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  یدر علوم پزشک یقروش تحق

اي متناسب با حجم جامعه انتخاب نمونه به روش تصادفی طبقه 200خواهد از یک مدرسه تعداد محققی می ـ 1
است.  300و  500، 400، 450، 350چهار، و پنجم به ترتیب  هاي اول، دوم، سوم،آموزان کالسکند. تعداد دانش

 آموز انتخاب کند؟محقق از کالس دوم چند دانش
 45 د) 40 ج) 35 ب) 30 الف)

خواهد شیوع دیابت را در یک جامعه برآورد نماید. مطالعات قبلی مشابه نشان داده است که شیوع محققی می ـ 2
درصد چقدر است؟  95درصد و سطح اطمینان  ±2ت. حجم نمونه مورد نیاز با دقت درصد اس 10دیابت 

)2=0.975z( 
 900 د) 800 ج) 700 ب) 600 الف)

خواهد تحقیقی روي کارکنان زن لیسانس شاغل در صنعت پتروشیمی انجام دهد. کدامیک از موارد محققی می ـ 3
 در این تحقیق محسوب شود؟ تواند متغیر مورد مطالعهزیر می

 آسیب شغلی د) شغل ج) تحصیالت ب) جنسیت الف)

 :بجز ،شونداي محسوب میهمه متغیرهاي زیر کمی فاصله ـ 4
 درجه حرارت الف)
 قند خون ب)
 ارتفاع از سطح دریا ج)
 نمرات درسی د)

 گیري است؟واحد اندازه کدامیک از زوج متغیرهاي زیر داراي ـ 5
 ايپیوسته ـ رتبه د) ايگسسته ـ فاصله ج) ايپیوسته ـ فاصله ب) پیوسته ـ گسسته الف)

 :بجز توان استفاده نمود،هاي زیر براي کنترل اثر مخدوش کننده میدر مطالعات اپیدمیولوژیک از همه روش ـ 6
 افزایش حجم نمونه د) هاي آماريمدل ج) سازيهمسان ب) سازيتصادفی الف)

پذیر در کشور، کدامیک از موارد زیر، افراد مورد هاي آسیببر گروه» راهنماي اخالقی پژوهش«بر اساس  ـ 7
 دهد؟پذیر قرار میهاي آسیبمطالعه را در زمره گروه

 ناتوانی در دادن رضایت آگاهانه و آزادانه الف)
 از ادامه مطالعه به دلیل بدتر شدن بیماري انصراف ب)
  شرکت در مطالعه به دلیل نیازهاي مادي ج)
 عدم تکمیل پرسش نامه به علت وضعیت نامناسب جسمی د)

کدامیک از  ،»ساله 50تا  30بررسی اثر ورزش بر مقدار قند خون افراد دیابتی «طرح تحقیقاتی با عنوان  در ـ 8
 ) از مطالعه باشد؟exclusion criteriaتواند معیار خروج (یر میموارد ز

 سال 50سن بیشتر از  الف)
 عدم ابتال به دیابت ب)
 سال 30سن زیر  ج)
 ابتال به بیماري قلبی د)
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به تفکیک جنسیت را در یک جامعه بررسی کند. کدامیک از موارد زیر در  Bشیوع هپاتیت  خواهدمیمحققی  ـ 9
 برآورد حجم نمونه این مطالعه موثر است؟

 در زنان و مردان جامعه Bتخمین اولیه از شیوع هپاتیت  الف)
  واریانس متغیر جنسیت در جامعه مورد بررسی ب)
 در بین مردان و زنان جامعه Bاختالف شیوع هپاتیت  ج)
 اندازه توان آماري جهت کشف رابطه د)

هاي زیر هدف اختصاصی توصیفی باشد، کدامیک از گزینه 10متشکل از که اگر اهداف اختصاصی یک پروپوزال  ـ 10
 در مورد تعداد سواالت و فرضیات صحیح است؟

  فرضیه الزم است نوشته شود. 10تنها  الف)
 ته شود.سوال الزم است نوش 10تنها  ب)
  سوال و فرضیه به تعداد مساوي نوشته شود. ج)
  نوشته شود.10هر تعداد سوال و فرضیه با مجموع  د)

 :بجز ،در نوشتن همه اهداف یک پروپوزال الزم است action verbاستفاده از  ـ 11
 هدف کلی الف)
 هدف کاربردي ب)
 هدف اختصاصی توصیفی ج)
 تحلیلیهدف اختصاصی  د)

نفر برآورد شده است. اگر  400حجم نمونه  و متر جیوهمیلی ±5اي با دقت در بررسی میانگین فشار خون جامعه ـ 12
 تغییر دهد، به چه تعداد نمونه نیاز دارد؟ (سایر مفروضات ثابت است) ±4محقق دقت را به 

 490 د) 545 ج) 580 ب) 625 الف)

آموزن دخترانه یک خواهد رابطه بین سطح اقتصادي اجتماعی را با پیشرفت تحصیلی دانشمحققی می ـ 13
ه مطالع توانند در زمره متغیرهاي احتمالی مورد بررسی در اینهاي زیر میشهرستان بررسی نماید. همه گزینه

 :بجزباشند، 
 جنسیت الف)
 بهره هوشی ب)
 سطح اقتصادي اجتماعی ج)
 سن د)

 :بجزدهند، همه موارد زیر توان آزمون آماري را افزایش می ـ 14
 هاباالنس بودن گروه الف)
 کوچک بودن واریانس ب)
 افزایش حجم نمونه ج)
 افزایش حساسیت آزمون د)
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 شود؟در مطالعات تحلیلی، کدامیک از موارد زیر باعث افزایش حجم نمونه می ـ 15
 کوچک بودن واریانس الف)
 بزرگ بودن احتمال خطاي نوع دو ب)
 هااختالف زیاد گروه ج)
 کوچک بودن احتمال خطاي نوع یک د)

 دهد؟با افزایش توان آماري آزمون، کدامیک از موارد زیر رخ می ـ 16
 شود.مقدار پی کاهش و فاصله اطمینان کوچک می الف)
 شود.کاهش و فاصله اطمینان بزرگ میمقدار پی  ب)
 شود.مقدار پی افزایش و فاصله اطمینان کوچک می ج)
 شود.مقدار پی افزایش و فاصله اطمینان بزرگ می د)

 کند؟میهاي مداخله و کنترل را تضمین سازي باالنس بودن تعداد افراد گروهکدام روش تصادفی ـ 17
 Block randomization الف)
 Stratified randomization ب)
 Cluster randomization ج)
 Minimization د)

 :بجززیر را دارد،  هاي ثبتی همه مزایاياده از دادهاستف ـ 18
 راحت بودن د) سریع بودن ج) دقیق بودن ب) ارزان بودن الف)

 از موارد زیر ذکر تاریخ دقیق (روز، ماه، سال) الزامی است؟براي رفرنس دادن به کدامیک  ـ 19
 بخشی از کتاب د) وبسایت ج) رساله ب) مقاله الف)

 :بجزدهد، هاي زیر عنوان طرح تحقیقاتی را در اولویت قرار میهمه گزینه ـ 20
 بودنتکراري  د) اخالقی بودن ج) پذیر بودنامکان ب) فوریت داشتن الف)

 

  ینو نو یرانیطب ا یمبان

 کنید؟تري تجویز میبراي کدامیک، داروي قوي ـ 21
 عضو ذکی الحس د) عضو بعید ج) عضو شریف ب) عضو رئیس الف)

 شود؟کدامیک از اشکال دارویی زیر بدون نیاز به حرارت آماده می ـ 22
 نطول د) نقیع ج) انکباب ب) طبیخ الف)

 هاي زیر حاوي سبوس بیشتري است؟کدامیک از نان ـ 23
 میده د) خشکار ج) حواري ب) سوخاري الف)

 کدامیک مسخّن کلیه است؟ ـ 24
 فندق د) پسته ج) نارگیل ب) گردو الف)

درجه قوه یک دارو است که بعد از ورود به بدن، اوالً به آسانی به تري از نوع و کدام گزینه توصیف مناسب ـ 25
 گذارد؟شود و ثانیاً در روح نزدیک مجاري و اخالط، تأثیر میاجزاي کوچک تقسیم می

 دوم ـ کثیف د) اول ـ کثیف ج) دوم ـ لطیف ب) اول ـ لطیف الف)
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تري و به دفع سموم کمک کرده است؛ کدام گزینه توصیف مناسب مصرف یک گیاه، ایجاد گرمی در بدن نموده ـ 26
 براي این گیاه است؟

 غذاي دوایی د) دواي غذایی ج) دواي ذوالخاصیه ب) غذاي ذوالخاصیه الف)

 در ارتباط با انجام استفراغ و پاکسازي کدام گزینه صحیح است؟ ـ 27
 استفراغ نیست.سردي و گرمی شدید هوا مانع  الف)
 در هر سنی امکان استفراغ وجود دارد. ب)
 در همه حاالت حاد و مزمن بیماري، نضج ماده براي استفراغ واجب است. ج)
 بروز خواب و تشنگی پس از اسهال و قی، نشانه پاکسازي بدن است. د)

 تر است؟به منظور ایجاد الغري در عضو چه نوع دلکی مناسب ـ 28
 کثیر د) معتدل ج) صلب ب) خشن الف)

 :بجزهاي زیر مناسب است، با فرا رسیدن فصل بهار توصیه ـ 29
 کاهش مصرف غذاهاي گوشتی و شیرینی الف)
 استحمام مکرر ب)
 استفاده از شربت لیمو و سکنجبین ج)
 پاکسازي بدن زیر نظر پزشک د)

 غذا کدام گزینه صحیح است؟در تدبیر  ـ 30
 در صورت استفاده از غذاي دوایی، بهتر است به همراه غذاهاي با مزاج موافق باشد. الف)
 شود.فاعل هضم، حرارت است لذا بعد از غذا فعالیت ورزشی توصیه می ب)
 مزه با غذاهاي ترش قابل رفع است.مضرت غذاهاي بی ج)
 تالل هضم، غذاي یک وعده متنوع نباشد.براي جلوگیري از تحیّر طبیعت و اخ د)

تواند منجر مصرف طوالنی و افراطی گوشت گاو، قارچ، چاي پررنگ و بادمجان در یک فرد میانسال، احتماال می ـ 31
 به کدامیک از مجموعه عالئم زیر گردد؟

 احساس سنگینی در بدن، شیرینی مزه دهان و کش و قوس آمدن الف)
 پذیري زیاد و احساس تهوعی دهان، تحریکتلخ ب)
 ضعف هضم، زیادي بزاق دهان و کسل بودن ج)
 وسواس فکري، بواسیر و کمودت پوست د)

 :بجزتوانند در یرقان مفید باشند، هاي زیر میي گزینههمه ـ 32
 کدو د) گرمک ج) پسته ب) ریواس الف)

ها شده، کدام مورد جهت اصالح مزاجی به دنبال زیاده روي در مصرف گردو دچار احساس تورم لوزهفرد گرم  ـ 33
 این حالت کمک کننده است؟

 قرنفل د) نمک ج) سکنجبین ب) نبات الف)

موارد زیر مرد جوان معتدل المزاج از کاهش نیروي جنسی خود شکایت دارد. زیاده روي در مصرف کدامیک از  ـ 34
 تواند منجر به بروز این مشکل شده باشد؟می

 ریواس د) زردك ج) چغندر ب) شلغم الف)
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آقاي جوان فعال با پایه مزاج گرم و تر و بدون مشکل گوارشی با شرح حال مصرف زیاد غذاهاي حاوي  ـ 35
ئمی نظیر خستگی بدون علت، خواب کربوهیدرات، پروتئین و چربی فراوان طی سه ماه اخیر، دچار عال

 تر است؟آلودگی، سنگینی در بدن شده است. کدامیک از قواعد زیر براي تغذیه این فرد مناسب
 کاهش کیفیت و افزایش کمیت غذا الف)
 کاهش کمیت و افزایش کیفیت غذا ب)
 کاهش توأم کمیت و کیفیت غذا ج)
 افزایش توأم کمیت و کیفیت غذا د)

 زود آمدن نبضه بعدي، یعنی نبضِ: ـ 36
 صغیر د) سریع ج) متواتر ب) متفاوت الف)

 خوابی و سبکی خواب، رنگ مورد انتظار ادرار کدام است؟در فردي با خشکی بینی، کم اشتهایی، بی ـ 37
 اشقر د) زجاجی ج) فستقی ب) تبنی الف)

ی با سوزش دهانه معده، کم حرفی، خشکی و کمودت پوست و تأخیر پریود، تجویز کدامیک براي خانم ـ 38
 تر است؟مناسب

 یک دوره خواب طوالنی الف)
 حرکت کند خفیف طوالنی ب)
 غذاهاي ردي الکیموس کثیر الغذاء ج)
 رفتارهایی که با کمی هیجان و نگرانی همراه است د)

ف هضم، آروغ ترش، چسبندگی آب دهان و کم تشنه شدن، به شما مراجعه کرده است.کدامیک بیماري با ضع ـ 39
 خوانی بیشتري دارد؟هاي زیر با عالئم مذکور هماز نشانه

 بوي شیرین ادرار الف)
 رنگ بلوري ادرار ب)
 تیرگی زبد ادرار ج)
 رسوب سویقی ادرار د)

ي کند: مجّعد بودن موهاي سر، سینهجبّلی یک مرد جوان، این عالئم را مشاهده میپزشک در تعیین مزاج  ـ 40
یر پهن با موهاي زیاد، خشکی بدن، حرکات سریع چشم و گشادي وریدها. احتماال این فرد به کدام طعم ز

 دارد؟ کمتريتمایل 
 مُر د) حرّیف ج) مالح ب) تفه الف)

 گرایی دارد، احتماال چه مزاج جبلی دارد؟که خوابش سبک است، تأنی در کالم و درونفرد الغر اندامی  ـ 41
 سرد و خشک د) گرم و خشک ج) سرد و تر ب) گرم و تر الف)

روند افزایشی ورم اندام یک بیمار متوقف شده و وضعیت بیماري وي طی چند روز گذشته ثابت مانده است. در  ـ 42
 ؟ندارداین مرحله از بیماري، کدام اقدام ضرورتی 

 اصالح تغذیه الف)
 مدیریت اعراض نفسانی ب)
 تجویز داروي رادع ج)
 تجویز داروي محلل د)
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 :بجزط غیر طبیعی، همه موارد درست است، در مورد اخال ـ 43
 صفراي مُحی، حاصل اختالط با بلغم غلیظ است. الف)
 رماد سودا حاصل سوختن سودا است. ب)
 صفراي کُرّاثی حاصل احتراق صفراي زنگاري است. ج)
 بلغم تفه، حاصل اختالط با بلغم رقیق مائی است. د)

 آتش عنصري ... ـ 44
 تري دارد.یالیت سریعس الف)
 کند.افزایش غیر طبیعی آن ایجاد خواب آلودگی می ب)
 کند.ایجاد لطافت می ج)
 تري دارد.در شکل دهی اعضاء نقش مهم د)

 :بجزهاي مفرد زیر وجود دارند، در بثور، که یک بیماري مرکب است همه بیماري ـ 45
 سوء مزاج مادي الف)
 اتصالتفرق  ب)
 سوء ترکیب از نوع افزایش عدد ج)
 سوء ترکیب از نوع زیادي در مقدار د)

 شود؟کم از بدن خارج می در کدام حرکت نفسانی، حرارت کم ـ 46
 ترس د) غضب ج) لذّت ب) فرح الف)

 ؟شودنقشه اعضاء و شکل دادن به آنها از کدام قوّه صادر می ـ 47
 مغیّره اولی د) مولّده ج) مغیّره ثانی ب) نامیه الف)

 کدامیک از معالجات جیّده مشترك براي اکثر امراض است؟ ـ 48
 حجامۀ العام الف)
 تغسیل الوجه بماء بارد ب)
 اسماع الطیبۀ ج)
 فصد االسیلم د)

 ؟نیستدر خصوص اثر حمام و خواب بر دوا، کدام گزینه صحیح  ـ 49
 والحمام قبل الدواء معین علیه الف)
 والحمام مع الدواء قاطع لفعله ب)
 والنوم علی الدواء الضعیف یقطعه  ج)
 والنوم علی الدواء القوي یضعفه د)

ها را به عنوان سوژه پژوهشی در مطالعه جام دهید، چگونه آنساله ان 5تا  2اگر بخواهید پژوهشی را با کودکان  ـ 50
 دهید؟شرکت می

 با اخذ رضایت از پدر و مادر الف)
 با اخذ رضایت از پدر و موافقت کودك ب)
 با اخذ رضایت از پدر و مادر و موافقت کودك ج)
 با موافقت کودك د)
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 تر است؟، کدام گزینه صحیح»اخالق پزشکی معاصر«در مقایسه با » اخالق پزشکی سنتی«در مورد توصیف  ـ 51
 هابررسی موضوعات مطرح در عالم پزشکی و تالش براي حل آن ـ اصول و مبانی مشخص امر و نهی کننده الف)
  اصالح قوانین پزشکی و نحوه ارائه خدماتـ  هاي الزم و پسندیده براي صاحبان حرف پزشکیمعرفی ویژگی ب)
 گیري بر اساس مبانی فلسفه اخالقتصمیم ـ ظیم استانداردهاي اخالق پزشکیتن ج)
 ابداع اصول جدید در روابط پزشک و بیمار ـ تأکید بر تزکیه نفس و جلب رضایت بیمار د)

 یک از موارد زیر منع مطلق دارد؟هاي اخالق اسالمی کدامبر اساس آموزه ـ 52
 پیوند عضو د) اتانازي ج) سقط جنین ب) کیافشاء راز پزش الف)

 چیست؟» َحذَرَ«نقش » یجعلونَ اَصابَعهم فی آذانِهم حَذَرَ الموتِ«در عبارت  ـ 53
 مفعول له د) تمیز ج) مفعول به ب) حال الف)

 است؟ درست» حَسبُنا اهللاُ و نعمَ الوکیلُ«کدام گزینه درباره عبارت  ـ 54
 فاعل آن است.» اهللاُ«فعل و » حَسبُنا«جمله اول فعلیه،  الف)
 فاعل نعمَ است.» الوکیلُ«جمله اول اسمیه،  ب)
 فاعل آن است.» نا«فعل و » حَسبُ«جمله اول فعلیه،  ج)
 مبتداي آن است.» نا«جمله اول اسمیه و  د)

 ؟نداردهاي زیر، معموالً معناي مطاوعه کدامیک از باب ـ 55
 افتعال د) تفعّل ج) انفعال ب) تفعیل الف)

 چند اسم، چند فعل و چند حرف وجود دارد؟» متی یصلح باطنک یصلح ظاهرك«در جمله  ـ 56
 حرف 2فعل و  2اسم،  3 الف)
 حرف 2فعل و  3اسم،  2 ب)
 حرف 3فعل و  2اسم،  2 ج)
 حرف 0فعل و  2، اسم 5 د)

 يها براکه پس از ترجمه به زبان التین، قرن مقاله، ده در يراز کدام گزینه، نام کتابی است از محمد زکریاي ـ 57
 گرفت؟تربیت پزشکان در اروپا مورد استفاده قرار می

 الفصول فی الطب الف)
 يکناش المنصور ب)
 الطب الملوکی ج)
 یحضره الطبیبمن ال  د)

 عبارت زیر در کدام کتاب آورده شده است؟ ـ 58
پس از کتب بسائط یکی بدست آرد چون ستۀ عشر جالینوس، یا حاوي محمد زکریاي رازي، یا کامل الصناعه، « 

 »ندکیا صد باب بوسهل مسیحی یا قانون بوعلی سینا یا ذخیره خوارزمشاهی و به وقت فراغت مطالعه همی 
 خمسه نظامی گنجوي الف)
  چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندي ب)
 اخالق ناصري خواجه نصیرالدین طوسی ج)
 تحفه سعدیه قطب الدین محمود شیرازي د)
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 :بجز است، همه آثار پزشکی زیر به زبان فارسی ـ 59
 خفی عالیی الف)
 تشریح الوجود ب)
 المباحث العالئیهاالغراض الطبیه و  ج)
 االرجوزه فی الطب د)

 ،ساله به دنبال خونریزي از رکتوم توسط اورژانس شهري به بیمارستان آورده شده است. در معاینه 53مرد  ـ 60
 اقدام بعدي کدام است؟ ،BP=81/62و  PR=132نیمه هوشیار است 

 انتقال به اتاق عمل الف)
 اندوسکوپی فوقانی ب)
 کولونوسکوپی ج)
 آنژیوگرافی د)

بیماري به علت هموپتیزي به اورژانس بیمارستان ارجاع شده است. پزشک معاینه کننده اول، حجم خونریزي  ـ 61
تشخیصی  هوایی بیمار باز و فعال خونریزي فعالی ندارد. اقدامسی ارزیابی کرده است. راهسی 500را حدود 

 بعدي چیست؟
 ارزیابی وضعیت انعقادي الف)
 اسکن ریهتیسی ب)
 برونکوسکوپی ج)
 گرافی قفسه سینه د)

سالی با شکایت تنگی نفس به شما مراجعه کرده است. علیـرغم شـرح حـال و معاینـه کـافی، بـه خانم میان ـ 62
ــت  ــیدید و درخواس ــی نرس ــخیص دقیق ــکمی CXRتش ــود ش ــزارش خ ــت در گ ــد. رادیولوژیس ــه کنی  ب

 High cardiac output  .را مطرح کرده استCBC نرمال است. اولین قدم تشخیصی بعدي شما چیست؟ 
 Thyroid function tests الف)
 Pulmonary function testing ب)
 Echocardiogram ج)
 Cardiopulmonary exercise test د)

دهد و غیبت از اه قبل مراجعه کرده است. سابقه بیماري خاصی نمیساله با شکایت کمردرد از یک م 39مرد  ـ 63
محل کار نداشته است. در بررسی شما رادیکولوپاتی ندارد. بر اساس شواهد علمی موجود کدام توصیه 

 تر است؟مناسب
 two weeks bed rest الف)
 spinal manipulation ب)
 ice or heat application ج)
 NSAIDS - normal physical activity د)
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مراجعه کرده است. کدام نکته در شرح حال این بیمار احتمال سکته قلبی  chest painساله با شکایت  45مرد  ـ 64
 برد؟حاد را باال می

 تغییر درد با وضعیت الف)
 درد با ماهیت پلوریتیک ب)
 درد شارپ ج)
 انتشار درد به بازوي راست د)

 تر است؟کنندهکمکدر افتراق حمالت تشنج و سنکوپ، کدامیک  ـ 65
 بی اختیاري ادرار الف)
 بی اختیاري مدفوع ب)
 درد عضالنی ج)
 حرکات میوکلونیک د)

 ؟نداردکدامیک در درمان عالمتی شب ادراري کاربردي  ـ 66
 Pramipexole د) Imiperamine ج) Oxybutinin ب) Desmopressin الف)

 کدامیک با تغییرات سالمندي، ارتباط بیشتري دارد؟ ـ 67
 Blepharoptosis الف)
 Aponeurotic ptosis ب)
 Myogenic ptosis ج)
 Neurogenic ptosis د)

دوسکوپی، زخم با پایه تمیز گزارش شده. عالئم مرد جوانی با استفراغ خونی مراجعه و بستري شده است. در ان ـ 68
 بعدي کدام است؟مناسب حیاتی پایدار است. اقدام 

 ترخیص بیمار د) تجویز اکترئوتید ج) درمان اندوسکوپیک ب) وریدي PPI الف)

گزارش شده است. براي افتراق علت قلبی، اقدام  ��/�3با پروتئین  High SAAGمایع آسیت یک بیمار،  ـ 69
 مناسب بعدي کدام است؟

Serum-Ascitis Albumin Gradient=SAAG 
 سیتولوژِي مایع آسیت الف)
 اکوکاردیوگرافی ب)
 آسیت به سرم LDHگیري نسبت اندازه ج)
 سرم BNPگیري اندازه د)

نرمال گزارش شده است. در صورت اطمینان از آزمایش، در ارزیابی تشخیصی کلسیم سرم بیماري، باالتر از  ـ 70
 این وضعیت، اولین قدم سنجش کدام گزینه زیر است؟

 خون PTH د) کلسیم ادرار ج) آلبومین سرم ب) فسفر سرم الف)
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گزارش شده است. موارد زیر  PCO2=31و  PH=7.56، HCO3=15در یک آزمایش گازهاي خون شریانی:  ـ 71
 :بجزتوانند علت این وضعیت باشند، می

 هیپوپاراتیروئیدیسم الف)
 سندروم لیدل ب)
 کمبود مینرالوکورتیکوئید ج)
 سندروم بارتر د)

ورمونی گیرد. کدام تغییر هتحت ارزیابی قرار می ،ساله که پُرمویی و کلفتی صدا پیدا کرده است 18دختر  ـ 72
 مطرح کننده تومور آدرنال است؟

 DHEASافزایش قابل مالحظه  الف)
  افزایش قابل مالحظه تستوسترون آزاد ب)
 هیدروکسی پروژسترون-17کمبود شدید  ج)
 کمبود شدید کورتیزول آزاد د)

 ؟نیستصحیح » کهیر«کدامیک در مورد  ـ 73
 ست.ا پوستی به داروهاترین نوع واکنش کهیر، شایع الف)
 ست.ا هاي کهیر ناشی از داروهابیماري سرم، از مکانیسم ب)
 دهد.طی سه روز اول بعد از مواجهه رخ می IgEکهیر وابسته به  ج)
 شود.اناالپریل با دگرانوله کردن مستقیم ماست سل باعث کهیر می د)

آلوپورینول است. از سه روز قبل دچار ضایعات پوستی قابل لمس بیماري با تشخیص نقرس تحت درمان با  ـ 74
ده شده تب ندارد. در گزارش بیوپسی، ائوزینوفیل در اطراف عروق دی و تحتانی شده استدار در اندامخارش

 ترین تشخیص کدم است؟است. محتمل
 drug induced vasculitis الف)
 pustular eruptions ب)
 Stevens-Johnson syndrome ج)
 fixed drug eruptions د)

 افزایش داشته است. PTهاي پوستی اکیموتیک، در بررسی آزمایشگاهی بیماري با خونریزي گوارشی و لکه ـ 75
PTTتر است؟اند. کدام علت براي خونریزي بیمار محتمل، الم خون محیطی و پالکت نرمال گزارش شده 
 2کمبود فاکتور  الف)
 تاخیري Kکمبود ویتامین  ب)
 5کمبود فاکتور  ج)
 7کمبود فاکتور  د)

 ؟نیستهاي زنان و زایمان در بیماري CA-125هاي زیر از علل افزایش کدامیک از گزینه ـ 76
 Endometriosis الف)
 Vaginal cancer ب)
 Normal pregnancy ج)
 Follicular phase menstruation د)
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هفته به مطب متخصص زنان مراجعه کرده است. عامل خطر  6ساله با حاملگی دوم و سن حاملگی  29خانم  ـ 77
دي هاي پره ناتال بعمناسب براي تعداد ویزیت اقدامخاصی ندارد و در بارداري قبلی نیز مشکلی نداشته است. 

 کدام است؟
 هفته تا زایمانهفتگی و بعد هر  36ماهی دو بار تا  الف)
 حداقل شش ویزیت تا زمان زایمان ب)
 هفتگی و بعد هر هفته دو بار تا زایمان 36ماهی یک بار تا  ج)
 هفتگی و بعد هر هفته تا زایمان 28ماهی یک بار تا  د)

حالی و سرگیجه هنگام خانم جوانی با خونریزي ناگهانی و شدید رحمی به اورژانس مراجعه کرده است. از بی ـ 78
 برخاستن شاکی است و در معاینه، تاکیکارد است. اقدام مناسب کدام است؟

 ساعت 6مفنامیک اسید خوراکی هر  الف)
 ساعت 12هر  LDقرص  ب)
 استروژن وریدي ج)
 دیالتاسیون و کورتاژ د)

گزارش شده است. بیمار کولپوسکوپی شد و  ASC-USساله مولتی پار تحت پاپ اسمیر قرارگرفته و  35خانم  ـ 79
 است. اقدام مناسب بعدي کدام است؟ CIN 1مشخص گردید که در وضعیت 

ASC-US=Atypical squamous cells of undetermined significance 
CIN=Cervical intraepithelial neoplasia 

 Cold knife conization الف)
 Repeat colposcopy and biopsy ب)
 Fractional dilation and curettage ج)
 Repeat cytology at 6 and 12 mo د)

ست. از دیسمنوره و درد لگنی شاکی است. با شک به ا خانم جوانی به دلیل نازایی تحت بررسی شما ـ 80
 تر کدام است؟اندومتریوزیس اقدام تشخیصی مناسب

 CA-125گیري اندازه الف)
 هیستروسالپنگوگرافی ب)
 الپاراسکوپی ج)
 سونوگرافی واژینال د)

ساله با شکایت آمنوره مراجعه کرده است. پروالکتین سرم وي باالست. مصرف کدامیک از داروهاي  39خانم  ـ 81
 تواند موجب این وضعیت باشد؟می کمتريزیر با احتمال 

 ایمی پرامین د) ل دوپامتی ج) متوکلوپرامید ب) ایندرال الف)

 PH ساله با شکایت ترشح واژینال، سوزش، خارش و لکه بینی بعد از مقاربت، مراجعه کرده است. 34خانم  ـ 82
 ؟مناسب استگزارش شده است. چه درمانی  5,5واژن 
  گرم تک دوز 5درصد، 1کرم کلوتریمازول  الف)
 روز 3هزار واحد، روزانه تا  100قرص واژینال نیستاتین،  ب)
 روز همراه با پارتنر 7روزانه تا  ��150قرص فلوکونازول  ج)
 روز همراه با پارتنر 7دوبار در روز تا  ��500قرص مترونیدازول  د)
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شده  گزارش 45و  31 تایپ هايویروس و ایمداده انجام HPV Typingبراي خانمی با پاپ اسمیر آتیپیک،  ـ 83
 کدام است؟ مناسباست. اقدام 

 تست پاپ اسمیر روتین الف)
 شروع درمان با پودوفیالکس ب)
 کرایوتراپی ج)
 کولپوسکوپی د)

اند. در ورودي گلوله، خونریزي اي را به دلیل اصابت گلوله به ناحیه قدامی شکم به اورژانس آوردهساله 32مرد  ـ 84
 چیست؟ مناسبشود و بیمار اختالل همودینامیک ندارد. اقدام خارجی دیده نمی

 انتقال به اتاق عمل الف)
 اسکن شکمتیسی ب)
 الواژ تشخیصی صفاق ج)
 نظر جهت معاینه سریالتحت د)

ب شما ساله دیابتیک و تحت درمان انسولین، با شکایت درد ساق پاي راست از سه روز قبل، به مط 65خانم  ـ 85
حرکات  درجه دارد، پوست ناحیه مبتال قرمز، قطر ساق راست بیشتر از چپ و 38,5آمده است. در معاینه: تب 

 ؟اقدام مناسب چیستآن دردناك است. 
 بیوتیک وسیع الطیفدرخواست گرافی ساده ساق و شروع آنتی الف)
 ویزیت مجدد روز بعد ـ CBCو  FBSدرخواست  ب)
 ه به استراحت و باال نگه داشتن اندامو توصی NSAIDتجویز  ج)
 ارجاع به اورژانس بیمارستان د)

شود. این بیمار براي اصالح مشکل دچار خارش و راش پوستی می FFPبیماري در انتهاي دریافت دومین واحد  ـ 86
 ؟اقدام مناسب چیستدیگر نیاز دارد.  FFPانعقادي خود به دو واحد 

 و انجام کراس مچ FFPتوقف تزریق باقی مانده  الف)
 کاهش سرعت تزریق فراورده ب)
 هیستامین قبل از ترانسفیوژن واحد بعديتجویز آنتی ج)
 بعدي با دوز باالي استیروئید FFPتجویز هم زمان  د)

 یابد؟میزان نیاز به انرژي در کدامیک از موارد زیر افزایش بیشتري می ـ 87
 پریتونیت الف)
 درصد سطح بدن 40سوختگی حدود  ب)
 تروماي اسکلتی ج)
 گرسنگی طوالنی مدت د)

جوانی در حین نزاع مورد اصابت چاقو به ناحیه عروق فمورال قرار گرفته و مقداري خونریزي در صحنه داشته است.  ـ 88
ه محل خونریزي بانداژ شده است و یک لیتر رینگر هم در مسیر بیمارستان دریافت کرده است. فشار خون اولی

 بعديمناسب باشد. اقدام می BP: 80/61و  PR: 122 در حال حاضر بیمار کمی کانفیوز است، بوده است. 120/80
 چیست؟

 observe تجویز کریسالوئید و الف)
 observeتجویز خون کامل و  ب)
 ICUارجاع فوري به  ج)
 ارجاع فوري به اتاق عمل د)
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 شود؟هاي زیر دیده میدر شوك نوروژنیک کدامیک از یافته ـ 89
 انتهاهاي گرمکاردي و برادي الف)
 کاردي و انتهاهاي سردبرادي ب)
 کاردي و انتهاهاي گرمتاکی ج)
 کاردي و انتهاهاي سردتاکی د)

 جوان معتاد هروئینی از کنار خیابان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است. بیمار نیمه هوشیار است. ـ 90
BP=110/80  وPR=80 راست متورم و سفت و حساس است. درد در حین دورسی فلکشن باشد. ساق پاي می

 باشد.گذار ندارد و نبض دیستال به سختی قابل لمس میپاسیو به همراه اختالل حس وجود دارد. ادم گوده
 تر است؟کدام مورد اقدام مناسب

 بیوتیکباال نگه داشتن اندام و شروع آنتی الف)
 فاشیوتومی اورژانس ب)
 اورژانس سی تی اسکن ج)
 گرافی ساق و تحت نظر قرار دادن بیمار د)

گرم و  3000هاي مکرر بستري شده است. وزن تولد وي در حد حالی و استفراغروزه به علت بی 28نوزاد پسر  ـ 91
است.  هاي نوزادي کاهش یافتهدهیدراتاسیون شدید داشته و رفلکس ،باشد. در معاینهگرم می 2800وزن فعلی 

 ترین تشخیص کدام است؟، ترشحات غیرصفراوي خارج شد. محتملNGTبعد از گذاشتن 
 GE Reflux الف)
 Midgut malrotation ب)
 Pyloric stenosis ج)
 jejunum atresia د)

 باشد؟شکم در کودکان می کدامیک از موارد زیر، مطرح کننده علل ارگانیک و جدي درد راجعه ـ 92
 تأخیر بلوغ الف)
 دردهاي اطراف ناف ب)
 افزایش وزن ج)
 درد شکم هنگام نوشتن تکالیف مدرسه د)

دلیل تب و گلودرد ارجاع شده است. در معاینه، لنفادنوپاتی گردنی، اگزوداي ته حلق ه ساله که ب 8کودك پسر  ـ 93
 ترین درمان کدام است؟اسبو زبان توت فرنگی دارد. من

 تتراسیکلین د) پنی سیلین ج) مترونیدازول ب) کوتریموکسازول الف)

ترین باشد. محتملروزه با سابقه تب و استفراغ و با تشخیص مننژیت در بخش نوزادان بستري می 20نوزاد  ـ 94
 عامل مننژیت بیمار، کدامیک از موارد زیر است؟

 Group B streptococcus الف)
 Streptococcus Pneumoniae ب)
 Neisseria meningitidis ج)
 Group A streptococcus د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  طب سنتی ایرانیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 14صفحه  
 

هاي رتیکولر ژنرالیزه همراه با درد عضالت ارجاع شده است. معاینه شکم ساله که به علت تب و راش 10کودك پسر  ـ 95
 هاي زیر است؟ترین عامل بیماري، کدامیک از ویروسشود. محتملدیده می، پان سیتوپنی CBCنرمال است. در 

 پارو ویروس د) رینو ویروس ج) روتا ویروس ب) واریسال الف)

روزه و حال عمومی خوب ارجاع شده است. بعد از گرفتن شرح حال و معاینه  16ساله با تب  4کودك پسر  ـ 96
 مناسب است؟فیزیکی، کدام اقدام زیر 

 )BMAآسپیراسیون مغز استخوان ( الف)
 )LPپانکچر نخاعی ( ب)
 گیري کمپلمان سرماندازه ج)
 )Bone scanاسکن استخوان ( د)

روز قبل، به اورژانس آورده شده است. در معاینه فیزیکی غیر از  2ماهه که با شکایت تب از  8شیرخوار دختر  ـ 97
 ترین تشخیص کدام است؟تب نکته مثبت دیگري ندارد. محتمل

 کاوازاکی د) عفونت ادراري ج) مننژیت ب) پنومونی الف)

هاي نوزادي، کاهش حالی و خوب شیر نخوردن ارجاع شده است. رفلکسیروزه که به دلیل ب 15نوزاد پسر  ـ 98
ت هاي پوستی به صورت ضایعادرجه سانتیگراد است. در پوست نوزاد، راش 38,5 یافته است و درجه حرارت

 ترین تشخیص کدام است؟شود. محتملپاپولووزیکوالر دیده می
 erythema toxicum الف)
 vernix caseosa ب)
 pustular melanosis ج)
 herpes simplex infection  د)

به علت چند نوبت استفراغ حاوي خون روشن  �3400روزه حاصل زایمان طبیعی در منزل با وزن تولد  6نوزاد  ـ 99
شود. یها دیده مریزي ملتحمه و کبودي متعدد روي تنه و اندامبه اورژانس آورده شده است. تب ندارد، خون

 ترین تشخیص کدام است؟هاي نوزادي طبیعی است. محتملارگانومگالی ندارد و رفلکس
 Duplication cyst الف)
 Allergic colitis ب)
 Ingested maternal blood ج)
 Coagulopathy د)

ارد اما سه روز گذشته تب کودك یک ساله با راش پوستی از شب قبل، به کلینیک آورده شده است. تب ند ـ 100
ه وش پردباشند. در معاینه گها به صورت ماکولو پاپولر و اریتماتو در ناحیه تنه و شکم میداشته است. راش

 ترین تشخیص کدام است؟تیمپان راست ملتهب است. محتمل
 آبله مرغان د) روزئوال ج) سرخچه ب) سرخک الف)

 موفق باشید
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