
 1400سال  کاردرمانیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 هایماريدر ب یکاردرمان

 دهد؟دوم در کدام افراد رخ می taskاولویت دادن به  dual taskدر شرایط  ـ 1
 جوانان سالم د) DCD ج) آتاکسی ب) پارکینسون الف)

...... در اي لوب قدامی هستند، نوسانات پوسچرال غیر طبیعی ..بیمارانی که دچار ضایعه در مسیر نخاعی مخچه ـ 2
 دهند.حالت ایستاده را نشان می

 در همه جهات د) به سمت مبتال ج) به راست و چپ ب) به جلو و عقب الف)

توان تحریکات لمسی و ماساژ براي کاهش کدامیک از موارد زیر میدر مداخالت کاردرمانی نوجوانان، از  ـ 3
  استفاده کرد؟

 Hostility الف)
 Social withdrawal ب)
 Suicidal ideation ج)
 Self -Mutilation د)

در مورد  ی گرفته وکند تا با کارفرماي خود تماس تلفنکه درمانگر به بیمار مبتال به درد مزمن کمک می هنگامی ـ 4
هاي بین فردي از کدامیک از حالت intentional relationshipمشکالت محل کار صحبت کند، براساس مدل 

 استفاده کرده است؟
 Empathizing د) Encouraging ج) Advocating ب) collaborating الف)

 شود؟درآموزش تاکید می intrapersonalهاي نبه) بر ج(Supervision کدامیک از انواع نظارت در ـ 5
 Psychodynamic Supervision الف)
 Humanistic or Person-Centered Supervision ب)
 Cognitive-Behavioral Supervision ج)
 Developmental Approaches to Supervision د)

 ؟باشدنمی زانو کدام عبارت صحیحهنگام ارزشیابی عضالنی اکستانسورهاي  ـ 6
 تغییر وضعیت بیمار از نشسته تا خوابیده به پهلو الف)
 اعمال مقاومت باالي مچ در کل دامنه اکستنشن ب)
 بدون چرخش abdدر کمی  hipحفظ  ج)
 لمس سطح داخلی، قدامی و خارجی میانه ران د)

 ال در سطح پایین است؟کدام گزینه عالمت آسیب به عصب رادی ـ 7
 فلج بین استخوانی قدامی، انحراف رادیال حین فلکشن مچ الف)
 فلج بین استخوانی خلفی، انحراف رادیال حین فلکشن مچ ب)
 فلج بین استخوانی قدامی، انحراف رادیال حین اکستنشن مچ ج)
 فلج بین استخوانی خلفی، انحراف رادیال حین اکستنشن مچ د)
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 2صفحه  
 

 کدام گزینه از مسیرهاي اصلی آمیگدال به هیپوتاالموس است؟ ـ 8
 Stria terminalis الف)
 Fornix ب)
 Stria medullaris thalami ج)
 Medial leminiscus د)

 شود؟ها نیستند، کدام روش پیشنهاد میفرضیات و ابزارهاي موجود قادر به شرح پدیدهزمانی که پیش ـ 9
 qualitative method الف)
 quantitative method ب)
 consensus methodology ج)
 qmethodology د)

دانش آموز به ندرت مجاز است در زنگ تفریح با همساالن خود بازي کند زیرا در اتمام تکالیف کالسی مشکل « ـ 10
ز موارد ااین جمله نشان دهنده کدامیک  »کالس بماند.دارد و باید بیشتر وقت بگذارد وبراي انجام آنها در 

 عدالتی اکوپیشنال است؟بی
 Occupational marginalization الف)
 Occupational alienation ب)
 Occupational deprivation ج)
 Occupational imbalance د)

 10-15هاي ساعت باید بسته 8ه پست است، که روزانه کدام گزینه ایستگاه کاري مناسب براي کارگر ادار ـ 11
 کیلوگرمی را جابجا کند؟

 متر زیر آرنجسانتی 10 ـ 15میزي با ارتفاع  ـ ایستاده الف)
 متر زیر تروکانتر بزرگسانتی 10 ـ 15میزي با ارتفاع ـ  ایستاده ب)
 متر از زمینسانتی 45 ـ 35میزي با ارتفاع ـ  نشسته ج)
 متر از زمینسانتی 60 ـ 70میزي با ارتفاع ـ  نشسته د)

 ، صحیح است؟ADHDکدامیک از فرضیات نوروآناتومیک زیر در مورد  ـ 12
 کنند.اختالالت عملکردي جسم مخطط در رمز گردانی آثار حافظه، اختالل ایجاد می الف)
 کنند.ك دیگر، اختالل ایجاد میاختالالت عملکردي هیپوکامپ در انتقال از یک محرك به محر ب)
 کند.تر مغزي را مهار نمیهاي پیشانی به میزان کافی ساختارهاي پایینلوب ج)
 کنند.اختالالت عملکردي ساقه مغزي در رمز گردانی آثار حافظه، اختالل ایجاد می د)

خواند، او در چه کالس دوم دبستان درس میساله داراي کم توانی ذهنی، چند سال است که در  15فرد  ـ 13
 شود؟بندي میتوانی ذهنی طبقهاي از کمطبقه
 خفیف د) متوسط ج) شدید ب) عمیق الف)
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، در هفته Moderate to Severeساله مبتال به گیلن باره سطح  35کدام گزینه اقدامات کاردرمانی براي خانم  ـ 14
 باشد؟پروتکل بیماري تحت درمان تیمی قرار گرفته است، صحیح می هشتم که مطابق

 ��10هاي مقاومتی در شانه با حداقل فعالیت الف)
 راه رفتن با واکر در حد توان ب)
 آموزش بلع با کمک گفتاردرمانگر ج)
 دارحرکات اکتیو با حذف جاذبه در مفصل شانه با ابزار تعلیقی در صندلی چرخ د)

در بیمار تورتیکولی در صورت درگیري عضله استرنوکالیدو ماستوئید راست تمام حرکات زیر در برنامه درمانی  ـ 15
 :بجز ،صحیح است

 خواباندن کودك به پهلوي راست الف)
 با تکیه روي دست راست side sittingنشاندن کودك بصورت  ب)
 دنبال کردن شئ با چرخش سر به سمت راست ج)
  حراف تیلت بورد به سمت راست در حالیکه کودك روي آن نشستهان د)

 را نشان دهند؟ autonomic storming، ممکن است ICUکدامیک از بیماران زیر در  ـ 16
 Traumatic brain injury الف)
 Brain palsy ب)
 Spinal cord injury ج)
 Spina bifida د)

با لوردوز شدید که  L3–L4ساله مبتال به اسپینابیفیدا در سطح  10یز کدامیک از ارتزهاي زیر براي کودك تجو ـ 17
 باشد؟آماده راه رفتن با واکر است، مناسب می

 hip-knee-ankle-foot orthosis الف)
 knee-ankle-foot orthosis ب)
 با تویستر Ankle-foot orthosis ج)
 Parapodium د)

تر مناسب standerکند، کدام براي کودکی که تون اکستانسوري باالیی دارد و سر و شانه را به عقب متمایل می ـ 18
 است؟

 با تمایل به عقب Supine stander الف)
 با تمایل به جلو Prone stander ب)
 در حالت قائم Supine stander ج)
 در حالت قائم Prone stander د)

 :بجزکند، در هنگام نشستن روي صندلی، تمام شرایط زیر را براي کودك ایجاد می Hip Abdافزایش  ـ 19
 تیلت قدامی لگن الف)
 خلفیـ  کاهش ثبات قدامی ب)
 بهبود کنترل طرفی ج)
 کاهش تون فلکسوري د)
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 کند؟اختالل طیف اوتیسم، کدام مورد صدق می در مورد مشکالت نوروآناتومیک افراد داراي ـ 20
 شود.سالگی دچار میکروسفالی می 5تا سن  ASDمغز کودکان داراي  الف)
 تر از کودکان نرمال است.کوچک ASDاندازه جسم مخطط در کودکان خردسال با  ب)
  تر از کودکان نرمال است.هاي اولیه کوچکاندازه آمیگدال در سال ج)
 شود.بتی بین اندازه جسم مخطط و رفتارهاي تکراري در این کودکان مشاهده میهمبستگی مث د)

 شود؟زدن در چه سنی شروع میرفلکس چنگ ـ 21
 هفگی جنینی 17 الف)
 هفتگی بعد از تولد 17 ب)
 بالفاصله بعد از تولد ج)
 هفتگی بعد از تولد 4 د)

 ؟باشدنمیبراي دست بیماران نورولوژیک  CIMTکدام گزینه از معیارهاي دریافت مداخله  ـ 22
 درجه ابداکشن شست 5داشتن حداقل دامنه حرکتی  الف)
 24باالي  MMSE ب)
 توانایی حفظ تعادل بدون نیاز به دست مبتال ج)
  استقالل در دستشویی رفتن د)

صحیح » کندطور طبیعی دردي ایجاد نمیه درد احساس شده توسط محرکی که ب«کدام گزینه در خصوص  ـ 23
 است؟

 Allodynia د) Dysesthesia ج) Hyperalgesia ب) Paresthesia الف)

 ؟شودنمیثبت کاردرمانی  Screening Reportکدامیک از اطالعات زیر در  ـ 24
 Clients Information الف)
 Referral Information ب)
 Assessment ج)
 Analysis of Occupational Performance د)

 تنه در حین باال آوردن دست راست مبتال در بیماران سکته مغزي چیست؟ Left lat. flexعلت  ـ 25
  کشنو باقی ماندن اسکاپوالي راست در رتر Upward rotناتوانی در  الف)
 و باقی ماندن اسکاپوالي راست در پروترکشن Upward rotناتوانی در  ب)
 و باقی ماندن اسکاپوالي راست در رترکشن Downward rotناتوانی در  ج)
 و باقی ماندن اسکاپوالي راست در پروترکشن Downward rotناتوانی در  د)

 ؟نیستیادگیري  کننده انتقال و تعمیم در فرایندجزء فاکتورهاي حمایت یککدام ـ 26
 Active Participation الف)
 Intrinsic Feedback ب)
 Whole Task Practice ج)
 Restricted Practice Schedules د)
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 ؟نیستهاي کمپلکس آرنج صحیح کدام گزینه در رابطه با شکستگی ـ 27
 روز پس از جراحی 2-3شروع حرکات اکتیو  الف)
 هفته پس از جراحی 3شروع حرکات پاسیو آرام  ب)
 درجه فلکشن 90ترجیحا زاویه آرنج در اسپلینت  ج)
 درجه فلکشن شانه 90آرنج ابتدایی، در حالت خوابیده و  AROMتمرینات ارام  د)

 شود؟تجویز می دار، براي فرد صندلی چرخALSدر شروع کدام مرحله از بیماري  ـ 28
 V د) IV ج) III ب) II الف)

دلیل حجم کاري مجبور به کم کردن زمان ارائه خدمات درمانی ه درمانگر ب«کدام گزینه اصطالح گویاتري براي  ـ 29
 ، است؟»باشدبیماران و ترخیص زودترآنها می

 Moral uncertainity الف)
 Moral issue ب)
 Moral distress ج)
 Moral dilemma د)

 باشد؟در اخالق می duty-basedکدام گزینه از جمله تئوریهاي  ـ 30
 Deontology د) Characterism ج) Virtue ب) Utilitarianism الف)

  در بخش سالمت روان، کدام است؟ Interpersonalترین استراتژي ثابت ـ 31
 Validation د) Confronting ج) Advise ب) Encouragement الف)

 ؟نیستصحیح مورد  کدام TBIدر مورد   ـ 32
 است. Deny وجود دارد که معادل Insightنقص  TBIدر افراد با  الف)
 بازي است.ترین نقص رفتاري، بدخلقی و لجشایع ب)
 .رودمی بین از فرد رفتار در عادي فیلترهاي  Disinhibition Syndrome در ج)
 معادل افسردگی است. TBIدر  Demotivational Syndrome د)

 است؟ Symbolic Memory کدام ساختار مغزي مسئول ـ 33
 پوتامن د) آمیگدال ج) هسته عدسی ب) HPA الف)

قادر به راه رفتن است، داراي ضعف در عضالت پروگزیمال و  فردي دچار آسیب شبکه بازویی شده است. وي ـ 34

 کارکرد خوب در عضالت دیستال اندام فوقانی است. کدامیک از ارتزهاي زیر براي ایشان مناسب است؟
 Gunslinger الف)
 Mobile arm support ب)
 Suspension arm devices ج)
 JAECO/Rancho MultiLink MAS د)
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 است؟ Concept of selfو ساختارهاي اساسی   Self Signatureراست به چپ  کدام گزینه به ترتیب از ـ 35
 Habitو  Habit الف)
 Roleو  Habit ب)
 Roleو  Role ج)
 Roleو  Routine د)

 صحیح است؟ clinical practice guidlineکدام گزینه درباره  ـ 36
 است. AGREE IIمقیاس ارزیابی آن  الف)
 باشد.فاز قبل از سیستماتیک ریویو می ب)
 شود.ها و تجربه زیسته افراد استفاده میبراي درك بهتر پدیده ج)
 شود.هاي مختلف استدالل بالینی تهیه میجهت تمرین شیوه د)

 ) صحیح است؟ICFوانی (بندي عملکرد و ناتکدام گزینه درباره سیستم طبقه ـ 37
 است. role performanceمحصول  self-efficacy الف)
 هاي فیزیکی اجتماعی و نگرشی است.عوامل محیطی شامل همه جنبه ب)
 هاي زندگی است.رضایت از ایفا نقش Participation ج)
 ها و عادات از اصول آن است.تسلط بر فعالیت د)

 گالبال در چه بیمارانی ممکن است، مشاهده شود؟رفلکس  ـ 38
  پارکینسون الف)
 دیستروفی عضالنی ب)
 لترال اسکلوروزیسآمیو ج)
 سندرم کورساکوف د)

 است؟ »ناتوانی در بازشناسی کامل یک صحنه«کدام گزینه  ـ 39
 Prosopognosia الف)
 Visuospatial agnosia ب)
 Landmark agnosia ج)
 Simultanagnosia د)

در گزارش ام آر اي مراجعی، تومور در منطقه کونه سربالر گزارش شده است. عملکرد کدام بخش دچار آسیب  ـ 40
 گردد؟می

 تنه د) هاي تحتانیاندام ج) هاي فوقانیاندام ب) و گردن سر الف)

 باشد؟سازي میهاي آمادهدر گروه روش زیرهاي کدامیک از گزینه ـ 41
 به مراجع سکته مغزي Meal preparationهاي آموزش مهارت الف)
 به بیمار مضطرب Guided imageryآموزش تنفس عمیق و  ب)
 براي کنترل اندام فوقانی کودك فلج مغزي CIMT استفاده از ج)
 براي مراجع پارکینسون Long-handle spongeاستفاده از صندلی حمام و  د)
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 کدام مورد است؟ Construct validityآزمون مورد استفاده جهت تعیین  ـ 42
 Correlation tests الف)
 Content validity Index ب)
 Prediction methods ج)
 Regression analysis د)

 باشد؟می Scales of measurmentگیري دامنه حرکتی مفاصل با کمک گونیامتر، کدامیک از اندازه ـ 43
 Nominal د) Interval ج) Ratio ب) ordinal الف)

 شود؟ها استفاده میکدام آزمون آماري در روش دو نیمه کردن آزمون ـ 44
 Pearson-Brown الف)
 Cronbach's alpha ب)
  Interclass Correlation ج)
 Kappa د)

 شود؟وجود داشته باشد، چه نوع اسپلینتی توصیه می Soft end feelاگر در دست  ـ 45
 Serial casting الف)
 Static progressive splinting ب)
 Long-duration dynamic splint ج)
 High-load dynamic splint د)

 ؟نیستها صحیح در دست hold-and-placeکدام گزینه درباره تمرینات  ـ 46
 این تمرینات جهت افزایش دامنه حرکتی هستند. الف)
 شود.باشد انجام می PROMبیشتر از  AROMزمانی که  ب)
 است. pain-freeانجام تمرین بصورت  ج)
 تواند موثر باشد.می Blockingدر ترکیب با تمرینات  د)

 کند؟ارزیابی می ICFاساس  را بر activity limitationزیر  self-awarenessکدامیک از ابزارهاي  ـ 47
 Patient Competency Rating Scale الف)
 Cognitive Failure Questionnaire ب)
 Awareness interview ج)
 Patient Distress scale د)

 استدالل نوع کدام دهنده نشان »فضا و امکاناتی براي ارائه خدمات درمانی در دسترس دارم؟چه «عبارت:  ـ 48

 است؟ درمانگر کار بالینی
 Ethical د) Interactive ج) Pragmatic ب) Conditional الف)
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  است؟ صحیح هاآزمون در کف اثر و سقف اثر کاهشکدام گزینه جهت   ـ 49
 هاي سادهکاهش اثر کف از طریق کاهش تعداد آیتم -هاي دشواراثر سقف از طریق کاهش تعداد آیتمکاهش  الف)
 هاي سادهکاهش اثر کف از طریق افزایش تعداد آیتم -هاي دشوارکاهش اثر سقف از طریق کاهش تعداد آیتم ب)
 هاي سادهیق افزایش تعداد آیتمکاهش اثر کف از طر -هاي دشوارکاهش اثر سقف از طریق افزایش تعداد آیتم ج)
 هاي سادهکاهش اثر کف از طریق کاهش تعداد آیتم -هاي دشوارکاهش اثر سقف از طریق افزایش تعداد آیتم د)

 ؟نیست کدام گزینه در مورد برنامه غذایی بیمار دیسفاژي صحیح ـ 50
 است. Honey thickدر پیشرفت مصرف مایعات، اولین مورد  الف)
 هاي غیر مستقیم است.تقویت ساختارهاي حلق و حنجره از جمله درمان ب)
 است. directاز اهداف فاز  Self-feedingتشویق به  ج)
 مصرف میوه در آخرین ترتیب غذایی قرار دارد. د)

 صحیح است؟ Occupation as endکدام گزینه درباره  ـ 51
 کند.هاي درمانی انگیزه ایجاد میآکوپیشنبراي انجام  الف)
 دهد.هاي فردي مانند حرکت، شناخت و درك را مورد ارزیابی قرار میتوانایی ب)
 کند.دهی میها را سازمانهاي فرد براي فعالیت، تکالیف و نقشتوانایی ج)
 تاثیر دارد. Task demandهاي فرد از طریق ها و ظرفیتبر توانمندي د)

جهت ترخیص به  زیربیماران سکته مغزي، کدامیک از موارد  AHA/ASAهاي بالینی بر طبق توصیه ـ 52
Independent community living بایستی براي همه بیماران مورد ارزیابی قرار گیرد؟ 

 Body function د) Body structure ج) IADL ب) self-care الف)

 ؟شودنمیدیده  ،هاي زیر معموال در پوسچر غیرطبیعی وضعیت نشسته بیمار سکته مغزيکدامیک از گزینه ـ 53
 Hip in more Extension الف)
 Asymetrical weight bearing ب)
 Posterior pelvic tilt ج)
 one hip angled backward د)

 ؟نیستسوختگی صحیح  کدام گزینه در فاز توانبخشی بعد از ـ 54
 شود.دقیقه پوشیده می 60حداکثر  Dynamic PIP Extensionاسپلینت  الف)
 شود.معموال در سوختگی دورسال دست دفورمیتی بوتونیر و سوان نک ایجاد می ب)
 شود.توصیه می Microstomiaجهت درمان هتروتوپیک اسیفیکاسیون  ج)
 یابد.ساعت افزایش می 24هاي فشاري تا زمان پوشیدن پوشش د)

 ؟نیستکدام گزینه درباره برنامه در منزل بیمار قلبی، صحیح  ـ 55
 ها است.مقدار مصرف اکسیژن در حین انجام فعالیت METیک  الف)
  است. MET 2-4هاي بیمار در محدوده هاي اول پس از سکته قلبی فعالیتدر هفته ب)
 فعالیتها است. pacingبر  تاکید CHFدر بیماران  ج)
 شود.در بیماران آنژیوپالستی انجام تمرینات آئروبیک توصیه می د)
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 9صفحه  
 

 ؟باشدنمی کدام گزینه از مداخالت کاردرمانی در کاتاراکت سالمندي، مطرح ـ 56
 Color and contrast enhancement الف)
 Magnification ب)
 Sensory substitution ج)
 Field enhancement د)

  ............. نام دارد. آپراکسیاي اي با توالی صحیح،ناتوانی فرد در انجام یک تکلیف چند مرحله ـ 57
 Disassociation د) Conduction ج) Ideational ب) Ideomotor الف)

 در انجام فعالیت، صحیح است؟ generalization و carry overکدام گزینه در خصوص مفاهیم  ـ 58
 تکمیل کار مشابه در محیط مشابه است. carry over الف)
 .است متفاوت محیط در مشابه کار تکمیل carry over ب)
 تکمیل کار مشابه در محیط مشابه است. generalization ج)
 تکمیل کار مشابه با ابزار مشابه است. generalization د)

 گردد؟، محسوب میcase developmentفرایند  ) جز کدام بخش ازLOSتخمین طول درمان ( ـ 59
 creating intervention plan الف)
 setting as context ب)
 organization of sessions ج)
 frequency of treatment د)

  شود؟محسوب می OTPF جز کدام بخش از »جت لگ«پدیده  ـ 60
 client factors الف)
 motor skills ب)
 environmental factors ج)
 sleep participation د)

شوند و این هاي رفتاردرمانی به بهترین شکل یاد گرفته میهاي اکوپیشنال از طریق کدام تکنیکمهارت ـ 61
 اند؟اي برگرفته شدهها از چه نظریهتکنیک

 نظریه اسکینر -Chaining and fading الف)
 نظریه اسکینر -Shaping and chaining ب)
 نظریه واتسون -Modeling and fading ج)
 نظریه واتسون -Shaping and modeling د)

اي مسجد و ... در چه دسته یل، روحانی، وکیدارند مثل معلم خصوص »یمنصب خاص«که  ی، کسانOTPF-4در  ـ 62
 گیرند؟از عوامل محیطی قرار می

 Attitudes & insight الف)
 Services, systems, & policies ب)
 Support & relationships ج)
 Social background & social status د)
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 ؟شودمیساله، استفاده  3هاي روانی، حرکتی و رفتاري یک کودك کدام آزمون براي ارزیابی مقیاس ـ 63
 ایندیانا براي کودکانـ  شناختی ریتانروانـ  هاي عصبیآزمون همجموع الف)
 ) تجدید نظر شده براي کودکان4نبراسکا (ـ  شناختی لوریاروان ـ هاي عصبیمجموعه آزمون ب)
 مقیاس بیلی در مورد رشد شیرخوار ج)
 )CAPتوجه کودك ( رخنیم د)

 شود؟اختالل تعادل و کره در کدام بیماري دیده می ـ 64
 گاالکتوزمی الف)
 نیهانسندرم لش ب)
 فنیل کتونوري ج)
 توبروس اسکلروزیس د)

  شود؟روبرو می Stigmaهاي مزمن، فرد با مشکل در کدام مرحله از تطابق با بیماري ـ 65
  Experience & Identity trade off الف)
 Bodily adjustment &Identity trade off ب)
 Surronding to the change body ج)
 Enduring the self confrrrronting & Regrouping د)

  ریشه دارد؟ Attachmentهاي زیر مستقیماً در کدامیک از مدل ـ 66
 Intentional relationship الف)
 Internal working ب)
 Allen cognitive ج)
 Toglia د)

و ضعف حس حرارت  Ipsilateral، ضعف حرکتی و حس عمقی زیرهاي صدمات نخاعی سندرومدر کدامیک از  ـ 67
 شود؟دیده می Contralateralو درد 

 Brown-Sequard د)  Central cord ج) Anterior cord ب) Cauda equina الف)

کدام گزینه در رابطه با زمان شروع مداخالت  ”Sensory Reeducation Techniques“در رابطه با روش   ـ 68
 باشد؟شناسایی اشیا با لمس صحیح می

 بالفاصله پس از صدمه الف)
 پس از توانایی درك اشیاي محرك ب)
 یکپس از توانایی درك دقیق محل تحر ج)
 30پس از توانایی درك ارتعاش با فرکانس  د)

 در بیماري پارکینسون است؟ ”fluctuating“کدام گزینه مرحله  ـ 69
 عملکرد فرد محدود شده و عدم ثبات پوسچرال وجود دارد. الف)
 طرفه است و مشکل عملکردي حداقل است.م یکئعال ب)
 م کامال کنترل شده است.ئمشکل تعادل وجود ندارد و عال ج)
 بیمار ناتوانی دارد و لوودوپا به داروي او اضافه شده است. د)
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 صحیح است؟ occupational functioning modelکدام گزینه درباره  ـ 70
 هسته مرکزي آن بر آکوپیشن در کسب سالمتی تاکید دارد. الف)
 محدود است. فقط به کار عملی با اختالالت فیزیکی ب)
 مراجع شامل فرد، سازمان و جامعه است. ج)
 شود.استفاده می Occupational profileدر ارزیابی از  د)

 

  یومکانیکو ب ینزیولوژيک

 فرد قادر نیست دستش را به باالي سر ببرد؟ ،دلیل صدمه به کدام عضالته ب whiplashدر ضایعات  ـ 71
 trapezius - longus capitis الف)
 longus capitis - longus colli ب)
 levator scapula - trapezius ج)
 levator scapula - longus colli د)

 سمت راست) در حالت ایستاده است؟ dropکدامیک از موارد زیر مسئول تیلت طرفی لگن به راست ( ـ 72
 ضعف گلوتئوس مدیوس راست الف)
 کوادراتوس لومبار راستسفتی  ب)
 سفتی اداکتورهاي چپ ج)
 کوتاهی پاي چپ د)

 ؟ندارددر کدامیک از حرکات اسکاپوال عضله پکتورالیس مینور نقش  ـ 73
 Abduction الف)
 Anterior tilt ب)
 External rotation ج)
 Downward rotation د)

 ؟کندنمیس آنتریور، کدامیک از حرکات زیر را در اسکاپوال ایجاد خط کشش عضله سراتو ـ 74
 External rotation  الف)
 Anterior tilting  ب)
 Protraction ج)
 Upward rotation د)

 :بجز ،دهداثر سالمندي رخ می تمام تغییرات زیر درقفسه سینه بر ـ 75
 Decreased compliance of the lung tissue الف)
 Decreased compliance of the bony rib cage ب)
 Decrease in the effectiveness of the ventilatory muscles ج)
 Decreased compliance of the respiratory system د)
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 کند؟هاي کمر وارد میرا روي دیسک کمتريکدامیک از تمرینات زیر فشار  ـ 76
 Curl-ups لف)ا

 Sit-ups ب)
 Pivot prone extension ج)
 Single leg ext.in Quadruped د)

 ؟در مفصل متاکارپوفاالنژیال صحیح است volar plateکدام عبارت در مورد  ـ 77
 یک بافت لیقی غضروفی است که به قاعده بند پروگزیمال و سر متاکارپ اتصال دارد الف)
 داخلی آن غضروفی است و در امتداد سطح غضروفی سر متاکارپ استسطح  ب)
 ها توسط ساژیتال باند به دیگري متصل هستندنآهر کدام از  ج)
 کندمقاومت می compressive و tensileدر برابر نیروهاي  د)

 :بجز ،دهدتمام تغییرات زیر با روند سالمندي در عضالت رخ می ـ 78
 هاکاهش تعداد موتوریونیت الف)
 2کاهش نسبت فیبرهاي نوع  ب)
 کاهش سایز فیبرها ج)
 سارکوپنی د)

 خم شوند؟ IPزودتر از مفاصل MP، مفاصل FDPشود هنگام انقباض چه عاملی باعث می ـ 79
 کشیدگی لیگامان رتیناکوالر مایل الف)
 ریلیز مکانیسم اکستانسوري ب)
 استخوانی هاکشش بین  ج)
 کشش لومبریکال ها د)

 :بجز ،گردن هستند lat. flexتمام عضالت زیر  ـ 80
 semispinalis capitis الف)
 sternocleidomastoid ب)
 scalene ج)
 levator scapula د)

هاي جبرانی زیر براي استراتژي هنگام راه رفتن در صورت عدم فلکشن کافی در هیپ سمت راست، تمام ـ 81
swing بجز ،رودپاي راست بکار می: 

  افزایش فلکشن زانوي راست الف)
 انحراف تنه به سمت پاي چپ ب)
 تیلت خلفی لگن ج)
 انقباض عضالت شکم د)

 ؟ندارد نقشی کدامیک از عناصر زیر در ثبات مفصل رادیواولنار تحتانی ـ 82
 اکستانسور کارپی اولناریس د) آنکونئوس ج) طناب مایل ب) بین استخوانیغشاي  الف)
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 ؟اسکاپوال روي قفسه سینه با چه حرکاتی در استرنوکالویکوالر همراه است internal/external rotation ـ 83
 abduction/adduction الف)
 posterior rolling ب)
 protraction/retraction ج)
 upward rotation د)

 کند؟میدر آرنج به لیگامان کولترال داخلی کمک  valgusکدامیک از عضالت زیر هنگام پرتاب براي مقابله با نیروهاي  ـ 84
 ECU د) FCR ج) ECRL ب) FCU الف)

 ؟است درست uncinateکدام گزینه در مورد زوائد  ـ 85
 .گیرندتدریج شکل میهسالگی ب 14تولد تا از بدو  الف)
 .دهدسطح فوقانی تنه را در صفحه فرونتال مقعر نشان می ب)
 .از دومین تا ششمین مهره گردنی وجود دارند ج)
 .لیگامان فالوم به آن اتصال دارد د)

 د؟مفصل آرنج رابطه مستقیم دار flexکدامیک از عوامل زیر با دامنه  ـ 86
 کوتاهی تریسپس د) شاخص توده بدنی ج) شانه flex ب) ساعد supination الف)

 شود؟می FDS تاندون bowstringپارگی کدام قرقره انگشتی باعث  ـ 87
 C2 د) C3 ج) A5 ب) A4 الف)

 ؟باشدنمیهاي کمپلکس لیگامانی کولترال خارجی در آرنج کدامیک از موارد زیر از نقش ـ 88
 جلوگیري از دررفتگی هومرواولنار الف)
 varusمقابله با نیروي  ب)
  pronationمقاومت در برابر نیروي  ج)
 valgusمقابله با نیروي   د)

 روي دیسک دارد؟رابطه مستقیم با فشار  liftingکدامیک از موارد زیر به هنگام  ـ 89
 liftingسرعت  ـ فاصله شی با بدن ـ ابعاد شی الف)
  lifting سرعت ـ تراکم شی ـ فاصله شی با بدن ب)
 فاصله شی با بدن ـ تراکم شی ـ وزن شی ج)
 تراکم شی ـ فاصله شی با بدن ـ وزن شی د)

 .شودگذرد و باعث .......... و تانسیون پسیو در لیگامان ........ میساکروایلیاك میمفصل  در حالت ایستاده خط ثقل از......... ـ 90
 sacrospinous - nutation ـ قدام الف)
 sacrotuberous - counternutation ـ قدام ب)
 sacrospinous - counternutation ـ خلف ج)
  iliolumbar - nutation ـ خلف د)

 بیند؟شدید کمر دیرتر از بقیه صدمه می hyper flexهاي زیر در طی کدامیک از بافت ـ 91
 کپسول مفاصل فست د) لیگامان طولی قدامی ج) هاي بین خاريلیگامان ب) هاي فوق خاريلیگامان الف)

 باشد؟عضله ترس ماژور در مفصل شانه وابسته به فعالیت کدام عضله یا عضالت می عملکرد صحیح ـ 92
  دلتوئید د) التیسموس دورسی ج) رومبوئیدها ب) پکتورالیس ماژور الف)
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 ، عضالت اکستانسور انگشتان نقش غالب دارند؟prehensionدر کدامیک از انواع  ـ 93
 Lateral د) spherical ج) Hook ب) cylindrical الف)

 .گویندمی ........ باشد و کاهش آن رافمور ................ درجه می سر inclination زاویه میانگین ـ 94
 ، کوکساوالگا126 د) ، کوکساوالگا115 ج) ، کوکساوارا115 ب) ، کوکساوارا126 الف)

هاي زیر به ترتیب از نیشن مفصل ساب تاالر در زنجیره بسته چه حرکتی در استخواندر طول حرکت پرو ـ 95
 ............یا ........کالکانئوس ................. /تالوس ..................... /تیب     گیرد.راست به چپ صورت می

  اینورژن، دورسی فلکشن، اینترنال روتیشن الف)
 فلکشن، اینترنال روتیشناینورژن، پالنتار  ب)
 اورژن، پالنتار فلکشن، اینترنال روتیشن ج)
 اورژن، دورسی فلکشن، اکسترنال روتیشن د)

 باشد؟می Q Angleکدام مورد از عوامل افزایش  ـ 96

  فموراکسترنال روتیشن  د)  کوکساوارا در فمور ج) اکسترنال روتیشن تیبیا ب) رتروورژن فمور الف)

 در گریپ سیلندري کدام عضالت بیشترین فعالیت را دارند؟ ـ 97

 هاي پالماربین استخوانی د) هاي دورسالبین استخوانی ج) 4و  3هاي لومبریکال ب) 2و1هاي لومبریکال الف)

 ؟صحیح است end plateکدام عبارت در مورد  ـ 98

 .متر استمیلی 2لیفی غضروفی به ضخامت یک الیه  الف)
 .ها اتصال داردکم به تنه مهرهحطور مهب ب)
 .ترکیب یکنواختی از کالژن، پروتو گلیکان و آب دارد ج)
 .غضروف آن از هیالین و فیبروکارتیالژ تشکیل شده است د)

 است؟ plyometric exerciseکدامیک از تمرینات زیر از نوع  ـ 99

 طناب زدن د) تمرینات پولی ج) دمبل زدن ب) پرس سینه الف)

 شود؟در اثر کدامیک از عوامل زیر انجام می Valgus gait ـ 100

 اسپاسم تی بیالیس خلفی الف)
 اسپاسم پالنتار فلکسورها ب)
 ضعف سولئوس ج)
 ضعف پرونئوس د)

 موفق باشید
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