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قانون مجازات اسالمی جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسـم اسـت. کـدام گزینـه اشـاره  289بر اساس ماده  -1
 صحیح به این سه نوع دارد؟

 عمد، شبه عمد، خطاي محض الف)
 عمد، غیر عمد، خطاي محض ب)
 عمد، غیر عمد، خطاي محضشبه  ج)
 عمد، شبه عمد، غیر عمد د)

نماید و این در حالی است که هرگز از جرم وي گذشت نکـرده اسـت. کند. مقذوف فوت میفردي دیگري را قذف می -2
 ؟نداردکدامیک از موارد زیر حق درخواست تعقیب و اجراي حد قذف را 

 همسر د) فرزند ج) مادر ب) پدر الف)

گـردد. میـزان اختیـاري ادرار مینبال تصادف دچار شکستگی استخوان دنبالچه و به دنبال آن دچـار بیفردي به د -3
 باشد؟.. می.....خسارت شکستگی استخوان دنبالچه شامل ..

 ده درصد دیه کامل د) نصف دیه ج) دیه کامل ب) ارش الف)

باشـد در بررسـی بـا کامل قطـع نخـاع می گردد و دچار عوارضشخصی به دنبال تصادف دچار آسیب به نخاع می -4
 باشد؟.. می.......باشد میزان خسارت به نخاع شامل ي نخاع دچار له شدگی میآ رآ ام

 ارش به میزان دیه کامل د) نصف دیه کامل ج) ارش ب) دیه کامل الف)

 همـان در چاقو ضربه با دیگري فرد شود،می )دامیه(شخصی به دنبال نزاع با اصابت چوب به ناحیه بازو دچار پارگی  -5
 باشد؟می... ....... شامل آن خسارت. گرددمی عضله بریدگی و زخم شدن ترعمیق باعث ،دامیه جراحتِ محلِ

 ارش د) متالحمه ج) دامیه و متالحمه ب) دامیه الف)

 در جنایت شبه عمد پرداخت کننده باید ظرف هر سال چه مقدار از دیه را پرداخت نماید؟ -6
 نصف د) سه چهارم ج) دو سوم ب) یک سوم الف)

 باشد..... می......د مشمول .یگر نرویننده باشد و دکزین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون ضرورت تجویا از بیندن و ک -7
 یک دوم دیه کامل الف)
 یک سوم دیه کامل ب)
 یک چهارم دیه کامل ج)
 ارش د)

 ....... ثابت است؟..از استخوان جدا شود .هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی  -8
 ارش الف)
 دیه شکستگی ب)
 چهار پنجم دیه شکستگی ج)
 یک سوم دیه شکستگی د)

 ها کدام مورد زیر درست است؟درخصوص دیه اندام -9
 دیه فلج کردن هر دست یک سوم دیه دست است. الف)
 دیه فلج کردن هر انگشت یک پنچم دیه همان انگشت است. ب)
 دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است. ج)
 دیه قطع کردن دست فلج یک دوم دیه دست است. د)
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ها بدون کمـک قـادر بـه راه رفـتن ساله چندین سال است دچار شب کوري شدید شده به نحوي که شب 40مردي  -10
ادر بـه قبرد و از فواصل بیش از دو متر باشد و در طول روز نیز با وجود استفاده از عینک از ضعف بینایی رنج مینمی

باشد. این شخص متعاقب حادث تصادف دچار آسیب شـدید عصـب بینـایی چشـم چـپ شناسائی چهره افراد نمی
 رود. در این خصوص کدام مورد زیر صحیح است؟طور کامل از بین میهشود و بینایی چشم چپ بمی

 باشد.دیه او نصف دیه کامل می الف)
 گردد.بین رفتن بینایی چشم چپ او ارش تعیین میبراي از  ب)
 گردد.دیه بینایی چشم چب او بر حسب شدت ضعف بینایی قبلی محاسبه و اعالم می ج)
 گیرد.براي این شخص فقط ارش قطع عصب بینایی چشم چپ تعلق می د)

 10پاهایش بسـته شـده اسـت ها و فردي با استفاده از یک قطعه شیشه شکسته، در شکم شخص دیگري که دست -11
کند که همگی کامال نزدیک هم هستند و در مواردي همـدیگر را هـم عدد بریدگی سطحی در حد حارصه ایجاد می

 است؟ صحیح زیر مورد کدام خصوص این در. اندقطع کرده
 شوند.چون جراحات کنار هم و نزدیک هم هستند همگی یک حارصه در شکم قلمداد می الف)
باشند بسته به شکل جراحـت، دامیـه یـا متالحمـه در جراحات کنار هم و نزدیک هم هستند ولی چندین مورد میچون  ب)

 شود.شکم قلمداد می
 چون با ده بار اقدام این جراحات ایجاد شده است، باید ده مورد حارصه شکم قلمداد گردد. ج)
 کنیم.ه شکم قلمداد میچون این ضایعه شبیه یک سائیدگی خواهد بود، آن را یک حارص د)

اي مدعی است که پرده بکارت وي بدون رضایت او از طریق مقاربت ازاله شده اسـت. چنانچـه اتهـام در دختر باکره -12
 تر است؟مورد مردي مجرد اثبات شود کدام گزینه در مورد مجازات قانونی مرتکب صحیح و دقیق

 حبس د) دیه کامل زن ج) ارش ب) مهرالمثل الف)

هاي محافظ قلب مردي در جریان تصادف شکسته شده، کدام گزینه در مورد دیه متعلقه بر حسب چهار عدد از دنده -13
 درصد از دیه کامل صحیح است؟

 10 د) 8 ج) 5 ب) 4 الف)

کامل قطع شده است. کدام گزینه در مورد خسـارات  طورهبدست راست و سالم مرد کارگري از قسمت میانی ساعد  -14
 ه صحیح است؟متعلق

 درصد دیه کامل 25 الف)
 درصد دیه کامل + ارش 25 ب)
 درصد دیه کامل 50 ج)
 درصد دیه کامل + ارش 50 د)

 گردد؟میزان مبلغ دیه چگونه تعیین می -15
 گردد.بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه تعیین و اعالم می الف)
 گردد.قضاییه اعالم میبر اساس نظر شوراي عالی قضایی تعیین و توسط رئیس قوه  ب)
 گردد.توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبري تعیین و اعالم می ج)
 گردد.بر اساس راي اکثریت مجلس تعیین و توسط رئیس قوه قضاییه اعالم می د)

 ؟نیسترسیدگی به کدام دادخواست در صالحیت دادگاه خانواده  -16
 دادخواست کودك آزاري الف)
 ست تغییر جنسیتدادخوا ب)
 دادخواست حکم رشد نوجوانان ج)
 دادخواست رفع حجر د)
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 ؟نیستهاي دلیریوم کدامیک از نشانه -17
 روزکاهش آگاهی نسبت به محیط همراه با نوسان عالئم در طی شبانه الف)
 یابداي بهبودي میمعموالً این وضعیت با برطرف شدن عامل مولّد زمینه ب)
 ال را نداردیت از خیواقعص یتوانایی تشخ ج)
 شروع تدریجی دارد و علت بروز آن نامشخص است د)

 ؟شوندنمیکدامیک طبق قانون محجور محسوب  -18
 افراد غیر رشید الف)
 افراد صغیر ب)
 افراد عاجز جسمانی ج)
 افراد دچار جنون د)

 ؟صحیح استدست آمده از ساکروم موجود هبا توجه به تصویر زیر، کدام گزینه در مورد اطالعات ب -19

 

 عدد و به نفع صفت مردانه است. 6هاي ساکروم تعداد مهره الف)
 است. 40به قاعده ساکروم  S1احتماالً نسبت قطر عرضی  ب)
 با توجه به سن استخوان، پیش بینی جنس مقدور نیست. ج)
 احتماالً انحناي استخوان محدود به نیمه دیستال آن است. د)
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 دست آمده از این نما صحیح است؟هبا توجه به تصویر استخوان زیر، کدام گزینه در مورد اطالعات ب -20

 
 .Most probably it belongs to adolescent female الف)
 The mastoid and styloid process are in favor of male. ب)
 .The shape of orbit is in benefit of female ج)
 .The circular defect in the medial wall of orbit is the entrance wound of gunshot د)

هاي لگن، جمجمه، بازو و ران همگی متعلق به یک نفر موجود است. با توجه به تصویر زیر، براي بررسـی و استخوان -21
 ؟تر استمناسبپیش بینی جنسیت کدام گزینه 

 
 لگن به تنهایی د) لگنـ  ران ج) لگن ـ جمجمه ب) لگنـ  دندان الف)

 ، کدام گزینه در مورد نمونه به کار رفته و کمک آن در تعیین هویت صحیح است؟Lamendinدر مورد کاربرد تکنیک  -22
 تعیین قدـ  فمور الف)
 تخمین سنـ  دندان ب)
 پیش بینی جنسـ  فمور ج)
 تعیین نژادـ  دندان د)
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 دست آمده صحیح است؟هتصویر کدام گزینه در مورد اطالعات ب با توجه به فلش مشخص شده در -23

 

  male trait -Narrow greater sciatic notch الف)
 Wide greater sciatic notch - female trait ب)
 Narrow lesser sciatic notch - male trait ج)
 Wide lesser sciatic notch - female trait د)

 ؟صحیح استدرخصوص ایندکس ایسکیوپوبیک کدام مورد زیر  -24
 شودگیري میبراي محاسبه آن، طول استخوان پوبیس و ایسکیوم از لبه استابولوم اندازه الف)
 100در  این ایندکس عبارت است طول ایسکیوم تقسیم بر طول پوبیس ضرب ب)
 شودا ایسکیوم اندازه گرفته میدر این ایندکس طول پوبیس از لبه فوقانی سمفزیس پوبیس ت ج)
 باشدمی اسکلتی بقایاي بودن زن نفع به باشد، 95اگر ایندکس ایسکیوپوبیک بیش از  د)

 ؟نیستدر مورد خالکوبی کدام مورد زیر درست  -25
 ماند.خالکوبی با دوده تا آخر عمر باقی می الف)
 .شودمی فرستاده ها به الیه درمیس زیریندر خالکوبی، رنگ ب)
 شود.ها، در غدد لنفاوي زیر بغل یافت میهاي به کار رفته در خالکوبی دسترنگ ج)
 شود.ها میها بارزتر از بقیه رنگهاي رنگارنگ، رنگ سیاه با گذشت سالدر خالکوبی د)

 تواند تعیین کند؟می Penetrating woundکدامیک از موارد زیر را پزشک قانونی درخصوص  -26
 نسبت به محور بدن جهت زخم الف)
 وضعیت قربانی در موقع ایراد جرح ب)
 طول واقعی تیغه چاقو ج)
 تعیین دقیق پهناي چاقو د)
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 است؟ ترصحیحکدام گزینه در مورد عامل ایجادکننده جراحت زیر  -27

 

 broken bottle الف)
 hammer ب)
 screwdriver ج)
 axe د)

هاي متعدد در ناحیه سر و صورت گردیده احتمال مشاهده کدام ضایعه به در فردي که به دنبال درگیري دچار آسیب -28
 است؟ کمتردنبال لگدکوبی 

 آسیب و جدایی قسمت تحتانی فک فوقانی الف)
 شکستگی سقف جمجمه ب)
 شکستگی در دو شاخ مندیبل ج)
 شکستگی زیگوما د)

 ؟صحیح است ting woundPenetraکدامیک از موارد زیر درخصوص برآورد نیروي اعمال شده در  -29
 هاي عضالنی است.ترین بافت در مقابل فرورفتن چاقو دستجات بزرگ رشتهمقاوم الف)
 ترین عامل در نفوذ چاقو در پوست است.پهناي لبه برنده چاقو مهم ب)
 اي است.تر از فضاي بین دندهنفوذ چاقو در پوست شکم راحت ج)
 تیزي نوك چاقو است. ترین عامل در نفوذ چاقو در پوستمهم د)
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 ؟تر استصحیحکدام گزینه در مورد عامل ایجاد کننده جراحات زیر  -30

 

 Double-edged knife الف)
 one-edged knife ب)
 screwdriver ج)
 Axe د)

 ؟صحیح است traumatic epilepsy-Postکدامیک از موارد زیر درخصوص  -31
 است. یک عارضه فوري به دنبال شکستگی جمجمه الف)
 معموالً به دنبال یک شکستگی فرورفته با اثرات فشاري بر روي کورتکس زیرین در ناحیه پاریتوتمپورال است. ب)
 کند.تظاهر می Petitmal Convaulsionاپی لپسی تروماتیک معموالً بصورت  ج)
 این عارضه در صدمات باز سر کمتر شیوع دارد. د)

 ؟صحیح استا خونریزي اکسترادورال کدامیک از موارد زیر در رابطه ب -32
 شیوع آن کمتر از خونریزي ساب آراکنوئید و بیشتر از خونریزي اپی دورال است. الف)
 است. %40سالگی میزان مرگ و میر ناشی از آن حدود  20در سن زیر  ب)
 افتد.این خونریزي با شیوع باال در ناحیه کف جمجمه و طاق جمجمه اتفاق می ج)
 با خونریزي ساب دورال همراه است. %10وارد در این خونریزي شکستگی جمجمه وجود ندارد و در م %15در  د)

اي که مدتی پس از تروما به سر فوت شده و دچار خونریزي ساب دورال بوده یک کپسـول ساله 65در اتوپسی آقاي  -33
چه مـدت  حدوداشود.خته دیده میخارجی با ضخامت معادل دورا و کپسول داخلی با ضخامت نصف دورا در اطراف ل

 از زمان خونریزي گذشته است؟
 روز 26 د) دو هفته ج) روز 8 ب) ساعت 36 الف)
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 ؟باشدنمیکدامیک جزء تظاهرات هماتوم پوست سر به دنبال ضربه بالنت  -34
 هماتوم گیجگاهی، کبودي در پشت گوش ایجاد کند. الف)
 .کند ایجاد Black Eyeهماتوم فرونتال قادر است  ب)
 شود.اي سفت و متورم ظاهر میهماتوم سر بصورت توده ج)
 در نوزادان، هماتوم در این رده سنی وضوح باالیی ندارد. د)

کند. در ارزیابی بیمارسـتانی احتمـال ساله به دنبال ضربه دچار خونریزي تحت عنکبوتیه شده و فوت می 60فردي  -35
 محل براي رؤیت پارگی کدام منطقه است؟ ترینمحتملپارگی شریان ورتبرال مطرح است. در اتوپسی 

 در محاذات مهره اول گردنی الف)
 در فضاي بین مهره اول و دوم گردنی ب)
 Foramen magnumدر زیر  ج)
 درست قبل از تبدیل شدن به شریان بازیلر د)

 ؟است صحیح زیر مورد کدام هادر خصوص جراحات ایجاد شده با چاقو، در خودزنی -36
 شود.ها کنار زده نشده باشد خودکشی رد میاگر در ناحیه شکم و سینه لباس الف)
 ها، جراحات نفوذي در گردن ناشایع و نامعمول نیست.در خودکشی ب)
 باشد.وجود جراحات تردیدي ردکننده دگرکشی می ج)
 جراحات خودزنی در اغلب موارد متعدد هستند. د)

گیـرد، ساله که به دنبال اصابت گلوله به جمجمه به قتل رسیده در سالن تشریح مورد اتوپسـی قـرار مـی 30مردي  -37
اصابت بـه  ... متر بر ثانیه قبل از....باید سرعت باالتر از .. حداقلنسج مغز به شدت از هم گسیخته شده است. گلوله 

 داشته باشد.مغز 
 420 د) 380 ج) 340 ب) 300 الف)

شـود مري شده است در بررسی مشخص میک 4و  5ستگی مهره که به دنبال تصادف دچار شکشخصی مدعی است  -38
 زیـمنـی نیمربنـد اکرده است و نامبرده کل وي برخورد یکیلومتر در ساعت از عقب با اتومب 30لی با سرعت یاتومب

 باشد؟می شتر محتملیبر یاز موارد ز دامیککبسته بوده است. 
 باشد.اً مطرح مییستگی به دنبال تصادف قوکنامبرده دچار ضربه شالقی شده و احتمال ش الف)
 رسد.د به نظر مییستگی فوق به دنبال تصادف بعکاحتمال ش ب)
 باشد.ر نمییان پذکسم فوق امیانکمري با مکهاي ستگی مهرهکش ج)
 شود.جاد مییمري اکهاي فوقانی ت شالقی در مهرهکستگی در حرکش د)

 ؟است صحیح زیر جمالت از کدامیک گاه،هاي ناشی از شکنجه در بازداشتهاي منجر به مرگدر مورد تشخیص آسیب -39
 هاي فیزیکی افتراق داد.توان شکنجه را از سایر آسیبمعموال با اتوپسی به تنهایی می الف)
 تکراري مانند آثار ضربه با چوب یا شالق براي تشخیص قطعی است.هاي ویژه وجود آسیب ب)
 گردد.هاي مکرر به کف پا یکی از علل شایع مرگ در شکنجه محسوب میوارد کردن ضربه ج)
 تواند منجر به مرگ گردد.شود و میسوزاندن پوست یک روش شایع شکنجه محسوب می د)
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دچار تغییرات فسادي شدید و پیشرفته شده اسـت و روي بـدن جسـد  اند کهجسدي را براي اتوپسی ارسال کرده -40
هـاي زیـر بـراي مملو از ماگوت مگس و حشرات است. در مثانه ادراري وجود ندارد. به نظر شما کـدامیک از نمونـه

 باشد؟بررسی توکسیکولوژیک داراي ارزش می
 خون وریدي الف)
 مایع فضاي پلور ب)
 مایع داخل پریتوان ج)
 های ماگوتبررس د)

 براي نمونه برداري از جسد به منظور بررسی میزان الکل، از کدامیک از مواد نگهدارنده زیر بایستی استفاده نمود؟ -41
 Fluoride الف)
 EDTA ب)
 بدون ماده نگهدارنده ج)
 Propylene د)

دهـد کـه نشـان مـیدر عکس زیر که مربوط به اندام تحتانی چپ در یک جسد سوخته اسـت، مهمتـرین دلیلـی  -42
 هاي پوستی بعد از اتمام و توقف سوختگی ایجاد شده است کدام مورد زیر است؟شکاف

 

 گردد.هاي بزرگ در اثر حرارت بعد از توقف سوختگی حادث شده و موجب این حالت میکوتاه شدگی ماهیجه الف)
 شود.ها ایجاد میدهد و این شکافدر سوختگی شدید انقباض و جمع شدگی پوست بعد از توقف سوختگی رخ می ب)
 تعدد این صدمات و عدم مشاهده خونمردگی در محل جراحات، دلیل ایجاد بعد از سوختگی است. ج)
 عدم مشاهده سوختگی در چربی زیرجلدي در محل جراحات، دلیل بر ایجاد آن بعد از توقف سوختگی است. د)

 ؟نیستها کدام مورد زیر صحیح در مورد سوختگی -43
 شود.در سوختگی درجه یک، تاول با یک دایره رنگ پریدگی محصور می الف)
 افتد.در سوختگی درجه دو، بهبودي بدون اسکار اتفاق نمی ب)
 سوزند.هاي عمقی هم میدر سوختگی درجه سه، ماهیچه ج)
 سوزد.در سوختگی درجه سه، چربی زیر جلدي می د)
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زیر، مسیر جریان برق از ورودي به خروجی بسیار خطرناك اسـت و احتمـال  در مواقع برق گرفتگی، در کدام حالت -44
 تواند منجر به مرگ قربانی شود؟آریتمی قلبی افزایش یافته و می

 دیگر دستبهاز یک دست  الف)
 جریان از سر به شانه ب)
 سر به یکی از پاها یا بلعکس ج)
 دست راست به پاي چپ د)

همراه اسپاسم عضالت هدر کدامیک از حاالت زیر احتمال بروز همزمان دیس ریتمی ب در مرگ ناشی از برق گرفتگی -45
 ؟شودبیشتر میقفسه سینه و بروز هیپوکسی منجر به مرگ 

 on–Holdبروز پدیده  الف)
 برق گرفتگی با جریان با آمپر باال ب)
 دیگر دستبهجریان از یک دست  ج)
 با ولتاژ باال DCبرق گرفتگی با جریان  د)

مرد جوانی به دنبال اصابت چاقو به گردن با تابلوي نارسایی حاد بطن راست فوت شده است. کدامیک از موارد زیـر  -46
 ؟صحیح استدر مورد مکانیزم مرگ 

 خونریزي خارجی الف)
 خونریزي داخلی ب)
 آمبولی هوا ج)
 انفارکتوس میوکارد د)

لوي نارسایی حاد بطن راست فوت شده اسـت. در معاینـات پـس از مرد جوانی به دنبال اصابت چاقو به گردن با تاب -47
 ؟تر استمناسبهاي تشخیصی زیر مرگ براي یافتن دقیق مکانیزم مرگ، کدامیک از روش

 Autopsy الف)
 Echocardiography ب)
 Chest X Ray ج)
 Chest CT د)

 :بجز مربوط به زمان حیات خواهد بود، ايها در همه موارد زیر یافتهمشاهده آمبولی مغز استخوان در ریه -48
 Burns الف)
 Traumatic Death ب)
 Thoracotomy ج)
 Eclampsia د)

ه در یـدام ناحکـی بررسـی یالبد گشـاکد در انجام ینمافوت می Café Coronaryساله چاق بدنبال سندرم  50فرد  -49
 باشد؟می ترنندهکمک کن علت فوت ییتع

 رونر قلبکبررسی عروق  الف)
 در قلب MIبررسی عالئم  ب)
 بررسی حلق و حنجره ج)
 سمیبررسی آئورت از نظر آنور د)
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وچک بـه دام افتـاده و در که در هنگام خروج از پنجره کشود اي مشاهده میساله 40در بررسی از صحنه جرم فرد  -50
 منجر به فوت وي شده است؟ر یدامیک از موارد زکافت شده است. ین خم شده یمه فوقانی تنه رو به پائیوضعیت ن

 گگینگ د) نگیکچو ج) آسفکسی پوزیشنال ب) سی تروماتیککآسف الف)

شـود در افـت مـییوره آهک پزي بصورت فوت شده کنار کخانمان در فصل زمستان در بررسی صحنه جرم فرد بی -51
ود در خصوص علـت فـوت شافت نمییته مثبتی کی نیالبد گشاکنه ظاهري آثار ظاهري ضرب و جرح ندارد در یمعا

 باشد؟مطرح می شتریبر یدامیک از موارد زکنامبرده 
 ت با منو اکسید کربنیمسموم الف)
 ت با دي اکسید کربنیمسموم ب)
 مسمومیت با گوگرد ج)
 مسمومیت با نیتروژن د)

رفلکس مهار واگ قلب در بروز مرگ ناگهانی در مواقع ایجاد فشار بر کاروتید گردنـی در کـدامیک از حـاالت زیـر  -52
 دهد؟از سایر موارد رخ می بیشتر
 Manual Strangulation الف)
 Garrotting ب)
 Blow to the throat ج)
 High hanging د)

بـراي  ،توسط دست جوان بسیار کوچک اندامی نسبت به قربانیجسدي را با احتمال خفگی به علت فشار بر گردن،  -53
شـود. بـه پتشی در ملتحمه دیده مـی و است سیانوتیک و ادماتو محتقن، صورت معاینه در. انداتوپسی ارسال کرده

 باشد؟ترین مکانیسم مرگ در وي کدامیک از موارد زیر مینظر شما محتمل
 هاي کاروتید دو طرفانسداد شریان الف)
 شوك و سنکوپ وازوواگال ب)
 انسداد وردیدهاي ژوگوالر ج)
 انسداد حنجره و حلق د)

افتد و در مدت کمتر از یک دقیقه فـوت فردي حین درگیري به علت اصابت لگد به ناحیه قدام گردن روي زمین می -54
 د؟گردعلت مرگ وي محسوب می ترینمحتملهاي زیر کند. به نظر شما کدامیک از مکانیسممی

 اسپاسم ناگهانی حنجره الف)
 انسداد حنجره در اثر تجمع خون ب)
 رفلکس مهار واگ (سنکوپ وازوواگال) ج)
 پارگی شریان ورتبرال د)

اند. براي براي اتوپسی ارسال کرده (Manual Strangulation)جسد خانمی را با احتمال استرانگوالسیون با دست  -55
dissect کنید؟هاي زیر را پیشنهاد میکردن مناسب گردن کدامیک از روش 
 یا خطی پیش از قفسه سینه ”I“باز کردن گردن با روش  الف)
 برداشتن قلب قبل از دیسکسیون گردن ب)
 برداشتن قلب و مغز پیش از بررسی گردن ج)
 اقدام اولین عنوانهب ”Y“دیسکسیون گردن با روش  د)
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 شود؟مشاهده می بیشتره به دنبال خفگی فوت نموده است پتشی در کدامیک از موارد زیر در بررسی جسدي ک -56
 دارآویختگی کامل الف)
 دارآویختگی ناکامل ب)
 سوفوکاسیون ج)
 اسموترینگ د)

 است؟ بیشتراحتمال جداشدگی بدنه غضروف تیروئید در خط وسط در کدامیک از موارد زیر  -57
 استرانگوالسیون با دست الف)
 استرانگوالسیون با لیگاتور ب)
 ضربه به جلو گردن با مشت ج)
 دارآویختگی د)

باشـد و نه ظاهري جسد داراي عالئم فسـاد نعشـی مـییشود، در معاشف میکرج کاي در سد ساله 18جسد جوان  -58
هـا ر قسمتیشود در سااتی مشاهده مییمتر در پشت جسد بدون عالمت حهاي موازي با فاصله چند سانتیدگییبر

اي بـر ار دنـدهیگرم به همراه ش 1500ها هیی، وزن ریی کف در راه هوایالبدگشاکآثار ظاهري ضرب و جرح ندارد. در 
ر یـارد زدامیک از مـوکـباشد ر پوست سر خونمردگی ندارد و سم شناسی منفی مییشود. زها مشاهده میهیروي ر

 باشد؟می شتر محتملیب
 حادثه د) خودزنی ج) خودکشی ب) قتل الف)

نـه یشود آثار ظاهري ضـرب و جـرح نـدارد در معانه مییی قانونی معاکح پزشیساله در سالن تشر 38جسد خانم  -59
عی یر طبیته غکی نیالبدگشاکره وجود دارد در یستانسور مفاصل بزرگ و به رنگ تکپوستاز برروي سطح ایظاهري ه

 باشد؟ر مطرح مییاز موارد ز کیدام کشود افت نمیی
 غرق شدگی الف)
 غوطه وري در آب ب)
 برق گرفتکی ج)
 هیپوترمی د)

وچک کها ی انجام شده ارگانیالبدگشاکد شده است در یاهش وزن شدکودکی به دنبال مسامحه و گرسنگی دچار ک -60
 :بجز ابند،یاهش وزن میکشده و 
 مغز د) سپانکرا ج) قلب ب) کبد الف)

 ؟نیستدر خصوص قربانیان تجاوزات جنسی کدام مورد زیر صحیح  -61
 شوند.آثار گازگرفتگی و عالئم مکیدن در مواردي با هم در یک ضایعه مشاهده می الف)
 تواند بصورت خطی (خطوط موازي) باشد.ها در بدن قربانی میآثار ناشی از دندان ب)
 گردد.ر نوك آلت تناسلی ایجاد میکبودي باسن در اطراف آنوس، معموال در اثر فشا ج)
 افتد.ها در اثر تالش متجاوز براي باز کردن پاها اتفاق میکبودي در ناحیه فوقانی داخلی ران د)

 کدام علت در کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه یافته شیوع باالتري دارد؟ ،در بررسی علل سقط جنینِ مجاز -62
 نقائص جنینی الف)
 زناي محارم ب)
 حفظ حیات زن ج)
 علل اقتصادي اجتماعی د)
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یک هفته بعد از سقط جنین موفقی که به روش مدیکال انجام شده بیمار دچار آنـدومتریت و سـندرم شـوك توکسـیک  -63
)TSS ناشی از عفونت (Clostridium sordellii بجزهاي کلینیکی زیر قابل مشاهده هستند، شود همه یافتهمی: 

 هیپوتنشن د) لکوسیتوز ج) تاکیکاردي ب) تب الف)

 ؟صحیح استهاي مشکوك نوزادان، درخصوص ورنیکس کازئوزا، کدام گزینه در مبحث مرگ -64
 باشد.اگر مشاهده نشود دلیل قطعی بر شسته شدن نوزاد بعد از تولد می الف)
 باشد.هاي نوزادان میاگر مشاهده شود یافته ارزشمند در تشخیص مرگ ب)
 اگر مشاهده نشود دلیلی قطعی بر زنده بودن نوزاد بعد از تولد باشد. ج)
 شود.هاي زودرس، به موقع و دیررس مشاهده میدر زایمان د)

 باشد؟جنین چند ماهه می Haaseمتر هست. طبق قانون سانتی 30هفته بارداري، طول جسد  20در جنین با سن باالي  -65
 7 د) 6 ج) 5 ب) 4 الف)

 :بجزها صحیح است، امل موثر بر مرگ ناگهانی نوزادان همه گزینهدر عو -66
 توان افتراق داد.هاي پري ناتال را از مرگ ناگهانی نمیحتی در اتوپسی، برخی مرگ الف)
 احتمال آن در نوزادان با وزن پایین بیشتر است. ب)
 حداکثر شیوع آن در دو ماهگی است. ج)
 است. Bell shaped curveصورت هدامنه سنی آن ب د)

 :بجز است، در بررسی مرگ ناگهانی نوزادان همه موارد زیر صحیح -67
 ها است.ترین یافته ارتشاح سلولی در اطراف برونشیولاصلی الف)
 شود.شایع دیده می طورهبادم ریه با شدت متوسط  ب)
 ممکن است پتشی در پلور ویسرال رویت شود. ج)
 شود.وپسی ضایعه پاتولوژیک ارزشمند یافت میدرصد موارد در ات 85در  د)

 کمترها کند، در بررسی دچار شکستگی اندام شده است، این نوع شکستگیکودکی به دنبال کودك آزاري فوت می -68
 .شودمی ایجاد .........به دنبال .

 کشیدن الف)
 پیچاندن ب)
 Angulationفشار  ج)
 ضربه مستقیم د)

ها نیاز به بررسی هوشی آمریکا، در همه کالساقدام جراحی اورژانسی، طبق طبقه بندي انجمن بیدر مرگ به دنبال  -69
 :بجز باشد،کامل می

 چهارم د) سوم ج) دوم ب) اول الف)

 :بجز هاي حین اعمال جراحی و بیهوشی، همه موارد صحیح است،در اتوپسی مرگ -70
 باشد.در اکثر موارد تغییرات هیپوکسی مغز کم می الف)
 بررسی سم شناسی ارزش باالیی دارد. ب)
 تکنیک ایمنوهیستوشیمی ممکن است کمک کننده باشد. ج)
 اتوپسی جهت تائید و یا رد بیماري طبیعی ارزش دارد. د)
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 ؟باشدمیت کیک آرتف شهیهمر در اتوپسی یافته زیدام کن غواصی فوت نموده است، یاي در حساله 25 شخص -71
 هوا در وریدهاي مرکزيوجود حباب  الف)
 وجود حباب هوا در نسوج ب)
 وجود حباب هوا در وریدهاي مغزي ج)
 وجود حباب هوا در قلب د)

 شود؟ده میید مترکر یهاي زدامیک از ارگانکآمبولی چربی به دنبال دکمپرشن در  -72
 میوکارد د) کلیه ج) مغز ب) کبد الف)

از  نبایـدهـا هاي عرضـی روي آنبرش عروق کرونر در اتوپسی فاصله برشدر رابطه با انتخاب تکنیک صحیح براي  -73
 باشد؟ بیشترمتر چند میلی

 4 د) 3 ج) 2 ب) 1 الف)

در مورد فردي که به دنبال سکته قلبی دچار مورال ترومبوزیس وسیع آپکس قلب و سپس دچـار آمبـولی قطعـات  -74
 :بجز، زیر محتمل استهاي ترومبوز مذکور شده بروز انفارکت در همه ارگان

 طحال د) کلیه ج) روده ب) ریه الف)

هاي میترال و آئورت و ترمیم دریچه اي اهل کردستان با بیماري سه دریچه قلب کاندید تعویض دریچهساله 36خانم  -75
تریکوسپید شده است. متخصص پزشکی قانونی در حین مشاوره در خصوص علت بیماري مورد سوال واقـع شـده، 

 ؟استتر و صحیح هاي زیر را مناسبکدامیک از پاسخ
 ویرال د) ایدیوپاتیک ج) روماتیسمی ب) مادرزادي الف)

ساله به دنبال مرگ ناگهانی و با تشخیص احتمالی بیماري ایسکمیک قلـب تحـت بررسـی تنگـی و  60جسد آقاي  -76
 محل تنگی و انسداد عروق کرونر در کدام قسمت قرار دارد؟ ترینشایع. گیردمی قرار انسداد عروق کرونر قلب

 متر اول شاخه نزولی قدامیدو سانتی الف)
 متر دوم شاخه نزولی قدامیدو سانتی ب)
 متر اول تنه اصلی کرونر چپیک سانتی ج)
 متر اول تنه اصلی کرونر راستیک سانتی د)

 باشد؟ها میانواع کاردیومیوپاتیعلت نارسایی احتقانی قلب کدامیک از  ترینشایع -77
 Dilated Cardiomyopathy الف)
 Hypertrophic Cardiomyopathy ب)
 Restrictive Cardiomyopathy ج)
 Arrhythmognic Right Ventricular Cardiomyopathy د)

گیـرد. مورد کالبدشکافی قرار مـی SAHساله به دنبال سردرد و مرگ ناگهانی و با تشخیص احتمالی  45بیمار خانم  -78
 بیشترین محل احتمالی پارگی آنوریسم کدام شریان است؟

 Basilar artery الف)
 Middle Cerebral artery ب)
 Anterior Communicating artery ج)
 Posterior Communicating artery د)
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گیرد و در پاتولوژي قلـب پدیـده اتوپسی قرار می ساله به دنبال مرگ ناگهانی در سالن تشریح مورد 35بیمار آقاي  -79
Fragmentation  ؟صحیح استدر فیبرهاي میوکارد گزارش شده است. کدام گزینه در این خصوص 

 شود.این پدیده بیشتر در دیواره بطن راست دیده می الف)
 افتد.نیز اتفاق می Postmortemاین پدیده در  ب)
 باشد.قطعاً نشانه آسیب میوکارد می ج)
 ها فرقی ندارد.هاي ناگهانی قلبی و سایر مرگاز نظر شیوع در مرگ د)

باشد. بـا توجـه بـه چـارت هاي بقایاي اسکلتی ارجاع شده به پزشکی قانونی میچارت دندانی زیر مربوط به دندان -80
 ؟است صحیح هاي بقایاي اسکلتیدندانی، کدام مورد زیر درخصوص دندان

 
 پوسیدگی دارد. 8و  6هاي وجود ندارد و سطح جونده دندان 8و  7، 5، 4هاي راست فک فوقانی دنداندر نیمه  الف)
 پرکردگی دارد. 7و  4هاي وجود ندارد و سطح جونده دندان 8و  6، 5هاي در نیمه چپ فک تحتانی، دندان ب)
 پوسیدگی دارد. 8و  7، 6، 5، 4هاي در نیمه چپ فک فوقانی دندان ج)
 در سطح مزیال پرشدگی دارند. 7و  6، 5، 4، 3هاي نیمه راست فک تحتانی دنداندر  د)

اعالم شده اسـت. درخصـوص شـماره دنـدان و  ”shovel shaped“ در گزارش دندانپزشک قانونی دندان اصطالحاً -81
 اطالعات بدست آمده کدام گزینه صحیح است؟

 تعیین نژادـ  فک فوقانی 3دندان  الف)
 دیسپالزيـ  فک تحتانی 1دندان  ب)
 تروماي قبل از مرگـ  فک تحتانی 2دندان  ج)
 تعیین نژادـ  فک فوقانی 1دندان  د)

ساله با شک به مرگ ناشی از مسمومیت به سالن تشریح ارجاع شده است. صرفاً اجـازه معاینـه ظـاهري  50جسد مردي  -82
 ؟باشدنمیونه جزء سه نمونه پیشنهادي در این موارد جسد و نمونه برداري بدون کالبدشکافی صادر شده است. کدام نم

 Venous Blood الف)
 Urine ب)
 Vitreous humour ج)
 Bile د)

گیرد. بهتـرین محـل ساله با تشخیص احتمالی مرگ به دنبال مسمومیت مورد کالبد شکافی قرار می 43جسد مرد  -83
 است؟ کدام توکسیکولوژي بررسی منظوربه کبد از برداري نمونه

 محیط کبد و دور از عروق ماژور و مجاري صفراوي الف)
 ناف کبد و نزدیک به عروق ماژور ب)
 ناف کبد و نزدیک به مجاري صفراوي ج)
 توان نمونه برداري کرد.گیري تأثیري در بررسی توکسیکولوژي ندارد و از هر محلی میمحل نمونه د)
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هاي کالبدشـکافی مـورد انتظـار در مـورد افی قرار گرفته است. یافتهفردي با سابقه الکلیسم مزمن مورد کالبدشک -84
 طحال کدام است؟

 بزرگ و سفت الف)
 بزرگ و نرم ب)
 کوچک و سفت ج)
 کوچک و نرم د)

کند. ایـن دو شـلیک حالی که سالح را محکم به پوست شکم و پیشانی فشرده شلیک می دار درفردي با سالح خان -85
 ؟ندتفاوت داردر کدام اثر 

 شکل سوراخ الف)
 حلقه کثیفی ب)
 خالکوبی ج)
 کبودي د)

 ؟صحیح استبا توجه به شکل مربوط به تنه قربانی، کدام گزینه درخصوص نوع اسلحه و فاصله تخمینی شلیک  -86

 
 تماسی ،shotgun الف)
 متوسط ،shotgun ب)
 تماسی ،gunshot ج)
 متوسط ،gunshot د)

 ؟نیست ،در ارتباط با یک رضایت معتبر کدام گزینه جزء عناصر اصلی -87
 بیمار از ظرفیت کافی جهت دادن رضایت برخوردار باشد. الف)
بیمار اطالعات و آگاهی کافی در رابطه با موضوع داشته باشد تا قادر به درك آن چیزي باشد کـه قـرار اسـت نسـبت بـه  ب)

 انجام آن رضایت دهد.
 دهد. بیمار رضایت را آزادانه و بدون اجبار ج)
 .گردد رعایت پزشک توسط بیمار، براي درمانی اقدام بهترین انتخاب اصل د)

یا رضایت متناسب براي کودکان، بر اساس قانون انگلستان در چه سنی اخـذ  ”Appropriate consent“در مبحث  -88
 توأم توصیه شده است؟ صورتبهرضایت از کودك و سرپرستان قانونی وي 

 سال 18تا  8 الف)
 سال 18تا  12 ب)
 سال 18 تا 14 ج)
 سال 18 تا 16 د)
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 است؟ غلطکدام گزینه در خصوص تکنیک معاینه هایمن با کاتتر فولی  -89
 کاتتر از نیمه فوقانی وارد مدخل واژن شود. الف)
 شود.سی هوا پر میسی 50الی  40بالن کاتتر فولی تا حدود  ب)
 شود.سمت بیرون کشیده می بعد از پر شدن بالن، کاتتر به آهستگی به ج)
 باشد.این تکنیک تقریباً بدون درد می د)

 برخوردار است؟ کمتريکدام گزینه در ارزیابی و مستندسازي و تفسیر جراحات از اهمیت  -90
 تعیین دست غالب شاکی و مظنون الف)
 تعیین صحت شواهد موجود در رابطه با عامل ایجادکننده آسیب ب)
 شاکی توضیح و ثبت پوشش ج)
 معاینه کامل بدن شاکی د)

 توان دید؟هاي جسمی جدي ناشی از کودك آزاري را بیشتر در کدام گروه سنی میآسیب -91
 نوزادان و کودکان خردسال الف)
 کودکان خردسال و نوجوانان ب)
 هاي خردسالپسربچه ج)
 هاي خردسالدختربچه د)

 است؟ غلطکدام گزینه در مورد گاز سارین  -92
 شود.با مهار آنزیم استیل کولین استراز باعث ایجاد سندرم بالینی تحریک بیش از حد کولینرژیک می الف)
 هاي ارگانوفسفات است.از نظر شیمیایی مشابه آفت کش ب)
 تواند کشنده باشد.در طی چند ثانیه تا چند دقیقه می ج)
 از بین عوامل عصبی جزء عوامل بسیار خطرناك است. د)

 براي ایجاد کبودي ناشی از حادثه در کودکان است؟ نادرتريکدام گزینه محل  -93
 knees الف)
 shins ب)
 shoulders ج)
 Arms د)

 است؟ نادرست شده بازداشت افراد از مراقبت مورد در گزینه کدام -94
 اخذ رضایت آگاهانه از فرد بازداشت شده براي انجام معاینه الزم است. الف)
 اي براي این دسته از بیماران با بیماران عادي متفاوت نیست.افشاي سرحرفهمعیارهاي  ب)
صرفاً باید اطالعات الزم براي مراقبت از این افراد در زمان بازداشت شامل چگونگی مراقبت، تغذیـه و درمـان بـه پرسـنل  ج)

 مربوطه ارائه شود.
 در مورد این افراد، حفظ رازداري مطلق ضروري است. د)

 ؟صحیح است “Forearm hold”به روش  )Restraint(م گزینه در مورد مهار کدا -95
 گیرد.تحت فشار قرار می ،در این روش گردن فرد از دو طرف توسط بازو و ساعد آرنج خم شده پلیس الف)
 شود.هاي گردنی میاستفاده از متد فوق موجب فشردگی تراشه در برابر مهره ب)
 است. ”sleeper holds“تر از متد هوشیاري فرد سریعدر متد فوق از دست رفتن  ج)
 در این روش کاهش خون رسانی کرتکس مغز به واسطه فشار بر عروق کاروتید وجوگولر است. د)
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 ؟نیستکدام گزینه جزء عالیم استفاده از شوکرهاي الکتریکی  -96
 درد الف)
 ضعف عضالنی ب)
 سوختگی ج)
 فلج موقت عضالت تنفسی د)

 ؟صحیح استزینه در مورد نقش مراقبین بهداشتی و پزشکان در مواجهه با بیماران بازداشت شده و زندانی کدام گ -97
 Independent, Professional, Judgmental الف)
 Judgmental-Independent, Courteous, Non ب)
 Dependent, Courteous, Non-Judgmental ج)
 Dependent, Professional, Courteous د)

 است؟ نادرستهاي زیر در مورد سرایت عفونت توسط وسایل تیز کدامیک از گزینه -98
 تواند به دنبال جراحت پوست توسط تروماي شارپ باعث آلودگی گردد.ویروس سیتومگال می الف)
 گردد.به دنبال بریدگی انگشت ناشی از تماس با بیستوري پس از خاتمه جراحی موجب بیماري می Cویروس هپاتیت  ب)
 در مراکز درمانی، تعداد موارد عفونت ناشی از صدمات وارده توسط اشیاء شارپ کم است. ج)
 نباید بیشتر از سه چهارم سطل مخصوص وسایل تیز پر باشد. د)

 است؟ نادرست Voluntary False Confessionکدام گزینه در مورد  -99
 ا وجود ریسک حبس داشته باشد.تواند تمایل پاتولوژیک به بدنامی حتی بفرد می الف)
 اعتراف به جنایت نه به واسطه فشار پلیس، بلکه فشار خانواده است. ب)
گاها این نوع اعتراف ناشی از عدم توانایی فرد در تمایز بین حوادث واقعی با حوادثی کـه از تصـور و خیـال آنـان منشـاء  ج)

 باشد.گیرد، میمی
 ماران اسکیزوفرن اظهار شود.این نوع اعتراف ممکن است توسط بی د)

  ltDrug facilitated sexual assau(DFSA(برداري از خـون و ادرار در مانی نمونهطور معمول کدام گزینه در مورد بازه زبه -100
 ؟صحیح است

 روز 3روز و ادرار تا  1خون تا  الف)
 روز 3روز و ادرار تا  2خون تا  ب)
 روز 5روز و ادرار تا  3تا  1خون طی  ج)
 روز و ادرار تا یک هفته 2خون طی  د)

 ؟است “Act of Omission” کدامیک از موارد زیر مصداق -101
 ایراد ضربات مکرر توسط شالق به بدن فرد بازداشت شده الف)
 آمپوتاسیون تروماتیک انگشت در صحنه به دنبال اصابت گلوله و آسیب وسیع استخوان و نسج نرم حین فرار ب)
 به مرکز درمانی 19اعزام فرد بازداشت شده با عالئم تنفسی شدید و مشکوك به کووید عدم  ج)
 مرگ متهم حین فرار و به دنبال برخورد با خودروي در حال حرکت با سرعت غیر مجاز نیروي انتظامی د)

 ؟استدر معاینه قربانیان تجاوزات جنسی کدام گزینه شامل خصوصیات فرد ناظر  -102
 تواند همان شخص حمایتگر باشد.می الف)
 طرف باشد.باید یک شخص مستقل و بی ب)
 تواند از اعضاي خانواده باشد.می ج)
 تواند از دوستان قربانی و به انتخاب وي باشد.می د)
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 ؟باشدصحیح می، کدامیک از جمالت زیر )Hanging(در مورد مکانیسم فوت ناشی از دارآویختگی  -103
 باشد.ت مرگ رفلکس مهاري قلب میترین علشایع الف)
 ) است.Congestedمعموال در معاینه صورت محتقن ( ب)
 دهد.مرگ در بیشتر موارد به دلیل ایسکمی مغزي رخ می ج)
 ترین علت مرگ ناگهانی خواهد بود.قطع ناگهانی نخاع گردنی مهم د)

 باشد؟را در شدت برق گرفتگی و آسیب به بدن دارا می بیشترین اهمیتدر جریان برق گرفتگی کدامیک از فاکتورهاي زیر  -104
 خشکی یا خیس بودن پوست الف)
 مسیر جریان برق ب)
 آمپر جریان ج)
 ولتاژ برق د)

در صورت استفاده از جریان الکتریسته براي شکنجه در زندان یا بازداشتگاه، بروز کدامیک از اتفاقات زیر معمـوال و  -105
 قربانی شود؟ مرگ به رمنج تواندمی بیش از همه

 درد شدید و سنکوپ وازوواگال الف)
 دیس ریتمی بطنی ب)
 عفونت منتشر (سپتی سمی) ج)
 شوك نوروژنیک د)

اش محکوم گردیده، در اتوپسی گردن آثار ظاهري و خونریزي عضالت گردن دیـده نشـد، ساله 5پدري به قتل پسر  -106
 سـال داشـت 7گناهی، فعلی را که انجام داده بود بر روي پسر دیگرش که در تکرار صحنه جرم، پدر جهت اثبات بی

ي نیـز وتکرار نمود، بدین ترتیب که با دو دست دو طرف گردن پسر را گرفته و او را جابجا نمود، متأسفانه پسر دوم 
را بـه  Impulseعامل آن بوده عصبی کـه  Reflex arcدانیم که یک در حضور قاضی فوت نمود. در این خصوص می

 نماید کدام است؟مغز منتقل می
 عصب دوازدهم د) عصب دهم ج) عصب نهم ب) عصب هفتم الف)

ترین راه جهـت تخلیـه در انجام اتوپسی ناحیه گردن تخلیه خون وریدي قبل از تشریح گردن ضرورت دارد آسـان -107
 باشد؟هاي زیر میاحتقان وریدي کدامیک از روش

 خارجیبرش عروق جوگوالر  الف)
 برش قلب ب)
 برش عروق جوگوالر داخلی ج)
 برش جمجمه و برداشتن مغز د)

 تبدیل نماید؟ شبه عمدتواند اتهام قتل عمد را به هاي زیر در فشار بر گردن میمشاهده کدامیک از عالمت -108
 رنگ پریدگی د) سیانوز ج) پتشی ب) احتقان الف)

متر از چند درجـه برسـد احتمـال بهبـودي کشود دماي مقعدي به پوترمی مییوهنوردي دچار هکفردي در هنگام  -109
 باشد؟می زیناچ

 26 د) 28 ج) 32 ب) 37 الف)
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 ؟صحیح استکدام مورد زیر در مورد تفاوت جمجمه زن و مرد  -110
 تر است.بینی در جمجمه زنان باالتر و باریک الف)
 یابد.امتداد میدر زنان استخوان زایگوما تا پشت مجراي گوش  ب)
 تر است.پیشانی در زنان بلندتر و برجسته ج)
 لبه سوپرا اوربیتال کاسه چشم در زنان بارزتر است. د)

 ؟باشندنمیتري مربوط به انسان کدامیک از موارد زیر به احتمال قوي -111
 شفت یک استخوان بلند اندام، بدون هر دو انتهاي فوقانی و تحتانی الف)
 لند اندام که در قسمت شفت آن شکستگی با کال استخوانی زیاد وجود دارداستخوان ب ب)
 متر که در میان شفت دچار شکستگی استسانتی 25استخوان کامل فمور به طول  ج)
 استخوان بلند اندام که یک انتهاي آن با اره بریده و قطع شده است د)

زند و منجر بـه حاده ضربه شدیدي به جمجمه طرف مقابل میدر طی منازعه، فردي با چکش بصورت مورب با زاویه  -112
 ؟باشدمی ضربه جهت مؤید نشانه کدام. شودمرگ وي می

 Struck hoop الف)
 Terracing ب)
 Depressed FX ج)
 Ring FX د)

 ؟تر استشایعهاي زیر در نوزادان نسبت به سایر افراد کدامیک از شکستگی -113
 Linear fracture الف)
 Pond fracture ب)
 Mosaic fracture ج)
 Ring fracture د)

 ؟باشدبیشترین ارزش میهاي بافتی زیر براي انجام مطالعات توکسیکولوژیک داراي به نظر شما کدامیک از نمونه -114
 مغز د) کلیه ج) صفرا ب) کبد الف)

 Ventricularاي به دنبال مصـرف تعـداد زیـادي آمـی تـریپتیلین مراجعـه نمـوده. بیمـار دچـار ساله 35خانم  -115
fibrillation داروهـاي از کـدامیک تجویز. است نداده پاسخ الزم میزان به سدیم کربنات بی تجویز به باشد کهمی 

 د؟شومی پیشنهاد زیر
 Procainamide الف)
 Flecainide ب)
 Physostigmine ج)
 Lidocaine د)

به اورژانس آورده شده، فشار خـون و ضـربان  β-Blockerاي به دنبال مسمومیت با یکی از ترکیبات ساله 25آقاي  -116
ات افزایش یافته است. احتمال مسمومیت با کدامیک از ترکیب QT intervalقلب بیمار کاهش یافته (برادیکاردي) و 

 از همه است؟ بیشترزیر 
 Propranolol الف)
 Sotalol ب)
 Carvedilol ج)
 Pindolol د)
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لیتـر  8ساله مبتال به اختالل دو قطبی تحت درمان با داروي لیتیم کربنات، با افـزایش حجـم ادرار حـدود  30آقاي  -117
شـود. کـدامیک از و هایپرناترمی دیده می  :1003Urine Specific gravityمراجعه کرده است. در آزمایشات بیمار 

 ؟موثر استدر درمان  داروهاي زیر
 Alfa adrenergic agonist الف)
 Vasopressor ب)
 Thiazide ج)
 Desmopressin د)

ساله به دنبال مسمومیت با داروي فروس سولفات با شکایت اسهال و به اورژانـس مراجعـه نمـوده اسـت.  32خانم  -118
 ؟باشدنمیکدامیک از موارد زیر اندیکاسیون تجویز دفروکسامین 

 استفراغ مکرر و مقاوم به درمان الف)
 mcg/mL 300سطح آهن سرم  ب)
 کاهش سطح هوشیاري واضح (لتارژي) ج)
 هایپوتانسیون و اسیدوز متابولیک د)

ساله به دنبال مصرف میزان زیادي استامینوفن به بیمارسـتان مراجعـه نمـوده اسـت. در بررسـی سـطح  28آقاي  -119
 NACباشـد. عـالوه بـر تجـویز هاي کبدي بیمار در حال افزایش میشد. آنزیمبامی ��/���750 استامینوفن بیمار
 ؟دشومیهاي درمانی زیر پیشنهاد کدامیک از روش

 پالسمافرز الف)
 هموپرفیوژن ب)
 هموفیلتراسیون ج)
 همودیالیز د)

به بیمارستان مراجعه نموده و در اورژانـس دچـار تشـنج  NSAIDاي به دنبال مصرف تعدادي قرص ساله 38خانم  -120
 ؟بیشتر استگردد. احتمال مصرف کدامیک از داروهاي زیر می

 Indomethacin الف)
 Diclofenac Na ب)
 Mefenamic acid ج)
 Piroxicam د)

 ؟ر استموث) در مسمومیت با کدامیک از ترکیبات زیر MDACاستفاده از دوزهاي مکرر شارکول فعال ( -121
 سیتالوپرام الف)
 هاي قارچ آمانیتاگونه ب)
 هاسالیسیالت ج)
 بتابلوکرها د)

 ؟تواند موثر باشدمیهاي زیر استفاده از آنتی دوت نالوکسان با دوز باال در کدامیک از مسمومیت -122
 فنی توئین الف)
 سدیم والپروات ب)
 کاربامازپین ج)
 فنوباربیتال د)
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باشد، کدامیک از عوارض دارویی زیر نسـبت بـه درمـان درمان با داروهاي آنتی سایکوتیک می در بیماري که تحت -123
 است؟ بیشترتر بوده و احتمال عدم بهبودي مقاوم

 Akathisia الف)
 Dystonia ب)
 Parkinsonism ج)
 Tardive dyskinesia د)

 فایده استبیمومیت با کدامیک از ترکیبات زیر استفاده از هموپرفیوژن براي برداشت دارو از سیرکوالسیون در مس -124
 ؟باشدنمیو موثر 
 فنوباربیتال د) لیتیوم ج) فنی توئین ب) کاربامازپین الف)

، سـطح High risk for hepatotoxicityدر مسمومیت حاد با استامینوفن، طبق گایدالین جدید براي افراد با خطر باال  -125
 ؟دارد NACنیاز به درمان آنتی دوت  ،بعد از بلع دارو بیش از چه میزان 4) در ساعت APAPاستامینوفن سرم (

 250 د) 200 ج) 150 ب) 100 الف)

ساله مصرف ترکیبات آمفتامینی (قرص ایکس) داشته و با آژیتاسیون و تپش قلب شدید به اورژانس آورده  20دختر  -126
 درمان پیشنهادي کدام است؟ اولینرد. شده است. در معاینه تاکیکارد است و عالیم سایکوز حاد دا

 Phentolamine الف)
 Hallopridol ب)
 Phenobarbital ج)
 Diazepam د)

 ؟شوددیده می QTc Prolongationبیشتر از همه تشنج و  SSRIافسردگی نوع ر مصرف کدامیک از داروهاي ضدد -127
 Fluoxetine الف)
 Serteraline ب)
 Citalopram ج)
 Fluvaxamine د)

ساله مقادیر زیادي کانابیس (حشیش) مصرف کرده و با عالیم سایکوز، تاکیکاردي، تهوع و درد قفسه سینه  16پسر  -128
 پیشنهادي کدام است؟ انتخابی و اولبه اورژانس مراجعه نموده است. داروي 

 Benzodiazepine الف)
 Risperidone ب)
 Diphenhydramine ج)
 Halopridol د)

 :بجز هاي زیر صحیح است،هن) تمامی گزیAWSهاي سندرم ترك الکل اتیلیک (الیم و نشانهدرخصوص ع -129
 دهد.ساعت پس از کاهش یا قطع الکل رخ می 6تظاهرات سندرم ترك معموال  الف)
 افراد مصرف کننده مقادیر زیاد الکل ممکن است پس از ترك بدون عالمت باشند. ب)
 عالیم دیده شود و اولین عالمت باشد.تشنج ممکن است در غیاب سایر  ج)
 شود.روز بعد ظاهر می 10سایکوز حاد است که  ،بدترین عارضه سندرم ترك د)
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سی مایع سفیدکننده قلیایی سدیم هیدروکساید را به قصد خودکشی بلـع سی 150ساله، نیم ساعت پیش مقدار  46مرد  -130
 :بجزژانس آورده شده است. تمامی اقدامات زیر اندیکاسیون دارد، به اور )Hoarseness(کرده و با عالمت گرفتگی صدا 

 Emergent Intubation الف)
 Early endoscopy of GIT ب)
 Lryngoscopy ج)
 Gastric Decontaminatiom د)

 دیده شود؟ رادیواپککدامیک از ترکیبات زیر ممکن است در گرافی ساده شکم بصورت تصاویر  -131
 هاسالیسیالت الف)
 تتراکلرید کربن ب)
 استامینوفن ج)
 هاي کانال کلسیمبلوك کننده د)

هـاي کدامیک از شاخص King’s collegeدر مسمومیت با استامینوفن منجر به نارسایی کبدي، براساس کرایتریاي  -132
 ه شود؟شود و به عنوان اندیکاسیون پیوند کبد درنظر گرفتیک فاکتور پروگنوستیک محسوب می به تنهاییزیر 

  > after resuscitation 7.3Arterial PH الف)
 Creatinine > 3.3 mg/dL ب)
 PT > 100 Sec ج)
 Grade III or IV encephalopathy د)

بیماري در بخش به دلیل درد حاد ناشی از شکستگی داروي اوپیوئیدي دریافت نموده و دچار یوفوریـاي شـدید بـه  -133
پاسم عضالت، راش پوستی و یک نوبت تشنج شده است. کـدامیک از داروهـاي زیـر همراه دلریوم، هذیان، تب، اس

 باشد؟مسئول این عوارض می
 Meperidine الف)
 Methadone ب)
 Fentanyle ج)
 Oxycodone د)

در افرادي که بصورت روزانه و مزمن مصرف کننده کانابیس هستند پس از قطع مصرف تا چه زمـانی آزمـایش ادرار  -134
 تتراهیدروکانابینول مثبت خواهد شد؟براي 

 چند هفته د) یک هفته ج) روز 3 ب) ساعت 24 الف)

اند. در معاینه سیانوز ندارد ولـی ریـت تـنفس ساله معتاد به هروئین را با خواب آلودگی به اورژانس آورده 22جوان  -135
 ؟دشومیم درمان پیشنهاد باشد. با توجه به گازهاي خون شریانی بیمار کداتا در دقیقه می 10حدود 

ABG:     PH: 7.32     PCO2: 50      PaO2: 80     HCO3: 32 
 تجویز نالوکسان O2 Sat.<88متري و تجویز اکسیژن و در صورت پالس اکسی الف)
 ��10و در صورت نیاز تکرار تا  ��2تجویز وریدي نالوکسان با دوز  ب)
 و در صورت لزوم تکرار تا بهبود تنفس 0,05��نالوکسان وریدي با دوز  ج)
 تا بهبود ونتیالسیون ��0,4تجویز اکسیژن و نالوکسان وریدي با دوز  د)
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 120ساله مصرف کننده مزمن تریاك خوراکی با کاهش سطح هوشـیاري، سـردرد و سـطح سـرب خـونی  55آقاي  -136
 دي کدام است؟لیتر بستري شده است. پروتکل شالتورتراپی پیشنهامیکروگرم در دسی

 روز 19خوراکی به مدت  Succimerداروي  الف)
 وریدي Ca Na EDTAو سپس  BALتزریق عضالنی  ب)
 وریدي و سپس سوکسیمر خوراکی EDTAتزریق  ج)
 روز 5به مدت  CaNa EDTAتزریق وریدي  د)

داراي  EKGده اسـت. در تعداد بیشتري دارو را به قصد خودکشی خور Imipramineبیماري تحت درمان با داروي  -137
QRS Wide QRS Complex with tachycardia  به همراه هیپوتانسیون شدید دارد. تجویز کدام داروي زیـر بـه

 ؟دشومیعنوان خط اول درمان پیشنهاد 
 Sodium Bicarbonate الف)
 Amiodarone ب)
 Lidicaine iv ج)
 Low voltage DC shock د)

از داروهـاي  تـوانمـیقراري ناشی از مسمومیت با ترکیبات آمفتامینی در چـه صـورت در کنترل آژیتاسیون و بی -138
 سایکوتیک استفاده نمود؟آنتی

 هیپرترمی وجود عدم کنترل آژیتاسیون با بنزودیازپین و الف)
 عدم کنترل با بنزودیازپین و بروز تشنج در بیمار ب)
 شودفاده نمیها استها به هیچ عنوان از آنتی سایکوتیکدر بچه ج)
 ها و عدم وجود تشنج و هیپرترمیدر صورت عدم کنترل با بنزودیازپین د)

ساله به دنبال استفاده از میدازوالم دچار واکنش پارادوکسیکال بصورت آژیتاسیون و بیقراري شدید  35بیمار آقاي  -139
 باشد؟می اشتباهشده است. کدامیک از گزینه زیر در مورد کنترل این عارضه 

 توان استفاده کرد.از فلومازنیل می الف)
 شود.تجویز دوزهاي باالتر بنزودیازپین توصیه می ب)
 تواند موثر باشدمی droperidolاستفاده از داروي  ج)
 استفاده از ترکیبات اوپیوئیدي کنتراندیکه است. د)

مسمومین بستري شده اسـت. بـا توجـه بـه ساله به دنبال مسمومیت با داروهاي ناشناخته در بخش  40بیمار آقاي  -140
) مطرح شده است. جهت افتراق این دو NMSعالئم بیمار براي وي سندرم سروتونین یا سندرم نورولپتیک بدخیم (

 :بجز توان استفاده کرد،از همه عالئم زیر می
 Diarrhea الف)
 Bradykinesia ب)
 Shivering ج)
 Hyperthermia د)

ه به دنبال مسمومیت با دیگوگسین در بخش مسمومین بستري و براي بیمار آنتـی دوت اختصاصـی سال 50بیمار آقاي  -141
 گردد؟می محسوب دوت آنتی این ترین عارضه تجویزدیگوکسین شروع شده است. کدام اختالل الکترولیتی زیر مهم

 Hyperkalemia د) Hypokalemia ج) Hypercalcemia ب) Hypocalcemia الف)
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ساله به دنبال مصرف تعداد زیادي از داروهاي آنتی سایکوتیک با سندرم شدید آنتی کولینرژیـک در  40بیمار آقاي  -142
باشـد. کـدام داروي زیـر مـورد هاي کولین استراز میبخش مسمومین بستري شده و کاندید استفاده از مهارکننده

 باشد؟براي استفاده در این شرایط می انتخابی
 Pyridostigmine الف)
 Physostigmine ب)
 Neostigmine ج)
 Edrophonium د)

 Prognostic signکـدام گزینـه بـه عنـوان  (Ca-Blocker)هاي کانال کلسیم در مسمومیت شدید با بلوك کننده -143
 شود؟درنظر گرفته می

 Hypoglycemia الف)
 Hyperglycemia ب)
 Hyperkalemia ج)
 Hypercalcemia د)

براي درمان مسمومیت مطـرح  Lipid Emulsionر مسمومیت حاد با کدامیک از داروهاي بتابلوکر زیر استفاده از د -144
 تواند کمک کننده باشد؟است و می

 Propranolol الف)
 Atenolol ب)
 Metoprolol ج)
 در هر سه مورد کمک کننده است. د)

 باعـث برادیکـاردي Intrinsic Sympathomimetic activityزیر بـا توجـه بـه  Blocker-βکدامیک از داروهاي  -145
)decrease in resting heart rate( ؟شودنمی 

 Propranolol الف)
 Labetalol ب)
 Pindolol ج)
 Sotalol د)

) در بخش مسـمومین بسـتري TCAساله با تشخیص مسمومیت با داروهاي ضد افسردگی حلقوي ( 35بیمار آقاي  -146
 منـع مصـرفکلونیک گردیده، تجویز کدامیک از داروهاي زیر براي کنترل تشنج وي ـ  ج تونیکاست و دچار تشن

 باشد)؟دارد (کنتراندیکه می
 Midazolam الف)
 Phenytoine ب)
 Phenobarbital ج)
 Diazepam د)

 :بجزشود میه یر توصین زیت با همه فلزات سنگی) در درمان مسمومSuccimerمر (یسکاستفاده از آنتی دوت سو -147
 سرب د) وهیج ج) مس ب) آرسنیک الف)
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ساله به دنبال مسمومیت با حشره کش ارگانوفسفره در بخش مسمومین بستري شده اسـت، حـدود  30بیمار آقاي  -148
وجـود دارد. کـدام  Intermediateبیمار دچار اختالل تنفسی شده و شک به سـندرم  ،ساعت بعد از مسمومیت 48

 ؟باشدصحیح میسندرم  گزینه در مورد این
 شود.در سه روز اول مسمومیت ایجاد نمی الف)
 واضح وجود دارد. عالئم کولینرژیک ب)
 .است هوشیار بیمار معموالً ج)
 عضالت اکستانسور گردن درگیر است. د)

متانل خون ساله به دنبال مسمومیت با الکل سمی متانل در بخش مسمومین بستري شده است، سطح  20بیمار آقاي  -149
 درمان کدام است؟ ترینمناسب. باشدمی لیتردسی در گرممیلی 65

 همودیالیز بعالوه اتانل و افزایش دوز آن در طی دیالیز الف)
 همودیالیز بعالوه اتانل و فولیک اسید ب)
 تجویز وریدي یا گاواژ اتانل به تنهایی ج)
 همودیالیز به تنهایی بصورت تکراري د)

 :بجز با مسمومیت کلسیم کانال بلوکر همه اقدامات درمانی زیر صحیح است، در برخورد -150
  براي درمان شوك در مسمومیت شدید موثر است. ICVVHD الف)
 شود.در ترکیبات آهسته رهش توصیه می WBI ب)
 ، آتروپین تزریق شود.NG tubeقبل از کارگذاري  ج)
 مولتی دوز شارکول موثر است. د)

 اخالق
گیـرد و ساله شما که مبتال به سرطان پستان پیشرفته با متاستاز به استخوان است با شما تماس می 72ه بیمار همرا -151

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

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

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

 میم درست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده است. تصمی
 شود.شود و عمل جراحی انجام مینیاز به رضایتنامه ندارد و بیمار به اتاق عمل منتقل می الف)
 مانیم.کنیم بیمار را پایدار کنیم و منتظر همراه بیمار میبا دادن مایع و خون سعی می ب)
 صادر کند.از مدیر کشیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جراحی را  ج)
 ماند تا همراهان بیایند.با قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل منتقل کند ولی منتظر می 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

 ؟کنیدنمیاروهاي زیر را توصیه داده است. جهت وي کدامیک از د
 ناپروکسن الف)
 استامینوفن ب)
 دیفن هیدرامین 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؟یر در این بیمار همراه میومشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مرگمثبت گزارش می 19-کووید
 دگزامتازون الف)
 کلوروکین ب)
 آزیترومایسین 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)

 استفاده از کدامیک از داروهاي زیر در حاملگی ممنوع است؟ -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)
 ت قارچی سینوسعفون ج)
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 سال 50سن باالي  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)
 متازوندگزا 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)
 روناینترف 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)

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