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 سواالت

صصی داروسازی آزمون   تخ
  دکتری 

 1398 خرداد
 گروه آموزشی دکتر جاویدی

 برگزاری کالس های غیرحضوری آمادگی آزمون های دکتری تخصصی داروسازی، ارزشیابی و ارتقا داروسازی

 مشاوره برنامه ریزی  آزمون رفع اشکال  های صوتیفایل  جزوات تایپ شده

 با حضور اساتید مجرب و شناخته شده

 09909265687شماره تماس و مشاوره: 

 Pharma96@آدرس کانال تلگرامی:    Drjaberjavidi.irآدرس سایت اینترنتی: 

این محصول آموزشی صرفا توسط گروه آموزشی دکتر جاویدی تهیه و آماده شده است. هرگونه کپی، برداشت و 

هزارتومان می باشد،  20 فقطمی باشد. هزینه این فایل  شرعا حرامو غیر قانونی تغییر و انتشار 

 ما مراجعه کنید. چنانچه به رایگان و غیرمشروع به دست شما رسیده است، برای خرید قانونی به سایت
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 فارماسیوتیکس

در صورتی که یک دارو دارای گروه های قابل یونیزه شدن باشد، حاللیت شکل غیر یونیزه دارو چه نامیده می  -1

 شود؟ 

 ( Equilibrium solubilityب( حاللیت تعادلی )    ( Intrinsic solubilityالف( حاللیت ذاتی )

 (Relative solubilityد( حاللیت نسبی )    ( Saturated solubilityج( حاللیت اشباع )

 :عبارات زیر به معنای به دام افتادن ملکول آب در ساختار شبکه کریستالی یک دارو می باشد، بجز -2

 ( Solvatedب( سولواته )   ( Psedopolymorphismالف( پلی مورفیسم کاذب )

 (Polymorphism)د( پلی مورفیسم       ( Hydratedج( هیدراته )

 در رابطه استوک، در مورد سرعت رسوب ذرات، کدام یک از عبارات زیر درست است؟ -۳

 الف( سرعت رسوب ذرات با دانسیته ذرات پراکنده رابطه عکس دارد.

 ب( سرعت رسوب ذرات با ویسکوزیته محیط پراکنش رابطه عکس دارد. 

 بطه مستقیم دارد. ج( سرعت رسوب ذرات با ویسکوزیته ذرات پراکنده را

 د( سرعت رسوب ذرات با اندازه ذره ای نسبت عکس دارد.

 ضخامت الیه ساکن انتشار خواهد شد؟کاهش در فرآیند انحالل، کدام گزینه باعث  -۴

 د( ایجاد شرایط سینک  ج( هم زدن  ب( کاهش اندازه ذرات   الف( افزایش دما 

 های آمورف می باشد؟ کدام یک از موارد زیر از خصوصیات کریستال -۵

 ب( داشتن دمای انتقال شیشه ای     الف( داشتن نقطه ذوب معین 

 د( جریان پذیری نامناسب تر    ج( انحالل پذیری کمتر 

 در کدام نوع کینتیک، نیمه عمر با گذشت زمان، طوالنی تر می شود؟  -۶

 د( انتقالی  ج( درجه دو  ب( درجه یک  الف( درجه صفر 

 درست است؟ Feretکدام عبارت در مورد قطر -۷

 الف( فاصله دو خط مماس بر دایره ای که ذره در درون آن قرار دارد. 

 ب( قطر دایره ای که مساحت سطحی معادل ذره داشته باشد. 

  .ج( قطر کره ای که حجم معادل ذره داشته باشد

 .د( فاصله بین دو خط مماس بر ذره

 در کینتیک درجه دو قابل استفاده می باشد؟ Kکدام گزینه به عنوان واحد  -8

Lmolالف( 
-1

s
mol Lب(   1-

-1
 s

mol Lج(   1-
-1

 s   )دL mol s
-1 

 کدام گزینه صحیح است؟ -9

 فقط یک شکل کریستالی دارند. monotropicالف( پلی مورف های 
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 فقط دارای یک شکل کریستالی می باشند.  metastableب( کریستال های 

 قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. enantropicهای  ج( پلی مورف

 د( یک ساختار کریستالی پایدار دارای حداقل نقطه ذوب در مقایسه با سایر ساختارهای کریستالی می باشد.

 ( عمل می کند؟Attrition methodکدام یک از دستگاه های خرد گن زیر بر مبنای روش سائیدن ) -1۰

 Roller millد(   Ball millج(    Cutter millب(    Hammer millالف( 

  ( می باشد؟openکدام یک از موارد زیر، اصلی ترین ایراد دستگاه های اسپری درایر با سیستم باز ) -11

 الف( سرعت پائین فرایند خشک کردن 

 ب( مشکل اکسید شدن ترکیبات حساس به اکسیداسیون 

 ج( هزینه بسیار باالی فرایند، به علت باز بودن سیستم. 

 د( حرارت باالی سیستم خشک کننده و امکان آسیب به دارو

 کدام یک از گزینه های زیر بیان کننده مراحل لیوفیلیزاسیون می باشد؟ -12

 درجه(.  ۵0-۶0ای پایین، تبخیر در دمای باال )الف( انجماد، اعمال خالء، تصعید در دم

 درجه(، تبخیر در دمای پایین  ۵0-۶0ب( انجماد، اعمال خالء، تصعید در دمای باال )

 درجه(.  ۵0-۶0ج( اعمال خالء، انجماد، تصعید در دمای پایین، تبخیر در دمای باال )

 تبخیر در دمای پاییندرجه(،  ۵0-۶0د( اعمال خالء، انجماد، تصعید در دمای باال )

 کدام گزینه در خصوص فرآورده های موضعی درست است؟ -1۳

 الف( پایه های محلول در آب توانایی پذیرش مقادیر زیاد آب دارند، بدون آن که تغییری در خصوصیات آنها مشاهده شود. 

 ب( پایه های جاذب سبب افزایش جذب پوستی داروها می گردند. 

 ضایعات ترشح دار مصرف می شوند.ج( پایه های چرب در 

 د( پایه های امولسیون شونده به دنبال جذب، تبدیل به امولسیون روغن در آب می شوند

  کدام یک از موارد زیر، معرف شیشه نوع اول در بسته بندی فرآورده های تزریقی می باشد؟ -1۴

 Dealkalized soda lime glassالف( 

 Treated soda lime glassب( 
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 Soda lime silica glass ج(

 Borosilicate glassد( 

 کدام یک از مواد زیر برای بسته بندی ظروف پالستیکی فرآورده های تزریقی مناسب می باشد؟ - 1۵

 د( پلی اتیلن ترفتاالت  ج( پلی پروپیلن   ب( پلی کربنات  الف( پلی آمید 

 ده نمی باشد؟کدام روش در اندازه گیری سایز نانوذرات قابل استفا -1۶

 Dynamic light scatteringب(     Photon correlation spectroscopyالف( 

 Low angle laser light scatteringد(     Quasi elastic light scatteringج( 

می  کدام یک از روش های زیر در صنعت داروسازی برای استریلیزاسیون در دمای پایین تر از حد اتو کالو، به کار -1۷

 رود؟

 درجه(  ۸0تا  ۷0ب( بخار فرمالدئید در دمای پایین )   الف( بخار آب همراه با تابش اشعه ماورای بنفش 

 د( بخار اتیلن اکساید در دمای زیر صفر درجه    قلیایی  pHج( بخار فرمالدئید همراه با 

 برای اختالط مواد لوبریکانت کدام دستگاه مناسب تر است؟ -18

 Planetary mixer د( High speed mixer ج( Tumbling mixer ب( Ribbon mixer الف(

 همه داروهای زیر کاندیدای مناسب برای تهیه سیستم های دارورسانی ماندگار در معده می باشند، بجز - 19

 ای  ب( داروهای دارای پنجره جذب روده    الف( داروهای کم محلول در معده 

 د( داروهایی که در کولون تخریب می شوند    ثر بر معده ج( داروهای موضعی مو

 ( تهیه وDry granulationمیلی متری از پودر متراکم، که در روش گرانوالسیون خشک ) 2۵به قطعات حدود  -2۰

 سپس به گرانول خرد می شود چه گفته می شود؟

 Pelletد(    Slugج(   Flakeب(    Compactionالف( 

 ( در فرموالسیون قرص ها مورد استفاده قرارdry binderترکیبات زیر به عنوان چسباننده خشک )کدام یک از  -21

 می گیرند؟

د( پلی وینیل پیرولیدون   ج( سدیم استات   ب( منیزیم استات   الف( کلسیم کربنات 

تغییر شکل اعمال کدام یک از موارد زیر بیانگر ویژگی داروهایی است که پس از پرس شدن برای تهیه قرص،  -22

 ,  را حفظ می کنند؟ شده
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 د( ترموست  ج( شبه پالستیک   ب( االستیک    الف( پالستیک

 در پچ های پوستی استفاده می شود؟ adhesive layerکدام یک از مواد زیر برای تهیه  -2۳

 استرد( پلی   وینیل استات  -ج( پلی اتیلن   ب( پلی اتیلن ترفتاالت  الف( پلی ایزوبوتیلن 

 می باشد؟« یکنواختی مقدار فرآورده موجود در یک پودر خوراکی تک دوز»کدام یک از موارد زیر بیانگر  -2۴

 Uniformity of dosage unitب(      Uniformity of contentالف( 

 Uniformity of active agent د(      Uniformity of massج( 

 رین میزان تحریک کنندگی را در سطح مخاط چشم دارد؟کدام یک از سورفکتانت های زیر بیشت -2۵

 ب( سدیم لوریل سولفات      الف( ستیل تری متیل آمونیوم بروماید 

 د( لوریل سارکوزینات       20ج( پلی سوربات 

در مکانیسم های مختلف گرانوالسیون، ایجاد پل جامد بین ذرات، به واسطه کدام یک از موارد زیر ایجاد نمی  -2۶

 ؟شود

 ( Funicular stateالف( ایجاد پل فونیکوالر )

 ( Partial meltingب( ذوب شدن نسبی )

 ( Hardening of bindlersج( سخت شدن مواد چسباننده )

 (Crystallization of dissolved substancesد( متبلور شدن مواد حل شده )

 ؟کدام یک از موارد زیر بیان کننده کواسرواسیون می باشد -2۷

یک  الف( جدا شدن یک الیه غنی از پراکندگی کلوئیدی از یک ژل لیوفیل و قرار گرفتن بر روی سطح یک ماده به دنبال تغییر

 عامل فیزیکی 

یک  ب( جدا شدن یک الیه غنی از پراکندگی کلوئیدی از یک سل لیوفیل و قرار گرفتن بر روی سطح یک ماده به دنبال تغییر

 عامل فیزیکی. 

یک  شدن یک الیه غنی از پراکندگی کلوئیدی از یک سل لیوفوب و قرار گرفتن بر روی سطح یک ماده به دنبال تغییرج( جدا 

 عامل فیزیکی 

یک عامل  د( جدا شدن یک الیه غنی از پراکندگی کلوئیدی از یک ژل لیوفوب و قرار گرفتن بر روی سطح یک ماده به دنبال تغییر

 فیزیکی
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 ظ شده )با محتوای ماده جامد باال( از چه رفتار رئولوژیک تبعیت می کند؟ سوسپانسیون تغلی - ۳8

 د( نیوتنی   ج( پالستیک  ب( سودو پالستیک   الف( اتساعی 

 کدام یک از ترکیبات زیر به عنوان پایدار کننده شیمیایی در فرموالسیون سوسپانسیون های خوراکی، کاربردی -29

 ندارد؟

 ب( آسکوربیک اسید     الف( اتیلن دی آمین تترا استیک اسید 

 د( استئاریک اسید     ج( سدیم متا بی سولفیت 

افزودن سدیم استات به فرموالسیون یک سوسپانسیون، با چه مکانیسمی سبب فلوکوالسیون کنترل شده  - ۳۰

 می گردد؟  سیستم

 ب( تشکیل پل عرضی بین ذرات    یل زتا الف( تاثیر بر توزیع بار الکتریکی و تغییر پتانس

 د( تشکیل الیه هیدراته دور ذرات    ج( افزایش ناروانی )ویسکوزیته( سیستم 

 ( در فرموالسیون فرآورده های امولسیونی چیست؟BHTنقش بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن ) -۳1

 د( فاز روغنی   ج( امولسیفایر   ب( آنتی اکسیدان   الف( محافظ میکروبی

 ( مورد استفاده قرار می گیرد؟Vaginal ringsکدام یک از مواد زیر در تهیه حلقه های واژینال ) - ۳2

 ب( کربوپل        الف( سدیم آلژینات 

 د( هیدروکسی پروپیل متیل سلولز      ج( پلی اتیلن وینیل استات 

 در خصوص امولسیون های موضعی، کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟  -۳۳

 پوشاننده خوبی هستند ولی توان باالیی در جذب ترشحات زخم ندارند.  w / oالف( امولسیون های 

 پوشاننده خوبی نیستند و توان باالیی در جذب ترشحات زخم ندارند.  o/wب( امولسیون های 

 پوشاننده خوبی نیستند و توان باالیی در جذب ترشحات زخم دارند.  W / O ج( امولسیون های

 پوشاننده خوبی هستند و توان باالیی در جذب ترشحات زخم دارند. o/wد( امولسیون های 

 در فرموالسیون امولسیون ها چیست؟ co - emulsifierیا auxiliary emulsifierنقش  -۳۴

 نمودن امولسیون  الف( کاهش پتانسیل زتا و پایدار

 ب( تقویت الیه سورفکتانت احاطه کننده ذرات فاز پیوسته در امولسیون 
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 سیستم امولسیفایر در امولسیون تهیه شده HLBج( تنظیم دقیق 

 د( تغییر ویسکوزیته فاز پیوسته امولسیون و ایجاد سد رئولوژیک برای پایداری امولسیون

  روسلی، کدام روش از قدرت تفکیک باالتری برخوردار است؟جهت تعیین قطر آیرودینامیک ذرات آئ -۳۵

 Multistage liquid impingeب(     Two - stage impinge الف(

 Next generation impactor د(    Andersen cascade impactor ج(

 کدام یک از عبارات زیر در مورد جایگاه دارورسانی رکتوم صحیح است؟ - ۳۶

 الف( حجم زیادی از مایع در محیط رکتوم برای آزادسازی دارو وجود دارد. 

 ب( این ناحیه از دستگاه گوارش فاقد آنزیم های استراز و پپتیداز میباشد. 

 ج( هر سه ورید هموروئیدال تحتانی، میانی و فوقانی به ورید باب کبدی متصل می باشند.

 میانی و فوقانی به ورید باب کبدی متصل نمی باشند. د( هیچ یک از سه ورید همورئیدال تحتانی،

طبقه  Corpuscularدر روش استریلیزاسیون با استفاده از اشعه های یونیزان، کدام یک از موارد زیر جزء انواع  -۳۷

 بندی می شود؟

 ب( اشعه آلفا و اشعه گاما      الف( اشعه بتا و لیزر 

 آلفا و اشعه بتا د( اشعه     ج( اشعه گاما و اشعه ایکس 

موجود  در آزمون کارایی ماده محافظ در فرآورده های دارویی، کدام یک از روش های زیر برای غیر فعال نمودن ماده محافظ -۳۸

 در فرآورده، معمول نمی باشد؟ 

 درجه سانتیگراد  ۸0الف( حرارت دادن فرآورده تا دمای 

 برابر  ۱0000تا  ۱000ب( رقیق نمودن فرآورده به میزان 

  ۸0ج( افزودن پلی سوربات 

 د( عبور دادن از فیلتر غشایی برای جدا کردن ماده محافظ

 زمان یک دارو، کدام گزینه درست است؟ -در مورد نمودار غلظت پالسمایی  -۳9

  .الف( در فاز حذف، سرعت جذب دارو برابر با صفر است

 .پیک غلظت پالسمایی، سرعت جذب به حداقل خود می رسدب( در 
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  .شود ج( قسمت باالرونده نمودار، فاز هیبرید نامیده می

 د( در فاز جذب، سرعت جذب دارو از سرعت دفع آن بیشتر است

ست. ثبت شده ا mg/L 1۶برای یک بیمار، بعد از مصرف دوز واحدی از یک دارو، غلظت اولیه پالسمایی برابر با  - ۴۰

باشد، درصد داروی دفع شده از بدن او را بعد از  l/h ۰8/۰ در صورتی که ثابت سرعت حذف این دارو در بدن بیمار

 ساعت محاسبه نمائید. ۴گذشت 

 2/۸۵د(     ۶/۷2ج(    ۴/2۷ب(   ۸/۱۴الف(  

برای یک بیمار با وزن  kg/L 2/۰ توزیع ظاهری حجم و ساعت ۴ عمر نیمه ،٪8۳آنتی بیوتیکی با فراهمی زیستی  -۴1

، با چه فاصله زمانی باید l /mg2۰کیلوگرم تجویز شده است. این بیمار برای رسیدن به غلظت پایای پالسمایی  ۵۰

 میلی گرمی این دارو را مصرف نماید؟ ۵۰۰شکل دارویی 

 ساعت 2۴د(    ساعت ۱2ج(   ساعت  ۸ب(   ساعت  ۶الف( 

 هم زمان غذا و دارو درست است؟ کدام گزینه در مورد تاثیر مصرف -۴2

  .محتویات معده، جذب همه داروها کاهش خواهد یافت pHالف( به دلیل افزایش 

 ب( به دلیل کاهش سرعت تخلیه معده، سرعت جذب افزایش می یابد.

 ج( به دلیل تشکیل کمپلکس با دارو، میزان جذب افزایش قابل توجهی خواهد داشت. 

 یته محتویات دستگاه گوارش، سرعت جذب کاهش می یابد.د( به دلیل افزایش ویسکوز

 فارماکوگنوزی

 کدام گیاه زیر در درمان نارسایی عروق کاربرد دارد؟ -۴۳

 Actea racemosaب(     Asculus hippocastanumالف( 

 Gentiana luteaد(      Panax ginseng ج(

 کدام گیاه زیر در درمان تبخال مصرف می شود؟ - ۴۴

 Lavandula officinalis ب(     Thymus vulgarisالف( 

 Melissa officinalis د(    Citrus aurantium var. amara ج(

 ها طبقه بندی می گردد؟ کدام گیاه زیر جزء هالوسینوژن - ۴۵
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 Papaversomniferum ب(     Uncaria gambierالف( 

 Veratrum album د(     Myristica fragrans ج(

 آلفاردوکتاز است؟ -۵کدام گیاه زیر مهار کننده آنزیم  - ۴۶

 Hydnocarpus wightiana ب(     Serenoa repensالف( 

 Oenothera biennisد(      Borago officinalis ج( 

 کدامیک از گیاهان زیر در درمان مشکالت قاعدگی به کار می رود؟ -۴۷

 Calendula officinalis ب(     Sambucus nigraالف( 

 Vitex agnus castus د(      Betula pendula ج(

 از هیدرولیز روتین چه ترکیبی حاصل می شود؟ -۴8

 د( آپی ژنین  ج( کامفرول  ب( کوئرستین  الف( هسپریدین 

 برای تشخیص گلیکوزیدهای قلبی در یک گیاه از چه معرفی استفاده می شود؟ -۴9

 د( بورن تراگر   ج( میر  ب( موروکساید    الف( کلر کیلیانی 

 دیوسژنین جزء کدام دسته از ترکیبات ترپنوئیدی می باشد؟ -۵۰

 ها د( دی ترپن  ها ج( ساپونین  ها  ب( فیتواسترول  الف( گلیکوزیدهای قلبی 

 درصد باشد؟ ۷۰میزان چه ماده ای در آسانس اوکالیپتوس دارویی باید حداقل  -۵1

 د( بورنئول  ولگراست( اج  سینئول-۸و  ۱ب(    الف( ترپینئول

 به کار می روند؟ "فیتواستروژن"کدام دسته از فالونوئیدها به عنوان  -۵2

 ها د( فالونول ها اول – ۴-ج( فالوان   ها ب( فالون  الف( ایزوفالونوئیدها 

 آلکالوئیدهای اصلی ایپکا در کدام اندام موثر گیاه فراوان تراند؟ -۵۳

 د( دانه   ج( ریشه   ب( برگ   ت الف( پوس

  کدامیک آلکالوئید تریاک، دارای ساختمان فنانترنی است؟ -۵۴

 د( نارکوتین  ج( کدئین   ب( نوسکاپین   الف( پاپاورین 
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 شود؟ می اضافه تقلب عنوان به قند کدام طبیعی عسل در -۵۵

 سوکروزد(  ج( قند تغییر یافته طبیعی   فروکتوز( ب    گلوکز( الف 

 ( در کدام گیاه زیر یافت می شود؟Pelletierine) تیرین پله -۵۶

 Piper nigrum ب(     Paparver SOmniferum الف(

 Populus nigra د(     Punica granatum ج(

 است؟ "دانه"اندام دارویی کدام گیاه زیر  -۵۷

 Stropharathaus kombe ب(     Digitalis tapsi الف( 

 Centella asiatica د(      Drimia maritima ج( 

 کدام گروه از تانن ها قابل هیدرولیز هستند؟ - ۵8

 د( پیروگالول  ج( یزدو تانن  ب( فلوبافن   الف( کاتشین 

 است؟ Tragacanthکدام گیاه زیر مولد  - ۵9

 Astragalus gummifer ب(      Sterculia urensالف( 

 Chondrus crispus د(     Gigartina stellata ج( 

 داروسازی بالینی

 در خصوص مصرف ضدبارداری های هورمونی، گزینه صحیح را مشخص کنید. -۶۰

 ( که دچار درگیری های عروقی هستند، باید از محصوالت حاوی پروژستین تنها استفادهSLEالف( زنان دچار بیماری لوپوس )

 کنند. 

 ب( در خانم های چاق، ضدبارداری های ترکیبی مناسب است. 

 نخ سیگار( ضدبارداری های هورمونی ترکیبی مناسب است.  ۱۵ج( در خانم های سیگاری )مصرف روزانه باالی 

 های لونورژسترولی توصیه نمی گردد. IUDد( در زنانی که سابقه ترومبوآمبولی دارند، 

درمان با پاروکستین می باشد، متاسفانه بدلیل عوارض جنسی شدید ناشی از  بیمار با تشخیص افسردگی تحت -۶1

پزشک تصمیم به تعویض دارو می گیرد. کدام داروی ضدافسردگی زیر با حداقل عارضه جنسی می تواند  دارو

 جایگزین مناسبی جهت درمان بیمار باشد؟
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 یلیند( ماپروت   ج( دلوکستین   ب( میرتازاپین   الف( ونالفاکسین 

 کدامیک از موارد زیر از اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی هایپرناترمی می باشد؟ -۶2

 الف( سدیم تام بدن پایین باشد ولی بیمار مایع هایپرتون از دست بدهد 

 ( سدیم تام بدن طبیعی باشد ولی بیمار آب خالص از دست بدهد. ب

 حد طبیعی باشد. چار سدیم تام بدن به دلیل دریافت آب خالص، باالتر ازج( 

 د( سدیم بدن به دنبال هایپرتیروئیدی و کمبود کورتیزول، باال باشد.

 در کاهش مقاومت به کدام دارو موثر بوده است؟ pylori .Hدر درمان  Sequential therapyرژیم درمانی  -۶۳

 د( کالریترومایسین  ج( تتراسایکلین  مترونیدازول (ب  الف( آموکسی سیلین 

 استفاده می شود؟ .pylori Hک از فلوروکینولون های زیر در درمان کدامی -۶۴

 د( نورفلوکساسین  ( لووفلوکساسین   ب( سیپروفلوکساسین   الف( افلوکساسین 

ساله ای است که جهت وی تشخیص آنژین پایدار مزمن گذاشته شده است و تحت درمان با  2۵بیمار خانم  -۶۵

رات می باشد. به دلیل آسم شدید پزشک تصمیم به جایگزین کردن متورال با مهار والزانان، متورال و نیت اسپرین،

در الکتروکاردیوگرام بیمار به  PR( می گیرد. با توجه به وضعیت همودینامیک و فاصله CCBکننده کانال کلسیم )

 ارجح می باشد؟ CCBشرح زیر، کدام 

PR interval=0.34 Sec, BP=140/90 mmHg, HR=60/min 

 ( دیلتیازم ب    الف( وراپامیل 

 .د( ارجحیتی پین داروهای این دسته در بیمار وجود ندارد    ملودیپینآج( 

کدامیک از درمان های دارویی زیر به عنوان خط اول درمان سندرم پیش از قاعدگی و اختالل دیس فوریک قبل  -۶۶

 قاعدگی مطرح می باشد؟ از

  GnRHد( آگونیست   ج( کلومیپرامین   ب( ونالفاکسین   الف( سرترالین 

 کدامیک از اختالالت آزمایشگاهی زیر در نارسایی مزمن کلیوی رخ می دهد؟ -۶۷

 ۶۸د( الکالوز متابولیک   ج( هایپوکالمی   ب( هایپرکلسمی  الف( هایپرفسفاتمی 

 کدام دارو می باشد؟ Absenceخط اول درمان در صرح میوکلونیک، آتونیک و  -۶8

 د( سدیم والپروات  ج( کلونازپام   ب( الموتریژین    نوباربیتالالف( ف
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 ندارد؟ INRکدامیک از داروهای زیر با وارفارین تداخل داشته، ریسک خونریزی را افزایش داده ولی اثری بر  - ۶9

 د( کاربامازپین  ج( کلوپیدگرول   ب( آمپی سیلین   الف( متى مازول 

 خوراکی پیشگیری از بارداری مصرف می کند، وجود کدام عالمت نشانگر یک عارضه جدیدر فردی که ترکیبات  -۷۰

 منجر به قطع دارو نیست؟

 د( درد قفسه سینه شدید ج( درد مفاصل شدید   ب( سردرد شدید  الف( درد شکمی شدید 

( GFRیون گلومری ) ساله با تشخیص نارسایی مزمن کلیه تحت درمان می باشد. سرعت فیلتراس ۵8مار آقای بی -۷1

می باشد. جهت کنترل فشار خون باالی بیمار، پزشک تصمیم به شروع دارو می   min /ml9۵بیمار در حال حاضر 

بیمار،  GFRگیرد. کدام گزینه در مورد انتخاب داروی ارجح جهت کنترل فشار خون بیمار و تاثیر داروی مصرفی بر 

 صحیح است؟ 

 افزایش  -ب( آملودیپین     افزایش  -الف( لیزینوبریل 

 بدون تغییر -د( آملودیپین     کاهش  -ج( لیزینوبریل 

 بهترین زمان معرف استاتین ها به طور عمومی چه موقع از روز هست و چرا؟ - ۷2

 الف( صبح به صورت ناشتا برای جلوگیری از افزایش کایلومیکرون صبحگاهی 

 برای اثربخشی طوالنی تر در طول روز  -ب( بعد از ناهار 

 بدلیل حداکثر بودن بیوسنتر کلسترول آندوژن در ساعات شب  -ج( عصرها

 د( شب قبل از خواب برای پیشگیری از بروز عوارض گوارشی

 این بیمار، توجه بهیک بیمار اسمی مبتال به هیپرتانسیون به درمانگاه مراجعه کرده است. در شرح حال دارویی  - ۷۳

 کدامیک از داروهای زیر واجد اهمیت است؟ 

 د( هیدروکلروتیازید  ج( پروپرانولول  ب( والزارتان  الف( لیزینوپریل 

 ساله با سابقه آمبولی ریوی و استئوپروز است. در درمان استئوپروز وی کدام دارو منع مصرف ۶8بیمار خانمی  - ۷۴

 دارد؟

 د( رالوکسی فن  ج( ایباندرونیت   ( کلسی تونین ب  الف( تری پاراتاید 

سالهای است که در طی آزمایشات روتین جهت وی پروفایل عملکرد تیروئید درخواست شده که  ۵۰بیمار خانم  - ۷۵

 به شرح زیر می باشد

TT4=4.9 mcg/dL (4.5-10.9)  
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TSH = 12 mIU / L (0.5-4.7) 

بیمار هیچگونه عالمتی مبنی بر اختالل عملکرد تیروئید ندارد و سابقه بیماری خاصی را ذکر نکرده و بقیه تستهای 

 آزمایشگاهی وی نیز نرمال است. کدام اقدام درمانی برای اختالل تیروئید بیمار صحیح است؟ 

 ماه انجام شود  ۶الف( نیاز به دارودرمانی ندارد و فقط پیگیری هر 

 وع درمان با لوتیروکسین ب( شر

 ج( نیاز به دارودرمانی ندارد و فقط پیگیری ساالنه انجام شود

 د( شروع درمان با متی مازول

مهمترین تست عملکرد ریوی، اندازه گیری شده بوسیله اسپیرومتری در بیماران مبتال به آسم کدام است؟ الف(  - ۷۶

Vital Capacity (VC) 

 Forced Expiratory Volumne (FEV1)ب( 

 Peak Expiratory Flow (PEF)ج( 

  Functional Residual Capacity (FRC)د( 

بیشترین میزان بروز اضطراب در ابتدای درمان با کدامیک از داروهای مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین  - ۷۷

 گزارش شده است؟

 مد( سیتالوپرا  ج( پاروکستین   ب( سرترالین   الف( فلوکستین 

 کدامیک از رژیم های زیر جهت درمان تریکوموتیازیس در خانم شیرده ارجح است؟ -۷8

 روز  ۷ساعت به مدت  ۱2هر  ۵00mgالف( مترونیدازول خوراکی 

 گرم تک دوز  2ب( مترونیدازول خوراکی 

 روز ۵روزانه به مدت  ۱000mgج( تینیدازول خوراکی 

 روز ۵ساعت به مدت  ۸هر  2۵0mgد( مترونیدازول خوراکی 

مثبت به پزشک مراجعه کرده است. وی قبال  Hbs Agساله به دنبال تماس جنسی مشکوک با فرد  2۴اقای  - ۷9

هپاتیت ب تزریق نکرده است و اپیزودی از هپاتیت یا بیماری کبدی نداشته است. چه اقدامی را جهت بیمار  واکسن

  توصیه می کنید؟

 اکسیناسیون برای یک دوز ب( و       HBIGالف( 
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 دوز ۳د( واکسیناسیون برای     HBIGدوز+  ۳ج( واکسیناسیون برای 

 مکانیسم درمانی کدام دارو در آرتریت روماتوئید با بقیه متفاوت است؟ -8۰

  Rituximabب(       Infliximabالف(

 Adalimumabد(        Golimumabج( 

 صحیح نمی باشد؟ COPDکدام جمله در رابطه با مصرف بتادو آگونیست های انتخابی در درمان  - 81

 خفیف قرار دارند.  COPDالف( بتادو آگونیست های انتخابی کوتاه اثر در خط اول درمان 

 توصیه نمی شود.  COPDب( مصرف منظم )رگوالر( روزانه بتا دو آگونیست های انتخابی در 

 در شرایط حاد توصیه نمی شود.  COPDه از بتادو آگونیست های انتخابی طوالنی اثر برای تسکین عالمتی ج( استفاد

 شود. د( اختالل در ریتم قلبی ناشی از بتا دو آگونیست های انتخابی استنشاقی، می تواند به افزایش مرگ و میر این بیمار منجر

 و بیشتر است؟عارضه تشنج در مصرف دوزهای متعارف کدام دار -82

 Aripiperazole د(  lloperidone ج(  Clozapine ب( Lurasidoneالف( 

بستری  ICUساله، به دنبال تصادف رانندگی که منجر به شکستگی جمجمه شده است در بخش  ۴۴بیمار خانم  - 8۳

بیمار به شرح زیر است:  CSFمی باشد. در حال حاضر تب و کاهش سطح هوشیاری بیمار تشدید یافته و بررسی 

Protein  ، کاهش یافتهWBC  افزایش یافته با غلبهPMN ، Glucose .کاهش یافته 

 کدام رژیم آنتی بیوتیکی زیر را جهت بیمار پیشنهاد می کنید؟

 ( ونکومایسین سفتازیدیم، آمپی سیلینب    الف( ونکومایسین + سفتریاکسون 

 .فعال نیازی به شروع آنتی بیوتیک نمی باشدد(      ج( ونکومایسین سفتازیدیم 

 کدامیک از داروهای زیر باعث کاهش جذب آهن در درمان آنمی می شوند؟ -8۴

 د( متیل دوپا   ج( مایکوفنوالت   ( رانیتیدینب   الف( لوتیروکسین  

ید نگران افزایش بیمار دچار اختالل خلق دوقطبی تحت درمان با لیتیم است، در صورت مصرف کدام ترکیب با -8۵

 خونی لیتیم باشیم؟  سطح

 ب( نمک خوراکی )کلرور سدیم(      الف( هیدروکلروتیازید 

 د( تئوفیلین      ج( استازوالمید 
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 وجود دارد؟ 1۰به  1لوودوپا/ کربی دوپا به نسبت  ۴به  1در چه محدوده دوزی امکان تبدیل نسبت  -8۶

 در روز  mg۱000ب( دوزهای لوودوپا بیشتر از    در روز  mg۷۵0الف( دوزهای لوودوپا بیشتر از 

 در روز mg۵00د( دوزهای لوودوپا بیشتر از    در روز  mg۱۶00ج( دوزهای لوودوپا بیشتر از 

 که در ماه سوم بارداری است. کدام دارو امکان استفاده در این بیمار را ندارد؟ IBDساله دچار  2۷بیمار خانمی  -8۷

 د( متوترکسات   ج( آدالی موماب   ب( سرتولیزوماب   یزولون الف( پردن

ار به پزشک مراجعه نموده است. بیمار اظهار می دارد که این رساله با شکایت تکرر و سوزش اد 22بیمار خانم  -88

یوری باکتریوری گزارش نشده ولی پ UAبه تدریج طی یک هفته و به دنبال فعالیت جنسی ایجاد شده است. در  عالئم

 دارد. در رنگ آمیزی نیز باکتری در ادرار گزارش نشده است. کدام اقدام درمانی جهت بیمار مناسب تر است؟

 .الف( نیاز به درمان خاصی ندارد

 ساعت به مدت یک هفته ۱2یک عدد هر  ۱00mgب( کپسول داکسی سایکلین 

 روز  ۳ساعت به مدت  ۱2هر  ۵00mgج( سیپروفلوکساسین 

 روز ۷ساعت به مدت  ۱2هر  ۵00mgسیپروفلوکساسین د( 

 کدام گزینه در خصوص عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی صحیح نمی باشد؟ - 89

 در پیشگیری از کاردیومیوپاتی آنتراسایکلین ها کاربرد دارد.  Dexrazoxaneالف( 

 متوقف کرد.  ساعت باشد، باید تجویز دارو را 2۴ادرار بیش از دو گرم در  Bevacizumabب( در صورتی که پروتئین اوری ناشی از 

 بدلیل تولید متابولیت آکرولئین می باشد.  Ifosfamideج( عارضه سیستیت هموراژیک ناشی از داروی 

 به منظور پیشگیری از نفروتوکسیسیته دوزهای باالی متوتروکسات، تجویز می شود. Amifostineد( داروی 

ت جلوگیری از اقدام برای بارداری در آقایان بعد از قطع مصرف داروی متوتروکسات در حداقل زمان الزم جه -9۰

 پسوریازیس چه مدت است؟

 ماه ۹د(    ماه ۶ج(   ماه  ۳( ب  ماه  ۱الف( 

 کدام دارو در میگرن مقاوم به درمان حاد کاربرد ندارد؟ -91

 ب( وراپامیل عضالنی    الف( دگزامتازون عضالنی 

 د( کلرپرومازین عضالنی     عضالنیج( مورفین 
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 مقاومت میکروبی به کدامیک از داروهای ضد آکنه زیر ایجاد نمی شود؟ -92

 د( تتراسایکلین  ج( اریترومایسین  ب( داکسی سایکلین    الف( بنزوئیل پراکساید  

 ست؟در درمان افسردگی، بروز عارضه جنسی داروها در مصرف کدام دارو کمتر گزارش شده ا -9۳

 د( پاروکسیتین  ج( ماپروتیلین   ب( ونالفاکسین    الف( ویالزودون  

 ۵سال پیش و هایپرتروفی بطن چپ را از  1۰ساله ای است که سابقه انفارکتوس حاد میوکارد را در  ۶۵بیمار آقای  -9۴

 هیچگونه ولی شده گزارش ٪۴۵سال پیش ذکر می کند. در اکوکاردیوگرافی انجام شده جهت بیمار کسر تخلیه 

 کند، کدام اقدام درمانی جهت درمان نارسایی قلبی بیمار ارجح می باشد؟ نمی ذکر را قلبی نارسایی از عالمتی

 الف( حذف ریسک فاکتورهای قلبی عروقی 

 ب( حذف ریسک فاکتورهای قلبی عروقی بتابالکرها 

 ACEIsج( حذف ریسک فاکتورهای قلبی عروقی + 

 + بتابالکر ACEIsد( حذف ریسک فاکتورهای قلبی عروقی + 

 را دارد و در حال حاضر تحت درمان با متفورمین همراه با IIساله دیابت تایپ  1۰ساله که سابقه  ۶۵بیمار آقای  -9۵

یش بیمار سال پ 8پیو کلیتازون می باشد. پروفایل قند خون بیمار با دریافت رژیم دارویی در حد قابل قبول میباشد. 

متبال به آنفارکتوس حاد میوکارد و به دنبال آن نارسایی قلبی شده و در حال حاضر نارسایی قلبی جبران نشده در حد 

 دارد. کدام اقدام درمانی زیر جهت کنترل دیابت بیمار صحیح است؟ ۴تا  ۳فانکشن کالس 

 متفورمین و قطع پیوگلیتازون( جایگزین کردن ب   الف( ادامه درمان با متفورمین و پیوگلیتازون 

 د( جایگزین کردن متفورمین و پیوگلیتازون   ج( جایگزین کردن پیوگلیتازون و قطع متفورمین 

 کدامیک از دسته های دارویی ضد پرفشار خونی لیست شده در زمان حاملگی منع مصرف دارد؟ - 9۶

 سپتور آنژیوتانسین ب( داروهای بلوک کننده ر    الف( بلوک کننده های کانال کلسیم 

 د( آگونیست های گیرنده آلفادو مرکزی     ج( وازودیالتورهای سرخرگی 

 کدام جمله در رابطه با درمان برونشیت حاد صحیح است؟ - 9۷

 الف( آنتی بیوتیک ها درمان اصلی می باشند.

 ب( آنتی بیوتیک ها باعث کاهش محدوده دوره سرفه ناشی از عفونت می شوند.

 بیوتیک ها باعث کاهش قابل توجه طول دوره بیماری می شوند.ج( آنتی 
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 د( گایدالین های موجود، تجویز آنتی بیوتیک همراه برونکودیالتور استنشاقی را توصیه می کنند.

 و پرفشار خوئی صحیح نمی باشد؟ ACEIکدامیک از جمالت زیر در ارتباط با داروهای  - 98

 بیماران مبتال به نارسایی سیستولیک قلبی توصیه می شود. ها در درمان پرفشار خونی ACEIالف( 

 توصیه می گردد.  MIها در درمان پرفشار خونی تمام بیماران پس از ACEIب( 

 می باشند نمی تواند در کاهش فشار خون موثر باشد.  Non - ST elevation MI در بیمارانی که دچار ACEIج( 

 کاهش عوارض وابسته به پرفشار خونی می گردند.ها موجب ACEIد( شواهد نشان میدهد که 

ساله ای است که بدلیل واژینیت کاندیدیایی راجعه جهت ارزیابی به کلینیک دیابت ارجاع شده و  ۴۵بیمار خانم  -99

گذاشته شده است. در حال حاضر بیمار هیچگونه عالمتی ندارد و پروفایل  IIجهت وی تشخیص دیابت ملیتوس تایپ 

 قند خون بیمار به شرح زیر است؛

FBS=140 mg/dL , Hb A1C=7.5% 

 کدام اقدام درمانی زیر جهت بیمار صحیح است؟ 

 الف( تغییر شیوه زندگی به تنهایی 

 ب( تغییر شیوه زندگی + متفورمین 

 ج( تغییر شیوه زندگی + مونوتراپی با هر داروی خوراکی پایین آورنده قند خون 

 د( تغییر شیوه زندگی و متفورمین + یک داروی پایین آورنده قند خون خوراکی دیگر

ساله با تشخیص لنفوم، کاندید دریافت شیمی درمانی است، جهت جلوگیری از افزایش سطح  9بیمار کودکی  - 1۰۰

 اوریک کدام راه را پیشنهاد می کنید؟اسید  سرمی

 ب( کلشی سین وریدی آهسته     انفوزیون وریدی Rasburicaseالف( 

 د( کلشی سین خوراکی     ج( سولینداک خوراکی 

 کدامیک از داروهای زیر باعث کاهش فشار اسفنکتر تحتانی مری نمی شود؟ -1۰1

 ب( ایزوسورباید دی نیترات       الف( فنوباربتبال

 د( پروپرانولول      ج( آملودیپین

 شیمی دارویی
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 با توجه به ساختمان شیمیایی ترکیب ذیل چه اثری دارد؟ -1۰2 

N

S

NH

NH2

HN

S

HN

N
H

N

H3C

CN 

 بالکر A2د(    بالکر -1αج(    بالکر -H2 (ب  بالگر -H1الف( 

 با توجه به ساختمان شیمیایی ترکیب ذیل چه اثری دارد؟ -1۰۳

O CH3

COOH

 

 د( ضد تیروئید   ج( ضد فشار خون  ب( ضد التهاب   الف( ضدسایکوز

 کدام گزینه گشاد کننده برونش از طریق اثر بر سیستم آدرنرژیک با طول اثر بیشتر می باشد؟ -1۰۴

 الف(

HO

HO

OH

N
H

H3C

CH3

 

 ب(

HO

NH2

N
H

CH3

OH 
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 ج(

HO

HO

N
H

CH3

OH 

 د(

O

OH

N
H

H3C CH3

CH3

H
N

O

H3C

 

می آدرژنیک  کدام گزینه ساختار ترکیبی با اثر کاهنده فشار خون از طریق اثر بر رسپتورهای القا در سیستم -1۰۵

 باشد؟

 الف(

Cl

HN

N

 ب(  

N

N

N N
O

O

O

O

H2N

 

 ج(

HO

HO

OH

NH

CH3

 د( 

O

OH

N
H

H3C CH3

CH3

 

می  کدام گزینه برای مشتقی از ترکیب روبرو، با اثر ضد افسردگی با مکانیسم دخالت در سیستم سروتونرژیک -1۰۶

 باشد؟

1

4 
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  ۴و گروه آروماتیک روی کربن شماره  ۱الف( گروه آمین روی کربن شماره 

  ۱ب( گروه آروماتیک به واسطه اتم اکسیژن روی کربن شماره 

  ۱ج( گروه آروماتیک با استخالف الکترون کشنده روی کربن شماره 

 ۴د( گروه آروماتیک دارای زنجیره الکیل أمین روی کربن شماره 

 ساختمان شیمیایی ترکیب روبرو چه اثری دارد؟با توجه به  - 1۰۷

HN

N
H3C

NH2

 

 آنتاگونیست -H2د(  آنتاگونیست -H1ج(    آگونیست -H2ب(  آگونیست -H1الف( 

 ترکیب روبرو، چه اثری دارد؟ - 1۰8

O

O

OH

CH3

 

 د( ضد پارکینسون  ج( ضد آلزایمر   اسپاسمب( ضد    گلوکوم الف( ضد 

 کدام گزینه ترکیب مناسب در پرکاری های تیروئید می باشد؟ - 1۰9

 الف(

HN

N
H

O

O

 ب(     

N

NH

H3C

O
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 ج(

I

I

COOH

NH2

I

HO

I

 د( 

HO

I

I

COOH

NH2 

 توجه به ساختمان شیمیایی، مهمترین اثر ترکیب ذیل چه می باشد؟با  -11۰

O

N O

N

H3C CH3

CH3

H3C

 

 د( شل کننده عضالنی  ج( ضد میاستنی گراویس   ب( ضد آلزایمر   الف( ضد اسپاسم

 کدام ترکیب ضد تشنج نیست؟ - 111

 الف(

F

F

N
N

N

O

H2N   )ب 

O

OH

 

 ج(

H2N COOH

 د(   
N
H

H3CO

H
N

O

CH3

 

 :ی مقابلودار - 112
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O

O
H2N

 

  .الف( داروی ضد تشنج است و باعث القای متابولیسم خودش می شود

  .القای متابولیسم خودش می شودب( داروی ضد افسردگی است و باعث 

  .ج( داروی ضد افسردگی است و باعث القای متابولیسم خودش نمی شود

 د( داروی ضد تشنج است و باعث القای متابولیسم خودش نمی شود

 کدام گزینه در مورد داروی زیر درست است؟ -11۳

O

N

OH

F 

 د( بنزوفنون ضدافسردگی ج( بوتیروفنون ضد جنون  ب( بنزوفنون ضدجنون  الف( بوتیروفنون ضدافسردگی 

 نام هسته داروی مقابل چیست و این دارو چه اثری دارد؟ -11۴
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N

N

O

F

N

CH3

O

OEt

 

  BZRب( ایمیدازوبنزودیازینون آگونیست      BZRالف( ایمیدازوبنزودیازپینون آگونیست 

 BZRد( ایمیدازوبنزودیازینون آنتاگونیست      BZRج( ایمیدازوبنزودیازپینون آنتاگونیست 

 براساس ساختار مقابل کدام گزینه صحیح است؟ - 11۵

NCl

OH

O
H3C

 

 ب( داروی خواب آور کوتاه اثر     الف( داروی خواب آور طوالنی اثر 

 د( داروی ضدصرع طوالنی اثر    ج( داروی ضد صرع سریع االثر 

 داروی مقابل چه اثری دارد و نام هسته اصلی آن چیست؟ -11۶
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N

N

CH3

H3C

O

N

H3C CH3 

  ایمیدازوپیریمیدین –ب( خواب آور     ایمیدازوپیریدین  -الف( خواب آور 

 پیرازولوپیریدین - تشنج ضد( د     ایمیدازوپیریمیدین - تشنج ضد( ج

 استخالف متیل در کدام قسمت ساختار زیر باعث کاهش شدید یا از بین رفتن اثر می شود؟ - 11۷

NN

HN

O O

OH

F

 

 کینولون  ۵ب( ناحیه     پیپرازین  Nالف( روی 

 کینولون 2د( ناحیه     پیپرازین  ۳ج( ناحیه 

 ی می کنید؟با عنایت به ساختار چه اثری برای ترکیب زیر پیش بین - 118

CH3

CH3

O

CH2

O
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 ب( مهار کننده آروماتاز استروئیدی قابل برگشت   الف( مهار کننده آروماتاز استروئیدی غیر قابل برگشت 

 د( خاصیت آندروژنی دارد     ج( خاصیت استروژنی دارد 

 مهمترین کاربرد درمانی ترکیب زیر چیست؟ -119

F

CH3

HO

CH3

OH

CH3

O

OH

O 

 ب( ضد حاملگی خوراکی       الف( ضد التهاب سیستمیک

 د( ضد سرطان     ج( مینرالوکورتیکوئید سیستمیک 

 در خصوص ترکیب زیر کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ -12۰

N

O2
S

N

N
N

COOH

O

 

 ب( ضد سرطان است     الف( ضد انگل است 

 د( آنتی بیوتیک از دسته پنی سیلین ها است   مهار کننده بتاالکتاماز است ج( 

 به لحاظ میزان جذب خوراکی کدام ترتیب صحیح است؟ -121
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N

S

H

H
N

O

R

O

OH

R=

NH2

C AR=

O

BR=

NH2

D
R=

 

 A<C<D<Bب(     A>B>C>Dالف( 

 A<C<B<Dد(     A<B<C<Dج( 

 مکانیزم اصلی ضد سرطان داروی زیر کدام است؟ - 122

O

O

N

Cl

Cl

OH

H

HH

 

 ب( موثر روی میکروتوبول ها و مهار کننده میتوز است     الف( مهار کننده تیروزین کیناز 

 د( الکیله کننده است     ج( اثرات آنتی استروژنی دارد 

 کدامیک از ترکیبات زیر قابل مصرف از راه خوراکی است؟ - 12۳
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N

O

S

COOH

H
N

R

O

 

 ب(    الف(

O

 

 ج(

R:

H3CO

OCH3   )د 

R:

COOH

 

 ترکیب زیر از طریق چه مکانیزمی اثر ضد سرطانی از خود نشان می دهد؟ - 12۴

Cl

H
N

O

N

Cl

O

 

 د( وقفه اینتگراز DNAج( وقفه پلیمراز  ب( شالت کردن یونهای فلزی   الف( آلکیالسیون 

 در بین ضد دردهای اپیوئیدی زیر کدامیک وابستگی کمتری ایجاد می کند؟ - 12۵

 الف(

N

OH  )ب 

N

OH 
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ج(

N

OH     )د

N

OH 

 زیر، کدام گزینه باالترین فعالیت را خواهد داشت؟ QSARبرای ترکیباتی با ساختمان کلی و معادله  -12۶

N

COOH

R 

3 0.002 1.2R RActivity LogP     

 R=-NH2د(   R=-Brج(   R=-O-CH3ب(   R= -C(CH3)3الف( 

 کدام سولفونامید قدرت ضد میکروبی باالتری دارد؟ - 12۷

H2N SO2

HN

N

N

R

 

 R=-OHد(   R=-NO2ج(   R=-O-CH3ب(    R= -CH3 الف(

 داروشناسی و سم شناسی

عنوان پدر علم سم شناسی قانونی نام ین سم شناسی که سم را از نمونه های بیولوژیک استخراج نموده به لاو -128

 دارد کدام گزینه است؟

  Catherine de mediciب(       Paraselsusالف( 

 Louis Lewinد(       Orfila .Mج( 

 ( می باشد؟Safety evaluationکدام یک از شاخه های علم سم شناسی جهت ارزیابی ایمنی ) -129

 Descriptiveب(       mechanisticالف( 
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  Forensicد(      Regulatory ج(

 می باشد؟ Margins of safety and exposure (MOS)کدامیک از گزینه های زیر شاخص  -1۳۰

1الف( 

99

TD

ED
1ب(   

50

TD

LD
50ج(   

50

TD

ED
50د(   

50

LD

ED
 

 ( به طول کلی مربوط به کدام گزینه است؟Toxinواژه توکسین ) -1۳1

 الف( به هر نوع مواد سمی اطالق می شود. 

 ب( سمومی که توسط فعالیتهای بشر تولید می شوند. 

 ج( سمومی که توسط سیستم های بیولوژیک تولید می شوند.

 د( سمومی که با منشاء میکروبی تولید می شود. 

 می شود؟ (کدامیک از ترکیبات زیر باعث ایجاد نوروپاتی )سمیت عصبی - 1۳2

  Amytalد(    Silver Compoundsج(   Azideب(     Antimonyالف( 

 کدامیک از نهادهای زیر در ارتباط با سالمت محیط کار فعالیت می نماید؟ - 1۳۳

 OSHAد(    EPAج(    FFDCAب(    FQPAالف(  

 می شود؟ اکنش های زیر منجر به تشکیل پیوند کوواالنسکدامیک از و - 1۳۴

 ( Hemeالف( واکنش سیانید با آهن آنزیم های حاوی هم )

  glycineبا رسپتورهای  Strychrineب( واکنش 

  Aryl Hydrocarbonبا رسپتورهای  TCDDج( واکنش 

 با کانال های سدیم Saritovinد( واکنش 

  می شود؟ Sideroblasticکدامیک از زنوبیوتیک های زیر باعث آنمی  - 1۳۵

 د( پیرازینامید   ج( مونوکسید کرین  ب( سیانید   Bالف( آفالتوکسین 

 کدامیک از زنوبیوتیک های زیر باعث ایجاد آنمی مگالوبالستیک می گردد؟ - 1۳۶

 سیانید د(   ج( ایزونیازید  ب( کلرامفنیکل   الف( فنی توئین  

 باالترین فراوانی از آنزیم های متابولیزه کننده در سیستم تنفسی انسان مربوط به کدام مورد زیر است؟ - 1۳۷
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 ب( میلوپراکسیداز       الف( اپوکسید هیدروالز 

 د( سولفوترانسفراز    Cytochrome P450ج( مونواکسیژنازهای 

 پادزهر مسمومیت با سرب کدام گزینه است؟ - 1۳8

 د( اکسیژن هایپرباریک  لنیج( فلوماز  BALب(   الف( بی کربنات سدیم  

 مسمومیت با کدامیک از سموم زیر باعث بروز اسموالر گپ می شود؟ - 1۳9

 د( پاراکوات  ج( دیگوسین  ب( اتانول    الف( استامینوفن 

 جایز است؟در چه مواردی از مسمومیت شدید دارویی برای افزایش دفع سم دیالیز  - 1۴۰

 ب( پروتئین بایندینگ باالی دارو      الف( حجم توزیع باالی دارو 

 د( اندازه ذرهای بزرگ دارو    ج( اندازه ذره ای و حجم توزیع کم دارو 

 در رابطه با میزان مصرف آتروپین در کنترل مسمومیت با ارگانوفسفره ها کدام گزینه صحیح است؟ - 1۴1

 د( بسته به پاسخ بیمار دارو  mg/kg 2۵-۵0ج(   mg/kg 2۵ب(   mg/kg ۵الف( 

 در موارد مسمومیت با سیانید بهترین زمان برای شستشوی معده و آلودگی زدائی کدام مورد است؟ -1۴2

 ساعت پس از مصرف  ۱-2ب(     دقیقه پس از مصرف  ۳0الف( تا 

 د( در هر زمانی قابل انجام است     ساعت پس از مصرف  ۴ج( تا 

و تسهیل ورود کلسیم از طریق مبادله گر کدامیک از داروهای ضد آنژین صدری زیر با کاهش جریان سدیم  -1۴۳

 کلسیم عمل می کند؟  -سدیم 

 د( نیتروگلیسیرین   میجفرادیلج(   ینپب( آملودی  الف( رانو الزین 

 ن بارداری کاربرد دارد؟کدامیک از داروهای آنتی هیستامین زیر در درمان تهوع و استفراغ دورا -1۴۴

 د( دیفن هیدرامین   ( داکسیل امین ج  ب( سیپروهپتادین الف( هیدروکسی زین 

 کدامیک از داروهای مدر زیر در هیپرکلسمی حاد کاربرد دارد؟  -1۴۵

 د( مانیتول   ج( استازوالمید  ب( فروماید الف( هیدروکلروتیازید 

 کدامیک از داروهای ضد آسم بتا دو آگونیست زیر دوام اثر بیشتری دارد؟  - 1۴۶

 د( تربوتالین   ج( پیر بوترول  ب( آلبوترول   الف( فورموترل 
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 ضهعار ر( در کدامیک از مسیرهای اعصاب دوپامینرژیک زیD2مهار گیرنده دوپامینی ) داروهای ضدجنون با -1۴۷

 هیپرپروالکتینمی ایجاد می کنند؟

 مزوکورتیکال  -ب( مزولیمبیک    الف( مدوالری پری ونتریکوالر 

 د( اینسرتو هیپوتاالمیک    ج( توبرو اینفوندیبوالر

 آدنوزین دارد؟ A2Aکدامیک از داروهای ضد پار کنیسون زیر اثر آنتاگونیستی برگیرنده های  - 1۴8

 د( تولکاپون  ج( روپینیرول  ن ب( أمانتادی   الف( پرگولید 

 کدامیک از سولفونامیدهای زیر طوالنی اثر است؟ -1۴9

 د( سولفامتوکسازول  ج( سولفادوکسین   ب( سولفادیازین   الف( سولفی سوکسازول 

 ( عمل می کند؟Second messengerکدامیک از موارد زیر به عنوان پیامبر ثانویه ) - 1۵۰

 ( ATPب( آدنوزین تری فسفات )      الف( کالمودولین 

 (DAGد( دی اسیل گلیسرول )     PKA)) A ج( پروتئین کنیاز

 با کدامیک از کارباپنم های زیر احتمال بروز تشنج در یک بیمار مبتال به اختالل عملکرد کلیوی بیشتر است؟  - 1۵1

 د( ارتاپنم  ج( دوری پنم   ب( مروپنم   الف( ایمی پنم 

 آنتی هیستامین های زیر دارای خاصیت بی حس کنندگی موضعی قابل توجهی است؟ کدامیک از - 1۵2

 د( مکلزین  ج( دیفن هیدرامین   ب( لوراتادین  الف( سیپروهپتادین 

 کدامیک از ترکیبات زیر با مهار غیرقابل برگشت سنتز پروتئین فعالیت باکتریسایدی دارد؟ - 1۵۳

 د( کلیندامایسین  دمکالسیکلین  ج(   ب( أمیکاسین   الف( کلرامفنیکل 

 کدامیک از موارد زیر باعث افزایش متابولیسم برخی از داروها می شود؟ -1۵۴

 د( کتوکونازول  ج( سایمتدین    ب( گریب فروت   الف( بنزوبیرن 

 کند؟ می عمل سدیم کانال مهار مکانیسم با عمده طور به آریتمی ضد داروهای از کدامیک ۔1۵۵

 Esmololد(   Adenosinec ج(   Dofetilideب(    Flecainideالف( 

 کدامیک از داروهای اختصاصی ضد آمیب داخل روده ای دارای عارضه سمیت عصبی است؟ -1۵۶

 د( تینیدازول  ج( مترونیدازول    ب( یدوکینول   الف( کلروکین 
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 نمی باشد؟ TNF-آلفاکدامیک از داروهای زیر مهار کننده  - 1۵۷

 Belimumabد(    Infliximabج(    Certolizumabب(   Adalimumabالف( 

 کدامیک از داروهای ضدسرطان الکیله کننده دارای متابولیت آکرولئین )عامل ایجاد سمیت مثانه( است؟ - 1۵8

 د( سیکلوفسفامید  ج( داکاربازین    ب( کارموستین   الف( بوسولفان 

 کننده کلسی نورین در پیوند اعضای بدن انسان کاربرد دارد؟کدامیک از داروهای مهار  - 1۵9

 ( سیرولیموسد   ج( تاکرولیموس   ب( تالیدومید   الف( آزاتیوپرین 

کدامیک از داروهای ضد چربی خون با مهار ترانسپورتر استرول ها در روده باعث کاهش جذب کلسترول می  -1۶۰ 

 شود؟

 Colestipolد(    Niacinج(    Fenofibrateب(   ' Ezetimibeالف( 

 می باشد؟  Sodium - glucose Co - transporter2 کدام از داروهای ضددیابت مهار کننده 1۶1

 Empagliflozin د(  Acarboseج(    Exernatideب(     Sitagliptinالف( 

 می باشد؟ MAOکدامیک از داروهای ضد افسردگی دارای اثر مهار کنندگی غیر انتخابی آنزیم  -1۶2

 د( بوپروپیون  ج( اسلژیلین  ب( فنلزین    الف( موکلوبماید 

باعث اثر ضد  Nکانال های کلسیمی نوع  α2δکدامیک از داروهای ضد تشنج از طریق اتصال به زیر واحد  - 1۶۳

 می شود؟ج تشن

 د( توپیرامات  ج( تیاگابین   ب( لوتیراستام   الف( پرگابالین 

 متابولیسمی دارد؟ IIهای بنزودیازپینی فقط فاز کدامیک از دارو -1۶۴

 د( فلورازپام  ج( لورازپام   ب( آلپرازوالم    الف( دیازپام 

 کدامیک از داروهای وازودیالتور دارای عارضه شبه لوپوس است؟ - 1۶۵

 د( هیدراالزین  ج( دیازوکساید   ب( متیل دوپا    الف( مینوکسیدیل 

 یک باعث افزایش فشار خون و در درمان-کدامیک از داروهای زیر با مکانیسم تحریک گیرنده های الفا -1۶۶

 هیپوتانسیون وضعیتی به کار می رود؟

 متازولین اکسی( د   ودرین میده( ج   تامین وہب( دو    الف( کلونیدین 
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 و ضربان قلب چیست؟اثر داروهای مقلد کولینرژیک به ترتیب روی چشم، راه های هوایی  -1۶۷

 ب( میوزیس، انقباض و کاهش     الف( میدریاز، انبساط و افزایش 

 د( میدریاز، انبساط و کاهش    ج( میوزیس، انقباض و افزایش 

 می باشد؟ Xaکدامیک از داروهای ضد انعقاد خوراکی مهار کننده مستقیم فاکتور  -1۶8

 | Warfarinب(       Rivaroxabanالف( 

 Abciximabد(       Ticlopidine ج( 

کدامیک از دالیل زیر باعث می شود داروهای کدئین و اکسی کدون در مقایسه با دیگر اپیوئیدها به صورت  - 1۶9

 خوراکی در دسترس می باشند؟ فراورده

 الف( باال بودن حجم توزیع  

 ب( پایین بودن متابولیزم عبور اولیه کبدی 

 گاه گوارش ج( باال بودن جذب از دست

 د( پایین بودن دفع از مسیر کلیوی

 متهموگلوبینمی از عوارض کدامیک از داروهای بی حس کننده موضعی زیر است؟ - 1۷۰

 د( پریلوکائین   ج( لیدوکائین   ب( اتیدوکائین    الف( مپیوکائین 

 موفق باشید
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 گروه آموزشی دکتر جاویدی

 آزمون های دکتری تخصصی داروسازی، ارزشیابی و ارتقا داروسازیبرگزاری کالس های غیرحضوری آمادگی 

 مشاوره برنامه ریزی  آزمون رفع اشکال  فایل های صوتی جزوات تایپ شده

این محصول آموزشی صرفا توسط گروه آموزشی دکتر جاویدی تهیه و آماده شده است. هرگونه کپی، برداشت و 

هزارتومان می باشد،  20 فقطمی باشد. هزینه این فایل  شرعا حرامو غیر قانونی تغییر و انتشار 

 چنانچه به رایگان و غیرمشروع به دست شما رسیده است، برای خرید قانونی به سایت ما مراجعه کنید.


