
 

 1400ماه تیر کودکان آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

1 
 

را     سطح اشباع اکسیژن در دسـت راسـت و پـاي چـپ ، اي در زمان ترخیصساعته 36نوزاد ترم متري پالس اکسی -1
 است؟ کدام مناسب اقدامنشان داده است.  95 و 97 ترتیببه

 اندامگیري فشار چهار اندازه الف)
 ساعت بعدتکرار تست یک ب)
 انجام اکوکاردیوگرافی ج)
 ترخیص نوزاد د)

شهر مراجعه آمیزي مناسب براي بررسی نمونه مغز استخوان کودکی که با تب و اسپلنومگالی از منطقه مشکینرنگ -2
 کرده کدام است؟

 مین رودامیناورا د) هیدروکسید پتاسیم ج) گیمسا ب) گرم الف)

کننـد در اند. همراهان ذکـر میعلت اختالل هوشیاري از یک ساعت قبل به اورژانس آوردهاي را بهساله 16نوجوان  -3
درمانی، شارکول تجـویز اند. پس از اقدامات اولیه و مایعتریپتیلین پیدا کردهکنار وي یک شیشه خالی از قرص آمی

ترین ثانیه محاسبه گردید. مناسـبمیلی 120معادل  QRSکس شده پهناي کمپلگردید. در الکتروکاردیوگرافی انجام
 اقدام بعدي کدام است؟

 استفاده مجدد از شارکول الف)
 انفوزیون لیدوکائین ب)
 کربنات سدیمتجویز بی ج)
 تزریق فیزوستیگمین د)

آرام کـردن شده است. مـادر جهـت  NPO عمومی هوشیبی با الکتیو جراحی عمل انجام جهت ايماهه 9 شیرخوار -4
 تواند تحت بیهوشی قرار گیرد؟به او داده است. چند ساعت بعد از آن میرا شیرخوار مقداري از شیر خود 

 8د) 6 ج) 4 ب) 2 الف)

 شده آپنه و هیپوتونی هوشیاري، سطح کاهش مکرر حمالتهفته، در روز سوم تولد دچار  31نوزادي با سن حاملگی  -5
 است؟ ترمحتمل تشخیص کدام. باشدمی پریدهرنگ شدیداً نوزاد حمله، آخرین از بعد. است

 ماندن مجراي شریانیباز الف)
 بطنیریزي داخلخون ب)
 پنوموتوراکس ج)
 subtle تشنج د)

از  یـککـدامشـود، بیوتیک پیشگیرانه در جراحی سر و گردن که حفره دهـان نیـز دسـتکاري میبراي رژیم آنتی -6
 تر است؟داروهاي زیر مناسب

 سولباکتام - سیلینآمپی د) مترونیدازول ج) سفوروکسیم ب) سفازولین الف)

 از موارد زیر در مورد عوارض دارویی در نوزادان نارس صحیح است؟ یککدام -7
 پروستاگالندین: یبوست الف)
 آمفوتریسین: هیپرکالمی ب)
 ایندومتاسین: هیپرناترمی ج)
 سینهفنتانیل: سفتی قفسه د)
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نوزادي توسط واکیوم با آپگار خوب متولد شده است. ساعاتی بعد از تولد دچار تورم شـدید از پیشـانی تـا پشـت  -8
 :جزهبنوزاد صحیح است این گردن شده ولی عالئم دیگري ندارد. تمام اقدامات زیر براي 

 بررسی اختالالت انعقادي الف)
 ینروببیلی و کنترل CBC ب)
 مغز MRI انجام ج)
 گیري مکرر فشار خوناندازه د)

بستري شده اسـت. بیمـار اینتوبـه و متصـل بـه ونتیالتـور  PICUاي متعاقب مولتیپل تروما در بخش ساله 2پسر  -9
گردد. در معاینه، برجسته شدن وریدهاي گردنی ساعت ناگهان دچار افت اشباع اکسیژناسیون می 2باشد. بعد از می

 ترین تشخیص کدام است؟و کاهش صداي ریه در سمت راست وجود دارد. محتمل
 جایی لوله تراشهجابه د) نوموتوراکس فشاريپ ج) پارگی تراشه ب) تامپوناد قلبی الف)

هـاي هاي مکرر، تعـداد گلبولاي با حال عمومی خوب، رشد مناسب و بدون سابقه عفونتماهه 18کودك  CBCدر  -10
شـان ننوبت، نتایج مشابه را  3است. تکرار آزمایش با فواصل یک ماهه در  %5در میکرولیتر و نوتروفیل  5000سفید 

دام مغز استخوان، هیپرپالزي رده میلوئید با تکامل نرمال گزارش شده است. اقدام درمانی مناسب کـ داده است. در
 است؟
 GCSFتزریق ماهیانه  الف)
 پروفیالکسی با کوتریموکسازول ب)
 پیوند مغز استخوان ج)
 ايپیگیري دوره د)

ند روز بعد، دچار پنومونی همـراه بـا آمپـیم دلیل سرفه تحت درمان با اریترومایسین بوده ولی چاي بهساله 3پسر  -11
از  یککدامسیلین گزارش شده است. احتمال مقاومت به شده و در کشت آسپیراسیون آمپیم، استاف مقاوم به متی

 تر است؟هاي زیر در این کودك بیشبیوتیکآنتی
 لینزولید د) سفتارولین ج) وانکومایسین ب) کلیندامایسین الف)

دهد، اشیا را از یک دسـت بـه آید، به تغییرات هیجانی در تماس اجتماعی پاسخ میآینه خوشش می شیرخواري از -12
 حداقل چند ماه است؟ کند. سن شیرخواردهد و قسمت عمده وزنش را در حالت ایستاده تحمل میدست دیگر می

 8 د) 7 ج) 6 ب) 5 الف)

 ال استراحت شروع به حرکت دادن پاهایش کرده و بعد از ایـنطور ناگهانی در حکند که فرزندش بهمادري اظهار می -13
از موارد زیـر بـه تأییـد  یککدامشود. وجود تر تکرار میها بیشنماید. این وضعیت در شبکار احساس آرامش می

 کند؟تشخیص کمک می
 باراي یکماه اخیر هفته 3تکرار این حالت در  الف)
 اختالالت ذهنی قبلی وجود سابقه ب)
 رفتاري عملکرد اختالل همراهی با ج)
 وجود ادم پاها در معاینه کودك د)
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پریـدگی، مثبت که از چند ماه قبل تحت درمان بـا ایزونیازیـد بـوده اسـت، دچـار رنگ PPDاي با تست ساله 6کودك  -14
 ست؟هاي زیر مطرح ااز ویتامین کیکدامها و گزگز انگشتان شده است. کمبود ضایعات پوستی سبورئیک اطراف چشم

 بیوتین د) نیاسین ج) پیریدوکسین ب) ریبوفالوین الف)

 یککدامتجویز انتروکولیت آلرژیک شده است. دچار شده، اي که با شیر خشک معمولی تغذیه میشیرخوار دو ماهه -15
 هاي زیر اندیکاسیون دارد؟خشکاز شیر
 برپایه سویا الف)
 وينسبتاً هیدرولیزه  ب)
 نسبتاً هیدرولیزه کازئین ج)
 کامالً هیدرولیزه د)

 Vسـیلین تحـت درمـان بـا پنی Aکیلوگرم با تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی گروه  35اي با وزن ساله 12کودك  -16
حلق  تمام درمان، مجدداً از کشتااست. بعد از روز قرار گرفته  10مدت بار و به 2گرم روزي میلی 500خوراکی با دوز 

 تر است؟از موارد زیر در این کودك محتمل یککدامجدا شده است.  Aاسترپتوکوك گروه 
 سیلینمقاومت به پنی الف)
 حامل استرپتوکوك شدن ب)
 سیلیندوز ناکافی پنی ج)
 سیلیندوره ناکافی پنی د)

اسـپري سـالبوتامول اسـتفاده  بار سرفه داشته واي در یک ماه گذشته هر روز هفته یککودك آسماتیک سه ساله -17
نفـس را ذکـر د از خواب بیدار شده است. با فعالیـت درجـاتی از تنگـیدلیل سرفه شدیکرده است. سه شب نیز به

 گیرد؟بندي قرار میبندي شدت آسم در کدام طبقهکند. از نظر تقسیممی
 پایدار شدید د) پایدار متوسط ج) پایدار خفیف ب) متناوب الف)

طبیعی وجود ندارد. اقدام حال، نکته غیردهد. در شرحاي، توقف نشان میماهه 6وزن براي سن در شیرخوار  منحنی -18
 بعدي کدام است؟

 ماه بعد مراجعه یک د) مراجعه دو هفته بعد ج) بررسی آزمایشگاهی ب) ايتوصیه تغذیه الف)

ي زمرک ورید کاتتر و شده بستري PICUعلت سندرم گیلن باره شدید از دو هفته قبل در بخش اي بهساله 6کودك  -19
علت تب از روز گذشته تحت بررسی قـرار گرفتـه اسـت. در کشـت خـون وریـد مرکـزي و رگ محیطـی، دارد. به

 است؟ کدامآنتروکوك گزارش شده است. درمان اولیه در این کودك 
 سیلینکاتتر مرکزي و شروع آمپیخروج  الف)
 خروج کاتتر مرکزي و شروع سفوتاکسیم ب)
 تنهاییخروج کاتتر مرکزي به ج)
 سیلین بدون خروج کاتترشروع پنی د)

ریزي و درد و دار همـراه بـا پوسـتههاي مکرر، ضایعات جلـدي خـارشاشتهایی، استفراغساله را با بی 5/2کودکی  -20
اند. در معاینه، هپاتواسـپلنومگالی دارد. در نمـاي هاي تحتانی و فوقانی به درمانگاه آوردهماحساس ناراحتی در اندا
هـاي از ویتامین یـککدامدهد. ازدیاد را نشان می hyperostosis پاها و هاهاي دراز دسترادیولوژیک از استخوان

 زیر مطرح است؟
 ریبوفالوین د) نیاسین ج) A ب) D الف)
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 کند؟مکونیوم تا چند ساعت پس از تولد، احتمال انسداد روده در نوزاد را مطرح میدفع  عدم -21
 60تا  48 د) 48تا  36 ج) 36تا  24 ب) 24تا  12 الف)

انـد. دوره تـب دلیل تب، تونسیلیت، لنفادنوپاتی گردنی، درد شکم و آرترالژي مکـرر آوردهاي را بهکودك سه ساله -22
هـا و سـین فاصـله دورهکشد. اخیراً با تجـویز کلشیروز طول می 4-6ک و استامینوفن بیوتیرغم مصرف آنتیعلی

 ترین تشخیص کدام است؟مراجعه بیمار افزایش یافته است. محتمل
  FMF الف)
  PFAPA ب)
  TRAPS ج)
 HIDS د)

هاي از درد شـکم و لکـه روز قبل دچار درد و تورم زانوها و مچ پاي راست بوده بـا شـکایت 3اي که از ساله 6پسر  -23
هاي لمس روي انـدامهاي تحتانی ارجاع شده است. در معاینه، پتشی و پورپوراي برجسته و قابـلکبودي روي اندام

 شرح زیر است:تحتانی و سطوح اکستانسور بازوها مشهود است. بررسی آزمایشگاهی به
CBC: Hb=9.9 g/dL,   WBC=16400/mm3,   Plt=350,000/mm3,   ESR=22,   CRP=2+ 
U/A: Color=yellow,  SG=1.011,  Blood=Trace,  Protein=Neg,  WBC=2-3,  RBC=0-1, ����=���� 

 شود. تجویز کدام داروي زیر در این مرحله ارجحیت دارد؟ریزي گوارشی مییک روز بعد کودك دچار خون 
 Methylprednisolone الف)
 Azathioprine ب)
 Cyclophosphamide ج)
 Cyclosporine د)

در میکرولیتـر در اتـاق  25000اي دو روز قبل با تب حاد بدون کانون و حال عمومی نسبتاً خوب با لکوسیتوز کودك یک ساله -24
او  دو تخته بستري شده و از همان ابتدا سفتریاکسون دریافت کرده است. حال عمومی امروز بیمار بهتر است و کشـت خـون

 تر است؟بیمار صحیح اتاقیاز موارد زیر براي پیشگیري پرسنل بخش و هم کدامیکگوکوك گزارش شده است. منن
 .کنند دریافت ریفامپیسین اندکرده مراقبت وي از ماسک بدون که بیمار مسئول پرستاران الف)
 بیمار یک دوز سفتریاکسون یا سیپروفلوکساسین تجویز شود. اتاقیفقط به هم ب)
 از نظر بروز تب کافی است. هفته یک تابیمار  اتاقیهم پیگیري پرستاران مسئول و ج)
 ساکاریدي هم تزریق شود.اتاقی عالوه بر ریفامپیسین واکسن مننگوکوك پلیبه هم د)

از  کـدامیکدنیا آمـده اسـت. ها و ضایعات اسکار پوسـتی بـهگرم، هیپوپالزي اندام 2400هفته با وزن  38نوزادي  -25
 هاي مادرزادي زیر براي وي مطرح است؟عفونت
 HIV د) HSV ج) VZV ب) CMV الف)

درمانی با متوترکسات با دوز باال قرار گرفته است. در آزمایش انجام تحت شیمی Osteogenicبیمار مبتال به سارکوم  -26
 درمـانی اقـدام. شودمی دیده لوب 7 با هاییدارد. در الم خون محیطی نوتروفیل MCV=105و  Hb=8 g/dLشده، 

 است؟ کدام مناسب
  B12ویتامین  الف)
  Folinic Acid ب)
  Pyridoxine ج)
 Folic Acid د)
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اي با کمر درد کـه ساله 15روز تب و لنگش و دیگري چوپان  5اي با با دو بیمار مشکوك به بروسلوز، کودك دو ساله -27
ام انجـقبل دارد مواجهیم. اگر فقط یک آزمایش براي هـر بیمـار قابـلماه  3سابقه درمان تب مالت و بهبودي را در 

 یک از موارد زیر در مورد آزمایش الزم صحیح است؟باشد، کدام
 ��2کودك و چوپان  الف)
 کودك و چوپان رایت ب)
 2�� کودك رایت و چوپان ج)
 کودك رایت و چوپان کومبس رایت د)

شـود. نشـده در مـدفوع دیـده میصـورت هضمذرت و نخود، ایـن مـواد بهاي متعاقب خوردن در کودك سه ساله -28
 ترین علت کدام است؟محتمل
 عملکرد ضعیف بزاق دهان الف)
 نجویدن کامل این مواد غذایی ب)
 نارسایی اگزوکرین پانکراس ج)
 هاي دندانیآنومالی د)

مشاهده  long filling defectدر نوزاد ترمی که از زمان تولد دچار اتساع شکم و استفراغ بوده، در انماي کنتراست  -29
 است؟ صحیحیک از موارد زیر در این بیمار شده است. کدام

 درمان انتخابی عمل جراحی بعد از پایداري بالینی است. الف)
 بود خواهند یافت.خود بههبیش از نیمی از این بیماران خودب ب)
 شستشوي رکتال با نرمال سالین در این بیماران ممنوع است. ج)
 هاي تشخیصی براي هیرشپرونگ الزم است.انجام تست د)

تـر از یـک دنبال ورزش دچار کاهش هوشیاري و از دست دادن ناگهانی تون بدن شـده و در کماي بهساله 11دختر  -30
دنبال ایستادن طوالنی داشته اسـت. قبـل از حملـه اي را بهگر نیز چنین تجربهبار دیدقیقه سرحال شده است. یک

کند. کدام یافته در شرح حال مطرح کننده لزوم بررسـی از نظـر علـل قدري تاري و کاهش دید و گیجی را ذکر می
 قلبی است؟

 تاري دید قبل از حمله الف)
 بروز حمله در حین ورزش ب)
 نیحمله متعاقب ایستادن طوال ج)
 مدت زمان حمله د)

اند. سابقه سرماخوردگی ویروسـی را حـدود دگی از دو هفته قبل به درمانگاه آوردهیپرعلت رنگساله را به 2پسري  -31
 شرح است:دگی مشکلی ندارد. بررسی آزمایشگاهی بدینیپرجز رنگنه، بهیکنند. در معاماه قبل ذکر می یک

WBC=8500/mm3,  (PMN=50%),    Hb=6 g/dL,   MCV=80 fl,   Plt=500,000/mm3, 
Retic=0.5%,   Bilirubin=0.8 (direct 0.2) mg/dL,    Ferritin=40ng/dL 

 شش ماه قبل بیمار طبیعی بوده است. CBCآزمایش مغز استخوان شواهدي از بدخیمی ندارد و  
 اقدام مناسب کدام است؟ 

 Prednisoloneشروع  الف)
  cellPackedتزریق  ب)
 نوگلوبولین وریديوشروع ایم ج)
 تزریق اریتروپوئتین د)
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اند. بیمار در هفته قبل سابقه تصادف اي را با درد و تورم پیشرونده در ناحیه قدامی ران راست آوردهساله 12نوجوان  -32
 نگر قرمزبا موتورسیکلت و کوفتگی شدید این ناحیه را داشته است. در معاینه ناحیه قدامی ران دردناك، متورم و 

 است؟ ترمحتمل زیر هايارگانیسم از یککدام با عفونت. دارد کرپیتاسیون لمس در و است
 استافیلوکوك اورئوس الف)
 استرپتوکوك پیوژن ب)
 پسودومونا آِئروژینوزا ج)
 کلستریدیوم پرفرنژنس د)

کند و به هاي خود را سرقت میاند که وي وسایل همکالسیمستقیم متوجه شدهطور غیراي بهساله 9والدین کودك  -33
 تر است؟از برخوردهاي زیر مناسب یککدامخصوص آورد. در این خانه می

 بدون فاش کردن موضوع سرقت، عواقب کار را به کودك گوشزد نموده و وي را مورد کنترل قرار دهند. الف)
 از اولیاي مدرسه بخواهند با کودك صحبت کنند و بدون فاش شدن مسئله نزد بقیه، وسایل سرقتی را برگردانند. ب)
 کودك جهت اصالح تفکر وي در مورد سرقت، وادارش کنند وسایل را به صاحبانش برگرداند.ضمن صحبت با  ج)
 ضمن صحبت با کودك جهت گوشزد عواقب کار و باز گرداندن وسایل، تنبیه مناسبی برایش در نظر بگیرند. د)

سـاعت پـیش شـروع شـده و  6از  ساله متولد شده است. انقباضات زایمانی مادر 24بارداري از مادر  26نوزادي در هفته  -34
است. اولین اقدامی که پس از سپردن به گروه احیا باید براي نـوزاد انجـام شـود کـدام  ریزش آغشته به خون داشتهآب

 است؟
 کردن با حوله گرمگذاشتن زیر وارمر و خشک الف)
 اتیلنگذاشتن نوزاد از پا تا گردن داخل کیسه پلی ب)
 خونی از دهان و بینیساکشن مایع آمنیوتیک  ج)
 )CPAPتجویز فشار مثبت مداوم راه هوایی ( د)

دنبال ابتالي پدر خانواده به سل مقاوم به ایزونیازید به درمانگاه آورده شـده اسـت. در بررسـی اي بهساله 2کودك  -35
سینه نیز طبیعـی عالمت بوده و رادیوگرافی قفسهمتر است ولی کودك بدونمیلی 15حدود  PPDاولیه کودك تست 

 است. اقدام مناسب کدام است؟
 درمان با ایزونیازید روزانه براي یک سال الف)
 درمان با ریفامپین روزانه براي چهار ماه ب)
 درمان با ریفامپین و ایزونیازید هفتگی براي دو ماه ج)
 .درمان پروفیالکسی نداردنیاز به  د)

تر یلگـرم در دسـی 8ن یسترس تنفسی با هموگلـوبیعلت تب، نوتروپنی و دمی بهکص لویپسري شش ساله با تشخ -36
رجه دق خون ین تزریدارد. در ح 5/38دار است و تب یق خون ناپایاتی قبل از تزریق خون دارد. عالئم حیاز به تزرین

اهش درجـه حـرارت مجـدد خـون کق خون قطع شده و بعد از یرسد. تزراد میگردرجه سانتی 40ت به حدود حرار
 است؟ مطرح عارضه دامک. شودق مییتزر

 ransfusion reactiontHemolytic febrile -Non الف)
 Acute mild allergic reaction ب)
 Transfusion related acute lung injury ج)
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 Transfusion related infection disease د)

جنینی به دنیا آمده است. بیمار شل و سیانوتیک است و تنفس ندارد.  کاردي طول کشیدهاي با براديهفته 34نوزاد  -37
ر دقیقـه دبار  60بعد از انجام اقدامات صحیح احیا و نیز اقدامات اصالحی در دقیقه دوم تولد، تعداد ضربان قلب زیر 

 است؟صحیح باشد. کدام اقدام می
 افزایش گام به گام غلظت اکسیژن ف)ال

 ادامه تهویه با فشار مثبت با ماسک ب)
 سینه هماهنگانتوباسیون، تهویه و فشردن قفسه ج)
 ماسک با سینه هماهنگ با تهویهفشردن قفسه د)

کند. در پا میاي که خالف میلش باشد دچار حمالت خشم شده و قشقرق بهدنبال هر مسئلهساله سالمی به 3کودك  -38
 هاي زیر صحیح است؟از توصیه یککداممورد نحوه برخورد مناسب با این موضوع، 

 دهیم. به میزان یک دقیقه به ازاي هر سال سن قرار time outبا شروع حمله باید کودك را در  الف)
 در مورد علت آن و رفتار نادرست کودك، با وي صحبت کنند. time out والدین باید در حین ب)
 ، دیگر نباید در مورد علت آن و رفتار بد کودك با وي صحبت شود.time outبا تمام شدن  ج)
 شود.ها محروم میباید با صدایی بلندتر از فریاد کودك، از او بخواهند آرام شود وگرنه از بعضی امتیاز د)

کیلوگرم و مبتال به کمبود فاکتور هشت انعقادي که صبح امروز دچار هماچوري شده را بـه  10اي با وزن ساله 2پسر  -39
 ت؟از موارد زیر صحیح اس یککداماند. در دستورات اولیه بیمار اورژانس آورده

 دارندهدرمانی یک و نیم برابر نگهمایع الف)
 ساعت 6گرم هر میلی 150سید ترانکسامیک ا ب)
 FFPلیتر میلی 150تزریق  ج)
 واحد فاکتور هشت 200تزریق  د)

از  یـککـدامشـود. قراري، هیپرمی لثـه مشـاهده میریزش از دهان و بیاي با تب خفیف، آبماهه 6در شیرخوار  -40
 اقدامات زیر مناسب است؟

 Diphenhydramin Syrup الف)
 Iced teething rings ب)
 Natural teething remedies ج)
 Antibiotic therapy د)

انـد. والـدین شـکایت از تحـرك زیـاد، علت اختالل تمرکز و یادگیري به درمانگاه ارجـاع دادهاي را بهساله 8پسر  -41
شـود. هـا و شـانه مشـاهده میحرکـاتی در پلک ،حـین معاینـه خوابی و گهگاه رفتار تخریبی در وي دارند. درکم

 ترین دارو براي وي کدام است؟ناسبم
 دکستروآمفتامین د) کلونیدین ج) اتوموکستین ب) فنیدیتمتیل الف)
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پنـه، اسـتریدور و انـد. در معاینـه تـب، تاکیاي را با سرفه و دیسترس تنفسی به اورژانـس آوردهکودك یک ساله -42
 تر است؟هاي زیر محتملاز تشخیص یککدامرتراکسیون اینترکوستال دارد. 

 برونشیولیت د) سندرم کروپ ج) پنومونی ب) حمله آسم الف)

 دچـار شود،می تغذیه ساعت سه هر مادر شیر سیسی 32 با زندگی دهم روز در که گرم 1700اي با وزن هفته 32نوزاد  -43
 رادیـوگرافی در. اسـت دردناك و متسع شکم و طبیعی خون فشار معاینه، در. است شده شکم شدید و ناگهانی اتساع
روز و  5مـدت سـیلین و جنتامایسـین بهمان بـا آمپیدر تحت بستري سیر در. شودمی مشاهده پنوموپریتوئن شکم،

 تر است؟هاي زیر محتملاز تشخیص یککدامبا ایندومتاسین در هفت روزگی بوده است.  PDAدرمان 
 پارگی ایزوله روده الف)
 روتاسیونمال ب)
 نکروزاننتروکولیت ا ج)
 ولولوس د)

شود، دچـار زردي شـده علت دیستوشی که با شیر خشک تغذیه میاي حاصل زایمان سزارین بهروزه 15نوزاد ترم  -44
، کشـت mg/dL 0,3روبین مسـتقیم بیلی و 12روبین توتال است. معاینه طبیعی است. در بررسی آزمایشگاهی بیلی

 تر است؟هاي زیر محتملاز تشخیص یککدامادرار منفی و آزمایش تیروئید طبیعی است. 
 Neonatal Asphyxia الف)
 Enclosed Hemorrhage ب)
 Gilbert Syndrome ج)
 Congenital Infection د)

گرفتگی توسط موش صحرایی و دریافت پروفیالکسی کزاز دچـار تـب، سـردرد و اي پنج روز بعد از گازساله 7سر پ -45
ها ظاهر شده و پـس از دو روز خصوص انداممورفیک در سرتاسر بدن بهدریج راش پلیتهمیالژي شدید شده است. ب

شود. بعد از یک هفته، تست آگلوتیناسیون میکروسکوپیک بیمـار مثبـت گـزارش آرتریت زانوي راست شروع می
 است؟ کدام سیلین دارد. درمان مناسبگردد. بیمار سابقه حساسیت به پنیمی

 مروپنم د) سیکلینداکسی ج) وانکومایسین ب) کلرامفنیکل الف)

 ماه با پالژیوسفالی دفرمه کدام است؟ 4تر از درمان انتخابی در شیرخواران بزرگ -46
 بدون اقدام خاصی فقط استراتژي انتظار الف)
 مشاوره جراحی اعصاب و جراحی اورژانس ب)
 فقط استفاده از کاله مخصوص ج)
 استفاده از کاله مخصوصفیزیوتراپی، آموزش والدین و  د)

قراري، تهوع، اسـهال، ارجاع شده، بی Withdrawalدلیل مصرف دارو و مواد که بهاي با سابقه سوءساله 15نوجوان  -47
 تر است؟از موارد زیر محتمل کیکداممصرف ها را دارد. سوءکاردي و دیالتاسیون مردمکرینوره، تعریق، تاکی

 اوپیوم د) نینزودیازپب ج) کوکائین ب) شیشه الف)
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تانر است و در معاینه یافته پـاتولوژیکی نـدارد.  3اي دچار ژنیکوماستی شده است. از نظر بلوغ مرحله ساله 14پسر  -48
 است؟ از موارد زیر علت ژنیکوماستی وي یککدام

 سایمتیدین د) کاربامازپین ج) کوکائین ب) آمفتامین الف)

پنه همراه شده است. کودك تب نداشـته و هفته قبل دچار سرفه شده که تدریجاً با تاکیاي از یک ماهه 3شیرخوار  -49
 گردد. بررسی آزمایشگاهی به شرح زیر است:طرفه سمع میدر معاینه ریه رال ظریف دو

WBC:13,200/mm3,   (PMN= 38%, Lymph= 48%, Eos= 10%);   Plt= 320,000/mm3;   ESR= 24 
عنوان عامـل هاي زیر بهاز پاتوژن یککدامخورد. نیز پرهوایی و نماي اینترستیشیال به چشم میدر رادیوگرافی ریه  

 تر است؟بیماري محتمل
 سیشیال تنفسیویروس سن الف)
 بوردتال پرتوزیس ب)
 کالمیدیا تراکوماتیس ج)
 هموفیلوس انفلوانزا د)

، پـروتئین ینخاعمغزيمایع  بررسی دراست.  شده آتاکسیک رفتن راهافتالموپلژي اکسترنال و دچار  دختر نوجوانی -50
 ؟کدام استکننده کمکی لیتر دارد و در نوار قلب بلوك گزارش شده است. اقدام تشخیصگرم در دسیمیلی 200

 Visual evoked potentials (VEP( الف)
 Auditory Brain stem Response (ABR) ب)
 Otoacoustic emission (OAE) ج)
 Nerve conduction velocity (NCV( د)

دلیل بلع دردناك و امتناع از خوردن بـه درمانگـاه آورده شـده اسـت. در به HIVاي مبتال به عفونت ساله 2 كودک -51
ه، نکته غیرطبیعـی وجـود نـدارد. شود. در معاینها دیده میهاي ضخیم قرینه سفید بر روي زبان و لثهمعاینه، پالك

 ) مناسب کدام است؟empiricalدرمان تجربی (
 سیکلوویر خوراکیگانوال الف)
 واالسیکلوویر خوراکی ب)
 محلول نیستاتین موضعی ج)
 ونازول خوراکیکفلو د)

بستري شده و تحت تهویه مکانیکی قرار دارد. در روز پـنجم تولـد، نیـاز بـه اکسـیژن  RDSعلت نوزادي نارس به -52
ی هیپرکاپنه دارد. در معاینه نبض قوي، قلب هیپردینامیک و هپاتومگـالی وجـود دارد ولـ ABGافزایش یافته و در 

 تر است؟هاي زیر محتملاز تشخیص یککدامسمع نیست. سوفل قابل
 ریزي ریويخون الف)
 ماندن مجراي شریانیباز ب)
 پنوموتوراکس ج)
 ترومبوز کاتتر شریان نافی د)

ه یثان 20تا  15ه حدود کشدن و عدم پاسخ رهیرر خکآموز کالس اول است با حمالت م اي را که دانشپسر هفت ساله -53
شود. می رارکتبار در روز  30تا  10ش شروع شده و یماه پ 2ن حمالت از حدود یاند. اشد به درمانگاه آوردهکمی طول

. نـدارد پـاتولوژیکی تهکن چیه نهیمعا و حال شرح در. آوردخاطر نمیعی است ولی حمله را بهیمار طبیبعد از حمله ب
 است؟ مطرح صرع نوع دامک

 Childhood absence epilepsy الف)
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 Benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes ب)
 Lennox-Gastaut syndrome ج)
 Progressive myoclonic epilepsy د)

هاي نخسـتین احیـا، ضـربان ا سزارین متولد شده است. پس از گامدلیل اکالمپسی مادر باي بههفته 31نوزاد نارس  -54
بـا  CPAPستگاه تیپیس احیـاي نـوزاد، دکشد. متخصص نوزادان با سختی نفس میدر دقیقه داشته و به 118قلب 

در  130ضـربان قلـب  CPAPنوزاد تحـت  پس از تولد، 5کند. در دقیقه برقرار می Fio2=%30 , 5cm H2Oفشار 
 دارد. اقدام مناسب بعدي کدام است؟ 82%شباع اکسیژن دقیقه و ا

 %50افزایش کسر اکسیژن دمی به  الف)
 ثانیه 30تهویه با بگ و ماسک به مدت  ب)
 20گذاري و تهویه با فشار حداکثر دمی لوله ج)
 همان صورتادامه حمایت تنفسی به د)

ساعت قبل بلعیده است. او شکایتی ندارد و در معاینه، یافتـه  6متر را میلی 16اي باتري دیسکی به قطر ساله 6کودك  -55
 ترین اقدام کدام است؟شود. مناسبشده باتري در معده مشاهده میغیرطبیعی وجود ندارد. در رادیوگرافی انجام

 ترخیص با ذکر عالئم هشدار و پیگیري الف)
 تحت نظر گرفتن بیمار ب)
 روز بعد 3تکرار رادیوگرافی  ج)
 سکوپیاندو د)

اي با عالئم سوزش ادرار و ترشح چرکی از پیشابراه مراجعه کرده است. در اسمیر ترشـحات پیشـابراه، ساله 16پسر  -56
 درمانی مناسب کدام است؟ سلولی گزارش شده است. اقدامدیپلوکوك گرم منفی داخل

 وراکیگرم خ 1گرم عضالنی همراه آزیترومایسین میلی 250دوز واحد سفتریاکسون  الف)
 گرم عضالنیمیلی 250دوز واحد سفتریاکسون  ب)
 روز 7بار در روز تا  2گرم میلی 100سیکلین داکسی ج)
 روز 3بار در روز تا  2گرم میلی 500سیپروفلوکساسین  د)

میـزان اشـباع اکسـیژن  FIo2=  %30علت دیسترس تنفسی بستري شده و بـا نوزادي ترم در ساعت سوم تولد به -57
شـدن سینه، برجستهدارد. مادر سابقه آسم دارد. در معاینه، سمع ریه طبیعی است. رادیوگرافی قفسه %95شریانی 

 تر است؟هاي زیر محتملاز تشخیص یککدامدهد. عروق ناف ریه و پلورال افیوژن خفیف را نشان می
 Congenital Alveolar Proteinosis الف)
 GBS Pneumonia ب)
 Transient tachypnea of newborn ج)
 Persistent pulmonary hypertension د)

 کند؟تر را مطرح میماهه نیاز به بررسی بیش 18در یک کودك یک از موارد زیر کدام -58
 عدم توانایی باال رفتن از پله الف)
 عدم بازي با هم سن و ساالن ب)
 درك نکردن دستورات ساده ج)
 کلمه 4توانایی گفتن عدم  د)
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آنـال یـک ناحیـه ملتهـب، قرمـز، برجسـته و اند. در معاینه پريقراري و تب خفیف آوردهعلت بیشیرخواري را به -59
 ترین اقدام کدام است؟دردناك وجود دارد. مناسب

 مداخله جراحی الف)
 بیوتیک خوراکیتجویز آنتی ب)
 موضعی بیوتیکآنتی تجویز ج)
 بیمار پیگیري    د)

 است؟ طبیعی مورد کدام روزه 45 شیرخوار بینایی غربالگريدر  -60
 اگزوفتالمی د) بلفارواسپاسم ج) استرابیسم ب) لکوکوریا الف)

 تر از زمان بازدم است؟هاي زیر زمان دم بیمار طوالنییک از قسمتدر انسداد کدام -61
 هابرونشیول د) هابرونش ج) تراشه تحتانی ب) تراشه فوقانی الف)

اند. ایـن حمـالت مکـرراً پارزي گذرا به درمانگاه آوردهاي را با سردرد، فتوفوبی، تهوع متناوب و همیساله 8دختر  -62
تدریج مشکالت تحصیلی ایجاد کرده است. سابقه حمالت مشابه در مادر نیز وجود دارد. کدام اقـدام تکرار شده و به

 درمانی جهت پروفیالکسی ارجح است؟
 Sumatriptan الف)
 Ibuprofen ب)
 Acetaminophen ج)
 Flunarizine د)

هاي خشک که از یک ماه پیش و متعاقب عفونت تنفسی فوقانی شروع شده بـه اي را با شکایت سرفهساله 5کودك  -63
واب سـرفه ها و هنگام خـهاي مکرر دارد ولی شبوز سرفهکنند کودك در طی راند. والدین ذکر میدرمانگاه آورده

 سب کدام است؟کند. سمع ریه یافته مثبتی ندارد. تشخیص منانمی
 پاپیلوماتوز حنجره د) پیکپنومونی آتی ج) سرفه عادتی ب) سینوزیت مزمن الف)

هاي قرار دارد. در بررسی z-score -3 اي وزن براي سن و قد براي سن پایینماهه 7سال و  4در ارزیابی رشد کودك  -64
 است؟ ترزیر محتملهاي یک از تشخیصسال است. کدام 3و سن استخوانی  ماه 1سال و  3شده سن قدي انجام 

 جذبسندرم سوء د) تأخیر رشد سرشتی ج) قدي ژنتیکیکوتاه  ب) هیپوتیروئیدي الف)

تحت درمان  تحمل خوراکی در بخش کودکان بستري شده وعلت ژنژیواستوماتیت هرپسی و عدماي بهساله 2دختر  -65
هـم مبرابـر داده شـده اسـت. عارضـه  10با آسیکلوویر تزریقی از سه روز قبل قرار گرفته است. دوز دارو به اشتباه 

 است؟ احتمالی در این کودك کدام
 هپاتوتوکسیسیته کبدي و کلستاز  الف)
 درد شکمی و پانکراتیت شدید ب)
 نقرسآرتروپاتی محیطی و عالئم شبه ج)
 روپاتی انسداديوي و اکریستالور د)

. نـدارد زدن حـرف ییتوانا. است مترسانتی 45 اواند. دور سر ها آوردهاي دستشهیلکات کساله را با حر 3دختري  -66
 است؟ مطرح صیتشخ دامک. گرددمی ونیالسیپرونتیه حمالت دچار ،نهیمعا طی در. رودمی راه هاپنجه روي

 Aicardi د) Williams ج) Angelman ب) Rett الف)
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اي که با تشخیص کولیت اولسراتیو تحت درمان با پردنیزولون و آزاتیوپرین اسـت، دو هفتـه پـس از ساله 10دختر  -67
از اقـدامات تشخیصـی زیـر  یککداماشتهایی شده است. گاستر و بیشروع درمان و بهبودي نسبی، دچار درد اپی

 تر است؟مناسب
 لیپاز سرم گیرياندازه الف)
 کولونوسکوپی ب)
 تی اسکن شکمسی ج)
 کالپروتکتین مدفوعگیري اندازه د)

 تا چه زمانی ادامه یابد؟باید ، هاکردن آب آشامیدنی یا مکملدریافت سیستمیک فلوراید در کودکان، از طریق فلوریده -68
 سالگی 10پایان  الف)
 سالگی 12پایان  ب)
 رویش اولین دندان دائمی ج)
 دندان آسیاي دائمیرویش دومین  د)

اي از یک هفته پیش دچار تب و سردرد و خواب آلودگی شده و از روز گذشته با افزایش سردرد، دچار ساله 9کودك  -69
دنبـال تشـنج ی قرار گرفته ولی از شب گذشته بهاستفراغ مکرر و همی پارزي شده است. وي بستري و تحت بررس

 دهد. کـدام اقـدام تشخیصـینمی سابقه تروما یا بیماري خاصی در کودكحالت کما رفته است. مادر کشیده بهطول
 ارجح است؟

 پونکسیون کمري الف)
 فیالکتروانسفالوگرا ب)
 اسکن مغز بدون کنتراست CT ج)
 مغز با کنتراست MRI د)
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و وزن  ��90انـد. قـد اي براي ویزیت روتین نزد پزشک کودکان آوردهرا بدون بیماري زمینه ايسالهدختر سه و نیم  -70
 شود؟می هاي زیر درخواستآزمایشیک از براي سن، کدام BMIکیلوگرم دارد. با توجه به نمودار  18

 
  Fasting lipid profile, CBC الف)
  Fasting lipid profile, FBS, LFT  ب)
  ,Cr, LFTBUNFasting lipid profile, FBS , ج)
 Fasting lipid profile, CBC, FBS, BUN, Cr, LFT د)

فاسیکوالسـیون و  کنـدمی ارتباط برقرار ،. در معاینه هوشیار استانددلیل شل بودن آوردهبه را ماهه 7شیرخواري  -71
تشخیصـی مناسـب است. اولین اقدام  طبیعیسرم  CPKتاندونی عمقی وجود ندارد. سطح هاي دارد. رفلکسزبان 

 کدام است؟
 بررسی مولکولی ژنی الف)
 EMGو  NCVانجام  ب)
 بیوپسی عضالنی ج)
 بیوپسی عصب سورال د)

 است؟ کدامترین بیماري مزمن کبد در کودکان شایع -72
 الکلیکبد چرب غیر د) آترزي صفراوي ج) هپاتیت اتوایمیون ب) اختالالت متابولیک الف)

. انـدآوردهآلودگی علت تب، سردرد و خواببهبوده را تحت کموتراپی از دو ماه قبل  ساله مبتال به لوکمی که 5دختر  -73
-مـایع مغـزي PCRاسـت.  آسیکلوویر قرار گرفتهبا با تشخیص احتمالی مننگوانسفالیت هرپسی تحت درمان وي 
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کـدام چنان باقی اسـت. درمـان مناسـب پس از گذشت دو هفته از درمان، عالئم همگزارش شده اما نخاعی مثبت 
 ؟است

 فوسکارنت به درمان قبلی افزودن الف)
 قبلی ادامه درمان و IVIGتجویز  ب)
 قبلیدرمان  دگزامتازون بهافزودن  ج)
 قطع آسیکلوویر و شروع گانسیکلوویر د)

ي نامنظم و محدودشدن تنوع غذایی در چنـد مـاه اخیـر اشتهایی، تغذیهاي را با شکایت بیکودك یک و نیم ساله -74
اسـت.  ه، طبیعیاست. معاینمتر رشد قدي داشتهسانتی 3گیري و گرم وزن 750اخیر، کودك . طی سه ماه اندآورده
 است؟ ترمناسب زیر هايیک از توصیهکدام

 تعیین زمان و مکان تغذیه بر اساس میل کودك الف)
 ايعدم شروع غذاهاي جدید و پرهیز از تنوع تغذیه ب)
 درصد 30افزایش متوسط چربی غذا به بیش از  ج)
 کودك میل اساس بر تغذیه مقدار تنظیم د)

را مختل کرده و حدود سه هفته طول کشـیده بـه  کودك خوابدلیل سرفه و ترشحات بینی که اي را بهساله 4پسر  -75
دلیل تب، رینوره و سرفه دارد. ههفته قبل ب 2ریزین و آزیترومایسین را یاند. سابقه مصرف شربت ستدرمانگاه آورده

 سب کدام است؟درمان منا
 کالو خوراکیآموکسی-کو الف)
 کوتریموکسازول خوراکی ب)
 سفتریاکسون تزریقی ج)
 کالریترومایسین خوراکی د)

نژنکتیویت، راش ماکولوپاپولر منتشر، سرفه و لنفادنوپاتی گردنی دوطرفه بستري شـده واي با تب باال، کماهه 8پسر  -76
 ترین تشخیص کدام است؟است. محتمل

 Rubella الف)
 Measles ب)
 Parvovirus B19 infection ج)
 Roseola infantum د)

 کند؟می تریک از موارد زیر غذاي کودك را مغذيافزودن کدام -77
 کره یا روغن الف)
 بادام یاگردو  مغز پودر ب)
 غالت جوانه ج)
 شکر یا عسل د)

 از موارد زیر روش استاندارد طالیی تشخیص برونشکتازي است؟ یککدام -78
 برونکوسکوپی و الواژ برنکوآلوئوالر الف)
 بررسی اسمیر و کشت خلط ب)
 تی آنژیوگرافی ریهسی ج)
 تی اسکن ریه با رزولوشن باالسی د)

 ست؟گزارش شده است. درمان انتخابی کدام ا Hymenolepis Nanaدر آزمایش مدفوع کودکی  -79
 تک دوز mg/kg 25کوانتل پرازي الف)
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 روز 7براي  mg/kg 15مترونیدازول  ب)
 روز 7براي  mg/kg 8فورازولیدون  ج)
 نیاز به درمان ندارد. د)

ماهگی ابتدا دچار گریه شدید و سپس آپنه و سـیانوز  6کیلوگرم بعد از تزریق واکسن  6اي با وزن ماهه 6شیرخوار  -80
طرف شده است. در حال حاضر معاینه کودك طبیعی است. تر از یک دقیقه بردر مدت زمان کماطراف دهان شده که 

 ترین تشخیص کدام است؟محتمل
 Breath holding spell الف)
 Periodic breathing ب)
 Central apnea ج)
 Laryngospasm د)

خیر افتاده است. در حـال حاضـر شـیرخوار چهـار أتژ نوزادي به دلیل سابقه نقص ایمنی در خانواده به .ث.تزریق واکسن ب -81
ژ .ث.بواکسـن تزریـق درخصـوص ماهه بوده و نقص ایمنی ندارد. بر اساس راهنماي واکسیناسیون کشوري کـدام مـورد 

 صحیح است؟
 شود.نمی ژ توصیه.ث.سازي با بپس از سه ماهگی ایمن الف)
 قبل از تزریق واکسن تست مانتو انجام شود. ب)
 ساعت در محل تزریق، از نظر سل بررسی شود. 72صورت بروز واکنش التهابی شدید در طی در ج)
 ژ خواهد بود..ث.دنبال تزریق واکسن نیاز به تزریق مجدد بتشکیل اسکار بهصورت عدم در د)

علت گاستروانتریت با کاهش حجم ادرار، کاهش تورگـور پوسـت، خشـکی کیلوگرم به 6ماهه با وزن  5شیرخواري  -82
ک اورژانس دو نوبت و هر بـار بستري شده است. در بدو مراجعه توسط پزشافتاده ، کاهش اشک و فونتانل گودمخاط

20 mL/kg تر است؟زدیکلیتر به کدام عدد نساعت بعد برحسب میلی 24شود. مایع مورد نیاز مایع تجویز می 
 1500 د) 1200 ج) 1000 ب) 600 الف)

خـس قراري، خسروز قبل، از صبح روز مراجعه دچار سرفه، بی 5اشتهایی و کوریزا از اي با تب، بیماهه 3شیرخوار  -83
 در 60و تعـداد تـنفس  %93سینه و استفراغ مکرر شده است. در معاینه، ویزینگ منتشر بازدمی با اشباع اکسیژن 

 است؟کدام نی مناسب اقدام درما اولیندقیقه دارد و قادر به شیر خوردن نیست. 
 کورتون استنشاقی الف)
 تراپی وریديسرم ب)
 سالبوتامول استنشاقی ج)
 نفرین استنشاقیاپی د)

 3اند. در معاینه، راش جلدي و اریتم پالمـار دارد. کبـد حسـاس دلیل زردي به درمانگاه آوردهاي را بهساله 8دختر  -84
ها آنمی هیپوکروم میکروسیتر، لکـوپنی، خورد. در آزمایشدست میدنده به متر زیر لبهسانتی 5متر و طحال سانتی

 و  mg/dL، ALP 9روبـین ، بیلـیIU/L 1،000هـاي کبـدي بـاالتر از ترومبوسیتوپنی، تست کومبس مثبت، آنـزیم
 Antiو  Anti LKM1 ،ANAو  G 18 g/dL ، ایمونوگلوبولینg/dL 2پپتیداز طبیعی، آلبومین گلوتامیل ترانس-گاما
sm ترین تشخیص کدام است؟منفی است. محتمل 

 بیماري ویلسون الف)
 هپاتیت اتوایمیون ب)
 مزمن Bهپاتیت  ج)
 کالنژیت اسکلروزان د)
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طور کامل تحت درمان قرار گرفته است. نـوزاد تـرم و بـا خانم بارداري در طی حاملگی با تشخیص توکسوپالسما به -85
نوزاد منفی اسـت. در معاینـه چشـم پزشـکی  IgMه ظاهر سالم است. تست سرولوژیک وزن نرمال متولد شده و ب

 شود. اقدام مناسب کدام است؟فعال گزارش میکوریورتینیت غیر
 .با توجه به درمان مادر در زمان حاملگی نیاز به اقدام خاصی ندارد الف)
 درمان نوزاد با پریمتامین، سولفادیازین و لکوورین ب)
 وزاد با پریمتامین، سولفادیازین، لکوورین و پردنیزولوندرمان ن ج)
 و درمان در صورت مثبت شدن تست IgMانجام سریال تست  د)

کاندیـدیاز منتشـر دهـان و  سابقه او، جهت واکسیناسیون ارجاع شده است. HIVمبتال به عفونت  ماهه 15کودك  -86
زیـر هاي یک از واکسـنکدامتجویز ي، رراهنماي واکسیناسیون کشوبر اساس دارد. را اسهال مزمن مقاوم به درمان 

 ممنوع است؟
 اآنفلوآنز واکسن الف)
 نژوگه پنوموکوكوواکسن ک ب)
 هپاتیت واکسن ج)
 اطفال فلج قطره د)

مناسب گیري اند. سابقه مدفوع شل و حجیم و بدون وزنها آوردهعلت اتساع شکم و ادم انداماي را بهماهه 18دختر  -87
اال و بـاز چند ماه قبل دارد. در معاینه اتساع شکم و برجستگی پهلوها مشهود است. در آنالیز مایع آسیت، پروتئین 

 ترین تشخیص کدام است؟گلیسرید باال گزارش شده است. محتملتري
  پانکراتیت الف)
  سندرم نفروتیک ب)
  سیروز کبدي ج)
 لنفانژکتازي د)

علت اسهال، استفراغ و دهیدراتاسیون بستري شده است. با انفوزیون سه دوز کیلوگرم به 14وزن اي با ساله 4دختر  -88
یع ساعت ادرار نداشته است. براي بیمار محدودیت مـا 4نرمال سالین دهیدراتاسیون بیمار بهتر شده ولی با گذشت 

ع درار داشـته اسـت. حجـم مـایلیتـر امیلی 15ساعت گذشته  6تجویز شد. در ویزیت صبح امروز، طبق چارت در 
 لیتر است؟ساعت آینده چند میلی 6تجویزي براي 

  75 الف)
  115 ب)
  215 ج)
 250 د)
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 یک از موارد مطابقت دارد؟ الگوي توارثی زیر با کدام -89

 
 Autosomal dominant الف)
 Autosomal recessive ب)
 x-linked dominant ج)
 x-linked recessive د)

حال عمومی خـوب اسـت و  ،اند. در معاینهگرفتگی با برق فشار قوي به اورژانس آوردهعلت برقاي را بهساله 9پسر  -90
ترین اقـدام شود. مناسـبتر روي ران چپ مشاهده میفقط یک زخم کوچک در کف دست چپ و چند زخم کوچک

 کدام است؟
 برقراري دیورز اسیدي جهت کاهش آسیب کلیوي الف)
 هادك بعد از پانسمان زخمترخیص کو ب)
 بودن نوار قلبطبیعیصورت ترخیص کودك در ج)
 بستري کودك و انجام ارزیابی دقیق د)

ري از یـگیراسـت درمـان شـده، در مراجعـه پ یانیص عفونت حاد گوش میاي که دو هفته قبل با تشخکودك چهار ساله -91
 ح است؟یصح موردکنید. کدام می گوش وي را مشاهدهت دارد. تمپانوگرام یی مختصر گوش راست شکایکاهش شنوا

 

 نه مجدد الزم است.یانی دارد و معایوژن گوش میاف الف)
 جاد شده به جراح گوش ارجاع شود.یشن پرده ایپرفور ب)
 کی شود.یوتیب یعفونت حاد ادامه دارد، درمان مجدد آنت ج)
 از به اقدامی ندارد.یتمپانوگرام نرمال است و کودك ن د)
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 شود؟از موارد زیر براي از شیر گرفتن کودك توصیه می یککدام -92
 قطع ناگهانی تغذیه با شیر مادر الف)
 جایگزینی شیر مادر با بطري شیر ب)
 شیردهی شبانهابتدا از قطع  ج)
 تر کودكگرفتن بیشآغوش  تدریجی با در د)

گراد، ضـربان درجه سانتی 39است. بیمار بدحال است و تب  حالی آورده شدهساله مبتال به لنفوم به علت بی 12دختر  -93
جیوه و درصـد اشـباع اکسـیژن در  مترمیلی 100در دقیقه دارد. فشارخون سیستولی  36در دقیقه و تنفس  118قلب 

 ؟استزیر مطرح هاي یک از شوكدارد. کدام Boundingهاي درصد است. بیمار نبض 95هواي اتاق 
 انسدادي د) هیپوولمیک ج) توزیعی ب) کاردیوژنیک الف)

) حساسـیت و ویژگـی MEEظاهري پرده تمپان در تعیین وجود افیوزیون گـوش میـانی (هاي یک از شاخصکدام -94
 باالتري دارد؟

 Opacification الف)
 Severe erythema ب)
 Blue color change ج)
 Immobility د)

درصد سطح بدن دچار سوختگی شده است. هموگلـوبین بیمـار  30سوزي به میزان اي در حادثه آتشساله 4کودك  -95
تـوان تجـویز نمـود، اي که میترین فرآوردهباشد. مناسبلیتر میگرم در دسی 2,6لیتر و آلبومین گرم در دسی 7,5

 کدام است؟
 گلبول قرمز متراکم بعد از کراس ماچ الف)
 درصد 20 آلبومین mL/kg 0,5 ب)
 درصد 5 آلبومین mL/kg 0,5 ج)
 انفوزیون پالسماي تازه منجمدشده د)

 ساله قصد حاملگی دارد. حاملگی قبلی وي مشکل خاصی نداشته است. کدام اقدام صحیح است؟ 25خانمی  -96
 سه ماهه دومدر کونژوگه و آلفا فتوپروتئین ، استریول غیرHCG-ß، ANA الف)
 کونژوگه و آلفا فتوپروتئین در سه ماهه اولغیر استریول ب)
 در سه ماهه اول inhibinآلفا فتوپروتئین و ، کونژوگهاستریول غیر ج)
 با توجه به سن وي و هزینه آزمایش نیاز به اقدام خاصی ندارد. د)

ستري شده است. والـدین نخوردن از دو روز قبل بآلودگی، تشنج و شیرعلت استفراغ، خواباي بهماهه 8شیرخوار  -97
هاي اولیه، شواهدي از عفونت مغـزي، ضـربه و غیـره یافـت نشـد. افـزایش خویشاوند نزدیک هستند. در بررسی

 ترین تشخیص کدام است؟آمونیاك سرم بدون اسیدوز متابولیک گزارش شد. محتمل
 گاالکتوزمی الف)
 کتونوريفنیل ب)
 بیماري شربت افرا ج)
 اختالل سیکل اوره د)
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اند. والدین خویشاوند نزدیک هستند. در معاینـه، هپاتواسـپلنومگالی، علت اختالل رشد آوردهاي را بهماهه 15پسر  -98
هاي کبدي باال است و در بیوپسی کبد تجمع آمیلوپکتین گزارش شده زبان بزرگ، آسیت و اتساع شکم دارد. آنزیم

 ) مطرح است؟GSDاي گلیکوژن (هاي ذخیرهاست. کدام تیپ از بیماري
 I (Von Gierke) الف)
 II (Pompe) ب)
 III (Andersen) ج)
 IV (Corie Forbes) د)

علت هیپوگلیسمی در اورژانس بستري شده است. در معاینه کاتاراکت، هپاتومگالی و آسـیت اي بهشیرخوار دو ماهه -99
ز مـوارد زیـر ایـک گیري کـدامدارد. انـدازهواسیدوري هاي کبدي و آمینشده افزایش آنزیمهاي انجامدر بررسیو 

 تر است؟تشخیصی
 اریتروسیت GALT الف)
 تیروزین سرم ب)
 تین پالسماپروفایل آسیل کارنی ج)
 اوروتیک اسید ادرار د)

دلیل درد و خارش نیپل مراجعه کرده است. نوزاد در معاینه، مشکلی نـدارد. مادر شیردهی با سابقه بیماري دیابت به -100
 ترین اقدام کدام است؟ناسبم

 ارسال کشت سطح پوست و شیر براي کاندیدا الف)
 درمان مادر با داروي ضدقارچ موضعی ب)
 درمان مادر با فلوکونازول خوراکی ج)
 درمان مادر با داروي ضدقارچ موضعی و درمان نوزاد د)

اي را که از دو روز قبل تب و عالئم سرماخوردگی داشته، با شکایت از ادرار تیـره رنـگ و ادم منتشـر ساله 8دختر  -101
گـذار اسـت. و ادم گوده BP=135/85 mmHgها مشهود است. نتهاي انداماند. در معاینه، ادم اطراف چشم و اآورده

 شرح زیر است:بررسی آزمایشگاهی به
BUN=22 , Cr=0.9 , Na=137 , K=4.9 , Albumin=4 , Serum C3 and C4 Complement levels = normal 
U/A: Color=Brown , U.SG=1.027 , Blood=3+ , Protein=1+ , WBC=22-24 , ���=���� , ��� ����=1-2 

 ترین تشخیص کدام است؟محتمل 
 Membranoproliferative Glomerulonephritis الف)
 Systemic Lupus Erythematosus Nephritis ب)
 Poststreptococcal Glomerulonephritis ج)
 Immunoglobulin A Nephropathy د)

علت هماچوري میکروسکوپی پایدار تحت پیگیري بوده، با شکایت از ادرار اي را که از چند سال قبل بهساله 11پسر  -102
ریزش بینی نیز داشته است. در سابقه، کـاهش شـنوایی آب اند. از دو روز قبل سرفه، سوزش گلو وقرمز تیره آورده

 طرفه دارد. مشکالت مشابهی در بعضی از خویشاوندان درجه یک و دو بیمار وجود دارد. در آزمایشعصبی دوحسی
 ام است؟ترین درمان کدادرار عالوه بر هماچوري، پروتئینوري در حد نفروتیک گزارش شد. مناسب

 میکوفنوالت د) اناالپریل ج) یکلوسپورینس ب) پردنیزولون الف)
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طور ناگهـانی و بـدون مانند و دیسترس تنفسی که بـهساله را با عالئم کوریزا، گرفتگی صدا، سرفه پارس 2کودکی  -103
رسـد و نظر میاند. کودك در زمان مراجعه مضطرب و هراسان بهسابقه قبلی از غروب شروع شده به اورژانس آورده

جز سرفه مختصر و گرفتگـی صـدا مـورد نیست. عالئم، پس از چند ساعت کاهش پیدا کرده و در روز بعد بهدار تب
 است؟ کدام ترین تشخیصدیگري ندارد. محتمل

 کروپ اسپاسمودیک الف)
 الرنژیت عفونی حاد ب)
 تراکئیت باکتریال ج)
 الرنگوتراکئوبرونشیت د)

لک و تشخیص سندرم نفروتیک تحت درمان است. دو ماه پس از شروع درمان، با اي با ادم دور پپسر سه و نیم ساله -104
ئینـوري کورتیکواستروئید آغاز شد. دو هفته پس از کاهش دوز، مجدداً با ادم و پروت taperتوجه به بهبودي، برنامه 

 شدید مراجعه کرد. در حال حاضر در کدام وضعیت سندرم نفروتیک قرار دارد؟
 Steroid resistant الف)
 Frequent relapser ب)
 Steroid dependent ج)
 Simple relapse د)

علت ادم ژنرالیزه بستري شده است. با تشخیص سندرم نفروتیک درمـان بـا پردنیزولـون بـا دوز اي بهساله 8پسر  -105
سـاعته دارد. پـس از انجـام  24گـرم در ادرار  4هفته، پروتئینوري  8گرم شروع شد. بعد از گذشت میلی 60روزانه 

 بیوپسی کلیه، درمان با کدام دارو در اولویت است؟
 levamisole الف)
 cyclophosphamide ب)
 mycophenolate ج)
 cyclosporine د)

 معاینه، در. است داشته مادرزادي کاتاراکت سابقه در. اندآورده اوري پلی و رشد اختالل دلیلبه رااي ماهه 13کودك  -106
است و مچ دست پهن دارد. در بررسی آزمایشـگاهی، اسـیدوز متابولیـک  ��3×��2 قدامی فونتانل بوده، هیپوتون

 است؟ کدام تشخیصترین هیپرکلرمیک، هیپراوریکوزوري، گلوکوزوري وفسفاتوري دارد. محتمل
 Cystinosis الف)
 Lowe syndrome ب)
 RTA distal ج)
 Dent disease د)

دهنده یـک از مـوارد زیـر نشـانداده شده اسـت. کـدام PUVدلیل هیدرونفروز جنینی، تشخیص براي نوزادي به -107
 آگهی خوب در این نوزاد است؟پیش

 وضوح محل اتصال کورتیکومدوالري در سونوگرافی الف)
 بعداز رفع فشار مثانه mg/dL 2,1نین سرمی سطح کراتی ب)
 وجود کیست کورتیکال در هر دو کلیه ج)
 نیجنی 18هیدرونفروز در سونوگرافی هفته  د)
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 مثبتـی نکته معاینه، در. اندآورده قبل روز دو ازدرجه  39علت استفراغ، دهیدراتاسیون و تب اي را بهماهه 7دختر  -108
 گزارش شده است. اقدام مناسب کدام است؟ WBC>30 ادرار، آنالیز در. ندارد دیگري بیماري نفعبه

 شدن جواب کشت کنترل تب تا آماده الف)
 بیوتیک خوراکیبا آنتی روزه 14درمان  ب)
 کلیه درخواست سونوگرافی اورژانس ج)
 بیوتیکبستري بیمار و شروع آنتی د)

اند. وي از ده روز قبل قرمزي در ناحیه پوشک داشـته و در قراري به درمانگاه آوردهدلیل بیاي را بهماهه 7شیرخوار  -109
 عی کدام است؟درمان موضترین ته در آن ناحیه دارد. مناسبهاي برجسمعاینه، اریتم و التهاب شدید همراه با پاپول

 کلوتریمازول الف)
 هیدروکورتیزون ب)
 اکسید روي ج)
 %1هیدروکسید پتاسیم  د)

 مغزي الزم است؟ MRI، انجام هااز موارد بلوغ زودرس مرکزي دختر یککدامدر  -110
 pg/mL 10استرادیول باالتر از  الف)
 سال 6تر از سن کم ب)
 mIU/mL 1باالتر از  LH ج)
 سال 10تر از منارك کم د)

 اند. معاینه وي طبیعی است. تشخیص مناسب کدام است؟به درمانگاه آورده زیر هاياي را با آزمایشماهه 2شیرخوار  -111
TSH:3.4 mIU/L,  FT4:1.4 µg/dL (0.8-1.7),  T3RU:39% (25-35),  �4:4 µg/dL (6.5-13) 

 اولیه هیپوتیروئیدي الف)
 هیپوتیروئیدي مرکزي ب)
 TBGکمبود  ج)
 TSHمقاومت به  د)

تریول و کلسـیبـا سال قبل تحـت درمـان  2هاي زیر در اي با سابقه تشنج هیپوکلسمیک و آزمایشساله 9کودك  -112
 .دارد وجود وي در مخاط و پوست کاندیدایی هايعفونت به مکرر ابتالي حال شرح. است بوده کربنات کلسیم

Ca:5 mg/dL,  Ph:9 mg/dL,  BS:100 mg/dL,  PTH:17 (15-65) 
 هاي جدید:در آزمایش وي روز گذشته، مجدداً با تشنج در اورژانس بستري شد. 

K:5.8 mEq/L,  Na:130 mEq/L,  BS:30 mg/dL 
 است؟ زیر یک از مواردگیري سرمی کداماندازه ،مناسبباشد. اقدام تشخیصی و کلسیم در محدوده طبیعی می 

 4FT د) C peptide ج) انسولین ب) کورتیزول الف)

 شود؟هاي زیر دیده میاز ناهنجاري یککدام) در differential cyanosisسیانوز افتراقی ( -113
 کوآرکتاسیون شدید آئورت همراه با هیپرتانسیون ریوي و مجراي سرخرگی باز الف)
 کالوین راست از آئورت نزولیبقوس چپ آئورت همراه با جداشدن سرخرگ سا ب)
 قطع بودن کامل سیاهرگ اجوف تحتانی همراه با وجود سیاهرگ آزیگوس ج)
 هاي ششی تحتانی به سینوس کرونريبازگشت نابجاي سیاهرگ د)
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ر اند. سابقه بیمـاري قبلـی و مصـرف دارو نـدارد. دعلت درد دو طرفه پستان به درمانگاه آوردهاي را بهساله 9پسر  -114
رشد کرده و در لمس دردناك است.  3هاي دوطرف در مرحله تانر باشد، پستانمی 75معاینه، قد و وزن روي صدك 

ها لـر بیضـهاسـت. سـونوگرافی داپ 1لمس و پوبارك تانر  سی قابلسی 2در معاینه دستگاه تناسلی، بیضه با اندازه 
 طبیعی است. اقدام بعدي کدام است؟

 نیاز به اقدامی ندارد د) بررسی هورمونی ج) مشاوره جراحی ب) بیوپسی پستان الف)

از کتواسیدوز  3سی و پوبارك مرحله سی 8هاي با اندازه کیلوگرم با بیضه 50ساله مورد جدید دیابت با وزن  13پسر  -115
 تر است؟خارج شده است. مقدار نیاز وي به انسولین برحسب واحد در روز به کدام عدد نزدیک

 70 د) 55 ج) 35 ب) 25 الف)

سـاعت بعـد از غـذاي  2، قنـد mg/dL 138متر با قند ناشتاي سانتی 154کیلوگرم و قد  89اي با وزن ساله 12پسر  -116
320��/�� ،HbA1c=7 ،C-peptid=2 ،Insulin Level=27 IU/dL ،TG=202 mg/dl قـدام ارجـاع شـده اسـت. ا

 درمانی مناسب کدام است؟
 انسولین الف)
 متفورمین ب)
 کالمید و متفورمینگلیبن ج)
 تنهاییکاهش وزن به د)

سینه نوزاد یک روزه با سیانوز شدید، اندازه قلب کمی بزرگ و سایه مدیاستن نسـبتاً باریـک در رادیوگرافی قفسه -117
 تر است؟است. کدام تشخیص محتمل

 آترزي پولمونر همراه با مجراي شریانی باز الف)
 فالوت همراه با کولترال آئورت به پولمونرتترالوژي  ب)
 Dهاي بزرگ نوع جابجایی سرخرگ ج)
 هاي ششیبازگشت نابجاي سیاهرگ د)

 باشد؟می ترحساسیت به التکس در کدام گروه از بیماران زیر شایع -118
 فلج شبکه بازویی دچارکودکان  الف)
 کودکان مبتال به میلومننگوسل ب)
 اسپاستیسیتی شدیددچار کودکان  ج)
 انتروپاتی مزمندچار کودکان  د)

در دقیقه شده  220کاردي با ضربان حدود اي پس از عمل جراحی ترمیم تترالوژي فالوت دچار تاکیماهه 6شیرخوار  -119
شـکل آریتمـی دیـده هم QRSیت نیست اما گاهی ضربانات سینوسی با ؤرها قابلتر ضرباندر بیش Pاست. امواج 

کند. تمام اقدامات زیر در درمـان ایـن آریتمـی د. تزریق دوز کافی آدنوزین تغییري در ریت بطنی ایجاد نمیشومی
 :جزهبثر هستند، ؤم

 کنترل تب و درد بیمار الف)
 هاکاهش دوز کاتکوالمین ب)
 تجویز دیگوکسین ج)
 تجویز آمیودارون د)
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فشـار خـون و متر سـانتی 83قد ، کیلوگرم 8اند. وزن یبوست آوردهعلت پرنوشی، پرادراري و اي را بهساله 2پسر  -120
 ها به شرح زیر است:متر جیوه دارد. سایر آزمایشمیلی 90/45

Na=130 mEq/L,  K=2.5 mEq/L,  Cl=87 mEq/L,  PH=7.55,  HCo3=36 mEq/L,  Cr=0.3 mg/dL 
 ترین تشخیص کدام است؟محتمل 

 سندرم لیدل الف)
 هیدروکسیالز-17 کمبود آنزیم ب)
 هیپرآلدوسترونیسم ج)
 سندرم بارتر د)

دنبال ترومـاي دهـان ماه پیش تحت عمل جراحی اصالحی قرار گرفته، بـه 4بزرگ  ASDعلت اي که بهساله 6پسر  -121
 از نظر پروفیالکسی آندوکاردیت کدام است؟ ریزي شده است. اقدام مناسبدچار خون

 .نیاز به اقدامی ندارد الف)
 mg/kg 50سیلین آموکسی ب)
 mg/kg 50سفالکسین  ج)
 mg/kg 15کلیندامایسین  د)

شـود. در رادیـوگرافی خوبی شـنیده نمیاند. صـداهاي قلبـی بـهسینه و تب آوردهاي را با درد قفسهساله 10دختر  -122
 تر است؟سینه، سایه قلب بزرگ است. کدام تشخیص محتملقفسه

 کاردیت حادپري الف)
 جداري سینه درد ب)
 انفارکتوس میوکارد ج)
 کاردیومیوپاتی رستریکتیو د)

دارد. داروي  BP=185/130 mmHgاند. در بررسی، دلیل تشنج به اورژانس آوردهاي را با سابقه آسم بهساله 15پسر  -123
 مناسب در این مرحله براي کنترل فشار خون وي کدام است؟

 فوروسماید د) نیتروپروساید ج) کلونیدین ب) البتالول الف)

متري به رنگ سفید مایـل بـه هاي یک تا دو میلیو پوسچولها اي را با ضایعات پوستی بصورت پاپولنوزاد سه روزه -124
شـوند. در اسـمیر تهیـه می تعداد زیاد در تنه دیده اند. ضایعات بهها وجود دارد، آوردهزرد که هاله اریتم اطراف آن

 داد زیادي ائوزینوفیل گزارش شده است. تشخیص محتمل کدام است؟شده از آنها تع
 Miliaria الف)
 Erythema Toxicum ب)
 Pustular Melanosis ج)
 Staphyloccocal Pyoderma د)

پـف کـردن را بـه درمانگـاه وکیلوگرم با شکایت مشکل تنفسی هنگام خوابیـدن و خر 35اي با وزن ساله 5کودك  -125
گردد. سه ماه بعـد از جاع میجهت آدنوئیدوتونسیلکتومی ارو   ها مشهود استمعاینه، هیپرتروفی لوزه اند. درآورده

 تر است؟از اقدامات درمانی زیر مناسب یککدامدهد. انجام جراحی، بهبودي نشان نمی
 درمان ریفالکس گاستروازوفاژیال الف)
 Myofunctional Therapy ب)
 Positional Therapy ج)
 CPAPاستفاده از  د)
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اول پـس از تولـد حـداقل دفعـات هاي ي کودك سـالم، در هفتـهادغام یافتههاي بر اساس راهنماي جامع مراقبت -126
 ساعت و حداقل طول مدت هر نوبت شیردهی چقدر باید باشد؟ 24شیردهی در 

 دقیقه 10بار به مدت  12-10 الف)
 بار به هر مدت که شیرخوار بخواهد 10-12 ب)
 دقیقه15بار به مدت  9-7 ج)
 بار به هر مدت که شیرخوار بخواهد 9-7 د)

یـک از مـوارد زیـر اند. مطابق دستورالعمل مانا، کدامدرمانی آوردهرا براي معاینه به مرکز بهداشتی ايروزه 19نوزاد  -127
 نیاز به ارجاع دارد؟

 عدد جوش چرکی در پوست 6تعداد  الف)
 ورم پلکترشحات چرکی چشم بدون  ب)
 بزرگی و سفتی هر دو پستان نوزاد ج)
 مترقرمزي دور ناف با قطر دو سانتی د)

انـد. در سـابقه غیـر از علت پیدایش موهاي تیره و ضخیم در ناحیه تناسلی به درمانگاه آوردهاي را بهساله 4کودك  -128
 95خویشاوندي والدین نکته مثبت دیگري ندارد. در معاینه، پوست تیره و قد بلند دارد. فشار خـون بـاالي صـدك 

ه سمفیز پوبیس، پنیس بلند بدون بزرگی بیضـه دارد. بر رویش مو تا ناحیباشد. در ناحیه تناسلی، عالوهبراي سن می
واالن در لیتر و سطح تستوسترون میلی اکی 5/3الن در لیتر، پتاسیم وااکیمیلی 146سال، سدیم  7سن استخوانی 

 آنزیم مطرح است؟ سرم باال است. کمبود کدام
 هیدروکسیالز-21 الف)
 بتاهیدروکسی استروئید دهیدروژناز-3 ب)
 بتاهیدروکسیالز-11 ج)
 هیدروکسیالز-17 د)

و شـده عملیات احیـا شـروع  ،. بالفاصلهشده استتنفسی به اورژانس آورده ست کامل قلبییاي با اماهه 20کودك  -129
 تر است؟شود. کدام روش براي اطمینان از صحت قرارگیري لوله در تراشه بیمار مناسبکودك اینتوبه می

 کاپنوگرافی الف)
 متريکسیپالس ا ب)
 مانیتورینگ قلبی ج)
 بررسی بخار آب داخل لوله د)

سـاعت بعـد،  12ونوم درمان شده است. ساله با تورم و کبودي پاي چپ به دنبال گزش احتمالی مار با آنتی 2کودکی  -130
و  g/dL 11بین هموگلوطبیعی، انعقادي هاي است. آزمایش حال عمومی بیمار خوب است و تورم و کبودي بدتر نشده

 است. اقدام صحیح بعدي کدام است؟ 3mm/22000پالکت 
 ترانسفوزیون پالکت الف)
 ونوم مارتجویز مجدد آنتی ب)
 ونوم عقربتجویز آنتی ج)
 نظر گرفتنتجویز مسکن و تحت د)
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سلولی ارجاع شده است. وي رشد دار خارجهاي کپسولهاي مکرر گوش و ریه با جرمساله با سابقه عفونت 3کودکی  -131
هاي غربـالگري از موارد زیر، از تسـت یککدامدهد. هاي قارچی یا ویروسی را نمیاي از عفونتمناسبی دارد. سابقه

 نقص ایمنی اولیه است؟
 تیتر ایزوهماگلوتینین الف)
 CD19ارزیابی  ب)
 بیوپسی غده لنفاوي ج)
 بررسی موتاسیون د)

هاي مکرر، قد کوتاه، اختالل رشد دندان و اسپلنومگالی شدید تـا ي شکستگیاي با سابقهساله 4هاي دختر آزمایش -132
 شرح است: بدینلگن، 

Hb=7 g/dL,  Retic=10%,  WBC=15000 (ANC=2500,  NRBC=70%),  Platelet=90,000/mm3 
 ترین تشخیص کدام است؟شود. محتملدیده میها ي استخواندر رادیوگرافی جمجمه افزایش دانسیته 

 Achondroplasia الف)
 Osteopetrosis ب)
 Vitamin D intoxication ج)
 Osteogenesis Imperfecta د)

انـد. شود به درمانگاه آوردهشدید میدار که در هنگام خواب تعلت گرفتگی بینی و تنفس صدااي را بهساله 9کودك  -133
ها، سردرد و کاهش حس بویایی نیز شاکی است. ترشحات رقیق و آبکی بینـی و عطسـه مکـرر او را از خارش چشم

 تر است؟کنندههی زیر براي تشخیص علت کمکهاي آزمایشگااز یافته یککدامدهد. آزار می
 ائوزینوفیلی خون محیطی الف)
 وان در ترشحات بینیائوزینوفیل فرا ب)
 به مقدار زیاد در ترشحات بینی IgE ج)
 باال در خون محیطی IgE د)

کودکی مبتال به لوسمی حاد میلوئید و نوتروپنی با شکایت تب از روز گذشته بستري شده است. لثه قرمـز و متـورم  -134
هاي متعدد شبیه آفت در دهان وجود دارد. در معاینه، فشار خون طبیعی است و غیر از یافتـه مـذکور، است و زخم

برنامـه کرده و کاتتر ورید مرکزي ندارد. ستفاده نمیبیوتیک پیشگیرانه امنشأ مشخصی براي تب ندارد. داروي آنتی
 ؟مناسب کدام استباکتریایی ضددرمانی 
 مروپنم و آمیکاسین الف)
 مروپنم، آمیکاسین و مترونیدازول ب)
 تازوباکتام و وانکومایسین ـ پیپراسیلین ج)
 تازوباکتام و مترونیدازول ـ پیپراسیلین د)

یابد، محدودیت حرکـت می شود و با مصرف بروفن کاهشمی ها بدتردرد ساق پاي چپ دارد که شب ايساله 8پسر  -135
 شیهحا با که لوسنت و گرد ايضایعه اسکن تیبیا و در سیندارد. در رادیوگرافی ساده افزایش ضخامت کورتکس تی

 است؟ ترمحتمل تشخیص کدام. است مشهود شده احاطه اسکلروتیک و دانس
 کندروبالستوما د) استئوبالستوما ج) استئوکندروما ب) استئوئید استئوما الف)
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دنبال دو نوبت مننژیت مننگوکوکی جهت ارزیابی ایمونولوژیک ارجاع شده است. دو خواهر سالم به ايپسر دو ساله -136
 ترینمناسـب احتمالی، تشخیص به توجه با. انددلیل مننژیت مننگوکوکی فوت نمودهدارد اما برادر و دایی وي نیز به

 است؟ کدام درخواستی آزمایش
 IgG, IgM, IgA, IgE الف)
 NBT ب)
 Plasma Properdin ج)
 C4, C5 د)

 باشد؟می ر ضروريیاز اقدامات ز یکدامکلمز، یص تومور ویک پسري سه ساله با تشخیستمیدر بررسی س -137
 bone marrow aspiration and biopsy الف)
  scan CTChest ب)
 PET scan ج)
 CSF analysis د)

 افتد؟می اتفاق ترکمسندروم لیز تومور در کدام بیماري زیر  -138
 لوسمی لنفوبالستیک حاد الف)
 لنفوم بورکیت ب)
 لنفوم هوچکین ج)
 لنفوم لنفوبالستیک د)

 اند. سایر آورده تعریق شبانه و کاهش وزنمتر، اندازه یک سانتی هلنفادنوپاتی سوپراکالویکوالر ب را بااي ساله 6پسر  -139
 است؟ ین اقدام کدامترطبیعی است. مناسبها معاینه
 روز بعد 10بیوتیکی و مراجعه درمان آنتی الف)
 سینه و بیوپسی غده لنفاويگرافی قفسهرادیو ب)
 سینهگردن و قفسه MRI ج)
 اسکن گردن CT د)

نـدارد. در الم  طبیعـییافته غیر ،باشد. در معاینهمی پورپورا و اکیموز تحت بررسیعلت پتشی، اي بهماهه 3شیرخوار  -140
قرمـز طبیعـی هسـتند. در هـاي و گلبولها متـر مکعـب دارد. لکوسـیتدر میلی 8000پالکت حـدود  ،خون محیطی

 دام است؟ک محتمل تشخیص. هستند طبیعیها رده سایر و شودآسپیراسیون مغز استخوان مگاکاریوسیت دیده نمی
 پورپوراي ترومبوسیتوپنیک ایمیون  الف)
 نوزادي آلوایمیون ترومبوسیتوپنی ب)
 ترومبوسیتوپنی آمگاکاریوسیتیک مادرزادي ج)
 آنمی فانکونی د)

مبتال به هموسیدروز قلبی ، اي که از یک سالگی با تشخیص بتا تاالسمی ماژور تزریق خون منظم داردکودك نه ساله -141
 کدام اقدام حمایتی زیر ضرورت دارد؟ .شده است

 برداريطحال الف)
 سیلینتزریق ماهیانه پنی ب)
 همصرف هیدروکسی اور ج)
 مصرف ترکیبی شالتورهاي آهن د)
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، گرافیرادیـوبـا تـب، سـرفه و تـاکی پنـه بسـتري شـده اسـت. در  CGDپسري ده ساله مبتال به نقص ایمنـی  -142
Consolidation مسئول کدامند؟  هايارگانیسمترین شود. شایعمی در لوب فوقانی ریه راست مشاهده 

 پنوموکوك، استرپتوکوك، کاندیدا آلبیکانس الف)
 استافیلوکوك طالیی، سراشیا، آسپرژیلوس ب)
 لیستریا، پنوموسیستیس جیرووسی، مایکوباکتري ج)
 مایکوپالسما، کالمیدیا، نوکاردیا د)

بـا همـراه مونی و چندین نوبت اوتیت مـدیا دلیل پنوشش ماهگی دچار سه نوبت بستري به از سن ايسالهپسر یک  -143
دلیـل هسالم دارد ولی فرزند پسر قبلـی بـیک خواهر او، پارگی پرده گوش و ترشح چرکی هر دو گوش شده است. 

 Bهاي فوسـیتري فقـدان لنباشـند. در فلوسـیتومتغدد لنفاوي کوچک می ،سپسیس فوت کرده است. در معاینه
 ؟است کدام تشخیص ترینگزارش شده است. محتمل

 linked Agammaglobulinemia-X الف)
 Severe Combined Immunodeficiency ب)
 Common Variable Immunodeficiency ج)
 X-linked Hyper IgM Syndrome د)

 بادي کدام است؟در نقایص ایمنی شدید سیستم آنتی سن شایع شروع عالئم بالینی -144
 یک تا شش ماهگی الف)
 شش تا نه ماهگی ب)
 یک تا پنج سالگی ج)
 پنج تا ده سالگی د)

الت بعـد از اسـتراحت کن مشـیدماغی شده است. الم توکش دچار افتادگی پلک و تیساله از حدود دو هفته پ 7دختري  -145
 است؟ عضالنیعصبی ستمیسري احتمالی درکدام قسمت از یدرگ أبارزتر هستند. منشت یتر شده و با فعالمک

 ايقاعدههاي گانگلیون الف)
 د مغزيیماده سف ب)
 عضالت ج)
 محل اتصال عصب به عضله د)

صورت ناگهانی دچار تـورم و قرمـزي ناحیـه مجـراي ، بهعلت انسداد مجراي اشکی تحت بررسی بودهکودکی که به -146
 اقدام کدام است؟ترین شده است. مناسب اشکی
 ارجاع به جراح جهت تخلیه آبسه الف)
 بیوتیک تزریقیآنتیتجویز بستري و  ب)
 بیوتیک سیستمیک و کمپرس گرمتجویز آنتی ج)
 بیوتیک و کمپرس سردقطره چشمی آنتی د)

 دارد؟ Developmental Dysplasia of Hipترین همراهی را با هاي زیر بیشکدامیک از دفورمیتی -147
 Metatarsus Adductus الف)
 Calcaneovalgus Feet ب)
 Talipes Equinovarus ج)
 Congenital Vertical Talus د)
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کرده، دنیا آمده و از شیر مادر تغذیه میز مادر مبتال به پره اکالمپسی بهبه روش طبیعی اکه اي هفته 37نوزاد دختر  -148
 پذیري و حمالت مکرر آپنه شده که منجر به انتوباسـیون نـوزاد گردیـدهدچار هیپوترمی، تحریکدر روز دوم تولد 

 است، اقدام صحیح کدام است؟
 سیلین و سفوتاکسیمشروع درمان با آمپی الف)
 Lm 1 >مکان متفاوت با حجم  ارسال کشت خون از دو ب)
 ارسال کشت از ترشحات تراشه براي تشخیص قطعی ج)
 ادرار و کشت ادرار نوزادکامل زمایش انجام آ د)

. والـدین شـکایت انـدیشانی و پشت پلک چپ آوردهدر ناحیه پ صورت هطرفبا همانژیوم یکرا شیرخواري دو ماهه  -149
 است؟ ترضروريهاي تشخیصی زیر بررسییک از کنند. کدامنمی خاص دیگري را ذکر

 سونوگرافی داپلر کبد الف)
 اکوکاردیوگرافی ب)
 هاسونوگرافی کلیه ج)
 هاستون مهره MRI د)

 ؟استگرم . دوز شروع چند میلیداردین درمان با ونتولنیاز به علت حمله آسم رم بهکیلوگ 15کودکی با وزن  -150
 1.5 الف)
 2.25 ب)
 2.5 ج)
 3 د)

 اخالق
گیـرد و استخوان است با شما تماس میساله شما که مبتال به سرطان پستان پیشرفته با متاستاز به  72همراه بیمار  -151

ترین کند. صـحیحکند به نحوي به زندگی وي پایان داده شود چون هیچ دارویی درد وي را ساکت نمیدرخواست می
 پاسخ کدام است؟

 خواهیم که دیگر با ما تماس نگیرد چون این موضوع در حیطه اختیارات ما نیست.از همراه بیمار می الف)
 کنیم.اي نیست و او را به بخش پالیاتیو معرفی میکنیم که اتانازي اقدام شایستهوجیه میهمراه را ت ب)
 دهیم.هاي اتانازي فعال را به او آموزش مییکی از روش ج)
 دهیم.هاي اتانازي غیر فعال را به او آموزش مییکی از روش د)

شود. همراهی ندارد. شـرایط بیمـار ناپایـدار آورده میساله موتور سوار به علت تصادف شدید به اورژانس  18آقاي  -152
 است و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح است. جراح تصمیم به عمل جراحی وي دارد . پرستار اورژانس تذکر

 رست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده است. تصمیم دمی
 شود.شود و عمل جراحی انجام میقل مینیاز به رضایتنامه ندارد و بیمار به اتاق عمل منت الف)
 مانیم.کنیم بیمار را پایدار کنیم و منتظر همراه بیمار میبا دادن مایع و خون سعی می ب)
 از مدیر کشیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جراحی را صادر کند. ج)
 ماند تا همراهان بیایند.قل کند ولی منتظر میبا قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل منت د)
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 کرونا
کند. نامبرده حس چشایی و بویایی خود را از دست اي با تب، آبریزش بینی و میالژي به شما مراجعه میساله 25مرد  -153

 ؟کنیدنمیداده است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه 
 ناپروکسن الف)
 استامینوفن ب)
 هیدرامیندیفن  ج)
 داکسی سایکلین د)

 شـود. سـواپ حلقـی جهـت ساله به علت سرفه، تنگه نفس و افت درصد اکسیژن در بخـش بسـتري می 55خانم  -154
 باشد؟ومیر در این بیمار همراه میشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مرگش میمثبت گزار 19-کووید
 دگزامتازون الف)
 کلوروکین ب)
 رومایسینآزیت ج)
 کالترا د)

اي به علت ابتال به کرونا، در منزل تحت درمان است. در کدامیک از شرایط زیر احتیاج بـه بسـتري در ساله 40خانم  -155
 بیمارستان دارد؟

 احساس گیجی الف)
 لرز ب)
 از دست دادن حس چشایی ج)
 اسهال د)

شـود. درصـد اشـباع اکسـیژن در ي شدید و تنگ نفس در بخش بستري میاي به علت تب باال، سرفهساله 50مرد  -156
 ؟کنیدنمیدرصد است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  90هواي اتاق 

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 انوکساپارین ج)
 هیدروکسی کلروکین د)

 داروهاي زیر در حاملگی ممنوع است؟استفاده از کدامیک از  -157
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 هیدروکسی کلروکین ج)
 انوکساپارین  د)

 ؟شودنمیدر کدامیک از شرایط زیر، تجویز داروي توسیلیزومب در بیمار مبتال به کرونا توصیه  -158
 100000پالکت:  الف)
 5000گلبول سفید:  ب)
 عفونت قارچی سینوس ج)
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 سال 50باالي سن  د)

شود. با توجـه هاي ویژه بستري میاي به علت تب باال، درد سینه و دیسترس تنفسی، در بخش مراقبتساله 50مرد  -159
 ؟کنیدنمیجهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  100rp=cو با عنایت به  19-به مثبت شدن تست کووید

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
  توسیلیزومب ج)
 IVIG د)

ي پیش دچار سرفه، خلط، تب و لرز و تنگی نفس شده اسـت. بـه علـت ضـایعات ریـوي اي از دو هفتهساله 40مرد  -160
 شود.در بخش بستري می 19-مشکوك به کووید

 کنید؟کدامیک از داروهاي زیر را جهت وي توصیه می 
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 اینترفرون ج)
 کلروکین د)

 ؟باشدنمی 91-کدامیک از بیماران زیر در ریسک باالي عوارض کووید -161
 ايساله بدون بیماري زمینه 65مرد  الف)
 ي مبتال به دیابتساله 40خانم  ب)
 ساله با پیوند کلیه 30مرد  ج)
 ساله تاالسمی مینور 40خانم  د)

 ؟کنیدنمیمرخص  در کدامیک از شرایط زیر بیمار مبتال به کووید را از بیمارستان، -162
 وجود تب الف)
 درصد 96اکسیژن خون  ب)
 crp:5 ج)
 5000گلبول سفید =  د)
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