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 در محاذات کدام مهره است؟ (آناتومی) Posterior superior illiac spineبر اساس آناتومی سطحی  -1
 4L د) 2S ج) 5L ب) 1S الف)

زیر تنها بافت همبند محافظتی سالم هاي عصبی در کدامیک از آسیب Seddon Sunderlandاساس طبقه بندي  بر -2
 )دومیترو( است؟ نوریوم اپی

  نورآپراکسیا الف)
  1اکسونوتمز تیپ ب)
  2اکسونوتمز تیپ ج)
 3اکسونوتمز تیپ د)

 )Hollinshead'sکدام جمله در مورد عصب سیاتیک صحیح است؟ ( -3
 دهد.اخل و خارج) را مید -عقب  -حس پوستی تمام ساق پا (جلو  الف)
 گیرند.می تمام ماهیچه هایی که در زیر زانو قرار میگیرند از آن عصب ب)
 کند.می را عصب دهی gluteus maximusماهیچه  ج)
 باشد.می L3نزدیک به یک سوم رشته ها از ریشه عصبی  د)

 )Hollinshead'sشود؟ (می انگشت بزرگ پا به وسیله کدام ماهیچه انجام flexionعمل  -4
 flexor digitorum brevis الف)
 flexor hallucis brevis ب)
 abductor hallucis ج)
 quadratus plantae د)

 شود؟ (دومیترو)می زیر در تست الکترودیاگنوز ابنرمال تلقیهاي کدامیک از یافته -5
 ماهه 7در نوزاد  Median Motor NCV: 43 m/s الف)
 مترسانتی 210ع قامت ر جوان با ارتفاد Peroneal Motor NCV: 35 m/s ب)
 ساله 70در آقاي   :m/s 29Tibial NCV ج)
 درجه در اطراف الکترودهاي ثبتی 30در حضور دماي  Median Sensory Latency: 4.1 د)

 )Hallinshead'sنماید؟ (می کدامیک از شرایط زیر را ایجاد corpus callosumضایعات  -6
 در سمت مقابلمشکالت حسی در یک سمت و مشکل حرکتی  الف)
 مشکالت حسی و حرکتی هر دو در یک سمت بدن ب)
 بیمار تنها مشکالت حرکتی خواهد داشت ج)
 مشکالت حسی و حرکتی عمدتا در سر و صورت د)

 ي پیرامون شانه یکسان است؟ (آناتومی)عصب دهی کدام دو عضله -7
 Infraspinatus; levator scapula الف)
  ;subscapularisTeres major ب)
 Teres minor; Teres Major ج)
 Supraspinatus; Deltoid د)
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 و آپوزیشـن امـا، اسـت شـده گزارش دست مچ در مدین عصب کامل آسیب بیمار، یکالکترودیاگنوز ي در مطالعه -8
 مطرح است؟ (آناتومی) کمتر زیر احتمال کدام دارد وجود هنوز شست ابداکشن

 است و آسیب مدین درپروگزیمال ساعد استگزارش قطعا اشتباه  الف)
 امکان عصب دهی اپوننس و ابداکتور پولیسیس با اولنار در کف دست ب)
 امکان جایگزینی عملکرد با ابداکتور پولیسیس لونگوس و فلکسور پولیسیس برویس ج)
 امکان جایگزینی عملکرد با ابداکتور پولیسیس لونگوس و اداکتور پولیسیس د)

 ساله با ثبت دوکاناله به صورت زیر است محل ضایعه را مشخص نمایید؟ (دومیترو) 23آقاي  blinkپاسخ رفلکس  -9
Contralateral R2 R2 R1   

41 39 15.6 Right stimulation 
42 40 11.7 Left stimulation 

 عصب فاشیال راست الف)
 عصب فاشیال چپ ب)
 عصب تري جمینال راست ج)
 جمینال چپعصب تري  د)

 در معاینه زانوي طبیعی در حالت اکستانسیون زانو و ریالکس بودن عضالت، چه میزان از حرکات مـدیولترال پـاتال -10
 )کینزیولوژي( گیرد؟ انجام کننده معاینه توسط تواندمی

 پاتال عرض نصف اندازه به لترال حرکت –حرکت مدیال به اندازه نصف عرض پاتال  الف)
 پاتال عرض سوم دو اندازه به لترال حرکت – پاتال عرض  مدیال به اندازه یک سومحرکت  ب)
 پاتال عرض سوم یک اندازه به لترال حرکت –حرکت مدیال به اندازه دوسوم عرض پاتال  ج)
 پاتال عرض سوم یک اندازه به لترال حرکت –حرکت مدیال به اندازه یک سوم عرض پاتال  د)

تشخیص دیستال میوپاتی جهت توانبخشی به کلینیک مراجعه کرده است. در معاینه بیمـار بـدون ساله با  20آقاي  -11
 دچار بیمار عضالت از کدامیک کندمی اینکه به دیوار تکیه کند توانایی ایستادن در یک جا را نداشته و مرتبا حرکت

 )کینزیولوژي( باشد؟می بیشتري ضعف
 تیبیالیس آنتریور الف)
 پوستریورتیبیالیس  ب)
 همسترینگ ج)
 گاستروکنمیوس د)

 باشد؟می عضله restخصوصیات زیر مربوط به کدامیک از امواج در نیدل الکترومیوگرافی در حالت  -12
 )دومیترو( Hz  15- 0,5، پایدار، منظم، فرکانس µv 1000 تا 22 بین  ، آمپلیتودms 5تا  1باي فازیک، دیوریشن  

 miniature endplate potential (MEPP( الف)
 Endplate spike ب)
 Fibrillation ج)
 Fasiculation د)

کنـد، اخیـرا می دو طرفه جهت راه رفتن استفاده KAFOسال قبل که از  10بیمار ضایعه نخاعی با پاراپلژي کامل از  -13
بـه عـدم توانـایی زیـر منجـر هاي شده است. آسیب به کدامیک از لیگامان fallingدچار تروما به ناحیه لگن طی 

 )کینزیولوژي( شود؟می ایستادن بیمار
 پوبورکتالیس د) ایلیوفمورال ج) پوبوفمورال ب) ایسکیوفمورال الف)
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 دست آمده است:هساله نتایج زیر ب 51در خانم  EDCاز عضله  Single Fiber EMGدر انجام  -14
Mean Jitter: 92 - Fiber Density: 1.9 

 فوق بیشتر مطرح است؟ (دومیترو)کدام بیماري در بیمار 
 Spinal Muscular Atrophy الف)
 Amyotrophic Lateral Sclerosis ب)
 Diabetic Neuropathy ج)
 Muscular Dystrophy د)

ساله به دنبال تروما دچار کوما شده است. جهت تعیین احتمال خارج شدن بیمار از کوما و تعیین پروگنـوز  40آقاي  -15
SEP براي بیمار انجام شد است و نتایج زیر بدست آمده است: عصب مدین 

Erb Point potential: 9 ms 
C7 spinous process-Fz: 11 ms 
Fz-mastoid:14 ms 
Contralateral cortex: Absent 

 تغییر کدامیک از پارامترهاي زیر منجر به ثبت احتمالی پتانسیل کورتیکال خواهد شد؟ (دومیترو)
 sensitivity= 0.2 microvolt الف)
  =Hz6stimulation Rate ب)
 least Average number= 500 ج)
 Analysis Time= 200ms د)

پس از زمین خوردن دچار کشیدگی پاي راسـت و آسـیب خفیـف اي ساله ورزشکار و دوچرخه سوار حرفه 20آقاي  -16
خواهد به ورزش خود بـاز گـردد، جهـت شـروع فـاز می هفته 4شبکه لومبوساکرال شده است. بیمار پس از مدت 

power(کینزیولوژي) تجویز کدام تمرین درمانی براي بیمار از اهمیت بیشتري برخوردار است؟ ، 
 تقویت گلوتئوس ماگزیموس الف)
 تقویت گلوتئوس مدیوس ب)
 کشش ایلیوتیبیال باند ج)
 کشش کاف همسترینگ د)

درد به کلینیک مراجعه کرده است. در هنگام راه رفتن بیمار، متوجه تشـدید هیپرلـوردوز  با شکایت از کمراي ساله 50آقاي  -17
 شویم. علت اصلی این حالت چیست و در کدام فاز راه رفتن اختالل بیشتر مشهود است؟ (کینزیولوژي)می کمري

 mid swing  کوتاهی ایلیوپسواس، الف)
 stance terminal Iکوتاهی ایلیوپسواس،  ب)
 mid swingوتاهی کاف همسترینگ، ک ج)
 stance terminal Iکوتاهی کاف همسترینگ،  د)

ثانیه محاسبه میلی 8) زمان هدایت مرکزي مساوي APBساله (ثبت از عضله  60عصب مدین از خانم  MEPدر ثبت  -18
 تر است؟ (دومیترو)زیر در بیمار فوق محتملهاي ماريشده است. کدامیک از بی

 Multiple Sclerosis الف)
 Cervical Radiculopathy ب)
 Cervical Myelopathy ج)
 Motor Neuron Disease د)
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ماه گذشته، بـا غیرقرینگـی  5ساله با سابقه توده در ناحیه سمت راست گردن و جراحی رزکشن توده در  55آقاي  -19
 وشانه ها و دپرشن شانه همان سمت و وینگینگ اسکاپوال مراجعه کرده است. در مشاهده اسکاپوال در حالت دپرس 

downward rotation گـردد؟ می میک از حرکات زیر در بیمار مختـلقرار دارد. با توجه به تشخیص احتمالی، کدا
 (کینزیولوژي)

 Arm adduction الف)
 Full arm elevation ب)
 elbow flexion ج)
 Scapular protraction د)

، کـدامیک از عضـالت زیـر را بـراي تزریـق Intrinsic Plus Handبراي کنترل اسپاستیسیته در پاترن کلینیکی  -20
 )دومیترو(  گیرید؟می نظربوتولونیوم توکسین در 

 فکسور دیژیتوروم پروفوندوس الف)
 فلکسور دیژیتوروم سوپر فیسیالیس ب)
 اکستانسور دیژیتوروم کامینیس ج)
 لومبریکال ها و اینتر اوسیوس ها د)

21- Jammed finger افتد؟ (کینزیولوژي)می بیشتر در کدام مفصل زیر اتفاق 
 CMC د) MCP ج) DIP ب) PIP الف)

 باشد؟ (کینزیولوژي)می ترین بخش عضالنی از اکستانسورهاي آرنج کدامیکقوي -22
 سر لترال تري سپس الف)
 سر مدیال تري سپس ب)
 سر بلند تري سپس ج)
 عضله آنکونیوس د)

؟ نیسـتالکترودیاگنوسـتیک زیـر قابـل انتظـار هاي روز قبل کدامیک از یافتـه 6در بیمار با کمردرد رادیکولر از  -23
 (دومیترو)

 H-Reflexطوالنی شدن  الف)
 Normal CMAP amplitude ب)
 در عضالت پارااسپینال Fibو  PSWوجود  ج)
 Needle EMGدر  recruitmentکاهش  د)

 مراجعه نموده است. نتایج زیر به دست آمده است: Quantitative EMGساله مشکوك به میوپاتی جهت انجام  50خانم  -24
    :Mean Duration of MUAPs 

Biceps Brachii: 11.4ms 
Ext.Digit.com :10.5 ms 
First.Dorsal.Interosseous: 11.4ms 

 کدامیک از موارد زیر ممکن است مسئول نتایج فوق باشد؟ (دومیترو)
 Low Frequency Filter=20Hz الف)
 =Hz1000High Frequency Filter ب)
 استفاده از سوزن مونوپوالر ج)
 Sensitivity=500 microvolt/div د)
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بیماري با شکایت ضعف دست به صورت مشکل در برداشتن اجسام ریز با انگشتان اول و دوم و دگمه کـردن لبـاس  -25
 NCSمعرفی شده است. در بررسی  EDXطور تدریجی از چند ماه قبل بدون اختالل حسی شروع شده، جهت بهکه 

کـدام عضـله، احتمـال یافتـه  Needle EMGباشد. در بررسی می حسی و حرکتی از اعصاب مدیان و اولنار نرمال
 پاتولوژیک بیشتر است؟ (فرونترا)

 پروناتور ترس الف)
 ابداکتور پولیسیس برویس ب)
 پروناتور کوادراتوس ج)
 فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس د)

که دچار لترال اپی کوندیلیت شده است، انجـام کـدامیک از اقـدامات زیـر در رونـد در مورد ورزشکار تنیس بازي  -26
 )فرونترا( شود؟می درمانی ایشان توصیه

 در راکت string tensionافزایش  الف)
 دستی حین بازي به جاي دو backhandتکنیک یک دستی  ب)
 در ساعد semipronationدر وضعیت  backhandانجام  ج)
 در ضربه زدن grip sizeکاهش قطر دسته راکت براي کم کردن  د)

تدریج دچار تحلیل عضالت دست و ساعد سمت راست شـده اسـت و بـر اثـر سـرما احسـاس بهاي ساله 25آقاي  -27
حسـی شـکایتی نـدارد. در معاینـه کـاهش قـدرت دسـت و کند. در عـین حـال از درد و بیمی خستگی و ضعف
fasciculation باشـد. جهـت می و رفلکـس پالنتـار نرمـالاي حسی و اعصاب جمجمهي شود ولی معاینهمی یافت

 )Dumitruباشد؟ (می تشخیص بیماري وي کدامیک از موارد زیر ارجح
  MRI الف)
  Blood test ب)
  Nerve biopsy ج)
 RST د)

مراجعه نمـوده اسـت. در معاینـه ترمـور فوقانی هاي ساله با شکایت درد مبهم سوزشی و پیشرونده اندام 35آقاي  -28
فوقـانی وجـود هاي در اندام Band likeشود. کاهش حس درد و حرارت به شکل می وضعیتی در دست ها مشاهده

دو  First Dorsal Interosseousت عضـال در مختصـر آتروفی. است نرمال وپروپریوسپشن دارد ولی حس ارتعاش
 بجـزاندام هـا  MMTتحتانی افزایش یافته است. هاي و در اندام 1فوقانی +هاي اندام DTRشود. می طرف مشاهده

الکترودیاگنوستیک زیر در بیمار فـوق هاي کاهش قدرت ابداکشن واداکشن انگشتان نرمال است. کدامیک از یافته
 ؟ (دومیترو)نیستقابل انتظار 

 پاسخ حسی مدین درمچ دست Latencyطوالنی شدن  الف)
 د پاسخ موتور عصب اولناافت آمپلیتیو ب)
 First Dorsal Interosseousاز عضله   =80Jitterثبت  ج)
 از عضالت اینترینسیک دست Fiber Density= 6 د)
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چشم بر روي هم دچار حرکـات عضـالت دیگـري در هاي با گذشت مدتی، هنگام فشردن پلک Bell’s palsyبیمار  -29
 جهت تایید و تشخیص بیمـاري وي ارجـح electrodiagnosis تست کدام بیمار، مشکل به توجه با. گرددمی صورت

 )Dumitruباشد؟ (می
 Direct nerve CMAP الف)
 Needle examination ب)
 Blink reflex test ج)
 Single fiber EDX د)

ه است. درد با اداکشـن راست به دنبال تروماي شانه از روز قبل مراجعه کردي بیماري با درد قسمت قدامی و فوقانی شانه -30
ه، شـان X-ray)، تنـدرنس وجـود دارد. در ACشود و در لمـس مفصـل اکرومیوکالویکـوالر (می و فلکشن شانه تشدید

 ��14در سمت راسـت  Coracoclavicular distanceکالویکل راست نسبت به سمت مقابل باالتر قرار گرفته به طوریکه 
 )فرونترا(است. با توجه به موارد ذکر شده کدامیک از اقدامات درمانی زیر صحیح است؟  ��11و در سمت چپ 

 با توجه به میزان جابجایی کالویکل جراحی الزم است الف)
 کیلویی شروع شود 5/2تا  5/0ي تقویتی با وزنههاي ورزش ب)
 مناسب است ACتزریق کورتیکواسترویید و لیدوکایین در مفصل  ج)
 شروع شود full flexion and adductionباهدف به دست آوردن  passive ROM د)

کارگر ساختمانی بعد از بلند کردن و حمل چند کیسه سیمان دچار درد در بین دو کتف شـده اسـت. در معاینـه در  -31
است.  unilateral static scapular wingingسمت داخل زیر استخوان اسکاپوال دردناکی وجود دارد و بیمار داراي 

 احتمال کدام تشخیص افتراقی بیشتر است؟ (فرونترا)
  Injury to the long thoracic nerve الف)
 Stinger ب)
 injury to spinal accessory nerve ج)
 Scapulothoracic bursitis د)

 است؟ (فرونترا) ممنوعزیر هاي و حاد تاندون باي سپس استفاده از کدامیک از مدالیته partialپارگی  در بیمار با -32
 Ice therapy د) Iontophoresis ج) US ب) ES الف)

 ) Fronteraچه نام دارد؟ ( the standard shoulder seriesتکنیک عکس برداري زیر از  -33

 
 West Point axillary view الف)
 true anteroposterior ب)
 lateral scapula shoulder or Y views ج)
 fronto lateral view د)
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مشهود اسـت و آتروفـی  Spastic Gaitساله با شکایت اختالل در راه رفتن مراجعه نموده است. در معاینه  70آقاي  -34
 مختصر عضالت اینترینسیک دست ها و کاهش قدرت اکستانسیون آرنج و ابداکشن و اداکشن انگشـتان مشـاهده

اسـت. رفلکـس پالنتـار دو  Briskتحتانی هاي کاهش یافته و در اندام هاي فوقانیوتري اندامهاي شود. رفلکسمی
روفیزیولوژیک زیر جهت تایید تشـخیص از حساسـیت بیشـتري الکت هايیافتهباشد. کدامیک از می extendطرفه 

 (دومیترو) برخوردار است؟
 prolonged N11 in Median SEP الف)
  MEPprolonged Central Conduction Time in ب)
 Absent bilateral Flex Carpi Radialis H-Ref ج)
 prolonged N11 in Median SEP after exercise compared to before exercise د)

دو طرفـه  Hو رفلکـس  NCSساله با درد رادیکولر کمر جهت انجام تست الکترودیاگنوز ارجاع شده است.  50آقاي  -35
نرمـال  Tib. Ant, Peron. Long, Glut. Medبه عمـل آمـده، عضـالت . Needle EMGدر بیمار نرمال است. در 

 را نشان high amplitude, long duration MUAPهستند ولی عضالت اینترینسیک پا و سولئوس، دنروسیون و 
 کند؟ (دومیترو)می دهد. انجام کدامیک از اقدامات زیر جهت تایید تشخیص کمک بیشتريمی

 Dermatomal SEP الف)
 اسفنکتر آنال Needling ب)
 SEP of dorsal nerve of penis ج)
 Needling of S1 paraspinal muscles د)

انگشـت اول شـده اسـت.  base دنبال برخورد توپ با شست دچار درد و تورم دربسکتبال بهاي یک بازیکن حرفه -36
شسـت مشـهود بـوده و مفصـل  MCPگرافی بیمار نرمـال اسـت. در معاینـه تـورم در قسـمت مـدیال مفصـل 

کــه بــا قــرار دادن شســت در حالــت اکستانســیون و بررســی دارد بــه طوري instabilityمتاکارپوفالنژیــال اول 
valgus laxity ،درجه بیشتر  20، شست آسیب دیده نسبت به سمت مقابلlaxity  دارد. اقدام درست در این بیمـار

 کدام است؟ (فرونترا)
 هفته 6تا  3براي  Thumb spica cast الف)
 شست به طوریکه انگشت اول امکان ابداکشن نداشته باشد Taping ب)
 زیاد باید جراحی شود instabilityبیمار به علت  ج)
 هفته 8براي  Alpine splintاستفاده از  د)

پدیدار گشته است. کدام نوع آسـیب عصـبی بیشـتر  flareانجام شده و  Axon reflexبا تزریق هیستامین، تست  -37
 مطرح است؟ (دومیترو)

 Preganglionic الف)
 Post ganglionic ب)
 Mixed pre & post ganglionic ج)
 Peripheral nerve د)

 بدون درد کف دست و محدودیت حرکات انگشتان، بیوپسی از ضایعه پیشـنهادي در کدامیک از بیماران زیر با توده -38
 شود؟ (فرونترا)می

 دیابتیکي ساله 70مرد  الف)
 HIVمبتال به ي ساله 50زن  ب)
 ساله با مشکل درگریپ 16پسر  ج)
 Peyronie disease ساله با 40مرد  د)
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 متوسط قدم اول و مناسب جهت درمان کدام است؟ (فرونترا) De Quervain Tenosynovitisدر درمان  -39
 Splinting + NSAIDS الف)
 Local Steroid injection ب)
 Ice + Rest ج)
 Heat + TENS +US د)

بیماري پس از مصرف فراوان مواد مخدر، روي کاناپه به صورت طاق باز و در حالیکه پاي راسـتش از کاناپـه آویـزان  -40
ن انـدام شـاکی اسـت. بـر اسـاس ساعت بیهوش شده است. در حال حاضر از ضعف در همـا 12بوده است به مدت 

 ؟ (دومیترو)نداریدگرافی انتظار میو، درگیري کدام عضله را در الکتروترین تشخیصمحتمل
 Rectus femoris الف)
 Tib. Anterior ب)
 Gastrocnemious ج)
 Add. Longus د)

که دو روز قبل به دنبال افتادن، دچار درد مچ شده است،  Kienböck diseaseدر یک ورزشکار مشکوك به بیماري  -41
 درخواست کدامیک از مطالعات تصویربرداري زیر با احتمال بیشتري براي تشخیص، کمک کننده است؟ (فرونترا)

 US with color dopler الف)
 MRI ب)
 X-ray ج)
 CT د)

 سمت راست مراجعه نمـوده اسـت. بیمـار اظهـار Wrist Dropسمت چپ و  Foot Dropساله با شکایت  52آقاي  -42
 را صـورت راسـت سـمت عضالت ضعف همچنین بیمار. است شده شروع قبل ماه سه از تدریج بهدارد که عالئم می

 CSF پروتئین خفیف افزایش آمده عمل بههاي بررسی در. است شده شروع قبل هفته دو از تدریجا که کندمی ذکر
ــیل ــده، پتانس ــل آم ــه عم ــاگنوز ب ــود دارد. در الکترودی ــی هاي وج ــزایش low amplitudeحس ــتند. اف  هس

 latency  وtemporal dispertion  و کاهش سرعت هدایت در عصب پرونئال چپ و مدین و اولنـاي سـمت راسـت
پلی فازیـک در عضـالت هاي دنرواسیون و موتور یونیتهاي به عمل آمده پتانسیل Needlingشود. در می مشاهده

 شود؟ (دومیترو)می بیمار فوق توصیهزیر در هاي شود. کدامیک از درمانمی اندام ها مشاهده
 Plasma Exchange الف)
 Cyclophophamide ب)
 Azathioprine ج)
 Corticosteroid د)

 ساله با گانگلیون در سطح دورسال مچ دست بدون درد، توصیه اولیه شما چیست؟ (فرونترا) 32 یخانم -43
 Splinting الف)
 Reassurance ب)
 Daily massage ج)
 Crushing the cyst with a Coin د)
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هفته قبل جهت انجام تسـت الکترودیـاگنوز ارجـاع شـده اسـت. بیمـار  2ساله با شکایت عدم تعادل از  40آقاي  -44
 همچنین پارستزي دست ها و پاها را متذکر است. در معاینه افتالموپلژي دو طرفـه آرفلکسـی ژنرالیـزه و آتاکسـی

عاینه قدرت عضالنی اندام ها نرمال است. ولی ضعف مختصر فاشـیال وجـود دارد. حین راه رفتن مشهود است. در م
تظـار الکتروفیزیولوژیک زیر قابـل انهاي سایر اعصاب کرانیال در بیمار فوق نرمال است. کدامیک از یافتهي معاینه
 ؟ (دومیترو)نیست
 Normal motor NCS الف)
 low amplitude SNAPs ب)
  potentials in limb musclesdenervation ج)
 prolonged central conduction time in SEP د)

انگشتان چهار و پنج دست راست و درد مبهم در ناحیه آرنج و ساعد  extensionساله با شکایت ناتوانی در  50آقاي  -45
 دست راست مشـاهده radial deviationمچ دست،  extensionراست مراجعه نموده است. در معاینه فیزیکی حین 

 ؟ (دومیترو)نیستشود. معاینه حسی نرمال است. درگیري کدامیک از عضالت زیر قابل انتظار می
 Supinator الف)
 Ext. Carpi Ulnaris ب)
 Ext. Pollicics Longus ج)
 Ext. Digitorum د)

پالسـتی اسـت کـدامیک از کاندیـد هیـپ آرترو پسرفمور و استیوارتریت شدید هیپ چ AVNساله با  60خانمی  -46
 ؟ (فرنترا)نیستزیر در توانبخشی بیمار صحیح هاي گزینه

 شوددر روز اول بعد از جراحی آغاز می closed chainاستاتیک و هاي ورزش الف)
 شوندهفته اول شروع می 2تقویتی مقاومتی بعد از هاي ورزش ب)
 شودمی جلوگیري ext rotدر صورت جراحی انتریور از  ج)
 باشدمی feet 150راه رفتن  تواناییمعیار خروج از فاز حاد  د)

 مجلسی تشدیدهاي ساله با درد سوزشی در پاي چپ مراجعه نموده است. درد با راه رفتن یا پوشیدن کفش 40خانم  -47
ایـن انگشـتان پـا دارد.  MTPو تنـدرس در ناحیـه  4و  3یابد. در معاینه مختصر کـاهش حـس در انگشـتان می

medial/lateral compression ناحیه fore foot  ترین تشخیص، شود. با توجه به محتملمی درد تشدید باعث هم
 )دومیترو( است؟ ترکدام اقدام تشخیصی مناسب

  sonography الف)
  echo MRI-spin ب)
  NCS/EMG ج)
 CT Scan د)

در بیمار مثبت است.  Paceساله با درد ناحیه باسن سمت راست مراجعه کرده است. در معاینه تست  55بیمار آقاي  -48
 زیر صحیح است؟ (فرونترا)هاي درباره توانبخشی بیمار کدامیک از گزینه

 درجه 90کشش اندام تحتانی راست با چرخش داخلی مفصل ران در فلکشن بیشتر از  الف)
 درجه 90تحتانی راست با چرخش خارجی مفصل ران در فلکشن بیشتر از کشش اندام  ب)
 درجه 90تقویت اندام تحتانی راست با چرخش خارجی مفصل ران در فلکشن بیشتر از  ج)
 درجه 90تقویت اندام تحتانی راست با چرخش داخلی مفصل ران در فلکشن بیشتر از  د)
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 شود؟ (دومیترو)می تلقی Abnormalر در نوزاد ترم الکترودیاگنوستیک زیهاي کدامیک از یافته -49
 Decremental Response to 50Hz stimulation الف)
 Tibial H reflex latency= 19 ms ب)
 Median Motor Amplitude= 4 mv ج)
  =m/s 20Median Motor NCV د)

ختالل در تکلم و ضعف یک سمت صورت به بیماري با سابقه فشار خون از دو ساعت پیش با ضعف در اندام فوقانی، ا -50
 تصویربرداري براي تشخیص این بیمار در ارجحیت است؟ (دلیزا)هاي اورژانس مراجعه نموده است. کدامیک از روش

 MRI Angiography الف)
 CT Angiography ب)
 Perfusion weighed MRI ج)
 contrast CT-Non د)

شـود. می هیپ چپ مراجعه کرده است، درد گهگاه باعث قفل شدن و لنگش نیزبا درد ناحیه قدام اي ساله 35آقاي  -51
در معاینه مفصل ران در فلکشن و ادداکشن و چرخش داخلی درد دارد و در جابجایی از اکسـترنال روتاسـیون بـه 

باشـد؟ می زیر بیشتر براي بیمار مطـرحهاي شود. احتمال کدامیک از تشخیصمی اینترنال روتاسیون کلیک شنیده
 (فرونترا)

 استئوآرتریت زودرس مفصل هیپ الف)
 پارگی البروم ب)
 آستئو نکروز سر مفصل ران ج)
 سینوویت مزمن مفصل ران د)

حسی سه و نیم انگشـت اول مراجعـه کـرده اسـت. بیساله دیابتی راننده با شکایت درد مچ دست و  60بیمار آقاي  -52
درخواست شده اي یابد. جهت بیمار ام آرمی شب ها هنگام خواب تشدیدحسی و درد بیمار در هنگام رانندگی و بی

 ؟ (منبع: کتاب دلیزا)نیستاست. با توجه به تشخیص بالینی احتمالی کدامیک از موارد زیر صحیح 
 T2افزایش سیگنال عصب مدین در  الف)
 تورم عصب مدین در سطح مفصل رادیواولنار ب)
 درصد 20فلکسور رتیناکولوم حدود  bowing ج)
 hammate سطح عصب مدین در flattening د)

ساله ورزشکار در یک حادثه رانندگی دچار شکستگی ناحیه هیپ شده است و تحت عمل جراحی تعویض  35آقاي  -53
اه زیر براي بیمار با ریسک بسیار باالي خطر همرهاي مفصل هیپ قرار گرفته است. پس از بهبودي کدامیک از ورزش

 انجام شود؟ (فرونترا) نبایداست و 
  اسکی الف)
  دوچرخه سواري ب)
  قایقرانی ج)
 بیسبال د)
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جوان ورزشکار بدن سازي به دلیل درد ناحیه شانه در هنگام حرکت دادن شانه مراجعه نموده اسـت بـا توجـه بـه  -54
 باشد؟ (دلیزا)می يشده با فلش نشانگر کدام پاتولوژ یافته مشخص تصویر سونوگرافی ناحیه شانه

 
 tendon tearing الف)
 subdeltoid bursitis ب)
 calcific tendenitis ج)
 hemorrhageا د)

در ورزشکار بسکتبالیست مراجعه کننده به کلینیک به دلیل در ناحیه قدام زانـو پـس از پریـدن و دردنـاکی روي  -55
 پتال جهت انجام اسکن سونوگرافی چه وضعیتی مناسب است؟ (دلیزا)تاندون 
 درجه 40تا  10و زاویه خمیدگی  prone الف)
 درجه 80تا  60و زاویه خمیدگی  supine ب)
 درجه 10تا  0با زاویه خمیدگی  reclining ج)
 درجه 90تا  80با زاویه  side bending د)

 ) ارزش بیشتري دارد؟ (دلیزا)fallسی ریسک افتادن (ارزیابی جهت بررهاي کدامیک از روش -56
 barthel index الف)
 berg balance scale ب)
 ���� ���� ������6 ج)
 wolf motor function test د)

ساله با عالیم کندي حرکات لرزش در استراحت و سفتی بدن و حالت خمیدگی مراجعه نمـوده و درحـال  60بیماري  -57
 یزا)آبریزش از دهان دارد کدامیک از موارد زیر در مراحل درمانی بیمار فوق جایگاهی ندارد؟ (دلحاضر شکایت از 

 رادیوتراپی الف)
 تزریق سم بوتولینیوم ب)
 داروهاي کلینرجیک ج)
 گلیکو پیلورات د)
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 15ا کـه حـدودا ساعت پیاده روي با درد و سوزش و گرفتگی عضالت ساق پ 1ساله با سابقه طوالنی روزانه  30آقاي  -58
اي یابد مراجعه کرده است، درد طی دو ماه اخیر برمی شود و با استراحت بهبودمی دقیقه پس از شروع ورزش ایجاد

 زیر صحیح است؟ (فرونترا)هاي بیمار ایجاد شده است جهت درمان بیمار کدامیک از گزینه
 پوشیدن کفش با کفی سفت الف)
 اسپلینت شبانه مچ پا ب)
 اینچ 1/4کفی با لبه خارجی  ج)
 کفی طبی جهت کاهش پرونیشن پا د)

هفته قبل دارند، معیار بستري در بخش  3در کدامیک از بیماران سکته مغزي زیر که فلج واضح سمت راست بدن از  -59
 جامع توانبخشی وجود دارد؟ (دلیزا)

 progressive weaknessساله با  67مردي  الف)
 ساعت تحمل شرکت در برنامه 2ساله با  65خانمی  ب)
 ساله با اشتیاق برگشت به پرواز 50خلبانی  ج)
 ساله با مشکل بلع و کنترل ادراري 70مردي  د)

اختیـاري ادراري بی ساله دچار سکته مغزي شده و هم اکنون در بخش توانبخشی بستري است. وي 83یک پیرمرد  -60
مشهود در سمت راست بدن دیـده شـده اسـت.  sensory deficitمختل است و  sitting balanceدارد. در معاینه، 

 ؟ (دلیزا)نداردتاثیر گذاري مهمی  ADL outcomeکدامیک از خصوصیات وي بر 
 Incontinence الف)
 مختل Sitting balance ب)
 نقص حسی شدید ج)
 سن باال د)

هفتـه  3تحت تعویض مفصل کامل زانو قرار گرفته است، ساله که به علت استئو آرتریت شدید مفصل زانو  69آقاي  -61
درجـه بـدون درد و تـورم  50پس از عمل با وجود انجام توانبخشی با کاهش دامنه حرکتی مفصل زانـو در حـدود 

 تر است؟ (فرونترا)زیر براي وي صحیحهاي ک از درمانمراجعه کرده است. کدامی
 Loose bodyآرتروسکوپی و برداشت  الف)
 تجویز آنتی بیوتیک وریدي + ضد التهاب غیر استروئیدي ب)
 مانیپوالسیون مفصل زیر بیهوشی ج)
 تجویز آنتی بیوتیک خوراکی د)

در بیمـار مثبـت  Nobleتحتانی مراجعه کرده است. در معاینه تست هاي بیماري با کمردرد و دردهاي پراکنده اندام -62
 باشد؟ (فرونترا)می گزارش شده است. چه تشخیصی براي بیمار مطرح

 بورسیت تروکانتر الف)
 کوتاهی ایلیوتیبیال باند ب)
 سندروم فابال ج)
 کوتاهی کاف همسترینگ د)
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ایم و کـردهگیري درجه اسکولیوز انـدازه 22را  cubbزاویه  2مرحله  rissor signساله با عالمت  12در یک نوجوان  -63
هبود در ب را تاثیر بیشترینزیر هاي ایم. کدامیک از درمانف لگن شدهطول دوپا ناشی از انحرامتوجه اندکی اختالف 

 اسکولیوز این نوجوان دارد؟(دلیزا)
 ساعت در روز 23بریس براي  الف)
 دادن کفی براي جبران اختالف طول پا ب)
 ورزش شنا کردن در آب ج)
 دستیهاي درمان د)

64- Foucher sign شود؟ (فرنترا)می زیر دیدههاي در کدامیک از بیماري 
        greater trochanter pain الف)
 Backer cyst ب)
 pubalgia ج)
 femuroacetabolum impinjment د)

ساله با سابقه سکته قلبی جهت توانبخشی قلب مراجعه کرده است. براي تعیـین شـدت فعالیـت بـدنی  60بیماري  -65
باشـد. می 70رسید. ضربان قلب استراحت بیمار  150ورزش به تست ورزش انجام شد. حداکثر ضربان قلب در تست 

 .باشدمی درصد 60  براساس تعیین ریسک بیمار شدت ورزش
 )2554فحه ص -تواند باشد؟ (دلیزا براساس فرمول کارونن ضربان قلب مجاز بیمار، چند ضربه در دقیقه می

 120 د) 130 ج) 118 ب) 124 الف)

مدیال مچ پا که به مرور به قسمت دورسولترال قسمت میانی پا گسترش یافته است، مراجعـه خانم میانسالی با درد  -66
ا توجه ت دیستال به مدیال مالئول دارد. بمس کانئووالگوس در پا و تندرنس درلنموده است. در معاینه پرونیشن و کا

ار مـاز اورتوزهاي زیر جهـت بیک گیرد. پس از بهبود درد کدامیمی به تشخیص احتمالی بیمار تحت توانبخشی قرار
 تر است؟ (فرنترا)مناسب
 UCBL الف)

 AFO ب)

 Controlled ankle motion walking boat ج)

 Cushioned lace up shoe د)

باشد، جهت کاهش عوامـل خطـر مشـکالت قلبـی می در یک خانم دیابتیک و سیگاري که دچار فشار خون باال نیز -67
 (دلیزا)کدام پیشنهاد درست است؟ 

 عدد در روز 5کاهش سیگار به حداکثر  الف)
 مترسانتی 102قرار دادن دور کمر حداکثر تا  ب)
 8تا  HB A1Cرساندن  ج)
 80/130کنترل فشار خون حداکثر تا  د)

کنیـد در باشـگاه و تمرینـات می سفید از چه مقداري کمتر باشد، توصیههاي در فرد مبتال به کنسر، تعداد گلوبول -68
 ؟ (دلیزا)نکندجمعی فیزیوتراپی شرکت 

 7000کمتر از  د) 5000کمتر از  ج) 3000کمتر از  ب) 500کمتر از  الف)

 cquired weaknessa-intensive care unitکدامیک از موارد زیر عامل زمینه ساز (عوامـل خطـر) مهمـی بـراي  -69
 ؟ (دلیزا)نیست
 سابقه تغذیه وریدي د) سطح گلوکز خون ج) شدت سپسیس ب) سن بیمار الف)
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باشد. تجویز می severe spasticityاول، دچار هاي در هفته low functioning) با وضعیت TBIبیمار صدمه مغزي ( -70
 )Delisaباشد؟ (می ارجح spasticityکدامیک از موارد زیر جهت کاهش 

              Sedating antispasticity agent الف)
              Phenol neurolysis ب)
              Intrathecal baclofen pump ج)
 Orthopedic intervention د)

ساله با سابقه پولیو در عضله چهار سر از کودکی مراجعه نموده است. در حال حاضر از افزایش ضعف عضله  50آقاي  -71
دارد لومبوساکرال شواهد رادیولوپاتی ناي است. در ام آر 3/5چهار سر و خالی کردن زانو شکایت دارد. قدرت عضله 

 ا)در مورد برنامه تمرینی این فرد کدام صحیح است؟ (دلیز
 شودمی تمرینات ایزوتونیک باعث افزایش ضعف عضله الف)
 ایزومتریک چهارسر ممنوع استهاي ورزش ب)
 شودمی تمرینات تقویتی با زنجیره باز باعث کاهش تعداد موتوریونیتها ج)
 شروع تمرینات ایزوتونیک با کنترل عملکرد مفید است د)

 اسـت؟ (دلیزا) نادرستایزومتریک هاي کدام گزینه در مورد ورزش -72
 نسبت به انقباض دینامیک به انرژي کمتري نیاز دارد. الف)
 شود.نمی سبب هیپرتروفی عضله ب)
 افزایش ضربان قلب آن ناچیز است. ج)
 دهد.می فشار خون دیاستول را به طور واضح افزایش د)

ذشته مجددا با پیچ خـوردگی مـچ پـا از روز ساله ورزشکار با سابقه یک بار پیچ خوردگی مچ پا در سال گ 25آقاي  -73
 گذشته به کلینیک مراجعه کرده است. در معاینه تورم و تندرنس در محل دورسولترال پا و قوزك مشهود است ولی

هـت ثباتی در مچ پا وجود ندارد، گرافی ساده بیمار نیز نرمال است. در برنامه توانبخشی بیمـار زمـان مناسـب جبی
 کدام است؟(فرونترا) proprioceptionهاي شروع ورزش

 پس از بهبود درد و تورم الف)
 در اسرع وقت پس از ایجاد آسیب ب)
 هفته 2پس از  ج)
 پس از باز کردن گچ د)

 کدام گزینه در آب درمانی صحیح است؟ (دلیزا) -74
 شود.نمی هستند، توصیه sodium - insensitiveدر بیماران با فشار خون باال که  الف)
 اي، برگشت سریع خون به قلب است.دقیقه 10دلیل اصلی افزایش فشار خون در یک غوطه وري  ب)
 در غوطه وري نیم ساعته، باید مراقب افزایش فشار دیاستول بود. ج)
 توان با احتیاط انجام داد.در بیماري که تراکئوستومی بهبود یافته دارد می د)

گردد مراجعه کرده و معموال می شت گردن که به پایین گردن و شانه نیز منتشربیماري با سردرد و درد ناحیه باالي پ -75
دارد. در  retro orbital painو  dizzinessباشد. در ضمن گاهی بیمـار شـکایت از میاي درد به صورت چند دقیقه

 یافـت مثبتـی نکتـه خـون آزمـایش و عکسبرداري در ولی شودمی سر بیمار، دردناکی یافت occiputلمس ناحیه 
 )Frontera( شود؟می پیشنهاد کمتر زیرهاي درمان این از کدامیک بیماري، تشخیص به توجه با. شودنمی

               NSAIDs الف)
              Acetaminophen ب)
              Pulse radiofrequency ج)
 Botulinum injection د)
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 شوند؟ (دلیزا)می سابقه مشکل کبدي کدامیک از داروهاي زیر با احتیاط بیشتري تجویز ساله با درد زانو و 60در بیماري  -76
 ملوکسیکام د) ژلوفن ج) کتروالك ب) دیکلوفناك الف)

 کدامیک از کورتیکواستروئیدهاي زیر طوالنی اثر بوده و قدرت ضدالتهابی بیشتري دارد؟ (دلیزا) -77
 پردنیزون د) پردنیزولون متیل ج) تریامسینولون ب) بتامتازون الف)

 شود؟می مایع سینوویال آسپیره شده که از مفصل بیمار مشخصات زیر را دارد، در کدام دسته طبقه بندي -78
 (دلیزا) WBC≥%70 (PMN = 40000) - وسیکوزیتی کاهش دارد -رنگ زرد و شفاف 

 یگروه سه التهاب د) گروه دو التهابی ج) گروه یک التهابی ب) نرمال الف)

هفته قبل تحت عمل جراحی ماسـتکتومی و لنفـادنکتومی آگـزیال قـرار  2با سابقه کنسر پستان اي ساله 55خانم  -79
گرفته است. در حال حاضر با درد شدید ناحیه پکتورال همان سمت و محدودیت حرکت شانه راست در ابداکشـن و 

 تر است؟ (فرونترا)صحیح م گزینهاکسترنال روتیشن مراجعه کرده است در درمان بیمار کدا
 مصرف پره گابالین قبل از جراحی با کاهش بروز این عارضه مرتبط است. الف)
 شود.سرطانی، جهت کنترل درد توصیه نمیهاي مصرف اپیویید ها به دلیل تحریک سلول ب)
 شود.می فوقانی، جهت کنترل درد توصیههاي هوازي کنترل شده اندامهاي ورزش ج)
 شود.نمی درد توصیه کاهش در سوزنی طب از استفاده د)

اید، وئید متوجه تخریب غضروف مفصل شدهحسی همراه با استربی به دنبال استفاده از داروي ،knee OAدر درمان  -80
 )delisaدارد؟ ( کمتريزیر در بروز این حالت دخالت هاي کدامیک از ترکیب

 روپی واکایین د) لیدوکایین ج) بوپیواکایین ب) مارکایین الف)

توانـد مفیـد باشـد؟ می براي کدامیک از بیماران زیر Neuromuscular electrical stimulation (NMES)تجویز  -81
)Delisa’s( 

 پشت ساق پاهاهاي ساله با ماسکوالر دیستروفی دوشن وابسته به صندلی چرخدار جهت ماهیچه 10پسر  الف)
 ADMساله با ضایعه عصب اولنار در ساعد جهت ماهیچه  40خانم  ب)
 شانههاي ساله سکته مغزي با ضعف ماهیچه 65مرد  ج)
 یدنجوهاي ساله میستنیا گرویس با ضعف ماهیچه 32خانم  د)

82- Genital Nerve Stimulation شود؟می در کدام مورد استفاده )Delisa’s(   
 Bladder contraction الف)

 Penile erection )ب
 Bowel evacuation ج)
 Detrusor overactivity د)

متر لترال سمت راست ناف مراجعه کـرده اسـت سانتی 4ساله کمی چاق با درد شکم در ناحیه حدود  30بیمار خانم  -83
 یمـزاج تفـاوتدرد به صورت تیز بوده و به صورت مبهم به اطراف ناحیه انتشار دارد. درد با غذا خـوردن و اجابـت 

 زیر در درمان بیمار صحیح است؟ (فرونترا)هاي باشد. کدامیک از گزینهمی بیمار مثبت Hooverکند. تست نمی
 ناحیه درگیر vigorousکشش  الف)
 موبیلیزاسیون ناحیه دردناك ب)
 کشش عضالت کاف و همسترینگ ج)
 تقویت عضالت فلکسور هیپ د)
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بین دو باسن و سابقه افتادن بر روي باسن در یک ماه پیش مراجعه نموده است که بـا  ساله با درد در ناحیه 30خانم  -84
کنـد. می گردد و با نشستن برروي سطوح نـرم احسـاس راحتـینشستن روي سطوح سخت درد شدیدي ایجاد می

 .شودنمی مشاهده شکستگی استخوانی تصویربرداري در معاینه نورولوژیک طبیعی بوده و
 )Frontera؟ (نداردزیر در درمان مشکل ایشان اثر چندانی هاي فیزیکال تراپیکدامیک از 

 Pelvic massage الف)
 Diaphragmatic breathing exercise ب)
 Postural retraining ج)
 Ilioinguinal stretching د)

نمایـد. می در انگشت پاي قطع شدهاي بیماري با قطع اندام تحتانی از باالي زانو، احساس درد نامطبوع و آزاردهنده -85
 )Fronteraدارد؟ ( کمتريتجویز کدامیک از داروهاي زیر ارزش 

     Tricyclic antidepressant الف)
           Carbamazepine Anticonvulsant ب)
               Lamotrigine pills ج)
 Tramadol intramuscular د)

 بهبـودي کمتربا دارو درمانی،  neuropathy peripheral induced chemotherapyکدامیک از مشکالت بیماران  -86
 )Frontera( یابد؟می

                 Loss of proprioception الف)
                Paresthesia ب)
                 Dysesthesia ج)
 Shooting pain د)

کنـد مراجعـه کـرده می اسـتفاده below kneeبیماري با آمپوتاسیون ترانس تیبیال اندام تحتانی چپ که از پروتز  -87
شـود و قسـمت دیسـتال انـدام می دیده mid-stanceزیاد زانو در فاز  Varus momentاست. در هنگام راه رفتن 

 )دلیزا( نمایید؟می توصیه را زیر موارد از کدامیک. باشدمی مانده وي دردناكباقی
 کرد fitقطر مدیولترال سوکت زیاد بوده و بایستی آن را  الف)
 دهیممی قرار insetوضعیت  پروتز را در footمولفه  ب)
 دهیممی وضعیت پالنتار فلکسیون قرار پروتز را در footمولفه  ج)
 کنیممی تر انتخابرا نرم heel wedgeقسمت  د)

است که در تصادف دچار شکستگی ساعد راست شده و تحت عمل جراحـی و فیکساسـیون اي ساله 39بیمار خانم  -88
میک حرکتی، دست بیمار دچار ادم، هیپرامی و درد و هیپر آلژزي شده است، کدابی ماه 5/1قرار گرفته است. پس از 

  زیر در درمان بیمار مفید است؟ (فرونترا)هاي از گزینه
 Mirror therapy الف)
 constraint induced movement therapy ب)
 Radiation therapy ج)
 Paraffin bath د)
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دارد. کدامیک از  Lateral pinch gripیک فرد آمپوته اندام فوقانی نیاز به گرفتن اجسام به مدت طوالنی به صورت  -89
terminal device تر است؟ (دلیزا)زیر براي این فرد مناسبهاي 

  opening HookVoluntary الف)
 Voluntary closing hook ب)
 Voluntary opening active hand ج)
 Voluntary closing active hand د)

ساله با درد در جلو و باالي سینه در سمت راست بعد از یک عطسه شدید مراجعه کرده است. بـا سـرفه و  26آقاي  -90
سـت. اباشد. فاقد تب و معاینه ریه ها طبیعـی می ابتال به کروناشود. بیمار نگران می تنفس عمیق دچار افزایش درد

 در سطح مانیبریوم استرنوم با فاصله یک بند انگشت نقطه دردناك کمی برجسته وجود دارد. لمس این نقطه باعـث
 )Fronteraتر است؟ (افتراقی زیر کدام محتملهاي شخیصشود. از تمی کشیدن درد به شانه و بازو

 Titze syndrome د) Rib fracture ج) Corona ب) l tumorCosta الف)

 تر است؟ (دلیزا)رال کدامیک از زانوهاي زیر مناسبساله با آمپوتیشن ترانس فمو 8براي کودك  -91
 Single axis; constant friction الف)
 Weight activated; stance control ب)
 Manual lock ج)
 Polycentric fluid control د)

که و مشکل ژنورکورواتوم مراجعه کرده اسـت. در صـورتی Transtibialساله با قطع اندام راست در سطح  26آقاي  -92
 تر است؟ (دلیزا)مناسب suspensionوجود داشته باشد، استفاده از کدام  ACL tearingشواهد  MRIدر بررسی 

 Suction suspension الف)
 Elastomeric gel liner ب)
 Supracondylar cuff strap ج)
 Supracondylar-suprapatellar د)

 )Fronteraاست؟ ( نادرست temporomandibular joint dysfunctionکدامیک از عبارات زیر درباره  -93
 جز درمان دارویی آن است. NSAID الف)
 یابند.می درصد خود به خود بهبودي 40حدود  ب)
 ند.هست در خط اول درمان Patient education and behavioral modification ج)
 یابند.می درصد بهبودي 40خودي ندارند، پس از اعمال درمان حدود آنهایی که بهبودي خودبه د)

تر در ویلچیر مناسب Wheel lockاندام فوقانی استفاده از کدامیک از انواع  Dexterityدر بیمار با محدودیت شدید  -94
 است؟ (دلیزا)

 Pull to lock الف)
 Lock-High ب)
 Retractabale wheel lock ج)
 Low wheel lock د)

 )2005؟ (دلیزا گرددنمی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مشاهده 00Pدرموج  VEPکدامیک از موارد زیر در انجام  -95
 Amplitudeکاهش نسبی  الف)
 Interocular Latencyاختالف  نبود ب)
 Latencyطوالنی شدن  ج)
 موج Dispersion د)
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دیـده  Repetitive compound muscle action potentialدر بیماري که مشکل پیوستگاه عصبی عضـالنی دارد،  -96
 شده است. تشخیص محتمل چیست؟ (شاپیرو)

 Myasthenia gravis الف)
 Lambert - Eaton myasthenic syndrome ب)
 Botulism ج)
 Congenital myasthenia د)

 زیر است؟ (شاپیرو)هاي نتیجه فرایند پاتولوژیک کدامیک از بیماري Bتصویر شماتیک  -97

 

 Axonal polyneuropathy الف)
 Dystrophic myopathy ب)
 Demyelinating polyneuropathy ج)
 Dystonic muscle disease د)

 سال پیشرفت کرده است، به کلینیک مراجعه کرده است. 3ساله با ضعف عضالنی که به تدریج و در عرض  60آقایی  -98
دیـده شـده  rimmed vacuolesضعف و آتروفی در ناحیه ران و ساعد مشهود است. در بیوپسی عضله، التهـاب و 

ار ي جهت الکترومیوگرافی فقط اجازه یـک بـاست اما بیمار به داروهاي ایمونوساپرسیو پاسخ چندانی نداده است. و
 ترین تشخیص، کدام عضله ارجح است؟ (شاپیرو)به شما داده است. بر اساس محتمل سوزن زدن را

 Flexor digitorum profundus الف)
 Gastrocnemius ب)
 Biceps ج)
 Triceps د)
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دارد کـه پـس از می کرده است. این بیمار اظهارساله با مشکل ضعف دست ها و سفتی عضالت مراجعه  25بیمار آقاي  -99
هایش نیسـت. همچنـین در بلنـد دست دادن و باز و بسته کردن چشم ها به آسانی قادر به شل کردن دست و چشـم

ا کردن سر و گردن از بالش مشکل دارد. در معاینه پتوزیس، ضعف عضالت فاسیال، آتروفی تمپورال و دیستال دست ه
ترین اختی نیز دارد. با توجه به محتمـلیک مشهود است. مشکالتی در سیستم قلبی، چشمی و شنو صورت دراز و بار

 باشد؟ (شاپیرو)می این بیمار صحیح الکترودیاگنوستیکهاي تشخیص بالینی، کدام گزینه در مورد یافته
 وجود دیس شارژهاي میوتونیک با صداي شیرجه بمب افکن در عضالت پروگزیمال الف)
 گرادسانتیدرجه  20با سرد کردن عضله تا  EMGنیدل هاي افزایش قابل توجه یافته ب)
 ايثانیه 10بالفاصله بعد از ورزش کوتاه  CMAP amplitudeافزایش  ج)
 میوپاتیک در عضالت اکستانسور ساعد و تیبیالیس آنتریورهاي MUAPوجود  د)

 ) صحیح است؟ (شاپیرو)CIP) Critical Illness Polyneuropathyزیر در رابطه با هاي کدامیک از گزینه -100
 اتفاق بیفتد. ICUمی تواند در هفته اول بعد از اقامت در  الف)
 است Demyelinationنوع شایع آن از نوع  ب)
 افتد.نمی معموال میوپاتی اتفاق CIPدر صورت بروز  ج)
 کند.می هم بهبودي پیدا CIPهمزمان با بهبودي بیماري طبی اولیه،  د)

 یـا نوروپاتیـکهاي در بررسی تصویري عضالت با استفاده از سونوگرافی تشخیصی با پروب فرکانس باال در بیماري -101
 ژورنـال( اسـت؟ صـحیح نرمـال، بافـت بـه نسبت عضالت این از حاصل تصویر با رابطه در گزینه کدام میوپاتیک،

Continuum (Minneap Minn) 2017;23(5):1276–1294( 
 ترسایز کوچکتر و رنگ روشن الف)
 ترسایز بزرگتر و رنگ تیره ب)
 ترسایز کوچکتر و رنگ تیره ج)
 ترسایز بزرگتر و رنگ روشن د)

 Chronic inflammatory demyelinatingpolyradiculoneuropathyوجود کدامیک از موارد ذیل جهت تشخیص  -102
 ).Continuum (Minneap Minn) 2017;23(5):1310–1331ضرورت دارد؟ (

 Ataxia د) Numbness ج) Atrophy ب) Dysphagia الف)

)، چه اختالل حسی یا حرکتـی را در Aβبتا ( Aدر یک بیمار مبتال به نوروپاتی از نوع درگیري فیبرهاي عصبی تیپ  -103
 )EDxمعاینه بالینی خواهیم داشت؟ (ژورنال 

 کاهش رفلکس آشیل الف)
 پروپریوسپشناختالل حس  ب)
 کاهش حس به درد و سرما ج)
 اتونوم  اختالل سیستم د)

در دامنه نرمال (رفرانس دیتا مربوط به فرد  NCSدر یک فرد سالم، در کدامیک از شرایط سنی یا دمایی زیر مقادیر  -104
 )EDx ژورنال( گیرد؟می قرار) ساله 30بزرگسال 

 درجه پوست 29 در دماي peroneal distal latencyمقدار  الف)
 ماهگی 32در سن  tibial NCVمیزان  ب)
 سالگی 55در سن  SPN SNAP amplitudeمیزان  ج)
 درجه پوست 30در دماي  median distal latencyمقدار  د)
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 بررسـی جهـت قبـل مـاه به دنبال تصادف و به علـت ضـعف شـدید انـدام فوقـانی راسـت از یـکاي جوان بیست ساله -105
 یافتـه کـدام. اسـت رفتـه بین از وتريهاي رفلکس و است مختل کامال اندام حرکت. شودمی ارجاع شما به الکترودیاگنوز
 )Phys Med Rehabil Clin N Am - (2018)  (ژورنالاست؟  بیمار بهبود براي بدتري آگهی پیش دهنده نشان الکترودیاگنوز

 Full denervation in distal muscles الف)
 Low amplitude CMAP of proximal muscles ب)
 Preserved sensory NAP ج)
 Absent F waves and - reflex د)

دیالته بدون عالئم حسی بستري شـده هاي کودکی با ضعف پیشرونده اندام ها در عرض چند روز، دیپلوپی، مردمک -106
تر نرمال است. کدام تشخیص محتمـل CSFها افت آمپ دارد. بررسی  CMAPها نرمال و  SNAPاست. در بررسی 

 )EDxاست؟ (ژورنال 
 تیک پارالیزیس د) گیلن باره ج) مسمومیت با آرسنیک ب) پورفیري الف)

ماه قبل که جهت تعیین پروگنوز ریکاوري  8بیماري به دنبال تصادف و شکستگی متعدد اطراف زانو و فوت دراپ از  -107
پا  س مچ پا نیست اما قدرت اکستانسیون انگشتان، پالنتار فلکس و اورشنارجاع داده شده، وي قادر به دورسی فلک

 با تحریـک از سـر فیبـوال tibialis ant عضله از و با تحریک از مچ پا  EDB عضله از پرونئال CMAPنرمال است. 
وجود نداشت و  MUAPنرمال بود. در نیدل عضالت تیبیالیس انتریور  SPNعصب سورال و  SNAP. نیامد دست به
+ دنروه مشهود بود. عضالت پرونئوس لونگوس و گاستروکنمیوس، سرکوتاه بـاي سـپس و اکستانسـوردیژیتوروم 3

 )EDxبرویس نرمال بود. در این بیمار کدام موردصحیح است؟(ژورنال 
 .است خوب پروگنوز برویس اکستانسوردیژیتوروم به عصب رشد دلیل به الف)
 پروگنوز متوسط است. tibialو  SPNاعصاب  به دلیل نرمال بودن ب)
 در تیبیالیس انتریور پروگنوز ضعیف است. MUAP نبود دلیل به ج)
 توان در مورد پروگنوز قضاوت کرد و باید زمان بگذرد.نمی عالف د)

ــاي  -108 ــدود  28آق ــاعی از ح ــایعه نخ ــابقه ض ــا س ــاله ب ــا  6س ــل ب ــاه قب  و NLI (neurologic level):T2م
 ASIA (American Spinal Injury Association Impairment Scale): B  .جهت ریهب مراجعـه کـرده اسـت

 ؟ (فرونترا)نداردزیر در خط اول درمان جایگاهی هاي برد. کدامیک از درمانمی بیمار از یبوست رنج
 docusate د) پسیلیوم ج) بیزاکودیل ب) سیزاپراید الف)

 )Frontera( ؟گرددنمی زیر توصیههاي کدامیک از درمان bowel spastic with lesion nalsupracoدر بیمار مبتال به  -109
               Manual removal of stool الف)
               Digital stimulation ب)
               Stool softness ج)
               Suppository insertion د)

 است؟ (برادوم) غلطکدامیک از موارد زیر  Philadelphiaاز نوع   orthosisSpinalدر مورد  -110
 کند.می کنترل نسبی در تمامی جهت حرکات گردن ایجاد الف)
 شود.می هم استفاده Reminderاز خاصیت گرم کردن و  ب)
 شوند.می درست شده که با ولکرو به هم وصل posteriorو  Anteriorاز دو تکه  ج)
 باشد.می Unstable Spine موارد مصرف آن موارد بیشترین د)
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ساله جهت معاینه به شما ارجاع شده است. در معاینه بیمار عضالت کوادریسپس و اکستانسور هیپ ضعیف و  6کودك  -111
 )کتاب برادوم :باشد؟ (منبعمی بیمار gait بیانگر زیر موارد از کدامیک. شودمی مشاهده هیپ مفصل کنتراکچر  نیز

 ataxic د) waddling ج) crouched ب) spastic الف)

و شیمی درمانی قرار گرفتـه، یـک سـال  mastectomyساله که به دلیل سرطان سینه تحت عمل جراحی  44خانم  -112
پس از شروع درمان بیمار دچار ورم اندام فوقانی راست، احساس خستگی و درد شده است. در صورت تصـمیم بـه 

 کنید؟ (برادوم)می انجام ماساژ درمانی، کدام روش را براي این بیمار توصیه
 Friction د) Tapotement ج) Petrissage ب) Effleurage الف)

 ؟ (کتاب برادوم)باشدنمی سگمان مربوط به کدام رفلکس سطحی صحیح -113
 C5-T1:اسکاپوالر الف)
 T7-T9:اپی گاستریک ب)
 2S-1S :گلوتئال ج)
 L1-L2:کرماستریک د)

 گردنی، کدام است؟ (برادوم) Manipulationدر انجام  Complicationترین مهمترین و جدي -114
 Stroke الف)
 Unstable fracture ب)
 Disk Herniation ج)
 Rebound phenomenon د)

باشـد. کـدامیک از می Shock waveتحـت درمـان بـا  Rotator cuff Tendinopathyدر بیماري کـه بـه علـت  -115
Complication تر بوده و ناشی از اختالل در زیر جديهايBlood supply باشد؟ (برادوم )می 

 Soft tissue swelling الف)
 Transient bone edema ب)
 Humeral Head osteonecrosis ج)
 Nerve Lesion د)

ترین مـدالیتی محل برش جراحی است. مناسـبهاي خمدر بیماري که تحت جراحی شانه چپ قرار گرفته و داراي ز -116
 گرمایی قابل استفاده کدام است؟ (برادوم)

  Hot pack الف)
  Infrared ب)
  Ultrasound ج)
 Hydrocollar pack د)

 )Braddom's) در کدام تومور مغزي بیشتر است؟ (impotencyاحتمال ایجاد ناتوانی جنسی در آقایان ( -117
 frontal lobe menangioma الف)
 occipital lobe showanoma ب)
 C-P angle tumor ج)
 prolactinoma د)
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ساله که به دنبال تصادف پاراپلژیک شده است از حدود دو ماه پیش دچار زخم در ناحیه ساکروم گردیـده.  36آقاي  -118
 متر در ناحیه ساکروم وجود دارد. در کـف زخـم عضـلهسانتیمتر در سه سانتیدر معاینه زخم به ابعاد تقریبی سه 

 تر است؟ (برادوم)ر در درمان این بیمار صحیحزیهاي مشهود است. با توجه به شرایط فوق کدامیک از گزینه
 ���/��/�1میزان پروتئین مورد نیاز  الف)
 kcal/kg/day  20-25حدود نیاز مورد کالري ب)
 1����/��مایع دریافتی  ج)
 oxandrolone 10 mg/day د)

گذار در اندام تحتانی چـپ از  ساله پنج روز بعد از بستري در بیمارستان به دنبال تصادف، دچار ادم گوده 56آقایی  -119
بـا توجـه بـه  تـر اسـت.تر و قرمزبه سمت مقابل کمی گرم انگشتان تا زانو شده است در معاینه این قسمت نسبت

 باشد؟ (برادوم)می تر کدام گزینه روش انتخابی براي تشخیصتشخیص محتمل
 d dimer د) Scan duplex ج) MRI ب) CTscan الف)

به اندازه اي درصد سوختگی) دچار ضایعه 30بعد از سوختگی در اندام فوقانی و تحتانی سمت راست (بیمار یک ماه  -120
متر در پشت ساعد سمت راست شده اسـت. ایـن ضـایعه برجسـته، قرمـز، سانتیمتر در دو و نیم سانتیحدود دو 

ضایعه کدام گزینه اسـت؟  ترین تشخیص، خط اول درمان ایني اندکی خارش است. بر اساس محتملدردناك و دارا
 (برادوم)

 تر قرص آلندروناتتجویز هر چه سریع الف)
 whole body scan انجام ب)
 جراحی طریق از ضایعه ترسریع چه هر برداشتن ج)
 مرتبه در روز 6تا  4استفاده مرتب از مرطوب کننده ها  د)

 )برادوم( گردد؟می آغاز زیرهاي تکنیکتنفسی با کدامیک از هاي در فیزیوتراپی قفسه سینه، ورزش -121
 relaxation technique الف)
 head down ب)
 bending forward posture ج)
 slow deep breathing د)

سال که نشانه سـالمت جسـمی کـافی و  65)، در فرد باالي minimum walking speedحداقل سرعت راه رفتن ( -122
 )Braddom’s) است. کدام گزینه است؟ (good functionتوانایی کارآیی خوب (

 m/sec 0.6 د) m/sec 0,8 ج) m/sec 1,0 ب) m/sec 1,2 الف)

با خشکی و محدودیت حرکتی به خصوص در ستون فقرات مراجعه کرده است. درمعاینه محـدودیت اي ساله 36مرد  -123
ست. در این بیمار کشش کدامیک مثبت ا HLAB27دارد.  chest expansionو  forward spine flexionشدید در 

 برخوردار است؟ (برادوم) کمتري اهمیت از زیر عضالنیهاي از گروه
 shoulder retractors الف)
 spinal rotators ب)
 suboccipital muscles ج)
 pectural muscles د)
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در بیماري که به علت درد و اسپاسم ناحیه گردن بعد از رانندگی طوالنی جهت شروع درمان ارجاع شـده اسـت، در  -124
 م )است؟ (برادو غلطاین بیمار کدامیک از نکات زیر  Traction Cervicalتجویز 
 .باشدمی Sustained از بهتر Intermittent تجویز نوع الف)
 قرار گیرد. Flexionدرجه  30 تا 20بهتر است گردن در حالت  ب)
 مهره ها الزم است. Distraction شروع و گردن طبیعی Lordosis پوند جهت کاهش 25حداقل  ج)
 تر است.تر و قابل تحملبراي بیمار راحت در حالت نشسته، Tractionانجام  د)

 شود؟ (دلیزا)می از داروهاي زیر توصیهدر بیماري جوان که در اثر ضربه مغزي دچار اختالل خواب شده است کدامیک  -125
 زولپیدم د) فلورازپام ج) ترازودون ب) زالپلون الف)

ساله که به دنبال شکستگی دچار فلکسـیون کـانترکچر آرنـج  20براي افزایش دامنه حرکتی مفصل آرنج در آقاي  -126
محـدود شـده بـه صـورت ایزومتریـک شده است، بیمار در مقابل مقاومت تراپیست بازو را به سمت دامنه حرکتی 

 م)کند. نام تکنیک کدام است؟ (برادومی بار تکرار 3کند و در صورت افزایش رنج حرکتی عمل فوق را تا می منقبض
 Indirect balancing الف)
 Muscle energy ب)
 Strain-counter strain ج)
 Myofascial release د)

کنـد، تـا حـدي می کند و در برابر درمـان مقاومـتمی ع، بلند و زیاد صحبتدر بیمار آسیب تروماتیک مغزي، سری -127
تر جه. کـدامیک از داروهـاي زیـر مناسـبپرخاشگر است و قابل پیش بینی نیست همراه با اختالل در حافظه و تو

 است؟ (برادم)
 quetiapine د) risperidone ج) olanzapine ب) haloperidol الف)

 شود؟ (برادوم)می قرار با کدامیک بیشتر دیدهبی ام اس، وجود سندرم پاي در فرد مبتال به -128
 primary progressive multiple sclerosis الف)
 Brain lesion more than cervical ب)
 Lower disability index ج)
 Lower age د)

 قابل استفاده است؟ (برادوم) کدام مدالیتی قبل از شروع پروسیجرهاي دردناك، جهت کاهش درد، موثر و -129
 micro current device الف)
 interferential current ب)
 Iontophoresis ج)
 TENS د)

در کودك مبتال به فلـج مغـزي، کـدامیک از داروهـاي زیـر بـراي درمـان دیسـتونی ژنرالیـزه ثانویـه  -130
)generlized secondary dystonia(برادوم) موثر است؟ ( 

 Clonidine د) Baclofen ج) Dantrolene ب) Tizanidine الف)

 کدامیک از کودکان زیر دچار میلومننگوسل پیش آگهی بهتري دارند؟ (برادوم) -131
 کودکی با دیس رافیسم توراسیک فوقانی الف)
 کودکی با دیس رافیسم توراسیک تحتانی ب)
 کودکی با دیس رافیسم لومبار فوقانی ج)
 رافیسک لومبار تحتانیکودکی با دیس  د)
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کامال پاراپلژیک بوده است، دچار شکستگی ساق پـا شـده کـه مقـدار  T6ساله که در اثر آسیب نخاعی  35جوانی  -132
 است. بهترین درمان کدام است؟ (برادوم) displacedناچیزي 

 Surgical fixation الف)
 Circumferential casting ب)
 Soft,padded splint ج)
 External fixation د)

ساله که دچار ضایعه نخاعی است، استخوان سازي نابجا در اطراف مفصل لگن ایجـاد شـده اسـت. بـه  10اي در بچه -133
 ترطوري که نشستن در ویلچیر تقریبا غیر ممکن گردیده است. با در نظر گرفتن سن بیمار، کـدام درمـان مناسـب

 )برادوم( است؟
 جراحی الف)
 ماه 6به مدت  NSAIDs ب)
 ماه 6اتیدرونیت به مدت  ج)
 رادیو تراپی د)

 شود؟ (برادوم)می کدامیک ارزیابی ASIA Impairment Scaleدر ارزیابی بیمار آسیب نخاعی بر اساس  -134
 نوع و شدت درد الف)
 شدت اسپاستیسیتی ب)
 کامل و ناقص بودن آسیب ج)
 وجود یا عدم وجود شوك نخاعی د)

 ؟ (دومیترو)دهدنمی کدامیک از پارامترهاي زیر را تغییر low frequencyباالبردن فیلتر  -135
 Onset latency الف)
 Peak latency ب)
 Duration of negative spike ج)
 Amplitude د)

زیـر هـاي  exerciseورزش درمانی تجویز شده است. کـدامیک از  mechanical LBPساله مبتال به  35براي خانم  -136
 )برادوم( برد؟می را به میزان بیشتري باال L3فشار داخل دیسک 

 Sit up exercise الف)
 Knee to chest exercise ب)
 Arm and leg extension in prone position ج)
 Pelvic tilt د)

 فته هـا در شـرح حـال یـادامیک از یادرد مراجعه نموده است. ک ساله با سابقه کانسر کولون به علت کمر 60آقاي  -137
 معاینه از حساسیت بیشتري جهت تشخیص کمر درد متاستاتیک برخوردار است؟ (برادوم)

 عدم بهبود درد با استراحت الف)
 سابقه ابتال به کانسر کولون ب)
 کاهش وزن غیر قابل توجیه ج)
 ESR>20mm د)
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پارستزي به دست چپ شده به شما مراجعه نموده اسـت. ساله که یک ماه است دچار دردي رادیکوالر و  70بیماري  -138
در دو ناحیه دیده شده اسـت. در معاینـه اولیـه در ابتـداي بیمـاري، قـدرت  disc protrusionگردنی، اي در ام آر

shoulder int. Rotation  وshoulder flexion  بوده که در معاینه اخیر نیز تغییري نکـرده اسـت. امـا  5/1در حد
 کند که دردش کمتر شده است. بهترین گزینه درمانی چیست؟ ( برادوم)می ربیمار ذک
 جراحی الف)
 ادامه درمان دارویی و فیزیو تراپی ب)
 تزریق داخل دیسک ج)
 گیري الزم استجدید قبل از تصمیمي آ ام آر د)

آن در  outcomeساله که مبتال به فتق دیسک گردنی است، جراحی پیشنهاد شده است. وي در مـورد  45به آقایی  -139
مقایسه با درمان غیر جراحی از شما پرسش دارد. کدام گزینه در زمینه سرعت برگشـت مشـکالت بیمـار صـحیح 

 است؟ ( برادوم)
 است.سه ماه پس از هر دو درمان قدرت عضالنی، یکسان  الف)
 پس از یکسال، میزان افزایش قدرت به طور واضح پس از جراحی بیشتر است. ب)
 پس از یکسال، تغییر مشکالت حسی در هر دو دسته یکسان است. ج)
 پس از سه ماه، تغییر درد رادیکوالر در هر دو یکسان است. د)

دارند جهت برنامه توانبخشی بـه  T score: - 2.7و  T score: - 1.5دو بیمار هم سن که در آزمایش تراکم استخوان،  -140
 مشابهت داشته باشد؟ (برادوم) نبایدشما مراجعه نموده اند. کدام توصیه زیر در مورد این دو نفر 

 Back strengthening exercise الف)
 Frenkel exercise ب)
 Walking 40 minutes of day ج)
  Kg 8Maximum lifting of د)

دارد، جهت پیشگیري از کاهش بیشتر تراکم  T score: -1.1اله که در آزمون سنجش تراکم استخوان، س 58خانمی  -141
 استخوانی به شما مراجعه کرده است. کدام دارو ارجح است؟ (برادوم)

 Teriparatide د) Denosumab ج) Calcitonin ب) Raloxifene الف)

به شما مراجعه نموده است. کـدام مـورد ارزش کمتـري جهـت  pelvic floor dysfunctionخانم بارداري با درد و  -142
 تجویز دارد؟ (برادوم)

 Pelvic manipulation د) SI joint belt ج) Cyclobenzaprine ب) Massage الف)

 ترین علت کالپس بعد از اتمام مسابقه در دونده ماراتن، چیست؟ (برادوم)شایع -143
 هیپوتانسیون وضعیتی د) هیپر ترمی ج) گلیسمی هیپو ب) هیپو ناترمی الف)

شـود. در معاینـه بـه می در جریان مسابقه بسکتبال با ویلچر، یک ورزشکار به طور ناگهانی دچار سردرد و گرفتگی -144
 )باشد، کدام گزینه صحیح است؟ (برادوم می 50متر جیوه و ضربان قلب میلی 110/185 عمل آمده از وي، فشار خون

 گردد.می از کنترل فشار خون بیمار سریعا به مسابقه بر بعد الف)
 احتماال این ورزشکار داروهاي تحریک کننده دوپینگی استفاده کرده است و باید از این منظر بررسی شود. ب)
 کنیم.می دهیم و عوامل محرك این وضعیت را بررسینمی اجازه بازگشت به مسابقه را ج)
 کند.می گیرد و داروهاي پایین آورنده فشار دریافتمی ز کش به خودبیمار سریعا حالت درا د)
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 ؟ (برادوم)باشدنمیصحیح  ALSکدامیک از معیارهاي زیر جهت شروع ونتیالسیون غیر تهاجمی در بیمار مبتال به  -145
 FVC < %50 الف)
 MIP ≤ 60 cm H2O ب)
 % ≥ 90nocturnal oximetry ج)
 PaCO2 ≥ 45mm د)

ساله دیابتی با شکایت از درد شدید کشاله ران و قدام ران به صورت یک طرفه مراجعه کرده اند، در معاینه  60آقاي  -146
به عمل آمده، اسنپ سورال به دست نیامد و افـت آمـپ  NCSآتروفی کوادري سپس در همان سمت دیده شد، در 

CMAP یمار چیست؟ (برادوم )فمورال و تیبیال دیده شد. اقدام درمانی مناسب جهت این ب 
  استفاده از گاباپنتین الف)
  IVIG ب)
  پالسما فرز ج)
 کورتیکواستروئید د)

زیر هاي ساله مبتال به دوشن با فلکشن کنتراکچر هیپ و کیفو اسکولیوز مراجعه کرده اند، کدامیک از گزینه 10پسر  -147
 وم )در رابطه با توانبخشی بیمار و تجویز بریس صحیح است؟ (براد

 ، به علت ضعف پروگزیمال در این بیمار کمک کننده است.KAFO تجویز الف)
 شود.می باعث کاهش پیشرفت اسکولیوز TLSOاستفاده از  ب)
 گردد.می در بیرون از منزل توصیه manualاستفاده از ویلچرهاي  ج)
 شود.می seating بهبود باعث ساپورت لترال از استفاده د)

 )Hollinshead's؟ (نداردشرکت  radiocarpalزیر در مفصل هاي استخوانکدامیک از  -148
  scaphoid الف)
  capitate ب)
  lunate ج)
 triquetrum د)

باشـند، از کـدامیک از می Dorsal root ganglionعصـبی حسـی کـه در بدنـه سـلول هاي مسیر خروجی رشته -149
 )Hollinshead's( نمایند؟می مسیرهاي زیر عبور

 anterior ramus الف)
 rami communicate ب)
 ventral root ج)
 Ant. horn د)

خواهیم کاغذي را با قیچـی می بیمار دچار سکته مغزي که در معاینه قدرت عضالنی نرمال ارزیابی شده است. از وي -150
 (دلیزا)تر است؟ م گزینه در مورد این بیمار محتملپاره کند ولی قادر به انجام آن نیست کدا

 است. constractional apraxiaبیمار دچار  الف)
 کره راست اتفاق افتاده است.سکته مغزي در نیم ب)
 است. visual neglectوي دچار  ج)
 است. Abuliaعلت اصلی  د)
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 اخالق
گیـرد و اس میساله شما که مبتال به سرطان پستان پیشرفته با متاستاز به استخوان است با شما تم 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 میاتانازي اقدام شایستهکنیم که همراه 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)

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

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

 

 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)
 سایکلین داکسی د)

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

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

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

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

شود. با توجـه هاي ویژه بستري میتنفسی، در بخش مراقبت اي به علت تب باال، درد سینه و دیسترسساله 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)

و لرز و تنگی نفس شده اسـت. بـه علـت ضـایعات ریـوي ي پیش دچار سرفه، خلط، تب 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)
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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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