
 

بولقلا  نئمطت  هللاركذب  الا 

يكشزپ شزومآ  نامرد و  تشادھب ، ترازو   

 

( ناوجون کدوک و  یکشزپناور  )
نمهب 1396

بلطواد  تاصخشم 
 : يگداوناخ مان  102مان و   : تالاوس دادعت 

 : تراك 18هرامش  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 100)  ) ناوجون کدوک و  یکشزپناور 

؟۱) تسا هارمه  نینج  طقس  رتالاب  رطخ  اب  ریز  یاه  شور  زا  کیمادک  زا  هدافتسا  ردام  یرادراب  نارود  رد  ناکدوک  کیتنژ  تالالتخا  یسررب  رد 

 

( Amniocentesisفلا
Fetoscopyب)
X-ray studiesج)
Chorionic villus samplingد)

؟۲) تسا ینامز  هرود  مادک  یارب  ههام  ناکدوک 8-12  رد  یروآدای  یئاناوت 

 

( هتفهفلا کی 
هتفهب) ود 
هامج) کی 
هامد) هس 

؟۳) دور یمن  رامشب  سمات  سچ و  طسوت  هدش  هئارا   (temperament) جازم هناگ  هن  یراتفر  داعبا  زا  ریز  یاه  هنیزگ  زا  کیمادک 

 

( Activity levelفلا
Distractibilityب)
Quality of moodج)
Persistenceد)

؟۴) دوش یم  هدید  اه  هچب  رد  نس  مادک  زا  رگیدمه  تبون  تیاعر  یعقاو و  تالماعت  اب  یاهیزاب  زاغآ 

 

( یگلاسفلا  2
یگلاسب)  4
یگلاسج)  6
یگلاسد)  8

؟۵) دوش یم  زاغآ  ینس  هرود  هچ  زا  هدش  یهد  نامزاس  یقطنم و  رکفت  یموهفم و  یاه  تراهم  دشر 

 

( یناتسبدفلا شیپ 
یناتسبدب)
یناوجونج) لئاوا 
یناوجوند) طساوا 

؟۶) دشاب ناتسبد  نارود  رد  ینرفوزیکسا  هیلوا  میالع  زا  یکی  دناوت  یم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  ناویلاس  رظن  زا 

 

( نارودفلا نیا  رد  تسود  نتشادن 
نارودب) نیا  رد  ناوارف  یرگشاخرپ 
یعازتناج) رکفت  هب  ندیسر  رد  ریخات 
ددعتمد) یلایخ  ناتسود  نتشاد 
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یم۷) رارقرب  یتسود  هطبار  اهنآ  اب  دوش و  یم  شیاهکسورع  اب  تبحص  مرگرس  شقاطا  رد  ًاهاگ  هک  ییا  هلاس  تشه  کدوک  دروم  رد  هنیزگ  مادک 
؟ دشاب یم  تسرد  دنک 

 

( .تسافلا نیدلاو  یاه  یرهم  یب  ناربج  یپ  رد 
.تساب) کدوک  رد  هتفهن  یرگشاخرپ  زا  یدامن 
.دشابج) دناوت  یم  یقلخ  لالتخا  کی  هتفهن  هرود 
.تساد) کدوک  ینارگن  بارطضا و  ییاهنت و  شهاک  تهج  یهار 

؟۸) دنیامن کرد  ار  ناشراتفر  هب  دب  بوخ و  قالطا  یقالخا و  یاهشزرا  دروم  رد  نیدلاو  حیاصن  دنناوت  یم  ینس  هچ  زا  اه  هچب 

 

( یگلاسفلا  3
یگلاسب)  6
یگلاسج)  9
یگلاسد)  12

؟۹) دشاب هدروآ  تسدب  ار  اهمادنا  هنت و  رس ، لماش  مدآ  صیخشت  لباق  لکش  مسر  یئاناوت  دیاب  کدوک  ینس  هچ  ات 

 

( یگلاسفلا  3
یگلاسب)  4
یگلاسج)  5
یگلاسد)  6

؟۱۰) تسا حیحص  ریز  یاه  شور  زا  کی  مادک  هلاس  کدوک 5  کی  یکشزپناور  تالکشم  یبایزرا  روظنم  هب 

 

( .مینکفلا یم  هبحاصم  کدوک  دوخ  اب  ادتبا  یبایزرا  یارب 
.تساب) رتربتعم  کدوک  زا  لاوس  بارطضا  سرت و  یبایزرا  تهج 
.دهدج) حیضوت  دناوت  یم  کدوک  ار  مئالع  عورش  نامز 
.تساد) رتربتعم  نیدلاو  یاه  هتفگ  ییاونش ، مهوت  یبایزرا  روظنم  هب 

؟۱۱) تسا حیحص  ریز  تارابع  زا  کی  مادک  هلاس  کدوک 8  کی  اب  هبحاصم  رد 

 

( .مینکفلا یم  هدافتسا  هبحاصم  رد  زاب  ًالماک  تالاوس  زا 
.دهدب) حیضوت  ار  یگدنز  دادیور  نیرتدب  نیرتهب و  هک  درک  لاوس  کدوک  زا  ناوت  یم 
.تساج) یدیفم  شور  کدوک  زا  تاعالطا  ندروآ  تسدب  رد  کسورع  زا  هدافتسا 
.دنکد) یمن  هبحاصم  نایرج  هب  یکمک  هداوناخ  یشاقن  زا  هدافتسا 

؟۱۲) تسا رت  بسانم  ریز  یاهرازبا  زا  کی  مادک  ناناوجون ، ناکدوک و  لامرن  تیعمج  کی  رد  یکشزپناور  تالکشم  یرگلابرغ  روظنم  هب 

 

( Conners Parent Rating Scale (CPRS)فلا
CAPAب)
Achenbach Child Behavior Checklistج)
K-SADSد)
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رب۱۳) دراد ، تیامح  هب  زاین  یعامتجا  رظن  زا  دناوخب و  سرد  هتـسناوتن  رتشیب  موس  سالک  ات  دـنک و  رارقرب  یمالک  طابترا  دـناوت  یم  هک  یناوجون 
؟ دراد رارق   Intellectual Disability زا یا  هجرد  هچ  رد   DSM-V ساسا

 

( Mildفلا
Moderateب)
Severeج)
Profoundد)

؟۱۴) تسیچ هارمه  یکشزپناور  تالالتخا  نیرت  عیاش   Mild Intellectual Disability اب ناکدوک  رد 

 

( Disruptive Behavioral Disordersفلا
Schizophreniaب)
Anxiety Disordersج)
Autism Spectrum Disorderد)

مادنا۱۵) رغال  دنلب و  یاه  شوگ  هدیـشک ، رـس  یاراد  رهاظ  رد  هدربمان  .دوش  یم  عاجرا  ندناوخ  رد  لالتخا  یکرحترپ ، مئالع  اب  یا  هلاس  رسپ 10 
؟ تسا رت  لمتحم  یو  تهج  ریز  یاه  مردنس  زا  کی  مادک  .دشاب  یم 

 

( Downفلا
Prader – Williب)
Tuberous Sclerosisج)
Fragile Xد)

زیلوکـسا و۱۶) یـسکاتآ ، هلمج  زا  یتکرح  تالالتخا  اب  هارمه  یعاـمتجا  یناـبز و  یاـه  تراـهم  رد  لـالتخا  ریز  یاـه  مردنـس  زا  کـی  مادـک  رد 
؟ دوش یم  هدهاشم  نویسالیتنورپیه 

 

( Angelmanفلا
Rettب)
Smith-Magenisج)
Williamsد)

(۱۷: زجب دنک ، یم  یبایزرا  ار  ریز  یاه  هزوح  مامت   Vinland Adaptive Behavior Scale نومزآ

 

( Expressive Languageفلا
Problem Solvingب)
Fine Motorج)
Interpersonal Relationshipد)

(۱۸: زجب تسا ، زاین  دروم  هنیمآ  دیسا  ای  میزنآ  یریگ  هزادنا  ریز  تالالتخا  یبایزرا  رد 

 

( Lech-Nyhan Syndromeفلا
Hunter’s Syndromeب)
Neurofibromatosisج)
Maple Syrupد)
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؟۱۹) دراد لکشم  نابز  شخب  مادک  رد  دزاسب ، یبسانم  هلمج  دیامن و  بترم  مه  رانک  رد  ار  بسانم  تاملک  دناوت  یمن  هک  یا  هلاس  کدوک 7 

 

( Phonologicalفلا
Grammarب)
Semanticsج)
Pragmaticsد)

هتفای و۲۰) دیدشت  ریخا  هام  رد 2  یو  لکـشم  .تسا  هدش  هدروآ  کشزپناور  دزن  نیدلاو  طسوت  ندروخ  ریـش  زا  بانتجا  لیلد  هب  ههام  یکدوک 8 
Avoidant food intake Disorder صیخشت یو  یارب  دهاوش  هعومجم  ساسارب  کشزپناور  .تسا  هدرک  دنک  وا  رد  ار  نزو  شیازفا  لاور 

زین یو  هک  دننارگن  علب ، ماگنه  رد  کدوک  یتحاران  ساسا  رب  نیدلاو  هتشاد و  لاتایه  ینره  هقباس  جوز  نیا  یلبق  دنزرف  .تسا  هدومن  حرطم  ار 
؟ تسیچ امش  یدعب  راد  تیولوا  مادقا  .دشاب  هتشاد  یهباشم  لکشم 

 

( )فلا ندروخ زا  بانتجا  یاهدنیآ  سپ  اهدنیآ و  شیپ  لماش   ) نیدلاو هب  راتفر  لیلحت  شزومآ 
هدنیآب) هام  کی  رد  یو  دشر  ینحنم  روتینام  نیدلاو و  هب  یشخب  نانیمطا 

راوخریشج) کیپوکسورولف  ویدیو  یبایزرا 
اهد) تیلورتکلا  دیئوریت و  درکلمع  لماش  ینوخ  تاشیامزآ  ماجنا 

رد۲۱) دـناوت  یمن  ًالومعم  دراد ، ار  شناتـسود  یاه  یخوش  مهف  رد  فعـض  دـنک  یم  لیـصحت  ناتـسبد  مجنپ  سالک  رد  هک  یا  هلاـس  رسپ 11 
شرازگ یرگید  صاخ  تمالع  .دنهد  یم  بیرف  ار  وا  تحار  یلیخ  نارگید  دـشاب و  هتـشاد  یبسانم  تبحـص  یعامتجا  صاخ  یاه  تیعقوم 

؟ تسا رت  لمتحم  یو  تهج  ریز  یاه  صیخشت  زا  کی  مادک  .دوش  یمن 

 

( Autism Spectrum Disorderفلا
Pragmatic Communication Disorderب)
Intellectual Disabilityج)
Receptive and Expressive Language Deficitsد)

؟۲۲) دشاب یم  تنکل  یریگ  لکش  زاف 2  صوصخم  ریز  یاه  یگژیو  زا  کی  مادک 

 

( .دنکفلا یم  زورب  یا  هرود  تروص  هب  دوش و  یم  عورش  هسردم  نس  زا  لبق 
.تساب) نمزم  تروص  هب  ًالومعم  دوش و  یم  عورش  هسردم  لیاوا 
.دوشج) یم  هدید  نآ  رد  یدوبهب  یاه  هرود  دوش و  یم  عورش  دعب  هب  یگلاس  نس 10  زا 
.دشابد) یم  ندرک  تبحص  یاه  تیعقوم  هب  هتسباو  دوش و  یم  عورش  یناوجون  نینس  رد 

؟۲۳) دوش یم  هدهاشم  رتشیب  ینابز  تالالتخا  زا  کی  مادک  رد  ناهد  زا  شزیربآ  ملکت و  تیر  شهاک 

 

( Speech Sound Disorderفلا
Stutteringب)
Expressive Language Deficitج)
Dysarthriaد)

؟۲۴) تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک   Speech Sound Disorder زورب لکش  نیرت  عیاش 

 

( Distortionفلا
Dyspraxiaب)
Omissionج)
Substitutionد)
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؟۲۵) دوش یمن  هدهاشم  ًالومعم   Inner Language ریز تالالتخا  زا  کی  مادک  رد 

 

( Autism Spectrum Disorderفلا
Selective Mutismب)
Receptive Expressive Language Deficitج)
Hearing Impairmentد)

هب۲۶) دروآ و  یم  ناهد  هب  ار  اذغ  درب ، یم  ناهد  هب  ار  شتـشگنا  ندروخ ، زا  سپ  یو  هک  دنا  هدش  هجوتم  لبق  هام  زا 3  ههام  یرتخد 12  نیدلاو 
؟ تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک  لماش  یدعب  مادقا  تیولوا  .تسا  لامرن  وا  دشر  ینحنم  .دنک  یم  فت  نوریب 

 

( رولیپفلا زونتسا  یبایزرا  یارب  سناژروا  یحارج  هرواشم 
کدوکب) - دلاو لماعت  یراتفر  یبایزرا 
نیدلاوج) کیمانیدوکیاس  یبایزرا 
نوخد) رد  یور  حطس  یسررب 

(۲۷: زجب دشاب ، یم  مسیتوا  فیط  لالتخا   (peri natal  ) یاهروتکاف کسیر  ءزج  ریز  دراوم  همه 

 

( birth traumaفلا
fetal distressب)
gestational bleedingج)
low birth weightد)

کدوک۲۸) یرارقیب  هتفرگ و  رارق  هنازور  مرگ  یلیم  زود 1  اب  نودـیرپسیر  اب  نامرد  تحت  شیپ  هام  هس  زا  مسیتوا  لالتخا  هب  التبم  هلاس  کدوک 6 
؟ دشاب یم  تیولا  رد  ریز  یاه  نامرد  زا  کی  مادک  .دنتسه  یکاش  یو  یا  هشیلک  یرارکت و  تاکرح  تدش  زا  نیدلاو  یلو  تسا  هدش  لرتنک 

 

( نیتسکولففلا ندرک  هفاضا 
تاورپلاوب) ندرک  هفاضا 
مارپولاتیسج) سا  ندرک  هفاضا 
نودیرپسیرد) زود  شیازفا 

؟۲۹) تسا مسیتوا  تالالتخا  فیط  ناکدوک  یارب   let's face it ینامرد همانرب  هب  طوبرم  ریز  یاه  یگژیو  زا  کی  مادک 

 

( .دننکفلا دروخرب  هنوگچ  ناکدوک  اب  دهد  یم  شزومآ  نیدلاو  هب  همانرب  نیا 
.تساب) فیط  نیا  ناکدوک  یارب  هرهچ  هب  هرهچ  یهورگ  یشزومآ  همانرب  کی 
.تساج) هرهچ  تالاح  ییاسانش  رد  ناکدوک  هب  کمک  یارب  یرتویپماک  یزاب  کی 
.تساد) زکرمت  هجوت و  تیوقت  یارب  زغم  یکیرتکلا  تیلاعف  ساسارب  یا  همانرب 

؟۳۰) دشاب یم  رگرپسآ  مردنس  یاهرایعم  ءزج  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  ، ICD 10 یدنب هقبط  ساسارب 

 

( صاخفلا یاه  هنیمز  رد  رترب  یاهتراهم 
یگلاسب) ات 3  رثکادح  ازجم  تاملک  نتفگ 
لباقتمج) یعامتجا  لماعت  رد  یفیک  یاه  یراجنهان 
یتکرحد) لماکت  لحارم  ریخأت 
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؟۳۱) زجب تسا  حیحص  مسیتوا  فیط  تالالتخا   (Biomarker) یتسیز یاهرگناشن  هرابرد  ریز  تالمج  همه 

 

( .تسافلا یعیبط  ناکدوک  زا  رتشیب  دلوت  ماگنه  رد   ASD ناکدوک رس  رود 
.درادب) تبثم  یگتسبمه  اهنآ  یرارکت  یاهراتفر  نازیم  اب   ASD ناکدوک رد  موتایرتسا  زیاس 
.دننکج) یم  زکرمت  دارفا  ناهد  رب  اه  مشچ  یاج  هب   ASD هب نایالتبم 
.تساد) رتالاب   ASD هب نایالتبم  یاهتکالپ  رد  نینوتورس  حطس 

تالالتخا۳۲) هدنهد  قارتفا  دناوت  یم  رتشیب  ریز  دراوم  زا  کی  مادـک  .تسا  هدـش  عاجرا  یکـشزپناور  یبایزرا  یارب  ملکت  ریخأت  اب  هلاس  یکدوک 3 
؟ دشاب کیتسیتوا  فیط  تالالتخا  زا  نابز 

 

( ملکتفلا ریخأت  یگداوناخ  هقباس 
کدوکب) یشوه  حطس 
یمالکریغج) یاهتسژ  زا  هدافتسا 
فورح (Articulation)د) ظفلت  رد  تالکشم 

؟۳۳) دشاب یم  یناتسبد  ناکدوک  رد   gross motor فعض تالکشم  ءزج  ریز  دراوم  زا  کی  مادک 

 

( Difficulty riding bikesفلا
Difficulty building with blocksب)
Difficulty drawingج)

Difficulty using scissorsد)

؟۳۴) زجب تسا  حیحص   (ADHD) یهجوت مک  یلاعف -  شیب  لالتخا  یژولویتا  دروم  رد  ریز  دراوم  همه 

 

( .تسافلا هدش  حرطم  تثارو  کیتنژ و  قیرط  زا  لاقتنا  دراوم   75  % رد
.تساب) هدش  حرطم   ADHD لالتخا اب   DATI نژ نیب  طابترا 
.تساج) هدش  هدید  لالتخا  هب  نایالتبم   EEG رد اتت  جاوما  تیلاعف  شهاک 
.تساد) هدش  هدید  لاتنورف  هرپ  یحاون  مجح  شهاک  نایالتبم   MRI رد

زا۳۵) کی  مادـک  اب  طبترم  رتشیب  یناوجون  هرود  رد  یهجوت  مک  یلاعف -  شیب  لالتخا  هب  نایالتبم  رد  داوم  فرـصم  ءوس  تـالالتخا  یریگ  لـکش 
؟ تسا ریز  دراوم 

 

( ییاهنتفلا هب  یلاعف  شیب  هجوت –  صقن  لالتخا 
لالتخا conductب) اب  یهارمه 
social disabilityج)
chaotic family factorد)

درکلمع۳۶) تفا  زکرمت و  هجوت و  مدع  یرگـشناکت ، یکرحترپ ، زا  هدومن و  هعجارم  کدوک  یکـشزپناور  کینیلک  هب  دوخ  هلاس  دنزرف 11  اب  نیدلاو 
رد ریز  دراوم  زا  کی  مادـک  .دـیوش  یم  کدوک  رد  یگدرـسفا  یبارطـضا و  مئالع  هجوتم  کدوک  اب  هبحاصم  رد  .دنتـسه  یکاش  یو  یلیـصحت 

؟ دشاب یم  هدربمان  یارب  نامرد  عورش  تیولوا 

 

( نیمارپفلا یمیا 
رثاب) ینالوط  نیلاتیر 
نیتسکوموتاج)
نیتسکولفد)
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یلاعف۳۷) شیب  مئالع  نیلاتیر ، فرصم  اب  شیپ  هام  زا 2  هک  دننک  یم  رکذ  هعجارم و  کدوک  یکشزپناور  کینیلک  هب  دوخ  هلاس  کدوک 8  اب  نیدلاو 
یمن تیولوا  رد  لکشم  نیا  دوبهب  رد  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  .دنتسه  یکاش  نانچمه  یو  یباوخیب  زا  یلو  هدش  لرتنک  کدوک  یهجوت  مک  و 

؟ دشاب

 

( نیماردیهفلا نفید 
نودوزارتب)
نیسافناوگج)
نیپازنالواد)

؟۳۸) دوش یم  هدید  اصاصتخا  لالتخا  مادک   (ADHD) یهجوت مک   - یلاعف شیب  لالتخا  هب  التبم  ناکدوک  کیژولویب  نیدلاو  رد 

 

( داومفلا فرصم  ءوس 
برخمب) یاهراتفر 
یریگدایج) صقن 
یساساد) یگدرسفا 

؟۳۹) دنا هداد  رارق  تیامح  دروم  رتشیب  ندناوخ  یریگدای  لالتخا  یلامتحا  تلع  ناونع  هب  ار  ریز  یاه  یروئت  زا  کی  مادک  نیققحم 

 

( scotopic sensitivity syndromeفلا
allergiesب)
encoding processes and working memoryج)
cerebellar vestibular systemد)

؟۴۰) زجب تسا  حیحص  یضایر  یریگدای  لالتخا  صوصخ  رد  ریز  دراوم  همه 

 

( .دوشفلا یم  رهاظ  هسردم  نینس  ناکدوک  دصرد  دودح 1  رد  ییاهنت  هب  لالتخا 
.دوشب) یم  هدید  نارتخد  زا  رتشیب  نارسپ  رد 
.درادج) نتشون  ندناوخ و  صیاقن  اب  یدایز  یهارمه 
.تساد) هدش  حرطم  لالتخا  روتکاف  کسیر  ناونع  هب  یتیروچام  هرپ 

(۴۱: زجب دشاب ، یم  یراتشون  نایب  لالتخا  رد   grammatical mistakes وزج ریز  دراوم  همه 

 

( forgetting word in sentencesفلا
using incorrect tensesب)
inverted lettersج)
placing words in the wrong orderد)

(۴۲: زجب دنا ، هدش  حرطم  ندناوخ  لالتخا  اب  ناکدوک  رد  هارمه  لالتخا  ناونعب  ریز  دراوم  همه 

 

( Attention deficit hyperactivity disorderفلا
Oppositional defiant disorderب)
Conduct disorderج)
Psychotic disorderد)
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(۴۳: زجب تسا ، حیحص  تروت  لالتخا  دروم  رد  ریز  دراوم  همه 

 

( .تسافلا یگلاس  نیب 4-6  اهکیت  عورش  طسوتم  نس 
.تساب) هدومن  حرطم  ار  بلاغ  موزوتوا  قیرط  زا  لاقتنا  دهاوش  یضعب 
.تساج) اهوزاب  هنت و  هیحان  زا  ادتبا  رد  اهکیت  عورش 
.درادد)  ADHD و OCD اب ییالاب  یهارمه  لالتخا 

(۴۴، یفرحرپ زا  نیدـلاو  .تسا  هدومن  هعجارم  کدوک  یکـشزپناور  کـینیلک  هب  شیپ  هاـم  ود  زا  یتـکرح  یتوـص و  یاـهکیت  اـب  هلاـس  کدوک 8 
بسانم دناوت  یم  کدوک  نیا  یارب  ریز  یاهوراد  زا  کی  مادک  .دنتسه  یکاش  فیلاکت  ماجنا  رد  یو  یترپ  ساوح  هجوت و  صقن  یرگشاخرپ و 

؟ دشاب رت 

 

( نودیرپسیرفلا
نیدینولکب)
نیتسکوموتاج)
نیتسکولفد)

رجنم۴۵) هک  یو  یاهکیت  رارکت  تدش و  زا  نیدلاو  .تسا  هدومن  هعجارم  کدوک  یکشزپناور  کینیلک  هب  نمزم  یتوص  یاهکیت  اب  یا  هلاس  رسپ 12 
؟ دینک یم  هیصوت  ادتبا  ار  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  دنتسه ، یکاش  هدش ، زومآ  شناد  یسرد  درکلمع  تفا  هب 

 

( habit reversalفلا
relaxation trainingب)
bio feedbackج)
self monitoringد)

رد۴۶) لالتخا  نیا  یاه  هناشن  زا  ینیلاب  تارهاظت  زا  کیمادک  ، Developmental coordination disorder هب التبم  هلاس  کدوک 5  کی  رد 
؟ دشاب یم  ینس  هورگ  نیا 

 

( .دنکفلا یل  یل  دناوت  یمن 

.دشکبب) الاب  ار  شراولش  پیز  دناوت  یمن 
.دریگبج) اوه  رد  ار  پوت  دناوت  یمن 
.دنکد) هدافتسا  یچیق  زا  دناوت  یمن 

؟۴۷) تسا حیحص  ریز  تالمج  زا  کیمادک  کیپیاتویرتسا  یتکرح  تالالتخا  دروم  رد 

 

( .دوشفلا یم  عورش  قرقشق  لابند  هب  یگلاس و  ود  زا  ندیبوک  رس 
.دبایب) یم  همادا  یکدوک  طساوا  نارود  ات  دراوم  رتشیب  رد  ندیبوک  رس 
.دبایج) یم  شیازفا  نآ  عوقو  یگلاس  ات 12  عورش و  یگلاس  کی  زا  ندیوج  نخان 
.دنربد) یم  جنر  دیدش  ینهذ  یناوتان  زا  ندیوج  نخان  هب  التبم  ناکدوک  رثکا 

؟۴۸) دشاب یمن   Developmental coordination disorder اب عیاش  یاه  یتیدیبروموک  زا  ریز  تالالتخا  زا  کیمادک 

 

( هجوتفلا دوبمک  یلاعف  شیب  لالتخا 
ندناوخب) لالتخا 
ینابزج) تالالتخا 
کیپیاتویرتساد) یتکرح  تالالتخا 
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هشوگ۴۹) رغال و  هدیرپ ، گنر  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  ناتسرامیب  سناژروا  هب  اهتشا  نتشادن  دیدش و  درد  لد  تلع  هب  یا  هلاس  کدوک 2.5 
هدش هداد  برـس  اب  تیومـسم  صیخـشت  یو  یارب  دراد و  کیتسالپ  همانزور و  ندیوج  هب  هقالع  کدوک  ردام ، هتفگ  هب  .دـسر  یم  رظن  هب  ریگ 

؟ دشاب یمن  تیولوا  رد  ریز  تامادقا  زا  کیمادک  کدوک  نیا  رد  .تسا 

 

( .دوشفلا یسررب  مسیتوا  لالتخا  دوجو  رظن  زا 
.دوشب) یبایزرا  کدوک  اب  راتفر  ءوس  رظن  زا 
.دوشج) یسررب  کدوک  یشوه ، حطس  رظن  زا 
.دوشد) یبایزرا  کدوک  دهم  هب  نداتسرف  رظن  زا 

؟۵۰) تسا حیحص   rumination disorder دروم رد  ریز  تالمج  زا  کیمادک 

 

( .دوشفلا یمن  هداد  دشاب  هتشاد  یعیبط  نزو  کدوک  هک  یتروص  رد  صیخشت 
.دشابب) یم  یگلاس  زا 7  لبق  لالتخا  عورش 
.دشابج) هدنشک  دناوت  یم  دیدش  دراوم  رد 
.دوشد) داجیا  دیاب  یشراوگ  یعیبط  درکلمع  هرود  کی  زا  دعب  هام  شش  لقادح 

؟۵۱) تسا هنوگچ  یهگآ  شیپ  ریس و   Avoidant/Restrictive food intake disorder هب التبم  ناکدوک  رد 

 

( ندروخفلا تالکشم  زین  یکدوک  نارود  رد  دننک  یم  عانتما  اذغ  ندروخ  زا  موادم  روطب  یگدنز  لوا  لاس  کی  رد  هک  یناراوخریش   20%
.دنراد

.دنکب) یم  یریگولج  هدنیآ  رد  هیذغت  ءوس  یدشر و  ریخات  زا  یگدنز  لوا  لاس  رد  نامرد  صیخشت و 
.درادنج) لماکت  دشر و  رد  یریثات  یگلاس  ات 3  نس 2  رد  لالتخا  عورش 
.دراذگد) یمن  ریثات  یعامتجا  یاه  تیلاعف  رد  الومعم  لالتخا  نیا  یناوجون  هرود  رد 

؟۵۲) دشاب یمن  تیولوا  رد   Enuresis نامرد رد  ار  ریز  تامادقا  زا  کیمادک 

 

( نیمارپفلا یمیا  زیوجت 
رادب) گنز  هچکشت  زا  هدافتسا 
نیتسکابیرج) زیوجت 
تسوبید) ندرک  فرطرب 

؟۵۳) تسا حیحص  ریز  تالمج  زا  کیمادک   encopresis دروم رد 

 

( .دوشفلا یمن  هدید  دعب  هب  یگلاس  نس 10  زا  یعیبط  شوه  اب  دارفا  رد 
.دوشب) یم  هدید  یواسم  تبسن  اب  نارسپ  نارتخد و  رد 
.دوشج) یم  هدید   enuresis لالتخا و نیا  نیب  یوق  طابترا  کی 
.درادد) لانشکناف  یژولویتا  لالتخا  نیا  نمزم  دراوم  زا   50%

؟۵۴) تسا حیحص  ریز  تالمج  زا  کیمادک  ناناوجون  رد   ECT ماجنا دروم  رد 

 

( .دشابفلا یم  یگدرسفا  نامرد  رد  یلصا  یاهنامرد  زا  یکی 
.دوشب) یم  هدافتسا  تردنب  ینس  هورگ  نیا  رد 
.تساج) هدش  شرازگ  یگدرسفا  نامرد  رد  نآ  یشخبرثا  ینیلاب  یاه  ییامزآراک  رد 
.تساد) هتشادن  یشخبرثا  دیدش  یقلخ  تالالتخا  رد  یدروم  تاشرازگ  رد 
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رد۵۵) هدش ، هتفریذپ  یگدناوخدنزرف  هب  هداون  اخ  کی  طسوت  اریخا  هدرک و  یگدـنز  یتسیزهب  زکرم  دـنچ  رد  لاح  هب  ات  هک  تسا  یا  هلاس  کدوک 4 
دنیـشن و یم  اهنآ  یاپ  یور  هتفر ، اه  هبیرغ  فرط  هب  تحار  وا  هک  دنراد  تیاکـش  نیا  زا  نیدلاو  .دراد  لیاتنسرپ 5  ریز  ینزو  دق و  رـضاح  لاح 
هچ کدوک ، نیا  دروم  رد  .دنک  رارقرب  طابترا  دناوت  یمن  کدوک  دهم  رد  دوخ  نالاسمه  اب  .درادن  نیدلاو  زا  ندش  ادـج  ماگنه  یبارطـضا  چـیه 

؟ دیهد یم  صیخشت  ار  یلالتخا 

 

( Reactive Attachment Disorderفلا
Disinhibited Social Engagement Disorderب)
Intellectual Disabilityج)
Autism Spectrum Disorderد)

؟۵۶) دشاب یمن  ناکدوک  رد   PTSD یریگ لکش  یارب  رطخ  لماوع  زا  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

( یلبقفلا یبارطضا  لالتخا  دوجو 
یلبقب) یگدرسفا  لالتخا  دوجو 
الابج) یشوه  هرهب  نتشاد 
هظفاحد) تالکشم  نتشاد 

؟۵۷) دشاب رثوم  تسا  نکمم  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  یگتخوس ، زا  دعب  ناکدوک  رد   PTSD زا یریگشیپ  یارب 

 

( نیتسکولففلا
نودیرپسیرب)
لولونارپورپج)
نیتنپاباگد)

؟۵۸) دوش یمن  هدید   PTSD هب التبم  لاس  ریز 6  ناکدوک  رد  ریز  یاه  هناشن  زا  کیمادک 

 

( sense of foreshortened futureفلا
negative alteration in cognitionب)
negative alteration in moodج)
difficulty in falling asleepد)

؟۵۹) تسا رتشیب  لالتخا  مادک  عوقو  لامتحا   ODD اب هارمه  یرگشاخرپ  دوجو  تروص  رد 

 

( ADHDفلا
Conduct Disorderب)
Bipolar Mood Disorderج)
Depressive Disorderد)

(۶۰: زجب دوش  یم  بوسحم  کولس  لالتخا  هب  التبا  یاهروتکاف  کسیر  زا  ریز  لماوع 

 

( Harsh parentingفلا
Divorceب)
Chaotic homeج)
Negligenceد)
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؟۶۱) دوش یم  هدید   DMDD صیخشت رد  ریز  میالع  زا  کیمادک   DSM 5 یاهرایعم ساسا  رب 

 

( Distractibilityفلا

Physical restlessnessب)
Intrusivenessج)
Temper outburstsد)

؟۶۲) تسا رتشیب  التبم  ناناوجون  هب  تبسن  ریز  یاه  هناشن  زا  کیمادک  غولب  نس  زا  لبق  یساسا  یگدرسفا  لالتخا  هب  التبم  ناکدوک  رد 

 

( psychomotor agitationفلا
anhedoniaب)
hopelessnessج)
delusionد)

؟۶۳) دراد یرتشیب  عویش   DMDD لالتخا اب  ریز  تالالتخا  زا  کیمادک  یدوبمه 

 

( ADHDفلا
ODDب)
Anxiety Disorderج)
Depressive Disorderد)

؟۶۴) تسا حیحص  ریز  دراوم  زا  کیمادک  ناکدوک  رد  یساسا  یگدرسفا  لالتخا  یهگآ  شیپ  ریس و  دروم  رد 

 

( .تسافلا رتشیب  هدرسفا  نالاسگرزب  هب  تبسن  هدنیآ  رد  یبطقود  لالتخا  هب  التبا  لامتحا 
.تساب) لاس  ات 3  هدشن 2  نامرد  دوزیپا  کی  نامز  طسوتم 
.دشابج) یم  ناناوجون  زا  رتهب  ناکدوک  رد  یهگآ  شیپ 
.درادند) یریثات  یهگآ  شیپ  رد  دیبروموک  تالالتخا  دوجو 

دوش و۶۵) یم  رادیب  باوخ  زا  اه  بش  ررکم  روط  هب  نآ  زا  سپ  یتدم  یلو  هتفرگ  رارق  ییوراد  نامرد  تحت  هنابـش ، یباوخ  یب  تلع  هب  یناوج  درم 
؟ دشاب دناوت  یم  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  زا  یشان  هلاسم  نیا  امش  رظن  هب  .دروخ  یم  اذغ  یدایز  رادقم  هب 

 

( نیزامورپرلکفلا
مدیپلوزب)
نیپایتئوکج)
نودوزارتد)

؟۶۶) دیوگب ار  گنر  کی  مسا  لقادح  دناوت  یم  یگلاس  دنچ  ات  یعیبط  روط  هب  کدوک  کی 

 

( 1.5فلا
2ب)
3ج)
4د)
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؟۶۷) دهد یم  ناشن  ناناوجون  یبارطضا  لالتخا  رد  ار  زغم  یاهتمسق  زا  کیمادک  تیلاعف  شیازفا  یزغم  یدرکراک  یرادربریوصت  تاعلاطم 

 

( Hippocampusفلا

Amygdalaب)
Prefrontalج)
Striatumد)

؟۶۸) دراد شقن   augmentative تروصب کیژرباگ  متسیس  رب  ریثأت  هطساوب  ریز  یاهوراد  زا  کیمادک  ناکدوک  بارطضا  نامرد  رد 

 

( Memantineفلا
Cycloserineب)
Riluzoleج)
Buspironeد)

؟۶۹) تسا حرطم  لالتخا  مادک  دسر  یم  رثکادح  هب   performance یاهتیعقوم رد  بارطضا  هک  یکدوک  رد 

 

( Separation anxietyفلا
Social anxietyب)
Panic disorderج)
Generalized anxietyد)

؟۷۰) تسا رشیب  صیخشت  مادک  لامتحا  دراد  هداوناخ  هب  یسرتسد  نتشادن  ندش و  هدوبر  ندش ، مگ  زا  سرت  هک  یکدوک  رد 

 

( Separation anxietyفلا
Social phobiaب)
Specific phobiaج)
Generalized anxietyد)

.تسا۷۱) هدرک  هعجارم  یدمع ، غارفتسا  هانگ و  یتحاران و  ساسحا  نآ  لابند  هب  بش و  یط  هتعاس  ود  دودح  یروخرپ  تالمح  اب  هلاس  مناخ 26 
امـش رظن  هب  .دراد  رارق  یعیبط  هدودـحم  رد  رامیب  نزو  .دوش BMI و  یم  رارکت  هتفه  رد  راـب  یلا 2  لبق و 1  لاـس  دودـح 1  زا  یو  تالمح 

؟ دوش یمن  بوسحم  یو  یارب  لوا  طخ  نامرد  وزج  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

( اذغفلا دروم  رد  یو  یاهرواب  رغت 
self-concept)ب)  ) دوخ موهفم  رغت 
ینکفارفج) یعافد  مسیناکم  یبایزرا 
ییاذغد) میژر  یروخرپ و  هخرچ  ندرک  عطق 

؟۷۲) تسا مادک  نالاسدرخ  رد   obsession نیرتعیاش

 

( symmetryفلا
doubtingب)
orderingج)
contaminationد)
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؟۷۳) دراد یرتمک  عویش  کیمادک  یربج  - یساوسو لالتخا  اب  کیت  یهارمه  رد 

 

( orderingفلا

countingب)
washingج)
arrangingد)

هب۷۴) رارصا  نانچمه  دودـح 16 )  ) لامرن زا  رتمک   BMI دوجو اب  وا  .تسا  هتفرگ  رارق  یکـشزپناور  هرواشم  دروم  هرونمآ  لـیلد  هب  یناوج  مناـخ 
فرـصم غارفتـسا ، ءاقلا  عفن  هب  یا  هتفای  هنیاعم  لاح و  حرـش  رد  .دراد  تیاکـش  دوخ  یقاچ  زا  هتـشاد و  دوخ  یرلاک  مک  ییاذـغ  میژر  همادا 

؟ تسا راظتنا  لباق  رتمک  رامیب  نیا  رد  ریز  تاشیامزآ  جیاتن  زا  کیمادک  .درادن  دوجو  ردم  یوراد  ای  لهسم 

 

( ینپوکلفلا
یدبکب) یاه  میزنآ  شیازفا 
یمنآج)
نوخد) لورتسلک  شهاک 

؟۷۵) دوش یم  عورش  هقطنم  مادک  زا  ناکدوک  ینرفوزیکسا  رد  زغم  یرتسکاخ  رشق  شهاک 

 

( Frontalفلا
Parietalب)
Temporalج)
Occipitalد)

؟۷۶) تسا مادک  سردوز  عورش  اب  ینرفوزیکسا  نامرد  رد  نیپازنالوا  اب  هسیاقم  رد  نیپازولک  زا  هدافتسا  تیزم 

 

( رتشیبفلا یلک  یشخبرثا 
یفنمب) میالع  رب  رتشیب  ریثأت 
تبثمج) میالع  رب  رتشیب  ریثأت 
یتخانشد) میالع  رب  رتشیب  ریثأت 

؟۷۷) دوش رجنم  یزغم  هقطنم  مادک  مجح  شهاک  هب  دناوت  یم  ناناوجون  رد  لکلا  فرصم 

 

( Amygdalaفلا
Hippocampusب)
Cerebellumج)
Thalamusد)

(۷۸: یگتسباو داجیا  رظن  زا  تیدینف  لیتم  اب  ناکوک  مهم  توافت 

 

( ینیماپودفلا یاهروتپسر  هب  لاصتا  نازیم 
یزغمب) فلتخم  قطانم  رب  ریثأت 
یزغمج) ینوخ  دس  زا  روبع  تعرس 
ندبد) زا  عفد  ندش و  هزیلوباتم  تعرس 
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؟۷۹) دشاب یم  یزاسکاپ  یروخرپ /  عون  زا  رتشیب  هدننک  دودحم  عون  رد  ازورن ، ایسکرونآ  رد  یکشزپناور  هارمه  تالالتخا  زا  کیمادک  عویش 

 

( یربجفلا یساوسو  لالتخا 
بوانتمب) یگدرسفا  لالتخا 
ایبوفج) لالتخا 
ینرفوزیکساد)

؟۸۰) دوش یم  هدید  رتشیب   intolerance of uncertainty راچد ناناوجون  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

( یگدرسفافلا
ساوسوب)
زوکیاسج)
بارطضاد)

؟۸۱) تسا حیحص  کیمادک   Attenuated Psychosis Syndrome هرابرد

 

( .تسافلا بسانم  یعامتجا  درکلمع 
.درادنب) دوجو  مهوت  نایذه و  میالع 
.درادج) دوجو  رامیب  هب  نداد  تهج  ناکما  هبحاصم  نایرج  رد 
.درادند) تریصب  یهاگآ و  شیوخ  یناور  تارغت  هب  تبسن  التبم  صخش 

؟۸۲) تسیچ ینامردناور  رد   Eclectic زا روظنم 

 

( کدوکفلا رگنامرد و  نیب   Working relationship داجیا
لایشوسوکیاسب) یاهنامرد  فلتخم  یاهشور  بیکرت 
یعامتجاج) یاهنامزاس  هسردم و  رد  کدوک  زا  رگنامرد  یرادبناج 
یهورگد) یاهنامرد  اب  ینامرد  وراد  تالخادم  بیکرت 

؟۸۳) دور یم  راکب  رتمک  ریز  دروم  مادک  ناوجون  اب  هبحاصم  یاه  کینکت  رد 

 

( وافلا مالک  عطق  نودب  ارجام  نایب  یارب  ناوجون  هب  نداد  هزاجا 
تکاسب) ناوجون  ندز  فرح  کیرحت  یارب  هتخت )  ) یزیمور یاهیزاب  زا  هدافتسا 
رگنامردج) طسوت  ناوجون  یمالک  تاراعتسا  اه و  هژاو  زا  هدافتسا 
یسنجد) تایبرجت  یشکدوخ و  داوم ، فرصم  دروم  رد  تازج  ندرکن  لاوس 

ریز۸۴) دراوم  لماش  یلبق  یکینیلک  یاهشور  اب  هسیاقم  رد   Clinic-Plus-Internet CBT تفایرد دیاوف  یبارطضا ، لالتخا  یاراد  ناکدوک  رد 
: زجب تسا 

 

( .دنتشادفلا یبارطضا  میالع  رد  یرتشیب  شهاک  نامرد  دعب 
.دوبب) اجرباپ  لاس  ود  ات  هدم  تسد آ هب  دوبهب 
.تساج) هدوب  لقادح  شزیر  نازیم  هدوب و  اه  هداوناخ  لوبق  لباق  شور  نیا 
.دنکد) ناربج  ار  هدید  شزومآ  یاهرگنامرد  دوبمک  دناوت  یم 
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(۸۵: زجب تسا  ریز  دراوم  لماش  ناکدوک  یکشزپناور  تالالتخا  نامرد  رد  اگوی   “Yoga” یلصا یازجا 

 

( Keep relaxationفلا
Physical Posturesب)
Controlled Breathingج)
Cognitive restructuringد)

مولای۸۶) ینامرد  هورگ  لصا  مادـک  اب  تالکـشم  رب  هبلغ  سفنب و  داـمتعا  دوبهب  یارب  رگیدـمه  زا  تیاـمح  هورگ ، رد  نـالاسمه  ریاـس  هب  کـمک 
؟ دراد تقباطم   (Yalom)

 

( Universalityفلا

Altruismب)
Imparting Informationج)
Improved Social Skillsد)

؟۸۷) دشاب یمن  حیحص  مادک  ناکدوک  رد  اهوراد  یمرس  حطس  دروم  رد  حیحص  مادک  ناکدوک  رد  اهوراد  یمرس  حطس  دروم  رد 

 

( .دنکفلا یم  تیافک  تروت  لالتخا  رد  بسانم  خساپ  یارب  لودیرپولاه  ناپ  اتبسن  یمرس  حطس 
.دشابب) یم  راهچ  هب  هس  طسوتم  روطب  مرس  هب  قازب  رد  میتیل  تظلغ  تبسن 
.درادنج) یگتسبمه  کدوک  ینامرد  خساپ  اب  نیلاتیر  یمرس  حطس 
.تسیند) طبترم  ینامرد  خساپ  اب  اه  کیلکیس  یرت  یمرس  حطس  یراردا  بش  رد 

(۸۸: زجب تسا  ریز  دراوم  لماش  یشکدوخ  یاهروتکاف  کسیر  نیرتالاب  کیتوکیاسریغ ، ناوجون  رد 

 

( نیدلاوفلا رد  یشکدوخ  هقباس 
یرگشناکتب) یاهراتفر 
داومج) ریاس  لکلا و  فرصم 
یکدوکد) یادتبا  رد  نیدلاو  نداد  تسد  زا 

(۸۹: زجب دوش  یم  هدید  ریز  یاه  هزوح  رد  ًاصخشم  سرادم  رد  یردلق  هدیدپ 

 

( Verbalفلا
Physicalب)
Cyberج)
Medicalد)

؟۹۰) تسا هدوب  هارمه  نیدلاو  رازآ  یاهراتفر  زا  یرتشیب  لامتحا  اب  ناناوجون  رد  ریز  یراتفر  یاهوگلا  زا  کی  مادک  هعلاطم  کی  ساسارب 

 

( Low Shame , Low blaming of othersفلا
Low Shame , High blaming of othersب)
High Shame , Low blaming of othersج)
High Shame , High blaming of othersد)
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؟۹۱) دراد رارق  هلحرم  مادک  رد  دیوگن ، نارگید  هب  هک  دنک  یم  دیدهت  ار  وا  دهد و  یم  رارق  یسنج  رازآ  دروم  ار  شرتخد  هک  یردپ 

 

( Engagementفلا
Secrecyب)

Suppressionج)
Sexual interactionد)

(۹۲: زجب دوش  یم  هدید  ریز  یاه  هزوح  رد  ًاصخشم   School Bullying

 

( Verbalفلا
Physicalب)
Cyberج)
Medicalد)

؟۹۳) دشاب یمن  حیحص  مادک   « یرادهگن یاهمتسیس   » اب اهگرزبردام  طسوت   Foster Children هسیاقم رد 

 

( .دوبفلا هتخیسگ  رتمک  قلعت  تیوه و  ساسحا  گرزبردام  طسوت  تبقارم  رد 

.دوبب) رتشیب  گرزبردام  نیبقارم  دزن  کدوک  یصاصتخا  تالیصحت  یبط و  ناور ، تشادهب  یاهزاین 
.دندوبج) کدوک  بقارم  ناپ  دمآ  رد  ناپ و  تالیصحت  اب  یردام و  یاهگرزبردام  ًالومعم 
.دندرکد) یم  شرازگ  ار  اهگرزبردام  طسوت  یرت  تابث  اب  تبثم و  تاهجوت  ناکدوک 

(۹۴: زجب تسا  ریز  دراوم  لماش  دننک  یم  دایز  ار  یگدناوخ  دنزرف  یگتخیسگ  کسیر  لقتسم  روطب  هک  ییاهروتکاف 

 

( یراتفرفلا تالکشم  رتشیب  تاجرد 
تبقارمب) تدم  لوط 
اهریشمهج) طسوت  ندش  درط  شرازگ 
یگدناوخد) دنزرف  ماگنه  کدوک  رتمک  نس 

کدوک۹۵) رد  یراتفر  ءوس  عون  هچ  ردپ  مادقا  نیا  .دـنک  یم  ردـخم  داوم  شورف  ییاجباج و  لمح و  هب  راداو  ار  شا  هلاـس  رسپ 9  یداتعم  ردپ 
؟ دوش یم  بوسحم 

 

( یکیزیف Physicalفلا
یناجیه Emotionalب)
یسنج Sexualج)
یموسر Ritualد) بادا و 

(۹۶: زجب تسا  ریز  دراوم  لماش  کدوک  هدنهدرازآ  نیدلاو  تایصوصخ 

 

( هدیدرازآفلا کدوک  اب  یسح  مه  زاربا 
یگدنزب) یادتبا  یاهلاس  رد  ندیدرازآ  هچخیرات 
کدوکج) زا  نتشاد  یعقاوریغ  تاراظتنا 
کدوکد) دلاو -  لتخم  یگتسبلد  هطبار 
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؟۹۷) دشاب یمن  حیحص  مادک  نیتسکوموتآ  زیوجت  رد 

 

( .دوشفلا یم  عورش  مرگولیک  ءازا  هب  مرگیلیم  مین  زود  اب 

.دبایب) شهاک  نیتسکوموتآ  زود  دیاب  نیتسکولف  اب  نامزمه  زیوجت  رد 

.تساج) نآ  عیاش  یبناج  ضراوع  یجیگ  یراتفر و  یریذپ  کیرحت 
.دوشد) یم  هدهاشم  لومعم  روطب  وراد  نیا  اب  بلق  نابرض  نوخ و  راشف  شیازفا 

هاگنامرد۹۸) هب  یـشکدوخ  راکفا  هانگ و  ساسحا  زکرمت ، شهاـک  یهاگرحـس ، یرادـیب  تذـل ، مدـع  هدرـسفا ، قلخ  ینیگمغ ، اـب  یناوج  مناـخ 
BMI هب هجوت  اب  .درادن  یا  هدش  هتخانـش  یبط  یرامیب  دشاب و  یم  دودح 32  یو   BMI دایز و رامیب  نزو  .تسا  هدرک  هعجارم  یکـشزپناور 

؟ دوش بانتجا  تسا  رتهب  ریز  یاه  نامرد  زا  کیمادک  زا  یو 

 

( نیپسکودفلا
نیمارپب) یمیا 
نیلیتپیرتج) یمآ 
نیپازاتریمد)

ثعاب۹۹) دنک و  یم  لاعف  سومالاتوپیه  رد  ار   Y دیتپپورون یاه  نورون  هدش و  حشرت  هدعم  زا  هیلوا  روط  هب  هک  هنیمآ  دیسا  یاراد 28  دیتپپ  کی 
؟ دشاب دناوت  یم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  دوش ، یم  ندروخ  اذغ  کیرحت 

 

( Melanocortinفلا
Ghrelinب)
Tubby Proteinج)

Leptinد)

؟۱۰۰) دبای یم  شیازفا  ازورن  ایسکرونآ  رد  ریز  یاه  نومروه  زا  کیمادک  حطس 

 

( Luteinizing hormone (LH)فلا
Growth hormone (GH)ب)
Triiodothyronine (T3)ج)
Somatomedin Cد)

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 
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؟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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