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 صحیح است؟ Child Laborکدامیک از جمالت زیر در مورد  -1
 با قوانین بین المللی کنترل شده است. الف)
 از ایجاد آن پیشگیري کرده است. ILOسازمان  ب)
 حال توسعه است.یک واقعیت اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي در  ج)
 در جهان با سرعت باالیی در حال ناپدید شدن است. د)

اي که جهت بررسی عملکرد ریوي کارگران شاغل در کارخانجات تولید آزبست سیمان انجام شده اسـت، در مطالعه -2
ف و انحـراهمه کارگران مواجهه یافته با آزبست مورد تست اسپیرومتري قرار گرفته اند. در ایـن مطالعـه میـانگین 

 سی به دست آمده است. اگر توزیع این متغیر در جامعه مورد نظـر نرمـال درسی 200و  3800به ترتیب  FVCمعیار 
 داشت؟ خواهند سیسی 3600کمتر از  FVCنظر گرفته شود چند درصد از کارگران مواجهه یافته با آزبست میزان 

 34 د) 24 ج) 16 ب) 10 الف)

یع صـنا در اسـتفاده مـورد شـیمیایی مواد مورد در اطالعات منبع ترینشغلی، در دسترسدر زمان اخذ شرح حال  -3
 مختلف کدام است؟

 Safety Data Sheet الف)
 Safety Material Data Bank ب)
 Material Chemical Sheet ج)
 Hazardous Data Bank د)

هاي سـنجش مراجعه داشته اسـت. در تسـت ايسال سابقه کار در صنایع مختلف جهت معاینات دوره 25فردي با  -4
انجــام شــده  CTاســت. در  DLCO=85%و  FEV1=81%, FVC=85%, FEV1/FVC=95%عملکــرد ریــه، 

 است؟ مطرح مواجهه کدام شده ذکر هايهاي پراکنده منتشر در هر دو ریه مشهود است. با توجه به یافتهندول
 ایندیوم د) زیرکونیوم ج) باریوم ب) وانادیوم الف)

 لطفا جاي خالی را با گزینه مناسب تکمیل کنید: -5
…… Ensure “every working man and woman in the United States safe and healthful working 
conditions.” 

 ACGIH Act د) OSH Act ج) FIOH Act ب) NIOSH Act الف)

 Ulcerativeساله به علت مشکالت گوارشی تحت بررسی تخصصی قرار گرفته و بـراي ایشـان تشـخیص  34آقاي  -6

colitis  مطرح شده است. بر اساس شواهد موجود، احتمال بستري شدن در بیمارسـتان بـه علـت ایـن بیمـاري در
 کدامیک از مشاغل زیر بیشتر است؟

 Miners الف)
 Office Workers ب)
 Grocery Store Workers ج)
 Agricultural Occupations د)
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سال سابقه کار در صنعت حفاري معدن و شیشه سازي با تنگی نفس مراجعـه کـرده اسـت. در معاینـه  25فردي با  -7
ر دریه میکروندولهاي زونهاي فوقانی و کلسیفیه شدن ناف ریه مشهود اسـت.  CTبالینی کراکل در قواعد ریه و در 

 نظـر شود. با توجه به نوع مواجهه، کدام یافته در تشخیص بیماري شغلی مـدوي تحدیدي دیده میاسپیرومتري الگ
 ؟نیست کننده کمک

 الگوي اسپیرومتري د) ضایعه ناف ریه ج) ندول ها ب) کراکل الف)

سال سابقه کار در صنعت مرغداري و معدن زغال سنگ با دیسترس تنفسی مراجعـه کـرده اسـت. در  25فردي با  -8
م و ریه اپاسیتی نامنظم و آمفیز CTمعاینه بالینی کاهش صداي ریوي و وجود کراکل در قواعد ریه مشهود است. در 

Honeycombing ت؟اس محتملتر شغلی تشخیص کدام. شودمی در قواعد دیده 
 Simple CWP الف)
 Accelerated Silicosis ب)
 Diffuse Dust Related Fibrosis ج)
 Kaplan Syndrome د)

سال کار در صنعت آلومینیوم دچار درگیري ریوي شده است. با فرض ابـتالء بـه بیمـاري ریـوي  20فردي با سابقه  -9
 ؟ریه نامبرده محتملتر است CTشغلی، امکان مشاهده کدام ضایعه در 

 پنوموتوراکس الف)
 فیبروز ریه لوب فوقانی ب)
 گراندگلس اپاسیتی ج)
 ندول منتشر لوب تحتانی د)

سال کار در صنایع متعدد و با مواجهات تنفسی مختلف، در حال حاضر بـا سـرفه و تنگـی نفـس  20فردي با سابقه  -10
و در  FVCدرصـد در  10سـی و سی 150 مراجعه نموده است. در اسپیرومتري بعد از تست برونکودیالتور با افـزایش

CT ریه نماي آمفیزماتوي مرکزي مشهود است. کدام عامل شغلی بیشتر مطرح کننده شرایط فوق است؟ 
 Osmium د) Asbestos ج) Coal Dust ب) Wood Dust الف)

است. در معاینه بالینی ویز سال کار و مواجهه با اپوکسی رزین با سرفه و تنگی نفس مراجعه کرده  20فردي با سابقه  -11
 CT. اسـت مشـهود  FVCسـی در سی 230درصد و  13منتشر دارد. در اسپیرومتري بعد از برونکودیالتور افزایش 

 است؟ ترریه طبیعی است. با توجه به مواجهه و شرایط بالینی فرد کدام تشخیص صحیح
 آمفیزم د) پنومونیت ج) برونشیت ب) آسم الف)

ها در حین کار شکایت دارند. مدیر این شـرکت شرکت تولید لباس از سردرد، خستگی و خارش چشمکارگران یک  -12
دو ماه قبل به منظور افزایش قدرت دید شاغلین در زمان چک محصوالت، طی مشاوره با یک کارشناس برق اقـدام 

کت م شاغلین این شـرئکاهش عالهاي سالن تولید کرده است. به نظر شما بهترین اقدام براي به افزایش تعداد المپ
 کدام است؟

 هاي سالن تولیدکاهش تعداد المپ الف)
 هاها نسبت به وضعیت دستگاهتغییر وضعیت چراغ ب)
 بررسی وضعیت بینایی شاغلین داراي عالمت ج)
 ها و رنگ نور سالن تولیدتغییر در سایز چراغ د)
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. مهمترین مواجهه شیمیایی شغلی وي، مواجهه پوستی با مـواد فردي براي معاینات بدو استخدام مراجعه کرده است -13
محرك است. وي سابقه آتوپی در کودکی به شکل آسم داشته است. در حال حاضر عالمتی ندارد. کـدام تصـمیم را 

 دانید؟می براي شروع به کار وي مناسبتر
 براي کار در شغل پیشنهادي نامناسب است. الف)
 بالمانع است.اشتغال به کار وي  ب)
 اشتغال به کار وي مشروط به استفاده از رسپیراتور است. ج)
  تواند مشغول به کار شود.می prick testدر صورت منفی بودن  د)

کشـد. در بررسـی می ساله با شکایت کمردرد مراجعه کرده است. کمردرد تا پشت ران راست تیـر 30لکوموتیوران  -14
 بـه منجـر توانـدمی منفی است. کدامیک از عوامل خطر زیر با احتمال بیشتري SLRندارد و  red flagبعمل آمده 

 باشد؟ شده فوق مشکل
 Age الف)
 Awkward posture ب)
 Static posture ج)
 Vibration د)

کارگر شاغل در قسمت ذوب فوالد در حین کار دچار آسیب زانو شده و با درد زانو و تورم شدید مراجعه کرده است.  -15
 براي وي مطرح است؟ کمتريدر بررسی بعمل آمده همارتروز شدید داشته است. کدامیک از موارد زیر با احتمال 

 پارگی منیسک خارجی الف)
 پارگی رباط صلیبی قدامی ب)
 شکستگی پاتال ج)
 دررفتگی پاتال د)

کارگر شاغل در معدن سنگ آهن حین خروج از تونل دچار پیچ خوردگی و بالفاصله احساس درد در ناحیه مـچ پـا  -16
 external rotation stressمنفـی و  subtalar tilt testشده است. در هنگام مراجعه، تورم در ناحیه مچ پـا دارد. 

test دانید؟می م اقدام را براي وي مناسبترمثبت بوده است. کدا 
 هفته 2بی حرکتی با آتل به مدت  الف)
 هفته 2کمپرس سرد و باال قرار دادن پا به مدت  ب)
 هفته 6تا  4گیري به مدت گچ ج)
 ارجاع به متخصص ارتوپدي براي جراحی د)

هفته پیش دچار کمردرد شده و به پزشک مراجعه کرده  2ساله شاغل در قسمت خط لعاب کارخانه کاشی  30کارگر  -17
ستون فقرات کمري انجام شده است. در حال حاضر درد خفیف در ناحیه کمر بدون رادیکولوپـاتی  MRIو براي وي 

م را شـود. کـدام اقـدامی دیده L4-L5 ايانجام شده پروالپس دیسک بین مهره MRIمنفی است. در  SLRدارد و 
 دانید؟می براي وي ارجح

 بازگشت به کار بدون محدودیت الف)
 هفته دیگر استراحت در منزل و بررسی مجدد 2 ب)
 ارجاع به متخصص جراحی اعصاب ج)
 دماه و بررسی مجد 1تغییر موقت شغل به مدت  د)
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 بـه پوسـتی عوارض دچار است، آکواریوم کردن تمیز اش ظیفههاي تزئینی که وکارگر شاغل در مغازه فروش ماهی -18
فتن محتملتـرین گـر نظر در با. است شده دستها روي شفاف و رقیق ترشح با همراه زخمی ندولهاي و پاپولها شکل

 دهید؟می عامل بیماري، کدامیک از درمانهاي زیر را ترجیح
 کتوکونازول د) جنتامایسین ج) ریفامپیسین ب) آسیکلوویر الف)

براي ارزیابی ظرفیت فیزیکی کارگر شاغل در قسمت حمل بار فرودگاه از تست پله هاروارد اسـتفاده شـده اسـت.  -19
 شود؟می کدامیک از معیارهاي زیر براي تخمین ظرفیت فیزیکی وي استفاده

 دقیقه پس از اتمام تست 5/1تا  1ضربان قلب بین  الف)
 ه پس از اتمام تستدقیق 5تا  3ضربان قلب بین  ب)
 مقیاس فعالیت درك شده بالفاصله پس از اتمام تست ج)
 دقیقه پس از اتمام تست 5مقیاس فعالیت درك شده  د)

ریوي استفاده شـده اسـت. -متقاضی استخدام براي شغل آتش نشانی از تست ورزش قلبی max2VOبراي تعیین  -20
 و پایان دادن تست باشد؟ max2VO حد به نرسید براي معیاري تواندنمی کدامیک از موارد زیر

 workloadثابت ماندن ضربان قلب علی رغم افزایش  الف)
  (Respiratory exchange ratio) 1,2رسیدن به کسر تنفسی ب)
 12نمره فعالیت درك شده  ج)
 workloadثابت ماندن اکسیژن دریافتی علی رغم افزایش  د)

عصبی دوطرفه شده است. در بررسی ارتباط این اختالل با سروصـداي محـیط -حسیکارگري دچار کاهش شنوایی  -21
 کار، به ارزیابی گزارشات قبلی موجود در واحد سالمت شغلی کارخانه در مورد میزان مواجهـه کـارگر بـا سروصـدا

 گیريدازهتري بـراي انـپرداخته شده است. جهت نیل به هدف فوق استفاده از کدامیک از وسایل زیر مبناي دقیـق
 بود؟ خواهد گزارش آن تهیه و سروصدا

 Noise Dosimetry الف)
  Sound-Level Meter- A-weighting network ب)
  Sound-Level Meter- B-weighting network ج)
 Sound-Level Meter- C-weighting network د)

براي بررسی کلیـه اثـرات کـدامیک از مـواد ، Dose-response Assessmentدر مرحله » ارزیابی خطر«در فرآیند  -22
 کاربرد دارد؟ "Threshold for toxicity"شیمیایی زیر استفاده از 

 دي سولفید کربن د) کادمیوم ج) بنزن ب) آرسنیک الف)

اي در کمیتـه سـالمت شـغلی رود، کارشناس بهداشت حرفـهمی اي که در فرآیند تولید آن سرب به کاردر کارخانه -23
ین گـزارش اباشد. کاربرد اصلی می TLV-TWA حد زیر کار محیط هواي سرب سطح میزان داردمی اعالم کارخانه

 باشد؟می کدامیک از موارد زیر
 اي کارگراناستفاده از شیر در برنامه تغذیه الف)
 اهداف کنترلی میزان سرب هوا در محیط کار ب)
 برنامه ریزي جهت افزایش ساعات کار کارگران ج)
 هاي ناشی از مواجهه با سربتخمین رخداد بیماري د)
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مسئول ایمنی بیمارستانی پس از بازدید اولیه از آزمایشگاه، براي پیشگیري از مخاطرات تنفسی استفاده از ماسـک  -24
 تنفسی و رسپیراتور را در گزارش خود به رییس بیمارستان توصیه کرده است. از منظر اصول سالمت شغلی جایگـاه

 گیرد؟می این توصیه در کجا قرار کنترلی
 کاربردي ندارد د) بهترین پیشنهاد ج) اولین توصیه ب) آخرین پیشنهاد الف)

تخمـین زده شـده اسـت.  METهوازي شاغلی متعاقب درمان بیماري عروق کرونر، در تسـت ورزش هشـت  ظرفیت -25
باشد. این فرد جهت ارزیابی بازگشت به کار بـه درمانگـاه می درصد 50وي  (Ejection Fraction)میزان کسر جهشی 

 میـانگین و ايدقیقـه 20در یـک نوبـت  METطب کار مراجعه نموده است. شغل وي نیاز به انرژي هوازي شش و نیم 
ساعت کاري دارد. کدامیک از موارد زیر در مورد بازگشت به کـار ایـن شـاغل صـحیح  8در  METسه  هوازي انرژي
 است؟

 محدودیتی براي بازگشت به کار ندارد. الف)
 اي مذکور، محدودیت دارد.دقیقه 20براي یک نوبت  ب)
 گردد.نمی با توجه به میزان کسر جهشی بازگشت به کار توصیه ج)
 تناسب شغلی ندارد. METساعت کار مداوم در سطح سه  8به دلیل عدم تحمل فرد براي  د)

 ماه 6 در مکانیکی دریچه با میترال دریچه تعویض عمل تحت روماتوئید، آرتریت بیماري به ابتال متعاقب نشانی آتش -26
درصد ذکر شده است. کـدامیک از مـوارد  50) وي Ejection Fraction( جهشی کسر میزان. است گرفته قرار قبل

 زیر در مورد ادامه به کار این آتش نشان صحیح است؟
 . باشد داشته کار به بازگشت تواندمی سه ماه بعد الف)
 با توجه به ریسک خونریزي، براي این شغل مناسب نیست. ب)
 به علت کاهش ظرفیت قلبی عروقی تناسب شغلی ندارد. ج)
 به دلیل کاهش میزان کسر جهشی، براي این شغل مناسب نیست. د)

و  RBC میـزان افـزایش اردچ داشته منواکسیدکربن باالي هاينگهبان پارکینگ خودرو که مواجهه مزمن با غلظت -27
HCT  و کاهش سطح سرمی تیروکسین شده است. متخصـص قلـب و عـروق بـراي وي تشـخیص کاردیومیوپـاتی

 دارد؟ کمترياحتقانی را مطرح نموده است. کدامیک از اختالالت فوق با مواجهه شغلی وي مطابقت 
  RBCافزایش میزان  الف)
  HCTافزایش میزان  ب)
 احتقانیکاردیومیوپاتی  ج)
 کاهش سطح سرمی تیروکسین د)

کارگري در سه کارخانه مختلف در طول زمان اشتغال داشته است. ایشان در معاینه بدو استخدام کـاهش شـنوایی  -28
 شـدت میـانگین و زمـان مـدت. اسـت هشد دوطرفه عصبی -نداشته و در حال حاضر دچار کاهش شنوایی حسی

 :باشدمی زیر شکل به هاانهکارخ این در سروصدا با کارگر مواجهه
 بلدسی 92سال،  3کارخانه اول:  
 بلدسی 82سال،  8کارخانه دوم:  
 بلدسی 92سال،  9کارخانه سوم:  
 باشد؟می در صورت درخواست غرامت توسط این کارگر سهم کارخانه اول در ایجاد کاهش شنوایی چند درصد 

 45 د) 35 ج) 25 ب) 15 الف)
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اي مقطعـی طراحـی نمـوده و در یـک ها، مطالعهکشتشخیص ارتباط لوکمی با مواجهه شغلی با آفتمحققی جهت  -29
پردازد. می کشهاي تولید آفتمقطع زمانی مشخص به بررسی فراوانی لوکمی در جمعیت کارگري شاغل در کارخانه

  است؟ بیشتر مطالعه این در زیر هاياحتمال بروز کدامیک از تورش
 Length الف)
 Lead Time ب)
 Publication ج)
 Healthy Worker Effect د)

آقایی با پارگی عضله روتاتور کاف شانه، جهت ارزیابی ادامه به کار در وضعیت شغلی کار در ارتفـاع بـاالتر از شـانه  -30
 ت شغلیمراجعه نموده است. کارگر توانایی باال بردن شانه خود را ندارد. پزشک متخصص طب کار براي وي محدودی

یـن هـاي زیـر را بـراي اشود. بر اساس ناتوانی کارگر در باال بردن شانه، پزشک مربوطه کدامیک از عبارتمی قائل
 نماید؟می محدودیت ذکر

 Work Demand الف)
  Work Limitation ب)
 Work Tolerance ج)
 Work Restriction د)

روز قبل، براي ارزیابی بازگشت به کار به درمانگاه طب کار  16در کارگري متعاقب جراحی بدون عارضه هرنی اینگوینال  -31
مراجعه نموده است. ایشان از درد محل عمل جراحی شکایت دارد. وي مسئول جابجایی رادیوهاي جیبی و بـر چسـب 

  ست؟ا د. در مورد بازگشت به کار این کارگر، کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتري برخوردارباشمی زدن به آنها
 Safety الف)
 Capability ب)
 Motivation ج)
 Time to return to work د)

باشد. این فرد براي ارزیابی تناسب شغلی به درمانگاه طب کـار می فردي متقاضی اشتغال در شغل رانندگی لیفتراك -32
. بـا توجـه بـه باشـدمی گردد وي دچار حمـالت تشـنجیمی مراجعه نموده است. در شرح حال اخذ شده مشخص

 تر است؟نامناسب بودن وي براي شغل مذکور، کدامیک از اظهار نظرهاي زیر خطاب به کارفرما مناسب
 عدم تناسب شغلی الف)
 ناتوانی در انجام کار ب)
 نامناسب به علت ابتال به صرع ج)
 العالج عدم صالحیت به علت بیماري صعب د)

ساله دیابتی متقاضی اشتغال به عنوان کارمند بانک، جهت ارزیابی و معاینات بدواستخدام به درمانگاه طب  30آقاي  -33
درد کار مراجعه نموده است. در این ارزیابی، سواالتی در مورد سابقه افزایش چربی خون، حمالت هیپوگلیسمی، کمر

اسب شغلی اخذ شرح حـال در مـورد سـابقه کـدامیک از وانی گنجانده شده است. از منظر تنر -و اختالالت روحی
  برخوردار است؟ کمترياختالالت زیر از اولویت 

 کمر درد الف)
 روانی -روحی ب)
 افزایش چربی خون ج)
 حمالت هیپوگلیسمی د)
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کارگري براي معاینات بدو استخدام در شغل بسته بندي و بارگیري کارخانه چینی بهداشتی مراجعه کرده اسـت. در  -34
بوده است. در صورتی که میانگین انرژي مورد نیاز براي انجام وظایف شـغل  VO2peak =8Metبررسی بعمل آمده 

 ست؟باشد، نظر شما در خصوص اشتغال به کار وي چی ���5ذکر شده حدود 
 تواند بدون محدودیت انجام دهد.می وظایف شغلی ذکر شده را الف)
 شود.می تواند انجام دهد ولی منجر به خستگیمی وظایف شغلی را ب)
 تواند انجام دهد ولی منجر به بیماري خواهد شد.می وظایف شغلی را ج)
 هاي شغلی ذکر شده برنخواهد آمد.از عهده انجام فعالیت د)

مانور غیرقابـل قبـول اخـذ  2مانور قابل قبول و  2مانور،  4انجام اسپیرومتري از یک کارگر جوان پس از انجام طی  -35
 ست؟چی بعدي مرحله و نه یا هست پذیرش قابل مانور این آیا. است مشاهده قابل زیر در فرد پنجم مانور. اید کرده

 
Measured LLN مانور پنجم 

3.98 4.32 FVC  (Liter) 
2.75 3.11 FEV1 (Liter) 
69.1% 71.5% FEV1 / FVC% 
2.90 2.79 FEF25-75 (L/S) 
92 ---- Evol (ml) 

 
 کنیم.می قابل قبول است. تست را خاتمه داده و گزارش الف)
 قابل قبول است. یک مانور دیگر حتماً الزم است. ب)
 کنیم.می قابل قبول است. تکرارپذیري را کنترل ج)
 دهیم.می قبول است. تست را ادامهغیرقابل  د)

در همان مانور  FVCمیلی لیتر بوده و  180معادل  EVOLهنگام انجام اسپیرومتري در یکی از مانورهاي انجام شده  -36
 است؟ ترهاي زیر صحیحبدست آمده از این مانور کدامیک از گزینه 1FEV مورد در شما نظر به. باشدمی لیتر 3,2

 نیست ولی قابل استفاده استقابل قبول  الف)
 هم قابل قبول است هم قابل استفاده ب)
 اطالعات براي قضاوت کافی نیست ج)
 نه قابل قبول است نه قابل استفاده د)
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کارگر کارخانه تولید و بسته بندي کیک با شکایت از تنگی نفس گاه گـاهی مراجعـه کـرده اسـت. نـامبرده اظهـار  -37
ل ات محل کار مرتبط است. در معاینه مشکل خاصی ندارد. از نامبرده اسپیرومتري بعمـدارد تنگی نفس با مواجهمی

 تر است؟ها در مورد این کارگر صحیحاید و نتایج زیر بدست آمده است. کدامیک از گزینهآورده
LLN Act   
4.42 4.91 FVC 
3.54 4.17 1FEV 
%82 %85 /FVC1FEV 

 MCTتوصیه به انجام  الف)
 کندمی تمارضکارگر  ب)
 یاز به گرافی ساده قفسه صدري استن ج)
 انجام اسپیرومتري با برونکودیالتور د)

کارگري با شکایت از تنگی نفس کوششی مراجعه کرده است. سابقه چندین سال مواجهه با فیـوم جوشـکاري دارد.  -38
عمل آمده در زیـر قابـل مشـاهده در معاینه بالینی و گرافی قفسه صدري مشکل خاصی ندارد. نتایج اسپیرومتري ب

 دهید؟می است. کدامیک از اقدامات زیر را ترجیح
LLN Act   
4.58 3.92 FVC 
3.60 3.20 FEV1 

79.5% 81.5% FEV1/FVC 
 قطع کامل مواجهه الف)
 MCT ب)
 پلتیسموگرافی ج)
 MRI د)

اي مراجعه کرده است. به دلیل مواجهات شغلی الزم است از نامبرده اسپیرومتري ساله براي معاینات دوره 50کارگر  -39
ر دو ترومبوآمبولی ریه به مدت یک هفتـه  DVTبعمل آید. طی معاینات اظهار داشته که حدود دو ماه قبل به دلیل 

در فعالیتهـاي داشته و از تنگی نفس کوششـی  90روي  140بیماستان بستري بوده است. در حال حاضر فشار خون 
 دهید؟می شدید شکایت دارد. کدامیک از اقدامات زیر را براي ایشان ترجیح

 کنیم.می هاي جایگزین استفادهبجاي اسپیرومتري از تست الف)
 اندازیم.می تا رفع تنگی نفس، مشاوره را به تعویق ب)
 کنیم.می قبل از انجام اسپیرومتري، مشاوره فوق ریه درخواست ج)
 دهیم.می اسپیرومتري طبق معمول انجام د)

 بیشـتر زیـر هـايهاي بدست آمده در اسپیرومتري در حالت نشسته و ایستاده در کدامیک از گروهاختالف شاخص -40
 است؟
 افراد جوان د) افراد چاق ج) زنان ب) افراد بلند قد الف)

-50مجاز بلند کردن بار براي کارگران زن با گروه سنی براساس آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار در ایران، میزان  -41
 سال چند درصد میزان محاسبه شده براي مردان همین گروه سنی است؟ 16

 70 د) 80 ج) 90 ب) 100 الف)
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 :بجزاست،  multiple chemical sensitivityکلیه موارد زیر جزء معیارهاي تشخیصی  -42
 است. عالئم مربوط به بیشتر از یک ارگان الف)
 کند.می عالئم با مواجهات قابل تشخیص بروز ب)
 شود.فرد بواسطه این بیماري از کار افتاده نمی ج)
 عالئم با انواع مختلف مواجهات ممکن است بروز کند. د)

 هاي شغلی ممکن است منجر به سوراخ شدم سپتوم بینی شود؟کدامیک از انواع رینیت -43
 هیچ کدام د) رینیت غیرآلرژیک ج) تحریکیرینیت  ب) رینیت آلرژیک الف)

سال دچار افت شنوایی شده و به دلیل شکایت و اخـذ  25کارگري به دنبال مواجهه با سر و صداي زیاد در طی مدت  -44
 ایشان تقریباً چنـد درصـد impairmentغرامت به شما معرفی شده است. با توجه به ادیومتري بعمل آمده، میزان 

 باشد؟می
6000 4000 3000 2000 1000 500   

40 50 50 45 30 25 R 
50 60 60 40 40 30 L 

 
 30 د) 25 ج) 20 ب) 15 الف)

 در ایـن کـارگر TTSاي یکـی از کـارگران متوجـه در یک کارخانه پس از ادیـومتري دوره HCPطی اجراي برنامه  -45
 اید باشد. لذا تصمیم گرفتهفعالً ممکن نمی شوید. امکان کاهش مواجهات غیر از استفاده از وسیله حفاظت فرديمی

گوشـی وي  NRRاسـت.  Aشـبکه  در بلدسـی 102 وي کار محیط صداي و سر. کنید عوض را وي حفاظتی گوشی
 رعایت شده باشد؟ OSHAحداقل باید چقدر باشد تا قوانین 

 34 د) 31 ج) 24 ب) 17 الف)

محل کار از افت شنوایی در گوش راسـت خـود شـاکی اسـت. در ساله به دنبال وقوع یک حادثه در  35کارگر مرد  -46
نسبت به گوش چپ آستانه بـاالتري  ��30ها حدود گوش سمت راست در اغلب فرکانس ACعمل آمده هادیومتري ب

 دهید؟می ترجیحاً کدامیک از تستهاي زیر را درخواست Malingeringدارند. جهت بررسی احتمالی 
 OAE د) DSS ج) Stenger ب) ABR الف)

شده است، کـدامیک از مـوارد زیـر  NIHLدر فردي که بدنبال مواجهه طوالنی مدت با صداي باالي حد مجاز دچار  -47
 تر است؟محتمل
 دهد.می مکالمه مردان را بهتر از مکالمه زنان تشخیص الف)
 تر است.در صحبت کردن با تلفن نسبت به صحبت رو در رو راحت ب)
 کند.می بهتر درك حروف بی صدا را ج)
 بخشد.می درك کالم فرد را بهبود 40dBصداي زمینه حدود تا  د)

سال سابقه کار در صنعت کشتی سازي با تنگی نفس و ویزینگ منتشر جهت تعیین نقـص عضـو ریـوي  20فردي با  -48
ین ایـن نقـص عضـو هاي انجام شده موارد زیر به دست آمده است. کدام مورد در تعیمراجعه کرده است. در بررسی

 ؟نیستکمک کننده 
FEV1=55%, FVC=50%, TLC=70%, DLCO=66% 

 FVC د) DLCO ج) TLC ب) 1FEV الف)
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باشد و براي کسب مجوز رانندگی به شما ارجاع شده است. کدامیک از عوامل زیر بیشتر با می اي دچار دیابتراننده -49
 بود؟ خواهد آمیز ادامه فعالیت وي مغایرت داشته و مخاطره

 پلی نوروپاتی دیابتیک در اندام ها الف)
 هیپوگلیسمی ناشی از مصرف دارو ب)
      افزایش فشار چشم ج)
 زخم ناشی از پاي دیابتیک د)

ها در بخـش نورولـوژي هاي صنعتی با شکایت از اختالل در حـس و حرکـت انـدامکارگر کارگاه بسته بندي چسب -50
 باشد؟می هاي زیر به نفع شغلی بودن عالئم ويبستري شده است. کدامیک از یافته

 عالئم از اندام فوقانی شروع شده و غالب است. الف)
 عالئم از پروگزیمال به سمت دیستال پیشرفت داشته است. ب)
 ها شدت بیشتري دارند.عالئم حرکتی نسبت به عالئم حسی در اندام ج)
    میزان پروتئین مایع مغزي نخاعی طبیعی است. د)

 بـه توجـه بـا. کنـدمی اي مراجعه کرده است که تعداد زیادي دارو مصرفدر معاینه سالمت شغلی رانندگان، راننده -51
 دارد؟ کمتريقه تشنج وي، کدامیک از موارد زیر در احتمال بروز تشنج اثر ساب

 قطع مصرف الکل الف)
 اي حلقه سه هايمصرف ضد افسردگی ب)
 مصرف کلرپرومازین ج)
  مصرف پروپرانولول  د)

ساله براي معاینات بدو استخدام در شرکت اتوبوسرانی به شما ارجاع داده شده است. در معاینه مشـاهده  55آقاي  -52
 ؟براي بروز حادثه ناشی از خواب آلودگی ناشی از ابتال به آپنه خواهد داشت کمتريکدامیک از موارد زیر خطر 

 یلوگرمک 80متر و وزن سانتی 180قد  الف)
 سابقه خر و پف شبانه ب)
 سابقه فشار خون تحت درمان ج)
 سانتی متري 45دور گردن  د)

53- Fatigue Risk Management system دارد؟ بیشتري تاکید و است استوار ايبر چه پایه 
 ریتم سیرکاردین و خواب و بیداري الف)
 شدت فعالیت کاري در هر شیفت ب)
 صبحمدت ساعات کاري شیفت  ج)
 سابقه فعالیت فرد در شغل مربوطه د)

براي کارگري که به علت خواب آلودگی دچار حادثه شده، تست پلی سومنوگرافی انجام شده است. در آنالیز تسـت  -54
 Epochشود و بدون وجـود حرکـت چشـم، در می امواج تتا همراه با افت تون عضالت مشاهده Epochوي، در یک 

. شـودمی دیـده Epochکه یکـی در نیمـه اول و دومـی در نیمـه دوم  Kاه با دو کمپلکس قبلی نیز امواج تتا همر
 است؟ صحیح زیر مراحل از کدامیک

 3N-2N د) 1N-1N ج) 1N-2N ب) 2N-2N الف)
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 ثانیـه 20 مدت براي تنفسی هواي فلوي هاEpochاي تست پلی سومنوگرافی انجام داده ایم. در یکی از براي راننده -55
 در لیـدهاي مغـزي بـوده اسـت. در alpha امواج ثانیه 4 و اکسیژن افت %4 با همراه و داشته کاهش %40 میزان به

 صورتی که حرکات قفسه سینه و شکم حرکات معکوسی نسبت به هم داشته باشند، تشخیص شما چیست؟
 Obstructive Sleep Apnea الف)
 Central Sleep Apnea ب)
 eaObstructive Sleep Apn ج)
 Respiratory Effort Related Arousal د)

نفر شده، به شما ارجـاع داده شـده اسـت. در  3اي به علت تصادف ناشی از خواب آلودگی که منجر به مرگ راننده -56
 ؟نیست نارکولپسی تشخیص نفع به زیر عالئم از کدامیک. اید بررسی اولیه به نارکولپسی مشکوك شده

 Hypnagogic Hallucination الف)
 Sleep Paralysis ب)
 Cataplexy ج)
    Movement during REM د)

   دارد؟ کمتريهاي زیر کارایی کدامیک از پرسشنامه Shiftwork Sleep Disorderبراي تشخیص  -57
 Epworth Sleepiness Scale الف)
 STOP BANG ب)
 Pittsburgh Sleep Quality ج)
 Insomnia Severity Index د)

) Persistent, Bioaccumulative Toxicantsهاي زیر جزء گروه مواد پایدار در محیط زیست (کدامیک از توکسین -58
 ؟باشدنمی

 سرب الف)
 کادمیوم ب)
 هاهیدروفلوروکربن ج)
 هاي پلی کلرینهبیس فنیل د)

بدون در نظر گـرفتن «) هستند Smoke(در آتش نشانان به عنوان بزرگترین گروه شغلی که در معرض تماس با دود  -59
 است؟کمتر احتمال مواجهه با کدامیک از گازهاي زیر در ترکیبات دود » شرایط متفاوت و آتش سوزي با مواد خاص

 Hydrogen sulfide الف)
 Nitrogen dioxide ب)
 Hydrogen chloride ج)
 Nitric oxide د)

 هم در بیمارستان بستري شده و پس از کنترل عالئم مرخص شده اسـت.اي با هذیان و توکارگر بسته بندي کارخانه -60
 انجـام ايپزشک معالج ابراز داشته که فعال عالئم وي کنترل شده و الزم است به طور سرپایی درمان و پیگیري دوره

 چیست؟ او کار به بازگشت درباره شما نظر. شود
 شود.می از کارافتاده تلقی الف)
 دارو به کار برنگردد.تا زمان مصرف  ب)
 اي که با آن آشنا است را انجام دهد.کارهاي ساده ج)
 در شیفت شب که حجم کار کمتر است مشغول باشد. د)
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 در کـه دارندمی ساله بانک از یک ماه پیش دچار افت بارز در عملکرد شغلی شده است. همکارانش اظهار 40کارمند  -61
 است؟ کدام وي شغلی وضعیت توضیح براي گزینه بهترین. است بوده شاکی دشدی کمردرد از روزها بیشتر مدت این

 Burnout الف)
 Adjustment Disorder ب)
 Fibromyalgia ج)
 Presenteeism د)

ساله کارخانه تجهیزات پزشکی به دنبال مواجهه حاد با بخارات جیوه به بخش اورژانس منتقل شده است.  36کارگر  -62
 یابد؟ ادامه است ممکن ارگان کدام درگیري زدایی، پس از سم

 گوارشی د) عصبی ج) کلیوي ب) پوستی الف)

 ؟شودنمیکدام یافته بالینی یا آزمایشگاهی در مواجهه مزمن با سرب دیده  -63
 افزایش اوره خون د) ترمور ظریف ج) خلق پائین ب) آنمی ماکروسیتیک الف)

لیتر میکروگرم بـر دسـی 15اي سطح سرب خون لعاب کاري، در بررسی دورهساله باردار شاغل در کارگاه  23خانم  -64
 داشته است. توصیه شما براي ادامه کار وي چیست؟

 هفته بعد 4گیري سطح سرب خون اندازه الف)
 ارزیابی تهویه کارگاه و وسایل حفاظت فردي مورد استفاده ب)
 گیري دوباره سطح سرب خونکاهش ساعات کاري و اندازه ج)
 خون سرب سطح گیري دوبارهقطع مواجهه شغلی و اندازه د)

ساله به دنبال سه ساعت لحیم کاري در کارگاهی با تهویه نامناسب، دچار عالئم حاد تنفسی شده و تحـت  35کارگر  -65
 درمان قرار گرفته است. بررسی دقیق از نظر کدام عارضه تاخیري براي وي مهم است؟

  برونکواسپاسم الف)
  دم ریها ب)
  کلسیفیکاسیون پلور ج)
 کانسر ریه د)

) با مونوکسید کربن را بر سـالمتی Outdoorمدیران یکی از کالن شهرهاي کشور تصمیم دارند اثرات آلودگی هوا ( -66
 ؟نیستساله ارزیابی کنند. بررسی تغییرات کدام شاخص در راستاي اهداف این پژوهش  5شهروندان طی یک دوره 

 ولد نوزادان با وزن پائینمیزان ت الف)
 میزان بستري به دلیل مشکالت قلبی عروقی ب)
 میزان مسمویت حاد با مونوکسید کربن ج)
 میزان مرگ و میر به دلیل بیماري قلبی عروقی د)

 سـاعت در نفس تنگی و تهوع سردرد، گلو، و هاتعدادي از کارمندان یک شرکت مسافرتی به تازگی از سوزش چشم -67
 ؟ندارد ضرورت اقدام کدام شده، ایجاد مشکل اولیه ارزیابی در. دارند شکایت کاري

 ارزیابی محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه اي الف)
 انجام اسپیرومتري و گرافی قفسه سینه ب)
 انجام معاینه و شرح حال دقیق توسط پزشک ج)
 بررسی عالئم با استفاده از پرسشنامه مناسب د)
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 دارد؟ بیشتري زایی ) احتمال سرطانIARCهاي سرطان (آلودگی هوا توسط آژانس بین المللی پژوهش کدام عامل -68
  فرمالدئید الف)
  استایرن ب)
  پروپیلن اکسید ج)
 استالدئید د)

اسـتفاده  Key Factorدر تعیین میزان نقص عضوي سیستم عضالنی اسکلتی، معموال از کدام مورد زیر بـه عنـوان  -69
 شود؟می

 Physical Examination الف)
 Clinical Studies ب)
 History of Clinical Presentation ج)
 Functional History د)

در بررسی و تعیین میزان نقص عضوي دائمی الزم است دوره درمان بیماري پایان یافته و وضـعیت بیمـاري پایـدار  -70
 باشد؟می باشد. کدام واژه علمی، توصیف کننده این موضوع

 Consistency الف)
 Aggravation ب)
 Apportionment ج)
 Permanency د)

 فضاي کافی بـراي حرکـت پـاي اپراتـور، تأمین و نشسته کار هايبه منظور تنظیم ارتفاع میز و صندلی در ایستگاه -71
میک از کننـد. کـدامی اسـتفاده Thigh Clearanceمتخصصین ارگونومی از یک شـاخص آنتروپـومتري بـه نـام 

 باشد؟می شاخص این کننده مشخص زیر تصویر در شده مشخص هاياندازه

 
 11 د) 12 ج) 15 ب) 16 الف)
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اشتی متعدد پس از طی شدن مراحل قانونی توسـط مرکـز بهداشـت بهد تخلفات دلیل به پزي یک کارگاه شیرینی -72
ن تقاضاي فک پلمپ را دارد. بر اساس قانومنطقه پلمپ شده است. مالک کارگاه مدعی رفع نواقص بهداشتی بوده و 

 شود؟می کار بازگشایی این کارگاه پس از رفع نواقص چگونه انجام
 ايد بازرس بهداشت حرفهبا دستور رئیس مرکز بهداشت پس از تایی الف)
 اين پس از تایید بازرس بهداشت حرفهبا دستور دادستا ب)
 بازرس کاربا دستور رئیس اداره کار پس از تایید  ج)
 با دستور دادستان پس از تایید بازرس کار د)

ساعات کار و میزان مرخصی مجاز کارگران مشاغل سخت و زیان آور به ترتیب چند ساعت در هفته و چند هفته در  -73
 باشد؟می سال

  5-36 الف)
  44-5 ب)
  36-4 ج)
 44-4 د)

 کار در کدامیک از موارد زیر الزامی است؟ بر اساس قانون کار تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت -74
 منطقه ايحرفه بهداشت کارشناس و کار بازرس تشخیص با کارگر نفر 25 از کمتر با هايکارگاه الف)
 آور اي مشمول قانون مشاغل سخت و زیانهفقط کارگاه ب)
 نفر کارگر 50هاي با بیش از کارگاه ج)
 هاي مشمول قانون کارکلیه کارگاه د)

باشد. حمایت خانواده می ساله صنعتی به دلیل اعتیاد توسط کارفرما اخراج شده و هم اکنون تحت درمان 28کارگر  -75
 گردد؟می جزء کدام دسته از عوامل موثر در بازگشت به کار این کارگر محسوب

 Blue Flags الف)
 Yellow Flags ب)
 Black Flags ج)
 Societal Flags د)

 باشد؟می Workers’ Compensation System هايویژگیکدامیک از  -76
 هاي درمان و بازتوانی کارگر آسیب دیده است.این سیستم فقط براي جبران هزینه الف)
 شود.هاي قبلی فرد در محیط کار شامل این سیستم نمیتشدید یا عود بیماري ب)
 کند.می را جبراناین سیستم فقط بخشی از حق و حقوق قانونی کارگر آسیب دیده  ج)
 این ساختار براي اولین بار توسط کشور آمریکا طراحی و اجرا شد. د)

کارگر مسوول جابجایی ترالیهاي حاوي سرامیک در انبار یک شرکت تولید کاشی و سرامیک از کمردرد حـین کـار  -77
 موثرتري دارد؟م این بیمار نقش ئشکایت دارد. کدامیک از مداخالت ارگونومیکی زیر در کاهش عال

 تر از سطح مفصل هیپ کارگرهاي ترالی در ارتفاع پایینقراردادن دسته الف)
 برساند 0,8هاي کار مناسب که ضریب اصطکاك با کف را حداقل به پوشیدن کفش ب)
 تر شدن حرکت آنهاي ترالی به منظور روانافزایش تعداد چرخ ج)
 دن بدنش به جلو در زمان شروع حرکت ترالیآموزش کارگر به منظور جلوگیري از شیفت ش د)
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 EPIC Lift Capacity Test (ELC(هـاي هاي بررسی توان دینامیکی جابجایی بـار، کـدامیک از ویژگیدر تست -78
 ؟باشدنمی

 باشد.می در پروتکل انجام این تست میزان افزایش وزن بار در زنان کمتر از مردان الف)
 کند.می نوبت در روز را تعیین 8-12حمل بار با دفعات این تست حداکثر وزن مجاز  ب)
 سال) قابل انجام است. 18-60این تست براي افراد در سن کار ( ج)
 باشد.انجام این تست در افراد چاق مناسب نمی د)

 ؟نیست Static Strength Testهاي هاي ارزیابی ظرفیت عملکردي، کدامیک از ویژگیدر آزمون -79
 پیش بینی قدرت دینامیکیقابلیت  الف)
 داشتن تکنیک ساده ب)
 احتمال کم آسیب به آزمون شونده ج)
 ارائه نتایج قابل اعتماد د)

 هاي ارتقاء سالمت در محیط کار کدام دسته از عوامل موثر بر سالمت شاغلین بیشتر قابل تغییر است؟در اجراي برنامه -80
 Lifestyle الف)
 Environmental ب)
 Political ج)
 Cultural د)

 شوند؟می کدام دسته از سموم زیر به دنبال فرآیند گندزدایی آب آشامیدنی با کلر در آب تولید -81
 کلرآمینها الف)
 نیتریتها ب)
 هالواستیک اسیدها ج)
 فلورایدها د)

 اهمیت بیشتري دارد؟اي در معاینات دوره CBCدر صورت مواجهه شاغلین با کدامیک دسته از مواد زیر، انجام  -82
 ارگانیک اسید د) استر ج) کتون ب) گلیکول اتر الف)

اي شاغل در کارگاه تولید کفش که مواجهه تنفسی با چسب داشته به علـت ضـعف عضـالت پـا بـه ساله 27آقاي  -83
ه است. بـ سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرده و آن سازمان از شما در مورد تعیین از کار افتادگی مشورت خواسته

 در وي چند ماه پس از قطع مواجهه است؟ Permanent Disabilityنظر شما زمان مناسب جهت تعیین 
 24 د) 12 ج) 6 ب) 1 الف)

استفاده شده است. وي بـه شـش سـوال پاسـخ  Swedish Q16 پرسشنامه از پتروشیمی کارگر ايدر ارزیابی دوره -84
 مثبت داده است. نظر شما در مورد تناسب شغلی وي چیست؟

 ادامه فعالیت بالمانع الف)
 ویزیت مجدد سه ماه بعد ب)
 ویزیت مجدد شش ماه بعد ج)
 ارجاع براي بررسی بیشتر د)
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 شود؟می کمري هايمهرهآسیب بیشتر به ستون مواجهه با چه فرکانسی از ارتعاش بر حسب هرتز در محیط کار سبب  -85
 4-5 الف)
 15-14 ب)
 50-40 ج)
 500-400 د)

توهـا بـراي وي پر انواع از کدامیک با مواجهه. شویدمی در وي Aphakiaهاي بدو استخدام فردي متوجه در بررسی -86
 مضرتر است؟

 مایکرو ویو د) نور مرئی ج) فروسرخ ب) فرابنفش الف)

شاغلینی که در محل کار خود در معرض گرماي زیاد هستند، استفاده از کدامیک از داروهاي زیـر بـا مکانیسـم در  -87
 شود؟متفاوتی سبب افزایش استعداد فرد براي ابتال به عوارض ناشی از مواجهه با گرما می

 Atropine الف)
 Lithium carbonate ب)
 Amitriptyline ج)
 Inderal د)

 تفـاوت هاجاد استئوآرتریت ناشی از شغل در مفصل هیپ در کدامیک از مشاغل زیـر بـا سـایر گزینـهمکانیسم ای -88
 دارد؟ بیشتري

 کشاورزي الف)
 غواصی ب)
 مشاغل ساختمانی ج)
 مشاغل صنعتی با حمل بار سنگین د)

رسی شاغل از نظـر بر Decompression Sicknessاي غواصان، جهت جلوگیري از در معاینات بدو استخدام و دوره -89
 دارد؟ کمتري اهمیت زیر هايابتال به کدامیک از بیماري

 External Otitis الف)
 Airway Obstruction ب)
 Sinusitis ج)
 Pneumothorax د)

شـوید کـه از می وي در کمر درد متوجه کارخانه، مدیر دفتر مسئول عنوان به ايساله 58 خانم ايدوره معاینات در -90
سال پیش شروع شده است. در معاینات، محدوده حرکتی ناحیه کمـر، فـورس عضـالت انـدام تحتـانی و  5حدود 

 از وي. شودهاي قبلی نکته پاتولوژیک قابل توجهی یافت نمیهاي وتري طبیعی است. در بررسی رادیوگرافیرفلکس
اي زیـر بـراي داروهـ از کدامیک تجویز. دارد شکایت آن متعاقب کمردرد تشدید و کار حین در استرس و اضطراب

  دارد؟ کمتري کنترل درد بیمار کاربرد
  کدئین الف)
  گاباپنتین ب)
  آمی تریپتیلین ج)
 ونالفاکسین د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر طب کار آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی 
 

17 
 

 شود؟در فردي که با شکایت از درد شانه مراجعه نموده است، انجام تست زیر جهت بررسی آسیب به کدام تاندون انجام می -91

 
 سوپرا اسپایناتوس الف)
         اینفرا اسپایناتوس ب)
 ترس مینور ج)
 ساب اسکاپوالریس د)

سال کار در معدن دارد با درد و محدودیت حرکت زانوي راست مراجعه نموده اسـت. وي  9ساله که سابقه  45کارگر  -92
 با ایسـتادنسال قبل به تدریج شروع شده و پیشرفت کرده است. در حال حاضر درد  5دارد درد از حدود می اظهار

ورم تـشود. در معاینـه می شود که گاهاً منجر به خالی شدن زانومی طوالنی مدت و زانو زدن و چمباتمه زدن تشدید
 ها و استئوفیت مشـاهدههاي زیر غضروف مفصلی در استخوانمختصر زانو وجود دارد. در بررسی رادیولوژي کیست

 زیـر اقـدامات از کـدامیک انجام. دهدهاي آسیب زا به زانو را نمیششود. سابقه تروماي حاد به زانو و انجام ورزمی
 قرار دارد؟ کمتري اولویت در وي براي

 پرهیز از زانو زدن و چمباتمه زدن مکرر الف)
 بررسی کیفیت خواب و خلق و خو ب)
 اي تقویت کننده عضالت چهار سر رانهانجام ورزش ج)
 تزریق اسید هیالورونیک در مفصل د)

کارگر شاغل در کارخانه تولید پالستیک که با مونومرهاي آکریلیک در تماس است، حدود نیم ساعت پس از مواجهه  -93
ه اسـت. وي از شد هادست پوست در ضایعات اطراف اریتم و دار هاي پوستی برجسته خارشبا این مواد دچار پالك

 فـوق موارد از کدامیک. اند مچنان باقی ماندهساعت، ضایعات ه 72محیط کار خارج شده و علیرغم درمان به مدت 
 کهیر تماسی است؟ به ضرر
 وجود اریتم در اطراف ضایعات الف)
 باقی ماندن عالئم ب)
 زمان شروع عالئم ج)
 وجود خارش د)

اي کارگران یک کارخانـه تولیـد فیبرهـاي آکریلیـک از از شما به عنوان پزشک طب کار جهت انجام معاینات دوره -94
 ای ارگان کدام بررسی پاراکلینیک هايمنومرهاي آکریلونیتریل دعوت به عمل آمده است. در معاینات بالینی و تست

 دارد؟ کمتري الویت شما براي سیستم
 پوست د) کلیه ج) تنفس ب) گوارش الف)
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 دارد؟ بر اساس مطالعات پیشین، مواجهه با کدامیک از ترکیبات زیر با افزایش خطر دیابت همراهی -95
 وینیل د) نیترات ج) فنول ب) دیوکسین الف)

 ارزیـابی تحـت ادراري سیستم اختالالت با و است داشته مواجهه صنعتی هايسال با حالل 10در کارگري که حدود  -96
 باشد؟می به مواجهه شغلی وي با تولوئن قابل انتساب کمتر زیر اثرات از کدامیک است، گرفته قرار

 توبوالر حادنکروز  الف)
 نفرولیتیازیس ب)
 دیستال RTA ج)
 اختالل الکترولیتی قابل برگشت  د)

ساله که در معرض تماس تنفس شدید با متیل بروماید قرار گرفته، با تنگـی نفـس و اخـتالالت  40یک مرد کشاورز  -97
 سـتگاه تنفسـی، مهمتـرینتنفسی به درمانگاه مراجعه کرده است. در کنترل و درمان این فرد عالوه بر توجه بـه د

 ارگان دیگري که باید به آن توجه شود کدام است؟
 عصبی محیطی د) کلیه ها ج) عصبی مرکزي ب) قلبی عروقی الف)

هاي آزمایشگاهی در کارگري که به دنبال مواجهات شغلی مزمن و طوالنی دچار آسیب کلیوي شده است، در بررسی -98
لبومینوري گزارش شده و در بررسی پـاتولوژي از نمونـه بیوپسـی کلیـه هـا، انجام شده افزایش کراتینین خون و آ

glomerular Proliferation with Crescent  وTubular degeneration  ،گزارش شده است. با توجه به موارد باال
 اند عامل این عوارض باشد؟تومی تماس با کدام ماده شیمیایی

 Silica د) Cadmium ج) Dioxane ب) Chloroform الف)

هسـتند،  methyl- n- butyl ketoneبراي کارگرانی که در محل کار در معرض تماس تنفسی متوسط تا شـدید بـا  -99
گیري هاي اندازهاي را داریم. براي انجام بیولوژیک مانیتورینگ این تماس، کدامیک از روشقصد انجام معاینات دوره

 است؟ ترزیر مناسب
 ن ادرار پایان هفتههگزان دیو الف)
 هیدروکسی پیرن خون پایان شیفت ب)
 متوکسی استیک اسید ادرار پایان هفته ج)
 متیل استات خون پایان شیفت د)

شوند و موجب به هم ریختگی انـدوکرین بـا می مواد شیمیایی که براي افزایش نرمی و حالت پذیري به وینیل اضافه -100
 هستند؟ زیر ترکیبات کدام شوند،می اثرات آنتی اندروژنیک

 استایرن الف)
 فتاالت ب)
 هیدروکربن کلرینه ج)
 بنزوات د)

گیري انـدازهشـیمیایی صبح یک روز تعطیل و بدون تماس با آن مـواد  8در ساعت  Bو  Aغلظت دو ماده شیمیایی  -101
سـاعت  6برابر بـا  Bساعت و ماده  4برابر با  Aشده است. غلظت پالسمایی این دو ماده برابر بوده و نیمه عمر ماده 

میکروگـرم در  10را  A مـاده غلظـت بعـد، روز صـبح 8 ساعت در ماده دو این پالسمایی غلظت گیرياست. اندازه
 لیتر است؟هم زمان با این گزارش چند میکروگرم در دسی Bلیتر گزارش نموده است. غلظت پالسمایی ماده دسی

 60 د) 40 ج) 20 ب) 5 الف)
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اي در محیط کـار در معـرض تمـاس بـا عوامـل در کارگرانی که به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشت حرفه -102
 در فرآیندهاي کاري کدام گزینه زیر بیشتر است؟ acid mistsشیمیایی هستند احتمال مواجهه تنفسی با 

 Battery recycling الف)
 Dry Cleaning ب)
 Metal Plating ج)
 Cement manufacture د)

 حـاملگی 20 هفته در است، کار به مشغول خانگی لوازم تولید کارخانه یک مونتاژ تولید خط در که ايساله 28خانم  -103
تر سـاعات بیشـ در کـه کندمی کار ساعت 10 روزانه و است مشغول کارخانه این در که است سال 9 ایشان. باشدمی

 بـا. باشـدمی مکـرر هايراه رفتن در طول خط همراه با خم و راست شدن و چرخشکاري خود ایستاده و یا در حال 
 است؟ بیشتر ایشان براي حاملگی عوارض از کدامیک وقوع احتمال ایشان، کاري شرایط به توجه

 Preterm delivery الف)
 Birth Defect ب)
 Spontaneous Abortion ج)
 Small for Gestational Age د)

 15اي از پزشکی قانونی جهت بررسی ارتباط مشکالت تولیدمثل به شما ارجاع شده است. وي سـابقه ساله 35خانم  -104
 حاملگی داشته است. در حال 4سال پیش ازدواج کرده است و  13سال کار در صنعت تولید ابریشم مصنوعی دارد و 

 8دنیا آمده است. همچنـین یـک فرزنـد ساله دارد که مدعی است در زمان تولد با وزن کم به  11حاضر یک فرزند 
ساله دارد که پره ترم به دنیا آمده است. یک مورد سقط خودبخودي داشته و یک حـاملگی کـه بـه دلیـل نقـایص 

ه ماه فوت کرده است. ایشان مدعی است تمام مشکالت فوق نتیجه کار در این شرکت بـود 4مادرزادي، نوزاد پس از 
 باشد؟ مرتبط ایشان شغلی مواجهات به تواندمی ارد مورد ادعاي وياست. به نظر شما کدامیک از مو

 Preterm delivery الف)
 Low Birth weight ب)
 Birth Defects ج)
 Spontaneous Abortion د)

مواجهه دارد، با شکایت از بـی حـالی، لـرز،  TMAاي که در کارخانه تولید اپوکسی رزین با ترکیبات ساله 30کارگر  -105
، تنگی نفس و دردهاي عضالنی و مفصلی به شما ارجاع شده است. وي مدعی است از عصر روز قبـل عالمـت سرفه

کند و طی چند ماه گذشته مواجهات وي به دلیل حجـم می سال است که در این شرکت کار 5دار شده است. ایشان 
رح رد ذکر شده و تشخیص احتمالی مطـباالي تولید شرکت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به موا

 است؟ مطرح وي براي حساسیتی افزایش هايشده از سوي شما، کدامیک از انواع واکنش
  4TYPE د)  3TYPE ج)  2TYPE ب)  1TYPE الف)

کارگرانی که در صنایع کاغذسازي مشغول به کار هستند در مواجهه با کدامیک از ترکیبات زیـر در خطـر ابـتال بـه  -106
 رینیت قرار دارند؟

 Diisocyanates الف)
 Glutaraldehyde ب)
 Epoxy resins ج)
 Metabisulfite د)
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سـال قبـل بـه  2ساله راننده اتوبوس بین شهري جهت دریافت کارت سالمت مراجعه کرده است. نامبرده  25آقاي  -107
دلیل سردردهاي شدید، تهوع و استفراغ و با تشخیص همـوراژي سـاب آراکنوییـد، تحـت عمـل جراحـی تـرمیم 

شـاوره صـورت گرفتـه توسـط آنوریسم مغزي قرار گرفته است. در حال حاضر معاینه ایشان طبیعـی بـوده و در م
 نرمال دارند. در ارتباط با صدور کارت سالمت کدام گزینه صحیح است؟ Brain CTو  EEGمتخصص مغز و اعصاب، 

 ساله 2صدور کارت سالمت  الف)
 ساله 1صدور کارت سالمت  ب)
 ماهه 6صدور کارت سالمت  ج)
 عدم صدور کارت سالمت د)

جهت بررسی ارتباط با شغل، به شما ارجاع داده شده اسـت. در معاینـات انجـام  ساله، 46پرونده سالمت یک آقاي  -108
شده، عالئم بزرگی طحال و تغییرات پوستی به صورت پوست سفت و خشک و براق دیده شده است. در آزمایشـات، 
کاهش پالکت خون داشته و همچنین در گزارش آندوسکوپی انجام شده، شواهدي از واریس مـري مشـاهده شـده 

 است. با فرض شغلی بودن این بیماري، احتمال اشتغال ایشان در کدامیک از مشاغل زیر از بقیه بیشتر است؟
 ساخت آفت کش الف)
 ساخت پالستیک ب)
 ریخته گري آلومینیوم ج)
 باطري سازي د)

 شـرح بـه سـازي ساله شاغل در یک شرکت سـاختمان 44نتایج بیولوژیک مانیتورینگ کادمیوم در یک جوشکار  -109
 :است زیر جدول

 
 ترین زمان جهت انجام بیولوژیک مانیتورینگ و معاینات پزشکی کدام است؟در این کارگر مناسب

 ماه یک بار 6معاینات پزشکی هر  -سال یک بار  2رینگ هر مانیتو بیولوژیک  الف)
 بار یک سال 2 هر پزشکی معاینات - بار یک سالی مانیتورینگ بیولوژیک  ب)
 بار یک سالی پزشکی معاینات - بار یک ماه 6 هر مانیتورینگ بیولوژیک  ج)
 بالفاصله پزشکی معاینات - بار یک ماه 3 هر مانیتورینگ بیولوژیک  د)

ساله راننده پیک موتوري جهت دریافت کارت سالمت مراجعه کرده است. در شرح حال سابقه تروما به مچ  50آقاي  -110
کند. در معاینه بالینی صـورت گرفتـه محـدودیت حرکتـی، می سه ماه قبل را ذکر دست راست بدون شکستگی در

اسـت. در ارتبـاط بـا صـدور کـارت  4/5پارستزي و دفرمیتی در دست راست ندارد و قدرت عضالت دست راست 
 سالمت کدام گزینه صحیح است؟

 ساله 2صدور کارت سالمت  الف)
 ساله 1صدور کارت سالمت  ب)
 ماهه 6مت صدور کارت سال ج)
 عدم صدور کارت سالمت د)
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ساله راننده تاکسی با سابقه ابتال به تنگی دریچه قلب جهت دریافت کارت سالمت مراجعه کرده اسـت. در  43آقاي  -111
 متخصص با گرفته صورت مشاوره اساس بر و دارد روزانه فیزیکی هايشرح حال، محدودیت مختصر در انجام فعالیت

 طبیعـی قلـب هايو سایر دریچه 2mc(0,9(و سطح دریچه آئورت  =EF%40 اکوکاردیوگرافی، انجام و عروق و قلب
 ینه صحیح است؟گز کدام سالمت کارت صدور با ارتباط در. است شده گزارش
 ساله 2صدور کارت سالمت  الف)
 ساله 1صدور کارت سالمت  ب)
 ماهه 6صدور کارت سالمت  ج)
 عدم صدور کارت سالمت د)

مـاه قبـل  1ساله راننده آمبوالنس بخش خصوصی جهت دریافت کارت سالمت مراجعه کرده است. ایشـان  29آقاي  -112
تحت عمل جراحی اصالح دوبینی قرار گرفته اند. در معاینه بالینی صورت گرفته توسط متخصـص چشـم، دوبینـی 

است. در ارتبـاط بـا صـدور  8/10و  5/10و  7/10ندارد و دید چشم راست، چشم چپ و دوچشمی با اصالح به ترتیب 
 کارت سالمت کدام گزینه صحیح است؟

 ساله 2صدور کارت سالمت  الف)
 ساله 1صدور کارت سالمت  ب)
 ماهه 6صدور کارت سالمت  ج)
 عدم صدور کارت سالمت د)

بـوده اسـت. در سال سابقه کار، در صنایع شیشه سازي و معدن زغال سنگ مشغول به کار  25اي با ساله 50کارگر  -113
 شـده انجـام بـاکس بـادي در. اسـت شـده بسـتري مکـرراً  حال حاضر دچار تنگی نفس بوده و در چند ماه اخیر

%TLC=75 باشد. در میCT  ریه ندولهاي متعدد در زونهاي فوقانی و میانی و دوMass  در زون میـانی هـر دو ریـه
 مشخص است. با توجه به شکایت نامبرده کدام بیماري شغلی محتملتر است؟

 Asbestosis الف)
 Simple silicosis ب)
 PMF ج)
 COPD د)

 ؟شودنمیکدامیک از مشاغل زیر به عنوان مشاغل پرخطر براي ایجاد کنسر پوست تلقی  -114
 تراشکار د) جوشکار ج) کشاورز ب) مهماندار هواپیما الف)

اند و چند سـاعت پـس از بـاز نفر از کارمندان وزارت خارجه در روز گذشته بسته پستی مشکوکی دریافت کرده 3 -115
را براي  کردن بسته دچار عالئم کسالت، تب و میالژي شده اند. با در نظر گرفتن احتمال بیوتروریسم، کدام اقدام زیر

 دانید؟می مناسبترپروفیالکسی پس از مواجهه 
 Doxycycline 100 mg daily for 2 weeks الف)
 Ribavirine 200mg Bid for 2 months ب)
 Zidovudine 300 mg daily for 2 weeks ج)
  months 2mg Bid for  500Ciprofluxacine د)
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، اسهال خـونی و زردي شـده کشاورزي به دنبال بلع مقدار زیادي از یک آفت کش کشاورزي، دچار تهوع، استفراغ -116
مایش ادرار، هاي کبدي و در آزسرم و آنزیم BUN-Crهاي صورت گرفته در این فرد، افزایش سطح است. در بررسی

 :بجزکرد،  استفاده توانمی هاي زیرپروتئینوري و هماچوري وجود دارد. جهت درمان این مسمومیت از کلیه گزینه
 Bentonite الف)
 Active charcoal ب)
 Hemodialysis ج)
 Hemoperfusion د)

هاي قرمـز هاي کشاورزي به دلیل ضایعات پوستی به صورت پاپول و وزیکولکارگر شاغل در صنعت تولید آفت کش -117
توانـد می هـاي زیـرکشرنگ خارش دار در نوك انگشتان دست ارجاع داده شده است. مواجهه شغلی با کلیه آفت

 :بجزسبب ایجاد عالئم مذکور شود، 
  Permethrin الف)
  Pindone ب)
  Cyfluthrin ج)
 Cypermethrin د)

سال کار در یک سالن ریخته گري، با شکایت از خستگی، سـردرد، آنمـی و تحریـک  24ساله با سابقه  46کارگري  -118
یمار ، اختالل در راه رفتن و میکروگرافی دارد. بپذیري گاه گاهی مراجعه کرده است. در معاینه صحبت کردن آهسته

بـا  کند که عالئم وي به دلیل مواجهات محیط کار ایجاد شده است. با فرض شغلی بودن عالئم فوق، مواجهـهمی ادعا
 باشد؟ وي ادعاي نفع به تواندمی کدامیک از فلزات زیر در محیط کار

 وانادیوم د) منگنز ج) سرب ب) جیوه الف)

هاي فلورسنت و نئون با شـکایت از تنگـی نفـس کوششـی، سـرفه، ساله شاغل در کارخانه تولید المپ 52کارگر  -119
احساس خستگی، کاهش وزن و درد قفسه سینه مراجعه کرده اسـت. در معاینـه رال ریـوي، هپاتواسـپلنومگالی و 

. کنـدمی را بـراي وي مسـجل Chronic beryllium diseaseهاي تکمیلـی تشـخیص لنفادنوپاتی دارد و بررسـی
 است؟ کدام کارگر این براي درمان مناسبترین

 آهسته taperingمیلی گرم روزانه و سپس  60پردنیزون خوراکی،  الف)
 روز 10میلی گرم روزانه به مدت  40اکسیژن تراپی به همراه متیل پردنیزولون تزریقی،  ب)
 آهسته taperingمیلی گرم روزانه و سپس  40پردنیزون خوراکی،  ج)
 روز 14میلی گرم روزانه به مدت  20اکسیژن تراپی به همراه متیل پردنیزولون تزریقی،  د)

 52 اتوبوس راننده کار، طب تخصصی مرکز در ايپزشک معاینه کننده در حین انجام معاینات شغلی رانندگان حرفه -120
 ندهران این که صورتی در. کندمی بیشتر به شما معرفیزیابی ار جهت رانندگی حین دارو مصرف به شک با را ايساله
 هـايگروه از کـدامیک مصـرف احتمال دارو، مصرف با مئعال این ارتباط فرض با باشد، اکستراپیرامیدال عالئم دچار

 است؟ بیشتر راننده این در زیر دارویی
 Opioid Drugs الف)
 Benzodiazepines ب)
 Antipsychotic Drugs ج)
 Old tricyclic antidepressants د)
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مشغول به کـار اسـت و بـر  Safety criticalجهت ارزیابی مصرف مواد مخدر در محیط کار در کارگري که در شغل  -121
روز از آخرین مصرف مواد مخدر توسط وي گذشـته اسـت، نمونـه بـرداري از  10هاي دریافتی حدود اساس گزارش

 است؟تر هاي زیر مناسبکدامیک از گزینه
 ادرار د) عرق ج) بزاق ب) مو الف)

هاي الکلی با تشخیص قطعی هپاتوسلوالر کارسینوما بـه ساله غیر سیگاري و بدون سابقه مصرف نوشیدنی 55بیمار  -122
ل کند که بیماري وي در اثر مواجهات محیط کار ایجاد شده است. در شـرح حـامی درمانگاه طب کار مراجعه و ادعا

 اد زیـرواجهه با انواع مواد هپاتوتوکسیک در محل کار دارد. در این بیمار مواجهه با کدامیک از مـوسال م 26سابقه 
 باشد؟ وي ادعاي نفع به بیشتري احتمال با تواندمی

 Vinyl chloride الف)
 Halotane ب)
 Methylene dianiline ج)
 Dimethylnitrosamine د)

 گوارشـی، عالئم خستگی، شامل عالئمی مجموعه بروز سبب تواندمی زیر مسمومیت تحت حاد با کدامیک از فلزات -123
 شود؟ QT Interval افزایش و محیطی نوروپاتی کبدي، هايآنزیم افزایش هموگلوبین، افت

 آنتیموان د) سرب ج) وانادیوم ب) آرسنیک الف)

سـال  18هاي مکـرر طـی سابقه شب کاريساله انبار شرکت داروسازي با  42در حین انجام معاینات شغلی نگهبان  -124
این  تواند در تأییدمی کنید. استفاده از کدام پرسشنامهمی در وي شک Alcohol use disorderسابقه کار، به وجود 

 کنید؟می تشخیص کمک کننده باشد و در چه صورت آن را مثبت تلقی
 سوال یا بیشتر 6پاسخ مثبت به  - Swedish Q16پرسشنامه  الف)
 سوال یا بیشتر 2پاسخ مثبت به  - CAGEپرسشنامه  ب)
 سوال یا بیشتر 8پاسخ مثبت به  - Swedish Q16پرسشنامه  ج)
 سوال یا بیشتر 4پاسخ مثبت به  - CAGEپرسشنامه  د)

 کارگر شاغل در واحد مونتاژ یک کارخانه تولید لوازم خـانگی نیـاز بـه تجـویز دارو 5براي کنترل دیابت نوع دو در  -125
 است؟ کمتر هایپوگالیسمی خطر احتمال زیر داروي کدام تجویز صورت در. باشدمی

  Glibenclamide الف)
  Metformin ب)
  Glipizide ج)
 Acarbose د)

) Electronic Health Recordsهاي زیر جـزء موانـع شـایع در ایجـاد پرونـده الکترونیـک سـالمت (کلیه گزینه -126
 :بجزباشند، می

 Resistance to change established workflows الف)
 Financial and Technological barriers ب)
 Concerns for privacy and security ج)
 Concerns for personnel learning programs د)
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 شـده، انجـام بررسـی در. است شده کوششی نفس تنگی دچار سازي عایق صنعت در  سال سابقه کار 18فردي با  -127
بوده است. با توجه به وجود افزایش ضـخامت پلـور در گرافـی  DLCO =70اسپیرومتري نماي تحدیدي داشته و %

 گرافی قفسه سینه بایستی حداکثر در چه بازه زمانی انجام بگیرد؟ WHOقفسه سینه، طبق توصیه 
  ساالنه الف)
  هر دو سال ب)
  هر سه سال ج)
 هر پنج سال د)

ماه قبل مورد بررسی قرار گرفته و  3ساله با شکایت از سرفه، بی اشتهایی، کاهش وزن و خستگی از حدود  55آقاي  -128
براي ایشان تشخیص سرطان ریه مطرح شده است. بر اسـاس مسـتندات مرکـز بـین المللـی تحقیقـات سـرطان 

)IARC دارد؟ در بروز این بیماري کمتري)، اشتغال به کار در کدامیک از مشاغل زیر تأثیر 
 Hair Dressing الف)
 Nickel Refining ب)
 Coke Oven Working ج)
 Rubber Production د)

 در افزایش خطر ابتال به مزوتلیوماي بدخیم دارد؟ کمتريهاي زیر تأثیر کدامیک از گزینه -129
 Ionizing Radiation الف)
 Cigarette Smoking ب)
 Erionite ج)
 Crocidolite د)

 EIA (enzymeشـده اسـت. تسـت  Cاز یـک بیمـار مبـتال بـه هپاتیـت  Needle stickپزشک اورژانس دچـار  -130

immunoassay هفته بعد از مواجهه مثبت و تست  8) حدودHCV-RNA PCR هايمنفی است. کدامیک از گزینه 
 است؟ صحیح فرد این مورد در زیر

 مطرح نیست. HCV، ابتال به PCRبا توجه به منفی بودن  الف)
 شود.می توصیه recombinant immunoblot assay (RIBA(بررسی بیشتر با  ب)
 است. HCVوجود آنتی بادي در این فرد به معناي محافظت در برابر  ج)
 استفاده از ایمونوگلوبولین نقش موثري در پیشگیري از ابتال دارد. د)

با فواصل استاندارد دریافت کرده است. تیتر  Bت واکسن هپاتیت نوب 3دانشجوي پزشکی در ابتداي دوره کارآموزي  -131
از  باشد. در صورت تزریق یک دوز اضافهمی ��/���10از آنتی بادي یک ماه بعد از تزریق آخرین نوبت واکسن کمتر 

 است؟ درصد چند کننده ، احتمال ایجاد آنتی بادي محافظتBواکسن هپاتیت 
  10تا  5 الف)
  25تا  15 ب)
  50تا  30 ج)
 70تا  50 د)
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را بر عهده دارد. ایشان در هنگـام مواجهـه بـا  AIDSپرستار بخش عفونی، مسئولیت مراقبت از یک بیمار مبتال به  -132
ایعـات ماز طریق تماس اتفاقی با  HIVبیمار با وجود استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب، همواره نگران ابتال به 

 است؟ کمتراز طریق کدامیک از مایعات بدن این بیمار  HIVتقال عفونت بدن بیمار است. ریسک ان
  مایع پلور الف)
  ادرار ب)
  مایع مغزي نخاعی ج)
 مایع پریکارد د)

فعالیـت  METسال سابقه کار در صنعت پتروشیمی و جوشکاري با شرایط کاري که نیاز به بیش از هشـت 21فردي با  -133
رایط شـنماید. با توجه به می هاي خلط دار را ذکردارد، دچار تنگی نفس، سرفه و خلط شده است. سابقه قبلی از سرفه

 11گردد. هفته قبل از بستري در اسـپیرومتري بعـد از برونکودیالتـور افـزایش می بالینی و دیسترس تنفسی بستري
که تحت درمان دارویی قرارگرفته است. با فـرض  FEV1/FVC =67داشته و نسبت % FEV1سی در سی 150درصد و 

 د؟وي چند روز خواهد بو Disabilityمدت  حداکثرابتال به بیماري شغلی تنفسی و توجه به شرایط بالینی نامبرده، 
 10 د) 14 ج) 21 ب) 28 الف)

چاپ شـده، رابطـه بـین  Occupational Medicineدر مجله  2020در یک مطالعه مرور سیستماتیک که در ژانویه  -134
لـه مقا 56ها و عملکرد ریوي مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه مـروري و متاآنـالیز، کشمواجهه با آفت

 مهارکننـده حـاوي هايکشاند که مواجهه با آفتمرتبط مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت محققین نتیجه گرفته
 :موجب استراز کولین
 شود.می اختالل تحدیدي الف)
 شود.می اختالل انسدادي ب)
 .شودمی انسدادي -اختالل تحدیدي  ج)
 تاثیري بر عملکرد ریوي ندارد. د)

سال سابقه کار با شکایت تنگی نفـس و درد قفسـه سـینه بـه شـما  25ساله کارخانه تولید لنت ترمز با  55کارگر  -135
فیه ها چند پـالك کلسـیشود. در رادیوگرافی از ریهمی در قله ریه شنیدهمراجعه کرده است. در معاینه رال مختصر 

شود. در اسپیرومتري انجام شده اختالل عملکرد واضح ریوي مشهود نیست و نتیجه اسـپیرومتري می پلور مشاهده
 کمتر زیر موارد از کدامیک. دهدمی نرمال است. وي همه مشکالت خود را به مواجهه با آزبست در محیط کار نسبت

 به نفع ادعاي این فرد است؟
 کلسیفیه هايپالك الف)
 اسپیرومتري نرمال ب)
 رال در قله ریه ج)
 مدت مواجهه د)

در مورد کارگران صنعت آزبست سیمان که در محیط کار با آزبست در تماس هسـتند، زمـان فاصـله بـین شـروع  -136
 ند سال است؟مواجهه با آزبست و ایجاد بیماري آزبستوزیس معموالً چ

 10-5 الف)
 20-10 ب)
 20-30 ج)
 50-30 د)
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) انجام داده است و از شما درخواست دارد کـه PRKکارمند اداري در دفتر مرکزي یک شرکت عمل جراحی الزك ( -137
اي انجـام شـده براي این عمل جراحی به او مرخصی استعالجی بدهید. در صورتی که عمل او بدون هیچگونه عارضه

 گیرید؟می چند روز مرخصی استعالجی براي او در نظرباشد، 
  1 الف)
  2 ب)
  3 ج)
 4 د)

 مواد عمدتاً کارخانه این. اید شما به عنوان مشاور سالمت شغلی در کارخانه تولید مواد شیمیایی مشغول به کار شده -138
 ودوجـ کـارگران بـراي مواد این با مواجهه از ناشی حوادث بروز احتمال و کندمی تولید قلیایی یا اسیدي شیمیایی

 اثرات تماس چشمی با این مواد از اهمیت بیشتري برخوردار است؟ با مقابله براي زیر موارد از کدامیک. دارد
 تهیه داروهاي مورد نیاز چشمی جهت موارد اورژانسی الف)
 تهیه آمبوالنس براي ارجاع سریع فرد سانحه دیده ب)
 براي مشاوره در موارد اورژانسیتعبیه خط تلفن اورژانس  ج)
 هاي آموزشی پرسنل جهت موارد اورژانسیبرنامه د)

اي یک شرکت تولیدي به شما سپرده شده و به عنوان متخصص طب کار، مشاوره سالمت شغلی بـراي معاینات دوره -139
 د؟باش بیشتر باید زیر موارد از کدامیک بر تمرکز ايدهید. در انجام این معاینات دورهمی کارکنان شرکت انجام

 کنترل مواجهات الف)
 نوع مواجهات ب)
 شدت مواجهات ج)
 فرد مواجهه یافته د)

 هاشما به عنوان مشاور سالمت شغلی در یک کارخانه مشغول به کار شده اید و قصد دارید برنامه مراقبت از بیماري -140
 ایـن در زیـر مـوارد از کدامیک باشید، داشته زمینه این در جامعی برنامه بخواهید اگر. کنید اجرا کارخانه این در را

 اولویت باالتري برخوردار است؟ و اهمیت از برنامه
 Hazard surveillance الف)
 Treatment of disease ب)
 Causation ج)
 Impairment rating د)

 سـازمان یک اداري کارکنان در قلبی آریتمی بروز و شغلی استرس بین ارتباط بررسی جهت ايدر نظر داریم مطالعه -141
 Recall نـوع از سیسـتماتیک خطاي ایجاد احتمال زیر هايمیک از روشکدا به مطالعه این طراحی در. دهیم انجام

Bias بیشتر است؟ 
  Case Control الف)
  Cohort ب)
  Clinical Trial ج)
 Case Series د)
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) براي بررسی ارتباط بین ایستادن طـوالنی مـدت و کمـر درد Systematic review( مند در یک مطالعه مرور نظام -142
 نتیجه زیر حاصل شده است:

Odds Ratio= 1.7 (95% CI= 1.3-2.2) 
 است؟ کمترگیري این مطالعه احتمال بروز کدامیک از خطاهاي زیر در نتیجه

  تصادفی الف)
  سیستماتیک ب)
  نوع اول ج)
 نوع دوم د)

بررسی تاثیر مواجهه با فیوم جوشکاري بر عملکرد ریوي کارگران، نقطه جوشکاران یک شرکت خودروسازي را براي  -143
هاي زیـر بـراي ایـن مقایسـه قبل و بعد از شیفت کاري مورد تست اسپیرومتري قرار داده ایم. کـدامیک از تسـت

 است؟ ترمناسب
 T test الف)
 Paired T test ب)
 Chi Square ج)
 Analysis of variances د)

نفره از کارگران شاغل در کارخانه تولیـد  300اي براي بررسی اثرات سالمتی مواجهه با آزبست، یک گروه در مطالعه -144
 از نفـر 180 اگر. ایم نفره از کارکنان شاغل در یک صنعت مونتاژ کامپیوتر مقایسه کرده 500لنت ترمز را با یک گروه 

 Relative risk باشـند داشـته شکایت تنفسی مئعال از مونتاژ صنعت کارکنان از نفر 200 و ترمز لنت تولید کارگران
 بروز عالئم تنفسی در مواجهه با آزبست چقدر است؟

 2 د) 1,5 ج) 1 ب) 0,5 الف)

 یـک آن در کـه ایمکـرده طراحـی ايبراي بررسی رابطه بین مواجهه با مونوکسید کربن و بروز بیماري قلبی مطالعه -145
ق کرونـر ز بیمـاري عـروبرو میزان نظر از نیافته مواجهه گروه با را کربن مونوکسید با یافته مواجهه کارگران از گروه

 است؟ نوعی چه از مطالعه این. ایم مقایسه کرده
 Cross sectional الف)
 Case control ب)
 Cohort ج)
 Clinical Trial د)

 ادعـا و اسـت کرده مراجعه قانونی پزشکی به راست دست اول انگشت قاعده در درد از شکایت با ايساله 36آقاي  -146
 الدیسـت در تورم و تندرنس معاینه در و شودمی تشدید فعالیت حین در درد. باشدمی غلش از ناشی وي مئعال دارد

 دارد؟ بیشتري کاربرد زیر هايتست از کدامیک بیماري این تایید جهت. دارد وجود رادیوس
  فالن الف)
  فالن معکوس ب)
  تینل ج)
 فینکل اشتاین د)
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 بررسـی در. دارد نفـس تنگـی  م تنفسی مکرر شده و در حال حاضرئفردي با سابقه کاري در یک صنعت دچار عال -147
 Patchyو  Groundglass Opacityریـه  CT نمـاي در. دارد کـاهش شـریانی خـون اکسـیژن اشباع شده انجام

consolidation  به همراه فیبروز ریه مشهود است. درBAL هايانجام شده افزایش سـلول T  .دیـده شـده اسـت
 مواجهه با کدامیک از مواد زیر در محیط کار وي محتملتر است؟

 هگزامتیلن دي ایزوسیانات الف)
 کبالت ب)
 پالتینیوم ج)
 وانادیوم د)

از پارستزي و سوزن سوزن شدن انگشت چهار و پنج دست اي متوجه شکایت وي ساله 52اي خانم در معاینات دوره -148
آرنـج راسـت مثبـت اسـت. کـدامیک از  خـارجی خلفـی محـل در تینـل تسـت معاینه در. شویدمی راست وي
 برخوردار است؟ کمتري اهمیت از کار محل در زیر هايمحدودیت

 استفاده از هدست به جاي تلفن الف)
 کاهش استرس تماسی ب)
 اکستانسیون مچکاهش  ج)
 کاهش فلکسیون آرنج د)

سال کار در یک صنعت و شکایت از شغلی بودن بیماري مراجعـه کـرده اسـت. وي داراي سـرفه  10فردي با سابقه  -149
 کند. در بررسی بعمل آمده تست پریک مثبت دارد و درمـانمی خشک بوده و از برونکودیالتور استنشاقی استفاده

مشهود است. کدام مواجهـه  FEV1سی در سی 400ومتري بعد از برونکودیالتور افزایش شروع شده است. در اسپیر
 بیشتر تأییدکننده شغلی بودن بیماري است؟

  بریلیوم الف)
  پالتینیوم ب)
  روي ج)
 کبالت د)

 براي مقابله با آسم شغلی کدامیک از اقدامات زیر موثرتر است؟ -150
 کاهش مواجهه با مواد آسموژن الف)
 بررسی وجود زمینه و سابقه آسم در خانواده ب)
 هاي محیط کارهاي تنفسی در مواجهه با آالیندهبررسی عملکرد راه ج)
 انجام اسپیرومتري قبل و بعد از برونکودیالتور در معاینات بدو استخدام د)

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

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

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

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

 رست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده است. تصمیم دمی
 شود.شود و عمل جراحی انجام میتقل مینیاز به رضایتنامه ندارد و بیمار به اتاق عمل من 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.تقل کند ولی منتظر میبا قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل من 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)
 هیدرامیندیفن  ج)
 داکسی سایکلین د)

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

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

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

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

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