
 

 0011سال  یپزشک یکانفورمات کارشناسی ارشدآزمون 

0 

 نویسی و ساختمان دادهاصول برنامه

 درست یا غلط عبارات زیر را تعیین کنید؟ ـ 0

 شود.درخت نامیده می ،ل هیچ دوری نباشد( گراف بدون جهتی که شام0 

 که بین هر دو راس یک یال وجود داشته باشد.شود می گرافی کامل نامیده (2 
 تدرس -2 درست -1 د( طغل -2 درست -1 ج( تدرس -2 غلط -1 ب( طغل -2 غلط -1 الف(

 باشد؟می صحیح min heapکدام گزینه یک  ـ 2

  الف(

  ب(

  ج(

  د(
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 باشد؟می نادرست Prim’sکدام گزینه در مورد الگوریتم  ـ 3
 .یک الگوریتم حریصانه است الف(
 .کندمی ها ایجادها به ترتیب صعودی وزندرخت پوشای مینیمم را با انتخاب لبه ب(
 .پذیردهیچ دوری را در درخت پوشا نمی ج(
 .سازی شده استبا استفاده از هیپ فیبوناچی پیاده د(

 شود؟می با حذف چند یال به درختی پوشا مبدلرأس  21گرافی کامل با  ـ 0
 188 د( 19 ج( 171 ب( 190 الف(

 کمتری یحافظه «صفر مخالف هایخانه مختصات سازی ذخیره» صورت به m×nدرچه صورتی ذخیره یک ماتریس  ـ 5

 کند؟می غالاش ماتریس عادی سازیذخیره به نسبت
 در هر حالتی( sparseماتریس تنک ) الف(
 باشد mn/3غیر صفر آن کمتر از  هایکه تعداد درایهدرصورتی( sparse)ماتریس تنک  ب(

 باشد mnغیر صفر آن کمتر از  هایکه تعداد درایهدرصورتی( sparse)ماتریس تنک  ج(
 کندمی ی بیشتری اشغالمخالف صفر حافظه هایسازی مختصات خانههمواره ذخیره د(

 خروجی برنامه زیر چیست؟ ـ 6

 
 5 الف(
 5- ب(
 Error ج(
 0 د(

 دهد؟می شاره دارد چه عملی را انجاماگر به اولین عنصر آن تابع زیر بر روی یک لیست پیوندی که اشاره ـ 7

 
 Prints all nodes of linked lists الف(
 Prints alternate nodes in reverse order ب(

 Prints alternate nodes of Linked List ج(
 Prints all nodes of linked list in reverse order د(
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در نظر بگیرید. پس از اتمام عملیات، تعداد عناصر باقی مانده درآن چقدر  5ای به سایز عملیات زیر را بر روی پشته ـ 8

 خواهد بود؟

 

 1 د( 2 ج( 3 ب( 4 الف(

 چیست؟ زیر postfixنتیجه عبارت  ـ 9

 

 19 د( 9 ج( 18 ب( 8 الف(

 شود؟می سازیای پیادهبا چه کلیدواژه C در ++ Exception handling ـ 01
 exceptionبا استفاده از عبارت  الف(
 try catchبا استفاده از بلوک  ب(
 exceptionبا استفاده از بلوک  ج(
  error handling تقویم از با استفاده د(

 کند؟می قطعه کد زیر چه خروجی چاپ ـ 00

 
  45 د( 40 ج( 35 ب( 25 الف(
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 خروجی برنامه زیر کدام است؟   ـ 02

 

 
 --5020--5020 الف(

 --12020--7012020--5020 ب(
 5020--70120200--5020 ج(
 --5020--7050200--5020 د(

 

 

 خروجی برنامه زیر چیست؟ ـ 03

 
 6 الف(
 9 ب(
 12 ج(
 8 د(
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 دهد؟می برنامه زیر در انتهای اجرا چه خروجی را نمایش ـ 00

 
 ABC الف(

 ABCD ب(
 AB ج(
 C د(

 

 

 

 برنامه زیر چیست؟خروجی  ـ 05

 
 323334 الف(
 323232 ب(
 323130 ج(

 323134 د(
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 ؟شودنمیگرایی دیده ءاز اصول شی یککدامدر قطعه کد زیر  ـ 06

 
 Abstraction الف(
 Encapsulation ب(
 Inheritance ج(
 Polymorphism د(

 

 خروجی برنامه زیر چیست؟ ـ 07

 
 شود.می اجرا ifبلوک  الف(
 .شودمی اجرا elseبلوک  ب(
 .بینی نیستمقداردهی اولیه نشده قابل پیش iچون  ج(

 .دهدمی خطای کامپایلری رخ د(
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 کند؟می برنامه زیر چند بار پیام را چاپ ـ 08

 
 
 نهایتبی د( 12 ج( 11 ب( 10 الف(

 باشد؟می زیر اشتباهکدام عبارت  ـ 09
 ;INT=123 الف(
 ;IF+5=INT ب(
 ;'INT='A' * 'B ج(

 ;'FOR=20 * 'T د(

 در نظر بگیرید. عدد روی هر یال مسافت به مایـل را نشـان  را  Jو  ..........و  A، Bس که عبارتند از أر 01شبکه زیر با  ـ 21

 کمینه درخت پوشا چقدر خواهد بود؟ ،کنیمدهد. اگر از الگوریتم کروسکال استفاده می

 
 
 92 د( 91 ج( 89 ب( 77 الف(
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 ریاضی و آمار

تابع  ـ 20
x

x





3

4
 ای پیوسته است؟در چه فاصله 

x الف(  4 

x ب(  4 

 ج( ,3 4 

x د(  4 

)ای با معادله دایره ـ 22 x ) ( x )   
2 21 5 وجود دارد. طول و عرض مرکز آن و شعاع به ترتیب از راست بـه چـ     3

 عبارتند از: 

, الف( , 3 5 , ب(  1 ,3 5 , ج(  1 ,3 5 , د(  1 , 3 5 1  

fدامنه و برد تابع  ـ 23 ( x )
x




2

1

4
 به ترتیب عبارتند از: 

 الف(
f f

R , , D ( , )
 

   
 

1
2 2

2
  

 ب( 
f f

R , , D ,
 

   
 

1
2 2

2
  

 ج( 
f f

R ( , ) , D ,   
1

2 2
2

 

 د(
f f

R ( , ) , D [ , ]   
1

2 2
2

 

fاگر  ـ 20
x


1

gو   ( x )

x





1

2
)مقدار   fo g )( )  چقدر است؟ 1

 -1 د( صفر ج( 2 ب( 1 الف(

fشیب خط قائم بر منحنی  ـ 25 ( x ) x x 
xدر نقطه  2   کدام است؟ 1

 ب(  3 الف(
1

3
 ج(  

1

3
 -3 د(  

gمشتق تابع  ـ 26 ( x ) s in ( x ) 
3 37  کدام است؟   2

c الف( o s ( x ) . s in ( x )

4

2 273
3 3

7
  

c ب( o s ( x ) . s in ( x ) .( x )


 

4
3 3 273

2 2 3
7
  

c ج( o s ( x ) . s in ( x )


 

4
3 273

2 3
7

 

s د( in ( x ) .( x )


 

4
3 273

2 3
7
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tمقدار حد تابع  ـ 27

t

 9 tوقتی  3   برابر است با: 0

 ج( صفر ب( 3 الف(
 1

3
 د(  

 1

6
  

xحاصل  ـ 28
d x

x





22

21

 برابر است با: 1

 الف(
1

2
 ج( 1 ب(  

3

2
 2 د(  

حاصل ـ 29
x

[ x ]
lim

x






2

23

9

9
 کدام است؟ 

 -5 د( 0 ج(   ب( 1 الف(

|مقدار  ـ 31 x | d x
4

 چقدر است؟ 1

 5 د( 4 ج( 3 ب( 2 الف(

)بــا میــانگین وزن نــوزادان کــل کشــور  Aبــرای مقایســه میــانگین وزن نــوزادان شهرســتان  ـ 30 )  از فرضــیه

A

H :

H :






  

  
 توان استنباط نمود؟خطای نوع اول چه مفهومی میاستفاده شده است. از  

 گونه نیست.از کل کشور بیشتر است، در حالی که به واقع این Aمیانگین وزن نوزادان شهرستان  الف(

 گونه نیست.از کل کشور بیشتر نیست، در حالی که به واقع این Aمیانگین وزن نوزادان شهرستان  ب(
 طور است.از کل کشور بیشتر است و به واقع هم این A میانگین وزن نوزادان شهرستان ج(
 طور است.از کل کشور بیشتر نیست و به واقع هم این Aمیانگین وزن نوزادان شهرستان  د(

احتمال رخداد تصادف برای فردی در طول یک سال برابر با  ـ 32
1

4
حتمـال تصـادفات در   است، به شرط مستقل بـودن ا  

که فردی در سه سال متوالی تصادف نکند و سال چهارم دچار حادثه شـود،  های مختلف از یکدیگر، احتمال اینسال

 چقدر است؟

1 الف(
4
 ب(  

   
   

  

3
4 1 3

1 4 4
 ج(   

 
 

3
1 3

4 4
 د(  

   
   

  

3
4 1 3

3 4 4
 

باشد، حجم نمونه را چقدر انتخاب کنیم که خطای معیار به  3برابر  80ای به حجم اگر خطای معیار میانگین در نمونه ـ 33

 برسد؟ 7/2
 00 د( 33 ج( 10 ب( 100 الف(

 معیار برابر است با:باشد در این صورت خطای  25اگر حجم نمونه و واریانس آن هر دو برابر با  ـ 30
 5/0 د( 1 ج( 5 ب( 2/0 الف(

 %95باشد کـدام فاصـله زیـر تقریبـا      36و واریانس  81چنانچه قندخون دانشجویان دارای توزیع نرمال با میانگین  ـ 35

 گردد؟قندخون دانشجویان را شامل می
 (82-06) د( (86-02) ج( (44-118) ب( (34-68) الف(
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 گیری زیر تصادفی است؟های نمونهاز روش یککدام ـ 36
 ایگیری سهمیهنمونه الف(
 گیری آساننمونه ب(
 گیری منظمنمونه ج(
 گیری هدفمندنمونه د(

 21تعداد  .گذشته استسال از ابتال به دیابت آنها  05نفری از بیماران دیابتی که حداقل  011در یک نمونه تصادفی  ـ 37

برای نسبت مبتالیان به رتینوپاتی چقدر است؟  %95نفر به عوارض رتینوپاتی مبتال شده بودند. فاصله اطمینان 

/
( Z )

0 9 7 5
2 

 (13/0و  23/0) د( (10/0و  30/0) ج( (12/0و  26/0) ب( (18/0و  24/0) الف(

Eتساوی  ـ 38 ( x ) [E ( x )]
2  چه زمانی برقرار است؟ 2

 دارای مقادیر بزرگتر از صفر باشد. xاگر و فقط اگر  الف(
 دارای میانگین بزرگتر از صفر باشد. xاگر و فقط اگر  ب(
 دارای میانگین صفر باشد. xاگر و فقط اگر  ج(

 دارای واریانس صفر باشد. xاگر و فقط اگر  د(

 هنگامی برقرار است که ............  E(xy)=E(x)E(y)تساوی  ـ 39
 دارای مقادیر یکسان باشند. yو  xاگر و فقط اگر  الف(

 مستقل باشند. yو  xاگر و فقط اگر  ب(
 وابسته باشند. yو  xاگر و فقط اگر  ج(
 دارای میانگین صفر باشند. yو  xاگر و فقط اگر  د(

ایم. اگر شکل توزیع جامعه نـامعلوم  گرفته 011ای تصادفی به حجم نمونه 5و انحراف معیار  21ای با میانگین از جامعه ـ 01

 ای( چه شکلی خواهد داشت؟)میانگین نمونه Xباشد آنگاه توزیع تقریبی احتمال 
 یکنواخت است. د( استودنت است. t ج( نرمال است. ب( است. کای دو الف(

 مدیریت اطالعات سالمت

 ؟نیست از کاربردهای سیستم تصمیم یار بالینی یککدام ـ 00
 دهندگان مراقبت سالمتنمایش دانش مرتبط به ارائه الف(
 تفسیر دانش مرتبط با بیماری ب(

 دهندگان مراقبت سالمتعملی به ارائه هایپیش بینی و توصیه ج(
 بیمار هایتسهیل دسترسی به داده د(

 ؟نیستمحور تصمیم یار کلینیکی دانش هایاز اجزای کلی سیستم یککدام ـ 02
 Input الف(

 Knowledge base ب(
 Data base ج(
 Inference engine د(
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   اشاره دارد؟ EHRزیر به کارکردهای اصلی  هایاز گزینه یککدام ـ 03

 Direct care, Supportive, Information Infrastructure الف(
 Direct care, Administrative, Supportive ب(
 Information Infrastructure, Self-Care, DSS ج(
 Interoperability, DSS, Research د(

)سلسله مراتبی( برای مرحله تحلیل سیستم در مطالعات امکـان سـنجی و   کدام عبارت زیر در مورد نمودار تجزیه  ـ 00

 صحیح است؟ها تعیین مرزهای پروژه
 .باالترین گره دارای یک گره والد است ءهر گره به جز الف(
 .هر گره والد، دارای یک گره فرعی است ب(
 .ترین سطح نمودار، یک گره فرعی دارندپائین هایگره ج(
 .دهندی هستند که فعالیت سیستم را انجام نمییهای برنامهیاجرا هایگره د(

ــاربران    ـ 05 ــاتی ک ــای اطالع ــابی نیازه ــردی    (Information needs of users)ارزی ــات عملک ــف الزام  و تعری

(Functional requirements) شود؟در چرخه حیات توسعه سیستم پس از کدام گزینه انجام می 
 ت و این موضوع به خوبی اثبات شودها نشان داد که به سیستم اطالعاتی جدیدی نیاز اسزمانی که نتیجه تمام بررسی الف(
دهنده سنعههای توبنه شنرکت (RFP)و درخواست پیشننهاد  (RFI)های درخواست اطالعات قبل از زمانی که فرم ادقیق ب(

 افزار فرستاده شودنرم
 قرارداد یا انتخاب سیستم جدیددن قبل از نهایی ش ادقیق ج(

 از تحلیل هزینه منفعت سیستم جدیدپس  د(

 ؟نیستصحیح  Benefit Analysis (CBA-Cost(منفعت -کدام گزینه درخصوص ارزیابی تحلیل هزینه ـ 06
 .های سیستم داردمقایسه با هزینه گیری مزایا درسعی در اندازه CBAارزیابی  الف(
 .کندهای خوب استفاده میگیریمیمبرای کمک به تص (Microeconomic Models)های اقتصاد خرد از مدل CBA ااساس ب(
یابند. سنپس بنرای کمنک بنه ، ارزش دالر به هزیننه و مزاینای ینک سیسنتم اطالعناتی پیشننهادی اختصنا  میCBAدر  ج(

 .شودهای جایگزین مقایسه میسیستمگیری این ارزش با ارزش تصمیم
 .است (Benefits Realization)نامی دیگر برای ارزیابی تحقق منفعت  CBAارزیابی  د(

به مدلسازی بـرای انفورماتیـک سـالمت و واژگـان کنتـرل شـده بـرای         ASTM E31 هایاز زیر کمیته یککدام ـ 07

 (از راست به چ ترتیب به) پردازد؟می انفورماتیک سالمت
 E31.11و  E31.10 الف(
 E31.22و  E31.21 ب(

 E31.01و  E31.23 ج(
 E31.13و  E31.20 د(

 ؟شودینمبرای بیماران محسوب  RHIOاز فواید  یککدام ـ 08
 مستندسازی جامع اطالعات پزشکی الف(
  دهندگان خدمتکاهش زمان انتظار برای مالقات با ارایه ب(

  بت سالمتیافته مراق ءهماهنگی ارتقا ج(
 یافته بیمار ءایمنی ارتقا د(
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 یافت؟ دستی هایسیستم رد تواننمی ذخیره شده کامپیوتری را هایپرونده هایقابلیتاز  یککدام ـ 09
 Query and Surveillance الف(
 Store and Retrieval ب(
 Coding and Classification ج(
 Capture and Collection د(

 کاربرد دارد؟تعیین نیازهای اطالعاتی  برایکدام روش زیر  ،ازمانهر سمطالعه و ارزیابی سیستم اطالعاتی به هنگام  ـ 51
 )الگوها( موجود هایاز طریق سیستم الف(
 اطالعاتی پیش الگو هایآزمایش سیستم ب(
 براساس مشخصات سیستم کاری فعلی ج(
 بیرونیکمک از یک شرکت  د(

 در استفاده از اختصارات به کدام ویژگی کیفیت اطالعات باید توجه داشت؟ ـ 50
 Data Currency الف(
 Data Comprehensiveness ب(
 Data Accuracy ج(
 Data Consistency د(

 تفاده شده است؟اس Arden Syntax از تصمیم یار زیر یهااز سیستم یککدامدر  ـ 52
 Pro Term الف(
 HELP ب(
 MYCIN ج(
 Leeds Abdominal Pain System د(

کند بدانند کدام بیماران بیش از مدت مـورد انتظـار در بخـش    می سیستم تصمیم یار بالینی به پزشکان کمک کدام ـ 53

 های ویژه بستری هستند؟مراقبت
  کنندهبینیپیش الف(
 دهنده و نظارتیهشدار ب(
 تشخیصی فعال ج(
 آگهیپیش د(

 گیرد؟می قرارها  CDSS از گروه کدام در کامپیوتری هایسیستم قالب در ها"Clinical Practice Guideline" سازیپیاده ـ 50
 Order sets/protocols الف(
 Reminders ب(
 Public health alerts ج(
 Trending/patient tracking د(

 RFPهایی که سازمان مراقبت سالمت از سیستم مورد نظر خـود انتظـار دارد، در کـدام بخـش از     فهرست قابلیت ـ 55

 شود؟گنجانده می
 (Implementation requirements)سازی الزامات پیاده الف(

 (Training requirements)الزامات آموزشی  ب(
 (Technical requirements)الزامات فنی  ج(
 (Functional requirements)الزامات عملکردی  د(
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 عبارتست از: IHTSDOهدف اصلی  ـ 56
 های مراقبت سالمت از طریق استاندارهای ترمینولوژی پزشکیسازی سازمانیکپارچه الف(
 SNOMED-CTتوسعه و نگهداشت مستمر  ب(
 المللی استاندادهای ترمینولوژی پزشکیدهنده بینی توسعههای بین سازمانهماهنگ ج(
  مراقبت سالمت هایارتقای قابلیت تبادل الکترونیکی داده د(

 شود؟می های پزشکی محسوبکدام استاندارد یک زبان رایج برای گایدالین ـ 57
 RTDS د( ICSR ج( GELLO ب( Arden Syntax الف(

 شود؟محسوب می Telemonitoringانواع  جزء یککدام ـ 58
 Tele-cardiology الف(
 Tele-psychiatry ب(
 Tele-pharmacy ج(
 Tele-rounding د(

 گیرد؟می افزاری قرارنرم هایاز رده یککدام جزء iCXR ـ 59
 Diagnostic الف(
 Sensor ب(
 Image Viewer ج(

 Medical Resources د(

 ؟نیستعوامل از رده خارج شدن سیستم اطالعاتی  جزءکدام مورد زیر  ـ 61
 استفاده از تکنولوژی قدیمی الف(
 عدم امکان تامین نیازها با تکنولوژی فعلی ب(

 عدم امکان مدیریت افزایش حجم داده ج(
 یک سازمانژیت از اهداف استراتناتوانی در حما د(

اشاره دارد که توسط آن طرح اولیه سیستم اطالعـاتی  « افزار به کمک کامپیوترمهندسی نرم»کدام گزینه به برنامه  ـ 60

 شود؟یا معماری اولیه آن ایجاد می
 Cloud computing د( CASE ج( ASP ب( Platform الف(

 دهنده جریات مراقبت از بیمار است؟دهی انعکاسکدام نوع سازمان ـ 62
 Hyper Text د( SOMR ج( POMR ب( IMR الف(

 شود؟می به عنوان استاندارد دولتی محسوب یککدام ـ 63
 HL7 RIM Functional د( XML ج( DICOM ب( HIPAA الف(

 ؟نیستنداز کارکنان بیمارستان مجاز به استفاده از پرونده پزشکی  یککدامهای افشاء داخلی اطالعات، بر اساس سیاست ـ 60
 تغذیه د( حسابداری ج( پرستاری ب( پزشکی الف(

 ؟شودنمیتلقی  Aggregate dataبه عنوان ها کدام نوع داده ـ 65
 آماریگزارشات  د( تحلیل روندها ج( ثبت بیماری ب( نتایج آزمایشگاهی الف(
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 ریزی و تحلیل روی چه مواردی است؟تمرکز اصلی مرحله برنامه (SDLC)توسعه سیستم  در چرخه حیات  ـ 66
 (Workflows analysisهای کاری )تخصیص منابع کافی برای وظایفی مانند تحلیل جریان الف(
 (Data convertingها )تبدیل داده ب(
 جدید و آموزش کارکناننصب و اجرای سیستم  ج(
 (Organization’s strategy( یا راهبرد سازمان )Business problemsوکار )مشکالت کسب د(

 ؟نیست( صحیح Subjectiveکدام گزینه درخصوص ارزیابی ذهنی ) ـ 67
 ضاوتسازی است نه قهای ذهنی روشنهدف از انجام ارزیابی الف(
 های ذهنی هستندداده در ارزیابی های مهم گردآوریوتحلیل مستندات از روشتجزیه مشاهده، مصاحبه، ب(
 شودارها و جداول آماری ارائه میهای آمار استنباطی و نمودهای ذهنی گزارشی است که به صورت تحلیلنتیجه نهایی ارزیابی ج(
 الت تحقیق مطرح نیستندها و سؤافرضیه ،های ارزیابی ذهنیروشدر  د(

 HIPAA Security Technical Safegaurds و HIPAA Security Physical Safegaurds؛ HIPAA Security Rule ـ 68
 ؟شوندمی زیر هاییتمآ کدام شامل ترتیب به

 Contingency plan ، Facility access control ، Audit control الف(
 Contingency plan ، Integrity ، Transmission security ب(
 Integrity ، Transmission security ، Contingency plan ج(
 Contingency plan ، Facility access control ، Workstation security د(

 ؟باشدنمیصحیح  CDS-ATHENAدر مورد  یککدام ـ 69
هنای دولتنی آمریکنا ناطالعات بیمارستانی است که توسنط بیمارسنتا سیستم پشتیبان تصمیم یکپارچه شده با سیستم الف(

 .شوداستفاده می
 .ین بالینی در آن استفاده شده استبرای ایجاد آنتولوژی گایدال Protejeاز سیستم آنتولوژی  ب(
 .باشدمی دانش متعددی هایپایگاه دارای ج(
 .است گرفته انجام بالینی متخصصین توسط پشتیبان سیستم این دانش داشت پایگاهویرایش و نگه د(

 ؟شودنمیاطالعات سالمت از کدام روش زیر استفاده  هایبرای ارزیابی سیستم ـ 71
 Cost -Benefit Analysis الف(
 Subscription Fee ب(
 Cost -Effectiveness Analysis ج(
 Benefit Realization د(

 انفورماتیک سالمت

 ؟نیست( صحیح GDSSافزار پشتیبان تصمیم گروهی )کدام گزینه درخصوص نرم ـ 70
های کاری یا کامپیوترهای شخصی قابل حمل است کنه همنه در اتنان کنفنرانس ینا ای از ایستگاهمعموالً شبکه GDSS الف(

 .شونداستفاده میه کاربردی مشترک جلسات قرار دارند و برای تسهیل روند طراحی برنام
تواند برای نظرسنجی یا توزیع پرسشنامه به شکل الکترونیکی برای گروهی از افراد به طور همزمان اسنتفاده می GDSS ب(

 .شودپردازی )بارش افکار( میایدهشود. این کار سبب تسهیل در 
 ینندهای تشنخیص وآرخصنو  فرگیری تیمی از پزشنکان دسیستم پشتیبان تصمیم بالینی خبره برای تصمیم GDSS ج(

 .درمان بیماران با شرایط حاد است
های افراد شنده، تنورش را بنه حنداقل گیری گروهی است که باعث ناشناس ماندن پاسخسازوکاری برای تصمیم GDSS د(

 .کندگیری را تسریع میرت و تصمیمیند مشوآرساند و فرمی
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متصـل بـه سیسـتم اطالعـات      DSSکننده داروهای خاص، هر یک سـاعت از طریـق   فتفهرستی از بیماران دریا» ـ 72

کننـد، نتـایج   بیمارانی که داروهـای خـاص را اسـتفاده مـی     تا مشخص گردد که آیا شوندوجو میآزمایشگاه پرس

 انجـام  وجوهـای پرس نتایج تحلیل ضمن سیستم. خیر یا دارند را داروها از استفاده از آزمایشگاهی غیرنرمال ناشی

 کـدام  ءجـز  سیسـتم  این «.کندمی مطلع ایمیل یا پیج با را دارو تجویزکننده پزشک آزمایشگاه، و داروخانه از شده

 ؟است تصمیم پشتیبان هایسیستم از رده
  هشداردهنده خودکار الف(

  کمک تشخیصی ب(
  ایمشاوره ج(
 گیری گروهیتصمیم د(

 که توسط شریدن و تامپسون ارائه شده است، صحیح است؟ CDSSکدام گزینه درخصوص سطوح  ـ 73
های پیشننهادی سطح قابل بحث هستند، در اولنین سنطح کنامپیوتر گزیننه 10های پشتیبان تصمیم بالینی در سیستم الف(

 .گیری محدود نمایدسهولت تصمیم ایهای پیشنهادی را برتواند گزینهدهد و در سطح آخر کامپیوتر میزیادی ارائه می

سطح قابل بحث هستند، در اولین سطح کلیه تصمیمات توسنط انسنان و در  10های پشتیبان تصمیم بالینی در سیستم ب(
 .شودیمات توسط کامپیوتر گرفته میآخرین سطح کلیه تصم

کامپیوتر درصورت درخواست پزشنک سطح قابل بحث هستند، در اولین سطح  5های پشتیبان تصمیم بالینی در سیستم ج(
 .ها را برعهده داردگیرییه تصمیمکند و در آخرین سطح کامپیوتر بدون دخالت انسان کلپیشنهاد خود را ارائه می

سطح قابل بحث هستند، در اولین سطح کلینه تصنمیمات توسنط انسنان و در  5های پشتیبان تصمیم بالینی در سیستم د(

 .شودتوسط کامپیوتر گرفته می یماتآخرین سطح کلیه تصم

هـای پشـتیبان تصـمیم    سازی و استفاده از سیسـتم کدام گزینه از دالیل مربوط به ضرورت و فوریت طراحی، پیاده ـ 70

 ؟نیستبالینی 
 های مربوط به مدیریت دانش و اطالعات در عملیات بالینیافزایش چالش الف(
 های مراقبت سالمتخبره در محیط کمبود نیروی کار بالینی ب(
 مراقبت خود و مطابق ژنوم فردی متناسب با ترجیحات بیمار در ،سازی شده مراقبت سالمتافزایش خدمات شخصی ج(

 های پزشکی الکترونیکیدار از پروندهفشار درخصو  اتخاذ و استفاده معنی د(

 ؟نیست )making-Excellent decision(گیری عالی صمیمکدام گزینه از الزامات مربوط به ت ـ 75
 (Accurate Data)های صحیح داده الف(
 (Pertinent Knowledge) مرتبط دانش ب(
 (Computer Systems and Databases)سیستم کامپیوتری و پایگاه اطالعاتی  ج(

 (Appropriate Problem-Solving Skills)های مناسب حل مساله مهارت د(

توانند نقش موثری در تسهیل اجرای های بالینی میهای پشتیبان تصمیم در کدام مرحله از انجام کارآزماییسیستم ـ 76

 مطالعه داشته باشند؟
 بیمارگیری و یافتن افراد واجد شرایط برای شرکت در کارآزمایی بالینی الف(
 ینیهای کارآزمایی بالمداخله و گردآوری داده ب(
 گزارش نتایج کارآزمایی بالینی ج(

 بازیابی اطالعات مورد نیاز برای تدوین پروتکل کارآزمایی بالینی د(
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 (Probabilistic relationships)های پشتیبان تصمیم بالینی مدرن که پیشنهادهایی را بر اساس روابط احتمالی سیستم ـ 77

 کنند؟دهند، از کدام گزینه به عنوان نمایانگر اصلی وضعیت بالینی استفاده میارائه می
 (Belief Networks)های باور شبکه الف(

 (Posterior Probabilities)احتماالت پسین  ب(
 (Prior Probabilities) احتماالت پیشین ج(

 (Conditional Independence) استقالل شرطی د(

 گیری است؟برای استدالل و تصمیم MYCINکدام گزینه رویکرد مورد استفاده توسط سیستم پشتیبان تصمیم بالینی  ـ 78
 Backward chaining الف(
 Forward chaining ب(
 Case based reasoning ج(
 Hybrid forward-backward chaining د(

 ه شده است؟ئارا Nelsonو  Joesکدام نظریه اطالعاتی توسط  ـ 79
 چرخه تکاملی داده و اطالعات الف(
 زنجیره داده تا دانش ب(
 زنجیره داده تا خرد ج(
 زنجیره داده تا نوآوری د(

 نیت هیپا است؟های فنی قانون اممشخصه اجرایی کدام استاندارد بخش حفاظت« شناسایی یکتای کاربران» ـ 81
  کنترل دسترسی الف(
  کنترل ممیزی ب(
  امنیت انتقال ج(
 احراز هویت فرد یا نهاد د(

استاندارد تصویربرداری و ارتباطات دیجیتال در پزشکی )دایکام( برای تصویربرداری در مراقبت سـالمت بـه کـدام     ـ 80

 روش توسعه استانداردها ایجاد شده است؟
 (De facto)بالفعل  الف(

 (Ad hoc)موردی  ب(
 (Government mandate)حکم دولتی  ج(
 (Consensus)توافقی  د(

کـاوی در کـدام   کاوی و متنهای تحلیل آماری و ابزارهای دادهدر راستای تحقق انفورماتیک تحقیقات بالینی، بسته ـ 82

 سبب تسهیل انجام مطالعه گردند؟تواند های بالینی میمرحله از کارآزمایی
 تدوین پروتکل الف(
 یبیمارگیر ب(
 مداخله و گردآوری داده ج(
 تحلیل نتایج د(
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 تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟ ـ 83

هـای پزشـکی و سـالمت افـراد از     سازمانی مستقل که یک مخزن الکترونیکی امن برای ذخیره و نگهداری پرونده» 

 «.نماید که افراد همیشه کنترل کامل بر دسترسی به اطالعات خود دارندکند و تضمین مینابع متعدد فراهم میم
  (Health Record Bank (HRB)) بانک پرونده سالمت الف(
 (Institution-centric approachهای سالمت )محور پروندهمعماری موسسه ب(
 (Central indexنمایه مرکزی ) ج(

  (Network Operation Center (NOC))کز عملیات شبکه مر د(

 ؟نیست( صحیح Hype cycleکدام گزینه درخصوص چرخه های  ) ـ 80
 .شودمرحله اصلی انجام می 5ر طول در این چرخه، تکامل فناوری د الف(

 .شودپذیرش عمومی فناوری آغاز می در آخرین مرحله تکامل فناوری در چرخه هایپ، ب(
و  کند(، نحوه سودآوری سازمان به کمک فناوری شروع به تبلور میSlope of enlightenmentدر مرحله شیب مثبت ) ج(

 .شودتری درک میبه طور گسترده
 .شودددهی تجاری فناوری اثبات میدر مرحله اول تکامل فناوری در چرخه هایپ، سو د(

 دهد؟کدام گزینه ساختار عمومی صحیح مطالعات ارزیابی را نشان می ـ 85
 انجنام و طراحنی فعالیت است: عقد قرارداد، انجام منذاکره، شناسنایی سنؤاالت، انتخناب ننوع مطالعنه، 3این ساختار شامل  الف(

 ننفعاذی گیریتصمیم نتایج، اعالم بررسی،
 همطالع انجام و طراحی مطالعه، نوع انتخاب شناسایی سؤاالت،فعالیت است:  3این ساختار شامل  ب(
 جنتای اعالم بررسی، انجام و طراحی مطالعه، نوع انتخاب سؤاالت، شناسایی فعالیت است: انجام مذاکره، 5این ساختار شامل  ج(

 جنتای اعالم سی،برر انجام و طراحی مطالعه، نوع انتخاب فعالیت است: شناسایی سؤاالت، 4این ساختار شامل  د(

 گیرد؟مورد بررسی قرار می Resource effect and impactدر کدام نوع از مطالعات ارزیابی  ـ 86
 Field function study, Lab function study, Usability test الف(
 Lab user effect study, Field user effect study, Problem impact study ب(

 Structure validation, Design validation ج(
 Needs assessment, Usability test د(

 شود؟باشد که واقعاً در سیستم انجام می Tasksباید همان  Tasksدر کدام نوع از مطالعات ارزیابی نمونه  ـ 87
 Design validation الف(

 Usability test ب(
 Laboratory function study ج(
 Field function study د(

 شود؟بلوغ دیجیتال بر طبق کدام متغیرها تعریف می ـ 88
 Digital uptake و Digital scope الف(
 Transformation management و Digital intensity ب(
 Digital intensity و Digital scope ج(
 Digital uptake و Strategic management د(
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 ؟شودنمیکدام مورد گزینه مناسبی برای تأمین گروه پشتیبانی از سیستم اطالعات جدید سازمان محسوب  ـ 89
 نقش پشتیبان سیستم را ایفا کنندکه خود آنها بتوانند طوریتوجهی از زمان کارکنان به آموزش بهتخصیص بخش قابل الف(
 اطالعات و ایجاد ردیف شغلی معین برای استخدام نیروی پشتیبان سیستمتخصیص بودجه  ب(
 کننداتی جدید سازمان استفاده میهای مجاوری که از همان سیستم اطالعاستفاده مشترک از گروه پشتیبان فنی سازمان ج(
 سیستم اطالعاتی جدید سازمانم از های الزسازی پشتیبانیمنظور فراهمهای کامپیوتری محلی بهعقد قرارداد با شرکت د(

هـایی کـه   دانیم که ژنهایی که بیان مشابه دارند را پیدا کنیم. میها، میخواهیم ژندر یک مجموعه داده مربوط به ژن ـ 91

  بگیریم؟کار کاوی را بهداده هایاز روش یککدامبیان مشابه دارند معموال عملکرد مشابه هم دارند. با این هدف، 
  لجستیک رگرسیون یادگیری با نظارت، الف(
  یادگیری با نظارت، مدل بیزین ب(
 K-means یادگیری بدون نظارت، ج(
 یادگیری بدون نظارت، ماشین بردار پشتیبان د(

قسمت منجر بـه ایجـاد   پشتیبان تصمیم در فرآیندهای مراقبت سالمت، در کدام  هایضروریات استفاده از سیستم ـ 90

 اند؟شدهها حفظ بودجه، بهبود کیفیت، اصالحات مالی و صرفه جویی در هزینه هایاستراتژی
 و اطالعات بالینیها مدیریت داده الف(
 سازی شدهپزشکی شخصی ب(
 مطالعه نیازهای اطالعاتی پزشکان در امور بالینی ج(
 دار از آنو استفاده هدف EHRپذیرش  د(

کمک به پزشک در هنگام تجویز نسخه راه اندازی شده است. این سیسـتم هنگـام بـاز     یسیستم تصمیم یاری برا ـ 92

بیوتیـک شـامل بیمـه    تجویز آنتـی »شدن فرم نسخه الکترونیک و قبل از ثبت هرگونه دارویی توسط پزشک، پیام 

  ز چه نوعی است؟کند، این سیستم تصمیم یار امی را به او اعالم «شودنمی
  Consultingو  Passive الف(
 Critiquingو  Active ب(
 Consultingو  Active ج(

 Critiquingو  Passive د(

 شود؟می مشخص ISجزییات سیستم جدید در کدام مرحله از چرخه حیات توسعه  ـ 93
 یارزیاب د( یسازپیاده ج( لتحلی ب( طراحی الف(

  طور واضح، تصمیم خاص مورد نظر کاربران را ایجاد کند؟هتواند بکدام سیستم تصمیم یار بالینی نمی ـ 90
 .احتماالت بنا شده باشد هایسیستمسیستمی که صرفا بر اساس  الف(

 .باشد شده بنا Infobuttons سیستمی که صرفا بر اساس ب(
 .بتنی بر قواعد بنا شده باشدهای مسیستمی که صرفا بر اساس رویکرد ج(
 .آنتولوژی بنا شده باشد هایسیستمسیستمی که صرفا بر  د(

 ؟گیردنمی قرار HIPAAیکی فیز امنیت هایحفاظ استانداردهای تحت یککدام ـ 95
 امنیت ایستگاه کاری الف(
 کنترل ممیزی ب(

 هاکنترل وسایل و رسانه ج(
 مراکز و تسهیالتکنترل دسترسی به  د(
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 ؟نیستنویسی الکترونیکی صحیح های پشتیبان تصمیم بالینی و نسخهکدام گزینه درخصوص سیستم ـ 96
است کنه  CDSSنویسی الکترونیکی تأثیر چندانی در کاهش خطاها ندارد، بلکه این نویسی کاغذی به نسخهتغییر نسخه الف(

 شود.ا میسبب کاهش خطاه CPOEدر کنار 
بیمنار نینز  EHRهیچ تاثیری در کاهش خطاهای تجویز دارو نخواهد داشت مگر آنکه  CPOEو  CDSS سازییکپارچه ب(

 با این دو سیستم یکپارچه باشد.

تواند عالوه بر تداخالت دارویی، هشدارهایی در مورد تنداخل دارو بنا رژینم غنذایی، دارو بنا می CPOEدر کنار  CDSS ج(
 ارو با آزمایش و سطح ایمن دوز دارو ارائه دهد.حساسیت، د

و  CPOEچنانچه هشدارهای سیستم پشتیبان تصمیم ضعیف طراحی شده باشند یا کامل نباشند، اسنتفاده سنازمانی از  د(
CDSS های زیادی همراه باشد.تواند با مسئولیتمی 

 ؟شودنمیمحسوب به عنوان اجزای یک سیستم اطالعات  یککدام ـ 97
   Data الف(

  Technology ب(
  People ج(
 Architecture د(

 ؟نیستهای اجتماعی کنندگان مراقبت سالمت از شبکهکدام گزینه از دالیل مطرح برای استفاده مصرف ـ 98
 ایجاد حس حضور در جامعه برای بیمار الف(

 های تحقیقات بالینیدریافت تازه ب(
 های سالمت فردیآگاهی در مورد مسائل علت و معلولی و بحران ج(
 های مراقبتی از آنهادهندگان مراقبت و دریافت توصیهتعامل با ارائه د(

 توصیف زیر مربوط به عملکرد کدام گزینه است؟ ـ 99

هـای کـامپیوتری   فلج کـردن سیسـتم  افزار است که در آن هکرها از یک کد مخرب برای  ای از بدشکل پیشرفته» 

شـود. ایـن روش   با باز شدن ناخواسته یک ایمیل توسط فرد آغاز می اکنند. این فرآیند عمومها استفاده میسازمان

عامـل  ها و سیستمپوشه ،شود. کد مخرب پس از قرار گرفتن بر روی کامپیوتر میزبانعنوان فیشینگ شناخته میبه

 «د.کنرا رمزنگاری و قفل می
 (Spyware)افزار جاسوس الف(

 (Viruses)ویروس  ب(
 (Ransomware)افزار باج ج(
 (Trojans)تروجان  د(

 ؟نمی شوداستاندارد ساختار و محتوای پرونده پزشکی محسوب  یککدام ـ 011
  CDA الف(

  CCR ب(

  EHRcom ج(
 DICOM د(
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 کلیات و اصطالحات پزشکی

پزشکی به عمل جراحـی   اصطالح نظر از. است شده رحمبه علت احتمال بدخیمی کاندید برداشتن ای ساله 51خانم  ـ 010

 (نمایید.را انتخاب گزینه ترین صحیح) گویند؟می چه زنان در «رحم»برداشتن 
  Uterusectomy الف(
  Hysterectomy ب(
  Oviarectomy ج(
 Mastectomy د(

  باشد؟می خونی کدامترین علت کمشایع ـ 012
  Iron Deficiency الف(
  Aplastic ب(
  Megaloblastic ج(
  Chronic disease د(

  دهد؟می قعی رخموا چه در معموال «شیهان»سندرم  ـ 013
  بعد از خونریزی مغزی الف(
  بعد از بیماری شدید ریه ب(
  زایمانبعد از  ج(
  سال 10در سنین زیر  د(

 باشد؟می ترین علت کوری غیر قابل برگشت در جهاناز موارد زیر شایع یککدام ـ 010
 مگلوکو د( تروما ج( کاتاراکت ب( عفونت کالمیدیایی الف(

ترین اصطالح پزشکی صحیح برای این . مناسباسترداری دچار بیماری دیابت شده خانم بارداری در حین دوران با ـ 015

  باشد؟می وضعیت کدام
 Pregnancy Induced Diabetes الف(
 Gestational Diabetes ب(
 Insipidus Diabetes ج(
 Obstetric Diabetes د(

  باشد؟می کجا در اصلی مشکل «ارثی اسفروسیتوز»در بیماری و اصطالح  ـ 016
  حجم گلبول قرمز الف(
 شکل گلبول قرمز ب(
 میزان هموگلوبین گلبول قرمز ج(
 بدون عملکرد بودن گلبول قرمز د(

  معناست؟ چه به Hyperemesis اصطالح پزشکی ـ 017
   حالت تهوع زیاد الف(

  سرفه خونی زیاد ب(
   اسهال زیاد ج(

  استفراغ زیاد د(
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  گردد؟می مشخص دارخارش و رنگ بنفش ضلعی، چندکدام بیماری پوستی با ضایعات  ـ 018
 Psoriasis الف(
 Pemphigus Vulgaris ب(
 Licken Plan ج(
 Scabies د(

  ؟باشدنمیم بیماری کوشینگ ئعال جزء یککدام ـ 019
 استریای پوستی الف(
 تیره رنگ شدن پوست ب(
  چاقی محوری ج(

  پر مویی د(

 باشد؟می کدام عضو بدن (به ترتیب از راست به چ )شیمیایی زیر  هایمحل اثر هر یک از واسطه ـ 001

 0- TSH          2- FSH          3- ACTH          0- ADH  
 کلیه -4 آدرنال -3 هاتخمدان -2 تیرویید -1 الف(

  آدرنال -4 کلیه -3 هاتخمدان -2 تیرویید -1 ب(
 اهتخمدان -4 تیرویید -3 آدرنال -2 کلیه -1 ج(
 دتیرویی -4 آدرنال -3 هاتخمدان -2 کلیه -1 د(

 مـوردی  چـه  بـه  کـدام  هر V حرف و C حرف. است شده ذکر "CVA"در پرونده بیماری علت بستری و تشخیص  ـ 000

 ؟دارند اشاره
 عرون به V حرف و به مغز Cحرف  الف(
 حیاتی عالیم به V حرف به مخچه و Cحرف  ب(
 تهویه به V حرف به قلب و Cحرف  ج(
 عرون به V حرف و به قلب Cحرف  د(

 گردد؟می کدام نوع از بیماری اسکیزوفرنی با وضعیت بدنی ثابت و مومی شکل بیمار مشخص ـ 002
  تمایزنیافته الف(
  پارانویید ب(
  کاتاتونیا ج(

  هبه فرنیک د(

  باشند؟می کدام (به ترتیب از راست به چ )معنی اصطالحات زیر  ـ 003

 ترومبوسیتوزیس -3    لکوسیتوزیس -2     اریتروسیتوزیس -0 
 اهپالکت افزایش -3 قرمز هایگلبول افزایش -2 های سفیدافزایش گلبول -1 الف(

 زقرم هایگلبول افزایش -3 هاپالکت افزایش -2 های سفیدافزایش گلبول -1 ب(
  سفید هایگلبول افزایش -3 هاپالکت افزایش -2 های قرمزافزایش گلبول -1 ج(
 اهپالکت افزایش -3 سفید هایگلبول افزایش -2 های قرمزافزایش گلبول -1 د(

 گردد؟نمیهای قلبی محسوب آریتمی جزء یککدام ـ 000
 IHD د( PSVT ج( VF ب( AF الف(
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 گردد؟می با از دست دادن پروتئین و ادم مشخص یککدامهای کلیه در مبحث بیماری ـ 005
  سندروم نفریتیک الف(
  سندروم نفروتیک ب(
  نارسایی حاد کلیه ج(
  من کلیهزنارسایی م د(

حرکت ندارند و این مشکل باعث ها محافظ داخل برونش هایدر آن به علت یک اختالل ژنتیک مژکبیماری ریه که  ـ 006

 .نماییدگردد را مشخص می های مکرر ریهعفونت
  Cystic Fibrosis الف(
  COPD ب(

  Asthma ج(
 Bronchiectasia د(

 ؟باشدنمیاز موارد زیر از ریسک فاکتورهای سرطان کبد )هپاتوسلوالر کارسینوما(  یککدام ـ 007
  Aهپاتیت  الف(
  Bهپاتیت  ب(
  Cهپاتیت  ج(
 Dهپاتیت  د(

 شود؟می کدام مورد زیر گفته به Cystectomyاصطالح پزشکی  ـ 008
 خارج کردن کیسه صفرا الف(
 خارج کردن مثانه ب(
 کردن طحال خارج ج(
 خارج کردن تخمدان د(

  منظور از گاواژ معده چیست؟ ـ 009
  شستشوی معده الف(
 خونریزی معده ب(
 وارد کردن مواد غذایی به معده ج(
 کردن مواد غذایی از معده جخار د(

  (.شوند داده مطابقت هم با حروف) باشند؟می هابیماری کدام (عامل حروف ترتیب به) زیر ساززمینه علل ـ 021

 میلین در سیستم اعصاب محیطی غالف رفتن دست از -الف 

  از دست رفتن غالف میلین در سیستم اعصاب مرکزی -ب 

  عصبی هایاستیل کولین در محل سیناپس هایاز دست رفتن گیرنده -ج 

 کاهش دوپامین در سیستم عصبی مرکزی -د 
 هبار گیلن -د پارکینسون -ج گراویس میاستنی -ب متعدد اسکلروز -الف الف(
 سگراوی میاستنی -د باره گیلن -ج پارکینسون -ب اسکلروز متعدد -الف ب(
 نپارکینسو -د گراویس میاستنی -ج متعدد اسکلروز -ب گیلن باره -الف ج(

  دمتعد اسکلروز -د پارکینسون -ج گراویس میاستنی -ب گیلن باره -الف د(
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 عمومی زبان

 Part one: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. 

Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers 

on the information given in the passage only. 

Passage 1 
Although cholesterol has received a lot of bad press in recent years, it is a necessary substance in the body. 

It is found in bile salts needed for digestion of fats, in hormones, and in the cell’s plasma membrane. 

However, high levels of cholesterol in the blood have been associated with atherosclerosis and heart disease. 

It now appears that the total amount of blood cholesterol is not as important as the form in which it occurs. 

Cholesterol is transported in the blood in combination with other lipids and with protein, forming compounds 

called lipoproteins. These compounds are distinguished by their relative density. High-density lipoprotein 

(HDL) is composed of a high proportion of protein and relatively little cholesterol. HDLs remove cholesterol 

from the tissues, including the arterial walls, and carry it back to the liver for reuse or disposal. In contrast, 

low-density lipoprotein (LDL) contains less protein and a higher proportion of cholesterol. LDLs carry 

cholesterol from the liver to the tissues, making it available for membrane or hormone synthesis. However, 

excess LDLs can deposit cholesterol along the lining of the arterial walls. Thus, high levels of HDLs indicate 

efficient removal of arterial plaques, whereas high levels of LDLs suggest that arteries will become clogged.  

 . ………According to the passage ـ121

a)   different forms of cholesterol in the body have similar features 

b)   cholesterol density fails to indicate how healthy an individual is 

c)   cholesterol is not so significant in maintaining personal health 

d)   the form of cholesterol is more important than its amount 

 . ......... The phrase received a lot of bad press in the first line means to ـ122

a)   be criticized in mass media 

b)   present unwelcome consequences 

c)   include pressure over time 

d)   indicate undesirable effects 

 ?Which of the following statements is TRUE based on the passage ـ123

a)   Atherosclerosis is associated with HDLs as opposed to LDLs. 

b)   Cholesterol is carried in the blood in two forms, namely HDL and LDL. 

c)   Thickening of the arterial wall results mainly from high levels of HDLs.  

d)   The proportion of cholesterol is higher in HDLs compared with LDLs. 

 . ......... The word deposit in line 11 is closest in meaning to  ـ124

a)   stimulate 

b)   assimilate 

c)   accumulate 

d)   postulate  

 .According to the passage, ......... is NOT associated with high HDL levels  ـ125

a)   reducing arterial plaques 

b)   clogging arteries with cholesterol 

c)   carrying cholesterol to the liver 

d)   removing cholesterol from the tissues 
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Passage 2 
 

The Internet greatly influences people’s attitudes about their heath and health care. They can search almost 

any topic of interest and become researchers for their own problems. In the present busy world, doctors do 

not always take the time to explain illnesses and possible remedies to their patients; they may not give 

scientific details in simple words, either. Accordingly, many people use Internet resources to find what they 

need to know for better medical decisions. But are the recommendations of “experts” on the Net always 

accurate and reliable? Are they helpful to everyone that needs advice on a specific medical condition? The 

online health products or information that seem most wonderful are often the most fraudulent.  

Many specialists have their own theories about illness and health. For example, a California physiologist 

stated two causes for diseases: (1) pollution of the environment, and (2) parasites inside the human body. She 

offers two kinds of health products on the Internet: electronic machines and herbal medicine which clean out 

the body (free it of parasites) and rebuild new healthy living cells. Moreover, there are medical experts who 

recommend kinds of natural, non-western remedies for modern health disorders. Their advice might include 

special diet plans with added vitamins and minerals, folk medicine, environmental changes, or unusual 

therapies that patients do not get from typical doctors. 

 126- The California physiologist believes that one of the main reasons of diseases is ......... . 

a)   living things in the environment     

b)   parasites in the environment   

c)   environmental pollution 

d)   animals and plants 

 . ......... The word fraudulent in paragraph 1 is closest in meaning to  ـ127

a)   available       

b)   dishonest   

c)   significant 

d)   attractive 

 It is stated in the passage that a reason for the patients’ use of the Internet to know more about  ـ128

their diseases is that ......... . 

a)   they can find information on the Internet which is more culturally appropriate 

b)   they can use Internet resources to make the best decision at a reasonable price 

c)   doctors use a technical language to explain their problems 

d)   doctors fail to take enough time to examine their patients completely 

 . ......... The word they in paragraph 1 refers to  ـ129

a)   some medical decisions made by the doctors who use the Internet   

b)   medical suggestions of the experts on the Internet 

c)   some experts on the Internet  

d)   the online health products 

 ,The medical experts favoring natural remedies suggest all of the following interventions  ـ130

EXCEPT ......... . 

a)   unconventional therapies    

b)   rebuilding new living cells     

c)   added vitamins and minerals 

d)   changing the patient’s place of living 
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Passage 3   

Ultraviolet (UV) radiation covers the wavelength range of 100–400 nm, which is a higher frequency and 

lower wavelength than visible light. UV radiation comes naturally from the Sun, but it can also be created by 

artificial sources used in industry, commerce, and recreation. The UV region covers the wavelength range 

100-400 nm and is divided into three bands: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm), and UVC (100-280 

nm). 

As sunlight passes through the atmosphere, all UVC and approximately 90% of UVB radiation is absorbed 

by ozone, water vapor, oxygen and carbon dioxide. UVA radiation is less affected by the atmosphere. 

Therefore, the UV radiation reaching the Earth’s surface is largely composed of UVA with a small UVB 

component. 

The amount of UV radiation from the Sun that hits the Earth’s surface depends on several factors, including 

the Sun’s height in the sky, latitude, cloud cover, altitude, the thickness of the ozone layer and ground 

reflection. Reductions in the ozone layer due to human-created pollution increase the amount of UVA and 

UVB that reaches the surface. This can impact human health, animals, marine organisms and plant life. In 

humans, increased UV exposure can cause skin cancers, cataracts, and immune system damage. 

  . ......... According to the passage, excessive exposure to UV is unlikely to cause  ـ131

a)   cataract 

b)   skin tumors 

c)   immune disorders 

d)   digestive disorders 

 .It is stated in the passage that the visible light ......... the Ultraviolet (UV) radiation  ـ132

a)   falls below the wavelength range of 

b)   falls within the same wavelength as 

c)   has a higher frequency than  

d)   contains all wavelength ranges of 

 Which of the following factors does NOT affect the amount of UV radiation that hits the Earth’s  ـ133

surface? 

a)   height above the sea level  

b)   cloud cover of the area 

c)   marine organisms and plant life 

d)   ground reflection of the rays   

 It is stated in the passage that the UV radiation which reaches the Earth’s surface is mostly  ـ134

composed of ......... .  

a)   UVA with a small UVB component 

b)   UVB and large amounts of UVC 

c)   equal amounts of UVC and UVA  

d)   UVA, UVB and UVC altogether 

 . ......... The underlined word this refers to  ـ135

a)   the amount of UV radiation  

b)   Ozone layer  

c)   an increase in the amount of UVA and UVB 

d)   an increase in the amount of human-related pollution   
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Passage 4 
 

In the summer of 1976, a mysterious epidemic suddenly attacked two central African towns and killed the 

majority of its victims. Medical researchers suspected the deadly Marburg virus to be the cause, but what 

they saw in microscope images was entirely a new pathogen which would be named after the nearby Ebola 

River. Like Yellow fever and Dengue, the disease caused by Ebola virus is a severe type of hemorrhagic 

fever. It begins by attacking the immune system cells and neutralizing its responses, allowing the virus to 

multiply. Starting anywhere from 2 to 20 days after contraction, initial symptoms like high temperature, 

aching, and sore throat resemble those of a typical flu, but quickly increase to vomiting, rashes, and diarrhea, 

and as the virus spreads, it invades the lymph nodes and vital organs such as the kidney and liver, causing 

them to lose function. But the virus itself is not what kills Ebola victims. Instead, the mounting cell deaths 

trigger the immune system overload, known as cytokine storm, an explosion of immune responses that 

damage blood vessels causing both internal and external bleeding. The excessive fluid loss and resulting 

complications can be fatal within 6 to 16 days of the first symptoms; however, proper care and rehydration 

therapy can significantly reduce mortality rates in patients.   

 . ......... The cytokine storm is  ـ136

a)   a type of external bleeding 

b)   an explosion in the blood vessels  

c)   the consequence of increased cell deaths 

d)   the damage recovered by the immune system  

 . ......... According to this paragraph, Ebola  ـ137

a)   is easily distinguished from the flu in its initial stages 

b)   presents with symptoms like typical flu in the early stages 

c)   has symptoms like the typical flu as the disease progresses  

d)   is another name for Dengue, as used in medical context by clinicians 

 . ......... Bleeding in Ebola could be attributed to  ـ138

a)   the fever resembling Dengue and Yellow fever  

b)   deadly Marburg virus as a new pathogen 

c)   increased immune system response  

d)   vomiting due to the disease  

 . ......... The Ebola virus increases through  ـ139

a)   the kidney and liver  

b)   the internal and external bleeding 

c)   counteracting the immune system responses 

d)   invading the lymph nodes and other organs  

  . ......... The death rate following Ebola disease  ـ140

a)   is definitely predictable depending on the affected area  

b)   is highly increased in the first few days of contraction  

c)   fails to be controlled under the current circumstances 

d)   could be controlled through proper care and therapy  
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 Part two: Vocabulary 
Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 Health problems of the poor people can only be ......... through proper strategies and measures  ـ141

taken by the government. 

a)   exaggerated b)   enhanced c)   complicated  d)   alleviated  

 .Regular sleep, eating patterns, and exercise help people ......... the bad effects of stress  ـ142

a)   intensify b)   counteract c)   prolong d)   imitate 

 In order not to involve your personal attitudes in the results, you need to be ......... when doing  ـ143

research. 

a)   disoriented b)   ignorant c)   impartial d)   biased   

  .University lecturers have the main role in ......... knowledge in all fields to the students  ـ144

a)   imparting b)   announcing c)   degrading d)   consuming 

  Although scientists have detected many secrets of the central nervous system, there are still  ـ145

some ......... points which need to be clarified. 

a)   transparent b)   obvious c)   evident d)   obscure 

 While taking your exam, you need to block ......... thoughts by concentrating on what you are  ـ146

doing. 

a)   constructive b)   intrusive c)   supportive d)   inspiring 

 .He was not able to cope with the stress and ......... of his job; therefore, he decided to retire  ـ147

a)   comfort b)   recreation c)   strain d)   tranquility 

 The health authorities have emphasized that priority should be given to the ......... which help the  ـ148

improvement of health in the country. 

a)   initiatives b)   compartments c)   obstacles d)   redundancies 

 Some people think that the most essential ......... for good managers is their organizational  ـ149

abilities. 

a)   associate b)   complication c)   repression  d)   attribute 

 Some bacteria are not responsive to antibiotic therapy because they have gradually developed  ـ150

......... to antibiotics. 

a)   existence b)   assistance c)   resistance d)   prevalence 
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 The lecturer was asked to steer the discussion back to the ......... topic of main importance by  ـ151

avoiding unrelated issues. 

a)   superficial b)   original c)   trivial d)   redundant 

 .The health providers are forced to answer any ......... the patients have about their treatment  ـ152

a)   queries b)   intimacies c)   contributions d)   modifications 

 The student received a lot of  ......... comments from his supervisor helping him improve the  ـ153

quality of his work.  

a)   disruptive b)   constructive c)   disappointing d)   debilitating 

  .The instructor advised students to avoid ......... by strictly following note-taking standards  ـ154

a)   frankness b)   truthfulness c)   plagiarism d)   precision 

 The Corona virus is a dangerous, highly ......... viral infection that can easily spread to other  ـ155

people. 

a)   transmissible b)   dismissible c)   ignorable  d)   valuable 

 Numerous theories have been ......... on the exact cause of Corona virus which is yet to be  ـ156

identified.  

a)   abandoned  b)   avoided c)   proposed d)   oppressed  

 .Prevention rather than treatment must be the first ......... of all those involved in health  ـ157

a)   census  b)   concern c)   burden d)   invention  

 .With simple ......... measures, the side effects of the lesions under the skin can be reduced  ـ158

a)   threatening  b)   destructive c)   preventive d)   obsessive 

 A damaging decline in blood products can cause huge ......... when caring for pregnant women  ـ159

with pre-existing medical conditions. 

a)   contributions  b)   profits c)   opportunities d)   challenges 

 We can keep away from infectious diseases by enhancing our ......... disease-causing  ـ160

microorganisms.  

a)   resistance to b)   assistance to c)   combination of d)   contraction of 

 موفق باشید
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