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 ) آزمون کدام است؟Validityمفهوم اعتبار ( -1
 بعديهاي تکرار نتایج مشابه با ارزیابی الف)
 سنجش درست یک خصوصیت یا ویژگی ب)
 تشخیص موارد در معرض خطر ابتال به یک بیماري ج)
 مواجه با یک عامل و بروز بیماريي مشخص کردن رابطه د)

کشـد. ایـن اعتقـاد او را اي اخیرا باور دارد که یکی از همسایگانش براي آسیب زدن به او نقشـه میساله 68آقاي  -2
هاي دانـد. در سـایر زمینـهرا موفقیـت خـودش در کـار و کسـب می نشین کرده است. وي دلیل این دشمنیخانه

جهـه . بیمار پیش از این سابقه اختالل روانپزشکی نداشته است. کدام گزینه در مواخانوادگی و شغلی مشکلی ندارد
 تر است؟با این وضعیت مناسب

 اطمینان بخشی کافی است. الف)
 دهد.نمی این وضعیت به درمان جواب ب)
 روان درمانی خط اول مواجهه است. ج)
 درمان دارویی الزم است. د)

خواهم درباره مسائلی که بـین شـما و همسـرتان می من«دارد: می وقتی روانپزشک ابرازدر ارتباط بیمار با پزشک  -3
هست هم بشنوم، ولی قبل از این که در این مورد صحبت کنیم، آیا چیزي دیگري هم هست کـه بخواهیـد دربـاره 

 روانپزشک از چه تکنیکی استفاده کرده است؟». احساسی که سرکار داشتید بگوئید
 Education الف)
 Summarizing ب)
 Encouragement ج)
 Acknowledgment of emotion د)

اش به درمانگاه آورده شده است. بـراي مغازههاي ساله با شکایت از فراموشی و عدم توانایی انجام حساب 68آقایی  -4
 :بجزارزیابی بیمار در جلسه اول همه موارد زیر الزم است، 

 B12بررسی عملکرد تیرویید و سطح خونی ویتامین  الف)
 Mini Mental Status Examination ب)
 )neuropsychological testingsعصب روانشناختی (هاي آزمون ج)
 مصاحبه بالینی روانپزشکی د)

 مطرح است؟ کمتردر بررسی ارزیابی خطر خشونت در یک بیمار روانپزشکی، کدامیک از موارد زیر  -5
 سابقه خشونت قبلی د) سال 40سن بیش از  ج) جنسیت مرد ب) افکار هذیانی الف)

بدون سابقه بیماري طبی، از یک ماه قبـل دچـار  Major Depressive Disorderاي با تشخیص قبلی ساله 70مرد  -6
 زیـري هادوره شدید اختالل افسردگی اساسی با عالئم سایکوتیک شده است. درمان انتخـابی کـدامیک از گزینـه

 باشد؟می
 فلووکسامین با دوز کم و افزایش تدریجی الف)
 نورتریپتیلین و پرفنازین همزمان ب)
 اس سیتالوپرام و اوالنزاپین همزمان ج)
 Electoconvulsive thetrapyدرمان با  د)
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انجـام آن  در مقوله قصور پزشکی، وضعیتی که درمان یا مراقبت خاصی در مورد بیمـاري الزم ولـی روانپزشـک از -7
 غفلت کند، چه نام دارد؟

 احتیاطیبی الف)
 مباالتیبی ب)
 عدم رعایت نظامات دولتی ج)
 عدم تبحر د)

احساس جدا شدن از خود و محیط اطـراف «دارد می در ارزیابی انجام شده وقتی بیماري در پاسخ به سوال شما ابراز -8
 است؟ گرفته قرار بررسی مورد روانی وضعیت معاینه از قسمت کدام، »خود دارد

 Insight د) Perception ج) Thought ب) Alertness الف)

سال پیش با مصـرف فلووکسـامین در  اي به دلیل ابتال به افسردگی شدید مقاوم به فلوکستین، از یکساله 76مرد  -9
 آمبولی ریه، تحـت درمـان بـابهبودي قابل توجه بوده است. اکنون پس از یک دوره بستري در بیمارستان به دلیل 

 تر است؟وارفارین است. کدام رویکرد براي ادامه درمان مناسب
 تغییر تدریجی فلووکسامین به بوپروپیون الف)
 کاهش دوز فلووکسامین ب)
 رفتاري و قطع تدریجی فلووکسامین-کارگیري درمان شناختیبه ج)
 تنظیم دوز فلووکسامین با کنترل آزمایشات انعقادي د)

بستري است. درگیري ریوي بیمار قابل توجه اسـت. بـراي لولـه گـذاري  ICUمرد زرگري، به علت کرونا در بخش  -10
ادامه کـار  داند به زمان و مکان آگاهی ندارد. برايمی دهد. در مصاحبه بر بالین بیمار، شما را همکار خودنمی رضایت

 درمانی این بیمار، کدام وظیفه اخالقی زیر درست است؟
 اخذ رضایت از نزدیکان و یا قیم بیمار الف)
 به تاخیر انداختن لوله گذاري تا اصالح وضعیت روانی ب)
 انجام اقدام مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج ج)
 تداوم اقدامات محافظه کارانه به جز لوله گذاري د)

 شکی است؟در روانپز Practice guidelinesهاي زیر از مزیتهاي کدامیک از گزینه -11
 کاستن از استیگما الف)
 تشویق به نوآوري ب)
 پرداختن به واقعیت همبودي ج)
 افزایش تنوع در رویکرد عملی د)

خواهید که ساعتی را رسم کند و اعداد آن را مشخص کند و زمان وقتی در ارزیابی نوروپسیکولوژي بیماري از او می -12
 اید؟ام حیطه عملکردي او را مورد بررسی قرار دادهتر کددقیقه را بکشد. به طور اختصاصی 11:10

  Memory الف)
  Intellectual ب)
  Visuospatial ج)
 Attention د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر روانپزشکی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

3 
 

 و شـودمی تکـرار او براي روزشود و همان تست فرداي همان وقتی در ارزیابی بیماري با آگورافوبیا تستی گرفته می -13
تفاوت اسـت، مبدون دریافت درمان دارویی یا هر تغییر در بیماري  اول روز از ايمالحظه قابل طوربه دوم روز جواب
 سنجی تست از چه نظر مورد بررسی قرار گرفته است؟روان

 Face validity الف)
 Construct validity ب)
 Concurrent validity ج)
 Reliability د)

حـاد ناشـی از هـاي تصـادفی در درمـان آکاتژي زیر در کارآزمایی کنتـرل شـدههاي افزودن کدامیک از ویتامین -14
 موثر گزارش شده است؟ها سایکوتیکآنتی

 12B د) 6B ج) 2B ب) 1B الف)

 در کدام وضعیت زیر، انتخاب مناسبی براي درمان اختالل خواب صورت پذیرفته است؟ -15
 تمازپام براي بیمار سالمند با اختالل در شروع خواب الف)
 خوابی داردبی خانمی که از یک سال پیشترازودون براي  ب)
 زولپیدم براي راننده کامیونی با کاهش طول مدت خواب شبانه ج)
 کلرپرومازین براي کاهش نیاز به خواب بیمار دو قطبی در فاز مانیا د)

یـرا دچـار گـرم در روز قـرار دارد. اخمیلی 4، تحت درمان با ریسپریدون ساله با اختالل دوقطبی نوع یک 25آقاي  -16
ر شده است. بیمار سابقه سوء مصرف داروهاي مختلف دارد. کدام درمان زیها کندي حرکات، لرزش و رژیدیتی اندام

 شود؟می توصیه کمتربراي وي 
 Amantadine الف)
 Biperiden ب)
 Trihexyphenidyl ج)
 Benztropine د)

وقفـه و بـدون اسـتراحت مشـغول بی ساعت گذشته، 8اي براي شرکت در آزمون دستیاري، در طی ساله 25خانم  -17
 مطالعه بوده است. در حین مرور مبحثی که چندین بار قبال آن را مطالعه کرده، ناگهـان احسـاس اطمینـان حاصـل

 رد؟ی دارد. این پدیده چه نام داکند که این مبحث را هرگز مطالعه نکرده است و مطالب آن برایش به کل تازگمی
 Deja pense الف)
 Jamais pense ب)
 Deja entendu ج)
 Jamais vu د)

پـذیري و اي در اوایل سه ماهه سوم بارداري با شکایت دلشوره، نگرانـی از سـالمت جنـین، تحریکساله 25خانم  -18
منظـور پیشـگیري از زایمـان زودرس توسـط قراري به شما مراجعه کرده است. وي در سه ماهه دوم بارداري به بی

 ومتخصص زنان و زایمان تحت عمل جراحی سرکالژ قرار گرفته است. در آزمایشات اخیر بیمار نیز ترومبوسیتوپنی 
هیپراوریسمی مشهود است. در صورت تمایل به آغاز یک بتابلوکر جهت کنترل عالئم جسمی اضطراب، کدام داروي 

 تر است؟زیر مناسب
 Pindolol د) Propranolol ج) Metoprolol ب) tenololA الف)
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 بیشترین پرداخت از درآمد شخصی براي اختالالت روانی مربوط به کدام منطقه از جهان است؟ -19
 Africa الف)
 Southeast Asia ب)
 Eastern Mediterranean ج)
 Western Pacific د)

 :بجز شوند،می محسوب Malignant Syndrome (NMS Neuroleptic(همه موارد زیر از عوامل خطر بروز  -02
 جنس مرد الف)
 مصرف همزمان لیتیوم ب)
 اختالل سایکوتیک ج)
 بیقراري شدید د)

هـاي تداوم تعریف برخی از انواع اختالالت روانپزشکی با وجود ناسازگاري آنها با هنجارهـاي فرهنگـی در ویرایش -21
 هاي زیر شده است؟یک از تشخیصکدام، منجر به پدید آمدن DSMمختلف 
 اختالالت خلقی د) اختالالت شخصیت ج) اختالالت اعتیادي ب) اختالالت فوبیک الف)

ساله با تشخیص اختالل اضطراب منتشر تحت درمان با بوسپیرون قرار گرفته است. احتمـال بـروز کـدام  30خانم  -22
 است؟تر محتمل او در جانبی عارضه
 Photophobia الف)
 Burning tongue ب)
 Tingling of limbs ج)
 Headache د)

بـرد. احسـاس نمی دارد از یک ماه قبـل احسـاس غمگینـی دارد و از چیـزي لـذتمی ساله متاهلی ابراز 30خانم  -23
 خستگی، کاهش انرژي و اختالل در تمرکز دارد. احساس گناه و آرزوي مرگ دارد ولی افکار خودکشی ندارد. خـواب

 اشتها تفاوت زیادي نداشته ولی اختالل در عملکرد جنسی در ارتباط او با همسرش خیلی مساله ساز شده اسـت.و 
 تري است؟داروي زیر براي او انتخاب مناسب با در نظر گرفتن رد علل طبی و مواد، کدام

  Citalopram الف)
  Bupropion ب)
  Amitriptyline ج)
 Venlafaxine د)

کمتـر ه به علت تشنج مصرف کاربامازپین دارد، در خون نامبرده کدامیک از تغییرات آزمایشگاهی زیر در بیماري ک -24
 شود؟می دیده

 کاهش سدیم د) TSHافزایش  ج) کاهش فوالت ب) افزایش کلسترول الف)

ساله با شکایت اصلی از دشواري در شروع خواب، همچنین خستگی و خواب آلـودگی روزانـه از سـه مـاه  30خانم  -25
کند که می پیش، مراجعه کرده است. در شرح حال، دشواري در تمرکز، آژیتاسیون و کاهش بارز در عالیق را نیز ذکر

 شود؟می درمان توصیه از دو ماه پیش به تدریج ایجاد شده و تشدید یافته است. کدام مورد جهت
 Melatonin د) Ramelteon ج) Agomelatine ب) Tasimelteon الف)
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پریـدن اي که در بخش داخلی براي درمان بیماري پارکینسون بستري و تحت درمان بـا لوودوپـا و بیساله 82مرد  -26
ها از صـبح تـا که این نشانه ن پرسنل بخش شده، در حالیقراري شدید و اشتباه گرفتاست از دو روز پیش دچار بی

تر هستند. براساس شرح حال، پیش از این نیز اغلب با شروع درمان دارویی یـا بـاالرفتن مقـدار ظهر بسیار خفیف
 تر است؟کرده است. کدام عبارت زیر درستدارو، چنین وضعیتی بروز می

 نیست.اکنون بررسی عللی براي این وضعیت به جز داروهاي مصرفی ضروري  الف)
 سایکوتیک اولویت دارد.کاهش دوز داروهاي ضدپارکینسون بر تجویز آنتی ب)
 تجویز کوتیاپین بر کلوزاپین اولویت دارد. ج)
 سایکوتیک پرهیز کرد.باید از تجویز داروهاي آنتی د)

گـرم در میلی 15اي که با تشخیص اسکیزوفرنیا از بیست سال پیش تحت درمان با تري فلوئـوپرازین ساله 40خانم  -27
ر روز قرار دارد از یک سال پیش دچار اختالل در بلع و حرکات پیچشی آهسته در دستها و پاها و حرکات اضـافی د

دهـد امـا می گرم در روز کـاهشمیلی 5لبهایش شده است. روانپزشک معالج دوز تري فلوئوپرازین را به تدریج به 
 تر است؟شود. کدام رویکرد درمانی مناسبمی بیمار دشوارشود و راه رفتن براي می حرکات مزبور تشدید

 قطع تدریجی تري فلوئوپرازین و شروع تترابنازین الف)
 قطع تدریجی تري فلوئوپرازین و شروع کلوزاپین ب)
 افزایش تدریجی دوز تري فلوئوپرازین و شروع تترابنازین ج)
 افزایش دوز تري فلوئوپرازین و شروع آمانتادین د)

 در. اسـت آمـده درمانگاه به انرژي شدن کم و خوابی بد افسرده، روحیه حوصلگی،بی از شکایتاي با ساله 38انم خ -28
 اخـتالل از وي شـویدمی متوجه حال شرح گرفتن از پس. است کند بیمار حرکتی روانی وضعیت روانپزشکی معاینه

(گاهی افسردگی و گاهی شیدایی) تجربه کـرده دوره خلقی  4د و در یک سال گذشته دست کم برمی رنج قطبی دو
ا چـه کند. کـدام داروي زیـر و بـمی بار در روز استفاده 3گرم میلی 200سدیم والپرات با مقدار  است. وي از داروي

 کنید؟می مقدار براي وي شروع
 گرم در روزمیلی 25کوئتیاپین  الف)
 در روز گرممیلی 5/12الموتریژین  ب)
 در روز گرممیلی 50کوئتیاپین  ج)
 در روز گرممیلی 25الموتریژین  د)

سال اخیر با مصرف منظم لیتیوم کربنـات بـه مقـدار  7دوره مانیاي حاد، در طی  6اي با تجربه بیش از ساله 49مرد  -29
م ت بـا لیتیـودر وضعیت یوتایمیک بوده است. بیمار سابقه یک بار مسمومی ��/���1,1 سرم سطح و گرممیلی 1200

 ست؟دارد. بیمار با تشخیص متخصص روماتولوژي نیاز به مصرف داروي ضدالتهاب دارد. کدام داروي زیر در اولویت ا
  آسپیرین الف)
  ناپروکسن ب)
  سلکوکسیب ج)
 دیکلوفناك د)
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تحـت درمـان بـا کند که توسط (دکتر ب) چندین جلسه می بیماري به روانپزشک (دکتر الف) مراجعه کرده و اظهار -30
گزاف هیچ بهبودي در حـال وي پدیـد نیامـده هاي دستگاهی خاص قرار گرفته است ولی علی رغم پرداخت هزینه

ه کـار ب شود که دستگاه به کار رفته فاقد استاندارد الزم بوده و از سوي دیگر براي مورديمی است. دکتر الف متوجه
طـور  کند. با یقین به رفتار سودجویانه دکتر ب، او این عمل را بـهبخشی آن حمایت نمیرفته که اسناد علمی از اثر

 دهد. این رفتار روانپزشک از نظر اخالقی چه نام دارد؟می محرمانه به سازمان نظارتی اطالع
 Conflict of interests الف)
 Reporting ب)
 Exploitation ج)
 Supervision د)

کند، به دنبال مشاجره اقدام به خودکشـی بـا تعـداد می لیتیوم کربنات مصرفگرم میلی 900خانم جوانی که روزانه  -31
زیادي قرص لیتیوم کرده است. تمام اقدامات درمانی زیر براي وي جهت جلوگیري از عوارض مسمومیت بـا لیتیـوم 

 :بجزموثر هستند 
 شستشوي معده و تکرار آن الف)
 استفاده از شارکول فعال ب)
 الکترولیتاصالح آب و  ج)
 استفاده از رزین تبادلی کاتیونی د)

کننده فشارخون و نارسایی قلبی است، یک هفته پس از بسـتري اي که تحت درمان با داروهاي کنترلساله 66مرد  -32
زین در حالی که از نظر هوشـیاري، تمرکـز و ارتبـاط در بخش روانپزشکی و شروع داروهاي االنزاپین و هیدروکسی

شود به این شکل که طی روز گاهی روي تخت سـایر بیمـاران  طبیعی است، دچار تظاهرات جدیدي میکالمی کامالً
دهد و ممکن است پیراهنش را بـرعکس بپوشـد. بـر اسـاس ربط میهاي بیکشد، در مصاحبه گاهی پاسخدراز می

 ت؟ده اسش، کدام شاخص زیر در این فرد دچار آشفتگی DSM-5هاي تشخیصی منطبق با مالك
 Consciousness الف)
 Thought content ب)
 Awareness ج)
 Inhibition د)

در  گـرممیلی 20درمان با فلوکستین  Major Depressive Disorderسالگی با تشخیص  45اي که از ساله 55مرد  -33
 خـوابی،بی رروز کنترل بوده است، از یک سال قبل مبتال به کانسر معـده گردیـده اسـت. او از دو مـاه قبـل دچـا

. اشتهایی، کاهش وزن، درد، تهوع و خلق افسرده، عدم لذت و نا امیدي همراه با عالئم اضـطرابی گردیـده اسـتبی
 باشد؟می زیرهاي انتخاب درمانی اضافه کردن کدامیک از گزینه ترینمناسب
 Nefazodone د) Mirtazapine ج) Bupropion ب) Trazodone الف)

قرص بوپرونورفین زیر زبانی بـوده اخیـرا بـه  گرممیلی 4بیماري که به علت اعتیاد تحت درمان نگهدارنده با روزانه  -34
دنبال تصادف دچار شکستگی استخوان ران شده و بعد از جراحی از درد شدید شاکی است. کـدامیک از اقـدامات 

 شود؟می توصیهکمتر زیر 
 اضافه کردن دوز بوپرونورفین الف)

 تقسیم دوز بوپرونورفین )ب
 تجویز قرص متادون ج)
 جایگزینی بوپرونورفین با متادون د)
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ز کشتر متمریدرمانگر ب کسه با یک روانپزشیی اجتماعی در مقاکدر حوزه روانپزش کروانپزش یکاي ت حرفهیفعال -35
 زیر است؟هاي تیدامیک از فعالکبر 

 پژوهش د) ريیشگیپ ج) درمان ب) صیتشخ الف)

ماه پیش با احساس خستگی، افسردگی و اضطراب، درد در نقـاط مختلـف بـدن مثـل زانوهـا و  6ساله از  30خانم  -36
سـت. بدن به پزشک مراجعه کرده است. شدت و مکان درد متغیر اهاي ها و کمر و حساسیت در برخی ماهیچهآرنج

 ه مثبتی وجود ندارد. کدام دارو ممکن اسـتپاراکلینیک یافتهاي دهد و در بررسیسابقه بیماري شناخته شده نمی
 براي این بیمار مفید باشد؟

 فلوکستین د) میلناسیپران ج) بوپروپیون ب) ونالفاکسین الف)

) یا کامل بـودن Despair)، در مرحله پایانی زندگی، احساس ناامیدي (Erik Eriksonمطابق نظر اریک اریکسون ( -37
)Integrityکنند می توجه به این نظریه، دلیل ترسناك بودن مرگ در افرادي که احساس ناامیديآید. با می ) بوجود

 کدامیک از موارد زیر است؟
 از دست رفته است.هاي به خاطر اینکه مرگ یادآور فرصت الف)
 کند.می به خاطر اینکه مرگ احساس ناامیدي تلخ را تداعی ب)
 کند.می را تشدیدارزشی بی به خاطر اینکه مرگ احساس پوچی و ج)
 کند.می به خاطر اینکه مرگ تهی بودن و شکست را تداعی د)

کند. به دلیل افسردگی تحت درمان قرار گرفته اسـت. سـه روز می اي به دلیل دیابت انسولین مصرفساله 70خانم  -38
تهوع، سرگیجه، گرفتگی عضالت و تشنج شـده اسـت. کـدام مـورد  سردرد، ضعف، دچار فلوکستینپس از شروع 

 بیشتر براي او مطرح است؟
 هیپوگلیسمی د) هیپوناترمی ج) عالیم خارج هرمی ب) سندرم سروتونین الف)

دهد که شیردهی بـه ه درمان دارد. همسر او اجازه نمیاي با عالئم افسردگی بعد از زایمان نیاز جدي بساله 30خانم  -39
ن گیرد. کدام داروي زیـر بـه عنـوامی SSRIsوزادشان را متوقف کند. روانپزشک تصمیم به استفاده از یک داروي ن

 اولین انتخاب مطرح است؟
 Citalopram الف)
 Fluoxetine ب)
 Fluvoxamine ج)
 Sertraline د)

هاي سـایکوتیک اسـتفاده کنیـد. در بررسـیخواهید از یک ترکیب آنتیمی اي با عالیم روانپریشیساله 50در مرد  -40
 صدم ثانیه است. کدام گزینه زیر انتخاب بهتري است؟ 45مساوي  QT Intervalانجام شده در الکتروکاردیوگرافی 

 پیموزاید د) کلرپرومازین ج) زیپرازیدون ب) آري پیپرازول الف)

 درمانی کاندید مصرف داروي تزریقی طوالنی اثـرساله مبتال به اسکیزوفرنیاي مزمن به علت عدم پذیرش  35آقاي  -41
سی، قراري، دیس اورینتاسیون به زمان و مکان، آتاکباشد، حدود دو ساعت بعد از تزریق دچار خواب آلودگی، بیمی

 تر است؟دیزآرتري و افزایش فشار خون شده است. مصرف کدام داروي زیر محتمل
 فلو فنازین دکانوات الف)
 واتاالنزاپین پام ب)
 فلوپنتکسول دکانوات ج)
 ریسپریدون کانستا د)
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گویـد می آلودگی به شما مراجعه کرده است. او کارگر شیفت شب نیروگاه اسـت واي با شکایت خوابساله 35مرد  -42
همسرش از خروپف شبانه وي نیز شـاکی ». آلودگی و گیجی دارمروز بعد از شیفت تا نزدیک غروب احساس خواب«

 دارو براي این بیمار کدام است؟ است. بهترین
 Bromocriptine الف)
 Pramipexole ب)
 Modafinil ج)
 Lisdexamfetamine د)

هاي روانپزشکی آورده شـده قراري به بخش فوریتاي با عالیم فراموشی، توهم بینایی ترسناك و بیساله 78آقاي  -43
گوید می شود. همراه بیمارو صورت بدون حرکت دیده میاست. در معاینه نورولوژي سفتی بدن، اختالل در راه رفتن 

رود. فشار خون نوسان دارد و همچنین گاهی یبوست یـا اسـهال وجـود می زند و راهمی هنگام خواب دادها او شب
ترین تشـخیص وجود آمده است. مناسـبهاي اختالل شناختی بهدارد. عالیم پارکینسونیسم چند ماه پس از نشانه

 کدام است؟
 Parkinson Disease Dementia الف)
 Frontotemporal Dementia ب)
 Alzheimer's Disease ج)
 Lewy Body Dementia د)

، »سـال ایـران 15ارزیابی سوء مصرف دارو و الکل در جمعیت بـاالي « تحت عنوان ،و همکارانطبق مطالعه نور باال  -44
ان بـاالترین میـز ،2015در سال مواد زیر  استفاده از کدام ،2020اکتبر  Iran J. Public Healthچاپ شده در مجله 

 ؟شیوع را داشته است
 Opium and its derivatives الف)
 Cannabis ب)
 Amphetamine stimulations ج)
 Sedative drugs د)

تواند آرام بنشـیند نمی او به دنبال مصرف هالوپریدول احساس اضطراب و عصبانیت و بیقراري دارد.اي ساله 30مرد  -45
 زند. کدام دارو ممکن است براي او مفید باشد؟می و دایم قدم

 ترازودون د) دوکسپین ج) فلوکستین ب) ونالفکسین الف)

کند. از روز گذشته دچـار اخـتالل بلـع، می گرم آموکساپین مصرفمیلی 150ساله از حدود سه روز پیش  40مردي  -46
بض، اختیاري ادرار، تب، تعریق و لرزش شده است. در معاینه رنگ پریدگی، افزایش نبی آژیتاسیون،آبریزش دهان، 

 شود. کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟می افزایش فشارخون و کنفیوژن مشاهده
 سندرم نورولپتیک بدخیم الف)
 سندرم آنتی کولینرژیک ب)
 دیستونی حاد ج)
 پارکینسونیسم دارویی د)

درمان با تر کننده پاسخ بهتر و قويبینیوجود کدامیک از خصوصیات زیر پیش مان بیمار با اختالل دوقطبی،براي در -47
 والپروات است؟

 comorbid anxiety الف)
 comorbid mental retardation ب)
 comorbid PTSD ج)
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 marked sleep disturbance د)

سه بار در هفته به  ECTدر اپیزود قبلی خود پاسخ خوبی به درمان با  براي بیمار مبتال به مانیاي سایکوتیک حاد که -48
یـز نجلسه با جایگذاري الکترودهاي فرونتوتمپورال دو طرفه داده است، در اپیزود اخیـر  6مدت دو هفته و مجموعا 

 هفتـه 3جلسه در هفته به مدت  2است. پروتکل این بار جایگذاري فرونتوتمپورال دوطرفه و  ECTکاندید دریافت 
 :بجزباشد. انتظار دارید تمام موارد زیر نسبت به اپیزود قبلی رخ دهد، می

 میزان پاسخ مشابه الف)
 دهی کندترسرعت پاسخ ب)
 عوارض شناختی کمتر ج)
 نیاز به شدت تحریک الکتریکی کمتر د)

ساله با عالیم فراموشی و کاهش تمرکز و توجه به درمانگاه آورده شده است. بیمار و همراهانش نگران این  65آقایی  -49
اي سـابقهگویند او فرد منظمی بوده اما اخیراً به شکل بیوضعیت و پیشرفت ضعف حافظه هستند. افراد خانواده می

ترین دهـد. مناسـباي شخصی و شغلی خود را شخصاً انجام میهکند. او هنوز کارهایش را فراموش میقرار مالقات
 تشخیص کدام است؟

 Mild dementia الف)
 Mild cognitive impairment ب)
 Pseudodementia ج)
 Dissociative disorder د)

 TMSافـت بیماري با سابقه دو ماهه از توهم شنوایی و هذیان گزند و آسیب و بدون وجود عالیم خلقی کاندیـد دری -50
 کنید؟می براي کنترل توهم شنوایی شده است. کدام محل تحریک و روش را توصیه

 تمپروپاریتال با فرکانس کم الف)
 تمپروپاریتال با فرکانس زیاد ب)
 پره فرونتال با فرکانس کم ج)
 پره فرونتال با فرکانس زیاد د)

و همکاران منتشر شـده در مجلـه  Laurence Astill Wrightطبق مطالعه مرور سیستماتیک منتشر شده توسط  -51
Translational psychiatry 2019 کننده کدامیک از داروهاي زیر در گیرياثر پیشPTSD  وASD  موثرتر گزارش

 شده است؟
 Hydrocortisone د) Gabapentin ج) Oxytocin ب) Propranolol الف)

ساله پرواز به دنبال مصرف یک داروي نامشـخص دچـار  57ان شود که خلبمی به دنبال یک سانحه هوایی مشخص -52
 خطاي دید شده است. احتمال مصرف کدام دارو بیشتر است؟

 یوهیمبین د) آلپروستادیل ج) سیلدنافیل ب) واردنافیل الف)

یـادآوري  شناسی بالینی ایران)، به بررسی میزان؛ مجله روانپزشکی و روان1398مطالعه فاطمه زارعین و همکاران ( -53
، عالیم مانیا توسط بیماران پس از شصت ماه از ترخیص از بیمارستان پرداخته است. بر اسـاس نتـایج ایـن مطالعـه

 ) مربوط به کدام عالمت زیر بود؟positve predictve valueباالترین ارزش اخباري مثبت (
 Elevated mood الف)
 Distractibility ب)
 Talkativeness ج)
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 Excessive involvement in pleasurable activities د)

در یک بازداشتگاه زنان، اخیراً مشکالت قلبی قابل توجهی بین زندانیان، گزارش شده است. جهت کمک، به عنـوان  -54
اید. به استناد مطالعات پژوهشی، آموزش کدامیک از رفتارهاي زیـر، نقـش حفـاظتی، در بـروز مشاور، دعوت شده
 جمعیت را دارد؟ مشکالت قلبی این

 ورزش کردن د) تواضع و فروتنی ج) منظم بودن ب) مودب بودن الف)

زیـر، بـه اسـتناد شـواهد اي مداخلـههاي کننده جهت افراد چاق، کدامیک از شـیوهبراي مقابله سازنده و حفاظت -55
 روبرو بوده است؟ کمتري پژوهشی، با موفقیت

 کانشگريتکاهش  الف)
 در مردان درمان روان رنجوري ب)
 کاهش حساسیت به پاداش ج)
 افزایش خودکنترلی د)

با سابقه آسم و نیز حمالت ترس و اضطراب و وحشت زدگـی، مراجعـه نمـوده اسـت. کـدامیک از اي ساله 35خانم  -56
 برخوردار است؟ کمتريمداخالت درمانی زیر، براي او از اولویت 

 تجویز آلپرازوالم الف)
 تجویز سیتالوپرام ب)
 انجام تکنیک شناختی رفتاري ج)
 سازيآرامهاي انجام روش د)

 کمتريباشد. تجویز کدامیک از داروهاي زیر، از اولویت می ،7.2c=1HbAساله اسکیزوفرنیا که داراي  55براي مرد  -57
 برخوردار است؟

 Lurasidone د) Ziprasidone ج) Aripiprazole ب) Risperidone الف)

خوابی مراجعه کرده است و از فراموشی نیز شکایت دارد. در سابقه او مشکل طبـی اي با شکایت از بیساله 55خانم  -58
کرده که یک ماه قبـل قطـع گرمی مصرف میساله هر شب یک قرص کلونازپام یک میلی 5وجود ندارد و یک دوره 

هاي شناختی منفی است. در بررسـیصبیکرده است. از نظر خلقی نرمال و سابقه خانوادگی اختالل روانپزشکی و ع
 نوروسایکولوژیک، احتمال وجود اختالل در کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟

 حافظه بینایی د) تست ساعت ج) عملکرد اجرایی ب) سرعت پردازش الف)

ایـن روش بـا  درمانی جدید براي بیماران با سرطان پیشرفته و در مراحل انتهایی زنـدگی، اسـت.هاي یکی از روش -59
 خوانی بیشتري دارد؟زیر، همهاي کدامیک از روش

 است. Mindfulnessمبتنی بر  الف)
 است. Grief therapyیک نوع  ب)
 ایجاد احساس معنی، صلح و هدف در زندگی است. ج)
 دینی در درمان بیماران است.هاي استفاده از آموزه د)
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کند. اخیرا دچـار می است پیوند کلیه شده است جهت درمان دارو مصرفسال  4باشد که می ايساله 45بیمار آقاي  -60
شده است. در آزمایشات کلسترول خون و منیزیوم  paresthesia, cortical blindnessمشکالت نورولوژیک شامل 

 پایین و فشار خون باال گزارش شده است. کدامیک از داروهاي زیر مسبب این عالئم است؟
 Azathioprine د) Tacrolimus ج) Mycophenolat ب) Rituximab الف)

داروهـاي روانپزشـکی،  Saftyدر مـورد ایمنـی  World Psychiatry 2020بر اساس مقاله مرور نظام مند در مجله  -61
 دارد؟ متريکان و نوجوانان عوارض کودکر در یاز داروهاي ضدافسردگی ز یکدامک

 نیسکونالفا د) بوپروپیون ج) نیستکفلو ب) نیسرترال الف)

پـذیري، ساله دچار سوختگی شدید شده است. در طی فاز حاد بیماري اسـت. بیمـار دچـار تحریک 35بیمار خانم  -62
اشکال در شروع خواب و عالیمی از اختالل استرس پس از سـانحه شـده اسـت. در درمـان عالیـم سـایکولوژیک 

 است؟تر زیر مناسبهاي کدامیک از گزینه
 در درمان اولیه Critical stress debriefing الف)
 پذیري و شروع خواب بهتربراي درمان تحریک گرممیلی 1پرازوسین با دوز  ب)
 PTSDبنزودیازپین براي درمان  ج)
 PTSDپروپرانولول و گاباپنتین براي پیشگیري از  د)

ضربان دار انگشـت قطـع شـده،  فردي که پس از آمپوتاسیون انگشت پا ناشی از دیابت، از سوزش و درد سوزنی و -63
 در تسکین و کاهش درد دارد؟ کمتريشکایت دارد. تجویز کدامیک از داروهاي زیر، اثر درازمدت 

 Amitriptyline د) Mexiletine ج) Calcitonin ب) Morphine الف)

 است؟هاي اپیدمیولوژیک، کدامیک از عوامل زیر در ایجاد اسکیزوفرنیا مؤثر بوده براساس یافته -64
 سال 50سن پدر در هنگام تولد کمتر از  الف)
 محیط روستایی تولد و رشد در ب)
 تولد در فصل زمستان در نیمکره جنوبی ج)
 نسل دوم مهاجران د)

بیمار با مشخصات زیر دارید و همگی افکار خودکشی و اقدام به  4باشد و شما می در اورژانس فقط یک تخت موجود -65
 باشند؟می جهت بستري کدامیک ارجحاند. خودکشی داشته

 مرد سالمند بیوه، افسرده، بازنشسته ساکن خانه سالمندان الف)
 پسر داراي اختالل سلوك، همجنس گرا که از خانه فرار کرده است ب)
 دختر داراي اختالل شخصیت مرزي معتاد به هروئین تزریقی ج)
 ن فوت کرده استخانم میانسال مطلقه که اخیراً دخترش به دلیل سرطا د)

ساله به دنبال از دست دادن شغل خود دچار خلق افسرده، گریه کردن و ناامیدي شده است. در مصـاحبه  30آقایی  -66
داشته و معیارهاي اختالل افسردگی اساسی را نیز ندارد. احتمال تبدیل شـدن ن اضطراب عالیم که شودمشخص می

 آینده بیشتر است؟این اختالل به کدامیک از اختالالت زیر در 
 Major Depressive Disorder الف)
 Schizophrenia ب)
 Bipolar disorder ج)
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 Personality change د)

ها در بیماران گیري میزان اشغال گیرندهتواند براي تعیین اثرات درمان دارویی با اندازههاي زیر میکدام یک از روش -67
 شود؟گرفته  مبتال به اسکیزوفرنیا به کار

 fMRI د) PET ج) MRS ب) MRI الف)

به علت پرخاشگري شدید ناشی از احسـاس خطـر بیمارگونـه نسـبت بـه اطرافیـان بـه اورژانـس اي ساله 20مرد  -68
روانپزشکی ارجاع شده است. به فرض موجود بودن تمام داروها در اورژانس کـدامیک از اقـدامات زیـر در اولویـت 

 نسبت به دیگران قرار دارد؟
 لورازپام عضالنی گرممیلی 2تزریق  الف)
 زیپرازیدون عضالنی گرممیلی 20تزریق  ب)
 االنزاپین عضالنی گرممیلی 5تزریق  ج)
 هالوپریدول عضالنی گرممیلی 5تزریق  د)

 کدامیک از مسیرهاي زیر در کاهش عالیم مثبت توسط هالوپریدول نقش دارد؟ -69
 Tuberohypophysial الف)
 Nigrostriatal ب)
 Mesocortical ج)
 Mesolimbic د)

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد اثرات مالتونین  -07
 تنظیم عملکرد باروري الف)
 تنظیم کارکرد ایمنی ب)
 افزایش آستانه درد ج)
 افزایش احتمال تشنج د)

 با بیماري آلزایمر دیر آغاز همراهی بیشتري دارد؟ Eکدام آلل ژن آپولیپولیپوپروتئین  -71
 5E د) 4E ج) 3E ب) 2E الف)

سایکوتیک به شکل پی در پی و با مقدار و مدت بیماري با تشخیص اولیه اسکیزوفرنیا تحت درمان داروئی با دو آنتی -72
، کـدامیک از داروهـاي زیـر کافی قرار گرفته اما پاسخ درمانی مناسبی نداشته است. بدون توجه بـه عـوارض دارو

 احتماالً تأثیر بیشتري براي ادامه درمان دارد؟
 Clozapine د) Pimozide ج) Thiothixene ب) Brexpiprazole الف)

خانم جوانی با سابقه فوبیا از یک سال پیش دچار سردرد شده است که گاهی ضـرباندار و یکطرفـه بـوده و گـاهی  -73
 شود. احتمال بروز کدامیک از اختالالت در آینده بیشتر است؟می فشارنده و در تمام سر احساس

 پانیک د) مانیا ج) سایکوز ب) افسردگی الف)

تر کند که رابطه جنسی در زمانی که تحت تاثیر الکـل قـرار دارد بسـیار لـذتبخشمی خانم جوان مجردي احساس -74
 د؟را باالتر ببر HIVد احتمال ابتالي او به تواناست. وجود کدام یک از موارد زیر در اعمال جنسی وي می

 شرکاي جنسی متعدد الف)
 رابطه جنسی مقعدي ب)
 رابطه جنسی با شریک پرخطر ج)
 رابطه جنسی بدون محافظت د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر روانپزشکی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

13 
 

 کند؟می اي، معنی پیدادر شروع کدامیک از مراحل رشدي پیاژه، نقاشی به عنوان نوعی از کارکرد نشانه -75
 Sensorimotor الف)
 Preoperational ب)
 Concrete Operation ج)
 Formal Operation د)

گذرایی از حرکـات هاي ساله بیماري پارکینسون که اخیرا دچار تشدید ترمور، دوره 11ساله با سابقه  67براي آقاي  -76
 شود؟می شبه کره و اختالل افسردگی همراه با هذیان گزند شده است، کدام روش درمانی زیر توصیه

 rTMS د) ECT ج) Imipramine ب) Sertraline ف)ال

سال قبل در ایران سکونت دارد، به دنبال استرسور شغلی و اختالف بـا همسـرش از  4ساله مهاجري که از  40آقاي  -77
خـوابی، اضـطراب، بی پـذیري،سال قبل به صورت تدریجی دچار سردرد، درد ژنرالیـزه، تمرکـز پـایین، تحریک 2

یز طنان خود ندارند عالئم مشابه او را در دیگر همومی مشکالت گوارشی شده است. خانواده ابرازخستگی و ضعف و 
 تر است؟اند. کدام سندرم وابسته به فرهنگ براي بیمار فوق محتملدیده

 Amok الف)
 Shenjing shuairuo ب)
 Ataque de Nervois ج)
 Possession syndrome د)

 سون مذهب به عنوان یک عنصر اجتماعی با کدام مرحله از هویت ایگو ارتباط دارد؟بر اساس نظریه اریک اریک -78
 اعتماديبی اعتماد در مقابل الف)
 خودمختاري در مقابل شرم و تردید ب)
 ابتکار در مقابل احساس گناه ج)
 سختکوشی در مقابل احساس حقارت د)

 در نظریه کدامیک از افراد زیر مطرح شده است؟ Depressive positionو  Paranoid-schizoid positionاصطالحات  -79
 Sandor Ferenczi الف)
 Anna Freud ب)
 Heinz Kohut ج)
 Melanie Klein د)

دانـد. در می و خودکـار را مـداد 3و تعداد پاهاي اسـب را  5را  2+2ساله که از دادگاه ارجاع شده است،  35آقایی  -80
 ؟کنیدنمی توصیه را زیر درمانیهاي روش از کدامیک. دارد هشیاري تیرگی کمی رسدمصاحبه بنظر می

 هیپنوز الف)
 پسیکوتیکدوز پایین آنتی ب)
 کاوش استرسورها ج)
 تقریبیهاي تفسیر پاسخ د)
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مـاه پـیش  3شده و علیرغم درمان  Temporal Lobe Epilepsyساله از یک سال قبل دچار حمالت مکرر  32مرد  -81
ت ولی ماه قبل با تجویز چنددارویی کامال کنترل شده اس 2نوبت تشنج جنرالیزه داشته است. حمالت بیمار از  2نیز 

 است؟ کدام پیشنهادي اقدام. است شده انتساب و گزند هايپس از آن به تدریج دچار هذیان
 تغییر داروي ضدتشنج الف)
 کوتیکسایتجویز آنتی ب)
 کاهش داروي ضدتشنج ج)
 الکتروشوك د)

 ارزش را دارد؟ کمترینکدامیک از موارد زیر در تشخیص افتراقی بین اختالل افسردگی اساسی و سندرم خستگی مزمن  -82
 کاهش لذت د) کاهش وزن جدي ج) عدم تمرکز ب) احساس گناه الف)

روز در کما بوده است، به دنبال بهبـودي از عـوارض  14شدید سال قبل به دنبال ضربه مغزي  2که اي ساله 9کودك  -83
تشـخیص  ترینثباتی خلق، مهارگسیختگی رفتاري و سوءظن شده اسـت. محتمـلبی حاد تروما دچار پرخاشگري،

 کدام است؟
 اختالل انطباقی د) مانیا ج) تغییر شخصیت ب) افسردگی الف)

 هیجـان ابـراز م تعامالت اجتماعی با تاخیر و به شکلی مالیم نسبت بهبیماري به دنبال بهبودي از ضربه مغزي، هنگا -84
 در آسـیب »!گیـردمی قیافـه« اصطالحا که پندارندمی چنین دیگران که نحوي به دهدمی نشان واکنش مقابل طرف
 باشد؟ رفتار این علت تواندمی ناحیه کدام

 Lateral orbitofrontal الف)
 Dorsolateral prefrontal ب)
 Anterior cingulate ج)
 Dorsolateral caudate د)

که دسترسی او براي مراجعه به پزشک آسان نیست و با توجه به سابقه اختالل سایکوتیک تحـت اي ساله 35خانم  -85
توانـد درمان با ریسپریدون است، از قطع عادت ماهیانه و گاالکتوره شـکایت دارد. کـدامیک از داروهـاي زیـر می

 تري باشد؟مناسبجایگزین 
 Olanzapine الف)
 Trifluoperazine ب)
 Perphenazine ج)
 Aripiprazole د)

درصد وزن مطلوب  87کند. با گرفتن رژیم وزن خود را تا می ماه قبل به تدریج احساس چاقی 4از اي ساله 25خانم  -86
ن، یش هورمون آزادکننده کورتیکـوتروپیپایین آورد. به دنبال کاهش وزن دچار آمنوره، هیپوتیروییدي خفیف، افزا

هـاي در نوار قلب شده است. کدامیک از موارد زیر با متوقف کـردن رفتار STافزایش آمیالز، هیپوکالمی و تغییرات 
 پاکسازي به حالت طبیعی بازمی گردد؟

 هیپوکالمی الف)
 آمنوره ب)
 کننده کورتیکوتروپینافزایش هورمون آزاد ج)
 هیپوتیرویید خفیف د)
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کارگیري مداخالت مبتنی بر آموزش رفتاري براي ارتقـاي بخشی مبتالیان به اسکیزوفرنیا، بههاي توانیکی از شیوه -87
مندي آنان در تمرکز بهتر در انجام کارها و اجراي عملیات ساده مورد نیاز در کارهاي روزمره است. کـدام روش توان

 خوانی دارد؟زیر با این توضیح هم
 Behavior Therapy الف)
 Supported Employment ب)
 Illness Self-Management Training ج)
 Cognitive Remediation د)

شـود. در می ساله با عالیم بدبینی و پرخاشگري و توهمات شنوایی آمرانه در بخش روانپزشـکی بسـتري 27خانم  -88
قند خون  و 210، تري گلیسرید 75بر روي  120، فشار خون مترسانتی 100ارزیابی بالینی اولیه دور کمر در سطح ناف 

 تر است؟باشد. کدام دارو براي وي مناسبمی 107ناشتا 
  Olanzapine الف)
  Aripiprazole ب)
  Risperidone ج)
 Perphenazine د)

شـود، کـدامیک از می فیزیولوژیـک توصـیفهاي از خواب که با افزایش سطح فعالیت مغزي و فعالیتاي حلهدر مر -89
 الکتروفیزیولوژیک زیر وجود دارد؟هاي یافته

 Vertex Sharp Wave الف)
 tooth Wave-Saw ب)
 K- Complex ج)
 High Amplitude Slow Wave د)

شود، فرد در این وضـعیت می ناکامل و راه رفتن در خواب مشخصهاي تکرار شونده بیدار شدنهاي اختاللی با دوره -90
 یـک در زیرهاي تشخیص از کدامیکتوان بیدارش کرد. این اختالل با می مات و خیره دارد و به دشواري غالبا چهره

 گیرد؟می قرار زیرگروه
 Nightmares Disorder الف)
 REM Sleep Behavior Disorder ب)
 Recurrent Isolated Sleep Paralysis ج)
 Related Sexual Behavior -Sleep د)

 مطرح است؟ کمتراثربخشی درمان دارویی اسکیزوفرنیا بر روي کدام نوع عالمت زیر  -91
 Verbigeration الف)
 Affective Flattening ب)
 Delusion of Passivity ج)
 Disorganized Thought Process د)

نشـگاه آورده شـده توسط والدین نگران خود جهت مشورت به مرکز مطالعـات تراجنسـی دااي ساله 5ي پسر بچه -92
 را مخـالف جـنس هـايبازيهم دهـد،می ترجیح را دخترانه معمولهاي لباس کودكاست. در شرح حال اخذ شده 

گزیند، مکررا از انـدام تناسـلی برد و در آنها نقش جنس مقابل را برمیمی دخترانه لذتهاي کند، از بازيمی انتخاب
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آورد. روانپزشک به والـدین ابـراز میعتقد است وقتی بزرگ شود پستان درخود به والدین ابراز تنفر کرده است و م
شـوند امـا نمی دهند در بزرگسالی تراجنسـیکند که بسیاري از کودکان که عالئم ناهماهنگی جنسی نشان میمی

 تاهمیـ کـودك ایـن در جنسی نارضایتی تشخیص جهت زیر يکند. کدام گزینهمی برخی عالئم او را بیشتر نگران
 دارد؟ بیشتري

 ترجیح لباس جنس مخالف الف)
 تنفر از اندام تناسلی خود ب)
 دخترهاي بازيانتخاب هم ج)
 هادخترانه در بازيهاي پذیرش نقش د)

دارد قبـل می ساله با احساس تنش قبل از آتش افروزي و احساس خشنودي و رهایی بعد از انجام آن، ابراز 25خانم  -93
باشـد. در نمی کند. در انجام این کار منافع مالی، انتقام، یا علـت دیگـري مطـرحمی کار را فراهماز اقدام، مقدمات 

 بررسی انجام شده احتمال همبودي کدام اختالل براي او بیشتر متصور است؟
 Avoidant personality disorder الف)
 Encopresis ب)
 Kleptomania ج)
 Anorexia Nervosa د)

هفته تـرك  3ه مبتال به سوءمصرف الکل به همراه اختالل افسردگی اساسی مراجعه کرده است. پس از سال 30آقایی  -94
 ؟نیستالکل هنوز عالیم افسردگی وي ادامه دارد. کدام گزینه صحیح 

 توان درمان با داروهاي ضدافسردگی را شروع نمود.می الف)
 خطر اقدام به خودکشی باال است. ب)
 باالیی از مصرف روزانه الکل داشته است.احتماال دوز  ج)
 در خون باال است. GABAغلظت  د)

کند، مراجعه کرده اسـت. فنجان قهوه مصرف می 4ساله مبتال به اختالل فیبروکیستیک پستان که روزانه  30خانمی  -95
 تر است؟جهت ترك قهوه کدام اقدام مناسب

 فاده کرد.توان از آسپرین استدر صورت بروز سردرد می الف)
 کننده است.استفاده از یک بنزودیازپین بسیار کمک ب)
 قطع مصرف بایستی بتدریج و ظرف یک ماه صورت پذیرد. ج)
 درصورتی که عالیم برجسته اضطراب ندارد، نیازي به قطع قهوه نیست. د)

اب شدید، توسط دوستش به در یک مهمانی شبانه، به دلیل اضطراي یک ساعت بعد از مصرف مادهاي ساله 20آقاي  -96
ه کند که چیزهاي اطرافش در حال تغییر هستند؛ صورت افـراد را سـمی شود. او ذکرمی اورژانس روانپزشکی آورده

عیت روانـی، اسـت. در معاینـه وضـتر کند رنگ اشیاء درخشـانمی بیند و احساسبرابر بزرگتر از حالت معمول می
کنـد؛ تـوهم و هـذیان نـدارد. در شود و با نگرانی به اطراف نگاه میمختل میهوشیار و اورینته است؛ توجه او گاها 

زیـر هاي کدامیک از تشـخیص DSM-5تا در دقیقه است. بر اساس  110قرمز و ضربان قلب ها معاینه، ملتحمه چشم
 بیشتر مطرح است؟

 Inhalant Intoxication الف)
 Hallucinogen Persisting Perception Disorder ب)
 Cannabis Intoxication ج)
 Stimulant-Induced Anxiety Disorder د)
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بدون سابقه مشکالت طبی و روان پزشکی، به دلیل پرخاشگري و حمله به دیگران توسط خانواده به اي ساله 17پسر  -97
ار بال شرکت بیمـکنند که این حاالت از چند ساعت قبل و به دنمی ذکرها شود. آنمی اورژانس روان پزشکی آورده

 هـایی در اطـرافدر یک مهمانی شبانه شروع شده است. در معاینه، بیمار آپاتی دارد و قضاوت او مختل است؛ راش
انـد و نیسـتاگموس وتـري کـاهش یافتههاي شود و دهان او بوي غیرمعمولی دارد؛ رفلکسمی دهان و بینی او دیده

 ر بیشتر مطرح است؟هاي زیکدامیک از تشخیص DSM-5 دارد. بر اساس
 Cannabis Intoxication الف)
 Inhalant Intoxication ب)
 Alcohol-Induced Mood Disorder ج)
 Hallucinogen-Induced Mood Disorder د)

کند. وي تصمیم به ترك گرفته است و بـدون درمـان غیرقانونی را مصرف میاي قبل مادهها ساله از مدت 30آقایی  -98
کند. عالئم تهوع، درد عضالنی، اسهال و خمیازه کشیدن به سـرعت شـروع مصرف آن ماده خودداري میخاصی از 

 گردد. ماده مصرفی کدام است؟می روز عالیم ترك برطرف 5رسد. پس از می ساعت به اوج 12تا  8شده و ظرف 
 مپریدین د) هرویین ج) مورفین ب) متادون الف)

کنـد. او در می ارکولپسی از متیل فنیدیت براي بیدار مانـدن در طـول کـارش اسـتفادهمبتال به ناي ساله 32خانم  -99
رو را روزهاي اخیر به دلیل افزایش بار کاري و نیاز به بیدار ماندن در طول شب، مقـادیر بسـیار بیشـتري از ایـن دا

سـت. بـروز کـدامیک از قراري، اضطراب شدید، تپش قلب و تعریق شده ابی مصرف کرده است و به دنبال آن دچار
 محتمل است؟ کمترهاي فیزیکی زیر نشانه

  دیستونی الف)
  دپرشن تنفسی ب)
  میوزیس ج)
 آریتمی قلبی د)

تقـویتی کـه بـه هـاي غذایی و نیـز آمپولهاي ساله که با سابقه ورزش بدنسازي و استفاده از مکمل 25مرد جوان  -100
دانـد. کـدام یافتـه بـه نفـع اسـتفاده است. نام داروهاي تزریقی را نمیکرده مراجعه کرده دستور مربی تزریق می

 ) است؟AASدرازمدت استروییدهاي آنابولیک آندروژنیک (
 هابزرگی بیضه الف)
 هابزرگی پستان ب)
 HDLافزایش کلسترول  ج)
 آتروفی بطن چپ د)

کرده به جاي استروئیدهاي آنابولیک می عطاري تهیهپودري که از اي از مادهها سازي مدتبراي بدناي ساله 37مرد  -101
طـوالنی بـه درمانگـاه  ماه، با عالئم تهوع، استفراغ، مشکالت تنفسـی و رخـوت 14کرده است. پس از می استفاده

یـابی و پلـی نوریـت دارد و مراجعه کرده است. در معاینه عالئم فراموشی پس گستر و پیش گستر، اختالل موقعیت
 تریني زیر محتمـلورنیکه کورساکوف یافت شد. او تا به حال الکل مصرف نکرده است. کدام گزینه سندرمی شبیه

 عامل ایجاد این حاالت است؟
 )Hydroxybutyrate-γ(گاما هیدروکسی بوتیرات  الف)
 )Nitrous Oxideاکسید نیترو ( ب)
 )Nutmegجوز هندي ( ج)
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 )Betel Nutsفوفل ( د)

ري به طور حاد و بدون سابقه قبلی با هذیان، توهم، مسخ شخصیت و واقعیت، گیجی و تغییـرات عالئم پسیکوز بیما -102
داشته است ولی بعد از بهبـودي طـی  وجودخلقی شروع شده است. هر چند تغییرات در عالئم در طی دوره بیماري 

 حدو ماه، عالئم بیماري به طور کامل برطرف شده است. در بررسی به عمل آمده علل طبی و مواد بـراي بیمـار مطـر
 باشد. کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟نمی

 Bouffee delirante الف)
 Folie circular ب)
 Melancholia ج)
 Dementia precox د)

103- STAR*D چیست؟ 
 داروهاي ضدافسردگی effectivenessي ارزیابی ترین مطالعه منتشرشدهبزرگ الف)
 داروهاي ضدافسردگی efficacyي ارزیابی ترین مطالعه منتشرشدهبزرگ ب)
 سایکوتیکداروهاي آنتی effectivenessي ارزیابی ترین مطالعه منتشرشدهبزرگ ج)
 سایکوتیکداروهاي آنتی efficacyابی ي ارزیترین مطالعه منتشرشدهبزرگ د)

اعتنایی به بی اند، رفتار یادشده منجر به ایجاد هیجانات منفی وجوانی را به دلیل اقدام به رگ زنی به اورژانس آورده -104
 گردد. کدام مکانیسم دفاعی در پس زمینه رفتار دستیار وجود داشت؟می بیمار در دستیار کشیک

 Acting out الف)
  ggressionAPassive ب)
 Projection ج)
 Projection Identification د)

باشد، دچار سـندرم سـروتونین شـده می ساله که با تشخیص افسردگی اساسی تحت درمان با سرترالین 45خانم  -105
 باشد؟می است. احتمال مصرف کدام دارو به طور همزمان بیشتر

 سینگجن د) جینکو ج) علف چاي ب) علف گربه الف)

 خوانی بیشتري دارد؟هم» ) باالmoodخُلق («کدام حالت زیر با  -106
 ي بشاش و خوشحالچهره الف)
 احساس طوالنی سرزندگی و شادي ب)
 العاده پس از شنیدن خبر موفقیتنشاط فوق ج)
 تون صداي باال و حاکی از رضایت د)

 خـوابی وفوت پدرش دچار عالئمـی چـون خلـق افسـرده، بیاز حدود سه و نیم ماه قبل به دنبال اي ساله 26خانم  -107
رش اشتهایی، کاهش وزن و اشتغال ذهنی با یاد پدر، شده است. وي از اینکه نتوانسته است در زمان مرگ به پـدبی

 کند اي کاش همراه وي مرده بود. کدام عالمت ذکر شده بیشتر به نفـع یـکمی کمک کند احساس گناه دارد و آرزو
 فسردگی اساسی است تا سوگ طبیعی؟اختالل ا

 آرزوي مرگ همراه پدر الف)
 احساس گناه از عدم اقدام در زمان مرگ پدر ب)
 اشتهاییبی دنباله کاهش وزن ب ج)
 طول مدت عالئم به مدت سه و نیم ماه د)
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 ریسک انجام تجاوز در کدامیک از مردان زیر بیشتر است؟ -108
 ساله سادیست و افسرده 35 الف)
 کیساله مجرد با وسواس جنسی و پان 25 ب)
 کفایتیبی ساله با سابقه آزار جنسی در کودکی و احساس 30 ج)
 ساله مجرد با اختالل کنترل تکانه، تیک حرکتی و شخصیت ضداجتماعی 20 د)

 خودکشی است؟ کننده اقدام بهبینیترین پیشيدر بیمار بستري که افکار خودکشی دارد، کدامیک از خصوصیات زیر قو -109
 سابقه اقدام به خودکشی الف)
 زندانی شدن ب)
 جنسیت مذکر ج)
 روزهاي اول پس از ترخیص د)

مراجعه کرده است کدامیک از اقدامات زیر در بهبود عالئـم  hyperemesis gravidarumدر خانم بارداري که به علت  -011
 موثر است؟ کمتروي 

 هامصرف غذاي کمتر در وعده الف)
 اجتناب از مصرف بعضی غذاها ب)
 مصرف روزانه قرص آهن ج)
 بستري شدن در موارد شدید د)

 است؟تر کدام گزینه براي انجام روانکاوي مناسب -111
 سوشیال با سابقه دو بار محکومیتساله آنتی 45آقاي  الف)
 ساله که اخیرا از همسرش متارکه کرده است 43خانم  ب)
 از اضطراب مداوم ساله با شکایت 78پیرمرد  ج)
 تواند تحمل کندنمی ساله که اضطراب ناشی از روانکاوي را 22جوان  د)

درمانی کوتاه مدت دوانلو و ماالن به عنوان معیار مهم انتخاب بیمار و همچنـین عامـل کدامیک از موارد زیر در روان -112
 شود؟گهی در نظر گرفته میآکننده پیشتعیین
 تعبیرپاسخ بیمار به  الف)
 تعارض ادیپال ب)
 نوع نوروزیس ج)
 شرکت منظم در جلسات د)

کند. به دنبال آن یکی دیگر از اعضا گروه هم درمانی راجع به خشم خود به درمانگر صحبت میفردي در جلسه گروه -113
 عوامل زیر رخ داده است؟ زند. کدامیک ازاز خشمش به درمانگر آگاه شده و درباره آن حرف می

 Consensual validation الف)
 Interaction ب)
 Contagion ج)
 Universalization د)
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فرزندش بر  4که به علت افسردگی به روانپزشک مراجعه کرده بود به دلیل بار سنگینی که از طرف اي ساله 40خانم  -114
اهبرد درمانگر ملحـق کرد کاندید خانواده درمانی شد. رمی کشید و حمایت کمی از طرف شوهرش دریافتمی دوش

ا ساله خانواده و جلب حمایت او به عنوان کمک حال مادرش و استحکام پیوند میان زوجین بود تـ 17شدن به دختر 
شـد در می ساله خانواده که توسط مادرش بیش از حـد محافظـت 14به هم حرکت کنند. همزمان نوجوان تر نزدیک

 درمانی زیر توسط درمانگر استفاده شده است؟هاي جلسات انفرادي ویزیت شد. کدامیک از شیوه
 عمومیهاي سیستم د) ساختاري ج) عقالنی عاطفی ب) تجربی - روانپویشی الف)

 کدامیک از موارد زیر، از خصوصیات مثبت دوره میانسالی است؟ -115
 Competitiveness الف)
 Redirection ب)
 Conservation ج)
 Closure د)

 است؟تر شود، کدام درمان مناسباحی که با دیدن خون دچار افت فشار میدر دستیار جر -116
 Autogenic training الف)
 Progressive muscle relaxation ب)
 Rapid Relaxation ج)
 Applied tension د)

اسـت. او اظهـار نامه و به تعویق انداختن آن مراجعـه کـرده دانشجوي دوره دکترا به دلیل ناتوانی در نوشتن پایان -117
کند که به توانایی خود در انجام این کار اعتمادي نـدارد چـرا کـه در طـول زنـدگی تحصـیلی خـود در چنـین می

 شود؟یک از خطاهاي شناختی زیر دیده میهایی موفق نبوده است. کدامموقعیت
 Dichotomous thinking الف)
 Assuming temporal causality ب)
 Excessive responsibility ج)
 Catastrophizing د)

بینایی هاي دلیل عدم احساس راحتی در جمع را آشفتگی ،با تشخیص اختالل اسکیزوفرنیاي مزمناي ساله 48مرد  -118
 است؟تر کند. کدام اقدام زیر براي او مناسبمی و شنوایی بیان

 Social Perception Skill الف)
 Narrative Psychotherapy ب)
 Interpersonal Therapy ج)
 Group Therapy د)
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در حین درمان تحلیلی دچار عالئم اضطرابی شده است. درمـانگر وي را بـراي دریافـت داروهـاي اي ساله 28خانم  -119
ان فرستد. شروع دارودرمانی براي کنترل اضطراب بیمار چه تاثیري در روند درممی کاهنده اضطراب نزد روانپزشک

 ت؟وي خواهد گذاش
 امکان دارد درك شناختی بیمار کاهش یابد و این موضوع در روند درمان موثر است. الف)
 گذارد.می احتمال کاهش تمرکز و حافظه به علت دارو وجود دارد که در یادگیري بیمار تاثیر ب)
 داروها ممکن است ارتباط کالمی بین بیمار و درمانگر وي را کاهش دهند. ج)
 کند.می گیزه بیمار براي ادامه درمان تحلیلی وي را تقویتدرمان دارویی ان د)

دهند. این یافته به گی با شروع زودرس هستند فنوتیپ بیماري را نشان میدتمام افرادي که داراي ژن آلزایمر خانوا -120
 هاي این ژن موتاسیون یافته است؟دلیل کدامیک از ویژگی

 Expressivity الف)
 Autosomal dominance ب)
 Disease severity ج)
 Penetrance د)

است که از حدود سه ماهگی به صورت مکرر بعد از اتمام تغذیه دستش را در دهان گذاشته اي ماهه 8مراجع کودك  -121
بـرد تـا می دارد کودك زبانش را به شکل ریتمیک جلـو و عقـبمی کند. وقتی مادرش دستش را نگهمی و استفراغ

پذیري وجـود دارد. استفراغ کند. کودك وزن طبیعی دارد و در فواصل غذاخوردن گرسنگی و تحریکاینکه مجددا 
 است؟تر زیر محتملهاي کدامیک از تشخیص DSM5اساس معیارهاي  بر

 Rumination disorder الف)
 Restrictive food intake disorder ب)
 Primary gastrointestinal disorder ج)
 Purging disorder د)

خوابی و افکار مکـرر بی اي از سه ماه قبل با عالئم احساس عدم لذت، کاهش اشتها و وزن،ساله 20دختر دانشجوي  -122
 در و نـدارد مـوادي و دارو هـیچ مصرف سابقه. نیست تحصیل ادامه بهگرایش به مردن مراجعه نموده است که قادر 

 است؟ ترنامناسب درمان شروع براي زیر داروي کدام. است طبیعی کامالً طبی هايبررسی
 نورتریپتیلین د) دولوکستین ج) میرتازاپین ب) سیپرومینترانیل الف)

باشند. در بررسـی می هادارد و دلیل مراجعه نیز همین زخمها متعدد روي صورت و دستهاي زخماي ساله 20دختر  -123
هـایش را و زخمها کنکور و امتحانات از دو سال قبـل، آکنـهشوید که به علت اضطراب می و اخذ شرح حال متوجه

مختلفی سعی در مهار کردن این رفتارهایش داشته کـه موفـق نبـوده هاي کند تا خونریزي کنند. با روشمی آنقدر
باشـد کـه بهبـودي مناسـبی می کند مادر نیز به علت اضطراب و وسواس تحت درمان با فلوکستینمی است. اظهار

 هترین اقدام درمانی شما براي این بیمار چیست؟دارد. ب
 شروع فلوکستین همراه با آموزش روانی براي درك ماهیت بیماري و اهمیت همکاري وي در درمان الف)
 شود.می اطمینان بخشی به بیمار که با افزایش سن و رفع اضطراب با آرام سازي و مراقبه، بیماري خود بخود برطرف ب)
 ورزشی در زندگیهاي بیمار براي گنجاندن فعالیت به سازي عادت و توصیهه روانشناس جهت شروع آموزش وارونهارجاع بیمار ب ج)
 توصیه به بیمار جهت مراجعه به متخصص پوست و فوق تخصص غدد از نظر بررسی مسائل پوستی و هورمونی مربوطه د)
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روزانـه از دو مـاه  گرممیلی 150جبري با داروي سرترالین به میزان  -را که به علت اختالل وسواسیاي ساله 12پسر  -124
 کنید، در معاینه مضطرب است و از حرکات جانبی گردن و بـاالمی باشد براي نوبت سوم ویزیتمی قبل تحت درمان

ایش وزن شاکی است. نسبت بـه ویزیـت انداختن شانه راست و مرتب کردن تکراري یقه لباس و نگرانی در مورد افز
 کمتر شده است. بهترین اقدام درمانی شما براي وي کدام است؟ها قبل، اضطراب و وسواس

 ��25 کلومیپرامین افزودن و رفتاري -معرفی بیمار به روانشناس جهت شروع درمان شناختی  الف)
 هر شب ��5 االنزاپین شروع و پاسخ از جلوگیري و مواجههتوصیه به شرکت در جلسات  ب)
 رفتاري -و افزودن آرپیپرازول و شروع درمان شناختی  گرممیلی 200افزایش دوز سرترالین تا  ج)
 خانوادگی رفتاري -تغییر سرترالین به فلوکستین و شروع ریسپریدون همراه با درمان شناختی  د)

شبانه به همراه والدین مراجعه کـرده اسـت. هاي سساله دیابتیک به دلیل اشکال در به خواب رفتن و کابو 7کودك  -125
 عالئم از حدود یک ماه پیش به دنبال آمدن دزد به منزل شروع شده است. در طی این مدت بسیار ترسو شده است،

ازي و پرد و دچار طپش قلب شده، حمالت خشم ناگهانی دارد و به بمی خوابد، با کوچکترین صدا از جانمی در اتاقش
 ؟شودنمیدهد. با توجه به شرح حال فوق تجویز کدامیک از داروهاي زیر توصیه نمی نشاناي عالقهدرس 

 آریپیپرازول د) سرترالین ج) پروپرانولول ب) کلونیدین الف)

فجیـع، هاي برخی از امدادگران هالل احمر پس از برگشت از ماموریت سوانح، دچـار تجربـه مکـرر دیـدن صـحنه -126
وز شوند. پیشنهاد تجویز هیدروکورتیزون براي جلوگیري از بـرمی اجتناب از بازگشت به محل حادثه برانگیختگی و

 تواند باشد؟می این مشکل شده است. کدام اقدام تجویزي زیر موثرتر
 به همگی امدادگران قبل از اعزام الف)
 به افراد بدون سابقه مشکل روانی ب)
 یبه افراد داراي سابقه اختالل روان ج)
 شوندمی به افرادي که دفعه اول، براي ماموریت اعزام د)

جوانی که پس از حادثه تصادف دلخراش و از دست دادن نامزدش، دچار تجربه مکرر حادثه، کابوس و بر انگیختگـی  -127
 تواند نقش داشته باشد؟می شده است. به نظر شما، در مجموعه عوامل خطر او، چند درصد، عوامل ژنتیک،

 درصد 40 د) درصد 30 ج) درصد 20 ب) درصد 10 الف)

که از همکاران متخصص داخلی، با رد ضایعه جسمی، جهـت بررسـی ارجـاع شـده اسـت. از دردهـاي اي ساله 35خانم  -128
شـخیص پراکنده جسمانی، همراه با اضطراب قابل توجه و باور این که، مشکل او جدي است و پزشکان هنوز بیماري او را ت

 :بجزرد، زیر، وجود داهاي ، امکان گرفتن هر یک از تشخیصICD-10بندي اند، شکایت دارد. بر اساس تقسیمنداده
 Somatic Symptom Disorder الف)
 Somatization Disorder ب)
 Undifferentiated Somatoform Disorder ج)
 Persistent Somatoform Pain Disorder د)
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رغم رسیدن به تحریک مناسـب جنسـی دچـار از فشار خون و ناراحتی ایسکمیک قلبی علیساله مبتال به  50مرد  -129
عروق آلت طبیعی است ولی آرترو اسکلروز و تنگی قابـل تـوجهی در ها شود. در بررسیمی دست دادن سفتی آلت

 کننده است؟) براي کاهش این مشکل کمکcoital position(اي آئورت تحتانی وجود دارد. چه نوع وضعیت رابطه
 زن خوابیده و مرد باال باشد. الف)
 زن باال و مرد خوابیده باشد. ب)
 پهلو به پهلو باشند. ج)
 مختلف به توالی انتخاب شوند.هاي موقعیت د)

ساله و متاهل، با سابقه چند نوبت بازداشت، توسط قاضی جهت بررسی و درمان، ارجاع شـده اسـت. وي  36آقایی  -130
ز تصـور نمایش ناگهانی اندام تناسلی خود به افراد غریبه، با هدف وحشت زدگی آنها را دارد و حتی ا سابقه مکرر از

روانپزشـکی هـاي گردد. بـر اسـاس توصـیه فدراسـیون جهـانی انجمنمی این عمل نیز دچار برانگیختگی جنسی
 است؟تر یده آنها، مناسبزیر، با در نظر داشتن تاثیرگذاري و ریسک و فاهاي بیولوژیک، کدامیک از درمان

 Triptorelin الف)
 Medroxyprogesterone ب)
 Fluoxetine ج)
 Buspirone د)

ساله با مشکالت عدیـده از  25گرا و جنساست که در حال روان درمانی مردي هماي ساله 45آقاي ب روان پزشک  -131
کی است و مراجع از سیر درمان راضی است. در یي درمانی مناسبی برقرار شده دوران کودکی تا به حال است. رابطه

شود. با توجه به تجربه و دانش اش مواجه میال مستقیم مراجع در مورد گرایش جنسیؤاز جلسات، روانپزشک با س
 ال مستقیم چه اقدامی باید انجام دهد؟ؤمناسب درمانگر، در پاسخ به این س

 خودش برگرداند. ال مراجع را به سمتؤبایستی طبق اصول کاري س الف)
 ال مراجع در این مورد پاسخ دهد.ؤباید مستقیما و بدون پرده پوشی به س ب)
 ال را بدون خودافشایی ارزیابی کند.ؤبایستی دلیل اصرار مراجع براي این س ج)
 باید مراقب تمایالت جنسی مراجع نسبت به خود باشد و با احتیاط بیشتر عمل کند. د)

دسته جمعی ارجاع شـده اسـت. هاي گیري و عدم شرکت در بازياز طرف مدرسه به علت گوشهاي ساله 7پسربچه  -132
ست. سالگی کودك به دلیل اعتیاد از پدر جدا شده است. کودك از آن به بعد مراقبین متعدد داشته ا 4مادر در سن 

 وپذیري دارد. رونـد رشـد یکاز ترس شدید و تحرهایی در ارزیابی، بیمار ظاهري غمگین و رنگ پریده دارد و دوره
 است؟تر محتمل هاتشخیص کدام DSM-5سالگی طبیعی بوده است. براساس  4تکامل کودك تا 

 Autistic spectrum disorder الف)
 Major depressive disorder ب)
 Post traumatic stress disorder ج)
 Reactive attachment disorder د)

اشتهایی و خسـتگی مراجعـه کـرده بـود، حوصلگی، بیخوابی، بیبا عالئم غمگینی شدید، بیاي که ساله 55خانم  -133
 شاکی خاصی عوارض از و است راضی نسبتاً خود تغییرات از سیتالوپرام روز در گرممیلی 40 با درمان از بعدهفته  6

انجام شده در محدوده طبیعی شود. آزمایشات درصد کاهش عالئم مشاهده می 60زیابی وضعیت روانی ار در. نیست
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دهـد. کـدام را نشـان می QTc=450 msecو الکتروکاردیوگرافی قبل و بعد از درمان بدون نقایص هدایتی اسـت و 
 تر است؟تصمیم مناسب

 سپیریدون به سیتالوپرامیگرم رافزودن دو میلی الف)
 ادامه تجویز سیتالوپرام با همان دوز ب)
 گرممیلی 60افزایش مقدار سیتالوپرام تا  ج)
 جایگزینی سیتالوپرام با سرترالین د)

ساله، کالس پنجم ابتدایی، از اوایل دوره کودکی دچار تأخیر رشد حرکت و تکلم، توجه ناکافی، پرتحرکی، 12پسري  -134
اضطراب و ترس شـدید در انزواي اجتماعی، مشکالت تحصیلی و حمالت قشقرق بوده است. از سال گذشته به دلیل 

قش گوینـد از اتـامی شنود که بـه اومی بیند و صداهاي ترسناکیمی خوابد چون تصویر هیوال روي دیوارقش نمیاتا
 فرار کند. سابقه مصرف مواد یا بیماري طبی دیگري ندارد. کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟

 بیدوقط د) طیف اتیسم ج) فوبی اختصاصی ب) ااسکیزوفرنی الف)

 ؟شودنمی توصیه مورد کدام. دارد بدي نقاشی و خط دست و ضعیف ورزشیهاي فعالیت در ساله 8کودك  -135
 کنکاش در کیفیت تعامل اجتماعی الف)
 بررسی اشکاالت تولید آواهاي گفتاري ب)
 بررسی اختالل یادگیري خواندن ج)
 شروع مداخله پس از دوره دبستان د)

از تونل مراجعه کرده است. در بررسی بیشتر مشخص شد این ترس از کودکی و به دنبال یـک بیماري به علت ترس  -136
هاي دیگر ترس ندارد. او در هنگام ورود به تونل دچـار بار گیر افتادن در تونل به وجود آمده است. بیمار در موقعیت

 تر است؟اي زیر مناسبهکند. کدامیک از تشخیصعالئم گوارشی و تنفسی شده و به شدت تعریق پیدا می
 Agoraphobia الف)
 Panic disorder with Agoraphobia ب)
 Specific phobia ج)
 Claustrophobia د)

دارد از این موضوع خیلی ناراحتم و دوست دارم یک سري می سوزي منزل همسایه شان اظهارکودکی به دنبال آتش -137
 هیجانی کودك در چه مقطع سنی قرار دارد؟از وسایل خود را به آنها بدهم. از لحاظ رشد 

  سالگی 5-2 الف)
  سالگی 6-3 ب)
  سالگی 7-11 ج)
 سالگی 14-12 د)

 شیوع کدام اختالل اضطرابی بیشتر است؟ -138
 Specific phobia الف)
 Agoraphobia ب)
 Panic disorder ج)
 Generalized anxiety disorder د)
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کند و بـدون می کاره رهایلی شده است. او تکالیفش را نیمهسال پیش دچار افت تحصساله از حدود چهار  15پسري  -139
دارد. او به نتواند بنشیند و مطالعه کند و میلی به درس خواندن اندازد؛ در اتاقش نمیمی ریزي آنها را به تعویقبرنامه

رسـد. بـه دلیـل می ر بـه جلسـهکند یا به دلیل فراموش کردن وقت امتحـان دیـمی هایش را گمطور مکرر کتاب
 نویسد. کدام اقدام درمانی براي او خط اول است؟را نمیها در برگه امتحانی پاسخ آنها جاانداختن برخی پرسش

 رفتاري-درمان شناختی الف)
 داروهاي محرك ب)
 نوروفیدبک ج)
 3ـ اسید چرب امگا  د)

ها قبل دچار ترس شدید از سوار شدن به هواپیما است، که از سالکند اي به درمانگاه مراجعه و بیان میساله 30مرد  -140
کند. فکر کردن به اینکه سوار هواپیما شـود نیـز باعـث گاه از هواپیما براي مسافرت استفاده نمیبه نحوي که هیچ

 شود. احتمال اثربخشی کدام روش بیشتر است؟اضطراب او می
 vivo exposure-Prolonged in الف)
 Prolonged imaginal exposure ب)
 Desensitization ج)
 Dynamic psychotherapy د)

پذیري بیش از حد و مشکل تکلم جهت ارزیابی تکاملی ارجاع شـده اسـت. بـه به علت تحریکاي ساله 6پسر بچه  -141
غـان و غـون گفته مادر بسیار پرتحرك است. رفتار اجتماعی اغلب ناشیانه و نامناسب است. در سـال اول کـودکی 

قالبی و  زند، تکلم شامل عباراتمی فهمد حرفمی زده اما پس از زبان باز کردن بیشتر از آنچهمی نداشته، جیغ زیاد
ساس خواند مشکل دارد. بر امی سالگی خواندن را یاد گرفته اما در درك کلماتی که 5خارج از موضوع است. از سن 

 تر است؟یر محتملزهاي کدامیک از تشخیص DSM 5کرایتریاي 
 Autistic spectrum disorder with language impairment الف)
 Social (pragmatic) communication disorder ب)
 Overactive disorder associated with learning disorder ج)
 Mixed receptive and expressive language impairment د)

پـذیر حدود سه ماه پیش ضمن بحث و مشاجره زیاد با والدین زود از کوره در رفتـه و تحریکاز اي ساله 17نوجوان  -142
دارنـد می کند آنها دوسـتش ندارنـد. والـدین ابـرازمی شده است. او والدین خود را مکرر سرزنش کرده و احساس

کنـد و بـه می ابراز خستگی خوابد ومی کند یامی فرزندشان بیشتر اوقات در اتاقش روي تخت با گوشی همراه بازي
 دلیل عدم تمرکز و درس نخواندن افت تحصیلی پیدا کرده است. سابقه مصرف مواد یا بیماري دیگري نـدارد. کـدام

 تر است؟دارو براي او مناسب
 فلوکستین د) لیتیم کربنات ج) ایمی پرامین ب) ریسپریدون الف)

ماه پیش با شروع کالس دوازدهم نگرانی زیادي در مـورد انتخـاب  ساله و کالس دوازدهم، از حدود سه 18نوجوانی  -143
 خوابد و تمرینات فوتبال خـود را کنـار گذاشـتهبه درستی نمیها رشته دانشگاهی و رفتن به سربازي دارد. او شب

 است. پس از قبولی در دانشگاه وضعیت او بهبود یافت. کدام مورد بیشتر براي او مطرح است؟
 اختالل انطباقی د) مشکل تحصیلی ج) مشکل هویت ب) تشراضطراب من الف)
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گوید در طـول دو ماهـه اي که به علت حمالت تنگی نفس و اضطراب شدید به شما ارجاع شده است میساله 25خانم  -144
نفـس زدن از شـود بـا حالـت نفسمی گذشته چندین بار دچار حمالت تنگی نفس در حین خواب شده است که سبب

 طبی نکته پـاتولوژیکیهاي بیدار شود و با تپش قلب، سرگیجه، لرز، احساس خفگی و تهوع همراه است. بررسیخواب 
ترسم این حمالت در من گوید پدرم به علت سکته قلبی در حین خواب از دنیا رفت و من میمی را نشان نداده است. او

 تر است؟ري براي کمک به این بیمار اختصاصیفتار-منجر به حمله قلبی شود. کدامیک از فنون درمان شناختی
 Relaxation الف)
 Tolerating uncertainty ب)
 Interoceptive exposure ج)
 Mindfulness د)

میلی اضافه شده اسـت. بـه دنبـال آن  400باشد اخیرا والپروات سدیم روزي می بیماري تحت درمان با کاربامازپین -145
باال گزارش شده است. تجویز  BUNب آلودگی شده است. در بررسی انجام شده سطح بیمار دچار ترمور خشن و خوا

 است؟تر کدام دارو مناسب
  پروپرانولول الف)
  مدافینیل ب)
  ال کارنیتین ج)
 پریمیدون د)

همکاران، زاده و ) نوشته مریم وهاب2020سال می (ماه World J Psychiatryاساس مقاله مروري منتشرشده در  بر -146
نماینـد، کنند و با عالئم شکم حاد به اورژانـس مراجعـه میدر افرادي که به صورت مزمن ترکیبات اپیوم مصرف می

 کند؟ري مسمومیت با سرب را مطرح مییک از عالئم زیر با احتمال بیشتکدام
 Anorexia الف)
 Constipation ب)
 Colicky abdominal pain ج)
 Abdominal tenderness د)

خواب بی قرار واید. بیمار بیبه سبب کرونا بستري است فراخوانده شده ICUکه در بخش اي ساله 65بر بالین بیمار  -147
ین، یابی زمان و مکان و اشخاص است. در کاردکس دارویی بیمار، تجویز هالوپریدول، کلرپرومازو دچار اختالل جهت

 تر است؟زیر مناسبهاي شود. کدامیک از توصیهمی آلپرازوالم و مالتونین مشاهده
 حفظ همه داروها با دزاژ مناسب حال روانی بیمار الف)
 قطع تمامی داروها و توصیه به مداخالت محیطی ب)
 توصیه به قطع کلرپرومازین و آلپرازوالم و تنظیم سایر داروها ج)
 روهاتوصیه به قطع هالوپریدول و مالتونین و تنظیم سایر دا د)

رویاهـاي ها ماه قبل در یک سرقت مسلحانه مورد تهدید قرار گرفته است. پس از آن در اکثر شب 6ساله  30خانمی  -148
 ادیـاز حادثه را بـه هایی کند، قسمتمی بیند، از محل سرقت و صحبت در مورد حادثه پرهیزمی مربوط به حادثه را

مـاه  6که کل دنیا خطرناك است، اختالل خواب و تمرکز دارد. در طول کند می آمیزي فکرآورد، به صورت مبالغهنمی
دن باشد. اضافه کرمی دریافت کرده است اما بنا به تشخیص پزشکان اختالل وي مقاوم به درمانهایی گذشته درمان

 تواند اثرات مفیدي را در درمان نشان دهد؟می کدام دارو
 Perphenazine الف)
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 Risperidone ب)
 Propranolol ج)
 Lorazepam د)

کند. آزمایش خـون و ادراري بـا مقـادیر طبیعـی در می ساله با شکایات افسردگی و کاهش انرژي مراجعه 35خانم  -149
دهد که هفت سال قبل و پس از زایمان فرزنـد می خورد. توضیحمی به چشم 9/0دست دارد که در آن سطح لیتیوم 

 رف نموده و بعد از بهبودي به دستور پزشک معالجش آن را قطع کرده اسـت.اولش این دارو را به مدت یک سال مص
گی کند. دو ماه قبل بعد از مهاجرت به این شهر عالیم افسـردمی خواهرش نیز سابقه بستري داشته و لیتیوم مصرف

بودي نسـبی پرخوابی و کندي وي شروع شده است. به توصیه پزشکش لیتیوم را از یک ماه قبل آغاز کرده که با به
 همراه بوده است. چه پیشنهادي دارید؟

 Quetiapineقطع لیتیوم و شروع  الف)
 به لیتیوم Fluoxetinاضافه کردن  ب)
 افزایش مقدار لیتیوم و بررسی مجدد سطح آن ج)
 اضافه کردن الموترژین به لیتیوم د)

 اسکیزوفرنی است؟کننده ناتوانی درازمدت در شدت کدامیک از عالئم زیر پیشگویی -150
 عالئم کاتاتونیا د) عالئم آشفتگی ج) عالئم منفی ب) عالئم سایکوتیک الف)

 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. صـحیحچ دارویی درد وي را ساکت نمیهیکند به نحوي به زندگی وي پایان داده شود چون درخواست 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 میکی از روشی 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
 است. جراح تصمیم به عمل جراحی وي دارد . پرستار اورژانس تذکر است و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح

 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.یم و منتظر همراه بیمار میکنیم بیمار را پایدار کنبا دادن مایع و خون سعی می ب)
 از مدیر کشیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جراحی را صادر کند. ج)
 ماند تا همراهان بیایند.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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