
 

بولقلا  نئمطت  هللاركذب  الا 

يكشزپ شزومآ  نامرد و  تشادھب ، ترازو   

 

( یحارج )
نمهب 1396

بلطواد  تاصخشم 
 : يگداوناخ مان  102مان و   : تالاوس دادعت 

 : تراك 20هرامش  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 20)  ) یردص هسفق  یحارج 

یاه۱) نامرد  اب  هدـشن و  یحارج  لمع  .تسا  هدوب  روتالیتنو  ریز  امک و  رد  هتفه  هس  تدـم  هب  یزغم  هبرـض  فداصت و  تلع  هب  هلاس   درم 23 
.تسا هدش  رتشیب  جیردتب  هک  دراد  یتیلاعف  فیفخ  سفن  یگنت  صیخرت  زا  دعب  .تسا  هدـش  صخرم  هام  کی  زا  دـعب  و  جراخ   امک  زا  یتیامح 

یم هعجارم  سناژروا  هب  دیدش  سفن  یگنت  تلاح  رد  هکنیا  ات  تسا  هدشن  یو  ندش  رتهب  ثعاب  اهروتالیدوکنورب  زیوجت  ییاپرس و  تاعجارم 
حیحص ریز  یاه  هتفگ  همه  یرامیب  نیا  نامرد  صیخـشت و  رد  .دنک  یم  ادیپ  ندیـشک  سفن  عقوم  لانرتسا  ارپوس  نشکارتر  هنیاعم  رد   . دنک

: زجب تسا  

 

( تسافلا هدوب  ینالوط  نویسابوتنا  سفن  یگنت  تلع 
تساب) مزال  سناژروا  یموتسوئکارت  ماجنا 
یگنتج) نویساتالید  یبایزرا و  دیژیر ، یپوکسوکنورب  ماجنا 
دنتسهد) نامرد  لباق  زوموتسانآ » نویسکزر و   » یحارج لمع  اب  اه  یگنت  نیا  الومعم 

؟۲) تسا رتدب  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد  یهگآ  شیپ  دراد  امونیسراکوندآ  عون  زا  هیر  ناطرس  هک  یرامیب  رد 

 

( مگارفایدفلا هب  روموت  مجاهت 
تبثمب) یژولوتیس  اب  لارولپ  نژویفا 
روموتج) تمس  رد  تبثم  لائکارتاراپ  یوافنل  هدقع 
لواد) هدند  هب  روموت  مجاهت 

؟۳) دراد یرتشیب  تیمها  هیر   رسناک  نویسکزر  لمع  کسیر  یبایزرا  رد  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 

 

( نبرک DLCOفلا دیسکاونوم  نژوفید  تیفرظ 
)ب) لوا هیناث  رد  یمدزاب  مجح   ) FEV1
)ج) یتایح تیفرظ   ) FVC 
Ventilation Scan)د)  ) هیر نویسالیتنو  نکسا 

کی۴) نژویفا  رب  هوالع  نکسا  یت  یس  رد.دراد  لارولپ  ویسام  نژویفا  اب  هارمه   60 PACK/YEAR رادقم هب  راگیس  هقباس  هک  یا  هلاس  درم 63 
زا هدافتـسا  هب  زاین  تیلاـعف  نیرتمک  اـب  هکیروطب  دراد  یهجوت  لـباق  سفن  یگنت  راـمیب  .دوش  یم  هدـید  پچ  هیر  فاـن  رد   5*5 cm هدوت

؟ تسا حجرا  رامیب  نیا  رد  ریز  ینامرد  یصیخشت  مادقا  مادک  .دراد  نژیسکا 

 

( نکسافلا یت  یس  دیاگ  تحت  هیر  روموت  زا  یسپویب 
یفارگونوسب) دیاگ  تحت  هیر  روموت  زا  یسپویب 
یژولوتیسج) یارب  عیام  هنومن  نتفرگ  هنیس و  هلول  بصن 
روموتد) زا  رولپ و  زا  هنومن  نتفرگ  دودحم و  یموتوکاروت 

رد۵) .تسا  هدوب  تسیژولوکنا  رظن  تحت  مظنم  روطب  هتفرگ و  رارق  یناتحت  مادـنا  موکراسوئتسا  یحارج  تحت  لبق  لاـس   10 هلاس ، یاقآ 25 
هچ .دوش  یم  تیور  نویـساکیفیسلک  نودـب  تسار  هیر  یناتحت  بول  طیحم  رد  یرتمیتناـس  یلودن 2  هدش ، ماجنا  دـیدج  هیر  یفارگویدار 

؟ دامن یم  هیصوت  رامیب  نیا  یارب  یمادقا 

 

( لرتنک CT Scanفلا تحت  ینزوس  یسپویب 
یپارتومکب)
یحارجج) نویسکزر 
کیژولویدارد) لرتنک  یریگیپ و 
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؟۶) دوش یمن  عطق  ریز  تالضع  زا  کیمادک  یموتوکاروت   Posterolateral کیسالک شرب  رد 

 

( Latissimus Dorsiفلا

Serratus Anteriorب)
Intercostalج)
pectoralis Majorد)

راچد۷) یناهگان  روطب  موس  زور  حبص  رد  هتفرگ  رارق  هیر  رـسناک  تلعب  پچ  هیر  یناتحت  یموتکبول  یحارج  تحت  لبق  زور  هک 3  هلاس  ییاقآ 70 
هنوگچیه نرد  هشیش  هنیس و  هلول  ریسم  یسررب  .دهد  یم  ناشن  ار  پچ  هدنامیقاب  بول  لماک  سپالک  هیر  یفارگویدار  .دوش  یم  سفن  یگنت 

؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  درادن ، دوجو  اوه  تشن  دهد و  یمن  ناشن  ار  یلاکشا 

 

( یپوکسوکنوربفلا
یفنمب) راشف  اب  نشکاس 
هفاضاج) هنیس  هلول  هیبعت 
یموتوکاروتد)

(۸: زجب دوش  یم  هیصوت  رتمیتناس  زا 4  رتشیب  ملاس  هیشاح  اب  یحارج  نویسکزر  هنیس  هسفق  رادج  یاهروموت  همه ی  رد 

 

( اموکراسوئتسافلا
اموکراسوردنوکب)
یزالپسیدج) زوربیف 
میخدبد) یاموتیسویتسیه  زوربیف 

ره۹) و  هدش   لاکـشا  راچد  هلول  ( cuff  ) فاک دهد  یم  عالطا  امـش  هب   ICU راتسرپ .تسا  هتفرگ  رارق  یموتـسوئکارت  تحت  لبق  زور  یرامیب 2 
؟ دینک یم  داهنشیپ  ار  یمادقا  هچ  .دوش  یم  هیلخت  تعاس  دنچ 

 

( زاگفلا اب  رامیب  ناهد  لخاد   Packing
لاتکارتورواب) نویسابوتنا  یموتسوئکارت و  هلول  جورخ 
رامیبج) نیلاب  رب  رتگرزب  یموتسوئکارت  هلول  هیبعت 
لمعد) قاتا  رد  یموتسوئکارت  هلول  ضیوعت 

؟۱۰) تسا یلصا  نامرد  یحارج  لمع  نتسایدم  یاهروموت  زا  کی  مادک  رد 

 

( امونیمسفلا ریغ  لس  مرژ 
امونیمسب) لس  مرژ 
رتمیتناسج) ریز 3  نیکچوه   اموفنل 
نتسایدمد) هیحان  امومیت 

ناکامک۱۱) زور  تشذگ 4  مغریلع  .تسا  هدـش  هیبعت  هنیـس  هلول  یرتسب و  سکاروتومونپ  تلعب  تسامیپاوه ، رادـنامهم  هک  هلاس  یناوج 26 
؟ تسا حجرا  لیذ  تامادقا  زا  کیمادک  رامیب  نیا  دروم  رد  .دراد  همادا  اوه  تشن 

 

( پوکسوکاروتفلا قیرط  زا  یحارج 
مودب) هنیس  هلول 
ییامیشج) زدورولپ 
هتفهد) کی  یارب  نامرد  همادا 
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(۱۲: زجب دوش  یم  هیصوت  یحارج  لمع  هعجارم ، نیلوا  رد  یدوخبدوخ  سکاروتومونپ  هب  التبم  رامیب  رد  ریز  دراوم  یمامت  رد 

 

( ینامردفلا زکارم  هب  رامیب  بسانم  یسرتسد  مدع 
هیرب) لماک  سپالک 
سکاروتومونپج) یلبق  هقباس 

رد CT SCANد) هعیاض  تیور  مدع 

لمع۱۳) قاتا  هب  سکاروتومه  نامزمه   و  لاحط  ) یگراپ   ) مکـش دـیدش  یزیرنوخ  صیخـشت   اب  و  فداصت   زا  سپ  راوسروتوم ، هلاس  درم 25  
لمع عورش  رد  .تسا  یس  یس  هدش 500  جراخ  نوخ  نازیم  پچ  سکاروت  یمه  رد  یموتسوکاروت  بویت  نتشاذگ  زا  سپ  .دوش  یم  لقتنم 

؟ دینک یم  باختنا  ار  نویزسنا  مادک 

 

( پچفلا لانیمودبا  وکاروت 
نیالدیمب) یموتاراپال  نویزسنا 
نیالدیم  ج) یموتاراپال  اب  هارمه  ینایم  یموتونرتسا 
پچد) یموتوکاروت 

یموتوکاروت۱۴) رامیب  .تسا  هدش  هدروآ  سناژروا  هب  سکاروتومه  یزتپومه و  اب   ، تسار سکاروت  یمه  هب  هلولگ  تباصا  لابندب  هلاس  رامیب 45 
مادـقا .تسا  هیر  یناقوف  بول  یفلخ  نامگـس  زا  نآ  جورخ  یناقوف و  بول  لاکیپآ  نامگـس  هیحان  زا  هلولگ  دورو  لحم  یـسررب  رد  .دوش  یم 

؟ تسا مادک  حیحص 

 

( دوشفلا یم  هتخود  بذج  لباق  روتوس  اب  هلولگ  ، جورخ  دورو و  لحم 
هیرب) نویسکزر  نودب  تسار  هیر  یناقوف  بول  قورع  نتسب 
ءاشنمج) رد  قورع  نتسب  تسار و  هیر  لماک  نویسکزر 
هدیدد) بیسآ  یاه  شنورب  قورع و  میمرت  هلولگ و  ریسم  ندرک  زاب 

یرتسب۱۵)  ICU رد یـسفنت  سرتسید  هب  هجوت  اب  تسار ، هیر  دیدش  نویزوتنوک  هارمهب  ذـفان  یامورت  تلعب  فداصت ، بقاعتم  هلاس  ناوج 30 
: زجب تسا  حیحص  رامیب  نیا  رد  ریز  تامادقا  یمامت  ماجنا  .ددرگ  یم  یبلق  تسیا  راچد  تبثم  راشف  هیوهت  نویسابوتنا و  لابندب  .تسا  هدش 

 

( گروبنلدنرتفلا تیعضو  رد  رامیب  نداد  رارق 
سناژرواب) یموتوکاروت 
تسارج) هیر  فان   CROSS-CLAMP 
تسارد) نطب  نویساریپسآ 

یرم۱۶) یپوکسودنآ  .تسا  هدومن  ادیپ  ینوخ  هگر  هارمه   طلخ  لبق  هتفه  کی  زا  هتشاد ، لبق  هام  زا 3  هدنورشیپ  یژافسید  هک  هلاس ، یاقآ 60 
هعیاض یپوکسوکنورب  .تسا  امونیسراک  لس  سوماوکسا  یسپویب  باوج  ، و  هدومن شرازگ  نیشیپ  یاهنادند  زا  یرتمیتناس  رد 25  یروموت 

؟ تسا مادک  بسانم  یصیخشت  مادقا  .تسا  هدرکن  صخشم  یا 

 

( EBUSفلا
EUSب)
PETج)
CT Scanد)
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لبق۱۷) زور  زا  یس  یس  ژانرد 450  اب  پچ  هنیس  هلول ی  رامیب  .دیا  هداد  پچ  مگارفاید  یگراپ  صیخشت  یرتم  عافترا 4  زا  طوقس  زا  سپ  زور  کی 
؟ تسا مادک  امش  مادقا  .دراد 

 

( پچفلا یموتوکاروت 
ینایمب) یموتونرتسا 
یموتاراپالج)
پچد) لانیمودبآوکاروت 

یم۱۸) ربخ  رامیب  بسانم  هیوهت  مدع  زا  یشوهیب  صصختم  لانیتسایدم  یرم  نویسکسید  لاتایه و  سنارت  یموتکژافو  زا یحارج  لمع  نیح  رد 
ار لمع  حارج  .دوش  یم  فرطرب  لکشم  ناپ  هب  هشارت  هلول  ندرک  تیاده  اب  هک  دوش  یم  نتـسایدم  لخاد  زا  اوه  تشن  هجوتم  حارج  .دهد 

؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا  .دناسر  یم  مامتا  هب  هدعم   PULL-UP اب  

 

( تسارفلا لارتالرتسوپ  یموتوکاروت 
تسارب) یمادق  یموتوکاروت 
ینایمج) یموتونرتسا 
پچد) یمادق  یموتوکاروت 

رد۱۹) .دـینک  یم  هظحالم  ار  رامیب  میراب  یفارگویدار  هک  هدومن  هعجارم  سکالفر  یژافـسید و  لانرتساورتر و  درد  تیاکـش  اـب  هلاـس ، مناخ 70 
: زجب تسا  حیحص  ریز  تامادقا  همه  رامیب  نیا  یحارج 

 

( ینرهفلا کاس  فذح 
مگارفایدب) میمرت 
سکالفرج) یتنآ 
یموتویمویدراکد)

(۲۰: زجب تسا  حیحص  ریز  یاه  هتفگ  همه  هیر  دنویپ  دروم  رد 

 

( .تسافلا لوبق  لباق  تعاس  ات 24  نیب 12  درس  یمکسیا  نامز 
.دوشب) یم  هدافتسا  یزغم  گرم  هدنهد ی  هیر  زا  الومعم 
.دشابج) هفرط  ود  ای  هفرط  کی  دناوت  یم 
.دوشد) یم  هیصوت  لمع  نیح  یسکوپیه  دراوم  رد   ECMO زا هدافتسا 
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دادعت 20)  ) قورع بلق و  یحارج 

؟۲۱) تسا مادك  دراد  یحارج  هلخادم  هب  زاين  هک   VSD عون نيرتعياش 

 

( Muscularفلا
AV Canal Defectب)
Outletج)
Perimembranousد)

؟۲۲) تسا مادک   Spell تالمح يژولويزيفوتاپ  تولاف ، يژولارتت  هب  التبم  ناراميب  رد 

 

( كيمتسيسفلا نوخ  نايرج  شيازفا  رنوملوپ و  نوخ  نايرج  شهاك 
كيمتسيسب) نوخ  نايرج  شيازفا  رنوملوپ و  نوخ  نايرج  شيازفا 
كيمتسيسج) نوخ  نايرج  رنوملوپ و  نوخ  نايرج  شهاك 
كيمتسيسد) نوخ  نايرج  رنوملوپ و  نوخ  نايرج  شيازفا 

(۲۳: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  همه  نياتشبا  يلامونآ  دروم  رد 

 

( .تسافلا ديپسوكيرت  هچيرد  لمع  تسار و  نطب  يژولوفروم  رد  لالتخا 
.دوشب) يم  ميسقت   Trabeculate and atrilized  هيحان ود  هب  تسار  نطب 
.درادج) دوجو   WPW يتياده لالتخا  دراوم  مامت  رد 
.درادد) يياسران  ًالومعم  ديپسوكيرت  هچيرد 

زا۲۴) کیمادـک  ندرک  روتینام  دـشاب  یم  نیرافراو  یوراد  اب  نامرد  تحت  تسا و  هدـش  هتـشاذگراک  شیارب  یبلق  یکیناـکم  هچیرد  هک  یراـمیب 
؟ تسا یرابجا  ریز  تاشیامزآ 

 

( PTTفلا
INRب)
CBCج)
Clotting Timeد)

؟۲۵) تسا یریگ   هزادنا لباق  یدایز  دح  ات  ریز  یاهرتماراپ  زا  کی  مادک  تسار  بلق  مسیرتتاک  اب 

 

( رنورکفلا قورع  تیعضو 
یبلقب) یمتیرآ 
پچج) نطب  یلوتساید  نایاپ  راشف 
پچد) نطب  یلوتسیس  راشف 

؟۲۶) دوش  یم ماجنا  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد   (TAVR) رتتاک سنارت  شور  هب  تروئآ  ی  هچیرد  ضیوعت 

 

( .دشابفلا هتشادن  لمع  لمحت  یحارج  رظن  زا  هتشاد و  الاب  کسیر  هک  یرامیب 
.دشابب) هتشادن  نیتور  شور  هب  یحارج  هب  لیامت  هک  یرامیب 
دادج) ماجنا  دوش   یم نارامیب  ی   همه رد 
.دوشد)  یم ماجنا  رتشیب   AI دراوم رد 

5 ?? 20

www.konkur.in

forum.konkur.in



؟۲۷) دنراد نامز  لوط  رد  ار   Patency نیرتشیب ریز  یاه   Conduit زا کیمادک  رنورک ، قورع  سپ  یاب  لمع  رد 

 

( لایدارفلا نایرش 
یناتسپب) نایرش 
نفاصج) دیرو 
کیئولیپاورتساگد) نایرش 

؟۲۸) دشاب یم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  لارتيم  يياسران  تلع  نيرتعياش 

 

( لامسيتامورفلا
رالوكساوب) نژالك  ياه  يراميب 
وتامزگيمج) ويتارنژد  يراميب 
ينوفعد) تيدراكودنا 

؟۲۹) تسا مادک  بلق  يا  هچيرد  ياهيراميب  گينيركسا  شور  نيرتعياش 

 

( auscultationفلا
CXRب)
يفارگويژنآج)  CT 
يرمد) قيرط  زا  يفارگويدراك  وكا 

؟۳۰) دوش یم  هدافتسا  ریز  یاه  هچیرد  زا  کیمادک  تروئآ ، هچیرد  ضیوعت  یارب   Ross Procedure یحارج لمع  رد 

 

( یتروئآفلا تفارگومه 
یویرب) تفارگومه 
یویرج) تفارگوتا 
یتروئآد) تفارگوتا 

؟۳۱) دوش  یم ماجنا  یبلق  ی   هچیرد یاه   یرامیب زا  کی  مادک  دروم  رد  یریفلآ )  ) edge to edge ای  double orifice کینکت

 

( لارتیمفلا ییاسران 
یویرب) هچیرد  ییاسران 
تروئآج) ییاسران  یگنت 
دیپسوکیرتد) ییاسران 

؟۳۲) دریگ یم  رارق  رظندم  شیامزآ  دح  هچ  وراد و  مادک  دوش  لمع  هیر  بلق و  پمپ  اب  تسا  رارق  هک  یرامیب  نویسالوگآوک  یتنآ  یارب 

 

( یالاب 450فلا   ACT نیراپه ،
یالاب 60ب)  PTT نیراپه ،
یالاب 450ج)  ACT نیراپسکانا ،
یالاب 60د)  PTT نیراپسکانا ،
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؟۳۳) تسا حیحص  مادک   heparin induced Thrombocytopenia (HIT) دروم رد 

 

( .دوشفلا یم  هدید  بلق  یحارج  نارامیب  زا  یمین  رد 
.تساب) نینوتورس  حشرت  رثا  رد  درکلمع  لالتخا 
.دشابج) یم   Heparin-PFT4 دض رب  ، AB IgG
.تساد) تکالپ  شهاک  لیلد  هب  یزیرنوخ  نآ  رهاظت  نیلوا 

؟۳۴) دوش یمن  هیصوت  ندز  هیخب  شور  مادک  وقاچ ، اب  بلق  یگراپ  دروم  رد 

 

( نلیپورپفلا یلپ  دتمم 3.0 
نلیپورپب) یلپ  راد 2.0  تژلپ  کت  کت 
اهرنورکج) فارطا  تامدص  یارب   Horizontal mattress
تژلپد) نودب  نلیپورپ  یلپ  دتمم 2.0 

؟۳۵) درادن نویساکیدنا  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد  سناژروا  شخب  رد  هنیس  هسفق  هب  یامورت  رامیب  یارب  یروف  یموتوکاروت 

 

( بویتفلا تسچ  زا  نوخ   1500cc زا شیب  یناهگان  جورخ  اب  ذفان  یامورت  اب  رامیب 
تساب) هدش  سمل  وا  ضبن  شیپ  هظحل  دنچ  ات  هکیرامیب  رد  یبلق  تسیا  زورب  ذفان ، یامورت  اب  رامیب  رد 
یتظفاحمج) یاهنامرد  هب  خساپ  مدع  زا 70 و  رتمک  لوتیس  راشف  اب  ذفان  ریغ  یامورت 
یلوزند) تروئآ  نشکسنارت 

تسا  ؟۳۶) هنوگچ  بلق  دنویپ  کیپوتورته  کینکت 

 

( .تسافلا کیپوتوترا  نامه 
.دوشب) یم  ماجنا  رامیب  دوخ  بلق  نتشادهگن  اب 
.دوشج) یم  هدز  ناسنا  هب  ناویح  بلق 
.دوشد) یم  یراذگاج  هنیس  هسفق  زا  ریغ  یرگید  لحم  رد  بلق 

راشف۳۷) دشاب و  یمن  ناسکی  اهمادنا  رد  هک  فیعض  ضبن  هدوب و   pale هک هدومن  هعجارم  سناژروا  هب  تشپ  هنیس و  هسفق  دیدش  درد  اب  یرامیب 
؟ دیهد یم  ماجنا  ار  ریز  مادقا  مادک  دهد ، یمن  باوج  نامرد  هب  هک  لوتسیس 70  نوخ 

 

( ماجنا CT Scanفلا
یرموکاب) ماجنا 
لمعج) قاتا  هب  لاقتنا 
یفارگویژنآد)

یدوعص۳۸) تروئآ  رطق  تسا ، یتل  تروئآ 2  یاهتل  .دراد  هچیرد  ضیوعت  نویـساکیدنا  هک  تروئآ  دیدش  ییاسران  یگنت و  التبم  هلاس  مناخ 50 
؟ دینک یم  هیصوت  ار  شور  مادک  .تسا  رتم  یلیم   47

 

( تروئآفلا هچیرد  ضیوعت 
نآب) هشیر  تروئآ و  هچیرد  ضیوعت 
نآج) هشیر  تروئآ و  هچیرد  میمرت 
تروئآد) هچیرد  میمرت 
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نايرـش۳۹) زا  دعب  يلوزن  تروئآ  مامت  هتفرگ و  رارق  مسيرونآ  ميمرت  يحارج   لمع  تحت  لانيمودـباوكاروت  تروئآ  مسيرونآ  صيخـشت  اب  يراميب 
؟ دريگ يم  رارق  يدنب  هقبط  مادك  رد  تسا ، هدش  ضيوعت  يمكش  تروئآ  لانرارپوس  هيحان  ات  نيوالك  باس 

 

( دروفارك Iفلا
دروفارك IIب)
Debakey IIج)
Debakey Iد)

يم۴۰) هعجارم  سناژروا  هب  هدوب   Sharp  زين درد  تيهام  تسا و  هدش  عورش  يناهگان  تروصب  هك  هنيس  هسفق  درد  تياكش  اب  يلاسنايم  ياقآ 
Aortic لامتحا اـب  نابرـض  نوخ و  راـشف  لرتنك  هيلوا و  تامادـقا  زا  دـعب  .تسا  هتـشاد   HR :95 , BP: 160/80 دورو ودب  رد  .دـنك 

.دريگيم رارق  يسررب  تحت   Dissection 
؟ تسا مادك  راميب  نيا  رد  يدعب  مادقا 

 

( تهج TEEفلا لمع  قاتا  هب  راميب  لاقتنا 
بجاحب) هدام  اب   CT-SCAN 
يفارگويژنآج)
MRIد)

دادعت 20)  ) قورع یحارج 

رد۴۱) سونو  سنارت  رکیم  سیپ  کی  رامیب  .دنک  یم  هعجارم  تسد  وزاب و  دیدش  مدا  اب  رامیب  الوتسیف  کیلافس  ویکارب  کی  داجیا  زا  دعب  هتفه  ود 
؟ تسا لیذ  دراوم  زا  کی  مادک  هضراع  نیا  تلع  نیرتلمتحم  .دراد  لوتسیف  تمس  نامه 

 

( سونوفلا سنارت  رکیم  سیپ  دوجو 
ینایرشب) نوخ  راشف  شهاک 
رتمج) یلیم  زا 3  رتکچوک  دیرو  هزادنا 
لیتساد) مردنس 

زا۴۲) هتشاد و  هجرد  بت 39  دیفس 1200 ، لوبولگ  شرامش  .تسا  هدرک  مامت  ار  یدبک  زاتساتم  یارب  ینامرد  یمیش  اریخا  هک  یا  هلاس  درم 60 
.دوشیم هدید  تسار  نولوک  موکس و  مویلیا و  نویسارتلیفنا  تماخض و  نگل  مکـش و  نکـسا  یت  یـس  رد  .تسا  یکاش  مکـش  رـشتنم  درد 

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرتلمتحم 

 

( مویدیرتسلک Defficileفلا زا  یشان  تیلک 

سیتیلوکورتناب) کینپورتون 
نولوکاگمج) کیسکوت 
Colonic pseudo obstructionد)

؟۴۳) تسا حیحص   Tunneled cuffed dialysis catheter اب طابترا  رد  لیذ  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک 

 

( .تسافلا حجرا  تسار  رالوگوژ  دیرو  قیرط  زا  مادقا 
.تساب) حجرا  شور  کیتباید  یزیلاید  نارامیب  رد 
.دریگج) رارق   SVC رد دیاب  احیجرت  رتتاک  کون 
.تساد)  AVF زا رت   Efficient  اهنآ اب  زیلایدومه 
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لارومف۴۴) نایرـش  دادسنا  یفارگویژنآ ، رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تسار  یاپ  تسـش  تشگنا  کون  نرگناگ  درد و  اـب  یراگیـس  هلاـس  یاقآ 40 
دراوم زا  کیمادک  دریگ ، یم  تروص  لارتالک  طسوت  اهتنا  نوخ  نیمات  .دوشیم  هدید  دادسنا ، زا  سپ  یگدشرپ  نودب  رتناه ، لاناک  رد  یحطس ،

؟ تسا حیحص  لیذ 

 

( یتسالپویژنآفلا
یپارتب) کیتیلوبمورت 
یموتکبمورتج)
دوشد) یم   remission ببس راگیس  عطق 

؟۴۵) تسا یتباید  یاپ  مخز  داجیا  زاس  هنیمز  لیذ  دراوم  زا  کیمادک 

 

( دوشفلا یم  تسوپ   maceration ببس هک  قرع  ددغ  نویسکنوف  شیازفا 
Talipes equinovarusب)
لاکیربملج) تالضع  نویسکنوف  نتفر  تسد  زا 
نویسکلفد) یسرود  تیعضو  رد  اپ  تیبثت 

رثا۴۶) رد  چم  جـنرآ و  نیچ  لصاف  دـح  رد  طسو و  طخ  رد  دـعاس  رد   Puncture Wound یتسوپ خاروس  تروصب  مخز  کی  اب  هلاـس  درم 35 
دوش و یم  سمل  لایدار  ضبن  .دیآ  یم  سناژروا  هب  دعب  تعاس  راهچ  یتسم ، لاح  رد  نآ  ندـش  هتـسکش  لیبوموتا و  هشیش  هب  ندز  تشم 

درد نیا  اهنآ  نداد  تکرح  اب  هک  دراد  تسد  ناتـشگنا  رد  دیدش  هداعلا  قوف  درد  .دراد  دعاس  ندـش  خاروس  لحم  ریز  رد  طسوتم  موتامه  کی 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  یدعب  مادقا  .دوش  یم  دیدشت 

 

( دعاسفلا مارگورترآ 
نامتراپمکب) راشف  یریگ  هزادنآ 
رامیبج) پآولاف 
یحارجد) رولپسکا 

؟۴۷) دهد یم  شیازفا  ار  هسبآ  لائنوتیرپ  ارتنا  داجیا  لیذ  دراوم  زا  کیمادک  رد  لانوتیرپ  ارتنا  زور  نپ  نرد  نداد  رارق 

 

( سارکناپفلا کیتامورت  یاه  بیسا  رد   lesser sac رد نرد  نداد  رارق 
یموتکنلپساب) زا  دعب  مگارفاید  ریز  یاضف  رد  نرد  نداد  رارق 
دبکج)  Dome یگراپ میمرت  زا   سپ  مگارفاید  ریز  یاضف  رد 
هروفرپد) تیسیدناپآ  یارب  یموتکدناپا  زا  دعب  نگل  رد 

.تسا۴۸) رادیاپ  یتایح  میالع  .دنا  هدروآ  سناژروا  هب  پچ  یمادق  یرالیزگآ  طخ  رد  مهن  یا  هدـند  نیب  یاضف  هب  هلولگ  تباصا  لابند  هب  یرامیب 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  بسانم  مادقا  .درادن  سکاروتومونپ  .دهد  یم  ناشن  تسار  سکاروت  رد  ار  هلولگ  خرمین  خر و  یردص  هسفق  سکع 

 

( سکاروتفلا نگل و  مکش و  نکسا  یت  یس 
یحارجب) لمع  زا 100,000  شیب   RBC دوجو تروص  رد  DPL و 
رگیدج) مادقا  نودب  رتعیرس  هچ  ره  یموتاراپال 
دشابد) یفنم  سکاروت  مکش و  هنیاعم  هک  یتروص  رد  رامیب ، نتفرگ  رظن  تحت 
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سفن۴۹) یگنت  زا  رامیب  .تسا  هروخ  وقاچ   Nipple هب لایدم  رتمیتناس  ود  ناپ و  رتمیتناس  کی  یردص  هسفق  پچ  تمـس  رد  هلاس  درم 22 
یس یس  هک 1000  میراذگ  یم  پچ  تمس  رد  هنیـس  هلول  کی  .تسا   70/56 mmHg نوخ راشف  هقیقد و  رد  ضبن 140  .تسا  یکاش 

راشف وا min/120و  ضبن  مینک  یم  ایحا  ار  وا  نوخ  نویزوفسنارت  تاتکال و  رگنیر  یـس  یس  اب 1000  هکنیا  زا  سپ  دوش  یم  جراـخ  نوخ 
یعیام مکـش  دراکیرپ و  رد  هک  میروآ  یم  لمعب   FAST راـمیب زا  .دوش  یمن  فرطرب  وا  سفن  یگنت  یلو  دوـش  یم  108/72 mmHg نوخ

؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا  .درادن  یا  هتکن  پچ  سکاروت  ومه  زجب  هنیس  سکع  .دوش  یمن  هدید 

 

( یموتاراپالفلا
یفارگویدراکوکاب)
لارتلورتناج) یموتوکاروت 
هنیسد) هسفق  نکسا  یت  یس 

هب۵۰) ندرگ  پچ  تمـس  دیدش  زومیکا  اب  ندرگ  یور  هب  ینمیا  دـنب  رمک  نتفرگ  رارق  خاش و  هب  خاش  فداصت  بقاعتم  هک  هلاس  یناوج 25  رامیب 
ناشن ار  کرتشم  دیتوراک  دودحم  نویسکسید  هک  دمآ  لمعب   CTA زومیکا تدش  رطاخب  .درادن  یبصع  هتکن  چیه  هنیاعم  رد  هدـمآ  سناژروا 

؟ تسا مادک  حجرا  مادقا  .دهد  یم 

 

( هیبعت Covered stentفلا تهج  قورع  حارج  هب  عاجرا 
دیتوراکب) میمرت  رولپسکا و  زاب و  یحارج  لمع 
یبطج) نامرد 
تهج Bare stentد) قورع  حارج  هب  عاجرا 

نامدیربد۵۱) نویساتوپمآ و  نویساکیدنا  .تسا  هدومن  هعجارم  تشگنا  کیتباید  تنوفع  کی  تلعب  هتفرـشیپ  زورکـساورتآ  اب  کیتباید  رامیب 
؟ تسا رت  نانیمطا  لباق  لیذ  تامادقا  زا  کیمادک  مخز  ندروخ  شوج  یفاک  یناسرنوخ  زا  نانیمطا  تهج  دراد  هتکفنا  جوسن 

 

( Toe Pressureفلا
Ankle Pressureب)
Ankle Brachial Indexج)
Pressure gradiantد)

رادنابرـض و۵۲) مروت  درد و  راچد  لبق  هتفه  کی  زا  تسا  هدش  هتـشاذگ  پچ  لاتیبوک  یتنآ  هیحان   AVF لبق لاس  کی  وا  یارب  هک  یزیلاید  راـمیب 
؟ دینک یم  هیصوت  ار  لیذ  تامادقا  زا  کیمادک  .تسا  هدش  دینک  یم  هظحالم  لکش  رد  هک  تسوپ  گنر  رغت 

 

 

( فیطلافلا عیسو  کیتویب  یتنآ  اب  نامرد 
نیا AVFب) نتسب  نآ  ندش  هدامآ  زا  سپ  لباقم و  تسد  رد  یدیرو  ینایرش  لوتسیف  هیبعت 
لوتسیفج) نتسب  نامزمه  تکامرپ و  هیبعت 
لوتسیفد) زا  هدافتسا  همادا  یدیرو و  مسیرونآ  میمرت 
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(۵۳: زجب تسا  حیحص  لیذ  تارابع  مامت  یقازب  ددغ  یاهروموت  اب  طابترا  رد 

 

( .دنافلا هدش  میخدب  هک  تسا  میخ  شوخ  عون  نامه  میخدب  یاه   Mixed tumor

.تساب) هفرط  ود  یهاگ   Papillary cystadenoma wartins یاهروموت
.دشابج) هتشاد   regional ات یعضوم  دوع  لاس  زا 10  سپ  یتح  تسا  نکمم  امونیسراک  کیتسیس  دوندا 
.دنهدد) یم  باوج  یبوخب  یحارج  نامرد  هب  هتشاد و  یرتهب  یهگا  شیپ  اهامونیسراک  دومردیپاوکوم 

تاعیام۵۴) نوخ و  یدایز  مجح  و  دنیب   یم  بیسآ  دیرو  یاه  لارتلوک  زا  ات  دنچ  نویسناترپیه  لاتروپ  اب  رامیب  کی  رد  یموتکلوک  یمه  نیح  رد 
هب رامیب  زاـین  دور و  یم   ICU هب رامیب  هتفرگ  تروص  تسوپ ) ظفح   ) مکـش تقوم  نتـسب   هدـش ، لرتنک  یزیرنوخ  هرخالاب  ات  دوش  یم  هداد 

Management رد یدعب  مادـقا  .دوش  یم   Ventilation رد لاکشا  نویـسناتوپیه و  راچد  سپـس  و  دبای ، یم  همادا  ینوخ  یاه  هدروارف 
؟ تسا ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک  رامیب 

 

( شیازفا PEEPفلا
روسرپب) وزاو  زیوجت 
یناقوفج) شراوگ  هاگتسد  یپوکسودنآ 
مکشد) یتقوم  ندرک  زاب 

مادقا۵۵) .درادـن  یتمالع  زین  رامیب  تسا و  یعیبط  یتایح  میالع  .دـنا  هدروآ  سناژروا  هب  ار  تسار  شوگ  ریز  هب  وقاچ  تباصا  لاـبند  هب  یناوج 
؟ تسا مادک  بسانم 

 

( ندرگفلا کیسالک  رولپسکا 
ندرگب) یفارگویژنا  یتیس 
ندرگج) یفارگویژنآ 
رامیبد) نتفرگ  رظن  تحت 

ذفان۵۶) ریغ  بیسآ  رد  .تسا  یردص  هسفق  یفارگویدار  یصیخشت  مادقا  نیرتعیاش  دنا  هتـشاد   Decelerarion دیدش بیسآ  هک  ینارامیب  رد 
: زجب تسا  لیذ  دراوم  لماش  کیژولویدار  یاه  هتفای  تروئآ 

 

( نتسایدمفلا ندش  نهپ 
فعاضم Double shadow of aortic knobب) هیاس 
سکاروت (Cardiothoracic Ratio)ج) هب  بلق  هزادنا  تبسن  شیازفا 
هجردد) زا 140  شیب   Depression بقع و هب  پچ  یلصا  شنورب  ییاجباج 

رادـیاپ۵۷) یتایح  میالع  اب  هنیـس  هلول  نداد  رارق  زا  سپ  ار  تسا  هتفرگ  رارق  مکـش  هنیـس و  هسفق  پچ  تمـس  هب  وقاچ  تباصا  دروم  هک  یناوج 
هلول زا  یزیرنوخ  .دوش  یم  دیدش  نویـسناتوپیه  راچد  یناهگان  روطب  رامیب  هشارت  هلول  نداد  رارق  زا  سپ  .مینکیم  شوهیب  یموتاراپال  تهج 

؟ تسا مزال  رامیب  نیا  رد  مادقا  نیلوا  ناونعب  لیذ  تامادقا  زا  کیمادک  .تسا  هتفاین  شیازفا  هنیس 

 

( گربنلدنرتفلا تیعضو  رد  رامیب  نداد  رارق 
هیرب) فان  پمالک  پچ و  یموتوکاروت 
مگارفایدج) یالاب  تروئآ  پمالک  یموتوکاروت و 
سناژرواد) یموتاراپال 
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؟۵۸) تسا حیحص  ریز  یاه  صیخشت  زا  کیمادک  .دینکیم  هظحالم  ار  رامیب  یفارگویژنآ  یت  یس  ریوصت 

 

( تروئآفلا لانیمودباوکاروت  مسیرونآ 
تروئآب) لانر  ارفنیا  مسیرونآ 
لانرارفنیاج) تروئآ  نویسکسید 
لانیمودباوکاروتد) تروئآ  نویسکسید 

هتکن۵۹) دوش و  یم  هظحالم  یطسوتم  تیرتساگ  هک  دوش  یم  رشع  ینثا  هدعم و  یپوکسودنا  تسا  کیتپپ  رسلوا  هب  کوکشم  هک  هلاس  درم 55 
یدراک و یکات  یلو  درادـن  بت  رامیب  .تسا  یکاش  دشک  یم  ریت  وا  تشپ  هب  هک  دـیدش  لانرتساورتر  درد  زا  دـعب ، تعاس  .درادن 12  یرگید 

؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  بسانم  مادقا  .دهدیم  ناشن  ار  پچ  رولپ  عیام  نتسایدم و  مزیفمآ  هنیس  هسفق  سکع  .دراد  هنپ  یکات 

 

( بآفلا رد  لولحم  بجاح  هدام  اب  مارگوگافوزا 
یکاروخب) تسارتنک  اب  یردص  هسفق  نکسا  یت  یس 
هنیسج) هلول  نتشاذگ 
یموتوکاروتد)

نویسارتلیفنا۶۰) کی  هیر  سکع  رد  .دراد  رارق  روتاریپسر  یور  یمکـش  گرزب  یحارج  لمع  کی  زا  دـعب  زور  ود  مرگولیک  نزو 70  اب  هلاس  درم 77 
.تسا هویج  رتمیلیم  رامیب 16   pulmonary wedge pressure دراد. هیر  ود  ره  رد  تسین ) کوکشم  ینومونپ  هب  هک  ییامن  اب   ) رـشتنم

رامیب ینایرـش  نوخ  یاـهزاگ   PEEP رتم یتناـس  اـب 5  تـسا و   tidal volume 700cc دریگ یم  نژیـسکا  رـضاح 80%  لاـح  رد 
؟ دینک یم  باختنا  ار  لیذ  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک  رامیب  تیعضو  دوبهب  یارب  . Pao2=50 و pH=7.30 تسا  Paco2=50

 

( هب 1000فلا  TV شیازفا
ودب) ره   TV نژیسکا و دصرد  شیازفا 
میرادج) یم  هگن  هویج  رتم  یلیم  ریز 30  ار  وتالپ  راشف  هک  یلاح  رد  سفنت  دادعت  شیازفا  یس و  یس  هب 450   TV شهاک
هب 1000د)  TV شیازفا بآ و  رتم  یتناس  هب 15   PEEP شیازفا
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دادعت 20)  ) ناکدوک یحارج 

ثلثم۶۱) رد  اه  هدوت  دنا ، هدروآ  هاگنامرد  هب  دـنا ، هدـش  نآ  هجوتم  لبق  هتفه  دنچ  زا  هک  ندرگرد  هدوت  دـنچ  دوجو  تلعب  ار  یا  هلاـس   کدوک 5 
، دراد نتسایدم   رد  یا  هدوت   CXR رد دنا و  سمل  لباق  یوافنل  ددغ  لغب  ریز  رد  دنتسه ، سکیف  درد و  نودب  تفـس ، دنراد ، رارق  ندرگ  یفلخ 

؟ تسا رت  بسانم  کدوک ، نیا  رد   ریز  یصیخشت  تامادقا  زا  کیمادک 

 

( لمعفلا قاتا  رد  یشوهیب  ریز  ندرگ  هدوت  یسپویب  ماجنا 
دعبب) هتفه  هس  ددجم  هنیاعم  هب  هیصوت 
یعضومج) یسح  یب  اب  ندرگ  هدوت  یسپویب  ماجنا 
کیتویبد) یتنآ  عورش  کیژولورس و  یاه  تست  تساوخرد 

نکـسا۶۲) .درادـن  یحـشرت  دوش و  یم  اجباج  نابز  تکرح  اب  تسیک  .تسا  هدومن  هعجارم  ندرگ  ینایم  تمـسق  رد  تسیک  اب  هلاس  یکدوک 2 
: زجب دوش  یم  ماجنا  ریز  دراوم  یمامت  رد  دوریت 

 

( .میرادفلا لاسولگوریت  تسیک  صیخشت  هب   کش  هک  ینامز  رد 
.تساب) هدومن  شرازگ  رپوت  ءزج  اب  هارمه  ار  یندرگ  هدوت ی  یفارگونوس ،
.دهدج) یم  هتشذگ  رد  ار  تسیک  تنوفع  هقباس ی 
.دومند) سمل  دوخ  یلصا  لحم  رد  ناوتن  ار  دوریت  تفاب 

یرصتخم۶۳) پچ  سکاروت  یمه  هدهاشم  رد  .تسا  هدش  یرتسب   NICU رد هنپ  یکات  یسفنت و  سرتسید  لیلد  هب  لاح ، دب  هتعاس  دازون 70
تسار هب  نتسایدم  حضاو  تفیش  یسنسولرپیه و  دهاوش   CXR رد هتشاد و  حضاو  ادص  شهاک  پچ  سکاروت  یمه  عمس  .تسا  هتسجرب 

؟ تسا مادک  یدعب  مادقا  .دراد 

 

( یگهامفلا یط 2-3  رد  یموتوکاروت 
یپوکسوکنورب Rigidب)
یا 3ج) هدند  نیب  یاضف  زا   chest tube هیبعت
یموتوکاروتد)

لاح۶۴) رد  دراد و  رارق  میالم  گنیتس  اب  روتالیتنو  یور   NICU رد .تسا  هدش  دلوتم  مگارفاید  ینره  اب  لبق  تعاس  شش  ، GA=33w اب یدازون 
؟ تسا رت  حیحص  ریز  مادقا  مادک  یحارج ، لمع  یارب  رامیب  نیا  ندرک  هدامآ  یارب  .دشابیم   PaCO2=63 و PH=7.25  رضاح

 

( یلعففلا گنیتس  همادا 
شیازفا PIP و PEEPب)
زا High frequency oscillatory ventilation (HFOV)ج) هدافتسا 
شیازفا Rate و FIO2د)

هدش۶۵) یتاپولافسنآ  یـسکوپیه  راچد  دلوت  ماگنه  رد  .تسا  هدـش  عاجرا  یحارج  هاگنامرد  هب  یژافـسید  دروم FTT و  هلاس  کدوک 2  رامیب 
؟ تسا رت  بسانم  مادقا  مادک  .تسا  هدش  یرتسب  ینومونپ  لیلد  هب  تبون  ریخا 4  هام  یط 5  .تسا 

 

( نامزمهفلا سکالفیر  یتنآ  یحارج  یموتسورتساگ و 
ای PEGب) یحارج  شور  هب  یموتسورتساگ  هیبعت 
هدورج) رد   NG-TUBE نتشاذگ
کیپوکسودناد) شور  هب  یموتسورتساگ  خساپ  تروص  رد  اب High.dose.PPI و   Trial
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لوتسیف۶۶) دهاوش  هنیاعم  رد  .دینک  یم  تیزیو   Imperforate Anus هب کش  اب  ار  رسپ  دازون  رواشم ، یمومع  حارج  ناونع  هب  نامیاز  قاتا  رد 
؟ تسا مادک  یدعب  بسانم  مادقا  .دینیب  یمن  هنیرپ  رد  یحضاو 

 

( هنیرپفلا تسوپ  رد  رکرام  اب  نگل  مکش و  لارتل  هنوراو  یفارگویدار 
دعبب) تعاس  رثکادح 6  یط  رد  یموتسلوک 
لوتسیفج) یلامتحا   هناهد  یسررب  یپوکسوتسیس و 
یتآد) تعاس  ررکم 24  تانیاعم  نادازون و  شخب  رد  رظن  تحت 

هب۶۷) غارفتـسا  یهاگهاگ  هقباس  و  نتفرگن ) نزو   ) FTT اب دوش  یم  ینایم  شوگ  تنوفع  ینومونپ و  راـچد  ررکم  روطب  هک  یا  هلاـس  ود  کدوک 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  نیلوا  دینک  یسررب   GERD رظن زا  ار  کدوک  نیا  دیهاوخب  هچنانچ  تسا  هدش  یفرعم  امش 

 

( یپکسوگنیرالفلا یپکسوگافوزا و 
هتعاسب) یرتم 24   PH
پوتوزیاویدار Milk Scanج)
میراب و UGIد) علب 

(۶۸: زجب تسا  حیحص  ریز  بلاطم  یمامت  نویسامروفلام  لاتکرونآ  هب  التبم  دازون  رد 

 

( .تسافلا لارترویوتکر  لوتسیف  اهرسپ  رد  مرف  نیرتعیاش 
.تساب) رلوبیتسووتکر  لوتسیف  مرف  نیرتعیاش  اهرتخد  رد 
.درادج) زاین  دلوت  لوا  زور  رد  یروف  یحارج  مادقا 
.دشابد) یم  یراردا  متسیس  هب  طوبرم  هارمه ، یلامونآ  نیرتعیاش 

رد۶۹) تسا و  هدش  یفرعم  امش  هب  دب  یمومع  لاح  اب   (NEC) ستیالوکورتنا گنیزیاتورکن  صیخشت  اب  ار  مرگ  نزو 1400  اب  روچام  هرپ  یدازون 
: زجب دشاب ، هتشاد  نویساکیدنا  تسا  نکمم  ریز  دراوم  همه  .دراد  ناوتیرپ  رد  دازآ  یاوه  مکش  هداس  یفارگویدار 

 

( اموتسافلا نتشاذگ  التبم و  یاه  پول  نویسکزر  یموتاراپال ،
زوموتسانآب) ماجنا  زورکن و  یاهتمسق  نویسکزر 
تعاسج) زا 24  دعب   second look ماجنا کوکشم ، یاه  نامگس  ظفح  عیسو ، یمکسیا  تروص  رد 
یعضومد) یسحیب  اب  رامیب  تخت  رانک  رد  ناوتیرپ  رد  نرد  نتشاذگ 

حیحص۷۰) ریز  بلاطم  مامت  یششوپ ، چیه  نودب  یمکـش  اشحا  یواح  فان  تسار  تمـس  رد  مکـش   رادج  تکفید  اب  هدش  دلوتم  هزات  دازون  رد 
: زجب تسا ،

 

( .تسافلا هدور  یزرتآ  هارمه  یلامونآ  نیرتعیاش 
.تساب) تکفید  لخاد  رد  دبک  بلغا 
.تساج) مکش  رادج  یروف  میمرت  هب  زاین 
.تساد) رتشیب  ینامرد  عیام  هب  زاین  نادازون  ریاس  اب  هسیاقم  رد 

مامت۷۱) کدوک  نیا  رد  بسانم  مادقا  .تسا  رتم  یتناس  کی  دح  رد  فان  تکفید  .دوش  یم  هدروآ  هاگنامرد  هب  یفان  ینره  اب  ههاـم  هس  یکدوک 
: زجب تسا  ریز  دراوم 

 

( .دومنفلا ربص  یا  هرود  یاه  تیزیو  رادشه و  میالع  حیضوت  اب  یگلاس  جنپ  ات  ناوت  یم 
.دوشب) یگلاس  کی  ات  دنب  قتف  هب  هیصوت 
.دوشج) حالصا  ناکما  دح  ات  رامیب  تسوبی 
.تساد) یروف  رولپسکا  دنمزاین  تشاد  دوجو  هرسراکنیا  ینره  هکیتروص  رد 

14 ?? 20

www.konkur.in

forum.konkur.in



مادقا۷۲) .دنـشاب  یم  سمل  لباق  ریغ  اه  هضیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدـش  هدروآ  یحارج  هاگنامرد  هب  اه  هضیب  لوزن  مدـع  لیلد  هب  ههام  راوخریش 7 
؟ تسمادک بسانم 

 

( یگلاسفلا ات 2  یراظتنا  نامرد 

ددجمب) هنیاعم  هام و  کی  یارب  نیپورتودانگ  زیوجت 
هفرطودج) لانیاوگنیا  نویسارولپسکا 
ویتارولپسکاد) یپوکساراپال 

اب۷۳) نادمخت  هداس  تسیک  کی  یـسررب  رد  هک  دوشیم  مکـش  یفارگونوس  یرارق  یب  تلع  هب  تسا  هدـش  دـلوتم  لبق  زور  راهچ  هک  یرتخد  دازون 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .درادن  یرگید  لکشم  دازون  تسا ، هدش  شرازگ  رتمیتناس  رتماید 6 

 

( لایرسفلا یفارگونوس  اب  رظن  تحت 
التبمب) نادمخت  نویسکزر 
نادمختج) تفاب  ظفح  اب  تسیک  نویسکزر 
نویساریپساد) یپوکساراپال و 

تسیک۷۴) سکاروت   CT رد .دشاب  یم  یرتسب  هیر  سیورس  رد  نتـسایدم  یراشف  مئالع  تنوفع و   ، ررکم یاه  هفرـس  لیلد  هب  هلاس ، کدوک 4 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .دراد  انیراک  رواجم  رتم  یتناس   6*4

 

( نویسازیلایپوسرامفلا لقادح  ای  نویزیسکا  فده  اب  یموتوکاروت 
یموتوکاروتب) سپس  هام و  یارب 6  ینامرد  زود  اب  لوزادنبلآ  زیوجت 
تسیکژانردج) یپوکسوکاروت و 
دعبد) هام  شش   CT ماجنا اب  قیقد  یریگیپ 

یاه۷۵) هدوت  یفارگونوس ، رد  .دنا  هتساوخ  هرواشم  امش  زا   تسا ، هدیشک  ناهد  فک  نابز و  ریز  ات  هک  ندرگرد  یا  هدوت  اب  هزور  یدازون 20  یارب  
: زجب .دوش  یم  هیصوت   کدوک  نیا  نامرد  رد  ریز  دراوم  همه  هدش ، شرازگ  تسا ، هتفرگ  دوخ  رد  ار  ندرگ  گرزب  قورع  هک  کیتسیک  ددعتم و 

 

( لماکفلا تروصب  هدوت  نتشادرب 
اب Tubeب) ژانرد  رت و  یقمع  یاه  هدوت  رادج  ندرک  زاب  هدوت و  زا  یتمسق  نتشادرب 
هدوتج) ررکم  لیشراپ و  نتشادرب 
یپارتد) ورلکسا  هدوت و  لیشراپ  نتشادرب 

(۷۶Orotracheal هب زاـین  هب  هجوـت  اـب  .دراد   GCS 8 یرایـشوه و حطـس  شهاک  یو  .تسا  هدـش  امورت  لـپیتلوم  راـچد  هلاـس  کدوک 5 
؟ داد ماجنا  دیابن  ار  ریز  مادقا  مادک   intubation

 

( Closed monitoring pulse oxymetryفلا
IV atropineب)
لابند intubationج) هب   NG tube هیبعت  
زا Curve laryngoscopeد) هدافتسا 
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یا۷۷) هعیاض  رظن  هب  مرن و  مکش  سمل  .تسا  هدش  هدروآ  لافطا  سناژروا  هب  یرارق  یب  دیدش و  یاه  هیرگ  لیلد  هب  یا  ههام  راوخریش 11  رسپ 
رارقرب نانچمه  مئالع   یلو  تسا  هدش  ماجنا  اوه  اب  امنا  .تسا  هتشاد  دوجو  ییاذغ  داوم  یواح  غارفتسا  تبون  .دوش 2  یم  سمل   RUQ رد

؟ تسمادک یدعب  بسانم  مادقا  .تسا 

 

( نوکاکولگفلا قیرزت 
یپوکساراپالب) ماجنا 
یروفج) یموتاراپال 
تعاسد) دنچ  هلصاف  هب  اوه  یامنا  رارکت 

ریز۷۸) دراوم  زا  کیمادک  رد  دیوشیم ، هجاوم  لکم  لوکیتروید  کی  اب  لمع  نیح  رد  هدش ، یموتاراپال  داح  مکـش  صیخـشت  اب  یا  هلاس  هس  کدوک 
؟ دراد نویساکیدنا   Wedge Resection

 

( کیپوتکافلا تفاب  سمل 
لوکیترویدب) هدعاق  ندوب  نهپ 
هدوتج) سمل  نودب  کیراب  هدعاق 
باهتلاد) دوجو 

دعب۷۹) حبص  تیزیو  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یحارج  تحت  یرم ) یزرتآ  لایژافوزاوئکارت +  لوتسیف   )  TEF-EA هب التبم  هزور  دازون 3  هتشذگ  زور 
لباق سکاروتومونپ  تسار و  هیر  لماک  سپالک   CXR رد .دیوش  یم   Chest tube رد قازب  ناوارف  تاحشرت  دازون و  یلاحدب  هجوتم  لمع  زا 

؟ تسا مادک  هلخادم  نیرتهب  .تسا  دوهشم  هجوت 

 

( یراظتنافلا نامرد  نشکاس و  متسیس  هب   Chest tube ندرک لصو 
یموتسوگافوزاوب) یموتسورتساگ 
حالصاج) فده  اب  سناژروا  یموتوکاروت 
رتد) نیئاپ  یا  هدند  نیب  یاضف  کی  رد  مود   Chest tube هیبعت

ماگنه۸۰) رد  دنک  یم  رکذ  رامیب  ردام  .دوش  یم  هدروآ  هاگنامرد  هب  شردام  طسوت  ندروخ  ریش  لابند  هب  زونایس  ررکم  تالمح  اب  ههام  راوخریش 2 
: زجب تسا  حیحص  ریز  تامادقا  مامت  تسرد  صیخشت  هب  ندیسر  تهج  .دنک  یم  ادیپ  نویسناتسید  شدنزرف  مکش  ندرک  هیرگ  ای  هفرس 

 

( نورپفلا نشیزوپ  رد  مویراب  علب 
یصیخشتب) یپوکسوکنورب 
یپوکسورولفج) تحت  نیفارگورتساگ  علب 
یپوکسوگافوزاد)

دادعت 20)  ) یگتخوس یمیمرت و  کیتسالپ ، یحارج 

(۸۱: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  مامت  یگتخوس  رد  یپارت  مرس  دروم  رد 

 

( .تسافلا یمازلا  گرزب  یدیرو  هار  ود   40  % زا شیب  یاه  یگتخوس  رد 
.تساب) هکیدناارتنک   CVP قورع ، لخاد  هب  بورکیم  لاقتنا  تلع  هب  عیسو  یاه  یگتخوس  رد 
.دومنج) قیرزت  ناوختسا  زغم  رد  ناوتیم  گر  دوبن  تروص  رد  ناکدوک  عیسو  یگتخوس  رد 
.درادند) یموزل   15  % زا رتمک  یاه  یگتخوس  رد  یپارت  مرس  الومعم 
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؟۸۲) تسا مادک  حیحص  ترابع   CO زاگ اب  تیمومسم  دروم  رد 

 

( .دشابفلا یم  یمازلا  نئمطم و  هلیسو   Pulse Oximetry

.دشابب) یم   CO زا شیب  ربارب  ات 250  نیبولگومه 200  یارب  نژیسکا   Affinity

.دهدج) یم  شهاک  هقیقد  ات 60  هب 40  هقیقد  زا 250  ار   CO رمع همین  نژیسکا 100%  اب  نامرد 
.تسیمازلاد)  Hyperbaric Oxygen

؟۸۳) تسا مادک  یگتخوس  قمع  صیخشت  هار  نیرت  بسانم 

 

( تماخضفلا مامت  یسبویب 
رزیل Dopplerب)
Noncontact ultrasoundج)
هبرجتد) اب  یگتخوس  حارج  هلیسوب  ررکم  هنیاعم 

(۸۴: زجب دنشاب ، یم  رثوم  یگتخوس  هتیلاتروم  یهگآ  شیپ  رد  ریز  دراوم  همه 

 

( نسفلا
دصرد TBSAب)
یسفنتج) یگتخوس 
یگتخوسد) تماخض 

(۸۵: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  مامت  مخز  هتسب  نامسناپ  دروم  رد 

 

( .تسینفلا رثوم  سیمردیپا  سیمرد و  میمرت  رب  هتسب  نامسناپ 
.تساب) رتشیب  باهتلا  زورکن و  لامتحا  زاب  یاه  مخز  رد 
.دشابج) یم  هکیدنیا  ارتنوک  دایز  یادوزگا  اب  ییاه  مخز  رد  هتسب  نامسناپ 
.تساد) رثوم  مخز  لخاد  نژیسکا  حطس  یرادهگن  رد  هتسب  نامسناپ 

(۸۶: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  مامت  ینینج  نارود  رد  مخز  ندروخ  شوج  دروم  رد 

 

( .تسافلا راکسا  دوجو  مدع  ینینج  نارود  مخز  هصخشم 
.دشب) دهاوخ  لیدبت  یلاسگرزب  هب  ینینج  عون  زا  میمرت  یرادراب  موس  ههام  هس  زا 
.دشابج) یم  ریذپ  ناکما  زین  محر  زا  جراخ  رد  راکسا  نودب  مخز  ندروخ  شوج 
.ددرگد) یم  داجیا  راکسا  تروص  ره  رد 

(۸۷: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  مامت  مخز  میمرت  رب  دیئورتسا  رثا  دروم  رد 

 

( .دوشفلا یم  نژالک  دیلوت  ندش  مک  ثعاب  اهدیوکیتروک  وکولگ  یالاب  زود 
.دهدب) یمن  شهاک  ار  مخز  ششک  تردق 
.درادج) میمرت  رب  یرتمک  رثا  لمع ، زا  سپ  زور  ات 4  هدافتسا 3 
.دنکد) یم  رتهب  ار  مخز  میمرت   A نیماتیو مرک  زا  هدافتسا 
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(۸۸: زجب تسا  حیحص  ریز  دراوم  مامت   Felon دروم رد 

 

( تسافلا ککوتپرتسا  ریگرد  مسیناگرا  ورکیم  نیرتعیاش 

تساب) یحارج  هیلخت  هب  زاین  دشاب  هتشاد  دوجو  جومت  هک  یماگنه 

دنکج) روبع  لصفم  حطس  زا  تسیاب  یمن  یحارج  نویزیسنا 
تساد) یرورض  ریغ  قیمع  یاه  نویزیسنا 

هدش و۸۹) سوکعم   T جوم ندش QT و  ینالوط   ECG دراد. تیاکش  پمرک )  ) ناتشگنا یارذگ  یتفس  بل و  رود  یزتسراپ  زا  یا  هلاس  مناخ 55 
؟ تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  امش  صیخشت  .تسا  هارمه  یبلق  کولب  اب 

 

( یزیلهدفلا نویسالیربیف 
تیتارکناپب)
بلق (CHF)ج) یناقتحا  ییاسران 
مسیدوریتاراپد) وپیه 

(۹۰: زجب .دوش  یم  هدید  ریز  دراوم  همه  ( volume deficit  ) ندب تاعیام  مجح  شهاک  ماگنه  رد 

 

( سوئلیافلا
یموتوزا Azotemiaب)
نزوج) ندش  مک 
هدورد) مدا 

؟۹۱) تسا هارمه  هیلوا  زاتسومه  زا  دعب  یریخات  یزیرنوخ  اب  ریز  یدازردام  یاه  روتکاف  زا  کیمادک  دوبمک 

 

( روتکاف 13فلا
روتکاف 11ب)
روتکاف 9ج)
روتکاف 7د)

نویـسالیتنورپیه۹۲) راچد  نآ  بقاعتم  تسا و  هدرک  تفایرد  نیلاس  لامرن  یداـیز  رادـقم  دـیدش ، غارفتـسا  لاهـسا و  تلعب  هلاـس  مناخ 35 
؟ دشاب هداتفا  قافتا  تسا  نکمم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  .دوشیم 

 

( کیلوباتمفلا زودیسا 
یسفنتب) زولاکلآ 
یسفنتج) زودیسا 
کیلوباتمد) زولاکلآ 

جنرآ۹۳) یگتسکش  راچد  دنکیم و  طوقس  تخت  زا  هارمه  نتشادن  تلع  هب  .تسا  نیراپه  اب  نامرد  تحت  یرتسب و   DVT تلع هب  هلاس  درم 65 
کیمادک رامیب  نیا  یارب  لمع  نیح  رد  یزیرنوخ  ضراوع  زا  یریگولج  تهج  .تسا  هدش  قیرزت  شیپ  تعاس  هس  نیراپه  زود  نیرخآ  .دوشیم 

؟ دوشیم هیصوت  ریز  دراوم  زا 

 

( تسینفلا مزال  یمادقا  چیه 
هدرکب) تفایرد  اریخا  هک  نیراپه  دحاو  ره 100  یازا  هب  مرگ  یلیم  نازیم 5  هب  نیماتورپ  زیوجت 
یروف FFPج) زیوجت 
تکالپد) دحاو  زیوجت 10 
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یدراکیکات۹۴) هنیاعم  رد  .دوشیم  هدروآ  ناتـسرامیب  هب  مودـصم و  راوس  روتوم  طـسوت  ناـبایخ  زا  روبع  لاـحرد  یمرگولیک ، هلاس 70  مناخ 65 
؟ تسا هتفر  تسد  زا  رامیب  نوخ  زا  دصرد  دنچ  امش  رظنب  .تسا  رارقیب  هنپ و  یکات  یبسن ,

 

( %5فلا
%15ب)
%30ج)
%50د)

رتیل۹۵) یسد  رد  مرگ  رامیب 8  نیبولگومه  .دریگ  رارق  نامدـیربد  یحارج  لمع  تحت  قاـطا  رد  تسا  رارق  یگتخوس  تلع  هب  یا  هلاـس  کدوک 8 
؟ تسا مادک  بسانم  مادقا  .تسا 

 

( .درادنفلا حالصا  هب  یزاین 
.مینکب) یم  قیرزت  لسکپ 
.مینکج) یم  قیرزت  هزات  نوخ 
.مینکد) یم  هدافتسا     FFP  + لسکپ

.درادن۹۶) یمکش  لخاد   یزغم و  یزیرنوخ  .تسا  هدش  هداد  عاجرا  امک  تلاح  رد  تعاس  زا 24  سپ  دیتوراک  هب   Blunt همدص لیلد  هب  یرامیب 
؟ تسا مادک  رامیب  نیا  رد  مادقا  نیلوا 

 

( یحارجفلا رولپسکا 
دیتوراکب) نویسازیرتتاک 
کیتوبمورتج) یتنآ  زا  هدافتسا 
تسیند) مزال  یصاخ  مادقا 

؟۹۷) تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  لاس  ات 44  کی  دارفا  رد  ریم  گرم و  تلع  نیرتعیاش 

 

( یقورعفلا یبلق و  یدازردام  یاه  یراجنهان 
ناطرسب)
اهج) تنوفع 
امورتد)

؟۹۸) تسا رت  حیحص  ریز  تاعیام  زا  کیمادک  زا  هدافتسا  ییامورت  نارامیب  نامرد  رد 

 

( کینوتوزیافلا
کینوتوپیهب)
کینوترپیهج)
نارتسکدد)

؟۹۹) دوش هدافتسا  یریگ  شیپ  ناونع  هب  یتسیاب  ریز  دراوم  زا  کیمادک  داح  یگتخوس  هب  التبم  نارامیب  رد 

 

( زازکفلا نسکاو 

نیلیسب) ینپ 
موسج) لسن  نیروپسولافس 
لوزادینورتمد)
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؟۱۰۰) دنراد مخز  تنوفع  داجیا  رد  یرتمک  شقن  ریز  لماوع  زا  کیمادک 

 

( نویسایدارفلا
یمنآب)
نوخج) قیرزت 
یمرترپیهد)

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 

؟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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