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 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 
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شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی

 



 ای سواالت چهارگزینه

 

 است؟ منظور از استقراء شمارشی کدام -1
 انجام آزمایشات مکرر بر اساس یک روش علمی معین( 1

 شده است هاز مشاهده این امر که مصادیق بسیاری از یک پدیده ویژگی خاصی دارند، نتیجه گرفته شود که پدیده مورد بررسی همواره دارای ویژگی مشاهد( 2

 یافتن مصادیق جزئی برای یک قاعده و قانون کلی( 3

 کننده برای شمار زیادی از مشاهدات ابطالیافتن یک مورد ( 4
 

 شود چیست؟ که الزاما از آن نظریه منتج می e مشاهدهبا  Tناپذیری نظریه  ( از دیدگاه دوئم، دلیل ابطال2
 متعین است T( نظریه 1

 قدرت ابطال آن را ندارد e( شاهد 2

 توان تایید نمود را با شواهد دیگر می T( نظریه 3

 های کمکی است فرضیهدارای  T( نظریه 4
 

 در عبارت زیر صحیح ترین گزینه برای جای خالی کدام است؟( 3

 "خواهد .......... اشیا را مطالعه کند. متافیزیک می تمایز میان نمود و واقعیت موضوعی محوری در متافیزیک است زیرا"
 ظاهر( 1
 ( باطن2
 ( واقعیت3
 ( نحوه شناخت  4
 

 با کدام مفهوم سازگار است؟ "ی نگاه ما به عالم هستند تسهیل کننده صرفاهای علمی  نظریه"( این تلقی که 4
 گرایی ( واقع1
 ( معناگرایی2
 گرایی ( عمل3
 ( ابزارانگاری4
 

 روشی غیرموجه است زیرا:( روش استقرایی 5
 استوار است کلیهای  ( بر داده1
 ( حاصل مشاهده است2
 ساده استوار است( بر شمارش 3
 کند ( طبیعت یکنواخت عمل نمی4
 

 منظور از یکپارچگی علم عبارت است از:( 6
 وجود ارتباط بین علوم تحت یک ساختار سیستمی( 1

 های علمی وجود معانی دقیق و ثابت برای واژه( 2

 امکان تعمیم کلی با استفاده از شواهد جزئی زیاد کافی( 3

 پذیر خواهند بود بنیادین برای همه علوم به طوری که علوم طبیعی در نهایت به فیزیک تحویل وجود مجموعه واحدی از روشهای( 4

 

 به این معناست که: "معرفت علمی، عینی است"( این گفته که 7
 ( معرفت علمی محصول اوهام فردی نیست و شایسته است همگان فارغ از سایر باورها و نیز ارزشهایشان بدان باور داشته باشند1
 های دانشمند فرض ( معرفت علمی مبتنی بر تجربه است بدون دخالت پیش2
 توانند با تبعیت از روش علمی تجربی مشخصی، به نتایج تکراری دست پیدا کنند ( همگان می3
 ( ارتباط و تناسب مستقیمی بین مقام کشف و مقام توجیه وجود دارد.4



 شود: اس کوهن ازفلسفه علم رایج در عصر خود نمییک از موارد زیر، مربوط به انتقادات توم کدام( 8
 .( صرف کنار گذاشته شدن باورهای مطرود، دلیل غیر علمی بودن آنها نیست1
 .های باور وجود ندارد های علمی و دیگر انواع نظام ( تمایز قاطع و روشنی میان نظریه2
 .گیرد مندان قرار نمیهای مورد اعتقاد دانش های جدید تحت تاثیر ارزش گیری نظریه ( شکل3

 .پذیرد ( صورت نمیCumulative( پیشرفت و تحوالت علمی به صورت رشد پایدار و انباشتی )4
 

 دهند که: های علمی موقعی روی می ( از نظر کوهن، بحران9
 آمده در عرصه علم، مستقیما بنیادی ترین اصول یک پارادایم را تحت تاثیر قرار دهند.   های پیش ( اعوجاج1
 ها را در خود جای دهند. ای از پدیده ها بتوانند حجم عمده ( پارادایم2
 ( پارادایم جدید نتواند جایگزین پارادایم قبلی شود.3
 آمده، طوالنی شود. های پیش ( پیداکردن راه حل برای حل اعوجاج4

 

 از نظر پوپر:  (11
 تواند بدون استقرا به پیش رود علم میهاست نه تایید آنها،  لذا  ( علم اساسا معطوف به ابطال نظریه1

 توان آن را مورد آزمایش تجربی قرار داد. ( یک نظریه غیرعلمی است چون نمیbig bang( نظریه انفجار بزرگ )2
 بینی درستی از انقالب کمونیستی ارائه نکرده است بالقوه یک نظریه غیرعلمی است ( چون نظریه مارکسیسم پیش3
 رود ها و انباشتن مویدهای استقرایی مثبت برای آنها پیش می ن نظریه( علم از طریق آزمود4
 

نظمی به همراه نخواهد داشت چررا کره دانشراویانی کره تفکرر       آموزش تفکر نقادانه در دانشگاهها چیزی جز آشوب و بی"( 11

شروند و در رابطره برا اسرتادان      مری کنند، روز به روز چمروش   نقادانه بیاموزند در محیط آموزشی به هر موضوعی با تردید نگاه می

 "کشانند. کنند و فضای کالسها را پس از مدتی به هرج و مرج می حساب و کتاب طرح می سواالت بی
 زیر است؟ های مغالطه یک ازبیان فوق بیشتر در معرض کدام

 استناد به مراجع مشکوک( 1

 افتادن در سراشیبی( 2

 مطرح کردن نکته انحرافی( 3

 گذاری متبیین با نا( 4

 
 یک از عبارات زیر نادرست است: ( کدام12

 .دهند ( مساله، نتیجه/مدعا و دالیل، سه جز مهم ساختار استدالل را تشکیل می1
 .دالیل باشد محکمکمک موثری برای ارزیابی تواند  می( تشخیص و فهم جایگاه نتیجه/مدعا 2
 .دالیلهای نتیجه/مدعا و  رت است از ترکیب گزارهاعب "برهان"( 3
 .مغابر با حس کنجکاوی و آفت برای بازبینی عقاید خود استمدعا، قبل از توجه کافی به دالیل، واکنش به نتیجه/ دادن ( نشان4

 

های قلبی و عروقی کرامال مرو ر و کارآمرد اسرت چررا کره اغلر  ایرن          های خودایمنی و بیماری هومیوپاتی در بهبود بیماری"( 13

 "یابند. آوری بهبود می انی هومیوپاتی به شکل اعاابها با روشهای درم بیماری

 در عبارت فوق کدام مغالطه زیر رخ داده است:
 افتادن در سراشیبی( 1

 مطالبه راه حل بی عیب و نقص( 2

 حمله به پهلوان پنبه( 3

 مصادره به مطلوب( 4

 

  



درد دندان این است که یک تکه گوشت خام بر روی دندان بگذاری. برادرم تا آن روز که این روش را به من آموخرت   دوای" (14

گفرت از همرین    م مری قلرب  خاصی درون صدایداد  سه بار با همین تکنیک درد دندانش را ساکت کرده بود. وقتی برایم توضیح می

نشراند،   بینید... درست همانطور که یک غذای گوشتی گرسنگی شما را فرومری ب ..حرف ساده یک نظریه ارزشمند متولد خواهد شد.

 "گوشت درد دندان شما را هم فرو خواهد نشاند.یک تکه 

 در بیان فوق از همه منابع زیر برای دفاع از مدعا استفاده شده است، به جز:
 شهود( 1

   تجربه شخصی( 2

 گواهی اشخاص( 3

 تمثیل( 4

 

 مورد روش اسفنای صحیح نیست؟( کدام عبارت در 15
 های موضوع است. ( در این روش سعی در کسب هر چه بیشتر اطالعات جدید و ایجاد زمینه برای درک پیچیدگی1
 ( روشی سریع و آسان بدون نیاز به فعالیت زیاد است.2
 ها را بفهمد. کند نظرات نویسنده را پیدا کرده و آن ( تالش می3
 ال، در جهت آشکار نمودن بهترین تصمیم حرکت کند  کند با طرح سو ( سعی می4

 

شود که بودجه بخشهای دفراعی و نظرامی کراهش یابرد. در      های کالن به بیمه ملی سالمت به این منار می اختصاص بودجه( 16

 "ت را قابل دفاع دانست.متوان طرح بیمه ملی سال ن اساس نمیحالی که اساسا وظیفه دولت تامین امنیت است. بر ای

 چه نقشی دارد؟   "اساسا وظیفه دولت تامین امنیت است"در استدالل فوق، جمله 
 مدعا/ نتیجه( 1

 دلیل( 2

 فرض توصیفی( 3

 فرض ارزشی( 4

 

کره داروی  بیمرارانی   دهرد  نشان مری  مبتال به مولتیپل اسکلروزیسبیمار  181ای بر روی  مربوط به مطالعه شواهد"دکتر الف: ( 17

% 35کننرد   قیمت و مشابه داخلی را دریافت مری  کنند از بیمارانی که فینگولیمد، داروی ارزان گرانقیمت و خارجی مارال را مصرف می

 "آوری شود. دهد داروی داخلی ا ربخشی خوبی ندارد و باید از بازار جمع کنند. این نشان می یتعداد حمالت کمتری را تاربه م

قیمت را دارند معموال شریوه زنردگی و تغذیره     تر... باید دقت کرد که بیمارانی که توان پرداخت هزینه داروی گراناما دک"دکتر ب: 

 "شان بهتر است. تری دارند و پروگنوز درمانی سالم

 ده است؟یدر گفتگوی فوق، دکتر ب چه سوالی را در نقد مدعای دکتر الف پیش کش
 ؟اند مبهمها  ها یا عبارت کدام واژه( 1

 ؟تضادهای ارزشی و فرضهای ارزشی کدامند( 2

 ؟دهنده نیست شده فریب آیا آمار عرضه( 3

 های بدیلی در کار نیستند؟ علت اآی( 4

 

 ( تمامی عبارات زیر صحیح هستند به جز: 18
 کردن و یاد گرفتنمان. های فعلی ما، مانعی هستند برای گوش  ( عقاید و آگاهی1
 ها مشکالت جدی ایجاد کند. تواند در تعیین ارزش برهان ها می واژه( چندگانگی معانی 2
 کند. گذارد، مبنای منصفانه ای برای مخالفت با آن استدالل فراهم می ای که بر روی ابهام در استدالل انگشت می ( سوال نقادانه3
 ضروری است. ها و عبارات کلیدی، برای ارزیابی یک نوشته ( داشتن آگاهی از معانی مختلف واژه4

 



سرپرست را تحرت   ام. او بیش از سی کودک بی ام شناخته ترین انسانی است که در زندگی نیا بدون شک اخالقی آقای لطفی"( 19

اش کمک به نیازمندان است. از روزی کره فهمیردم او گیراهخوار اسرت بررایم محررز شرد کره          حمایت خود قرار داده و هم و غم

 "ه است.گیاهخواری بهترین شیوه تغذی

 گوینده این سخن در دفاع از مدعایش به کدامیک از شواهد زیر استناد کرده است؟
 نمونه موردی( 1

 گواهی اشخاص( 2

 نظر مراجع( 3

 شهود( 4

 

 ( کدام عبارت نادرست است:21
 گیرد. مفروض می شوند اما نویسنده آنها را مسلم و ها مشتمل بر عقایدی هستند که معموال به طور واضح بیان نمی ( برهان1
 ها برای اینکه معلوم کند دالیل تا چه اندازه موید نتیجه/مدعا هستند در نقادی یک استدالل الزمند. ( شناسایی و پیدا کردن فرض2
 ونه باید باشد.که جهان چگ های تجویزی و ارزشی عقایدی هستند در باره این که جهان چگونه است و فرض های توصیفی عقایدی هستند درباره این ( فرض3
 ( هدف از خواندن و گوش کردن نقادانه، ارزیابی به مفهوم تشخیص صحیح نتیجه/مدعای موجود در یک ساختار استداللی است.4

 

ل دولتی درپایان سال باید تصمیم بگیرد که مبلغ باقیمانده بودجه را صرف یک پرروهه پیشرگیری عمرومی کنرد یرا      ویک مسو (21

کند که هردو به اطالعات مشابهی از مرگرز آمرار ملری اسرتناد      بیمار خاص. او با دو فرد مطلع مشورت میصرف درمان تعداد کمی 

نظرر ایرن    کنند. به نظر شما، احتماال مهمترین علت برای تفاوت گیری می کنند اما هر کدام به نفع یکی از این دو راه حل موضع می

 دو مشاور کدام است؟
 تضاد ارزشی( 1
 های به کار رفته در استدالل مغالطه( تفاوت در 2
 های توصیفی ( تفاوت فرض3
 های شخصی توسط هریک از مشاورین ( استناد به تجربه4
 

تروان انتظرار داشرت     کرد که منابع موجود بسیار محدودند و نمری  ای، نماینده وزارت رفاه تاکید می ( در جلسه تعیین بسته بیمه22

حت پوشش بیمه دولتی قرار بگیرد. ناگهان نماینده یکی دیگر از نهادها حررف او را قطرع کررد و    ها ت هزینه تعداد زیادی از بیماری

هرای مختلرف    های صدها بیمار مبتال به سندروم ای رها کنیم. خانواده بیماران بینوا را بدون پوشش بیمهآید  چطور دلتان می"گفت: 

برنرد   دهیم یا آن بیماری را. همه بیماران رنج می را تحت پوشش قرار می توانید بگویید یا این بیماری ش  و روز خواب ندارند. نمی

 "دار هستند. بایستی همه آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. و غصه

 او برای دفاع از موضع خود:
 مرتکب مغالطه حمله به پهلوان پنبه شده است( 1

 دوراهی دروغین را به کار گرفته است( 2

 را به روشنی بیان کرده استاش  های ارزشی فرض( 3

  به احساسات متوسل شده است( 4

 

کند. تنهرا راه باقیمانرده آن اسرت کره پزشرک کرامال        رویی و خنده و شوخی در مقابل بیمار او را پرتوقع و جسور می خوش"( 23

  "احساس به نظر برسد. بی

 در این عبارت،  کدام مغالطه رخ داده است؟
 آرزواندیشی( 1

 دروغیندوراهی ( 2

 اشتراک لفظ( 3

 توسل به احساسات( 4

 



 ترین نقطه ضعف عبارت زیر چیست: ( از نظر تفکر نقادانه مهم24

شروند ترا تمرکرز     هایی هسرتند کره برر پوشرش نامناسر  اعمرال مری        مقررات مربوط به نحوه پوشش در مدارس، محدودیت "

توانرد حرواس    پوشش نامناس  داشته باشد این موضروع مری   آموزی های آموزشی بر هم نخورد. اگر دانش آموزان در محیط دانش

شود. این مقررات، بر  نمی هایش را پرت کند. استفاده از مقررات پوشش در مدرسه سل  حق آزادی ابراز خود محسوب همکالسی

ود را تا جایی کره  دهد پوشش خ کند، به آنان اجازه می های یک شکل می آموزان را ملزم به پوشیدن لباس خالف مقرراتی که دانش

 "نامناس  تلقی نشود خودشان انتخاب کنند
 فرض های ارزشی اثبات نشده ( وجود پیش1

 ( استفاده از واژه ها و عبارات کلیدی مبهم2

 ( عدم بیان ارتباط منطقی بین دالیل و نتیجه/مدعا3

 ( عدم بیان شفاف مساله4

 

 ( نقطه ضعف و ایراد اصلی عبارتزیر کدام است:25

نفرر از   6در پایین آوردن وزن افراد چاق مو ر بوده است. تحقیقی بالینی نشان داده است کره فقرط    Xداروی جدید کاهش وزن "

گوید: با توجره بره اینکره     اند. شرکت سازنده این دارو می اند به عوارض جانبی دچار شده نفری که این قرص را مصرف کرده 111

توان گفت کره ایرن قررص یگکری از مرو رترین       گان مثبت بوده است با اطمینان میکنند رفدرصد از مص 94تا یر این دارو روی 

 "قرصهای کاهش وزن موجود دربازار است.
 ( متن فوق فاقد شواهد علمی است1
 ( مساله به خوبی و وضوح تمام بیان نشده است2
 های آماری است ( متن فوق فاقد داده3
 ارتباط منطقی وجود ندارد.شده و نتیجه/مدعا  ( بین دلیل ارائه4
 

 ( کدام عبارت در مورد بدن انسان از منظر پزشکی بیومدیکال نادرست است؟26
 ( بدن یک شی فیزیکی است1
 ( بدن تقلیل ناپذیر است2
 ( بدن یک سیستم است3
 ( بدن یک ماشین است4
 

 ( کدام گزینه در مورد بیماری و سالمتی صحیح است؟27
 خنثی از بیماری و سالمتی می دهد.( طبیعت گرایی تعریفی 1
 ( طبیعت گرایی تعریفی کاربردی از بیماری و سالمتی می دهد.2
 ( هنجارگرایی تعریفی عینی از بیماری و سالمتی می دهد.3
 ( هنجارگرایی تعریفی ارزشی از بیماری و سالمتی می دهد.4

 

 ( بر اساس مفاهیم وجودشناختی:  28
 مار است.( بیماری مفهومی جدای از بی1
 ( بیماری مفهومی وابسته به بیمار است.2
 ( بیماری دارای مفهومی شناختی است.3
 ( بیماری اختاللی درونی و کارکردی است.4
 

 ( بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمتی شامل تمام گزینه های زیر است به جز:29
 ( حال روانی خوب1
 ( حال فیزیکی خوب2
 ( حال اجتماعی خوب3
 ( صرف نبود بیماری4



 گرایانه به پزشکی: ( در رویکرد انسان31
 است. (Outside-in)( تشخیص بیماری فرآیندی از بیرون به درون 1
 ( رابطه بیمار و پزشک در تشخیص بیماری نقش دارد.2
 رد کل گرایانه صورت می پذیرد.ک( تشخیص بیماری با روی3
 ( تشخیص بیماری فرآیندی ذهنی است.4
 

 هدف از مصاحبه پزشکی در رویکرد بیومدیکال عبارت است از:( 31
 ( اخذ داده هایی عینی در مورد وضعیت جسمانی بیمار1
 ( اخذ داده هایی در مورد تجربه شخصی بیمار2
 ( همدلی با ناخوشی بیمار از طریق تشخیص بیماری3
 ن( کسب شناخت از دیدگاه بیمار در مورد جنبه های اخالقی مطرح در درما4
 

 ( کدام یک از نقش های زیر در پزشکی انسان گرا برای یک پزشک مطرح نیست؟32
 ( پزشک وسیله درمان است.1
 ( پزشک در درمان حضور فعال دارد.2
 ( پزشک تابع بیمار است.3
 ( پزشک بخشی از درمان است.4
 

 ( امروزه در دانش فلسفه پزشکی کدام سوال بیشتر مطرح است؟33
 یا هنر؟ ( پزشکی علم است1
 ( پزشکی باید مبتنی بر شواهد باشد یا بیمار محور؟2
 ( پزشکی وسیله درمان است یا خود هدف است؟3
 (پزشکی علم است یا ترکیبی از علم و شبه علم؟4
 

 است باز: صحیح (Narrative) ( همه گزینه ها در مورد پزشکی روائی34
 .دو بیمار شکل می گیر رابطه ای همدالنه بین پزشک ،( در این مدل از پزشکی1
 ( در این مدل از پزشکی معنای بیماری بطور عینی فهم می شود. 2
 دهد مهم است. ی که بیمار به ناخوشی میی( در این مدل از پزشکی فهم معنا3
 گشاید. ( این مدل پزشکی راهی برای تشخیص بیماری از سوی خود بیمار می4
 

 میان پزشک و بیمار باشد در این صورت:( اگر طبابت بالینی رابطه ای دوسویه 35
 ( بیمار مسئولیتی در فرایند درمان نخواهد داشت.1
 ( نیازمند اعتماد میان پزشک و بیمار است.2
 ( تصمیم بالینی از سوی پزشک گرفته می شود.3
 ( علت بیماری توسط بیمار کشف می شود.4
 

 ؟( بر کدام عامل تاکید داردReduced( پزشکی فروکاسته )36
 های آزمایشگاهی ( داده1
 ( نظر بیمار2
 ( همدلی با بیمار3
 ( کارکرد درست اندام ها4

  



 ( در طبابت بالینی معموال با کدام دسته از علل سروکار داریم؟37
 Necessary( علل الزم 1

 Sufficient  ( علل کافی2

 Reductant( علل غیر زائد 3

  Unusual ( علل غیر معمول4
 

ساله با شغل پر استرس، چاق و دیابتیک دچار سکته قلبی شده است. استرس شغلی چه نقشری در برروز سرکته     55(  خانمی 38

 قلبی دارد؟
 ( علت کافی1
 ( علت الزم2
 ( علت خاص3
 دی( علت غیر زا4
 

 ست؟( رویکرد غال  در پزشکی مدرن که نگاهی بیومدیکال به بدن انسان دارد، منار به کدم یک از موارد زیر شده ا39
 ( افزایش رضایت بیماران از کیفیت مراقبت دریافت شده1
 طراحی درمانهای موثر و پیشرفت فناوری های پزشکی ( 2
 ( توجه به تجربه بیماری و تاثیر آن بر بدن3
 ( توجه به داستان ناخوشی بیمار و مفاهیم انتزاعی برساخته پزشکی4
 

 بیومدیکال صحیح است: (  کدام عبارت در مورد فرایند تشخیص در رویکرد41
 ( نمود استاندارد تشخیصی در این رویکرد تدوین لیست تشخیص های افتراقی است.1
 برای رسیدن به تشخیص درست، تفسیر بیمار از نتایج آزمایشات اهمیت دارد. (2
 ی خود است.( هدف از مصاحبه بالینی به عنوان یک ابزار تشخیصی، کسب اطالعاتی در مورد تجربه بیمار از ناخوش3
 ( لیست تشخیص های افتراقی مجموعه ای انعطاف پذیر و متغیر است.4
 

 ( کدام عبارت در مورد تشخیص بیماری در مدل انسان گرایانه صحیح است؟41
 صرفاً برای بهبود رابطه با بیمار است. ،( در این رویکرد توجه به تجربه فرد از بیماری خود1
 تبیین های علمی، مفاهیمی انتزاعی اند.ی نیز همچون ی( تبیین های روا2
 ( تنها زیربنای تشخیص و پزشکی بالینی تجربه فرد است.3
 ( توجه به امور اجتماعی، ذهنی و معنوی در تشخیص بیماری نقش دارد.4
 

مشراهدات خرود   ( پزشکی در مرکز متادون تراپی مشغول به کار است و روزانه با معتادان زیادی سرروکار دارد. او برر اسراس    42

 عقیده دارد که نمی توان برای اعتیاد دلیلی علمی پیدا کرد بلکه باید با درک رفتار معتادان به دنبال انگیزه آنان از اسرتفاده از مرواد  

 این دیدگاه:، مخدر بود
 ( موضعی تجربه گرایانه است.1

 ( موضعی انسان گرایانه است.2
 ( موضعی ایده آلیستی است.3
 رئالیستی است.( موضعی آنتی 4
 

  



رابطره برا   در گزینه کدام  "گرایانه به پزشکی بر درک ما از مفهوم پزشکی تا یر می گذارند. رویکردهای بیومدیکال و انسان"( 43

 است؟این عبارت صحیح 
 ( از منظر بیومدیکال، پزشکی فعالیتی علمی با محوریت بیمار است.1
 مبتنی بر شواهد.ی، پزشکی هنری است یگرا ( از منظر انسان2
 ( از منظر بیومدیکال، پزشکی هنری است مبتنی بر شواهد.3
 ی، پزشکی هنری است با محوریت بیمار.یگرا ( از منظر  انسان4
 

 پزشکی مطرح شده است؟ "هنر بودن"( کدام عبارت در مورد 44
 ( علومی مانند فیزیولوژی که زیربنای پزشکی اند قابل استعال به هنر نیستند.1
 پزشکی در تمام دوران خود یک هنر بوده و نباید به علم فروکاسته شود، علم تنها می تواند به آن کمک کند. (2
 یابد. شناسی نمود می پزشکی و روان ی از پزشکی مانند روانی( آنچه مقصود از هنر پزشکی است تنها در شاخه ها3
 دایره روابط اجتماعی او را شامل نمی شود.یابد و  ( هنر پزشکی تنها در رابطه با فرد بیمار معنا می4
 

 ل طرح نیست؟ب( کدام عبارت در مورد علم یا هنر بودن پزشکی قا45
 ( پزشکی صرفاً علم است و مبتنی بر تحلیل و تفسیر فرایندهای طبیعی و غیرطبیعی بدن انسان.1
 است.( از آنجا که پزشکی صرفاً  بر همدلی با بیمار استوار است پس یک هنر 2
 است که هیچ یک بدون دیگری وجود نخواهد داشت. سکهروی یک  وابطه علم و هنر در پزشکی مانند د( ر3
 ( پزشکی نه هنر است و نه علم بلکه شکل خاصی از رابطه انسانی میان پزشک و بیمار است.4
 

 ر این است که:( یکی از دالیل تغییر رویکرد از پزشکی مبتنی بر شواهد به پزشکی با محوریت بیما46
ه اسوت اموا نتوانسوته در موورد     تنی بر شواهد مهارت های متدولوژیک پزشکان را برای تولید شواهد تجربی در حووزه پزشوکی توسوعه داد   ب( گرچه پزشکی م1

 دستاوردی داشته باشد.های شخصی بیماران  داده
 کرده است. ( پزشکی مبتنی بر شواهد پایه های تجربی محکمی برای پزشکی امروز فراهم2

 است. (hard) و پزشکی با محوریت بیمار نمایانگر علم سخت (soft) گر علم نرم ( پزشکی مبتنی بر شواهد غالباً نمایان3

 ( پزشکی مبتنی بر شواهد پزشک محور است و در پزشکی بیمار محور تنها مشکل بیمار مورد توجه قرار می گیرد.4
 

 باز: هستندمولفه های پزشکی با محوریت بیمار  موارد زیر جز(  همه 47
 ( ارزیابی وضعیت بیماری و ناخوشی1
 ( دستیابی به یک زمینه مشترک میان پزشک و بیمار2
 ( استقرار و توسعه رابطه میان پزشک و بیمار3
 ی معجزه آسای طبیباور پزشک و بیمار به توانا( 4

 

 صحیح است؟ Value based Medicine ( کدام عبارت در مورد پزشکی مبتنی بر ارزش48
 ( پزشکی مبتنی بر ارزش به عنوان الترناتیوی در مقابل پزشکی مبتنی بر شواهد مطرح شد.1
 ( پزشکی مبتنی بر ارزش مدلی هرمی است که ارزش های بیمار در قاعده آن قرار دارد.2
 تصادی تبدیل می شوند.( در پزشکی مبتنی بر ارزش، ارزش های درک شده بیمار به ارزش های اق3
 ( پزشکی مبتنی بر ارزش به عنوان جایگزینی برای پزشکی با محوریت بیمار مطرح شده است.4
 

 را مشخص می کند؟ illnessو  diseaseکدام یک از گزینه های زیر تفاوت میان  Cassell( بر اساس توصیف 49
 ( اختالالت شناختی1
 ( اختالالت فیزیولوژیک2
 ناخوشی( احساس 3
 ( نتایج آزمایشگاهی4

 



 ( بر اساس مفاهیم تکاملی، بیماری نتیاه  کدام فرایند است؟51
1 )mal-function 

2 )mal- adaptation 

3) mal-nutrition 

4 )mal-development 

 

 ( در پزشکی مبتنی بر شواهد کدام مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است؟51
 ( طرح  سواالت بالینی1
 مطابقت سواالت با شرایط بیمار( 2
 ( قابلیت جستجو سوال و پاسخ آن در منابع معتبر3
 ( یافتن شواهد مشابه بیمار مورد نظر4
 

 ( نتایج مطالعات کارآزمائی های بالینی در کدام یک از رویکردهای زیر اهمیت بیشتری دارد؟52
1 )EBM  وVBM 

2 )EBM  وPCM 

3 )VBM  وPCM 

4 )PCM  وNBM 

 

 پزشکی حرفه ایست مبتنی بر:( 53
 ( دانش، مهارت و رویکردهای ذهنی1
 ارتباطیهای  و تکنیکمهارت  ،( دانش2
 ارتباطیهای  و تکنیک( مهارت 3
 ( دانش و مهارت روحی و روانی4
 

در نظر مری   ( کدام یک از رویکردهای زیر در مصاحبه با بیمار عالوه بر شرایط جسمی بیمار تاربه شخصی او از ناخوشی را نیز54

 گیرد؟
1 )Realism 

2) anti-Realism  

3) Mechanistic  

4 )Humanistic 

 

 شود؟ سازمان بهداشت جهانی از سالمتی محسوب می 1948( کدام یک از گزینه های زیر جز انتقادات وارد بر تعریف سال 55
 های ذهنی سالمتی ( بی توجهی به جنبه1
 بیماری( یکسان دانستن سالمتی با نبود 2
 گرایانه   نیافتنی بودن سالمتی با توجه به تعریف کمال ( دست3
 ( هر سه مورد4

 

  



 سواالت جای خالی

 

 

 ( اشکال اصلی شهود این است که شهود امری .................... است. 1

 

 گذارد.   سزا می ن تا یری به( اهمیتی که انسان ها برای مفاهیم ................... قایل هستند، بر انتخاب ها و رفتارشا2

 

 ( مشروط کردن نتایج متفکر را از فکر کردن ..................... دور خواهد کرد. 3

 

 که بتوانید استدالل نویسنده یا گوینده را ارزیابی کنید باید .................... و .................... را به وضوح تشخیص دهید  ( قبل از این4

 

ترین راه برای تشخیص مساله، وقتی به طور صریح بیان نشده باشد عبارت است ازشناسایی ..................... . در ایناا  ( مطمئن5

 گشا باشد.  تواند راه های پشتیبان می توجه به عبارت ..................... و پیدا کردن گزاره

 

 اش ..................... باشد.  ( اگر یک استدالل معتبر باشدغیرممکن است که مقدماتش همگی ..................... باشند، اما نتیاه6

 

 کشیدن از جستاوی علل .................. یکی از نتایج مهم انقالب علمی بود.  ( دست7

 

( نگاه بیومدیکال به بدن انسان منار به شکل گیری دیدگاهی نسبت به بدن انسان است که در دو سطح خرد و کالن بدن را بره  8

 قطعات جداگانه ای تقسیم می کند. این فروکاستن به تکه های خرد را می توان بدن ........................ نامید. 

 

 د و مزمن یا مراحل آخر بیماری، حضور پزشک، خود .................... است. های حا در ناخوشی Cassell( به اعتقاد 9

 

 ایم.  ایم اما حیاتی ترین عنصر یعنی .................... را از دست داده ما از اطالعات اشباع شده Shaman Kakkib( طبق گفته 11

 

دهد، باید قادر باشد که در شیوه .................... به پزشک  می( هنر پزشکی در عین حال که خود را در شیوه کاربرد دانش نشان 11

 کمک کند. 

 

 . . عبارت است  .................... ethosعبارت است از  .................... و  logos( در پزشکی مدرن 12

 

( در رویکرد انسان گرایانه به شرح حال گیری از بیمار گرفتن اطالعات فردی، خانوادگی، فرهنگری و اجتمراعی شرامل تاربره     13

 شود.  بیمار و  .................... نیز می

 

شرارکت  گرا بر تفسیر نتایج آزمایشگاهی اعمال کرده است عبرارت اسرت از م   ترین اصالحاتی که پزشکی انسان ( یکی از مهم14

 شود.  بیمار در فرآیندی که منار به فهم  .................... می

 

( دانش، مهارت و تخصص بیشتر پزشک نسبت به بیمرار بره ایرن معناسرت کره رابطره پزشرک و بیمرار از نظرر مسروولیت            15

 .است ....................


