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بسمه تعالی
کلیه سواالت جزوات گروه آموزشی نخبگان در سال جاري نیز با پوشش تقریباً

آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه توانسته 
:برخی از ویژگی هاي جزوات نخبگان. است در این زمینه پیشتاز باشد

شامل کلیه نکات مهم و تستی.1
حاوي کلیه توضیحات مورد نیاز جهت درك بهتر نکات و ترجمه و تفسیر کلیه .2

مهملغات اختصاصی و جداول
در بر گیرنده کلیه تست هاي سال هاي اخیر کنکور با پاسخ و توضیحات .3

مربوطه
مشاوره و برنامه ریزي هفتگی توسط دانشجویان دکتري و ارشد علوم تغذیه .4

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه نحوه تهیه جزوات نخبگان می توانید با 
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وزارت بهداشت93-92پاسخنامه تشریحی زبان آزمون کارشناسی ارشد جمعه عصر 

121 .d122 .c123 .b124   .c125  .b126  .c127.a

128   .d129   .b130   .a131 .d132   .a133   .a134.a

135.d136    .a137   .d138   .d139  .b140.b

متن اول

او در . یک مورد فرضی از پزشکی که تنوعی از داروها را براي بیماران مبتال به پرفشاري خون تجویز می کند را مالحظه کنیمبیایید
اما اودرك . است، و اخیرا نیز مقاالتی در مورد مسدود کننده هاي کانال کلسیم خوانده استمورد هر کدام در متون پزشکی خوانده 

افزودن یک مورد بیشتر . می کند که تنها یک حس توصیفی از اینکه چقدر داروهاي مورد استفاده اش خوب عمل می کنند دارد
خواهد داروي جدیدي که ممکن است به بیمارانش اگر چه اوبویژه نمی. ممکن است بیش از همه سردرگمی بیشتري ایجاد کند

مهم هستند، با مشاهدات سیستماتیک از او درك می کند که مطالعات آزمایشگاهی با اینکه آشکارا.را از دست بدهددکمک کن
به طور رایج میخواهد بدانداین است که چگونه داروهایی که اوآنچه اوواقعا. آنچه براي بیمار خودش رخ می دهد یکسان نیستند

شخصی اش در مورد اینکه ياتواند برخی از این نتیجه گیري هبنابراین او میاستفاده می کند، بر بیمارش تاثیر می گذارد،
چنین می تواند این هم. کدامیک از داروهایش موثرتراست و اگر چنین است، در کدام زمینه خاص اینگونه است را بیرون بکشد

. ایدمایسته تري باشند را پیشنهاد می نکدامیک از مهار کننده هاي کانال کلسیم ممکن است انتخاب شن آشرایطی را که تحت 
.حفظ یادداشت ها برروي کاغذ و جمع آوري داده هاي دستی به نظر ضروري می رسد

141 .a

142 .d

143 .b

144 .b

:متن دوم

قوه تمام خانواده هاي آمریکایی یک عضو مبتال به الرنج می برد و به طور بودژنراتیو از بیماري نورامریکاییهر چهار نفرازتقریبا یک 
نها منجر به بیماري می شوند به خوبی شناخته آمینه اي دژنراسیون عصبی و اینکه متاسفانه مکانیسم ز. یکی از شرایط را دارند

در عوض نیاز به . یماري را غیر ممکن می سازدپیچیدگی هاي این بیماري براي دانشمندان یافتن علت یا درمان این ب. نشده است
براي پیش روي به سمت درمان -شامل گروه تعاملی از دانشمندان و پزشکان-یک رویکرد یکپارچه، مشارکتی و بین رشته اي

گ نها با ایده خود براي خلق انیستیتو پیترزبرآبود، هنگامیکه این تصور دکتر مایکل زیگموند و روبرت مور . وجوددارد
(PIND)براي بیمارریهاي نورودژنراتیو وارد گفتگو شدند .PIND دانشمندان و پزشکان از رشته ها و دیدگاههاي مختلف و
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از هر دو بعد . چندین دانشکده از گروههاي پزشکی را در یک مکان براي مشارکت در اختالالت نورودژنراتیو گرد هم می آورد
ومانعی بین تحقیقات علمی پایه و تبدیل دانشمندان وجود نداردر آن دیواري بین مرکزي است که دPINDفلسفی و ساختاري، 

به درمان ها و ) cutting edge(تغییر علوم جدیدPINDهمینطور ماموریت . آخرین یافته ها درمان هاي جدید وجود ندارد
نند پارکینسون، آلزایمر و سکته سود می تشخیص هاي جدید است که مستقیما به افراد مبتال به بیماري هاي دژنراتیو عصبی ما

.رساند

145 .a

146 .c

147.d

148.c

:متن سوم

انجات فلزات یافت می شود نسبت باالیی از فلزات معلق در هوا را خزیر زمینی مانند هوایی که در کارن آههواي ایستگاههاي خط 
اول، ذرات آن بسیار کوچک هستند، وقتی شما تمام آنها را جمع می کنید، . دارد و به دو دلیل از هواي طبیعی زیان بارتر است

دوم، . از ذرات بزرگتر ارائه می کنندنها منطقه سطحی بسیار بزرگتري در مقایسه با حجمشانآبراي مقادیر مشابهی از فلز موجود، 
نامیده می PMIOکه ) میکرومتر10تا 5/2بین (گرد و غبار موجود در هوا ذرات درشت . ذرات کوچک عمیق تر نفوذ می کنند

1/0ز میکرومتر و ذرات بسیار ریز که کوچکتر ا5/2، ذرات ریز کوچک تر از ) میکرومتر دارند10ذراتی که اندازه اي تا . (شوند
ت از مسیر هاي بینی و نایژه وارد بدن ما نمی شوند، در حالیکه گرد ما می دانیم که ذرات درش.میکرومتر هستند را در بر می گیرد

می رسند، و گرد و غبار بسیار ریز به عمیق ترین منطق ریه و به آلوئول ها می ) برونشیول ها(و غبار ریز به مجاري هوایی کوچکتر
ی کنند که گرد و غبار بسیار ریز ممکن است به بافت هاي زیرین و جریان خون نفوذ کند و نه تنها سبب آسیبهاي اظهار م. رسند

.عروقی، کبدي، مغز و کلیه آسیب می رساند–مجاري هوایی می شود، بلکه به سیستم قلبی 

151 .c

152 .c

153.c

154.a

155.c
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:متن چهارم

عالئمش به سرعت ایجاد می شود، کسانی که مبتال شده .ممکن می سازدکه ریشه کنی آنراآبله چند ویژگی منحصر به فرد دارد
به . و احتمال اینکه به طور ناآگاهانه بیماري را به دیگران منتقل کند را کاهش می دهداند را در مراحل ابتدایی آگاه می سازد

که در حیوانات به طور زنده حفظ شود و مجددا انسان را خاطرتقریبا اختصاصی بودن آن براي انسان، احتمال کمی وجود دارد
، سطوح باالي مرگ و میر ناشی از بیماري دسترسی به سرانجام . دسترسی به واکسنها ي موثر نیز یک فاکتور الزم بود. مبتال کند

.یک توافق عمومی براي ریشه کن کردن آنرا آسان تر ساخت

اگر چه امکان بقاي . لقوه براي انسان باقی مانده استااما هنوز به عنوان عامل خطر باگر چه آبله کشتن را متوقف کرده است 
همینطور عالوه بر این، احتمال رهایی تصادفی موادي که به طور .ویروس در حیوانات بسیار پایین است، هنوز احتمال آن وجود دارد

اگر چه عمده ترین ترین ترس از این است که ذخیره اي . داردسنتی براي آبله کوبی در جوامع دور افتاده استفاده می شود، وجود
از ویروس آبله که براي اهداف تحقیقاتی اختصاص داده شده است ، ممکن است روزي به عنوان یک عامل جنگ بیولوژیک استفاده 

رعلیه چنین احتمالی نشان ، براي مایه کوبی کردن کارمندان مراقبت بهداشتی در برخی از کشورها ب2003پیشنهاد در سال . شود
.می دهد که احتمال قتل عام آبله به قدرت همیشگی باقی مانده است

156.b

157.c

158.a

159.d

160.b

آیا می دانید؟

4تقریباً تمامی لغات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در 
در جزوه زبان نخبگان دقیقاً ذکر شده بود؟نوبت صبح و عصر 

اي نخبگان همچنین چندین سوال زبان عیناً در آزمون هاي مرحله
آورده شده بود؟
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