
یزروراک شیپ  فلا نومزآ  رویرهش ۱۳۹۷هچرتفد 

دادعت ۴۶)  ) یلخاد

ار۱) دوخ  دیئوتامور  تیرترآ  دیئوریت و  یاهوراد  لبق  لاسکی  دودح  زا  هکدیئوتامور  تیرترآ  مسیدـیئوریتوپیاه و  هقباس  اب  یا  هلاس  یاقآ 55 
.تسا  BP=95/70mmHg و HR=150bpm ینیلاب هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تحارتسا  تلاـح  رد  سفن  یگنت  اـب  تسا  هدرک  عطق 

نآ ریز  رد  هک  تسا  هدمآ  لمع  هب    CXRو ECG رامیب زا  .دشاب  یم  کاپ  یاه  هیر  عمس  دشاب و  یم   muffled بلق یاهادص  بلق  عمس  رد 
؟ دشاب یم  رت  لمتحم  رامیب  یارب  ریز  یاه  صیخشت  زا  کیمادک  دینک .  یم  هدهاشم  ار 

( Rheumatic valvular diseasesفلا
dilated cardiomyopathy Idiopathicب)
Cardiac Tamponadج)
Ischemic cardiomyopathyد)
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لبق۲) هام  دنچ  زا   II سالک لانشکناف  دح  رد  سفن  یگنت  یناتحت و  مادنا  مدا  خفن ،  مکش ، یرپ  ساسحا  زا  تیاکش  اب  یا  هلاس  یاقآ 50 
هدینش یبوخ  هب  یبلق  یاهادص  بلق  عمس  رد  .دراد  هتسجرب   JVP دیدش و تیسآ  یناتحت ، مادنا  مدا +++  هنیاعم  رد  تسا  هدرک  هعجارم 

.درادن  HbsAgو دوجو  هجوت  لباق  یروا  نیئتورپ  یو  هارمه  تاشیامزآ  رد  .تسا  هدش  هداد  شیامن  ریز  رد   JVP جاوما رادومن  .دوش  یمن 
؟ تسا رت  لمتحم  رامیب  یارب  ریز  یاه  صیخشت  زا  کی  مادک   ، CXR هب هجوت  اب  .تسا  یفنم   HCV Ab

( Dilated cardiomyopathyفلا
Tamponadب)
Arrhythmogenic right ventricular dysplasiaج)
Constrictive pericarditisد)

مدا۳) هنیاعمرد  .تسا  هدرک  هعجارم   III سالک لانشکناف  دح  رد  یششوک  سفن  یگنت  اب  یقورع ،  – یبلق روتکاف  کسیر  نودب  هلاس  مناخ 25 
لامرن یرنورک  قورع  یفارگویژنآ  یت  یس  .تسا  هدش  شرازگ  اب 20 % ربارب  یشهج  رسک  یفارگویدراکوکا  رد  .دراد  دح ++  رد  یناتحت  مادنا 

؟ دوش یم  یو  رمع  لوط  شیازفا  هب  رجنم  وراد  مادک  .تسا 
( Furosemideفلا
Spirnolactonب)
Atorvastatinج)
Digoxinد)

؟۴) دشاب یمن   wide pulse pressure اب هارمه  کیلوتسیس  نویسناترپیاه  للع  ءزج  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
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( تروئآفلا هچیرد  زوکیسکوتوریتب)ییاسران 
تروئآج) هچیرد  بتد)یگنت 
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راون۵) .تسا  هدرک  هعجارم  دراد  همادا  نانچمه  تسا و  هدش  عورش  لبق  تعاسود  زا  هک  لانرتساورتر  درد  تلع  هب  یتباید  هلاس  یاقآ 70 
؟ تسا رت  بسانم  مادقا  مادک  .تسا  ریز  رد  یو  بلق 

 
( دوشفلا یم  هیصوت  ویتاورسناک  نامرد  دوش و  یم  حرطم  تیدراکیرپ 
تساب) یپارت  کیتیلونیربیف  حجرا  مادقا  تسا و  حرطمرویرتنآ  سوتکرافنا 
دوشج) یم  هیصوت  نا   هجیتن  ساسا  رب  بسانم  مادقا  یفارگویژناو و  بل  تک  هب  لاقتنا  تسا و  حرطم  لارتلورتنآ  سوتکرافنا 
دشابد) رظن  تحت  نینوپورت  باوج  ندش  هدامآ  ات  دوش  یم  هیصوت  دشاب و  یم   LBBB بلق راون 

(۶: رامیب یاه  شیامزآ  رد  .دنک  یم  هعجارم  شیپ  هتفه  زا 2  شراخ  یدرز و  زا  تیاکش  اب  هلاس  یاقآ 35  رامیب 
Bil T=5 , Bil D=3.5 . AST=30 , ALT=35 , AIKP= 980
ANA= negative , ASMA=negative , anti LKM=negative
AMA= negative

؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  نیرت  بسانم  .تسا  هتشادن  دوجو  یلکشم  ارهاظ  یوارفص  یراجم  دبک و  زا  هدمآ  لمع  هب  یفارگونوس  رد 

بلق۷) نابرض  دادعت  هویج و  رتمیلیم  یو 90/40  نوخ  راشف  هنیاعم  رد  .دنک  یم  هعجارم  دیدش  یژاروتکر  تیاکش  اب  هلاس  یاقآ 30  رامیب 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  نیلوا  ینیلاب  تیعضو  ندومن  رادیاپ  یقورع و  یبلق  یایحا  زا  سپ  .تسا  هقیقد  رد   110

( یپوکسودیئومگیسوتکرفلا
لاتوتب) یپوکسونولوک 
یمکشج) قورع  یفارگویژنآ 
یناقوفد) شراوگ  یپوکسودنا 

یفارگونوس۸) شرازگ  مرس 650 و  زالیمآ  تلعب  هدش و  دیدش  عوهت  رتساگیپا و  هیحان  یمکش  درد  راچد  شیپ  زور  زا 3  هلاس  یاقآ 67  رامیب 
.تسا هتشادن  یدوبهب  تدم  نیا  یط  رد  اما  .تسا  هدیدرگ  یرتسب  داح  تیتارکناپ  صیخشت  اب  سارکناپ  تخاونکی  یگدش  گرزب  رب  ینبم 

: هدش ماجنا  تاشیامزآ  رد 
WBC=18000  ,  Hb=13.5 , PLT= 180.000  , AST=300  ,  Ca=7.5  ,  LDH=550 , BS=300

؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  نیرت  بسانم 
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( دبکب)ERCPفلا یسپویب 
نکساج)  CT(دMRCP

( MRCPب)ERCPفلا

نکساج)  CT(یفارگونوسودناد
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زین۹) ار  ریخا  نزو  شهاک  لاح  حرش  رد  .دنک  یم  هعجارم  شیپ  هام  زا 6  تادماج  هب  تبسن  هدنورشیپ  یژافسید  تیاکش  اب  هلاس  یاقآ 60 
؟ تسیچ رامیب  نیا  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دیامن  یم  شرازگ 

رد۱۰) .درادن  یتمالع  ای  تیاکش  چیه  رضاح  لاح  رد  .دنک  یم  هعجارم  امش  هب  تروشم  تهج  ریز  تاشیامزآ  جیاتن  اب  هلاس  یاقآ 35 
: رامیب تاشیامزآ 

AST=20 , ALT=25 , ALKP=250 , Bil T=1.2 , Bil D=0.3
HBsAg=negative , HBs Ab=positive , HBcAb=negative

؟ تسا تسرد  هلمج  مادک  درف  نیا  رد 
( .درادفلا  B تیتاپه   سوریو  اب  توفع  رضاح  لاح  رد  رامیب 
.تساب) هدرک  تفایرد   B تیتاپه نسکاو  رامیب 
.تساج) یرورض  یلیمکت  تاشیامزآ  ماجنا  دشاب و  یمن  یفاک  تواضق  یارب  یلعف  تاعالطا 
.تساد) هتفای  دوبهب  العف  هتشاد و   B تیتاپه سوریو  اب  تنوفع  البق  رامیب 

دنک ؟۱۱) یم  در  ار  مویپوا  اب  تیمومسم  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  دوجو  تسا  هدرک  هعجارم  یرایشوه  حطس  شهاک  اب  هک  یرامیب  یبایزرا  رد 

تسا۱۲) ریز  دراوم  مامت  لماش  زتنسوکاروت  نویساکیدنا  .تسا  یرتسب   CCU رد نژویفا  لارولپ  پچ و  بلق  ییاسران  راچد  هلاس  درم 60 
: زجب

؟۱۳) دشاب یمن  هیلک  گنس  لیکشت  هدننکراهم  کیمادک 
( Magnesiumفلا
Osteopontinب)
Glycosaminoglycanج)
Procalcitoninد)

؟۱۴) تسا حرطم  رتمک  یو  یارب  صیخشت  مادک  .تسا  هدرک  هعجارم  تسار  یاپ  چم  داح  تیرترآ  اب  یا  هلاس  درم 35 
( دیئوتامورفلا تیرترآ 
کیتپسب) تیرترآ 
یلاتسیرکج) تیرترآ 
یشنکاود) تیرترآ 
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( یرمفلا یرمب)مونیسراک  یامردورلکسا 
یرمد)یزالاشآج) گنیر 

( ناسکولان ب)بت فلا هب  خساپ  مدع 
یزکرم ج) یسفنت د)زونایس  سرتسید 

( پچفلا تمس  هفرط  کی  نژویفا  بتب)لارولپ 
لارولپد)یسکوپیه 85%ج) نژویفا  هارمه  هدوت 
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یگتسخ و۱۵) فعض و  تلع  هب  رضاح  لاح  رد  تسا  هتفرگ  رارق  یحارج  لمع  تحت  لبق  هام  زیفوپیه 6  روموت  تلع  هب  هک  یا  هلاس یاقآ 36 
حیحص رامیب  رد  دشر  نومروه  دوبمک  صیخشت  تهج  تست  مادک  تسا  هدرک  هعجارم  مکش  رود  یبرچ  شیازفا  ینالضع و  تردق  شهاک 

؟ تسا
( یریگ random GHفلا هزادنا 
نگاکولگب) اب  یکیرحت  تست 
زکولگج) مرگ  اب 75  یراهم  تست 
زیفوپیهد) ی  هیحان زا   MRI

هیلوا۱۶) یهاگشیامزآ  یاه  یسررب  رد  .دوشیم  تسار  یوناز  دیدش  زورترامه  راچد  لابتوف  یزاب  نیح  فیفخ  هبرض  لابند  هب  هلاس  یاقآ 25 
؟ تسا مادک  یزیرنوخ  تلع  نعت  رد  یدعب  یصیخشت  مادقا  .تسا  یعیبط   PT(INR) ینالوط و  PTT یعیبط ،  CBC

( یریگ BTفلا هزادنا 
تست Mixingب)
روتکاف VII و IXج) تیلاعف  یریگ  هزادنا 
دناربلیود) نو  روتکاف  تیلاعف  یسررب 

رد۱۷) نژیسکا  اب  تدم  ینالوط  نامرد  دروم  رد  ریز  داروم  همه  دشاب  یم   COPD هدش ی هتخانش  دروم  هک  تسا  یا  هلاس  یاقآ 58  رامیب 
: زج هب  تسا  حیحص  رامیب  یارب  لزنم 

( دشابفلا دصرد  ریز 88  قاتا  یاوه  رد  تحارتسا و  تلاح  رد   SPO2 هک یتروص  رد 
دشابب) هیر  نایرش  یراشف  رپ  هب  التبم  رامیب  دشاب و  دصرد  ریز 90  قاتا  یاوه  رد  تحارتسا و  رد   SPO2 هک یتروص  رد 
دشابج) دصرد  ریز 94  باوخ  رد   SPO2 هک یتروص  رد 
دشابد) تسار  بلق  ییاسران  هب  التبم  رامیب  دشاب و  دصرد  ریز 90  قاتا  یاوه  رد  تحارتسا و  رد   SPO2 هک یتروص  رد 

هتشذگ۱۸) هتفه  رامیب  تسا  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  یناهگان  دیدش و  سفن  یگنت  اب  یلخاد  یرامیب  نودب  قاچ و  ریغ  هلاس  مناخ 35  رامیب 
یفارگویژنا یت  یس  هلیسو  هب  هدمآ  لمع  هب  یاه  یسررب  رد  .تسا  هدش  هتفرگ  چگ  یو  یاپ  هدش و  تسار  یاپ  قاس  یگتسکش  راچد 

هب تسا  بسانم  یو  یارب  ریز  ینامرد  داروم  همه  .درادن  نوخ  راشف  تفا  تسا و   stable رامیب تسا  هدش  دأت  یو  یارب  هیر  یلوبمآ 
: زج
( نیراپه low-molacular-weightفلا
الاب ب) زود  اب  نیرپسآ 
نامزمهج) نیرافراو  نیراپه و 
تعاسد) رد  ندب  نزو  رب  دحاو  اب 18  همادا  ندب و  نزو  رب  دحاو  سولوب 80  زود  اب  نیراپه 

؟۱۹) دشاب یم  زیاج  ریز  دراوم   زا  کیمادک  رد  تعاس  رد  نالاو  یکا  یلیم  کی  تعرس  اب  یمرتانرپیه  حالصا 
( میدسفلا تانبرک  یب  فرصم  زا  یشان  یمرتانرپیه 
مویتیلب) فرصم  زا  یشان  یمرتانرپیه 
یمسیلگرپیهج) زا  یشان  یمرتانرپیه 
یزکرمد) هزم  یب  تباید  زا  یشان  یمرتانرپیه 
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هب۲۰) لصافم  یهاگحبص  یکشخ  تسا ، هدرک  هعجارم  تسد  لاتسید  یتشگنا  نیب  لصافم  درد  لکش و  رغت  تلع  هب  یا  هلاس  مناخ 55 
؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  مادقا  مادک  .دراد  دوجو  روکذم  لصافم  یناوختسا  مروت  سنردنت و  هنیاعم  رد  دراد ، هقیقد  دودح 5  تدم 

 
( یلصفمفلا لخاد  دیئورتسا  قیرزت 
زاینب) تروص  رد  نکسم  فرصم  تسد و  اب  نیگنس  راک  ماجنا  مدع 
هنازورج) مریگ  یلیم  نیسیشلک 1  صرق 
یگتفهد) مرگ  یلیم  تاسکورتوتم 10  صرق 

هیصوت۲۱) ریز  دراوم  هیلک  تباید  داجیا  زا  یریگشیپ  یارب  ، FPG=115mg/dl, HgbA1c=6% و BMI=32kg/m2 اب هلاس  مناخ 65  رد 
؟ زج هب  دوشیم 

( نیمروفتمفلا اب  ییوراد  نامرد  عورش 
نزوب) شهاکو  ییاذغ  میژر  تیاعر  هب  هیصوت 
یقورعج) یبلق - یرامیب  یارب  گنینیرکسا 
مظنمد) یندب  تیلاعف  شیازفا  هب  هیصوت 

دهاوش۲۲) زج  هب  هنیاعم  رد  .دنکیم  هعجارم  سناژروا  هب  یتسوپ  عیـسو  یاروپروپ  یـشتپ  و  نژاو   ینیب ،  زا  یزیرنوخ  لابندب  هلاس  مناخ 17 
نژونیربیف شهاک  ندش PTT و PT و  INRو  ینالوط  ینپوتیسناپ و  یهاگشیامزآ  یاه  یـسررب  رد  .درادن  یرگید  تبثم  هتکن  یزیرنوخ 

رد ار  ینامرد  مادقا  مادک  .دوشیم  هدهاشم  تیسولیمورپ  یدایز  دادعت   WBC تکالپ و شهاک  زجب  یطیحم  نوخ  مال  رد  .دوشیم  شرازگ 
؟ دینکیم هیصوت  هلحرم  نیا 

( نیمآفلا سنارت  نویزوفنا 
یطیحمب) نوخ  یرتموتیسولف  تساوخرد 
زیوجت Tretinionج)
ناوختساد) زغم  نویساریپسآ  یسپویب و 

لاح۲۳) حرش  رد  یتبثم  هتکن  تسین و  یکاش  یششوک  سفن  یگنت  زا.تسا  هدرک  هعجارم  نمزم  هفرس  تلعب  یراگیس  ریغ  هلاس  مناخ 27 
یکیرحت تست  لوماتوبلاس و  زیوجت  اب  یا  هلحرم  ود  یرتموریپسا  لامرن و  یردص  هسفق  یفارگ  ، تسا یعیبط  اه  هیر  عمس.دنکیمن  رکذ 

؟ تسا رتلمتحم  ریز  یاهصیخشت  زا  کیمادک.هدش  شرازگ  لیفونیزوئا 5 % طلخ  شیامزآ  رد.دنا  هدش  شرازگ  لامرن  زین  نیلوک  اتم 
( فرصم ACE-inhibitorفلا
نمزمب) یلیفونیزوئا  تیشنورب 
یرمج) هب  هدعم  سکالفیر 
هدرکد) رهاظت  هفرس  تروصب  هک  مسآ 

؟۲۴) دشاب یمن  هیلک  نمزم  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  رنورک  قورع  یرامیب  تهج  روتکاف  کسیر  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( یمنآفلا
یمتافسفوپیهب)
یدیئوریتاراپرپیهج)
باوخ sleep apneaد) هنپآ 
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؟۲۵) دینک یم  هیصوت  یو  رد  ار  یداب  یتنآ  مادک  یسررب  دراد ، یرادراب  دصق  کیمتسیس  سوپول  هب  التبم  هلاس  مناخ 30 
( Anti-plateletفلا
Anti-Smithب)
Anti Roج)
Anti-Histoneد)

؟۲۶) دشاب یم  کی  عون  تباید  صیخشت  عفن  هب  ریز  دراوم  زا  کیمادک  تباید  هب  التبم  درف  رد  تباید  عون  نعت  رد 
( الابفلا نوخراشف  هب  التبا  هقباس 
هارمهب) یمدیپیل  سید  دوجو 
یکیزیفج) هنیاعم  رد  وگلیتیو  دوجو 
درفد) رد   PCOS هب ءالتبا  هقباس 

هجوتم۲۷) یقافتا  روط  هب  یهاگشیامزآ  یاه  یسررب  رد  هتشذگ  رد  صاخ  یرامیب  تمالع و  نودب  هلاس  یاقآ 35 
یعیبط  ESR , Ferritin , Hb , WBC یهاگشیامزآ یسررب  رد  .درادن  دوجو  یتبثم  هتکن  هنیاعم  رد  .تسا  هدش    800,000/µl تکالپ  

؟ دینکیم هیصوت  ار  مادقا  مادک  .تسا  تناتوم   JAK-2 دوشیم. شرازگ 
( زورفلا رد  مرگ  یلیم  نیریپسآ 80  زیوجت 
ناوختساب) زغم  کیتنژوتیس  یسررب 
هرواج) یسکوردیه  زیوجت 
رامیبد) یریگیپ 

هدومن۲۸) هعجارم  سناژروا  هب  بلق  شپت  اب  هدشن و  زیلاید  ریخا  هتفه  کی  رد  هارمه  نتشادن  لیلد  هب  نمزم  زیلایدومه  تحت  هلاس  یاقآ 60 
رتم یلیم  ناشیا 140/80  نوخ  راشف  تسا ، رایشوه  درادن ، بت  هنیاعم  رد  .دراد  نیلوسنا  فرصم  هقباس  تسا و  یتباید  رامیب  .تسا 

هدمآ لمع  هب  بلق  راون  رامیب  زا  .تسا  لامرن  هیر  بلق و  عمس  هقیقدرد ) بلق 110  نابرضدادعت  ) شاب یم  دراکیکات  رامیب  یلو  هدوب  هویج 
تسا : ریز  حرش  هب  نآ  جیاتن  هک  هدمآ  لمع  هب  یتاشیامزآ  رامیب  زا  .درادن  یا  هتکن  یسونیس  یدراکیکات  زج  هب  هک 

Na: 135 meq/L BUN: 120 mg/dL Creatinine: 6.8 mg/dL  K: 6.7 meq/L  (3.5-5) PT, PTT, INR: normal 
Liver function test: normal   PH: 7.30  HCO3: 15 meq/L  CO2: 28 mmHg BS: 150 mg/dL 

تسا ؟ مادک  یدعب  مادقا 
( .داد فلا شیامزآ  هرابود  دیاب  تسا و  بذاک  ًالامتحا  رامیب  یالاب  میساتپ  لامرن ، بلق  راون  هب  هجوت  اب 
.دوش ب) یم  صخرم  سناژروا  زا  هدنیآ  زور  زیلاید  تهج  ناشیا  رامیب ، یرایشوه  یتایح و  میالع  هب  هجوت  اب 
.تسا ج) یفاک  رامیب  نیا  رد  لورتوبلآ  دننام  تسینوگآاتب  زیوجت 
.دنک د) تفایرد  میسلک  تانوکولگ  یبلق  گنیروتینام  تحت  دیاب  رامیب 

؟۲۹) درادن یملاکوپیه  داجیا  رد  یشقن  لولس  لخاد  هب  میساتپ  تفیش  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد 
( نیلیفوئتفلا فرصم 
یدوریترپیاهب)
نیسیرتوفمآ Bج) فرصم 
میرابد) اب  تیمومسم 
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ضراوع۳۰) رظن  زا  تسا ، یگتفه  مرگ  یلیم  تاسکورتوتم 10  اب  ییوراد  کت  نامرد  تحت  دیئوتامور  تیرترآ  هب  التبم  یا  هلاس  مناخ 50 
؟ دینک یم  زیوجت  ار  یا  هرود  یسررب  مادک  نامرد 

 
( ALT , CBCفلا
یرتمیرپب) مشچ و  هنیاعم 
Na , K , Ca , Pج)
FBS , Cholesterolد)

(۳۱، تسا لامرن  دیئوریت  ماوق  زیاس و  هنیاعم  رد  تسا ، هدرک  هعجارم  ریز  تاشیامزآ  باوج  اب  بارطضا  تلع  هب  یا  هلاس  مناخ 22 
BP=110/70mmHg, PR=72/min

T4=14 µg/dl (4-12), T3RU=22%(25-35), T3=250 (90-160), TSH=1.2mIU/L(0.5-4.5)
؟ تسا حیحص  رامیب  یارب  صیخشت  مادک 

( لارتنسفلا دیئوریت  یراکرپ 
دیئوریتب) لامرن  درکلمع 
هیلواج) راکشآ  دیئوریت  یراکرپ 
ینیلابد) تحت  دیئوریت  یراکرپ 

؟۳۲) دوشیم هدید  ریز  یاهتیرفنولورمولگ  زا  کیمادک  رد  یطخ  تروص  هب  نیبولگونومیا  بوسر 
( رنگوفلا یرامیب 
نیالب) نئوش  خونه  یرامیب 
سوپولج) یرامیب 
رچساپدوگد) یرامیب 

یطاخم۳۳) یتسوپ و  نویساتنامگیپرپیه  هنیاعم  رد  تسا  هدرک  هعجارم  نزو  شهاک  ییاهتشا و  یب یگتسخ ، فعض و  اب  یا  هلاس مناخ 25 
؟ دشاب یم راظتنا  دروم   رامیب  رد  ریز  یهاگشیامزآ  تالالتخا  زا  کی  مادک  .تسا  یعطق  رامیب  یارب  لانردآ  ییاسران  صیخشت  دراد 

؟۳۴) تسین بسانم  کیمادک  لیذ ، یاه  هنیزگ  نایم  زا  نیغلاب ،  رد  سوتیلم  تباید  یرامیب  ینامرد  فادها  اب  طابترا  رد 
( زا mg/dL 200فلا رتمک  اذغ ، زا  دعب  تعاس  ود  نوخ  دنق   
دصردب) ریز 7   A1C
زا mg/dL 130ج) رتمک  اتشان  نوخ  دنق 
زا mg/dL 80د) رتالاب  اتشان  نوخ  دنق 

تلام۳۵) بت  صیخشت  اب  اریخا  .دشابیم  ددع  یزور 1  نیسکورتیدول  اب  نامرد  تحت  یدیئوریتوپیه  هقباس  اب  هلاس  مناخ 35  رامیب 
ابنامرد OCP و تحت  لبق  اهتدم  زا   PCDS صیخشت اب  نینچمه  رامیب  .تسا  هتفرگ  رارق  نیپمافیر  نیلکیسیسکاد و  اب  نامرد  تحت 

.دشابیم  T4: 13.2 (4.5-11.5  ) TSH: 2.2 (0.4-4.5 و  ) هدش ماجنا  تاشیامزآ  رد  .تسا  هدوب  نوتکالونوریپسا 
؟ دشاب دیئوریت  یاهتست  رد  لالتخا  هدننک  هیجوت  دناوتیم  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
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رد۳۶) بلق  سلاپمیا  رثکادح  لحم  پچ ، یولهپ  هب  هدیباوخ  تیعضو  رد  سوتیلم ، تباید  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 60  رامیب  هنیاعم  رد 
رامیب رد  ریز  یاه  هتفای  زا  کیمادک  دوجو  لامتحا  .دوش  یم  سمل  یمادق  یرالیزگا  طخ  تاذاحم  رد  مجنپ و  یاهدند  نیب  یاضف 

؟ تسا رتشیب 
( دصردفلا زا 50  رتمک  پچ  نطب  یشهج  رسک 
پچب) نطب  سکپآ  ندش  درگ 
پچج) تسار و  زیلهد  نامزمه  یگرزب 
یلوزند) کیساروت  تروئآ  هجوت  لباق  یگدشداشگ 

هدش۳۷) سفن  یگنت  راچد  رضاح  لاح  رد  تسا ؛ هدرک  تفایرد  کیتیلوبمرت  لبق  زور  هک   ST elevation MI دروم هلاس  یاقآ 60 
: هنیاعم رد  .دراد  هنپوترا  هتسشن و  تلاح  رد  هدهاشم  لباق   JVP هنیاعم رد  .تسا 

HR: 120/min            BP: 110/60 mmHg           PR: 28           Temp: 37.8° C
؟ تسا تسردان  هنیزگ  مادک 

( .تسافلا دنمدوس  اهرکولباتب  زود  شیازفا   MI هنیمز هب  هجوت  اب 
.دوبب) دهاوخ  رامیب  یسررب  تیولوا  رد  بت  تلع  یسررب 
.دوبج) دهاوخ  رثوم  رامیب  نامرد  رد  کیتروید  روتالیدوزاو و  زا  هدافتسا 
.دوشد) یسررب  دیئوریت  تالکشم  دوجو  یزیرنوخ و  ظاحل  زا 

دندش و۳۸) یسررب  شار  رالام  بت و  تیزورس  مئالع  اب  دنشابیم  نامرد  تحت  هک  جنشت  الاب و  نوخ  راشف  هقباس  اب  هلاس  مناخ 54 
؟ دشاب لیخد  سوپول  یرامیب  داجیا  رد  دناوتیم  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  .دش  حرطم  ناشیا  یارب  سوپول  صیخشت 

( لیرپوتپاکفلا
نیپیدولمآب)
نیسوزارپج)
دیامزوروفد)

دشاب و۳۹) یم موادم  درد  .تسا  هدش  عورش  لبق  هام  زا 4  درد  .تسا  هدرک  هعجارم  تسار  هناش  درد  تلع  هب  تباید  هقباس  اب  هلاس  مناخ 55 
؟ ددرگ یم حرطم  ریز  صیخشت  مادک  .دراد  دوجو  تاهج  مامت  رد  تاکرح  تیدودحم  هنیاعم  رد  .دراد  دوجو  زین  اه  بش

( نویمورکآفلا باس  تیسروب 
هدنبسچب) تیلوسپک 
رسج) ود  هلضع  تینودنات 
فاکروتاتورد) نودنات  یگراپ 

؟۴۰) درادن شقن  رامیب  زونگورپ  نعت  رد  روتکاف  مادک  .دشابیم  ناوختسا  زغم  دنویپ  دیدناک   MDS صیخشت اب  هلاس  ییاقآ 40 
( ناوختسافلا زغم  زوربیف  نازیم 
ناوختساب) زغم  تسالب  دصرد 
پیتویراکج)
)د) ینپوتیاس  ) ریگرد ینوخ  یاه  هدر دادعت 
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رد۴۱) .دراد  هزیلارنژ  یتاپوندافنل  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  قیرعت  بت و  مئالع  مکش و  درد  اب  هلاس  ییاقآ 65 
شرازگ موفنل  یژولوتاپ  باوج  .تشاد   T(11-14  ) یکیتنژ یسررب  رد  .تشاد  گرزب  هدور  رد  ددعتم  یاهپیلوپ  یپوکسونولک 

؟ دشابیم حرطم  موفنل  هورگریز  مادک  .دوشیم 
( Mantle cell lymphomaفلا
Follicular lymphomaب)
Diffuse large B-cell lymphomaج)
Burkitss lymphomaد)

پگ۴۲) کیتومسا  .تسا  لامرن  هتعاس  عوفدم 24  یبرچ  .تسا  هدرک  هعجارم  مکش  خفن  هچیپلد و  نمزم ، لاهسا  اب  هلاس  یاقآ 40 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرتلمتحم  .تسا  لامرن  دح  زا  رتشیب  عوفدم 

( نمزمفلا تیتارکناپ 
یوارفصب) یاهکمن  بذج  ءوس 
زاتکالج) دوبمک 
ریذپد) کیرحت  هدور  مردنس 

ریس۴۳) رد  .دوش  یم  یرتسب  یدبک  یاهمیزنآ  شیازفا  دیدش و  غارفتسا  عوهت و  اب  داح B و  تیتاپه  تلع  هب  هلاس  یاقآ 38 
الاب یدبک  یاهمیزنآ  تاشیامزآ  رد  .دراد  یسکرتسآ )  ) اهتسد رومرت  هنیاعم  رد  دوشیم و  یگدولآ  باوخ  راچد  رامیب  یرتسب 

؟ ددرگیم رامیب  یهگآ  شیپ  دوبهب  ثعاب  ریز  مادقا  مادک  .تسا   Bili Total: 25 Bili Direct: 16 و INR: 4 تسا.
( کیتکالیفورپفلا کیتویب  یتنآ 
دیئوکیتروکوکولگب) زیوجت 
Exchange transfusionج)
یتفایردد) ییاذغ  میژر  نیئتورپ  یزاسدودحم 

؟۴۴) تسا حرطم  رتمک  صیخشت  مادک  .تسا  هدرک  هعجارم  الاب  رایسب  زالیمآ  اب  ویتادوزگا  نژویفا  لارولپ  اب  رامیب 
( یرمفلا یگراپ 
نمزمب) تیتارکناپ 
لسج)
رسناکد)

؟۴۵) تسا مادک  ینامرد  مادقا  نیلوا   Massive یزیتپومه دروم  رد 
( نوخفلا راشف  تفا  زا  یریگولج 
یزیرنوخب) لرتنک 
ییاوهج) هار  نتشادهگن  زاب 
عیام و p.cد) قیرزت 

؟۴۶) درادن یکیتویب  یتنآ  نامرد  هب  زاین  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد  تمالع  یب  یرویرتکاب 
( ژادنوسفلا زا  یشان  یرویرتکاب 
رادرابب) نانز 

کینپورتونج) دارفا 
هیلکد) دنویپ 
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دادعت ۲۴)  ) یحارج

لمع۴۷) لحم  مروت  تلع  هب  رضاح  لاح  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یفاروینره  یحارج  تحت  لبق  هتفه  کی  هک  تسا  یا  هلاس  یاقآ 65  رامیب 
تسا ؟ مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .درادن  متیرا  .دراد  رصتخم  سنردنت  هنیاعم  رد  .تسا  هتفاین  شیازفا  مروت  .تسا  هدرک  هعجارم 

( ینره فلا دوع 
لسوردیه ب)
امورس ج)
مخز د) تنوفع 

دراد۴۸) یا  هطقن  سنردنت  تسا و  هدرک  هعجارم  ناتسپ  رد  کاندرد  هقطنم  کی  اب  تسا  هدرک  یهدریش  هب  عورش  ًاریخا  هک  یا  هلاس  مناخ 25 
تسا ؟ مادک  نامرد  نیرت  بسانم  .دوش  یمن  هدید  زین  لپین  زا  یکرچ  حشرت  .درادن  جومت  یلو 

( یهدریشفلا همادا  یحارج +  ژانرد 
یهدریش ب) همادا  کیتویب +  یتنآ  مرگ و  سرپمک 
یهدریش ج) عطق  یحارج +  ژانرد 
یهدریش د) عطق  کیتویب +  یتنآ  مرگ و  سرپمک 

صیخشت۴۹) همه  .دشاب  یم  هتسجرب  رلوگوژ  دیرو  .تسا BP=70/P,PR=120 و  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  سکاروت  یامورت  تلع  هب  یناوج 
: زج هب  تسا  لمتحم  ریز  یاه 

( یبلقفلا دانوپمات 
یملووپیهب)
یبلقج)  Contusion
هدنراشفد) سکاروتومونپ 

نس ۵۰40) رد  رامیب  ردارب  .تسا  هتفرگ  رارق  یپوکسونولوک  تحت  شردپ  ردارب و  رد  نولوک  ناطرس  هقباس  اب  هک  تسا  یا  هلاس  یاقآ 30  رامیب 
؟ دوش یم  هیصوت  مادقا  مادک  .تسا  هدش  تفای  وتاموندآ  پیلوپ  تسار  نولوک  یسررب  رد  .تسا  هدوب  التبم  یگلاس 

( لاتوتفلا یموتکلوک 
هنالاسب) یریگیپ  پیلوپ و  ندرک  جراخ 
یموتکلوکوتکورپج)
هنالاسد) یپوکسوتکر  + لاتوت یموتکلوک 
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هعیاض۵۱) زا   core needle Bx تحت تسار .  ناتسپ  یجراخ  یناقوف  تمسق  رد  هدوت  ساسحا  لابند  هب  هک  تسا  یا  هلاس  مناخ 50 رامیب   
مادقا مادک  ماجنا  .تسا  یعیبط  تانیاعم  ریاس  .دشاب  یم  Invasive Ductal Carcinoma  زا یکاح  یژولوتاپ  خساپ  .تسا  هتفرگ  رارق 

؟ تسا یرورض  یحارج  زا  شیپ 
( لغبریزفلا ناتسپ و  یفارگونوس 
نگل     ب) مکش و  CT Scan
Bone Scanج)
یفارگومامد)

کیرتکیا۵۲) تسا ، رایشه  رامیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  یدرز  مکش و  درد  تیاکش  اب  هک  تسا  یا  هلاس  مناخ 65  رامیب  -
؟ دشاب یم  مادک  مادقا  نیلوا  .تسا  تبثم  هتکن  اهنت   RUQ سنردنت مکش  هنیاعم  رد   PR:95 BP:125/70 oral T:39 تسا.

( کودلوکفلا رولپسکا  سناژروا و  یموتاراپال 
سناژرواب) یفارگونوس 
تاعیامج) اب  ایحا  کیتویب و  یتنآ  زیوجت 
سناژرواد)  ERCP

یبسانم۵۳) لرتنک  رامیب  نوخراشف  یلو  هتفرگ  رارق  نوخراشف دض  فلتخم  یاهنامرد  تحت  تساهتدم  هک  تسا  یا  هلاس  مناخ 40  رامیب 
تیلاعف حطس   ، K=3.2 رامیب نیتور  تاشیامزآ  رد  .دنک  یم  رکذ  ار  یراردا  رپ  یشونرپ و  یگتسخ و  فعض ، نیا  رب  هوالع  رامیب  .درادن 

؟ تسا مادک  هلحرم  نیا  رد  بسانم  مادقا  .دشاب  یم  الاب  نورتسدلآ  ناپ و  نینر 
( اهلانردآفلا یسررب  تهج  نکسا  یت  یس  ماجنا 
دوشب) یم  ماجنا  ییوراد  نامرد  همادا  تسین و  لمتحم  لانردآ  لالتخا  میساتپ  حطس  هب  هجوت  اب 
هیوناثج) مسینورتسدلآرپیه  لامتحا  اب  یویلک  قورع  یسررب 
لانردآد) یزالپرپیه  صیخشت  یارب   NP59 اب یفارگ  یتنیس 

؟۵۴) دوش هداد  ناشن  الاب  بذاک  تروصب  دناوتیم  ریز  نارامیب  زا  کیمادک  رد    ABI (ankle brachial index)
( نویسناترپیاهفلا
هتیلپوپب) مسیرونآ 
رگربج)
کیتبایدد)

هیصوت۵۵) دوش .  یم  هدید  ملاس  طاخم  اب  دیئورومه  هکاپ  هس  یسررب  رد  تسا .  هدرک  هعجارم  ینوخ  عوفدم  عفد  تلع  هب  یا  هلاس  درم 55 
؟ تسیچ امش 

( مرگفلا بآ  نگل  نیلم و  اب  یبط  نامرد 
یپوکسونولوکب)
یموتکدیئورومهج) یحارج  لمع 
دیئورومهد) یپارتورلکسا 
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؟۵۶) تسا یحارج  تلاخد  نویساکیدنا  زا  کیمادک  ، هدرک هعجارم  ناتسرامیب  هب  کیتپپ  رسلوا  زا  یزیرنوخ  هک  یرامیب  رد 
( تعاسفلا رد 24  دحاو   3 نویزوفسنارت  
یپوکسودناب) رد  یرتم  یتناس  کی  مخز 
هلاسج)   55 رامیب   رد  زمتامه 
یپوکسودنآد) اب  نامرد  زا  سپ  ددجم  یزیرنوخ 

دنکیم و۵۷) رکذ  ار  بلق  یا  هچیرد  یرامیب  هقباس  رامیب  .دنا  هدرک  هعجارم  فان  رود  رد  مکش  دیدش  درد  اب  هک  دنتسه  یا  هلاس  یاقآ 70  رامیب 
رامیب مکش  .دراد  هنازور  فرصم  مه  نونکا  مه  دشابیم و  یقیرزت  نیئوره  هب  داتعم  رامیب  .دنکیم  تفایرد  نیرافراو  مظنمان  متیر  تلع  هب 

؟ تسا حرطم  رتشیب  ریز  یاه  صخشت  زا  کیمادک  .دراد   هزیلارنج  فیفخ  سنردنت  تسا و  مرن  هنیاعم  رد 
( Malingeringفلا
Acute pancreatitisب)
Mesenteric ischemiaج)
Intestinal obstructionد)

یگدنبسچ۵۸) تلع  هب  یلو  دریگیم  رارق  یحارج  لمع  تحت  دوریت  هعیاض  تلع  هب  یراشف  میالع  اب  هک  دنتسه  یا  هلاس  مناخ 60  رامیب 
رامیب یسپویب  باوج  .دوشیم  ماجنا  یموتکمسیا  هدش و  هتشادرب  یراشف  رثا  اهنت  هدوبن و  لماک  یموتکدوریت  ناکما  دایز  رایسب 

؟ دینکیم هیصوت  ار  یمادقا  هچ  .دراد  تیاکش  یگفخ  ساسحا  زا  نانچمه  رامیب  .دوشیم  شرازگ  لدیر  تیدیئوریت 
( ددجمفلا یحارج  لمع 
ندرگب) یپارتویدار 
نفج) یسکومات  اب  نامرد 
ینامردد) دی 

زا۵۹) کیمادک  .دنکیم  هعجارم  وناز  یگداس  نامرد  تهج  امش  هب  تلافسآ  یور  وناز  یگدیشک  لبق و  زور  فداصت 1  تلع  هب  یرامیب 
؟ دینکیم هیصوت  ار  ریز  تامادقا 

( کیتپسفلا یتنآ  یاهلولحم  اب  مخز  یوشتسش 
مخز  ب) رتهب  میمرت  یارب  باتفآ  مامح  زا  هدافتسا 
هنازورج) نیداتب  اب  نامسناپ 
نوباصد) بآ و  اب  مخز  هنازور  یوشتسش 

؟۶۰) دشاب یم  امسالپ  هیبش  یتیلرتکلا  رظن  زا  رتشیب  ریز  تاحشرت  زا  کیمادک 
( نولوکفلا تاحشرت 
هدعمب) تاحشرت 
سارکناپج) تاحشرت 
ارفصد)
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؟۶۱) تسا دنچ  رامیب   GCS دراد. ار  ریز  یاه  خساپ  هنیاعم  رد  تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  امورت  تلع  هب  یرامیب 
درد هب  هزیلاکول  روتوم : 

موهفمان تاملک  لابرو : 
ندز ادص  اب  ندرک :  زاب  مشچ 

( 7فلا
9ب)
13ج)
11د)

؟۶۲) هداد لیکشت  بآ  ار  ناشنزو  زا  یرتشیب  دصرد  ریز  نارامیب  زا  کیمادک  رد 
( هیذغتوسفلا اب  نسم  یاقآ 
یزاسندبب) یا  هفرح  راکشزرو 
قاچج) مناخ 
تینوتیرپد) اب  هلاس  ناوج 20 

نابرض۶۳) دادعت  و    75/55mmHg یو   نوخراشف  .تس  هدش ا  هدروآ  سناژروا  هب  لیبموتا  اب  فداصت  لابند  هب  هلاس  درم 35 
دیرو  (، GCS : 9/15 یرایشوه ( حطس  شهاک  مشچ ، ود  ره  فارطا  زومیکا  هنیاعم  رد  .تسا   32/min سفنت دادعت  بلق min/150 و 
مادک .تسا  دوهشم  تسار  تمس  مزیفمآ  یگدیشارخ و  یدوبک ، مئالع  مکش و  هنیس و  هسفق  سنردنت  نینچمه  هتشاد ، هتسجرب  رالوگوژ 

؟ دراد یرتشیب  تیولوا  مادقا 
( یردصفلا هسفق  هلول  نتشاذگ 
زتنسویدراکیرپب)
سناژرواج) یموتاراپال  ماجنا  تهج  یحارج  یسناژروا  هرواشم 
زغمد) یسناژروا  نکسا  یت  یس 

دیرو۶۴) رتتاک  یرارقرب  یارب  شالت  .دوش  یم هدروآ  سناژروا  هب  رادیاپان  یتایح  مئالع  اب  وردوخ ، ینوگژاو  لابند  هب  یا  هلاس راهچ  کدوک 
نیا رد  هدش  رکذ  دراوم  زا  کیمادک  .دوش  یم هتفرگ  ( Intra osseous  ) یناوختسا لخاد  رتتاک  هیبعت  هب  میمصت  هدوب و  هدیاف  یب یطیحم 

؟ تسا حیحص  تلاح 
( .درکفلا زیوجت  ناوت  یم  یدیرو  هباشم  زود  اب  ار  اهوراد  یمامت 
.درکب) زیوجت  ریسم  نیا  زا  هدروارف  ای  نوخ  ناوت  یمن 
.دوشج) هدافتسا  دیاب  دشاب ، لانشکناف  رتتاک  هک  ینامز  ات 
.تساد) حجرا  ایبیت ، لامیزگورپ  رب  رومف  لاتسید  رتتاک ، هیبعت  لحم  ظاحل  زا 

هلضع۶۵) یمادق  هبل  یولج  دیئوریت و  فورضغ  تاذاحم  رد  ندرگ  اب  زیت  کون  مسج  تباصا  راچد  عازن  لابند  هب  یا  هلاس  یاقآ 30 
زا یمجح  ندرک ، هفرس  راب  ره  اب  دراد و  رصتخم  یزیرنوخ  بسانم ، نامسناپ  مغریلع  .تسا  هدش  پچ  دیئوتسام  دیالکونرتسا و 

مزفیمآ یندرگ و  موتامه  هنیاعم  رد  .دوش  یم  رارکت  رابکی ، هقیقد  دنچره  هک  دوش  یم  جراخ  بیسآ  لحم  زا  هتخل  نشور و  نوخ 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  بسانم  مادقا  .درادن 

( یندرگفلا قورع  یفارگویژنآ 
تسارتنکب) اب  ندرگ  نکسایتیس 
لمعج) قاتا  هب  لاقتنا 
زاتسومهد) سناژروا و  رد  مخز  رولپسکا 
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هداد۶۶) صیخشت  پچ  تمس  رد  دیئوریت  درفنم  لودن  هنیاعم ، رد  .تس  هدرک ا  هعجارم  ندرگ  رد  هدوت  ساسحا  اب  لاس  نایم  مناخ 
بسانم مادقا  .تس  هدش ا  شرازگ   Suspicious for follicular neoplasia قوف لودن  زا   FNA یسپویب باوج  .دوش  یم 

؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد 
( رارکت FNAفلا
رارکت FNAب) یراشف ، مئالع  ای  هعیاض  دشر  تروص  رد  رامیب و  یریگیپ 
دیئوریتج) یموتکبول  هب  هیصوت 
ویتکاویدارد) دُی  اب  دیئوریت   Ablative نامرد

؟۶۷) دور یم  راظتنا  رامیب  نیا  رد  کیلوباتم  لالتخا  مادک  .تسا  هدش  رولیپ  کیفورترپیه  زونتسا  راچد  یراوخریش 
( کیملاکوپیهفلا کیلوباتم  زودیسا 
کیملاکوپیهب) کیلوباتم  زولاکلا 
کیمرلکوپیهج) کیلوباتم  زودیسا 
کیمرلکرپیهد) کیلوباتم  زولاکلا 

هعجارم۶۸) شیپ  تعاس  زا 24  عوفدم  زاگ و  عفد  مدع  لبق و  تعاس  زا 48  غارفتسا  عوهت ، مکش ، یکیلوک  درد  تلع  هب  هلاس  مناخ 50 
: هنیاعم رد  .دراد  شیپ  لاس  یمحر 10  مویم  تلع  هب  یموتکرتسیه  هقباس  .تسا  هدومن 

BP= 110/40 mmHg                Pr= 90/min                 T= 37.2
زا کیمادک  .دراد  یلپ 70 % اب   WBC= 9000 دوش. یم هدید  مکش  ریز  رد  لیتسا  ناف  راکسا  .دراد  فیفخ  نویسناتسید  مرن و  مکش  .دراد 

؟ تسا حیحص  ریز  تارابع 
( دومنفلا ویتاورسنک  نامرد  تعاس  ات 24  ناوت  یم
.تساب) یرثوم  صیخشت  شور  هلحرم  نیا  رد  یفارگونوس 
تساج) یباختنا  شور  یمکش  یرس  یفارگویدار  تسا ، یباختنا  نکسا  یت یس
.تساد) یباختنا  شور  یمکش  یرس  یفارگویدار  دادسنا ، تلع  یسررب  یارب 

رارق۶۹) تیولوا  رد  ریز  تامادقا  زا  کیمادک  .تسا  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  هدش و  دیدش  یگتخوس  راچد  یراجن  هاگراک  رد  هلاس  درم 20 
؟ دراد

( هدننکدرسفلا هلیسو  ره  ای  خی  زا  هدافتسا 
زازکب) نسکاو  قیرزت 
یدیروج) ینامرد  عیام  گر و  نتفرگ 
ییاوهد) هار  نیمات 

.دوش۷۰) یمن هدید  هدعم  لخاد  اوه  هداتسیا   CXR رد کیفارگویدار  یسررب  رد  .تسا  یسررب  تحت  یرم  یتکرح  یرامیب  تلع  هب  یرامیب 
،Aperistalsis یرم هنت  اب mmHg 26 و  ربارب   LES راشف LES Relaxation< 75%و  .تسا   ریز  حرش  هب  رامیب  کیرتمونام  یسررب 

؟ تسا رت  لمتحم ریز  صیخشت  زا  کیمادک  .تسا  هتفای  شیازفا  یرم  لخاد  راشف 
( یرمفلا رشتنم  مساپسا 
نکشب) قدنف یرم 
یزالاشآج)
ویسناترپیهد) یناتحت  رتگنفسا 
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دادعت ۲۴)  ) ناکدوک

صیخرت۷۱) ماگنه  رد   IV IgG تفایرد هب  هجوت  اب  تسا .  هدش  نامرد  یرتسب و  شخب  رد  یکازاواک  صیخشت  اب  یا  ههام  راوخریش 22 
؟ تسا مادک  ناکدوک  یزاس  نمیا  یروشک  همانرب  قبط  راوخریش  نویسانیسکاو  همادا  یارب  هیصوت  نیرت  بسانم 

( .درادنفلا نویسانیسکاو  همانرب  رد  رغت  هب  یزاین 
.دتفیبب) ریخات  هب  هام  لقادح 8  لافطا  جلف  نسکاو  تسا  مزال 
.دتفیبج) ریخات  هب  هام  لقادح 5 لافطا  جلف  نسکاو  تسا  مزال 
.دتفیبد) ریخات  هب  هام  لقادح 8  هناگ  هس  نسکاو  تسا  مزال 

تروص۷۲) CBC  شیامزآ درادن و % Retic = 1 و  صاخ  لکشم  هنیاعم  رد  تسا .  هدرک  هعجارم  یگدیرپ  گنر  تلع  هب  یا  هلاس  رتخد 13 
 . Hb=10.5gr/dL, Hct=36%, RBC=5,900,00/µL, MCV=61fL, MCH=17.8Pgr, MCHC=28.7gr/dL تسا : ریز 

؟ تسا رتلمتحم  صیخشت  مادک 
( برسفلا اب  تیمومسم 
نمزمب) یرامیب  یمنآ 
رونیمج) یمسالات 
نهآرقفد) یمنآ 

رامیب۷۳) یارب  دراد  یندرگ  یتاپوندافنل  اه و  هزول یور  رب  ادوزگا  هنیاعم  رد  دنک  یم هعجارم  سناژروا  هب  دردولگ  بت و  لیلدب  یا  هلاس کدوک 7 
نیا تلع  مسیناگراورکیم  مادک  .ددرگ  یم رشتنم  وتامتیرا  شار  راچد  رامیب  نآ  لابند  هب  دوش و  یم زیوجت  یکاروخ  نیلیس  یسکومآ 

؟ تسیرامیب
( Toxoplasma gondiiفلا
Arcanobacterium hemolyticumب)
Epstein- Barr virusج)
Cytomegalovirusد)

مرگولیک۷۴) نزو 4/5  هنیاعم  رد  .دشاب  یم  ردام  ریش  اب  هیذغت  .تسا  یسررب  تحت  نمزم  لاهسا  دشر و  لالتخا  تلعب  یا  ههام  راوخریش 5 
 : عوفدم شیامزآ  رد  دراد و  ( Kg 3 دلوت نزو  اب  )

یلصا یرامیب  صیخشت  هب  یرتشیب  کمک  ریز  یاهتست  زا  کیمادک  .تسا   Fat drop=100/hpf PH= 5.5 RBC=0 WBC= 1-2 
؟ دنکیم

( کایلسفلا نیرکسا  تست 
عوفدمب) تشک 
عوفدمج)  Ι زاتسالا یریگ  هزادنا 
مرسد) یاهنیلوبولگونومیا  یسررب 
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ییاهتشا۷۵) یب  ررکم و  یاه  غارفتسا  یرارق ،  یب  تیاکش   اب  تسا  هدومن  هیذغت  ار  شراوخریـش  دوخریـش  اب  اهنت  هک  لکلا  هب  داتعم  یردام 
مادـک دوبمک  دـیدرگ .  یم  راوخریـش  یادـص  یب  یاه  هیرگ  هجوتم  هنیاعم  نامزرد  تسا .  هدـمآ  هاـگنامرد  هب  هرواـشم  تهج  راوخریش 

؟  تسا حرطم  راوخریش  یارب  نیماتیو 
( تالوففلا
نیساینب)
نیوالفوبیرج)
نیمایتد)

شهاک۷۶) زا  رامیب  ردام  دندروآ .  هاگنامرد  هب  لبق  هام  کی  زا  ینوخ  لاهسا  مکش و  یپمارک  یاه  درد  لد  تیاکش  اب  ار  هلاس  کدوک 12 
.دیوش یم  دعقم  فارطا  لوتسیف  غولب و  ریخات  ینوخ ، مک  هجوتم  هنیاعم  رد  دراد .  تیاکش  یریگ  نزو  لالتخا  اهتشا و 

؟ دنک یم  قوف  یرامیب  صیخشت  هب  ار  کمک  نیرتشیب  ریز  یاه  یسررب  زا  کیمادک 
( یژولونومیافلا یسررب 
یپوکسونولوکب) ماجنا 
یژولورس  ج) یاهتست   
بجاحد) هدام  اب  یفارگویدار 

رد۷۷) تسا .  یسررب  تحت  یلماکت  تفرسپ  و  یمشچ   سامت  نادقف  نتفرگ ،  ندرگ  رد  ییاناوت  مدع  یرارقیب ،  تلعب  ههام  راوخریش 7 
یاهشیامزآ رد  دوشیم .  هدید  مشچ  هنیاعم  رد  یئولابلآ  زمرق  هکل  هتفرگن و  ندرگ  دوشیم ،  شرپ  راچد  یناهگان  یادص  کدنا  اب  هنیاعم 

؟  تسا حرطم  صیخشت  مادک  دوشیم .  شرازگ   A زادینیمازوزگه دوبمک  یتساوخرد 
( کیپ فلا نمین 
بارکب)
فوهدنسج)
سکاس د) یت 

هدش۷۸) یوارفص  یاه  غارفتسا مکش و  عاستا  راچد  رمع  زور 15  رد  .دوش  یم هیذغت  الومرف  اب   NICU شخب رد  یرتسب  هتفه  مرت 30  هرپ دازون 
دازون نیا  تهج  صیخشت  مادک  .تسا  نایامن  یا  هدور زوتامونپ  هدور و  یاهپول  هرادج  تماخض  شیازفا  هدش  ماجنا  یفارگ  رد  .تسا 

؟ تسا حرطم  رتشیب 
( هدورفلا دادسنا 
موینوکمب) سوئلیا 
نازورکنج) تیلوکورتنا 
سیسپسد)

یسفنت۷۹) سرتسید  هدوب و  رایشوه  رامیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  ینومونپ  صیخشت  اب  یرتسب  تبون  لابند 3  هب  هلاس  کدوک 4 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم .دراد  تسار  تمس  یادص  شهاک  هیر  عمس  .درادن 

( کیتسیکفلا زوربیف  یرامیب 
یجراخب) مسج  نویساریپسآ 
لاروموهج) ینمیا  صقن 
نیسپیرتد) یتنآ  ناو  افلآ  دوبمک 
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؟۸۰) دراد یسررب  هب  زاین  ریز  یاه  هتفای  زا  کیمادک  دوجو  دلوت  لوا  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  یعیبط  دازون  کی  هنیاعم  رد 
( Systolic heart murmurفلا
white reflex in both eyesب)
Extensor Babinski signج)
Bloody vaginal dischargeد)

؟۸۱) دتفا یمن  قافتا  ( Transient proteinuria  ) ارذگ یرونیئتورپ  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک  رد 
( نویساتاردیهدفلا
اهرکولبب) اتب  فرصم  
الابج) بت 
نیگنسد) یشزرو  تاکرح 

(۸۲ : زجب دنتسه  هارمه  یمرتانوپیه  اب  ریز  دراوم  همه 
( دیزایتورلکوردیهفلا فرصم 
یدیئوریتوپیهب)
یاجبان ADHج) حشرت  موردنس 
کینژورفند) هزم  یب  تباید 

تسا ؟۸۳) حیحص  دروم  مادک  ( personal-social لماکت (  درومرد    
( هام فلا  12 لاگنچ –  قشاق و  زا  هدافتسا 
هام  ب)  6 هشیش –  نتشاد  هاگن 
هام  ج)  8  - ناجنف زا  ندیشون 
هام  د)  7 ندرک - یاب  یاب 

؟۸۴) دهد یمن  شیازفا  ار  عون 1  تباید  هب  ناکدوک  یالتبا  رطخ  هنیزگ  مادک 
( نیماتیو Cفلا دوبمک 
نیماتیو Dب) دوبمک 
لاسج) ود  ریز  واگ  ریش  فرصم 
نویرواد) سوریو 

فقوتم۸۵) تالمح  نیا  نکیلو  دراد  رارق  دیامسکوسوتا  نامرد  تحت  تسا  ندش  هریخ  تروصب  هک  ییاهجنشت  تلعب  یا  هلاس  کدوک 5 
عون مادک  دراد .  یگدولآ  باوخ  تلاح  هقیقد  نیدنچ  ات  دعب  هدش و  هریخ  تام و  هقیقد  تدمب 5-4  راب  هنازور 3-2  رامیب  تسا .  هدشن 

؟ تسا حرطم  کیتپلیپا  مردنس  ای  جنشت و 
( لایشراپفلا سکلپمک  جنشت 
لیانوج ب) کینولکویم  عرص 
یکدوک  ج) نارود  سناسبا 
کیدنالور د) عرص 
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عوهت۸۶) تلاح  سفن و  یگنت  یگتفرگرگ و  ساسحا  شزگ ،  لحم  یزمرق  مروت و  درد ،  راچد  روبنز  شزگ  لابندـب  غاب  رد  یا  هلاـس  کدوک 6 
؟  تسا مادک  ینامرد  مادقا  نیلوا   . تسا هدش 

( نیماتسیهفلا یتنآ 
نوزیتروکوردیهب)
نیرفنج) یپا 
نیپورتآد)

رد۸۷) .دراد  ررکم  یاه  تنوفع  هقباس  لاح  حرش  رد  .دنا  هدروا  هاگنامرد  هب  تسوپ  همحتلم و  یزاتکژنالت  تاعیاض  اب  ار  یا  هلاس  کدوک 4 
؟ تسین راظتنا  دروم  ریز  هضراع  مادک  زورب  صیخشت  نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب  .دیوش  یم  یسکاتآ  هجوتم  هنیاعم 

( موفنلفلا زورب 
یمکولب) زورب 
سرج) دوز  غولب 
تبایدد) زورب 

دشابیم۸۸) هدش  هدروخ  ریش  یواح  هک  لبق  هتفه  عوهت 2  تلاح  اب  هارمه  راشفرپ  غارفتسا  مئالع  اب  ار  یاههام  کی  رسپ  ِراوخریش 
؟ دشابیم حرطم  رتمک  صیخشت  مادک  .دسریم  رظن  هب  هتاردیهد  لاحیب و  کدوک  هنیاعم  رد  .دنا  هدروآ  سناژروا  هب 

( یرمفلا هب  هدعم  سکالفیر 
رولیپب) کیفورترپیاه  زولتسا 
کیلوباتمج) تالالتخا 
یشراوگد) یژرلآ 

غارفتسا و۸۹) بت و  لیلد  هب  نس ، اب  بسانتم  نویسانیسکاو  اب  یصاخ  یرامیب  هقباس  یاهنیمز و  یرامیب  نودب  یا  هلاس  کدوک 5 
دنق لیفورتون و  اب 80 %   mm3/400 دیفس یاهلوبلگ  دادعت  یعاخن  یزغم  عیام  زیلانآ  رد  .دوشیم  یرتسب  دردرس 

؟ تسا مادک  یرامیب  نیا  تلع  نیرتلمتحم  .دوشیم  هدهاشم   mg/dL 110 نیئتورپ mg/dL 20 و 
( Listeria monocytogenesفلا
Pseudomonas aeruginosaب)
Streptococcus pneumoniaج)
Staphylococcus aurousد)

هدش۹۰) ماجنا   CBC شیامزآ رد  .تسا  لاحشوخ  هنیاعم  رد  .دنا  هدروآ  ناتسرامیب  هب  دارگیتناس  هجرد  بت 40  اب  ار  یا  هلاس  رسپ 2 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  قارتفا  شرامش  total WBC: 19500 و 

Band Cell: 15%                  lymphocyte: 20%               Polymorpho nuclear: 65%
زجب : دنوریم ، رامش  هب   » یفخم یمیرتکاب  یلامتحا »  یاهروتکاف  کسیر  ناونع  هب  ریز  دراوم  مامت   

( رامیبفلا نس 
تیعضو CBCب)
رامیبج) بت  نازیم 
رامیبد) تیسنج 
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راردا۹۱) یلاگچ  هدش ، شرازگ  تبثم  ود  یرونیئتورپ  داح  یسوریو  تیرتناورتساگ  اب  راد  بت  هلاس  رتخد 4  کی  راردا  شیامزآ  رد 
یتبثم هتکن  نویاساتاردیهد  زج  هب  تانیاعم  رد  .دوشیمن  هدهااشم  یرویپ  زمرق و  لوبلگ  داشابیم و  جنپ  نآ   PH 1/030 و

؟ تسیچ کدوک  یارب  امش  یدعب  مادقا  .درادن 
( یرامیبفلا دوبهب  زا  دعب  راردا  شیامزآ  رارکت 
زورب) طسو  راردا  رد  یهاگحبص و  راردا  رد  راردا  نینیتارک  هب  نیئتورپ  تبسن  کچ 
هیلکج) یفارگونوس 
نینیتارکد) هروا و  کچ 

؟۹۲) دراد یهدریش  فرصم  عنم  ندوب  لاعف  تروص  رد  ریز  یاه  یرامیب زا  کیمادک 
( تیتاپه Cفلا
یلسانتب) سپره 
لسج)
ناتسپد) هسبآ 

کیمادک۹۳) .دراد   Dancing eyes and dancing feet هنیاعم   رد  .تسا  هدش  هدروآ  هاگنامرد  هب  مکش  یگرزب  تیاکش  اب  یا  هلاس کدوک 3 
؟ تسا رت  لمتحم یو  یارب  ریز  یاه  یرامیب زا 

( موتسالبولودمفلا
موکراسب) گنیئوی 
موتسالبورونج)
موتسالبونیترد)

؟۹۴) تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  هسردم  زا  لبق  نس  رد  ناکدوک  جنشت  تلع  نیرت  عیاش
( یزغمفلا تنوفع 
یزغمب) بیسآ 
یمیسیلگوپیهج)
بتد) جنشت 

دادعت ۱۹)  ) نانز
کی۹۵) یفارگونوس  رد  .تسا  رادیاپ  یتایح  مئالع  مرن و  مکش  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  ینگل  مهبم  درد  تیاکش  اب  درجم  هلاس  رامیب 17 

؟ دینک یم  هیصوت  ار  مادقا  مادک  تسا .  هدش  شرازگ  تسار  نادمخت  رد  یرتم  یتناس  تسیک 8 
( یا فلا رآ  ما 
یراظتنا ب) نامرد 
یحارج ج)
نکسا د) یت  یس 
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لانیژرام۹۶) یایورپ  اتنسالپ  یگتفه  یفارگونوس 34  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  حضاو  شزیربآ  ینامیاز و  درد  تیاکش  اب  هتفه  رادراب 36 
؟ تسا مادک  حجرا  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ 

( لانیژاو فلا هنیاعم 
نرف ب) تست 
نامیاز ج) یاقلا 
نیرازسد)

؟ ۹۷) تسیچ یدعب  مادقا  تسا .  لامرن  یسنج  هیوناث  تافص  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هیلوا  هرونمآ  لیلدب  هلاس  مناخ 14  رتخد 
( تسد فلا چم  یفارگ 
نیپورتودانگ ب) یریگ  هزادنا 
زیفوپیه ج) نکسا   
یلسانت د) هاگتسد  هنیاعم 

؟ ۹۸) تسا حیحص  مادک  ناشیا  یریگیپ  رد  .تسا  هدش  یموتکرتسیه   رالوم  یگلماح  لابند  هب  هلاس  مناخ 40 
( هتفه فلا ود  ره   βhCG 
دعب ب) هام  رامیب 6  هنیاعم 
تسین ج) مزال  یریگیپ 
دعب د) هام  ود  نگل  یفارگونوس 

نینج۹۹) حضاو  یراجنهان  لیلدب  هتفه  رد 18  ییاقلا  طقس  رابکی  هقباس  .تسا  هدرک  هعجارم  یرادراب  زا  لبق  هرواشم  تهج  هلاس  مناخ 25 
؟ دریگ تروص  دیاب  ینامز  هچ  رد  یدعب  یگلماح  رد  یرادراب  تباید  یبایزرا  .دراد 

( هتفه فلا  14-18
تیزیوب) نیلوا 
یموزورکام ج) داجیا  تروص  رد 

هتفه د)  24-28

یم۱۰۰) محر  مامت  رد  رتم  یلیم  دودح 6  هیال  کی  تماخض  اب  میخض  رتمودنآ  بترمان ، یزیرنوخ  اب  هلاس  رامیب 45  یفارگورتسیه  ونوس  رد 
؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .دشاب 

( نورتسژورپ فلا زیوجت 
یبیکرت ب) یرادرابدض  صرق  زیوجت 
رتمودنآج) یسپویب 
یموتکرتسیه د)

یلیم۱۰۱)  170/110 رامیب   نوخراشف  .تسا  هدرک  هعجارم  دیدش  دردرس  تیاکش  اب  هتفه  یرادراب 34  نس  اب  لوا  یگلماح  رد  هلاس  رادراب 18 
؟ تسا مادک  حجرا  مادقا  .دشاب  یم   AST=80 تکالپ 80000 و شرامش  و  راردا 2 + نیئتورپ  تاشیامزآ  رد  .دشاب  یم  هویج  رتم 

( تاشیامزآ فلا رارکت 
یراظتنا ب) نامرد 
یکاروخ ج) نوخ  راشف  دض 
یرادراب د) متخ 
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رد۱۰۲) دیاب  ار  ریز  یاهیرامیب  زا  کیمادک  .درادن  یصاخ  یرامیب  زا  یا  هقباس  .تسا  هدرک  هعجارم  لانیژاو  حشرت  زرل و  بت و  اب  هتفه  مناخ 33 
؟ درک یسررب  لوا  مدق 

( تینوینمآویروکفلا
تیسیدناپآب)
ینومونپج)
تیتسیسد) هلک 

.دوش۱۰۳) یم  هدید  سکیورس  زا  کیتوینمآ   عیام  جورخ  لبق ،  تعاس  دنچ  زا  شزیربآ  یمکش و  یاه  پمارک  اب   هتفه  رادراب 14  مناخ  رد 
؟ تسا حیحص  مادقا  مادک  دوش .  یمن  هدید  کیتوینمآ  عیام  یفارگونوس  رد  درادن .  بت  هدوب و  رادیاپ  رامیب  یتایح  مئالع 

( رادشه فلا مئالع  اب  صیخرت  سپس  تعاس و  ات 48  یتایح  مئالع  لرتنک 
دعب ب) تعاس  ددجم 48  یفارگونوس 
نورتسژورپ ج) فایش  زیوجت 
یرادراب د) متخ  هب  هیصوت 

تکالپ۱۰۴) یرونئتورپ 1 ، + .تسا  هدرک  هعجارم  هویج  رتم  یلیم  نوخ 145/90  راشف  زور و   3 هتفه +  یگلماح 37  اب  هلاس  مناخ 26 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .درادن  یرامیب  تدش  زا  یتمالع  .تسا  لامرن  تاشیامزآ  ریاس  150000 و 

( یرادراب فلا متخ 
یرادراب ب) همادا  نوخ و  راشف  لرتنک 
تعاس ج) زا 24  دعب  یگلماح  متخ  نوزاتماتب و  زیوجت 
دعب د) تعاس  تاشیامزآ 12  رارکت 

مادقا۱۰۵) .دشاب  یم  لامرن  نیتیرف  حطس TIBC و  ، MCV=75 8 وg/dl نیبولگومه حطس  اب  هتفه  هلماح 28  مناخ  یمنآ  تلع  یسررب  رد   
؟ تسا مادک  یدعب 

( تیسولوکیتر فلا یسررب 
نویمیاوتاب) یاه  یرامیب  رظن  زا  یسررب 

نیبولگومه ج) زروفورتکلا 
تالوف و B12د) حطس  یریگ  هزادنا 

لانیژاو۱۰۶) سنارت  یفارگونوس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هاگنامرد  هب  زور  تدم 3  هب  لانیژاو  یزیرنوخ  تلع  هب  زوپونم  هلاس  مناخ 55 
؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .دشاب  یم    4mm رتمودنآ هیال  تماخض 2 

( نتفرگ فلا رظن  تحت 
یسپویبب) یپوکسورتسیه و 
یفارگورتسیهونوس ج)
ژاتروکد)

؟۱۰۷) تسا مادک  بسانم  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ   LSIL ریمسا پاپ  رد  هلاس  مناخ 18  یارب 
( دعبفلا هام  ریمسا 12  پاپ  رارکت 
یپوکسوپلوکب)
نویسازینوکج)
ویارک د) یارک 
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میژر۱۰۸) نیرتهب  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  تعاس  دودح 70  هدشن  تظفاحم  تبراقم  حرش  اب  یگلماح  زا  ینارگن  اب  هلاس  مناخ 28 
؟ تسا مادک  یرادراب  زا  یسناژروا  یریگولج  یارب  یداهنشیپ 

( دعبفلا تعاس  نآ 12  رارکت  نالا و  مرگورکیم  لورتسژرونوول 750 
نالاب) زود  کت  مرگ  یلیم لورتسژرونوول 5/2 
دعبج) تعاس  نآ 4  رارکت  نالا و  مرگ  یلیم لورتسژرونوول 500  مرگ +  یلیم لویدارتسا 200  لینیتا 
تساد) هدیاف  یب سناژروا  شور  زا  هدافتسا  تعاس  تشذگ 70  هب  هجوت  اب   

تهج۱۰۹) یدعب  هرواشم  مادقا  .تسا  رتمک  درادناتسا  رادقم  زا  مرپسا  لکش  دادعت و  تکرح و  درم ، شیامزآ  نیلوا  رد  رورابان ، جوز  یسررب  رد 
؟ دشاب یم هچ  جوز  نیا 

( دعبفلا هام  کی  مرپسا  شیامزآ  رارکت 
تهج Intra uterine inseminationب) یزاس  هدامآ
تهج Invitro fertilizationج) یزاس  هدامآ
نفیمولکد) زیوجت 

رد۱۱۰) یرتمیتناس  هداس 5  تسیک  محر و  لخاد  هتفه  هدنز 10  نینج  هک  هداد  ماجنا  یفارگونوس  یرادراب  هتفه 10  رد   G2 هلاس یمناخ 30 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ  تسار  نادمخت 

؟۱۱۱) تسین نادمخت  ود  زا  یبایزرا  یاه  شور ءزج  ریز  یاه  تست زا  کیمادک 

هتفه۱۱۲) ار 2   B تیتاپه نسکاو  نارود  لاح  حرش  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  یگلماح  تست  اب  سنمدراتر ، هتفه  لابند 2  هب  هلاس  مناخ 26   
؟ تسا حیحص  مادقا  مادک  .تسا  هدومن  قیرزت  لبق 

( یگلماحفلا نایاپ  زا  سپ  نسکاو  یدعب  زود  زیوجت 
یرادرابب) متخ 
همانربج) قبط  نویسانیسکاو  همادا 
یرادرابد) مود  همین  رد  نسکاو  یدعب  زود  زیوجت 

متسیس۱۱۳) تمالس  دناوت  یم نینج  تمالس  یاه  تست زا  کیمادک  .تسا  هدومن  هعجارم  یرادراب  تبقارم  تهج  هتفه  مناخ 41   
؟ دهد ناشن  ار  نینج  یزکرم  کیژولورون 

(  NSTفلا
OCTب)
رلپادج) یفارگونوس 
عیامد) سکدنیا  یریگ  هزادنا
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دادعت ۸)  ) باصعا زغم و  یاه   یرامیب

عوهت و۱۱۴) اب  هارمه  حبص و  رد  دایز  تدش  اب  رامیب  دردرس.تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هام  هس  زا  دردرس  تیاکـش  اب  هک  یا  هلاس  مناخ ۳۵  رامیب 
امـش یدـعب  مادـقا  .دوش  یمن  تیور  کـیژولوتاپ  هتکن  یزغم   MRI یـسررب رد  .دراد  لبود  یپاـپ  مدا  هنیاـعم  رد  .دـشاب  یم  غارفتـسا 

تسیچ  ؟
( ندرک ESR و CRPفلا کچ 
مشچب) قورع  یفارگویژنآ  نیسروئولف 
زغمج) قورع  یفارگویژنآ  رتتاک 
رابمولد) نویسکنوپ  نداد  ماجنا 

(۱۱۵ ، دراد لایدار  بصع  روتوم و  یریگرد  تیحجرا  اب  یتاپورون  یلپ  اه ،  یسررب  رد  تسا و  هدرک  هعجارم   wrist drop تیاکش اب  هک  یرامیب 
؟ دوش یم   حرطم  رتشیب  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  اب  تیمومسم 

( کینسرافلا
اهب) هرفسفوناگرا 
برسج)
مویلاتد)

؟۱۱۶) تسا هارمه  نینج  رد  یبصع  صقن  زا  یرتالاب  کسیر  اب  یرادراب  نامز  رد  جنشت  دض  یاهوراد  زا  کیمادک  فرصم 
( نیژیرتومالفلا
تاورپلاوب) میدس 
نوتج) ینف 
لاتیبرابونفد)

؟۱۱۷) زجب دوش ، هدهاشم   pin point کمدرم تسا  نکمم  ریز  دراوم  یمامت  رد 
( سیلفیسورونفلا
اهب) تافسفوناگرا  اب  تیمومسم 
سومالاتج) تاعیاض 
زنوپد) تاعیاض 

ندش۱۱۸) رتدب  تفرشیپ و  لاح  رد  یو  میالع  تسا و  هدش  زغم  میشناراپ  رد  یزیرنوخ  راچد  هک  هدشن  لرتنک  نوخ  راشف  هقباس  اب  یرامیب  رد 
؟ دوش یم  هیصوت  موتامه  هیلخت  یحارج و  ریز  یحاون  زا  کی  مادک  رد  یزیرنوخ  تروص  رد  دشاب ،  یم 

( هچخمفلا
تیدوکب) هتسه 
زنوپج)
عاخنلاد) لصب 
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هدـننک۱۱۹) حرطم  ایوق  هنیاعم  رد  ریز  یاه  هتفای  زا  کیمادـک  دوجو  تسا ، هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  داـح  هجیگرـس  زورب  تلعب  هک  یدرف  رد 
؟ دشاب یم  هچخم ) ای  زغم  هقاس  یریگرد   ) یزکرم هجیگرس 

( ییاونشفلا شهاک 
غارفتساب) عوهت و 
شوگزوزوج)
یدومعد) سومگاتسین 

رظن۱۲۰) هب  هک  یروط  هب  دراد  دوجو  نتفر  هار  عورش  رد  یراوشد  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم   Gait لالتخا تیاکش  اب  یا  هلاس درم 70 
عون .دهد  یم ماجنا  یعیبط  روط  هب  ار  یناتحت  یاه  مادنا تکرح  رامیب  هدیشک  زارد  تلاح  رد  یلو  تسا  هدیبسچ  نیمز  هب  اهاپ  دسر  یم

؟ تسا مادک   Gait لالتخا
( Choreicفلا
Dystrophicب)
Apraxicج)
Ataxicد)

تروص Stereoghosis و۱۲۱) هب   ) لاکیتروک یاه  سح رد  لالتخا  تسار ، تمس  رد  یپونآ  یمه سومیت  یمه تسار ، یژلپ  یمه اب  یرامیب 
رد ( LVA  ) یزغم هتکس  صیخشت  اب  تسا  هدش  داجیا  هتشذگ  بش  زا  یناهگان  تروص  هب  هک  هکینرو  عون  زا  یزافآ  و  ( Graphesthesia

؟ دراد رارق  اجک  رد  هعیاض  .تسا  یرتسب  سناژروا 
( ینایمفلا یزغم  نایرش  یناتحت  هخاش   
ینایمب) یزغم  نایرش  یناقوف  هخاش   
یمادقج) یزغم  نایرش  پچ  هخاش   
یمادقد) یزغم  نایرش  تسار  هخاش   

دادعت ۹)  ) ینوفع یاه  یرامیب

یتاپوندافنل۱۲۲) الاب و  بت  دردولگ ، تیاکش  اب  هدشن  تظفاحم  یسنج  سامت  زا  سپ  هتفه  هک 4  تسا  یا  هلاس  ناوج 24  یاقآ  رامیب 
رد یصیخشت  بسانم  مادقا  .دشاب  یم   HIV سوریو هب  التبا  نارگن  تسا و  هدرک  هعجارم  ینوفع  هاگنامرد  هب  درد  ندب  یندرگ و  ددعتم 

؟ تسا مادک  هلحرم  نیا 
( تست western blotفلا ماجنا 
تست HIV RNA PCRب) ماجنا 
شرامش CD4ج) ماجنا 
EIA)د)  ) ازیالا تست  ماجنا 
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لفوس۱۲۳) یبلق  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هتفه  زا 2  یلاح  یب  فعض و  یگتسخ و  بت و  لابند  هب  هک  هلاس  یاقآ 60  رامیب 
رد 2 رامیب  نوخ  تشک  زا  .دراد   SBP=130/80 , RR=22, HR=110, T=38 oral هنیاعم رد  .دراد  لارتیم  نوناک  رد   IIII/V کیلوتسیس

کرحتم 7 نویساتیژو  یرم  قیرط  زا  یفارگویراکوکا  رد  تسا و  هدش  شرازگ  سوکیتیلالاگ ) کوکوتپرتسا  ) سیووب کوکوتپرتسا  تبون 
دراد  ؟ ترورض  رامیب  تهج  مادقا  مادک  .تسا  هدش  هدهاشم  لارتیم  هچیرد  یمادق  تل  یور  رب  یرتم  یلیم 

( IVP (intravenous pyolography)فلا
تسارتنکب) نودب  نگل  مکش و  نکسا   CT
یپوکسونولوکج)
زغمد) نکسا   CT

زرل۱۲۴) بت و  تیاکش  اب  رامیب  تسا  هدرک  فرصم  ماخ  فدص  مشق ، هریزج  هب  ترفاسم  لابند  هب  یدبک  زوریس  هب  التبم  هلاس  یاقآ 55  رامیب 
لماع .دراد  زوتیسوکول  تاشیامزآ  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  ندب  حطس  یور  رب  رشتنم  کیژارومه  یلوات  تاعیاض  نوخ و  راشف  تفا  و 

؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  یمیرتکاب  هدننک  داجیا  یلامتحا 
( سوکیفینلوفلا ویربیو 
سوسرومیناکب) اگافوتیسونپاک 
سوئرواج) کوکولیفاتسا 
ازونژورئآد) انومودوس 

یایرالام۱۲۵) هک  اقیرفآ  هقطنم  هب  ترفاسم  دصق  یتاقیقحت  هژورپ  کی  ماجنا  تهج  دشاب و  یم  تسیز  طیحم  ققحم  هک  یرادراب  مناخ 
؟ دینک یم  هیصوت  ار  یمادقا  هچ  ایرالام  زا  یریگشیپ  صوصخ  رد  .دراد  دشاب ، یم  عیاش  مواقم 

( نیکورلکفلا صرق  فرصم 
نینیکب) صرق  فرصم 
لیناوگورپج) صرق  فرصم 
نیکولفمد) صرق  فرصم 

یشتپ و۱۲۶) یدلج  شار  زورب  یرایشوه و  حطس  تفا  بت ، لابند  هب  دنک  یم  یگدنز  ییوجشناد  هاگباوخ  رد  هک  یا  هلاس  یاقآ 19  رامیب 
تحت یکوکوگننم  تیژننم  صیخشت  اب  تسا  هتفرگ  رارق  ایحا  تایلمع  تحت  دورو  ضحم  هب  تسا و  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  اروپروپ 

؟ دیراد یا  هیصوت  هچ  دشاب  یم  زین  رادراب  هک  رامیب  یایحا  هب  هدننک  مادقا  ینوفع  تندیزر  دروم  رد  .دشاب  یم  نامرد 
( زورفلا تدم 2  هب  تعاس  ره 8  مرگ  یلیم  نیسیامادنیلک 15  لوسپک 
.درادنب) زاین  هب  مادقا 
مرگج) یلیم  نوسکایرتفس 250  ینالضع  زود  کت  زیوجت 
زورد) تدم 2  هب  تعاس  ره 12  مرگ  یلیم  نیپمافیر 600  زیوجت 

؟۱۲۷) تسا نامرد  هب  خساپ  یسررب  تهج  صخاش  نیرت  دیفم  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  نامرد  زا  سپ  سیزولسورب  هب  التبم  رامیب  رد 
( نامردفلا هام  کی  زا  سپ  تیار  تست  ندش  یفنم 
نامردب) هام  کی  زا  سپ  تیار  تست  رد  رتیت  ود  ای  کی  شهاک 
السوربج) یژولورس  یاه  تست  ندش  یفنم 
رامیبد) نزو  رامیب و  یمومع  لاح 
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هیبعت۱۲۸) یلوف  دنوس  رامیب  تهج  دشاب ، یم  یرتسب   ICU رد تیئشاف  یتباید و  یاپ  عیسو  مخز  لیلد  هب  هک  تسا  یا  هلاس  مناخ 67  رامیب 
ریز تامادقا  زا  کی  مادک  درادن ، یراردا  میالع  دشاب و  یمن  رادبت  رامیب  .تسا  هدش  شرازگ  سناکیبلآ  ادیدناک  راردا  تشک  رد  تسا و  هدش 

دیهد ؟ یم  ماجنا  یو  تهج  ار 
( نیسیرتوفما Bفلا اب  نامرد  عورش 
لوزانوکولفب) اب  نامرد  عورش 
نیژنافوپساکج) عورش 
رارداد) تشک  رارکت  یلوف و  دنوس  جورخ 

بت۱۲۹) یندرگ و  یتاپوندا  دردولگ ، هفرطود ، تیویتکنژنوک  راچد  یناتسبات  یودرا  کی  زا  تشگزاب  زا  سپ  ناتسبد  کی  ناکدوک  زا  یدادعت 
نیا یرامیب  لوئسم  یرتشیب  لامتحا  اب  ریز  سوریو  مادک  .دراد  رلونارگ  یامن  یکلپ  یمشچ و  همحتلم  مشچ ، هنیاعم  رد  .دنا  هدش

؟ دشاب یم ناکدوک 
( ازنآولفنآفلا
سوریووندآب)
سوریوج) انورک 
سوریود) ونیر 

رد۱۳۰) .دوش  یم نوخ  یاه  هگر یواح  راد  طلخ یاه  هفرس بت ، راچد  ازنآولفنآ  زا  یدوبهب  زا  دعب  زور  دنچ  ناتسمز  لصف  رد  هلاس  رامیب 8 
لماع نیرت  لمتحم هدنکارپ ، حاشترا  اب  هارمه  .تسا  دوهشم  اه  هیر ینایم  همین  رد  اوه  یواح  رودم  تاعیاض  هنیس  هسفق  یفارگویدار 

؟ تسا مادک  یرامیب 
( ییالطفلا کوکولیفاتسا 
ازونیژورئآب) سومانودوسپ   
هینومونپج) الیسبلک 
هینومونپامسالپوکیامد)

دادعت ۶)  ) یژولویدار

؟۱۳۱) تسا مادک  سوپول  راچد  رامیب  رد  هنیس  هسفق  یفارگویدار  رد  ریوصت  نیرتردان 

(۱۳۲(Developmental disloction of hip) پیه لصفم  یلماکت  یگتفررد  رظن  زا  تسا ، هدش  دلوتم  شیپ  هتفه  هک 3  یدازون  هنیاعم 
؟ دوشیم هیصوت  یسررب  مادک  .تسا  کوکشم 

؟۱۳۳) ءزجب تسا ، یمیخدب  هدننک  حرطم  ریز  کیژولویدار  یاه  هتفای مامت  لاتکرولوک  یاه  پیلوپ رد 
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( Patchy   Consolidationفلا لامرنب)یاهترودک هیر  یفارگویدار 
رولپج) بلقد)نژویفا  ریوصت  یگرزب 

( نکسافلا  CT(یفارگونوسب
یفارگویدارد)MRIج)

( مظنمانفلا تسارب)حطس  نولوک  یاه  پیلوپ هب  تبسن  پچ  نولوک  یاه  پیلوپ
میخضج) هاتوک و  رتمد)هقاس  یتناس  زا 2  شیب  رطق 
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ریز۱۳۴) دراوم  زا  کی  مادک  هدهاشم  درف ، نیا  هیر  رد  زولکربوت  هب  کش  تروص  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  بت  هفرس و  اب  یا  هلاس رامیب 30 
؟ دهد یم شیازفا   primary TB هب تبسن  ار   post primary TB هب التبا  لامتحا 

یسررب۱۳۵) مادک  هدشن ، هدید  هضیب  لانیوگنیا  لاناک  رد  مه  یفارگونوس  رد  زین  دوش و  یمن  سمل  موتورکسا  رد  هضیب  کی  هک  یکدوک  رد 
؟ دشاب یم  choice یدعب

باختنا۱۳۶) یرگلابرغ  تهج  ار  یصیخشت  هلیسو  مادک  تروئآ  مسیرونآ  هب  کش  اب  دراد ، مکش  رادنابرض  هدوت  هنیاعمرد  هک  ینسمدرم  رامیب 
؟ دینک یم 

دادعت ۹)  ) یسانش بیسآ 

نیا۱۳۷) رتمویم  هدنهد  یزیرنوخ  مرن و  درفنم  هدوت  یپوکسورکیم  یسررب  رد.تسا  هدومن  هعجارم  یمحر  یزیرنوخ  اب  هلاس  یمناخ 75 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرتلمتحم.دش  هدهاشم  زوتیم  یلولس و  یپیتآ  زورکن ، هارمه  فاص  ینالضع  یاه  لولس  تاجتسد  مناخ ،

( یلگنافلا مویمویل 
مویمویلب)
موکراسویمویلج)
دیئویرتمودنآد) مونیسراک 

هاگ۱۳۸) یرلیپاپ و  رانیسآ ، یاهامن  اب  هارمه  یزکرم  راکسا  یراگیس ،  ریغ  هلاس  مناخ 40  هیر  یطیحم  هدوت  کیپوکسورکیم  یسررب  رد 
یلامتحا صیخشت.تسا  دوهشم  یروموت  یاه  لولس  رد  زین   EGFR نژ رد  نویساتوم.دوش  یم  هدهاشم  یددغ  یاهراتخاس  لیکشت 

؟ تسا مادک 
( مونیسراکوندآفلا
مونیسراک Small cellب)
مونیسراک Large cellج)
یشرفگنسد) لولس  مونیسراک 

و۱۳۹)   4.5mg/dl لاتوت نیبور  یلیب  یهاگشیامزآ ، یاه  یسررب  رد.تسا  هدومن  هعجارم  کشزپ  هب  ارلکسا  یدرز  لیلد  هب  هلاس  یمناخ 30 
؟ تسا رتلمتحم  ریز  تلاح  مادک  یدرز  تلع  یسررب  تهج.تسا   0.3mg/dl میقتسم نیبور  یلیب 

( هیلوافلا نازورلکسا  تیژنالک 
نوسناجب) نیبود  مردنس 
تربلیژج) مردنس 
نیروپسولکیسد) فرصم 
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( Pleural effusionب)Mediastinal adenopathyفلا
Lung fibrosisد)Cavitationج)

( PETب)CTفلا
دیئلکونویدارج) MRد)نکسا 

( یفارگویژنآفلا  CT(بCT
یفارگونوسد)MRIج)
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لوکیلوف۱۴۰) بیرخت  دیئوریت  یسپویب  رد.تسا  هدش  دیئوریت  هدغ  هفرطکی  یگدش  گرزب  راچد  یگدروخامرس  کی  زا  سپ  یا  هلاس  مناخ 40 
هدید اسآ  لوغ  یاه  لولس  دجاو  ییامولونارگ  شنکاو  اهژافورکام و  لس و  امسالپ  یتیسوفنل و  یاه  لولس  حاشترا  دیئولوک ، تشن  اه ،

؟ تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  صیخشت  نیرتلمتحم.دوش  یم 
( رالودنفلا یتلوم  رتاوگ 

نورکودب)
وتومیشاهج)
امونیسراکد) یرلیپاپ 

مادک۱۴۱) نتفای  لامتحا  یو  هیلک  یسررب  رد.دوش  یم   Berry مسیرونآ یگراپ  راچد  هیلک  ییاسران  نویسناترپیه و  هقباس  اب  هلاس  ییاقآ 40 
؟ تسا رتشیب  هعیاض 

( زورفنوردیهفلا
یتاپورفنب) سکالفیر 
کیتسیکج) یلپ  هیلک 
لایشیتسرتنیاولوبوتد) تیرفن 

کیتیلوتناکآ۱۴۲) ریغ  لامرد و  یپا  باس  تاعیاض.تسا  هدرک  هعجارم  نار  هلاشک  مکش و  تسوپ  زولوبولوکیزو  تاعیاض  اب  هلاس  ییاقآ 65 
صیخشت.تسا موزومسد  یمه  هیلع  یداب  یتنآ  یواح  رامیب  مرس.دوش  یم  هدید  مردیپا  هیاپ  یاشغ  رد  ناملپمک  تابوسر IgG و  هدوب و 

؟ تسا مادک 
( سوتامتیرافلا سوپول 
سوگیفمپب)
دیئوگیفمپج)
مرفد) یتپره  تیتامرد 

یسررب۱۴۳) رد.دنک  یم  هعجارم  هریت  راردا  رتکیا و  تلع  هب  تسا  هدوب  نیئوتناروفورتین  اب  نامرد  تحت   UTI تلع هب  هک  هلاس  یرتخد 12 
یاه نویزولکنا  اب  زمرق  یاه  لوبلگ  یطیحم ، نوخ  مال.دراد  هگوژنکریغ  نیبور  یلیب  شیازفا  زوتیسولوکیتر و  ینوخ ، مک  یهاگشیامزآ 

؟ تسا مادک  صیخشت.دهد  یم  ناشن  ار  دریگ  یم  گنر   Supravital یزیمآ گنر  اب  هک  هریت 
( G6PD deficiencyفلا
Sickle cell anemiaب)
Spherocytosisج)
Aplastic anemiaد)

؟۱۴۴) دشاب یم لاعف  داح  تیرتساگ  رگنایب  ریز  هنیزگ  مادک  هدعم ، یسپویب  هنومن  یپوکسورکیم  یسررب  رد 
( ایرپورپفلا انیمالرد  یقورع  ناقتحا  مدا و 
طاخمب) رتسآ  رد  هدنکارپ  یلیفورتون  حاشترا 
یطاخمج) هیال  رد  اه  لسامسالپوفنل نویسارتلیفنیا 
یمویلتد) یپا یاه  لولس اب  میقتسم  سامت  رد  اه  لیفورتون
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هک۱۴۵) دنراد  رارق  یرالیربیف  هنیمز  رد  رلونارگ  نیتامورک  یضیب و  ات  درگ  مظنم  هتسه  اب  ییاه  لولس هلاس  درم 45  عاخن  هدوت  یسررب  رد 
؟ تسا رت  لمتحم ریز  صیخشت  مادک  .دنا  هداد لیکشت  ناوارف  یقورع  رود  یاهت  زور هارمه  هب  یزکرم  یارجم  یواح  یاه  نامتخاس

( یزکرمفلا مویتسورون 
مومیدناپاب)
موتسالبولودمج)
مویژننمد)

دادعت ۷)  ) یکشزپناور

هرهچ۱۴۶) رد  ار  مشخ  سرت و  صیخشت  ییاناوت  رامیب  نیا  هک  دیوش  یم  هجوتم  تسا  هدش  یزغم  بیسآ  راچد  هک  یرامیب  یبایزرا  ماگنه  رد 
هدش ریز  یحاون  زا  کیمادک  بیسآ  راچد  الامتحا  رامیب  نیا  .دهد  صیخشت  نیریاس  هرهچ  رد  ار  مغ  یداش و  دناوت  یم  اما  درادن ، نارگید 

؟ تسا
( لادگیمآفلا
پماکوپیاهب)
ایلگناگج) لازاب 
سومالاتوپیاهد)

یاه۱۴۷) یرامیب  حیحص  هبتر  هدنهد  ناشن  هنیزگ  مادک  هدش  ماجنا  ات 1383  یاهلاس 1381  رد  هک  اه  یرامیب  راب  شهوژپ  جیاتن  هب  هجوت  اب 
؟ تسا یناور 

( یناورفلا یاه  یرامیب  = یقورع یبلق  یاه  یرامیب  ثداوح >
یقورعب) یبلق  یاه  یرامیب  ثداوح > یناور > یاه  یرامیب 
یناورج) یاه  یرامیب  یقورع > یبلق  یاه  یرامیب  ثداوح >
یناورد) یاه  یرامیب  یقورع > یبلق  یاه  یرامیب  ثداوح =

یرامیب۱۴۸) یهگآ  شیپ  ریس و  دروم  رد  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کی  مادک  .تسا  هدرک  هعجارم  ششیر  وربا و  یوم  ندنک  زا  تیاکش  اب  یناوج  درم 
: تسا حیحص 

( تسافلا یلمع  یرکف  ساوسو  شمیخو  هضراع 
تساب) دب  وم  ندنک  دایز  تعسو  رد  یهگآ  شیپ 
دورج) یم  نیب  زا  دوخبدوخ  تسا و  تقوم  الومعم 
تساد) یناوجون  زا  رت  میخ  شوخ  یکدوک  رد  شعورش 

دهد۱۴۹) یمن  خساپ  رگ  هبحاصم  تاروتسد  هب  وا  .تسا  هدش  یگدز  تهب  راچد  رس  هب  هبرض  نیشام و  دیدش  فداصت  زا  سپ  زور  دنچ  یدرف 
یلکشم یزغم  یرادربریوصت  رد  .دنک  یم  رارکت  ار  کشزپ  هملک  نیرخآ  فده  یب  یهاگ  .دریگ  یم  دوخ  هب  یمسج  بیجع  یاه  تلاح  و 

: تسا مادک  هدربمان  یباختنا  نامرد  .تسا  هدشن  هدید 
( نوتفلا ینف 
کبدیفویبب)
لودیرپولاهج)
کوشورتکلاد)
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؟۱۵۰) تسیچ  (Alexithymia) یمیات یسکلآ 
( دوخفلا تاناجیه  هب  تبسن  یهاگآ  مدع  ای  یناوتان و 
یطیحمب) تاقافتا  هب  شنکاو  مدع  یتوافت و  یب 
عوضومج) کی  هب  تبسن  فلاخم  هناکت  ود  نامزمه  دوجو 
صخشد) دوخ  دروم  رد  ندوب  یعقاوریغ  ساسحا 

ییوراد و۱۵۱) نامرد  ییاسانش ، تهج  راتسرپ  ناور سانشناور و  کشزپناور ، زا  لکشتم  ییاه  میت روشک ، برغ  هقطنم  رد  هلزلز  عوقو  لابند  هب 
حوطس هب  هجوت  اب  .دندیدرگ  مازعا  دنا ، هدیدرگ هحناس  زا  سپ  داح  بارطضا  لالتخا  راچد  ریخا  هثداح  رد  هک  یناکدوک  یارب  ییورادریغ 

؟ تسا یریگشیپ  زا  حطس  مادک  هب  یبایتسد  اه  هورگ نیا  مازعا  زا  فده  یریگشیپ  فلتخم 
( مودفلا حطس  یریگشیپ 

موسب) حطس  یریگشیپ   
یطیحمج) یریگشیپ 
لواد) حطس  یریگشیپ 

زا۱۵۲) سپ  .تسا  هدیدرگ  عاجرا  ناور  باصعا و  ناتسرامیب  کینیلک  هب  کشزپناور  تیزیو  یکشزپ و  تاشیامزآ  ماجنا  تهج  هلاس  یدرم 35 
هتفـشآ نانچ  یناور  رظن  زا  عجارم  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  ینیلاب  تواضق  یاه  هتفای ساسا  رب  زکرم  کشزپناور  مزال  یاـه  یـسررب
ساسارب .دیامن  ذخا  یو  یامرفراک  راک و  لحم  زا  یتاعالطا  دریگ  یم میمـصت  ساسا  نیا  رب  .دـشاب  یمن تاعالطا  نداد  هب  رداق  هک  تسا 

؟ تسا هدشن  تیاعر  عجارم  اب  طابترا  رد  لصا  مادک  ینوناق  یکشزپناور  درکیور 
( Tarasoffفلا
Confidentialityب)
Informed consentج)
Criminal responsibilityد)

دادعت ۷)  ) تسوپ یاه  یرامیب 

اب۱۵۳) .تسا  هدومن  هعجارم  اهمادنا  لامیزگورپ  هنت و  یور  ددعتم  راد  هتسوپ  رتمیتناس ) 1  )> وتامتیرا رلوپاپ  تاعیاض  اب  یا  هلاس  رسپ 16 
هیال شهاک  زوتارک ، رپیاه  زوتناکآ ، یژولوتاپ  رد  .دوش  یم هدید  اهنآ  ریز  یزیرنوخ  کچوک  طاقن  تاعیاض  یور  زا  اه  هتسوپ ندرک  ادج  

؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  حیحص  مادقا  .دوش  یم  هدید  مردیپا  رد  اه  لیفورتون  روضح  مرد و  قورع  دادعت  تماخض و  شیازفا  رلونارگ ،
( یدلجفلا ریز  تپسرناتا  مرگیلیم  یگتفه 50  زیوجت 
نیزیلوتپرتساب) یتنآ  یداب  یتنآ  رتیت  نعت  قلح و  تاحشرت  تشک 
مرگولیکج) ره  یازا  هب  مرگ  یلیم  یکاروخ 0.5  نولوزیندرپ  زیوجت 
اهد) تیلورتکلا  بآ و  میظنت  ناتسرامیب و  رد  یرتسب 
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هب۱۵۴) یمخز  یکالپ  هعیاض  راچد  رامیب  لبق  هتفه  کی  زا  .تسا  هدومن  هعجارم  لبق  هام  ناهفصا 1  هب  ترفاسم  هقباس  اب  یا  هلاس مناخ 34 
سمل رامیب  کیتافنل  قورع  ریسم  رد  یدلج  ریز  رلودن  ددعتم  تاعیاض  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  پچ  تسد  لاسرود  رد  رتم  یتناس  داعبا 3 

؟ دینک یم زیوجت  ار  نامرد  مادک  .تسا  هدش  هدید  اهژافورکام  لخاد  دازآ و  تروص  هب  اه  توگیتسامآ میقتسم  ریمسا  رد  .دوش  یم
( میتناکولگفلا یعضوم  قیرزت 
تاعیاضب) یپارتویارک 
میتناکولگج) کیمتسیس  قیرزت 
نیسوریپومد) دامپ 

هتسوپ۱۵۵) زمرق  کالپ  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  هدروآ  هاگنامرد  هب  لبق  هام  زا 1  رس  یوم  شزیر  اب  هک  دشابیم  ییاتسور  هلاس  کدوک 5  رامیب 
یقاب بوطرم  هدعاق  اب  زمرق  لکش  یناجنف  یگتفرورف  هملد  ندش  هتشادرب  اب  هک  تسا  دوهشم  وبدب  گنر و  درز  میخض  هملد  اب  هارمه  راد 

؟ تسا ریز  لماوع  زا  کیمادک  وم  شزیر  نیا  تلع  .دنراد  زبس  - یرتسکاخ سناسرولف  دوو  پمال  اب  هنیاعم  رد  هدولآ  یاهوم  .دنام  یم 
( سیناکفلا موروپسورکیم 
سنروسنوت ب) نوتیفوکیرت 
ینیئودواج) موروپسورکیم 
ینیالد) نئوش  نوتیفوکیرت 

دوش۱۵۶) یم  ندب  ییالاب  همین  رد  رتشیب  کیرتمیس  روط  هب  رتم  یلیم  ات 3  رطق 2  هب  ارذگ  رلوپاپ  تاعیاض  راچد  مامحتسا  لابند  هب  یرامیب 
؟ تسا حرطم  یو  یارب  لیذ  یاه  صخشت  زا  کی  مادک 

( یراشف فلا ریهک 
یسامت ب) ریهک 
کیژرنیلوک ج) ریهک 
یتیلوکساو د) ریهک 

؟۱۵۷) دوشیم تفای  یرتعیاش  روط  هب  اتآ  هرآ  یسپولآ  هب  التبم  نارامیب  رد  ریز  ینخان  تارغت  زا  کیمادک 
( Nail thickeningفلا
Pittingب)
Beaus lineج)
Onycholysisد)

تاعیاض۱۵۸) دـشاب و  یم کـیتاتکژنالت  لودـن  نیا  .تسا  هدرک  هعجارم  ینیب  یور  لودـن  اـب  هک  دـشاب  یم هلاـس  زرواشک 60  ییاقآ  راـمیب 
نیرت لمتحم .تسا  هدرک  دشر  جیردت  هب  هدـش و  عورـش  شیپ  لاس  دودح 5/1  زا  هعیاض  نیا  .تسا  صخـشم  هعیاض  یور  یدیراورم 

؟ تسا مادک  صیخشت 
( میخدبفلا مونالم 
یشرفگنسب) لولس  مونیسراک 
لازابج) لولس  مونیسراک 
نووبد) یرامیب 
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یبآ۱۵۹) یاه  هکل هنیاعم  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  نار  هلاشک  یتاپوندافنل  اب  هارمه  سیبوپ  هیحان  رد  یگدیشارخ  متیرا و  شراخ ، اب  رامیب 
؟ دوش یم حرطم  رامیب  یارب  ریز  یاه  صیخشت زا  کیمادک  .دش  هدید  اه  نار یور  یرتسکاخ  هب  لیامتم 

( هناعفلا شپش 
سکلپمیسب) نکیل 
مروفویتپرهج) تیتامرد 
Gianotti-crosti syndrome)د)  ) یتسارک یتونایژ  موردنس 

دادعت ۷)  ) لصافم ناوختسا و  یحارج 

رامیب۱۶۰) تسا .  هدش  مود  تشگنا  لاتسید  لایژنلافرتنیا  لصفم  مروت  درد و  راچد  یزاب  نیح  رد  تسد  هب  هبرض  زا  سپ  یا  هلاس  درم 20 
؟ تسا حجرا   ینامرد  مادقا  مادک  .دشاب  یمن  لاتسید  دنب  نویسناتسکا  هب  رداق 

( یحارجفلا
بسانم ب) لتآ 
) ج) Buddy Taping یرانک (  تشگنا  هب  تشگنا  نتسب 
ییورادد) درد  دض 

؟۱۶۱) تسا مادک  نگل  یفلخ  رصانع  بیسآ  نودب  ییاهنت و  هب  هفرط  کی  سیبوپ  یاه  سومار  یگتسکش  نامرد 
( هتفهفلا تدم 6  هب  یتسوپ  ششک 
یحارجب)
هتفهج) تدم 6  هب  قلطم  تحارتسا 
ماگنهد) دوز  یزادنا  هار  یتمالع و  نامرد 

؟۱۶۲) دشاب یم  لماک  یسررب  دنمزاین  لوا  راب  رد  درد  رمک  هب  التبا  زا  سپ  ریز  رامیب  مادک 
( هلاسفلا رسپ 9 
هلاسب)  25 مناخ
هلاسج) یاقآ 40 
هلاسد) مناخ 50 

(۱۶۳ . تسا هدش  هتسب  یمولعم  ان  داوم  بوچ و  اب  تسا و  هتفرگ  رارق  جنرآ  یراکتسد  تحت  یلحم  دنب  هتسکش  طسوت  یا  هلاس  رتخد 5 
؟ تسا حجرا  مادقا  مادک  تسا  یعیبط  رامیب  ضبن  دهد .  یمن  باوج  نکسم  هب   ، دشاب یم  دعاس  دایز  مروت  دیدش و  درد  راچد  رامیب 

( رامیبفلا نتفرگ  رظن  تحت  مادنا و  نتشاد  هگن  الاب  ردخم ، فرصم 
داوم ب) یوشتسش  اهبوچ و  ندرک  زاب 
دعاسج) سناژروا  یموتویشاف 
دعاس د) نامتراپمک  راشف  یریگ  هزادنا 
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؟۱۶۴) تسا هلضع  مادک  فعض  گربنلدنرت )  نتفر  هار  شگنل (  عیاش  للع  زا 
( اتالایشافروسنتفلا
سویدمب) سوئتولگ 
سیلارتلج) سوتساو 
سیرومفد) سوتکر 

؟۱۶۵) تسا مادک  هلاس  راد 40  هناخ  مناخ  کی  رد  جنرآ  فارطا  درد  تلع  نیرتعیاش 
( تیرتراوئتسافلا
یلخادب) تیلیدنوک  یپا 
یجراخج) تیلیدنوک  یپا 
یلصفمد) مسیتامور 

؟۱۶۶) دراد زتورپ  هب  زاین  ریز  رامیب  مادک  رد  نار  ندرگ  یگتسکش 
( قاچفلا هلاس و  درم 60  رد  ییاجباج  اب  رومف  ندرگ  یگتسکش 
قاچب) هلاس و  نز 55  رد  ییاجباج  نودب  رومف  ندرگ  یگتسکش 
رغالج) هلاس و  درم 75  رد  ییاجباج  اب  رومف  ندرگ  یگتسکش 
رغالد) هلاس و  نز 40  رد  ییاجباج  نودب  رومف  ندرگ  یگتسکش 

دادعت ۶)  ) یلسانت یراردا  یراجم  هیلک و 

(۱۶۷(Post voiding dribbling  ) ندرک راردا  مامتا  زا  سپ  راردا  تارطق  جورخ  ینوراپ و  سید  یروزید ، تیاکش  اب  یلاسنایم  مناخ 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرتلمتحم  تسا ، هدرک  هعجارم 

( راردافلا یارجم  طاخم  سپالورپ 
لانیژاووکیزوب) لوتسیف 
رارداج) یارجم  لوکیتروید 
رارداد) یارجم  لکنوراک 

هتشادن۱۶۸) یراردا  تنوفع  هقباس  نونکات  هک  وا  هلاس  رهاوخ ۱۰  یارب  .دشاب  یم  نامرد  تحت  یراردا  سکالفیر  تلع  هب  یا  هلاس  هچبرتخد ۳ 
؟ تسا مزال  یا  هیصوت  هچ  تسا ،

( .درادنفلا یرادرب  ریوصت  یسررب  هب  زاین 
.تساب) مزال  ( RNC  ) یا هتسه  یفارگوتسیس  اب  یرگلابرغ 
.تساج) مزال  یراردا  یراجم  هیلک و  یفارگونوس  اب  یرگلابرغ 
.تساد) مزال   VCUG اب یرگلابرغ 
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زا۱۶۹) سپ  هک  زمرق  فارطا  اب  کاندرد  لوپاپ  تروص  هب  ایلاتینژ  هعیاض  اب  نمیا  ریغ  یسنج  هطبار  لابند  هب  یا  هلاس  شش  تسیب و  درم 
؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  ریز  نامرد  مادک  .دنک  یم  هعجارم  دوش  یم  یکرچ  یتدم 

( نیلیفودوپفلا
نیلیسب) ینپ 
یکاروخج) ریولکیسآ 
نیسیامورتیزآد)

یارب۱۷۰) هیلک  یادها  ناکما  لیذ ، طیارش  زا  کی  مادک  دوجو  تروص  رد  .تسا  یا  هلاس  ناوج 22  نز  هب  هیلک  یادها  دیدناک  هلاس ، یاقآ 32 
؟ دراد دوجو  یو 

( زکولگفلا لمحت  تست  لالتخا 
یپوکسورکیمب) یروچامه 
زورج) رد  مرگ  یلیم  یرونیئتورپ 50 
زا 80ml/minد) رتمک  GFR 

مادک۱۷۱) قوف ، یفارگونوس  هتفای  تلع  نیرت  عیاش  .تسا  هدش  شرازگ  هیلک  ینینج  زورفن  وردیه  هتفه ، یا 30  هلماح  مناخ  یفارگونوس  رد 
؟ تسا

( یفلخ (PUV)فلا هارباشیپ  یارجم  هچیرد 
بلاح (VUR)ب) هب  هناثم  سکالفیر 
هچنگل (UPJO)ج) هب  بلاح  لاصتا  لحم  دادسنا 
هناثم (UVJO)د) هب  بلاح  لاصتا  لحم  دادسنا 

هنیاعم۱۷۲) رد  .دـنک  یم هعجارم  غارفتـسا  عوهت و  هارمه  هب  لبق  تعاس  هس  زا  پچ  هضیب  دـیدش  یناهگان و  درد  لیلد  هب  هلاس  هچب 10  رسپ 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .دشاب  یم رتسامرک  سکلفر  نودب  ردنت و  لامرن ، زا  رتالاب  پچ  هضیب 

( ماجنا Bun، Cr ، CBC ، U/A ، U/Cفلا
اهب) هضیب زا  یگنر  رلپاد  یفارگونوس 
اهج) هضیب پوتوزیا  ویدار  نکسا   
یحارجد) لمع  ماجنا 

دادعت ۶)  ) یکشزپ مشچ 

یو۱۷۳) بارطـضا  ینارگن و  ثعاب  تسا و  هتـشاد  همادا  بوانتم  تروصب  هتفه  تدـم ۲  هب  هک  تسار  مشچ  کلپ  شزرل  اب  هلاـس  مناخ ۳۵ 
؟ تسا حیحص  یو  دروم  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک  .تسا  هدومن  هعجارم  مشچ  هاگنامرد  هب  تسا  هدش 

( دوش فلا یم  هدید  رتشیب  دننک  یم  هعلاطم  دایز  هک  یدارفا  رد 
دوشب) یم  رهاظ  هفرطود  تروص  هب  دراوم  بلغا  رد 
دشاب ج) یم  درف  یمومع  یگتسخ  هناشن  بلغا 
دشابد) یم  یتروص  کیت  اب   طابترا  رد  الومعم 
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دید۱۷۴) .تسا  هدرک  هعجارم  مشچ  هاگنامرد  هب  شیپ  زور  دودح ۲  زا  هباشم  هقباس  نودب  تسار و  مشچ  یا  هیحان  یزمرق  اب  هلاس  مناخ ۳۰ 
اب هارمه  سوبمیل  یکیدزن  رد  همحتلم  لاروپمت  تمسق  رد  گنر  یتروص  کرحتم  لودن  کی  تیلسا  اب  هنیاعم  رد  .تسا  لماک  رامیب 

؟ دیناد یم  رت  حیحص  ار  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رامیب   هیلوا  نامرد  رد  .دوشیم  هدید  رواجم  هینرق  رد  یکزان  ترودک و  یرصتخم 
( یعضومفلا دورتسا  زا  هدافتسا 
نویمیاوتاب) یاهیرامیب  رظن  زا  رامیب  یسررب 
کیمتسیسج) دورتسا  زا  هدافتسا 
ییاهنتد) هب  یعونصم  کشا  هرطق  زا  هدافتسا 

هاگنامرد۱۷۵) هب  سومگاتسین  اب  هارمه  دوش  یم  اجباج  مشچ  ود  نیب  بوانتم  تروصب  هک  یدیدش  یپورتوزا  تلع  هب  ههام  راوخریش ۴ 
رد یپورپیه  رتپوید  یژلپولکیس 1.75+  هرطق  اب  هنیاعم  هجیتن  تسا و  ناسکی  کیدزن  رود و  هب  هاگن  رد  فارحنا  تدش  .تسا  هدش  هدروآ 

تسا  ؟ حیحص  رامیب  نیا  دروم  رد  هنیزگ  مادک  .دشابیم  مشچ  ود  ره 
( یریگیپفلا لخاد و  هب  هدعاق  اب  مزیرپ  زیوجت 
مشچب) ود  رد  یلخاد  تسار  هلضع  فیعضت  یحارج 
یریگیپج) کیژلپولکیس و  هرطق  زیوجت 
دوشد) یم  بوخ  دوخبدوخ  الومعم 

شیپ۱۷۶) هتفه  دودح ۱  زا  هباشم  یرامیب  هقباس  نودب  تسار و  مشچ  رد  یگنر  دید  رد  لالتخا  یسپوفروماتم و  دید و  یرات  اب  هلاس  یاقآ ۴۰ 
.تسا یعیبط  الماک  پچ  مشچ  .دوش  یم  هدید  الوکام  زکرم  رد  زورس  یگدشادج  یپکسودنوف  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هاگنامرد  هب 

: زجب تسا  حیحص  رامیب  نیا  رد  ریز  دراوم  یمامت 
( درکفلا یریگیپ  رگید  هام  ات ۲  نامرد  نودب  ناوتیم  ار  رامیب 
درادب) دوجو  دوع  لامتحا  نارامیب  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  رد 
دوشج) یمیاد  تسنکمم  رامیب  گنر  دید  رد  لالتخا 
درکد) هدافتسا  نویسالوگاوکوتف  زا  ناوت  یم  عیرس  دید  تفایزاب  هب  زاین  تروص  رد 

هدش۱۷۷) هدروآ  هاگنامرد  هب  تسا  هداد  خر  شیپ  تعاس  دودح ۶  رد  هک  ایلق  زا  یشان  اهمشچ  ییایمیش  یگتخوس  تلع  هب  هک  هلاس  یاقآ ۳۰ 
راک هب  رامیب  نیا  نامرد  رد  ریز  یاهوراد  یمامت  .دوش  یم  هدید  هینرق  مولتیپا  صقن  هارمه  هب  همحتلم  دیدش  یزمرق  هنیاعم  رد  .تسا 

: زجب دور  یم 

زا۱۷۸) رت  نشور یکدنا  تسار  مشچ  هیبنع  گنر  یرهاظ  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تسار  مشچ  دید  فیفخ  یرات  اب  هلاس  یاقآ 30 
یفلخ حطس  رد  رشتنم  دیفس  کچوک و  ( Keratic Percipitate  ) کیتارک تابوسر  پمال  تیلسا  اب  هنیاعم  رد  .دشاب  یم پچ  مشچ 

؟ تسا حیحص  ترابع  مادک  یرامیب  نیا  دروم  رد  .تسا  دوهشم  هینرق 
( تسافلا یرامیب  یلصا  مئالع  زا  یکی  یسدع  هب  هیبنع  یفلخ  یگدنبسچ 
تساب) عیاش  یرامیب  نیا  رد  تکاراتاک  موکولگ و 
دهدج) یم خر  دراوم  رد 75 % مود  مشچ  یریگرد 
دشابد) یم الوکام  مدا  نارامیب  نیا  رد  دید  شهاک  یلصا  تلع 
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دادعت ۶)  ) ینیب قلح و  شوگ و 

هدرپ۱۷۹) یپوکسوتا  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تسار  تمس  هب  هاگن  رد  ینیبود  تسار و  تمس  لاتیبراورتر  درد  اب  کیتباید  هلاس  رامیب 80 
؟ تسا رت  لمتحم  صیخشت  مادک  .دوش  یم  هدهاشم  یکرچ  تاحشرت  جورخ  خاروس و  خامص 

؟۱۸۰) تسا یزغم  باصعا  مادک  هدهع ی  هب  ینایم  شوگ  طاخم  یهد  بصع 

تروص۱۸۱) رد  .تسا  هدش  ینیب  تمس  کی  لماک  دادسنا  ثعاب  فارحنا  .تسا  هدومن  هعجارم  موتپس  دیدش  فارحنا  اب  یا  هلاس  کدوک 4 
؟ تشاد دهاوخ  کدوک  ینیب  تروص و  هدنیآ  دشر  رد  یرتمک  ریثأت  ریز  یاهتمسق  زا  کی  مادک  یراکتسد  یحارج  هب  مادقا 

؟۱۸۲) تسا تروص  هچ  هب   Scarlet fever یرامیب رد   Rumpel-Leede هدیدپ ی
( تروصفلا یحاون  ریاس  یریگرد  نودب  ناهد  فارطا  رد  یزمرق 
هدشب) داب  نوخ  راشف  فاک  لاتسید  رد  یشتپ  زورب 
یرامیبج) عورش  مود  زور  زا  یزیر  هتسوپ 
ررکمد) علب  لابند  هب  مرن  ماک  رد  یشتپ  زورب 

.دنا۱۸۳) هدرک  دأت  ار  صیخشت  زین  دیئوریت  یاهشیامزآ  تسا و  هدش  یدیئوریترپیه  مئالع  راچد  داح  تحت  تیدیئوریت  لابند  هب  یرامیب 
؟ تسا مادک  بسانم  نامرد 

یعیبط۱۸۴) یو  تانیاعم  ریاس  .تسا  هدـش  ادـج  لماک  روط  هب  یو  نابز  زا  یتمـسق  .تسا  هدروخ  نیمز  یزاب  ماگنه  رد  یلاـسدرخ  کدوک 
؟ تسا مادک  یو  نامرد  یارب  بسانم  میمصت  .درادن  درد  یزیرنوخ و  رضاح  لاح  رد  تسا و 

( .دوشفلا هدز  دنویپ  اددجم  دیاب  تسا  هدش  ادج  لماک  هک  یتمسق 
.دشب) دهاوخ  میمرت  یدوخبدوخ  روط  هب  ناکدوک ، رد  الاب  میمرت  تردق  هب  هجوت  اب 
.مینکج) یم کیدزن  مه  هب  هیخب  اب  تنوفع  رطخ  شهاک  تهج  ار  مخز  یاه  هبل
.میرادد) یم هگن  زاب  هیوناث  میمرت  یارب  ار  مخز  هیقب  مینک و  یم تکزر  ار  هدش  هل  هدرم و  یاه  تفاب
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( لاروپمتفلا بول  دیئومکیسب)هسبا  سونیس  زوبمورت 
سورتپج) سأر  شوگد)تنوفع  یلافسوردیه 

( 5 و 7ب)5 و 9فلا
7 و 8د)9 و 10ج)

( موتپسفلا رمووب)لادوک  ناوختسا 
الیزگامج) یفورضغد)هرپ  موتپس  هنایم 

( لوزامیتمب)لولونارپورپفلا
لوگولج) لیسارواویتد)لولحم  لیپورپ 
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دادعت ۶)  ) رامآ یژولویمدیپا و 

رامیب۱۸۵) اهنت 1  دنا  هدش   CPR هک یرامیب  زا 2  هتشذگ  بش  رد  .تسا  دصرد  یناتسرامیب 20  سناژروا  رد   CPR زا سپ  ندنام  هدنز  لامتحا 
؟ تسا ردقچ  هدنام  هدنز  زا  دادعت  نیا  اقیقد  هدهاشم  لامتحا  .تسا  هدنام  هدنز 

کی۱۸۶) رد  هعلاطم  نیا  هکیئاجنآ  زا  .تسا  هدید  درم  نز و  ناگدننک  تکرش  رد  نامرد  هب  خساپ  نیب  ار  یتوافت  دوخ  هعلاطم  رد  یققحم 
ریز هنیزگ  مادک  اب  اطخ  لامتحا  نیا  .تسا  هدش  هدهاشم  توافت  ندوب  یفداصت  لامتحا  نارگن  یو  تسا ، هتفرگ  تروص  دارفا  زا  هنومن 

؟ دوش یم  یفرعم 

(۱۸۷: تسا ریز  رارق  هب  زور  ره  رد  ضراوع  زورب  لامتحا  یگرزب  ناتسرامیب  رد 
دصرد کی  تخت : زا  طوقس  لامتحا 

دصرد ود  : وراد زیوجت  رد  هابتشا  لامتحا 
دصرد ود  رامیب :  یئاسانش  رد  هابتشا  لامتحا 

ددرگ یئاسانش  هابتشا  هب  ای  ددرگ  وراد  زیوجت  رد  هابتشا  راچد  ای  دنک  طوقـس  تخت  زا  ای  رامیب ، کی  یارب  یرتسب  زور  ره  رد  هکنیا  لامتحا 
؟ تسا دصرد  دنچ 

دهدیم    ؟۱۸۸) شهاک  نیقی  عطق و  روط  هب  ار  هدنیا  رد  یرنورک  عیاقو  زورب  ریز  رطخ  لماوع  زا  هتسد  مادک  حالصا 
( یقاچفلا - الاب لورتسلک  راگیس - فرصم 
الابب) لورتسلک  راگیس - فرصم  الاب - نوخراشف 
یقاچج) راگیس –  فرصم  تباید – 
تبایدد) - راگیس فرصم  الاب - نوخراشف 

رد۱۸۹) ار  ریز  زاسرطخ  لماوع  زا  هتسد  مادک  حالصا  دیوش ‚  هدیزگرب  رنورک  قورع  یاه  یرامیب  لرتنک  یروشک  همانرب  ریدم  ناونع  هب  رگا  
دیهدیم  ؟ رارق  تیولوا 

( یقاچفلا یمدیپیل –  سید  یگدرسفا –  سرتسا و 
یقاچب) الاب - نوخراشف  تباید – 
یمدیپیلج) سید  راگیس –  فرصم  الاب –  نوخراشف 
راگیسد) فرصم  تباید –  یکرحت –  یب 
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( 0.08ب)0.16فلا
0.8د)0.32ج)

( α – 1ب)βفلا
β – 1د)αج)

( 5ب)3فلا
تساج) زیچان  4د)رایسب 
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تسا  ؟۱۹۰) حالصا  لباق  ریغ  رنورک  قورع  یرامیب  زاسرطخ   لماع  مادک 
( ویتادیسکافلا سرتسا 
یگسیایب)
ناپج) یعامتجا  یداصتقا  تیعضو 
پچد) نطب  یفورترپیاه 

دادعت ۷)  ) یژولوکامراف

؟۱۹۱) دشاب یم  هنوگچ  ندب  یور  نيپورتآ  رثا 
( .دنکفلا یم  کيرحت   ار  قازب  حشرت  دنت و  ار  بلق  نابرض 
.دوشب) یم  مشچ  یکشخ  راردا و  سابتحا  ببس 
.دهدج) یم  شيازفا  ار  یشنورب  هشارت  تاحشرت  ليلقت و  ار  هدعم  ديسا  حشرت 
.دنکد) یم  گنت  ار  مشچ  کمدرم  داشگ و  ار  یسفنت  یراجم 

؟۱۹۲) دهد شیازفا  ار  نیسکوگید  اب  تیمومسم  رطخ  دناوت  یم  ریز  تالاح  زا  کیمادک 

؟۱۹۳) دنکیم راهم  ار  یدبک  هدننک  هزيلوباتم  یاه  ميزنآ  تیلاعف  عرص  دض  یاهوراد  زا  کيمادک 

؟۱۹۴) دشاب یم  اه  کيتويب  یتنآ  زا  هتسد  مادک  هضراع   QTc هلصاف ندش  ینالوط 

؟۱۹۵) دنک یمن  داجیا  ار  هضراع  مادک  اه  نژوردنآ  یالاب  زود  فرصم 

؟۱۹۶) تسا رثوم  رتکابوتنیسآ  یاه  هنوگ ازونیژورئآ و  انومودوسپ  زا  یشان  یاه  تنوفع یور  رب  ریز  ماتکالاتب  یاهوراد  زا  کیمادک 

؟۱۹۷) دوش نوخ  راشف  شهاک  بجوم  دناوت  یم کیژرنردآ  یاتب  افلآ و  هدنریگ  عون  ود  نامزمه  راهم  اب  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک 
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( یملاکفلا  یمسلکب)رپیه  رپیه
یمزینمج)  یمرتانوپیهد)رپیه

( نيئوتفلا لاتیبرابونفب)ینف 
تاورپلاود)نیپزامابراکج) ميدس 

( اهفلا اهب)ديلورکام  نيروپسولافس 
اهج) اهد)نولونیکورولف  ديمانوفلوس 

( کيتاتسلکفلا نوخب)یدرز  راشف  شیازفا 
نانزد)یتساموکينژج) رد  هنادرم  هيوناث  تافص 

( Nafcillinب)Ertapenemفلا
Cephazolineد)Imipenemج)

( Nifedipinب)Labetalolفلا
Losartanد)Prazosinج)
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دادعت ۳)  ) یکشزپ قالخا 

؟ ۱۹۸) تسا هدشن  هراشا  طارقب    هماندنگوس  نتم  رد   ریز  یکشزپ  یا  هفرح  قالخا  یاهراجنه  زا   کیمادک  هب 
( رامیبفلا نایفارطا  اب   عورشمان  طابترا   یرارقرب  زا  ناکشزپ  بانتجا   موزل 
دونشب) یم  ای  دنیب  یم  رامیب  نیلاب  رب  روضح  ماگنه  رد  کشزپ  هچنآ  نتشاد  هاگن  هنامرحم  موزل 
نینجج) طقس  هب  کمک  زا  ناکشزپ   بانتجا  موزل 
کشزپد) طسوت  نامرد  عورش  زا  لبق  رامیب  زا  هزاجا  بسک  موزل 

هک۱۹۹) دوش  یم  صخشم  اه  یسررب  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  نارهت  یاه  ناتسرامیب  زا  یکی  سناژروا  هب  یگدیرپ  گنر  فعض و  اب   یرامیب 
لیالد هکنیا   رکذ  اب  جلاعم ، کشزپ  رارصا  دوجو  اب  رامیب  اما  .دراد  نوخ  قیرزت  هب  زاین   تسا و  ناپ  رایسب   رامیب  نیبولگومه  

هب رامیب  نیا  یارب  جلاعم  کشزپ  رت  بسانم  مادقا   هنیزگ   مادک  .دنک   یم  تفلاخم  ًادیدش  نوخ  قیرزت  اب  تسا  ، یصخش  شتفلاخم 
؟ دیآ یم  رامش 

( رامیب فلا یریگ  میمصت  تیفرظ  یبایزرا 
نوخ ب) قیرزت  سپس  رامیب و  هب  روآ  باوخ  یوراد  قیرزت 
یتیامحج) یاه  تبقارم  همادا  رامیب و  رظن  هب  مارتحا 
نادهاشد) یاضما  هسلج و  تروص  میظنت  اب  رگید   ینامرد  زکرم  هب  رامیب  عاجرا 

دصق۲۰۰) دنا  هدرک  تکرش  دیدج  یوراد  کی  شیامزآ  یارب  ینیلاب  ییامزآراک  کی  رد  دوخ  جلاعم  کشزپ  توعد  هب  هک  ینارامیب   زا  رفن  دنچ 
دارفا دادعت  .دنتسه  کشزپ  نامه  طسوت  نیتور  نامرد  همادا  راتساوخ  دنوش و  جراخ  هعلاطم  زا  دوخ  یاه  ینارگن  لیلد  هب  دنراد 

لاؤس ریز  هعلاطم  یملع  شزرا  هک  دروآ  یم  ناپ  یدح  هب  ار  قیقحت  یملع  ناوت  هک   تسا  یا  هزادنا  هب  هعلاطم  زا  جورخ  یضاقتم 
؟ تسا هنیزگ   مادک  دروم  نیا  رد  رگشهوژپ  کشزپ  تسرد  دروخرب  .تفر  دهاوخ 

( رگشهوژپفلا هب  هدش  دراو  یاه  تراسخ  ناربج  هب  طونم  نارامیب  نیتور  نامرد  همادا 
اهنآ ب) نیتور  نامرد  همادا  و  هعلاطم   زا  نارامیب  جورخ  تساوخرد  نتفریذپ 
هدنامج) یقاب  نارامیب  اب  هعلاطم  همادا   رگید و  صصختم  کشزپ  هب  نارامیب  عاجرا 
رگید د) کشزپ  هب  هدش  جراخ  نارامیب  عاجرا  هعلاطم و  هب  نداد  نایاپ 
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