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                                     (نمره 06 = تستی سوال 06) ؟چهار صندوق اصلی بیمه سالمت را نام ببرید -1 

 د(                                  الف(                             ب(                                ج(
 

 در بیمه روستایی مهلت مراجعه به پزشک متخصص بعد از گرفتن ارجاع چندروز است؟ -2
 

 عالمت چیست؟ ® -3

 د( عالمت تایید دارو              ج( عالمت تجاری دارودارو       ب( نام ژنریک تایید دارو          IRCالف( کد 
 

 پیچیدن نسخه بیمه دقت درکدام مورد زیر از اهمیت کمتری برخوردار است؟در موقع  -4

 ب(دقت در تاریخ اعتبار دفترچه                     الف( دقت در تاریخ نسخه            

 د( نسبت بیمار به بیمه شده اصلی                 ج(مهر پزشک                              
 

 کدامیک از موارد زیر است:  اصطالح فرانشیز -5

 ب( سهمی از مبلغ کل که سازمان بیمه گر می پردازد              الف(سهمی از مبلغ کل که بیمه شده می پردازد

 ج( تفاوت قیمت داروهایی که از قیمت مورد تعهد بیشتر است      د( جمع داروهایی که در تعهد بیمه نمی باشد
 

  باشد؟ می دارویی گیاهان به نسبت گیاهی داروهای از استفاده ارجحیت دلیل زیر دالیل از یک کدام-0

 مشخص مصرف ب( تاریخ                 مشخص             ی موثره ماده الف( مقدار 

  است صحیح موارد ی د(همه        گیاهی داروهای قارچی و شیمیایی میکروبی های آلودگی ج(عدم  
 

  است؟ موثر کمتر عصبی سیستم بر زیر گیاهان از یک کدام- 7

  آویشند(                    سرخ گلج(                    الطیب سنبلب(                   اسطوخودوسالف( 
 

  شود؟ مصرف احتیاط با باید بیماران دسته کدام در مشابه گیاهی های فرآورده و گارلیک قرص - 8 

 انعقادی مشکالت با بیماران درب(                       آرتریت به مبتال بیماران درالف( 

 افسردگی به مبتال بیماران درد(                           میگرن به مبتال بیماران درج(
 

 است؟ شده تشکیل گیاه کدام از سیناکورکومین گیاهی داروی -9

 هیچکدامد(                   زردچوبهج(                          دارچینب(                         زنجبیلالف(
 

 است؟ موثر آقایان جنسی اختالالت در اختصاصا گیاهی داروی کدام-16

 میرتکس قطرهد(               زینتوما کپسولج(              هایپیران ی قطرهب(           ایکس اس قرصالف(
 

 است؟ استفاده مورد زیر موارد از یک کدام درمان در ویتاگنوس قرص و قطره -11

 قاعدگی اختالالتد(         سرماخوردگیج(         خون فشار بودن باالب(              پروستات شدن بزرگالف( 
 

 شود؟ نمی تجویز سرماخوردگی عالئم بهبود در زیر داروهای از یک کدام -12
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 ایمیونستیم قرصد(          پیاسکلیدین کپسولج(              زینکلد شربتب(                پروسپان شربتالف(
 

 طبق تعاریف قانونی ، چه زمانی فرآورده ای در دسته بندی دارویی و یا آرایشی قرار می گیرد؟ -13

 ب( طبق هدف مشخص شده برای استفاده آن فرآورده                ق مجوز صادره برای آن فرآورده   الف( طب

 د( طبق عملکرد آن فرآورده در بدن                 تانداردهای تولید آن فرآورده    اسج( طبق 
 

 

 کدام یک از اشکال فرآورده های آرایشی ، بهداشتی جذب سریعتری دارند؟-14

 ادد( پم                             ج( سرمکرم                            ب(        الف( لوسیون            
 

 

 ضد آفتاب ایده آل ، کدام بخش اشعه مضر خورشید را فیلتر می کند؟ -15

 د( نور مرئی                    UVBو  UVAج(                           UVBب(                   UVAالف( 
 

 

 کدام است؟ سال( که بایستی رعایت شوند 3دو ویژگی مهم در تهیه فرآورده خمیر دندان کودکان )زیر -10

  ( بدون فلوراید و مواد ساینده باشندب                       الف( با فلوراید و با اسانس باشند   

 د( با فلوراید و بدون مواد ساینده باشند                   ج( دارای مواد ساینده و ژلی باشند     
 

 

 درج شده بر روی ضد آفتاب ها چیست؟ SPFفاکتور حفاظتی  -17

 الف( نسبت مقدار کرم ضدآفتاب استفاده شده بر رو ی پوست برای جلوگیری از قرمزی پوست بدون ضد آفتاب

 نسبت مدت زمان الزم برای ایجاد قرمزی پوست با کرم ضدآفتاب به مدت زمان الزم برای ایجاد قرمزی بدون کرم ضدآفتابب( 

 شده برروی ضد آفتاب است که رنگی بودن یا نبودن ضد آفتاب را نشان می دهدج( یک فاکتور درج 

 د( فاکتوری است که مدت زمان الزم برای استفاده و تکرار دوباره مصرف ضدآفتاب را نشان می دهد.
 

 کدام بخش اشعه خورشید از شیشه های معمولی نمی گذرد؟-18

 د( مادون قرمز               UVBو  UVAج(                            UVAب(                           UVBالف( 
 

 کدامیک از قطره های چشمی زیر ضد گلوکوم محسوب نمی شود؟ )تمامی اسامی زیر تجاری میباشند(  -19

  a.Biosopt                         Bactimidb.                  c.Brimogan                    d.Xalatan 
 

 بخش زیر اثر ضدتشنج هم دارد؟ کدامیک از داروهای ضد اضطراب و آرام-26

a.Alprazolam                  b.Flurazpam                      c.Buspiron                 Nitrazepamd. 
 
 

 ؟نیستکدامیک از داروهای زیر ضد پارکینسون  -21

a.Pramipexole                b.Levodopa                 Galantaminec.                   d.Ropinirole 
 

 

 کدامیک از داروهای زیر از دسته داروهای ضدجنون )آنتی سایکوز( است؟-22

a.Bupropion                   Trifluprazineb.               c.Amantadin                   d.Phenytoin 
 

 ؟نیستدرست ی کدام یک از گزینه های  زیر نام تجار -23

a.Setraline:Zoloft                                                       b.Fluxetine:Prozac  
 Skazina:Clozapinec.                               d.Quetiapine:Tranqupine 
 

 متفاوتی از بقیه قرار می گیرد؟از آنتی بیوتیک های زیر کدام یک در دسته  -24

a.Ofloxacine            b.Nalidixic acid                Gentamycinec.             d.Ciprofloxacine 
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 باشد؟ کدام آنتی بیوتیک )داروی ضد میکروبی( دارای اثر  ضدقارچی می-25

Griseofulvina.           b.Vancomycin                c.Streptomycine             d.Amikacine 
 

 نام تجاری کدام گزینه نادرست است؟ -20

a.Acetazolamide:Diamox                        b.Sprinolactone:Aldacton 
  Valsartan:Effexorc.                                           d.Furosemide:Lasix 

 

 ر داروی ضد انعقاد محسوب نمی شود؟کدامیک از داروهای زی-27

a.Diprydamole                  Digoxineb.                  c.Varfarin                   d.Clopidogrel 
 

 کدام یک از داروهای زیر پایین آورنده چربی خون نیست؟-28

a.Clofibrat               b.Ezetimibe                    Citagliptinec.                    d.Simvastatine 
 

 کدام یک از اسم های تجاری زیر متعلق به یک داروی پایین آورنده قند خون نیست؟ -29

a.Pitoze                         b.Novonorm                           Sustacc.                   d.Ziptin 
 

 

 هورمونی زیر مورد مصرف مشابهی در مردان و زنان ندارد؟ کدام یک از داروهای -36

a.Oxymetholone               b.Finasteride                Letrozolec.              d.Nandrolone 
 

 

 کدام یک جزو دارو های ضد اسپاسم دستگاه گوارش تلقی نمیشود؟-31

 هیوسیند(                       اندانسترونج(                    دی سیکلومینب(              مبورین الف(
 

 

 کدام گزینه در ارتباط با داروی دایمیتیکن نادرست است؟-32

 جزو دسته داروهای ضد تهوع میباشدب(                   در درمان شپش سر استفاده میشودالف(

 3و  2گزینه د(                 میلی گرمی نیز وجود دارد 46به صورت قرص های جویدنی ج( 
 
 

33-creon نام تجاری کدام دارو میباشد؟ 

 بیسموتد(                           لوپرامید ج(                  پانکراتینب(                   دایجستیوالف( 
 

 

 ( است؟)نسل جدید می باشدوری کمتری آکدام دارو دارای اثرات خواب -34

 کیتوتیفند(                     دیفن هیدرامین ج(              لوراتادینب(             دیمن هیدریناتالف(
 

 

 باشد؟ کدام دارو در سرکوب سرفه های خشک  انتخابی می-35

 کلوبوتینلد(               acetyl cycteinج(            اکسپکتورانتب(            جی -تئوفیلینالف(  
 
 

 باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با داروی متوتروکسات صحیح می-30

 شود شناخته می ursobilبا برند تجاری ب(           باشد به شکل های دارویی قرص و آمپول موجود میالف(

 الف و جگزینه د(             باشد  ارتریت روماتوئید میمورد استفاده در بیماری لوپوس و ج( 
 

 کدام مشخصه دارو در روش انتقال استاندارد اطالعات به سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرید؟ -37

 د( کد برند دارو              DIRIج( کد                     رقمی 5ب( کد رقمی                    0الف( کد 
 

 .پاف(1ساعت  21هر)دستور پزشک به چه صورت ثبت می شود دوزی سروتاید 56در سامانه تاییدنسخ دستوراسپری -38

 د( در هر ماه یک عدد          روز یک عدد 15( در هر دقیقه یک عدد       ج 26پاف     ب( در  4الف( در هر روز 
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واحبد(،            26شبب  -واحد 26ظهر -واحد 16است= )صبحمیلی گرم به این صورت 3دستوردارویی انسولین النتوس-39

 ثبت دستور در سایت به چه صورت می باشد؟

 روز یک عدد 0د(در هر روز یک عدد       5واحد         ج(در هر  356واحد     ب( در هر هفته  56الف( در هر روز 
 

 ی چند قیمتی در سایت تایید نسخ کدام است؟مدارک انتخاب دارو -46

 د( موارد ب و جالف( داروی موجود در داروخانه     ب( نسخه پزشک         ج(داروی درخواستی بیمار           
 

 عالمت اختصاری کدام شکل دارویی است؟ Suppنوشتن  -41

 د(گرانول                       ج( شیاف             ب( شربت               الف( سوسپانسیون   
 

 یک از اشکال دارویی است؟( جزو کدام Enemaانما ) -42

 ج(چشمی                د(  واژینال                    ب( مقعدیالف( خوراکی                  
  

 ساشه ها حاوی کدام شکل دارویی هستند؟ -43

 د( سوسپانسیون                    ج(پودرالف( الگزیر                    ب( قطره                       
 

  نمی باشد؟تریامسینولون کدام شکل را دار  -44

 د( خمیر دندان       ج(کرم                           ب( آمپول                             الف( قرص
 

 آلفن ایکس نام تجاری کدام دارو است؟ -45

 د(تولمیتن               ج(دیکلوفناکالف( ایبوپروفن              ب( مفنامیک اسید               
 

 نیست؟کدام دارو به شکل تزریقی در بازار دارویی ایران موجود  -40

 اسیند(ایندو متالف( میتل پردنیزولون             ب( پیروکسیکام               ج(استامینوفن                
 

 ؟ نمی باشدوظایف دارویار یا تکنسین دارویی  جزو کدامیک از موارد زیر -47

 د( جمع آوری دارو های نسخه           ج(تحویل داروهای نسخه به بیمار     ب(بیمه گری           الف(ثبت نسخ   
  

 کدام سازمان بر کلیه امور مربوط به فرآورده های غذایی و دارویی و مکمل ها نظارت می کند ؟  -48

 د(سازمان نظام پزشکی         ج(وزارت بهداشت              ب(سازمان غذا و داروالف(معاونت درمان دانشگاه         
 

 سطح دسترسی در نرم افزار انبار به چه معنی است؟ -49

 ب( ثبت میزان دخالت افراد در منوهای مختلف          الف( ثبت قیمت برند و ژنریک             

 ج( خروجی فایل استاندارد                           د( گزارش موجودی
 

 امروزه نرم افزار های انبارداری غالباً در چه محیطی نوشته می شوند؟ -56

 iosد(                      Androidج(                             Winب(                 Dosالف( 
 

  .میشود نوشته اختصار به دوم جزو دارویی نسخ در و باشد می موجود ترکیبی صورت به دارو کدام-51

 کلسیم+ کلیدینیومد(           گایافنزین+ ج(تئوفیلین          کلسیم+ارگوتامینب(      گاباپنتین+  تئوفیلینالف( 
 

  ندارد؟ پزشک مجدد امضای و مهر به نیاز مورد کدام در خوردگی خط -52

   دارو نام د(                    ویزیت تاریخ ج(                    دارویی دستور ب(              دارویی دوز الف(
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 .داد قرار بیمار اختیار در توان می OTC صورت به که ست بیوتیکی آنتی تنها.............  داروی -53

  تتراسایکلین پماد د(       سفیکسیم قرص ج(        آزیترومایسین شربت ب(        سیلین آموکسی کپسول الف(
  

  ؟ داره اشاره مورد چه به انبار و پیچی نسخه محیط با رابطه در FIFO عبارت -54

 قفسه در خواص اساس بر دارو بندی دستهب(                            محیط در کافی نور وجودالف(

 یخچالی داروهاید(                           تاریخ اساس بر دارو ج(چیدمان
 

 است: .................... معنای به کرده مشخص error عبارت با پزشک که را مواردی -55

  دارو تحویل عدم و تجویز در ب(خطا                     دوز حداقل با دارو تحویل و تجویز در خطاالف(

  مشابه خواص با دارو تحویل و تجویز در خطاد(              داروساز صالحدید با دارو تحویل و تجویز در خطاج(
 

 تعرفه+ فروش قیمت و بیمه تعهد مورد قیمت اختالف + تعهد خارج اقالم + ..............شامل    نسخه هر مبلغ -50

 نسخه کل جمع درصد 76د(   نسخه کل جمع ج(   شده بیمه سهم ب(   سازمان سهم است: الف( دارویی خدمات
 

 : (دلخواه به مورد 7 ) بنویسید فارسی به را زیر اختصارات از نظر مورد مفهوم یا دارو -57

FML ...............................      CHX ...............................           MTX ...............................        HTZ ...............................          QID................................    
 SC ........ ............................................... ....       IU ........ ..................................... ....        Eff ........ ............................................ ....               PRN  ........ .................................... .... 

 

  چیست؟ بدن در موجود معدنی ماده ترین فراوان -58

  کلسیمد(                        دی کلسیمج(                      دی ویتامینب(                    منیزیومالف( 
 

  چیست؟ دی ویتامین دریافتی منبع مهمترین -59

 آفتاب د(            مرغ تخم زرده ج(                گاو جگر ب(             دریایی غذاهای و ها ماهی الف(
 

  کند؟ می کمک بدن در آهن بیشتر جذب به ماده کدام-06

 کلسیمد(                      ث ویتامینج(                           رویب(                       فولیک اسیدالف(
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