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 نام خذابه 

 تغصیٝ

 نحیح اؾت؟ (Bombesin)وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ٞٛضٖٔٛ ثٛٔجعیٗ -1

 هی ضَد. CCKالف( جضء َّسهَى ّبی سٍدُ ای ثَدُ ٍ ثبػج کبّص دسیبفت غزا ٍ افضایص سّب ضذى 

 هی ضَد. CCKة( جضء ًشٍتشاًسویتشّبی هغضی ثَدُ ٍ ثبػج کبّص دسیبفت غزا ٍکبّص سّب ضذى 

 هی ضَد. CCKج( جضء َّسهَى ّبی سٍدُ ای ثَدُ ٍ ثبػج افضایص دسیبفت غزا ٍ کبّص سّب ضذى 

 هی ضَد. CCKد( جضء ًَتشاًسویتشّبی هغضی ثَدُ ٍ ثبػج افضایص دسیبفت غزا ٍ افضایص سّب ضذى 

 نحیح اؾت؟ Deurenberg equationوساْ ٌعیٙٝ ثطای ٔؼبزِٝ زٚض ٘جطي  -2

 ٍ جٌس هحبسجِ هی ضَد. BMIالف( تؼییي دسصذ ػضلِ ثذى ثب دس ًظش گشفتي 

 ٍ جٌس هحبسجِ هی ضَد. BMIة( تؼییي دسصذ چشثی ثذى ثب دس ًظش گشفتي 

 ٍ جٌس ٍ سي هحبسجِ هی ضَد. BMIج( تؼییي دسصذ ػضلِ ثذى ثب دس ًظش گشفتي 

 سجِ هی ضَد.ٍ جٌس ٍ سي هحب BMIد( تؼییي دسصذ چشثی ثذى ثب دس ًظش گشفتي 

 ٚظٖ اظ زیسٌبٜ فّٛضٔیىطٚثی ضٚزٜ نحیح اؾت؟ وبٞفوساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز  -3

 الف( تؼذاد فیشهیکَت ّب صیبد ٍ تؼذاد ثبکتشیَدت ّب کن ثبضذ.

 ة( تؼذاد ثبکتشیَدت ّب صیبد ٍتؼذاد فیشهیکَت ّب کن ثبضذ.

 ج( تؼذاد فیشهیکَت ّب ٍ ثبکتشیَدت ّب کن ثبضذ.

 ٍ ثبکتشیَدت ّب صیبد ثبضذ.د( تؼذاد فیشهیکَت ّب 

وساْ ٔٛضز زض تٛنیٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٚضظـ زض ٔجتالیبٖ زیبثت تیپ یه ٚ زٚ وٝ زاضٚٞبی ٔحطن  -4

 ا٘ؿِٛیٗ یب ا٘ؿِٛیٗ زضیبفت ٔی وٙٙس، نحیح اؾت؟

 دقیقِ ثب ضذت هتَسط 30الف( دسیبفت کشثَّیذسات اضبفی ثشای ٍسصش کوتش اص 

 هیلی گشم دس صذ ثبضذ 100صَستی کِ سطح قٌذ خَى کوتش اص ة( دسیبفت کشثَّیذسات اضبفی دس 

 دقیقِ فؼبلیت ٍسصش 60تب  30گشم ثِ اصای ّش  15ج( دسیبفت کشثَّیذسات ثِ هقذاس 

 د( دسیبفت کشثَّیذسات اضبفی ثشای فؼبلیت ّبی ٍسصضی الصم ًیست

 ٔٙغ وبضثطز زاضز؟ (BTF)زض وساْ ٔٛضز ٔحَّٛ ٌبٚاغ ذبٍ٘ی  -5

 د( سٌذسٍم سٍدُ کَتبُ  ج( طٍطًَستَهی  ة( گبستشٍستَهی  الف( سَءتغزیِ

زض تغصیٝ آ٘تطاَ حسالُ ٔیعاٖ اؾیسٞبی چطة ثطای پیف ٌیطی اظ وٕجٛز اؾیسٞبی چطة ضطٚضی چٙس  -6

 زضنس اظ ا٘طغی ثبیس ثبقس؟

 2-4د(    8-10ج(   10-15ة(   30-40الف( 

چطثی قیط ٔبزض ٚ افعایف لبثّیت ٞضٓ چطثی قیط ضا  Sn-2وساْ اؾیس چطة تٕبیُ عجیؼی ثطای ٔٛلؼیت  -7

 زاضز؟

 د( اسیذ لیٌَلئیک  ج( اسیذ استئبسیک ة( اسیذ آساضیذًٍیک  الف( اسیذ پبلویتیک

 ٘مم زض وساْ تطا٘ؿپٛضتط ٘مف ثؿیبض ٟٕٔی زض ؾٛء جصة ٌبالوتٛظ زاضز؟ -8

 SGLT-4د(   SGLT-3ج(   SGLT-2ة(   SGLT-1الف( 

 وساْ یه اظ ٔٙبثغ غصایی ظیط ثٝ ذٛثی قیط ٔی ثبقس؟ ظیؿت زؾتطؾی وّؿیٓ اظ -9

 د( لَثیب  ج( اسفٌبج  ة( سیَاس  الف( ثشگ ضلغن
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 ؟٘ساضزوساْ یه زض افعایف اقتٟب اثطی  -11

 Megesterol acetateة( هجستشٍل استبت     الف( سیپشٍّپتبدیي

 د( اٍکسبًذسیي     افذساج( 

 وساْ ٔبزٜ ٔغصی ٚجٛز زاضز؟ وٕجٛز Leinerزض ثیٕبضی  -11

 د( ثیَتیي   ج( سلٌیَم  ة( سیتٌَل  الف( سٍی

 ٔهطف وساْ ٔبزٜ ثٝ تٟٙبیی ٕٔىٗ اؾت ؾجت افعایف فكبض ذٖٛ قٛز؟  -12

 CoenzymeQ10ة(      Eالف( ٍیتبهیي 

 Dد( ٍیتبهیي    Resveratorolج( سصٍساتشٍل 

 )ٔیٙبٔبتب( زض اثط ٔؿٕٛٔیت ثب وساْ ٔٛضز ظیط ایجبز ٔی قٛز؟Minamataثیٕبضی  -13

 د( جیَُ   ج( قلغ   سٍی ة(  الف( سشة

حسالُ ٔمبزیط تٛنیٝ قسٜ فیجط زضیبفتی وٛزوبٖ جٟت پیكٍیطی اظ ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ اظ فطَٔٛ ٔجٕٛع   -14

 ؾٗ وٛزن ثٝ ػالٜٚ چٙس ٌطْ فیجط حبنُ ٔی قٛز؟

 6د(    5ج(    4ة(    3الف( 

ثیٕبضی ٞبی لّجی وساْ تٛنیٝ زض ظٔیٙٝ ٔهطف چطثی ٞب ثطای وٛزوبٖ ؾبِٓ ثٝ ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ  -15

 ػطٚلی نحیح اؾت؟

 دسصذ اص کل اًشطی 20الف( هحذٍدیت چشثی کل ثِ 

 دسصذ اص کل اًشطی 5تب  4ة( هحذٍدیت چشثی اضجبع ثِ 

 هیلی گشم دس سٍص 300ج( هحذٍدیت کلستشٍل دسیبفتی ثِ 

 سبل 2د( استفبدُ اص ضیش ثذٍى چشثی حتی ثشای کَدکبى صیش 

 ٓ زاضز؟وساْ غٖ زض چبلی زذبِت ٔؿتمی -16

 GSTد(   CYPج(   VDRة(   FTOالف( 

 وساْ ٔىُٕ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض اؾتئٛآضتطیت ٔی تٛا٘س ذبنیت ضلیك وٙٙسٌی ذٖٛ ضا زاقتٝ ثبقس؟ -17

 Chondroitinة( کٌذسایتیي    Glucosamineالف( گلَکض آهیي 

 Diacereinد( دیبسشیي  Hyaluonic acidج( ّیبلَسًٍیک اسیذ 
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وساْ ٔىُٕ  Glycogen storage diseaseزض نٛضت تجٛیع ٘كبؾتٝ شضت زض ثیٕبضی شذیطٜ ٌّیىٛغٖ  -18

 ٔٛضز٘یبظ اؾت؟

 د( هس   ج( کلسین   ة( آّي  الف( سٍی

 حسالُ چٙس زضنس وبٞف ٚظٖ ثطای وبٞف ا٘ساظٜ ؾَّٛ ٞبی چطثی الظْ اؾت؟ -19

 10د(    7ج(    5ة(    3الف( 

 ؟٘یؿتس قیط ٔبزض وساْ یه جعء ػٛأُ وبٞف تِٛی  -21

 ة( هصشف ثیص اص حذ آًتی ّیستبهیي ّب تَسط هبدس    الف( اختالف تیشٍئیذی هبدس

 د( فطبس خَى ثبالی هبدس   ج( هصشف ثیص اص حذ الکل تَسط هبدس

 زض اثط وٕجٛز وساْ ٔبزٜ ٔغصی ٔی ثبقس؟ Kelly-patterson(Vinson-plummer)ؾٙسضْٚ   -21

 هٌیضیند(    ج( هس  ة( کلسین  الف( آّي

 

 ٘مف ٘یطٚظایی وٝ ثتب آال٘یٗ زض ٚضظقىبضاٖ زاضز زض اضتجبط ثب وساْ ٔبزٜ اؾت؟ -22

 د( آسطیٌیي  ج( کشاتیي  ة( کبسًیتیي  الف( کبسًَصیي

 وبفئیٗ اظ عطیك وبٞف وساْ ٔبزٜ زض پالؾٕب ضٚی ذؿتٍی اثط ٔی ٌصاضز؟ -23

 د( کلش   ج( کلسین  ة( پتبسین  الف( سذین

 قجیٝ وساْ اؾت؟ (Quercetin)٘ی وٛئطؾیتیٗ اثط افعایف وبضوطز جؿٕب -24

 د( کبفئیي  ج( اسیتشٍپَیتیي  ة( کبسًی تیي  الف( کشاتیي

 :ثٝ جعٕٞٝ ٔٛاضز اظ ایعٚفالٖٚ ٞب ٞؿتٙس،   -25

 Glyciteinد(   Genisteinج(   Cyanidinة(   Daidzeinالف( 

 ٛز؟ؾجت تساذُ ثب زاضٚٞبی ٔرتّف ٔی ق (Grapfruit)وساْ ٔبزٜ زض ٌطیپ فطٚت  -26

 (Naringin)ة( ًبسیي جیي    الف( اسیذ اگضالیک

 (Catechin)د( کبتچیي   (Cyanidin)ج( سیبًیذیي 

 ثجع:زض ذهٛل اَ وبض٘ی تیٗ ٕٞٝ ٔٛاضز زضؾت اؾت،  -27

 تذاخل داسد (Valproic)الف( ثب ٍالپشٍئیک 

 ة( ثِ ػٌَاى هکول دس ثیوبساى تحت ّوَدیبلیض تجَیض هی ضَد

 ّیپشتیشٍئیذی تجَیض ًوی ضَدج( دس ثیوبساى 

 د( دس سٌذسم خستگی هضهي تجَیض هی ضَد

 :ثٝ جعٕٞٝ ٔٛاضز ظیط اظ پیبٔسٞبی ٔتبثِٛیىی وبقىؿی ٘بقی اظ ؾطعبٖ ٞب اؾت،  -28

 ة( کبّص سٌتض پشٍتئیي دس کجذ   الف( افضایص فؼبلیت سیکل کَسی

 ضبخِ داس پالسوب د( کبّص غلظت اسیذّبی آهیٌِ   ج( کبّص فؼبلیت لیپَ پشٍتئیي لیپبص سشم

 ثیكتط ضٚی وساْ یه اظ ؾَّٛ ٞبی اؾترٛا٘ی تبثیطٌصاض اؾت؟ Dٚیتبٔیٗ  -29

 Liningد(   Osteocytesج(   Osteoclastة(   Osteoblastالف( 

 وساْ فطْ اِىی ٌبالوتٛظ اؾت؟ -31

 د( الکتیتَل  ج( دٍلسیتَل  ة( گبالکتیل  الف( سَسثیتَل

 ثٝ جع:ٕٞٝ ٔٛاضز زضؾت اؾت،  Post absorptiveزض ذهٛل ٔطحّٝ   -31
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 الف( دس ایي هشحلِ هیضاى اًسَلیي دس جشیبى خَى کن است.

 ة( دس ایي هشحلِ هٌجغ اصلی اًشطی یب سَخت ثذى ثذى اص چشثی هی ثبضذ.

 ج( دس ایي هشحلِ غلظت گلَکض، اسیذّبی آهیٌِ ٍ هٌبثغ دیگش سَخت دس خَى ثبال است.

 دس کجذ ثِ طَس قبثل هالحظِ ای فؼبل است.د( دس ایي هشحلِ هسیش گلیکَطًَلیض 

 ٔٙجغ انّی تبٔیٗ ا٘طغی زض جٙیٗ چیؿت؟  -32

 د( گلیکَطى  ج( اسیذّبی چشة  ة( گلَکض  الف( اسیذّبی آهیٌِ

 اؾت؟ (mature milk)ثیكتط اظ قیط ضؾیسٜ  (Early milk)وساْ زض قیط اِٚیٝ  -33

 د( چشثی تبم  ج( کبصئیي  ة( ًیتشٍطى تبم  الف( الکتَص

 جٟت اضظیبثی ٚضؼیت وساْ ٔبزٜ ٔغصی ثٝ وبض ٔی ضٚز؟ Tryptophan loadٖٔٛ آظ -34

 B6د( ٍیتبهیي    ج( ثیَتیي  ة( اسیذ فَلیک  الف( تشیپتَفبى

 ٕ٘ی ثبقس؟وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط جٟت پیكٍیطی اظ ؾًٙ ٞبی ؾیؿتیٙی ٔٛثط  -35

 ة( افضایص هصشف هبیؼبت    الف( هصشف کن ًوک

 ادساس pHد( اسیذی کشدى    سیتشاتج( هصشف هَاد غزایی حبٍی 

 زض ٘بضؾبیی ٔعٔٗ وّیٝ ٔیعاٖ ؾسیٓ زضیبفتی ضٚظا٘ٝ ٔجبظ چمسض ٔی ثبقس؟ -36

 گشم 1/3-5/3د(   گشم 6/2-3ج(   گشم 1/2-5/2ة(   گشم 5/1-2الف( 

 زض ایعٚٚاِطیه اؾیسٔی وساْ اؾیسٞبی آٔیٙٝ ثبیس ٔحسٚز قٛ٘س؟ -37

 یضیيد( ل   ج( لَسیي   ة( ٍالیي  الف( ایضٍلَسیي

 ثبقس؟ B12وساْ ؾٙسضْ ٔی تٛا٘س ػبُٔ وٕجٛز ٚیتبٔیٗ   -38

 (Coushing)ة( کَضیٌگ   (Metabolic)الف( هتبثَلیک 

 (Sjogren)د( ضَگشى    (Dumping)ج( داهپیٌگ 

 ثجع:ٔی ثبقٙس،  (Food intolerances)ٕٞٝ ٔٛاضز اظ ػسْ تحُٕ ٞبی غصایی  -39

 ة( ٍاکٌص ّبی ادیَسٌکشاتیک    الف( فبٍیسن

 د( سلیبک   ًبضی اص سَلفیت ج( آسن

تجٛیع وساْ ٔىُٕ وّؿیٓ ٔٙبؾت  (Achlorhydria)زض نٛضت ٘یبظ، ثطای ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ آوّطٞیسضی  -41

 تط اؾت؟

 د( سیتشات کلسین ج( ّیذسٍکسیذ کلسین ة( گلَکًَبت کلسین الف( کشثٌبت کلسین

 وساْ ٔٛضز زضؾت اؾت؟زض ذهٛل اؾتفبزٜ اظ ؾیٗ ثیٛتیه ٞب زض زضٔبٖ ا٘ؿفبِٛپبتی وجسی،  -41

 ة( سجت افضایص تَلیذ لیپَپلی سبکبسیذّب هی ضًَذ   الف( سجت افضایص آهًَیبک هی ضًَذ

 سوَم دس کجذ هی ضًَذ (Clearance)د( سجت کبّص کلیشاًس  ج( سجت کبّص التْبة ٍ استشس اکسیذاتیَ هی ضًَذ

 وساْ ٔٙجغ غٙی تطی اظ فالَٚ٘ٛ ٞب ٔی ثبقس؟  -42

 د( گَجِ فشًگی  ج( تَت سیبُ  بجة( اسفٌ   الف( پیبص

ٚ آ٘عیٓ ٘یتطیه اوؿبیس ؾٙتبظ، ِیپٛ اوؿیػ٘بظ، ؾیىّٛاوؿیػ٘بظ، ٌطاتٙیٗ اوؿیساظ ٚ  NF-KBػّٕىطز ٟٔبض   -43

 تطا٘ؿفطاظ ٔطثٛط ثٝ وساْ اؾت؟ –اؼ  –اِمبء آ٘عیٓ ؾٛپطاوؿیس زیؿٕٛتبظ ٚ ٌّٛتبتیٖٛ 

 د( کبتچیي  ج( کَئشستیي  ة( سیبًیذیي  الف( ًبسیٌجیي
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 ثجع:ٕٞٝ تطویجبت ظیط جعء پطٜ ثیٛتیه ٞب ٔی قٛ٘س،  -44

 د( پلی دکستشٍص ج( ایضٍفالٍى ّبی سَیب  ة( استبکیَص  الف( الکتَلَص

 ثجع:لطاض ٔی ٌیط٘س،  Low-glycemic-indexٕٞٝ ٔٛاضز زض زؾتٝ ضغیٓ ٞبی  -45

 Zone dietة(     South beach dietالف( 

 Balancead deficit dietد(    Weight watehers dietج( 

 فطٔٛالی تؼسیُ وٙٙسٜ ؾیؿتٓ ایٕٙی زض وساْ ثیٕبضی ٔٙغ وبضثطز ضٚتیٗ زاضز؟ -46

 د( تشٍهب  ج( سپسیس  ة( سَختگی الف( جشاحی گَاسش

 زض ٔطحّٝ زْٚ ضغیٓ ٞبی ثب وطثٛٞیسضات وٓ ٚ پطٚتئیٗ ثبال ؾٟٓ پطٚتئیٗ چٙس زضنس ٔی ثبقس؟  -47

 38د(    25ج(    33ة(    27الف( 

اظ قیطیٗ وٙٙسٜ ٞبی ٔهٙٛػی زاضای وٕتطیٗ ؾغح ٔمبزیط لبثُ لجَٛ زضیبفت ضٚظا٘ٝ ثط  وساْ یه  -48

 حؿت ویٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ ٔی ثبقٙس؟

 د( سبخبسیي   ج( استَیب  ة( سَکشالَص  الف( اسپبستبم

 زض اثط ٔؿٕٛٔیت وساْ یه اظ ٔٛاز ظیط ثٝ ٚجٛز ٔی آیس؟ Yushoؾٙسضْ  -49

 Polybrominated  biphenylsة(   Polychlorinated biphenylsالف( 

 Bisphenol Aد(      Tartrazineج( 

 زض ظٔبٖ ثطؾی پطٜ آِجٛٔیٗ، زضیبفت ٚ ؾغح ؾطٔی وساْ ػٙهط ثبیس ٔٛضز تٛجٝ لطاض ٌیطز؟  -51

 د( کلسین   ج( آّي   ة( سٍی   الف( هس

 ثجع:ثسٖ اثط ٔی ٌصاض٘س،  (BIA)ٕٞٝ ٔٛاضز ضٚی ؾٙجف آ٘بِیع ثیٛأپسا٘ؽ   -51

 د( ٍسصش   ج( الکل  ة( کبفئیي  ثٌذیالف( استخَاى 

 ثٝ ثیٕبضا٘ی وٝ وبضثبٔبظپیٗ ٔهطف ٔی وٙٙس، وساْ ٔىُٕ تٛنیٝ ٔی قٛز؟  -52

 B12د( ٍیتبهیي   CoQ10ج(   Dة( ٍیتبهیي   الف( پشیذٍکسیي

 زض ثبظتٛا٘ی اػتیبز، وساْ ٔىُٕ ظیط ثؿیبض وٕه وٙٙسٜ اؾت؟  -53

 کَسکَهیيد(   ج( هٌیضیَم   ة( کشٍم  الف( کلسین

 تساذُ زاض٘س؟ Dزض اؾتئٛپطٚظ ٔهطف وساْ ٔىُٕ ظیط ثب ٚیتبٔیٗ  -54

 Kد( ٍیتبهیي   (Boron)ج( ثَس   ة( استشًٍتیَم  الف( هٌیضیَم

 اؾت؟ وٕتطجصة وساْ اؾتطٚٞبی ٌیبٞی ظیط   -55

 د( استیگوبستشٍل  ج( سیتَاستبًَل  ة( ثتبسیتَستشٍل  الف( کوپستشٍل

 غصایی، وساْ زضؾت اؾت؟ زض ذهٛل ٔطحّٝ تغبثمی ٔحطٚٔیت -56

 الف( کبتبثَلیسن پشٍتئیي کبّص ٍ گلَکًَئَطًض افضایص هی یبثذ

 ة( کبتبثَلیسن پشٍتئیي افضایص ٍ گلَکًَئَطًض کبّص هی یبثذ

 ج( کبتبثَلیسن پشٍتئیي کبّص ٍ گلَکًَئَطًض ًیض کبّص هی یبثذ

 د( کبتبثَلیسن پشٍتئیي افضایص ٍ گلَکًَئَطًض ًیض افضایص هی یبثذ

 زض پطٚپیٛ٘یه اؾیسٔی وساْ یه اظ اؾیس آٔیٙٝ ظیط ٔحسٚز ٔی قٛز؟  -57

 د( تشیپتَفبى  ج( تیشٍصیي  ة( ایضٍلَسیي  الف( لَسیي
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 ٕٔٙٛعٔیّی ٌطْ زض نس ثبقس، وساْ ٔىُٕ  11زض ٔٛاضزی وٝ ثیّی ضٚثیٗ ؾطْ ثبالی  ICUزض ثیٕبضاٖ  -58

 اؾت؟

 د( کشٍم   ج( سٍی  ة( سلٌیَم  الف( هٌگٌض

 غ٘یه زض اذتالَ وساْ یه اظ ٌّٛوع تطا٘ؿپٛضتطٞب تجٛیع ٔی قٛز؟ضغیٓ وتٛ  -59

 4د( ًَع    3ج( ًَع    2ة( ًَع   1الف( ًَع 

 نحیح اؾت؟ (Pressure ulcers)وساْ تٛنیٝ تغصیٝ ای ثطای ٔجتالیبٖ ثٝ ظذٓ فكبضی   -61

 گشم / کیلَگشم / سٍص 5/1تب  2/1الف( دسیبفت پشٍتئیي ثِ هیضاى 

 کیلَکبلشی / کیلَگشم / سٍص 25تب  20هیضاى  ة( دسیبفت اًشطی ثِ

 )ث(Cج( هکول دّی ثب ٍیتبهیي 

 د( هکول دّی ثب سٍی

 وساْ یه اظ ػٛأُ ثیٛاوتیٛ قیط ٔبزض زاضای فؼبِیت ػّیٝ ثیٕبضی ا٘تطٚوِٛیت ٘ىطٚظاٖ ٔی ثبقس؟  -61

 د( استیل ّیذسٍالص  ج( کبتبالص  ة( لیضٍصین الف( گلَتبتیَى پشٍکسیذاص

تغصیٝ ٔی قٛ٘س ٚ زٚظ زضٔب٘ی آٞٗ زضیبفت ٔی وٙٙس،  PUFAوٝ اظ فطٔٛالی حبٚی  LBW٘ٛظازاٖ  -62

 ٔی یبثس؟ وبٞفٔمساض وساْ ٔبزٜ ٔغصی زض ذٖٛ آ٘بٖ 

 Kد( ٍیتبهیي   Dج( ٍیتبهیي   Cة( ٍیتبهیي   Eالف( ٍیتبهیي 

 احتٕبَ وٕجٛز وساْ ٔبزٜ ٔغصی ٚجٛز زاضز؟ Friedreichزض ثیٕبضی آتبوؿی   -63

 د( کَثبالهیي   ج( ًیبسیي  Eٍیتبهیي ة(   سلٌیَم الف(

 ٘یؿت؟زض افطازی وٝ لبزض ثٝ ایؿتبزٖ ٘یؿتٙس، ا٘ساظٜ ٌیطی لس ثط ٔجٙبی وساْ قبذم زضؾت  -64

 Statureد(   Arm spanج(  Sitting heightة(  Knee heightالف( 

 ٔهطف وساْ قیطیٗ وٙٙسٜ ظیط پبؾد ٌّیؿٕی ایجبز ٔی وٙس؟  -65

 د( سَکشالَص   ج( ًئَتبم  Kسَلفبم ة( آسِ   الف( آسپبستبم

 

 ثیٛقیٕی

 ثب چٝ ٔىب٘یؿٕی زض زضٔبٖ چبلی ٔٛثط اؾت؟ Orlistatزاضٚی   -66

 ة( افضایص تشهَطًض     الف( کبّص اضتْب

 د( کبّص حشکبت دستگبُ گَاسش    ج( هْبس لیپبص پبًکشاس

 ضخ ٔی زٞس؟ Eزض وسأیه اظ زیؽ ِیپیسٔی ٞبی ظیط ؾٛءجصة ٚیتبٔیٗ   -67

 ة( دیس ثتبلیپَپشٍتئیٌوی    ّیپَآلفبلیپَپشٍتئیٌویالف( 

 د( ضیلَهیکشًٍوی     ج( آثتبلیپَپشٍتئیٌوی

 ٔتبثِٛیعٜ قسٖ اِىُ اظ چٝ عطیك ٌّٛوٛ٘ئٛغ٘ع ضا ٟٔبض ٔی وٙس؟  -68

 الکتبت دس جْت الکتبت ضیفت پیذا هی کٌذ –الف( تؼبدل ٍاکٌص پیشٍات 

 ة( تَلیذ اگضٍلَاستبت اص هبالت سا پیص هی ثشد

 جبثِ جبیی فسفَاًَل پیشٍات اص هیتَکٌذسی ثِ سیتَصٍل سا هْبس هی کٌذج( 

 آسپبستبت سا هْبس هی کٌذ –د( ضبتل هبالت 
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 ثجع:زض ػضّٝ اؾىّتی افطاز ٔجتال ثٝ زیبثت ثبضزاضی، ٕٞٝ ٔٛاضز ظیط ٔكبٞسٜ ٔی قٛز،   -69

 اتصبل اًسَلیي ثِ گیشًذُ خَد (affinity)الف( کبّص توبیل 

 ٍ هْبس ػول تیشٍصیي کیٌبص (PC-1)ة( افضایص ثیبى گلیکَ پشٍتئیي غطبی پالسوبیی 

 ج( فسفشیالسیَى ثیص اص اًذاصُ آهیٌَاسیذّبی سشیي / تشئًَیي گیشًذُ اًسَلیي

 IRS-1د( کبّص ثیبى ٍ فسفشیالسیَى 

 ثجع:ٕٞٝ ٔٛاضز ظیط زض ٔٛضز آزیپٛ٘ىتیٗ نحیح اؾت،  -71

 ة( ثب افضایص تَدُ چشثی ثذى افضایص هی یبثذ  یذ استالف( اص هحصَالت ثبفت چشثی سف

 سا دس ػضلِ فؼبل هی کٌذ AMPKد(    ج( ثبػج کبّص اضتْب هی ضَد

 ثجع:ٕٞٝ ٌعیٙٝ ٞبی ظیط ؾّٙٛپطٚتئیٗ ٞؿتٙس،   -71

 ة( تیَسدٍکسیي سدٍکتبص    الف( گلَتبتیَى پشاکسیذاص

 د( تیشٍکسیي دیذیٌبص    ج( تیَسدٍکسیي اکسیذاص

 ثجع:تٛظ ٔٛجت ٕٞٝ ػٛاضو ظیط ٔی قٛز، تعضیك ٚضیسی فطٚو -72

 کلستشٍل – LDLة( افضایص      الف( ّبیپشیَسیسوی

 د( ّبیپشتشی اسیل گلستشٍلوی  پَسیي ّب de novoج( تحشیک هْبس سٌتض 

 وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ٞیپط تیطٚئیسیؿٓ اِٚیٝ نحیح ٔی ثبقس؟  -73

 کبّص هی یبثٌذ TSH , FT4ة(   کبّص هی یبثذ TSHافضایص ٍی  FT4الف( 

 افضایص هی یبثذ TSHکبّص ٍ  FT4د(    افضایص هی یبثٌذ TSH , FT4ج( 

 وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ٌّٛوٛویٙبظ نحیح اؾت؟  -74

 الف( دس غلظت ثبالی گلَکض اص هْبس خبسج هی ضَد

 ة( دس ػضلِ ٍجَد داسد

 فسفبت هْبس هی ضَد -6ج( تَسط گلَکض 

 است GLUT2د( ًبم دیگش آى 

زض ٘كرٛاضوٙٙسٌبٖ، پطٚپیٛ٘بت ثطای ٚضٚز ثٝ ٌّٛوٛ٘ئٛغ٘ع ثٝ وساْ حس ٚاؾظ چطذٝ وطثؽ تجسیُ ٔی   -75

 قٛز؟

 کتَگلَتبسات -αد(   CoAج( سَکسیٌیل   ة( اگضالَاستبت  الف( سیتشات
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 ثجع:زض ذهٛل ػّٕىطز ٌّٕٞٛٛثیٗ ٕٞٝ ٌعیٙٝ ٞبی ظیط نحیح اؾت،   -76

 ثِ ثبفت ثِ طَس ّوضهبى اًجبم هی ضَد. NO  ٍO2الف( اًتقبل 

 اص ثبفت ثِ طَس ّوضهبى اًجبم هی ضَد. NO  ٍCO2ة( اًتقبل 

 ّستٌذ Hbداسای ًقص هطبثْی دس ػولکشد  NO  ٍCOج( اتصبل 

HCOد( اًتقبل 
-
3  ٍNO .اص ثبفت ثِ طَس ّوضهبى اًجبم هی ضَد 

 آ٘عیٓ ثٝ تطتیت چٙس ثطاثط تغییط ٔی وٙس؟ 4Ki  ٚkm  ٚVmax=[I]زضذهٛل ٟٔبض وٙٙسٜ ٘بضلبثتی ثب  -77

 الف( 

 
 
 

 
ٍ ة(     

 
 ج(    

 
 5 , 5د(      

 ٔی قٛز؟ pHوسأیه اظ ػٛأُ ظیط زض غكبی پالؾٕبیی ؾجت تٙظیٓ  (antiport)ا٘تمبَ ٔؼىٛؼ   -78

HCOالف( 
-
3,H

Naة(   +
+
,H

Hج(   +
Clد(   ٍ آهیي +

-
, H

+
 

ٌّٛتبٔیُ تطا٘ؿفطاظ زض ؾطْ افعایف ٘كبٖ زازٜ اؾت.  -𝛄زض یه فطز ثیٕبض فؼبِیت آِىبِٗ فؿفبتبظ ٚ   -79

 احتٕبَ ٚجٛز وساْ ثیٕبضی ثیكتط اؾت؟

 د( کلیَی  ج( پبًکشاتیت حبد  کجذی ة( الف( استخَاًی ٍ خًَی

 اتهبَ پطٚتئیٗ ثٝ غكبی ٘یتطٚؾِّٛعی زض ضٚـ ٚؾتطٖ ثالتیًٙ ػٕستبً اظ وساْ ٘ٛع اؾت؟  -81

 د( ّیذسٍطًی  ٍفَثیکج( ّیذس  ة( کٍَاالًسی  الف( یًَی

 ٞبی ظیط یه ا٘ىٛغٖ اؾت وٝ تمطیجبً زض تٕبٔی ؾطعبٖ ٞب افعایف ثیبٖ زاضز؟miRNAوساْ یه اظ   -81

 miR-144د(   miR-34ج(   miR-21ة(   miR-let7الف( 

ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی وّؿتطَٚ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ثیِٛٛغیه اظ آ٘عیٓ وّؿتطَٚ اوؿیساظ اؾتفبزٜ ٔی قٛز. ٘مف   -82

 آظٔبیف وساْ اؾت؟آ٘عٔی زض ایٗ 

 quencherد(  coupling enzymeج(   indicatorة(   regentالف( 

 وساْ اؾت؟ CSFٔٙبؾت تطیٗ ضٚـ ضً٘ آٔیعی ثطای ثطضؾی اِىتطٚفٛضظ پطٚتئیٗ ٞبی   -83

 د( ًیتشات ًقشُ  ج( سَداى ثالک  Sة( پبًسَ   آهیذٍثالکالف( 

 

 فیعیِٛٛغی

 ثٝ ؾطٞبی ٔیٛظیٗ زض ػضّٝ اؾىّتی اؾت؟وساْ ٌعیٙٝ وب٘سیسای ٔحتّٕی ثطای اتهبَ  -84

 Troponinد(   Nebulinج(   ADPة(   Titinالف( 

ػضالت نبف وٝ زض ػسْ حضٛض ٔحطن ذبضجی ا٘مجبو ضیتٕیه ٘كبٖ ٔی زٞٙس اِعأبً وساْ ٔٛضز ظیط   -85

 ضا زاضا ٞؿتٙس؟

 ضشثبى سبصة( فؼبلیت راتی ثشای ایجبد اهَاج   الف( کبًبل ّبی کلسیوی حسبس ثِ ٍلتبط آّستِ

Caد( غلظت استشاحتی سیتَصٍلی     ج( پتبًسیل ػول کفِ
 ثبالتش +2

 ثب تحطیه ػهت ؾٕپبتیه لّجی وساْ ٔٛضز زض لّت افعایف ٔی یبثس؟  -86

 ة( دٍسُ قلجی    الف( ضیت پتبًسیل آغبصگش

 د( فطبس پبیبى دیبستَلی     R-Rج( فبصلِ 

 افعایف ػّٕىطز ؾیؿتٓ ِٙفبٚی وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط ضا افعایف ٔی زٞس؟  -87

 ة( حجن هبیغ هیبى ثبفتی   الف( غلظت پشٍتئیي هبیغ هیبى ثبفتی

 د( ًیشٍی ًگْذاسًذُ ثیي سلَلْبی ثبفتی    ج( فطبس هبیغ هیبى ثبفتی



98 ماه  خرداد علوم تغذیه (Ph.D)دکتری تخصصیآزمون 

 

 11                              www.nokhbegaan.com 65732227390-62000562600 
 

 زض اضتجبط ثب ٚیػٌی ٞبی ػّٕىطزی ػطٚق وساْ ٔٛضز ظیط نحیح اؾت؟  -88

 کبهپلیبًس ٍسیذی سا افضایص هی دّذ –سیستن سوپبتیک  الف( تحشیک

 ة( فطبس ًجض ثب افضایص سي افضایص هی یبثذ

 ج( کبهپلیبًس سیستن سیبّشگی کوتش ا صسیستن سشخشگی است

 د( سشػت اًتقبل هَج فطبس ثشاثش ثب سشػت حشکت خَى است

 ٕ٘ی ثبقس؟ذبضجی ا٘ؼمبز ذٖٛ  وساْ فبوتٛض ا٘ؼمبزی ظیط جعء فبوتٛضٞبی ٔكتطن زض زٚ ٔؿیط زاذّی ٚ  -89

 Vد(    IVج(    IIIة(    IIالف( 

 وساْ یه زض ا٘تمبَ فطٚوتٛظ ثٝ زاذُ ا٘تطٚؾیت ٞب زذبِت ٔی وٙس؟  -91

 SGLU-1د(   SGLU-2ج(   GLUT5ة(   GLUT2الف( 

 وساْ یه اظ ٔحطن ٞبی ٔطوعی ٔی تٛا٘س ٔیعاٖ ٔهطف غصا ضا افعایف زٞس؟ -91

 کَلِ سیستَکیٌیية(      Yالف( ًَسٍپپپتیذ 

 د( پشٍاپیَهالًَکَستیي   ج( َّسهَى آصاد کٌٌذُ کَستیکَتشٍپیي

 وساْ یه اظ ٞٛضٖٔٛ ٞبی ظیط فمظ اظ زئٛزْ٘ٛ ٚ غغْ٘ٛ تطقح ٔی قٛز؟  -92

 CCKد(   ج( هَتیلیي  ة( سکشتیي  الف( گبستشیي

ٖ ٚضیسی اظ ذٖٛ زض ٘تیجٝ ا٘تمبَ ٌبظ وطثٙیه ثٝ نٛضت یٖٛ ثی وطثٙبت، ٔیعاٖ وساْ ٔٛضز ظیط زض ذٛ  -93

 اؾت؟ وٕتطقطیب٘ی 

 ة( هیضاى ّیذسٍطى گلجَل قشهض  الف( حجن گلجَل قشهض

 د( غلظت کلش پالسوب  ج( غلظت ثی کشثٌبت پالسوب

وّٛئیسی زض ٔٛیطي ٞبی  –ثط اثط اتؿبع آضتطیَٛ ٞبی ٚاثطاٖ، فكبضٞبی ٞیسضٚؾتبتیه ٚ اؾٕٛظی   -94

 ٌّٛٔطِٚی ثٝ تطتیت .............. ٚ ............... ٔی یبثٙس.

 کبّص –ة( افضایص   افضایص –الف( کبّص 

 کبّص -د( کبّص   ػذم تغییش -ج( کبّص  

 اؾٕٛالضیتٝ ٔبیغ زاذُ ِٛٔٗ زض تٕبْ عَٛ وساْ یه اظ ثرف ٞبی ظیط ثطاثط ثب پالؾٕب ٔی ثبقس؟  -95

 ة( تَثَل دیستبل اٍلیِ  شٍگضیوبلالف( تَثَل پ

 د( هجشای جوغ کٌٌذُ هذٍالسی ج( هجشای جوغ کٌٌذُ کَستیکبل

 وساْ ٔٛضز ظیط ٔی قٛز؟ وبٞفا٘ؿِٛیٗ ٔٛجت   -96

 الف( سبخت پشٍتئیي ٍ چشثی دس کجذ

 ة( آصادسبصی اسیذّبی آهیٌِ گلَکًَئَطًیک دس ػضلِ

 ج( سبخت اسیذ چشة ٍ گلیسشٍل فسفبت دس ثبفت چشثی

Kثشداضت د( 
 دس ػضلِ ٍ ثبفت چشثی +

 وساْ ٌعیٙٝ ظیط زضثبضٜ غسٜ تیطٚئیس زضؾت اؾت؟  -97

 آصاد پالسوب ّوشاُ ثب ّیپَتیشٍئیذی است. rT3الف( ّویطِ افضایص 

 ة( کبّص غلظت پشٍتئیي ّبی اتصبلی هٌجش ثِ ّیپشتیشٍئیذی هی ضَد

 ثبػج ّیپَتیشٍئیذی هی ضَد (TBG)ج( افضایص غلظت پشٍتئیي ّبی اتصبلی 

 پالسوب ّوشاُ ثب ّیپشتیشٍئیذی هطبّذُ هی ضَد TSHد( کبّص 
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 وساْ یه اظ ٞٛضٟٔٛ٘بی ظیط زض زٚضاٖ ثّٛؽ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط زٚضٜ ٞب ٘مف ٟٕٔتطی زض ضقس ا٘ؿبٖ زاضز؟  -98

 ة( آًذسٍطى ّب  الف( َّسهَى ّبی تیشٍئیذی

 د( گلَکَکَستیکَئیذّب   ج( َّسهَى اًسَلیي

 غصاٞبی غٙی اظ تیطٚظیٗ، وساْ ٔیب٘جی ػهجی ظیط ضا زض ؾیؿتٓ ِیٕجیه افعایف ٔی زٞس؟  -99

 د( گالیسیي  ج( سشٍتًَیي  ة( ًَساپی ًفشیي  الف( دٍپبهیي

 اثط وساْ یه اظ ٌعیٙٝ ٞبی ظیط، ثٝ ضٞبیف ٘ٛضاپی ٘فطیٗ اظ پبیب٘ٝ ٚاثطاٖ ٞبی ؾٕپبتیه ٔی ا٘جبٔس؟  -111

 د( سصسپیي  ج( تیشاهیي  ًَلة( ایضٍپشٍتش  الف( فٌیل افشیي
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