
یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

دادعت ۴۶)  ) یلخاد

یسررب۱) تهج  هتشذگ  هام  زا  یمرگولیک  نزو ۳  شهاک  هارمه  هب  تادماج  هب  تبسن  هدنورشیپ  یژافسید  زا  تیاکـش  اب  هلاس  یاقآ ۵۱ 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دنک  یم  هعجارم  هاگنامرد  هب 

رد۲) یمیخدب  هقباس  .دنک  یم  هعجارم  هاگنامرد  هب  هتـشذگ  هام  زا ۷  سردوز  یریـس  بوانتم و  رتساگیپا  یاهدرد  تلعب  هلاس  یاقآ ۵۶ 
؟ تسا مادک  یو  یارب  مادقا  نیرت  بسانم  .دوش  یمن  هدید  یتبثم  هتکن  نوخ  شیامزآ  هنیاعم و  رد  .درادن  هداوناخ 

( ددجمفلا یسررب  سپس  هام و  کی  تدم  هب   PPI اب یبرجت  نامرد 
ددجمب) یسررب  سپس  یرولیپ و  رتکابوکیله  ینک  هشیر  روظنم  هب  یبرجت  نامرد 
یناقوفج) شراوگ  هاگتسد  یپوکسودنا 
یمجاهتد) ریغ  تست  کی  اب  یرولیپ  رتکابوکیله  دوجو  یسررب 

یو۳) لاح  حرش  رد  .دنک  یم  هعجارم  ناتسرامیب  سناژروا  هب  یدبک  یاه  میزنآ  شیازفا  یـسوریو و  داح  تیتاپه  مئالع  اب  هلاس  یاقآ ۲۰ 
؟ تسا رتمک  ریز  یسوریو  یاه  تیتاپه  زا  کیمادک  هب  التبا  لامتحا  .دراد  دوجو   B تیتاپه یارب  نویسانیسکاو  هقباس 

؟۴) تسا یزیلهد  نویسالیربیف  اب  قبطنم  ریز   ECG یاه هسارت  زا  کیمادک 

( یرمفلا یناتحت  کیتپپب)گنیر  یگنت 
یرمج) یزالاشآد)یامونیسراک 

( CMVب)Aفلا
Cد)Dج)

( Dب)Aفلا
Bد)Cج)
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.دوش۵) یم  یمتیرآ  راـچد  یراـمیب  یرتسب  مود  زور  رد  .تسا  هدـش  یرتسب   CCU رد یمادـق  داح  سوتکرافنآ  لابند  هب  هلاـس  یاقآ 50 
هسارت دننامه  امش ، تیزیو  نامز  رد  بلق  متیر  .دوش  یم  هداد  عالطا  امش  هب  اعیرس " تسا و  هدش  هیهت   CCU راتسرپ طسوت  ریز  هسارت 

؟  تسین دیفم  مادقا  مادک  .تسا  رادیاپ  یو  یتایح  مئالع  درادن و  یتیاکش  رامیب  .تسا  هدش  هیهت 
 

؟۶) تسین حیحص  هنیزگ  مادک  سکوتسا  نیش  سفنت  دروم  رد 
( .دوشفلا یم  هدید  ررکم  هنپاکوپیه  هلیتنو و  رپیه  یاه  هرود 
.دوشب) یم  هدید    low cardiac output زا رتشیب    high cardiac output یبلق ییاسران  رد  سفنت  عون  نیا 
.دهدج) یم  خر  ینایرش   O2 تفا هنپآ  زاف  رد 
.دشابد) یم  ینایرش   PCO2 هب سفنت  زکرم  تیساسح  شیازفا 

؟۷) تسا رت  لمتحم  صیخشت  مادک  تسا ، هدش  هداد  ناشن  ریز  رد  هک  رالوگوژ  دیرو  جوم  ریوصت  یارب 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نوخفلا مویزینم  رکالبب)کچ  اتب  زیوجت 
نیئاکودیلج) نوخد)زیوجت  میساتپ  کچ 

( Tamponadeب)Severe tricuspid regurgitationفلا
Restrictive cardiomyopathyد)Constrictive pericarditisج)
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هدوب و۸) هویج   رتم  یلیم  دودح 80/55  یو  نوخ  راشف  تسا  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  لبق ، تعاس  ود  زا  هنیـس  درد  اب  هلاس  یاقآ 55 
؟ تسین حیحص  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  .تسا  هدش  هداد  ناشن  ریز  رد  یو  بلق  راون  .تسا  کاپ  اه  هیر  عمس 

(۹: زجب دشاب ، یدیرو  یلوبماوبمورت  للع  هلمج  زا  دناوت  یم  ریز  دراوم  همه 

دراد و۱۰) لبق  لاس  هد  زا  مسا  یرامیب  هقباس  رامیب  .تسا  هدرک  هعجارم  دیدش  سفن  یگنت  تیاکش  اب  هک  تسا  یا  هلاس  مناخ ۲۵  رامیب 
یرامیب دیدشت  هدننک  کیرحت  لماع  ناونع  هب  دناوت  یم  ریز  دراوم  همه  .تسا  یقاشنتسا  روتالیدوکنوربو  دورتسا  اب  نامرد  تحت 

: زجب دنشاب ، یا  هنیمز  مسا 

هب۱۱) شیپ  لاس  یس  زا  راگیس  فرصم  هقباس  یو  .تسا  هدرک  هعجارم  هدنورشیپ  سفن  یگنت  تیاکش  اب  هک  تسا  یا  هلاس  یاقا ۶۵  رامیب 
رد یراشف  یمدزاب  مجح  شهاک  یرتموریپسا  رد  دوش و  یم  هدینـش  یمدزاب  گنیزیو  اه  هیر  هنیاعم  رد  .دراد  زور  رد  تکاپ  کی  دادـعت 

؟ تسا لمتحم  ریز  یاه  صیخشت  زا  کیمادک  .دوش  یم  هدید  یقاشنتسا  روتالیدوکنورب  هب  خساپ  نودب  هیناث  کی 

تیسوفنل۱۲) حجرا 85 % لولس  تیـسوکول 2000  ویتادوزگا  رولپ  عیام  زیلانآ  .تسا  هدرک  هعجارم  پچ  تمـس  نژویفا  لارولپ  اب  یرامیب 
؟ دامن یم  داهنشیپ  رامیب  رولپ  عیام  یور  رب  ار  ریز  شیامزآ  مادک  .دشاب  یم 

(۱۳: زجب دشاب ، یم  ( high cardiac output  ) الاب یبلق  هد  نورب  اب  نویسناتوپیه  للع  زا  ریز  دراوم  همه 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( سناژروافلا یفارگویژنا  تهج  مرگب)یگنهامه  یلیم  نیدتپ 15 
یدیروج) عیام  یس  یس  عیرس 500  یدیرود)نویزوفنا  نیرسیلگورتین 

( یقورعفلا یباهتلا  ینالوطب)یرامیب  یتکرح  یب 
نیرافراوج) یدیرو د)فرصم  زاتسا 

( مسآفلا دح  زا  شیب  یحورب)نامرد  دیدش  سرتسا 
لاریوج) یسفنت  یاه  اوهد)تنوفع  یگدولآ 

( یویرفلا کیتاپویدیا  مساب)زوربیف 
یزاتکشنوربد)COPDج)

( رولپفلا عیام  لورتسلک  یژولوتیسب)شجنس 
یریگ Bk ADAج) رولپد)هزادنا  عیام  لیفونیزوئآ  شرامش 

( تیتارکناپب)زوکیسکوتوریتفلا
یرواج) یدبکد)یلپ  ییاسران 
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.تسا۱۴) هدومن  هعجارم  لبق  تعاس  زا 12  دید  یرات  هارمه  هب  هفرط  کی  دردرس  لیلد  هب  ینگل  - یا هناش  یاهدرد  هقباس  اب  هلاس  مناخ 73 
قفوم یلو  تسا  لامرن  کیژولورون  هنیاعم  تسین و  راد  بت  هنیاعم  رد  .دنک  یمن  فرصم  ییوراد  درادن و  یـصاخ  یرامیب  هقباس  رامیب 
.دراد  ESR=70 فیفخ و زوتیسوکول  تاشیامزآ  رد  .تسا  هدوب  لامرن  رگید  زکرم  رد  زغم  نکسا  یت  یس  .دیوش  یمن  یپوکـسودنوف  هب 

؟ تسا مادک  بسانم  مادقا 
( .دریگفلا رارق  یرمک  نویسکنوپ  دروم  دنک و  تفایرد  کیتویب  یتنآ  تیژننم  صیخشت  اب  رامیب 
.تساب) صخرم  سپس  هدرک و  تفایرد  نکسم  نرگیم  صیخشت  اب  رامیب 
.دوشج) زاغآ  ینامرد  تامادقا  نآ  هجیتن  قبط  دریگ و  رارق  شوگ  مادق  لحم  رد  ینایرش  یسپویب  تحت  دیاب  رامیب 
.دوشد) عورش  رامیب  تهج  نوتروک  هدش و  یرتسب  رامیب 

؟۱۵) دشاب یمن  حیحص  کیمادک  هیلک  نمزم  ییاسران  نارامیب  رد   Nephrogenic Fibrosing Dermatopathy دروم رد 
( .دشابفلا یم  یرامیب  نیا  رطخ  لماوع  زا  زین  هیلک  ییاسران  اب  نامزمه  یدبک  یرامیب 
.ددرگب) هضراع  نیا  شهاک  بجوم  دناوتیم  یهاگ  موینلداگ  نتفرگ  زا  سپ  هلصافالب  زیلایدومه 

یتایحج) رامیب  نامرد  تیریدم  تهج  یرادرب  ریوصت  رگا  یتح  دوش  هدافتسا  موینلداگ  زا  دیابن  هجوچیه  هب   GFR<30ml/min اب رامیب  رد 
.دشاب

.ددرگد) یم  داجیا  تردنب  دننک  یم  هدافتسا   MRI رد موینلداگ  زا  هک  هیلک  ییاسران  نارامیب  رد  هک  دشابیم  یمردورلکسا  هیبش  یرامیب  نیا 

هدرک۱۶) هعجارم  یریگیپ  تهج  دـشاب ، یم  نیکورلک  یـسکوردیه  نامرد  تحت  هک  کیمتـسیس  سوپول  یرامیب  هب  التبم  هلاس  مناخ 25 
یلپ شاررالام و  رـشتنم ، یـسپولآ  درادـن ، بت  هنیاعم  رد  .دـنک  یم  رکذ  ار  اه  تسد  لصافم  درد  یگتـسخ و  لـبق  هتفه  زا 2  .تسا 

: تسا ریز  رارق  هب  تاشیامزآ  .دوش  یم  هدید  اه ) PIP  ) اه تسد  تیرترآ 
WBC: 3000   ,    Hb: 11.5    ,    Plt: 140,000   , ESR :60   ,   CRP: 5   ,   U/A: pr+++   ,  RBC: 8-10

؟ دینک یم  تساوخرد  ار  شیامزآ  مادک  یدعب  مدق  رد 

؟۱۷) دراد دوجو  نمزم  یمرتانوپیه  نامرد  رد   Tolvaptan زا هدافتسا  ناکما  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رد 

؟۱۸) دشاب یمن  دیفم  دروم  مادک  ماجنا  تسا ، هدش  وناز  رد  سرقن  داح  هلمح  راچد  هک  یرامیب  رد 
( مرگفلا یزیمآ  گنر  لصفم و  عیام  نویساریپسآ 
ینزوس ب) یاه  لاتسیرک  دوجو  یسررب  لصفم و  عیام  نویساریپسآ 
لایوونیسج) عیام  تشک  ماجنا  لصفم و  عیام  نویساریپسآ 
مرس د) کیروا  دیسا  یسررب 

؟۱۹) ددرگیمن هیصوت   K=6.8 meq/L اب رامیب  رد  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  زیوجت 

؟۲۰) دوش یم  هدید  رتمک  یرامیب  مادک  رد  پراک  لنوت  مردنس 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Anti dsDNAب)ANAفلا
Anti Ro/SSA , Anti La/SSBد)Anti smithج)

( یگتخوسفلا زا  یشان  لاهساب)یمرتانوپیه  زا  یشان  یمرتانوپیه 
هیرج) ناطرس  زا  یشان  تیتارکناپد)یمرتانوپیه  زا  یشان  یمرتانوپیه 

( زکولگب)دیامزروففلا - نیلوسنا
تانوکولگج) نیراپهد)میسلک 

( یلاگمورکآب)تبایدفلا
یدیئوریتج) یدیئوریتاراپد)وپیه  رپیه 
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؟۲۱) دوش یم  هدید  رتمک  لصفم  مادک  رد  تیرترآوئتسا 

؟۲۲) تسا حیحص  دروم  مادک  یتباید  نارامیب  رد  شزرو  هرابرد 
( دشابفلا یم  هکیدینارتنک  هدشن  نامرد  ویتارفیلورپ  یتاپونیتر  اب  نارامیب  رد  کبس  شزرو 
دوشب) یم  هیصوت  نیلوسنا  هب  تمواقم  شیازفا  تلع  هب  شزرو  زا  لبق  نیلوسنا  زود  شیازفا 
دوشج) یمن  هیصوت  شزرو  ماجنا  راردا  رد  نوتک  دوجو  تروص  رد  کی  عون  تباید  نارامیب  رد 

دوشد) یم  هیصوت  یتباید  دارفا  مامت  رد  شزرو  زا  لبق  رنورک  یرامیب  رظن  زا  گنینیرکسا 

تاشیامزآ ۲۳) رد  هک  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  یلاح  یب  فعض و  اب  یا  هلاس  مناخ 18 
PNa= 132 meq/L, P-Potassium= 3meq/L, Plasma Cl meq/L 110 
serum PH : 7.3, serum HCO3: 12meq/L 
Urine Na: 20meq/L, Urine K: 10meq/L, urine Cl: 35meq/L

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم 

(۲۴ : هدش ماجنآ  یسررب  رد  تسا  هدرک  هعجارم  یبلق  یرامیب  نودب  عون 2  تباید  اب  هلاس  یاقآ 56 
FPG=110mg/dl ,   2hppBG=195mg/dl , HgbA1c=6.9% , LDL-C=80mg/dl

؟ تسا هدیسرن  نامرد  فادها  هب  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

(۲۵: یهاگشیامزآ یسررب  رد  .تسا  لامرن  دیئوریت  زیاس  هنیاعم  رد  تسا   هدرک  هعجارم  یگتسخ  فعض و  دردرس و  اب  یا  هلاس  یاقآ 45 
T4=2.5µg/dl (4.5-11.5), T3=60ng/ml (90-180), T3RU=20%(25-35) TSH=5.7mIU/l(0.4-4.5)

؟ تسا حیحص  رامیب  یارب  صیخشت  مادک 

هعجارم۲۶) ریخا  هام  راـهچ  یط  رد  مرگولیک  نزو 5  شهاک  مکـش و  درد  عوهت و  تلاح  یلاح و  یب  فعـض و  تلع  هب  یا  هلاس  رتخد 19 
یناهد طاخم  نویساتنامگیپرپیه  کیتاتسوتروا و  نویسناتوپیه  هنیاعم  رد  دنک ، یمن  رکذ  ار  یصاخ  یوراد  فرصم  هقباس  تسا ، هدرک 

؟ تسا مادک  یصیخشت  مادقا  نیرتهب  .دراد 

(۲۷: یهاگشیامزآ یسررب  رد  درادن  ییوراد  فرصم  یرامیب و  هقباس  تسا ، هدرک  هعجارم  هنایهام  تداع  لالتخا  تلع  هب  یا  هلاس  مناخ 24 
Serum prolactin=95ng/ml

؟ تسا حیحص  رامیب  یارب  هلحرم  نیا  رد  مادقا  مادک 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( PIPب)DIPفلا
اپج) first MTPد)چم 

( سیزودیساب)لاهسافلا رالوبوت   لانر  لاتسید 
سیزودیساج) رالوبوت   لانر  پیت IVد)لامیزگورپ  سیزودیسا  رالوبوت   لانر   

( FPGب)2hppBGفلا
LDL-Cد)HgbA1Cج)

( هیلوافلا راکشآ  یدیئوریت  یراک  لارتنسب)مک  دیئوریت  یراک  مک 
ینیلابج) تحت  یدیئوریت  یراک  ینیلابد)مک  تحت  یدیئوریت  یراکرپ 

( راردا فلا لوزیتروک  یریگ  قازبب)هزادنا  لوزیتروک  یریگ  هزادنا 
نیپورتنیزوکج) یکیرحت  امسالپد)تست   ACTH یریگ هزادنا 

( نیلوگرباکفلا یرجرسورونب)عورش  هرواشم 
زیفوپیهج) هدغ   MRI(یرادرابد تست  تساوخرد   
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رد۲۸) .دوش  یم  یناهگان  روطب  قافص  فلخ  عیسو  یزیرنوخ  دیدش و  یژارونم  راچد  لمح  عضو  زا  سپ  تعاس  رادراب 24  هلاس  مناخ 30 
.ددرگ یمن  حالصا   Mixing test اب هک  دوش  یم  شرازگ  ینالوط   PTT تسا. یعیبط   INR و PT تکالپ ، یهاگشیامزآ  یاه  یسررب 

: زجب تسا ، حیحص  ریز  دراوم  همه  قوف  رامیب  دروم  رد 
( .تسافلا  VIII روتکاف فده  دروم  داقعنا  روتکاف  نیرت  عیاش 
.تساب) یثرا  یلیفومه  زا  شیب  نارامیب  نیا  رد  زورترامه  عویش 

.درادنج) دوجو  هنیمز  یرامیب  دراوم  زا  یمین  رد 
.دهدد) یم  باوج  یبوخب  ویسرپاسونومیا  یاه  نامرد  هب  یراهم  یاه  یداب  یتنآ  یثرا ، یلیفومه  فالخرب 

صیخـشت۲۹) دیوم  هک  دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  هلوزیا  زوتیـسوبمرت 1800000  لیلد  هب  صاخ  یرامیب  هقباس  نودـب  هلاس  مناخ 25 
Ristocetin cofactor activity دنک. یم  تروشم  امش  اب  لقع  نادند  ندیـشک  تهج  کشزپنادند  .تسا  ( ET  ) هیلوا زوتیسوبمورت 

؟ دیناد یم  حجرا  ار  مادقا  مادک  یزیرنوخ  زا  یریگشیپ  روظنم  هب  .تسا  دصرد  زا 10  رتمک 

فشک۳۰) یهاگشیامزآ  یاه  یسررب  رد  یقافتا  روطب  هک   IgG K 2.5g/dl یتاپاماگ    لانولکونوم  لیلد  هب  تمالع  نودـب  هلاس  یاقآ 55 
ناوختـسا یاه  یرادربریوصت  یویلک و  درکلمع  تست  مرـس ، میـسلک  نوخ ، شرامـش  لومرف  .دنک  یم  تروشم  امـش  اب  تسا  هدـش 

دینک ؟ یم  هیصوت  ار  مادقا  مادک  .دوش  یم  شرازگ  لسامسالپ  دصرد  ناوختسا 9  زغم  یسپویب  رد  .تسا  یعیبط 
( نوزاتمازگدفلا دیمودیلانل +  زیوجت 
نولوزیندرپب) نالافلم +  زیوجت 
گولوتاج) دنویپ  یدنمدوس  ناکما و  تهج  ناوختسا  زغم و  دنویپ  شخب  هرواشم 
نینیتارکد) میسلک و  شامش ، لومرف  مرس و  یاه  نیئتورپ  زروفورتکلا  اب  رامیب  یریگیپ 

درف۳۱) نیا  رد  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  یمنیبور  یلیبرپیه  عون  نعت  دروم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  ارلکـسا  یدرز  تلعب  هلاـس  یاقآ 30 
؟ دشاب یم  هدننک  کمک  رتمک  ریز  هنیاعم  لاح و  حرش  تاکن  زا  کی  مادک 

( شراخ فلا دوجو  مدع  ای  دوجو 
همحتلمب) هنیاعم  رد  ینوخمک  دوجو  مدع  ای  دوجو 
عوفدمج) گنر  رغت  هوحن 
رارداد) گنر  رغت  هوحن 

رد۳۲) یرتمک  تیمها  ریز  تاشیامزآ  زا  کی  مادک  جـیاتن   ، B نمزم تیتاپه  هنیمز  رد  یدـبک  زوریـس  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 45  یسررب  رد 
؟ دراد یو  یدبک  نمزم  ییاسران  تدش  نعت 

؟۳۳) دنوش یم  هیلک  گنس  داجیا  بجوم  یروا  تارتیسوپیه  داجیا  مسیناکم  اب  ریز  یاهوراد  زا  کی  مادک 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( سناژروافلا سیزرف  زیوجت ε Aminocaproic Acid ب)تکالپ 
دیلیرگانآج) هرواد)زیوجت  یسکوردیه  زیوجت 

( Serum Bilirubinب)PTTفلا
PT - INRد)Serum creatinineج)

( نیپیدفینب)دیمالوزاتسافلا
نیلیفوئتد)ریوولکیسآج)
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.دـنک۳۴) یمن رکذ  ار  سخ  سخ  یـششوک و  سفن  یگنت  .تسا  هدرک  هعجارم  هتـشذگ  هام  زا 2  هفرس  تلعب  یراگیـسریغ  هلاس  مناخ 52 
یعیبطریغ هتفای  یردـص  هسفق  یفارگ  رد  تسا و  لامرن  روتالیدوکنورب  زیوجت  زا  دـعب  لـبق و  یرتموریپسا  تسا ، یعیبط  اـه  هیر عمس 

.دنک یم فرصم  نوخراشف  لرتنک  یارب  لیرپالانا  هتـشذگ  لاس  زا 10  یلو  دشن  تفای  یلغـش  روتکاف  کسیر  یو  لاح  حرـش  رد  .درادن 
؟ تسا مادک  یدعب  حیحص  مادقا 

هعجارم۳۵) هدوب و  لرتنک  ییاهنت ، هب  نوزامولکب  یرپسا  اب  هتـشذگ  لاس  ود  یط  هک  ینیب  پیلوپ  مسآ و  هقباـس  اـب  هلاـس  مناخ 35  یارب 
.تسا هدش  زیوجت  کانفولکید  صرق  یشزرو  بیسآ  زا  یشان  تسار  هناش  درد  لرتنک  تهج  هتـشادن ، یویر  تالکـشم  رطاخب  سناژروا 

؟ تسا مادک  حیحص  مادقا  .تسا  هدرک  هعجارم  طلخ  هفرس و  شیازفا  نودب  سخ ، سخ  سفن و  یگنت  دیدشت  اب  هتفه  ود  زا  سپ 

لبق۳۶) هام  زا 3  زین  ار  تسد  چم  جنرآ و  لصافم  رد  درد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هام  کی  زا  یناتحت  مادنا  مدا  تیاکـش  اب  هلاس  مناخ 27 
مادک .تسا  هدش  شرازگ  ناپ  اه  ناملپمک .دراد  کیپوکسورکیم  یروچامه  زور و  رد  مرگ  یرونئتورپ 4  تاشیامزآ  رد  .دیامن  یم  رکذ 

؟ تسا حرطم  رتمک  یقارتفا  صیخشت  رد  اه  یرامیب زا  کی 

؟۳۷) تسا لاکیپیت  یردص  نیژنآ  عفن  هب  ریز  یاه  هتفای  زا  کی  مادک 
( هنیسفلا هسفق  یور  یا  هطقن  هزیلاکول  درد 
تحارتساب) زا  سپ  هیناث  دنچ  رد  درد  ندش  فرطرب 
لاتیپج) یسکا  هیحان  ندرگ و  تشپ  هیحان  هب  درد  راشتنا 
نیگنسد) یاذغ  ای   یحور  سرتسا  لابند  هب  درد  عورش 

راشتنا۳۸) اب  غانج  تشپ  هنیـس  هسفق  یناهگان  دیدش و  رایـسب  درد  تلع  هب  لبق  لاس  دنچ  زا  الاب  یاه  نوخ راشف  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 70 
صیخـشت مادـک  .دـهد  یمن باوج  یردـخم  یاـه  نکـسم  هب  قیرعت و  هارمه  هدوب  داـیز  درد  تدـش  .تسا  هدرک  هعجارم  تشپ  هب 

؟ تسا رت  لمتحم

ریز۳۹) حرش  هب  تاشیامزآ  نوخ 110/70 و  راشف  هیلوا  یاه  یـسررب رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یلاح  یب  فعـض و  تلع  هب  هلاس   مناخ 60 
؟ دشاب یم حرطم  رتشیب  ریز  یاه  صیخشت  زا  کی  مادک رامیب  یاه  هتفای  هب  هجوت  اب  .دشاب  یم 

Na: 115 meq/LNa: 115 meq/L
K:  2.8 meq/LK:  2.8 meq/L
Urea: 40 mg/dlUrea: 40 mg/dl
Cr : 1.4 mg/ dlCr : 1.4 mg/ dl
Urine Na: 40 meq/LUrine Na: 40 meq/L

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نیلوکفلا اتم  تست  هیرب)ماجنا  نکسا  یت  یس  ماجنا 

یناقوفج) شراوگ  هاگتسد  لیرپالاناد)یپوکسودنا  عطق 

( یکاروخفلا کیتویب  یتنآ  رثاب)عورش  ینالوط  تسینوگآ  اتب  عورش 
بیسکوکلسج) عورش  کانفولکید و  یفارگویدراکوکاد)عطق  تهج  بلق  هرواشم 

( یسوپولفلا یتاپولورمولگب)تیرفن   C3
یتاپولورمولگج) ینوفعد)سوناربمام  تیدراکودنا 

( هیرفلا تروئآب)یلوبما  نشکسیاد 
دراکویمج) هیرد)سوتکرافنا  یلوبما  داح  تیدراکیرپ 

( یبلقب)SIADHفلا ییاسران 
دیزایتورلکوردیهد)مسیدیئوریتوپیهج) فرصم 
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رد۴۰) هدوت  دـنریگ و  یم رارق  یپوکـسونولوک  تحت  ریخا  تسوبی  عوفدـم و  رد  یفخم  نوخ  نهآرقف و  ینوخ  مک تلع  هب  هلاـس  مناخ 39 
اب .تسا  هدوب  دون  فـنل  یریگرد  اـب  هارمه   well differentiated مونیـسراکوندآ یژولوتاپ  شرازگ  .دوش  یم شرازگ  یدوعـص  نولوک 
اب طبترم  یاهرـسناک  عفن  هب  رامیب  یاه  هتفای همه  .دـش  ماجنا  رامیب  یارب  یـسررب   Mismatch repair pathway هب کـش  هب  هجوت 

: زجب دشاب ، یم  Mismatch repair pathway 

ربارب۴۱) ود  دیئوریت  کشخ و  تسوپ  هنیاعم  رد  تسا ، هدرک  هعجارم  یگتسخ  فعض و  هنایهام و  تداع  لالتخا  تلع  هب  یا  هلاس مناخ 36 
: تاشیامزآ یسررب  رد  دشاب ، یم  firm ماوق اب  لامرن 

TSH=23     T4=4µg/dl (4.5-12)      T3RU=20% (25-35)  
؟ تسا حیحص  رامیب  یارب  صیخشت  مادک 

زور و۴۲) رد  راب  ود  مرگ  یلیم دیزالک 80  یلگ  زور و  رد  مرگ  نیمروفتم 2  اب  نامرد  تحت  لبق  لاس  ود  زا  عون 2  تباید  اب  یا  هلاس یاقآ 42 
یــسررب رد  و    BP=145/95mmHg هنیاـعم رد  .درادـن  یرگید  یراـمیب  هقباـس  .تسا  هدرک  هعجارم  پآولاـف  تهج  نیتاتـساوروتآ 

: تاشیامزآ
FPG=120mg/dl,  HgbA1C=6.9%, TG=140mg/dl, Cholesterol=170mg/dl,  LDL=82mg/dl   HDL=60

؟ تسا حیحص  تباید  رد  ینامرد  فادها  هب  ندیسر  تهج  مادقا  مادک 

تهج۴۳) .درادن  ار  نهآ  یکاروخ  تابیکرت  زا  کی  چیه  لمحت  رامیب  .تسا  هدرک  هعجارم  دـیدش  نهآرقف  یژارورتمونم و  اب  هلاس  مناخ 25 
نوخ راشف  تفا  هنیس و  هسفق  درد  راچد  رامیب  قیرزت ، عورش  زا  دعب  هلـصافالب  هک  دش  عورـش  یقیرزت  تروص  هب   Iron dextran رامیب

؟ دینک یم هیصوت  ار  دروم  مادک  رامیب ، نیا  رد  نامرد  همادا  دروم  رد  .دش 
( .میهدفلا یم همادا  ار  نارتسکد  قیرزت  میالع  عفر  زا  دعب  نیرفن  یپا  نوزیتروکوردیه و  قیرزت  اب 
.ب) مینک یم عورش  رامیب  نیا  رد  ار  نارتسکد  زجب  نهآ  یقیرزت  تابیکرت  ریاس 
.میهدج) یم ماجنا  رامیب  نیا  رد  یمنآ  عفر  نامز  ات  ار  نوخ  یگتفه  نژویفسنارت  نارتسکد  یقیرزت  تابیکرت  یاجب 
.مینکد) یم عورش  رامیب  نیا  رد  مک  زود  اب  ار  نهآ  یکاروخ  تابیکرت 

رد۴۴) هتشاد و  هدنورشیپ  ریـس  درد  تدم  نیا  یط  رد  دنک  یم رکذ  رامیب  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هام  زا 9  دردرمک  تلع  هب  هلاس  یاقآ 50 
رکذ تیلاعف  اب  ار  درد  دوبهب  تسا و  یکاش  رمک  هیحان  رد  هتعاس  کی  یهاگحبـص  یکـشخ  زا  .دراد  نساب  درد  طـقف  اـهزور  زا  یـضعب 

؟ دراد یناوخمه  رتمک  یباهتلا  درد  رمک  اب  رامیب  یاه  هتفای  زا  کی  مادک  .دنک  یم

رد۴۵) رتمیتناس  رد 1  لودن 2  هنیاعم  رد  درادن ، یـصاخ  لکـشم  هقباس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  دیئوریت  یگرزب  تلع  هب  یا  هلاس  یاقآ 22 
؟ تسا مادک  رامیب  یارب  مادقا  نیلوا   (0.5-4.5)  TSH=3 یهاگشیامزآ یسررب  رد  .تسا  سمل  لباق  دیئوریت  پچ  بل 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( مناخفلا تسارب)سنج  تمس  هدوت 
ناپج) یژولوتاپد)نس  شرازگ 

( لاکینیلکفلا باس  راکشآب)یدیئوریتوپیه  هیلوا  یدیئوریتوپیه 
یدیئوریتج) نومروه  هب  لارتنسد)تمواقم  یدیئوریتوپیه 

( تبایدفلا یاهوراد  زود  ناترازولب)شیازفا  اب  نامرد  عورش 
نیتاتسااوروتآج) زود  نیرپسآد)شیازفا  اب  نامرد  عورش 

( نسابفلا مئالعب)درد  عورش  تدم 
تیلاعفج) اب  درد  رامیبد)دوبهب  نس 

( میسنکتفلا یا  هتسه دیئوریتب)نکسا  زا  یفارگونوس 
یموتکدیئوریتج) تهج  FNA)د)عاجرا   ) ینزوس یرادرب  هنومن
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.تسا۴۶)    mosmol/kg 100 راردا یتیلالومـسا  .تسا  هدـش  یمرتانرپیه  یروا و  یلپ  راـچد  زیفوپیه  یحارج  زا  سپ  هلاـس  یاقآ 30 
؟ تسا مزال  یمادقا  هچ  صیخشت  تهج 

دادعت ۲۴)  ) یحارج

رد۴۷) یرتمیلیم  گنس 7  ددع  ود  هجوتم  یقافتا  روط  هب  یرادراب  یفارگونوس  نیح  رد  هک  دشاب  یم  رادراب  هتفه  هلاس و 10  مناخ 24  رامیب 
؟ دوش یم  هیصوت  یمادقا  هچ  .دنک  یمن  رکذ  ار  یشراوگ  مئالع  هنوگ  چیه  رامیب  .تسا  هدش  ارفص  هسیک 

( .درادنفلا یصاخ  مادقا  هب  زاین 
یرادراب ب) زا  دعب  کیپوکساراپال  یموتکتسیس  هلک  یحارج 
یرادراب ج) لوا  ههام  رد 3  کیپوکساراپال  یموتکتسیس  هلک  یحارج 
یرادراب د) مود  ههام  رد 3  کیپوکساراپال  یموتکتسیس  هلک  یحارج 

یژولوتاـپ۴۸) اـب  .تسا  هتفرگ  رارق  یموتکدـناپآ  تحت  مکـش  تسار  یناـتحت و  هیحاـن  سنردـنت  درد و  لـیلد  هب  هلاـس  مناخ 20  راـمیب 
؟ دشاب یم  مادک  ناشیا  یارب  بسانم  مادقا  نیلوا  .تسا  هدومن  هعجارم  رتمیتناس  مین  هزادنا  هب  مونیسراکوندآ 

؟۴۹) دراد یرتالاب  شزرا  تیتارکناپ  تدش  نعت  رد  هنیزگ  مادک 

رد۵۰) هنیـس  هسفق  درد  سفن و  یگنت  زا  رامیب  .تسا  هدـش  هدروآ  سناژروا  هب  امورت  لـپیتلوم  تلع  هب  هک  تسا  یا  هلاـس  یاقآ 45  رامیب 
هیر عمس  رد  .دراد  هقیقد  رد  سفنت 28  دادعت  نوخ 110/70 و  راشف  هقیقد ، رد  نابرض 100  هنیاعم  رد  .دشاب  یم  یکاش  تسار  تمس 

هیصوت یمادقا  هچ  .درادن  یرگید  هتکن  هطقن ، ود  رد  4 و 5  ، 3 یاه 2 ، هدند  یگتسکش  زجب  دورو  ودب  رد   CXR رد .درادن  ادص  شهاک 
؟ دوش یم 

( هنیسفلا هسفق  هلول  هیبعت 
یحارجب) شور  هب  اه  هدند  نویساسکیف 
ددجمج) یسررب  یسفنت و  قیقد  روتینام  یرتسب و 
لانرتسکاد) شور  هب  اه  هدند  نویساسکیف 

؟۵۱) دشاب یم  هارمه  ناتسپ  ناطرس  کسیر  شیازفا  اب  ریز  تاعیاض  زا  کیمادک 

هدش۵۲) شرازگ  کوکـشم  یرتم  یتناس  هدوت 2*1.5 یفارگوـنوس  رد  هک  تعاس 10  تسار  ناتـسپ  هدوت  تلع  هب  هلاـس  مناخ 25  رامیب 
هدش شرازگ   invasive ductal carcinoma رامیب یژولوتاپ  .تسا  هدـش  ماـجنا  ینزوس  یراد  هنومن  تسیژولویدار  طـسوت  .تسا 

: زجب دشاب  یم  حیحص  یحارج  زا  لبق  رامیب  تهج  لیذ  مادقا  مامت  .تسا 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( راردافلا   CAMP یریگ رارداب)هزادنا  نیسرپوزاو  نینیژرآ  یریگ  هزادنا 
یتیلالومساج) ددجم  یسررب  بآ و  زا  رارداد)تیمورحم  یتیلالومسا  ددجم  یسررب  نیسرپومسد و  زیوجت 

( لانیژاوفلا سنارت  یلیمکتب)یفارگونوس  یحارج  لمع و  قاتا  هب  لاقتنا 
درادند)یپوکسونولک ج) یصاخ  مادقا  هب  زاین 

( CRPب)زالیمآفلا
نوخج) میسلک  LDHد)حطس 

( تکادفلا ناتسپب)یزاتکا  هداس  تسیک 
یزالپرپیاه floridد)اموندآوربیفج)

( ناتسپفلا ود  ره  ناتسپب)یفارگومام  ود  ره  قیقد  هنیاعم 
یدبکد)CXRج) تاشیامزآ 
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رد۵۳) کان  درد  یتفـس  هجوتم  هنیاعم  رد  .دنا  هدرک  هعجارم  یدراک  یکات  الاب و  بت  لانآ و  یرپ  هیحان  درد  اب  یتباید  هلاس  یاقآ 80  رامیب   
؟ دشاب یم  تیولوا  رد  لیذ  مادقا  مادک  .میوش  یم  نآ  فارطا  رد  متیرا  نویساتپیرک و  لانآ و  یرپ  هیحان 

(۵۴: زجب تسا ، حیحص  لافطا  رد  ینره  دروم  رد  ریز  دراوم  همه 
( تسافلا پچ  زا  رتعیاش  تسار  تمس  رد 
تساب) میقتسمریغ  دراوم  رثکا  رد 
دتفایب ج) قیوعت  هب  یگلاس  ات 2  یحارج  لمع  تسا  رتهب 
تساد) رت  عیاش  اه  رتخد  هب  تبسن  اهرسپ  رد 

یتایح۵۵) میالع  .تسا  هدرک  هعجارم  ناتسرامیب  سناژروا  هب   LLQ رد درد  تیاکش  اب  هلاس  مناخ 54 
  PR = 100 BP = 120/80 OT = 38.5
هزادنا 1 هب  هسبآ  اب  هارمه  دیئومگیس  تماخـض  شیازفآ  هتفرگ  ماجنا  نکـسا  یت  یـس  رد  ودراد    LLQ رد سنردـنت  هنیاعم  رد  .تسا 

؟ تسا کیمادک  بسانم  ینامرد  مادقا  .تسا  دوهشم  یرتم  یتناس 
( اهفلا هدور  یزاس  هدامآ  زا  دعب  یپوکسونولوک  ماجنا  یرتسب و 
یپوکسونولوکب) تهج  عاجرا  یکاروخ و  کیتویب  یتنآ  نامرد  اب  سناژروا  زا  رامیب  صیخرت 
فیطلاج) عیسو  کیتویب  یتنآ  زیوجت  شخب و  رد  رامیب  ندرک  یرتسب 
یکیتویبد) یتنآ  نامرد  یت و  یس  دیاگ  تحت  هسبآ  سوئناتوکرپ  ژانرد  ماجنا  یرتسب و 

هب۵۶) یرایشوه  حطس  شهاک  هدش و  زاغآ  لبق  تعاس  مین  دودح  زا  یناهگان  هک  مکـش  هنیـس و  هسفق  تشپ  دیدشدرد  اب  هلاس  یاقآ 70 
: یتایح میالع  هدش  ماجنا  یسررب  رد  .تسا  هدش  هدروا  سناژروا 

BP:75    PR:120    RR:30
مادک کوش  عون  نیرت  لمتحم  .دشاب  یم  درس  اهمادنا  .دراد  نوسناتسید  رصتخم  مکش  .تسا  لامرن  هیر  عمس  .تسا  هدیرپ  گنر  رامیب 

؟ تسا

هدش۵۷) عطق  مادنا  زا  لاعف  یزیرنوخ  تسا و  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  کوش  تلاح  رد  راجفنا  کی  رثا  رد  مادـنا  عطق  لیلدـب  هک  یرامیب  رد 
؟ دراد تیولوا  مادقا  مادک  .دراد 

یا۵۸) هدور  یزالپاتم  یژولوتاپ  باوج  اب  .تسا  هتفرگ  رارق  یسپویب  یناقوف و  یپوکسودنآ  تحت  لد  رـس  شزوس  مئالع  اب  هلاس  یاقآ 45 
؟ تسا مادک  مادقا  نیرت  بسانم  .تسا  هدرک  هعجارم  امش  هب 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( کیرابرپیاهفلا نژیسکا  اب  لمعب)نامرد  قاتا  هب  لاقتنا 
یدیروج) کیتویب  یتنآ  اب  نامرد  موتکرد)یرتسب و  هیحان  یفارگونوسودنا 

( کینژورونب)کینژویدراکفلا
کیملووپیاهد)ینوفعج)

( ییاوهفلا هار  یزیرنوخب)لرتنک  عیرس  لرتنک 
ایحاج) عورش  عیرس و  یریگ  ندبد)گر  نتشاد  هگن  تکرح  یب 

( دیسافلا دض  ییوراد  ددجمب)نامرد  یسپویب  یپوکسودنآ و 
هعیاضج) نویسکزر  نامرد H.Pyloriد)یحارج و 
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ات۵۹) رامیب  .تسا  هتفرگ  رارق  یموتسولوک  هیبعت  موتکر و  نویـسکزر  یحارج  لمع  تحت  موتکر ، رـسناک  لیلد  هب  لبق  زور  هلاس 4  یاقآ 45 
هدش یموتسا  زا  عوفدم  عفد  مدع  راچد  لبق  تعاس  زا 24  یلو  هتشاد  عوفدم  زاگ و  عفد  تبون  نیدنچ  هتشادن و  یلکشم  هتشذگ  زور 

؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .درادن  سنردنت  .دشاب  یم  مرن  یلو  زاگ  رپ  مکش  هنیاعم  رد  .تسا 
( لمعفلا قاتا  هب  رامیب  لاقتنا  کیتویب و  یتنآ  عورش  ینامرد و  عیام 
یدیروب) هیذغت  عورش  کیتویب و  یتنآ  عورش  نکسا و  یت  یس  ماجنا 
هدعمج) هلول  هیبعت  کیتویب و  یتنآ  عورش  ینامرد و  عیام 
لمعد) قاتا  هب  لاقتنا  نکسا و  یت  یس  ماجنا  کیتویب و  یتنآ  عورش 

یمازلا۶۰) یحارج  زا  لبق  یدنب  هلحرم  تهج  یصیخشت  شور  مادک  ماجنا  ، دومگیـس نولوک  یامونیـسراکوندآ  صیخـشت  اب  یرامیب  رد 
؟ تسا

یط۶۱) رد  جیردت و  هب  مروت  نیا  هک  دنک  یم  رکذ  یو  .تسا  هدومن  هعجارم  ندرگ  مادق  مروت  تیاکش  اب  هک  تسا  یا  هلاس  یاقآ 40  رامیب 
یم تسد  هب  مرن  اتبسن  ماوق  اب  دیتوریت و  تسار  بول  یلامتحا  اشنم  اب  گرزب  یا  هدوت  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  گرزب  داجیا و  هام  کی 

مادک رت  بسانم  مادقا  .هدش  شرازگ  دوریت  تسار  بول  رد  رتم  یتناس  کیتسیک 6.5  هعیاض  رامیب  هارمه  یفارگونوس  رد  .دروخ 
؟ تسا

؟۶۲) تسا راتخاس  مادک  رد  صقن  عقاو  رد  ( External Ring یجراخ (  هقلح  خاروس  لانیاوگنیا  هیحان  یموتانآ  رد 

یناقوف۶۳) یپوکـسودنا  هیلوا  تامادقا  ماجنا  زا  سپ  .هدش  هدروآ  سناژروا  هب  سکتیاو  علب  لابند  هب  هک  تسا  یا  هلاس  تسیب  مناخ  رامیب 
.دشاب یم  یرم  لوط  مامت  ویتادوزگا  قیمع و  یاهرسلوا  اب  هارمه  رـصتخم  یطاخم  یاه  یزیرنوخ  زا  یکاح  نآ  شرازگ  هدش و  ماجنا 

؟ تسا مادک  هلحرم  نیا  رد  بسانم  مادقا 
( تعاسفلا ات 48  رامیب  نتفرگ  رظن  تحت 
نآب) هجیتن  ساسا  رب  یریگ  میمصت  ولاوس و  مویراب  ماجنا 
هیوناثج) یگنت  زا  یریگولج  تهج  یرم  رد  تنتسا  هیبعت 
یموتاراپالد)

.درادن۶۴) ناتسپ  ناطرـس  یلیماف  هقباس  .تسا  هدرک  هعجارم  امـش  هب  تسار  ناتـسپ  رد  یتناس  ود  هدوت  ساسحا  اب  یا  هلاس  مناخ 17 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  یصیخشت  بسانم  مادقا 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نگلفلا مکش و  هنیس ، هسفق  نکسا  یت  دومگیسب)یس  زا  یفارگونوسودنا 
نگلج) یآ  رآ  نکساد)ما  تپ 

( دوریتفلا تسار  یموتکدوریتب)یموتکبول  لاتوت 
هعیاضج) زا  یرادرب  تسیکد)هنومن  نویساریپسآ 

( لانیوگنیافلا یجراخب)ناماگیل  لیام  هلضع  زورونوپآ 
سیلاسروسنارتج) یلخادد)یایشاف  لیام  هلضع 

( ناتسپفلا لاتیجیدب)یفارگونوسارتلوا  یفارگومام  ماجنا 
لانویزسکاج) قیرزتد)یسپویب  اب  یفارگومام   MR
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(۶۵: زجب دراد ، نویساکیدنا  یموتکنلپسا  ماجنا  ریز  نارامیب  همه  رد 
( یلاگمونلپسافلا هب  طوبرم  مئالع  اب  زودیئوکراس  هب  التبم  هلاس  یاقآ 40 
قاسب) مواقم  یاه  مخز  اب  یثرا  زوتیسورفسا  هب  التبم  هلاس  ناوجون 16 
زیلومهج) ررکم  یاهدوز  یپا  یمنآ و  اب   G6PD هب التبم  هلاس  کدوک 10 

هدشد) دوع  راچد  امسالپ ، ضیوعت  زا  سپ  هک  ( TTP  ) اروپروپ کینپوتیاسوبمورت  کیتوبمورت  هب  التبم  هلاس  کدوک 8 

(۶۶، هنیاعم رد  .تسا  هدرک  هعجارم  سفن  یگنت  ساسحا  لبق و  هاـم  هس  زا  ندرگ  مادـق  رد  درد  نودـب  هدوت  تیاکـش  اـب  هلاـس  مناخ 38 
T4 هدش ، ماجنا  تاشیامزآ  رد  .درادن  ندرگ  رد  یتاپوندافنل  دروخ و  یم  تسدب  هلوبل  ردنت و  ریغ  لامرن ، زا  رتگرزب  رشتنم  روط  هب  دیئوریت 

: زجب تسا ، حیحص  ناشیا  اب  طابترا  رد  ریز  دراوم  همه  .تسا  تبثم   Anti-TPO الاب و  TSH ناپ ،
( .تسافلا یمازلا  صیخشت  دأت  یارب  یسپویب   FNA

دنبمهب) تفاب  شیازفا  دیئولک و  شهاک  لامرن ، زا  رتکچوک  یدیئوریت  یاه  لوکیلوف لسامسالپ ، نویسارتلیفنا  کیپوکسورکیم ، یسررب  رد 
.دوش یم هدید 

.دوشج) یم یحارج  دیدناک  هنپ  سید  موادت  تروص  رد  اما  دوش ، یم  عورش  نیسکوریتوول  ادتبا 
.تساد) لامرن  تیعمج  ربارب   80 دیئوریت ، موفنل  هب  التبا  سناش 

(۶۷: زجب تسا ، حیحص  ریز  دراوم  همه  لارومف  لانیاوگنیا و  یاه  قتف  دروم  رد 
( .تسافلا لانیاوگنیا  قتف  زا  رت  عیاش  ربارب  اه 5  مناخ  رد  لارومف  قتف 
.دوشب) یم  هدید  نادرم  رد  لانیاوگنیا  یاه  قتف  دصرد   90
.دوشج) یم  داجیا  مناخ  نارامیب  رد  لارومف  یاه  قتف  دصرد   70
.تساد) نانز  نادرم و  نیب  رد  قتف  نیرت  عیاش  میقتسمریغ  لانیاوگنیا  قتف 

هتفرگ۶۸) رارق  یسپویب  تحت  هدرک و  هعجارم  تسوپ  صصختم  هب  دعقم  فارطا  یتسوپ  هعیاض  لیلد  هب  هک  امش  نایانشآ  زا  یناوج  مناخ 
؟ درادن رامیب  نیا  نامرد  رد  یشقن  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  .تسا  هدمآ  امش  دزن   Bowen's disease رب لاد  یژولوتاپ  باوج  اب 

ضبن۶۹) هویج و  رتمیلیم  راشف 60/80  .دراد  یـسفنت  سرتسید  رامیب  .تسا  هدـش  هدروآ  سناژروا  هب  فداصت  لیلد  هب  یا  هلاس  مناخ 25 
؟ تسیچ امش  مادقا  نیلوا  .دوش  یم هدینش  فیعض  رایسب  تسار  تمس  رد  یسفنت  یادص  .دشاب  یم هقیقد  رد  رامیب 120 

اب۷۰) یرم  نمول  لخاد  هب  هدوت  کی  یگدـمآرب  یپوکـسودنا  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  امـش  هب  یژافـسید  زا  تیاکـش  اب  یا  هلاس یاقآ 38 
؟ تسا حیحص  دروم  مادک  .تسا  هدش  شرازگ  یرم  لاتسید  موس  کی  رد  یعیبط  طاخم 

( .دیهدفلا یم ماجنا  یسپویب  صیخشت  یارب 
.تساب) عیاش  اهروموت  نیا  زا  یزیرنوخ 
.تساج) ططخم  تالضع  زا  روموت  أشنم 
.دشابد) یم هتسهآ  روموت  عون  نیا  دشر 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Resection with flap closureب)Topical 5-fluorouracilفلا
Topical Imiquimod (Aldra)د)Radiationج)

( رامیبب)نتفرگ CXRفلا نویسابوتنا 
سناژرواج) لدیند)یموتودیئوریتوکیرک  اب  یردص  هسفق  ندرک  سرپمکد 
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دادعت ۲۴)  ) ناکدوک

هلمح ۷۱10) تدم  .تسا  هدش  هدروآ  کشزپ  دزن  تروص  رس و  قیرعت  مهوت و  دایرف ، اب  باوخ  زا  یرادیب  یاه  هرود  تلعب  یا  هلاس  رسپ 8 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .درادن  اه  قافتا  نیا  زا  یا  هرطاخ  دعب  زور  کدوک  .دتفا  یم  قافتا  باوخ  لیاوا  رد  تسا و  هقیقد 

.دنک۷۲) یم  لاوس  زور  لوط  رد  شکدوک  یارب  هویمبآ  ریش و  فرـصم  زاجم  رادقم  رثکادح  عون و  هرابرد  امـش  زا  یا  ههام  کدوک 20  ردام 
؟ تسا مادک  حیحص  خساپ 

( هویمبآفلا یس  یس  لماک و 120  ریش  یس  یس  رثکادح 700 
هویمبآب) یس  یس  و 120  یبرچ 1 % اب  ریش  یس  یس  رثکادح 700 
هویمبآج) یس  یس  لماک و 240  ریش  یس  یس  رثکادح 700 
هویمبآد) یس  یس  لماک و 120  ریش  یس  یس  رثکادح 500 

گنر۷۳) هنیاعم  رد  هدرکن و  راردا  لبق  تعاس  دنچ  زا  .تسا  هدش  اه  مادـنا  تروص و  مروت  راچد  ینوخ  لاهـسا  بقاعتم  یا  هلاس  کدوک 3 
: یهاگشیامزآ یاه  یسررب  رد  .تسا  هدیرپ 

CBC (Hb; 6 gr/dL, Platelets: 25000) , Creatinine: 3 mg/dL
؟ تسا حیحص  ترابع  مادک  صیخشت ، نیرت  لتمحم  هب  هجوت  اب 

رد۷۴) .تسا  هتشاد  راردا  لبق  تعاس  .تسا 2  هدش  هدروآ  هاگنامرد  هب  غارفتسا  نودب  یکبآ  لاهـسا  اب  مرگولیک  نزو 12  اب  هلاس  کدوک 2 
بسانم .تسا  فیعض  اه  ضبن  یلو  یعیبط  نوخ  راشف   ، PR: 120/min دراد. شطع  .درادن  کشا  تسا و  کشخ  اه  طاخم  هنیاعم 

؟ تسا مادک  ینامرد  مادقا  نیرت 
( تعاسفلا یط 4  رد   ORS لولحم یس  یس   1200
تعاسب) یط 4  رد   ORS لولحم یس  یس   600
تعاسج) یط 8  رد   DW 5% + 1.2 NS مرس یس  یس   750
تعاسد) یط 8  رد   DW 5% + 1.2 NS مرس یس  یس   900

هـسزا۷۵) ار  یدیئوریتوپیه  هقباس  نیدلاو  .دنا  هدروآ  امـش  دزن  هناهام  تداع  نادقف  دـق و  یهاتوک  تیاکـش  اب  ار  یا  هلاس  مناخرتخد 17 
ندرگ  webbing و triangular تروص .تسا   malformed و low-set رامیب یاه  شوگ  هنیاعم  رد  .دننک  یم  رکذ  رامیب  رد  لبق  لاس 

نیا رد  تسا  نکمم  هک  یبلق  یلامونآ  نیرت  عیاش  صیخـشت ، نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اـب  .دراد   internipple هلصاف شیازفا  اب  هارمه 
؟ تسا مادک  دشاب ، رامیب 

؟۷۶) دوش یم  بوسحم  یعیبط  ریز  یاه  هتفای  زا  کیمادک  دوجو  دازون ، کی  هنیاعم  رد 
( Dull, immobile tympanic membraneفلا
Port wine stain on the faceب)
Corneal diameter greater than 1 cm ج)
Lumbosacral spinal hair tuftsد)

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Nightmares   ب)Sleep walkingفلا
Sleep terrorد)Social disruptions  ج)

( .تسافلا مزال  کیتویب  یتنآ  .تساب)زیوجت  یرورض  تکالپ  نویزوفنا 
.تساج) عونمم  زمرق  لوبلگ  .دوشد)نویزوفنا  یم  هیصوت  یقافص  زیلاید 

( ینایرشفلا یارجم  تروئآب)ندنامزاب  نویساتکراوک 
یششج) هچیرد  لارتیمد)یگنت  هچیرد  یگنت 
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هبرض۷۷) بلق 40  نابرض  ایحا  هیلوا  تامادقا  ماجنا  زا  سپ  .دوش  یم  دلوتم  نیرازس  شور  هب  نینج  بلق  نابرض  تفا  تلع  هب  مرت  دازون 
؟ تسا مادک  ینامرد  مادقا  نیرت  بسانم  .دشاب  یم  سفنت  دقاف  دازون  دشاب و  یم  هقیقد  رد 

امزکا۷۸) هب  هیبش  یتسوپ  تاعیاض  نامرد ، هب  مواقم  نمزم و  لاهـسا  نمزم ، زایدیدناک  ، failure to thrive اب یا  ههامود  رسپ  راوخریش 
یعیبط  B یاه لولـس  دادعت  هدش  ماجنا  یـسررب  رد  .تسا  یرتسب  شخب  رد    Pneumocystis jirovecii(carinii) اـب   ینومونپ  و 
مادـک صیخـشت  نیرت  لمتحم  .تسا  ناپ  زین  اه  نیبولگونومیا  نازیم  .دـنرادن  دوجو  یطیحم  نوخ  رد  T  یاه لولـس  یلو  تسا 

؟ تسا
( Chronic mucocutaneous candidiasisفلا
Common variable immunodeficiencyب)
X-linked lymphoproliferative diseaseج)
Severe combined immunodeficiencyد)

یگتفرگرگ۷۹) تلاـح  گنیـشالف و  ریهک ، ادـص ، یگتفرگ  هرونیر ، راـچد  نیـسیاموکنو  زیوجت  لابندـب  ینوـفع  شخب  رد  یرتـسب  یکدوـک 
اب هارمه  رودـیرتساو  هرجنح  مدا  لاـیژنرافوروا ، مدا  مداویژنآ ، هنیاـعم ، رد  .تسا  هدـش  یپمارک  لاهـسا  درد و  لد  عوهت ، (، warmth)

.تسا هدش  شرازگ  مئالع  عورش  زا  سپ  تعاس  کی  مرس ،  tryptase نازیم شیازفا  تاشیامزآ ، رد  .دراد  نویسناتوپیه  یدراکیکات و 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  یارب  وراد  نیرت  بسانم 

زمرق۸۰) مرگ و  مروتم ، پچ ، یوناز  هنیاعم ، رد  .دنا  هدروآ  سناژروا  هب  هتشذگ  زور  زا  پچ  یوناز  مروت  شگنل و  بت و  لیلد  هب  ار  یکدوک 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  وناز  لصفم  یسررب  یارب  یباختنا  یصیخشت  مادقا  نیلوا  .تسا 

یم۸۱) رارق  زور  تدم 14  هب  نیسیاموکناو  نوسکایرتفس و  اب  نامرد  تحت  یرتسب و  ناتـسرامیب  رد  یکوکومونپ  تیژننم  هب  التبم  کدوک 
لیلد دـناوت  یم  ریز  دراوم  زا  کیمادـک  .دوش  یم  یرتسب  مسیناگرا  نیمه  اب  تیژننم  لیلد  هب  اددـجم  صیخرت  زا  سپ  هام  کی  .دریگ 

؟ دشاب هلاسم  نیا 
( یفرصم فلا کیتویب  یتنآ  هب  مسیناگراورکیم  ندوب  مواقم 
هدش ب) باختنا  کیتویب  یتنآ  ندوب  تسردان 
همجمجج) هدعاق  رد  کیموتانآ  صقن 
نامرد د) تدم  ندوبن  یفاک 

هب۸۲) رامیب  درد  .دنا  هدروآ  سناژروا  هب  غارفتـسا  اب  هارمه  رتساگیپا  رد  یمئاد  دـیدش و  درد  یناهگان  زورب  تیاکـش  اب  ار  یا  هلاس  کدوک 7 
هنیاعم رد  .دـهد  یم  رغت  ار  شتیعـضو  ًامئاد  تسا و  رارق  یب  رتسب  رد  رامیب  .دوش  یم  رتدـب  ندروخ  اذـغ  اب  دـشک و  یم  ریت  تشپ 

؟ تسا مادک  یصیخشت  مادقا  نیرت  بسانم  صیخشت ، نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب  .دراد  رتساگ  یپا  سنردنت 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( تبثمفلا راشف  اب  اپب)هیوهت  فک  کیرحت 
نیرفنج) یپا  یبلقد)زیوجت  ژاسام 

( ینالضعفلا نیرفن  ینالضعب)یپا  تانیردیه  نمید 
یدیروج) یدیرود)نوزیتروکوردیه  نولوزیندرپ  لیتم 

( CT scanب)Plain radiographyفلا
Ultrasoundد)MRIج)

( یفارگونوسفلا یکاروخب)ماجنا  بجاح  هدام  اب  یت  یس 
مکشج) هداس  یفارگ  یپوکسودنآد)ماجنا  ماجنا 
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زا۸۳) سپ  دراد ، ناهد  زا  دولآ  فک  ناوارف و  تاحـشرت  نامیاز  قاـتا  رد  هدـش ، دـلوتم  سوینمآردـیه  یلپ  راـچد  رداـم  زا  هک  یمرت  دازون 
؟ تسا مادک  دازون  نیا  یارب  مادقا  نیلوا  تاحشرت ، نشکاس 

راچد۸۴) لبق  تعاس  دودح 2  زا  رامیب  .تسا  هدومن  هعجارم  تسار  هناش  هنیـس و  هسفق  درد  تلع  هب  یراکـشزرو  دنلب  دـق  هلاس  رسپ 12 
تساوخرد رامیب  یارب  .دراد  تسار  تمس  رد  یویر  یادص  شهاک  نیتیر  عمس  هدوب و  رایشوه  رامیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  سفن  یگنت 

مادک ینامرد  مادقا  نیرت  بسانم  .دوش  یم  هدـید  هشیلک  تسار  تمـس  رد  اوه  زا 20 % رتمک  هک  دوش  یم  هنیـس  هسفق  یفارگویدار 
؟ تسا

(۸۵: تسا ریز  تروصب   CBC شیامزآ درادن و  یصاخ  لکشم  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یگدیرپ  گنر  تلع  هب  یا  هلاس  رتخد 13 
Hb=9.5 gr/dL, Hct=28%, RBC=440,000/µL, MCV=63.6 fL,
MCH=21.5 Pgr, MCHC=29.1gr/dL , Retic =%1

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم 

رامیب۸۶) .دنا  هدروآ  سناژروا  هب  درد  لد  غارفتسا و  عوهت ، یرادارپ ، یشونرپ ، تیاکش  اب  ار  مرگولیک  نزو 10  اب  یا  هلاس  کدوک 3 
تاشیامزآ رد  .دهد  یم  هویم  یوب  یو  سفن  تسا و  قیمع  دنت و  یو  سفنت  .دراد   : نویساتاردیهد هنیاعمرد :

Serum glucose=500 mg/dL
pH=7.20
Serum bicarbonate= 8 mEq/L
BUN= elevated
WBC=elevated

؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  نامرد  نیح  رد  هضراع  نیرت  یدج  صیخشت ، نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب 

ثعاب۸۷) هک  تسا  یا  هنوگ  هب  یفاضا  تاکرح  نیا  .تسا  هدـش  هدروآ  کشزپ  دزن  یرادـیب  رد  یعیبطریغ  تاکرح  تلعب  یا  هلاس  کدوک 5 
.دریگ یم  یعیبطریغ   posture هدنام و لاح  نیا  رد  یتدم  رامیب  دراوم  زا  یضعب  رد  .دوش  یم  یناقوف       یاه  مادنا  یشخرچ  تلاح 

؟ دراد مان  هچ  یعیبطریغ  تکرح  نیا 

زیوجت۸۸) ییاه  نامز اـی  ناـمز  هچ  رد  ( IPV  ) لاعف ریغ لافطا  جـلف  نسکاو  ناریا  روشک  یلم  نویـسانیسکاو  همانرب  نیرخآ  اـب  قباـطم 
؟ دوش یم

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یراردافلا متسیس  یبلق و  یلامونآ  یفخمب)یسررب  ماک  فاکش  یسررب 
یدعمج) یناهد  هلول  تبثمد)نتشاذگ  راشف  اب  هیوهت  نداد 

( بویتفلا تسچ  سناژرواب)هیبعت  یموتوکاروت 
سیزدورولپج) الابد)ماجنا  تظلغ  اب  نژیسکا  زیوجت 

( نهآرقففلا نمزمب)یمنآ  یرامیب  یمنآ 
برسج) اب  رونیمد)تیمومسم  یمسالات 

( یبلقفلا هیلکب)یمتیرآ  داح  ییاسران 
تنوفعج)

زغمد) مدا 

( Tremor  ب)Chorea   فلا
Athetosisد)Dystonia  ج)

( یگهامفلا یگهامب)2 و 4  2 و 4  دلوت ، ودب 
یگهامج) یگهامد)4   6
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کیتویب۸۹) یتنآ زور  تسا 14  رارق  جـلاعم ، کشزپ  .تسا  هدـش  یرتسب  ناتـسرامیب  رد  لایرتکاب  داح  تیژننم  لیلد  هب  یا  هلاس کدوک 2 
؟ تسا مادک  یرامیب  لماع  نیرت  لمتحم .دنک  زیوجت  یقیرزت 

دارگ۹۰) یتناس هجرد  لاتکر 39.5  ترارح  هجرد  هنیاـعم ، رد  .دـنا  هدرک  یرتسب  شخب  رد  شیپ  زور  زا 7  بت  لیلد  هب  ار  یا  هلاـس کدوک 2 
مشچ ودره  .دراد  رتم  یتناس هزادنا 2  هب  هفرط  کی  لاکیورـس  یتاپوندافنل  یگنرف و  توت  نابز  هدروخ ، کرت یاه  بل تسا ، رارقیب  .دراد 

اب .تسا  هدشن  ادیپ  روکذم  مئالع  یارب  ینوفع  تلع  اه  یـسررب رد  .دراد  دوجو  رالوکام  شار  مکـش ، هنت و  رد  .تسا  حشرت  نودب  زمرق و 
؟ تسا یرامیب  نیا  ررض  هب  ریز  تاشیامزآ  جیاتن  زا  کی  مادک  صیخشت ، نیرت  لمتحم هب  هجوت 

رد۹۱) دشک و  یم لوط  هقیقد  هک 10  هدش  هزیلارنج  کینولک  کینوت  جنشت  راچد  یراردا  تنوفع  زا  یـشان  بت  لابند  هب  یا  هلاس کدوک 2 
زا کی  مادک  .تسا  هتشاد  یگلاس  کی  رد  ار  بت  نودب  جنشت  راب  کی  هقباس  رامیب  .دوش  یم رارکت  زین  رگید  راب  ود  لوا  تعاس  لوط 24 

؟ تسا رامیب  نیا  رد   febrile seizure ررض هب  ریز  دراوم 

یدـبک۹۲) یاه  تست .تسا  گرزب  لاحط  دـبک و  هنیاعم  رد  .دـنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  دـشر  لالتخا  یدرز و  تیاکـش  اب  ار  یا  هلاس کدوک 2 
یرامیب زورب  رد  ار  شقن  نیرتمک  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  .تسا  هدش  شرازگ  الاب  تروپ  راشف  رلپاد  یفارگونوس  رد  .دراد  زاتسلک  لتخم و 

؟ دراد یو 

دبک۹۳) تسا و  درز  کیمنآ و  کدوک  هنیاعم  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  زاتسلک  یریگ و  نزو لالتخا  تیاکش  اب  یا  ههام راوخریش 2 
هدید  E-Coli اب یراردا  تنوفع  زاتسلک و  یمسیلگ ، وپیه  یمنا و  تاشیامزآ  رد  .تسا  دوهشم  هفرطود  تکاراتاک  .دراد  تفـس  گرزب و 

؟ تسین حیحص  دروم  مادک  .دوش  یم

رد۹۴) دـیدش  یامزگا  هجوتم  هنیاعم  رد  .دـنا  هدروآ هاگنامرد  هب  شوگ  هیر و  لایرتکاب  ررکم  یاه  تنوفع تیاکـش  اـب  ار  یا  هلاـس کدوک 1 
زا رتکچوک  اه  تکالپ هزادـنا  تسا و  ناپ  تکالپ  اـه و  نیلوبولگونومیا حطـس  هارمه  تاـشیامزآ  رد  .دـیوش  یم راـمیب  هنت  تروص و 

؟ تسین حیحص  دروم  مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب  .تسا  یعیبط 
( .دنکفلا یم  کمک  نارامیب  نیا  ینپوتیسوبمورت  نامرد  هب  یرادرب  لاحط 
.دنکب) یمن  کمک  نارامیب  نیا  ینمیا  صقن  نامرد  هب  ناوختسا  زغم  دنویپ 
.دنکج) یمن  کمک  نارامیب  نیا  ینپوتیسوبمورت  نامرد  هب  ناوختسا  زغم  دنویپ 
.دوشد) یم  هدید  رتشیب  لیماف  نارسپ  رد  یرامیب 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Neisseria meningitidisب)E coliفلا
Streptococcus pneumoniaeد)Hemophilus influenzaeج)

( رتیلب)CRP 45فلا یلیم  رد  تکالپ 100000 
رتیلد)ESR 100mm/hourج) یلیم  رد  دیفس 15000  لوبلگ 

( جنشتفلا تدم  جنشتب)لوط  رارکت 
بتج) نودب  جنشت  بتد)هقباس  تلع 

( راجنفلا نومیاوتاب)رلگیرک  تیتاپه 
کیلوباتمج) نیسپیرتد)تالالتخا  یتنآ  افلآ 1  دوبمک 

( ترذفلا هتساشن  دبایب)زیوجت  همادا  ردام  ریش 
الابج) زود  اب  نیماتیو  لیبوسرواد)ریوجت  زیوجت 
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دادعت ۱۹)  ) نانز

بـش۹۵) زا  وبدب  رایـسب  حشرت  هک  دنک  یم راهظا  .تسا  هدرک  هعجارم  ینیب  هکل مکـش و  درد  زرل ، بت ، اب  یگلماح  هتفه 14  رد  رادراب  مناخ 
؟ تسا مادک  صیخشت  .دراد  هتشذگ 

یرادراب۹۶) دض  یاه  شور زا  کیمادک  دراد ، مرگولیک  نزو 60  دشک و  یم راگیس  خن  یزور 20  هک  یتباید  یتاپورفن  اب  هلاس  مناخ 37  رد 
؟ دراد فرصم  عنم  ریز ،

یفارگونوس ۹۷2) رد  رتمودنآ  تماخـض  یفنم و   hCG  - β .تسا هدـش  یرتسب  دـیدش  لانیژاو  یزیرنوخ  لیلد  هب  هلاس  مناخ 15  رتخد 
؟ تسا مادک  یقیرزت  نامرد  نیرت  بسانم .دشاب  یم رتمیلیم 

رادـج۹۸) اب  هداس  یا ، هرفح  کت  یرتمیتناس  نادـمتخت 8*9  تسیک  رب  لاد  یفارگونوس  رد  یقافتا  هتفای  اب  دـیوارگ  یلون  هلاس  مناخ 25 
؟ تسا مادک  هیصوت  نیرتهب  .تسا  هدومن  هعجارم  کزان 

ماجنا۹۹)  BBT تراچ یراذگ  کمخت  یسررب  تهج  رسمه  لامرن  مرپسا  شرامش  اب  زور  ره 28  دویرپ  هلاس و  کی  ییازان  اب  هلاس  مناخ 25 
مادقا نیرت  بسانم  .تسا  هدرک  هعجارم  هزورراهچ  دویرپ  ریخات  اب  رضاح  لاح  رد  .دوش  یمن  هدید  ترارح  هجرد  شیازفا  نآ  رد  هک  هداد 

؟ تسا مادک  یدعب 

عیرـس۱۰۰) متخ  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هویج  رتم  یلیم نوخ 140/100  راشف  اب  یگلماح  هتفه 34  رد  رادراب  مناخ 
؟ تسا مزال  یرادراب 

یدـیرو و۱۰۱) میزینم  تافلوس  مرگ  قیرزت 6  زا  سپ  هدـش ، هدروآ  سناژروا  هب  یـسپمالکا  لـیلد  هب  هتفه ، یلگماح 38  اب  هلاـس  مناخ 25 
؟ دوش یم هیصوت  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  زیوجت  .تسا  هدرک  جنشت  اددجم  تعاس ، رد  مرگ  میزینم 2  تافلوس  عورش 

؟۱۰۲) دوش زیوجت  دیاب  هنازور  لاتنملا  نهآ  نازیم  هچ  رتیل ، یسد رد  مرگ  نیبولگومه 12  هتفه و  یس  ولق ، کت  یرادراب  اب  یمناخ  رد 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( ینوفعفلا هدشب)طقس  شومارف طقس 
صقانج) ریذپاند)طقس  بانتجا طقس 

( یدویآ IUDب)مودناکفلا
یقیرزتج) یبیکرتد)نورتسوژورپ  یرادراب  دض  یاه  صرق

( دیساب)نژورتسافلا کیمازگنارت 
نورتسژورپد)تسینوگآ GnRhج)

( یحارجفلا هب  تسینب)هیصوت  مزال  یمادقا 
مکشج) نکسا  یت  دعبد)یس  هتفه   8 یفارگونوس 6 - 

( لانیژاوفلا تساوخرد hCG - βب)یفارگونوس 
نورتسژورپج) یسکوردم  یسررب FSH و TSH و Prolactinد)زیوجت 

( رتیلفلا یسد رد  مرگ  یلیم نیبور 0.8  رتیلب)یلیب  یسد رد  مرگ  یلیم نینیتارک 0.8 
بعکمج) رتم  یلیم رد  AST=12U/Lد)تکالپ 50000 

( میزینمفلا ماپزایدب)تافلوس 
نیئوتج) لاتیبرابونفد)ینف

( مرگفلا یلیم درادنب)100  لمکم  نهآ  هب  زاین 

مرگج) یلیم مرگد)60  یلیم  30
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میالع۱۰۳) دراد ، مکـش  درد  .تسا  هدرک  هعجارم   mIU/ml1000 = hCG - β و هتفه  یرادراب 5  نس  اب  لوا  یگلماح  رد  هلاـس  مناخ 20 
؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .درادن  دوجو  نگل  نورد  عیام  یلاخ و  محر  هرفح  یفارگونوس  رد  .تسا  مرن  مکش  تسا ، رادیاپ  یتایح 

رـضاح۱۰۴) لاح  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هتفه  زا  نوخ ، راشف  شیازفا  تلع  هب  هتفه  یگلماح 32  نس  اب  مسآ  هب  التبم  راپ  یلون مناـخ 
؟ تسا عونمم  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  زیوجت  .دراد  دردرس  دشاب و  یم هویج  رتم  یلیم نوخ 150/110  راشف 

هتـشاد۱۰۵) یفنم  میقتـسمریغ  سبموک  شیامزآ  یرادراب  تیزیو  نیلوا  رد  هک  تبثم   AB رسمه و  یفنم   B نوخ هورگ  اب  رادراب  مناـخ  رد 
؟ دوش رارکت  دیاب  تست  نیا  ینامز  هچ  رد  تسا ،

؟۱۰۶) دشاب یم یرادراب  تباید  رطخ  روتکاف  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

(۱۰۷FSH ,LH و  46XX بیاتویراک هدـش ، ماجنا  یـسررب  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هیلوا  هرونمآ  لامرن و  هیوناث  تافـص  اب  هلاـس  مناخ 20 
؟ تسیچ یدعب  مادقا  لامرن   

تماخض۱۰۸) تسا و   لامرن  سکیورس  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  ینیب  هکل راچد  لبق  هام  زا 6  هدوب  هسئای  لبق  لاس  زا 16  هک  هلاس  مناخ 67 
؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ  رتم  یلیم رتمودنا 9 

( هداسفلا یموتکرتسیه 
کیلکیسب) نورتسژورپ  یسکوردم  اب  نامرد 
رتمودناج) ژاتروک 
یمئاد CONTINUSE  MEDROXY PROGESTERONد) نورتسژورپ  یسکوردم  اب  نامرد 

؟۱۰۹) دشاب یم تیولوا  رد  مادقا  مادک  .دنک  یم هعجارم  کینیلک  هب  لد  رس  شزوس  عوهت و  تیاکش  اب  هتفه  رادراب 30  مناخ 

؟۱۱۰) تسا حجرا  مادقا  مادک  .تسا  هدرک  هعجارم  یکیدزن  لابند  هب  مکش  ریز  درد  ینیب و  هکل اب  هلاس  مناخ 25 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یموتوراپالب)زتنسودلوکفلا
ژاتروکد)رارکت hCG - βج)

( نیزالاردیهب)نیپیدفینفلا
لولاتبالد)لولونتاج)

( 18-20ب)34-36فلا
22-24د)26-28ج)

( یتیراپفلا BMI=23ب)یتلوم 
موادمج) مرگد)یروزوکولگ  دازون 3800  دلوت  هقباس 

( محرفلا اه و  هیلک یسررب  نورتسژورپب)یفارگونوس  نژورتسا و  یسررب 
یریگ PROLACTINEج) رتمودناد)هزادنا یسررب  یفارگونوس 

( اهدیسافلا یتنآ  رامیبب)زیوجت  نوخ  راشف  یریگ  هزادنا
نورتسنادناج) ماجنا EKGد)زیوجت 

( اهفلا نادمخت محر و  یسررب  تهج   MRI(بβHCG یریگ هزادنا 

نگلج) مکش و  سکیورسد)یفارگونوس  تاحشرت  راردا و  تشک 
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؟۱۱۱) تسا مادک  یدعب  مادقا  .تسا  هدش  شرازگ  تبثم   HR HPV اما یفنم  یژولوتیس  هلاس ، مناخ 35  ریمسا  پاپ  رد 

ریز۱۱۲) دراوم  زا  کی  مادک  .دوش  یمن هدینـش  نینج  بلق  یادـص  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  + 1 یزیرنوخ   اـب  هتفه  هلماح 34  مناخ 
؟ تسا حرطم  رتشیب 

؟۱۱۳) تسا عنامالب  یرادراب  رد  نسکاو  مادک  قیرزت 

دادعت ۸)  ) باصعا زغم و  یاه   یرامیب

زویم و۱۱۴) زوتپ ، یژلپ ؛ یمه  رب  هوالع  هنیاـعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  تسار  تمـس  داـح  یژلپ  یمه  اـب  یا  هلاـس یاقآ 34 
؟ تسا رت  لمتحم صیخشت  مادک  .تسا  هتشاد  ندرگ  یامورت  لبق  هتفه  ود  .دراد  زین  پچ  زوردیهنآ 

تفا۱۱۵) راچد  هتشذگ  زور  زا  رامیب  .تسا  هدش  عورـش  جنـشت  دض  یوراد  لبق  هتفه  ود  زا  یـسپل  یپا صیخـشت  اب  یا  هلاس رامیب 16  یارب 
زا یا  هقباس ًالبق  هک  دیوش  یم  119mEq/l میدس هجوتم  سناژروا  رد  رامیب  دیدج  یهاگشیامزآ  یاه  یبایزرا رد  .تسا  هدش  یرایـشوه 

؟ تسا هدوب  دروم  مادک  ًالامتحا  رامیب  یفرصم  یوراد  .تسا  هتشادن  ار  نآ 

(۱۱۶، دنک یم داجیا  لخادت  یو  باوخ  اب  هدش و  داجیا  اه  بش هک  فرط  ود  یناتحت  یاه  مادنا رد  دنیاشوخان  ساسحا  اب  یا  هلاس یاقآ 42 
مادک رامیب  نیا  یارب  .دـهد  یم تکرح  ار  شیاهاپ  دـنیاشوخان ، ساسحا  نیا  شهاک  یارب  هک  دـنک  یم رکذ  رامیب  .تسا  هدرک  هعجارم 

؟ دشاب یم رت  مهم ریز  تاشیامزآ  زا  کی 

؟۱۱۷) تسا کیلوباتم  تلع  هدننک  حرطم  رتشیب  ریز  میالع  زا  کیمادک  دوجو  تسا ، هدرک  هعجارم  یرایشوه  حطس  تفا  اب  هک  یرامیب  رد 

(۱۱۸: زجب دوش ، یم هدید   ۱۲B نیماتیو دوبمک  رد  ریز  کیژولورون  مئالع  مامت 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( دعبفلا لاس  کی    HR HPV یژولوتیس و Reflex HR HPVب)رارکت 
دعبج) هام  شش    HR HPV یژولوتیس و یپوکسوپلوکد)رارکت 

( محرفلا یهاررسب)یگراپ  تفج 
تفجج) لامرنریغ  تفجد)یگدنبسچ  ناملوکد 

( نویرواب)هجخرسفلا
درزد)ازنالوفناج) بت 

( Cerebral venous thrombosisب)Fibromuscular dysplasiaفلا
Moyamoya diseaseد)Carotid artery dissectionج)

( نیپزامابراکب)نیژیرتومالفلا
میدسد)ماتساریتولج) تاورپلاو 

( مرسفلا نیتیرف  نهآ و  دبکب)حطس  درکلمع  یاه  نومزآ
رارداج) یپوکسورکیم  مرسد)شیامزآ  کیروا  دیسا  نازیم 

( Raccoon eyesب)Asterixisفلا
Neck stiffnessد)Hemiparesisج)

( یناتحتفلا یاه  مادنا  رد  شاعترا  سح  سنامدب)لالتخا 
یزافآد)زوکیاسج)
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رد۱۱۹) .دراد  همادا  ناکامک  هک  تسا  هدش  یناهگان  دیدش  دردرس  راچد  لبق  زور  کی  زا  راگیس  فرـصم  نوخ و  راشف  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 47 
؟ دراد رارق  تیولوا  رد  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  .دشن  تفای  یلکشم  هدش ، ماجنا  قیرزت  نودب  زغم  نکسا  یت  یس 

؟۱۲۰) دشاب یم  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  هب  طوبرم  هدش  هداد  ناشن  کیتنژ  لاقتنا  هوحن 

؟۱۲۱) دنک یم  داجیا  ار  دید  نادیم  لالتخا  مادک  رتشیب  زیفوپیه  موندآورکام 

( فلا

ب)

ج)

د)

دادعت ۹)  ) ینوفع یاه  یرامیب
هنیاعم۱۲۲) رد  تسا ، هدش  یرایشوه  حطس  شهاک  دیدش و  زرل  بت و  راچد  ناتسکاپ  زرم  زا  ناریا  هب  ترجاهم  بقاعتم  یناغفا  ناوج  درم 

T: 38ºc,  PR: 120,  BP: 80/60,  RR: 35
؟ تسا مادک  ینامرد  مادقا  نیلوا  .تسا  هدش  شرازگ  موراپیسلاف  یایرالام  یطیحم  نوخ  مال  رد  .دراد 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( قیرزتفلا نودب  زغم  یآ  رآ  زغمب)ما  نایرشراهچ  زا  یفارگویژنآ 
قیرزتج) اب  زغم  نکسا  یت  یعاخند)یس  یزغم  عیام  نویسکنوپ 

( نشودفلا ینالضع  یتاپوتیسب)یفورتسید  لایردنکوتیم 
نوسلیوج) نوتگنیتناهد)یرامیب  یرامیب 

( تانوسترآب)نینیکفلا
نیکورلکد)نیکولفمج)
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یتاپوندافنل۱۲۳) هنیاعم  رد  .تسا  هدش  صخشم  ان  هیشاح  اب  مرن  کاندرد  یکرچ  مخز  راچد  کوکـشم  یـسنج  سامت  هقباس  اب  ناوج  درم 
؟ تسیچ رامیب  تهج  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دراد  حضاو  سنردنت  سمل  رد  هک  دراد  هفرط  کی  لانیوگنیا 

ماجنا۱۲۴) اب  سیزولـسورب  صیخـشت  تسا ، هدرک  هعجارم  لبق  هتفه  دودـح 3  زا  یلـصفم  یاه  درد  بت و  میالع  اب  هلاس  مناخ 35  رامیب 
؟ تسیچ رامیب  یریگیپ  تهج  امش  هیصوت  .تفرگ  رارق  لماک  نامرد  تحت  دیسر و  تابثا  هب  یو  تهج   2ME تیار و یاه  تست 

( لاسفلا ات 2  هام  ره 3  یژولورس  یاه  تست  اب  یریگیپ 
دشابب) یمن  یریگیپ  هب  یزاین  نامرد   هرود  لیمکت  هب  هجوت  اب 
لاسج) تدم 2  هب  هام  ره 3   2ME تیار و یاه  تست  اب  یریگیپ 
تساد) رامیب  نزو  یمومع و  لاح  صخاش  نیرت  مهم  دوش و  یریگیپ  لاس  ات 2 

هدش۱۲۵) ماجنا یاه  یسررب .تسا  هدرک  هعجارم  هنابش  قیرعت  نزو و  شهاک  ینوخ ، طلخ  هفرس ، تیاکش  اب  یقیرزت  داتعم  ی  هلاس درم 45 
یدلج شار  راچد  رامیب  هتفه ، کی  زا  سپ  .تسا  هتفرگ  رارق  لس  دض  درادناتـسا  نامرد  تحت  رامیب  دشاب و  یم یویر  لس  هدننک  حرطم

لس دض  یاهوراد  زا  کی  مادک  فرصم  یپ  رد  هضراع  نیا  .دشاب  یم ینپوتیسوبمورت  رگناشن  تاشیامزآ  تسا و  هدش  رـشتنم  لایـشتپ 
؟ تسا هدرک  زورب 

.دريگ۱۲۶) يم  رارق  نويـسارپسآ  تحت  پچ ، یوناز  لصفم  تكرح  تيودـحمو  متيرا  سنردـنت ،  مروت ،  ليلد  هب  یتبايد ، هلاـس  ياقآ 40 
ینامرد مادقا  نيرت  بسانم  .تسا  هدش  شرازگ  تبثم  مرگ  یسكوك  ريمـسا ،  رد  و  رئلكونوفروم ، یلپ  اب 91 % لولس 70000  زيلانآرد :

؟ تسا مادك 

اب۱۲۷) دراد ، لبق  هتفه   3 دودح   رطخ   رپ  یسنج  راتفر  دنک ، یم  هعجارم  لبق  زور  زا 8  یتاپوندافنل  درد و  ولگ  بت ، تلع  هب  هلاس  مناخ 27 
؟ تسا رت  هدننک  کمک  تست  مادک  تساوخرد  لاریوورتر ،  مردنس  لامتحا  

رارق۱۲۸) ينادند  هسبآ  ژانرد  تحت  تسا  رارق  تسا ، هدـش  ميمرت  صقان  و  هتفرگ   رارق   VSD يحارج تحت  لبق  هام  هك 3  يا  هلاس  رسپ 10 
ريز دروم  مادك  تيدراكودنآ  يـسكاليفورپ  تهج  دنك ، يم  ركذار  نيليـس  ينپ  هب  يروف  تيـساسح  هقباس  يو  هكنيا  هب  هجوت  اب  دريگ . 

؟ تسا بسانم 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( لاتینژفلا مورنوب)سپره  مولونارگوفنل 
سیلیفیسج) زا  یشان  یاد)رکناش  هرکود  سولیفومه  زا  یشان  دیئورکناش 

( لوتوبماتاب)نیپمافیرفلا
دیمانیزاریپد)دیزاینوزیاج)

( مينكفلا یم  ربص  يلصفم ، عيام  تشك  باوج  ندش  هدامآ  نوسكايرتفسب)ات 
نيليس Gد)نيسياموكناو  ج) ينپ 

( P24 Agب)western blotفلا
Rapid Testد)HIV Abج)

( نيسياموكناو        ب)نيسيامادنيلك        فلا
درادند)نيسكلافس          ج) يسكاليفورپ  هب  زاين 

21



هجرد۱۲۹) هدش ، ماجنا  هنیاعم  رد  .دنک  یم  هعجارم  سناژروا  هب  هتشذگ  زور  زا  کشخ  هفرـس  ینالـضع و  درد  زرل ، بت و  اب  یا  هلاس یاقآ 30 
نوخ 130/75 راشف  هقیقد ، رد  راب  سفنت 19  دادعت  هقیقد ، رد  هبرض  لداعم 88  بلق  نابرض  دارگ ، یتناس هجرد  یناهد 38.5  ترارح 

یعیبط یاه  هتفای قلح و  رصتخم  متیرا  عبرم ، رتم  رب  مرگولیک  لداعم 42  ( Body Mass Index  ) ندب هدوت  صخاش  هویج ، رتم  یلیم
؟ تسیچ ناشیا  یارب  یباختنا  نامرد  .دراد  یویر 

( یفاکفلا تحارتسا  تاعیام و  فرصم  هب  هیصوت  هارمه  هب  نفونیماتسا  صرق 
نیسیامورتیزآب)
نیداتنامآج)
ریویماتلساد)

یناهد۱۳۰) ترارح  هجرد  .دنک  یم  هعجارم  هاگنامرد  هب  تسار  یناقوف  مادنا  دعاس  ینایم  تمسق  یزمرق  درد و  تیاکش  اب  هلاس  یاقآ 26 
ناشیا نامرد  یارب  ریز ، دراوم  زا  کی  مادک  .دراد  تسار  دعاس  ینایم  تمسق  رد  یمرگ  مروت و  متیرا ، سنردنت ، دارگیتناس ، هجرد   37

؟ دوش یمن  هیصوت 

دادعت ۶)  ) یژولویدار

دوهشم۱۳۱) تمس  نامه  هب  نتـسایدم  بلق و  تفیـش  اب  هیر  فرط  کی  رد  ترودک  هدش  ماجنا  هیر  یفارگویدار  رد  سفن  یگنت  اب  رامیب  رد 
؟ تسا مادکصیخشت  نیرتلمتحم  .تسا 

رد۱۳۲)  punctuate تروص هب  هیفیـسلک  یحاون  ریوصت  مکـش  زا  هدـش  ماجنا  هداس  یفارگویدار  رد  یمکـش  بوانتم  یاهدرد  اب  یرامیب  رد 
؟ تسا مادک  قیقد  یسررب  تهج  یدعب  مادقا  صیخشت و  نیرت  لمتحم  تسا ، دوهشم  سارکناپ  ریسم 

( قیرزتفلا اب   MRI نمزم -  تیتارکناپ 
تسینب) مزال  یرگید  یصیخشت  مادقا  نمزم -  تیتارکناپ 
یفارگونوسج) داح -  تیتارکناپ 
قیرزتد) اب   CT داح -  تیتارکناپ 

؟۱۳۳) تسا هجرد  دنچ  یعیبط  تلاح  رد  دراد ، دربراک  سوئتاکلاک  یگتسکش  رد  هک  رلهوب  هیواز 

؟۱۳۴) تسا مادک  ناوتیرپومونپ  صیخشت  تهج  یفارگویدار  نیرتهب 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( میسکیفسب)نیلیسازگافلا
نیسیامادنیلکد)نیسیامورتیراج)

( نژویفا ب)ینومونپفلا لارولپ 
سکاروتومونپد)یزاتکلتاج)

( هجردفلا هجردب)یالاب 40  ات 40  نیب 20 
هجردج) هجردد)ریز 20  یالاب 50 

( یردصفلا هسفق  نیاپوسب)هداتسیا  مکش  هدیباوخ 

مکشج) نورپد)هداتسیا  مکش  هدیباوخ 
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؟۱۳۵) دراد تيولوا  مادقا  مادك  دوريت  كيموتانآ  لحم  رد  هدوت  سمل  اب  راميب  رد 
( كيتسيكفلا زا  ديلاس  هدوت  قارتفا  يارب  يا  هتسه  نكس 
ميخدبب) زا  ميخ  شوخ  هدوت  قارتفا  يارب  يآ  رآ  ما 
ميخدبج) زا  ميخ  شوخ  هدوت  قارتفا  يارب  نكسا  يت  يس 
ديلاسد) هدوت  زا  تسيك  قارتفا  يارب  يفارگونوس 

؟۱۳۶) تسا حيحص   MRCP دروم رد  ترابع  مادك 
( تسافلا راوتسا   T1 ريواصت هياپ  رب  نآ  يلك  لوصا 
درادب) هدافتسا  تيعونمم  رادراب  نانز  دروم  رد  ، ERCP سكع رب 
دوشج) يم  هديد  يوارفص  يراجم  نورد  موينيلوداگ  تسارتنك  حشرت  زا  سپ  ارفص  ريسم 
تساد) رتشيب   ERCP زا نآ  تيدودحم   PSC رد

دادعت ۹)  ) یسانش بیسآ 

هدهاشم۱۳۷)  Curschmann Spirals اب هارمه  ندیلوكراش  لاتسیرك  یهجوت  لباق  دادعت  سفن ، یگنت  هب  التبم  رامیب  كی  طلخ  یـسررب  رد 
؟ تسا رت  لمتحم  ریز  صیخشت  مادك  .تسا  هدش 

زا۱۳۸) یـسپویب  رد  تسا ، هدرک  هعجارم  الاب  نویـساتنامیدس  ینیبود و  دردرـس و  اب  ازنالوفنآ  هیبش  یمئالع  زا  دـعب  یتدـم  هلاس  ییاقآ ۵۵ 
؟ تسا رت  لمتحم صیخشت  مادک  .دیدرگ  هدهاشم  یلخاد  کیتسالا  هیال  ندش  هعطق  هعطق  یمولونارگ و  باهتلا  نایرش ، 

هکهک۱۳۹) یورک   یورک ییاه   ییاه لوبلگ لوبلگ یدبک   یدبک یاه   یاه لولس لولس مسالپوتیس   مسالپوتیس لخاد   لخاد دازون ، ، دازون نیا   نیا دبک   دبک یسپویب   یسپویب ردرد   .تسا   .تسا هدیدرگ   هدیدرگ یرتسب   یرتسب زاتـسلک   زاتـسلک مئالع   مئالع اباب   یدازون   یدازون
؟؟ تسا تسا مادک   مادک صیخشت   صیخشت نیرت   نیرت لمتحم لمتحم .ددرگ   .ددرگ یمیم هدهاشم   هدهاشم دنریگ ، ، دنریگ یمیم گنر   گنر ًایوق   ًایوق ( ( PASPAS  ) ) فیش فیش دیسا -  -  دیسا کیدویرپ   کیدویرپ یزیمآ   یزیمآ گنر گنر اباب  

رد۱۴۰) .دنک  یم هعجارم  دنوش  یم هراپ  تعرـس  هب  هک  لغب  ریز  هنت و   ، تروص رد  یتسوپ  لش  یاه  لوات اه و  لوکیزو هب  التبم  هلاس  مناخ 60 
رد .دنوش  یم هدید  مردـیپا  لازابارپوس  هیحان  رد  ییاه  فاکـش لخاد  رد  کیتیلوتناکا  یاه  لولـس اه  لوات زا  یـسپویب  ینیبزیر  یـسررب 

.تسا دوهشم  مردیپا  رد   fishnet like یامناب  C3و IgG بوسر رامیب ، تسوپ  یور  رب  میقتسم  سناسرولفونومیا  شور  هب  یزیمآ  گنر
؟ دنراد تقباطم  ریز  یرامیب  مادک  اب  قوف  یاه  هتفای

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Silicosis                      ب)Sarcoidosis               فلا
Asthmaد)Bronchectasis               ج)

( ازودنفلا تیرترآ  رگروبب)یلپ  تیرترآ 
لاروپمتج) وسایاکات            د)تیرترآ  تیرترآ 

( نیسپیرتفلا یتنآ  کیافلآ  نوسلیوب)دوبمک  یرامیب 
زوتامورکومهج) ورادد)یرامیب  زا  یشان  زاتسلک 

( Dermatitis herpetiformisب)Pemphigus vulgarisفلا
Pemphigus foliaceousد)Bullous pemphigoidج)
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رطق ۱۴۱5) هب  یا  هعیاض هدش  ماجنا  یفارگونوس  رد  .دـنک  یم هعجارم  کشزپ  هب  مکـش  یناتحت  تمـسق  درد  زا  تیاکـش  اب  هلاس  مناخ 20 
هارمه گرزب  یاه  لولس یاه  بانط تاحفص و  زا  هعیاض  یپوکـسورکیم ، ی  هعلاطم رد  .دوش  یم هدید  یو  تسار  نادمخت  رد  رتم  یتناس

رگیدکی زا  تیسوفنل  یدادعت  یواح  کدنا  زوربیف  تفاب  طسوت  لاروموت  یاه  لولس تاجتسد  .تسا  هدش  لیکشت  فافش  مسالپوتیس  اب 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم .دنوش  یم ادج 

هیاپ۱۴۲) اشغ  ندش  میخض  یرون ، پوکسورکیم  یسررب  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  هیلک  یسپویب  تحت  یروچامه ، یرونیئتورپ و  تلع  هب  یرامیب 
رلونارگ لکـش  هب   C3 بوسر میقتـسم  سناسروئولفونومیا  یـسررب  رد  .دوش  یم هدـید  یلورمولگ  یلولـس  رپ  ندـش و  هیال  اب 2  هارمه 

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم .دوش  یم هدید  هیاپ  اشغ  رد   IgG زین مظنمان و 
( Acute Post Infectious Glomerulonephritisفلا
Collapsing Glomerulopathyب)
Membranoproliferative Glomerulonephritisج)
Membranous Glomerulonephratisد)

هک۱۴۳) دراد  دوجو  هدعم  طاخم  ریز  رد  یا  هدوت مکش  یرادربریوصت  رد  .دنک  یم هعجارم  یشراوگ  یزیرنوخ  یمکـش و  درد  اب  هلاس  مناخ 55 
روموت نیا  دروم  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادـک  .دـشاب  یم تبثم   c-Kit هدیشک یکود و  یاه  لولس زا  لکشتم  یپوکـسورکیم  یـسررب  رد 

؟ تسا حیحص 
( دشابفلا یم  PDGFRA نژ رد  شهج  نویساتوم ، نیرت  عیاش
تساب)  Cajal ینیبانیب یاه  لولس زا  روموت  نیا  اشنم 
تساج) هدور  هدعم و  هراوید  فاص  هلضع  یاه  لوس زا  روموت  اشنم 
دنرادد) یرت  مجاهم ریس  دنریگ  یم اشنم  هدعم  زا  هک  ییاهروموت 

(۱۴۴: زجب دنوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  ریز  دراوم  همه  ناتسپ ، لاتکاد  مجاهم  رسناک  کیژولوتسیه  گنیدیرگ  تهج 

درگ۱۴۵) هتسه  طسوتم ، زیاس  اب  یروموت  یاه  لولس تاحفص  ناوجون ، کی  رد  هدنوش  گرزب  ًاعیرس  یمکش  هدوت  کیپوکـسورکیم  یامن  رد 
علب یا  هتـسه یاه  یربد هک  ژافورکام  یدادعت  اهنآ  نیب  رد  .دنوش  یم هدید  لیفوزاب  مسالپوتیـس  طسوتم  رادقم  اب  کتـسه  نیدـنچ  و 

CD20,CD19,CD10 یارب اه  لولس .تسا  ناوارف  زوتپوپآ  زوتیم و  .دنتسه  دوهشم  دنا ، هدومن  داجیا  ار  هراتسرپ  نامسآ  یامن  هدرک و 
؟ دراد یهارمه  هعیاض  اب  نژ  مادک  رد  لالتخا  .دنتسه  تبثم   BCL6 و

دادعت ۷)  ) یکشزپناور
هیصوت۱۴۶) مادک  .تسا  هتفرگن  ینامرد  خساپ  هتفه  زا ۴  سپ  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  نیتسکولف  اب  نامرد  تحت  یگدرـسفا  تلع  هب  یدرف 

؟ دشاب یم  رت  حیحص  ییوراد  رغت  یارب 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Dysgerminomaب)Brenner tumorفلا
Choriocarcinomaد)Thecoma - fibromaج)

( Lymph node involvementب)Nuclear gradeفلا
Tubule formationد)Mitotic rateج)

( Cyclin D1 on chromosome 11ب)MYC on chromosome 8فلا
NOTCH1 on chromosome 12د)BCL2 on cromosome 14ج)

( نیلیتپیرترونب)مارپولاتیسفلا
نیمورپیسد)نیسکافالنوج) لینارت 
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هب۱۴۷) سپس  دنک و  هیهت  روآ  بارطضا  دراوم  زا  یبتارم  هلسلس  دنک  یم  یعس  رگنامرد  .دوش  یم  ساره  راچد  تارشح  اب  ههجاوم  زا  یدرف 
؟ تسا ینامرد  راتفر  رد  یشور  هچ  نیا  .دنک  وربور  اهنآ  اب  ار  رامیب  یعقاو  تروص 

زا۱۴۸) سپ  .دنک  یم  فرصم  لکلا  هزور  همه  هک  تساهلاس  یو  .تسا  هدیدرگ  یرتسب  نار  ناوختـسا  یگتـسکش  لیلد  هب  یا  هلاس  درم 62 
.تسا رارقیب  جـیگ و  رامیب  نینچمه  .دراد  شزیر  قرع  تسا و  دراکیکات  دریگ ، یم  هابتـشا  ار  ناـمز  دسانـش ، یمن  ار  دارفا  تعاـس   48

؟ تسا رت  بسانم  یو  تهج  ریز  یاه  نامرد  زا  کیمادک 

.لاس۱۴۹)  34 رامیب : دیراد ؟ لاسدنچ  رامیب : زا  کشزپ  لاوس 
.لاس  34 رامیب : تسیچ ؟ امش  لغش  کشزپ :

.لاس  34 رامیب : تسیچ ؟ امش  لکشم  کشزپ :
؟ تسا رت  لمتحم  رامیب  یارب  ریز  تالالتخا  زا  کیمادک 

هعجار۱۵۰) راکفا  زور  لوط  رد  .تسا  هدش  درد  رمک  یـشراوگ و  یتحاران  دـننام  یتالکـشم  راچد  لبق  هام  شـش  زا  هک  هلاس  مناخ 40  رامیب 
ییاه یبایزرا  ماجنا  یارب  یدایز  هنیزه  .تسا  هتـشاد  فلتخم  ناکـشزپ  هب  یددعتم  تاعجارم  دراد و  اه  یتحاران  نیا  دروم  رد  یدایز 
راـمیب نیا  ناـمرد  دروم  رد  .تسا  هدوبن  هارمه  یمهم  هتفاـی  اـب  دراوـم  بلغا  رد  هک  تسا  هدرک  یرادربریوـصت  یپوکـسودنآ و  دـننام 

؟ تسا حیحص  ریز  دراوم  زا  کیمادک 
( .دشابفلا ینالوط  تسا  رتهب  رامیب  نیا  تیزیو  راب  ره  نامز 
.دنوشب) یسررب  یطابترا  رازبا  کی  تروصب  دیدج  میالع 
.دوشج) تیزیو  کشزپناور  کی  طسوت  ناکمالا  یتح 
.دوشند) تبحص  دایز  رامیب  یگدنز  یاه  سرتسا  دروم  رد 

؟۱۵۱) دنوش یم بوسحم  یکشزپ  ناور رد  یتخانش  ببس  لماوع  زا  هورگ  مادک  ءزج  بیترت  هب  یعامتجا  تیمورحم  ینوفع ، یرامیب  جاودزا ،
( زاسراکشآفلا لماوع  هدنهد ، ماود  لماوع  زاسدعتسم ، لماوع 
هدنهدب) ماود  لماوع  هدنهد ، ماود  لماوع  زاسراکشآ ، لماوع 
هدنهدج) ماود  لماوع  زاسراکشآ ، لماوع  زاسدعتسم ، لماوع 
هدنهدد) ماود  لماوع  زاسراکشآ ، لماوع  زاسراکشآ ، لماوع 

؟۱۵۲) تسا حیحص  یسپلوکران  دروم  رد  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 
( .تسافلا رت  عیاش  نادرم  رد  هک  نمزم  یلالتخا 
.دوشب) یمن  هدید  نآ  هارمه  یسپلاتاک 
.تساج) رت  عیاش  نانز  رد  هک  نمزم  یلالتخا 
.تساد) رت  عیاش  نانز  رد  هک  داح  یلالتخا 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یجیردتفلا یزاس  دنمب)هجاوم  ماظن  ییادز  تیساسح 
یزاسج) یتکراشمد)هقرغ  یوگلا 

( ماپزایدب)نودیرپسیرفلا
ماریفلوسج) نیزامورپرلکد)ید 

( یربجفلا - ارذگب)ساوسو یشیرپ  ناور 
یاد)سنامدج) هیزجت  یشومارف 
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دادعت ۷)  ) تسوپ یاه  یرامیب 

لایبلوزان۱۵۳) نیچ  اهوربا ، نیب  یحاون  رد  گنر  زمرق  تسوپ  هنیمز  رد  برچ  گنر و  درز  یاه  هتسوپ  تیاکش  اب  هک  تسا  یناوج  یاقآ  رامیب 
؟ دینک یم  هیصوت  نامرد  ناونع  هب  ار  ریز  دراوم  زا  کیمادک  .دراد  دوبهب  دوع و  یاه  هرود  هک  تسا  هدرک  هعجارم  رس  تشپ  و 

هعجارم۱۵۴) لبق  زور  زا 3  مادنا  هنت و  یور  گنرمک  مدا  اب  یحطـس  وتامتیرا  رـشتنم  تاعیاض  اب  هتفه و  یرادراب 23  نس  اب  یرادراب  مناخ 
؟ دیهد یم  حیجرت  ار  نامرد  مادک  (. blanchable  ) دنوش یم  وحم  سمل  اب  هنیاعم  رد  هدوب و  راد  شراخ  تاعیاض  .تسا  هدومن 

تسا۱۵۵) هدرک  هعجارم  ندرگ  تشپ  هیحان  رد  گرزب  کاندرد  مروتم و  هدوت  کی  تیاکـش  اب  هک  دشاب  یم  تباید  هب  التبم  نسم  مناخ  رامیب 
؟ تسا مادک  صیخشت  .دشاب  یم  لاح  یب  راد و  بت  رامیب  .دوش  یم  هدید  ددعتم  یراجم  نآ  یور  هک 

کیمادک۱۵۶) یراتفرگ  .تسا  هدرک  هعجارم  یحاون  نیا  رد  لوتـسوپو  لوپاپ  هارمه  اه  هنوگ  ینیب و  یزاتکژنالت  یزمرق و  اب  هلاس  ییاقآ 40 
؟ دوش هدید  یو  یرامیب  هارمه  تسا  نکمم  دراوم  زا  یمین  رد  لیذ  یاه  ناگرا  زا 

کالپ۱۵۷) ولوپاپ  اه و  کلپ  هیحان  رد  مدا  هارمه  شفنب  تاروثب  اه ، تسد  تشپ  اه و  هنوگ  یور  امردولیکیوپ  تاعیاض  اب  یا  هلاس  رسپ 12 
ره رد  یا  هرقن  یاه  هتسوپ  اب  وتامتیرا  یاه  کالپ  نینچمه  ناتشگنا و  روسناتسکا  حوطس  رد  حطسم  شفنب  ات  وتامتیرا  کچوک  یاه 

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .تسا  هدومن  هعجارم  جنرآ  ود 

وتامتیرا۱۵۸) ای  ملاس و  تسوپ  یور  تفـس و  اه  لواـت .تسا  هدومن  هعجارم  اـهروسکلف  یحاون  رد  یلواـت  تاـعیاض  اـب  هلاـس  ییاقآ 65 
لیذ دراوم  زا  کی  مادـک  .دـهد  یم  ناشن  لازاب  هیال  رد  ار   C3 و  IgG یطخ بوسر  سناسروئولفونومیا  شیامزآ  .دنوش  یم هدـهاشم 

؟ تسا صیخشت  زا  سپ  لوا  لاس  رد  گرم  یارب  روتکاف  کسیر 

؟۱۵۹) دشاب یمن  دراتسوم  روفلوس  نمزم  یتسوپ  تارهاظت  ءزج  لیذ  دراوم  زا  کیمادک 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یعضومفلا یعضومب)ریولکیسا  لوزانوکوتک 
یعضومج) یعضومد)نیرتمرپ  نیسوریپوم 

( یعضومفلا یکاروخب)نیرتمرپ  نیمارینفرلک 
یعضومج) یکاروخد)سومیلورکات  نسکورپان 

( Carbuncleب)Folliculitisفلا
Furuncleد)Pilar cystج)

( بلقب)لصفمفلا
شوگد)مشچج)

( دیموتب)سیزایروسپفلا یتسوپ  سوپول 
نالپج) تیزویموتامردد)نکیل 

( رتالابفلا شراخب)نس 
ثنومج) ناهدد)سنج  طاخم  یریگرد 

( نویساتنامگیپفلا لواتب)تالالتخا 
تسوپج) یسالیگد)یکشخ  مویژنآ 
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دادعت ۷)  ) لصافم ناوختسا و  یحارج 

؟۱۶۰) تسیچ ینامرد  داهنشیپ  .تسا  هدرک  هعجارم  هجرد  زویلوکسا 35  اب  تسا ، هدش  کرانم  هک  یا  هلاس  رتخد 12 

؟۱۶۱) تسا هارمه  یرتشیب  ضراوع  اب  هیحان  مادک  رد  تسد  روسکلف  نودنات  یگراپ  میمرت 

(۱۶۲: زجب تسا ، یرورض  ریز  یفارگویدار  یاهامن  همه  مولوباتسا  یاه  یگتسکش  یسررب  رد 

؟۱۶۳) دیامن یم  داجیا  یچیپرام  یگتسکش  ریز  یورین  مادک  دنلب  یاه  ناوختسا  رد 

یم۱۶۴) هدید  رـصتخم  ییاجباج  یفارگویدار  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تسار  یوزاب  یلخاد  لیدـنوک  یپا  یگتـسکش  اب  یا  هلاس  کدوک 10 
؟ تسا حجرا  نامرد  مادک  .دوش 

؟۱۶۵) تسا رت  عیاش  ریز  ناوختسا  مادک  یگتسکش  رد  رالوکساوآ  زورکن 

؟۱۶۶) درک رکف  یضرم  یگتسکش  هب  دیاب  هشیمه  لیذ  یاه  یگتسکش  زا  کی  مادک  دوجو  تروص  رد 

دادعت ۶)  ) یلسانت یراردا  یراجم  هیلک و 

قوف۱۶۷) رامیب  رد  یروچامه  لماک  یبایزرا  .تسا  هدرک  هعجارم  تمالع  نودـب  بوانتم و  سورگ  یروچامه  اـب  یراگیـس  هلاـس  یاقآ 62 
: زجب دشاب ، یم  ریز  دراوم  همه  لماش 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( هامفلا ره 6  یفارگویدار  اب  بسانمب)یریگیپ  سیرب 
درادنج) نامرد  یریگیپ و  هب  یحارجد)زاین 

( ینایمفلا دنب  ات  ییالاب  یتسد  فک  تسدب)رایش  چم 
ناتشگناج) لاتسید  رانتوپیهد)دنب  رانت و 

( inlet)فلا  ) نگل یدورو  کایلیاب)یامن  یامن 
روتاروتباج) نگلد)یامن  خر  یامن 

( هدننکفلا یشخرچب)مخ 
هدننکج) مخ  هدنراشف و  هدنراشفد)بیکرت 

( یراذگفلا نیپ  اب  زاب  یراذگب)یحارج  نیپ  اب  هتسب  یحارج 
تسدج) دنلب  تسدد)چگ  دنلب  لتآ 

( مجنپب)رالوکیوانفلا سراتاتم  رس 
سولاتد)هنشاپج)

( Greater trochanterب)Lesser trochanterفلا
Lesser tuberosityد)Greater tuberosityج)

( راردافلا یرادربریوصت Upper tractب)یژولوتیس 
رارداج) یپوکسوتسیسد)تشک 
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هتفرگ۱۶۸) رارق  نیسولوسمات  اب  نامرد  تحت   Postvoiding dribbling اب هارمه  راردا  نایرج  ربیلاک  راشف و  شهاک  اب  یا  هلاس  یاقآ 65 
: زجب دوش ، یم  هیصوت   Finastride اب نامرد  ریز  دراوم  همه  دوجو  تروص  رد  .تسا  هتشادن  لماک  دوبهب  رامیب  مئالع  تسا و 

رد۱۶۹) تسار  تمـس  هضیب  یعیبط و  لحم  رد  پچ  هضیب  .تسا  هدـش  هدروآ  اه  هضیب  یـسررب  تهج  نیدـلاو  طسوت  یا  ههام  کدوک 3 
؟ تسیچ یدعب  بسانم  مادقا  .دوش  یم  سمل  لانوگنیا  هیحان 

هدافتـسا۱۷۰) تروص  رد  .دـیا  هتفرگ  لیفالادات  یوراد  زیوجت  هب  میمـصت  تسا ، هدرک  هعجارم  یـسنج  یناوتان  اب  هک  یا  هلاس  درم 50  یارب 
؟ دینک یم  یراددوخ  نآ  زیوجت  زا  وراد  مادک  نامزمه 

هیلک۱۷۱) رد  یفلخ  هیاس  نودب  نژوکا  ادیدش   3cm هدوت یفارگونوس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  پچ  کنالف  فیفخ  درد  اب  هلاس  مناخ 55 
؟ تسا مادک  قوف  هدوت  دروم  رد  امش  هیصوت  .دراد  هاجنپ ) یاهنم  - ) دلیفسناه 50 مکش  نکسا  یت  یس  رد  هک  تسا  هدش  شرازگ  پچ 

؟۱۷۲) تسا مادک  یراردا  یاه  گنس لیکشت  رد  یلصا  روتکاف  لدتعم  یاوه  بآ و  اب  قطانم  رد 

دادعت ۶)  ) یکشزپ مشچ 

(۱۷۳: زجب تسا ، حیحص  ریز  دراوم  یمامت  تسا ، نیکورلک  یسکوردیه  اب  نامرد  تحت  هک  دوتامور  تیرترآ  رامیب  رد 
( .دبایفلا همادا  نانچمه  وراد  عطق  زا  دعب  هیکبش  یریگرد  تفرشیپ  تسا  نکمم 
.تساب) هفرطود  تروص  هب  وراد ، نیا  اب  تیمومسم  رد  ییانیب  نادیم  هیلوا  تارغت 
.تساج)  Bull’s eye maculopathy وراد ، نیا  اب  تیمومسم  هیلوا  میالع  زا 
.درادد) یا  هدمع  ریثأت  ییانیب  یور  داجیا ، تروص  رد  یلو  تسا  مک  یلیخ  وراد  نیا  اب  یمشچ  تیمومسم  زورب 

رامیب۱۷۴) یمادق  قاتا  یاضف  موس  کی  دودح  نوخ  هنیاعم ، رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هاگنامرد  هب  تسار  مشچ  ذفان  ریغ  هبرض  هقباس  اب  رامیب 
: زجب دنوش ، هدافتسا  تسا  نکمم  ریز  دراوم  همه  رامیب  نامرد  رد  .تسا  هدرک  لاغشا  ار 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یمرس PSA=2فلا یسنجب)حطس  یناوتان 
هدننکدوعج) یسد)یروچامه  یس  تاتسورپ 50  زیاس 

( دوشفلا یسکپویکرا  یگهام  ات 12  دوشب)6  یپوکسوراپال  یگهام  ات 12   6
دوشج) یپوکسوراپال  هعجارم  نس  نیمه  دوشد)رد  یسکپویکرا  هعجارم  نس  نیمه  رد 

( تارتینب)نیپیدولمآفلا ید  دیابروسوزیا 
لولونارپورپد)لیرپوتپاکج)

( هدوتفلا لاتوتب)نویسازیلوبمآ  یموتکرفن 
هنالاسج) لایشراپد)یفارگونوس  یموتکرفن 

( بآفلا یمیسلک  یاه  کمن میدسب)یاوتحم  فرصم  نازیم 
بآج) یتخس  تاعیامد)هجرد  فرصم  نازیم 

( کیمتسیسفلا  Tranexamic acid(کیمتسیسب  Prednisolone

نوزاتماتبج) نیپراکولیپد)هرطق  هرطق 
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یو۱۷۵) یارب  .دراد  تیاکـش  یکرچ  تاحـشرت  دـید و  شهاک  اب  ماوت  ایبوفوتوف  مشچ و  یزمرق  درد و  زا  لایرتکاب ، تیتارک  هب  التبم  راـمیب 
هب خساپ  یاه  هناشن  زا  ریز  دراوم  یمامت  .تسا  هدش  عورش  میدیزاتفـس ) نیـسیاموکناو +   ) هدش ظیلغت  یاه  کیتویب  یتنآ  اب  نامرد 

: زجب تسا ، نامرد 
( یمادقفلا قاتا  رد  یباهتلا  یاه  لولس  ندش  نیشن  هت 
هعیاضب) یلایلتیپا  صقن  هزادنا  شهاک 
رونج) هب  تیساسح  درد و  شهاک 
هعیاضد) لاعف  هیشاح  ندش  دودحم 

هتسه۱۷۶) ترودک  پمال  تیلسا  اب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هتـشذگ  لاس  زا  مشچ  ود  ره  ییانیب  شهاک  تیاکـش  اب  هلاس  رامیب ۶۵ 
؟ تسا حیحص  یرامیب  نیا  دروم  رد  هنیزگ  مادک  .دوش  یم  هدید  مشچ  ود  ره  یسدع  یا 

( .تسافلا راگیس  یرامیب ، نیا  یریگ  شیپ  لباق  رطخ  لماع  نیرت  مهم 
.درادب) ترورض  یرامیب  نامرد  موکولگ ، شیادیپ  رطخ  تلع  هب  درف ، زاین  دروم  دید  نازیم  زا  رظن   فرص 
.تساج) هارمه  ینیبرود  یراسکنا  بیع  شیازفا  اب  الومعم  یرامیب  نیا  شیادیپ 
.تساد) بسانم  یاهوراد  زیوجت  یرامیب ، نیا  یلصا  نامرد 

.تسا۱۷۷) هدـش  نامرد  تسار  مشچ  نتـسب  اب  پچ  ، مشچ  رد  هفرط  کی  یپویلبمآ  ناـمرد  یارب  ینـالوط  تدـم  هب  یا  هلاـس  کدوک 4 
بیع دوجو  نودب  کدوک  تسار  مشچ  هک  میا  هدش  هجوتم  تیزیو  نیرخآ  رد  .تسا  هدوب  لامرن  الماک  ادـتبا  رد  تسار  مشچ  تانیاعم 
رامیب نیا  دروم  رد  هنیزگ  مادـک  .تسا  هدـش  دـید  شهاک  راچد  یپوکـسودنوف ، پمال و  تیلـسا  لامرن  تانیاعم  دوجو  اب  یراسکنا و 

؟ تسا تسرد 
( .تسافلا هدش  لتخم  تسار  مشچ  گنر  دید  دایز  لامتحا  هب 
.تساب) هدش  لتخم  رون  هب  تسار  مشچ  کمدرم  شنکاو  دایز  لامتحا  هب 
.تساج)  Deprivation Amblyopia زا یا  هنومن  تسار  مشچ  رد  هدش  داجیا  دید  شهاک 
.تساد) تشگرب  لباق  هشیمه  ابیرقت  تسار ، مشچ  رد  هدش  داجیا  یپویلبمآ  زا  یشان  دید  شهاک 

دـیدش و۱۷۸) رایـسب  درد  اب  هناخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  تعاس  دـنچ  تسا ، هتـشاد  نیرمت  تسیپ  رد  ینالوط  تدـم  هک  یناوج  زاـب  یکـسا
یکـسا ظفاحم  کنیع  زا  نیرمت  نامز  زا  یتدـم  هک  دـنک  یم  راهظا  راـمیب  .دـنک  یم  هعجارم  هاـگنامرد  هب  رون  زا  سرت  شزیر و  کـشا

هتکن تسا ، دوهـشم  نـسرولف  یزیمآ  گنر اب  هک  هینرق  رد  یطاقن  زج  هب  تسا و  لامرن  رامیب  دـید  هنیاـعم  رد  .تسا  هدرکن  هدافتـسا 
؟ درادن دربراک  لزنم  رد  نامرد  یارب  رامیب  هب  زیوجت  یارب  دروم  مادک  .درادن  یرگید 

دادعت ۶)  ) ینیب قلح و  شوگ و 

؟۱۷۹) تسا مادک  داح  ینایم  تیتا  داجیا  ینایم و  شوگ  یاضف  هب  نژوتاپ  لاقتنا  شور  نیرتمهم 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( اهفلا مشچ کیتویبب)نتسب  یتنآ هرطق 
کیژلپولکیسج) هدننکد)هرطق  سح یب هرطق 

( شاتسافلا نژوزگاب)روپیش 
کیتافنلد)نژوتامهج)
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یعطق۱۸۰) صیخشت  تهج  .دراد  ینیب  زا  هدنبسچریغ  گنر  یب  عیام  جورخ  تسا ، هدش  تروص  ینایم  تمسق  دیدش  یامورت  راچد  یرامیب 
؟ تسا رت  هدننک  کمک  لیذ  تست  مادک  عیام ، عون 

( یذغاکفلا لامتسد  یور  عیام  راشتنا  تعرس  تست  زا  هدافتسا 
عیامب) زکولگ  یریگ  هزادنا 
نیئسرولفج) میدس 
نیرفسنارتد) اتب 2 

یادوزگا۱۸۱) اب  رـسلوا  هنیاعم  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  ولگ  رد  یجراخ  مسج  ساسحا  ناهد و  دـب  یوب  هفرط ، کی  یولگ  درد  اـب  یراـمیب 
یـسررب رد  .درادـن  بت  رامیب  .دوش  یم  هدـید  تمـس  نامه  کیرتساگیدولوگوژ  یتاپوندآ  فنل  هارمه  هزول  یناقوف  لپ  رد  گـنر  دـیفس 

؟ دشاب یم  ریز  دروم  مادک  نامرد  .تسا  هدش  شرازگ  تکوریپسا  مروف و  یزوف  مسیناگرا  یژولویبورکیم 

؟۱۸۲) دوش یمن  هتشادرب  یندرگ  یاهدون  فنل  هارمه  هب  ریز  رصانع  زا  کیمادک   Radical Neck Dissection رد

؟۱۸۳) دنام یم  تباث  تیعقوم  مادک  رد  یتوص  رات  هرجنح ، جراخ  لخاد و  تالضع  مامت  جلف  گاو و  بصع  لماک  بیسآ  تروص  رد 

؟۱۸۴) تسا یرورض  شیامزآ  مادک  ماجنا  دوش ، یم  شوگ  یجراخ  سوتآ  هم  زولوکنورف  راچد  ًاررکم  هک  یرامیب  رد 

دادعت ۶)  ) رامآ یژولویمدیپا و 

؟۱۸۵) تسا رترثوم  یرامیب  هیلوا  یریگشیپ  رد  رنورک  قورع  یرامیب  زاسرطخ  لماوع  زا  هورگ  مادک  حالصا 
( الابفلا دیرسیلگیرت  - الاب نوخراشف  الاب - لورتسلک   – راگیس فرصم 
پچب) نطب  یفورترپیه  الاب - نوخراشف  الاب - لورتسلک   – راگیس فرصم 
تبایدج) الاب - نوخراشف  الاب - لورتسلک   – راگیس فرصم 
یقاچد) - الاب نوخراشف  الاب - لورتسلک   – راگیس فرصم 

؟۱۸۶) دراد کیتورپوئتسا  یگتسکش  اب  لقتسم  یهارمه  ریز  رطخ  لماع  مادک 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( نیلیسب)لوزادینورتمفلا ینپ 
نیلیسازگولکد)نیسیامورتیزآج)

( یلخادفلا رالوگوژ  دیئوتسامودیالکونرتساب)دیرو  هلضع 
دیتوراپج) یروسسکاد)هدغ  لانیاپسا  بصع 

( Intermediateب)Lateralفلا
Paramedianد)Medialج)

( نوخب)PPDفلا دنق  یریگ  هزادنا
نوخد)ESRج) یاه  نیلوبولگونومیا یریگ  هزادنا

( یکرحتب)نسفلا مک 
دوکیتروکوکولگد)مسیدانگوپیهج) فرصم 
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نیا۱۸۷) فیصوت  یارب  ریز  رادومن  مادک  .دیا  هدرک  لاؤس  ناشیاهوراد  فرصم  نامز  ندروآ  دایب  یاه  شور  صوصخرد  نارامیب  زا  یا  هدع  زا 
؟ تسا رتهب  اه  هداد 

(۱۸۸: تسا هدمآ  تسدب  ریز  لودج  ناتسرامیب  رد  ینفلت  یتنرتنیا و  یهد  تبون  متسیس  نارامیب و  تیاضر  نیب  هطبار  یسررب  رد 
     

یریگ تبون  هوحن 
تیاضر

یضارانیضار
7020ینفلت
1030یتنرتنیا

رد یهد  تبون  شور  ود  نیب  توافت  دروم  رد  هنیزگ  مادـک  دـشاب ، یراد 2.54  ینعم  دح  لودج 32 و  نیا  رد   Chi Value رادقم رگا 
؟ تسا حیحص  نارامیب  یدنمتیاضر  داجیا 

( تسافلا ینفلت  زا  رتهب  یراد  ینعم  لکشب  یتنرتنیا  شور 
دنرادنب) یرامآ  راد  ینعم  توافت  شور  ود  نیا 
تساج) یتنرتنیا  زا  رتهب  یراد  ینعم  لکشب  ینفلت  شور 
تسیند) راد  ینعم  یلو  تسا  رتهب  ینفلت  شور 

شیازفا۱۸۹) وراد  هب 5  وراد  زا 3  رامیب  هب  یزیوجت  یاهوراد  دادعت  هک  یتروص  رد  دشاب ، دصرد  اهنت 5  وراد  ره  زیوجت  رد  هابتشا  لامتحا  رگا 
( دیریگب زیچان  ار  اطخ  نامز  مه  عوقو  لامتحا  دبای ( ؟ یم  شیازفا  دصرد  دنچ  وراد  کی  لقادح  هابتشا  زیوجت  لامتحا  دنک ، ادیپ 

؟۱۹۰) تسا هدمآ  ریز  هنیزگ  مادک  رد  تباید  صیخشت  تسرد  رایعم  لاس 2013  رد  اکیرما  تباید  نمجنا  هیصوت  نیرخآ  ساسا  رب 

( نیبولگومهفلا ای  رتیل  یسد  رد  مرگ  یلیم  نیب 199-140  زکولگ  یکاروخ  لولحم  مرگ  فرصم 75  زا  سپ  تعاس  ود  یامسالپ  زکولگ 
نیب 6.4-5.7   هلیزوکیلگ 

رتیلب) یسد  رد  مرگ  یلیم  زا 175  رتشیب  ای  یواسم  یقافتا  یامسالپ  زکولگ  ای  نیب 6.4-5.7   هلیزوکیلگ  نیبولگومه 

یلیمج) زا 200  رتشیب  ای  یواسم  یقافتا  یامسالپ  زکولگ  ای  رتیل  یسد  رد  مرگ  یلیم  زا 126  رتشیب  ای  یواسم  یاتشان  یامسالپ  زکولگ 
رتیل یسد  رد  مرگ 

نیب 5.7-6.4  د) هلیزوکیلگ  نیبولگومه  ای  رتیل  یسد  رد  مرگ  یلیم  زا 126  رتشیب  ای  یواسم  یاتشان  یامسالپ  زکولگ 

دادعت ۷)  ) یژولوکامراف

؟۱۹۱) تسا مادک  یدیئویپوا  یاهدرد  دض  یالاب  یاهزود  زیوجت  یبناج  هضراع  نیرت  مهم 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( Bar Chart)فلا  ) Box Plot)ب)ینوتس  ) یا هبعج 
Histogram)ج)  ) Run Chart)د)مارگوتسیه  ) نایرج

( 10ب)20فلا
2د)1ج)

( یتلکسافلا تالضع  ندش  سفنتب)لش  دیدش  بوکرس 
نوخد)لاهساج) راشف  شیازفا 
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؟۱۹۲) دراد نیساتمودنیا  هب  یتیزم  هچ  بیسکوکلس  یوراد 

تدم ۱۹۳5) هب  زائتورپ  هدننک  راهم  یدیزوئلکون و  سوکعم  زاتپیرک  سنارت  هدننکراهم  یاهوراد  اب  نامرد  تحت  هک   HIV positive درف کی 
یسد رد  مرگ  نازیم 4  هب  نیبولگومه  شهاک  وا  تاشیامزآ  رد  .دنک  یم  یگتـسخ  فعـض و  ساسحا  دنک و  یم  هعجارم  تسا  هتفه 

؟ تسا رت  لمتحم  ریز  لماع  مادک  .دوش  یم  هدید  رتیل 

هدید۱۹۴) دروم  مادک  ینالوط  نامرد  تروص  رد  .دریگ  یم  رارق  میدس  دیاسورپورتین  اب  نامرد  تحت  دیدش  نوخراشف  شیازفا  لیلدب  درف  کی 
؟ دوش یم 

لامتحا۱۹۵) اب  .تسا  هدش  رتدیدش  اریخا  هک  تسا  ینالضع  درد  راچد  تسا  مرس   LDL شیازفا تلعب  نامرد  تحت  هک  هلاس  مناخ 60  کی 
دراد ؟ ار  رثا  مسیناکم  مادک  دنک  یم  هدافتسا  هک  ییوراد  دایز 

؟۱۹۶) تسا دیفم  ماپزاید ، یالاب  ریداقم  اب  تیمومسم  نامرد  رد  بیکرت  مادک 

؟۱۹۷) تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  هضراع  مادک  یویلک ، یئاسران  یاراد  کیتباید و  رامیب  رد  نیمروفتم  زیوجت 

دادعت ۳)  ) یکشزپ قالخا 

؟۱۹۸) تسا حیحص  رامیب  تیحالص  صوصخرد  هنیزگ  مادک 
( .درادفلا تیحالص  دوش ، هجوتم  ار  رظن  دروم  مادقا  تارطخ  رامیب  رگا 
.دنکب) نعت  ار  رامیب  تیحالص  دیاب  کشزپناور 
.تسواج) تیحالص  مدع  لیلد  نامرد ، در  رد  رامیب  رارصا 
.درکد) یسررب  ار  رامیب  تیحالص  ناوت  یمن  تاعالطا  نداد  نودب 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( یقورعفلا یبلق  ضراوع  یویلکب)شهاک  ضراوع  شهاک 
هدعمج) مخز  زورب  یداقعناد)شهاک  دض  تارثا  شهاک 

( کیلوفدیسافلا نهآب)دوبمک  رقف 
تیسورتیراج) دیلوت  اهد)شهاک  تیسورتیرا  یگدننکش  شیازفا   

( تانایسویتفلا اب  یمسیلگرپیهب)تیمومسم 
بلقج) دیدش  مداویژنآد)بوکرس 

( زاپیلفلا نیئتورپوپیل  تیلاعف  یوارفصب)شهاک  یاهدیسا  هب  لاصتا   
یوارفصج) یاهدیسا  تیلاعف  زاتکودرد)شهاک   HMG-CoA میزنآ راهم 

( نیئتسیسفلا لیتسا  نیمگیتسوزیفب)نا 
ناسکولاند)لینزامولفج)

( نزوفلا کیتکالب)شیازفا  زودیسا 
دبکج) یمسیلگوپیهد)یئاسران 
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؟۱۹۹) تسا حیحص  رامیب  نیلاب  رب  شزومآ  رد  قالخا  صوصخرد  هنیزگ  مادک 
( .درادفلا یا  هنیمز  یرامیب  تیعضو  هب  یگتسب  نایوجشناد  طسوت  یمجاهت  تامادقا  ماجنا  رد  یشیازفا  رطخ 
.تساب) یفاک  شزومآ  رد  رامیب  تکراشم  یارب  ناتسرامیب  هب  دورو  ودب  رد  یلک  تیاضر  نتفرگ 
.تساج) وجشناد  طسوت  یمجاهت  مادقا  رطخ  نتفریذپ  ینعم  هب  یشزومآ  تکراشم  هب  تیاضر 
.دنرادد) روضح  وا  ینامرد  میت  رد  ریگارف  دنچ  دنادب  دراد  قح  رامیب 

؟۲۰۰) تسین رامیب  زا  هدش  ذخا  تیاضر  ندوب  ربتعم  لوصا  زا  مادک 

یزروراک شیپ  فلا نومزآ  دنفسا ۱۳۹۷هچرتفد 

( .دشابفلا هتشاد  ار  مزال  تاعالطا  .دشابب)رامیب  هتشاد  تیحالص  رامیب 
.دشابج) هنادازآ  رامیب  .دشابد)میمصت  هدش  بوتکم  رامیب  تیاضر 
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