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کنیم در یک تکواندوکار به دنبال استرین همسترینگ در روند بازتوانی اسکار و ضخیم شدگی بافتی را احساس مـی -1
ار کـدر مورد روش انجام هاي زیر ) را داریم. کدامیک از گزینهfriction massageو قصد استفاده از ماساژ سایشی (

 )Bruknerصحیح است؟ (
 بریم.تمامی شست را به صورت مماس بر ناحیه درگیر به کار می الف)
 ماند.دهیم و پوست بیمار ثابت میشست را بر روي ناحیه درمان به صورت سایشی حرکت می ب)
 یم.دهدر هنگام ماساژ ناحیه آسیب دیده را در وضعیت کشش بدون درد قرار می ج)
 کنیم.عمق فشار را برحسب درد بیمار و حس مقاومت توسط درمانگر تعیین می د)

اي که دچار شکستگی استخوانی در اندام فوقانی شده است، نیازي به جراحی نبـوده و قصـد در یک بوکسور حرفه -2
ا چه انواع شکستگی و ب استفاده از اولتراسوند براي تسهیل ترمیم و جوش خوردن استخوان را داریم. در کدامیک از

 )Bruknerشود؟ (نوع اولتراسوند بهترین نتیجه حاصل می
 Acute Metaphyseal, High intensity & Continuous الف)
 Stress fracture, Low intensity & Continuous ب)
 Acute Diaphyseal, Low intensity & Pulsed ج)
 Avulsion, High intensity & Pulsed د)

ساله در پی سقوط بر روي دست باز دچار شکستگی کالیس شده و پس از جراحی دسـتش بـه مـدت  50یک خانم  -3
هفته در گچ کوتاه بوده است. در حال حاضر با شکایت از محدودیت تقریبا یکسان فلکسیون و اکستانسیون مـچ  6

اي براي موبیلیزاسیون مفصلی این چه برنامه Maitlandبندي دست بدون درد مراجعه نموده است. بر اساس تقسیم
 )Prenticeتر است؟ (فرد مناسب

 ، تمامی روزهاي هفته2گرید  الف)
 ، تمامی روزهاي هفته3گرید  ب)
 ، سه روز در هفته4گرید  ج)
 ، سه روز در هفته5گرید  د)

فلکسیون آرنج مراجعـه گیري به دنبال آسیب عضله دوسر بازویی و آتروفی متعاقب آن با مشکل ضعف در حرکت کشتی -4
 )Prentice: (بجززیر براي تقویت عضله دوسر این ورزشکار مناسب هستند،  PNF هايکرده است. تمامی تکنیک

 Muscle energy الف)
 Rhythmic stabilization ب)
 Slow reversal hold ج)
 Slow reversal hold relax د)
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 )Prentice( است؟ مناسب هیپ حرکت کدام دامنه افزایش براي اختصاصی صورتبه زیر تکنیک مقعر -براساس قانون محدب -5

 
 فلکسیون الف)
 اکستانسیون ب)
 ابدوکسیون ج)
 ادوکسیون د)
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 )Prenticeدر مفصل مچ پا را خواهیم داشت؟ ( proprioceptionدر کدام تمرین زیر بیشترین تحریک رسپتورهاي  -6

  الف)

ب)
  

  ج)

  د)

 )Prenticeدرجه سه کدام تاندون، درمان مناسب تقریباً همیشه جراحی است؟ (در استرین  -7
 سمی مامبرانوس د) تري سپس ج) آشیل ب) بایسپس براکئی الف)

، Stair Climbingبـا ماشـین  Step Upعضالت همسترینگ و چهارسر ران در ورزش  EMGبراي مقایسه فعالیت  -8
 )Prentice( است؟ ترکدام گزینه مناسب

 زیاد است. Step Upفعالیت هر دو عضله در  الف)
 زیاد است. Stair Climbingفعالیت هر دو عضله در  ب)
 بیشتر است. Step Upفعالیت عضله چهار سر ران در  ج)
 بیشتر است. Step Upفعالیت عضله همسترینگ در  د)
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 بیشـتر دینامیـک و استاتیک هايتستهاي زیر در در صورت بی حس نمودن لترال مفصل مچ پا، کدامیک از گزینه -9
 )Prentice( شوند؟می تغییر دستخوش

 Postural Swayو  Center of Balance الف)
 Center of Pressureو  Center of Balance ب)
 Passive Joint Positionو  Postural Sway ج)
 Center of Balanceو  Passive Joint Position د)

مـاه پـیش شـکایت دارد. در معاینـه نقطـه  3سابقه تروماي جدي از درد ناحیه همسـترینگ از فوتبالیستی بدون  -10
شود و به نظر بافت فیبروتیکی زیر دست وجود دارد. در سونوگرافی نیز بافت اسـکاري در همـان دردناکی لمس می

دسـتی زیـر هـاي کـاهش درد در ایـن ورزشـکار کـدامیک از روش وشود. جهـت بهبـود قـدرت ناحیه دیده می
 )Prenticeتر است؟ (کنندهکمک

 Myofascial Release Stretching الف)
 Strain- Counter strain Technique ب)
 Active Release Therapy ج)
 Positional Release Therapy د)

کند. با توجـه میباشد از شما جهت افزایش ظرفیت هوازي سوال اي که مدیر عامل یک شرکت بزرگ میساله 39آقاي  -11
 )Prenticeتر است؟ (به اینکه وي زمان کمی براي فعالیت ورزشی دارد کدامیک از تمرینات زیر براي وي مناسب

 Endurance الف)
 High Intensity Interval ب)
 Resistance ج)
 High Altitude د)

 )Prenticeکنید؟ (کدام تمرین را انتخاب می core-stabilityبراي شروع تمرینات  -12
 Double-leg bridging الف)
 Front plank ب)
 in maneuver-Drawing ج)
 Side plank د)

باشـد، تمرینـات اي کـه در فـاز نهـایی بـازتوانی کشـیدگی عضـله چهارسـر میساله 25در بازتوانی فوتبالیست  -13
 هـايویژگی از کـدامیک نشود، ایجاد مشکلی هیچ تمرین انجام در که صورتی در. نماییدپالیومتریک را توصیه می

 )Prentice( شود؟می پالیومتریک تمرین در بیشتري اثربخشی باعث زیر
 Length of stretch الف)
 Rate of stretch ب)
 Increasing amortization phase time ج)
 Increasing muscle strength د)
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کنید، با توجـه بـه وده است و براي وي آب درمانی را توصیه میاي با کمردرد شدید به شما مراجعه نمساله 45آقاي  -14
 تمرینـات میـانی و اولیـه مراحـل در چـپ به راست از ترتیب به زیر هاياصول آب درمانی انجام کدامیک از روش

 )Prenticeتر است؟ (مناسب
 Bad Ragazو  Burdenko الف)
 Burdenkoو  Ai Chi ب)
 Halliwickو  Bad Ragaz ج)
 Ai Chiو  Halliwick د)

 )Bruknerکدامیک از موارد زیر درباره درد کشاله ناشی از درگیري تاندون ایلیوپسواس صحیح است؟ ( -15
 باشد.ترین علت درد کشاله در ورزشکاران میشایع الف)
 هاي اولیه آن است.تزریق موضعی کورتون در کشاله، از درمان ب)
 برد.ماه زمان می 4-6بازتوانی، بازگشت به ورزش در بازیکن در اکثر موارد علی رغم درمان و  ج)
 تمرینات قدرتی ایزومتریک، کانسنتریک و اکسنتریک ایلیوپسواس بهترین متد درمانی است. د)

اي پس از اسپرین شدید مچ پا با ادامه درد علیرغم بازتوانی مناسب مراجعـه ساله حرفه 27ورزشکار بسکتبالیست  -16
بـه چـه  MRIر صورت شک به آسیب استئوکندرال تالوس، از لحاظ زمانی نخستین عالئم ضایعه در نموده است. د

 )Deleeصورت خواهد بود؟ (
 طبیعی T1، نماي T2 Fat-saturatedافزایش سیگنال در نماي  الف)
 طبیعی saturated-Fat 2T، نماي 1Tکاهش سیگنال در نماي  ب)
 T1کیست کوچک ساب کندرال داراي مایع در نماي  ج)
 T2 Fat-saturatedکیست کوچک ساب کندرال داراي مایع در نماي  د)

به کلینیک پزشکی ورزشی مراجعه کرده اسـت. کـدامیک از  buttockساله با شکایت از درد ناحیه  28خانم دونده  -17
 )Brukner( توجیه کننده درد ایشان است؟ کمتريمشکالت زیر با شیوع 

 Sacroiliac joint dysfunction الف)
 Proximal hamstring tendinopathy ب)
 Piriformis syndrome ج)
 Referred pain from lumbar spine د)

 )Brukner: (بجزدر روند درمان سندرم پیریفورمیس تمام موارد زیر صحیح است،  -18
 hip abductionقدرتی  د) hip extensionقدرتی  ج) پیریفورمیسکشش عضله  ب) تزریق موضعی کورتون الف)

%) عضله گلوتئوس ماکسـیموس را بـر اسـاس MVICاز بین تمرینات زیر، کدامیک بیشترین انقباض ایزومتریک ( -19
 )Brukner( کند؟هاي الکترودیاگنوستیک ایجاد مییافته

 up-retro step د)  up-stepforward ج) wall squat ب) leg squat-single الف)
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 در بررسی درد هیـپ فوتبالیسـت مراجعـه کننـده بـه کلینیـک پزشـکی ورزشـی، پـارگی کوچـک البـروم در  -20
MRI arthrogram درمـان وي بـراي. یابـدمی کـاهش مفصل در موضعی حسیشود. درد با تزریق بیمشاهده می 

 )Brukner: (بجز است، کننده کمک ایشان بازتوانی روند در زیرهاي ورزش تمامی انجام. شودمی شروع کنزرواتیو
 Gait retraining الف)
 Repeated hip flexion/extension ROM ب)
 Gluteus maximus retraining ج)
 point kneel with Theraband-4 د)

 )Deleeشانه صحیح است؟ ( MRIکدامیک از موارد زیر در خصوص کلسیفیکاسیون ناشی از تاندینوپاتی کلسیفیه در  -21
 ها به صورت مناطق ضخیم شدگی گلوبولرنواحی تیره در تمام سکانس الف)
 دوکی به صورت ضخیم شدگی T2و تیره در  T1نواحی روشن در سکانس  ب)
 هانواحی هاشورمانند تیره و روشن در تمامی سکانس ج)
 کلسیفیکاسیون قابل تشخیص نیست MRIدر  د)

 )Deleeدرست است؟ ( Impingementکدام گزینه درباره تشخیص آسیب روتاتورکاف و  -22
 آرتروسکوپی استاندارد طالیی تشخیص است. الف)
 درصد دارد. 90هم حساسیت و هم ویژگی باالي  MRI ب)
 سونوگرافی در کنار گذاشتن موارد شک به آسیب البروم مفید است. ج)
 عدي تزریق لیدوکایین تشخیصی است.مبهم بود قدم ب MRIاگر نتیجه  د)

 )Deleeاي براي ایجاد کپسولیت چسبنده شانه دارد؟ (هاي ورزشی ریسک شناخته شدهکدامیک از رشته -23
 قایقرانی د) پرتاب نیزه ج) تیراندازي با کمان ب) شمشیربازي الف)

شود و بعد از آن دویدن با درد همراه شـده میفوتبالیستی در حین تکل کردن دچار درد ناگهانی در پشت ران خود  -24
بعـد  5ز و قادر به ادامه بازي نیست. در معاینه تندرنس واضحی در پشت ران وجود دارد. بعد از اقدامات اولیه در رو

شود. کدامیک از تمرینات زیر اساسا جهت افزایش انعطـاف از آسیب تصمیم به بازتوانی عضالنی براي وي گرفته می
 )Bruknerشود؟ (ي توصیه میپذیري و

 Runner د) Glider ج) Diver ب) Extender الف)

 )Deleeشود؟ (براي آسیب مفصل آکرومیوکالویکوالر مثبت تلقی می Cross- arm adductionدر چه هنگام نتیجه معاینه  -25
 بروز درد در مفصل آکرومیوکالویکوالر الف)
 خلف یا قدام شانه بروز درد در مفصل آکرومیوکالویکوالر، ب)
 بروز درد در قدام شانه یا مفصل آکرومیوکالویکوالر ج)
 بروز درد در خلف شانه یا مفصل آکرومیوکالویکوالر د)

کند و سریعا تـورم در خورد و بالفاصله دردي را در دست خود احساس میاي با دست باز زمین میاسکیت باز حرفه -26
دیـوس و همچنـین کاهش یافته و با فشار اگزیال شست به سمت را gripرت شود. در معاینه قدمچ دست ظاهر می

گرفته شـده  Stress Viewنجام شده و اشود. در رادیوگرافی فشار بر روي انفیه دان تشریحی درد واضحی ایجاد می
 )Deleeشود. روش استاندارد طالیی تشخیصی در این بیمار کدام است؟ (خط شکستگی دیده نمی

 معاینه فیزیکی د) آرتروسکوپی ج) MRI ب)  ScanCT الف)
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 )Bruknerباشد؟ (از بقیه می ناپایدارتر زیر هايشکستگی اسپیرال کدامیک از متاکارپ -27
 5و  2 د) 3و  2 ج) 4و  2 ب) 5و  4 الف)

انگشت سوم دست راست خود، دچار درد و تورم بر روي این مفصل شـده  PIPبسکتبالیستی در اثر تروما به مفصل  -28
 PIPکند. به تدریج مفصـلثابت کرده و سپس مجددا ورزش را آغاز می Buddy tapingمفصل را چهار روز با  .است

ه شد عارضه این ایجاد باعث زیر عناصر از کدامیک طبیعی عملکرد. شودهیپراکستنت می DIPبه فلکسیون رفته و 
 )Bruknerاست؟ (
 Flexor Digitorum Profundus الف)
 Flexor Digitorum Superficialis ب)
 Central slip ج)
 Oblique retinaculum د)

ماه پیش شکایت دارد و ایـن درد در یـک هفتـه اخیـر  3گلف بازي از درد در ناحیه اولنار مچ دست راست خود از حدود  -29
ورزشکار بـه طـور واضـحی کـاهش  Gripدر همان ناحیه تندرنس واضحی دارد و قدرت تشدید داشته است. در معاینه 

شود. با توجه به تشـخیص درخواستی شکستگی واضحی در ناحیه درگیر دیده می Carpal tunnelیافته است. در نماي 
 )Brukner(ضایعه کدام گزینه در مورد درمان و زمان احتمالی بازگشت به ورزش وي به درستی ذکر شده است؟ 

 هفته 8گچ کوتاه دست، حدود  الف)
 هفته 6گیري، حدود شکسته و گچقطعه برداشتن  ب)
 هفته 8، حدود Open Reduction Internal Fixation ج)
 هفته 6، حدود Plating د)

زانـو و احسـاس ساله با درد مزمن قدام و لترال زانو مراجعه کرده است. وي اخیرا از تورم و صداي کلیک  22دونده  -30
 دیدتشـ وي درد پـاتال روي فشار با معاینه در. دارد شکایت دویدن هنگام ویژه به زانو کردن قفل کردن و گاه خالی

مثبت است و در سی تی اسکن آگزیال زانو، زاویه پاتلوفمورال خارجی کاهش یافته است. همـه  Ober تست و شده
 )Delee: (بجزکنید، هاي زیر را توصیه میدرمان
 کاهش فعالیت الف)
 NSAIDsمصرف  ب)
 تزریق تحت گاید کورتیکواستروئید ج)
 فیزیوتراپی د)

 )Bruknerگردد؟ (کدامیک از تمرینات کششی زیر باعث اختالل عملکرد عضله کوادریسپس می -31
 Walking quadriceps الف)
 Static Stretching ب)
 Forward leg Swing ج)
 Walking Lunge د)

کمردرد بدون انتشار به اندام تحتانی از دو ماه پیش مراجعـه کـرده اسـت. درد در  بروز با گیر کشتی ساله 65 آقاي -32
کند. بـا توجـه بـه کند. بیمار سابقه ایسکمی قلبی را ذکر میحال استراحت وجود دارد و بیمار را از خواب بیدار می

 )Deleeنید؟ (کتشخیص احتمالی، کدام اقدام تشخیصی را پیشنهاد می
 گرافی ساده د) میلوگرافی ج) MRI ب) CT الف)
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 )Deleeباشد؟ (اي میآرنج با تزریق گادولینیوم نشانه چه ضایعه MRIدر  T sign عالمت -33
 Partial tear of the distal insertion of UCL الف)
 Acute full-thickness tear of the proximal UCL ب)
 Radial collateral ligament (RCL) rupture ج)
 Annular ligament rupture د)

، MRIساله با درد ساق پاي راست در فصل مسابقات به شما مراجعه کرده است. بر اساس معاینه بالینی و  25دونده  -34
هفته اسـتفاده کـرده اسـت.  2به مدت  Pneumatic Braceبا تشخیص شکستگی تنشی مدیال استخوان تیبیا، از 

دردي گزارش نشود، توصیه درمانی بعـدي تـا پایـان  pneumatic braceچنان چه پس از دو هفته در حین بازي با 
 )Bruknerفصل مسابقات چیست؟ (

 Pneumatic Braceادامه ورزش با  الف)
 گیریممجدد تصمیم می MRIبر اساس تغییرات در  ب)
 Cross trainingتجویز تمرینات به صورت  ج)
 ادامه ورزش با استفاده روزانه از مدالیته اولتراسوند د)

35- Side Lying Slump Test رود؟ (جهت بررسی کدامیک از عناصر زیر طراحی شده و به کار میBrukner( 
 erveSciatic N د) Femoral Nerve ج) Hamstring muscles ب) Iliopsoas muscle الف)

شـود، مراجعـه کـرده اي با درد قدام و لترال ساق که نیم ساعت پس از شروع ورزش تشدید میساله 27ورزشکار  -36
شود. عالئم از حدود یک ماه پیش شروع شده و شـدت یافتـه اسـت. بـا شـک بـه است. درد با استراحت بهتر می

Anterior and lateral exertional compartment syndromeبجزشود، هاي زیر استفاده میدرمان ، همه) :Brukner( 
 اصالح الگوي راه رفتن بر اساس شرایط هر فرد الف)
 اندام درگیر elevationاستفاده از بانداژ االستیکی و  ب)
 dry needlingو  transverse friction نرم، بافتهاي تکنیک ج)
 تزریق واکسن بوتولینوم در کمپارتمان قدامی د)

سپس از بیمار درخواست شده است که بازوي خود را به تنه بچسـباند و سـپس در هنگام معاینه مقاومتی عضله باي -37
گر انجـام درجه خم و در حالت پروناسیون است، سوپیناسیون ساعد را در برابر مقاومـت معاینـه 90حالی که آرنج 

 )Deleeحساسیت بیشتري دارد؟ (دهد. این تست براي یافتن پاتولوژي در کدام ناحیه این عضله 
 دیستال و نزدیک آرنج الف)
 سپسدر میان ناودان باي ب)
 محل اتصال سر بلند به گلنویید ج)
 محل اتصال سر کوتاه به کوراکویید د)

 )Bruknerموبیلیزیشن دنده اول در مدیریت درمان کدام مشکل بیشتر کاربرد دارد؟ ( -38
 AC Joint injury الف)
 Thoracic outlet syndrome ب)
 Anterior SC joint dislocation ج)
 Posterior SC joint dislocation د)
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گذاري) و گذراندن مراحـل اولیـه ورزشکاري پس از جراحی شانه (فیکساسیون بخش خلفی گلنویید به وسیله پیچ -39
کت ورزش مراجعه کرده است. ضعف در کدام حربازتوانی براي دریافت مراحل تکمیلی بازتوانی به منظور بازگشت به 
 )Deleeکند؟ (ِ�ِشانه شما را به تحت فشار بودن عصب سوپرااسکاپوالر مشکوك می

 ادداکشن د) چرخش داخلی ج) چرخش خارجی ب) ابداکشن الف)

جعه کرده اسـت. دست توپ مراساله با شکایت از درد خلف شانه به ویژه در هنگام پرتاب تک 28بان فوتبال دروازه -40
بـه نفـع  کمتـرها ت شانه با صدا همراه است. کـدامیک از گزینـهشود. گاهی حرکدرد شبانه مانع خواب راحت می

 )Deleeاست؟ ( SLAP lesionتشخیص 
 صداي مکانیکال د) درد شبانه ج) محل درد ب) سن بیمار الف)

 )Bruknerدرست است؟ ( Scapular retraction testکدام گزینه در مورد  -41
 هنگام انجام تست، شانه در وضعیت چرخش خارجی است. الف)
 نتیجه مثبت با افزایش درد به دنبال ریتراکشن شانه است. ب)
 ارزش تشخیصی کمی براي پاتولوژي شانه دارد. ج)
 انجام شده باشد. full canپیش از انجام آن باید تست  د)
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هـاي ) براي افزایش قدرت عضالت کدامیک از ورزشStrainگاستروکنمیوس (در مراحل بازتوانی آسیب حاد عضله  -42
 )Bruknerشوند؟ (زیر در مرحله آخر روند تقویت عضله توصیه می

الف)

  

ب)

  

ج)
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د)

  

نوجوان ورزشکاري به دنبال درمان غیر جراحی شکستگی توبروزیته کوچک هـومروس، بـا شـکایت از محـدودیت  -43
 )Deleeترین تشخیص چیست؟ (و پرتاب مراجعه کرده است. محتمل overheadحرکت شانه در حرکات 

 Joint dislocation د) Myositis ossificans ج) Nonunion ب) Malunion الف)

سـال  5ساله با درد زانوي راست مراجعه کرده است. وي سابقه آسیب زانـو را حـین ورزش در  35الیست یک فوتب -44
فـی ایسـتاده انـدام مثبت اسـت. در گرا Dial Testو  Posterior Drawer Test: +3دهد. در معاینه زانو پیش می

درجـه  97و  91زانو به ترتیـب  Proximal medial tibial angleو  Distal lateral femoral angleتحتانی زوایاي 
 )Deleeتر کدام است؟ (است. در این مرحله اقدام مناسب

 فیزیوتراپی با تاکید بر تقویت عضله کوادریسپس الف)
 PLCو سپس  PCLابتدا بازسازي  ب)
 PLCو  PCLهاي بازسازي هم زمان رباط ج)
 Biplanarاستئوتومی  د)

دهد، با شکایت از درد آرنج مراجعه کرده است. در معاینه، ساله که دو ورزش تنیس و گلف را انجام می 25ورزشکار  -45
درد و تندرنس در قسمت منشا تاندونی فلکسورهاي آرنج وجود دارد. هم چنین تندرنس در فلکشن مقاومتی مچ و 

هاي پارگی پارشیال تانـدونی مشـخص شـده نشانه پرونیشن مقاومتی ساعد دارد. در سونوگرافی نواحی هیپواکو و
 )Brukner: (بجزاست. در برنامه درمانی همه موارد زیر صحیح است، 

 اصالح تکنیک فورهند الف)
 Golf swingاصالح تکنیک  ب)
 نورال موبیلیزاسیون عصب اولنار ج)
 تمرین قدرتی اکسانتریک فلکسور دیژیتوروم د)

، بهترین زمان مداخله جراحی پس از آسیب در شکستگی heterotopic bone formationبراي پیشگیري از ایجاد  -46
 )Bruknerدررفتگی آرنج کدام است؟ (

 روز اول و یا بعد از روز هفتم د) بین روز یک تا پنج ج) بین روز سه تا چهار ب) بین روز یک تا سه الف)
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ساله رشته قورباغه با درد مزمن مدیال زانو مراجعه کرده است. در معاینه تست استرس والگوس زانو  24یک شناگر  -47
 )Bruknerتر است؟ (درجه است. کدام شیوه درمانی براي این ورزشکار مناسب 18وي  Q Angleمختصري دردناك است و 

 NSAIDsتجویز  الف)
 تزریق موضعی کورتیکوستروئید ب)
 Hinged Knee Braceستفاده از ا ج)
 جراحی اصالح راستاي زانو د)

) گـردن فمـور تحـت درمـان Stress fractureهفته پیش با تشخیص شکسـتگی تنشـی ( 6ساله که از  14دونده  -48
ات کانزرواتیو است، براي دریافت مجوز براي برگشت به ورزش مراجعه کرده است. در حال حاضر درد ندارد و معاینـ

 )Deleeتر است؟ (و فانکشنال طبیعی است. کدام توصیه مناسب بالینی
 هفته پس از آسیب حق بازگشت به فعالیت ورزشی خود را ندارد. 12تا  الف)
 فقدان درد در تست لی لی تک پا براي بازگشت به فعالیت ورزشی کافی است. ب)
 ایجاد شده باشد.براي بازگشت به ورزش باید شواهد جوش خوردن در تصویربرداري  ج)
 با توجه به شرایط فعلی بازگشت به ورزش براي وي بالمانع است. د)

هاي درگیر ساله که به علت درد مزمن زانو ناشی از تندینوپاتی پاتال تحت جراحی خارج کردن بافت 26والیبالیست  -49
 )Deleeتر است؟ (کدام اقدام مناسبو نکروتیک قرار گرفته است، براي دریافت برنامه بازتوانی مراجعه کرده است. 

 هفته و تمرینات دامنه حرکتی زانو از ابتدا 4استفاده از دو عصا تا  الف)
 هفته به همراه بریس و سپس انجام فیزیوتراپی 3استفاده از عصا تا  ب)
 هفته و شروع تمرینات دامنه حرکتی زانو از ابتدا 2گذاري نسبی تا وزن ج)
 ابتدا و شروع تدریجی تمرینات قدرتی پس از کاهش درد گذاري کامل ازوزن د)

ساله که به علت دررفتگی مکرر پاتال تحت جراحی بازسازي هـم زمـان ربـاط پـاتلوفمورال داخلـی و  31اسکی باز  -50
ه هفته بعد از جراحی براي مشاوره در خصـوص ادامـه برنامـ 4آزادسازي رتیناکولوم خارجی زانو قرار گرفته است، 

 )Deleeانی خود مراجعه کرده است. کدام توصیه زیر با این مرحله از درمان همخوانی بیشتر دارد؟ (بازتو
 گذاري نسبی با استفاده از یک عصاوزن الف)
 braceادامه استفاده از  ب)
 Short arc quadricepsشروع تمرین  ج)
 شروع برنامه دویدن آهسته د)

+ اسـت و 3کند، با آسیب زانو مراجعه کرده است. در معاینه تست لچمـن روز ورزش می 3اي ساله که هفته 46مرد  -51
endpoint ) ندارد اما تست پیوتPivot منفی است. کدامیک از جمالت زیر درباره چگونگی انتخاب روش درمـانی (

 )Deleeتر است؟ (براي وي مناسب
 تریت زانو باید عمل کند.براي پیشگیري از استئوآر الف)
 نتایج جراحی در این سن چندان رضایت بخش نیست. ب)
 بدون عمل هم احتماال به سطح قبلی فعالیت فیزیکی برمی گردد. ج)
 شود.درمان کانزرواتیو هم باعث نتایج قابل قبولی می د)
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زشی وي را مختل کـرده، مراجعـه کـرده ساله با درد قدام زانو که از مدتها پیش شروع و فعالیت ور 16دختر دونده  -52
است. در معاینه درد شدید اطراف کشکک و قدام ساق پا حتی هنگام لمس بدون فشار ناحیه دارد. در صورت شروع 

 )Bruknerبرنامه تمرین درمانی براي وي کدام جمله درست تر است؟ (
 هاي ورزشی، ریکاوري کوتاه مدت داشته باشد.باید بین تمرین الف)
 م در مراحل اولیه تمرین درمانی طبیعی است.ئتشدید مختصر عال ب)
 .باشد داشته درد ها نبایدبالفاصله بعد از اتمام تمرین ج)
 هاي هوازي اجتناب کند.باید از انجام دادن ورزش د)

کرده است.  ساله با دردهاي پراکنده بازو، پارستزي دو طرفه دست، سردرد و گرفتگی بین دو کتف مراجعه 36خانم  -53
اي فوقـانی کـاهش هاي سینهدر مشاهده، فوروارد هد و شانه پروترکت مشهود است. در معاینه بالینی، تحرك مهره

 بـر تـاثیري درمـانی گزینـه کـدام. است بوده منفی نخاعیهاي ریشه درگیري بالینی هايیافته است و سایر تست
 )Brukner؟ (ندارد بیمار وضعیت
 اصالح پوسچر الف)
 تقویت عضالت گردن و اسکاپوال ب)
 موبیلیزیشن و مانیپولیشن ج)
 تزریق لیدوکایین در عضالت درگیر د)

ساله که جراحی پارشیال منیسکتومی شده است، براي فیزیوتراپی مراجعه کرده اسـت. کـدامیک از  28کشتی گیر  -54
 )Brukner( شود؟تمرینات زیر در چند روز اول توصیه می

 Bridges د) Hamstring rubbers ج) Ups-Step ب) sMini squat الف)

ماه پیش تحت جراحی بازسازي رباط صلیبی قدامی قرار گرفته است، با شکایت محـدودیت  5ساله که  25فوتبالیست  -55
قابل توجه فلکشن زانو به رغم جلسات متعدد فیزیوتراپی مراجعه کرده است. در صورت شـک بـه تکنیـک نادرسـت 

 )Delee) کدام اختالل زیر محتمل تر است؟ (Tunnel Malpositioningاز نحوه قرارگیري تونل (جراحی ناشی 
 Excessively anterior femoral tunnel placement الف)
 Excessively posterior femoral tunnel placement ب)
 Excessively anterior tibial tunnel placement ج)
 Excessively superior tibial tunnel placement د)

ساله با درد شدید زانو که از چند هفته پیش در پی بلند شدن از روي زمین و احساس صداي پـاپ ایجـاد  52خانم  -56
در قسمت میدساجیتال، شاخ خلفی منیسک  Sagittal PD FSدر مقطع  MRIشده، مراجعه کرده است. در کلیشه 

 )Deleeاین یافته به نفع کدامیک از انواع پارگی منیسک است؟ ( ).Ghost meniscusداخلی محو شده است (
 Bucket handle tear د) Oblique tear ج) Flap tear ب) Posterior root tear الف)

ساله با شکایت از درد هیپ راست از حدود دو سال قبل به کلینیک تخصصی پزشـکی ورزشـی  34خانم ورزشکار  -57
منفـی پـنج  Tonnis angle (acetabular inclinationرادیوگرافی رخ لگن انجـام شـده، (مراجعه کرده است. در 

 )Deleeتمل تر است؟ (هاي فوق، کدام وضعیت زیر محدرجه محاسبه گردید. بر اساس یافته
 Cam lesion د) Pincer lesion ج) Coxa magna ب) Dysplastic hip الف)
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برد، با شکایت از شروع تدریجی و مبهم درد قسـمت میـدفوت ناتش به سر میقهرمان پرش ارتفاع که در اوج تمری -58
شود. تندرنس در کدام قسمت اسـتخوان یابد و با استراحت رفع میکند که در قوس داخلی پا انتشار میمراجعه می

 )Bruknerناویکولر قویا به نفع تشخیص شکستگی تنشی ناویکولر است؟ (
 توبروزیته داخلی الف)
 مت دورسال و پروگزیمالقس ب)
 قسمت پالنتار و دیستال ج)
 توبروزیته خارجی د)

ساله چاق با شکایت از درد در زیر و پشت قوزك داخلی شکایت دارد. در معاینه، هیپرپروناسـیون پـا  50یک خانم  -59
ادامـه دارد. و رفع التهـاب، درد بیمـار هنـوز  NSAIDsمشهود و اینورسیون مقاومتی دردناك است. پس از تجویز 

 )Bruknerتر است؟ (کدامیک از اقدامات زیر در این مرحله مناسب
 تزریق کورتیکواستروئید الف)
 PRPتزریق  ب)
 ماساژ عمقی بافت نرم ج)
 جراحی د)

مناسب در هنگام بازگشت  tapingدر یک فوتبالیست پس از ابتال به اسپرین شدید نوع اینورسیون قصد استفاده از  -60
 )Brukner( شوند؟ شروع سمت کدام از باید و هستند ترمناسب زیر هايفرد به ورزش را داریم. کدامیک از تکنیک

 ، از سمت داخلStirrup الف)
 ، از سمت خارجHeel lock ب)
 ، از سمت خارجFigure of 6 ج)
 ، از سمت داخلLow-Dye د)

بازي به صورت ناگهانی دچار درد موضعی قسمت خارج ناحیه زیر دنده سمت راست شـده  ساله طی 22آقاي تنیس باز  -61
شود. تست قدرتی ایزومتریک اداکشن شانه در سمت راست باعـث است. درد با سرفه و چرخیدن در تخت تشدید می

 )Bruknerاست؟ ( ترشخیص احتمالی، در این مرحله کدام پیشنهاد درمانی مناسبشود. با توجه به تتشدید درد می
 استراحت تا زمان از بین رفتن درد در حین تنفس الف)
 بانداژ فشاري ناحیه دردناك و بازگشت به بازي ب)
 تمرین کششی عضالت لترال فلکشن تنه ج)
 تزریق لیدوکایین و شروع بازتوانی د)

در کـدام  Gait بررسـی در. است دهکر مراجعه 4-2 هايیک دونده ماراتن با شکایت از درد قسمت پالنتار متاتارس -62
 )Delee( شود؟می وارد هافاز و در چه موقعیتی از زانو و مچ پا فشار بیشتري به سر متاتارس

 ، اکستانسیون زانو و نوترال دورسی فلکسیون مچ پاswingفاز  الف)
 ، فلکسیون زانو و نوترال پالنتار فلکسیون مچ پاstance فاز ب)
 افلکسیون زانو و نوترال پالنتار فلکسیون مچ پا، swingفاز  ج)
 ، اکستانسیون زانو و نوترال دورسی فلکسیون مچ پاstanceفاز  د)
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ساله با گردن درد به شما مراجعه است. با شک به ضعف عضالنی معاینه بالینی صـورت گرفـت. در تسـت  36خانم  -63
cranio-cervical flexion test باشد؟ (عف عضالت فلکسور عمقی میه ضکدام مورد نشان دهندBrukner( 

 استفاده از عضالت استرنوکلیدوماستوئید الف)
 محدودیت در چرخش گردن ب)
 درد در عضالت اسکالن قدامی ج)
 نگه داشتن هر مرحله به مدت سه ثانیه د)

به صورت تقریبی چنـد  Fowlerاست. زاویه  زیردر بیمار مبتال به درد پاشنه رادیوگرافی ساده رخ و نیمرخ به شکل  -64
 )Deleeدرجه است؟ (

 
 50 الف)
 70 ب)
 90 ج)
 110 د)

اي در پی اینورسیون و پالنتار فلکسیون شدید مچ پا بدون بار آگزیال دچار درد و تورم منتشر در والیبالیست حرفه -65
. شده است. در لمس بیمار، تندرنس از قوزك خارجی تا استخوان کوبوئید امتداد دارد Midfootو  Hindfootناحیه 

 بـا زیـر هـايشود. کدامیک از لیگاماناینورسیون پنجه در حالی که پاشنه تثبیت شده است، باعث تشدید درد می
 )Delee( است؟ شده آسیب دچار احتمال بیشترین

 Bifurcate الف)
 Spring ب)
 Anterior tibiofibular ج)
 Lisfranc د)

 )Delee) دارد؟ (Correctiveارتوز تجویز شده براي کدامیک از مشکالت زیر ماهیت اصالحی ( -66
 Posttraumatic pes planus الف)
 Arthrosis from Lisfranc injury ب)
 Morton neuroma ج)
 Diabetic foot د)
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شود. در معاینه بالینی با انجام ین دوچرخه سواري دچار سردرد میساله بعد از ده دقیقه تمر 33یک دوچرخه سوار  -67
درجه گزارش شده است. با توجه به تشخیص محتمل در  20معادل  C1-C2روتیشن میزان روتیشن  -تست فلکشن 

 )Brukner( است؟ تراین مرحله کدام گزینه درمانی مناسب
 موبیلیزیشن الف)
 تمرین قدرتی پکتورالیس مینور ب)
 تمرین قدرتی لواتور اسکاپوال ج)
 تمرین قدرتی تراپزیوس فوقانی د)

در  ساله با درد کمر از یک ماه پیش به شما مراجعه کرده است. بیمار سابقه کمردرد ندشته اسـت. 18گیر مرد کشتی -68
با ایـن  مهره پایینی به جلو سرخوردگی دارد. کدام مورد زیر در رابطه %30به میزان  5Lرادیولوژي ساده لترال مهره 

 )Brukner؟ (نیستورزشکار صحیح 
 هاي غیر برخوردي عوض کند.باید ورزش خود را به ورزش الف)
 شود.در این مرحله درمان غیر جراحی توصیه می ب)
 ت به ورزش است.عدم وجود درد در اکستنشن کمر از معیارهاي بازگش ج)
 عوامل بایوسایکوسوشال باید در درمان مورد توجه قرار گیرد. د)

متري خونریزي دهنده در ناحیه ساعد شده است. با توجه بـه سانتی 5فوتبالیستی حین بازي در مسابقه دچار زخم  -69
 )Brukner( تر است؟اهمیت کنترل خونریزي در زخم ساعد فوتبالیست فوق کدامیک از موارد زیر صحیح

 بندیم.در صورت دسترسی به تورنیکه، بالفاصله آن را بر روي محل زخم می الف)
 بندیم.اي تمیز را با فشار متناوب بر روي محل زخم میدر صورت عدم دسترسی به تورنیکه، پارچه ب)
 بندیم.میمتر باالتر از زخم و در محل مفصل آرنج سانتی 10در صورت دسترسی به تورنیکه، آن را  ج)
 بندیم.متر باالتر از زخم و علی رغم دردناك شدن ناحیه آن را تا حد امکان محکم میسانتی 5-7تورنیکه را  د)

شوید که یکی از اعضاي کادر فنی تیم روي زمین افتاده اسـت و سـطح در محل برگزاري مسابقه هندبال متوجه می -70
دارد. در صورتی که نبض وي مشکلی نداشـته  gaspingي تنفس هوشیاري وي کاهش یافته است. در بررسی شما، و

 )AHA CPRباشد، کدامیک از اقدامات زیر در روند احیاي تنفسی ایشان صحیح است؟ (
 دهیم.ثانیه تنفس می 8با استفاده از ماسک، هر  الف)
 سی سی انجام شود. 600هر تنفس مصنوعی با حجم حدود  ب)
 لیتر باشد. 3حدود  مورد استفاده باید bagحجم  ج)
 کنیم.براي کاهش ریسک آسپیراسیون حین احیا، از فشار مختصر روي کریکوئید استفاده می د)

ساله با کمر درد مزمن مراجعه کرده است. در معاینه خم شدن به عقب به ویژه روي یک پـا باعـث  14دختر ژیمناست  -71
 کمـريهاي مهره یمرخن و رخ گرافی .است نرمال عصبی -حسیشود. درد رادیکولر نیست و معاینه تشدید درد وي می

 )Delee( است؟ کدام وي مشکل احتمالی تشخیص براي تصویربرداري شیوه ترینحساس مرحله این در. است نرمال
 Lumbo-sacral oblique views الف)
 SPECT bone scan ب)
 CT scan ج)
 MRI د)
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ضربه به سر شده و سپس به مـدت دو دقیقـه هوشـیاري را از دسـت داده ساله حین تمرین فوتبال دچار  8کودك  -72
است. در حال حاضر کودك پایدار و بی عالمت است. با توجه به شرایط کودك در خصوص ادامه بازي چه پیشنهادي 

 )Bruknerدارید؟ (
 با توجه به بی عالمت بودن کودك، بازگشت به تمرین الف)
 م ساعت و سپس بازگشت به تمرینتحت نظر گرفتن کودك براي نی ب)
 ارجاع جهت تصویربرداري ج)
 ساعت 24تحت نظر گرفتن کودك در اتاق معاینه براي  د)

روز پیش احساس گرفتگی بینی و درد دارد. در معاینه تب خفیـف دارد  3ساله کاراته کار به دنبال ضربه به بینی در  18آقاي  -73
 )Bruknerترین گزینه کدام است؟ (شود. در حال حاضر مناسبمشاهده میو ادم سپتوم و توده قرمز رنگ در بینی 

 گرافی ساده الف)
 تخلیه فوري هماتوم ب)
 جااندازي فوري بینی ج)
 استفاده از پنبه آغشته به آدرنالین د)

 )Deleeتر است؟ (انجام سونوگرافی براي تشخیص کدامیک از ضایعات زیر دقیق -74
 در فرد چاق Femuroacetabular impingement الف)
 پارگی مزمن عضله سولئوس ب)
 پارگی کامل تاندون سوپرااسپیناتوس ج)
 ناپایداري حاد مفصل پاتلوفمورال د)
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کند، با درد قدام زانو از سـه مـاه پـیش بـه شـما ساعت فوتبال بازي می 2روز به مدت  5اي ساله که هفته 12پسر  -75
تندرنس روي سطح کشکک زانو دارد. راستاي زانو به میـزان کمـی والگـوس اسـت. مراجعه کرده است. در معاینه 

ا پایداري زانو طبیعی است. عکس رادیولوژي در نماي رخ و نیم رخ درخواست شده است. کدامیک از اقدامات زیـر ر
 )DeLeeدهید؟ (بر اساس تشخیص و شکایت بیمار انجام می

 

 اندون پاتالسونوگرافی براي بررسی دیستال ت الف)
 کاهش شدت ورزش و تقویت عضله چهارسر براي درمان درد پاتلوفمورال ب)
 کاهش میزان پرش و جهش براي درمان اختالل ازگود اشالتر ج)
 Bone marrow edemaبراي بررسی الگوي  MRIدرخواست  د)

داشته است، حدودا چند هفته بعـد از تـرخیص از بیمارسـتان  CABGفردي که جراحی تعویض دریچه میترال به همراه  -76
 )ACSM Gا انجام دهد؟ (ري حرکتی اندام فوقانی ) دامنهUnloadedشار (فهاي بدون درد و بدون تواند فعالیتمی

 هفته 12تا  10 د) هفته 10تا  8 ج) هفته 6تا  5 ب) هفته 4تا  3 الف)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر پزشکی ورزشی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

19 
 

) شـدت ورزش هـوازي را تـا چـه میـزان درد بـر اسـاس PADشـرایین محیطـی (در یک بیمار مبتال به بیماري  -77
Claudication pain scale کنید؟ (تنظیم میACSM G( 

 درد و ناراحتی واضح ولی در سطح نسبتا کم و ابتدایی الف)
 درد متوسط که بتوان با صحبت حواس بیمار را پرت کرد ب)
 پرت کرد درد شدید در حدي که نتوان حواس بیمار را ج)
 درد شدید و غیر قابل تحمل که منجر به قطع ورزش شود د)

براي بازتوانی ارجاع شده است. قرار است پـس از دوره بـازتوانی در مـورد  LADبر روي  PCIساله پس از  50آقاي  -78
RCA بان داشته که با رسیدن به ضـر 70گیري شود. در تست ورزش ضربان قلب استراحت که گرفتگی دارد تصمیم

 STمتر افـت قطعـه یک میلی 120دچار آنژین صدري کالسیک شده ولی تغییرات نوار نداشته است. در ضربان  100
ضربان قلـب ذخیـره را تجـویز  %50تست قطع گردید. اگر تصمیم داشتید شدت معادل  130دیده شد و در ضربان 

 )ACSM Gکنید، اکنون بر اساس این تست چه ضربانی براي ایشان مجاز است؟ (
 110 د) 100 ج) 95 ب) 90 الف)

 )ACSM Gهدف اصلی تجویز ورزش در فاز فعال کاهش وزن در یک فرد چاق کدام است؟ ( -79
 افزایش شدت ورزش به کمک تجویز تمرینات اینتروال با شدت باال و افزایش ظرفیت هوازي فرد الف)
 هاي دینامیک هوازي و قدرتیتجویز ورزشبهبود ظرفیت عملکردي و باال بردن توده عضالنی فرد با  ب)
 افزایش مقدار مصرف کالري با استفاده از متغیرهاي نسخه ورزشی براي افزایش میزان کاهش وزن ج)
 عضالنی با تجویز ورزش روي دوچرخه ثابت یا ارگومتر دستی-در نظر گرفتن وجود مشکالت اسکلتی د)

ب تست ورزش با پروتکـل بـروس انجـام داده اسـت. داروي خاصـی ساله با شک به بیماري ایسکمیک قل 50آقاي  -80
ي تست نیست و به حداکثر تالش خود رسـیده کند که قادر به ادامهدقیقه بیمار اعالم می 5کند. پس از مصرف نمی

رسیده است. شواهدي از تغییرات ایسکمیک در نـوار قلـب  140بوده که به حداکثر  70است. ضربان قلب استراحت 
 )ACSM Gنشد. تفسیر شما چیست؟ ( دیده

 شود.به دلیل پایین بودن ظرفیت عملکردي با وجود حداکثر تالش و قطع زودهنگام تست مثبت در نظر گرفته می الف)
 شود.بوده که براي ایشان مناسب است و تست منفی گزارش می ����7ظرفیت عملکردي بیمار حداقل  ب)
 آگهی خوب بوده و تست منفی است.بوده ولی با توجه به نوار قلب نرمال پیشپروتکل بروس براي ایشان مناسب ن ج)
 رغم اینکه بیمار به حداکثر تالش خود رسیده است، براي قضاوت در مورد ایسکمی بررسی بیشتر الزم است.علی د)

م شده است، در که با هدف تجویز نسخه ورزشی براي بیمار انجا symptom-limitedدر یک تست ورزش ماکزیمال  -81
 )ACSM G) قطع شده است؟ (Absoluteکدامیک از حاالت زیر تست به درستی بر اساس معیارهاي قطعی (

 ضربان قلب حداکثر بر اساس سن بیمار %85رسیدن به  الف)
 رغم افزایش لودعلی ���/���/�����10به میزان HRعدم افزایش  ب)
 در نوار قلب multifocal ectopyوقوع آریتمی بطنی به صورت  ج)
 ) و سختی راه رفتن در بیمارpallorمشاهده حالت رنگ پریدگی ( د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر پزشکی ورزشی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

20 
 

، تست ورزش انجام شده است. چه تغییراتی در نوار قلب ایشـان Long QT syndrome-1به  مشکوك در ورزشکار -82
 )Bruknerتواند به تایید تشخیص کمک کند؟ (در تست ورزش می

 در فاز ورزش فعال QTکوتاه شدن فاصله  الف)
 در فاز ریکاوري QTکوتاه شدن فاصله  ب)
 در فاز ورزش فعال QTطوالنی شدن فاصله  ج)
 در فاز ریکاوري QTطوالنی شدن فاصله  د)

)، تست ورزش بر اساس پروتکـل بـروس VO2peakگیري حداکثر اکسیژن مصرفی (ساله براي اندازه 45ورزشکار دونده  -83
ر ) بـراي ایـن کـاCPET) انجام داده است. اگر از دوچرخه ثابت و آنالیز گازهـاي تنفسـی (����10دقیقه ( 8را به مدت 
 )ACSM Gباشد؟ ( mL/kg/minکردید انتظار داشتید حداکثر مقدار اکسیژن مصرفی ایشان چند یاستفاده م

 38.5 د) 35 ج) 31.5 ب) 27.3 الف)

توسط در کاهش فشـار خـون یـک فـرد بـا فشـار خـون نرمـال هاي زیر با شدت کم تا مکدامیک از انواع ورزش -84
)Normotensive) موثرتر است؟ (ACSM G( 

 Aerobic training الف)
 Isometric muscle training ب)
 Dynamic resistance training ج)
 Plyometric exercises د)

 )ACSM Rنوار قلب زیر با کدامیک از اختالالت الکترولیتی مطابقت دارد؟ ( -85

 

  Hyperkalemia الف)
  Hypokalemia ب)
  Hypocalcemia ج)
 Hypercalcemia د)
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در ورزشکاري که با عالمت تنگی نفس شدید و خستگی حین ورزش مراجعه کرده است، احتمال وجود کـدامیک از  -86
 )Bruknerاختالالت زیر بیشتر است؟ (

 compaction-Left ventricular non الف)
 Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia ب)
 Congenital coronary artery anomaly ج)
 Long QT syndrome د)

هاي مرتبط با مرگ ناگهانی قلبی در ورزشکاران نسـبت بـه ) در ارتباط با شیوع بیماريHealthy cohortاصطالح ( -87
 )Brukner(کند؟ اي اشاره میجمعیت عادي به چه پدیده

 عروقی خصوصا در ورزشکاران رقابتی-ها به دلیل فشار زیاد بر سیستم قلبیاحتمال باالتر بودن شیوع این بیماري الف)
 ها از جمعیت ورزشکاران، به دلیل عملکرد محدود نسبت به رقیبان خودحذف شدن افراد مبتال به این بیماري ب)
 ها، شیوع آنها در ورزشکاران و جمعیت عادي یکسان استبیماري با توجه به ماهیت ارثی و مادرزادي این ج)
 کندها را کم میعروقی داشته و احتمال این بیماري-عملکرد باالي ورزشکاران رقابتی اثر محافظتی بر سیستم قلبی د)

ژیـک ارجـاع در چه صورت پر خطر در نظر گرفته شده و باید براي بررسی الکتروفیزیولو WPWورزشکار مبتال به  -88
 )Bruknerشود؟ (
 وجود فیبریالسیون دهلیزي در سوابق بیمار الف)
 در نوار قلب Pre-excited RRفاصله طوالنی  ب)
 در نوار قلب Short PR intervalوجود  ج)
 نوار قلب IIIبزرگ در لید  Qمشاهده موج  د)

جهت ارزیابی و انجام ورزش به شما ارجاع شده  GFR=22ml/min با کلیه مزمن نارسایی تشخیص با ساله 55 خانم -89
هاي زیر براي انجام تست ورزش در ایشان صحیح است، است. در حال حاضر تحت همودیالیز قرار دارد. همه توصیه

 )ACSM G: (بجز
 د.گیري گردتست ورزش در روزي غیر از روز دیالیز انجام شود و فشار خون بیمار از دست غیر فیستول اندازه الف)
 جهت ارزیابی استفاده گردد. Modified Balkeیا  Naughtonاز تست تردمیل  ب)
 گردد.در این بیماران براي تعیین شدت ورزش معموال از روش ضربان قلب حداکثر استفاده می ج)
 استفاده شود. ��3تر از براي ارزیابی قدرت ایزوتونیک از بار سبک د)

 )Brukner( است؟ ترمناسب زیر هايکه دچار هیپوکینزي و آکینزي است، کدامیک از ورزشدر بیمار مبتال به پارکینسون  -90
 کایاك د) بوکس ج) یوگا ب) پیالتس الف)

 )ACSM G( است؟ صحیح استئوپورز مورد در زیرهاي گزینه از کدامیک -91
 کند.هاي اسپاین، هیپ یا گردن فمور تشخیص را قطعی میسال در مهره 50در مردان باالي  score -T ≥-2.5 الف)
 شکستگی دیستال هومروس یا پروگزیمال ساعد به علت تروماي خفیف در بیماران استئوپنیک مترادف با استئوپوروز است. ب)
 افتد.) اتفاق نمیBMDز استخوان (در سنین سالمندي شکستگی استئوپوروتیک در مقادیر باالتر دانسیته مغ ج)
 شود.استئوپوروز تقریبا در نیمی از آقایان سالمند مشاهده می د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر پزشکی ورزشی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

22 
 

 70در صورتی که ضـربان قلـب اسـتراحت وي  .گیردساله مبتال به آسم تصمیم به آغاز فعالیت ورزشی می 50آقاي  -92
 )ACSM Gتر است؟ (ضربان در دقیقه باشد، کدام نسخه ورزشی هوازي زیر براي وي مناسب

 ضربان در دقیقه 130ضربان در دقیقه و یک ماه بعد  120روز در هفته در ابتدا با  4تند راه رفتن  الف)
 ضربان در دقیقه 150ضربان در دقیقه و دو هفته بعد  130روز در هفته در ابتدا با  5شنا کردن  ب)
 ضربان در دقیقه 150دقیقه و یک ماه بعد  ضربان در 120روز در هفته در ابتدا با  6دوچرخه سواري  ج)
 ضربان در دقیقه 160ضربان در دقیقه و یک ماه بعد  140روز در هفته در ابتدا با  4دویدن  د)

گوید اي با دیسترس تنفسی، ویز و سرفه در حین فعالیت شدید ورزشی به شما مراجعه نموده است و میساله 22خانم  -93
گوید در زمان حملـه صـداهاي تنفسـی در زمـان دم یابد. خواهر پرستار وي میدقیقه بعد از ورزش بهبود می 3الی  2

 )Brukner: (بجزهاي زیر در مورد وي صحیح است، نهشود. با توجه به شرح حال فوق همگی گزیبیشتر شنیده می
 تواند عامل شروع کننده آن باشد.هاي هوا میآلوده کننده الف)
 تواند عامل شروع کننده آن باشد.رفالکس معده می ب)
 توان جلوي ایجاد حمله را گرفت.با مصرف سالبوتامول می ج)
 باشد. تواند عامل شروع کننده آنهاي عاطفی میاسترس د)

ها یـک از افزایش حمالت هایپوگلیسمی شبانه شکایت دارد. او به تازگی صـبح 1ساله مبتال به دیابت نوع  38بیمار  -94
روي و نیم ساعت ورزش در پارك را به فعالیت روزانه خود افزوده است. بیست درصد از مقدار انسولین ساعت پیاده

کنـد. نـیم سـاعت پـیش از ورزش یـک ا طبق دوز پیشین مصرف میرگوالر صبح کم کرده است و انسولین بازال ر
تواننـد دلیـل ها میکنـد. تمـامی گزینـهنوشد و گهگاه بعد از ظهر نوشیدنی الکلی مصرف میفنجان قهوه تلخ می

 )Brukner: (بجزهایپوگلیسمی شبانه او باشند، 
 الکلمصرف  د) دوز انسولین ج) ورزش صبحگاهی ب) مصرف قهوه تلخ الف)

بیمار دیابتی چاق براي کنترل وزن معرفی شده است. با مصرف کدام گروه از داروها براي کنتـرل دیابـت، احتمـال  -95
 )Bruknerاست؟ ( کمترافزایش وزن ناشی از اثر دارو 

 GLP-1هاي گیرنده آگونیست الف)
 هااورهسولفونیل ب)
 هادیونتیازولیدین ج)
 انسولین د)

بیمار دیابتی که در اثر فعالیت دچار هایپوگلیسمی و افت سطح هوشیاري شده است، پـس از ارزیـابی  در برخورد با -96
 )Bruknerتر است؟ (سریع وضعیت بیمار، در اولین قدم کدام اقدام مناسب

 استفاده از چند حبه قند یا آب نبات الف)
 نوشیدن آب میوه شیرین یا آب قند ب)
 تزریق عضالنی گلوکاگون ج)
 درصد 5سی سی سرم قندي  50تزریق وریدي  د)
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کدام گزینه در مورد لزوم انجام تست ورزش پیش از تجویز نسخه ورزشی در فرد مبتال به سندرم متابولیک درسـت  -97
 )ACSMGاست؟ (
 هاي مختلف، نیاز نیست.براي تجویز ورزش با شدت الف)
 براي ورزش با شدت متوسط نیاز نیست. ب)
 سال توصیه شده است. 10ي بیش از در صورت ابتال ج)
 پیش از تجویز ورزش با هر شدتی نیاز است. د)

سال قبل این عالئم را چندین بار  9ساله با شکایت درد و التهاب مفصل زانو مراجعه نموده است. از حدود  68خانمی  -98
شـخیص آرتریـت دژنراتیـو لیت سنگین، مسافرت یا خستگی ایجاد شده است. تکند که اغلب به دنبال فعاذکر می

 خـود بـه خود روز چند از بعد التهاب و درد حمالت اوقات اغلب که کندبراي ایشان مطرح شده است. بیمار ذکر می
هاي زیـر در تشـخیص و درمـان مـه گزینـهه. کنیدمی مشاهده را بیمار زانوي رادیوگرافی زیر در. شودمی برطرف

 )Brukner: (بجزصحیح هستند، 

 
 محل دیگر شایع درگیري در این بیماري آرنج است. الف)
 ضایعه موجود در رادیوگرافی کندروکلسینوز است. ب)
 هیدراتاسیون بیمار از اصول درمان است. ج)
 هایپرپاراتیروئیدي از عوامل ایجاد حمالت درد است. د)

اي هندبال با شکایت از افت عملکرد مراجعه کرده است. در شـرح حـال از احسـاس ساله ورزشکار حرفه 36خانم  -99
 ،30، انسولین108، قندخون ناشتا 102خستگی مداوم و کاهش انگیزه شاکی است. در بررسی انجام شده ضربان قلب 

بزاقی کـدامیک از تغییـرات  IgA آزمایش رد. است شده گزارش نرمال کلیوي و کبدي هاي، آنزیم3/12هموگلوبین 
 )Brukner) است؟ (Overtrainingزدگی (زیر بیشتر به نفع تشخیص تمرین

 افزایش شدید د) افزایش خفیف ج) بدون تغییر ب) کاهش الف)

 )Brukner: (بجزها معیارهاي تشخیص میگرن بدون اورا هستند، همه گزینه -100
 ساعت 72تا  4مدت زمان حمله سردرد بین  الف)
 شدت درد متوسط تا شدید ب)
 بهبودي با قطع فعالیت فیزیکی روتین ج)
 فتوفوبیا و فنوفوبیا د)

 )Brukner( دارد؟ قرار ورزشکاران روتین برنامه در زیر هايکدامیک از واکسن WHOهاي با توجه به توصیه -101
 Meningococcal disease د) BCG ج) Typhoid ب) Cholera الف)
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) در برنامه ریزي تمرینات جهت پیشگیري از ریسک آسـیب acute: chronic load ratio( مزمن به حاد بار نسبت -102
 )Bruknerموثر است. در کدامیک از حاالت زیر ریسک آسیب باالتر است؟ (

 High acute, Low chronic الف)
 Low acute, Low chronic ب)
 Low acute, High chronic ج)
 High acute, High chronic د)

 و درمـانی شـیمی پایان از پس است، بوده درمان تحت پستان سرطان تشخیص با قبل سال دو از که ساله 51 خانم -103
 کدام از استفاده هوازي فعالیت شدت ارزیابی براي. است شده ارجاع شما به فیزیکی پروفایل بهبود براي رادیوتراپی

 )ACSM Gاست؟ ( اعتمادتر قابل زیر هايروش
 Rating of perceived exertion, Heart rate reserve الف)
 Heart rate reserve, Percentage of Maximal heart rate ب)
 Percentage of Maximal heart rate, Rating of perceived exertion ج)
 Talk test, Heart rate reserve د)

 )ACSM Rتر است؟ (در کدامیک از بیماران زیر دقیق submaximalبر اساس تست دوچرخه  VO2 maxتخمین میزان  -104
 تحت درمان با رژیم غذایی hypertension-preبیمار مبتال به  الف)
 هاي قلبی عروقی مصرف کننده پروپرانولولبیمار مبتال به بیماري ب)
 اي قلبی عروقیهبیمار مبتال به آرتروز شدید زانوها مشکوك به بیماري ج)
 خواب اختالالت و بیمار مبتال به اضطراب د)

 )ACSM Rدهد؟ (بر روي تردمیل ارائه می Weight carryingتري از پروتکل تست هاي زیر تعریف صحیحکدامیک از گزینه -105
 یابد.افزایش میها در هر مرحله علی رغم مدت زمان ثابت در هر مرحله این تست، سرعت تردمیل و میزان وزنه الف)
 یابد.ها در هر مرحله افزایش میعلی رغم مدت زمان و سرعت ثابت در هر مرحله این تست، میزان وزنه ب)
 یابد.هاي حمل شده، سرعت تردمیل در هر مرحله افزایش میعلی رغم ثابت بودن مدت زمان و وزن وزنه ج)
 یابد.حمل شده به تدریج افزایش می هايدر این تست در هر مرحله مدت زمان، سرعت و وزنه د)

ماه هـر روز  6به قصد پیشگیري از بروز بیماري فشارخون به مدت  pre-hypertensionساله مبتال به  40بیمار خانم  -106
ه هفته با شدت باال تمرین هوازي انجام داده است. طی ویزیت پزشکی ورزشی به خاطر درد زانوها به ایشـان توصـی

فیت هوازي در این ماه بعد در ویزیت پیگیري، بیمار از شما در مورد تغییر ظر 6رین را کاهش دهد. کنید حجم تممی
 )ACSM R( است؟ ترصحیح پاسخ در زیر هايپرسد. کدامیک از گزینهمدت می

 بدون تغییر باقی مانده است. VO2maxاگر فقط شدت تمرین را در هر جلسه حفظ کرده باشد،  الف)
 بدون تغییر باقی مانده است. VO2maxاگر فقط فرکانس تمرین را در هفته حفظ کرده باشد،  ب)
 بدون تغییر باقی مانده است. VO2maxاگر شدت و فرکانس تمرین را در هفته حفظ کرده باشد،  ج)
 کاهش پیدا کرده است. max2VOماه،  6با توجه به گذشت زمان  د)

 (ACSM R)افتد؟ تمرینات قدرتی متناوب با شدت باال کدامیک از تغییرات زیر اتفاق می در سازگاري آنزیمی به دنبال -107
 1افزایش فعالیت آنزیم میوزین کیناز در فیبرهاي عضالنی تیپ  الف)
 2کاهش فعالیت آنزیم میوزین کیناز در فیبرهاي عضالنی تیپ  ب)
 2تیپ هاي گلیکولیتیک در فیبرهاي عضالنی افزایش فعالیت آنزیم ج)
 1کاهش فعالیت آنزیم میوزین کیناز در فیبرهاي عضالنی تیپ  د)
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 )ACSM R( است؟ ترصحیح گزینه کدام عمر گذر و سن افزایش روند در اسکلتی -در مورد تغییرات سیستم عضالنی -108
 مانند.تا دهه هشتم زندگی بدون تغییر باقی می 1فیبرهاي عضالنی تیپ  الف)
 یابد.با ازدیاد سن افزایش می 2به  1عضالنی تیپ نسبت فیبرهاي  ب)
 تر هستند.در برابر تغییرات گذر عمر مقاوم 1نسبت به تیپ  2فیبرهاي عضالنی تیپ  ج)
 یابند.سالگی به یک نسبت کاهش می 40با افزایش سن و بعد از  2و 1فیبرهاي عضالنی تیپ  د)

با استفاده از روش پاسخ ضربان قلب به ورزش ساب ماگزیمـال همـه  max2VOترین تخمین براي رسیدن به دقیق -109
 )ACSM G: (بجزشرایط زیر باید مهیا باشد، 

 به دست آمده باشد. steady stateضربان قلب  work rateدر هر  الف)
 برقرار گردد. work rateرابطه غیر خطی ما بین ضربان قلب و  ب)
 شود، استفاده نکند.اسخ ضربان قلب میبیمار از دارویی که سبب تغییر در پ ج)
 تفاوت ما بین ضربان قلب پیش بینی شده و واقعی حداقل باشد. د)

نوبت و  4ها در گیريساله اقدامات زیر انجام شده است. اندازه 35(یک تکرار بیشینه) در یک مرد  ��1براي ارزیابی  -110
له گرم کردن از تمرینات سـاب ماگزیمـال اسـتفاده شـد. دقیقه انجام گرفت. جهت مرح 5تا  3با فواصل استراحت 

درصد ظرفیت فرد شروع گردید. پس از انجام موفـق هـر حرکـت  40تا  30سپس براي شروع از وزنه اولیه با حدود 
اده شـد. درصد افزایش د 20تا  10درصد و در تمرینات اندام تحتانی  10تا  5میزان مقاومت در تمرینات اندام فوقانی 

 )ACSM Gک از اجزاي ارزیابی نیاز به اصالح دارد؟ (کدامی
 مقدار وزنه اولیه الف)
 میزان افزایش وزنه در اندام فوقانی ب)
 میزان افزایش وزنه در اندام تحتانی ج)
 فواصل استراحت د)

 Positive predictive valueو  Sensitivityتست جدیدي براي ارزیابی آسیب لبروم شانه طراحی شده است. میـزان  -111
 )Brukner(به ترتیب از راست به چپ) بر اساس جدول زیر کدام است؟ (

  آسیب لبروم دارد آسیب لبروم ندارد

 تست مثبت 80 40

 تست منفی 20 60

 %80و  %60 د) %75و  %60 ج) %60و  %80 ب) %66و  %80 الف)

 Neuromuscular Electrical Stimulationورزشکار تیم ملی براي اسـتفاده از  4هاي المپیک، از اردوي آمادگی تیم -112
 )Bruknerدر کدامیک از ورزشکاران زیر بهتر و بیشتر است؟ ( NMESاند. اثرگذاري به منظور بهبود ریکاوري مراجعه کرده

 شناگر با درد و گرفتگی عضالت دلتوئید الف)
 تکواندوکار با درد و گرفتگی عضالت ساق ب)
 راننده رالی با درد و گرفتگی عضالت همسترینگ ج)
 ورزشکار رشته تیراندازي با درد عضالت بازو د)
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هایی در حد کارهاي سبک روزمره دارد، برنامه اي که صرفا فعالیتساله کارمند بازنشسته 68قصد دارید براي آقاي  -113
 )ACSM Gاست؟ ( هاي زیر درستکنید. سابقه بیماري خاصی را ندارد. کدامیک از توصیهورزش قدرتی طراحی 

 الزم است. ��1از  %50تکرار با شدت  12)، حداقل سه ست Strength( قدرت افزایش براي کار، شروع در الف)
 شود.) براي کاهش ریسک افتادن توصیه میPowerتمرینات افزایش توان ( ب)
 ها افزایش یابد.افزایش توان، در مرحله اول باید نخست تعداد ستدر روند  ج)
 هاي قدرتی تک مفصلی بر چند مفصلی ارجحیت دارد.در این گروه سنی، انجام ورزش د)

گوید دود با شکایت درد قدام زانو و اطراف پاتال مراجعه کرده است. وي میکیلومتر می 15دونده استقامت که روزانه  -114
اي که مجبور بـه یابد به گونهبه تدریج درد شروع شده و شدت می 6لومتر اصال درد ندارد اما بعد از کیلومتر کی 5تا 

 )Bruknerتر کدام است؟ (کلی ندارد. با توجه به شرح حال، توصیه مناسبشود. در معاینه فیزیکی مشتوقف می
 اصالح کفش ورزشی الف)
 دویدن روي پیست از جنس تارتان ب)
 ستفاده از کفی طبی با قابلیت جذب شوكا ج)
 تمرکز بیشتر بر تمرینات استقامتی عضالت گلوتئال د)

دوچرخه سوار ملی پوش با درد پاتلوفمورال مراجعه کرده است. همه عوامل بیومکانیکال زیر ممکن است در تشدید  -115
 )Brukner: (بجزدرد وي موثر باشند، 

 Lower bicycle saddle height الف)
 Excessive medial knee motion ب)
 More medial knee position ج)
 Fixation of shoes to the pedals د)

) pelvis) وضع قرارگیري پاشنه و لگـن (Heal strikeدر بیومکانیک دویدن، در ابتداي فاز برخورد پاشنه به زمین ( -116
 )Bruknerکدام است؟ ( چپبه  راستبه ترتیب از 

  ersionInv،Anterior tilt الف)
 Inversion، Posterior tilt ب)
 Eversion، Anterior tilt ج)
 Eversion، Posterior tilt د)

کند. چنانچه همراه با رژیـم غـذایی قصـد انجـام کیلویی به قصد کاهش وزن به شما مراجعه می 66ساله  46خانم  -117
دقیقه داشته باشد، مجمـوع کـالري مصـرف شـده در  30روز در هفته به مدت  5را  MET 6ورزش هوازي با شدت 

 )ACSM Rزمان ورزش در یک هفته چقدر است؟ (
 2150 د) 1825 ج) 1039 ب) 686 الف)

 )ACSM Rبراي مدتی طوالنی تر مقدور است؟ ( steady state VO2در کدامیک از شرایط زیر حفظ فعالیت  -118
 ماکزیمال در آب و هواي معتدلورزش ساب  الف)
 ورزش ساب ماکزیمال در آب و هواي شرجی ب)
 ورزش ماکزیمال در آب و هواي معتدل ج)
 ورزش ماکزیمال در آب و هواي شرجی د)
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دونده ماراتن در مسابقات المپیک با عالئم گیجی و به دنبال آن کاهش هوشیاري از پانزده دقیقه پـیش، بـه اردوي  -119
 هاي اولیه:در زمین مسابقه آورده شده است. در بررسی پزشکی مستقر

Rectal temperature:41.5    HR: 130   BP: 130/85   Blood Na: 140 
رسد. بهترین زمـان گراد میدرجه سانتی 39ت نیم ساعت به دهید. دماي بدن در مدبیمار را در حوضچه آب و یخ قرار می

 )Brukner) و اقدام درمانی مناسب بعد از آن کدام است؟ (Rectal temperatureخروج بیمار از حوضچه (بر اساس 
 شود.گراد و تا یک ساعت پس از آن در اردوي پزشکی مانیتور میدرجه سانتی 38 الف)
 شود.گراد و در صورت افزایش مجدد دما در یک ساعت اول، با آمبوالنس اعزام میدرجه سانتی 38 ب)
 شود.دقیقه مانیتور شده و با آمبوالنس اعزام می 15درجه و سپس  39در همان دماي  ج)
 شود.درجه و در صورت بروز عالئم لرز با آمبوالنس اعزام می 39در همان دماي  د)

اي به دنبال افتادن در دریاچه به دلیل شکسته شدن یخ سـطحی، پـس از نـیم سـاعت از آب خـارج ساله 23مرد  -120
 )Brukner( چیست؟ مناسب درمانی اقدام اولین. نیست هوشیار بیمار اولیه هايشود. در بررسیمی

 پس از خشک کردن کامل بیمار AEDاستفاده از  الف)
 شروع ونتیالسیون پس از اینتوبه کردن بیمار ب)
 غوطه ور کردن در آب گرم تا زمان مشاهده آثار عرق کردن در بیمار ج)
 پس از اطمینان از عدم وجود ضربان قلب Chest compressionشروع  د)

را دارنـد.  1400هاي مرتبط با کوهنوردي قصد صعود به قله دماوند در مرداد سـال اي با سابقه بیماريچهار کوهنورد حرفه -121
ود عصـاصلی به قله دماوند، به قله توچـال  صعود از قبل هفته دو الزم هوایی هم و جسمانی آمادگی جهت خواهندآنها می

 )Bruknerدچار تکرار مشکل در صعود به دماوند خواهد بود؟ ( کمترکنند. با این راهکار کدامیک از افراد زیر 
 Acute mountain syndromeکوهنورد با سابقه  الف)
 High altitude pulmonary oedemaکوهنورد با سابقه  ب)
 Poor sleep at high altitudeکوهنورد با سابقه  ج)
 Exercise induced bronchospasmکوهنورد با سابقه  د)

بارداري براي شروع ورزش هوازي و دریافت مشاوره به شما مراجعه کـرده اسـت. در کـدام  28خانم باردار در هفته  -122
 )Bruknerشود؟ (مورد اجازه شروع ورزش داده می

 )incompetentسرویکس نارسا ( الف)
 فشارخون بارداري ب)
 2تیپ دیابت  ج)
 جفت سر راهی د)

کدام  ساله مبتال به پارکینسون، اختالل تعادل و فشارخون باال براي تجویز ورزش به شما ارجاع شده است. 65آقاي  -123
 )Bruknerمورد در خصوص نحوه انجام تست ورزش و تجویز ورزش بعد از انجام تست مناسب است؟ (

 انجام تست ورزش با تردمیل الف)
 هاي نوروموتور یک روز در هفتهورزشانجام  ب)
 METشروع فعالیت بدنی متوسط بر مبناي  ج)
 شروع فعالیت بدنی بر مبناي معیار درك خستگی د)
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هاي روتین متوجه بروز فشار خون باال شده است. وي عضو تیم کوهنوردي سالمندان است. ساله در بررسی 65آقاي  -124
 )Bruknerتري است؟ (خاب مناسبجهت حفظ توان ورزشی، کدام دارو انت

 بتا بلوکر الف)
 مهار کننده رنین آنژیوتانسین ب)
 دیورتیک ج)
 مسدود کننده کانال کلسیم د)

دهد با درد هیپ یکطرفه با انتشار به ران، کشاله ران و زانو ساله که فوتبال را سه روز در هفته انجام می 5پسر بچه  -125
دودیت ابداکشن و اینترنال روتیشن هیپ مشهود اسـت. بـا توجـه بـه تشـخیص مراجعه کرده است. در معاینه مح

 )Deleeاست؟ ( نامناسباحتمالی، در این مرحله چه اقدامی 
 انجام گرافی ساده الف)
 هاي تشدیدکننده درداستراحت و اجتناب از فعالیت ب)
 هیپ حرکتی دامنه هايورزش ج)
 جراحی د)

ساله ورزشکار پارا المپیک حین مسابقه دچار سردرد شدید ضرباندار و تعریـق شـده اسـت. در بررسـی  33آقاي  -126
 )Brukner؟ (ترین اقدام کدام استمتر جیوه مشخص شده است. مناسبمیلی 185/100بیشتر، فشار خون 

 ادامه مسابقه الف)
 استراحت در اتاق معاینه ب)
 کاهش فشار خون با دارو ج)
 استفاده از محرك دردناك در اندام تحتانی د)

بارداري براي مشاوره در خصوص شروع ورزش مراجعه کرده است. سـبک زنـدگی  18ساله در هفته  28خانم باردار  -127
 )ACSM G( است؟ صحیح بارداري بعد و حین ورزش خصوص در توصیه کدام. است بوده تحركفرد تا کنون کم

 هاي کگل در وضعیت خوابیده طاقبازدقیقه با شدت متوسط و ورزش 30روزانه شروع ورزش هوازي  الف)
 هاي کگل در وضعیت خوابیده طاقبازدقیقه با شدت سبک و ورزش 15هاي هوازي روزانه شروع ورزش ب)
 هفته بعد صورت گیرد 10تا  8برگشت به ورزش بعد از سزارین  ج)
 باشددیکه است و مجاز نمیهاي قدرتی در بارداري کنترانانجام ورزش د)

شود. در ساله دونده در طی اپیزودهاي دویدن شدید در مسابقه دچار سرفه، گرفتگی گلو و تنگی نفس می 12دختر  -128
حمالت هنگام سمع، استریدور مشهود است. سمع قلب نرمال است. در اسپیرومتري حین و بعد ورزش تغییراتی در 

1FEV خیص احتمـالی تشـ به توجه با. است نداده پاسخی برونکودیالتور به قبلی هايشود. در بررسیمشاهده نمی
 )Brukner؟ (نداردکدام اقدام جایگاهی 

 الرنگوسکوپی قابل انعطاف حین ورزش براي تایید تشخیص الف)
 انجام تست ورزش تشخیصی با بررسی بروز عالئم ب)
 هاي تنفسی درمانی در درمانتکنیک ج)
 کورتیکواستروئید در درماناسپري  د)
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مـن هرگـز «کنـد: ورزشکاري بعد از آسیب شدید رباط صلیبی قدامی در ادامه بازتوانی همکاري ندارد. وي ذکر می -129
ه کار استراتژي مهم سایکولوژیکال جهت پذیرش بازتوانی، کدام روش را براي این ورزشکار ب 4از ». بهتر نخواهم شد

 )Prenticeبرید؟ (می
  Goal Setting الف)
  Patient Education ب)
  Self Talk ج)
 Social Support د)

کند که تا خانم جوان چاقی با تشخیص کبد چرب جهت شروع فعالیت فیزیکی به شما ارجاع شده است. وي ذکر می -130
به حال فعالیت فیزیکی منظم یا ورزش نداشته است اما تصمیم دارد طی چند ماه آینده فعالیـت ورزشـی را شـروع 

دام مرحله از آمـادگی شـروع ورزش اسـت و در ایـن وي در ک Trans-theoretical model (TTM)کند. بر اساس 
 )ACSM Gشود؟ (مرحله کدام راهکار براي تغییر رفتار توصیه می

 Preparation/ Rewarding oneself الف)
 Contemplation/ Rewarding oneself ب)
 Contemplation/ Understanding risks of inactivity ج)
 Preparation/ Understanding risks of inactivity د)

 )ACSM N(در بازسازي ذخایر گلیکوژن بعد از ورزش کدامیک از عوامل زیر نقش مهمتري دارد؟  -131
 کل انرژي دریافتی روزانه الف)
 شاخص گالیسمیک کربوهیدرات مصرفی ب)
 کربوهیدرات دریافتی روزانه ج)
 ساعت اول بعد از ورزش 4مصرف مکرر کربوهیدرات طی  د)

 )ACSM N: (بجزصحیح است،  IIAهمه جمالت زیر در مورد تارهاي عضالنی نوع  -132
 تارهاي عضالنی تند انقباض هستند. وجز الف)
 حاوي ذخایر باالي گلیکوژن و چربی هستند. ب)
 امکان تبدیل شدن به نوع تند انقباض یا کند انقباض را دارند. ج)
 گردند.با قطع تمرینات هوازي به ماهیت تند انقباضی باز می د)

چند دوره کاهش وزن داشته اما بعـد از مـدتی وزن از به شما مراجعه کرده است.  38خانم جوانی با شاخص توده بدنی  -133
 3000تواند به خوبی رژیم را تحمل کند. پیـاده روي حـدود دست رفته دوباره بازگشته است. به دلیل اشتهاي زیاد نمی

 )Bruknerتر است؟ (گام روزانه دارد. سابقه بیماري در خود یا خانواده درجه اول ندارد. کدام اقدام درمانی صحیح
 ارجاع جهت جراحی باریاتریک الف)
 رژیم کم کالري، شروع ورزش متناوب ب)
 Liraglutideروي، تجویز رژیم کم کالري، افزایش مدت پیاده ج)
 Orlistatروي، تجویز )، افزایش شدت پیادهVLCDرژیم بسیار کم کالري ( د)

کیلوکالري انـرژي مصـرف  5000دارد. وي روزانه ساعت تمرین در روز  2کیلوگرمی حدود  120یک ورزشکار بدنساز  -134
 )ACSM Nکنید؟ (کند. حداقل چند گرم کربوهیدرات در رژیم روزانه وي توصیه میمی

 800-1000 د) 600-700 ج) 400-500 ب) 200-300 الف)
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 (Based on volume of protein/g of food) تـري از پـروتئین هسـتند؟هاي زیر منبـع غنیکدام گروه از گزینه -135
(ACSM N) 

 سویا، شیر، آجیل الف)
 تخم مرغ، حبوبات، شیر ب)
 گوشت سفید، آجیل، بروکلی ج)
 گوشت قرمز، کره بادام زمینی، حبوبات د)

 )ACSM N: (بجزهاي زیر در مورد فرایندهاي مصرف و سوخت چربی در ورزشکاران صحیح است، همه گزینه -136
 کند.سوخت چربی را تسهیل می عدم مصرف کربوهیدرات طی ورزش الف)
 برد.گلیسرید داخل عضالنی را باال میتمرینات ورزشی توانایی مصرف تري ب)
 افزایش داد. ���/��/��2توان مصرف چربی را تا در ورزشکاران فوق استقامتی می ج)
 .هاي باالتر ورزش دارندورزشکاران توانایی استفاده از چربی را به عنوان سوخت در شدت د)

کنید تا نوشیدنی با غلظت مناسب حـین ورزش چند پیمانه از مکمل کربوهیدراتی زیر را در یک لیتر آب مخلوط می -137
 )ACSM Nبه دست آید؟ (

2 ������ Serving size 

60 gr Carbohydrate 

 4 د) 3 ج) 2 ب) 1 الف)

 )ACSM Nپتاسیم هستند؟ (ها یا سبزیجات ذکر شده جزء منابع غنی از کدامیک از میوه -138
 فلفل و خیار د) کاهو و کلم ج) انگور و لیمو ب) پرتقال و موز الف)

) است ورزش acclimatizedکیلوگرمی قرار است بیش از یک ساعت در محیطی که با آن سازگار ( 60یک ورزشکار  -139
 )ACSM N؟ (ساعت قبل از ورزش صحیح تر است 4کند. کدام توصیه در مورد مصرف مایعات طی 

 سی سی 400تا  200 الف)
 سی سی1000تا  800 ب)
 بر اساس رنگ ادرار ج)
 بر اساس میزان تشنگی د)

از شما مشـاوره  Upper respiratory symptom (URS)ها با هدف پیشگیري از ورزشکاري در مورد مصرف مکمل -140
 )Journalمؤثر است؟ ( URSکدامیک از موارد زیر با شواهد علمی باالتري در پیشگیري از  .خواهدمی

 روي د) Eویتامین  ج) پروبیوتیک ب) ینئکاف الف)

خواهد. توصیه شما بـه بسکتبالیستی در زمینه مصرف بتاآالنین و کراتین جهت افزایش عملکرد از شما مشاوره می -141
 )Journalاین ورزشکار چیست؟ (

 شود.توصیه می 6/1تا  8/0فقط بتاآالنین با دوز  الف)
 شود.فقط کراتین بدون بارگیري سریع توصیه می ب)
 شود.کراتین زمان تمرینات و بتاآالنین زمان مسابقات توصیه می ج)
 شود.مصرف هر دو مکمل در تمرین و مسابقه توصیه می د)
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 )Journalسیترولین صحیح است؟ (هاي زیر در مورد مکمل کدامیک از گزینه -142
 شود.در بدن سبب افزایش سطح نیتریک اکساید می الف)
 کند.در بدن تبدیل به گلوتامین شده و ریکاوري را تسریع می ب)
 شواهد علمی قوي براي افزایش توان هوازي دارد. ج)
 شواهد علمی کافی براي افزایش حجم عضالت دارد. د)

گـزارش  30بررسی شده و درصـد چربـی  Eight-mode multicurrent BIA deviceتگاه ترکیب بدن فردي با دس -143
. است داشته رنگ تیره ادرار آنالیز از قبل و کرده مصرف کم مایعات آنالیز از قبل روز که کندشده است. وي ذکر می

 )ACSM N( است؟ صحیح زیر هايگزینه از کدامیک
 باالتر از میزان گزارش شده است.درصد چربی بدن وي احتماالً  الف)
 برد.خطا را به شدت باال می BIAهاي قدیم و جدید کم آبی بدن در انواع دستگاه ب)
 باشد.می DXAبسیار نزدیک به روش  BIAدقت گزارشات این مدل جدید  ج)
 این دستگاه در ورزشکاران بررسی شده و نتایج بسیار دقیقی داشته است. د)

را براي پیشگیري از بارداري دارد. با توجه به ایـن  Yasminه ملی پوش تکواندو قصد استفاده از قرص سال 34خانم  -144
(از مشتقات پروژستین) و میزان مختصري دیورتیـک اسـت،  drospirenoneو  ethinyl estradiolکه قرص حاوي 

 )WADA listتوصیه مناسب به ورزشکار فوق چیست؟ (
 منعی ندارد. خارج از زمان مسابقات الف)
 را پر کند. TUEقبل از استفاده از دارو در زمان مسابقات فرم  ب)
 روش یا داروي پیشگیري خود را تغییر دهد. ج)
 منعی جهت استفاده از این دارو وجود ندارد. د)

بستري و تحت درمان قرار گرفته است. داروهـاي  Covid -19روز پیش با عالئم  45ساله تیم ملی  25بسکتبالیست  -145
مورد مصرف در زمان بستري شامل رمدسیویر، دگزامتازون، ناپروکسن، اسپري سالبوتامول به مدت دو هفتـه بـوده 

 (نوعی بتابلوکر) جهت بهبود عملکرد قلبی و نیز ناپروکسـن Bisoprololو  Cاست. پس از ترخیص از قرص ویتامین 
 ورزشـکار فـوق بـرايدر حـال حاضـر چنانچه مسابقات بین المللی دو هفته آینده آغـاز شـود،  کند.استفاده می

 )WADA listپیشگیري از مثبت شدن تست دوپینگ کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهد؟ (
 را به دلیل استفاده از آمپول دگزامتازون در زمان بستري پر کند. TUEفرم  الف)
 ستفاده از اسپري سالبوتامول در زمان بستري پر کند.را به دلیل ا TUEفرم  ب)
 را به قرص لوزارتان تغییر دهد. Bisoprolol داروي ج)
 نیاز به اقدام خاصی ندارد. د)
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تست دوپینگ ورزشکار تیم کشتی فرنگی به دلیل استفاده از ماده مخدر حشیش در زمان مسابقات استانی مثبـت  -146
ها پیش به صورت تفریحی شروع کرده اسـت ند که مصرف این ماده مخدر را از سالکشده است. ورزشکار اثبات می

ت سال اسـ 7و زمان مصرف آن خارج از مسابقه بوده و ارتباطی با افزایش کارآیی ورزشی نداشته است. وي به مدت 
نی ر دوره بـازتواکه در هیچ یک از مسابقات ملی و بین المللی شرکت نکرده است. در صورتی که تایید شود ورزشکا

 )WADA Codeترك اعتیاد را به صورت کامل گذرانده است، حداقل محرومیت قابل انتظار براي وي چقدر است؟ (
 توبیخ کتبی و درج در پرونده الف)
 یک ماه محرومیت از شرکت در میادین ورزشی ب)
 سه ماه محرومیت از شرکت در میادین ورزشی ج)
 میادین ورزشی شش ماه محرومیت از شرکت در د)

ي بینـابینی هاي زیـر، در کـدام مـورد ورزشـکار بـه دلیـل وجـود دو یافتـههاي نوار قلب در گزینهاز میان یافته -147
)Borderlineروقی بیشتري دارد؟ (ع-) در نوار قلب نیاز به بررسی قلبیJournal( 

 Complete RBBB and right axis deviation الف)
 Right atrial enlargement and axis = 110 ب)
 Left atrial enlargement and axis = -20 ج)
 Right atrial enlargement and incomplete RBBB د)

به مدت یک هفته است که ورزش بـا  COVID-19هفته پس از شروع عالئم خفیف  2ساله ورزشکار تفریحی  28آقاي  -148
جـام اینکه در این مدت در حالت استراحت عالئمی ندارد، ولی با انرغم ) را شروع کرده و علیRPE=11شدت سبک (

 )Journalیت ورزشی ایشان دارید؟ (اي براي فعالورزش حالت تنگی نفس و خستگی و تپش قلب دارد. چه توصیه
 کنید.تواند فعالیت ورزشی را با شدت کمتر ادامه بدهد و عالئم را مانیتور میمی الف)
 کنید.میگیري عالمتی تصمیمباید فعالیت ورزشی را قطع کند و پس از یک هفته بی ب)
 گیري خواهید کرد.ي نوار قلب، اکوکاردیوگرافی و تست ورزش تصمیمبر اساس نتیجه ج)
 ماه نباید فعالیت ورزشی داشته باشد. 6تا  3کم با توجه به نوع عالئم احتماال دست د)

قصـد ارزیـابی  concussionفوتبال پس از شیرجه و برخورد سر به دیـرك دروازه بـا شـک بـه در یک دروازه بان  -149
وضعیت ورزشکار در کنار زمین را دارید. سنجش و سواالت استاندارد در مورد کدام اخـتالل زیـر در صـحنه ورزش 

 )Journalپایا و قابل اعتماد است؟ ( کمتر
 )consciousnessهوشیاري ( الف)
 )attentionتوجه ( ب)
 )memoryحافظه ( ج)
 )orientationاشراف ( د)

والدین یک کودك مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک نگران میزان پیشرفت ضایعه در ادامه زندگی فرزندشان هسـتند.  -150
 )Journal: (بجزتمامی اظهارنظرهاي زیر با توجه به شواهد علمی موجود صحیح هستند، 

 در پسران بیشتر و پیش آگهی در آنها بدتر از دختران است.احتمال پیشرفت عارضه  الف)
 هر چه میزان اولیه اسکولیوز در زمان تشخیص بیشتر باشد، احتمال پیشرفت بیشتر است. ب)
 باالتر باشد، احتمال پیشرفت کمتر است. Risserهر قدر میزان بلوغ اسکلتی بر حسب درجه  ج)
 ممکن است در پیشرفت ضایعه نقش داشته باشد.هاي خاص ژنتیک و پلی مورفیسم ژن د)
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 اخالق
گیـرد و ساله شما که مبتال به سرطان پستان پیشرفته با متاستاز به استخوان است با شما تماس می 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 شایستههمراه را توجیه می 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 ساله موتور سوار به علت تصادف شدید به اورژانس آورده می 18آقاي  -152
 ر اورژانس تذکراست و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح است. جراح تصمیم به عمل جراحی وي دارد . پرستا

 رست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده است. تصمیم دمی
 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)
 شیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جراحی را صادر کند.از مدیر ک ج)
 ماند تا همراهان بیایند.با قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل منتقل کند ولی منتظر می د)

 

 کرونا
شایی و بویایی خود را از دست کند. نامبرده حس چاي 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)
 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؟ومیر در این بیمار همراه میشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مرگگزارش میمثبت  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)
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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 

 ررمدیسیوی 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)

 ؟شودنمی در کدامیک از شرایط زیر، تجویز داروي توسیلیزومب در بیمار مبتال به کرونا توصیه -158
 100000پالکت:  الف)
 5000گلبول سفید:  ب)
 عفونت قارچی سینوس ج)
 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
 ؟کنیدنمیاز داروهاي زیر را توصیه جهت وي کدامیک  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؟وي توصیه میکدامیک از داروهاي زیر را جهت  
 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)
 سمی مینورساله تاال 40خانم  د)
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 ؟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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