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!توجه
باشد تنها منبع مطالعه برای آزموننبایدکتاب راهنمای جامع 

و به هیچ عنوان جای کتب و جزوات اختصاصی هر درس را 
.نخواهد گرفت



کدامیکازمفاصل،سیمفیزیسنیست؟

مفصلبیندونیملگن(الف

مفصلبینبدنهمهرهها(ب

مفصلبیناپیفیزودیافیزاستخوانهایبلند(ج

مفصلبیناسترانبراها(د

:کتابراهنمایجامع46رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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درکدامیکازحیواناتزیرتاندونیاست؟ماهیچه

اسب(دسگ(جگاو(بگوسفند(الف

:کتابراهنمایجامع28رجوعشودبهدرسنامهصفحه

باکدامیکازماهیچههایزیریکساناست؟عملماهیچه

(ب(الف

(د(ج

:کتابراهنمایجامع17رجوعشودبهدرسنامهصفحه



دررودهتکسمیانکداماست؟محلخمیدگیلگنی

،وبین(الف

وبین(ب

،وبین(ج

وبین(د

:کتابراهنمایجامع63رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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لگنچهکلیهدرکدامیکازحیواناتزیردیدهنمیشود؟

سگ(دگوسفند(جاسب(بگاو(الف

:کتابراهنمایجامع70رجوعشودبهدرسنامهصفحه

عمدتاًدرکدامیکازمواردزیردیدهفیالمنتبینابینی
میشود؟

سلولهایگلیال(بسلولهایماهیچهای(الف

سلولهایاپیتلیال(دنورونها(ج

:کتابراهنمایجامع144رجوعشودبهدرسنامهصفحه



ویژگیاصلیماتریکسکدامنوعغضروفاست؟1کالژننوع

3و2گزینه(دهیالن(جاالستیک(بفیبرو(الف

:کتابراهنمایجامع151رجوعشودبهدرسنامهصفحه

www.Vetinfo.ir

درکداممورددیدهمیشود؟غالفلنفاویدورشریانی

مرکزتیموس(بپولپقرمزطحال(الف

پولپسفیدطحال(دقشرتیموس(ج

:کتابراهنمایجامع167رجوعشودبهدرسنامهصفحه

چهساختاریدرگردناسپرماتوزوادیدهمیشود؟

آکروزوم(دپیشآکروزومی(جهسته(بسانتریول(الف

:کتابراهنمایجامع172رجوعشودبهدرسنامهصفحه



ست؟کرمشالقی،کرمخمیازهوکرمدهانبزرگرودهبهترتیبکداما

تریشوریس،سینگاموس،بونوستوموم(الف

شابرتیا،تریشوریس،سینگاموس(ب

تریشوریس،سینگاموس،شابرتیا(ج

سینگاموس،بونوستوموم،شابرتیا(د

:کتابراهنمایجامع375رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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کدامیکازنماتودهایزیردرسگتومورزااست؟

اسپیروسرکا(بکوپریا(الف

دراشیامگاستوما(دتوکسوکاراکنیس(ج

:کتابراهنمایجامع360رجوعشودبهدرسنامهصفحه



بیماریزاتریننماتوددراسبهایمرتعیکداماست؟

استرونژیلوئیدساسترکورالیس(باسترونژیلوسولگاریس(الف

هابرونماموسکه(داکسیوریساوکیی(ج

:کتابراهنمایجامع368رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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عاملایجادتورمپوستسرکریکداماست؟

اکینوستوما(بفاسیوالهپاتیکا(الف

گاستروتیالکس(دشیستوزوما(ج

:کتابراهنمایجامع358رجوعشودبهدرسنامهصفحه

سنوروسسربرالیسمرحلهنوزادیکدامیکازسستودهاست؟

تنیااویس(بتنیامولتیسپس(الف

مزوسستوییدس(داکینوکوکوسگرانولوزوس(ج

:کتابراهنمایجامع367رجوعشودبهدرسنامهصفحه



کدامیکازتکیاختههایزیرباعثسقطجنینمیشهامیشود؟

ایمریاماگزیما(بژیاردیاالمبلیا(الف

توکسوپالسماگوندی(دهموپروتئوس(ج

:کتابراهنمایجامع378رجوعشودبهتستصفحه
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مهمترینبیماریتکیاختهایدرطیورگوشتیکداماست؟

کوکسیدیوزیس(ببابزیوزیس(الف

آمیبیازیسرودهای(دتیلریوزیس(ج

:کتابراهنمایجامع354رجوعشودبهدرسنامهصفحه

کدامیکازجربهایزیردرپوستتونلحفرمیکند؟

وارواجاکوبسونی(بپسوروپتس(الف

درمانیسوس(دسارکوپتس(ج

:کتابراهنمایجامع349رجوعشودبهدرسنامهصفحه



درکدامیکازترکیباتزیرقندوجودندارد؟

گانگلیوزید(بدئوکسیریبونوکلئیکاسید(الف

سرامید(دسربروزید(ج

:کتابراهنمایجامع731و94و92رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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چقدروایزوالکتریکاسیدآمینهآالنینبا
است؟

4.61(د8.14(ج7.34(ب6.02(الف

:کتابراهنمایجامع101رجوعشودبهدرسنامهصفحه



تماممتابولیتهایزیردرسیکلکربستولیدمیشودبهجز؟

سوکسینیلکوآ(داستیلکوآ(جماالت(بفومارات(الف

:کتابراهنمایجامع117رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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؟استیلکوآمیتواندبهتمامترکیباتزیرتبدیلشودبهجز

اجسامکتونی(داسیدچرب(جبگلوکزکلسترول(الف

:کتابراهنمایجامع116و115رجوعشودبهدرسنامهصفحه

کدامیکازترکیباتزیر،حدواسطچرخهکربسواورهاست؟

فومارات(دسوکسینات(جسیترات(باگزالواستات(الف

:کتابراهنمایجامع136رجوعشودبهدرسنامهصفحه



.است.....قلبدرماهیهادارای

بطن1دهلیز1(ببطن2دهلیز1(الف

بطن2دهلیز2(دبطن1دهلیز2(ج

:کتابراهنمایجامع646رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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:شاخصدرمانیداروعبارتاستاز

بهنسبت(ببهنسبت(الف

بهنسبت(دبهنسبت(ج

:کتابراهنمایجامع293رجوعشودبهدرسنامهصفحه

وکدامیکازداروهایزیرازدستهداروهایبیهوشکنندهانفکاکیبوده
است؟دارایاثرات

(ب(الف

(د(ج

:کتابراهنمایجامع278رجوعشودبهدرسنامهصفحه



300دراسبدرصدبادوز2چندمیلیلیترازملوکسیکام
کیلوگرمیبایستیتجویزشود؟

1/8(د18(ج0/9(ب9(الف

:کتابراهنمایجامع302رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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یبیوتیکهاتوالترومایسینوآمیکاسینبهترتیبجزءکدامدستهازآنت
هستند؟

آمینوگلیکوزیدماکرولید(بماکرولیدآمینوگلیکوزید(الف

فلوئوروکینولون-ماکرولید(دآمینوگلیکوزیدفلوئوروکینولون(ج

:کتابراهنمایجامع265رجوعشودبهدرسنامهصفحه
.دربررسیآنتیبیوتیکهابهپسوندهایمشابهدرهرخانوادهحتمادقتکنید

یدیومکدامیکازداروهایزیردارویانتخابیجهتکنترلآلودگیبادیفیل
کنینومواکنیوکوکوسگرانولوزوساست؟

آیورمکتین(بپرازیکوانتل(الف

نیکلوزامید(دفنبندازول(ج

:کتابراهنمایجامع301رجوعشودبهدرسنامهصفحه



کدامیکازداروهایزیربامهارپمپپروتوندردرمانزخممعدی
رودهایبهکارمیرود؟

سوکرافات(بآلومینیومهیدروکسید(الف

امپرازول(دسایمتیدین(ج

:کتابراهنمایجامع292رجوعشودبهدرسنامهصفحه

www.Vetinfo.ir

کدامجملهدرموردنوتروفیلدرستاست؟

.یکندآنتیژنرابهسرعتازراهذرهخواریوایستتنفسینابودم(الف

هجزءلنفوسیتهاهستندواولینسلولهاییمحسوبمیشوندک(ب
.آنتیژنرانابودمیکنند

.هستند1تولیدکنندهبزرگاینترلوکین(ج

.سلولهایهستندکهبطورمناسبیآنتیژنرافرآوریمیکنند(د

:کتابراهنمایجامع518و324و318رجوعشودبهدرسنامهصفحه



همهمواردزیربرسلولهایجداریمعدهاثرکردهوموجبترشحآنها
:میشودبهجز

(دهیستامین(جاستیلکولین(بگاسترین(الف

:کتابراهنمایجامع229و228و226رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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مایع.بهمقدارزیادازهیپوفیزپسینآزادمیشودهنگامیکه
:موجوددرمجاریجمعکنندهکلیوی

.غلیظترمیشود(ب.رقیقترمیشود(الف

.بصورتمعکوسجریانمییابد(د.بدونتغییرمیماند(ج

:کتابراهنمایجامع218رجوعشودبهدرسنامهصفحه

کدامیکازهورمونهایزیرارتباطیباجسمزرددرتخمدانندارد؟

(د(ج(ب(الف

:کتابراهنمایجامع240و237رجوعشودبهدرسنامهصفحه



کدامیکازمواردزیرجزءعللایجادادمنیست؟

انسدادموضعیدرسیاهرگ(ب(الف

(د(ج

:کتابراهنمایجامع214رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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کدامیکازمواردزیرتعریفصحیحیازالتهابفلگمون
است؟

تجمعچرکدراطراففولیکولهایمو(الف

دیمنتشرتجمعچرکدرالیههایبافتیمانندفاسیاوبافتهمبندزیرجل(ب

تجمعفیبریندرحفراتسروزیبدن(ج

تجمعچرکدرالیههایسطحیاپیدرم(د

:کتابراهنمایجامع550رجوعشودبهتستودرسنامهصفحه

فشارخوناقزایش:-فشارخونکاهش:



کدامیکازمواردزیردرانجاممراحلمتاستازیاتهاجمسلولهایتوموری
نقشیندارد؟

کاهشیاعدمبیانکادهرین(الف

4فعالشدنکالژنهایاختصاصینوع(ب

تلههایسینوزوئیدی(ج

ازبینرفتنمیکروتوبولها(د

:کتابراهنمایجامع537صفحه41رجوعشودبهتست
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مراهبالیزدرهیستوپاتولوژیمشاهدهیکبافتبیشکلتاگرانوالره
دیدنلکوسیتهاوسلولهایپارانشیمیبدونمشاهدهحدودبافتیو
موادائوزینوفیلیکهمراهباخردهریزهایبازوفیلیکهستهایو

کلسیفیکاسیوننشاندهندهکدامیکازمواردزیراست؟

قانقاریایخشک(بنکروزانعقادی(الف

قانقاریایمرطوب(دنکروزکازئوز(ج

:کتابراهنمایجامع528رجوعشودبهدرسنامهصفحه



تریاییکدامیکازمواردزیردرمستعدشدنمدوالیکلیهبهعفونتهایباک
نقشیندارد؟

جریانخونضعیفدرمدوال(الف

غلظتباالیآمونیاکدرمدوال(ب

عدمفعالبودمکمپلمانها(ج

اسموالریتهپائینفضایبینابینیمدوال(د
99سوالبافرمتکراریآزمونقبل،رجوعشودبهفایلتطبیقآزمونشهریور
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معمولترینومتداولترینادممغزیدرحیواناتاهلیکداماست؟

هیپواسموتیک(بهیدروستاتیک(الف

سیتوتوکسیک(دوازوژنیک(ج

:کتابراهنمایجامع563رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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کدامیکازویروسهایبیماریهایزیرباحشراتمنتقلمیشود؟

برونشیت(دکریمه(جانفلوانزا(بهاری(الف

:کتابراهنمایجامع473رجوعشودبهدرسنامهصفحه

درکدامیکازمواردزیرنمیتواندموجببیماریخرناس
اسبشود؟

(ب(الف

(د(ج

:کتابراهنمایجامع553رجوعشودبهدرسنامهصفحه



عارضهقلبببریدرچهبیماریدرگوسالههادیدهمیشود؟

(د(ج(ب(الف

:کتابراهنمایجامع566رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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درساختمانویروسکدامساختاروجودندارد؟

پوششخارجی(دریبوزوم(جژنوم(بکپسید(الف

:کتابراهنمایجامع452رجوعشودبهدرسنامهصفحه

کدامگروهازباکتریهانیازبهکربنآلیدارند؟

اتوتروف(بهتروتروف(الف

فتواتوتروف(دشیمیواتوتروف(ج

:کتابراهنمایجامع411رجوعشودبهدرسنامهصفحه

درکدامباکتریهاوجوددارد؟ساختار

پروتوپالست(دمایکوپالسما(ج-گرم(ب+گرم(الف

:کتابراهنمایجامع409رجوعشودبهدرسنامهصفحه



انتقالاطالعاتژنتیکیازپالسمیدچهنامیدهمیشود؟

ترانسفورماسیون(بکونژوگاسیون(الف

باکتریوفاژ(دترانسدوکاسیون(ج

:کتابراهنمایجامع413رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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ست؟کدامگونهازاستافیلوکوکوسعاملورمپستانواگیردرگاوا

آلبوس(باورئوس(الف

ساپروفیتیکوس(داپیدرمایدیس(ج

:کتابراهنمایجامع432و431رجوعشودبهدرسنامهصفحه

دیومکدامکلستری(سیاهمرض)عاملتورمعفونیونکروتیککبد
است؟

نووآی(دپرفرنژنس(جسپتیکوم(بشووای(الف

:کتابراهنمایجامع448و425رجوعشودبهدرسنامهصفحه



اویسدرکدامحیوانایجادبیماریمیکند؟بروسال

گاومیش(دگاو(جبز(بگوسفند(الف

:کتابراهنمایجامع435رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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بزرگترینایمونوگلوبولینکداماست؟

(د(ج(ب(الف

:کتابراهنمایجامع331رجوعشودبهدرسنامهصفحه

مسیرفرعیسیستمکمپلمانباکدامجزءآغازمیشود؟

(د(ج(ب(الف

:کتابراهنمایجامع320رجوعشودبهدرسنامهصفحه

نقشدارد؟3کدامآنتیبادیدرازدیادحساسیتنوع

(د(ج(ب(الف

:کتابراهنمایجامع339رجوعشودبهدرسنامهصفحه



وکدامبیماریقارچیدرپرندگانجوانموجبحمالتحادمیشودوبامرگ
میربسیارباالدرچندروزاولزندگیهمراهاست؟

کریپتوکوکوزیس(بآسپرژیلوزیس(الف

اسپوروتریکوزیس(دکاندیدیازیس(ج

:کتابراهنمایجامع498رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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خوردنچهنوعخوراکیدراوائلدورهخشکیگاومحدودمیشود؟

سیلو(بعلوفهسبز(الف

(دکنسانتره(ج

:کتابراهنمایجامع585رجوعشودبهدرسنامهصفحه

دورهخشکیدرگاوهایشیریچندروزاست؟

120(د90(ج60(ب30(الف

:کتابراهنمایجامع585رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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درفردسالمودراستراحت،درکدامیکازمحیطهایزیرفشارسهمی
است؟وفشارسهمیدیاکسیدکربناکسیژن

هوایآلوئولی(بخونشریانی(الف

هوایدمی(دخونوریدی(ج

:کتابراهنمایجامع251و250رجوعشودبهدرسنامهصفحه

.درهوایدم،بازدموآلوئولیهیچگاهفشارسهمیدیاکسیدکربنبیشترازاکسیژننیست
پسدربارهمحیط.درصورتیکهدرسوالفشارسهمیدیاکسیدکربنباالترازاکسیژناست

داخلعروقیصحبتمیکنیمکهبهدلیلزیادتربودنفشارسهمیدیاکسیدکربن،خونوریدی
.صحیحخواهدبود(سیاهرگی)

نسبتبهجیرهدورهشیردهیچهجزئیازجیرهدورهخشکی
رامیتوانوبایستیافزایشداد؟

فیبرخام(دویتامینهای(جانرژی(بپروتئین(الف

:کتابراهنمایجامع586رجوعشودبهدرسنامهصفحه
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درالکتروکاردیوگرامدخالتکدامیکازعواملزیردرایجادفاصله
مستقیمدارد؟

سرعتزیادسلولهایپورکینژ(الف

سرعتزیادراههایهدایتیدهلیزی(ب

بطنیکندیسرعتانتقالپیامسلولهایگرهدهلیزی(ج

دهلیزی-کندیسرعتانتقالپیامسلولهایگرهسینوسی(د
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دهلیزهاتاانقباضبطنها(دپالریزاسیون)میشودفاصلهبینانقباضفاصله
.ند،شبکهالکتریکیوضربانراازدهلیزهابهبطنهامنتقلمیکبطنیگرهدهلیزی

.نیزکموزیادخواهدشدپساگرسرعتانتقالپیامدراینگرهکمیازیادشود،فاصله
ولی.یکنندبرخیازدانشجویانتاسوالمرتبطباالکتروکاردیوگرافیمیبینندسوالراحذفم)

.مشاهدهمیکنیمکهباکمیبررسیچقدرپاسخدهیآنهاآسانخواهدبود

،گلیکولیزدرچههنگامانجاممیشود؟درگوشتهای

پسازکشتار(بهنگامپوستکنیالشه(الف

درحینکشتار(دقبلازمرگ(ج
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کدامیکجزءمراحلاندازهگیریپروتئینخامنیست؟

تیتراسیون(دتقطیر(جعصارهگیری(بهضم(الف
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لقاحدرکدامقسمتاویداکتمرغرخمیدهد؟

مگنوم(دایستموس(جاینفاندیبولوم(برحم(الف

:کتابراهنمایجامع78صفحه212رجوعشودبهتست

....اندوتوکسینها

.ازسمومخارجسلولیهستند(الف

.توسطسلولهایمیکروبیزندهتولیدمیشوند(ب

.ندلیپوپلیساکاریدغشاخارجیباکتریهایگرممنفیهست(ج

.بهشدتسمیبودهوباعثایجادتبدرمیزبانمیشوند(د
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هولیهنگامالبتهبرخیایراداتعلمیبهاینسوالوارداست،زیراکهاندوتوکسیندرهنگامزندهبودنباکتریساختهشد
.همچنیناندوتوکسیناگرزیادباشدمیتواندباعثاندوتوکسمیوتبشود.مرگباکتریآزادمیشود



ت؟برایکنترلمسمومیتبوتولیسمغذاکدامیکازگزینههاصحیحاس

،استریلیزاسیون%10قلیایی،نمککمترازشرایطهوازی،(الف

،استریلیزاسیون%10قلیایی،نمککمترازشرایطبیهوازی،(ب

،استریلیزاسیون%10اسیدی،نمکبیشترازشرایطهوازی،(ج

،استریلیزاسیون%10قلیایی،نمکبیشترازشرایطبیهوازی،(د
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.اعمالگردد(هوازی)کلستریدیومبیهوازیاجباریاستیعنیبرایجلوگیریازرشدآنبایدشرایطمخالفآن
پسبرایجلوگیریازرشد.درصدرامیتوانندتحملکنند10همکهعاملبوتولیسمانسانهستندتاغلظتنمکتیپ

.درصدایجادکرد10آنهابایدمحیطهاییباغلظتنمکباالی

(ب(الف

(د(ج
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مطحالهپاتومگالییعنیتورمکبد،اسپلنومگالییعنیتور.پسوندمگالیمعنایبزرگشدنوملتهبشدنمیدهد



باشد؟خوراکسیلوئیسیالژباتخمیرطبیعیدارایچهخصوصیاتیباید

وغلظتباالیاسیدبوتیریکدارای(الف

وغلظتباالیاسیدالکتیکدارای(ب

وغلظتباالیاسیدالکتیکدارای(ج

وغلظتباالیاسیدبوتیریکدارای(د

:کتابراهنمایجامع597رجوعشودبهدرسنامهوتستصفحه

www.Vetinfo.ir

مهمترینچربیدرگوشتمرمریدرچههنگامانجاممیپذیرد؟

چربیخارجسلولی(بچربیداخلسلولی(الف

چربیپیه(دچربیبینسلولی(ج
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ر آیا ویرایش جدیدتری از کتاب راهنمای جامع منتش
خواهد شد؟

سال 2شت باتوجه به افزایش سطح آزمونی و تغییرات آن، اکنون پس از گذ
از از عرضه ویرایش سوم، این نیاز احساس می شود که ویرایش جدیدی

.رفته باشیمکتاب عرضه گردد تا همگام با تغییرات و نیاز دانشجویان پیش
وشدخواهدعرضهجلد2درجامعراهنمایکتاببعدیویرایش

.باشد1400ماهمهرزمان تقریبی انتشار آن احتماالً 

www.Vetinfo.ir

کارآمدیوجامعبسیارنسخه( ، چاپ پنج3ویرایش)کتابفعلینسخهماازنظر
رگزاربتاکنونکهآزمون هاییتمامیدرودادهپوششرازیادیبسیارکه مطالباست

.داشتهباالییبسیارشده،  بازدهی
ته همگام عدم ارتقا ممکن است نتوانیم با تغییرات صورت گرفبااینحال درصورت

محترم ما مخاطبین. مطمئناً ویرایش بعدی ازنظر محتوا سنگین تر خواهد بود. شویم
د بین مطالعه بنابر تشخیص خودشان و باتوجه به زمان باقی مانده و نیازشان، می توانن

ش نکنید که فرامو. ویرایش کنونی یا ویرایش سنگین تر آتی، یک مورد را انتخاب کنند
ون کامل ترین انتخاب، جزوات اساتید و رفرنس های معرفی شده توسط مرکز آزم

.خواهد بود و کتاب راهنمای جامع تنها مکملی برای مطالعه شماست



جامعتعداد سوال قابل پاسخگویی با کتاب راهنمایحدنصاب قبولیآزمون

(درصد61)چاپ اول سوال با108از 10866از 9655شهریور 

(درصد75)سوال با چاپ دوم 108از 10882از 9659بهمن

(درصد70)با چاپ دوم سوال108از 10876از 9757شهریور

(درصد68)سوال با چاپ سوم 108از 10874از 9755بهمن 

(درصد76)سوال با چاپ چهارم 100از 10076از 9847شهریور 

(درصد59)سوال با چاپ چهارم 100از 10059از9940شهریور 

(درصد65)سوال با چاپ پنجم 100از 66هنوز اعالم نشده99اسفند 

عملکرد کتاب راهنمای جامع علوم پایه دامپزشکی

:دوره آزمون اخیر7در 
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