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-1يُظٕض اظ گطِٔ ؼُي ظيط يك يبِ كساو يك اظ تؼبضيف ظيط يي ثبـس ؟
انف) اظ ثسٔ تٕنس تب 03ضٔظ
** ة) اظ ثسٔ تٕنس تب 94ضٔظ
ج) اظ ثسٔ تٕنس تب 01ضٔظ
ز) ْيچكساو
-9يفرمبت ؼطؼٕظٌ (  ) Needleيٕضز اؼتفبزِ زض ٔاكؽيُبؼيٌٕ ثطاي
تعضيمبت َٕظازاٌ َبضغ كساو يك اظ يٕاضز ظيط يي ثبـس؟
ة) ؼٕظٌ
انف) ؼٕظٌ ثبطٕل  ٔ 1/1 cmـًبضِ 90
ثب طٕل  ٔ 9/1 cmـًبضِ 90
ز) ؼٕظٌ
**ج) ؼٕظٌ ثب طٕل  ٔ 1/1 cmـًبضِ  92يب 92
ثب طٕل ٔ 9/1 cmـًبضِ  92يب 92
ٔ -0اکؽيُبؼيٌٕ ـيطذٕاضاَی کّ زض َٕظازی ثّ ْط ػهت زچبض ظضزی ـسِ
اَس چگَّٕ اَجبو يی ـٕز ؟
انف) زض پبيبٌ ظضزی ظبْطی
** ة) يطبثك جسٔل ايًُؽبظی
ج) پبيبٌ يک يبْگی
ز) تب ظيبٌ طجيؼی ـسٌ تؽت ثيهی ضٔثيٍ
 -9کساو يک اظ يٕاضز ظيط َبزضؼت يی ثبـس ؟
انف) ٔيطٔغ پٕنيٕ زض يسفٕع فطز ٔاکؽيُّ ـسِ تب ْ 2فتّ ثؼس اظ
ٔاکؽيُبؼيٌٕ ٔجٕز زاضز .
ة) ٔيطٔغ پٕنيٕ ثسنيم ٔجٕز زض يسفٕع فطز ٔاکؽيُّ ـسِ  ،ثّ افطاز
زض تًبغ لبثم اَتمبل اؼت .
ج)پٕنيٕييهيت فهجی ًْطاِ ثبٔاکؽٍ يک ػبضوّ جبَجی َبزضاؼت کّ پػ
اظزضيبفت  OPVيًکٍ اؼت ضخ زْس .
**ز) ْيچکساو
 -1كساو يك اظ يٕاضز ظيط زض ثطٔظ نُفآزَيت َبـی اظ ة.ث.ژ يٕثط يی
ثبـس ؟
انف) تکُيک تعضيك ٔاکؽٍ
ة) تؼساز ثبؼيم ظَسِ زض ٔاکؽٍ
ج) ؼٍ کٕزک
** ز) ًّْ يٕاضز
 -2كساو يك اظ يٕاضز ظيط لحيح يي ثبـس ؟
انف) ٔاکؽيُبؼيٌٕ ـيطذٕاضاَی کّ زض َٕظازی تؼٕيه ذٌٕ ـسِ اَس
ثبيس يطبثك جسٔل ايًُؽبظی اَجبو ـٕز .
ة) ٔاكؽٍ ة.ث.ژ ثبيس زض حس فبلم يك ؼٕو فٕلبَي ٔ زٔؼٕو تحتبَي
ثبظٔ تعضيك گطزز .
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ج) ٔاکؽٍ پٕنيٕ لفط ثبيس زض ثسٔ تٕنس ٔ ُْگبو ذطٔج اظ ظايفگبِ
تجٕيع ـٕز .
**ز) ًّْ يٕاضز
ٔ -2يبل ْبي آيبزِ ـسِ ٔاكؽٍ ة.ث.ژ زض لٕضتيكّ ـطايط ظَجيطِ
ؼطيب ٔ ؼتطَٔي حفظ ـٕز  ،تبچّ يست ثؼس اظ ثبظ ـسٌ ٔيبل لبثم يمطف
يي ثبـس ؟
انف) تب پبيبٌ ًْبَطٔظ
ة) تب پبيبٌ ْفتّ
ز)
**ج) تب  2ؼبػت پػ اظ آيبزِ ؼبظي
تب پبيبٌ يبِ
 -8كساو يك اظ ٔاكؽٍ ْبي شيم جٓت َگٓساضي زض طجمّ فٕلبَي يرچبل
لطاض ًَي گيطَس ؟
انف) ٔاكؽٍ ة.ث.ژ
ة) ٔاكؽٍMMR
ج) ٔاكؽٍ پٕنيٕ
ز) ٔاكؽٍ زٔگبَّ
**
 -4ثيفتطيٍ ييعاٌ حؽبؼيت ثّ گطيب زض يٕضز ٔاكؽٍ ْبي شيم اظ چپ ثّ
ضاؼت ػجبضتُس اظ :
Hep B -----> OPV----->BCG----->MMR
انف)
OPV----->MMR----->DTP----->BCG
**ة)
BCG----->OPV----->MMR----->Hep B
ج)
Td----->MMR----->OPV----->BCG
ز)
 -13كساو يك اظ يٕاضز ظيط لحيح يي ثبـس ؟
انف) آيػ ثگ ْب ضا حسالم يست  99ؼبػت ثطاي اَجًبز كبيم زض فطيعض
َگٓساضيس .
ة) زٔ ثطجؽتگي زض زٔ ططف زضة آيػ ثگ ٔجٕز زاضز كّ زض ُْگبو ضيرتٍ
آة زض زاذم آيػ ثگ  ،ثبيس ذبني ثبلي ثًبَس .
ج) زض يٕضز ٔاكؽٍ ْبي حؽبغ ثّ ؼطيب اظ تًبغ يؽتميى ثب يد ثبيؽتي
جهٕگيطي ًَٕز .
**ز) ًّْ يٕاضز
 -11كساو يك اظ يٕاضز ظيط َبزضؼت يي ثبـس ؟
**انف) ثؼس اظ تعضيك ؼطؼٕظٌ ضا يجسزا زضپٕؾ گصاضي كُيس .
ة ) ؼطَگ ٔ ؼطؼٕظٌ ضا ثالفبلهّ ثؼس اظ اؼتفبزِ زضSafety box
ثيُساظيس .
ج) ثيؿ اظ  0/9حجى  Safety boxضا پط َكُيس .
ز) ْيچكساو
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ٔ -19اكُؿ تعضيك (  ) Injection Reactionثّ كساو يك اظ يٕاضز ظيط يطثٕط
يي ثبـس ؟
** ة)
انف) يحتٕا ٔ َٕع ٔاكؽٍ
تطغ اظ تعضيك
ز) تعضيك
ج) ػسو تٓيّ لحيح ٔاكؽٍ
زض يحم َبيُبؼت
 -10تبچّ ظيبَي پػ اظ ايًُؽبظي اگط ؼُسضٔو گهيٍ ثبضِ اتفبق ثيفتس
 ،ثبيس گعاضؾ زازِ ـٕز ؟
**
انف) تب يك ْفتّ پػ اظ ايًُؽبظي
ة) تب يك يبِ پػ اظ ايًُؽبظي
ج) تب زٔ يبِ پػ اظ ايًُؽبظي
ز) تب ؼّ يبِ پػ اظ ايًُؽبظي
 -19كساو يك اظ يٕاضز ظيط زض تفريك افتطالي غؿ (  ) Faintاظ
آَبفيالكؽي كًك كُُسِ اؼت ؟
انف) ٔجٕز وطثبٌ لٕي كبضٔتيس زض جطيبٌ غؿ ٔ ػسو ٔجٕز آٌ زض
آَبفيالكؽي
ة) كبْؿ وطثبٌ لهت زض غؿ ٔ افعايؿ آٌ زض آَبفيالكؽي
ج) ثطٔظ ثالفبلهّ ػبضوّ پػ اظ تعضيك زض غؿ ٔ ثطٔظ آٌ ثب تبذيط 1
تب  03زليمّ زض آَبفيالكؽي
**ز) ًّْ يٕاضز
 -11كساو يك اظ يٕاضز شيم جعٔ ػٕاضن جبَجي ٔاكؽٍ ة.ث.ژ يحؽٕة ًَي
ـَٕس ؟
**انف) ٔاكُؿ يٕوؼي ٔثسَجبل آٌ تطييى ٔتفكيم اؼكبضزض يحم تعضيك
ة) نُفآزَيت َبحيّ اي
ج) انتٓبة ثبفت اؼترٕاَي ( ) Osteitis
ز)ًّْ يٕاضز
ػجبضات ظيط ضا ثّ لٕضت لحيح ( ق ) ٔ غهط (ؽ ) يفرك كُيس .
 -12يرچبل ثبيس زض يحم يُبؼجي لطاض گطفتّ ثطٕضيكّ پفت آٌ ثبزيٕاض  11تب
 93ؼبَتيًتط فبلهّ زاـتّ ثبـس .ق

 -12ظيبٌ ثطفك ظزايي يٕلؼي يي ثبـس كّ لطط ثطفك ايجبز ـسِ حسالم
اظ يك ؼبَتيًتط ثيفتط ـسِ ثبـس .ؽ
ٔ -18اكؽٍ ْپبتيت ة حؽبؼتطيٍ ٔاكؽٍ ثّ ؼطيب يي ثبـس .ق
 -14زضلٕضت اؼتفطاؽ زض كًتط اظ  13زليمّ پػ اظ زضيبفت لططِ پٕنيٕ
 ،ثبيؽتي تجٕيع لططِ تكطاض ـٕز .ق
َٕ -93ثت لفط ٔاكؽٍ پٕنيٕ ضا يي تٕاٌ تب  91ضٔظگي تهميح ًَٕز .ؽ
 -91تعضيك ٔاكؽٍ زض َبحيّ ؼطيُي َٕظاز يك تعضيك غيط ايًٍ ثٕزِ ٔ
ثبيؽتي اظاَجبو آٌ ذٕززاضي ًَٕز  .ق
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 -99ـبذك ًَ VVMي تٕاَس ـبذك ٔاكؽٍ ْبيي ثبـس كّ َؽجت ثّ گطيب
حؽبغ ْؽتُس .ؽ
ٔ -90اکؽٍ ْپبتيت ة ثطای ًّْ گطِٔ ْبی ؼُی يطًئٍ ٔ ايًٍ اؼت .ق
ٔ-99اكؽيُبؼيٌٕ ْپبتيت ة زض افطاز  HBs Agيثجت يُغ تهميح زاضز .ؽ
 -91ييعاٌ تهميح ٔاكؽٍ ة.ث.ژ زض كٕزكبٌ ظيط يكؽبل  3/31ييهي نيتط
ٔ َحِٕ تهميح ظيط جهسي يي ثبـس  .ؽ

