
 

بولقلا  نئمطت  هللاركذب  الا 

يكشزپ شزومآ  نامرد و  تشادھب ، ترازو   

 

( یلخاد )
نمهب 1396

بلطواد  تاصخشم 
 : يگداوناخ مان  102مان و   : تالاوس دادعت 

 : تراك 21هرامش  تاحفص : دادعت   
 : يیوجشناد ھقیقدهرامش   120 يیوگخساپ :  نامز   

 

 

 

 

 

 

 : مهم تاركذت 
.دامن باختنا  تسا  نكمم  خساپ  نيرتهب  هك  ار  يا  هنيزگ  اهنت  لاوس  ره  يارب  - 

.درادن  يفنم  هرمن  نومزآ  نيا  - 
هورگ فورح  اب  ار  دوخ  همانخساپ  هورگ  فورح  هداد و  رارق  يسررب  دروم  تقد  هب  تاحفص  تالاوس و  دادعت  رظن  زا  ار  تالاوس  هچرتفد  ييوگخساپ ، عورش  زا  لبق  - 

يضارتعا هنوگ  چيه  نومزآ  ناياپ  زا  سپ  تروصنيا  ريغ  رد  .ديهد  عالطا  هسلج  نيلوئسم  هب  لاكشا  هنوگره  دوجو  تروص  رد  .ديهد  تقباطم  فلا و ب )  ) هچرتفد
.دش دهاوخن  هتفريذپ 
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دادعت 14)  ) هیر یاه  یرامیب 

رد۱) .دراد  تیاکش  شزرو  زا  دعب  سفن  یگنت  زا  وا  .دنک  یم  هعجارم  امش  هب  دراد ، لبق  لاس  زا 3  ینادیم  ود  شزرو  هقباس  هک  یا  هلاس  رتخد 18 
؟ تسا حیحص  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رامیب  تیاکش  دروم 

 

( .تسافلا یلیفورتون  یاهروتایدم  یزاس  دازآ  هب  طوبرم  یرامیب  نیا  مزیناکم 
.درکب) هدافتسا  یریگشیپ  رد  اه  نیرتوکول  یتنآ  زا  ناوت  یم 
.دنیامنج) یم  لمحت  مرگ  بوطرم و  یاوه  زا  رتهب  ار  کشخ  درس و  یاوه  رد  شزرو 
.دشابد) یم  اه  تسینوگآ   B2 زا هدافتسا  یریگشیپ  شور  نیرتهب 

رتمک۲) ریز  دیاوف  زا  کیمادک  .دیهد  یم  حیضوت   (COPD) هیر یدادسنا  نمزم  یرامیب  هب  التبم  هلاس  مناخ 55  هب  هیر  یناوتزاب  دیاوف  دروم  رد 
؟ دوش یم  لصاح 

 

( یگدنزفلا تیفیک  دوبهب 
یسفنتب) یاه  مجح  شیازفا 
ههامج) هرود 6-12  لوط  رد  یرتسب  نازیم  شهاک 
شزرود) تیفرظ  شیازفا 

هتشذگ۳) لاس  رد   COPD دیدشت تلع  هب  یرتسب  راب  لاح 4  حرش  اب   Gold 4 دیدش  (COPD) هیر نمزم  یدادسنا  یرامیب  اب  هلاس  رامیب 60 
: زجب دنشاب  هتشاد  یرامیب  دیدشت  شهاک  رد  ریثأت  دنناوت  یم  ریز  دراوم  همه  .دنک  یم  هعجارم  امش  هب 

 

( زارتسا 4 (roflumilast)فلا یدوفسف  هدننک  راهم 
)ب) یقاشنتسا نوتروک   ) ICS 
هنازورج) نیسیامورتیزآ 
نیئتسیسد) لیتسا  نا - 

هنیاعم۴) رد  .درادن  یرگید  تبثم  هتکن  هدـش  رکذ  دروم  زجب  لاح  حرـش  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  میجح  طلخ  هفرـس و  لیلد  هب  یا  هلاس  درم 35 
هدمآ لمع  هب  هیر   HRCT رامیب زا  .تسا  یعیبط  اه  هتفای  هیقب  تسار ، هیر  ینایم  تمسق  رد  لار  زجب  ندب  یاه  تمـسق  ریاس  هیر و  یکیزیف 

یرتشیب تیولوا  رامیب  نیا  یـسررب  رد  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  .دهد  یم  ناشن  ار  تسار  هیر  ینایم  بول  رد  دودحم  یزاتکـشنورب  هک  تسا 
؟ دراد

 

( یپوکسوکنوربفلا
مرسب) یاه  نیبولگونومیا  یسررب 
ندبج) قرع  رلک  حطس  یریگ  هزادنا 
رامیبد) علب  درکلمع  یسررب 

؟۵) دنک یم  افیا  یرتشیب  شقن  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  باوخ  نیح  یدادسنا  هنپآ  زا  یشان  یرامیب  راب  شهاک  یارب 

 

( جاودزافلا زا  لبق  هرواشم 
همجمجب) تروص و  یراتخاس  مرف  یرگلابرغ 
یقاچج) هب  التبا  زا  یریگشیپ 
تبایدد) هب  التبا  زا  یریگشیپ 
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هب۶) تبـسن  رامیب  تیزیو  رد  زور  زا 18  دـعب  تسا  هتفرگ  رارق  یکیناـکم  هیوهت  تحت  تنوـفع  هنیمز  رد   ARDS تلعب هک  هلاـس  یرامیب 56 
؟ دوش یم  بوسحم  رامیب   (Weaning) یزاسادج یاهرایعم  زا  ریز  دراوم  زا  کیمادک  .دینک  یم  یریگ  میمصت  هاگتسد  زا  رامیب  یزاسادج 

 

( .درادفلا  FIO2=60% ، PEEP=10 ، SPO2=85% یور رامیب 
.تساب) یدوخبدوخ  سفنت  نودب  اما  رادیاپ  کیمانیدومه  رظن  زا  رامیب 

.درادج) هجرد  بت 38.4  یلو  هتفای  دوبهب  دایز  یدودح  ات  رامیب ، یا  هنیمز  یرامیب 
.درادد) هقیقد  رد  سفنت 12  دادعت  لقادح   ، PSV دم اب  رامیب 

زور۷) نیح  یگدولآ  باوخ  زا  زوـنه  یلو  دراد  یدوـبهب  راـمیب  .تسا  هتفرگ  رارق   CPAP اب نامرد  تحت  باوخ  نیح  یدادـسنا  هنپآ  اب  یراـمیب 
: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  مامت  رامیب  نیا  دروم  رد  .تسا  یکاش 

 

( رامیبفلا طسوت  بسانمان  یفاکان و  نامرد 
یمکشب) یاه  یبرچ  دوجو 
یفاکانج) باوخ 
درادند) یسررب  هب  زاین 

هسفق۸) یفارگویدار  .تسا  یعیبط  اه  هیر  عمس  .دنا  هدومن  هعجارم  شیپ  لاس  کی  دودح  زا  تیلاعف  لاح  رد  سفن  یگنت  تلع  هب  یناوج  مناخ 
حرطم هک  دمآ  لمع  هب   CEPT هیر شزرو  تست  رامیب  زا  .تسا  هدش  شرازگ  لامرنوکا  .تسا  یعیبط  دح  رد  یرتموریپسا  .تسا  لامرن  هنیس 

؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا  .دشاب  یم  یویر  نایرش  یالاب  راشف  هدننک ی 

 

( تسارفلا بلق  نویسازیرتتاک 
دشابب) یمن  یرگید  مادقا  هب  زاین 
دعبج) هام  شش  وکا  رارکت 
بلقد) شزرو  تست  ماجنا 

تسا۹) هدش  لجسم  رامیب  تهج  هیر  ناطرس  صیخشت   . دنا هتفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  یزتپومه  راگیس و  فرصم  هقباس  اب  هلاس  یاقآ ۴۵  رامیب 
؟ دهدیم ناشن  رت  قیقد  ار  لمع  زا  دعب  هیر  درکلمع  ریز  تامادقا  زا  کیمادک  .دنریگیم  رارق  یبایزرا  دروم  یحارج  لمع  تهج  و 

 

( هیرفلا یآ  رآ  ما 
ینایرشب) نوخ  زاگ 
بجاحج) هدام  قیرزت  اب  هیر  یت  یس 
نژویفرپد) نویسالیتنو و  نکسا 

هنیزگ۱۰) همه  .دوش  یم  هتشاذگ   PCV دم یور  دوش و  یم  لقتنم   ICU هب فداصت  لابند  هب  یموتوکاروت  یحارج  زا  سپ  یا  هلاـس  یاقآ 23 
: زجب  ، تسا حیحص  دم  نیا  زا  هدافتسا  دروم  رد  ریز  یاه 

 

( .دشابفلا یم  یحارج  زا  دعب  امورتوراب  شهاک  یارب  یحیجرت  شور  یسفنت  دم  نیا 
.تساب) راشف  رد  تیودحم  اب   time triggered، time cycled نآ تاصخشم  زا 
.دوشج) یم  میظنت  نآ  رد  روتارپا  طسوت  مدزاب  هب  مد  تبسن  یمد و  یولف 
.دوشد) یم  لرتنکراشف  نازیم  سفنت و  دادعت  رد  رغت  قیرط  زا  یا  هقیقد  هیوهت  دم ، نیا  رد 
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؟۱۱) زجب تسا  حیحص  ریز  ترابع  مامت  ( ILD  ) هیر ینیبانیب  جسن  یرامیب  دروم  رد 

 

( .تسینفلا هیر  یسپویب  هب  یزاین  دوش  هدید  هیر   HRCT رد  IPF صاخ مئالع  هچنانچ 
.تشادب) دهاوخ  یرتهب  ماجنارس  دنک  نایب  جسن  رد  ار  امولونارگ  شنکاو  عون  تسیژولوتاپ  شرازگ  رگا 
.ج) دهد یم  خر  یژولویدار  مئالع  رب  مدقم  ینیلاب  تیاکش  ( ILD  ) دراوم مامت  رد 
.تساد) راذگ  رثا  هیر  یکیزیف  هنیاعم  یاه  هتفای  رد  مولونارگ ) نودب  ای  مولونارگ  اب  ماوت   ) یژولوتاپ عون 

.تسا۱۲) هدش  سفن  یگنت  یگتـسخ و  زرل ، بت ، راچد  شیپ  تعاس  دودح 48  زا  ناتـسناغفا  لها  چراق  شرورپ  هعرزم  رگراک  هلاس  یناوج 24 
هیر ود  ره  رد  لار  اه  هیر  عمـس  .دهدیم  ناشن  ار  یدیدحت  یوگلا  یرتموریپسا  .تسا  یعیبط  دح  رد  یو   HRCT هنیس و هسفق  یفارگویدار 

؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا  .دوش  یم  هدینش 

 

( لغشفلا کرت  هب  هیصوت 
یقیرزتب) کیتویب  یتنآ  زیوجت 
یکاروخج) نوتروک  عورش 
لسد) دض  یوراد  عورش 

هلباقم۱۳) یسفنت و  سیرتسید  راچد  تعاس  زا 48  سپ  دریگ ، یم  رارق   CMV دم اب  یکیناکم  هیوهت  تحت   ARDS تلع هب  یا  هلاس  درم 35 
روتالیتنو یسررب  رد  .دوش  یم  روتالیتنو  هاگتسد  اب   (Fight)

 Peak Flow=60L/min   ،   P Peak=60cmH2O   ,   P Plat=50cmH2O 
؟ تسا لمحتم  رتمک  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  قوف  رامیب  رد  .تسا 

 

( هشارتفلا هلول  رد  هتخل 
سکاروتومونپب)
(Auto – PEEP)ج) پیپوتا
هیرد) مدا 

؟۱۴) دراد ار  ریثات  نیرتمک   ILD هیر ینیبانیب  جسن  یرامیب  لاکشا  زا  کیمادک  رد  یکاروخ  دیئورتساوکیتروک  اب  نامرد 

 

( Desquamative interstitial pneumoniaفلا
Cryptogenic organizing pneumoniaب)
Non-specific interstitial pneumoniaج)
Idiopathic pulmonary fibrosisد)

دادعت 14)  ) نیغلاب ناطرس  نوخ و 

دح۱۵) هب  رامیب  تکالپ  نیراـپه  تفاـیرد  زا  دـعب  زور 6  رد  .دریگ  یم  رارق  نیراپه  اـب  ناـمرد  تحت  یبلق  داـح  هتکـس  لیلدـب  هلاـس  یاقآ 50 
نیرت لـمتحم  ساـسا  رب  .دوش  یم  دأـت  یناـتحت  مادـنا  زوبمرت  رلپاد  یفارگونوس  رد  مادـنا ، مدا  هب  هجوـت  اـب  .دـسریم   30,000/mm3

؟ تسا هنیزگ  مادک  رامیب  ینپوتیسوبمورت  تلع  یسررب  یارب  یصیخشت  تست  نیرت  یصاصتخا  صیخشت ،

 

( یتکالپفلا راهچ  روتکاف  نیراپه و  سکلپمک  دض  یداب  یتنآ 
نینوتورسب) یزاس  دازآ  تست 
Bleeding timeج)
لاعفد) هد  روتکاف  حطس 
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و۱۶)  MCV=56µm3 یلیمکت یــسررب  رد  .دــنا  هدــش  عاـجرا  یمنآ  لـیلد  هـب  ریخا  یژاروـنم  ناــمیاز و  قـباوس 6  اـب  هلاـس  مناخ 45 
؟ تسا رت  لمتحم  ناشیا  رد  ریز  هتفای  مادک  دوجو  .دشاب  یم   MCH=21pg/cell

 

 

( کیفلا هجرد  لیماف  رد  ارفص  گنس  قباوس 
خیوب) کشخ  جنرب  ندروخ  هب  لیامت 
دردج) نودب  یروچامه  تالمح 
یناتحتد) مادنا  رد  یقمع  سح  لالتخا 

؟۱۷) تسا ریز  تالالتخا  زا  کی  مادک  امولیم  لپیتلوم  هب  التبم  نارامیب  رد  هیلک  ییاسران  تلع  نیرتعیاش 

 

( کبسفلا هریجنز  بوسر 
یلبقب) یفرصم  یاهوراد 
یمسلکرپیهج)
میخدبد) لولس  عاشترا 

(۱۸: زجب تسا  حیحص  ریز  تانایب  همه ی  کینپورتون  نارامیب  رد   Typhlitis تنازورکن تیلوک  دروم  رد 

 

( مکشفلا تسار  یناتحت و  هیحان  رد  صوصخب  مکش  درد 
داحب) یاه  یمسول  رد  رتشیب  عویش 
لافطاج) ینس  هورگردرتشیب  عویش 
دراومد) بلغارد  یموتاراپال  یحارج  ترورض 

زا۱۹) کی  مادک  ماجنا  درادن ، دوع  زا  یمیالع  هدومن و  تفایرد  ار  لوا  هام  شش  یرورض  یاهنامرد  هک  ناتسپ  ناطرـس  هب  التبم  نارامیب  یریگیپ  رد 
؟ تسا هدشن  هیصوت  ریز  یاه  یسررب 

 

( هامفلا ره 4  لاح  حرشو  هنیاعم 
هنالاسب) یفارگومام 
هنالاسج) ینگل  هنیاعم 
هامد) ره 6  ناوختسا  نکسا 

(۲۰: زجب دوش  هدید  تسا  نکمم  ریز  دراوم  همه ی  رد  ینوخ  مک  هب  التبم  رامیب  رد  دصرد  دودح 7  هدش  حالصا  زوتیسولوکیتر 

 

( یثرافلا زوتیسورفسا 
نومیاوتاب) کیتیلومه  یمنآ 
کیتسالپآج) یمنآ 
لبقد) هتفه  رد  یشراوگ  یزیرنوخ 

یروف۲۱) ریز  تالاح  زا  کی  مادک  رد  تسا ، هدادن  باوج  بینیتامیا  اب  بسانم  نامرد  هب  هک   CML یرامیب رد  نژولآ  ناوختسا  زغم  دنویپ  هاگیاج 
؟ دشاب یم  رت 

 

( نویساتوم T315 Iفلا نودب 
نویساتوم T315 Iب) هارمه 
لانولکج) رغت  نودب 
هدشد) دیدشت  زاف  هب  یرامیب  نمزم  زاف  زا  لیدبت 
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(۲۲: زجب تسا  حیحص  ارو  یمتیس  یلپ  هب  التبم  رامیبردریز  یاه  یسررب  همه 

 

( نآفلا زا  کیتنژوتیس  ناوختسا و  زغم  نویساریپسآ  یسررب 
CBC+RDWب)
نویساتوم JAK_2ج)
نژیسکاد) عابشا  دص  رد  یسررب 

(۲۳: زجب دریگ  یم  رارق  یرامیب  نیا  یقارتفا  صیخشت  رد  ریز  یاه  هنیزگ  مامت.دشاب  یم  هیلوا  زوتیسوبمورت  هب  التبم  رامیب 

 

( اروفلا یمتیس  یلپ 
.Ringed Sideorblastic Anemiaب)
-5qج) موردنس
MDS with excess blastد)

لاـحطو۲۴) دـبک  یگرزب.درادـن  یرگید  تبثم  هتکن  اـه  یـسررب  رد.تسا  هدومن  هعجارم  تسار  هوقرت  قوف  یتاـپوندآ  تلع  هب  هلاـس  یاقآ 28 
؟ تسا رت  لمتحم  ناشیا  تهج  ریز  للع  زا  کی  مادک.درادن 

 

( سوتامتیرافلا سوپول 
ینوفعب) زوئلکونونوم 
زودیئوکراسج)
مسیدیئوریترپیهد)

تاشیامزآ۲۵) رد  .دریگ  یمرارق  یسررب  دروم  .دوش  یم  رتدب  تحارتسا  ماگنه  رد  هک  رمک  هاگهاگ  یاهدرد  اب  هلاس  یاقآ 70 
Hg=14gr/dl   ,   Ca=10.3mg/dl   ,   Alb=4mg/dl   ,   Cr=1.1mg/dl

تحت .تسا   M-component=2.5g/dl مرس نیئتورپ  زروفورتکلا  یـسررب  رد  .دوش  یم  هدید  ولور  لاکشا  یطیحم  نوخ  مال  یـسررب  رد 
ریخا تنوفع  زورپوئتسا و  یناوختـسا و  کیتیل  تاعیاض  .دوش  یم  شرازگ  دـصرد  ناوختسا 8-9  زغم  لسامـسالپ  هک  دریگ ، یم  رارق   BMA

؟ تسا مادک  حیحص  یداهنشیپ  مادقا  .تسا  هتشادن 

 

( ینامردفلا یمیش  عورش 
دعبب) لاس  کی  ناوختسا  زغم  نویساریپسآ 
دعبج) هام  نیئتورپ 6  زروفورتکلا  یهاگشیامزآ و  یاه  یسررب 
دعبد) هام  هس   Skull و Lumbar یفارگ

شرازگ۲۶) تبثم   FLT3-ITD رالوکلوم یسررب  رد  کیتنژوتیس 46XY و  .دریگ  یم  رارق  نامرد  تحت   AML-M2 صیخشت اب  هلاس  یاقآ 30 
مادک یدعب  بسانم  ینامرد  مادقا  .دسریم   Complete Remission هب ینامرد 7/3  یمیـش  میژر  اب  نامرد  زا  سپ  زور 28  رد  .دوش  یم 

؟ تسا

 

( یداینبفلا یاه  لولس  نژولآ  دنویپ 
یداینبب) یاه  لولس  گولوتا  دنویپ 
نیباروتیسج) یالاب  زود  اب  یمیکحت  میژر 
Observationد)
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(۲۷CBC: دراد. لاـنیوگنیا  یتاـپوندافنل  یلاگمونلپـسا و  هنیاـعم  رد  .دـنک  یم  هـعجارم  امـش  هـب  فعــض  یگتــسخ و  اـب  هلاـس  یاقآ 50 
.دوشیم و هدهاشم  ناوارف   Smudge cell یطیحم نوخ  مال  یسررب  رد  ، WBC=60,000mm3, Hg=9gr/dl, PLT=95,000mm3

لامتحا اب  ریز  یوراد  مادک  زا  هدافتسا  صیخـشت  نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب  .دوش  یم  شرازگ   CD5+, CD23+, CD20+ یرتموتیسولف رد 
؟ تسا هارمه   Complete Remission هب ندیسر  رتشیب 

 

( بامیسکوتیرفلا
دیامافسفولکیسب)
نیبارادولفج)
لیسوبمارلکد)

یم۲۸) لانیژاو  یزیرنوخ  یسکاتسیپا ، راچد  نآ  زا  سپ  .دوش  یم  ماجنا  یگلماح  متخ  دیدش  یـسپمالکا  لابندب  هک  تسا  هلاس  مناخ 25  رامیب 
: دیآ یم  تسدب  ریز  جیاتن  یهاگشیامزآ  یاه  یسررب  رد  هک  ددرگ 

CBC: WBC=13,000mm3  ,   Hb=8gr/dl   ,   PLT=15000mm3  ,   PT= 20s   ,   PTT=80s  ,   Fibrinogen=90mg/dl
؟ درادن ترورض  ریز  یاه  هدروآرف  زا  کی  مادک  زا  هدافتسا  رامیب  نیا  رد 

 

( تکالپفلا
تاتیپیسرپب) ویارک 
دمجنمج) هزات  یامسالپ 
نیبمورتورپد) هرتناسنک 

دادعت 14)  ) یژولوتامور

؟۲۹) تسا حیحص  سوپول  یرامیب  اب  اهیداب  یتنآوتا  نیب  طابترا  دروم  رد  ریز  ترابع  مادک 

 

( .تسافلا طبترم  یرامیب  تیلاعف  اب   Anti smith حطس
.دهدب) یم  شهاک  ار  تیرفن  زورب  کسیر  مرس  رد   Anti SS-B دوجو
.تساج) طبترم  یرامیب  تیلاعف  اب   ANA حطس
.تساد) طبترم  سوپول  رد  یبلق  یریگرد  اب   Anti histon Ab

یفارگ۳۰) .دراد   T2 هرهم لـحم  رد  لاـکول  سنردـنت  هنیاـعم  رد  .دـنک  یم  هعجارم  امـش  هب  تشپ  درد  هب  ـالتبا  لـیلد  هـب  یا  هلاـس  یاقآ 70 
تانوردـنلآ اب  نامرد  تحت  لبق  هام  شـش  زا  زورپوئتسا  هب  التبا  لیلد  هب  رامیب  .دـهد  یم  ناـشن  ار   T2 هرهم  Compression Fracture

؟ دینک یم  یو  هب  ار  ریز  هیصوت  مادک  .دشاب  یم  میدس 

 

( ینامردفلا میژر  رغت  تهج   BMD رارکت
ماجنا Whole body bone scanب)
هب Kyphoplastyج) هیصوت 
رامیبد) یریگیپ  نامرد و  همادا 

نولوزیندرپ۳۱) دیمافسفولکیس و  سلاپ  اب  نامرد  تحت  یویر  یریگرد  هب  التبا  لیلد  هب  لبق  لاس  ود  زا  یمردورلکـسا  هب  التبم  یا  هلاس  یاقآ 45 
ددرگ و یم   ESRD راچد نامرد  مغریلع  دوش و  یم  یرتسب  نینیتارک  شیازفا  اب  نامرد  زا  سپ  هتفه  ود  .تسا  هتفرگ  رارق  مرگیلیم  هنازور 30 

؟ تسا حیحص  یو  یویلک  تیعضو  دروم  رد  ترابع  مادک  .دشاب  یم  زیلایدومه  تحت  لبق  هام  هس  زا 

 

( تقوفلا عرسا  رد  هیلک  دنویپ  ماجنا  هب  هیصوت 
یمئادب) یقافص  زیلاید  ماجنا 
تقوج) عرسا  رد  هیلک  ناوختسا و  زغم  نامزمه  دنویپ  ماجنا 
رامیبد) یریگیپ  زیلایدومه و  همادا 
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(۳۲: زجب تسا  حیحص  ریز  تارابع  همه  اه  یمیخدب  اب  تیزویموتامرد  طابترا  دروم  رد 

 

( .تسافلا رتالاب  نارامیب  نیا  رد  نادمخت  ناتسپ و  یاهرسناک  عویش 
.تساب) یمازلا  اه  یمیخدب  مامت  رظن  زا  نارامیب  همه  رد  قیقد  یسررب 
.دنوشج) یسررب  یمیخدب  رظن  زا  هنایلاس  تروص  هب  دیاب  نارامیب  همه 
.دوشد) یم  رتشیب  سکنرافوزان  رسناک  زورب  لامتحا  اه  ییایسآ  رد 

.تسا۳۳) لبق  هتفه  هس  زا  دیمافسفولکیس  سلاپ  هنازور و  مرگیلیم  نولوزیندرپ 50  اب  نامرد  تحت   class 4 یسوپول تیرفن  اب  هلاس  مناخ 35 
شهاک یرونیئتورپ  .تسا  لامرن   LP و Brain MRI تسا. هتفرگ  رارق  لودیرپولاه  اب  نامرد  تحت  هدش و  زوکیاس  راچد  زورما  حبـص  زا  یو 

؟ تسا حیحص  ریز  مادقا  مادک  .دهد  یمن  هتشذگ  رد  ار  یحور  تالکشم  هقباس  .تسا  لامرن  رامیب  یژولورس  تاشیامزآ  هتفای و 

 

( هنازورفلا مرگیلیم  هب 35  نولوزیندرپ  زود  یجیردت  شهاک 
هنازورب) مرگیلیم  هب 60  نولوزیندرپ  زود  شیازفا 
نولوزیندرپج) لیتم  سلاپ  عورش  یکاروخ و  نولوزیندرپ  عطق 
یود) نامرد  هب  لاتیبرابونف  ندرک  هفاضا 

؟۳۴) تسا حیحص  دروم  مادک   FMF دروم رد 

 

( .تسافلا یگلاس  نیب 10-30  نینس  رد  رتشیب 
.تساب) نیس  یشلک  بسانم  نامرد 
.تساج) تیرترآ  یلپ  تروصب  الومعم  لصافم  یریگرد 
.تساد) رادیاپ  هتفه  کی  هلمح  الومعم 

دیئوتامور ۳۵3) روتکاف  .تسا  هدرک  هعجارم  اهتـسد  کچوک  لصافم  اهتـسد و  چم  تیرترآ  هتعاس و  کی  یهاگبـص  یکـشخ  اب  هلاس  مناخ 60 
؟ تسا رت  بسانم  ییوراد  بیکرت  مادک  اب  نامرد  عورش  .دراد  تبثم 

 

( methotrexate + hydroxychloroquine + prednisoloneفلا
sulfasalazine + hydroxychloroquine + prednisoloneب)
hydroxychloroquine + NSAIDج)
sulfasalazine + hydroxychloroquine +NSAIDد)

ار۳۶) هباشم  تیرترآ  .تسا  هدومن  هعجارم  تسا ، هدش  بوخ  نامرد  زور  هس  زا  دعب  هک  اپ  تصش  شیپ  هتفه  هس  تیرترآ  هلمح  اب  هلاس  یاقآ 40 
هیصوت نیرتبسانم  .دشابیم  کیروا 9.5  دیـسا  یعیبط و  هیلک  درکلمع  شیامزآ  رد  .درادـن  رگید  یا  هنیمز  یرامیب  هتـشاد و  شیپ  هاـم  شش 

؟ تسا مادک  ینامرد 

 

( نیسفلا یشلکو  ینامرد  میژر 
دنکب) تیاعر  ار  ینامرد  میژر  درادن  وراد  هب  زاین 
دوشج) عورش  مرگ  یلیم  لونیروپولآ 100 
دوشد) هفاضا  لونیروپولآ  دعب  نیس  یشلک  ادتبا 

؟۳۷) تسا رت  حیحص  دروم  مادک   Plantar fasciitis صیخشت یارب 

 

( .تسافلا یفاک  الومعم  ییاهنت  هب  هنیاعم  لاح و  حرش 
.تساب) یرورض  اپ  فک  هداس  یفارگویدار  ماجنا 
.تساج) یصاصتخا  اپ  فک  نکسا  یت  یس 
.تساد) یرورض  MRI صیخشت یارب 
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زمرق۳۸) تاعیاض  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تسار  یناتحت  مادنا  فعض  هجیگرس و  دردرـس و  اب  ررکم  یناهد  تفآ  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 45 
؟ دوشیم داهنشیپ  ریز  یاهنامرد  زا  کیمادک  یلامتحا  صیخشت  هب  هجوت  اب  .دراد  یناتحت  مادنا  ود  ره  یور  کاندرد 

 

( تاسکرتوتمفلا اب  هارمه  مرگولیک  مرگ /  یلیم  نولوزیندرپ 0.5 
نیروپسولکیسب) اب  هارمه  مرگولیک  مرگ /  یلیم  نولوزیندرپ 1 
نیرپویتازآج) اب  هارمه  مرگولیک  مرگ /  یلیم  نولوزیندرپ 1 
بامیسکوتیرد) اب  هارمه  مرگولیک  مرگ /  یلیم  نولوزیندرپ 0.5 

اب۳۹) هارمه  هفرطود  دیرگ 2  تیلیاورکاس  اه  یسررب  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق  هام  زا 3  یباهتلا  تیهام  اب  یرمک  درد  اب  هلاس  یاقآ 43  رامیب 
دراد همادا  نانچمه  رامیب  درد  اما  تسا  هتشاد  رارق  هتفه  یارب 2  هنازور  نیساتمودنیا 150  اب  نامرد  تحت  .تسا  هتشاد  تبثم   HLA B27

؟ تسا حیحص  ینامرد  هچ  .دراد   BASDAI=4 یسررب رد  و 

 

( نامردفلا هب  تاسکرتوتم  ندوزفا 
کانفولکیدب) هب  نیساتمودنیا  ضیوعت 
مرگج) یلیم  نازیم 15  هب  نولوزیندرپ  عورش 
بامد) یسکلفنیا  عورش 

هدـش۴۰) هداد  عاجرا  امـش  هب  یـصاصتخا  ریغ  یلـصفم  یاهدرد  اب  هجوت  اب  تیووی  یـسررب  یارب  کشزپ  مشچ  فرط  زا  هلاـس  مناخ 35  رامیب 
دراوم زا  کیمادک  .تسا  هدوب  یصیخشت  ریغ  هدش  هیهت  یسپویب  یپوکسوکنورب  رد.دوشیم  هدید  هیر  هفرط  ود  یتاپوندآ  اه  یـسررب  رد.تسا 

؟ دشاب رامیب  نیا  رد  زودوکراس  صیخشت  دیوم  دناوت  یم  ریز 

 

( یرویسلکرپیهفلا رظن  زا  هتعاس  راردا 24  یسررب 
رباربب) ود  زا  شیب   BAL رد زوتیسوفنل 
رد BALج)  CD4/CD8<3
درادند) رتشیب  یسررب  هب  زاین  صیخشت  یارب 

ار ۴۱2) یکرچ  دردولگ  هقباس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  لـبق  زور  زا 4  بت  هارمه  رجاهم  تیهام  اب  نگل  اه و  وناز  لصافم  درد  اب  هلاـس  هچب 7  رسپ 
تاشیامزآ رد  .تسا  هتـشادن  یا  هتکن  یبـلق  یـسررب  رد.تسا  هتفرگ  رارق  نیلیـس  یـسکومآاب  ناـمرد  تحت  هک  دـنک  یم  رکذ  لـبق  هـتفه 

حیحصرامیب هب  ینامرد  هیـصوت  هچ  یلامتحا  صیخـشت  هب  هجوت  اب  .تسا  هتـشاد   ESR=40mm/h لامرن و دارفا  زا  رتـالاب   ASO>300 
؟ تسا

 

 

( .دشابفلا یمن  نیلیس  ینپ  تفایرد  هب  یزاین 
.دنکب) تفایرد  یگلاس  ات 40  نیلیس  ینپ  هناهام 
.دنکج) تفایرد  هناهام  نیلیس  ینپ  یگلاس  ات 12 
.دنکد) تفایرد  نیلیس  ینپ  یگلاس  ات 21 
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یگتسخ و۴۲) فعـض و  اب  لبق  هتفه  زا 2  هقباس  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هتـشذگ  زور  زا  غارفتـسا  عوهت و  مکـش و  درد  اب  هلاـس  یاقآ 65  رامیب 
رد اهناگرا  ریاس  .تسا  هتفرگ  رارق  ناترازول  نامرد  تحت  نوخ  راشف  صیخشت  اب  هیلوا  یـسررب  رد  تسا و  هدرک  هعجارم  کشزپ  هب  نزو  شهاک 

تاشیامزآ رد  .دراد   Levidoreticularis اب هارمه  اپ  قاس  ود  ره  یور  کیروپروپ  تاعیاض  هنیاعم  رد.دشاب  یمن  ریگرد  لاح  حرـش  هنیاعم و 
رامیب یارب  ریز  یاه  صیخـشت  زا  کیمادک  .تسا  لاعف  ریغ  رامیب  راردا  شیامزآ  .دراد  زوتیـسوکل  اب  هارمه   ESR=100mm/h , CRP=38

؟ تسا حرطم  رتشیب 

 

( Microscopic polyangiitisفلا
Granulomatosis with polyangiitisب)
Eosinophilic granulomatoiss with polyangiitisج)
Polyarteritis nodosaد)

دادعت 14)  ) نیغلاب دبک  شراوگ و 

نامرد۴۳) تحت  هیلوا  زوتامورکومه  صیخشت  ابو  یـسررب   loss of libido بلق و ییاسران  سوتیلم ، تباـید  تلع  هب  هک  یا  هلاـس  یاقآ 50 
هچ .تسا  هدرک  هعجارم  امش  هب  اذغ  بآ و  یگدولآو  نیئاپ  تشادهب  حطـس  زا  ینارگن  تلعب.دراد  ار  شدالگنب  روشک  هب  ترفاسم  دصق  تسا ،

؟ تسا مزال  لاهسا  هب  التبا  زا  یریگولج  تهج  یمادقا 

 

( تسینفلا مزال  یسکالیفورپ  یارب  ییوراد  نامرد 
نیساسکولفورپیسب) اب  یریگشیپ 
لونیکودیج) اب  یسکالیفورپ 
دیمارپولد) اب  یریگشیپ 

هقباـس۴۴) .تسا  هدـش  شریذـپ  سناژروا  رد  یرم  سیراو  زا  داـح  یزیرنوـخ  تلعب  یرم ؛ سیراو  زا  یزیرنوـخ  زوریـس و  هقباـس  اـب  یراـمیب 
: تسا ریز  حرش  هب  رامیب  تاشیامزآ  .تسا  دراک  یکاتو  هدیرپ  گنر  .دراد  تیسآ  هنیاعم  رد  .درادن  یتاپولافسنآ 

Bil total=3.3mg/dL   ,   Bil direct=2mg/dl   ,   Pt=19sec  , INR=2.6   ,   Albumin=2g/dL
: زجب دراد  دربراک  رامیب  رد  ریز  تامادقا  یمامت 

 

( یپوکسودنآ و Band ligationفلا ماجنا 
Transjugular intrahepatic portosystemic shuntب)
Distal splenorenal shuntج)
دبکد) دنویپ  تهج  عاجرا 

شیامزآ۴۵) رد  تبثم   OB اب یـشراوگ  ینیلاب  تمالع  نودب  شراوگ و  هاگتـسد  یاهناطرـس  زا  یلیماف  هقباس  هنوگچیه  نودب  یا  هلاس  درم 50 
.تسا هدرک  هعجارم  عوفدم 

CBC=NL  ,   LFT=NL   ,   BUN=NL   ,   Cr=NL
؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .تسا  هدوب  لامرن  مویلیا  لانیمرت  ات  هدش  ماجنا  یپوکسونولوک 

 

( نهآفلا لیافورپ  یسررب 
دعبب) هام  هس  یپوکسونولوک  رارکت 
هلحرمج) نیمه  رد  یناقوف  یپوکسودنا  ماجنا 
یپوکسودناد) لوسپک  ماجنا 
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لاتوت۴۶) نتورپ  : تیـسآ عیام  یلبق  یـسررب  رد.تسا  هدرک  هعجارم  یـسررب  همادا  تهج  ؛  هیلوا لایرتکاب  تینوتیرپو  زوریـس  هقباس  اب  یرامیب 
نیموبلآ.تسا هدش  شرازگ  تیسونوم  اب 65 % تیسآ 100  عیام  لولس  دادعت  .تسا  هدوب  مرگ  یلیم  نآ 400  نیموبلآ  مرگ و  یلیم  800

زا یریگشیپ  روظنم  هب.درادن  یرگید  لکشم   , عیام دوجو  زجب  مکـش  هنیاعم.درادن  بتو  مکـش  درد  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدوب  مرگ  مرس 2.5 
؟ تسا مادک  مزال  مادقا   SBP

 

( هامفلا رد  زور  یدیرو 5  میسکاتوفس  قیرزت 
ینالوطب) تدم  هب  هنازور  نیساسکولفرون 
درادنج) مزال  یسکالیفورپ 
ینالوطد) تدم  هب   Rifaximin هنازور زیوجت 

.تسا۴۷) هدش  شرازگ  تیسآ  هارمه  هب  تسار  رولپ  رد  هجوت  لباق  عیام  تسا ، هدرک  هعجارم  زوریس  هقباس  سفن و  یگنت  اب  هک  یرامیب  یسررب  رد 
رد .دشابیم  رتیل  یسد  رد  مرگ  مرس 2.4  نیموبلآ  .تسا  هدوب  یفنم  تشک  رتیل و  یـسد  رد  مرگ  زا 1  رتمک  نیئتورپ  رگنایب  عیام  ود  ره  زیلاـنآ 

: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  یمامت  رولپ ، عیام  نامرد 

 

( یکاروخفلا میدس  ندرک  دودحم 
کیترویدب) زا  هدافتسا 
نتشاذگ Chest tubeج)
Transjugular intrahepatic portosystemic shuntد)

؟۴۸) تسا مزال  یپوکسودنآ  مادقا  ماجنا  زا  لبق  یسکالیفورپ  کیتویب  یتنآ  ریز  دراوم  زا  کیمادکرد 

 

( هدعمفلا  Solid هدوت زا   Endoscopic ultrasound - fine needle aspiration
رمیازلآب) اب  رامیب  رد   Percutaneous endoscopic feeding tube placement
نارج) لصفم  ضیوعت  هقباس  اب  رامیب  رد  یموتکپیلوپو  یپوکسونولوک  ماجنا 
لارتیمد) یزلف  هچیرد  اب  رامیب  رد  یپوکسونولوک  ماجنا 

ساسحا۴۹) ندروخ  اذغ  نیح  شیپ  زور  .تسا 2  هدرک  هعجارم  ناـهد  زا  شزیربآ  اب Dysphagia and odynophagia و  یا  هلاس  درم 38 
؟ تسا مادک  مادقا  نیلوا.دراد  بت  دارگیتناس  هجرد  رضاح 38  لاح  رد.تسا  هتشاد  یرم  رد  یهام  ناوختسا  ندرک  ریگ 

 

( یپوکسودنآفلا ماجنا 
Barium studyب)
Chest Ct scanج)
Chest X rayد)

مکـش۵۰) هنیاعم  رد.تسا  هدش  هداد  هرواشم  تساوخرد  مکـش  عاستا  تلعب.تسا  هدش  یرتسب  شخب  رد  یفاروینره  تهج  یا  هلاس  رامیب 80 
: تاشیامزآ رد  .دوش  یمن  هدید  اوه  موتکر  رد  اما  دنتسه ، عستم  اه  هدور  مکش ، هداس  سکع  رد.تسا  عستم 

 BUN=18   ,   Cr=1.1   ,   Na=138   ,   K=4   ,   Ca=8.8   ,   P=3.4
: زجب دوش  هدافتسا  دناوتیم  رامیب  یارب  ریز  دراوم  یمامت 

 

( نگلفلا مکش و   Ct scan
یپوکسونولوکب)
یدیروج) نیمگیتسوئن  زیوجت 
Water soluble contrast enemaد)
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یرگید۵۱) هقباس  هتشاد و  یگلاس  نس 65  رد  نولوک  رسناک  شردپ  هک  تمالع  نودب  درف  رد  نولوک  رسناک  یرگلابرغ  یارب  یپوکسونولوک  شور 
؟ تسا مادک  درادن ، شا  هداوناخ  رد 

 

( لاسفلا ره 5  رارکتو  یگلاس  زا 50  عورش 
لاسب) ره 10  رارکتو  یگلاس  زا 50  عورش 
لاسج) ره 10  رارکتو  یگلاس  زا 40  عورش 
لاسد) ره 5  رارکتو  یگلاس   40 زا عورش 

هدرک۵۲) هعجارم  یژافونیدا  یژاـف و  سید  تلع  هب  .تسا   tacrolimus دورتسا و اب  نامرد  تحت  هک  هیلک  دـنویپ  هقباس  اب  هلاس  مناخ 32 
یاه  inclusion body رسلوا زا  یسپویب  .تسا  هتشاد  یرم  یناتحت  تمسق  رد   serpiginous ulcer هدش ماجنا  یپوکسودنا  رد  .تسا 

؟ تسا مادک  یباختنا  نامرد  .تسا  هتشاد  مسالپوتیس  هتسه و  نورد  گرزب 

 

( Acyclovirفلا
Foscarnetب)
Famciclovirج)
Valacyclovirد)

؟۵۳) دشاب یم  رت  قیقد  شور  مادک   Out let obstruction زا یشان  تسوبی  للع  یسررب  تهج 

 

( MR defecographyفلا
Colonscopyب)
Barium enemaج)
Electromyographyد)

شیازفا۵۴) مرس  تالوف  ناپ و  مرس  نیمالابوک  حطس  تاشیامزآ  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  نزو  شهاک  نمزم و  لاهسا  تلعب  یا  هلاس  یاقآ 44 
عفر یارب  یحارج  ماجنا  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد  .تسا  لتخم  رامیب  یـسفنت  نژوردیه  تست  .دشاب  یم  Hgb=9.9 gr/dl دهد. یم  ناشن 

؟ تسین هدننک  کمک  رامیب  لکشم 

 

( مونژژفلا رد  ددعتم  یاه  لوکیتروید 
مویلیاب) طسو  رد  یگنت 
Proximal afferent loop syndromج)
مویلیاد) رد   GIST روم وت 

رارق۵۵) یسررب  تحت  لبق  هام  راهج  زا  یمنآ  مکش و  یبسن  دادسنا  تالمح  نزو و  شهاک  هچیپ و  لد  لاهسا و  مکش و  درد  تلعب  هلاس  مناخ 35 
نیروپویتازا و اب  نامرد  تحت  رامیب  .تسا  هدـش  شرازگ  مویلیا  لانیمرت  اـت  دومگیـس  زا  سوتفآ  تاـعیاض  یپوکـس  ونولوک  رد  .دریگ  یم 

هلمح تبون  هس  یلو  تسا  هدش  رتهب  هچیپ  لد  مکش و  درد  لاهـسا و  یباهتلا و  میالع  هام  زا 6  دعب  .تسا  هتفرگ  رارق  بمیسکلفنیا  اساتنپ و 
مادـقا مادـک  .تسا  هدـش  شرازگ  مویلیا  رد  رتم  یتناس  هس  لوط  هب  یگنت   MR enterography رد .تسا  هداد  خر  هدور  یبسن  دادـسنا 

؟ تسا بسانم  ینامرد 

 

( Stricturoplastyفلا
Baloon dilatationب)
Ileal resectionج)
یگنتد) لحم  رد  دوکیتروکوکولگ  قیرزت 
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AST=1500U/l   ,   ALT=1850U/L   ,   Alk phos=450   ,   Total Bil=8mg/dl   ,   D Bil=6mg/dl

HAV IgM=Neg   ,   Hbs Ag=Neg   ,   Anti Hbc IgM=Neg   ,   Actaminophen level=Nl   ,   ANA=Neg   ,  
ASMA=Neg

.تسا۵۶) هدش  عورـش  لبق  هتفه  زا 4  رامیب  میالع  .درادـن  وراد  فرـصم  هقباس  .تسا  هدرک  هعجارم  یلاحیب  فعـض و  تلعب  یا  هلاس  یاقآ 45 
تاشیامزآ رد.تسا  هدش  یدرز  راچد  لبق  زور  دنچ  زا  .دراد  یمک  عوهت 

 
یلیمکت یسررب  رد  .دشاب  یم 

؟ دراد یرامیب  صیخشت  رد  یرتمک  شزرا  تست  مادک  .تسا  هداد  ناشن  شیازفا  یمک  اماگ  جوم  مرس  یاه  نتورپ  زروف  ورتکلا  رد   و 

 

( Cerulopalsminفلا
PCR FOR CMV DNAب)
EBV capsid Agج)
Anti HEV IgMد)

دادعت 14)  ) یژولورفن

(۵۷(Jugular Venous pressure) یلو لامرن  نوخراشف  ینیلاب  هنیاعم  رد  .دراد  رارق  یسررب  تحت  یگتسخ  فعض و  لیلدب  یا  هلاس  نز 25 
یهاگشیامزآ یاهیسررب  رد  .دهد  یم  ناشن  شهاک   JVP

ArterialPH=7.5   ,   K=2.8 meq/lit   ,   (Plasma renin activity) PRA↑
؟ دیامن هیجوت  ار  قوف  یاه  هتفای  دناوت  یم  رتهب  ریز  یاهصیخشت  زا  کیمادک  .دشاب  یم 

 

( Mg++ deficiencyفلا
Estrogen therapyب)
Primary Aldosteronismج)
Liddle's syndromeد)

(۵۸: دراد دوجو  ریز  یاه  هتفای  یهاگشیامزآ  یاهیسررب  رد  .تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  یرایشه  لالتخا  اب  هلاس  یرامیب 40 
PH=7.35   ,    HCO3=8meq/L   ,   CL=105meq/L   ,    Na=140meq/L   ,    K=4meq/L   ,   PCO2=14mmHg

؟ تسا حرطم  رتشیب  ریز  یاهصیخشت  زا  کیمادک 

 

( Secretory diarrheaفلا
Villous adenomaب)
Liddle's Syndromج)
Salicylate toxicityد)

تفای۵۹) زین  مجح  شهاک  رب  لاد  یا  هتکن  درادن و  مدا  ینیلاب  هنیاعم  رد.دراد  رارق  یـسررب  تحت   Na=128meq/L یمرتانوپیه لیلدب  یرامیب 
یاهـصیخشت زا  کیمادک  اب  قوف  یاه  هتفای  هعومجم  .دشاب  یم  رتیل  رد  نالاو  یکا  یلیم  یو 30  راردا  میدس  هدش  ماجنا  یاهیسررب  رد  .دشن 

؟ دوشیم هیجوت  رتشیب  ریز 

 

( بلقفلا ییاسران 
کیتمسازرویدب)
مسیدیئوریتوپیهج)
یدبکد) زوریس 
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Arterial PH=7.24   ,   Na=136meq/L   ,   HCO3:12   ,   CL:112   ,   K:2.2   ,   Urine PH=5.9

؟۶۰) تسا رتیل  دنچ   free water deficit نازیم  154 meq/L یامسالپ میدس  اب  یئولیک  درم 70  کی  رد 

 

( 4فلا
4.2ب)
3.8ج)
3.6د)

مرگ۶۱) هتعاس 6  راردا 24  رد  تسا و  یعیبط  یو  نوخراشف  ینیلاب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یناتحت  مادـنا  مدا  لیلدـب  یا  هلاـس  درم 45 
زا کیمادـک  لاـمتحا  .تسا  یعیبط  زین  مرـس  یاـهناملپمک  لاـمرن و  مرـس  نینیتارک  .درادـن  یروتاـمه  راردا  شیاـمزآ  رد  .دراد  یرونیئتورپ 

؟ تسا رتشیب  ریز  یاهیتاپولورمولگ 

 

( Membranous nephropathyفلا
IgA Nephropathyب)
FSGSج)
MPGNد)

دوجو۶۲) زونیسلکورفن   KUB رد .تسا  یعیبط  یو  نوخراشف  ینیلاب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  یسررب  تهج  هیلک  گنـس  هقباس  اب  یرامیب 
: تسا ریز  رارق  هب  یهاگشیامزآ  یاه  هتفای  .دراد 

 
؟ تسا رت  بسانم  رامیب  نیا  رد  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  زیوجت 

 

( میساتپفلا تارتیس 
دیزایتورلکوردیهب)
نوتکالونوریپساج)
دیارلکد) میساتپ 

؟۶۳) دشاب یم  یویلک  عفد  ، Hypokalemia یملاکوپیه یلصا  لماع  ریز ، تالاح  زا  کیمادک  رد 

 

( نیلوسنافلا زیوجت 
غارفتساب)
یمرتوپیهج)
ینالوطد) ییاذغ  یب 

؟۶۴) دوش یم  یویلک  ییاسران  داجیا  ثعاب   vasoconstriction مسیناکم اب  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک 

 

( Acyclovirفلا
Methotrexateب)
Cisplatinج)
Cyclosporinد)
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Hgb=10g/dl   ,   Na=137meq/dl   ,   HCO3=17mmol/l   ,   K=6.5meq/l

لمع۶۵) زا  دعب  زور  .دریگ  یم  رارق  سناژروا   ABG سپس یفارگویژنآ و  تحت  هنیس  هسفق  دیدش  درد  لابند  هب  تباید  هقباساب  یا  هلاس  یاقآ 55 
دروم رد  .تسا   BP=132/80mmHg دشاب و یم  ناپ  یراردا  میدس  یعفد  رسک  هدش  ماجنا  یاه  یسررب  رد  .دبای  یم  شیازفا  نینیتارک 

؟ دشاب یمن  حیحص  هلمج  مادک  رامیب  نیا 

 

( .تسافلا زور  ات 5  ناشیا 3  نینیتارک  شیازفا   Peak
.دبایب) یم  دوبهب  هتفه  کی  زا  دعب 
.دنکج) یم  داجیا  یمیالع  نینچ  دناوت  یم  مه  موینیدیلاگ  یالاب  زود 
.دشابد) یم  عیاش  یمیزینموپیه 

تسا۶۶) هارمه   GFR شهاک رد  یرتمک  کسیر  اب  هیلک  نمزم  یرامیب  یاه  سالک  زا  کیمادک 

 

( نینیتارکفلا مرگ  ره  رد  100 mg یروا نیئتورپ  GFR=40ml/min و 

نینیتارکب) مرگ  ره  رد   500mg یروا نیئتورپ  GFR=40ml/min و 
 
نینیتارکج) مرگ  ره  رد   100 mg یروا نیئتورپ  GFR=50ml/min و 

نینیتارکد) مرگ  ره  رد   500mg یروا نیئتورپ  GFR=50ml/min و 

هدـش۶۷) عاجرا   6.5meq/lit میـساتپ اـب  یملاـک  رپیه  تلع  هب   2.5mg/dl هب نینیتارک  شیازفاو  تباـید  هقباـس  اـب  هلاـس  رامیب 60  کـی 
؟ تسا حیحص  رتشیب  ریز  نامرد  مادک  ییاذغ  میژر  رب  هوالع  ریز  تاشیامزآ  هب  هجوت  اب  دشاب  یم   BP=140/80mmHg 

 

( دیامزروففلا
میسلکب) تاناکولگ 
میدسج) نریتسا  یلپ 
میدسد) تانبرکیب 

(۶۸: زجب تسا  حیحصریز  دروم  یمامت  هیلک  نمزم  یرامیب  هب  التبم  نرامیب  رد  نیتیوپ  رتیرا  اب  یمنآ  نامرد  دروم  رد 

 

( .دنکیمفلا دایز  مود  عون  تباید  رد  ار   stroke کسیر
.دشخبب) یم  دوبهب  ار  یقورع  یبلق  Out come
.تسا ج)  10-11.5gr/dl نیبولگومه ینامرد  فده 
.دهدد) شیازفا  ار  زیلاید  تمس  هب  یویلک  ییاسران  تعرس  تسا  نکمم 

؟۶۹) زجب دشاب  یم   high risk هیلک دنویپ  رد  ریز  دراوم  یمامت 

 

( لاسفلا یالاب 60  هدننک  ادها 
تعاسب) شش   Ischemic time
دصج) رد  زا 20  شیب  زورلکساولورمولگ 
الابد) PRA  اب هیلک  هدنزیگ 

؟۷۰) درادن دوجو  Vascular Injury یژولوتسیه رد  تنسرک  دوجو  نینیتارک و  شیازفا  مغر  یلع  ریز  یاه  تیرفنولورمولگ  زا  کیمادک  رد 

 

( Microscopic polyangitisفلا
Wegnerب)
IgA nephropathyج)
Lupus nephritisد)
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دادعت 14)  ) نیغلاب مسیلوباتم  زیر و  نورد  ددغ 

رتاوگ ۷۱50) هقیقد ، رد  ضبن 120  نابرـض  هنیاعم  رد  تسا ، هدرک  هعجارم  هتفه  کی  تدم  هب  دـید  شهاک  ینیبود و  تلع  هب  یا   هلاس درم 52 
هوالع .دراد  تسار  فرط  رد  جراخ  الاب و  هاگن  رد  یژلپوملاتفا  دیدش و  اتبسن  سیزومک  اب  هارمه  مشچ  مرن  جوسن  مروت  هفرط ، ود  زوتپورپ  مرگ ،

؟ دینک  یم عورش  ار  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  لوزام   یتم زیوجت  رب 

 

( الابفلا زود  اب  یکاروخ  نولوزیندرپ  نامرد 
یدیروب) نولوزیندرپ  لیتم  اب  نامرد 
تیبرواج) نویسرپمکد  یارب  کشزپ  مشچ  اب  هرواشم 
لانولکونومد) یداب  یتنآ  زیوجت 

رتیل۷۲) رد  تینوی   یلیم مرس 58   TSH نوچ دوش و   یم یگدولآ   فپ یکشخ و  نزو ، شیازفا  راچد  نامیاز  زا  سپ  هام  تدم 6  یا   هلاس مناخ 31 
یواسم 2 مرس   TSH تسا و دیئوریتوی  هنیاعم  رد  .تسا  هدـش  ناـمرد  هنازور  مرگورکیم  نیـسکوریتوول 100  اب  هک  تسا  لاس  کی  هدوب 

؟ تسا حیحص  نامرد  مادک  تسا ، رتیل  رد  تینوی   یلیم

 

( رمعفلا مامت  یارب  نیسکوریتوول  اب  نامرد  همادا 
دعبب) هتفه  شش   TSH یریگ  هزادنا نیسکوریتوول و  عطق 
لاموزورکیمدضج) یداب   یتنآ یریگ   هزادنا نیسکوریتوول و  اب  نامرد  همادا 
دعبد) هتفه  راهچ  ویتکاویدار  دی  بذج  یریگ   هزادنا نیسکوریتوول و  عطق 

ترارح ۷۳38.8) هجرد  .تسا  هدرک  هعجارم  دبای   یم راشتنا  تسار  شوگ  هب  هک  علب  ماگنه  هژیو  هب  ولگ  هیحاـن  رد  درد  تلع  هب  یا   هلاس مناخ 32 
تـسار بل  لحم  رد  رتم   یتناس هزادـنا 2.5  هب  کاندرد  هیحان  کی  اـب  مرگ  رتاوـگ 30  هقیقد ، رد  ضبن 126  نابرـض  دادعت  دارگیتناس ، هجرد 

TSH=1.5 رتم و  یلیم نویساتنامیدس 52  دیفس 12500 ، یاه   لوبلگ دادعت  .تسا  گنر  زمرق  نآ  یور  تسوپ  هک  دوش   یم سمل  دیئوریت 
: زجب تسا ، بسانم  رامیب  نیا  دروم  رد  ریز  تامادقا  همه  .تسا  رتیل  رد  تینوی   یلیم

 

( ینزوسفلا یسپویب 
نولوزیندرپب) زیوجت 
دیئوریتج) یفارگونوس 
نفورپوبیاد) زیوجت 

؟۷۴) تسیچ امش  هیصوت  .تسا  راددی  کمن  یلاها  یفرصم  کمن  .تسا  رتیل  رد  مرگورکیم  هقطنم 102  کی  رادراب  نانز  رد  راردا  دی  هنایم 

 

( .درکفلا مک  ار  کمن  فرصم  دیاب  تسا و  یفاک  رادراب  نانز  یتفایرد  دی 
.تسینب) مزال  یمادقا  تسا و  یفاک  رادراب  نانز  یتفایرد  دی 
.دادج) شیازفا  ار  کمن  دی  نازیم  دیاب  تسا و  یفاکان  رادراب  نانز  یتفایرد  دی 
.دومند) هفاضا  دی  لمکم  دیاب  تسا و  یفاکان  رادراب  نانز  یتفایرد  دی 

یلومعم۷۵) عون  و  رتم   یتناس روموت 4  هزادنا  .تسا  هتفرگ  رارق  یوافنل  ددـغ  نتـشادرب  یموتکدـیئوریت و  یحارج  لمع  تحت  یا   هلاس درم 48 
، رتیل رد  تینوی   یلیم یواسم 62   TSH یحارج زا  دعب  هتفه  راهچ  .دنا   هتشاد  PTC یریگرد یوافنل  هدغ  زا 10  .تسا 4  هدش  شرازگ   PTC

.دهد  یم ناشن  ار  هیر  هیحان  رد  بذج  ندب  مامت  نکـسا  .دشاب   یم یعیبط )  ) یواسم 10  Tg یتنآ و  رتیل   یلیم رد  مرگونان  یواسم 27   Tg
؟ دراد رامیب  نیا  رد  روموت  زا  یشان  ریم  گرم و  نعت  رد  ار  تیمها  نیرتمک  قوف  دراوم  زا  کی  مادک 

 

( یوافنلفلا ددغ  یریگرد 
مرسب) نیلوبولگوریت  نازیم 
هیرج) ویتکاویدار  دی  بذج 
روموتد) هزادنا 
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؟۷۶) تسا نوخ  دنق  لامرن  زاتسومه  هدنهد  ناشن  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

( FBS=98 mg/dl , 2hPG(GTT)=148 mg/dl , HbA1c= 5.8%فلا
FBS=105 mg/dl , 2hPG(GTT)=136 mg/dl , HbA1c= 5.6%ب)
FBS=97 mg/dl , 2hPG(GTT)=138 mg/dl , HbA1c= 5.6%ج)
FBS=102 mg/dl , 2hPG(GTT)=145 mg/dl , HbA1c= 5.8%د)

؟۷۷) دنراد تباید  یرگلابرغ  هب  زاین  ریز  دارفا  زا  کی  مادک 

 

( الابفلا نوخ  راشف  اب BMI=24 و  هلاس  یاقآ 40 
یگلماحب) تباید  هقباس  اب BMI=23 و  هلاس  مناخ 38 
اب BMI=26 و Triglyceride= 240ج) هلاس  یاقآ 43 
اب BMI=26 و HDL=32د) هلاس  یاقآ 30 

؟۷۸) دنراد رارق   HbA1c ینامرد فده  هدودحم  رد  ریز  نارامیب  زا  کی  مادک 

 

( یبلق و HbA1c=8.2%فلا هتکس  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 78 
لبق و HbA1c=7.2%ب) لاس  زا 3  کی  عون  تباید  اب  هلاس  یاقآ 21 

رنورک و HbA1c= 5.8%ج) قورع  یرامیب  اب  نیلوسنا و  اب  نامرد  تحت  هلاس  مناخ 38 
هنابش و HbA1c= 7.3%د) یمسیلگوپیه  لاح  حرش  اب  هلاس  مناخ 68 

تحت۷۹) رضاح  لاح  رد  .دشاب  یم  هنازور  مرگ  یلیم  نیمروفتم 2000  اب  نامرد  تحت  لبق  لاس  زا 5  ود  عون  تباید  هقباس  اب  یا  هلاس  مناخ 65 
میژر هب  ریز  یاهوراد  همه  ندرک  هفاضا  .تسا   HbA1c=8.0% دشاب. یم  نیتاتسوروتآ  تینوردنلآ و  ناترازول ، نیرپسآ ، یاهوراد  اب  نامرد 

: زجب تسا  بسانم  یلعف  ینامرد 

 

( نیتپیلگفلا اتیس 
دیاتولگاریلب)
نوزاتیلگویپج)
دیزالکد) یلگ 

هتـشذگ ۸۰6) هام  هس  رد  وا  .تسا  هدرک  هعجارم  دایز  یگنـشت  راردا و  عفد  تاعفد  مجح و  شیازفا  لیلد  هب  تباـید  هقباـس  اـب  هلاـس  رسپ 15 
هعجارم ودب  رد  کیلوباتم  یاه  لالتخا  زا  کیمادک  .دشاب  یم  لامساک  سفنت  هنیاعم RR=32/min و  رد  .تسا  هتشاد  نزو  شهاک  مرگولیک 

؟ تسا رتعیاش 

 

( Na+ =158 meq/Lفلا
K+ =4.9 meq/Lب)
HCO3 =25 meq/Lج)
Phosphate- =5.1 meq/Lد)
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T-Score spine=-4 , T Score hip=-2.9
Ca=8.5mg/dl , PTH=36pg/ml(Nl 10-26) , 25 OHD =30ng/ml(NL 25-80) , Testosterone=1.5ng/ml(Nl 3-9)

BMI=24 , BP=160/100 mmHg , Na=143 Meq/l , K=3 Meq/l , Cr=1/3 mg/dl
Plasma Aldosterone =44 ng/dl(Nl 1-21 ng/dl) , Plasma Renin Activity =3/8 ng/ml /h

FBS=150 , Cholesterol=170mg/dl , HDL=35 , LDL=101 , TG=171

PRL=79ng/ml(NL 4-30)   ,   ESR=40   ,   Cortisol=12mg/dl(5-18)   ,   Hb=12
WBC=5600   ,   FT =1.2ng/dl(0.8-2)   ,   TSH=3Miu/L

تحت۸۱) هک  دنکیم  رکذ  ار  ناوختسا  هب  زاتساتم  اب  تاتسورپ  رسناک  هقباس  یو  هدش  هداد  عاجرا  امـش  هب  زورپوئتسا  نامرد  تهج  هلاس  یاقآ 70 
هجوت اب  .تسا  نامرد  تحت  هک  دنک  یم  رکذ  ار  سکالفر  یبلق و  کیمکـسیا  یرامیب  هقباس  نینچمه  دشاب  یم  یپارت  ویدار  ییوراد و  نامرد 

؟ تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  نیماتیو د  میسلک و  عورش  رب  هوالع  رامیب  نیا  رد  زورپوئتسا  نامرد  تهج  مادقا  نیرتهب  ریز  یاه  هداد  هب 
 

 

( Testosteroneفلا
Alendronateب)
PTH Recombinantج)
Denosumabد)

نامرد۸۲) تحت  هک  دـنک  یم  رکذ  لبق  لاس  هس  زا  ار  نوخ  راشف  هقباـس  یو  تسا  هدـش  هداد  عاـجرا  ـالاب  نوخ  راـشف  تلع  هب  هلاـس  مناخ 36 
تاشیامزآ هب  هجوت  اب  .تسا  یعیبط  تانیاعم  ریاس  هیکبش و  هنیاعم  تسا  یفنم  رامیب  نیا  رد  یمدیپیل  رپیه  تباید و  هقباس  .تسا  مزایتلید 

؟ تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  قوف  رامیب  رد  یدعب  مادقا  نیرت  بسانم  ریز 
 
 

 

( .Doppler sono of renal Aفلا
یریگ OH progesterone 17ب) هزادنا 
CT Scan of Adrenalج)
یریگ OH corticosterone 18د) هزادنا 

تحت۸۳) هک  دـنک  یم  رکذ  ار  الاب  نوخ  راشف  هقباس  یو  دراد  رارق  الاب  زود  اب  نیتاتـسا  نامرد  تحت  دراکویم  سوتکرافنا  هقباس  اب  هلاس  یاقآ 60 
ریز دراوم  زا  کیمادـک  رامیب  نیا  یمدـیپیلرپیه  تهج  مادـقا  نیرتهب  ریز  تاشیامزآ  هب  هجوت  اب  .تسا  دـیزایتورلکوردیه  ناـترازول و  ناـمرد 

؟ تسا
 

 

( نیساینفلا ندرک  هفاضا 
دشابب) یمن  رتشیب  یوراد  مادقا  هب  زاین 
تاربیفونفج) ندرک  هفاضا 
بیامیتزاد) ندرک  هفاضا 

موندآ۸۴) ورکام   MRI رد تسا  یکاش  یلاح  یب  فعـض و  زا  یو  هدرک  هعجارم  نامیاز  زا  دعب  هام  کی  دید  یرات  دردرـس و  تلع  هب  هلاس  مناخ 33 
مادقا نیرتهب  ریز  تاشیامزآ  هب  هجوت  اب  .تسا  لامرن  یرتم  یرپ  تسا ، هدش  شرازگ   Supra sella هب راشتنا  اب  ( 12 & 10mm  ) زیفوپیه

؟ تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  رامیب  نیا  رد  یدعب  بسانم 
 

 

( نیلوگرباکفلا عورش 
زیفوپیهب) لادیونفسا  سنارت  یحارج 
دیئورتساوکیتروکج) عورش 
زیفوپیهد) یپارتویدار 
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دادعت 14)  ) قورع بلق و  یاه  یرامیب 

؟۸۵) دشاب یمن  قداص   Familial Dilated Cardiomyopathy (DCM) دروم رد  ترابع  مادک 

 

( .تسافلا  DCM یلیماف دراوم  لماع  نیرتعیاش   TTN رد نویساتوم 
.دنهدیمب) ناشن  ار  مئالع  نادرم  زا  رتدوز   TTN نویساتوم اب  نانز  طسوتم  روطب 
.تساج) لایلیماف  یتاپویمویدراک  یاهموردنس  کایدراکارتسکا  صخشم  مئالع  زا  یفورتسید  رلوکسوم 
.تساد) هدش  شرازگ  ات 30 %  DCM لایلیماف یراتفرگ  سناکرف 

؟۸۶) تسا ویتکیرتسنک  تیدراکیرپ  زا  دانوپمات  رد  یرتهب  قارتفا  هجو  لیذ  دروم  مادک 

 

( Kussmaul signفلا
Prominent x descentب)
Equal diastolic pressureج)
Low voltage ECGد)

؟۸۷) دراد ار  کی  اتب  یتیویتکلس  تیصاخ  لیذ  رکولباتب  مادک 

 

( Timololفلا
Pindololب)
Bisoprololج)
Nadololد)

؟۸۸) تسا مادک  هیلوا  مادقا  نیرت  بسانم   Stable IHD هیلوا صیخشت  زا  سپ  اه ،  Clinical Trial دوجو هب  هجوت  اب 

 

( هب PCIفلا هیصوت 
هب CABGب) هیصوت 
یفارگویژنآج) ماجنا  هب  هیصوت 
یبطد) نامرد 

؟۸۹) تسا رتمک   survival یدوبهب ، CABG زا سپ  لیذ  هورگ  مادک  رد 

 

( زا 50%فلا رت  ناپ  نشکارف  نشکجیا  هب  تبسن  الاب  هب  نشکارف 50 % نشکجیا -

یگنت SVGب) دراوم  رد  ددجم   CABG

یناهگانج) گرم  هقباس  اب  نارامیب  رد  رنورک  دادسنا  تاعیاض 
ینطبد) یدراک  یکات  هقباس  اب  نارامیب  رد  رنورک  دادسنا  تاعیاض 

؟۹۰) دشاب یمن   Enhanced External Counter Pulsation تارثا زا  یشان  ریز  دروم  مادک 

 

( بلقفلا راک  شهاک  تهج   Diastolic unloading BP
رنرکب) ولف  شیازفا 
دوبهب Exercise Capacityج)
دراکویمد) نژویفرپ  دوبهب 
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؟۹۱) تسین قداص  ( AAA  ) یمکش تروئآ  مسیرونآ  دروم  رد  ترابع  مادک 

 

( .درادنفلا رلوکساو  ورون  یرامیب  تدش  یهارمه و  اب  یطابترا  یهگآ  شیپ 
.تساب) کیتورلکساورتآ  یرامیب  هب  طوبرم  رتم  یتناس  زا 4  شیب   AAA دراوم  90%
.تساج) یویلک  نارش  ریز   AAA ارثکا
.تساد) تمالع  یب  عیاش  روطب 

سیتـیرترآ۹۲) ناـپ  یژولوتاـپ  رد  تـسا  هدرک  هـعجارم  کـینیلک  هـب  نویـساتنامیدس  شیازفا  نزو و  شهاـک  فعـض و  بـت ، اـب  ناوـج  نز 
؟ تسا حرطم  رتشیب  صیخشت  مادک  دراد ، دوجو  سیتنودا  لایدم و  ندش  میخض  لامیتنیا و  یزالپرپیه  اب  رئلکونونم  هارمه   panarteritis

 

( Giant cell Arteritisفلا
Rheumatic Aortitis)ب)  ) کیتامر تیتروئآ 
Infective Aortitis)ج)  ) ویتکفنیا تیتروئآ 
وسایاکاتد) تیرترآ 

؟۹۳) تسا مادک  تروئآ  داح  ییاسران  صیخشت  زا  سپ  مادقا  نیرتهب 

 

( رکولباتبفلا زیوجت 
پمپب) نولاب  کیتروئآ  ارتنیا 
TAVIج)
یحارجد)

ریز۹۴) دروم  مادک  تسا ،  AV کی هجرد  کولب  و   Ectopic Atrial Pacemaker رگنایامن یفارگویدراکورتکلا   ASD مئالع اب  ناوج  رـسپ  رد 
؟ تسا رت  لمتحم 

 

( Ostium Primum ASDفلا
Secondary ASDب)
Sinus Venous ASDج)
تکفیدد) نیشوک  لایدراکودنا 

؟۹۵) تسا لیذ  دراوم  زا  کی  مادک  رنوملوپ  کیتسالپ  سید  هچیرد  تلع  نیرتعیاش 

 

( کیتامرفلا هسورپ 
نانونب) مردنس 

دیئونیسراکج) مردنس 
Bulk Vegetationsد)

؟۹۶) دشاب یمن  ینایرش  نوخراشف  شیازفا  نامرد  رد  میقتسم  یاهروتالیدوزاو  تارثا  زج  دروم  مادک 

 

( میدسفلا عفد 
نورتسودلآب) نیسنتویژنآ –  نینر –  متسیس  ندرک  لاعف 
لارفیرپج) سناتسیزر  شهاک 
کیتاپمسد) یبصع  متسیس  ندرک  لاعف 
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Hgb=8gr/dl   ,   Rectic count=0.5%   ,   T Bil=1.9mg/dl   ,   D Bil=1.5mg/dl
Cr=1.2mg/dl   ,   AST=52U/l   ,   ALT=48U/L

؟۹۷) دبای یم  شهاک  مد  اب  تسار  تمس  رد  لیذ  یعمس  هعقاو  مادک 

 

( دیپسوکیرتفلا ییاسران  لفوس 
رنوملوپب) هچیرد  ندش  هتسب  یادص 
رنوملوپج) هچیرد  یگنت  لفوس 
رنوملوپد) نشکجیا  یادص 

(۹۸: تسا رتمک  سکوداراپ  سلاپ  لامتحا  لیذ  دروم  مادک  رد 

 

( هیرفلا ویسام  یلوبمآ 
کیژارومهب) کوش 
سکارتومونپج) نشنت 
کیفورتد) رپیه  یتاپویمویدراک 

دادعت 2)  ) لارنج

تاشیامزآ۹۹) .تسا  هدرک  هعجارم  یگدیرپ  گنر  یلاحیب و  فعـض و  تلعب  .تسا  هدش  ناوختـسا  زغم  دنویپ  لبق  هام  هک 8  یا  هلاس  یاقآ 35 
تاشیامزآ رد  .تسا  هدش  عورش  هزور  فیفخ 3  بت  هرود  کی  زا  دعب  رامیب  میالع  .تسا  هدوب  یعیبط  رامیب  لبق  زور   40

 
 

حیحـص رامیب  نامرد  یارب  مادقا  مادک  .تسا  هدـش  نعت   B19V DNA>1000,000 IU/ml  یلیمکت یـسررب  رد  .تسا  هدـش  شرازگ 
؟ تسا

 

( زورفلا تدمب 5   IV Ig
زورب) تدمب 3  نولوزیندرپ  لیتم  سلاپ 
ددجم BMج) دنویپ  تهج  دنویپ  شخب  هب  عاجرا 
میالعد) دوبهب  ات  نوخ  یگتفه  قیرزت 

حبص۱۰۰) زا  جیردتب  رامیب  .تسا  هدش  دیدش  درد  رس  راچد  لبق  زور  هس  زا  تسا ، هدوب   OCP اب نامرد  تحت  لبق  هام  هس  زا  هک  یا  هلاس  مناخ 35 
MRV رد .دش  شراذگ  یعیبط  زغم  نکـسا  یت  یس  .تسا  هدـش  کینولک  کینوت  جنـشت  راچد  لبق  تعاس  کی  زا  یزرپ و  اراپ  راـچد  زورما 

؟ تسا حیحص  ینامرد  مادقا  مادک  .دوشیم  هدید  یزیرنوخ  اب  ماوت   Sagital sinus رد زوبمورت 

 

( یدیروفلا نیراپه  قیرزت 

کیتیلب) وبمورت  زیوجت 
باصعاج) زغم و  یحارج  هرواشم 
سکیوالپد) اب  هارمه  نیرپسآ 

دادعت 2)  ) یکشزپ قالخا 

؟۱۰۱) تسا ینعم  هچ  هب  یکشزپ  رد  یمونوتا 

 

( کشزپفلا رایتخا 
رامیبب) رایتخا 
ینفج) یاهرازبا  اب  یکشزپ  راکدوخ  تامدخ 
صاخد) یکشزپ  تامدخ 

20 ?? 21

www.konkur.in

forum.konkur.in



؟۱۰۲) تسا هیقب  هب  تبسن  یرتمک  تیمها  دجاو  کشزپ ، دزن  ریز ، حلاصم  زا  کی  مادک  یکشزپ  یرادزار  ماگنه  رد 

 

( رامیبفلا تحلصم 
نایفارطاب) تحلصم 
کشزپج) تحلصم 
هعماجد) تحلصم 

 

 

 

دیشاب قفوم 

قیرط زا  ًافرـص  ار  دوخ  تاضارتعا  خروم 13/6/95  هبنش  زور  تعاس 16  تیاغل  نومزآ ) هیلوا  دـیلک  مـالعا  زا  سپ   ) 95 خروم 11/6 / هبنـشجنپ  زور  زا  دنناوت  یم  یمارگ  نایوجـشناد 
.دوب دهاوخن  رودقم  هدش  مالعا  نامز  زا  دعب  تاضارتعا  شریذپ  هک  تسا  یهیدب  .دنیامن  لاسرا   sanjeshp.kmu.ac.ir سردآ هب  نامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نومزآ  زکرم  تیاس 
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