
 

P
ag

e1
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 ثیوبری عل دارای چٌذهیي هزتجِ در ثبر ثیوبریْب اعت؟.1

 دّن -الف

 ًْن-ة

 ّؾتن-ج

 ّفتن-د

 کذام جولِ در خقَؿ ثیوبری عل فحیح اعت؟.2

 .دقیقِ ثبعیل را هی کؾذ 2تبثؼ هغتقین ًَر خَرؽیذ ظزف -الف

 .غذا هٌتقل ًوی ؽَد عل اس طزیق-ة

 .ثبیذ ظزٍف ثیوبر را اس اطزافیي جذا ًوَد-ج

 .هَارد الف ٍ ة فحیح اعت-د

 کذام هَرد جشء اؽکبل ؽذیذ عل خبرج ریَی طجقِ ثٌذی هی ؽَد؟.3

 عل غذد لٌفبٍی-الف

 عل هفبفل-ة

 عل ارسًی-ج

 عل اعتخَاى-د

 هی ؽَد؟کذام هَرد جشء اؽکبل ثب ؽذت کوتز عل خبرج ریَی طجقِ ثٌذی .4

 هٌٌضیت علی-الف

 عل ارسًی-ة

 عل دعتگبُ گَارػ-ج

 عل پَعت-د
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 ؽبیعتزیي عالهت اثتال ثِ ثیوبری عل ریَی کذام اعت؟.5

 ّفتِ 2عزفِ ثیؼ اس -الف

 تت -ة

 خلط خًَی -ج

 درد قفغِ عیٌِ-د

 در کذام هَرد ثیوبریبثی فعبل اًجبم ًوی گیزد؟.6

 ثیوبراى دیبثتی -الف

 سًبى ثبردار-ة

 سًذاًیبى -ج

 + HIVافزاد دارای  -د

 ًتیجِ آسهبیؼ کؾت خلط پظ اس چٌذ ّفتِ هؾخـ هی گزدد؟.7

 ّفتِ 6تب  4 -الف

 ّفتِ 7تب  4 -ة

 ّفتِ 8تب  4 -ج

 ّفتِ 9تب  4 -د

 رادیَگزافی در تؾخیـ ثبلیٌی کذام گزٍُ عٌی کوک ارسؽوٌذی هی کٌذ؟.8

 افزاد دارای عل اعویز هثجت -الف

 یبثتافزاد دارای د -ة

 افزاد دارای عل خبرج ریَی -ج

 کَدکبى-د
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 تغت پَعتی تَثزکَلیي در چِ گزٍُ عٌی اّویت تؾخیقی دارد؟.9

 عبل 6در کَدکبى سیز  -الف

 عبل 5در کَدکبى سیز  -ة

 عبل  50در افزاد عبلخَردُ ثبالی  -ج

 + HIVدر ثیوبراى دارای  -د

 اعت؟کذام هَرد تعزف فحیحی اس عل ریَی اعویز هثجت .10

 .رٍس هٌفی اعت 14ثیوبری کِ ّز عِ ًوًَِ ٍی پظ اس  -الف

 .ثیوبری کِ فقط یک آسهبیؼ خلط ٍی هثجت ٍ تغییزات رادیَگزافیک ٍی ًیش هَئذ عل اعت-ة

 .ثیوبری کِ فقط یک آسهبیؼ خلط ٍی هثجت اعت-ج

 .رٍس هثجت اعت 15ثیوبری کِ دٍ ًوًَِ ٍی پظ اس  -د

 عل ریَی اعویز هٌفی اعت؟ کذام هَرد تعزیف فحیحی اس.11

 .ثیوبری کِ تغییزات رادیَگزافیک ٍی هَئذ عل اعت -الف

 .ثیوبری کِ دٍ ًوًَِ آسهبیؼ ٍی هثجت اعت -ة

 .رٍس هٌفی اعت 14ثیوبری کِ دٍ عزی آسهبیؼ ٍی پظ اس -ج

 .هَرد الف ٍ ج فحیح اعت -د

 کذام هَرد تعزف فحیحی اس عل خبرج ریَی اعت؟.12

 .ر ٍ گزُ لٌفبٍی را هی گَیٌذاثتالی پلَ -الف

 .ثیوبری کِ آسهبیؼ خلط ٍی هٌفی ٍ رادیَگزافیک ٍی هثجت اعت -ة

 .ثیوبری کِ پظ اس یک هبُ درهبى آسهبیؼ خلط ٍی هٌفی اعت -ج

 .اثتالی عبیز اعضبی ثذى ثجش ریِ ّب راگَیٌذ -د

 

 



 

P
ag

e5
 

 فحیح اعت؟(( جذیذ )) کذام تعزیف در خقَؿ ثیوبر هَرد .13

 .ّفتِ اعت 4ثیوبری کِ در گذؽتِ عبثقِ هقزف دارٍی ٍی کوتز اس  -الف

 .ّفتِ اعت3ثیوبری کِ در گذؽتِ عبثقِ هقزف دارٍی ٍی کوتز اس  -ة

 .ّفتِ اعت 2ثیوبری کِ در گذؽتِ عبثقِ هقزف دارٍی ٍی کوتز اس  -ج

 .ّفتِ اعت 1ثیوبری کِ در گذؽتِ عبثقِ هقزف دارٍی ٍی کوتز اس  -د

 فحیح اعت؟(( عَد)) تعزیف در خقَؿ ثیوبر هَرد کذام . 14

 .ّفتِ هقزف دارٍ دیگز دارٍ هقزف ًوی کٌذ 2ثیوبری کِ پظ اس  -الف

 .ثیوبری کِ در حبل حبضز اعویز ٍی هثجت ٍ در گذؽتِ یک دٍرُ کبهل درهبى ضذ عل گزفتِ اعت -ة

 .ثیوبری کِ حذاقل یک هبُ اس درهبى ضذ عل خَد را دریبفت کزدُ اعت -ج

 .هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 فحیح اعت؟(( ٍاردُ)) کذام تعزیف در خقَؿ ثیوبر هَرد . 15

 .ثیوبری کِ ؽوب ثِ علت غیجت اس درهبى ٍی خَدداری هی کٌیذ -الف

 .ثیوبری کِ ثِ علت فَت اس ثزًبهِ هزاقجت ؽوب خبرج هی گزدد -ة

 .هعزفی هی گزددثیوبری کِ اس یک ٍاحذ ثْذاؽتی ثزای اداهِ درهبى ثِ ؽوب  -ج

 .هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 ثزای ثشرگغبالى چٌذ هیلی گزم ثز حغت ٍسى ثیوبر اعت؟ دارٍی ایشًٍیبسیذهیشاى دٍس رٍساًِ  .16

 10 -الف

 25 -ة

 15 -ج

 5 -د
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 ثزای ثشرگغبالى چٌذ هیلی گزم ثز حغت ٍسى ثیوبر اعت؟دارٍی ریفبهپیي هیشاى دٍس رٍساًِ   .17

 10 -الف

 5 -ة

 15 -ج

 25 -د

 ثزای ثشرگغبالى چٌذ هیلی گزم ثز حغت ٍسى ثیوبر اعت؟دارٍی پیزاسیٌبهیذ هیشاى دٍس رٍساًِ   .18

 15 -الف

 25 -ة

 10 -ج

 5 -د

 ثزای ثشرگغبالى چٌذ هیلی گزم ثز حغت ٍسى ثیوبر اعت؟ دارٍی اتبهجَلهیشاى دٍس رٍساًِ   .19

 25 -الف

 10 -ة

 15 -ج

 5-د

 ثزای ثشرگغبالى چٌذ هیلی گزم ثز حغت ٍسى ثیوبر اعت؟ دارٍی اعتزپتَهبیغیيهیشاى دٍس رٍساًِ   .20

 5-الف

 10-ة

 25-ج

 15-د
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 ثیبى هی کٌذ؟ DOTSکذام گشیٌِ ًحَُ فحیح دارٍّب را در درهبى .21

 .ثب افشایؼ ٍسى ثیوبر ًجبیذ دٍس اٍلیِ را تغییز داد -الف

 .تععیي دٍس دقیق پیزاسیٌبهیذ در کَدکبى اّویت سیبدی دارد -ة

 .ثزای کَدکبى ٍ ؽیز خَاراى دارٍّبی کًٌَی عل کبرثزد چٌذاًی ًذارًذ -ج

 .هَارد الف ٍ ج فحیح اعت -د

 چٌذ هبُ اعت؟ 2هذت سهبى گزٍُ درهبًی .22

 هبُ 7 -الف

 هبُ  8 -ة

 هبُ  9 -ج

 هبُ 12 -د

 هبى،ٍیشیت پشؽک اس ثیوبر ثِ چِ فَرت هی ثبؽذ؟در طَل هزحلِ حولِ ای در.23

 ّز عِ ّفتِ یکجبر -الف

 ّز یک ّفتِ یکجبر -ة

 ّز دٍ ّفتِ یکجبر  -ج

 ّز چْبرّفتِ یکجبر -د

 در طَل هزحلِ ًگْذارًذُ درهبى،ٍیشیت پشؽک اس ثیوبر ثِ چِ فَرت هی ثبؽذ؟. 24

 ّز دٍ هبُ یکجبر  -الف

 ّز عِ هبُ یکجبر -ة

 ّز چْبر هبُ یکجبر -ج

 ّز هبُ یکجبر -د
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 فحیح اعت؟ ؽیزدّیکذام جولِ در هَرد درهبى در دٍراى .25

 .درهبى ضذ عل هبدر ؽیزدُ هوٌَعیتی ًذارد -الف

 .درهبى ضذ عل در هبدر ؽیزدُ ثبعث اًتقبل ثیوبری ثِ جٌیي ًوی ؽَد -ة

 .دارٍی دفع ؽذُ اس طزیق ؽیز هبدر اثزات جبًجی دارد -ج

 .هَارد الف ٍ ج فحیح اعت -د

 ثِ دًجبل هقزف کذام دارٍ ادرار ٍ عبیز تزؽحبت ثذى ثِ رًگ ًبرًجی هبیل ثِ قزهش در هی آیذ؟.26

 ایشًٍیبسیذ -الف

 ریفبهپیي -ة

 اتبهجَتَل -ج

 پیزاسیٌبهیذ -د

 هقزف کذام دارٍ اثزات دارٍّبی ضذ ثبرداری را کبّؼ هی دّذ؟.27

 اعتزپتَهبیغیي -الف

 ٍتَلاتبهت -ة

 ریفبهپیي -ج

 پیزاسیٌبهیذ -د

 در فَرت ثزٍس عَارك ؽذیذ دارٍیی ثبیذ چِ اقذاهبتی اًجبم داد؟.28

 .اعتفبدُ اس دارٍّب هتَقف گزدد -الف

 .ثیوبر را فَرا ثِ ثیوبرعتبى ارجبع داد -ة

 .رصین دارٍی هٌبعت تجَیش گزدد -ج

 ّوِ هَارد فحیح اعت -د
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 دارٍ هی ثبؽذ؟درد هفبفل اس عَارك کذام .29

 پیزاسیٌبهیذ -الف

 اتبهجَتَل -ة

 ریفبهپیي -ج

 ایشًٍیبسیذ -د

 خبرػ اس عَارك کذام دارٍ هی ثبؽذ؟. 30

 اتبهجَتَل -الف

 اعتزپتَهبیغیي -ة

 ایشًٍیبسیذ -ج

 ریفبهپیي -د

 کبّؼ ؽٌَایی یب کزی  اس عَارك کذام دارٍ هی ثبؽذ؟.31

 اتبهجَتَل -الف

 پیزاسیٌبهیذ -ة

 اعتزپتَهبیغیي -ج

 ریفبهپیي -د

 اس عَارك کذام دارٍ هی ثبؽذ؟ پَرپَرا. 32

 ایشًٍیبسیذ -الف

 اتبهجَتَل -ة

 اعتزپتَهبیغیي -ج

 ریفبهپیي  -د
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 ثیٌبیی اس عَارك کذام دارٍ هی ثبؽذ؟ لاختال. 33

 اتبهجَتَل -الف

 پیزاسیٌبهیذ -ة

 ریفبهپیي -ج

 اعتزپتَهبیغیي -د

 اس عَارك کذام دارٍ هی ثبؽذ؟ًبرعبیی حبد کلیَی . 34

 اتبهجَتَل -الف

 ریفبهپیي -ة

 ایشًٍیبسیذ -ج

 اعتزپتَهبیغیي -د

 ثْتزیي ارسیبثی در رًٍذ هَفقیت درهبى ثیوبراى عل کذام هَرد اعت؟.35

 اًجبم رادیَگزافی -الف

 اًجبم کؾت خلط -ة

 اًجبم آسهبیؼ اعویز خلط -ج

 هَارد الف ٍ ج فحیح اعت -د

 ثیوبراى هجتال ثِ عل ریَی اعویز هثجت در چِ هبّْبیی اًجبم هی ؽَد؟پبیؼ درهبى .36

 عَم ٍ ؽؾن –پبیبى هبّْبی دٍم  -الف

 چْبرم ٍ ؽؾن –پبیبى هبّْبی اٍل  -ة

 عَم ٍپٌجن –پبیبى هبّْبی اٍل -ج

 چْبرم ٍ ؽؾن –پبیبى هبّْبی دٍم  -د
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 ؽبیعتزیي عي ثزای اثتال ثِ عل در کَدکبى چِ عٌی اعت؟.37

 عبلگی 4تب  1 -الف

 عبلگی  5تب  3 -ة

 عبلگی 6تب  3 -ج

 عبلگی 9تب  3 -د

 ثبیذ اعتفبدُ گزدد؟هبُ  ....... ٍ ثزای هذت حذاقل .......... تٌْب رصین درهبًی هٌبعت ثزای پزٍفیالکغی دارٍی .38

 هبُ 6 –ریفبهپیي   -الف

 هبُ 6  -ایشًٍیبسیذ  -ة

 هبُ 12 –ایشًٍیبسیذ  -ج

 هبُ  12 –ریفبهپیي   -د

 ًحَُ تشریق تغت پَعتی تَثزکَلیي چگًَِ اعت؟.39

 عضالًی -الف

 سیز جلذی -ة

 داخل جلذی  -ج

 هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 در کؾَر هبُ چٌذ هبُ هی ثبؽذ؟ +HIVین پزٍفیالکغی ثزای ثیوبراى رص.40

 هبُ 1 -الف

 هبُ 3 -ة

 هبُ  6 -ج

 هبُ 12 -د
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 خلط ثِ اسهبیؾگبُ رفزاًظ ؽْزعتبى کذام فزم ثبیذ ّوزاُ ًوًَِ ثبؽذ؟ثزای ارعبل ًوًَِ .41

 1فزم ؽوبرُ  -الف

 6فزم ؽوبرُ  -ة

 9فزم ؽوبرُ  -ج

 12فزم ؽوبرُ  -د

 کیلَگزم چِ هقذار دٍس دارٍی اتبهجَتَل ثبیذ هقزف ًوبیذ؟ 63ثیوبری ثب ٍسى .42

 هیلی گزم ثز حغت ٍسى 800حذٍد  -الف

 ثز حغت ٍسى  هیلی گزم 1000حذٍد  -ة

 هیلی گزم ثز حغت ٍسى1200حذٍد  -ج

 هیلی گزم ثز حغت ٍسى 1500حذٍد  -د

 ثْتزیي سهبى ثزای هقزف دارٍّبی ضذ عل چِ سهبًی اعت؟.43

 فجح ثعذ اس فزف فجحبًِ -الف

 ؽت قجل اس خَاة -ة

 فجح قجل اس فزف فجحبًِ -ج

 هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 در خقَؿ ثیوبری عل فحیح اعت؟(( حذف  ))کذام تعزیف در خقَؿ افطالح .44

 دعتیبثی ثِ هیشاى ثزٍس کوتز اس دُ هَرد در ّز یک هیلیَى ًفز -الف

 دعتیبثی ثِ هیشاى ثزٍس کوتز اس ًِ هَرد در ّز یک هیلیَى ًفز -ة

 دعتیبثی ثِ هیشاى ثزٍس کوتز اس عِ هَرد در ّز یک هیلیَى ًفز -ج

 دعتیبثی ثِ هیشاى ثزٍس کوتز اس یک هَرد در ّز یک هیلیَى ًفز  -د
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 ایذُ آل تزیي سهبى ثزای تحَیل ًوًَْبی خلط ثِ آسهبیؾگبُ چِ سهبًی اعت؟.45

 عبعت 72کوتز اس -الف

 عبعت 48کوتز اس  -ة

 عبعت 24کوتز اس  -ج

 عبعت6کوتز اس  -د

 ُ هٌبعجتزیي عول درهبًی ثزای ٍی هی ثبؽذ؟چٌبًچِ ّز عِ ًوًَِ ؽخقی هٌفی گزدد ، کذام گشیي.46

 .اداهِ درهبى را اًجبم هی دّین -الف

 .هبُ افشایؼ یبثذ 3درهبى حولِ ای تب  -ة

 .درهبى ٍی را قطع هی کٌین -ج

 .هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 الًِ کذام دارٍ هوکي اعت عجت هقبٍهت دارٍیی گزدد؟تجَیش غیزهغئَ .47

 اتبهجَتَل -الف

 پیزاسیٌبهیذ -ة

 ریفبهپیي -ج

 .هَارد الف ٍ ة فحیح اعت -د

 هقزف کذام دارٍ در دٍراى ثبرداری هوٌَع اعت؟.48

 ریفبهپیي -الف

 ایشًٍیبسیذ -ة

 اتبهجَتَل -ج

 اعتزپتَهبیغیي -د
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 در ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبریْبی هشهي کجذی دٍرُ درهبى چٌذ هبُ هی ثبؽذ؟.49

 هبُ 12  -الف

 هبُ 10 -ة

 هبُ  9 -ج

 هبُ 6 -د

 احغبط عَسػ در پبّب اس عَارك کذام دارٍی هی ثبؽذ؟.50

 ریفبهپیي -الف

 ایشًٍیبسیذ-ة

 اتبهجَتَل  -ج

 اعتزپتَهبیغیي -د

 کبرثزد آسهبیؼ حغبعیت دارٍیی در ثیوبری عل چیغت؟.51

 ًتیجِ دقیق تز پبیؼ درهبى -الف

 تعییي صًَتیپ ثیوبری -ة

 تعییي هقبٍهت دارٍیی  -ج

 .هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 .ّغتٌذ.......... ؽبیعتزیي ًَع ثیوبری عل در کَدکبى  عل ّبی .52

 عل ارسًی -الف

 عل اعویز هثجت -ة

 عل اعویز هٌفی -ج

 عل خبرج ریَی -د

 

 



 

P
ag

e1
5

 

 فحیح اعت؟ BCGکذام گشیٌِ در هَرد ٍاکغیٌبعیَى .53

 .ٍاکغي حبٍی ثبعیل گبٍی سًذُ ؽذُ اعت -الف

 .ٍاکغي قبدر ثِ ٍیزٍالًظ ثزای ایجبد ثیوبری اعت -ة

 .عبعت تشریق گزدد 24ٍاکغي ثبیذ در عزك  -ج

 .هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 غزثبلگزی ثیوبری عل در کذام ثیوبراى دارای اّویت ثیؾتزی اعت؟.54

 ثیوبراى دیبثتی -الف

 + HIVثیوبراى  -ة

 ثیوبراى دارای ًبرعبیی کلیِ -ج

 سًبى ثبردار -د

ًفزعل  اعویز هٌفی ٍ تعذاد  35ًفز عل اعویز هثجت،تعذاد 20ّشار ًفز ثَدُ اعت کِ تعذاد  600حذٍد  1390جوعیت ؽْزعتبى خزم آثبد در عبل .55

 چِ عذدی هی ثبؽذ؟  100000هیشاى ثزٍس ثیوبری عل در .ًفز عل خبرج ریَی ؽٌبعبیی ؽذُ اًذ 19

 19 -الف

 35 -ة

 20 -ج

 74 -د

 

 کِ دارای ثیوبری عل ریَی اعویز هثجت اعت در پبیبى هبُ دٍم ًیش هثجت ؽذُ اعت،اٍلیي اقذام ثزای ٍی چیغت؟ آسهبیؼ ؽخقی.56

 اداهِ درهبى ٍی -الف

 قطع درهبى ٍی  -ة

 اًجبم رادیَگزافی  -ج

 تکزار آسهبیؼ در پبیبى هبُ عَم -د
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 عبعت اعت؟ثْتزیي سهبى ثزای خَاًذى ًتیجِ آسهَى تغت پَعتی تَثزکَلیي چٌذ .57

 عبعت 72تب  48 -الف

 عبعت 48تب  24 -ة

 رٍس ثعذ 5 -ج

 عبعت ثعذ 24 -د

 کذام ثیوبریْب در تجذیل عفًَت عل ثِ ثیوبری عل ًقؼ هَثزی دارًذ؟.58

 فزع -ثیوبریْبی قلجی  -الف

 ًبرعبیی کلیِ   -HIV –عیلیکَسیظ  -ة

 فزع  –عیلیکَسیظ  -ج

 .هَارد ة ٍ ج فحیح اعت -د

 در ثزًبهِ کٌتزل عل چیغت؟(  Universal Access) ارت هفَْم عت.59

 ایجبد دعتزعی ثِ آسهبیؾگبّْبی هزجع -الف

 ایجبد عیغتن هزاقجت هٌبعت ثزای پیگیزی ثیوبراى -ة

 ایجبد دعتزعی ّوِ جبًجِ ثِ خذهبت هزتجط ثب عل  -ج

 ایجبد هزکش هٌبعت ثزای درهبى ثیوبراى -د

ًفز فَت ؽذُ اًذ،هیشاى  20ًفز هجتال ثِ ثیوبری ؽذُ اًذ،اس ایي تعذاد 300تعذاد  1391ًفز جعیت دارد،در عبل  12000هزکش ثْذاؽتی درهبًی ساغِ  .60

 کؾٌذگی ثیوبری عل در ایي هزکش چٌذ درفذ اعت؟

 8/9 -الف

 3/7 -ة

  6/5 -ج

  6/6 -د

ثبؽیذ هَفق 


