
 دوز 3شکل و  3د(  دوز 2شکل و  3ج(  دوز 3شکل و  2ب(  دوز  2شکل و  2الف( 

 کدام گزینه می باشد؟ Cetrizineشکل و دوز های دارویی ، داروی  -6

 Cap 10,20د(    Cap 5,10ج(  Tab 10,20ب(   Tab 5,10الف( 

 متعلق به کدام داروی زیر می باشد؟ Telfastنام تجاری  -7

 د( هیچکدام  Loratadinج(  Fexofenadineب(   Ketotifenالف( 

8- Amiodarone جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟ 

 د( ضد آریتمی قلب ج( ضد انعقاد خون ( ضد فشار خونب  الف( ضد قند خون

 مربوط به کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟  Diltiazemداروی  -9

 د(ضد چربی خون  ج( مغز و اعصاب ب( ضد فشار خون  الف( ضد قند خون

11- Artan نام تجاری کدام دارو بوده و شکل و دوز های دارویی آن کدامند؟ 

 Trihexyphenidyl – Tab 20,50ب(    Trihexyphenidyl – Tab 2,5الف( 

 Biperiden – Tab 20,50ج(     Biperiden – Tab 2,5ج( 

11-  Tegretol نام تجاری کدام دارو و از کدام گروه دارویی می باشد؟ 

 ضد صرع – Carbamazepineب(   ضد آلزایمر  – Carbamazepineالف( 

 ضد صرع – Primidone  د(   ضد آلزایمر – Primidoneج( 

12- Rhinocort نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟ 

  Momethasoneب(      Budesonideالف( 

 salmetrolد(      Formetrolج(

13- Xanax نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟ 

 Alprazolamب(     Clobazamالف( 

 Clonazepamد(      Diazepam ج(

 جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟ Aciclovirداروی  -14



 می باشد؟ Glibenclamideکدام گزینه دوز و شکل دارویی  -49

 Cap15د( Cap5ج( Tab15ب(  Tab 5الف( 

 باشد؟ کدام گزینه می  Diazepamتعداد اشکال و دوزهای دارویی  -51

 دوز 6 –شکل دارویی  2ب(    دوز 6 –شکل دارویی  3الف( 

 دوز 4 –شکل دارویی  2ج(    دوز 4 –شکل دارویی  3ج( 

 تنها شکل دارویی هیدروکسی پروژسترون کدام گزینه می باشد؟ -51

 Vag.Tabد(   Tabج(   Capب(  Ampالف( 

 داروی مدروکسی پروژسترون کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ Tabletدوز  -52

 5د(  11ج(  15ب(  21الف( 

 کدام گزینه می باشد؟  Nandraloneتنها شکل دارویی مربوط به  -53

 د(شیاف  ج(قرص  ب(کپسول  الف( آمپول

 کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ Clomipheneتنها شکل دارویی و دوز داروی  -54

 Tab25د(   Vag.tab25ج(  Cap50ب(  Tab50الف(

 را به درستی نشان می دهد؟ Cabergolineکدام گزینه دوز و شکل دارویی  -55

 Cap 10,20ب(    Cap 100,200الف(

 Tab 1,2د(    Tab 0.5,1ج( 

56- Prozac نام تجاری کدام داروی ذیل می باشد؟ 

 د(هیچکدام  Fluoxetineج( Citalopramب( Sertralineالف(

57- Metoral نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟ 

 Sotalolد( Propranololج( Metoprololب( Atenololالف(

 کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ Ciprofloxacinداروی  Tablet دوزهای شکل -58

 511د(   251ج(  411-211ب( 511-251الف(



 تتراسایکلین دارای چند شکل دارویی میباشد؟ -59

 د(چهار شکل  ج( سه شکل  ب( دو شکل  شکلالف(یک 

 ؟نمی باشد Fluticasoneکدام گزینه از نام های تجاری  -61

 Foradilد(  Floxnaseج(  Flonaseب( Floxtideالف(

61- Chloramphenicol تعلق به کدام یک از گروه های دارویی زیر میباشد؟م 

 د(اعصاب  ج(قند خون  ب(فشار خون الف( آنتی بیوتیک

 ؟نمی باشدکدام داروی زیر جز داروهای ضد قارچ  -62

 Clotrimazoleب(    Fluconazoleالف(

 Mebendazoleد(    Ketoconazoleج(

63- Nystatin متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟ 

 د(ضد ویروس  ج(ضد انگل  ب(ضد قارچ الف(ضد باکتری

 را به درستی نشان می دهد؟ Mebendazoleکدام گزینه شکل و دوز دارویی  -64

 Chew.Tab 200د( Chew.Tab 100ج(  Cap 200ب( Cap 100الف(

 کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ Vag.Tab Metronidazoleدوز  -65

 111د(   211ج(    251ب(  511الف( 

 ؟استفاده می شودکدام یک از شربت های زیر در درمان سرفه خشک  -66

 Guaifenesinب(    Bromhexineالف(

 Dextrometorphanد(    Expectorantج(

 کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ Lamivudineشکل و دوز های داروی  -67

 Cap 100,150ب(    Tab 100,150الف(

 Cap 100د(      Tab 100 ج(

 کدام گزینه می باشد؟ omeprazoleدوز و شکل دارویی  -68



 Tab 20د(  Cap 20,40ج(  Cap40ب( Cap 20الف( 

69- Tab 135 از دوزهای مربوط به کدام یک از داروهای زیر می باشد؟ 

 Dicyclomineد(  Hyoscineج( Mebeverinب(  Libraxالف(

71- Plasil نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟ 

 د(هیچکدام  Metoclopramideج(  Mebeverine(ب Hyoscineالف(

 کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ mgبر حسب   Risperidoneشکل و دوز های دارویی  -71

 Cap 1,2,3,4 ب(    Tab 1,2,3,4الف( 

 Cap 10,20,30,40ج(   Tab 10,20,30,40ج(

 کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ Amantadineشکل دارویی و گروه دارویی  -72

 ضد پارکینسون – Capب(   ضد میگرن – Capالف(

 ضد پارکینسون -  Tabج(    ضد میگرن – Tab ج(

 کدام یک از گزینه های زیر اثر ضد نفخ ندارد؟ -73

 Charcoalب(    Dimethiconeالف(

 Mesalazineد(    Simeticoneج(

 کدامیک از گزینه های زیر متعلق به گروه ضد التهاب نمی باشد؟ -74

 Depo-medrolب(   Hydrocortisoneالف(

 Digestiveد(   Dexametasoneج(

 کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ Triamcinolone N.Nاشکال داروی  -75

 Vag.Tabب(    Cream,Ointالف(

 Tab,Cap,Ointد(     Ampج(

 نمی باشد؟ ASAداروی  Tabletکدام گزینه زیر از دوزهای  -76

 200mgد(  80mgج(  500mgب( 325mg الف(




