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جامعتعداد سوال قابل پاسخگویی با کتاب راهنماینمره قبولیآزمون
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از آزمون دورهدهمیناین فایل 
پیش درمانگاهی است که با کتاب راهنمای 

.تطبیق می دهیم( گربه)جامع 

در این فایل به دقت موارد تطبیقی را با 
:مکادرهای سبز رنگ برای شما مشخص کرده ای

ا تطبیق هایی که ما انجام می دهیم تماماً ب✓
.آدرس دهی دقیق انجام می شود

ما در تطبیق ها عدد و ارقام خیالی و بدون ✓
!سند ارائه نمی دهیم 



157صفحه 5رجوع شود به درسنامه سوال 

219و 188رجوع شود به درسنامه صفحه 
.ستسایر مطالب جهت حذف گزینه برایتان قرار گرفته ا

210و 209رجوع شود به درسنامه صفحه 



167صفحه 33رجوع شود به درسنامه سوال 
197و درسنامه صفحه 

تاب سایر گزینه ها نیز در فصل فارماکولوژی ک
.به تفصیل بررسی شده است

و صفحه 219رجوع شود به درسنامه صفحه 
192و 177



884رجوع شود به صفحه 

855رجوع شود به صفحه 

623صفحه 14رجوع شود به درسنامه سوال 



(سوال کامالً تکراری)102سوال 446رجوع شود به صفحه 

94رجوع شود به صفحه 

669رجوع شود به صفحه 

833رجوع شود به صفحه 



644صفحه 74رجوع شود به سوال 
664یا جدول صفحه 

664رجوع شود به جدول صفحه 
643یا درسنامه صفحه 

422صفحه 21رجوع شود به درسنامه سوال 



833رجوع شود به صفحه 

773و 772رجوع شود به صفحه 

407رجوع شود به صفحه 

408و 393رجوع شود به صفحه 



861رجوع شود به صفحه 

420و 419رجوع شود به صفحه 
.ه استدوز عفونی سایر گزینه ها نیز در فصل کنترل کیفی کتاب درج شد



408رجوع شود به صفحه 

735رجوع شود به صفحه 

728رجوع شود به صفحه 
سوال کامالً تکراری–745صفحه 62و سوال 



654رجوع شود به صفحه 

764صفحه 69رجوع شود به سوال 
778صفحه 168و سوال 

رسیده انتظار 7از یک دانشجوی مقطع دکترای عمومی دامپزشکی که به ترم 
می رود بتواند تشخیص دهد که اگر یک بیماری هم مسری است هم کشنده و

الم قرار هم به درمان پاسخگو نیست، پس باید کیس بیمار در تماس با کیس س
!!نگیرد 

ند و اما برخی از دانشجویان حتی همینقدر هم حاضر نیستند تجزیه تحلیل کن
.انتظار دارند تمام نکات برای آن ها نوشته شده باشد

"طهجزوات بنی هاشم دوره متوس"این عزیزان به دنبال جزواتی مانند 
ا جمله خنده داری است ام! برای دروس علوم پایه دکترای دامپزشکی هستند

کترا واقعا برخی همچین تفکری نسبت به دروس یک رشته دانشگاهی در سطح د
!!دارند 

!خداوند به داد بیماران آینده این دوستان برسد



761و 760رجوع شود به صفحه 

!ستلسیتین اصال یک ترکیب ازته نیست بلکه یک فسفولیپید ا
.یدا کنیدفقط با دانستن همین نکته ساده می توانستید پاسخ صحیح را پ

433رجوع شود به صفحه 
.نیز مجدد لسیتین بررسی شده است101و 100همچنین در صفحه 

(سوال حدوداً تکراری)770صفحه 109رجوع شود به سوال 
773یا درسنامه صفحه 
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742صفحه 53رجوع شود به سوال 

228و 227رجوع شود به درسنامه صفحه 
نیز در مسیر کالسیکال دارای C9و C7البته سوال از نظر علمی دچار مشکل است زیرا 

ی متن اضافه میشد تا از نظر علم"فقط"بهتر بود در صورت سوال عبارت . نقش است
را نمی توانستیم انتخاب کنیم چون C9و C7صحیح باشد چرا که در آن صورت دیگر 

.تندعالوه بر مسیر کالسیکال در مسیر آلترناتیو و لکتین نیز دارای نقش هس



یا 315صفحه 4رجوع شود به سوال 
375درسنامه صفحه 

اند از انتظار می رود یک دانشجوی مقطع دکترای عمومی دامپزشکی بتو
!! دوجود دار"کلر"تشخیص بدهد که در آن "هیپوکلرو اسید"عبارت 

:  کتاب این مطلب نیز بیان شده204با اینجال مجدد در صفحه 

582صفحه 37رجوع شود به سوال 
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631صفحه 41رجوع شود به درسنامه سوال 

627صفحه 27رجوع شود به درسنامه سوال 

619رجوع شود به درسنامه صفحه 

643و 80رجوع شود به صفحه 



!!سوال مجزا است 4در واقع این سوال خودش 

690صفحه 71رجوع شود به درسنامه سوال 

687صفحه 60رجوع شود به درسنامه سوال 

690صفحه 73رجوع شود به درسنامه سوال 

687صفحه 59رجوع شود به درسنامه سوال 



699رجوع شود به جدول صفحه 
686یا جدول صفحه 

117صفحه 66رجوع شود به درسنامه سوال 



325رجوع شود به درسنامه ابتدای صفحه 
.بودن حذف می شوند( ورید)به دلیل سیاهرگ 4و 1گزینه 

355صفحه 90رجوع شود به درسنامه سوال 

497و 496صفحه 57و 56رجوع شود به درسنامه سوال 
، سوال طرح شده بود و 56آزمون از آزمون های قبلی نیز از تصویر سوال 3در 

هربار تاکید کردیم که این تصویر اهمیت باالیی دارد



302صفحه 213رجوع شود به سوال 
323و درسنامه صفحه 

316رجوع شود به جدول صفحه 



226و 223رجوع شود به درسنامه صفحه 
در حد اطالعات دوره دبیرستان

529رجوع شود به درسنامه صفحه 

PKA = Protein Kinase A

103صفحه 28رجوع شود به درسنامه سوال 



صفحه 160رجوع شود به درسنامه سوال 
بخش تست های درج 83یا سوال شماره 538

(556صفحه )شده از رفرنس کانینگهام 

519رجوع شود به درسنامه صفحه 
از بخش تست های درج 134یا سوال 

(560صفحه )شده از رفرنس کانینگهام 

از بخش تست های 57رجوع شود به سوال 
(553صفحه )درج شده از رفرنس کانینگهام 
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807رجوع شود به درسنامه صفحه 
(سوال کامالً تکراری)820صفحه 68یا سوال 

800رجوع شود به درسنامه صفحه 

108صفحه  37رجوع شود به درسنامه سوال 



140و 121رجوع شود به درسنامه صفحه 



267صفحه 53رجوع شود به توضیحات سوال 

266صفحه 46رجوع شود به توضیحات سوال 

302صفحه 214رجوع شود به توضیحات سوال 



264صفحه 38رجوع شود به توضیحات سوال 

264صفحه 39رجوع شود به تصویر سوال 
273صفحه 76و توضیحات سوال 



97و 96رجوع شود به درسنامه صفحه 

362صفحه 116و 115رجوع شود به درسنامه سوال 
676و درسنامه ابتدای صفحه 

.تبخش های قرمز رنگ جهت کمک به حذف گزینه برایتان مشخص شده اس



269صفحه 59رجوع شود به توضیحات سوال 

278صفحه 100رجوع شود به توضیحات سوال 

586صفحه 47رجوع شود به توضیحات سوال 



577صفحه 21رجوع شود به جدول سوال 

588صفحه 51رجوع شود به جدول سوال 

(سوال تکراری)87صفحه 273رجوع شود به سوال 



675رجوع شود به درسنامه صفحه 
698یا جدول صفحه 
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