
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

ایمن سازی و استخدامی  

واکسیناسیون کشوری

:کامل مشخصات بسته

تشریحیتستی و دارای پاسخنامه •

شامل سواالت طراحی شده •

 با قابلیت پرینت •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



 

1  www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی ایمن سازی و واکسیناسیون کشور 

 

( www.iranarze.ir)  کدامیک از موارد زیر از روش های ایمن سازی در برابر ابتال به بیماری های عفونی می باشد؟  -1

( واکسیناسیون 2   ( مصون سازی فعال1

 ( همه موارد 4 ( مصون سازی انفعالی3

 4پاسخ صحیح: 

 هر سه گزینه از روش های ایمن سازی در برابر ابتال به بیماری می باشد.

عبارتست از استفاده از واکسن ها، توکسیوئیدها و گاماگلوبولینها  به منظور ایجاد ایمنی و حفظ سالمتی   ...............  -2

 ( www.iranarze.ir) افرادی است که در معرض خطر ابتال قرار دارند. 

( کموپروفیالکسی 2 ( ایمونوپروفیالکسی1

 ( همه موارد4    ( ایمونوگلوبولین3

 1پاسخ صحیح: 

ه در معرض  ایمونوپروفیالکسی عبارتست از استفاده از واکسن ها، توکسیوئیدها و گاماگلوبولینها  به منظور ایجاد ایمنی و حفظ سالمتی افرادی است ک

 ابتال قرار دارند. خطر 

 ( www.iranarze.ir)  بعد از چه سنی تزریق واکسن سه گانه ممنوع است؟  -3

 سالگی   4(  4  سالگی   5(  3    سالگی  6(  2    سالگی  7(  1

 2پاسخ صحیح: 

 سالگی تزریق واکسن سه گانه ممنوع است.  6بعد از 

 ( www.iranarze.ir)  عبارت کموپروفیالکسی مترادف با کدامیک می باشد؟ -4

( پیشگیری دارویی 2 ( ایمونوپروفیالکسی1

 ( همه موارد 4    ( ایمن سازی3

2پاسخ صحیح: 

پیشگیری دارویی نام دیگر کموپروفیالکسی است. 

5- DTP   نام اختصاری کدام بیماری است؟  (www.iranarze.ir )

 فلج اطفال، کزاز، سل   (2      ( دیفتری، سیاه سرفه، کزاز1

 سواالت استخدامی نمونه 

ایمن سازی و واکسیناسیون کشور

، اینجا کلیک نمایید. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوربرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

https://iranarze.ir/ES357


 

 
 

 www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی ایمن سازی و واکسیناسیون کشور  2

 ( سل، سیاه سرفه دیفتری 4      ( دیفتری، فلج اطال، سل3

 1پاسخ صحیح: 

DTP   باشد.نام اختصاری دیفتری، سیاه سرفه، کزاز می 

 (www.iranarze.ir)  در مقایسه با بالغین چقدر است؟ BCGسال مقدار واکسن  1در کودکان زیر  -6

 ( یک چهارم 3    ( یک دوم2  سوم  ( یک  2    ( فرقی ندارد1

 3پاسخ صحیح: 

 نصف دوز بالغین است. BCGسال مقدار واکسن   1در کودکان زیر 

 ( www.iranarze.ir) بزنند؟  bنوبت واکسن هپاتیک  4چه کسانی باید -7

 کیلوگرم   2( نوزادان با وزن بیش از  2     کیلوگرم  3( نوزادان با وزن بیش از  1

 کیلوگرم  2( نوزادان کمتر از  4    کیلوگرم  3تا    2  وزن( نوزادان بین  3

 4پاسخ صحیح: 

 بزنند.  bنوبت واکسن هپاتیک  4کیلوگرم نارس باید  2نوزادان کمتر از 

 ( www.iranarze.ir)  کدامیک از گزینه های زیر در مورد ایمنسازی نادرست است؟ -8

 ( در افراد مبتال به هموفیلی کلیه واکسن ها باید زیر نظر پزشک انجام شود 1

 ( شل بودن مدفوع و تب مانع ایمن سازی می شود 2

 ( واکسیناسیون نوزادانی که دچار زردی شده اند باید طبق دول ایمنسازی انجام شود 3

 ( سو تغذیه مانعی برای ایمن سازی نیست4

 2پاسخ صحیح: 

 شل بودن مدفوع و تب مانع ایمن سازی نمی شود. 

 ( www.iranarze.ir)  واکسن گاماگلوبولین وریدی پس از چند ماه تکرار می شود؟-9

 ماه   3(  2        ماه2(  1

 سال   1(  4        ماه  6(  3

 3پاسخ صحیح: 

 ماه تکرار می شود. 6واکسن گاماگلوبولین وریدی پس از 

 ( www.iranarze.ir) چه راهکاری در صورت فقدان کارت ایمنسازی در پیش گرفته می شود. -10

 المثنی صادر می شود( کارت  2      ( واکسیناسیون انجام نمیشود1

 راهکار اخذ می شود   3( هر یک از این  4    ( با بررسی سابقه واکسیناسیون انجام می شود3

 3پاسخ صحیح: 

 واکسیناسیون انجام می شود. در صورت فقدان کارت ایمنسازی را بررسی سابقه 

 ، اینجا کلیک نمایید. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوربرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

https://iranarze.ir/ES357


 

 
 

 www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی ایمن سازی و واکسیناسیون کشور  3

 ( www.iranarze.ir) منظور از ایمنسازی فعال چیست؟ -11

 ( استفاده از عوامل غیر فعال شده 2    ( استفاده از عوامل عفونی زنده ضعیف شده1

 ( همه موارد 4    ( استفاده از عوامل سم زدایی شده یا عصاره آن3

 4پاسخ صحیح: 

 ایمنسازی بیان شده است. هر سه گزینه در تعریف 

 ( www.iranarze.ir)  گزینه نادرست را در مورد ایمنی زایی بیابید. -12

 ( ایمنی زایی تحت کنترل ویژگی های ژنتیکی است 1

 ( پاسخ همه افراد به ایمنی زایی یکسان است 2

 ( ایمنی زایی به واسطه وضعیت شیمیایی و فیزیکی انتی ژن تعیین می شود 3

 حاملگی و تغذیه و عفونت برای ایمنی زایی بررسی می شود ( استرس،  4

 2پاسخ صحیح: 

 پاسخ همه افراد به ایمنی زایی یکسان نیست.

 ( www.iranarze.ir)  مهم ترین فرق واکسن های پلی ساکاریدی و واکسن های پروتئینی در چیست؟ -13

 تجمعی و افزاینده ای به بار می آورند ( در تزریق مکرر واکسن های پلی ساکاریدی معموال پاسخ هایی  1

 ( واکسن های پلی ساکاریدی به پاسخ های ایمنی وابسته گرایش دارند 2

 ( در تزریق مکرر واکسن های پلی ساکاریدی معموال پاسخ هایی تجمعی و افزاینده ای ایجاد نمی کنند3

 ل دارند تمای  T( در واکسن های پروتئینی پاسخ های ایمنی غیر وابسته به سلول  4

 3پاسخ صحیح: 

ایمنی   در تزریق مکرر واکسن های پلی ساکاریدی معموال پاسخ هایی تجمعی و افزاینده ای ایجاد نمی کنند و واکسن های پلی ساکاریدی به پاسخ های 

 غیر وابسته گرایش دارند در حالیکه واکسن های پروتئینی این عیب را ندارند.

 ( www.iranarze.ir) کدامیک از خصوصیات آنتی بادی نمی باشد؟  -14

 ( لیزین ها4    ( اپسونین ها3   ( آنتی توکسین ها2    ( توکسوئیدها1

 1پاسخ صحیح: 

 : خصوصیات آنتی بادی عبارتند از

 نوترالیزال و چسبندگی باکتری ها و آنتی توکسین ها 

 لیزین ها ، اپسونین ها

 ( www.iranarze.ir) ............ فراورده های پروتئینی، محلوب سمی باکتری را غیر فعال می کنند. -15

 ( آنتی توکسین ها2       ( نوترالیزال1

 ( لیزین ها4       ( اپسونین ها3

 ، اینجا کلیک نمایید. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوربرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 2پاسخ صحیح: 

 آنتی توکسین ها فراورده های پروتئینی، محلوب سمی باکتری را غیر فعال می کنند.

 ( www.iranarze.ir)  کدامیک فاگوسیتوز وهضم داخل سلولی را تسهیل می کند؟  -16

 ( لیزین ها4    ( اپسونین ها3   ( آنتی توکسین ها2    ( نوترالیزال1

 3پاسخ صحیح: 

 داخل سلولی را تسهیل می کند.اپسونین ها وهضم 

 ( www.iranarze.ir) کدامیک مانع تکثیر ویروس ها می گردد؟ -17

 ( لیزین ها4    ( اپسونین ها3   ( آنتی توکسین ها2    ( نوترالیزال1

 1پاسخ صحیح: 

 نوترالیزال مانع تکثیر ویروس ها می گردد. 

 باکتری همراه با باکتریولیزها حاصلع فعل و انفعال نشان می دهند. ............با اجزای کمپلمان سرم جهت آسیب غشا -18

 ( لیزین ها4    ( اپسونین ها3   ( آنتی توکسین ها2    ( نوترالیزال1

 4پاسخ صحیح: 

 لیزین ها با اجزای کمپلمان سرم جهت آسیب غشا باکتری همراه با باکتریولیزها حاصلع فعل و انفعال نشان می دهند. 

 ( www.iranarze.ir) اولین مواجهه با آنتی ژن واکسن ، پاسخ اولیه نیازمد یک دوره ....... است؟در  -19

 ماهه  3  (2       ماهه  1(  1

 ( چند ماهه 4       ( چند روزه3

 3پاسخ صحیح: 

 در اولین مواجهه با آنتی ژن واکسن ، پاسخ اولیه نیازمد یک دوره چند روزه است. 

 (www.iranarze.ir) هستند؟ igmکدام آنتی بادی ها در رده  - 20

 ( آنتی بادی های زودرس 2      ( آنتی بادی های دیررس1

 3و    2( گزینه  early      4( آنتی بادی های  3

 4پاسخ صحیح: 

 هستند. igmدر رده  earlyآنتی بادی های زودرس یا  

بعضی  از افراد واکسینه حتی به تکرار چند نوبت واکسن نیز پاسخ نمی دهند که می تواند به دلیل ناسازگاری نسجی  با   -21

 ( www.iranarze.ir) هدف شناخت آنتی ژن واکسن باشد.این نقیصه چه نامیده می شود؟

 ( ناکارایی اولیه واکسن 2      ( آنتی توکسین1

 ( ناسازگاری اولیه 4      ( کاهش پاسخ دهی بدن3

 2پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوربرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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واکسن    بعضی  از افراد واکسینه حتی به تکرار چند نوبت واکسن نیز پاسخ نمی دهند که می تواند به دلیل ناسازگاری نسجی  با هدف شناخت آنتی ژن

 باشد.این نقیصه ناکارایی اولیه واکسن نامیده می شود. 

اگر واکسن های غیرزنده به خصوص واکس ن های حاوی مولکول های انتی ژنها با موادی مثل هیدروکسید آلومینیوم و  -22

 ( www.iranarze.ir)  فسفات آلومینیوم ترکیب شود چه نامیده می شود؟ 

 لیه ( ناسازگاری او2       (  اجوانت1

3  )BCG        4  ) Coling 

 1پاسخ صحیح: 

ود  اگر واکسن های غیرزنده به خصوص واکس ن های حاوی مولکول های انتی ژنها با موادی مثل هیدروکسید آلومینیوم و فسفات آلومینیوم ترکیب ش

 اجوانت می گویند.

 ( www.iranarze.ir) کدامیک از خواص اجوانت است؟-23

       ( فعال ساختن لنفوسیت سیتوتوکسیک2      ژن( حفظ ساختار آنتی  1

 ( همه موارد 4      ( ایجاد واکنش ایمنی قوی3

 4پاسخ صحیح: 

 هر سه گزینه از از خواص اجوانت است. 

 ( www.iranarze.ir) کدامیک از موارد ویژه مصرف واکسن ها نیست؟-24

 همه گیری  (4    ( حاملگی3    ( تماس های شغلی2    ( مسافرت1

 4پاسخ صحیح: 

 از موارد ویژه مصرف واکسن ها هستند.  3و 2و 1گزینه 

 ( www.iranarze.ir)  کدام راهکار بعد از تماس با بیماری از بروز یا حتی عفونت جلوگیری می کند؟ -25

 ( پیشگیری 2      ( تجویز ایمونوگلوبولین1

 ( استفاده از واکسن 4       ( ایمنسازی3

 1پاسخ صحیح: 

 ایمونوگلوبولین یا تجویز  زودهنگام واکسن بعد از تماس با بیماری از بروز یا حتی عفونت جلوگیری می کند.تجویز 

 تجویز ایمونوگلوبولین طی چند روز بعد از تماس ممکن است باعث یشگیری از بروز سرخک گردد؟ -26

 روز  4(  4     روز  3(  3     روز  6(  2   هفته  2(  1

 2پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوربرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 ایمن سازی   برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی

 کلیک نمایید. اینجا  ایران عرضه   و واکسیناسیون کشوری

 
 

 :کامل مشخصات بسته

 تشریحیتستی و دارای پاسخنامه  •

 شامل سواالت طراحی شده  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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