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 مقدمه ناشر:     
بورد تخصصی در  های ارتقاء و  ی چاپ و نشر کتب آمادگی آزمونی رهپویان شریف با بیش از بیست و دو سال تالش در زمینهموسسه

 ای دارد. بین داوطلبان جایگاه ویژه

ی رهپویان شریف ساختار ی تکست اصلی و حجم باالی مطالب، موسسهاز این رو با توجه به زمان اندک داوطلبان محترم، برای مطالعه

و همچنین مرور مطالب در قالب  منحصر به فرد خود را اینگونه ارائه داد تا با دسترسی داوطلبان به خالصه مطالب موجود در رفرنس  

 ی مطلوب رسید. سواالت ارتقاء و بورد چند سال اخیر، در زمان کم بتوان به نتیجه

هایی با عناوین اکسیر، سیمیا، مرور سریع، آسکی، مقاالت و... تولید و در  همچنین در کنار ساختار اصلی کتب کیمیا، مجموعه کتاب

 های مختلف مد نظر قرار گیرد.  ا نیازهای علمی وآموزشی دستیاران و متخصصین رشتهاختیار داوطلبان محترم قرار داده ت

 ای خالصه   هتهی   هاکه هدف آن   ترین مولفین بوده زبده از    ی زحمات گروه  جه ینت  شودی م  میتقد  یجامعه پزشک   انی کتاب حاضر که به رهپو

از مطالب کل  ن یدر ع بانک   ، کتب مرجع  ید یحال جامع  ارتقاء  از سواالت    ی در کنار  بورد، جهت آمادگآزمون  محترم    اران یدست  یعلم   ی و 

منظم  کامالً  و به صورت    شیوا ساده و    ی انبی   با   ها آزمون   مهم موضوعات  و  نکات    هی شده است کل  ی سع  عالوه بر اینکه کتاب    نی باشد. در ای م

  هابه آن   ی حیبه طور تشر   و   ی و با استفاده از منابع معتبر معرف  ی گردآور زی ن  ها و بورد دانشگاه مختلف    های پوشش داده شود، سواالت آزمون 

شده از    ن ییتع  ارتقاء، گواهینامه و دانشنامه تخصصی  هایمنابع آزمون   شیرا یو   نی مجموعه آخر  نی ا  می شده است. شالوده تنظ  دهدا  پاسخ 
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وضع1 ش  تیـ  ب  سک یر  وعیو  و  ش  یعروق  یقلب  یهای ماریفاکتورها  جهان  وعیو  سطح  در   Global burden ofدر    یآن 

cardiovascular disease study 2010  ی مطالعه در مورد کشورها  نی ا  جیبا نتا  ریز  یهانهییک از گزشده است. کدام   یبررس  

 ( 97مطابقت ندارد؟ )بورد  انهیخاورم

 سال است.  72برابر   یشهر تی( متوسط عمر جمعالف

 قرار دارد.  ابتید یباال وعیبا ش ی در شمار کشورها رانی( اب

 منطقه است. نیدر ا عیفاکتور شا سک یر  Physical inactivity( ج

 است. شتریب رانی در اردن و عربستان از ا یعروق یقلب یهایماریب وعی( شد

  پاسخ: د 

ا   ی زندگ  به   د ی ام  است 72منطقه    ن ی در  ا   . سال  ناش   % 42  ی حوال   ن ی در  مرگ  ب   ی علل  و    CHD: 9%)   باشد ی م   ی عروق   ی قلب   ی ها ی مار ی از 

CVA: 32%  .) میر   و  میزان مرگCVD   تر از میانگین جهان است. در این ناحیه کم 

 

نسبت مرگ  ـ2 مورد  ب  یناش  یهادر  گزکل مرگ به  یعروق  یقلب  یماریاز  کدام  در  مناطق مختلف جهان،  در    ن یا  نهیها 

 ( 97 ز یآمده است؟ )تبر ینزول بیترت نسبت به

 قا یآفر یجنوب یکشورها ـ یشرق ی اروپا یکشورها ـبا درآمد باال  ی( کشورهاالف

 ی شرق یاروپا یکشورها  ـ قایآفر یجنوب یکشورها ـ با درآمد باال ی( کشورهاب

 با درآمد باال یکشورها ـ یشرق یاروپا یکشورها ـ قایآفر یجنوب ی( کشورهاج

 قایآفر یجنوب یکشورها ـبا درآمد باال  یکشورها  ـ یشرق  ی اروپا ی( کشورهاد

  پاسخ: د 

و کشورهای با    %54در اروپا و آسیای مرکزی    %29که احتماالً منبع سؤال است. ترتیب مرگ قلبی در جنوب آفریقا    1ـ7طبق شکل  

 است.   %52درآمد باال 
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FIGURE 1.7 Cardiovascular disease death by specific cause and region. CHD, Coronary heart disease; RHD, rheumatic 

heart disease; HHD, hypertensive heart disease. (From Global Burden of Disease Study 2013. Age-sex specific all-

cause and cause-specific mortality, 1990–2013. Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2014.) 

 

بوده    یقلب  یهااز سکته  شتر یب  یمغز  یهاسکته  وعیدر کدام مرحله ش  یکیولوژیدمیتقال اپان  ی در چهار مرحله اساس  ـ3

 ( 97است؟ )تهران 

 ( Pestilence and famine)  یطاعون و قحط :( مرحله اولالف

 (Receding Pandemics) یریگپسرفت همه: ( مرحله دومب
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 ( Degenerative and man- made Diseases)   ی و ساخته انسان   و ی دژنرات   ی ها ی مار ی مرحله سوم ب   ( ج 

 (Delayed Degenerative Diseases) یریتاخ و یدژنرات یهایماری( مرحله چهارم بد

  پاسخ: ب 

 و متن کتاب؛  1ـ1طبق جدول  

 و سکته قلبی و مغزی بوده و شیوع سکته مغزی بیشتر بوده است.   فشارخون های روماتیسمی دریچه،  ترین بیماری قلبی بیماری در این دوران شایع 
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 ( 96؟ )تهران نیستصحیح  cardiovascularهای کدام گزینه در مورد روند جهانی بیماری  ـ4

 افزایش است.  رو به CVDمیر ناشی از  و الف( میزان مرگ

 های کاردیوواسکوالر روند کاهشی داشته است.بیماری age-adjustedب( مورتالیتی 

 افزایش است. طور کلی رو بهدر جهان به  total cholesterolج( سطح 

 کاهش است. طور کلی رو بهد( میانگین فشارخون سیستولیک به

  پاسخ: ج 

و    یشرق  یایآسجز در  جز میزان کلسترول که در حال کاهش است بهطور کلی همه ریسک فاکتورهای قلبی در حال افزایش است بهبه

 های قلبی در حال کاهش است.میر بیماری و حال میزان مرگ. با اینآرام  یانوساق یحوال

 

به   ـ5 مرگ  مرگبه   Cardiovascular Disease (CVD)دلیل  شیوع  کل  از  مرگ  علت  کمعنوان  زیر  منطقه  کدام  در  تر  ها، 

 (96است؟ )تبریز 

 د( آمریکای شمالی ج( آفریقای جنوبی ب( آمریکای جنوبی الف( اروپای شرقی

  پاسخ: ج 

 در آفریقا:  Subsaharaدر ناحیه 

 عفونت >سکته مغزی  >بیماری عروق قلبی 

 

 ( 96)مشهد  :جزه بمرحله گذر اپیدمیولوژیک که کشور ما در آن قرار دارد، همه موارد زیر صحیح است  با توجه به ـ6

 ب( افزایش مصرف سیگار   الف( افزایش مصرف چربی 

 د( افزایش شیوع آترواسکلروز   HTNج( افزایش شیوع 

  پاسخ: ب 

 

 ( 96)بیماری عروق کرونر( است؟ )کرمانشاه  CHDبیشتر از مورتالیته  Strokeـ در کدام منطقه مورتالیته ناشی از 7

 East Asia & Pacific (EAP)الف( 

 South Asia region (SAR)ب( 

 Eastern & central Europe & central Asia (EAC)ج( 

 High income countries (HIC)د( 

  پاسخ: الف 

 جز:  ترین علت مرگ در سراسر دنیاست بهبه طور کلی بیماری عروق قلبی شایع

 الف: در ژاپن و پرتغال سکته مغزی علت اصلی مرگ است. 

 عفونت >سکته مغزی  >در آفریقا: بیماری عروق قلبی  Subsaharaب: در ناحیه 

 است.  فشارخوننشان از درمان نشدن ج: در آمریکای التین میزان سکته مغزی و بیماری عروق قلب برابر است که 

 ی اصلی مرگ هستند.هاد: در اقیانوسیه پنومونی و دیابت علت
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 ( 96)اصفهان  بجز: عنوان ریسک فاکتور قلبی و عروقی تمام موارد زیر صحیح است،  ـ در مورد استفاده از تنباکو به8

 باشد.میترین عامل قابل پیشگیری مرگ  الف( سیگار کشیدن شایع 

 های اخیر در کشورهای پردرآمد بیشتر شده است. ب( سیگار کشیدن در سال 

 باشد.ج( مصرف تنباکو و سیگار در کشورهای فقیر آفریقایی کم می 

 باشد.د( خاورمیانه از مناطق پرمصرف تنباکو بخصوص در مردان می

  پاسخ: ب 

کنند. زندگی می  متوسطیا   کمها در کشورهای با درآمد سیگاری  % 80بیش از  ترین علت مرگ در جهان است.  مصرف تنباکو قابل پیشگیری 

( است. در همه جا مصرف سیگار در آقایان Kiribatiویژه در کریباتی ) به  آرام  یانوساق یو حوال   ی شرق   یای آس باالترین میزان مصرف سیگار در 

  .( Nauraجز کشور نائورا ) بیشتر است به 

 

 (95های دموگرافیک و عوامل خطر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کدام عبارت صحیح است؟ )بورد  شاخص ـ در رابطه با  9

 ومیر قلبی عروقی از متوسط باالتر است.الف( مرگ

 ب( مصرف تنباکو در زنان منطقه شایع است. 

 های قلبی عروقی در ایران از سایر کشورها باالتر است.  ج( بار بیماری

 ر سکته مغزی کاهش داشته است. ومید( مرگ

 :ج  پاسخ 

مرگ  بیماری میزان  فراوانی  ایران  در  ولی  است  متوسط  ناحیه  این  در  قلبی  همچنین مصرف ومیر  است.  باالتر  عروقی  قلبی  های 

 افزایش است. علت فشار درمان نشده میزان سکته مغزی رو به ها پایین است ولی بهدخانیات خانم

 

از  10 یک  کدام  فاکتورهاـ  شایع  یریسک  ایران  کشور  در  زیر  است؟ آترواسکلروز  خاورمیانه  کشورهای  سایر  از  تر 

 (  95)مشهد

 د( افزایش فشارخون  BMIج( افزایش   ب( افزایش کلسترول  الف( سیگار

 :چهار گزینه پاسخ 

بیماری شیوع  که  شده  ذکر  فقط  کتاب  متن  کشورهای  در  سایر  از  ایران  در  قلبی  به های  که  درصورتی  ولی  است  باالتر   خاورمیانه 

کنید1-12و    1-10،  1-9،  1-8های  شکل فاکتورها  ،نگاه  ریسک  بین  در  که  دید  در    یخواهید  کلسترول  افزایش  آترواسکلروز شیوع 

به اینگونه نیست. احتماال این سؤال  باالتر است درحالی که در زمینه سایر عوامل  بقیه خاورمیانه  از  زیاد و عدم  خاطر دش ایران  واری 

 ای شده است. اشاره مشخص در متن کتاب چهارگزینه
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FIGURE 1.8 Cardiovascular disease mortality attributable to tobacco smoke in 2013, percentage of total deaths, males 

versus females. (From Institute for Health Metrics  and Evaluation (IHME). GBD Compare. Seattle: IHME, University 

of Washington; 2015. http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.) 
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FIGURE 1.9 Cardiovascular disease mortality attributable to high systolic blood pressure in 2013, percentage of total 

deaths, males versus females. (From Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare. Seattle: 

IHME, University of Washington; 2015. http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.) 
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FIGURE 1.10 Cardiovascular disease mortality attributable to high fasting plasma glucose, deaths per 100,000, 1990 
versus 2013. (From Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare. Seattle: IHME, University of 

Washington; 2015. http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.)   

 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare
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FIGURE 1.12 Cardiovascular disease mortality attributable to high body-mass index, deaths per 100,000, 1990 versus 

2013. (From Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare. Seattle: IHME, University of 

Washington; 2015. http:// vizhub.healthdata.org/gbd-compare.) 
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 (95؟ )اهواز نادرست است های کاردیوواسکوالر کدام گزینه  ـ در ارزیابی اپیدمیولوژیک فاکتورهای بیماری 11

 جوامع با درآمد پایین دارد.  چاقی، در جوامع با درآمد باال، سرعت بیشتری نسبت به الف( افزایش شیوع  

 کاهش رفته است. ب( امروزه در سطح جهانی، سطح متوسط کلسترول تام سرم رو به

 تر است. تر، کوتاه تر در جوامع با درآمد پایینیک جمعیت مسن ج( زمان الزم برای تغییر به

 دیابت دارند.  متر، خطر باالتری برای ابتال بهک BMIد( مردم آسیایی با 

 :الف  پاسخ 

به رو  در جهان  با   چاقی  آسیایی  مردم  است.  باالتر  پایین،  درآمد  با  جوامع  در  افزایش  این  و سرعت  است  خطر    BMIافزایش  کمتر، 

 جداره شکم باشد. دیابت دارند زیرا در این جمعیت چاقی بیشتر احشایی است تا ناشی از   باالتری برای ابتال به

 

  epidemiologic transitionیک از مراحل در کدام  Strokeهای قلبی عروقی و ومیر ناشی از بیماریترین درصد مرگـ کم12

 (  95شود؟ )کرمانشاه زیر دیده می 

 Degenerative and manmade diseasesب(   Receding Pandemicsالف( 

 Inactivity and obesityد(  Delayed degenerative diseasesج( 

 :الف  پاسخ 

 Recedingاست و سپس در    pestilence and famineومیر ناشی از بیمارهای قلبی عروقی در عصر ترین درصد مرگ کم   1ـ 1جدول   با توجه به 

Pandemics  باالترین هم در .Delayed degenerative diseases   .است 

 

 (95جهان، کدام علت بیشترین قابلیت پیشگیری را دارد؟ )زنجان ـ از علل مرگ در 13

 ب( استعمال دخانیات  الف( تغذیه ناسالم و غیر بهداشتی  

 د( تصادفات    تحرکی و افزایش وزن  ج( بی

 :ب  پاسخ 

 ومیر در جهان است. ترین عامل مرگمصرف سیگار قابل پیشگیری

 

 ( 94: )بورد بجزهستند   صحیحدر سطح جهان همه عبارات زیر  CADـ در رابطه با شیوع ریسک فاکتورهای 14

 الف( مردم خاورمیانه باالترین شیوع مصرف دخانیات را دارند. 

 را دارند.  systolic blood pressureب( مردم آفریقا باالترین میانگین 

 را دارند.   systolic blood pressureترین میانگین ج( مردم استرالیا و آمریکای شمالی پایین 

 اند. دهه گذشته اروپای شرقی و مرکزی کاهش قابل مالحظه در سطح کلسترول جامعه را داشته   3د( طی  

  پاسخ: الف 

 ( است.Kiribatiویژه در کریباتی ) به  آرام   یانوساق  یو حوال  ی شرق  یای آس باالترین میزان مصرف سیگار در  
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 (94کاهش در جهان دارد؟ )ایران  یک از موارد زیر روند رو بهـ کدام 15

 د( چاقی ج( کلسترول باال ب( فشارخون باال الف( دیابت

 :ج   پاسخ 

 .آرام   یانوساق  ی و حوال ی شرق  یای آسجز در  به طور کلی در جهان میزان کلسترول در حال کاهش است به 

 

و باالتر در    2000های  های زندگی و اقتصاد جوامع بشری کدامیک از تغییرات زیر در سال ـ در رابطه با تغییرات شیوه 16

 ( 93ان باشد؟ )اصفه زندگی صحیح می  های غیرواگیر و امید بهبیماری

 ب( افزایش شیوع پرفشاری خون الف( افزایش شیوع تب روماتیسمی

 د( افزایش شیوع نارسایی قلب  ج( افزایش شیوع بیماری کرونری 

 :د  پاسخ 

 باشد.  1ـ1رسد مبنای طرح این سؤال جدول به نظر می

 

 (93باشد؟ )اصفهان در کدامیک از کشورهای خاورمیانه بیشتر می CADـ شیوع 17

 د( اردن ج( ایران ب( امارات ربستانالف( ع 

 :ج  پاسخ  

 * این نکته بارها سؤال بوده است. 

 

 (92های قلبی و عروقی در مناطق مختلف جهان کدامیک غلط است؟ )تهران  ومیر بیماری ـ در مورد شیوع و مرگ 18

 باالترین میزان را دارد. پای شرقی و آسیای میانه وومیر در ارالف( سهم مرگ قلبی و عروقی از کل مرگ

 افتد.علت بیماری قلبی هیپرتانسیو در خاور میانه اتفاق می ب( باالترین میزان مرگ قلبی به

 ترین علت مرگ قلبی و عروقی است.ج( در ژاپن و پرتقال سکته مغزی شایع 

 افتد.میر عروق کرونر در کشورهای غربی اتفاق می  و مرگ 3/2د( 

 :د   پاسخ 

 افتد.  علت بیماری کرونری در کشورهای با درآمد متوسط و پایین اتفاق می ها بههمه مرگاز  %75

 

افزایش در  19 اپیدمیولوژیک ترانزیشن شامل همه موارد ذیل است  بیماری   Global Burdenـ  از  ناشی  قلبی عروقی  های 

 (91: )بورد بجز

   Receding Pandemicsب(   Pestilence and Famineالف( 

 Early degenerative diseaseد(   Man-made diseasesج( 

 :د  پاسخ 

گونه استفاده کرده است. متاسفانه این  Earlyاز لغت    degenerative disease Delayedجای   طراح سؤال فقط با کلمات بازی کرده و به

 سؤاالت در آزمون بورد رایج است. 
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ها در اکثر کشورها در مقایسه با دهد که الگوی اپیدمیولوژیک این بیماری های قلبی عروقی نشان می ـ بررسی روند بیماری 20

 (91کند؟ )تهران  است. کدام گزینه روند صحیح این تغییرات را بیان می نیمه اول قرن بیستم در حال عوض شدن  

 های قلبی عروقی در کل جمعیتالف( کاهش مورتالیتی بیماری

   Age-Adjusted mortalityب( کاهش 

   Ischemic Heart Disease ج( کاهش شیوع نارسایی قلبی ثانویه به

   Cerebrovascular Diseaseدر مقایسه با    Coronary Artery Diseaseومیر ناشی از  د( کاهش نسبت مرگ 

 :ب  پاسخ 

 ی افزایش یافته است. عروق یقلب هاییماریبسن مرگ ناشی 

 

 (90؟ )شیراز  غلط است های قلبی و عروقی کدام عبارت  ـ در ارتباط با اپیدمیولوژی بیماری 21

 دهد. رخ می (High income)های قلبی و عروقی در کشورهای ثروتمند الف( بیشترین میزان مرگ ناشی از بیماری

 های قلبی و عروقی است.ومیر، بیماریب( در کشور ایران مهمترین عامل مرگ 

از کشورهای توسعه  های قلبی و عروقی در کشورهای در حال توسعه، بیشتر  ومیر ناشی از بیماری ج( میزان افزایش مرگ

 یافته بوده است.

 های قلبی و عروقی افزایش یافته است.ومیر ناشی از بیماری اند، مرگ د( در نقاطی که وارد مرحله پنجم بیماری شده 

 :الف  پاسخ 

 بیشترین مرگ در کشورهای فقیر است.

 

بیماری 22 با  ارتباط  قلبی عروقی  ـ در  زیر    (Global burden of cardiovascular disease)های  از عبارات  یکی  غلط در جهان 

 (89؟ )تهران  است 

 عروقی را در جهان دارند.   -های قلبی ومیر ناشی از بیماری الف( کشورهای فنالند و سوئد باالترین میزان مرگ 

 باشد.عروقی در جنوب اروپا کمتر از شمال می   –های قلبی  اری ومیر ناشی از بیم ب( میزان مرگ 

 باشد. سال برای مردان می   78سال برای زنان و    85ژاپن با   زندگی در جهان مربوط به  ج( باالترین میزان امید به 

 باشد. می   % 25ـ 45های قلبی عروقی  ومیر ناشی از بیماری د( در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران میزان مرگ 

 :الف  پاسخ 

 دهد که باالترین میزان در کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی است. نشان می 1ـ5شکل  
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FIGURE 1.5 Cardiovascular disease death rates per 100,000 population from 1990  to 2013 in low- and middle-income 

countries by region, compared to World Bank  high-income countries. (From Global Burden of Disease Study 2013. 

Age-sex specific  all-cause and cause-specific mortality, 1990–2013. Seattle: Institute for Health Metrics  and 

Evaluation; 2014.) 

 

  




