سواالت مسابقه  4422ویژه 44بهمن 7931
(مرکز بهداشت و درمان صداوسیما)

 .7نام داروی دیابت ایرانی که انحصار آمریکاییها را در تولید این دارو شکست؟
الف-هرسپتین

ج-زیپتین

ب-الوپم

د-آنژی پارس

 .4تعداد دانشجویان پزشکی در ایران به ترتیب در سال (7911قبل از انقالب) و  7931چقدر بوده است؟
الف 00222-نفر و  022222نفر
ب 00222-نفر و  022222نفر
ج 00222-نفر و  002222نفر
د 00222-نفر و  002222نفر

 .9ایران در حوزه پیشرفتهای عظیم نانو تکنولوژی جزو چند کشور اول دنیا محسوب می شود؟
الف-جزء  02کشور اولب-جزء  02کشور اول

ج-جزء  7کشور اول

د-جزء  8کشور اول

 .2رتبه جهانی نخبگان ایرانی در مسابقات جهانی رباتیک چگونه است؟
الف-پنجم تا دهم

ب-دهم تا پانزدهم

ج-پانزدهم تا بیستم

د-اول تا پنجم

 .1نام نخستین داروی گیاهی درمان میگرن در جهان که در ایران ساخته شده است ،چیست؟
الف-میگری هیل

ج-مایلودک

ب-آنژی پارس

د-هرسپتین

 .6جمهوری اسالمی ایران به لحاظ تعداد مقاالت علمی و پزشکی چاپ شده در  ISIرتبه  .......را در منطقه و
 ........را در جهان داراست.
الف-سوم-دهم

ب-دوم-بیستم

ج-پنجم-سی ام
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د-دوم-سی ام

 .1نام داروی ایرانی در درمان بیماران مبتال به پارکینسون که برای اولین بار در کشور به دست محققان ایرانی
ساخته شده است ،چیست؟
الف-آنژی پارس

ب-میگری هیل

ج-لوپارکین

د-هرسپتین

 .8داروی هرسپتین که از جمله داروهای های تک و با تکنولوژی باالست و پس از انقالب توسط محققان کشور
ساخته شده است ،برای درمان کدام بیماری است؟
الف-سرطان سینه

ب-فشارخون باال

ج-سرطان معده

د-سرطان روده

 .3رتبه علمی ایران در دنیا در سال (7911قبل از انقالب) و  7936به ترتیب چند بوده است؟
الف-فاقد رتبه علمی در دنیا در سال  07و رتبه  07تولید علم در دنیا در سال 69
ب -فاقد رتبه علمی در دنیا در سال  07و رتبه  02تولید علم در دنیا در سال 69
ج -فاقد رتبه علمی در دنیا در سال  07و رتبه  02تولید علم در دنیا در سال 69
د -فاقد رتبه علمی در دنیا در سال  07و رتبه  02تولید علم در دنیا در سال 69
 .72ایران جزء  ......کشور سازنده ماهواره و فضاپیما در دنیا و جزء  ....کشور دارنده دانش بومی هسته ای است.
الف0-02-

ب02-0-

ج02-02-

د8-02-

 .77داروی گیاهی کنترل قندخون ساخت پژوهشگران ایرانی که می تواند جایگزین قرص متفورمین برای
بیماران دیابتی در کشور شود ،چیست؟
الف-مایلودک

ب-زیپتین

ج-آنژی پارس

د-گالگا

 .74آمار سطح سواد مردم ایران که در ارتقاء شاخص های بهداشتی بسیار مهم است ،قبل و بعد از انقالب
اسالمی ایران به چه ترتیب بوده است؟
الف-در سال  09از  09میلیون جمعیت ایران فقط  02درصد با سواد بوده اند.
ب-در سال  69از  82میلیون جمعیت ایران  62درصد باسواد بوده اند.
ج-در سال  09از  09میلیون نفر  92درصد بی سواد مطلق بوده اند.
د-همه گزینه ها صحیح است.
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 .79شاخص مرگ و میر مادران ایران (هنگام تولد نوزادان) قبل از انقالب و پس از انقالب به چه میزان بوده
است؟
الف-قبل از انقالب  007هزار مورد در هر هزار تولد زنده-بعد از انقالب  02مورد در سال 60
ب-قبل از انقالب  007هزار مورد در هر هزار تولد زنده-بعد از انقالب  06مورد در سال 60
ج -قبل از انقالب  007هزار مورد در هر هزار تولد زنده-بعد از انقالب  06مورد در سال 60
د -قبل از انقالب  007هزار مورد در هر هزار تولد زنده-بعد از انقالب  06مورد در سال 60

 .72تعداد پیوند عضو سالیانه در کشورمان که از افتخارات بزرگ حوزه پزشکی پس از انقالب اسالمی است،
چقدر است؟
الف-بیش از  0222پیوند عضو در کشور
ب-بیش از  0222پیوند عضو در کشور
ج 0222-پیوند عضور در کشور
د 0222-پیوند عضور در کشور

 .71میزان دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی سالم که از ضروریات ارتقاء شاخص های بهداشتی در یک
کشور است از  .......درصد در سال ( 11قبل از انقالب) به بیش از  .....در چهار دهه پس از انقالب اسالمی رسیده
است.
الف 02-درصد 62-درصد
ب 00-درصد 62-درصد
ج 72-درصد 62-درصد
د 00-درصد 72-درصد

 .76نام داروی مولتی ویتامین ایرانی چیست؟
الفValzomix-

بBion0-

ج-آنژی پارس
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د-هرسپتین

 .71تعداد دانشگاههای علوم پزشکی و تعداد دانشکدههای رشتههای مختلف علوم پزشکی هم اکنون در چهار
دهه پس از انقالب اسالمی چگونه است؟
الف-تأسیس بیش از  02دانشگاه علوم پزشکی و  072دانشکده رشتههای مختلف علوم پزشکی
ب-تأسیس بیش از  02دانشگاه علوم پزشکی و  072دانشکده رشتههای مختلف علوم پزشکی
ج-تأسیس بیش از  02دانشگاه علوم پزشکی و  002دانشکده رشتههای مختلف علوم پزشکی
د-تغییر خاصی نسبت به دوران قبل از انقالب مشاهده نمی شود.
 .78میزان تولید علم در حوزه علوم پزشکی ،چاپ شده در اسکوپوس ،قبل و بعد از انقالب اسالمی به چه ترتیب
بوده است؟
الف 006-مقاله (قبل از انقالب) و  006020مقاله (بعد از انقالب)
ب 0000-مقاله (قبل از انقالب) و  87000مقاله (بعد از انقالب)
ج 0000-مقاله (قبل از انقالب) و  87000مقاله (بعد از انقالب)
د 006-مقاله (قبل از انقالب) و  006020مقاله (بعد از انقالب)
-73میزان پوشش مراقبتهای بهداشتی اولیه ( )PHCدر جمعیت شهری و روستایی به ترتیب پس از چهار دهه
از انقالب اسالمی به چه نحو است؟
الف 60-درصد جمعیت شهری و روستایی
ب 60-درصد جمعیت شهری و  022درصد جمعیت روستایی
ج 022-درصد جمعیت شهری و  60درصد جمعیت روستایی
د 022-درصد جمعیت شهری و بیش از  60درصد جمعیت روستایی
 .42تعداد پرستاران شاغل در مراکز دولتی از  1هزار نفر پرستار در سال ( 11قبل از انقالب اسالمی) به بیش از
 .......هزار پرستار در حال حاضر رسیده است.
الف 02-هزار

ب 02-هزار

ج 02-هزار

د 92-هزار

 .47میزان پوشش واکسیناسیون همگانی سالهای قبل و پس از انقالب اسالمی به چه نحو است؟
الف-قبل از انقالب پوشش  02درصدی واکسیناسیون در کشور داشتهایم و هم اکنون پوشش واکسیناسیون به  62درصد رسیده است.
ب-قبل از انقالب پوشش  02درصدی واکسیناسیون در کشور داشتهایم و هم اکنون پوشش واکسیناسیون به  62درصد رسیده است.
ج -قبل از انقالب پوشش  62درصدی واکسیناسیون در کشور داشتهایم و هم اکنون پوشش واکسیناسیون به  022درصد رسیده است.
د-قبل از انقالب پوشش  02درصدی واکسیناسیون در کشور داشتهایم و هم اکنون پوشش واکسیناسیون به  022درصد رسیده است.
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 .44واکسیناسیون فلج اطفال به صورت گسترده و با پوشش صدردرصدی در چه سالی آغاز و در چه زمانی این بیماری
در کشورمان ریشه کن شد؟
الف-آغاز واکسیناسیون فلج اطفال به صورت گسترده و با پوشش صدردرصدی پس از انقالب در سال  0097بود و در سال  0076موفق به
ریشه کنی فلج اطفال در کشورمان شدیم.
ب-آغاز واکسیناسیون فلج اطفال به صورت گسترده و با پوشش صدردرصدی پس از انقالب در سال  0002بود و در سال  0076موفق به
ریشه کنی فلج اطفال در کشورمان شدیم.
ج-آغاز واکسیناسیون فلج اطفال به صورت گسترده و با پوشش صدردرصدی پس از انقالب در سال  0097بود و در سال  0086موفق به
ریشه کنی فلج اطفال در کشورمان شدیم.
د-آغاز واکسیناسیون فلج اطفال به صورت گسترده و با پوشش صدردرصدی پس از انقالب در سال  0002بود و در سال  0086موفق به
ریشه کنی فلج اطفال در کشورمان شدیم.
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