
 

  1صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

 

  

 بجز:اثرات طالق والدین روی کودکان شامل موارد زیر است،  1

 اختالل نقص توجه بیش فعالی در کودکانی که پدر در خانه حضور ندارد بیشتر است  الف 

 میزان طالق در این کودکان در آینده دو برابر کودکان با خانواده های با ثبات است  ب 

 اضطراب و کناره گیری اجتماعی در این کودکان تفاوتی با دیگران ندارد  ج 

 شودن نوجوانی در آنها بیشتر دیده میبزهکاری در دورا  د 

  منبع:

 

  

 گیری اخالقی در دختران کدام است؟مشخصه غالب تصمیم Gilliganبراساس نظریه  2

  Perception of justice الف 

 Rationality  ب 

 Ethics of caring  ج 

 Sense of fairness  د 

  منبع:

 

  

 بجز:در نوجوانان همه عبارات زیر صحیح است،  cyber bullyingدر مورد  3

 دهند عالئم افسردگی پیش بینی می شوددر افرادی که خودشان قلدری را انجام می  الف 

 گزارش شده است %7ای در نوجوانان شیوع قلدری سنتی و مجازی با در مطالعه  ب 

 تر از ارتباط آن با قلدری مجازی استارتباط افسردگی با قلدری سنتی قوی  ج 

 درصد در نوجوانان گزارش شده است 62شیوع قلدری مجازی از یک تا   د 

  منبع:

 

  

 شود؟ای بیشتر دیده میاجتماعی کدامیک از حرکات کلیشه -های محرومیت روانیدر موقعیت 4

   Nail-biting الف 

 Head-banging  ب 

 Hair-twirling  ج 

 Skin-picking  د 

  منبع:
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  2صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

5 

ماه پیش با رژیم غذاایی شذدید درذار کذاهش وزن شذده و در طذی ایذن مذدت  6ای از حدود ساله 16دختر 

های عمدی داشته و دایم با وزن خود مشذوولیت ههنذی داردد در ایذن های پرخوری زیاد همراه با استفراغدوره

 های زیر وجود دارد؟بیمار احتمال وجود کدامیک از یافته

 های جنسیکاهش سطح هورمون  الف 

 هیپرکلسترولمی  ب 

 پایرسندروم روده تحریک  ج 

 هیپوترمی  د 

  منبع:

 

  

 بجز:ساله قابل انتظار است،  3های زیر در یک کودک همه مهارت 6

 هایش را بپوشدکفش  الف 

 خودش بخوبی غاا بخورد  ب 

 صورتش را بشوید و خشک کند  ج 

 هایش را باز کنددگمه  د 

  منبع:

 

  

هسذتند ولذی  های خذودتنهایی مشوول ساختن سازهکودک داده شده و آنها به  3سازی به تعدادی بلوک خانه 7

 دهد؟کنندد این الگو ره نوعی از بازی را نشان میبا هم به شکل اشتراکی استفاده میها را بلوک

  Parallel الف 

 Solitary  ب 

 Cooperative  ج 

 Associative  د 

  منبع:
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  3صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

اشتهایی عصبی که به علت کاهش وزن شدید در بیمارستان بستری شده است، کذدامیک در بیمار مبتال به بی 8

 از اقدامات زیر صحیح است؟

 توزین هفتگی انجام شود  الف 

 کالری دریافت کند 2500روزانه   ب 

 های غاایی مایع استفاده شوداز مکمل  ج 

 های غاایی به شکل دو بار در روز داده شودوعده  د 

  منبع:

 

  

تر را بذرای کذدام سذنین مناسذب Squiggle gameدر مصاحبه بذالینی روانپزشذکی کودکذان و نوجوانذان،  9

 دانید؟می

 سال اول زندگی 2  الف 

 سالگی 3-5  ب 

 سالگی 6-12  ج 

 سالگی 12باالی   د 

  منبع:

 

  

 در زمینذذذه ابزارهذذذای تشخیصذذذی در حیطذذذه روانپزشذذذکی کودکذذذان عبذذذارت صذذذحیح را در مذذذورد 10

 Achenbach Child Behavior Checklist مشخص نمائید؟ 

 استد structuredهای تشخیصی جزو مصاحبه  الف 

 استد semi- structuredهای تشخیصی جزو مصاحبه  ب 

 دهددهایی است که دامنة وسیعی از عالئم را پوشش میجزو پرسشنامه  ج 

 کنددهایی است که روی نوع خاصی از عالمت شناسی تمرکز میجزو پرسشنامه  د 

  منبع:
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  4صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

همه توانایی های زیر مطابق با  (school age)کودکان در سنین مدرسه  (MSE)در معاینه وضعیت روانی  11

 بجز:انتظار است، 

 دقیقه بیاد آوردد 5بتواند اسم سه شیء را بعد از   الف 

 بتواند شش رقم را رو به جلو تکرار کندد  ب 

 بتواند سه رقم را رو به عقب تکرار کندد  ج 

 بتواند محاسبات ساده را انجام دهدد  د 

  منبع:

 

  

برابر بذا کذدامیک از  (borderline)در تست هوشی وکسلر برای کودکان و نوجوانان عملکرد هوشی مرزی  12

 نمرات زیر است؟

 70-80  الف 

 80-90  ب 

 71-84  ج 

 85-89  د 

  منبع:

 

  

پایری، لرزش، استفراغ، گریه با صدای زیر و الگوی خواب مختذل نوزادی در روز دوم پس از تولد درار تحریک 13

به همه داروهای زیر در درمان عالئم فوق  کرده استددر دوران بارداری هروئین مصرف میشده استد مادر وی 

 بجز:اشاره شده است، 

 کلرپرومازین  الف 

 دیازپام  ب 

 فنوباربیتال  ج 

 کلونیدین  د 

  منبع:
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  5صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

بشمار  (Fragile X syndrome)های فیزیکی زیر جزو فنوتیپ تیپیک سندرم ایکس شکننده همه ویژگی 14

 بجز:روند، می

 های درازگوش الف 

 صورت دراز و کشیده  ب 

 قد بلند  ج 

 ماکرو ارکیدیسم بعد از بلوغ  د 

  منبع:

 

  

 بجز:روند، های سندرم توبروز اسکلروزیس توام با ناتوانی ههنی بشمار میهمة خصوصیات زیر جزو ویژگی 15

  adenoma sebaceum الف 

 seizure  ب 

 ash–leaf spots  ج 

 microcephaly  د 

  منبع:

 

  

 در مورد تشخیص و شدت ناتوانی ههنی عبارت صحیح را مشخص نمائید؟ DSM-5براساس  16

 برای تشخیص ناتوانی ههنی نقص در عملکرد هوشی به تنهایی کافی استد  الف 

 نقص در عملکرد تطابقی معیار کافی برای تشخیص ناتوانی ههنی استد  ب 

 برای تشخیص ناتوانی ههنی نقص در عملکرد هوشی و تطابقی هر دو الزم استد  ج 

 میزان نقص در عملکرد هوشی تعیین می شودد شدت ناتوانی ههنی بوسیله  د 

  منبع:
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  6صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

در مداخالت فارماکولوژیک برای درمان عالئم رفتاری و روانشناختی در کودکان مبتال به ناتوانی ههنی عبذارت  17

 را مشخص نمائید؟ غلط

 (below–average)ریسپریدون در درمان رفتارهای تخریبی در کودکان با هوش متوسط به پائین   الف 

 کمک کننده استد

 این کودکان در خطر باالتر تاردیو دیسکینزی ناشی از داروهای آنتی سایکوتیک قرار دارندد  ب 

در این کودکان معادل آن در کودکان با رشد  ADHDعوارض جانبی داروهای محرک در درمان   ج 

 طبیعی استد

شواهدی برای بهبود طوالنی مدت در مهارت های اجتماعی و یادگیری بدنبال درمان با متیل فنیدیت   د 

 در این کودکان وجود نداردد

  منبع:

 

  

و اجتناب از گفتن برخذی از ای بدلیل تکرار قسمتی از کلمات موقع صحبت کردن، کشیدن صداها ساله 9پسر  18

کلمات که بطور مزمن از رندین سال قبل ادامه دارد به درمانگذاه ارجذاع شذده اسذتد جهذت ارزیذابی از نظذر 

 اختالالت همبود، بررسی کدامیک از موارد زیر را بیشتر توصیه می کنید؟

 اختالل افسردگی اساسی  الف 

 اختالل طیف اوتیسم  ب 

 بیش فعالی –اختالل نقص توجه   ج 

 اختالل اضطراب اجتماعی  د 

  منبع:

 

  

ساله ای جهت ارزیابی به درمانگاه آورده شده استد در شرح حال والدین، در دستیابی و به اشتراک  7پسر بچه  19

کنذد و گااشتن احساسات و افکارش با همساالن و انجام مکالمه تعاملی مشذکل دارد و یکطرفذه صذحبت مذی 

ای افتراقی، کذدامیک از متوجه شوخی و کنایه نمی شودد جهت تشخیص اختالل فوق و در بررسی تشخیص ه

 دارد؟ کمتریهای زیر اولویت ارزیابی

  WISC (Wechsler) الف 

 Conners scale  ب 

 Autism Diagnostic Interview -R  ج 

 Social phobia and Anxiety inventory  د 

  منبع:
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  7صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

خص ساله ای جهت بررسی تاخیر در صحبت کردن به درمانگاه ارجاع شده استد در بررسی ها مش 3پسر بچه  20

ای بذه تذازگی شذروع تواند هدفمند بیان کند و جمله بندی جمالت دو کلمهکلمه را می 50شده که او حدود 

ها از ایما و اشاره استفاده می کندد ارزیابی شنوایی شده استد دستورات را متوجه می شود و برای بیان خواسته

 بجز:نرمال گزارش شده استد احتمال وجود همه عالئم در این کودک هست، 

 مشکل در تلفظ  الف 

 مشکل در رمزگشایی  ب 

 مشکل در نگهداری واژه های جدید  ج 

 مشکل در کاربرد درست زمان  د 

  منبع:
 

 

  

لذی کودکی از نظر تکامل غیرکالمی می تواند با عوض کردن پاهای خود از پله ها باال برود، بر روی یذک پذا لی 21

دهدد با توجه به مرحله تکاملی این کودک، کدامیک دار انجام بندی کند و بازی نقشکند، اجسام آشنا را طبقه

 های کالمی زیر را از وی انتظار داریم؟از توانایی

 استفاده از حروف ربط بین دو جمله )اما، اگر(  الف 

 استفاده از حروف اضافه مربوط به زمان )قبل، بعد(  ب 

 بحث کردن در مورد احساسات  ج 

 استفاده از تمام اجزا یک جمله حین صحبت کردن  د 

  منبع:
 

  

 بجز:مشکل دارد،  articulationدر تشخیص افتراقی اختالالت زبان در همه اختالالت زیر  22

  intellectual disability الف 

 autism spectrum disorder  ب 

 selective mutism  ج 

 expressive language deficit  د 

  منبع:
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  8صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

ای با تاخیر زبانی جهت ارزیابی به درمانگاه روانپزشکی اطفال ارجاع داده شذده اسذتد در بررسذی ساله 2دختر  23

دهذد، ولذی ای نبوده، به دستورات ساده پاسذ  نمیشود که وی قادر به تکلم هیچ کلمهانجام شده مشخص می

کندد ارزیابی شنوایی نرمال اسذت و رفتذار یذا حرکذات بیان میمنظور خود را با استفاده از اشاره یا نشان دادن 

توانذد ای در وی وجود نداردد با توجه به تشخیص، احتمال کدامیک از اختالالت زیر در بسذتگان وی میکلیشه

 بیشتر از جمعیت عمومی باشد؟

 اختالل طیف اوتیسم  الف 

 بیش فعالی –اختالل نقص توجه   ب 

 اختالل تیک  ج 

 اختالل خواندن  د 

  منبع:
 

  

 "می"از  "میز"و به جای  "کتا"از  "کتاب"ساله مشخص می شود که او به جای واژة  5در بررسی کالمی پسر  24

 تر است؟ها استفاده می کندد در درمان وی کدامیک از موارد زیر مناسبو موارد متعددی نظیر این مثال
 اصالحی-درخواست از کودک برای خود  الف 

 تولید صوت مشکل دار توسط کودک و پسخوراند فوری از سوی درمانگر  ب 

 تمرین هدایت شده روی اصوات خاص  ج 

 تمرینات مربوط به بلع  د 

  منبع:
 

  

لیذوان  و دختر پس از شنیدن جمله پدر، برای وی یذک "من خیلی تشنه هستم"پدری به دخترش می گوید  25

 کنید؟آب می آوردد حداقل سن دختر را رند سال ارزیابی می

 4  الف 

 6  ب 

 8  ج 

 10  د 

  منبع:
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  9صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

تر کدام یک از خصوصیات زیر در کودکان با اختالل دلبستگی مهار گسیخته در مقایسه با نوع واکنشی، شاخص 26

 است؟

  emotionally withdrawn responses toward adult caregivers الف 

 minimal social responsiveness to other  ب 

 inappropriate social relatedness with unfamiliar adult  ج 

 limited positive affect  د 

  منبع:
 

  

 بجز:موارد زیر از خصوصیات بیماران مبتال به اختالل اسپرگر است،  27

  Visible awkwardness الف 

 Inappropriate affect  ب 

 Odd posture  ج 

 Poor coordination  د 

  منبع:
 

  

 است؟ از مشخصات اختالل اسذذپرگر موارد زیر کدامیک از 28

  Clumsiness الف 
 Aggression  ب 

 Self-injurious behavior  ج 

 withdrawal  د 

  منبع:

 

  

 است؟ کمتردر کدامیک از اختالالت زیر سن شروع دیرتر و اختالل عملکرد  29

  Autistic disorder الف 

 Rett’s disorder  ب 

 Disintegrative disorder  ج 

 Asperger disorder  د 

  منبع:
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  10صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

 در درمان اوتیسم است؟ FDAکدامیک از داروهای زیر مورد تایید  30

  Aripiprazole الف 

 Olanzapine  ب 

 Quetiapine  ج 

 Trifluoperazine  د 

  منبع:
 

  

 دهند؟نشان می کمتریهای رفتاری بهبودی در اختالل طیف اوتیسم کدام دسته از عالیم با درمان 31

  Ritualistic behaviors الف 

 Language development  ب 

 Aggressive behaviors  ج 

 Social development  د 

  منبع:

 
 

  

 محسوب می شود؟  Social Communication Disorderکدامیک از موارد زیر از مشخصات 32

 ای یا تکراریوجود رفتارهای کلیشه  الف 

 فقدان هرگونه تاخیر یا نقص تکلم  ب 

 شیوع باالتر در بستگان مبتالیان به اوتیسم  ج 

 برقراری ارتباطات عادی با دیگران  د 

  منبع:

 

  

 ای بیشتر از دختران است؟در کدامیک از موارد زیر ابتالی پسران بنحو قابل مالحظه 33

  Autistic Spectrum disorder الف 

 Mood disorders  ب 

 Language disorders  ج 

 Childhood-onset schizophrenia  د 

  منبع:
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  11صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

 :بجز صحیح است،  ADHDهمه موارد زیر برای تشخیص 34
 وجود عالیم نقص توجه برای تشخیص کافی است الف 

 وجود عالیم پرتحرکی برای تشخیص کافی است ب 

 موقعیت وجود داشته باشدعالیم رفتاری باید حداقل در دو  ج 

 وجود عالیم تکانشی برای تشخیص کافی است د 

  منبع:
 

*  

 کدام است؟ ،یابدالل بیش فعالی نقص توجه بهبود میاولین عالمتی که در اخت 35

  Hyperactivity الف 

 Distractibility  ب 

 Learning difficulties  ج 

 Impulsivity  د 

  منبع:

 

*  

 است؟  FDAدر درمان اختالل بیش فعالی بزرگساالن کدامیک از موارد زیر مورد تایید 36

  Long acting stimulants الف 

 Methyl phenidate  ب 

 Dexedrine  ج 

 Clonidine  د 

  منبع:

 

*  

شذب تشذدید در شرایطی که بیمار سابقه اختالل تیک شدید داشته و عالیم بهنگام غذروب و  ADHD درمان 37

 تر است؟شود، با کدامیک از داروهای زیر مناسبمی

  Methylphenidate الف 

 Dexedrine  ب 

 Bupropion  ج 

 Clonidine  د 

  منبع:
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  12صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

 تر گزارش شده است؟کدامیک از موارد زیر در اختالل بیش فعالی نقص توجه شایع 38

  Hyperactivity الف 

 Inattention  ب 

 Distractibility  ج 

 Impulsivity  د 

  منبع:
 

*  

 تر است؟کدامیک از اختالالت یادگیری شایع 39

  Reading disorder الف 

 Mathematics disorder  ب 

 Disorder of written expression  ج 

 Learning disorder NOS  د 

  منبع:

 

*  

40 Dyslexia معادل کدامیک از اختالالت زیر است؟ 

  Disorder of written expression الف 

 Reading disorder  ب 

 Mathematics disorder  ج 

 Learning disorder NOS  د 

  منبع:

 

 

 

*  

 های زیر در تشخیص اختالل یادگیری بکار می رود؟کدامیک از تست 41

  WISC الف 

 WOODCOCK-JOHNSON  ب 

 WMS-III  ج 

 WPPSI  د 

  منبع:
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  13صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

42 Articulation disorder در کدام مورد شایع است؟ 

  Autistic disorder الف 

 Mathematics disorder  ب 

 Language disorder  ج 

 Disorder of written expression  د 

  منبع:
 

*  

 :بجزدرخصوص نقش فاکتورهای ژنتیک در ایجاد اختالل تورت همه موارد زیر صحیح است،  43
 صوتی مزمن در یک خانواده دیده می شوداختالل تورت و تیک حرکتی یا   الف 

 به تورت ریسک باالتری برای ابتال دارندپسران مادران مبتال   ب 

 شواهدی بر انتقال اختالل به صورت اتوزومال غالب وجود دارد  ج 

 جبری دارند -بیش از نیمی از مبتالیان به اختالل تورت، اختالل وسواسی  د 

  منبع:

 

*  

ساله به همراه والدین به کلینیک مراجعه نموده استد نامبرده درار عالئم اختالل تیک صوتی و حرکتی  8پسر  44

هذای هفته اخیر به علت شروع امتحانات تشدید شده استد کذدامیک از درمان 2باشد که در میماه پیش  6از 

 کنید؟رفتاری زیر به عنوان خط اول درمان پیشنهاد می

 وارونه سازی عادت  الف 

 بیوفیدبک  ب 

 شناختی رفتاری  ج 

 مواجهه و پیشگیری پاس   د 

  منبع:
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  14صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

کننذده هذا مطرحنداشتن مهارت در کذدامیک از فعالیت ،به اختالل هماهنگی تکاملیساله با شک  5در کودک  45

 این اختالل می باشد؟

 با استفاده از قیچی بتواند شکلی را ببرد  الف 

 ناخن هایش را کوتاه نماید  ب 

 ی پازل را درست کنار هم قرار دهدهاتکه  ج 

 زیپ شلوارش را باال بکشد  د 

  منبع:
 

*  

 بجز:در اختالل هماهنگی تکاملی، همبودی با همه اختالالت زیر شایع است،  46

 اختالل بیش فعالی/نقص توجه  الف 

 اختالل طیف اوتیسم  ب 

 اختالل زبانی  ج 

 اختالل خواندن  د 

  منبع:
 

  

به شذما ارجذاع شذده سال پیش توسط والدین  2های حرکتی و صوتی از حدود ای با سابقه تیکساله 10پسر  47

استد عملکرد تحصیلی کودک مناسب است و خود کودک احساس ناراحتی و مشکالتی در روابط اجتماعی بذه 

 در مورد این کودک اقدام مناسب کدام است؟ استد ها نداشتهدلیل تیک

 آموزش روانشناختی به والدین در مورد تیک  الف 

 انجام مداخالت رفتاری  ب 

 تجویز ریسپریدون با دوز پایین  ج 

 تجویز کلونیدین با دوز پایین  د 

  منبع:
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  15صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

در کودکذان   early onset bipolar disorderتذرین اخذتالل همذراه بذا کدام یک از مذوارد زیذر شذایع 48

 ؟باشدپوبرتال میپره
 Attention deficit hyperactivity disorder الف 

 Anxiety disorder ب 

 Psychotic disorder ج 
 Substance use disorder د 

  منبع:
 

  

ساله توسط والدین به کلینیک آورده شده است و هکر می کنند که نامبرده عالقذه بذه خذوردن مهذر  2کودک  49

نماز، گچ دیوار و جویدن نذوک مذدادهای رنگذی داردد در آزمایشذات انجذام شذده بذرای وی، مذوردی بذه نفذع 

 :بجزمسمومیت سرب مشاهده نشده است، همه موارد زیر در درمان اختالل موثر است، 
  Positive reinforcement الف 

 Aversive behavioral  ب 

 Behavioral shaping  ج 

 Increased parental attention  د 

  منبع:
 

  

کند که کذودک از غذاا خذوردن اجتنذاب د مادر هکر میکودک سه ساله با مادرش به کلینیک آورده شده است 50

اشذتها و خذورد، معمذوال بیدارد که آن را هم بذه مقذدار کذم میزمینی سرخ کرده دوست کند، فقط سیبمی

های زیر برای کودک حوصله و بیقرار استد در معاینه وزن کودک زیر طیف طبیعی است، کدام یک از درمانکم

 موثر است؟

 غاا دادن به وی جلوی تلویزیون  الف 

 محرومیت دادن به کودک برای افزایش همکاری وی در غاا خوردن  ب 

 ساعت در روز 3-4توایه کودک در فواصل   ج 

 بستری کردن کودک در بیمارستان  د 

  منبع:
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  16صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

 با کدام یک از اختالالت زیر در نوجوان ممکن است همراهی داشته باشد؟ ruminationرفتارهای  51

 افسردگی شدید  الف 

 اضطراب شدید  ب 

 وسواس اجبار شدید  ج 

 سایکوتیک شدید  د 

  منبع:
 

  

ساله اش به کلینیک روانپزشکی مراجعه نموده و هکر مذی کنذد نذامبرده در دو هفتذه اخیذر  7مادری با دختر  52

بابذت ایذن رفتذار ناراحذت  بار رختخواب خود را خیس کرده است، کودک از 5تا  4بدنبال تولد برادر کورکش 

یک از مذوارد فذوق بذا تشذخیص برای خوابیدن مقاومت دارد، کذدام ها برای پیشگیری از این اتفاقاست و شب

 اختالل انورزی منافات دارد؟

 سن شروع شب ادراری  الف 

 دفعات شب اداری در هفته  ب 

 ایجاد دیسترس برای کودک  ج 

 شب ادراری  طول مدت  د 

  منبع:
 

  

ماه گاشته بیشتر روزهذا درذار  6ساله اش مراجعه نموده است و هکر می کند که نامبرده در  5مادری با پسر  53

 دسالگی یبوست داشته است و سایر معاینات نرمال می باشد 3اختیاری مدفوع می شودد در معاینه کودک از بی

 :بجزشود، وارد زیر در درمان کودک توصیه میهمه م
 هر روز   PEG 1g/kgتجویز خوراکی ملین   الف 

 خروج توده های مدفوع از روده ها تحت بیهوشی عمومی  ب 

 شروع مداخالت رفتاری شناختی  ج 

 محرومیت دادن به کودک بدنبال بی اختیاری مدفوع  د 

  منبع:
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  17صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

خصذوص استد همه موارد زیر دررار گرفته ساله به علت انورزی تحت درمان با اسپری دسموپرسین ق 7کودک  54

 :بجزاستفاده از این دارو صحیح است، 
 موارد با این دارو اتفاق می افتد 10-90%کاهش انورزی با میزان   الف 

 احتمال برگشت اختالل پس از قطع دارو وجود دارد  ب 

 احتقان و خونریزی از بینی از عوارض داروست  ج 

 تشنج هیپرناترمیک خطرناک ترین عارضه جانبی دارو می باشد  د 

  منبع:
 

  

قرار گرفتن درار عالئم اضطرابی، بدخوابی، ناتوانی بذرای  rapeای بدنبال ربوده شدن و مورد ساله 13نوجوان  55

 میذذذرد بسذذذیار نگذذذران اسذذذتد از تذذذرس اینکذذذه بذذذزودی می ،تمرکذذذز شذذذده اسذذذت در مصذذذاحبه

((After that he expect to die young این عالمت ره نام دارد؟ 

  psychological amnesia الف 

 psychological numbing  ب 

 sense of foreshortened future  ج 

 exaggerated startle reaction  د 

  منبع:
 

  

 بجز:شناخته شده است،  PTSDهمه موارد زیر بعنوان فاکتورهای بیولوژیکال در کودکان با  56

  memory deficits الف 
 smaller corpus callosum  ب 

 lower intelligence quotient  ج 

 decreased hippocampal volume  د 

  منبع:
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  18صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

57 Childhood PTSD  ،بجز:با افزایش میزان همه اختالالت زیر همراه است 
 افسردگی  الف 

 اضطراب  ب 

 سایکوز  ج 

 مصرف مواد  د 

  منبع:
 

  

در یکی از جلسات داستان اتفاق تروماتیک و پیامذدهای آن توسذط  PTSDبرای کودکان  TFCBTدر درمان  58

های هنر، خالقیت و کلمات استفاده می شودد نام این کودک تحت حمایت درمانگر، عنوان می شود و از تکنیک

 جلسه درمانی کدام است؟

  Affective expression الف 

 Mastery of trauma reminder  ب 

 Cognitive coping and processing  ج 

 Trauma narrative  د 

  منبع:
 

  

شودد معموال در بذین ای بنا به اظهار والدین معموال هر روز یک بار درار حمالت پرخاشگری میساله 7کودک  59

هذای زیذر سالگی وجود داشته استد کذدامیک از تشذخیص 3عالئم از حدود  باشدد اینحمالت نیز عصبانی می

 جهت وی مطرح است؟ DSM-5براساس 

  Bipolar Disorder الف 

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder  ب 

 Conduct Disorder  ج 

 Disruptive Mood Dysregulation Disorder  د 

  منبع:
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  19صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

بینی کننذده اخذتالالت روانپزشذکی در آینذده مقابله ای بیش از همه پیش -عالئم اختالل نافرمانیکدامیک از  60

 باشد؟می

  Irritability الف 

 Negativism  ب 

 Disobedience  ج 

 Violation of the rights of other  د 

  منبع:
 

 

 

  

 بجز: کند،بینی میاختالل سلوک را پیشترین عوامل خطری است که های زیر جزء مهمهمه ویژگی 61

  Impulsivity الف 

 Depression  ب 

 Neglect  ج 

 Low IQ  د 

  منبع:
 

  

 ؟نشده استهای بیولوژیک زیر در کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل سلوک مشاهده کدامیک از یافته 62
 افزایش فعالیت الکتریکی فرونتال  الف 

 افزایش فعالیت سیستم نورآدرنرژیک  ب 

 افزایش سروتونین پالسما  ج 

 کاهش حجم ماده خاکستری در آمیگدال رپ  د 

  منبع:
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  20صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

ساله به همراه والدین با عالئم افسردگی خفیف مراجعه نموده اسذتد نذامبرده افذت عملکذرد واضذحی  11پسر  63

 کنید؟وی پیشنهاد میهای زیر در ابتدا برای نداردد کدامیک از درمان

 درمانی شناختی رفتاریروان  الف 

 دارو همراه درمان شناختی رفتاری  ب 

 مداخالت حمایتی و سایکواجوکیشن  ج 

 درمانی بین فردیروان  د 

  منبع:
 

*  

 شود؟میکدامیک از عالئم زیر در افسردگی قبل از بلوغ نسبت به افسردگی نوجوانی با فرکانس بیشتری دیده  64

  somatic complaint الف 

 hopelessness  ب 

 psychomotor retardation  ج 

 delusions  د 

  منبع:

 

*  

در حال حاضر با عالئم افسردگی مراجعذه  ،ای با سابقه قبلی اختالل دوقطبی در یکسال پیشساله 16نوجوان  65

 ؟کننده باشدتواند کمکمیاروهای زیر برای وی نموده استد تجویز کدامیک از د
 الموتریژین  الف 

 دی والپروئکس  ب 

 ریسپریدون  ج 

 کوئتیاپین  د 

  منبع:

 
*  

66 Night Eating Syndrome  ،بجز:دربرگیرنده خصوصیات زیر است 

 نداشتن اشتها در طول روز  الف 

 خوابیبی  ب 

 ماه 6وجود نشانه ها برای حداقل   ج 

 خلق افسرده در ساعات شبانه  د 

  منبع:
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  21صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

 بجز:شود، های بیولوژیک زیر در کودکان و نوجوانان مضطرب دیده میتمام یافته 67

  Higher Resting Heart Rate الف 

 Elevated Salivary Cortisol  ب 

 Decreased Urinary Catecholamine  ج 

 Greater Papillary Dilation During Cognitive Tasks  د 

  منبع:

 

*  

 ره مقدار است؟ Separation Anxiety Disorderمدت الزم برای تشخیص  حداقل 68

 هفته 4  الف 

 هفته 8  ب 

 ماه 6  ج 

 یک سال  د 

  منبع:

 
*  

، کذدامیک از  CAMS (Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study)بذر اسذاس مطالعذه  69

 باشد؟کننده بهبودی اضطراب در آینده میبینیفاکتورهای زیر پیش

 سن پایین در شروع بیماری  الف 

 همراهی با افسردگی  ب 

 تشخیص در سنین باالتر  ج 

 ترشروع درمان در سن پایین  د 

  منبع:

 
*  

کند در حالی که با اعضای خانواده مشکلی در صحبت ای که در موقعیت مدرسه صحبت نمیساله 6در کودک  70

 کردن ندارد، کدامیک از داروهای زیر ارجحیت دارد؟  

 بوسپیرون  الف 

 پروپرانول  ب 

 فلوکستین  ج 

 لورازپام  د 

  منبع:
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  22صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

 بحران هویت معموال در ره سنی شروع می شود؟ 71

 اواخر نوجوانی  الف 

 اواخر کودکی  ب 

 سالگی 13حدود   ج 

 سالگی 22حدود   د 

  منبع:

 

  

همراهی با تیک، همه موارد زیر مذیجبری کودکان در  -تابلوی شایع رفتارهای وسواسی در اختالل وسواسی  72

 بجز:باشد، 

 Arranging  الف 

 Counting  ب 

 Ordering  ج 

 Cleaning  د 

  منبع:

 

  

 نگرفته است؟هنوز قرار  FDAکودکان مورد تأیید  OCDکدامیک از داروهای زیر در درمان  73

 سیتالوپرام  الف 

 فلوکستین  ب 

 پرامینکلومی  ج 

 فلوواکسامین  د 

  منبع:

 

  

 بجز:همه عوامل زیر در پیش آگهی ضعیف اسکیزوفرنیای کودکی نقش دارد،  74

 شروع در سن پایین  الف 

 کوتاهی دوره پسیکوز  ب 

 تاخیر در رشد  ج 

 شروع تدریجی  د 

  منبع:
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  23صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

مشذاهده  کمتذر کدامیک از عالئم زیر در اسکیزوفرنیا با شروع در دوران کودکی در مقایسه با شروع بزرگسالی، 75

 شود؟می

 Loosening of Association  الف 

 Auditory Hallucination  ب 

 Poverty of Speech Content  ج 

 Illogical Thinking  د 

  منبع:

 

  

جود کذدامیک از ساله، و 16در تشخیص افتراقی اختالل شخصیت اسکیزوتایپال و اسکیزوفرنیا در یک نوجوان  76

 باشد؟عالئم زیر به نفع اسکیزوفرنیا می

 Blunted affect  الف 

 Bizarre behavior  ب 

 Ideas of reference  ج 

 Incoherence  د 

  منبع:

 

  

 ؟نداردوجود   DSM-5های سوء مصرف مواد در کدامیک از موارد زیر در تشخیص 77
 Substance dependence  الف 

 Substance use  ب 

 Substance intoxication  ج 

 Substance withdrawal  د 

  منبع:

 

  

 شود؟آخرین مصرف شروع میه مدت بعد از جوانا، رسندرم ترک ماری 78

 روز 2  الف 

 ساعت 6  ب 

 روز 3  ج 

 ساعت 24  د 

  منبع:
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  24صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

در نظر Condition for further study به عنوان  DSM-5بندی امیک از موارد زیر در سیستم طبقهکد 79

 گرفته شده است؟

 Identity problem  الف 

 Cannabis withdrawal  ب 

 Academic problem  ج 

 Attenuated psychosis  د 

  منبع:

 

  

ای با عالیم مبهم شکمی در اورژانس بستری اسذتد ارزیذابی ارگانیذک او منفذی مذی باشذدد در ساله 14دختر  80

ساله او با تهدید در دو سال اخیر بذا او رابطذه جنسذی  22و  20کند که دو برادر مشاوره روانپزشکی عنوان می

 ای از سوءرفتار جنسی قرار دارد؟بیمار در ره مرحلهاندد داشته

 Engagement  الف 

 Suppression  ب 

 Secrecy  ج 

 Disclosure  د 

  منبع:

 

  

 :بجزهای بالینی استفاده از یوگا در درمان همه موارد زیر در کودکان پیشنهاد شده است، بر اساس کارآزمایی 81
 اختالالت خواب  الف 

 مانیای حاد  ب 

 افسردگی خفیف  ج 

 اختالل توجه  د 

  منبع:
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  25صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

گیری از دوستان و کم شدن انگیزه تحصیلی، پرخوابی و بی انرژی یم خلق گرفته، کنارهساله ای با عال 14پسر  82

 کدام داروی زیر در درمان او مؤثرتر است؟ FDAبودن از ماه اخیر، ارجاع شده استد براساس 

 نورتریپتلین  الف 

 اس سیتالوپرام  ب 

 پاروکستین  ج 

 لیتیم  د 

  منبع:

 

  

 بجز:تفاوت فارماکوکینتیک داروها در کودکان در مقایسه با بالوین شامل موارد زیر است،  83

 جاب گوارشی بیشتر  الف 

 ظرفیت کبدی بیشتر  ب 

 فیلتراسیون گلومرولی باالتر  ج 

 میزان بافت رربی بیشتر  د 

  منبع:

 

  

 تواند باعث افزایش نمره وکسلر کودکان شود؟تجویز کدام رده دارویی زیر می 84

 نوتروپیک ها  الف 

 آنتی دپرسانت ها  ب 

 استیموالنت ها  ج 

 آنتی سایکوتیک ها  د 

  منبع:
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  26صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

بار درار عرق کذردن ناگهذانی، تذپش  5ای کالس دوازدهم رشته تجربی که در رند هفته اخیر ساله 17دختر  85

قلب، احساس ترس از دیوانگی و سرگیجه، در مدرسه، بازار و خانه شده استد این عالیم باعث شده است که با 

سه عنوان نشده اما مشذکالتی در همراه از خانه خارج شودد مشکالت ارگانیک او رد شده است، مشکلی در مدر

 بجز:روابط بین بیمار و والدینش وجود داردد مداخالت درمانی او شامل موارد زیر است، 

 درمان شناختی رفتاری بیمار  الف 

 تجویز فلوکستین  ب 

 کلرودیازوپوکساید تجویز  ج 

 جلسات سایکو اجوکیشن به خانواده  د 

  منبع:

 

  

 های سایکوتراپی در کودک و نوجوان ریست؟استراتژیهدف اولیه  86

 تثبیت رابطه کاری با کودک و نوجوان  الف 

 برقراری راپورت درمانی با والدین  ب 

 کسب اطالعات در مورد تفکر، درک و خلق کودک  ج 

 های اجتماعیارتباط با معلم مدرسه و ارگان  د 

  منبع:

 

  

را با کذدام فذاکتور   "احساس تنهایی و بیگانگی از گروه همساالن در نوجوانان و کودکان با مشکل روانپزشکی" 87

 توان بهبود بخشید؟گروه درمانی می

 Universality  الف 
 Impaired Social Skills  ب 

 Hope  ج 

 Altruism  د 

  منبع:
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  27صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

ای بعلت دزدی، آتش افروزی، خروج از خانه، نزاع و درگیری با پلذیس ارجذاع شذده اسذت، او در ساله 14پسر  88

ساله به فرزندی پایرفته شده استد او از ابتدا عالیذم بذیش فعذالی/  50ساله و مادر 57سالگی توسط پدر  2.5

دارو و  داشته اند کذه پسذر از دریافذتنقص توجه و نافرمانی را داشته استد در دو سال اخیر مراجعات درمانی 

کندد والدین عنوان می کنند توانایی مراقبت از او را ندارندد درمذان انتخذابی شذما حضور در جلسات امتناع می

 ریست؟

 مصرف داروهای تزریقی  الف 

 انتقال به مراکز روزانه  ب 

 آموزش فرزندپروری به والدین  ج 

 روزیانتقال به مرکز شبانه  د 

  منبع:

 
*  

سایکوتیک و فرکذانس مهذار فیزیکذی در درمذان یافته های یک مطالعه اخیر در مورد استفاده از داروهای آنتی 89

 کدام صحیح است؟« رفتارهای اگرسیو حاد در نوجوانان مراکز نگهداری»

 مصرف آنتی سایکوتیک در دریافت کنندگان مهار فیزیکی کمتر بوده استد  الف 

 ها در درمان اگرشن حاد در مراکز نگهداری مورد سؤال استدیکبخشی آنتی سایکوتاثر  ب 

 دریافت کنندگان مهار فیزیکی با فرکانس زیاد، نیازی به دارو نداشتندد  ج 

 افرادی که دوز باالی آنتی سایکوتیک دریافت می کردند نیازی به مهار فیزیکی نداشتندد  د 

  منبع:

 

*  

 کدام یک از موارد زیر جهت استفاده از مراکز روزانه مناسب می باشد؟ 90

 تالش خودکشی  الف 

 احتمال فرار  ب 

 اختالل شناختی  ج 

 آتش افروزی  د 

  منبع:
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  28صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

 بجز:فاکتورهای زیر را شامل می شود،  Juvenile Competencyارزیابی  91

 سن باالی دوازده سال  الف 

 ارزیابی سطح عقالنی و کم توانی ههنی  ب 

 مسئولیت پایری -مرحله رشدی از نظر قضاوت  ج 

 رشد جسمانی و بلوغ  د 

  منبع:

 

*  

شکایت از سذوزش  اضطراب، ترس، کابوس شبانه، زود گریه کردن،ای در هفته اخیر درار عالیم ساله 7کودک  92

اشتهایی شده است و سعی دارد از مدرسه رفتن امتناع کندد کدام تشخیص احتمالی بذرایش ناحیه تناسلی، بی

 مطرح است؟

  Separation anxiety disorder الف 

 Major depression  ب 

 Sexual abuse  ج 

 Physical abuse  د 

  منبع:

 
*  

از  )به جز موارد خطذر(اخا رضایت برای افشاء اطالعات محرمانه  (APA)براساس انجمن روانپزشکان آمریکا  93

 ره سنی می باشد؟

 هشت سالگی  الف 

 دوازده سالگی  ب 

 رهارده سالگی  ج 

 هجده سالگی  د 

  منبع:
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  29صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

*  

 مدارس دو برابر سایر نوجوانان بوده است؟براساس یک مطالعه تالش خودکشی در کدام مورد قربانیان قلدری  94

 Cyberسایبر   الف 
 Physicalفیزیکی   ب 

 Verbalکالمی   ج 

 Relationalروابط   د 

  منبع:

 

  

 بجز:در مقایسه با سایر کودکان شامل موارد زیر است،    Foster Careمشکالت طبی شایع در کودکان 95

 مشکالت رشدی  الف 

 بیماری های نورولوژیک  ب 

 اختالالت کالمی  ج 

 مشکالت گوارشی  د 

  منبع:

 

  

 کدام فاکتور زیر پیش آگهی بهتر فرزندخواندگی می باشد؟ 96

 های ابتدایی کودکیفرزندخواندگی در سال  الف 

 طرد شدن توسط خواهر و برادرهای ناتنی  ب 

 تر در مرکزمدت اقامت طوالنی  ج 

 مشکالت بیشتر رفتاری کودک  د 

  منبع:
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  30صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

کودک بعلت کتک زدن و آزار و هل دادن سایر بچه ها که منجر به آسذیب دختر سه ساله ای توسط مربی مهد 97

خوردگی روی تنه کودک مشهود استد در بررسی کودک آثار کبودی و کتک به کودکان شده ارجاع شده استد

مسذر خواب است و بذا هماهه کولیکی و بی 3در دارای پسر خوابی او شاکی هستندد مابی والدین از بدرفتاری و

 :بجزهای درمانی شامل همه موارد زیر است، باشدد توصیهمعتادش درگیر می
 برنامه رفتاری کنترل قشقرق برای کودک  الف 

 ارجاع پدر جهت ترک مواد  ب 

 انتقال کودک به منزل مادربزرگ  ج 

 مشاوره والدین جهت اصالح والدگری  د 

  منبع:

 

  

 بجز: اختالالت روانپزشکی همراه با تروریسم شامل موارد زیر است،  98

 ایحمالت تجزیه  الف 

 مانیای حاد  ب 

 سوءمصرف مواد  ج 

 سوماتیزاسیون  د 
  منبع:

 

  

اش انتظار دارد کامال منظم بوده و کارهذای نظافذت خانذه را انجذام دهذد و در ساله 7ای از پسر ساله 25مادر  99

 شود؟این ره نوع سوء رفتاری محسوب می دهددو را مورد شماتت و سرزنش قرار میصورت امتناع کودک ا

 Educational  الف 

 Psychological  ب 

 Physical  ج 

 Ritual  د 

  منبع:
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  31صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 و نوجوان روانپزشکی کودک رشته:

  

 ؟نداردکاربرد  Binge Eating Disorderکدامیک از داروهای زیر در درمان  100
 Desipramine  الف 

 Aripiperazole  ب 

 Fluoxetine  ج 

 Topiramate  د 

  منبع:

 

 اخالق 

 ( کدام جمله صحیح است؟Passive)درخصوص اتانازی غیرفعال  101

 تواند باعث طوالنی شدن حیات فرد شوددجلوگیری از اقدامی که می الف 

 مداخله مستقیم به منظور خاتمه حیات فردد ب 

 اتانازی که فرد از آن مطلع نبوده و صراحتا و با هوشیاری آن را تایید نکرده استد ج 

 به وسیله فرد تایید شده استداتانازی که هوشیارانه و با صراحت  د 

  منبع:

 

 اخالق 

 ترین است؟گیری برای امور درمانی در سنین کودکان دبستانی کدام گزینه صحیحدرخصوص تصمیم 102

 به وسیله والدین کودکان بر مبنای مصلحت کودکد الف 

 های پایداردارزش به وسیله خود کودک با توجه به توانایی درک و تحلیل مناسب اطالعات و کسب ب 

 گیری به وسیله والدین، و در صورت ضرورت با کودک هم هماهنگ شوددتصمیم ج 

 گیری توسط خود کودک با مشورت والدیندتصمیم د 
  منبع:
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