداى اعت ًٍیوی اس هَارد اًغبًی در عٌیي سیز15عبل هیجبؽذ
)3درهزداى ثیؾتز اس سًبى اعت ٍ ًیوی اس هَارد اًغبًی در عٌیي سیز5عبل هیجبؽذ
)4در سًبى ثیؾتز اس هزداى اعت ًٍیوی اس هَارد اًغبًی در عٌیي سیز5عبل هیجبؽذ

 )4خیلی ؽذیذ
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سوال (11کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 16آزمون جامع 9
-61تشاػاع هطالعات اًجام ؿذُ دس ایشاى ،توام عَاهل صیش جضء عَاهل خطشی ّؼتٌذ کِ ّوشاّی هؼتقل تا ؿکؼتگیّدای اػدتپَپشٍتیک
داؿتِاًذ تِ اػتثٌاء:
)1عي ثبالی 65عبل
)2عبثمِ خبًَادگی اعتئَپزٍس
)3عبثمِ ؽکغتگی ثِ دلیل ؽکغتگی اعتخَاى
)4اعتؼوبل دخبًیبت
سوال (79کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 56آزمون  ،9سوال  18آزمون 7
-51توام هَاسد صیش اص عَاهل خطش اتتال تِ ػشطاى دّاًِی سحن ّؼتٌذ تِ جض:
)1افشایؼ تؼذاد ثبرداریّب
 )2داؽتي ؽزکبی جٌغی هتؼذد
 )3ؽزٍع ًشدیکی در عٌیي ثبال
)4هصزف عیگبر
-68هْنتشیي عاهل خطش ػشطاى دّاًِی سحن چیؼت؟
 )1ػفًَت ثب ٍیزٍط پبپیلَهب

 )2ؽزٍع ًشدیکی در عٌیي پبییي

 )3عبثمِ خبًَادگی عزطبى دّبًِ رحن

 )4داؽتي ؽزکبی جٌغی هتؼذد

سوال (89کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 71آزمون 6
-76دس کذام یک اص هَاسد صیش ایوٌی فعال ایجاد هی ؿَد؟
)1تشریك ٍاکغي کؾتِ ؽذُ
 )2تجَیش پبدتٌْبی آهبدُ تْیِ ؽذُ اس اعت
 )3تشریك ایوٌَگلَثَلیٌْب
 )4اًتمبل پبدتي هبدری ثِ ًَساد
سوال (99کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 89آزمون 1
-89هفَْم جولِ صیش چیؼت؟ (اهیذ تِ صًذگی دس صًاى ایشاًی  73ػال اػت)
)1هیبًِ ػوز سًبى ایزاًی در ؽزایط فؼلی  73عبل اعت.
 )2هیبًگیي ػوز سًبى ایزاًی کِ ثِ ّز دلیل فَت هی کٌٌذ  73عبل خَاّذ ثَد.
)3اگز احتوبل هزگ در عٌیي هختلف هبًٌذ سهبى حبل ثبؽذ هیبًگیي ػوز سًبى  73عبل خَاّذ ثَد.
 )4هیبًگیي ػوز ثزای سًبًی کِ ثِ طَر طجیؼی فَت هی کٌٌذ ثزاثز  73عبل اعت.
سوال (97کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 615آزمون 7
-105تشای آصهَى هقایؼِ ًوشات کل ػِ ؿعثِ دکتش خلیلی ،اص ًظش ؿوا هٌاػةتشیي آهاس؛ داسای چِ تَصیعی خَاّذ تَد؟
 )1تی

 )2کبیاعکَئز

F )3

 )4هکًوبر

گروه تألیفی دکتر خلیلی
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سوال (99کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 669آزمون  ،9سوال 667آزمون 9
-112اگش ٍ P(A)= 0.4
0/1 )1

⋃ٍ P(A

0/24 )3

0/2 )2

-117اگش =0.06 ٍ P(B)=0.2 ٍ P(A)= 0.3
 )1هکول

⋂ P(Aتاؿذ ،هقذاس ) P(Bچقذس اػت؟
0/3 )4

⋂ P(Aتاؿٌذ سٍیذاد ّای  A , Bچگًَِ اًذ؟

 )2هغتمل

ً )3بعبسگبر

ٍ )4اثغتِ

سوال (611کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 669آزمون  ،9سوال 615آزمون  ،1سوال 661آزمون 1
-112اگش ٍ P(A)= 0.4
0/1 )1

⋃ٍ P(A
0/2 )2

⋂ P(Aتاؿذ ،هقذاس ) P(Bچقذس اػت؟
0/24 )3

0/3 )4

-105اگش تِ یک هجوَعِ اص اعذاد ،هیاًگیي آىّا سا تِ تک تک اعذاد اظافِ کٌین کذاهیک اص حاالت صیش سخ ًویدّذ؟
)1هیبًگیي  2ثزاثز هیؽَد

)2هیبًِ  2ثزاثز هیؽَد.

ٍ)3اریبًظ تغییزی ًویکٌذ

)4ضزیت تغییزات کبّؼ هییبثذ

-116اگش یک هجوَعِ دادُ هثثت داؿتِ تاؿین .چٌاًچِ ّوِ هـاّذات دس  1394ظشب کٌین آًگاُ کذاهیک اص ؿاخصّای ًوا ،هیاًگیي ٍ
ظشیة تغییشات تغییش خَاٌّذ کشد؟
ً )1وب ٍ ضزیت تغییزات
 )2هیبًگیي ٍ ًوب
 )3ضزیت تغییزات ٍ هیبًگیي
ّ )4زعِ ؽبخص
سوال (616کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 97آزمون  ،9سوال 611آزمون  ،9سوال 619آزمون 9
-97اگش تِ صَست هیاًگیي دس ّش سٍص ً 3فش تِ پایگاُ تْذاؿت تشای دسیافت ٍاکؼي تَأم تضسگؼال هشاجعِ کٌٌذ چقذس احتودال داسد
کِ دس  3سٍص هتَالی تٌْا  2هشاجعِ تشای دسیافت ایي ٍاکؼي داؿتِ تاؿین؟

4 / 5 e3 )1

1  4 / 5 e3 )2

40 / 5 e9 )3

1  40 / 5 e9 )4

-100اگش تَصیع تعذاد تیواس دس یک ًوًَِ ً 1000فشی تَصیع پَاػي تا هیاًگیي یک تاؿذ احتوال ایٌکِ دس ً 1000فش کِ تِ طَس
تصادفی اًتخاب ؿذُاًذ فشد تیواسی هـاّذُ ًـَد تشاتش اػت تا:
1
)2
e)1
e
-102یک ٍػیلِ آصهایـگاّی تِ طَس هتَػط دٍتاس دس ػال ًیاص تِ تعویش پیذا هیکٌذ .احتوال ایٌکِ دس  6هاُ حذاقل یکثاس تعویش ؿَد

1)3

)4صفز

تشاتش اػت تا:

1  e1 )1

1  e2 )2

e 1 )3

e12 )4

سوال (619کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 97آزمون  ،9سوال 619آزمون  ،9سوال 615آزمون 9
-97اگش هتغیش  Xدس جاهعِ داسای تَصیع ًشهال اػتاًذاسد تاؿذ اًتظاس هیسٍد چٌذ دسصذ دادُّا تیي  -1تا  +2اًحشاف هعیاس قشاس
تگیشًذ؟
 68 )1درصذ

 95 )2درصذ

 81 )3درصذ

 13 )4درصذ

گروه تألیفی دکتر خلیلی
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ارشد بیوشیمی

-102تَصیع قذ ًَصاداى دس جاهعِ ای ًشهال هی تاؿذ .اص ایي جاهعِ ػِ ًَصاد سا اًتخاب هیکٌین ،احتوال ایٌکِ حذاقل یکی اص
آًْا ٍصًی تیـتش اص هیاًِ داؿتِ تاؿذ چقذس اػت؟

3
7
1
1
)4
)3
)2
)1
4
8
8
4
-105اگش ٍصى ًَصاداى دس یک جوعیت سٍػتایی اص تَصیع ًشهال تا هیاًگیي  3کیلَگشم ٍ اًحشاف هعیاس  0.5کیلَگشم پیشٍی ًوایذ ،
احتوال ایٌکِ ٍصى ًَصادی کِ دس ایي سٍػتا هتَلذ ؿذُ اػت اص 4کیلَگشم تیـتش تاؿذ  ،تقشیثاً تشاتش اػت تا:
0.975 )1
0.025 )2
0.95 )3
0.05 )4
سوال (611کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 98آزمون  ،7سوال 661آزمون جامع 6
-98اگش ظشیة ّوثؼتگی پیشػَى تیي دٍ هتغیش کوی صفش تاؿذ ،هیتَاى ًتیجِ گشفت:
 )1دٍ هتغیز کبهالً هغتملاًذ ٍ راثطِ غیزخطی ٍجَد دارد.
 )2ثیي دٍ هتغیز راثطِ خطی ٍجَد دارد.
 )3دٍ هتغیز کبهالً هغتملاًذ.
 )4ثیي آىّب ّوجغتگی خطی ٍجَد ًذارد.
-110اگش ظشیة ّوثؼتگی پیشػَى تیي دٍ هتغیش  Y,Xتشاتش تا  1تاؿذ ،آًگاُ:
 X)1ػلت  Yاعت

 Y)2ػلت  Xاعت.

 Y,X)3ػلت ٍ هؼلَل ّغتٌذ

)4راثطِ خطی لَی ٍجَد دارد

سوال (615کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 619آزمون  ،1سوال 669آزمون 7
-102اگش ػطح اطویٌاى ٍ حجن ًوًَِ ثاتت تاقی تواًذ ٍلی اًحشاف هعیاس افضایؾ یاتذ ،آًگاُ کذام گضیٌِ صحیح اػت؟
 )1طَل فبصلِ اطویٌبى کبّؼ هییبثذ.
 )2طَل فبصلِ اطویٌبى افشایؼ هییبثذ.
 )3طَل فبصلِ اطویٌبى تغییز ًویکٌذ.
 )4ثب تَجِ ثِ اطالػبت هغئلِ ًویتَاى درثبرُ فبصلِ اطویٌبى اظْبرًظز ًوَد.
1
-119اگش حجن ًوًَِ تِ
9

تقلیل یاتذ ،طَل فاصلِ اطویٌاى تشای هیاًگیي جاهعِ دس صَستیکِ ٍاسیاًغ جاهعِ هعلَم تاؿذ:

 )1تغییز ًویکٌذ.

 )2عِ ثزاثز هیؽَد.

 )3ثِ یکًْن تملیل هییبثذ.

 ًِ )4ثزاثز هیؽَد.

سوال (617کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 611آزمون 61
-104تا تَجِ تِ دادُّای سٍتشٍ ،تشآٍسد ٍاسیاًغ هـتشک چقذس خَاّذ تَد؟

30 )1

32 )2

n 2  13

34 )3

n 1 12

36 )4

s 2 5

s1  6
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سوال (618کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 611آزمون  ،9سوال 669آزمون  ،1سوال 99آزمون 1
-104اگش هتغیش کیفیت صًذگی تیواساى قلثی داسای تَصیع ًشهال تا هیاًگیي  ٍ 68اًحشاف هعیاس  12تاؿذ ٍ اص ایي جاهعِ ًوًَِ ای تِ
حجن  36تِ تصادف اًتخاب کٌین  ،خطای هعیاس هیاًگیي ًوًَِ ای تشاتش اػت تا :
12 )1
2 )2
0.333 )3
1 )4
-112دس یک ًوًَِ تصادفی تِ حجن  9تشآٍسد اًحشاف هعیاس  0/9اػت ،تشآٍسد خطای هعیاس هیاًگیي تشاتش اػت تا:
0/1 )1
2/7 )2
0/3 )3
8/1 )4
-99فشض کٌیذ ًوًَِ ای ً 25فشی اص افشادی کِ اعتیاد داسًذ تشداؿت ًوَدُاین ،کِ هیاًگیي هیضاى هصشف سٍصاًِ آًْا  19گشم ٍ ٍاسیاًغ 1
تذػت آهذُ اػت ،خطای هعیاس چقذس اػت؟
0.2 )1
0.25 )2
0.3 )3
0.5 )4
سوال (619کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 97آزمون  ،9سوال 619آزمون  ،9سوال 615آزمون 9
-97اگش هتغیش  Xدس جاهعِ داسای تَصیع ًشهال اػتاًذاسد تاؿذ اًتظاس هیسٍد چٌذ دسصذ دادُّا تیي  -1تا  +2اًحشاف هعیاس قشاس
تگیشًذ؟
 68 )1درصذ
 95 )2درصذ
 81 )3درصذ
 13 )4درصذ
-102تَصیع قذ ًَصاداى دس جاهعِ ای ًشهال هی تاؿذ .اص ایي جاهعِ ػِ ًَصاد سا اًتخاب هیکٌین ،احتوال ایٌکِ حذاقل یکی اص آًْا
ٍصًی تیـتش اص هیاًِ داؿتِ تاؿذ چقذس اػت؟
3
7
1
1
)4
)3
)2
)1
4
8
8
4
-105اگش ٍصى ًَصاداى دس یک جوعیت سٍػتایی اص تَصیع ًشهال تا هیاًگیي  3کیلَگشم ٍ اًحشاف هعیاس  0.5کیلَگشم پیشٍی ًوایذ ،

احتوال ایٌکِ ٍصى ًَصادی کِ دس ایي سٍػتا هتَلذ ؿذُ اػت اص 4کیلَگشم تیـتش تاؿذ  ،تقشیثاً تشاتش اػت تا:
0.975 )1

0.025 )2

0.95 )3

0.05 )4

ارشد بیوشیمی
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سوال (661کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 97آزمون  ،9سوال 611آزمون  ،9سوال 619آزمون 9
-97اگش تِ صَست هیاًگیي دس ّش سٍص ً 3فش تِ پایگاُ تْذاؿت تشای دسیافت ٍاکؼي تَأم تضسگؼال هشاجعِ کٌٌذ چقذس احتودال داسد
کِ دس  3سٍص هتَالی تٌْا  2هشاجعِ تشای دسیافت ایي ٍاکؼي داؿتِ تاؿین؟

4 / 5 e3 )1

1  4 / 5 e3 )2

40 / 5 e9 )3

1  40 / 5 e9 )4

-100اگش تَصیع تعذاد تیواس دس یک ًوًَِ ً 1000فشی تَصیع پَاػي تا هیاًگیي یک تاؿذ احتوال ایٌکِ دس ً 1000فش کِ تِ طَس
تصادفی اًتخاب ؿذُاًذ فشد تیواسی هـاّذُ ًـَد تشاتش اػت تا:
1
)2
e)1
e
-102یک ٍػیلِ آصهایـگاّی تِ طَس هتَػط دٍتاس دس ػال ًیاص تِ تعویش پیذا هیکٌذ .احتوال ایٌکِ دس  6هاُ حذاقل یکثاس تعویش ؿَد

1)3

)4صفز

تشاتش اػت تا:

1  e2 )2

1  e1 )1

e 1 )3

e12 )4

سوال (666کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 669آزمون  ،9سوال 617آزمون 5
-119اگش هیاًگیي ًوشات سیاظی داًؾآهَصاى تشاتشتا  ٍ 17اًحشاف هعیاس آى  2تاؿذ ٍ ًوشُ ً( Zوشُ اػتاًذاسد) فدشدی تشاتدش  1تدِ
دػت آهذُ تاؿذ ًوشُ سیاظی ایي فشد چٌذ اػت؟
19 )1
18 )2
15 )3
16 )4
-107اگش تَصیع ٍصى داًؾآهَصاى داسای هیاًگیي  30کیلَگشم ٍ اًحشاف هعیاس  3کیلدَگشم تاؿدذ دس ایدي صدَست هقدذاس اػدتاًذاسد ؿدذُ ٍصى
داًؾآهَصاى  36کیلَگشهی تشاتش اػت تا:
-2 )1
+2 )2

2
 )3
3
2
 )4
3
سوال  669و  669و (661کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 616آزمون  ،9سوال 617آزمون  ،9سوال 66آزمون 9
-101اگش تعذ اص یک عول جشاحی ،احتوال خًَشیضی  30دسصذ ٍ احتوال عفًَت هحل جشاحی  40دسصذ تاؿذ ،چقذس احتوال داسد
کِ فشدی حذاقل یکی اص ایي دٍ عاسظِ سا تجشتِ کٌذ؟
 58)1درصذ

 70)2درصذ

 82)3درصذ

 12)4درصذ

-107اگش احتوال اتتال تِ تیواسی ًَ  Aتشاتش  ٍ 0/2اتتالی ّوضهاى تِ دٍ تیواسی  A ٍ Bتشاتش  0/16تاؿذ ،احتوال اتتال تِ تیواسی
 Bتِ ؿشط اتتال تِ تیواسی  Aتشاتش اػت تا:
0/32)1

0/8)2

0/032)3

0/36)4
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-11اص توام سٍؽّای صیش هیتَاى تشای پیؾ آگْی تیواسیّا اػتفادُ کشد تِ جض:
)1هیبًگیي سهبى ثمب

 )2ثمبی  5عبلِ

 )3هیبًِ سهبى ثمب

 )4هیشاى کؾٌذگی

سوال (665کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 97آزمون  ،9سوال 619آزمون  ،9سوال 615آزمون 9
-97اگش هتغیش  Xدس جاهعِ داسای تَصیع ًشهال اػتاًذاسد تاؿذ اًتظاس هیسٍد چٌذ دسصذ دادُّا تیي  -1تا  +2اًحشاف هعیاس قشاس
تگیشًذ؟
 68 )1درصذ
 95 )2درصذ
 81 )3درصذ
 13 )4درصذ
تَصیع قذ ًَصاداى دس جاهعِ ای ًشهال هی تاؿذ .اص ایي جاهعِ ػِ ًَصاد سا اًتخاب هی کٌین ،احتوال ایٌکِ حذاقل یکی اص آًْا ٍصًی
تیـتش اص هیاًِ داؿتِ تاؿذ چقذس اػت؟
3
7
1
1
)4
)3
)2
)1
4
8
8
4
-105اگش ٍصى ًَصاداى دس یک جوعیت سٍػتایی اص تَصیع ًشهال تا هیاًگیي  3کیلَگشم ٍ اًحشاف هعیاس  0.5کیلدَگشم پیدشٍی ًوایدذ ،

احتوال ایٌکِ ٍصى ًَصادی کِ دس ایي سٍػتا هتَلذ ؿذُ اػت اص 4کیلَگشم تیـتش تاؿذ  ،تقشیثاً تشاتش اػت تا:
0.975 )1
0.025 )2
0.95 )3
0.05 )4
سوال (661کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال 619آزمون 9
-102یک ٍػیلِ آصهایـگاّی تِ طَس هتَػط دٍتاس دس ػال ًیاص تِ تعویش پیذا هیکٌذ .احتوال ایٌکِ دس  6هاُ حذاقل یکثاس تعویش ؿَد
تشاتش اػت تا:

1  e1 )1

1  e2 )2

e 1 )3

e12 )4

سوال (667کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  667آزمون 7
-117تشای تشآٍسد هیاًگیي صفت دس جاهعِ کِ ٍاسیاًغ آى  4اػت تا ػطح اطویٌاى  ٍ %95حذاکثش خطای  5دسصذ  ،حدذاقل چدِ تعدذاد
ًوًَِ الصم اػت؟
800 )1

1600 )2

3200 )3

6400 )4

سوال (669کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  97آزمون  ،9سوال 611آزمون  ،9سوال  619آزمون 9
-97اگش تِ صَست هیاًگیي دس ّش سٍص ً 3فش تِ پایگاُ تْذاؿت تشای دسیافت ٍاکؼي تَأم تضسگؼال هشاجعِ کٌٌذ چقذس احتودال داسد
کِ دس  3سٍص هتَالی تٌْا  2هشاجعِ تشای دسیافت ایي ٍاکؼي داؿتِ تاؿین؟

4 / 5 e3 )1

1  4 / 5 e3 )2

40 / 5 e9 )3

1  40 / 5 e9 )4

ارشد بیوشیمی

گروه تألیفی دکتر خلیلی

02

تطبیق سواالت رشته اپیدمیولوژی آزمون های آزمایشی سال  95-96با کنکور کارشناسی ارشد 1396

-100اگش تَصیع تعذاد تیواس دس یک ًوًَِ ً 1000فشی تَصیع پَاػي تا هیاًگیي یک تاؿذ احتوال ایٌکِ دس ً 1000فش کِ تِ طَس
تصادفی اًتخاب ؿذُاًذ فشد تیواسی هـاّذُ ًـَد تشاتش اػت تا:

1
)2
e)1
e
-102یک ٍػیلِ آصهایـگاّی تِ طَس هتَػط دٍتاس دس ػال ًیاص تِ تعویش پیذا هیکٌذ .احتوال ایٌکِ دس  6هاُ حذاقل یکثاس تعویش ؿَد
1)3

)4صفز

تشاتش اػت تا:

1  e1 )1

1  e2 )2

e 1 )3

e12 )4

سوال (691کنکور کارشناسی ارشد   )6991سوال  619آزمون 9
-102یک ٍػیلِ آصهایـگاّی تِ طَس هتَػط دٍتاس دس ػال ًیاص تِ تعویش پیذا هیکٌذ .احتوال ایٌکِ دس  6هاُ حذاقل یکثاس تعویش ؿَد
تشاتش اػت تا:

1  e1 )1

1  e2 )2

e 1 )3

e12 )4

