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سابقه ترومبوز سینوس کاورنوس ی مراجعه کرده است. ای با شکایت ضعف و بی حالساله 52خانم  -سوال اول

باشد. عالئم حیاتی بیمار پایدار است. طحال حدود در معاینه فیزیکی رنگ پریده و اسکلرا ایکتریک میدارد. 

3cm های زیر پوستی دردناک در معاینه پوست ندول خورد، اما هپاتومگالی ندارد.به دست می زیر لبه دنده

 دارد.

WBC:9000 with normal diff, Hb=8, MCH=36, PLT=450/000,Retic=10%, Cr=0/9, 

AST=60,ALT=35,ALKP=160, Bil T=4,Bil D=0/5, LDH=600 

U/A: urobilinogen positive, Hemosiderin positive 

و در سونوگرافی شکم سنگهای کیسه  وزم خون محیطی ماکروسیتوز، پلی کرومازی و اسفروسیتدر بررسی ال

 صفرا گزارش شده است.

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

1- G6PD Deficiency 2- 3 آنمی همولیتیک اتوایمیون- Paroxysmal nocturnal 

hemoglobinuria 

4- Sickle cell disease 5- ماالریا -6 اسفروسیتوز ارثی 

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-بيمار كه به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 اسفروسیتوز -3 ندولهای دردناک زیرجلدی -5 ساله 52خانم  -1

4- Plt:450/000 2- MCH= 36 6- Retic=10% 

 زیر دنده cm 3لمس طحال  -direct 0/5 8و  4ین توتال ببیلی رو -7
وجود سنگ کیسه صفرا در  -9

 سونوگرافی

 Hemosiderin positive -15 ادرار مثبت Urobilinogen -11 سابقه ترومبوز سینوس کاورنوس -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را شما چيست؟ از مجموعه تشخيص اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي -3

 انتخاب كنيد.

1- G6PD Deficiency 2- 3 نمی همولیتیک اتوایمیونآ- Paroxysmal nocturnal 

hemoglobinuria 

4- Sickle cell disease 5- ماالریا -6 اسفروسیتوز ارثی 

 

زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.را ارزش

 اسفروسیتوز -3 ندولهای دردناک زیرجلدی -5 ساله 52خانم  -1

4- Plt:450/000 2- MCH= 36 6- Retic=10% 

 directو  4بیلی روبین توتال  -7

0/5 
 زیر دنده cm 3لمس طحال  -8

وجود سنگ کیسه صفرا در  -9

 سونوگرافی

سابقه ترومبوز سینوس  -11

 سکاورنو
11- Urobilinogen 15 ادرار مثبت- Hemosiderin positive 

1-  
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ماه قبل  6ساله کارمند سازمان انتقال خون با شکایت آسیت و ادم اندام تحتانی از   22مرد - سوال دوم

سال پیش به علت تنگی نفس قطع  3دارد که از  (pack / year 30)است.  سابقه مصرف سیگار  کردهمراجعه 

آسیت دارد. در  و برجسته است. رال در قواعد ریه دارد. معاینه شکم هپاتومگالی JVPنه کرده است.. در معای

معاینه اندام ادم، سیانوز و قرمزی کف دست و پا دارد. در عکس قفسه سینه پرهوایی شدید ریه ها دیده 

 نرمال است. U/Aومثبت   HBSAg میشود. در آزمایشات انجام شده 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي يني فعليتابلوي بالكدام تشخيص،  -1

 سارکوئیدوز -3 سیروز کبدی -5 برونشیت مزمن -1

 سندروم نفروتیک -6 کانسر ریه -2 پولمونالرکو -4

 

 

لعمل زير عمل كنيد. يافته يافته را انتخاب و طبق دستورا 5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-بيمار كه به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 وجود آسیت -3 کارمند سازمان انتقال خون -5 ساله 22مرد  -1

 برجسته JVP -6 ف سیگارمصر سایقه -2 ادم اندام تحتانی -4

 انتهاهاسیانوز  -9 رال در قاعده ریه -8 هپاتومگالی -7

 مثیت  HBSAg -15 پرهوایی ریه -11 قرمزی کف دست و پا -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 سارکوئیدوز -3 سیروز کبدی-5 برونشیت مزمن -1

 سندروم نفروتیک-6 کانسر ریه-2 پولمونالرکو-4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.را ارزش

 کارمند سازمان انتقال خون .5 ساله 22مرد  .1
 وجود آسیت .3

 ف سیگارقه مصرباس .2 ادم اندام تحتانی .4
6. JVP برجسته 

 رال در قاعده ریه .8 هپاتومگالی .7
 انوز انتهاهاسی .9

 پرهوایی ریه .11 قرمزی کف دست و پا .11
15. HBSAg  مثیت 
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سالی  16. سابقه پرمویی از سن است با شکایت پر مویی مراجعه نموده ایساله 38بیمار خانم  -سوال سوم

ماه قبل تشدید شده است. از کاهش اندازه سینه و افزایش میل جنسی و خشونت صدا شاکی  4داشته که از 

د حاملگی موفق با کلومیفن داشته است. سابقه خانوادگی پرمویی و اختالل قاعدگی و دیابت در است. دو مور

FG Score=20 BMI=35kg/m,مادر و خواهر بیمار وجود دارد. در معاینه 
است. سایر معاینات طبیعی می  2

 حداکثر طبیعی است. افزایش یافته و تستوسترون DHEASباشد. در آزمایشات انجام شده 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

سندرم تخمدان پلی  -5 تومور تخمدان -1

 کیستیک

 هیپر پروالکتینمی -3

 سندرم کوشینگ -6 تومور آدرنال -2 هیپرپالزی آدرنال -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستتورالعمل زيتر عمتل كنيتد. يافتته  5اند، حداكثر كه در مجموعه زير گرد آمدههاي بيمار از بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-بيمار كه به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

سابقه خانوادگی اختالل  -5 ساله 38خانم  -1

 قاعدگی و پرمویی
3- BMI=35kg/m

2
 

 16شروع پرمویی از  -4

 سالگی

 افزایش یافته DHEAS -6 خشونت صدا -2

ماه  4تشدید پرمویی از  -7

 قبل

تستوسترون حداکثر  -9 حاملگی با کلومیفن -8

 طبیعی

 FG Score=20 -15 سابقه خانوادگی دیابت -11 کاهش اندازه سینه -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را ت؟ از مجموعه تشخيصاگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيس -3

 انتخاب كنيد.

سندرم تخمدان پلی  -5 تومور تخمدان -1

 کیستیک

 هیپر پروالکتینمی -3

 سندرم کوشینگ -6 تومور آدرنال -2 هیپرپالزی آدرنال -4

 

ل باال آنهتا هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعممثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.را ارزش

 

سابقه خانوادگی  -5 ساله 38خانم  -1

اختالل قاعدگی و 

 پرمویی

3- BMI=35kg/m
2

 

 16شروع پرمویی از  -4

 سالگی

 افزایش یافته DHEAS -6 خشونت صدا -2

 4تشدید پرمویی از  -7

 ماه قبل

تستوسترون حداکثر  -9 حاملگی با کلومیفن -8

 طبیعی

سابقه خانوادگی  -11 کاهش اندازه سینه -11

 دیابت

15- FG Score=20 
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ساله با شکایت تب، گلو درد، سرفه خشک و ضایعات پوستی مراجعه کرده است. در  33آقای  -سوال چهارم

دارد.  درجه 38 هفته قبل داشته است.در معاینه تب دو unsafeشرح حال اخذ شده سابقه تماس جنسی 

کاندیدیاز و ه پتشی اهمرمعاینه ته حلق، اریتم بدون اگزودا  باشد. درفشار خون طبیعی است. گردن سفت می

شود. لنفادنوپاتی دردناک گردنی دارد. معاینه قلب و ریه طبیعی است. شکم نرم است اما مشاهده می

 شود. در آزمایشات مشاهده می در تمام بدن و کف دست و پااسپلنومگالی دارد. بثورات ماکولوپاپولر اریتماتو 

3/mmPlt:110000                          mg/dl Hb: 8                               3/mm00WBC: 148  

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.كدام تشخيص، تابلوي باليني فعلي در بيمار را توجيه مي -1

 کاوازاکی -3 سندرم شوک توکسیک -5 مخملک -1

 توکسوپالسموزیس -6 دروم حاد رترو ویروسی. سن -2 مونونوکلئوزعفونی -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر زير گرد آمده مجموعههاي بيمار كه در از بين يافته -2

 . گذاري كنيد( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 نس مذکرج -5 گلودرد -1
سابقه تماس جنسی  -3

unsafeدو هفته قبل 

 111111پالکت  -6 سرفه خشک -2 فشارخون طبیعی -4

 لنفادنوپاتی دردناک گردنی -9 اریتم حلق بدون اگزودا -8 اسپلنومگالی -7

 کاندیدیاز -11 پتشی در ناحیه حلق -11
ضایعات ماکولو پاپولر اریتماتو  -15

 جنرالیزه
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هاي زير فقط يك تشخيص را است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص كه تشخيص شما غلط اگر اثبات شود -3

 انتخاب كنيد.

 کاوازاکی -3 ندرم شوک توکسیکس -5 مخملک -1

 توکسوپالسموزیس -6 . سندروم حاد رترو ویروسی -2 مونونوکلئوزعفونی -4

 
 

ده و طبق دستورالعمل باال آنها را هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرمثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 جنس مذکر -5 گلودرد -1
دو unsafeسابقه تماس جنسی  -3

 هفته قبل

 111111پالکت  -6 سرفه خشک -2 فشارخون طبیعی -4

 لنفادنوپاتی دردناک گردنی -9 اریتم حلق بدون اگزودا -8 اسپلنومگالی -7

 کاندیدیاز -11 پتشی در ناحیه حلق -11
ضایعات ماکولو پاپولر اریتماتو  -15

 جنرالیزه
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ساله با درد سمت راست شکم از روز گذشته مراجعه کرده است. درد در ابتدا کولیکی  11دختر  -سوال پنجم

و دو  بوده و از صبح امروز مداوم شده و شدت یافته است و به جایی انتشار ندارد. حالت تهوع و کاهش اشتها

گی بیمار از سه ماه پیش شروع شده است که منظم کند. قاعدرا از صبح امروز ذکر می نوبت استفراغ

(، جه سانتیگراددر38کند. در معاینه تب دار است )باشد. همچنین سابقه خانوادگی سنگ کلیه را ذکر مینمی

 RBC: 1-2و آنالیز ادراری  PMN: 60%و  WBC:12500دارد. در آزمایشات  RLQو Suprapubicتندرنس 

 باشد.می WBC: 10-15و

 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليم تشخيص، كدا -1

 آپاندیست -3 کیست تخمدان پاره شده -2 عفونت ادراری -1

 Mittel Schmerz -6 دنیت مزانترالنف -5 رنال کولیک -4

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5 اند، حداكثربيمار كه در مجموعه زير گرد آمده هاييافتهاز بين  -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 محل درد-3 سالهیازده  -2 دختر -1

 استفراغ-6 کاهش اشتها-5 کیفیت درد-4

 آنالیز ادرارینتایج  -9 کلیه سابقه خانوادگی سنگ-8 قاعدگی نامنظم-7

 تندرنس سوپراپوبیک-RLQ 12تندرنس -11 شمارش سلولهای خونینتایج  -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را گر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص-3

 انتخاب كنيد.

 آپاندیست -3 کیست تخمدان پاره شده -2 عفونت ادراری -1

 Mittel Schmerz -6 دنیت مزانترالنف -5 کولیک رنال -4

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 محل درد-3 یازده ساله-2 جنس بیمار -1

 استفراغ-6 کاهش اشتها-5 کیفیت درد-4

 آنالیز ادرارینتایج -9 سابقه خانوادگی سنگ کلیه-8 قاعدگی نامنظم-7

 تندرنس سوپراپوبیک-RLQ 12تندرنس -11 شمارش سلولهای خونینتایج -11
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ساله سیگاری با کاهش سطح هوشیاری در اورژانس بستری شده است. سابقه  61بیمار مرد  -سوال ششم

های پلی اوری و یبوست نیز دارد. در بررسی ماه قبل داشته است. همچنین سابقه 4سرفه و کاهش وزن از 

. در سونوگرافی سنگ های باشدمی vit D3= 20 ng/ml (OH)25و    P=2 Ca=13    PTH=60ng/dlانجام شده 

 5انجام شده توده  chest x-rayو در  t score = -3انجام شده  BMDمتعدد کلیه گزارش شده است. در 

 ارد.سانتیمتری در ریه و شکستگی مهره د

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 یپرکلسمی ناشی از بدخیمیه -5 م اولیهسیتیروئیداهیپرپار -1
هیپرکلسمی هیپرکلسیوریک  -3

 فامیلی

 م ثانویهسیهیپرپاراتیروئید -6 نارسایی کلیه -Vit D 2مسمومیت با  -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدههتاز بين ياف -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 جنس مرد -1
سنگ های متعدد کلیه در  -5

 رافیسونوگ
3- Ca=13 

 P=2 -6 سانتیمتری ریه 5توده  -2 ساله 61 -4

 کاهش سطح هوشیاری -9 شکستگی مهره -8 سیگاری بودن -7

 -PTH=60 ng/dl -15 سابقه پلی اوری -11 سابقه سرفه و کاهش وزن -11
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زير فقط يك تشخيص را  هاياگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 یپرکلسمی ناشی از بدخیمیه -5 م اولیهسیهیپرپارتیروئید -1
هیپرکلسمی هیپرکلسیوریک  -3

 فامیلی

 م ثانویهسیهیپرپاراتیروئید -6 نارسایی کلیه -Vit D 2مسمومیت با  -4

 

ه و طبق دستورالعمل باال آنها را هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كردمثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 Ca=13mg/dl .3 سنگ های متعدد کلیه در سونوگرافی .5 جنس مرد .1

 P=2mg/dl .6 سانتیمتری ریه 5توده  .2 ساله 61 .4

 کاهش سطح هوشیاری .9 شکستگی مهره .8 سیگاری بودن .7

 PTH=60 ng/dl .15 سابقه پلی اوری .11 سابقه سرفه و کاهش وزن .11
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ساله سیگاری با شکایت گرفتگی بینی و شرح حال سرفه های گهگاهی همراه دفع خلط خونی از  45آقای  :سوال هفتم

بیمار تنگی نفس فعالیتی را ذکر می سابقه عفونت های مکرر تنفسی را ذکر می کند. چند هفته قبل مراجعه کرده است. 

ار در دقیقه ب 32وز و در معاینه ریه کراکل سمع می شود. تعداد تنفس کند. در معاینه گوش و حلق و بینی اوتیت سر

 لثه دارد. ادم اندام تحتانی هم دارد. در معاینه دهان ترشحات پشت حلق و هیپرپالزی است. و زخم های دهانی دارد.

 يك تشخيص را انتخاب كنيد.كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 عفونت قارچی مزمن -3 پنومونی باکتریال -5 برونشیت مزمن -1

 آمفیزم -6 لوپوس -2 گرانولوماتوز وگنر -4

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-ضرر )به نفع تشيخص )+( يا به 

 مصرف سیگار -3 سالگی 42 -5 جنس مذکر -1

 دفع خلط خونی از چند هفته قبل -6 سرفه های گاه گاه -2 گرفتگی بینی -4

 سمع کراکل در ریه -9 اوتیت سروز -8 تنگی نفس فعالیتی -7

 ی لثههیپرپالز -15 ادم اندام تحتانی -11 تا در دقبقه 35تعداد تنفس  -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.پ

 عفونت قارچی مزمن -3 پنومونی باکتریال -5 برونشیت مزمن -1

 آمفیزم -6 لوپوس -2 گرانولوماتوز وگنر -4

يص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را هائي كه به نفع يا به ضرر تشخمثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 مصرف سیگار -3 سالگی 42 -5 جنس مذکر -1

 دفع خلط خونی از چند هفته قبل -6 سرفه های گاه گاه -2 گرفتگی بینی -4

 سمع کراکل در ریه -9 اوتیت سروز -8 تنگی نفس فعالیتی -7

 هیپرپالزی لثه -15 یادم اندام تحتان -11 تا در دقبقه 35تعداد تنفس  -11
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از سه ماه قه سردرد همراه خشکی و درد عضالت گردن و کمربند شانه ای بساله با سا 22خانم  -سوال هشتم

داشته و در بیشتر ساعات شبانه روز او را آزار میدهد.  on & offمراجعه کرده است. سردرد بیمار ماهیت قبل 

خشکی بدن دیسفاژی دارد. انتشار پیدا می کند.  درد گردن به اندام فوقانی تا نوک انگشتان دست

نرمال و  CBCدر آزمابشات  است. 2/4قدرت عضالت پروگزیمال  قه می باشد.یدق 11حگاهی و کمتر از بص

CPK  .افزایش یافته استESR=60mm/hr .آنزیمهای کبدی مختل هستند. و فاکتور روماتوئید منفی است 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 فایبرومیالژیا -3 روماتیسم مفصلی -5 هرنیاسیون دیسک گردنی -1

 سارکوئیدوز -6 پلی میالژیا روماتیکا -2 پلی میوزیت -4

و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه يافته را انتخاب  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 سردرد -3 سالگی 22 -5 جنس مونث -1

خشکی و درد عضالت گردن  -4

 و کمربند شانه ای
 دنبخشکی صبحگاهی  -6 درد راجعه گردن به دست ها -2

7- ESR=60 8- ایش افزCPK 9- اختالل در آنزیم های کبدی 

 دیسفاژی -11 سردرد on & off  ماهیت  -11
 عضالت پروکزیمال قدرت -15

2/4 
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 مالتیپل اسکلروزیس -3 میگرن -5 هرنیاسیون دیسک گردنی -1

 سارکوئیدوز -6 پلی میالژیا روماتیکا -2 میوزیت پلی -4

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 سردرد -3 سالگی 22 -5 جنس مونث -1

خشکی و درد عضالت گردن  -4

 و کمربند شانه ای
 خشکی صبحگاهی بدن -6 دست هادرد راجعه گردن به  -2

7- ESR=60 8-  افزایشCPK 9- اختالل در آنزیم های کبدی 

 دیسفاژی -on & off 11ماهیت  -11
قدرت عضالت پروکزیمال  -15

2/4 
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همراه افتادگی اندام فوقانی از  به و رینیت آلرژیک ساله ای با سابقه چندین ساله آسم 25خانم  -سوال نهم

سابقه تب، کاهش  تحتانی از چند هفته قبل مراجعه کرده است.ناحیه مچ راست و گزگز و سوزش اندام های 

بار در دقیقه است و  36در معاینه تعداد تنفس  وزن و درد بدن و حساسیت به نور را از چند ماه قبل می دهد.

در معاینه دهان زخم دهانی دارد. در معاینه قلب ازدمی دوطرفه شنیده می شود. بویزینگ  ،در سمع ریه

 ESRطی افزایش ائوزینوفیل ها و افزایش یشات نمونه خون محیدر آزماشنیده می شود. فریکشن راب 

 پروتئین یافت میشود. mg/dL 211مشاهده می شود. در آنالیز ادرار 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعلي، تشخيصكدام  -1

 آسم -3 مالتیپل اسکلروزیس -5 رگود پاسچ -1

 سندرم کارسینوئید -6 لوپوس -2 چرچ اشتراوس -4

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ن ترتيب ارزش( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اي-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 سابقه آسم -3 سالگی 25 -5 جنس مونث -1

افتادگی اندام فوقانی  راست  -4

 از مچ
 حساسیت به نور -6 گزگز و سوزش اندام تحتانی -2

ویزینگ یازدمی دو طرفه در  -7

 سمع ریه
 ESRافزایش  -9 افزایش ائوزینوفیل -8

میلی گرم در دسی  211وجود  -11

 لیتر پروتئین در ادرار
 ابرفریکشن  -15 زخم دهانی -11

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

19 

 

 

هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 آسم -3 مالتیپل اسکلروزیس -5 گود پاسچر -1

 سندرم کارسینوئید -6 لوپوس -2 چرچ اشتراوس -4

 

دول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جمثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 سابقه آسم -3 سالگی 25 -5 جنس مونث -1

افتادگی اندام فوقانی  راست  -4

 از مچ
 حساسیت به نور -6 گزگز و سوزش اندام تحتانی -2

ویزینگ یازدمی دو طرفه در  -7

 سمع ریه
 ESRافزایش  -9 افزایش ائوزینوفیل -8

 میلی گرم در دسی 211وجود  -11

 لیتر پروتئین در ادرار
 فریکشن راب -15 زخم دهانی -11
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ای است که به دلیل احساس درد پستان راست از دو ماه قبل مراجعه نموده ساله 56بیمار خانم  -سوال دهم

است. درد در زمان قاعدگی به اوج می رسد و گاهی چند ساعت طول می کشد. همچنین بیمار ذکر می کند 

فوقانی خارجی پستان راست کشف کرده است که به نظر می  توده کوچکی در ربععاینه پستان خود، که در م

شود. بیمار شکایتی از ترشح از نوک پستان ندارد. بیمار سه سال پیش رسد در سینه جابجا و گاهی گم می

کشد ولی الکلی نیست. سابقه خانوادگی از مشکالت ازدواج کرده است و فرزندی ندارد. بیمار سیگار می

که کمی دردناک است در پستان راست  تحرکسانتی متر، م 5*5کند. در معاینه، توده ای تانی را ذکر نمیپس

ای کیستیک گزارش کرده ای ندارد. سونوگرافی، ضایعه پستان را مجموعهمشخص است. معاینه زیربغل نکته

 ( کوچک دارد.solidاست که اجزای توپر )

 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي يتابلوي باليني فعلكدام تشخيص،  -1

 کانسر اپیتلیالی پستان -3 فیبروآدنوم پستان -5 سارکوم پستان -1

 بیماری پاژه پستان -6 آبسه پستان -2 بیماری فیبروکیستیک -4

 

ا انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه يافته ر 5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 با قاعدگی پستان درد ارتباط -3 وجود درد -5 سن بیمار -1

 وجود توده قابل لمس -4
گاه  متحرک بودن و گم شدن -2

 توده بگاه
 از نیپلعدم ترشح  -6

 کیستیک بودن ضایعه -9 الکلی نبودن -8 سیگاری بودن -7

 وجود جزء سالید در ضایعه -15 سانتی متر 5در  5توده  -11 نداشتن فرزند -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 کانسر اپیتلیالی پستان -3 نفیبروآدنوم پستا -5 سارکوم پستان -1

 بیماری پاژه پستان -6 آبسه پستان -2 بیماری فیبروکیستیک -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 با قاعدگی درد پستان  ارتباط -3 وجود درد -5 سن بیمار -1

 جود توده قابل لمسو -4
گاه  متحرک بودن و گم شدن -2

 توده بگاه
 عدم ترشح از نیپل -6

 کیستیک بودن ضایعه -9 الکلی نبودن -8 سیگاری بودن -7

 وجود جزء سالید در ضایعه -15 سانتی متر 5در  5توده  -11 نداشتن فرزند -11
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نیز تا حدی  درصد سطح بدن به دنبال انفجار و 71ساله افغانی بعد از سوختگی  59جوان  -سوال یازدهم

سوختگی استنشاقی، از دو ماه پیش در مرکز سوختگی بستری است و جراحی ها و درمانهای سوختگی 

برایشان انجام شده و علی رغم کاهش وزن شدید، از سپسیس و استرس سوختگی خارج شده است. از 

کم تحمل می کند.  هفته قبل بیمار قادر به خوردن جامدات نیست و مایعات را نیز فقط در حد حدود یک

سعی در  NG tubeبیمار مکررا دچار استفراغ های صفراوی می شود به طوری که دو بار در این مدت، با تعبیه 

رفع درد و ناراحتی باالی شکم بیمار شده است. عالیم بیمار معموال یک ربع بعد از شروع غذا آغاز می شود. 

هم در دئودنوم دیده می شود ولی بقیه شکم خالی از در گرافی تهیه شده، معده پرهوا و یک حباب هوا 

 هواست. در آزمایش ها، نتایج زیر به دست آمده است:

K=2.9 Na=129 Plt=121,000 Hb=10.1 WBC=3800 

Cr=1.6 BUN=82 Alb=2.4 Mg=1.9 Ca=7.6 

 

 ير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زدر بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

انسداد پیلور به دلیل ادم حاد  -1

 زخم پپتیک

سندرم شریان مزانتریک  -5

 فوقانی

ایلئوس ناشی از اختالالت  -3

 الکترولیتی

التهاب معده در اثر بلع  -4

 گازهای سوختگی
 پانکراتیت ناشی از سوختگی -6 پانکراس حلقوی -2
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يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر ر گرد آمدههاي بيمار كه در مجموعه زياز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 ژاد بیمارن -3 کاهش وزن و کاشکسی شدید  -5 سابقه سوختگی شدید -1

 وجود استفراغ صفراوی -4
فاصله زمانی استفراغ با زمان  -2

 صرف غذا
 عدم تحمل جامدات -6

 K= 2.9 9- Ca=7.6 -8 تحمل نسبی مایعات -7

11- Na= 129 11- 15 شرح گرافی شکم- Mg=1.9 

هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

د انسداد پیلور به دلیل ادم حا -1

 زخم پپتیک

سندرم شریان مزانتریک  -5

 فوقانی

ایلئوس ناشی از اختالالت  -3

 الکترولیتی

التهاب معده در اثر بلع  -4

 گازهای  سوختگی
 پانکراتیت ناشی از سوختگی -6 پانکراس حلقوی -2

باال آنها را  هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعملمثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 نژاد بیمار -3 کاهش وزن و کاشکسی شدید -5 سابقه سوختگی شدید -1

 وجود استفراغ صفراوی -4
فاصله زمانی استفراغ با زمان  -2

 صرف غذا
 عدم تحمل جامدات -6

 K= 2.9 9- Ca=7.6 -8 تحمل نسبی مایعات -7

11- Na= 129 11- 15 شرح گرافی شکم- Mg=1.9 
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یل درد سمت چپ و پایین شکم از حدود یکهفته قبل به درمانگاه ای به دلساله 24آقای  -سوال دوازدهم

 2کند که دردش از سه روز قبل بدتر شده است و ثابت است. همچنین از مراجعه کرده است. بیمار ذکر می

درجه و گهگاه لرز نیز شده است. بیمار ضمنا از هفته پیش تاکنون دفع مدفوع  38های روز قبل دچار تب

ع گاز تداوم داشته است. در سابقه طبی، هرگز یبوست نداشته است. بیمار از کاهش وزن یک نداشته ولی دف

کند. رنگ را ذکر نمیدهد. سابقه خونریزی از مقعد یا دفع مدفوع قیریکیلوگرمی در سه ماه گذشته خبر می

است. تب خفیف دارد. در  سابقه خانوادگی از سرطان ندارد. در معاینه، بیمار هوشیار و با عالیم حیاتی پایدار

مشهود است ولی بقیه شکم تندرنس ندارد. همچنین  LLQمعاینه شکم، قدری اتساع شکم و تندرنس در 

خورد که حدود محو دارد. در معاینه رکتوم، آمپول خالی به دست می LLQای دردناک در لمس عمقی توده

 یابد.است و فقط انگشت کمی تغییر رنگ می

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

پذیر بیماری روده تحریک -1

(IBS) 

بیماری التهابی روده )کولیت  -5

 اولسروز(
 دیورتیکولیت سیگمویید -3

 اینتوساسپشن کولوکولیک -6 پرفوراسیون روده -2 کانسر کولون -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدههاي از بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 وجود توده در لمس شکم -3 وجود تندرنس لوکالیزه -5 محل درد -1

 سابقه کاهش وزن -2 نه رکتوممعای -4
سابقه خانوادگی  وجود عدم -6

 سرطان

 عدم سابقه دفع مدفوع خونی -9 انسداد ناکامل روده -8 دار بودنتب -7

 لرز گهگاهی -11
و بروز  فقدان سابقه یبوست -11

 هفته اخیر یبوست در یک
 شروع عالیم از هفته قبل -15
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هاي زير فقط يك تشخيص را ز مجموعه تشخيصاگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ ا -3

 انتخاب كنيد.

 (IBSپذیر )بیماری روده تحریک -1
بیماری التهابی روده )کولیت  -5

 اولسروز(
 دیورتیکولیت سیگمویید -3

 اینتوساسپشن کولوکولیک -6 پرفوراسیون روده -2 کانسر کولون -4

 

جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 وجود توده در لمس شکم -3 وجود تندرنس لوکالیزه -5 محل درد -1

 سابقه کاهش وزن -2 معاینه رکتوم -4
عدم وجود سابقه خانوادگی  -6

 سرطان

 عدم سابقه دفع مدفوع خونی -9 انسداد ناکامل روده -8 دار بودنتب -7

 لرز گهگاهی -11
ه یبوست و بروز فقدان سابق -11

 هفته اخیر یبوست در یک
 شروع عالیم از هفته قبل -15
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ماهه با دیسترس تنفسی توسط والدینش به اورژانس آورده شده است. خانواده  8شیرخوار  -سوال سیزدهم

به سابقه مشکوکی از چاکینگ  کنند که فرزندشان از دیروز دچار دیسترس تنفسی شده است.بیمار ذکر می

خیز کردن روی زمین و احتماال برداشتن دانه ماش از روی زمین دچار که بعد از سینه کنند. طوریاشاره می

دیسترس و مختصری سیانوز شده ولی بعد از چند بار زدن به پشت او بهتر شده ولی بهبودی کامل نداشته 

هایش به نظرش داد تنفسکند فرزندش از بدو تولد تعاست. بیمار ترم به دنیا آمده است .مادر بیمار ذکر می

 T=37min/ BP =85 زیاد بوده است ولی تا کنون بررسی صورت نگرفته است.  عالئم حیاتی به شرح زیر است :

/50 mm Hg   PR = 110/min  RR = 40 پریده است. سمع قلب نرمال .در معاینه سر و گردن مختصری رنگ

تانسیون ندارد. انتهاها سیانوز ندارد. در گرافی شکم دیس است. سمع ریه کاهش صدا  در سمت راست دارد.

 شود.توراکوابدومن، شیفت مدیاستن به سمت چپ  همراه با پرهوایی شدید ریه در سمت راست مشاهده می

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 کیست هیداتید ریه  -3 پنومونی -5 اسیون جسم خارجیآسپیر -1

 آسم  -6 آمفیزم لوبر  -2 سکستریشن اینترالوبار -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش( آ-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 T=37 -3 چاکینگ سابقه مشکوک -5 دیسترس تنفسی -1

 BP =85 /50 mm -6 تعداد زیاد تنفس از بدو تولد -2 سیانوز -4

 در انتهاها فقدان سیانوز- -9 سمع قلب نرمال -8 رنگ پریدگی -7

سمع ریه   در کاهش صدا -11

 راست
 شکمفقدان دیستانسیون  -11

دید ریه در سمت پرهوایی ش -15

 در گرافی راست
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 کیست هیداتید ریه  -3 پنومونی  -5 آسپیراسیون جسم خارجی -1

 آسم -6 آمفیزم لوبر  -2 سکستریشن اینترالوبار -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را افتهمثل تشخيص قبلي، ي -4

 گذاري كنيد.ارزش

 T=37 -3 سابقه مشکوک چاکینگ -5 دیسترس تنفسی -1

 BP =85 /50 mm -6 تعداد زیاد تنفس از بدو تولد -2 سیانوز -4

 در انتهاها سیانوزفقدان  -9 سمع قلب نرمال -8 رنگ پریدگی -7

سمع ریه  درصدا کاهش  -11

 سمت راست
 شکمفقدان دیستانسیون  -11

پرهوایی شدید ریه در سمت  -15

 در گرافی راست
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ان بیمار به اورژانس جراحی کیلوگرم  توسط همراه 5رم با وزن تروزه پره 31شیرخوار  -سوال چهاردهم

روزگی در مرکز 51از بدو تولد تا شود . نوزاد بسیار بدحال و بسیار دهیدراته است . سابقه بستری آورده می

دهد. ولی با درمان کانسرواتیو بهبود یافته است. سابقه ترانسفیوژن دیگر به علت انتروکولیت نکروزانت را می

خون در بستری قبلی داشته است. پدر و مادر بیمار نسبت فامیلی نزدیک با یکدیگر دارند. برادر بیمار به 

است. ایکتریک نیست. سمع  illده است. در حال حاضر بیماربه شدت علت سیستیک فایبروزیس فوت نمو

قلب و ریه نرمال است. در معاینه شکم دیستانسیون و حساسیت منتشر دارد . در توشه رکتال با نالتون 

فورا مایع درمانی برای تب ندارد.  .BP =60 /pulse   PR = 110     RR =40 وجود دارد. مختصری رکتوراژی تیره

سی سی خارج شد.  41ر شروع شد. نازوگاستریک تیوب برای بیمار گذاشته شد .ترشحات صفراوی بیما

گرافی شکم سوپاین و لترال دکوبیتوس گرفته شد. چند لوپ روده باریک  پروگزیمال مشهود است. بعد از آن 

 باشد.شواهدی به نفع هوای آزاد نمی. شکم بدون گاز است

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي ي فعليتابلوي بالينكدام تشخيص،  -1

 اونتریشن -3 مید گات ولولوس -5 استنوز پیلور هایپر تروفیک  -1

 ایلئوس مکونیوم -4
انتروکولیت نکروزانت عارضه   -2

 یافته
 دیورتیکولیت مکل -6
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يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر مار كه در مجموعه زير گرد آمدهيهاي باز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-ضرر ) )+( يا بهبه نفع تشيخص 

 سمع ریه نرمال -3 سمع قلب نرمال -5 بودن پره ترم -1

 حساسیت منتشر شکم -4
نسفیوژن خون در اتر سابقه -2

 ری قبلیبست
 رکتوراژی تیره رنگ -6

در قسمت  عدم وجود گاز -7

 تحتانی شکم

. نسبت فامیلی نزدیک پدر و  -8

 مادر بیمار

به علت  شیرخواربرادر مرگ  -9

 سیستیک فایبروزیس

سی  41ترشحات صفراوی  -11

 در نازوگاستریک تیوپ سی

شاهده چند لوپ روده م -11

در گرافی  باریک  پروگزیمال

 شکم

به نفع هوای فقدان شواهدی  -15

 در گرافی شکم آزاد

 

 

هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 اونتریشن -3 مید گات ولولوس -5 استنوز پیلور هایپر تروفیک -1

 دیورتیکولیت مکل -6 تهانتروکولیت نکروزانت عارضه یاف -2 ایلئوس مکونیوم -4
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هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 سمع ریه نرمال -3 سمع قلب نرمال -5 پره ترم  -1

 .حساسیت منتشر شکم -4
سابقه ترنسفیوژن خون در  -2

 بستری قبلی
 اژی تیره رنگرکتور  -6

عدم وجود گازدر قسمت  -7

 تحتانی شکم

نسبت فامیلی نزدیک پدر و   -8

 مادر بیمار

به علت  شیرخواربرادر مرگ   -9

 سیستیک فایبروزیس

سی  41ترشحات صفراوی   -11

 در نازوگاستریک تیوپ یس

شاهده چند لوپ روده م -11

در گرافی  باریک  پروگزیمال

 شکم

فقدان شواهدی به نفع هوای   -15

 فی شکمدر گرا آزاد
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با عالیم ایکتر طول کشیده به درمانگاه جراحی آورده می شود. ایکتر  یک و نیم ماههشیرخوار  -سوال پانزدهم

در معاینه  .هفته بعد از تولد محسوس بوده است. مدفوع کودک آکولیک و ادرار تیره رنگ است 5بیمار از 

ع ریه نرمال است. تمام پوست بیمار ایکتریک است. سمع قلب نرمال است.سم بیمار پایدار است . تب ندارد.

 AST =120بسیار باال و   است. الکالن فسفاتاز 9مستقیم  و 14زمایشات به عمل آمده بیلی روبین توتال آدر 

,ALT=140  .استWBC=16000 ,Hb=14   سابقه تعویض خون در نوزادی را می دهد.چند عدد همانژیوم روی.

در  . پدر و مادر بیمار منسوب هستند. مادر بیمار تاالسمی ماژور دارد.پوست شکم مشاهده می شود

اسکن هیدا ترشح ماده ی ایزوتوپ به  سونوگرافی به عمل آمده کیسه صفرا کالپس شده رویت شده است.

 داخل روده مشاهده نشده است.

 صهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.كند؟ از مجموعه تشخيدر بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 پانکراس آنولر -3 آترزی مجاری صفراوی -5 کیست کلدوک -1

 تاالسمی ماژور -6 هپاتیت نئوناتال -2 سنگ کلودوک -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-نفع تشيخص )+( يا به ضرر ) به

 سمع ریه نرمال -3 سمع قلب نرمال -5 عدم تب -1

 مدفوع آکولیک -6 لکالن فسفاتازبسیار باالا -2 مستقیم بیلیروبین -4

 همانژیوم روی پوست شکم -8 سابقه تعویض خون در نوزادی -7
پدر و مادر بودن منسوب  -9

 بیمار 

کیسه صفرا کالپس شده در  -11

 سونوگرافی

عدم ترشح ماده ایزوتوپ به  -11

 داخل روده در اسکن هیدا
 تاالسمی ماژور در مادر بیمار -15
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 پانکراس آنولر -3 اویآترزی مجاری صفر -5 کیست کلدوک -1

 تاالسمی ماژور -6 هپاتیت نئوناتال -2 سنگ کلودوک -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 سمع ریه نرمال -3 سمع قلب نرمال -5 عدم تب -1

 مدفوع آکولیک -6 بسیار باال فسفاتازالکالن  -2 روبین مستقیم بیلی -4

 همانژیوم روی پوست شکم. -8 سابقه تعویض خون در نوزادی -7
پدر و مادر بودن منسوب  -9

 بیمار

کیسه صفرا کالپس شده در  -11

 سونوگرافی

عدم ترشح ماده  ایزوتوپ به  -11

 داخل روده در اسکن هیدا
 .تاالسمی ماژور در مادر بیمار -15
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ت که با شکایت سردرد شدید ضرباندار یکطرفه در ناحیه فرونتال و بیمار سرباز  جوانی اس -سوال شانزدهم

استفراغ  همراه  با تهوع و شود .درد بیماراطراف چشم مراجعه کرده است . سردرد بیمار با حرکت تشدید می

وی سابقه دردهای مشابه را دارد و در حین یکی از این حمالت دچار کاهش  .پتوز یکطرفه است و آبریزش  و

حمالت سردرد بیمار هر دو ماه یکبار ایجاد شده و  یی یکطرفه گردیده که نیم ساعت طول کشیده است.بینا

و  کشد. در معاینه کاهش پاسخ مردمک به نور وجود داردساعت طول می 5و هر حمله  روز 7هر دوره 

 میلیمتر جیوه است. 81/161فشارخون بیمار

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.ار را توجيه ميدر بيم تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

1- Meningitis 5- Cluster headache 3- Sinusitis 

4- Migraine headache 
2- Cavernous sinus 

thrombosis 
6- Tension headache 

 

و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  يافته را انتخاب 5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 سردرد یکطرفه -3 سردرد ضربان دار -5 سرباز -1

 تهوع و استفراغ -6 تشدید با حرکت -2 ناحیه فرونتال -4

 بینایی یکطرفهکاهش  -9 سابقه دردهای مشابه -8 یکطرفه پتوز -7

 کاهش پاسخ مردمک به نور -15 ساعته 5حمله  -11 روزه 7دوره  -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

1- Meningitis 5- .Cluster headache 3- Sinusitis 

4- Migraine headache 
2- Cavernous sinus 

thrombosis 
6- Tension headache 

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 سردرد یکطرفه -3 ردر د ضربان دارس -5 سرباز -1

 تهوع و استفراغ -6 تشدید با حرکت -2 ناحیه فرونتال -4

 کاهش بینایی یکطرفه -9 ابقه دردهای مشابهس -8 یکطرفه پتوز -7

 کاهش پاسخ مردمک به نور -15 ساعته 5حمله  -11 روزه 7دوره  -11
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ساله ای مبتال به سندرم داون بدنبال بدلیل احساس ضعف و خستگی از یک ماه پیش  4پسر  -سوال هفدهم

ی است.در معاینه مراجعه کرده است.از تب طول کشیده ،سردرد ، گلودرد و درد شکم و میالژی نیز شاک

آدنوپاتی زنجیره قدامی و خلفی گردن و بزرگی طحال  و کبد مشهوداست  .فرمول شمارش خون بدین قرار 

 است:

Wbc=25000  (lym=65%)      atypical lymph=10%   ,        Hb=8    ,      Plt = 45000 

 

 از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.كند؟ در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 توبرکولوز -3 لوسمی -5 ماالریا -1

 مونونوکلئوز -6 لنفوم -HIV 2ابتال به  -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-فع تشيخص )+( يا به ضرر )به ن

 جنسیت پسر -1
آدنوپاتی زنجیره قدامی و  -5

 خلفی گردن
 ساله 4 کودک -3

 بزرگی کبد -6 ابتال به سندرم داون -2 بزرگی طحال -4

 احساس ضعف و خستگی -Plt = 45000 9 -8 گلودرد -7

11- atypical lymph=10% 11- 15 تب طول کشیده- Hb=8 
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 زتوبرکولو -3 لوسمی -5 ماالریا -1

 مونونوکلئوزعفونی -6 لنفوم -HIV 2ابتال به  -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 جنس پسر -1
آدنوپاتی زنجیره قدامی و  -5

 خلفی گردن
 ساله 4 کودک -3

 بزرگی کبد -6 به سندرم داون ابتال -2 بزرگی طحال -4

 احساس ضعف و خستگی -Plt = 45000 9 -8 گلودرد -7

11- atypical lymph=10% 11- 15 تب طول کشیده- Hb=8 
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ا شکایت درد شکمی و ب ،کنداستفاده می IUDاز  رای جلوگیریبکه  G2P2ساله  32خانمی  -سوال هجدهم

تب مختصر را ذکر می کند اما بی اشتهایی تهوع که از چند ساعت قبل شروع شده مراجعه کرده است.

روز پیش( پریود شده است اما مقدار خونریزی کمتر  6او ذکر میکند که در حوالی موقع مقرر ) نداشته است

درجه  38. در معاینه درجه حرارت زیر زبانی نداشته استآن لکه بینی  لی پس ازو د معمول بوده استحاز 

نیست. در معاینه با اسپکولوم ترشح غیرطبیعی سرویکس و واژن وجود  distendسانتی گراد است. شکم 

سانتی متر یه دست می  4در  2ندارد رحم کمی بزرگتر از نرمال است و در آدنکس راست توده ای یه ایعاد 

 ندرنس دارد. خورد که ت

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 کیست تخمدان پاره شده -3 کیست تخمدان پاره نشده -5 حاملگی خارج از رحم -1

 آبسه توبو اوارین -6 آپاندبسیت -2 تورشن کیست تخمدان -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر يمار كه در مجموعه زير گرد آمدههاي باز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 IUDاستفاده از  -3 ستوده آدنک -5 سالگی 32 -1

 گی کمتر از معمولقاعد -6 تهوع -2 درد شکمی -4

 رحم کمی بزرگتر از نرمال -9 غیرطبیعی عدم وجود ترشح -8 تب مختصر -7

 لکه بینی عدم وجود -15 اشتهاییعدم وجود بی -11 عدم وجود لرز -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 کیست تخمدان پاره شده -3 کیست تخمدان پاره نشده -5 ز رحمحاملگی خارج ا -1

 آبسه توبو اوارین -6 آپاندبسیت -2 تورشن کیست تخمدان -4

 

دستورالعمل باال آنها را هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 

 IUDده از استفا -3 توده آدنکس -5 سالگی 32 -1

 قاعدگی کمتر از معمول -6 تهوع -2 درد شکمی -4

 رحم کمی بزرگتر از نرمال -9 عدم وجود ترشح غیرطبیعی -8 تب مختصر -7

 لکه بینی عدم وجود -15 اشتهاییعدم وجود بی-11 عدم وجود لرز -11

 

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

39 

 

 

 

 کرده مراجعه گذشته ازهفته هموپتیزی باشکایت   Packed year 31 سیگاری ساله 62 آقای: سوال نوزدهم

 مصرف.  دارد وجود قبل سال 5 از آتیپیک دردسینه .قبل سال 2 از سرد درفصول خلط و سرفه سابقه. است

 ماه یک از شبانه خفیف تب سابقه .دارد وجود قبل سال از روزانه ASA مصرف و گاهگاهی سالبوتامول اسپری

. میباشد روشن خون های رگه بیمارحاوی خلط و یافته افزایش مدت دراین خلط و سرفه.  دارد وجود گذشته

 شده گزارش منفی BK ازنظر نوبت سه در اسمیرخلط بیمار کاهش وزن قابل مالحظه داشته است.

PPD=10mm  و ESR=94 در. باشدمی CT scanمیشود دیده راست فوقانی لوب کالپس ریه . 

 

 تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.كند؟ از مجموعه در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  - 1

 

 Acute interstitial -3 فیبروز ریه -5 ریهکانسر  -1

pneumonitis 

 ریهآمبولی  -6 سل ریوی -2 پنومونی باکتریال -4

 

مار كه ييافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته ب 5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 

 درد سینه از دو سال قبل -P/y 3 30سیگاری -5 ساله 62آقای -1

 تب خفیف از یک ماه -6 مصرف آسپیرین -2 هموپتزی -4

 PPD=10mm 9- ESR=94 -8 اسمیر منفی خلط -7

 کاهش وزن -15 بوتامولمصرف سال -CT 11کالپس لوب فوقانی در  -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 Acute interstitial -3 فیبروز ریه -5 ریهکانسر  -1

pneumonitis 

 ریهآمبولی  -6 سل ریوی -2 پنومونی باکتریال -4

 

ائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را همثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 سال قبل 5درد سینه از  -P/y 3 30سیگاری -5 ساله 62آقای -1

 تب خفیف از یک ماه -6 مصرف آسپیرین -2 هموپتیزی -4

 PPD=10mm 9- ESR=94 -8 اسمیر منفی خلط -7

 کاهش وزن -15 صرف سالبوتامولم -CT 11کالپس لوب فوقانی در  -11
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 ،زردی و درد شکم مراجعه نموده است. وی از ضعف ،ای است با شکایت از تبساله 41: خانم سوال بیستم

و تزریق  ITPسال قبل آمنوره دارد. سابقه  4اشتهایی و درد مفصل نیز شاکی است. از بی ،خارش مختصر

 هپاتواسپلنومگالی دارد.  خون دارد. در معاینه قرمزی کف دست و کالبینگ و

 آزمایشات به شرح زیر است:

Hb=9mg/dl AST=230 U/L ALT= 250 U/L 

HCV Ab positive Coombs test positive Retic count= 5% 

 

 آلکالن فسفاتاز طبیعی است. در سونوگرافی قوام کبد هتروژن گزارش شده است.

 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.ا توجيه ميدر بيمار ر تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

1- Primary biliary 

cirrhosis 
 کله سیستیت -5

کبد چرب غیرالکلی  -3

(NASH) 

 هپاتیت اتوایمون -C 2- Sclerosing Collangitis 6هپاتیت  -4

 

نتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه يافته را ا 5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 Coombs test positive -3 تب و زردی -5 جنس مونث -1

 Clubbing -6 اریتم کف دست -2 سابقه تزریق خون -4

 هتروژن قوام کبد -HCV Ab positive 9 -8 آمنوره -7

 خارش -ALT= 250 U/L 15 -11 آلکالن فسفاتاز طبیعی -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

1- Primary biliary 

cirrhosis 
 کله سیستیت -5

کبد چرب غیرالکلی  -3

(NASH) 

 هپاتیت اتوایمون -C 2- Sclerosing Collangitis 6هپاتیت  -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 Coombs test positive -3 تب و زردی -5 جنس مونث -1

 Clubbing -6 اریتم کف دست -2 سابقه تزریق خون -4

 وام کبد هتروژنق -HCV Ab positive 9 -8 آمنوره -7

 خارش -ALT= 250 U/L 15 -11 آلکالن فسفاتاز طبیعی -11
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ساله عضو تیم دو میدانی است که برای شرکت در مسابقات آسیایی انتخاب شده  52خانم  سوال بیست و یکم:

است. وی با شکایت از قطع قاعدگی از شش ماه قبل مراحعه نموده است. سابقه اختالل قاعدگی از دوران 

ته است. همچنین سابقه اختالل قاعدگی در مادر و خواهر بیمار وجود دارد. در معاینه نوجوانی داش

است. سونوگرافی لگن طبیعی است. در بررسی انجام  2BMI=22kg/mهیرسوتیسم دارد ولی استریا ندارد. 

 شده به شرح زیر است:

Prolactin=40ng/ml LH=8mU/ml FSH=2mU/ml TSH=4 U/L 

 اما با مصرف قرص ضدبارداری قاعده شده است.  ،ژسترون پریود نشده استبیمار با تجویز پرو

 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 کیستیکسندرم تخمدان پلی -3 مصرف استروئید -5 سندرم کالمن -1

 پوتاالمیکآمنوره هی -6 سندرم ترنر -2 حاملگی -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزشاست( آن -به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 هیرسوتیسم -3 نیعضو تیم دو میدا -5 ساله 52 -1

4- Prolactin=40ng/ml 2- 6 سونوگرافی لگن طبیعی- FSH=2mU/ml 

 سابقه اختالل قاعدگی -2BMI=22kg/m 9 -8 عدم پاسخ به پروژسترون -7

سابقه خانوادگی اختالل  -11

 قاعدگی
 FSHبه  LH  نسبت -15 عدم وجود استریا -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را شخيصاگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه ت -3

 انتخاب كنيد.

 مصرف استروئید -5 سندرم کالمن -1
سندرم تخمدان پلی  -3

 کیستیک

 آمنوره هیپوتاالمیک -6 سندرم ترنر -2 حاملگی -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 ري كنيد.گذاارزش

 هیرسوتیسم -3 عضو تیم دو میدانی -5 ساله 52 -1

4- Prolactin=40ng/ml 2- 6 سونوگرافی لگن طبیعی- FSH=2mU/ml 

 سابقه اختالل قاعدگی -2BMI=22kg/m 9 -8 عدم پاسخ به پروژسترون -7

 FSHبه  LH  نسبت -15 عدم وجود استریا -11 سابقه خانوادگی اختالل قاعدگی -11
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کیلوگرم از دو روز قبل دچارتب و بیقراری و دو نوبت دفع  15پسر  دو ساله ای با وزن  :سوال بیست و دوم

روی مخاط حلق چند وزیکول، روی لوزه ها  .درجه رکتال دارد 38در معاینه تب مدفوع شل شده است، 

شود، در ناحیه تحت فکی دو لنف نود یک فتهای متعدد مشاهده میآاگزودا و روی مخاط  دهان و  زبان 

پوست سایر نواحی سالم  پا دارد و چند عدد راش وزیکولر روی انگشتان دست  و وشود سانتیمتری لمس می

 .است

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليتشخيص،  كدام -1

 استوماتیت هرپسی -3 هرپانژین -2 برفک ناشی از کاندیدا -1

 آبله مرغان -6 وازاکیکا -5 آنژین ونسان -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 بیقراری -3 سالسن دو   -5 پسرجنس  -1

 وزیکول روی مخاط حلق -6 رکتال درجه 38تب  -2 دفع مدفوع شل -4

 پوست سالم سایر نواحی -9 لنف نود ناحیه تحت فکی -8 افتهای متعدد دهان و زبان -7

 اگزودا  روی لوزه ها -11
انگشتان روی  رراش وزیکول -11

 دست وپا
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 استوماتیت هرپسی -3 هرپانژین -2 برفک ناشی از کاندیدا -1

 آبله مرغان -6 کاوازاکی -5 آنژین ونسان -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 قراریبی -3 سالسن دو   -5 جنس پسر -1

 قوزیکول روی مخاط حل -6 رکتال درجه 38تب  -2 دفع مدفوع شل -4

 پوست سالم سایر نواحی -9 لنف نود ناحیه تحت فکی -8 افتهای متعدد دهان و زبان -7

 اگزودا  روی لوزه ها -11
روی انگشتان  راش وزیکولر -11

 دست وپا
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قراری یک بار شود  از دو روز قبل دچار بیمی در مهد کودک نگهداری ای که پسر دو ساله :سوال بیست وسوم

در  .دفع مدفوع مکرر و با حجم کم است .که به تدریج اسهال خونی شده است بکی شدهآ استفراغ و اسهال

هفته گذشته  .، استدرجه سانتیگراد رکتال 37ت قرار است و درجه حرارکمی بی ،معاینه حال عمومی خوب

در  .ابلوی مشابه در بیمارستان بستری و دچار نارسایی کلیه شده استیک کودک ازهمان مهد کودک با ت

 عدد گلبول سفید گزارش شده است. 5-1زمایش مدفوع گلبول قرمز فراوان و آ

 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 سالمونال -3 میبا هیستولیتیکاانتا -5 شیگال -1

 روتا ویروس -4
ایکوالی انترو  -2

 (O157)هموراژیک
 ایکوالی مهاجم روده ای -6

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش( آ-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 نگهداری در مهد -3 کودک دو ساله -2 پسرجنس  -1

عدد گلبول سفیددر یکی دو  -4

 مدفوع
 بکیاسهال آ -6 یک بار استفراغ -5

 حجم کم مدفوع -9 دفع مکرر مدفوع -8 گلبول قرمز فراوان -7

نارسایی کلیه در کودک همان  -11

 مهد

درجه  37درجه حرارت  -11

 سانتیگراد

تابلو مشابه ازهمان مهد  -12

 کودک
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ير فقط يك تشخيص را هاي زاگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 سالمونال -3 انتامیبا هیستولیتیکا -5 شیگال -1

 ایکوالی مهاجم روده ای -6 (O157)ایکوالی انترو هموراژیک -2 روتا ویروس -4

 

 هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها رامثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 نگهداری در مهد -3 کودک دو ساله -2 پسرجنس  -1

عدد گلبول سفیددر  یکی دو -4

 مدفوع
 اسهال ابکی -6 یک بار استفراغ -5

 حجم کم مدفوع -9 دفع مکرر مدفوع -8 گلبول قرمز فراوان -7

نارسایی کلیه در کودک همان  -11

 مهد

درجه  37درجه حرارت  -11

 سانتیگراد

ازهمان مهد تابلو مشابه  -12

 کودک
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روز طول کشیده با  3قراری که به مدت درجه و بی 39ای به دنبال تب ساله 5: دختر سوال بیست و چهارم

با آموکسی سیلین بوده است.بیمار یک بار دفع مدفوع شل و یک  تشخیص اتیت حاد میانی تحت درمان

از صبح امروز  سابقه تشنج ناشی از تب در برادر وی نیز وجود دارد. نوبت تشنج تونیک کلونیک داشته است.

راشهای ماکولر قرمز رنگ  بدون استفاده از استامینوفن تب ندارد. در معاینه فعلی عالئم حیاتی طبیعی است.

 ام بدن وجود دارد و معاینه از سایر جهات طبیعی است.در تم

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 راش دارویی -3 مخملک -5 سرخک -1

 اریتم عفونی -6 مننژیت -2 روزئوال -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر موعه زير گرد آمدههاي بيمار كه در مجاز بين يافته-2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 درجه 39تب  -3 ساله 5کودک  -5 جنسیت دختر -1

 تشخیص اتیت -6 روزه 3تب  -2 بی قراری -4

 تشنج -9 دفع مدفوع شل -8 ف آموکسی سیلینمصر -7

 قرمز رنگ راش ماکولر -15 قطع تب -11 سابقه تشنج در برادر بیمار -11
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 راش دارویی -3 مخملک -5 سرخک -1

 اریتم عفونی -6 مننژیت -2 روزئوال -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته-4

 گذاري كنيد.ارزش

 

 درجه 39تب  -3 ساله 5کودک  -5 جنسیت دختر -1

 تشخیص اتیت -6 روزه 3تب  -2 بی قراری -4

 تشنج -9 فوع شلدفع مد -8 مصرف آموکسی سیلین -7

 قرمز راش ماکولر -15 قطع تب -11 سابقه تشنج در برادر بیمار -11
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مدت چند ثانیه کاهش سطح ه ساله به دنبال گریه کردن دچار سیانوز شده و ب 1دختر بچه  سوال بیست و پنجم:

در زمان دهد که در گذشته می سابقه حمالت این چنینی به دنبال ضربه به سر  را هوشیاری پیدا کرده است.

در معاینه دیسترس تنفسی ندارد، معاینه ناخنها طبیعی است و در سمع  کوتاه خودبخود بهبود یافته است.

وجود دارد ولی سابقه  تشنج  سابقه آسم در مادر بیمار شود.شنیده می  LSBدر  6/5قلب سوفل سیستولیک 

  PHعروق ریه کاهش یافته است و در بررسی گازهای خونی  ویالگدر گرافی ریه  شود.در خانواده ذکر نمی

 طبیعی است.

 

 كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب كنيد.در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

1- -tet spell 
2- -gastro esophageal 

reflux 
3- -breath holding attack 

4- - central apnea 5- -hypovolemia 
6- - foreign body 

aspiration 

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته-2

 ري كنيد. گذا( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به نفع تشيخص )+( يا به ضرر )

 سیانوز به دنبال گریه کردن -3 ساله کی -5 جنسیت دختر -1

 ایجاد حمله به دنبال ضربه -6 سابقه حمالت قبلی -2 کاهش سطح هوشیاری -4

 معاینه طبیعی ناخنها -9 عدم وجود دیسترس تنفسی -8 بهبود خودبخود  در زمان کوتاه -7

 سابقه آسم در خانواده -11 6/5سوفل سیستولیک  -11
عروق ریوی  در  الگویکاهش  -15

 گرافی
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص-3

 انتخاب كنيد.

1- tet spell 2- gastro esophageal reflux 3- breath holding attack 

4- central apnea 5- hypovolemia 6- foreign body aspiration 

 
 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 سیانوز به دنبال گریه کردن -3 ساله 1 -5 جنسیت دختر -1

 ایجاد حمله به دنبال ضربه -6 سابقه حمالت قبلی -2 کاهش سطح هوشیاری -4

 معاینه طبیعی ناخنها -9 عدم وجود دیسترس تنفسی -8 د خودبخود  در زمان کوتاهبهبو -7

 سابقه آسم در خانواده -11 6/5سوفل سیستولیک  -11
عروق ریوی  در  الگویکاهش  -15

 گرافی
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دفع مکونیوم در  ه است.اشتهایی مراجعه کردبی یبوست و ای به دلیل دل درد،ساله 4پسر  بیست و ششم:

مصرف روزانه  دهد و بجزسابقه یبوست را از دوران شیرخوارگی میساعت اول بوده است.  48نوزادی پس از 

در  داروی دیگری دریافت نکرده است. قطره فروس سولفات تا دو سالگی، 52و  A+Dقطره ویتامین  52

 91کیلوگرم و قد وی  14وزن کودک  رمال است.معاینه شکم طبیعی است، ادم ندارد و سایر معاینات نیز ن

( و تستهای تیروئید طبیعی U/A,U/C )  (، کامل و کشت ادرار S/Eدفوع  )مآزمایشات  سانتیمتر است.

 .هستند

 

 كنيد.كند؟ از مجموعه تشخيصهاي زير فقط يك تشخيص را انتخاب در بيمار را توجيه مي تابلوي باليني فعليكدام تشخيص،  -1

 بیماری کرون -3 سلیاک -5 هیرشپرونگ -1

 Dمسمومیت با ویتامین  -6 سیستیک فیبروزیس -2 یبوست فانکشنال -4

 

يافته را انتخاب و طبق دستورالعمل زير عمل كنيد. يافته بيمار كه  5اند، حداكثر هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمدهاز بين يافته -2

 گذاري كنيد. ( آن است، مشخص نموده سپس آنها را به اين ترتيب ارزش-به ضرر )به نفع تشيخص )+( يا 

 معاینه طبیعی شکم -3 ساله 4 کودک -5 جنس پسر -1

 کیلوگرم 14وزن  -6 دل درد -2 نداشتن ادم -4

 آزمایشDمصرف ویتامین  -9 سانتیمتر 91قد  -8 بی اشتهایی -7

سابقه یبوست از دوران  -11

 شیرخوارگی
 آزمایش مستقیم مدفوع طبیعی -11

ساعت  48دفع مکونیوم پس از  -15

 اول
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هاي زير فقط يك تشخيص را اگر اثبات شود كه تشخيص شما غلط است، تشخيص بعدي شما چيست؟ از مجموعه تشخيص -3

 انتخاب كنيد.

 بیماری کرون -3 سلیاک -5 پرونگهیرش -1

 Dمسمومیت با ویتامین  -6 سیستیک فیبروزیس -2 یبوست فانکشنال -4

 

هائي كه به نفع يا به ضرر تشخيص شماست در جدول زير انتخاب كرده و طبق دستورالعمل باال آنها را مثل تشخيص قبلي، يافته -4

 گذاري كنيد.ارزش

 ینه طبیعی شکممعا -3 ساله 4 کودک -5 پسر جنسیت -1

 کیلوگرم 14وزن  -6 دل درد -2 نداشتن ادم -4

 آزمایشDمصرف ویتامین  -9 سانتیمتر 91قد  -8 بی اشتهایی -7

سابقه یبوست از دوران  -11

 شیرخوارگی
 آزمایش مستقیم مدفوع طبیعی -11

ساعت  48دفع مکونیوم پس از  -15

 اول
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 شنبه عصریک –چهار آزمون شماره 

 پازل

دقیقه 07زمان آزمون   

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی
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 :داوطلب گرامی
 

 داوطلب گرامی

 09دهی به آنها در مجموع باشد که برای پاسخاین آزمون شامل بیست گروه چهار سوالی می

که به صورت در هم ریخته ارائه شده دقیقه فرصت دارید. هر گروه شامل پرونده چهار بیمار است 

 اند. شما باید اطالعات مربوط به هر بیمار را مرتب کرده و در پاسخنامه وارد نمایید.

امتیاز در نظر گرفته می شود و نمره کامل هر سوال با تکمیل هر سه  ،به ازای هر پاسخ درست

 گیرد.پاسخ صحیح تعلق می

فاده کرد و به استفاده بیش از یک بار از هر گزینه نمره منفی توان استاز هر گزینه تنها یک بار می

 تعلق خواهد گرفت.

 

 موفق و سربلند باشید
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 Aگروه 

 سوال

 ساله سیگاری با سابقه مصرف خوراکی تریاک با شکایت یبوست مراجعه نموده است. 05آقای  1

ای دو بار با قوام معمولی و نیاز به زور زدن مدفوع هفته با شکایت یبوست مزمن به صورت دفعساله  22خانم  2

 .فراوان و احساس تخلیه ناکامل مراجعه کرده است

 .ساله با شکایت یبوست، خستگی، ریزش مو و خشونت )کلفت شدن( صدا مراجعه کرده است 22خانم  2

 با شکایت یبوست اخیر، خونریزی رکتال و کاهش وزن مراجعه کرده است. ساله 86آقای  4

 لفا

مدفوع سفت در رکتوم  ،در معاینه مقعد .باشدهستند و بهداشت دهان ودندان نامناسب می میوتیکها مردمک 1

 .شودلمس می

 کند. معاینه مقعد نرمال است.صورت بیمار پف آلود است. ریزش نواحی خارجی ابرو جلب توجه می 2

عد تندرنس در لمس دیواره رکتوم و عدم توانایی در در معاینه یافته سیستمک مهمی وجود ندارد. در معاینه مق 2

 .وجود دارند گازدفع 

 خورد.است. در مقعد یک توده به دست می Paleبیمار  4
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 ب

1 2 3 4 

Hb: 14 

Mcv:90 

ESR: 3 

TSH: 1.2 

Hb: 10.8 

Mcv: 108 

ESR: 15 

TSH: 50 

Hb: 12 

Mcv: 75 

ESR: 20 

TSH: 2.5 

Hb: 8.4 

Mcv: 67 

ESR: 115 

TSH: 2 

 ج

1 Surgery+ 

Chemotherapy 

+ radiation 

2 Lactolos 

3 Levothyroxin 

4 Biofeedback 
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 Bگروه 

 سوال

 سی و کاهش وزن مراجعه نموده استیپای است که با شکایت از پلی اوری، پلی دساله 12بیمار نوجوان  0

 پلی اوری شده استای است که به دنبال تصادف با موتور دچار ساله 25بیمار مرد  8

های متعدد با شکایت پلی اوری مراجعه نموده است. در سابقه تزریق آمپول ای است که ساله 65بیمار خانم  7

 به علت درد بدن داشته است. Dویتامین 

 شاکی است. یاز ضعف عضالنی و پلی اور کهساله  06بیمار مرد  6

 الف

 .باشدمی 0/2عضالت پروگزیمال  قدرتدر معاینه  1

 .و تاکی پنه دارد BMI=17Kg/mدر معاینه به شدت دهیدره است  2

 .در معاینه کرپیتاسیون در ناحیه زانو دارد 3

 .باشددر معاینه مختصری دهیدره می 4

 ب

1 2 3 4 

U/A glucose=2+ 

Ketone=2+ 

SG=1030 

Ca=9/8 

K=3/6  

 گلوکزو کتون ادرار منفی

SG=1015 

Ca=12, k=4/2 

 تون ادرار منفیگلوکزو ک

SG=1015 

Ca=8.9 

K=2.9 

U/A 

 کتون و گلوکز منفی

SG=1005 

Ca=9 

K=4 

 ج



 استدالل بالینیحیطه 

 

 تیزونر+ هیدروکوالزیکسات+ ایع+ تجویز مOHvitDs-25اندازه گیری  1

 تجویز دسموپرسین و انجام تست محرومیت از آب 2

 + تجویز پتاسیمVBGگیری دفع پتاسیم ادرار + انجام اندازه 3

 تجویز معاینات+انسولین+پتاسیم VBGانجام  4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Cگروه 

 سوال

 سال قبل و تورم زانوی چپ از یک ماه قبل  15ساله با درد زانو از   46بیمار خانم  0

 روز قبل و سابقه گلو درد چرکی از سه هفته قبل  2ساله ای با درد و تورم زانوی راست از  11نوجوان  19

 راست و حمالت مشابه در زانو و سابقه سنگ کلیه مکرر و زخم معده ساله با شکایت درد زانوی 00آقای  11

 ساله معتاد تزریقی با درد و تورم زانو  25مرد  12

 الف

1 BMI= 20 kg/m2 

Tem= 38.5 

 تورم و گرمی در لمس زانو و سوفل در معاینه قلب

2 BMI= 18 kg/m2 

Tem= 40 ناخنقرمزی زانو ، خونریزی خطی در بستر و تورم، گرمی 

3 BMI= 32 kg/ m2 

Tem: 37 

 تورم و کریپیتاسیون در لمس زانو

4 BMI= 30 kg/m2 

Tem= 37.9 

 تورم و گرمی و قرمزی و تندرنس شدید در زانو و مفصل متاتارسوفارنژیال

 

 ب



 استدالل بالینیحیطه 

 

 گرافی مفصل تورم بافت نرم 1

ESR= 45  

WBC: 10000/mm3 

 افزایش یافته  ASOتیتر 

 رجحیت نوتروفیلبا ا WBC= 3000مایع مفصل

 کاهش فاصله مفصلی در گرافی 2

ESR=32  

WBC=6500 mm3 

 طبیعیASOتیتر 

 با ارجحیت لنف WBC=500مایع مفصلی 

 گرافی مفصل تورم بافت نرم 3

ESR= 80  

WBC= 18000/mm3 

 منفی ASOتیتر 

 کوکسی گرم مثیت در مایع مفصلی

 کلسیفیکاسیون گرافی مفصل تورم بافت نرم و خوردگی حاشیه مفصل و 4

ESR= 30  

WBC=10000 

 منفی  ASOتیتر 

 وجود کربستال در مایع مفصلی

 

 ج



 استدالل بالینیحیطه 

 

 توصیه به کاهش وزن  1

 تجویز استامینوفن

 بیوتیک و مشاوره ارتوپدیتجویز آنتی 2

 سینشروع کلشی 3

 تجویز پنی سیلین و آسپرین و ارجاع بیمار 4

 

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Dگروه 

 سوال

تی با سابقۀ بزرگی پروستات  با کاهش سطح هوشیاری و تب به اورژانس آورده شده ساله دیاب 60بیمار مرد  13

 است.

ای است که با سردرد تب و تهوع از سه روز قبل و کاهش سطح هوشیاری از صبح روز ساله 11بیمار سرباز  14

 مراجعه به اورژانس آورده شده است. 

دیسفاژی و  با شروع بیماریبه اورژانس آورده شده است.  ساله با تب و کاهش سطح هوشیاری  11بیمار خانم 11

 داشته است.هم  آتاکسی

 کیلوگرم کاهش وزن 15ای است که با تب و کاهش سطح هوشیاری مراجعه کرده است. سابقۀ ساله 25بیمار مرد  11

 داشته است.  اخیرماه  2 در طول

 الف

1 T= 39 C      PR= 90/m 

 تی ندولر دارد. معاینه پوست طبیعی است. سفتی گردن در همه جهات دارد.معاینه تیروئید گواتر مول

2 T= 40C          PR=100/m 

 سفتی گردن در خم شدن به جلوو  صورت دارد Rash،معاینه تیروئید طبیعی

3 T=40 C      PR=140/m 

 تیروئید به صورت منتشر بزرگ است و پوست حالت مخملی داردو سفتی گردن ندارد.

4 T=38.5   PR=110/m پارزیهمی 

 سفتی گردن ندارد، ضایعات وزیکولر در صورت،  معاینۀ تیروئید طبیعی

 ب



 استدالل بالینیحیطه 

 

1 U/A: WBC= 1-2, RBC= 0-1, Nitrate= _ 

گلبول قرمزگزارش شده. سی تی اسکن ضایعه  055گلبول سفید و   CSF 155آنالیز

 هیپورزونانس لب تمپورال

2 U/A: WBC= 20-50, RBC= many, Nitrate= + 

 طبیعی است. سی تی اسکن طبیعی CSFآنالیز 

2 U/A: WBC= 1-2, RBC= 0-1, Nitrate= _ 

 گلبول سفید گزارش شده. سی تی اسکن طبیعی  CSF 0555آنالیز

4 U/A: WBC= 1-2, RBC= 0-1, Nitrate= _ 

 طبیعی است. سی تی اسکن طبیعی CSFآنالیز 

 ج

 ن کشتبیوتیک پس از گرفتشروع آنتی 1

 آسیکلوویر وریدیشروع  2

 متی مازول 3

 پروپرانولول

 دگزامتازون

SSKI 

 BBBبیوتیک با قابلیت نفوذ به شروع آنتی 4

 

 Eگروه 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 سوال

 ساله با شکایت درد در ناحیه قدام گردن و سابقه مصرف آمیودارون به دلیل تاکیکاردی 41بیمار خانم  11

 حیه قدام گردن و تعریق وطپش قلب و سابقه سرماخوردگی اخیرساله با درد در نا 39بیمار مرد  11

 ساله با درد ناحیه گردن و تب و لرز  29بیمار جوان  10

 واتر گره دار گساله با درد در ناحیه قدام گردن و سابقه  49بیمار خانم  29

 الف

 د و تندرنس در ناحیه قدام گردنیبزرگی منتشر تیروی 1

 تیمتر در ناحیه قدام گردن با حساسیت در لمسسان 1/2در  2توده   2

 طرفه تیرویید تندرنس شدید در ناحیه قدام گردن و بزرگی یک 3

 گرمی در ناحیه قدام گردن–قرمزی –تندرنس  4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 ب

1 2 3 4 

TSH=0/05 

T4=18 

T3=210 

ESR=80 

 

TSH=20mIU/L 

T4=8 

T3=70 

ESR=27 

TSH=0.5 

T4=10 

T3=180 

ESR=25 

TSH=3 

T4=8 

T3=170 

ESR=50 

 

 ج

 FNAانجام  1

 تجویز ناپروکسن 2

 شروع لووتیروکسین 3

 تجویز آنتی بیوتیک 4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Fگروه 

 سوال

 با شکایت آمنوره از چند ماه پیش مراجعه کرده است.  G2P2ساله  42خانمی  21

 سال پیش مراجعه کرده است. 0/1یا شکایت کاهش شدید خون قاعدگی از   G3P3Ab0خانم  22

 ساله مجرد با شکایت آمنوره اولیه و درد دوره ای مراجعه کرده است.  16خانمی  23

 سال پبش مراجعه کرده است.    0اولیگومنوره و آمنوره از  ساله ای مجرد با شکایت 20خانم  24

 

 الف

را یه علت خونریزی غیر طییعی رحمی در شش ماه قبل  (D&C)او سایقه دیالتاسیون و کورتاژ  1

 دهد.ا میر

او در هنگام زایمان دچار خونریزی رحمی شده و به همین منظور دو بار پس از زایمان رحم او  2

 کورت کشیده شده است.

 او سایقه هیچ بیماری یا جراحی قبلی را ندارد. 3

 و هیرسوتیسم دارد. در معاینه دستگاه تناسلی نرمال است. BMI= 35در معاینه بیمار  4

 

 

 

 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 

 ب

 معاینه رحم بزرگ و نرم است و با استفاده از دیالتاتور نمی توان وارد حفره رحم شد در 1

های نامنظم در حفره رحمی رویت می  Filling defectچسیندگی های داخل رحمی  HSGدر  2

 شود.

م در معاینه پستان ها نرمال بوده ، موهای ناحیه زهار و زیر بغل نرمال است.با استفاده از اسپکولو 3

 کوچک، واژن کمی کوتاهتر از معمول بوده و سرویکس رویت نمی شود. 

میلی متر است. تخمدان ها یزرگتر از  16در سونوگرافی رحم نرمال سابز بوده و ضخامت آندومتر  4

 نرمال یوده و حاوی فولیکول های ریز می باشد.

 ج

 پیدا کرد. او پس از دیالتاسیون سرویکس یا کمک بوژی بهبودی قابل توجهی 1

او پس از باز کردن چسیندگی های داخل رحمی یا  استفاده از هیستروسکوپ یهیودی قابل  2

 توجهی پیدا کرد.

 بیمار قاعدگی های نرمال پیدا کرد  LD OCPیا تجویز   3

 بیمار با انجام عمل جراحی برداشتن سپتوم از طریق واژن بهبود یافت.  4

 

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Gگروه 

  سوال

 .نفس شده است یساله ای از سه روز قبل دچار سرفه ، تب و تنگ 2 کودک  20

 کودک سه ساله ای از پانزده روز قبل دچار سرفه های قطاری شده که منجر به استفراغ می شود 28

ساله ای بدون سابقه قبلی از سه هفته قبل بدنبال سرما خوردگی دچار سرفه و ترشحات بینی شده  8کودک  27

 است

دوره نوزادی از پنج روز قبل دچار سرفه شده  سابقه کونژنکتیویتخوار دوماهه حاصل زایمان طبیعی و  شیر 26

 . است

 الف

سمع ریه رالهای ظریف دو در رکتال است و  27تا در دقیقه درجه حرارت  65در معاینه در معاینه تعداد تنفس  1

 طرفه دارد. 

 رکتال است . 26دقیقه درجه حرارت  تا در 85در معاینه بی حال و تعداد تنفس  2

رکتال سمع  27در ئقیقه درجه حرارت  25درمعاینه کودک ارام ، معاینه گوش و حلق وبینی نرمال تعداد تنفس  2

 ریه ها نرمال

 در معاینه ترشحات پشت حلق تندرنس روی ناحیه گونه ها دارد.  4

 

 

 

 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 ب

و  گرافی قفسه  , ESR=20   ،  PLT=623000لنفوسیت   درصد 90 با  WBC =18000بیمار تعداد  CBCدر  1

 سینه نرمال 

و در گرافی  , ESR=70   ،  PLT=323000درصد نوتروفیل   88 با  WBC =18000بیمار تعداد  CBCدر  2

 قفسه سینه کدورت لوب میانی راست مشاهده میشود

و  گرافی قفسه  , ESR=23   ،  PLT=323000درصد نوتروفیل    58 با  WBC =8000بیمار تعداد  CBCدر  2

 سینه نرمال 

و در گرافی  , ESR=30   ،  PLT=323000درصد ائوزینوفیل  10 با  WBC =15000بیمار تعداد  CBCدر  4

 .قفسه سینه پرهوایی مختصردو طرفه مشاهده می شود

 

 ج

 تجویز انتی بیوتیک خوراکی و قطره بینی کلرید سدیم 1

 سین به بیمار و تمام اعضای خانواده اوتجویز ازیترومای 2

 تجویز انتی بیوتیک به بیمار و پدر ومادر اوو بستری در بیمارستان  2

 نتی بیوتیکآبستری در بیمارستان , تجویز اکسیژن و  4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Hگروه 

 سوال

با خونریزی نوزادی   ختنه هنگامتازگی چهار دست و پا راه میرود .ه ماهه ای است که ب 19شیرخوار پسر  20

 شدید همراه بوده است.

 روزه ای که از شیر مادر تغذیه میکند ودفع مدفوع خونی دارد. 2چورادختر پره م 39

ساله ای که بطور ناگهانی دچار راشهای پوستی شده است. سابقه عفونت تنفسی را در دو هفته  2کودک  31

 . قبل میدهد

 تب و استفراغ و سردرد و راشهای پوستی شده استساله ای که از دو روز قبل  دچار  3پسر  32

 الف

 ها مشاهده میشوددر معاینه حال عمومی خوب است و پتشی در تنه و پروگزیمال اندام 1

 .مشهود استم وگرمی و کبودی  در مفصل زانو کودک کمی رنگ پریده است و تور 2

 .ها ها مشهود استکودک بسیار بد حال وخواب آلود است واکیموز و پتشی در انت 3

 .حال استدر معاینه رنگ پریده و بی 4

 ب

1 PTTو PT  افزایش یافته ولیPLT, BT .طبیعی هستند 

2 PTT افزایش یافته ولیPT,TT,BT,PlTطبیعی هستند. 

3 PTTو PTو BT19999افزایش یافته و  PLT=باشدمی. 

4 PTTو PT طبیعی هستند ولیPlT  باشدمی 29999کمتر از. 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 ج

 .باشدمی Kدرمان تجویز ویتامین  1

 و مایعات مناسب است.ن آنتی بیوتیک وریدی وسیع الطیف درما 2

 . است IVIGدرمان تجویز  3

 . است 1درمان تجویز فاکتور  4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Iگروه 

 سوال

 بستری شده است .  NICUنوزاد پسر ، حاصل زایمان طبیعی ، ترم که به دلیل زردی روز اول در  33

دلیل بیماری غشای هیالن بستری بوده است به سرعت دچار زردی ه ب NICUروزه که در 1نارس نوزاد 34

 .شده است

روزه، دختر ، ترم، حاصل سزارین، شیر مادرخوار با حال عمومی خوب از سه روز قبل دچار زردی  19نوزاد 31

 شده است.

 NICUفراغ غیر صفراوی و جهنده و زردی در پسر، حاصل زایمان طبیعی که به دلیل است روزه 21نوزاد  31

 بستری شده است .

 الف

 .های نوزادی کاهش یافته و نوزاد لتارژیک می باشددر معاینه نوزاد رفلکس 1

 .در معاینه بالینی نوزاد زردی در ناحیه شکم مشهود است .عالیم هیدروپس مشهود است 2

 ندارد . در معاینه بالینی نوزاد نکته غیر طبیعی وجود 3

 .در اپی گاستر لمس شد olive در معاینه شکم نوزاد توده  4

 

 

 

 

 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 

 ب

و  14وجود دارد ، بیلی روبین توتال  CRP در آزمایشات گرفته شده نوتروپنی و هیپر گلیسمی و افزایش  1

 .می باشد 1بیلی روبین مستقیم 

تولد بوده است .تست  29در ساعت  0.3و بیلی روبین مستقیم  13درآزمایش نوزاد بیلی روبین توتال  2

 .کومبس قویا مثبت است

 . ددار متابولیک هیپو کلرمیک وجوددر آزمایشات نوزاد ، آلکالوز  3

نرمال ، تست کومبس و کلیه تستهای ایکتر طبیعی Retic است.  0.8و مستقیم  11بیلی روبین توتال سرم  4

 .است

 

 ج

 قطع کوتاه مدت شیر مادر 1

 خون نوزاد  ییض اورژانستعو   2

 آنتی بیوتیک اختصاصیتجویز  3

 جراحی 4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Jگروه 

 سوال

و ادم پری اربیتال مراجعه  کوالهفته قبل که با ادرار به رنگ  2از  ساله با سابقه فارنژیت 0بیمار دختر  31

 کرده است .

  مراجعه کرده است . اندامها روز قبل و ادم صورت و 4ساله با سابقه سرماخوردگی از  4بیمار دختر  31

 ماه قبل دارد. 2ها ، بیمار سابقه تنگی نفس فعالیتی از ساله با تنگی نفس و ادم اندام 19بیمار دختر  30

 مراجعه کرده است . ساله با زردی و ادم اندامها و آسیت 1بیمار دختر  49

 الف

 تر زیر لبه دندهسانتیم 3در سمع قلب ریتم گالوپ دارد و کبد  =19BP/پالس 1

 . ادم و آسیت دارد 2

 آسیت ماسیو و برجستگی عروق در سطح شکم در اطراف ناف و آتروفی تنار 3

4 19/119BP=  داردوجود ، در سمع رال در قاعده ریه ها. 

 

 

 

 

 

 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 ب

1 399  =SGOT   199 =SGPT   11بیلی روبین  ، PTT  وPT مختل 

 کاهش یافتهC3 دارد و  RBCکاست   رکرانتینن , در آزمایش ادرا= 1/1 2

 399، کلسترول خون  4پروتئین + در آزمایش ادرار 3

 نرمال SGPTوSGOT،  1/3آلبومین خون  ،کامل ادرار نرمال 4

 

 ج

 فورسماید و تجویزمحدودیت مایعات  1

 دوبوتامین  2

 کورتیکواستروبید 3

 آلبومین و اسپیرنوالکتون 4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Kگروه 

 سوال

 با حرکت ناگهانی و مقاربت شدید می شود. که ساله با شکایت درد مزمن شکم 21م خان 41

 ساله با احساس درد و ناراحتی لگن و دیسمنوره مراجعه کرده است. 31خانم  42

 ساله با شکایت درد مزمن لگن و دیسپارونی مراجعه کرده است. 20خانم  43

 اهش موهای زهار و زیر بغل مراجعه کرده است.ا شکایت آمنوره و کبا G2P2ساله  21خانمی  44

 

 الف

 رغم تمایلش باردار نشده است.او سه سال است که ازدواج کرده است و علی 1

 بار سزارین و یک بار آپاندکتومی 3بار عمل قبلی جراحی دارد:  4سابقۀ  2

 نوزاد خود شیر نداده است. او سایقه خونریزی شدید پس از زایمان را دارد و به علت عدم ترشح شیر به 3

 سال پیش را دارد. 2سابقۀ افزایش حجم خون قاعدگی از  4

 

 

 

 

 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 ب

 باشند.ها در مجاورت رحم میدر سونوگرافی واژینال حاشیۀ تخمدانها محو و نامشخص است و تخمدان 1

 در سونوگرافی رحم نرمال سایز و تخمدان ها فاقد فولیکول میباشد. 2

میلی متر در تخمدان چپ با نواحی اکوژن و دیوارۀ  39ی واژینال ضایعه کیستیک به اندازه در سونوگراف 3

 شود.ضخیم مشاهده می

 شود.در سونوگرافی رحم بزرگتر از نرمال با حاشیۀ نامنظم مشاهده می 4

 

 ج

 ها پیشنهاد شد.به او جراحی برای لیز کردن چسبندگی 1

 شد. به او جراحی میومکتومی پیشنهاد 2

 به او پیشنهاد الپاروسکوپی برای تشخیص قطعی پیشنهاد شد. 3

 میدان ساعته،سنجش 24 ادرار آوریبازال،تحریکی،ساپرسیون،جمع تستهایبه او پبشنهاد انجام  4

 داده می شود. MRIبینایی،

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Lگروه 

 سوال

 ریق شدید کف دستساله با بزرگی بدون درد و یکدست تیرویید و احساس گرمی و تع 41خانم  41

 ساله با بزرگی بدون درد تیرویید، احساس گیر کردن غذا در گلو و تغییر صدا 12آقای  41

 ها و تعریق و الغریساله با ریزش شدید مو، لرزش دست 24خانم  41

 کشد که به گوش تیر می از ده روز قبل ساله با شکایت درد جلوی گردن 31خانم  41

 الف

 یید اندکی بزرگتر است ولی گرمی و تندرنس نداردلوب راست تیرو 1

 تیرویید دو برابر نرمال، سفت و بدون جابجایی عمودی در بلع 2

 و گرم تندر، با لمس تیرویید سه برابر نرمال 3

 تیرویید در لمس قدری سفت و دردناک است اما فاقد گرمی است 4
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 ب

1 TSH=0.05(0.5-4.5) 

 اده رادیواکتیو در یک ندولاسکن: برداشت شدید م

ESR=29 

2 TSH=0.1 (0.5-4.5) 

 ای: برداشت یکدست ماده رادیواکتیو در هر دو لوباسکن هسته

ESR=35 

3 TSH=2(0.5-4.5) 

 اسکن: کاهش برداشت ماده رادیواکتیو در لوب راست

ESR=42 

4 TSH=0.1(0.5-4.5) 

 ر غدهای: عدم برداشت ماده رادیواکتیو در سراساسکن هسته

ESR=100 

 ج

 ید رادیواکتیو 1

 لوبکتومی تیرویید 2

 آسپیرین )با یا بدون کورتون( 3

 تیروییدکتومی توتال 4
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 Mگروه 

 سوال

مراجعه کرده  ساعت قبل به همراه تهوع و تب خفیف 41از  RUQدرد شدید و مداوم  ساله با 11خانم  40

 است.

مراجعه کرده  ماه قبل 3دیک یکساعته بعد از صرف غذای چرب از زوساله با شکایت دردهای اپی 31خانم  19

 است.

 مراجعه کرده است. ( از دیروزRUQساله با تب و زردی و درد شکم ) 19خانم  11

روز  سال قبل، درد هر بار طی یکی دو 1از  RUQساله سیروتیک با سابقه اپیزودهای مکرر درد  34خانم  12

  .با مسکن بهتر و رفع شده است

 الف

1 2 3 4 

WBC=16000 

ALP=290 (<300) 

Bil(T)=1.2 

Bil(D)=0.4 

WBC=2700 

Alp=160(<300) 

Bil(T)=2.5 

Bil(D)=0.5 

WBC=9000 

ALT=120(<300) 

Bil(T)=0.9 

Bil(D)=0.3 

WBC=18000 

ALT=900(<300) 

Bil(T)=6 

Bil(D)=3.8 
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 ب

 ریزه؛ مجاری صفراوی نرمالمتری و قدری شنیکیسه صفرا با ضخامت جداری نرمال حاوی یک سنگ یک سانت 1

 های متعدد، افزایش ضخامت مخاطی کیسه صفرا و ادم اطراف آن؛ مجاری صفراوی نرمالریزهاتساع کیسه صفرا با سنگ 2

 های متعدد؛ مجاری صفراوی نرمالکیسه صفرای چروکیده با افزایش ضخامت جداری و حاوی سنگ 3

 اخل کیسه صفرا با ضخامت نرمال؛ اتساع مجاری صفراوی داخل و خارج کبدی های متعدد دریزهسنگ 4

 ج

 صفرا بیوتیک و جراحی اورژانس کیسهآنتی 1

 کارانه در صورت لزومدرمان محافظه 2

 اورژانس ERCPبیوتیک و آنتی 3

 جراحی الکتیو کیسه صفرا 4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Nگروه 

 سوال

 ناحیه قدام گردن و سابقه مصرف آمیودارون به دلیل تاکیکاردی ساله با شکایت درد در 40بیمار خانم  13

 ساله با درد در ناحیه قدام گردن و تعریق وطپش قلب و سابقه سرماخوردگی اخیر 25بیمار مرد  14

 ساله با درد ناحیه گردن و تب و لرز  25بیمار جوان  11

 کواتر گره دار  ساله با درد در ناحیه قدام گردن و سابقه 45بیمار خانم  11

 الف

 تندرنس شدید در ناحیه قدام گردن و بزرگی یکطرفه تیرویید 1

 بزرگی منتشر تیرویید و تندرنس در ناحیه قدام گردن 2

 سانتیمتر در ناحیه قدام گردن با حساسیت در لمس 2*  2,0توده   3

 گرمی در ناحیه قدام گردن –قرمزی –تندرنس  4

 ب

1 2 3 4 

TSH=0/05 

T4=18 

T3=210 

ESR=80 

TSH=3 

T4=8 

T3=170 

ESR=50 

TSH=20 

T4=8 

T3=70 

ESR=27mm/hr 

TSH=0.5 

T4=10 

T3=180 

ESR=25 
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 ج

 تجویز آنتی بیوتیک 1

 شروع لووتیروکسین 2

 تجویز ناپروکسن 3

 FNAانجام  4

 

  



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Oگروه 

 سوال

 تحتانی اندام وادم قبل یکماهاز نفس تشدیدتنگی باشکایت   Packed year 20 سیگاری ساله 19 قایآ 11

 .است کرده مراجعه

  کرده مراجعه تحتانی اندام وادم فعالیتی نفس تنگی باشکایت قبل سال 29 از دیابت باسابقه ساله 11 خانم 11

 .است کرده مراجعه منتشر ادم و قبل دوهفته از فعالیتی نفس تنگی باشکایت ساله 21آقای  10

 نفس تنگی شکایت با قبل سال 21در  شده درمان پریکارد سل باسابقه ساله 41خانم  19

  .است کرده مراجعه منتشر ادم و ضعف فعالیتی

 الف

 معاینه . درمیشود شنیده بازدمی ویز ریه سمعدردارد . ومحیطی سیانوزمرکزی باشد. می الود خواب درمعاینه 1

 دیده تحتانی اندام پالس 2است.ادم  برجسته JVP. تاکیکارد قلب سمع. وجوددارد راست بطن کوبش قلب

 .میشود

 .وجوددارد تحتانی اندام شدید ادم .است وتاکیکارد ضعیف قلب سمع .نرمال ها ریه سمع. ندارد سیانوز 2

 S3,S4 تاکیکارداست قلب سمع. وجوددارد ریه دو هر قواعددر رال ها ریه سمع. در ندارد سیانوز. دارد پنه تاکی 3

 .شودمی دیده تحتانی اندام پالس یک است .ادم برجسته. JVP شود می شنیده.

 مات درقواعد دق و وجوددارد هردوریه درقواعد ریوی صدای ندارد . کاهش سیانوز ندارد دیسترس درمعاینه 4

  .نیست برجسته JVP است تاکیکارد قلب سمع باشد .می

 

 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 

 ب

 عروق احتقان و شدید ومگالیکاردی ریه گرافی  PH= 7.42   PCO2= 38 شریانی گازهای 1

 انالیز .شودمی دیده پاتولوژیک p و چپ بطن بزرگی قلب نواردر  شود .می دیده ریه

 است ادرارطبیعی

 راست بطن و دهلیز بزرگی شواهد ریه گرافی PH=7.25   PCO2=85  شریانی گازهای 2

 شود . آنالیزمی دیده راست به محور انحراف و 2لید  در برجسته P نوارقلبدر میشود .  دیده

 .9است ادرارطبیعی

 و پریکارد ضخامت اسکن تی سی و ریه گرافی  PH=7.38  PCO2= 40 گازشریانی 3

 . است طبیعی راادر د . انالیزوش می دیده پریکارد کلسیفیکاسیون

 .شودمی دیدهه طرف دو پلور افیوژن شواهد ریه گرافی   PH=7.4   PCO2= 42 گازشریانی 4

 .دارد وجود پالس 4ادرارپروتئینوری  انالیزدر طبیعی .  قلبنوار

 ج

 پریکاردیوتومی قلب جراحیبرای  معرفی 1

 ایزمینه بیماریدرمان و عالمتی درمان 2

 دیورتیک 3

 درمانی کسیژنا 4

 



 استدالل بالینیحیطه 

 

 Pگروه 

 سوال

 بروی فشار احساس تبصور درده نمود مراجعه قبل ساعت نیم از سینه درد باشکایت سیگاری ساله 00 آقای  11

 . ندارد مشابه درد سابقه باشدمی سینه

 درد سابقه است کرده مراجعه روزگذشته از سینه درد تشدید شکایت با 2تیپ  دیابت سابقه با ساله 40خانم  12

 تخفیف استراحت با و شودمی شدید فعالیت . درد باشده بیشتر اخیرا که داشته وجود ازقبل غیراختصاصی

 . یابدمی

 هفته یک در فوقانی تنفسی عفونت سابقه .استکرده مراجعه قبل وزر سه از دردسینه باشکایت ساله 20خانم  13

  .وجوددارد قبل

 راست شانه در درد کرده مراجعه صبح امروز از ناگهانی سینه درد شکایت با قهار سیگاری ساله 25آقای   14

 شودمی بیشترحس

 

 الف

 مافل قلب سمع نرمال ریه سمع سانتیگراد درجه 31حرارت  درجه است آژیته است کرده عرق 1

 است

 . شودنمی شنیده راست سمت ریوی صدای سانتگراد درجه31حرارت  درجه است کاشکتیک 2

 . است نرمال قلب  سمع نرمال ریه سمع سانتیگراد درجه 31حرارت   درجه 3

 قلب صدای بر عالوه قلب سمع .است النرم ها ریه سمع سانتیگراد درجه 31حرارت  درجه 4

 .شودمی شنیده راب فراکشن
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 ب

 ریه است . گرافیشده گزارش منفی نینتروپو .شودمی دیده اکثرلیدها در خفیف درحد ST elevate تغییرات   1

 است طبیعی

2  ECG است طبیعی ریه است . گرافیشده گزارش منفی تروپونین .ندارد اختصاصی تغییرات 

 . است طبیعی ریه است.گرافی مثبت میشود .تروپونیندیده AVF و 2-2درلیدهای  ST elevate تغییرات شواهد 2

4  ECG  وکالپس شودنمی دیده راست ریه مارکرعروقی ریه گرافیدر استشده گزارش منفی تروپونین .نرمال درحد 

 .وجوددارد راست ریه

 

 ج

1 CHEST TUBE 

  CCUدر بستری 2

 واسکوالریزاسیون -یر رماند   2

 ضدالتهابی درمان   4
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 3131شهریور  31الی  31 -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 حیطه استدالل بالینی 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

  

 صبح یکشنبه  – سومآزمون شماره 

CRP 
 دقیقه 311زمان آزمون 

 

  نام و نام خانوادگی:

  شماره داوطلب:

  رشته تحصیلی:

  دانشگاه محل تحصیل: 

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 



 صبح 41/6/59  (CRPآزمون استدالل بالینی )
 

 

2 
 

 

 CRPدفترچه آزمون 
 

 دستورالعمل

 داوطلب گرامی

تشخیص ارائه شده در باکس اول یک تشخیص  6در هر سوال پس از مطالعه سناریو از میان در این آزمون باید 

مورد مرتبط با  5ترین های باکس دوم مهمرا انتخاب کرده و در پاسخنامه درج کنید و سپس از میان آیتم

(. اگر در مورد یک یافته هر دو عالمت مثبت یا منفی را با هم انتخاب  –گذاری کنید )+ یا تشخیص را ارزش

مورد را انتخاب کنید به شما نمره منفی تعلق  5چنین اگر بیش از گیرد. همای به شما تعلق نمیکنید هیچ نمره

ها تشخیص 3و  1باشد. توجه کنید که اگر در باکس مشابه می 4و  3خواهد گرفت. دستورالعمل در مورد باکس 

 را ذکر نکنید هیچ امتیازی به شما تعلق نخواهد گرفت.

 

 

 

 دقیقه150زمان آزمون: 

  25تعداد سوال: 

 

 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان
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به تدریج شروع شده ، مراجعه نموده است. وی از  قبلکه از چهار ماه  تا حدود زانو ساله با درد ناحیه باسن همراه با انتشار به اندام تحتانی راست 25آقای -1

وجود دارد.  دار ریزی دهنده و خارششکایت دارد. سابقه ضایعات پوستی پوسته شودتشدید درد و خشکی کمر صبحگاهی که در طی روز با فعالیت بهتر می

ا ذکر میکند. در معاینه حرکات کمر طبیعی است. حرکات داشته و یک نوبت آفت دهانی در سال گذشته ر unsafeهفته قبل تماس جنسی  2در سابقه 

 ناخن وجود دارد و مفاصل دیستال انگشتان دردناک است. pittingلیاک تندرنس دارد. همچنین یهیپ کمی دردناک است و در ساکروا

CBC=65000, ESR=40, Ca=9, ph=4, Alk=200, Albumin=4,   25 (OH)Vit D=10 

 شود.دیده می L4-5ک در فضای یسستون مهره بالجینگ د MRIدر 

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 اسپوندیلیت آنکیلوزان 3 کمر درد غیراختصاصی 2 هرنی دیسک 1

 آرتریت پسوریازیس 6 استئوماالسی 5 نکروز آواسکوالر هیپ 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 AlK: 200 3  درد زانو 2 ساله 25آقای  1

 حرکت طبیعی کمر 6 خشکی کمر صبحگاهی unsafe  5سابقه تماس جنسی 4

 فت دهانیآ 9 بهبود درد با فعالیت 8 سابقه ضایعات پوستی 7

10 25 (OH) Vit D = 10 11 12 لیاکیتندرنس ساکروا Pitting ناخن 

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.ازمجموعه تشخیص است،تشخیص بعدی شماچیست؟ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط  3

 اسپوندیلیت آنکیلوزان 3 کمر درد غیراختصاصی 2 هرنی دیسک 1

 آرتریت پسوریازیس 6 استئوماالسی 5 نکروز آواسکوالر هیپ 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 AlK: 200 3  درد زانو 2 ساله 25 آقای 1

 حرکت طبیعی کمر 6 خشکی کمر صبحگاهی unsafe  5سابقه تماس جنسی 4

 آفت دهانی 9 بهبود درد با فعالیت 8 سابقه ضایعات پوستی 7

10 25 (OH) Vit D = 10 11 12 لیاکیتندرنس ساکروا Pitting ناخن 
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های خونی دارد. سابقۀ دیابت ماه پیش مراجعه کرده است. از هفته پیش خلط با رگه 3با شکایت سرفه از  P/Y40ساله سیگاری  55آقای  -2

پپسی از یکسال پیش امپرازول مصرف از سه سال قبل را دارد. پدر بزرگ بیمار سی سال قبل سل ریوی داشته است. بعلت دیس 2تیپ 

 منفی است. BKریه، کدورت در قله ریه مشهود است. اسمیر خلط از نظر  کند. معاینه قلب و ریه نرمال است. در گرافیمی

WBC=6800, ESR=80, Hb=12, PPD=negative,  

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 گرانولوماتوز وگنر 3 کانسر ریه 2 پنومونی باکتریال 1

 جسم خارجی 6 کیست هیداتید 5 ریویسل  4
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

منفی به شما تعلق . در غیر این صورت نمره ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )

 خواهد گرفت.(

 سرفه از سه ماه قبل p/y 40 3سیگار  2 ساله 55آقای  1

 پپسی از یکسال قبلدیس 6 سابقه سل پدربزرگ 5 خلط خونی 4

 منفی BKاسمیر  ESR=80 9 8 کدورت در قله ریه 7

 منفی PPD 12 مصرف امپرازول 11 سابقه دیابت 10
 

های زیرفقط یک تشخیص را شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص  3

 انتخاب کنید.

 گرانولوماتوز وگنر 3 کانسر ریه 2 پنومونی باکتریال 1

 جسم خارجی 6 کیست هیداتید 5 سل ریوی 4
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )

 خواهد گرفت.(

 سرفه از سه ماه قبل p/y 40 3سیگار  2 ساله 55 آقای 1

 پپسی از یکسال قبلدیس 6 سابقه سل پدربزرگ 5 خلط خونی 4

 منفی BKاسمیر  ESR=80 9 8 کدورت در قله ریه 7

 منفی PPD 12 مصرف امپرازول 11 سابقه دیابت 10
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کند و در این قرص دگزامتازون مصرف می 2ساله مورد شناخته شده ایدز، به دلیل ضعف از هشت ماه قبل خودسرانه روزانه  35بیمار آقای  -3

هشت روز پیش داروی خود را قطع کرده است. وی در حال حاضر با شکایت تهوع، استفراغ،  ازکیلوگرم افزایش وزن داشته است.  20مدت 

صورت ماهگون است.  60/80درجه سانتیگراد، فشارخون  38حالی مراجعه کرده است. در معاینه بالینی، دمای بدن اسهال و ضعف و بی

(moon face)  .و هیپرپیگمانتاسیون جلدی مخاطی واضح دارد. چاقی مرکزی و استریای ارغوانی یک و نیم سانتیمتری دارد Na=125, 

K=5.6 بود. کشت خون و ادرار و عکس قفسه سینه بیمار طبیعی است. میکروگرم  2، کورتیزول هشت صبح بیمار 

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 بیماری آدیسون 3 تومور هیپوفیز 2 عفونت میکوباکتریایی 1

 کوشینگ یاتروژنیک 6 سپسیس 5 کم کاری تیروئید 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 چاقی مرکزی 3 ضعف و بیحالی 2 دگزامتازون مصرف 1

 میکروگرم 2کورتیزول  6 مورد شناخته شده ایدز 5 کیلوگرم 20افزایش وزن  4

 ی کورتونقطع دارو Na: 125 9 8 استریای ارغوانی 7

 درجه 38دمای بدن  K=5.6 12 11 هیپرپیگمانتاسیون 10

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص  3

 بیماری آدیسون 3 تومور هیپوفیز 2 عفونت مایکوباکتریایی 1

 کوشینگ یاتروژنیک 6 سپسیس 5 کم کاری تیروئید 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 چاقی مرکزی 3 ضعف و بیحالی 2 دگزامتازون مصرف 1

 میکروگرم 2کورتیزول  6 مورد شناخته شده ایدز 5 کیلوگرم 20افزایش وزن  4

 ی کورتونقطع دارو Na: 125 9 8 استریای ارغوانی 7

 درجه 38دمای بدن  K=5.6 12 11 هیپرپیگمانتاسیون 10
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ساله با شکایت تنگی نفس فعالیتی که از حدود شش ماه قبل شروع شده و به تدریج افزایش یافته مراجعه کرده است.  48خانم  -4

سال قبل دارد که با متفورمین تحت کنترل است.  سابقه ابتال به پرفشاری  5را از  2سابقه مصرف سیگار ندارد. سابقه دیابت تیپ 

در دقیقه، بار  14 گرم روزی دو بار تحت کنترل است. در معاینه، تعداد تنفس میلی 5اناالپریل خون از دو سال قبل داردکه با 

است. در سمع ریه پاک است.   BMI28 درجه سانتیگراد دارد.  37، و حرارت 85/110در دقیقه، فشارخون بار  76ضربان قلب 

کوکاردیوگرافی قلب نرمال، و تست ورزش به علت عدم تحمل گرافی ریه نرمال، اسپیرومتری نرمال و تست متاکولین مثبت است. ا

 متوقف شده است.

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 فیبروز ریه COPD 3 2 بیماری عروق کرونر 1

 تنگی نفس اضطرابی 6 آسم 5 آمبولی ریه 4
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )

 خواهد گرفت.(

 سابقه دیابت 3 سیگاری نبودن 2 ساله 48 خانم 1

 گرافی نرمال 6 سمع ریه طبیعی 5 تنگی نفس فعالیتی 4

 اکوکاردیوگرافی نرمال 9 مثبت بودن متاکولین 8 سابقه فشار خون 7

 اسپیرومتری نرمال 12 تنگی نفس شش ماهه 11 درجه 37حرارت  10
 

های زیرفقط یک تشخیص را بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص  3

 انتخاب کنید.

 فیبروز ریه COPD 3 2 بیماری عروق کرونر 1

 اسیدوز متابولیک ناشی از متفورمین 6 آسم 5 آمبولی ریه 4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )

 خواهد گرفت.(

 سابقه دیابت 3 سیگاری نبودن 2 ساله 48 خانم 1

 گرافی نرمال 6 سمع ریه طبیعی 5 تنگی نفس فعالیتی 4

 اکوکاردیوگرافی نرمال 9 مثبت بودن متاکولین 8 سابقه فشار خون 7

 اسپیرومتری نرمال 12 تنگی نفس شش ماهه 11 درجه 37حرارت  10
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گردن مراجعه کرده است. هشت ماه پیش زایمان کرده است ا شکایت از تب و لرز و درد ناحیه ای است که بساله 25بیمارخانم  -5

ای از کاهش وزن مختصر و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی اخیر را داشته است. از تپش قلب شکایت دارد.  در و در این مدت سابقه

قسمت قدامی گردن تندرنس شدید دارد، اما گرمی و دارد. معاینه چشم طبیعی است. در لمس  T=39و  PR=140/minمعاینه 

قرمزی ندارد. در معاینه تیروئید لب راست مختصری بزرگ است. معاینه حلق و حرکات گردن در همۀ جهات طبیعی است. سابقۀ 

 دهد. سال قبل می را در  مصرف دارو ندارد. سابقۀ بستری شدن در بیمارستان

ESR=80, TSH=1, T3=170, T4=11 

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 تیروئیدیت متعاقب زایمان 3 تیروئیدیت تحت حاد 2 تیروئیدیت ساختگی 1

 ندول هموراژیک 6 بیماری گریوز 5 تیروئیدیت حاد 4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 تب و لرز 3 تندرنس قدام گردن 2 ساله 25 خانم 1

 زایمان هشت ماه قبل 6 عدم مصرف دارو 5 فقدان گرمی و قرمزی 4

 ESR=80 9 عفونت تنفسی اخیر 8 لب راست مختصر بزرگ 7

 سابقۀ بستری شدن در سال قبل TSH=1 12 11 معاینه طبیعی حلق 10
 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص  3

 تیروئیدیت متعاقب زایمان 3 تیروئیدیت تحت حاد 2 تیروئیدیت ساختگی 1

 ندول هموراژیک 6 بیماری گریوز 5 تیروئیدیت حاد 4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 تب و لرز 3 تندرنس قدام گردن 2 ساله 25 خانم 1

 زایمان هشت ماه قبل 6 عدم مصرف دارو 5 فقدان گرمی و قرمزی 4

 ESR=80 9 عفونت تنفسی اخیر 8 لب راست مختصر بزرگ 7

 سابقۀ بستری شدن در سال قبل TSH=1 12 11 معاینه طبیعی حلق 10
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ساله با سابقه نفخ شکم و اسهال از سالها قبل با تشدید اخیر اسهال مراجعه نموده است. سابقه بیماری هیپوتبروئیدی  25خانم   -6

 دارد که تحت درمان با لووتیروکسین میباشد. 

است. تنسموس ندارد. درد  بوده مصرف سیگار و الکل را ذکر میکند .اسهال بیمار گاهی چرب و بدبو بوده است اما همواره غیر خونی

  BMI: 24معاینه قلب و شکم نرمال است.  کرامپی شکم دارد که با اجابت مزاج بهتر میشود.

Stool exam: normal   ,     colonoscopy: normal , Hb: 11, MCV: 74, ESR: 20 

 را انتخاب کنید.(ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی  4

 سو مصرف ملین 3 ایسکمی مزانتر 2 سلیاک 1

4 IBS ویپوما 6 کولیت اولسروز 5 سندروم روده تحریک پذیر 
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(

 کولونوسکوپی نرمال 3 اسهال غیر خونی 2 شکمنفخ  1

 آزمابش مدفوع نرمال 6 معاینه نرمال 5 سابقه هیپو تیروئیدی 4

7 BMI: 24 8 9 فقدان تنسموس ESR: 20 

 اسهال چرب Hb: 11 MCV: 74 12, 11 بهتر شدن درد شکم با اجابت مزاج 10
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های زیرفقط یک شماچیست؟ازمجموعه تشخیص ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی 3

 تشخیص را انتخاب کنید.

 سو مصرف ملین 3 ایسکمی مزانتر 2 کسلیا 1

4 IBSویپوما 6 کولیت اولسروز 5 سندروم روده تحریک پذیر 
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(

 کولونوسکوپی نرمال 3 اسهال غیر خونی 2 شکمنفخ  1

 آزمابش مدفوع نرمال 6 معاینه نرمال 5 سابقه هیپو تیروئیدی 4

7 BMI: 24 8 9 فقدان تنسموس ESR: 20 

 اسهال چرب Hb: 11 MCV: 74 12, 11 بهتر شدن درد شکم با اجابت مزاج 10
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 سابقه.است  current jelly یا آجری برنگ مدفوع  رنگ.  است کرده مراجعه مدفوع از خونریزی دلیل به ای ساله 5/2 پسر -7

 رخ مزاج اجابت از پس بالفاصله مدفوع در خونریزی .نداشته خونریزی شدن ختنه هنگام ولی، داردرا  خانواده در گوارشی خونریزی

 .است نرمال TR است طبیعی مقعد معاینه.  است پریده رنگ کودک معاینه در .است شده قطع خودبخود و است درد بدون ، داده

   Hb=9 .است بوده طبیعی یکبار نشاندار RBC اسکن و دارد فراوان  RBC مدفوع کامل آزمایش در

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 هنوخ IBD   3 2 انعقادی اختاللت 1

 گاو شیر پروتئین به حساسیت 6 پولیپ 5                     مکل دیورتیکول 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 بودن شونده محدود خود 3  سالهدو و نیم  2 پسر 1

 خانواده در گوارشی خونریزی سابقه 6                                               خونریزی بدون ختنهسابقه  5 آجری  برنگ مدفوع 4

  Hb=9   9 درد نداشتن 8  مزاج اجابت از پس بالفاصله مدفوع  در خونریزی 7

 نرمال توشه رکتال 12 فراوان  RBC مدفوع کامل آزمایش 11  بوده طبیعی یکبار نشاندار RBC اسکن 10

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3

 هنوخ IBD   3 2 انعقادی اختاللت 1

 گاو شیر پروتئین به حساسیت 6 پولیپ 5                     مکل دیورتیکول 4

 
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1
 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 بودن شونده محدود خود 3  سالهدو و نیم  2 پسر 1

 خانواده در گوارشی خونریزی سابقه 6                                                   خونریزی بدون ختنهسابقه  5                                                           آجری برنگ مدفوع 4

  Hb=9 9 درد نداشتن 8  مزاج اجابت از پس بالفاصله مدفوع  در خونریزی 7

 نرمال توشه رکتال 12 فراوان  RBC مدفوع کامل زمایشآ 11      بوده طبیعی یکبار نشاندار RBC اسکن 10
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 شیر از نوزاد.  است شده آورده کودکان درمانگاه به تولد سوم روز از ایکتر دلیل بههفته متولد شده  35 که روزه چهار پسر نوزاد -8

 می اظهار مادر تنها ندارد وجود دیگری طبیعی غیر یافته و است مشهود سینه ناحیه تا ایکتر بالینی معاینه در ، شود می تغذیه مادر

 : است زیر شرح به باشد آزمایشات نمی کافی شیرش که دارد

  نرمال :محیطی خون اسمیر ، نرمال وکومبس  Retic      ، 6= توتال روبین بیلی ، -A نوزاد خونی گروه ،      +O مادر خونی گروه

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 سمی سپتی 3 مادر شیر زردی ABO 2ناسازگاری 1

 نوزاد متابولیک بیماری 6 فیزیولوژیک زردی Rh 5ناسازگاری  4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 منفی کومبس O  3مادر  Aنوزاد 2    پسر 1

 نرمال محیطی خون الم 6     منفی نوزاد و ثبتم مادر Rh 5 هفتگی 35تولد در  4

 به جز ایکتر طبیعی معاینه 9 6= توتال روبین بیلی 8  مادر شیر با تغذیه 7

 مادر شیر نبودن کافی 12 نرمال  Retic  11 سوم روز از زردی شروع 10

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ  3

 سمی سپتی 3 مادر شیر زردی ABO 2ناسازگاری 1

 نوزاد متابولیک بیماری 6 فیزیولوژیک زردی Rh 5ناسازگاری  4

 
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1
 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 منفی کومبس O  3مادر A نوزاد  2    پسر 1

 نرمال محیطی خون الم 6    منفی نوزاد و تمثب مادر Rh 5 هفتگی 35تولد در  4

 به جز ایکتر طبیعی معاینه 9 6= توتال روبین بیلی 8  مادر شیر با تغذیه 7

 مادر شیر نبودن کافی 12 نرمال  Retic  11 سوم روز از زردی شروع 10
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 کرده مراجعه اورژانس به زردی علت به گذشته روز است داشته روستا به مسافرت سابقه قبل روز ده که ایساله9 ی بچه دختر -9

 سابقه و باشند می منسوب کودک مادر و پدر.است شاکی نیز اشتهایی بی و حالی بیو  ادرار شدن پررنگ از زردی بر عالوه.  است

 ذکر گذشته سال در را خود برادر در ایکتر سابقه چنین هم و نوزادی دوران زردی سابقه کودک.است کامل وی واکسیناسیون

 سمع LSP   درکانون 6/2 سوفل ایکتر بر عالوه معاینه در .باشد می متر ساتی120 وی قد و کیلوگرم 29کودک وزن. کندمی

 .خوردمی دست به دنده زیرلبه متر سانتی3 کبد و است نرمال طحال شکم معانیه در نرمال ریه معاینه شودمی

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

         G6PD آنزیم کمبود 3 لپتوسپیروز A  2 هپاتیت 1

 HUS 6         ارثی اسفروسیتوز 5 ویلسون     4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 نوزادی زردی سابقه 3 پررنگ ادرار 2 دختر 1

 برادر در ایکتر ی سابقه 6 حالی بی 5 ساله 9  4

 سوفل سیستولیک 9 اشتهایی بی 8 روستا به مسافرت 7

 دنده لبه زیر  cm 3کبد لمس 12 والدین بودن منسوب 11  زردی 10

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی  3

         G6PD آنزیم کمبود 3 لپتوسپیروز A   2 هپاتیت 1

 HUS 6         ارثی اسفروسیتوز 5 ویلسون 4

 
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1
 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 نوزادی زردی سابقه 3 پررنگ ادرار 2 دختر 1

 برادر در ایکتر سابقه 6 حالی بی 5 ساله 9  4

 سوفل سیستولیک 9 اشتهایی بی 8 روستا به مسافرت 7

 دنده لبه زیر 3cmکبد لمس 12 والدین بودن منسوب 11  زردی 10
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. است شده آورده اورژانس به عبوری رانندگان توسط و شده تصادف دچار ساعت در کیلومتر 80 سرعت با حین رانندگی در ساله 26 خانم -10

 جلدی زیر آمفیزم. داشته راست چشم اطراف هماتوم .Bp:100/P   PR:130     RR:26      O2SAT: 86%  نبوده هوشیار ورود بدو در

 چند بیمار بالفاصله. بودند دفورمیتی فاقد اندامها و پایدار لگن. نداشته دیستانسیون شکم. داشته صدا کاهش چپ سمت در ریه سمع. نداشته

 می انجام FAST  شود می شروع ایزوتونیک سرم لیتر 1 تزریق و شود می گرفته وریدی مسیر همزمان و انتوبه سپس و ونتیله ماسک با دقیقه

. است چپ سمت تحتانی نیمه در کدورت نشانگر صدری قفسه پرتابل گرافی. گرددمی گزارش اسپلنورنال در مختصر آزاد مایع فقط که شود

 خط در تراشه لوله محل صدری قفسه گرافی در و نداشته تغییری شکم معاینه. دارد ادامه %77 تا SAT 2Oافت همچنان انتوباسیون رغم علی

. شود نمی تعبیه معده سوند اعصاب جراحی سرویس OK عدم دلیل به. شود می خارج ادرار سی سی 50 که شود می تعبیه فولی.  است وسط

  که شود می تعبیه چپ سمت تیوب چست . Bp:105/70   PR:100 RR:34  :شود می صورت این به حیاتی عالیم سرم دریافت از پس

 محل از اطمینان رغم علی بعد دقایقی. دارد تداوم خونی ترشح همچنان نیز آن از پس و شود می خارج موقع همان تیره خون سی سی 200

 . کند می فوت پزشکان تالش رغم علی و کرده ارست بیمار تراشه لوله صحیح

 را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.(  بیماربیمار  مرگمرگ  علتعلتـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام  4

 هوا آمبولی .3 فشارنده پنوموتوراکس .2 ماسیو هموتوراکس .1

 کبد پارگی .6 تامپوناد .5 دیافراگم پارگی .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 بیمار ناگهانی ارست.3 راست چشم اطراف هماتوم.2  ناگهانی سرعت کاهش.1

4 . O2sat: 86%  چپ سمت صدای کاهش.6 اندام و لگن شکستگی نداشتن.5 ورود بدو   

  FAST در مختصر آزاد مایع.9 برونکوسکوپی در تراشه لوله صحیح محل.8 آن داومت و تیوب چست از خون خروج. 7

 سرم دریافت از پس حیاتی عالیم.12 شکم معاینه تغییر عدم و O2sat مجدد افت.CXR  11 در چپ ریه تحتانی نیمه کدورت.10
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های زیـرفقط یـک تشـخیص را ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3
 انتخاب کنید.

 هوا آمبولی. 3 فشارنده پنوموتوراکس. 2 ماسیو هموتوراکس. 1

 کبد پارگی. 6 تامپوناد. 5 دیافراگم پارگی. 4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق  .ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 بیمار ناگهانی .ارست3 راست چشم اطراف .هماتوم2  ناگهانی سرعت .کاهش1

4 .O2sat: 86%  چپ سمت صدای .کاهش6 اندام و لگن شکستگی .نداشتن5 ورود بدو   

  FAST در مختصر آزاد .مایع9 برونکوسکوپی در تراشه لوله صحیح .محل8 آن تداوم و تیوب چست از خون . خروج7

 سرم دریافت از پس حیاتی .عالیم12 شکم معاینه تغییر عدم و O2sat مجدد .افتCXR  11 در چپ ریه تحتانی نیمه .کدورت10

 
 

  



 صبح 41/6/59  (CRPآزمون استدالل بالینی )
 

 

15 
 

 به و  شده شروع قبل ساعت 6 از درد است کرده مراجعه اوژرانس به شکم شدید درد بدلیل چاق و دیابتی ساله 64 آقای -11

  , RR=30 حیاتی عالئم کشد می تیر کمر پشت به و بوده اپیگاستر و ناف اطراف ناحیه در درد شده زیاد آن شدت تدریج

PR=110 , BP=90/p  داخل متوسط آزاد مایع شده انجام سونوگرافی در  ندارد ریباند ولی دارد منتشر تندرنس شکم معاینه در 

 ساعت  PH=7.1 , WBC=13000 , BUN=38 , Cr=2.6 , Hb=10.6 , HCO3=10 ، 2 آزمایشات در است شده رویت شکم

 . شود می هوشیاری افت دچار بیمار مراجعه از پس

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 میوکارد انفارکتوس .3  حاد پانکراتیت .2 حاد سیستیت کوله .1

  دیورتیکولیت .6  شده پاره آئورت آنوریسم .5 حاد هپاتیت .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

این صورت نمره منفی به شما تعلق  . در غیرننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

           قبل ساعت 6 از شکم شدید درد .3  ریباند نداشتن .2                           دیابت سابقه .1

  پشت به درد انتشار و درد محل .BUN:38 6 .5  متوسط آزاد مایع .4

    PR:110  و Bp:90/p .9 اسیدوز .8  لکوسیتوز .7

  ناگهانی هوشیاری افت .12    شکم تندرنس .11  6/10هموگلوبین  .10
 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3

 میوکارد انفارکتوس .3  حاد پانکراتیت .2 حاد سیستیت کوله .1

  دیورتیکولیت .6 شده پاره آئورت آنوریسم .5 معده زخم پرفوراسیون .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

  قبل ساعت 6 از شکم شدید درد .3  ریباند نداشتن .2  دیابت سابقه .1

   پشت به درد انتشار و درد محل .BUN:38 6 .5 متوسط آزاد مایع .4

  Bp:90/p ,   PR:110 .9 اسیدوز .8  لکوسیتوز .7

  ناگهانی هوشیاری افت .12  شکم تندرنس .11  هموگلوبین .10
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 ورود بدو در. است شده آورده اورژانس به بورد بک با EMS توسط متری 6 ارتفاع از سقوط متعاقب روستایی ساله 17 آقای -12

 معاینه در Bp:80/p     PR:88     RR:24        T:37.5 .است شاکی شکم باالی  و راست توراکس همی ازدرد و است هوشیار

 قادر. است پایدار لگن. است حساس معاینه در شکم فوقانی نیمه.  است قرینه ریه سمع. ندارد حرکت محدودیت و تندرنس گردن

 گرافی در. دارد موریسون و لگن در مایع FAST در. دارد حسی سطح پایین به ناف از. نیست تحتانی های اندام دادن حرکت به

 .است قرینه ریه مارکینگ و ندارد کدورت ولی دارد خلف در راست 8و7 های دنده شکستگی صدری قفسه

 تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.(ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک  4

 اسپاینال شوک .3 توخالی احشا پارگی .2 کبد پارگی .1

 قلب کانتوژن .6 هموتوراکس .5 سپتیک شوک .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 راست توراکس همی درد .3  ورود بدو در هوشیاری .2  متری 6 ارتفاع زا سقوط .1

     Bp:80/p     PR:88     RR:24 .5 شکم باالی  درد .4

   T:37.5 
 محدودیت و تندرنس عدم .6

 گردن حرکت

 لگن پایداری .9 شکم فوقانی نیمه بودن  حساس .8 ریه سمع بودن قرینه .7

 اندام دادن حرکت توانایی عدم .10

 تحتانی های

 موریسون و لگن در مایع .12 پایین به ناف از حسی سطح .11
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های زیـرفقط یـک تشـخیص را ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3
 انتخاب کنید.

 اسپاینال شوک .3 توخالی احشا پارگی .2 کبد پارگی .1

 قلب کانتوژن .6 هموتوراکس .5 سپتیک شوک .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 راست توراکس همی درد .3  ورود بدو در هوشیاری .2  متری 6 ارتفاع زا سقوط .1

     Bp:80/p     PR:88 .5 شکم باالی  درد .4

RR:24        T:37.5 
 محدودیت و تندرنس عدم .6

 گردن حرکت

 فوقانی نیمه بودن  حساس .8 ریه سمع بودن قرینه .7

 شکم

 لگن پایداری .9

 های اندام دادن حرکت توانایی عدم .10

 تحتانی

 موریسون و لگن در مایع .12 پایین به ناف از حسی سطح .11
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. دارد اخیر روز 2 طی گهگاه خشک سرفه حال شرحدر . است کرده هعمراج قبل روز سه از سینه قفسه درد با ساله 34 آقای -13

 شام ضیافت از پس و قبل روز 5 از را دارد انتشار پشت به و شود می تشدید کشیدن نفس با که صدری قفسه دردهم چنین 

 معاینه در.  ندارد دیگری نکته سیگار پاکت یک روزی مصرف جز به قبلی سابقه در.  ندارد نفس تنگی.کند می ذکر برادرش عروسی

 کاهش ها ریه سمعدر . دارد گردن آمفیزم معاینه درsat: 94%   2T: 38  O  PR:94  RR:28  . Bp: 100/pاست هوشیار

 .دارد چپ سمت صدای

 تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.(ـ از مجموعه  4

  مری پارگی .3 پنومونی .2 ریه آبسه .1

 GERD .6  خودبخودی پنوموتوراکس .5 ریه کانسر .4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 کشیدن نفس با شونده تشدید صدری قفسه درد .3 خشک سرفه حال شرح .2 ساله 34 آقای .1

   Bp: 100/p PR:94  RR:28  T: 38 .6 شام ضیافت از پس درد شروع .5 پشت به درد انتشار .4

 گردن آمفیزم .9 ورود بدو هوشیاری .8 سیگار مصرف .7

 O2sat: 94% 12. T: 38 .11 چپ سمت ریه صدای کاهش .10

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما  3

  مری پارگی .3 پنومونی .2 ریه آبسه .1

 GERD .6  خودبخودی پنوموتوراکس .5 ریه کانسر .4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 کشیدن نفس با شونده تشدید صدری قفسه درد .3 خشک سرفه حال شرح .2 ساله 34 آقای .1

   Bp: 100/p PR:94  RR:28 T: 38 .6 شام ضیافت از پس درد شروع .5 پشت به درد انتشار .4

 گردن آمفیزم .9 ورود بدو هوشیاری .8 سیگار مصرف .7

 O2sat: 94% 12. T: 38 .11 چپ سمت ریه صدای کاهش .10
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 شده شروع پیش ساعت 6 از که سرفه و نفس تنگی و پلورتیک سینه درد ضعف، شکایت با هفته 36 حاملگی سن با 1P2G ساله 27 خانم -14

 BP: 90/60 , PR: 110/min,   RR: 30/min , tem: 38 ,  JVP: NL  معاینه در. کرده مراجعه است

  :آزمایشات در    FHR:145 / min,    Contraction: Neg ,    FH: 36 week  است بسته کسیسرو.است نرمال ریه سمع

WBC: 18000 ,   PMN: 70%    

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 هیدرآمنیوس پلی .3  آسم .2 پنومونی .1

 تامپوناد .6 کاردیومیوپاتی .5  ریه آمبولی .4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

  حاملگی 36 هفته .G2P1  3 .2 سالگی  27 .1

 ساعت پیش 6سرفه و تنگی نفس از  .6 پیش ساعت 6 از پلورتیک سینه درد .5  ضعف .4

7. PR: 110/min, RR: 30/min  8. tem: 38  9. نرمال ریه سمع               

10. JVP 12                کنترکشن وجود عدم .11               نرمال. FH: 36 week 

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص  3

 هیدرآمنیوس پلی .3  آسم .2 پنومونی .1

 تامپوناد .6 کاردیومیوپاتی .5  ریه آمبولی .4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

  حاملگی 36 هفته .G2P1  3 .2 لگیسا  27 .1

 ساعت پیش 6سرفه و تنگی نفس از  .6 پیش ساعت 6 از پلورتیک سینه درد .5  ضعف .4

7. PR: 110/min   و RR: 30/min   8. tem: 38  9. نرمال ریه سمع               

10. JVP 12                کنترکشن وجود عدم .11               نرمال. FH: 36 week 

 
  



 صبح 41/6/59  (CRPآزمون استدالل بالینی )
 

 

21 
 

   , BP: 140/90. است عمیق کومای در بیمار معاینه در. است شده آورده اورژانس به تشنج با هفته 2Lc3G  سال 24 خانمی -15

 PR: 120/min , tem: 38.2 orally . معاینه در. ندارد را تشنج قبلی سابقه او گویدمی بیمار همراه  

FH=32 weeks, FHR: 142/ min. .شاتیآزما در  WBC: 18000, PMN: 60%, Hb: 10, U/A: protein 1+, 

 LDH: 900در MRI میشود مشاهده منتشر ادم شواهد مغز. 

 از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.(ـ  4

  لپسی اپی .3  مننژیت .2 اکالمپسی .1

 sub arachnoid hemorrhage .6  مغزی تومور .5 مغزی ترومای .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 تعلق خواهد گرفت.(. در غیر این صورت نمره منفی به شما ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

1. G3Lc2    2. 32 تشنج .3   هفته 

       tem: 38.2 orally     6. BP: 140/90 , PR: 120/min .5      عمیق کومای .4

 MRI در مغز منتشر ادم .FHR: 142/min 9 .8 تشنج سابقه عدم .7

10. WBC: 18000, poly: 60% 11. U/A: protein 1+ 12. LDH: 900 
 
های زیـرفقط یـک تشـخیص را بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص  3

 انتخاب کنید.

  لپسی اپی .3  مننژیت .2 اکالمپسی .1

 sub arachnoid hemorrhage .6  مغزی تومور .5 مغزی ترومای .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

1. G3Lc2    2. 32 تشنج .3   هفته 

       tem: 38.2 orally     6. BP: 140/90 , PR: 120/min .5      عمیق کومای .4

 MRI در مغز منتشر ادم .FHR: 142/min 9 .8 تشنج سابقه عدم .7

10. WBC: 18000, 

poly: 60% 

11. U/A: protein 1+ 12. LDH: 900 
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 کرده مراجعه ولو ناحیه در خارش و دیزوری واژینال، ترشح دیسپارونی، سوزش، احساس با که 3Lc3G ساله 35 خانم بیمار-16

 معاینه در. است متعدد اروزیونهای دارای و اریتماتو ولو معاینه در. است شده شروع قبل هفته 1 حدود از بیمار مشکل. است

  .ندارد وجود خاصی نکته نیز آزمابشات در. ندارد خاصی پاتولوژیک نکته هیچ ضمایم و رحم و  سرویکس

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 بهجت .3 مزمن کاندیدای .2  ژنیتال هرپس .1

 سفلیس شانکر .6 پالن لیکن .5 تناسلی زگیل .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 ولو خارش و سوزش .3Lc3G 3 .2 ساله 35 .1

 ولو اروزیون و  ولو اریتم .6 قبل هفته 1 از عالیم شروع .5 دیزوری .4

 واژینال ترشح .9 نرمال آزمایشات .8 دبایت سابقه .7

 معاینه در مشکل وجود عدم .12  سرویکس معاینه در مشکل وجود عدم .11 دیسپارونی .10

 ضمایم و رحم
 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.شماچیست؟ازمجموعه تشخیص اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدیـ  3

 بهجت .3 مزمن کاندیدای .2  ژنیتال هرپس .1

 سفلیس شانکر .6 پالن لیکن .5 تناسلی زگیل .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ازبین یافتهـ  1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

  ولو خارش و سوزش .3Lc3G 3 .2 ساله  35 .1

  ولو اروزیون و ولو اریتم .6 قبل هفته 1 از عالیم شروع .5 دیزوری .4

 واژینال ترشح .9 نرمال آزمابشات .8 دبایت سایقه .7

 معاینه در مشکل وجود عدم .12  سرویکس معاینه در مشکل وجود عدم .11 دیسپارونی .10

 ضمایم و رحم
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 خونریزی اما دارد هم دیسپارونی او. است کرده مراجعه قبل ماه 4 از دیسمنوره و هیپرمنوره علت به G2P2 ساله 30 خانمی-17

 BP: 120/80, PR: 90/min معاینه در. میدهد گذشته سالهای در را OCP مصرف سابقه حال شرح در. ندارد مقاربت از پس

 .است آزاد آدنکسها. دارد نرم قوام و است معمول از بزرگتر رحم و. دارد وجود کاندیدیایی واژینیت شواهد معاینه در. است

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 آندومتریوز .3  آدنومیوز .2  میوم .1

 سرویکس کانسر .6 آندومتر کانسر .5 رحمی پولیپ .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 دیسمنوره .3 هیپرمنوره .2 سالگی 30 .1

 OCP 6. BP: 120/80, PR: 90 مصرف سابقه .5 پیش ماه 4 از عالیم شروع .4

 دیسپارونی .9 رحم نرم قوام .8 نرمال از بزرگتر رحم .7

 معاینه در آزاد آدنکسهای .12 مقاربت از پس خونریزی .11 کاندیدیایی واژینییت عالیم .10
 
های زیـرفقط یـک تشـخیص را شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی  3

 انتخاب کنید.

 آندومتریوز .3 آدنومیوز .2 میوم .1

 سرویکس کانسر .6 آندومتر کانسر .5 رحمی پولیپ .4
 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلـق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 دیسمنوره .3 هیپرمنوره .2          سالگی  30 .1

 OCP 6. BP: 120/80, PR: 90 مصرف سابقه .5 پیش ماه 4 از عالیم شروع .4

 دیسپارونی .9 رحم نرم قوام .8 نرمال از بزرگتر رحم .7

 معاینه در آزاد آدنکسهای .12 مقاربت از پس خونریزی .11 کاندیدیایی واژینیت عالیم .11
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جثه بوده است و به دلیل سابقه به دلیل ضعف و بیحالی در اورژانس بستری شده است. وی از نوجوانی کوچکبافی است ای که کارگر قالیساله 36خانم  -18

دردهای گهگاهی و خلق پایین از تشنج تحت درمان با والپروئات سدیم بوده. بیمار از تهوع و چند نوبت استفراغ طی هفته گذشته شاکی است. همچنین از دل

کند. به دلیل فشارهای پایین در اورژانس بیمارستان، چند لیتر سرم ایزوتونیک نرمال سالین دریافت نموده و پس از بهبودی چند ماه گذشته شکایت می

 نسبی در بخش بستری شده است. نتایج آزمایشهای درخواستی به شرح زیر است:

WBC=9000 Hb=12.4 Plt=233,000 K=3.4 Na=141 BUN=48 Cr=1.2 
FBS=92 Ca=10 P=2 PTH=98 Ca 24h hour=160 PH=7.32 Hco3-=20  

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 نارسایی مزمن کلیه 3 هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه 2 سوءجذب 1

 مصرف تیازید 6 اسیدوز پارادوکس به دلیل انسداد خروجی معده 5 بدخیمی نهفته 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 خواهد گرفت.(. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 ضعف و بیحالی 3 جثه کوچک 2 بافیکارگر قالی 1

4 Hb=12.4 5 تهوع و استفراغ 6 مصرف والپروئات سدیم 

 K=3.4 9 خلق پایین 8 رد دل د 7

10 Ca=10 11 P=2 12 PTH=98 

 
 تشخیص را انتخاب کنید.های زیرفقط یک ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3

 نارسایی مزمن کلیه 3 هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه 2 سوءجذب 1

 مصرف تیازید 6 اسیدوز پارادوکس به دلیل انسداد خروجی معده 5 بدخیمی نهفته 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 ضعف و بیحالی 3 جثه کوچک 2 بافیکارگر قالی 1

4 Hb=12.4 5 تهوع و استفراغ 6 مصرف والپروئات سدیم 

 K=3.4 9 خلق پایین 8 رد دل د 7

10 Ca=10 11 P=2 12 PTH=98 
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ها دارد و از رفتگی و ورم دستده است. وی در طول ساعات اولیه روز احساس خوابو زانوها از سه ماه پیش مراجعه نموها ساله با درد دست 60خانم  -19

ها تندر است و تست فالن مثبت و مچ دستکاهش یافته  PIPهای روزمره شاکی است. در معاینه دامنه حرکات مفاصل فعالیتانجام خستگی و عدم توانایی 

 : آزمایشات همراهو افیوژن خفیف دارد. در  بوده زانوها گرم .باشدمی

WBC=5600 Hb=12 Plt=300,000 BUN=27 Cr=1 
FBS=310 RF negative ESR=50 Uric Acid=8 TSH=16 

 

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 آرتریت روماتوئید 3 یسمهیپوتیروئید 2 آرتریت منتشر استئو 1

 نقرس 6 لوپوس 5 روپاتی دیابتیون 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(. در غیر این صورت نمره ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 درد در دستها و زانوها FBS: 310 3 2 ساله 60خانم  1

 هاادم در دست 6 تست فالن مثبت 5 هاتندرنس مچ دست 4

 RF negative 9 افیوژن زانو 8 احساس خستگی 7

10 Uric Acid=8 11 ESR=50 12 TSH=16 

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط  3

 آرتریت روماتوئید 3 یسمهیپوتیروئید 2 استئوآرتریت منتشر 1

 نقرس 6 لوپوس 5 نروپاتی دیابتی 4

 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1
 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 درد در دستها و زانوها FBS: 310 3 2 ساله 60 خانم 1

 هاادم در دست 6 تست فالن مثبت 5 هاتندرنس مچ دست 4

 RF negative 9 افیوژن زانو 8 احساس خستگی 7

10 Uric Acid=8 11 ESR=50 12 TSH=16 
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 3باشد. عالیم حیاتی بیمار پایدار است. طحال حدود و اسکلرا ایکتریک می paleای با عالئم آنمی مراجعه کرده است. در معاینه فیزیکی ساله 25خانم -20

است. در سونوگرافی شکم  شدهخورد. اما هپاتومگالی ندارد. در بررسی الم خون محیطی ماکروسیتوز و اسفروسیتوز گزارش سانتیمتر زیر لبه دنده به دست می

 های کیسه صفرا دارد.سنگ

WBC=9000 with normal diff Hb=8 MCV=105 MCH=32 PLT=450000 Retci=10% Cr=0.9 
U/A=urobilinogen positive LDH=600 Bill direct=0.5 Bill Total=3 Alkp=Nl AST=60 ALT=35  

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

1 G6PD deficiency 2  3 همولیتیک اتوایمونآنمی Paroxysmal Nncturnal 

Hemoglobinuria 

4 Sickle Cell Disease 5 ماالریا 6 اسفروسیتوز ارثی 

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 WBC=9000 3 MCV=105 2 ساله 25 خانم 1

 PLT=450000 6 MCH=32 5 اسفروسیتوز در الم خون محیطی 4

7 Retci=10% 8 Bill direct=0.5 Bill Total=3 9  سانتیمتر زیر لبه دنده 3طحال حدود 

10 normal diff 11 سنگ کیسه صفرا 12 نداشتن هپاتومگالی 

 
 های زیرفقط یک تشخیص را انتخاب کنید.است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط  3

1 G6PD deficiency 2 3 آنمی همولیتیک اتوایمون Paroxysmal Nncturnal 

Hemoglobinuria 

4 Sickle Cell Disease 5 ماالریا 6 اسفروسیتوز ارثی 

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 WBC=9000 3 MCV=105 2 ساله 25 خانم 1

 PLT=450000 6 MCH=32 5 اسفروسیتوز در الم خون محیطی 4

7 Retci=10% 8 Bill direct=0.5 Bill Total=3 9  سانتیمتر زیر لبه دنده 3طحال حدود 

10 normal diff 11 سنگ کیسه صفرا 12 نداشتن هپاتومگالی 
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پاتی مراجعه کرده است. در معاینه عالوه بر آدنو  flu-likeای روستایی که از چند روز قبل به دلیل تب و بیحالی و عالئم ساله 5دختر -21

و لنفوسیت آتیپیک  WBC=18000. استسانتیمتر  110 شکیلوگرم و قد 20و اگزودای ته حلق دارد. وزن بیمار ژنرالیزه، هپاتواسپلنومگالی 

 مشاهد شد. 

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 توکسوپالسموز 3 منونوکلئوز 2 لوسمی 1

4 TB 5 بروسلوز 6 سالمونلوز 

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 بیحالی 3 تب 2 ساله 5 دختر 1

 هپاتومگالی 6 آدنوپاتی ژنرالیزه flu-like 5عالئم  4

 کیلوگرم 20وزن  9 اگزودای ته حلق 8 اسپلنومگالی 7

 لنفوسیت آتیپیک WBC=18000 12 11 سانتیمتر 110قد  10

 
زیرفقط یک تشخیص را های ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3

 انتخاب کنید.

 توکسوپالسموز 3 منونوکلئوز 2 لوسمی 1

4 TB 5 بروسلوز 6 سالمونلوز 

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 بیحالی 3 تب 2 ساله 5 دختر 1

 هپاتومگالی 6 آدنوپاتی ژنرالیزه flu-like 5عالئم  4

 کیلوگرم 20وزن  9 اگزودای ته حلق 8 اسپلنومگالی 7

 لنفوسیت آتیپیک WBC=18000 12 11 سانتیمتر 110قد  10
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سانتیمتر است.  100کیلوگرم و قد وی  14آرتریت از چند روز پیش مراجعه است. وزن کودک ای به دلیل تب و پلیساله 3پسر -22

است. سابقه ناراحتی مشابه در خانواده و سابقه مصرف دارو و لبنیات محلی ندارد. در معاینه شکم نرمال است. در کامل واکسیناسیون وی 

 باالست و لکوسیتوز دارد. ESRارد. سیتوپنی دآزمایشات پان

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 TB 3 CMV 2 آرتریت راکتیو 1

 لوسمی JRA 6 5 بروسلوز 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 تب 3 سابقه مصرف دارو و لبنیات محلینداشتن  2 سه سالهپسر  1

 سانتیمتر100قد  6 کیلوگرم14وزن  5 آرتریتپلی 4

 پان سیتوپنی 9 معاینه نرمال شکم 8 واکسیناسیون کامل 7

10 ESR سابقه منفی خانوادگی  12 لکوسیتوز 11 باال 

 
های زیرفقط یک تشخیص را شماچیست؟ازمجموعه تشخیصـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی  3

 انتخاب کنید.

 TB 3 CMV 2 آرتریت راکتیو 1

 لوسمی JRA 6 5 بروسلوز 4

 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1
 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 تب 3 سابقه مصرف دارو و لبنیات محلینداشتن  2 ساله پسر سه 1

 100مترسانتی قد  6 کیلوگرم14وزن  5 آرتریتپلی 4

 پان سیتوپنی 9 معاینه نرمال شکم 8 واکسیناسیون کامل 7

10 ESR سابقه منفی خانوادگی  12 لکوسیتوز 11 باال 

 

 



 صبح 41/6/59  (CRPآزمون استدالل بالینی )
 

 

28 
 

پنه و کشیده از طریق سزارین به دنیا آمده است. در معاینه بیحال است. تاکیهفته به دنبال زایمان سخت و طول 42نوزاد دختری -23

ها شود. دیسترس تنفسی خفیف دارد. معاینه شکم نرمال است. رفلکسبرطرف می O2تواند شیر بخورد. سیانوز نوزاد با گرانتینگ دارد. نمی

 ته است. مختصری کاهش یاف

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

1 TTN 2 3 آسپیراسیون مکونیوم HMD 

 آمفیزم لوبر مادرزادی 6 هرنی دیافراگم 5 پنوموتوراکس 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 کشیدهزایمان سخت و طول 3 هفته 42 2 دختر 1

 پنهتاکی 6 حالیبی 5 سزارین 4

 شکم نرمال 9 دیسترس تنفسی خفیف 8 عدم شیرخوردن 7

 O2برطرف شدن سیانوز با  12 سیانوز 11 ها کاهش یافتهرفلکس 10

 
زیرفقط یک تشخیص را های ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3

 انتخاب کنید.

1 TTN 2 3 آسپیراسیون مکونیوم HMD 

 آمفیزم لوبر مادرزادی 6 هرنی دیافراگم 5 پنوموتوراکس 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 کشیدهزایمان سخت و طول 3 هفته 42 2 دختر 1

 پنهتاکی 6 حالیبی 5 سزارین 4

 شکم نرمال 9 دیسترس تنفسی خفیف 8 عدم شیرخوردن 7

 O2برطرف شدن سیانوز با  12 سیانوز 11 ها کاهش یافتهرفلکس 10
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ها شده است. در پنه، عدم توانایی شیرخوردن، استفراغ مقاوم، خواب آلودگی و کاهش رفلکسنوزاد پسر ترم در روز اول تولد دچار تاکی-24

باالست.  ESRمعاینه هپاتومگالی دارد. در آزمایشات اسیدوز متابولیک دارد. در سابقه پدر و مادر منسوب هستند. سابقه فوت بچه اول را دارند. 

 است.  3/0نسبت نوتروفیل به توتال بیشتر از  WBC در و 40خون  قند

 ـ از مجموعه تشخیص های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه می کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.( 4

 دیابت نوزادی 3 بیماری متابولیک 2 سپسیس 1

4 RTA 5 اسیدوز توبولی کلیه CAHآسپیراسیون مکونیوم 6 ، هایپرپالزی مادرزادی آدرنال 

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 2

تعلق . در غیر این صورت نمره منفی به شما ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 اسیدوز 3 شروع بیماری در روز اول 2 پسر ترم 1

 باال ESR 6 سابقه فوت نوزاد 5 منسوب بودن پدر و مادر 4

 عدم توانایی شیرخوردن 9 خواب آلودگی 8 استفراغ مقاوم 7

نسبت نوتروفیل به توتال بیشتر از  11 خواب آلودگی 10

3/ 

 هاکاهش رفلکس 12

 
های زیرفقط یک تشخیص را شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص ـ اگراثبات 3

 انتخاب کنید.

 دیابت نوزادی 3 بیماری متابولیک 2 سپسیس 1

4 RTA 5 اسیدوز توبولی کلیه CAH آسپیراسیون مکونیوم 6 هایپرپالزی مادرزادی آدرنال 

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

. در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -یا اگر به ضرر آن است )
 خواهد گرفت.(

 اسیدوز 3 شروع بیماری در روز اول 2 ترمپسر  1

 باال ESR 6 سابقه فوت نوزاد 5 منسوب بودن پدر و مادر 4

 عدم توانایی شیرخوردن 9 خواب آلودگی 8 استفراغ مقاوم 7

نسبت نوتروفیل به توتال بیشتر از  11 خواب آلودگی 10

3/ 

 هاکاهش رفلکس 12
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ساله معتاد تزریقی با شکایت تب، ضعف، سردرد، کمردرد از سه هفته قبل مراجعه کرده در یک هفته اخیر سرفه و دفع خلط  25آقای -25

ها و در سمع قلب سوفل سیستولیک در لبۀ چب استرنوم ها کراکل قواعد ریهو در سمع ریه 5/38چرکی اضافه شده است. در معاینه دمای بدن 

و  ESR=95، 5/7گزارش شده است. هموگلوبین  ++TRعدد کاویته گزارش شده است. در اکوکاردیوگرافی  3گرافی  شود. درشنیده می

WBC=18000 شود. کشت خون منفی است. اسمیر خون محیطی از نظر ماالریا منفی است.  در آزمایشات دیده می 

 کند؟ )فقط یکی را انتخاب کنید.(های زیر کدام یک تابلوی بیمار را توجیه میـ از مجموعه تشخیص 4

 متاستاز 3 آبسه ریه 2 پنومونی باکتریال 1

 وگنر 6 آندوکاردیت سمت راست 5 سل ریوی 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ازبین یافتهـ  2

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 سابقه تب 3 سابقه تزریق 2 ساله 25آقای  1

 خلط چرکی 6 ضعف 5 سوفل قلبی 4

 5/7هموگلوبین  9 کشت خون منفی 8 وجود کاویته  7

10 WBC=18000 11 ESR=95 12  عدد کاویته 3تعداد 

 
های زیـرفقط یـک تشـخیص را ـ اگراثبات شود که تشخیص شما غلط است،تشخیص بعدی شماچیست؟ازمجموعه تشخیص 3

 انتخاب کنید.

 متاستاز 3 آبسه ریه 2 پنومونی باکتریال 1

 وگنر 6 آندوکاردیت سمت راست 5 سل ریوی 4

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص است )+( و یا اگر به ضرر  9های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند ـ ازبین یافته 1

 . در غیر این صورت نمره منفی به شما تعلق خواهد گرفت.(ننماییدمورد را انتخاب  9( بدهید. )توجه کنید که بیش از -آن است )

 سابقه تب 3 سابقه تزریق 2 ساله 25آقای  1

 خلط چرکی 6 ضعف 5 سوفل قلبی 4

 5/7هموگلوبین  9 کشت خون منفی 8 وجود کاویته  7

10 WBC=18000 11 ESR=95 12  عدد کاویته 3تعداد 

 
 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 3صفحه 

 

 
 

 

 

 3131شهریور  31الی  31 -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 استدالل بالینی حیطه 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

 شنبه عصر  –دو آزمون شماره 

KF 
دقیقه 321زمان آزمون   

 

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:

  رشته تحصیلی:

  دانشگاه محل تحصیل: 

 

کشی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ  
 معاونت آموزش 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 2صفحه 

 
 

 

 KFدفترچه آزمون 

 دستورالعمل

 یطلب گرامودا

 

شما باا صاص یافته است. در این قسمت اخت ”Key Feature“ به آزمون این بخش 

04Case   در پاسا   گزینه دارد. شما مجاز هستید 36که هر کدام مواجه خواهید شد

گزینه را انتخاب کنیاد. ووجاه نماییاد کاه در صاور   0گزینه،  36از میان  به سوال

یید برنامه ریزی نما به نحویخواهید نمود.  گزینه نمره منفی دریافت 0انتخاب بیش از 

 بتوانید به ومام سواال  پاس  دهید.که 

 

 

 

 04وعداد سوال : 

 دقیقه 324زمان: 

 

 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 1صفحه 

 
 اولسوال 

ینه و درد قفسه سینه از دو روز پیش مراجعه کرده است. درد س ساله با شکایت تب، سردرد، دردهای عضالنی 23خانم 

تشدید است. با نفس کشیدن  بصورت مداوم در دو روز گذشتهبه کتف، تیز، شدت خفیف تا متوسط و رترواسترنال، با انتشار 

. سمع ریه طبیعی BP=110/75, PR=110, RR=24, OT=38.2درمعاینه عالیم حیاتی از این قرار هستند: . شودمی

 .خفیف غیر اختصاصی دارد STتغییرات   ECGاست.

 مورد را انتخاب کنید. 4حداکثر  یک از اقدامات تشخیصی زیر را برای بیمار توصیه می کنید؟کدام

 

 انجام گرافی سینه .3 بررسی پالس پارادوکس .1

 اندازه گیری آنزیمهای قلبی .4 انجام اکوکاردیوگرافی .2

 ساعته 34هولتر مانیتورینگ  .6 انجام مانیتورینگ قلبی .5

 رونرآنژیوگرافی ک .8 مطالعه الکتروفیزیولوژیک .7

9. CT اسکن پرفیوژن میوکارد .11 آنژیوگرافی ریه 

 استرس اکو .13 تست ورزش .11

 BUN, Crاندازه گیری  .ESR, CRP 14اندازه گیری  .12

  PPDانجام  .ANA, anti ds-DNA 16 اندازه گیری .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 0صفحه 

 

 سوال دوم

ف دارد. از روز گذشته مراجعه کرده است. در معاینه تب خفی قدام ساق راست ساله با شکایت پاپول دردناک 36خانم 

داکثر چهار مورد را انتخاب حر فوق به چه اقداماتی نیازمندید؟ ها نرمال است. برای بررسی تکمیلی بیمادر سمع ریه

 کنید.

 بررسی سابقه اسهال اخیر-3 بررسی عفونت تنفسی فوقانی اخیر -1

 اسکن پرفیوژن ریه -4 سی تی اسکن ریه -2

 م قلبواسکن تالی -6 معاینه چشم-5

 ECG-8 یرومتریاسپ-7

9-ABG 11-گرافی ریه 

 بررسی عملکرد تیروئید-13 سرم ACEگیری اندازه-11

 گیری کلسیم و فسفراندازه-14 اکوکاردیوگرافی-12

 معاینه دهان -16 بررسی سابقه مصرف دارو-15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 9صفحه 

 

 سوال سوم

 بیحالی مراجعه کرده است.  ادرار و ضعف و پ، تغییر رنگبا درد پهلوی چخاصی  ای بدون سابقهساله 21خانم 

T=37.5 RR=20 PR: 100 BP=100/60 

Bilirubin 

Total=5 

direct=1 

 

U/A: 

WBC= 0-1 

Hg + 

RBC=2-3 

AST=150 

ALT=100 

LDH=3100 

ALP = 220 

WBC=8000 

Hb=6.5 

MCV: 105 

Plt=265000 

 

 ورد را انتخاب کنید.داکثر چهار مح شخیصی زیر برای بیمار ضروری است؟کدامیک از اقدامات تانجام 

 B12فوالت و بررسی سطح -HCV Ab—HBs Ag 3بررسی  -1

 و کمپلمان ANAبررسی -PT-PTT 4گیری اندازه-2

 Reticچک -6 بررسی سطح آهن خون-5

 تست کومبس -8 سونوگرافی اورژانس شکم-7

 تراستبا کن شکم   اسکن -11 سطح سرب سرمبررسی -9

 خون  الم -D - Dimer 13بررسی  -11

 ASMA, AMA چک -ADAMTS 13 14گیری اندازه-12

 چک فیبرینوژن 16 الکتروفورز هموگلوبین -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 6صفحه 

 

 سوال چهارم

های تحریکی در همین مدت ساله با شکایت درد و تورم مچ پای راست از دو هفته قبل مراجعه کرده است. از سرفه 25آقای 

ه کدام اطالعات رنگ در قدام هر دو ساق دارد. برای تشخیص این بیمار نیاز بنیز شاکی است. در معاینه ندول دردناک  قرمز 

 داکثر چهار مورد را انتخاب کنید.حتکمیلی دارید؟ 

 پریلشرح حال مصرف کاپتو -3 شرح حال گلودرد چرکی اخیر -1

 انجام گرافی ریه-TB 4بررسی سابقه تماس با بیمار -2

 BUN ,Crیبررس-6 اندازه گیری کلسیم و فسفر -5

 ACEاندازه گیری -8 اندازه گیری اسید اوریک  -7

 انجام اکو کاردیوگرافی-11 انجام آزمایش ادرار -9

 NSAIDبررسی پاسخ درمان به  -13 بیوپسی پوست -11

 ررسی سابقه تب شبانهب -14 معاینه چشم -12

 آسپیراسیون مایع مفصلی -16 بررسی شرح حال درد قفسه سینه -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 7صفحه 

 

 ال پنجمسو

ری یاست، جهت پیگ gµ111لووتیروکسین به میزان روزانه سال قبل تحت درمان با  5از ای است که ساله 35بیمار خانم 

گزارش شده  TSH=9بیمار مربوط به شش ماه قبل طبیعی بوده است. در حال حاضر  TSHدرمان مراجعه کرده است. آخرین 

 خاب فرمایید.حداکثر چهار مورد را انت های زیر در اولویت است؟ز یافتهااست. در بررسی بیمار فوق توجه به کدامیک 

 مثبت Anti TPO-3 کاری تیروئیدسابقه خانوادگی کم -1

 تاخیر قاعدگی-4 گرفتگی عضالت-2

 افزایش وزن-6 سردرد-5

 کاهش وزن  -8 سابقه اسهال، نفخ و دردهای شکمی-7

 افزایش فشار خون -OCP 11مصرف  -9

 Dمصرف ویتامین  -13 صرف کلسیمم -11

 سابقه زایمان اخیر-14 مصرف آمیودارون-12

 مصرف لیتیوم -16 مصرف امپرازول -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 8صفحه 

 

 سوال ششم

 در. دارد را پیش هفته یک از تنفسی، عفونت سابقه. است کرده مراجعه هااندام و تنه در پتشی دلیل به است ایساله 4 پسر

 موارد از کدامیک کودک ارزیابی در. شودمی لمس دنده لبه زیر مترسانتی 1 طحال ، پریدگی نگر و خفیف تب بر عالوه معاینه

 .کنید انتخاب را گزینه 4 حداکثر. است برخوردار بیشتری اهمیت از زیر

1. CBC, Plt 3. ESR 

2. PT , PTT 4. سونوگرافی شکم 

 اندازه پالکتها .6 بیوپسی مغز استخوان .5

 Brain CT scan .8 کومبس .7

9. ANA 11. ه مصرف داروبقابررسی س 

 Clotting time (CT) .13 کشت خون .11

12. Bleeding time (BT) 14. الم خون محیطی 

 آزمایش و کشت ادرار .16 رایت و کومبس رایت .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 5صفحه 

 

 سوال هفتم

ندارد و اخیرا قاعده  AUBای از شکایت دیگری ندارد. سابقه بیمار ساله با شکایت ادرار تیره رنگ مراجعه کرده است. 21خانم 

 بیمار به شرح زیر است: U/A  . ندارد خاصی مورد معاینه رد نبوده است.

Hemoglobin= positive Cast= negative Epithelial=3-4 WBC=3-4 RBC=15-20 

 

 ثر چهار مورد را انتخاب فرمایید.حداکاتی در این بیمار در الویت است؟ چه اقدام

 یورین پروتئینبررسی میزا-3 دیسمورفیک RBCبررسی  -1

 بررسی سابقه دارویی-4 رسی شرح حال درد فالنکیر -2

 سونوگرافی کلیه-6 سیتولوژی ادرار -5

 ANAبررسی -8 بیوپسی کلیه-7

 بررسی کلسیم ادرار -CPK, Alkp 11بررسی  -9

 سی تی اسکن اسپیرال -13 یررسی شرح حال تروما -11

12-MRI بررسی از نظر آنمی-14 کلیه 

 U/C-16 ی در خانوادهبررسی وجود بیماری کلیو-15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 34صفحه 

 

 سوال هشتم

تال به دیابت تحت درمان با انسولین با شکایت ضعف و بیحالی و بسال قبل و م 11ساله با سابقه اعتیاد از  68بیمار آقای 

 به صورت زیر است. CBCسرگیجه و سیاهی رفتن چشم مراجعه کرده. 

7%:C1WBC: 7500 , Hb: 7.5 , Plt: 385000 , MCV: 72 ,  HbA 

 گزینه را انتخاب کنید. 4در بررسی بیمار فوق کدامیک از اقدامات زیر در اولویت است؟ حداکثر  

 آسپیراسیون مغز استخوان .3 درخواست کولونوسکوپی .1

 سرم Hbالکتروفورز  .4 بررسی عملکرد تیروئید .2

 انجام تستهای کبدی .6 بررسی الم خون محیطی .5

7. BUN , Cr 8. الکتروفورز پروتئین سرم 

 گیری فریتیناندازه .11 ن مغزتی اسکسی .9

11. FBS 13.  خون مخفی جهتآزمایش مدفوع از 

 آندوسکوپی .14 سطح سرب .12

15. Retic count 16.  مشاوره روانپزشکی 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 33صفحه 

 

 سوال نهم

ها پاک از شش ماه قبل به پزشک مراجعه کرده است. در سمع ریه فعالیتی پیشروندهساله با شکایت از تنگی نفس  21خانم 

 .BP=110/80و  PR=120/min. کارد استاست. سمع قلب تاکی

 ثر چهار مورد را انتخاب فرمایید.حداکاز به چه اطالعات تکمیلی دارید؟ برای تشخیص بیمار فوق نی

 شرح حال سیانوز نوزادیبررسی  -3 حال مصرف داروی کاهش وزنشرح  -1

 پاسخ به بتا آگونیست-4 اسپیرومتری-2

5-ECG 6- ABG 

 کوکاردیوگرافیا-OCP  8سابقه مصرفبررسی  -7

 زوتوپ اسکنای -11 کاتتریسم قلب-9

 D-Dimer-13 تست خوابانجام -11

 تست ورزش-14 آنژیوگرافی کرونر-12

 DLCO-16 تست متاکولین -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 32صفحه 

 

 سوال دهم

 به شده شروع دیروز از که ایکتر علت به بیمار حال شرح در خاصی مشکل بدون هفته 25 حاملگی با G2P1 ساله 23 خانم

. میباشد 145/  دقیقه،  جنین قلب ضربان. است 81/121 خون فشار. است stable حیاتی عالیم. است کرده مراجعه رژانساو

 را مورد 4 حداکثر است؟ اولویت در زیر اقدامات از کدامیک داشتن بیمار مشکل تشخیص برای. است راضی جنین حرکات از

 .کنید انتخاب

   کبدی ایتسته درخواست -CBC, diff     3 انجام -1

   صفرا کیسه و کبد سونوگرافی انجام -NST  4 انجام -2

 شکم سونوگرافی انجام -6     ادرار کامل آزمایش درخواست -5

 لیپاز و آمیالز انجام -8 فسفولیپید آنتی و ANA انجام -7

 بارداری سونوگرافی انجام -11 پروتئین فیتو آلفا گیری اندازه -9

 خون شارف سریال گیریاندازه -13 پروفایل بیوفیزیکال انجام -11

 پتاسیم و سدیم انجام -14   سرم انعقادی پروفایل گیریاندازه -12

 ADAMTS 13 گیریاندازه -16 سرم آلبومین گیریاندازه -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 31صفحه 

 

 سوال یازدهم

 کیلوگرم با ضعف و بیحالی مراجعه کرده است.  73ای با وزن ساله 71آقای 

BP=160/80 RR=17/min PR=80/min T=37.5 

  BUN=60 

Cr=3 

CBC: 

WBC=5000 

Hb=11 

MCV=86 

Plt=180000 

 داکثر چهار مورد را انتخاب کنید.ح کدام اقدامات در الویت هستند؟انجام برای بیمار فوق 

 ESRگیری اندازه-PTH 3چک کلسیم و فسفرو  -1

 تجویز هیدروکلرو تیازید-4 تینشروع اریتروپوی-2

 بررسی آنزیمهای کبدی-6 الم خون محیطیانجام  -5

7-U/A بیوپسی کلیه-8 دیمان ادراریو س 

 دیالیز صفاقی اورژانس -VBG 11انجام -9

 ANA -13 گذاری اورژانسدرخواست فیستول-11

 بررسی سطح آهن سرم-14 سونوگرافی پاراتیروئید-12

 سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری-16 گیری پتاسیماندازه -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 30صفحه 

 

 سوال دوازدهم

ماری خاصی با ضعف و بیحالی مراجعه کرده است.  در معاینه نورولوژیک بجز کاهش قدرت ای بدون سابقه بیساله 61خانم 

 عضالنی قرینه اندامها نکته مثبت دیگری ندارد.

BP=130/60 PR=86/min  K=3 

 داکثر چهار مورد را انتخاب کنید.حوق کدام اقدامات در الویت هستند؟ برای بیمار ف

1-ECG 3-بررسی عملکرد تیروئید 

 شروع اسپیرونوالکتون-VBG 4انجام -2

5-CT بررسی کالر داپلر شریان کلیه ها-6 اسکن مغز 

 اسکن تیروئید از نظر گریوز -8 سایقه مصرف دیورتیک  -7

 تی اسکن آدرنالسی -11 اکوکاردیوگرافی-9

 تجویز بتابلوکر-13 بررسی رنین و آلدوسترون -11

 اندازه گبری پتاسیم ادرار -14 زولیسمبررسی کورتیزول از جهت هایپرکورتی-12

 OHP 17اندازه گیری سطح -16 وپریلتجویز کاپت-15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 39صفحه 

 

 سوال سیزدهم

ساله سیگاری با شکایت تنگی نفس و احساس فشار قفسه سینه از یک ساعت پیش مراجعه کرده است. در معاینه  55آقای 

 شود. سمع ریه نرمال است. عرق سرد روی پیشانی دیده می

RR=14/min PR=110/min BP=110/80 BMI= 28 

 مورد را انتخاب کنید. 4؟ حداکثر برای تشخیص مشکل بیمار نیاز به چه اطالعات تکمیلی دارید

 گرفتن شرح حال دیابت -3 گیری کلسترول و تری گلیسریداندازه -1

 اسکن ریهتیسی-D-Dimer 4گیری اندازه -2

 ن و پالویکستجویز آسپری-6 اسکن پرفیوژن ریه-5

 اسپیرومتری-8 مشاوره اورژانس قلب-7

9-ECG 11-ABG 

 تست ورزش-13 گرافی ریهبررسی  -11

 اکوکاردیوگرافی-14 سابقه عفونت اخیر-12

 های قلبیآنزیم-16 مانیتورینگ قلبی-15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 36صفحه 

 

 سوال چهاردهم

در  مراجعه کرده. طور ناگهانی شروع شده استاز شب گذشته به  که ساله با شکایت درد و تورم مفصل مچ پای راست 23آقای 

 حداکثر چهار گزینه انتخاب کنید. فوق کدام یک از موارد زیر در اولویت است؟ بیمار است. برای بررسی  Tem: 38معاینه 

  

 یالوآسپیراسیون مایع سینو .3 انجام کشت خون .1

 بررسی اسید اوریک خون .CBC 4درخواست  .2

 عکس قفسه سینه درخواست .6 بررسی اسید اوریک ادرار .5

 پرسش از سابقه مورد مشابه .8 قه ترومابپرسش از سا .7

 پرسش از سابقه بیماری کلیوی .11 گ کلیهنپرسش در مورد س .9

 نسی مشکوکجپرسش در مورد تماس  .13 پرسش از سابقه دارویی بیمار .11

 پرسش در مورد تاری دید .14 پرسش در مورد وجود عالیم ادراری .12

 رخواست فاکتور روماتوئیدد .16 بررسی مایع مفصلی از نظر کریستال .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 37صفحه 

 

 سوال پانزدهم

ماه قبل مراجعه کرده است. در  3ساله با سابقه پرفشاری خون با شکایت از تنگی نفس فعالیتی و ادم اندام تحتانی از  63آقای 

 شود. گالوپ شنیده می S3معاینه 

BP=110/80 RR=18/min PR=120/min  

 حداکثر چهار مورد را انتخاب نمایید. زیر در الویت است؟ اقداماتدر بررسی بیمار فوق کدامیک از 

 سابقه مصرف سیگاربررسی -3 بررسی سطح کلسترول و تری گلیسیرید  -1

 انجام سی تی اسکن-TSH 4گیریاندازه-2

 PNDشرح حال ارتوپنه و بررسی -6 دیابتبررسی شرح حال  -5

 انجام اسپیرومتری-8 گیری آلبومیناندازه -7

 JVPمعاینه-ECG 11جامان -9

 گرافی ریه -13 بررسی عملکرد کلیوی-11

 اکوکاردیوگرافی -14 انجام تست ادرار-12

 گیری آنزیمهای قلبیاندازه-ALT, AST 16گیریاندازه-15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 38صفحه 

 

 سوال شانزدهم

ه است. سابقه کردساله با شکایت خلط خونی از یک هفته پیش و تشدید سرفه از یک ماه قبل به کلینیک مراجعه  61آقای 

آن را قطع کرده  بل به دلیل تنگی نفس فعالیتی مصرفسال ق 2را دارد که از  سال 31مصرف سیگار دو پاکت در روز به مدت 

 شود. ها ویز منتشر خفیف در هر دو ریه شنیده میاست. در سمع ریه

RR=18/m PR=80/m BP=120/85 T=36.5 

 کثر چهار مورد را انتخاب نمایید.حدادر الویت هستند؟ ها کدام بررسی برای تشخیص بیمار فوق

 سابقه تماس با فرد مسلولبررسی -3 سابقه مصرف آسپیرین بررسی -1

 انجام سی تی اسکن ریه-4 تی آنژیوگرافیدرخواست سی-2

 انجام گرافی ریه -6 بررسی اسمیر خلط از نظر باسیل سل-5

 ABGانجام -8 انجام بلع باریم-7

 بررسی سابقه ضربه به توراکس-11 کاهش وزن اخیربررسی -9

 انجام اکوی قلب-13 بررسی سابقه عفونت تنفسی اخیر-11

 بررسی سیتولوژی خلط-14 انجام برونکوسکوپی-12

 D-Dimerری یگ اندازه-16 اسکن ایزوتوپ -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 35صفحه 

 

 سوال هفدهم

ل که از پنج سال پیش قطع کرده و سابقه تنگی نفس از به مدت سی سا ف روزانه دو پاکت سیگارساله با سابقه مصر 55آقای 

ده سال که در حال حاضر تغییر نداشته است جهت پیگیری و درمان مراجعه کرده است. در سمع ریه بازدم طوالنی همراه با 

دیده  شود و در اسپیرومتری محدودیت بسیار شدید انسدادیدیده می .  در گرافی ریه پرهوایی شدیدویزینگ وجود دارد

درصد است. انجام کدام اقدامات برای بیمار در الویت است؟حداکثر چهار مورد را  75شود. ساچوریشن اکسیژن بیمار می

 انتخاب نمایید.

 محدودیت فعالیت بدنی -3 ایویتیک دورهیبمصرف آنتی -1

 بازتوانی ریه -4 تجویز تئوفیلین خوراکی -2

 ریه HRCT -6 نرژیک استنشاقیکلیتجویز آنتی -5

 ECG -8 متری ماهیانهاسپیرو -7

 ساعت در روز 18درمانی اکسیژن -11 ماهیانه ABGنجام ا -9

 اکوکاردیوگرافی -13 واکسیناسیون سالیانه آنفلوآنزا -11

 ل در صورت لزومومصرف اسپری سالبوتام -14 مراقبت در مراکز پرستاری -12

 استروئید تزریقیتجویز  -16 مصرف دیورتیک منظم -15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 24صفحه 

 

 سوال هجدهم

ه کلینیک مراجعه کرده ب ،درد کمر از دو هفته قبلشبانه و  نیات محلی به علت تب، عرقساله با سابقه مصرف لب 21آقای 

 . در بررسیهای اولیه ی است. تندرنس ساکرو ایلیاک داردرد. قلب و ریه و شکم طبیعاند LAPاست. در معاینه تب دار است.

WBC: 6800 .Hb: 12.5 , MCV: 76 , Plt: 385000 

 .کشت خون و ادرار منفی است

 هار مورد را انتخاب کنید.چحداکثر  ؟است در اولویت کدام یک از اقدامات تشخیصیانجام 

1- PPD 3- ESR, CRP 
 TSH, T4 -4 پروتئین و آلبومین -2

5- Wright 6- کشت مغز استخوان 

7- MRI کلسیم و فسفر -8 ستون فقرات 

9- 2ME 11- سونوگرافی شکم 

 تست ویدال -13 عکس قفسه سینه -11

12- HBS Ag 14- اسکن استخوان 

15- ANA 16- کولونوسکوپی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 23صفحه 

 

 سوال نوزدهم

بررسی تشخیص بیمار  دارد. برای 13راسیک تندرنس در مهره تو ساله با درد شدید کمر از یک ماه پیش در معاینه 71خانم 

 چهار مورد را انتخاب کنید.حداکثر ؟چه اطالعاتی بیشتر کمک کننده است

 سرفه .3 سابقه تب .1

 مصرف کورتون .4 سابقه تروما .2

 آرتروز زانو .6 سابقه مصرف سیگار .5

 محدودیت حرکت کمر .8 سابقه دیسک کمر .7

 یبوست اخیر .11 سابقه دیابت .9

 تشدید درد با حرکت .13 نوروپاتی .11

 انتشار درد به اندام تحتانی راست .14 نقاط بدن درد در سایر .12

 کاهش وزن اخیر .16 درد شبانه .15

 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 22صفحه 

 

 سوال بیستم

راجعه کرده است. در معاینه پوست پستان شباهت به پوست پرتقال دارد. ساله با تورم و درد پستان چپ به کلینیک م 65خانم 

 مورد را انتخاب کنید 4رد را الزم دارید. حداکثر اکدام مو بررسی از نوک پستان ترشح مختصر کدر دارد. برای تشخیص

 بررسی تب .3 سن منارک       .1

 CBCچک   .OCP   4سابقه مصرف   .2

 ESRچک   .6 تعداد فرزندان    .5

 ماموگرافی       .8 شیردهی به فرزندان  شرح حال  .7

 PPDچک  .11 شرح حال فامیلی سرطان پستان    .9

 شرح حال ترومای پستان .13 کشت ترشحات پستان    .11

 شرح حال تماس یا بیمار مبتال به سل .14 سونوگرافی پستان     .12

 بیوپسی از ضایعه      .16 بیوتیک تجویز آنتی .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 21صفحه 

 

 ویکمبیست سوال

درجه به درمانگاه مراجعه کرده است. بیمار سابقه مسافرت  41روز قبل و تب  4ی از بینی از ریزساله با شکایت خون 36آقای 

برای . باشدمی PLT: 40000 , WBC: 30000 Cr: 3.2 ,Hb: 8به شمال را در دو هفته قبل ذکر میکند. در یررسی اولیه 

 انتخاب کنید. مورد را 4تکمیل بررسی کدامیک  از موارد زیر را الزم دارید. حداکثر 

 

 Brain CT -3 سابقه مصرف لبنیات محلی -1

 ANA -4 معاینه چشم -2

 اکوکاردیوگرافی -6 ررسی لنفادنوپاتیب -5

 اسکن استخوان -8 الم خون محیطی -7

9- CT scan کشت مغز استخوان  -11 شکم و لگن 

11- CPK  ستولیکایسرولوژی آمیب ه  -13 و آلدوالز 

 PPD -14 بررسی هپاتیت ویروسی -12

15 - PT, PTT  16-فسه سینهسی تی اسکن ق 

 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 20صفحه 

 
 سوال بیست ودوم

ساله با یبوست از چند ماه قبل مراجعه نموده است. در شرح حال سابقه کاهش وزن ندارد. دفع خون در مدفوع ندارد.  54آقای 

 سابقه فشار خون دارد که تحت درمان دارویی است.

 د.حداکثر چهار مورد را انتخاب کنی ها در این بیمار اولویت دارد؟کدام بررسی

 Stool Exam -3 کولونوسکوپی -1

 TSHاندازه گیری  -4 اندازه گیری کلسیم -2

 AST, ALT, ALPاندازه گیری  -C , FBS1HbA 6گیری اندازه  -5

 سونوگرافی شکم -8 عکس ساده شکم -7

9- ESR , CRP 11- باریم انما با کنترست مضاعف 

 NA , K -13 مانومتری آنورکتال -11

 CBC -14 کشت مدفوع -12

 بررسی ترانزیت کولون -16 پروکتوگرافی -15

 

 

 

 

 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 29صفحه 

 

 سوال بیست و سوم

 حاضر حال در ولی بوده آبکی ابتدا در اسهال .است کرده مراجعه درد شکم و استفراغ و اسهال دلیلبه ایماهه 14 شیرخوار

 .کنید انتخاب گرینه 4 اکثر حد کند؟می بیشتری کمک زیر موارد از کدامیک کودک این ارزیابی در. است شده خونی

    مدفوع معمول  شتک -3   مدفوع کامل آزمایش -1

 یرسینیا نظر از مدفوع کشت -4 شکم اسکن تی سی -2

 آندوسکوپی -6 باکتر کمپیلو نظر ازمدفوع  کشت -5

 نشاندار RBC اسکن -8 شکم گرافی سونو -7

  کنتراست دبل انما باریم -11 کولونوسکوپی -9

11- CBC     13- ESR 

12- PT 14- PTT 

15- PCR 16 مدفوع- KUB 

 

 

 

 

 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 26صفحه 

 

 سوال بیست و چهارم

 داروهای از بیمار مادر  سابقه در. است خوب نوزاد عمومی حال .است آمده دنیا به البیا فیوژن و کلیتورومگالی با نوزادی

 4اکثر حد است؟ اولویت در زیر موارد از کدامیک بیمار اولیه ارزیابی در. است کرده استفاده بارداری اول ماهه سه در هورمونی

 .کنید انتخاب را گزینه

    Na , K گیریاندازه .3 کاریوتیپبررسی  .1

 لگن و شکم سونوگرافی .4 فشارخون بررسی .2

 تستوسترون گیریاندازه .OH progesterone 6 17 گیری اندازه .5

 CYP21  ژنوتیپ بررسی .HCG  8 با تستوسترون تحریکی تست .7

 FSH -LHگیریاندازه .DHT 11 گیریاندازه .9

 مادر تستوسترون بررسی .11

 

 شکم اسکن .13

 ACTHگیری اندازه .12

 

 بادی بار بررسی .14

 تست تیروئید .CRP  16با حریکیت تست .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 27صفحه 

 

 سوال بیست و پنجم

 انورزی به مبتال گذشته روز صبح داشته، ادرار کنترل ماهگی 18 در و نداشته قبلی سابقه هیچ کنون تا که ایساله 8 دختر

(day time enuresis )  از کدامیک بررسی کودک این ارزیابی در. است منفی نامبرده خانوادگی سابقه. است شده 

 کنید انتخاب را گزینه 4 حداکثر هستند؟ اولویت در زیر هایگزینه

 ها کلیه سونوگرافی -3 ادرار وکشت کامل -1

 همراه یبوست بررسی -4 خون قند -2

 uroflowmetry فلومتریاورو  -6 کردن ادرار از امتناع حال شرح بررسی -5

7- VCUG 8- کلیه رادیوایزوتوپ اسکن 

 IVP -11 شکم اسکن تی سی -9

 روانشناسی مشاوره -13 رادرا اسموالریتی بررسی -11

12- BUN, Cr 14- سرم الکترولیت 

15- PH  16 ادرار- PH  سرم 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 28صفحه 

 

 سوال بیست و ششم

 از پس و میخورد زمین و داده دست از را خود هوشیاری دقیقه 3 بمدت مدرسه در کالسی پرسش حین در ای ساله 11 دختر

. ندارد دیگری مثبت نکته سیستولیک 6/3 سوفل بجز معاینه در  میدهد را خود برادر در تشنج سابقه. میاید هوش به دقیقه 1

 .کنید انتخاب را گزینه 4 اکثر حد کودک ارزیابی جهت

1-  CT  3 مغز اسکن- EKG  

2- EEG  4- Tilt Table test  

 اکو -6  خون قند -5

7- MRI  خانواده در کری سابقه بررسی -8 مغز   

 مانیتورینگ هولتر -11 ورزش تست -9

 پوست دقیق معاینه -13 ریه گرافی -11

12- CBC 14- گیری اندازهCa  سرم 

15- Ice water caloric testing 16- آنژیوگرافی 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 25صفحه 

 

 سوال بیست و هفتم

 خود سن به نسبت تکاملی نظر از ولی است طبیعی وی وزن و قد .است شده ارجاع مدرسه از یادگیری اختالل بدلیل کودکی

 را نام ببرید. حداکثر چهار مورد .هستند اولویت در ها گزینه کدام کودک ارزیابی جهت. میرسد بنظر ترعقب

 سرم و ادرار آمینه اسیدهای کروماتوگرافی .3  مغز اسکن تی سی .1

 خون قند .4  تیروئید تست .2

     خون آمونیاک .IQ    6 گیری اندازه .5

 سینه گرافی .8 ژنتیک مشاوره .7

9. EEG 11. شنوایی تست 

 LP .13    چشم مشاوره .11

12. Fe, TIBC 14. ESR 

15. CBC 16. 3Serum Vit D 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 14صفحه 

 

 سوال بیست و هشتم

 .کندمی پیدا دهان از کف خروج و  ژنرالیزه کلونیک تونیک حمالت بار، اولین برای  درجه 29 تب بالبدن ایساله 3 پسر

 در هاگزینه از کدامیک کودک ارزیابی در. کندمی ذکر را تب بدنبال تشنج خانوادگی سابقه و است طبیعی کودک معاینات

 ثر چهار مورد را نام ببرید.کداح .است اولویت

    خون کلسیم .3 خون قند .1

2. EEG 4. CT  مغز   

5. LP 6. Na 

7. K 8. خون کشت 

9.  PCR فشار گیری اندازه .11 نخاع مایع CSF 

    تشنج بودن یکطرفه بررسی .13    تشنج مدت طول بررسی .11

 سرم و ادرار آمینه اسیدهای کروماتوگرافی .14 ادرار کننده احیا مواد بررسی .12

 ریه گرافی .16 خون الکتات .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 13صفحه 

 

 سوال بیست و نهم

 پایین سرم کلر.است مشهود متابولیک آلکالوز آزمایشات در.است کرده مراجعه FTT   و استفراغ بدلیل ایماهه 6 پسر شیرخوار

 را انتخاب کنید. گزینه 4 ؟حداکثر است اولویت در هاگزینه از کدامیک شیرخوار این هایبررسی در. دارد نیز هیپوکالمی و بوده

  ادرار کلر .3 عرق تست .1

  BUN ,  Cr .4      ادرار سدیم .2

     شکم سونوگرافی .6 مدفوع کشت .5

7. CXR 8. وسرم ادرار آمینه اسیدهای کروماتوگرافی 

    کبدی تستهای .11 سرم الکتات و آمونیاک .9

 شکم ساده گرافی .13 تیروئیدی تستهای .11

 ها کلیه سونوگرافی .14 انما باریم .12

 سرم اوریک اسید .16 سرم آهن .15

 

 

 

 

 

 

 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 12صفحه 

 

 امسوال سی

 عفونت بدنبال پیش روز چند از بیمار ناراحتی  .است شده آورده درمانگاه به ریهوشیا سطح اختالل بدلیل ای ساله 8 دختر

 هایبررسی در .است بوده بیقرار و داشته شدید وعطش شده دزئیدراته تدریجه ب کودک و شده شروع انتریت گاسترو و ویروسی

 نید.حداکثر چهار گزینه را انتخاب ک است؟ اولویت در زیر موارد از کدامیک فوق کودک

 خون قند .3   ادرار حجم بررسی .1

   سرم سدیم .4 خون فشار .2

  ادرار سدیم .6 سرم پتاسیم .5

 EEG .8 سرم کلر .7

9. LP 11. خون کشت 

 ادرار کشت .13 سینه گرافی .11

 عضالنی آنزیمهای گیری اندازه .14 کبدی تستهای .12

15. EKG  16.  PH  ادرار 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 11صفحه 

 

 ویکمسوال سی

 

شود. در معاینه بدو ورود هوشیار است. به اورژانس آورده میساله در حال عبور از خیابان بدنبال برخورد با خودرو  33خانم 

و  71پارگی اسکالپ با خونریزی مختصر در ناحیه آهیانه راست دارد. شکایتی از درد و محدودیت گردن ندارد.  فشار خون 

جهت اداره بیمار . است. سمع ریه ها طبیعی و شکم نرم است. لگن ناپایدار است و زانوی چپ دفورمیتی دارد 131ضربان قلب 

 چهار مورد را که بیشتر اهمیت دارند انتخاب کنیدحداکثر از بین موارد زیر 

 سی تی مغز .3  کالر گردنی .1

 گرافی لگن .4 گرافی قفسه صدری  .2

5. FAST  6.   گرفتن مسیر وریدی و سرم ایزوتونیک 

7. Pelvic Wrap   8. گرافی اندام تحتانی 

 شکم اسکن سی تی .11 انتوباسیون .9

 سوچور اسکالپ .13 یتعبیه سوند فول .11

 چک هموگلوبین .14 تعبیه سوند معده .12

 گرافی جمجمه .16 اکسیژن نازال .15



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 10صفحه 

 

 ودومسوال سی

ساله چاق با سابقه فشار خون به دلیل درد اپیگاستر و پهلوی چپ از ساعاتی قبل مراجعه کرده است. درد ناگهانی  72آقای 

 ،70فشار خوناست. بوده است. در معاینه مخاط خشک شروع شده و تدریجا به شدت آن افزوده شده است و با تهوع همراه 

می باشد. تندرنس اطراف ناف و فالنک چپ دارد. نبض های فمورال لمس نمیشود. جهت  141و ضربان قلب  38تعداد تنفس 

 .چهار مورد از موارد زیر را انتخاب کنید حداکثر تشخیص علت این عالیم

 سی تی اسکن شکم .ESR,CRP 3 تست .1

2. KUB 4. IVP 

 LDH چک .6 وگرافی آئورت شکمیسون .5

 تست ادرار   .8 چک آمیالز .7

9. ABG     11. CXR 

 خوابیده شکم و گرافی ایستاده .13 چک تروپونین .11

 اکوکاردیوگرافی .14 نوار قلب .12

 الپاراتومی اورژانس .16 داپلر اندام تحتانی .15



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 19صفحه 

 

 وسومسوال سی

درد از آرنج به پایین و خصوصا در انگشتان  ساله با درد و سردی اندام فوقانی راست از صبح امروز مراجعه کرده است. 21خانم 

بوده است. عالیم همراه و سابقه قبلی ندارد. در معاینه نبض براکیال، اولنار و رادیال راست ندارد. پر شدگی مویرگی تاخیری 

 حداکثراین بیمار تدبیر است. حس و حرکت در حد طبیعی است ولی دست راست واضحا سردتر از سمت مقابل است. جهت 

 .چهار مورد از موارد زیر را انتخاب کنید

 گرافی رخ گردن  .3 آنژیوگرافی اندام فوقانی .1

 داپلر شریانی اندام مبتال .4 واحد وریدی  5111هپارین  .2

 گرافی رخ و نیم رخ بازوی راست .ESR,CRP 6 چک .5

7. EMG, NCV 8. چک CBC   

 میلیگرم خوراکی 5شروع وارفارین  .11 تست های انعقادی .9

 کورتیکواستروئیدتجویز  .13 شروع آسپرین .11

 سی تی آنژیوگرافی عروق بزرگ مدیاستن .14 بررسی واسکولیت ها  .12

 آماده کردن جهت جراحی .16 اکوکاردیوگرافی .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 16صفحه 

 

 وچهارمسوال سی

کند مادر بیمار ذکر می شود.ماهه با حمالت مکرر سیانوز به دنبال شیر خوردن توسط مادرش به درمانگاه آورده می 3شیرخوار 

کند. جهت رسیدن به تشخیص درست چه اقداماتی در ا گریه کردن شکم فرزندش دیستانسیون پیدا میدر هنگام سرفه ی

 .مورد را انتخاب کنید 4 حداکثر  ر دارد ؟اولویت قرا

 باریوم انما .3  بلع باریوم در پوزیشن پرون .1

 ساعته PH 34بررسی  .4 برونکوسکوپی تشخیصی .2

 پیازوفاگوسکو .6 بلع گاستروگرافین تحت فلوروسکوپی .5

 بررسی دیافراگم تحت فلوروسکوپی .8 تست عرق .7

 گرافی ساده ی قفسه سینه .11 سی تی اسکن شکم و لگن .9

 سی تی اسکن جمجمه .13 بررسی رادیولوژیک آدنوییدها .11

 کشت خون .14 بررسی تست های آلرژی .12

 بیوپسی پرکوتانئوس کبد .16 الپاروسکوپی تشخیصی .15

  



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 17صفحه 

 

 وپنجمسوال سی

بیمار از چند ماه قبل دچار تظاهرات  رسوتیسم به درمانگاه غدد مراجعه نموده است.ساله با آکنه روزه آسه و هی 7دختری 

در معاینه  پوستی به صورت آکنه شده است و در این مدت هایپرتنشن داشته است تحت درمان با نفیدیپین بوده است.

نکته ی دیگری ندارد. جهت عدد در دقیقه است.در معاینه به جز نکات گفته شده  111و تعداد نبض  91/151فشارخون 

 داکثر چهار مورد را انتخاب کنید.حر دارد ؟ رسیدن به تشخیص درست چه اقداماتی در اولویت قرا

 های تیروییدبررسی تست .3 سونوگرافی شکم .1

 ساعته 34های سرمی بررسی کاتکول آمین .4  کشت خون .2

 بیوپسی پرکوتانیوس کبد .6 بررسی سطح استروژن .5

 OHP 17گیری اندازه .7
 ژیوگرافی عروق کلیهآن .8

 شکم   MRI انجام .11 تی اسکن آدرنالسی .9

 اسکن تیرویید .13 گیری میزان سدیماندازه .11

 تی انژیوگرافی ورید پورتسی .14 گیری  بیلی روبین مستقیم و غیر مستقیماندازه .12

 IVP .16 کشت ادرار .15



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 18صفحه 

 

 وششمسوال سی

 

 5×  6 ابعهاد بهه کیستی آبدومینال سونوگرافی در. است هکرد مراجعه اورژانس به شدید نسبتا شکم درد با مجرد ساله 35 خانم

 را مهورد 4 حهداکثر اسهت؟ ارجهح اول قهدم در اقهداماتی چه بالینی تدبیر برای. است شده گزارش چپ تخمدان در متر سانتی

 .کنید انتخاب

    حیاتی عالیم مکرر گیریاندازه -βhCG       3 انجام -1

 شکم ساده گرافی استدرخو -4       ادرار کامل آزمایش درخواست -2

 CA125 گیری اندازه -6     سریال CBC انجام -5

 قاعدگیها سابقه مورد در سوال -8  جنسی ارتباط داشتن مورد در سوال -7

 الپاراتومی انجام -11    شکم سریال معاینه انجام -9

   واژینال سونوگرافی درخواست -13  استفراغ و تهوع وجود مورد در سوال -11

 صفرا کیسه و کبد رافیسونوگ انجام -14 لیپاز گیریاندازه -12

  لگن اسکن تی سی انجام -16 الپاراسکوپی انجام -15



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 15صفحه 

 

 وهفتمسوال سی

 

 تشهدید مراجعهه از قبهل ساعت چند از که قبل روز 3 از لرز و تب شکایت با هفته 13 حاملگی با 4Lc5G ساله 25 خانم بیمار

 , BP: 70/50 , PR: 120/min , RR: 30 min معاینه در. شده آورده بیمارستان به هوشیاری سطح کاهش با است شده

tem: 39.5 orally  ترشهحات واژینهال معاینه در و ژنرالیزه تندرنس شکم معاینه در و ندارد را سواالت به پاسخ توانایی بیمار 

 نتخهابا را مورد 4 حداکثر کنید؟می توصیه اول مرحله در را اقدامات کدام بیمار ارزیابی جهت. شودمی دیده آلود خون چرکی

 .کنید

    تزریقی بیوتیک آنتی تجویز -3     خون کشت -1

    شکم ایستاده گرافی -4 لیپاز و آمیالز چک -2

 واژن ترشحات کشت -6  حاملگی بررسی سونوگرافی -5

  کبدی تستهایچک  -8 لگن و شکم سونوگرافی -7
9- CBC, diff       11- خوراکی بیوتیک آنتی تجویز 

 ورژانسا الپاراتومی -13 بارداری محصوالت اورژانس کورتاژ -11

12-  CT scan سرم آلبومین چک -14 لگن و شکم 

 اورژانس سرکالژ -16 پروژسترون تجویز -15



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 04صفحه 

 

 وهشتمسوال سی

 

 شهکم معاینهه در. است کرده مراجعه قبل هفته دو حدود از بینی لکه حد در واژینال خونریزی علت به که ساله 61 خانم بیمار

 اقهدامات چهه ایشهان ارزیهابی جههت. است نرمال آدنکسها و سایز لنرما رحم. میباشد ارگانومگالی بدون و تندرنس بدون و نرم

 .کنید انتخاب را مورد 4 حداکثر است؟ در اولویت تشخیصی

 
1. FSH, LH 3. آندومتر بیوپسی   

     اسمیر پاپ .4    ضمایم و رحم واژینال سونوگرافی .2

 CBC, diff .6    اسپکولوم با واژن و سرویکس معاینه .5

 β hCG .8 انعقادی تستهای .7

 لگن  MRI .11 لگن اسکن تی سی .9

 کبدی تستهای .13 پروژسترون و استروژن گیریاندازه .11

 CA 125 چک .14 ماموگرافی .12

 تشخیصی کورتاژ جهت بیمار ارجاع .16  کولپوسکوپی .15

 

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 03صفحه 

 

 ونهمسوال سی

 

 بهه شهده پهلهو و شهکم بهه غیرنافهذ ترومهای دچهار خانوادگی نزاع حین در که هفته 39 اول شکم حامله ساله 32 خانم بیمار

 .کنید انتخاب را مورد 4 حداکثر کدام هستند؟ دهیدمی انجام ایشان برای که اقداماتی اولین. است کرده مراجعه ورژانسا

          NST .3   کردن بستری .1

    واژینال معاینه .4    کنترکشن چک .2

5. CBC        6. خون گروه چک    

 کلیوی و کبدی تستهای .8 پروفایل بیوفیزیکال .7

 مطلق استراحت به دستور .11 حاملگی ختم .9

 بیوتیک آنتی تجویز .13 هپارین تجویز .11

 مغز MRI  .14 انعقادی تستهای گیریاندازه .12

 روانپزشکی اورژانس مشاوره .16 منیزیوم سولفات تجویز .15

 



 عصر 31/6/59  (Key Feature)استدالل بالینیآزمون 

 02صفحه 

 

 سوال چهلم

ه شهکم تهوده دههد. در معاینهای به دلیل یبوست مراجعه کرده است. سابقه یبوست را از دوران شهیرخوارگی مهی ساله 4پسر 

 هار مورد را انتخاب کنید.چحداکثر  در اولویت است؟از موارد زیر کودک کدامیک جهت ارزیابی  . قابل لمس است مدفوعی

 سابقه دفع مکونیوم .3 توشه رکتال .1

 الکترولیت سرم .4 بررسی هورمون تیروئیدی .2

 U/A , U/C .6 باریم انما .5

 Soilageبررسی از نظر  .8 م، فسفر، آلکالن فسفاتازیکلس .7

 FBS .11 ادرار بررسی اسموالریته .9

11. BUN , Cr 13. ABG 

12. CT 14 اسکن شکم. EMG 

15. NCV 16. بررسی هورمونهای هیپوفیزی 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 3131شهریور  31الی  31 -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 استدالل بالینی حیطه 

 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

  

 شنبه عصر یک –چهار آزمون شماره 

 پازل

دقیقه 17زمان:   

 

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:

  دانشگاه محل تحصیل: 

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 



 

 

 

 دفترچه سواالت آزمون پازل

 

 دستورالعمل

 گرامی داوطلب

 

آیتم  چهار گروه، هر در. اندشده بندیدسته P گروه تا A گروه از سواالت این. هستید مواجه سوال گروه 61 با شما پازل، آزمون در

 از میان هر کدام از چهار گزینه 6پاسخنامه نوشته شده است. شما باید با توجه به گزینه هر گروه در  6های آیتم . گزینهدارد وجود

تنها یک گزینه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخنامه عالمت بزنید. بدیهی است که اگر بیش از یک گزینه  4و  3و  2های  آیتم

 گیرد.    ه منفی تعلق میرا عالمت بزنید به شما نمر 4و  3و  2های مدر هر کدام از آیت

 عزیزان شما برای موفقیت آرزوی با                                                                                                                 

 سوال 61 تعداد سوال:

 دقیقه 70  زمان:

  



 مون پازلآز

 3صفحه 

 

 Aگروه 

 6آیتم 

 .است کرده مراجعه قبل ماه دو از اشتها افزایش و قلب طپش و وزن کاهش کیلوگرم 2 از شکایت با ساله 22 خانمی 6

 .است نموده مراجعه قبل ماه 4 از یبوست و وزن کاهش از شکایت با ساله 07 آقای 2

 مودهن مراجعه اشتها کاهش و تهوع سرگیجه، وزن، کاهش شکایت با درمان تحت تیروئید کاری کم سابقه با ساله 22 خانم  3

 .است

 .است کرده مراجعه تهوع و درد دل و قبل هفته دو از وزن کاهشپرادراری و شکایت با که است ای ساله 63 نوجوان بیمار  4

 2آیتم 

 temporal wasting و است  paleکامال ملتحمه. است دقیقه در تا 89 قلب ضربان و 07/647 خون فشار معاینه در 2

 تیروئید نرمال است. .دارد وجود

 

 تسف کامال تیروئید قوام. دارد مخاط هیپرپیگمانتاسیون. است دقیقه در تا 87 قلب ضربان و  27/92 خون فشار  معاینه در 1

 .است

 .دارد وجود اگزوفتالمی و تیروئید بزرگی و است دقیقه در تا 637 قلب ضربان ،97/627خون فشار معاینه در 0

 معاینه تیروئید نرمال است. .دارد پنهتاکی و است خشک کامال مخاطها ، PR: 110  ، BP: 90/60 معاینه در 9

 3آیتم 

9 Hb: 13 , FBS: 103 , TSH: 0.01 , T4: 16 , T3: 380 , K: 4 

60 Hb: 13 , FBS: 250 , TSH: 0.1 , T4: 12 , T3: 87 , K: 3.2 

66 Hb: 9 , FBS: 110 , TSH: 6 , T4: 10 , T3: 120 , K: 3.8 

62 Hb: 14 , FBS: 65 , TSH: 0.2 , T4: 11 , T3: 87 , K: 4.5   

  

 4آیتم 

 .شود تکرار آزمایشات بعد هفته 9 شد قرار و شد تجویز مازول متی گرممیلی 27 روزانه او برای 63

 .شد پتاسیم و سالین نرمال تجویز و VBG انجام سرم، کتون گیری اندازه درخواست او برای 64

 .شد درخواست فریتین و TIBC و آهن گیری اندازه و اندوسکوپی و کولونوسکوپی او برای 62

 .شد تجویز استروئید سپس و درخواست Anti TTGگیری کورتیزول و اندازه او برای 61



 مون پازلآز

 4صفحه 

 

 Bگروه

 6آیتم 

 .است کرده مراجعه شکمی دردهای سابقه و پروتئینیوری و استخوان درد با ساله 17 آقای 6

 .است کرده مراجعه خاصی بیماری سابقه بدون و ورییپروتئین و ادم با ساله 63 دختری 2

 شده است. آورده پزشک نزد مادرش توسط قبل هفته 2 از گلودرد سابقه و پروتئینیوری با ساله 9 پسر 3

 .است کرده مراجعه نوربه  حساسیت سابقه و ورییپروتئین با ساله 69 دختری  4

 2 آیتم

 
 .دارد 9 مهره روی لوکالیزه تندرنس و پریده رنگ ملتحمه و منتشر است. اکیموز 97/627معاینه فشار خون  در 2

 .ندارد دیگری طبیعی غیر نکته 87/ 617 خون فشار از غیر معاینه در 1

 .میخورد چشم به دست انگشتان تندرنس و تورمو  82/627فشار خون  معاینه در 0

 .ندارد دیگری مورد شدید جنرالیزه ادم از غیر معاینه در 9

 

 3آیتم 
8 U/A: protein:2+ , RBC:0-1 , WBC: 2-3         Ca: 12 , Albumin: 4 , BUN: 35 , Cr: 2.1 

60 U/A: protein:2+ ,RBC:28-30, WBC: 3-4, RBC cast +   Ca: 10 , Albumin: 4, BUN: 60 , Cr: 3.2 

66 U/A: protein:1+ , RBC:10-20 , WBC: 0-1          Ca: 9 , Albumin: 4.5 , BUN: 12 , Cr: 0.5 

62  U/A: protein:4+ , RBC:0-2 , WBC: 2-3             Ca: 8 , Albumin: 2 , BUN: 15 , Cr: 0.7 
 

 4آیتم 

 .شد داده ارجاع متخصص به استخوان مغز بیوپسی جهت 63

 .شد داده ارجاع متخصص به اورژانس کلیه بیوپسی جهت 64

 .شد تجویز سیلین پنی درمان جهت 62

 .شد داده ارجاع متخصص به درمان جهت نفروتیک سندروم تشخیص با  61



 مون پازلآز

 5صفحه 

 

 Cگروه 

 6آیتم 

 است کرده مراجعه روماتوئید آرتریت سابقه و خشک سرفه از شکایت با که است ایساله 16 مرد بیمار  6

 .است کرده مراجعه اخیر عفونت سابقه و چرکی خلط سرفه، از شکایت با که است ایساله 22 خانم بیمار  2

 نموده مراجعه آسم سابقه و رنگ ایقهوه خلط حاوی سرفه از شکایت با که است ای ساله 26 خانم بیمار  3

 .است

 اناالپریل با درمان تحت خون فشار سابقه و خشک سرفه از شکایت با که است ای ساله 65 خانم بیمار  4

 .است کرده مراجعه

 2آیتم 

. است دقیقه در تا 65 تنفس تعداد و دقیقه در تا 660 قلب ضربان ،50/620 خون فشار. ندارد تب معاینه در  6

 .دارد وجود مچ و آرنج مفاصل حرکات محدودیت. شد سمع ریه دو هر قاعده در فاین کراکل ریه سمع در

. است دقیقه در تا 64 تنفس دقیقه، در عدد 11 قلب ضربان ،56/620 خون فشار  ندارد، تب معاینه در  1

 حرکات مفاصل طبیعی است.  .میشود دیده حلق پشت چرکی ترشحات. است نرمال ریه سمع

 دقیقه در تا 65 تنفس تعداد دقیقه، در تا 91 قلب ضربان ،56/620 خون فشار. ندارد تب او معاینه در  7

 حرکات مفاصل طبیعی است. .دارد وجود ریه دو هر سراسر در منتشر ویز سمع در. است

 سمع در.  است دقیقه در تا 62 تنفس تعداد دقیقه، در تا 11 قلب ضربان ،90/626 خون فشار معاینه در  5

 زانو کریپیتاسیون دارد.در مفصل  .ندارد وجود کالبینگ. است Clear ها ریه

 

 

 

 

 

 

 



 مون پازلآز

 6صفحه 

 

 3آیتم 

 

 به شواهدی ریه گرافی در. است منفی روماتوئید فاکتور  است WBC: 9600 , ESR: 28 آزمایشات در 9

 تراس ماگزیلر سینوسهای در کدورت صورت سینوسهای گرافی در. نمیشود دیده ریوی فعال ضایعه نفع

 .میشود دیده

 :EFV1 ریوی تستهای در. است نرمال حد در ریه گرافی و ESR: 22, WBC: 6100 پاراکلینیک در 60

 .میباشد طبیعی فرد مانند متاکولین تحریکی تست پاسخ و  طبیعی  FVC: 95% طبیعی، 85%

 سلولی شمارش بررسی در. است منفی روماتوئید فاکتور. است WBC: 15000, ESR: 40 آزمایشات در 66

 .است یافته افزایش سرم IgE. است 666 حدود ائوزینوفیل محیطی خون

 و گالس گراند مناطق ریه HRTC در و ،ESR: 88 ،+++ روماتوئید فاکتور  WBC: 6100آزمایشات در 62

 :FVC و طبیعی EFV1: 65% ریوی تستهای بررسی در. میشود دیده پلور به نزدیک خطی کدورت

 میباشد طبیعی  DLCO: 50%ِ   و 50%

 4آیتم 

 رومتریاسپی بیماری سیر کنترل جهت و گرفته قرار سیتوتوکسیک و باال مقدار با استروئید درمان تحت 63

 .شد گرفته نظر در ای دوره

 بررسی جهت مراجعه به توصیه و گرفته قرار سیلین آموکسی خوراکی بیوتیک آنتی با درمان تحت 64

 .میشود بیماری کنترل

 جهت درمان او اناالپریل قطع و درمان با داروهای دیگر فشار خون آغاز شد. 66

 .گرفت قرار فلوکونازول و ماه 2 مدت به گرممیلی 26 پردنیزولون با درمان تحت او 61



 مون پازلآز

 7صفحه 

 

 Dگروه 

 6آیتم 

 شده خونی استفراغ نوبت یک دچار مکرر استفراغ علت به بارداری دهم هفته در باردار خانم 6

 .نمودند مراجعه حجیم خونی استفراغ علت به C هپاتیت از ناشی سیروز سابقه با ساله 15 آقای 2

 است داشته وزن کاهش کیلوگرم 60 اخیر ماه شش در. است کرده مراجعه ملنا با ساله 13 خانم 3

 اندشده آورده بیمارستان به خونی استفراغ از شکایت با CKD سابقه با ساله 55 آقای 4

 2آیتم 

 است پایدار همودینامیک و است نرمال شکم معاینه 6

 .ددار پایدار همودینامیک و هستند کاشکتیک 1

 دارد. ناپایدار همودینامبکزردی مختصر و  7

 دارند تحتانی اندام+ 2 ادم. است طبیعی شکم معاینه در 9

. 

 3آیتم 

 دارند معده تنه در انفیلتراتیو تودهیافته اندوسکوپی:  9

 GE Junction در مخاطی مختصر پارگییافته آندوسکوپی :  60

 اخیر خونریزی شواهد با مری واریسیافته آندوسکوپی:  66

 دارند معده مخاط در عروقی تالنژکتازییافته آندوسکوپی:  62
 

 4آیتم 

 Conservativeدرمان  63

 جراحی 64

 اطمینان بخشیدرمان با متوکلوپروماید و  66

 اکترئوتاید   61



 مون پازلآز

 8صفحه 

 

  Eگروه 

 6آیتم 

 اطراف از پیش ساعت 62 از او درد. است کرده مراجعه تهوع و شکم درد با پار نولی متاهل ساله 26 خانم 6

 است شده لوکالیزه شکم راست تحتانی ربع در سپس و شده شروع ناف

 کرده مراجعه شده شروع پیش ساعت 2 نزدیکی از بعد که شکم شدید درد با که G1 متاهل ساله 27 خانم 2

 .است

 حالی بی و ضعف احساس و شده شروع پیش ساعت 5 از که  دل زیر درد با پار نولی متاهل ساله 26 خانم 3

 .است کرده مراجعه پیش ساعت 2 از شدید

 و شده شروع قبل روز 2 از بیمار بینی لکه. است کرده مراجعه بینی لکه و قاعدگی رتارد با ساله 21 خانمی 4

 است همراه شکم درد با

 

 2آیتم 

 .ندارد را خاصی بیماری هیچ سابقه تاریخچه در 6

 .میدهد قبل ماه دو در را متری سانتی 6 تخمدان کیست سابقه تاریخچه در 1

 .میکشد سیگار نخ 60 روزانه و دارد ساله 4 نازایی سابقه تاریخچه در 7

 بهبود خودبخود که میدهد قبل روز چند در را بینی لکه سابقه و. است داشته سقط بار یک ، سابقه در 5

 .است یافته

. 

 3آیتم 

 نرمال رحم واژینال معاینه در. دارد وجود RLQ در تندرنس ریباند و تندرنس. است نرم شکم معاینه در 9

 .دارد وجود راست آدنکس در تندرنس. است سایز

 اتحرک واژینال معاینه در. دارد وجود جنرالیزه تندرنس ریباند و تندرنس. دارد گاردینگ شکم معاینه در 60

 .است دردناک سرویکس

 و میشود دیده بینی لکه حد در خونریزی واژینال معاینه در. است تندرنس بدون و نرم شکم معاینه در 66

 .  دارد وجود رحم روی مختصر تندرنس



 مون پازلآز

 9صفحه 

 

 پری. است سایز نرمال رحم. دارد وجود RLQ در تندرنس ریباند و تندرنس. است نرم شکم معاینه در 62

 .دارد وجود راست آدنکس در واضح
 

 4آیتم 

 Hb:11 gr/dL  Hct: 32%  WBC: 13000   PMN: 50% βhCG: 4 mIU/mLit آزمایشات در 63

U/A: NL      بین از آن عروقی فلوی و دارد وجود راست آدنکس در متری سانتی 1×  9 توده سونوگرافی در. است 

 .است رفته

  Hb:12 gr/dL  Hct: 36%  WBC: 20000   PMN: 80% βhCG: 2 mIU/ mlit آزمایشات در 64

U/A: NL است نشده گزارش پاتولوژیک نکته شکم و لگن سونوگرافی در. 

 Hb:12 gr/dL    Hct: 36%  WBC: 8000   PMN: 49%  آزمایشات در 62

βhCG: 5000 mIU/ mLit U/A: NL مشاهده رحم داخل در هفته 9 حاملگی ساک سونوگرافی در. است 

 میشود

 Hb:9.5 gr/dL  Hct: 28%  WBC: 10000   PMN: 45% βhCG: 1000 mIU/mLit  آزمایشات در 61

U/A: NL  مشهود راست آدنکس در متری سانتی 4 توده. است نرمال از بزرگتر کمی رحم سونوگرافی در. است 

 .دارد وجود شکم و لگن در آزاد مایع و است



 مون پازلآز

 01صفحه 

 

 Fگروه 

 6آیتم 

 درد با میکند استفاده ایندومتاسین کپسول از منظم طور به که زانو استئوآرتریت سابقه با ساله 76 آقای 6

 .میشود بهتر خوردن غذا با که کرده مراجعه اپیگاستر

 .نمودند مراجعه اپیگاستر ناگهانی درد علت به دیابت و خون فشار سابقه با ساله 65 آقای 2

 اپیگاستر شدید درد علت به چرب غذاهای خوردن از بعد شکمی دردهای سابقه با ساله 46 خانم 3

 نمودند مراجعه اورژانس به است میشده بدتر کشیدن دراز با که پشت به رکشندهتی

 .نمودند مراجعه شکم شدید درد علت به خوراکی اپیوم مصرف سابقه با ساله 75 آقای 4

 2آیتم 

 .دارد فراوان یقتعر و است مضطرب بیمار 6

 .است نرمال شکم معاینه 1

 دارد وجود دندان ریشه محل در بیمار لثه در خاکستری خط دهان معاینه در 0

 است ایکتریک ملتحمه ، اپیگاستر تندرنس 5

 3آیتم 

9 WBC: 8600 , Hb: 9 , MCV: 76 , Amylase: 36, CPK: 160, ECG: RBBB 

60 WBC: 8100, Hb: 16, Amylase: 45, CPK: 20, MCV: 86, ECG: Normal 

66 WBC: 12800,  Hb: 14.5 , MCV: 86 , Amylase: 715 , CPK: 11 , ECG: Normal 

62 WBC: 11800, Hb: 15.6,  MCV: 80, Amylase: 32, CPK: 1410, ECG: elevated ST in ll & 

lll and AVF 

 4آیتم 
 

 شکم سونوگرافی و هیدراتاسیون 63

 سترپتوکینازا 64

 .شد شروع PPI و انجام آندوسکوپی 62

 مرکاپرول دی شروعگیری و اندازه 61



 مون پازلآز

 00صفحه 

 

 Gگروه 

 6آیتم 

 فراغاست و تهوع با و شده شدیدتر تدریج به که قبل روز سه از راست خارجی فوقانی ربع و اپیگاستر درد با ساله 16 آقای 6

   .است متذکر را کمتر مدت و شدت با مشابه دردهای سابقه. است بوده همراه

 یسونوگراف در. است کرده مراجعه مکرر استفراغ و امروز صبح از راست خارجی فوقانی ربع و اپیگاستر درد با ساله 02 خانم 2

   .است شده گزارش صفرا کیسه در متعدد های ریزه سنگ قبل ماه چند

 تههف در. است کرده مراجعه قبل ساعت یک از ناگهانی طور به راست خارجی فوقانی ربع و اپیگاستر درد با ساله 02 آقای  3

  .است کرده استفاده ها مسکن انواع از زانو درد دلیل به اخیر های

 داشته همراهی خارش و تهوع حالت با که قبل روز چهار از راست خارجی فوقانی ربع و اپیگاستر درد با ساله 12 خانم  4

 .است شده گزارش صفراوی سنگ که داده انجام سونوگرافی شکم مبهم های درد به توجه با قبال. است کرده مراجعه است

 

 2آیتم 

2 Bp:110/70        PR:88         T:38.1 
  .دیاب می افزایش عمیق دم حالت در دست فشار با که راست خارجی فوقانی ربع تندرنس و ندارد ایکتر

1   Bp:90/p            PR:96          T:37.8 
 .دارد وسیع اکیموز راست فالنک در. دارد تندرنس اپیگاستر عمقی لمس در و ندارد ایکتر

0   Bp:110/70    PR:110    T:38.5 
  .دارد دیستانسیون. دارد شکم مناطق همه در واضح تندرنس ریباند و تندرنس

9 Bp:90/p    PR:118    T:38.8 
 کمش پایین در عرضی اسکار یک. دارد حساسیت راست خارجی فوقانی ربع لمس در دارد ایکتر معاینه در

  .است مشهود

 

 3آیتم 

 آن اتساع و صفرا کیسه جدار ضخامت افزایش و صفرا کیسه داخل میلیمتری 4-3متعدد های سنگسونوگرافی در  8

 .میلیمتر 1 کلدوک قطر. است شده گزارش

 و صفرا کیسه ضخامت افزایش بدون صفرا کیسه در میلیمتر 22 تجمعی ابعاد به متعدد های ریزه سنگسونوگرافی در   67

  .است شده گزارش میلیمتر 2 کلدوک قطر و رتروپریتوئن ادم و موریسون در متوسط آزاد مایع

 ، میلیمتر 2 جدار ضخامت با آن اتساع و حجم افزایش و صفرا کیسه داخل متری میلی 0-1 سنگ چندسونوگرافی در   66

  .است شده گزارش میلیمتر 63 کلدوک و کبدی داخل صفراوی مجاری اتساع

 داخل فراوان آزاد مایع. شد رؤیت  یافته افزایش جدار ضخامت ولی طبیعی ابعاد با سنگ فاقد صفرا کیسهسونوگرافی  در 62

  .نیست مقدور کلدوک قطر بررسی شکم پرگازی بدلیل. دارد شکم

 
 



 مون پازلآز

 02صفحه 

 

 4آیتم 

 

 

63 WBC:14000   Hb:14.5   Cr:0.8   Amy:167   Bill-T: 2.5   Bill-D:1.8   pH:7.35   HCO3:18 

64 WBC:3600   Hb:14.7   Cr:1.8   Amy:230   Bill-T: 1.7   Bill-D:0.7   pH:7.25   HCO3:11 
 

62 WBC:16000   Hb:12.3   Cr:1.6   Amy:780   Bill-T: 1.5   Bill-D:0.5   pH:7.28   HCO3:12 

61 WBC:2500   Hb:16.6   Cr:2.4   Amy:130   Bill-T: 7.5   Bill-D:6.8   pH:7.15   HCO3:9 



 مون پازلآز

 03صفحه 

 

 Hگروه 

 6آیتم 

 

 ساله با شکایت درد شدید مقعد از شب گذشته که امکان نشستن را از وی سلب کرده است 22آقای  6

 ساله با شکایت از خارش مقعد و آلوده شدن لباس زیر به ترشحات چرکی  49آقای  2

 ساله با شکایت از خونریزی روشن به هنگام دفع، همراه با خارش و سوزش مقعد  32خانم  3

 ساله با درد شدید چاقو مانند مقعد به هنگام دفع همراه با چند قطره خونریزی روشن 31خانمی  4

 2آیتم 

2 T=37.1 

PR=72 

BP=105/65 

 توشه سطحی بشدت درناک استدیده می شود و  1در معاینه مقعد، یک زخم تازه در ساعت 

1 T=38.5 

PR=95 

BP=120/70 

 تندرنس و قرمزی اطراف مقعد دارد؛ توشه رکتوم کمی دردناک است

0 T=37.3 

PR=68 

BP=100/60 

 در معاینه مقعد و توشه رکتال یافته غیرعادی دیده نمی شود فقط مخاط و آنودرم کمی برجسته است

9 T=37 

PR=74 

BP=110/60 

 برجسته و قرمز رنگ دهانه دار در اطراف مقعد که لمسش دردناک نیستیک ناحیه 

 

- 
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 3آیتم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقه یبوست مزمن به دنبال زایمان از سال قبل 8

 مسافرت اخیر به جنوب کشور و عدم دفع چند روزه و سپس یک نوبت دفع مدفوع سخت 67

 سال قبل 67سابقه دیابت تیپ دو از  66

 ماه پیش  1سابقه جراحی اورژانسی مقعد  62
 

 

 

 4آیتم 
 درمان دارویی با ضد درد و ملین و بلوکر کلسیم 63

 درمان دارویی با پودر ملین و پماد موضعی 64

 عمل جراحی الکتیو 62

 عمل جراحی اورژانس 61
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  Iگروه 

 6آیتم 

    است داشته وجود تولد بدو از که پریدگی رنگ به مبتال ماهه 1 شیرخوار 6

 میشود پریدگی رنگ دچار ویروسی عفونت بدنبال و بوده سالم قبالکامال که ماهه 69 کودک 2

 دارد مدفوع از خونریزی سابقه و میخورد شیرخشک که  ماهه 9 شیرخوار 3

 مراجعه زردی و پریدگی رنگ و زودرس خستگی   بعلت نوزادی زردی سابقه با  که ای ساله 2 کودک 4

     .است کرده

 

 2آیتم 

 ندارد دیگری نکته تب مختصری و پریدگی رنگ بجز معاینه در 2

 است توجه بی و  بداخالق و اشتها بی قرار بی کودک 1

 میخورد بدست اسپلنومگالی معاینه در 0

 دارد هم از دور چشمهای و سرباال بینی  کوتاه قد بندی سه شست  9

 

 3آیتم 

 ↑ سرم آهن ،↑  ADA  و Plat ↑،↑  MCV ،  ↓رتیک 8

 ↑MCV↓، TIBC ،↓ سرم آهن ،↓ فریتین 67

 نرمال  MCV ،  ADA  نرمال ،↑ Wbc↓,  Plat ،  باال رتیک 66

 محیطی خون در اسفروسیت نرمال،  MCV  ، ↑رتیک 62
 

 4آیتم 

 است کورتون تجویز درمان 63

 است آهن تجویز درمان 64

   است شونده خودمحدود بیماری 62

 است اسپلنکتومی درمان 61
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  Jگروه 

 6آیتم 

 
 است شده بستری هماچوری و هیپوگلیسمی پنه تاکی ادم بدلیل که دیابتی مادر  هفته 39 نوزادی  6

 و درارا شدن پررنگ و ادم به مبتال کوتریموکسازول مصرف و گوارشی خونریزی بدنبال که ساله 2 کودک 2

 است شده ادرار حجم کاهش

 است کرده مراجعه ادرار بد بوی و وهماتوری دیزوری دلیل به که ای ماهه 69 دختر 3

    است شده هماچوری به مبتال سرماخوردگی دنبال به که ای ساله 4 پسر 4

 

 2آیتم 

 دارد خفیفی هیپرتانسیون فقط معاینه در  2

 میشود لمس راست فالنک در توده هیپرتانسیون بر عالوه معاینه در  1

 دارد آلودگی خواب و دزئیدراتاسیون خفیف زردی پتشی ادم بر عالوه معاینه در 9

 دارد سوپراپوبیک ناحیه در درد و  فیوژن البیال معاینه در 0

 3آیتم 

8 WBC 24000 ، Plat 82000، HB  10 

67 WBC 14000 ، Plat 82000، HB  6 ، 3 پروتئینوری،کراتینین و میکروسکوپی هماچوری 

 میشود مشاهده مثبت نیتریت و  عدد 67  سفید گلبول و فراوان قرمز گلبول  ادراری آنالبز در 66

 است طبیعی سرم C3 و دارد خفیف پروتئینوری و هماچوری 62
 

 4آیتم 

 است ترومبکتومی  جراحی با درمان 63

 .است تراپی ایمونوساپرسیو شدید درموارد و 3 امگا فشارخون،تجویز کنترل با درمان 64

 است دیالیز و حمایتی اقدامات با درمان 62

 است مناسب بیوتیک آنتی با درمان 61
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 Kگروه                                               

 6آیتم 

 سر و تنه روی منتشر  اشکی قطره های وزیکول و پاپول بصورت جلدی ضایعات با ساله63 نوجوان 6

 است کرده مراجعه وصورت

 تیویت،کونژنک و سرماخوردگی عالئم روز چند بدنبال ناکامل، واکسیناسیون با کاشکتیک ساله 2 کودک 2

 است کرده مراجعه شده شروع گردن سرو از که ماکولوپاپولر بثورات و باتب

 ماکولوپاپولر جلدی بثورات ظهور  و ، تب قطع با  است بوده تبدار قبل روز 3 از که یکساله شیرخواری 3

  است کرده مراجعه تنه روی رنگ قرمز

 با ودار شروع روزاز چند از پس است بوده سیلین آمپی با درمان تحت فارنژیت بدلیل که ساله62 نوجوان 4

 است کرده مراجعه رنگ قرمز منتشر بثورات

 

 2آیتم 

 خشک های سرفه دارای و بدحال نسبتا  2

  خوب کامال عمومی حال  1

  ضایعات خارش از شاکی  0

 دمی استریدور بصورت خفیف تنفسی مشکل  9

 

 3آیتم 

 لیهاو مرحله در است ممکن ولی نمیکنند بیماری تشخیص به کمکی آزمایشگاهی معمول های یافته  8

 .شود استفاده ها بیماری سایر از افتراق حهت بیماری،

 .دندار وجود پاراکلینیک به ونیازی میباشد پذیر امکان معموال بیماری شروع در بالینی تشخیص 67

 .رودمی بکار بالینی تشخیص تایید برای بثورات ازشروع پس روز دو تا یک سرولوژی تست 66

 .کندمی کمک تشخیص به هم محیطی خون الم ، سرولوژی بر عالوه 62
 

 4آیتم 

 .شودمی استفاده بیمار این در کورتون از 63

 .دارد اندیکاسیون بیمار این برای آسیکلوویر مصرف 64

 .شود استفاده است ممکن بیمار دراین A ویتامین مکمل ولی است حمایتی کال درمان 62

 .ندارد نیاز اقدامی هیچ به مرحله این در بیمار 61

- 
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 Lگروه 

 6آیتم 

 است کرده مراجعه قبل روز چند از رفتن راه در توانایی عدم و هیپ مفصل درد و تب با ساله 4 کودک 6

 ردهک مراجعه قبل  هفته از لنگش با پاستوریزه غیر لبنیات مصرف سابقه با روستایی ساله 66 نوجوان 2

 .است

 است کرده مراجعه قبل روز  از لنگش با تب، بدون  خوب، عمومی حال با ساله 1 کودک 3

 هفته یک  حدود از پاها کف درد بدلیل رفتن راه در توانایی عدم و قراری بی ، تب با ماهه 20 شیرخوار  4

 .است کرده مراجعه قبل

 

 2آیتم 

 دارد قرار معمولی حالت در کش دراز حالت در پا هیپ، ناحیه درد  رغم علی 6

 در معاینه تب و هپاتو اسپلنومگالی و تورم و قرمزی زانو دارد  1

 دهان مخاطات و ها چشم ،قرمزی اندامها و تنه های راش 7

 دارد قرار روتاسیون اکسترنال و فلکسیون حالت  هیپ مفصل  5

 

 3آیتم 

 ESR,CRP,  CBC نرمال    9

 دراکوکاردیوگرافی کرونر عروق درگیری احتمال ، باال, ESR CRP و ترومبوسیتوز لکوسیتوز،  60

66   ESR CRP ,مفصلی آسپیراسیون در نوترفیل فراوان مقادیر با همراه باال 

62  CBC مثبت سرولوژی خفیف، لکوپنی  یا نرمال 
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 4آیتم 

 شود شروع خوراکی بیوتیکهای آنتی بصورت میتواند درمان 63

 شود  شروع وریدی بیوتیک آنتی با باید اولیه درمان  64

 باشدمی IVIG   با بیماری اصلی درمان  66

 باشدمی ایبوبرفن مثل التهاب ضد یک و استراحت با درمان  61
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 Mگروه 

 6آیتم 

 است کرده مراجعه صورت  ای پروانه بال راش و کوچک مفاصل تورم و درد با که ای ساله 62 دختر 6

 salmon برنگ صورتی ماکولهای همراه به کوچک مفاصل تورم و درد دلیل به که ای ساله 64 پسر 2

 است کرده مراجعه

 قدام در کمرنگ راش همره به  مهاجر بصورت پا مچ وسپس زانو تورم و درد و تب با که ای ساله 62 پسر 3

 است کرده مراجعه پا

 دارد مهاجر اریتم و است کرده مراجعه زانو تورم و درد بدلیل که ای ساله 67 دختر 4

 

 2آیتم 

 دارد رتینیت و اووئیت پروتئینوری و هیپرتانسیون بر عالوه معاینه در 2

 دارد ایریدوسیکلیت سروزیت و تب بر عالوه 0

 است طبیعی چشم معاینه و دارد جلدی زیر ندول و کاردیت 1

 دارد کراتیت و کنژکتیویت چشم معاینه در مننژیت و نروپاتی کاردیت بر عالوه 9

 3آیتم 

 

8 Anti DNase B+, ASO +  

67 ANA+,Anti DsDNA+,Complement↓ 

66   ANA+,Anti CCP Ab+  

62 Cryoglobulin ↑, Immune complex↑ 

 
 

 4آیتم 

 متوترکسات و NSAID درمان 63

 آزاتیوپرین و سیکلوفسفامید و وکورتون کلروکین هیدرکسی    64

 سفتریاکسون و سیکلین داکسی سیلین پنی درمان  62

 سیلین پنی پروفیالکسی و آسپیرین درمان  61

- 
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 Nگروه 

 6آیتم 

  .است کرده مراجعه منارک ابتدای از اولیگومنوره با پار نولی متاهل ساله 22 خانمی  6

 ابتدا از ایشان. است کرده مراجعه پیش روز 62 از قاعدگی تاخیر با متاهل پار مولتی ساله 47 خانم- 2

 .ندارد را خاصی بیماری سابقه و است داشته مرتب قاعدگی

 ازدواج سالگی 61 در ایشان. است کرده مراجعه قبل ماه دو از نزدیکی از پس خونریزی با ساله 39 خانم  3

 .میکشد سیگار نخ 67 روزی. است کرده

 آلودگی خواب احساس از او. است کرده مراجعه قبل ماه 4 از منوره پلی با G2P2 متاهل ساله 33 خانم  4

 .است شاکی هم خستگی و

 2آیتم 

2 BMI: 27 است آزاد آدنکسها و  نرمال از بزرگتر کمی رحم معاینه در. است.  

 .است نرمال ضمایم و رحم واژینال معاینه در. دارد وجود هیرسوتیسم. است BMI= 35 معاینه در  1

 آزاد آدنکسها و رحم واژینال معاینه در. میباشد اولسراتیو سرویکس ظاهر. است BMI: 27 معاینه در 0

 .است

 .است نرمال ضمایم و رحم واژینال معاینه در. است مشهود چشم اطراف و صورت ادم معاینه در 9

 3آیتم 

  FBS:103, TSH: 2.5, Prolactin: 40, βhCG: 7 آزمایشات در 8

 .است نرمال: اسمیر پاپ

 FBS: 95, TSH: 18 , Prolactin: 60, βhCG:5 آزمابشات در 67

 .است شده گزارش التهاب وجود اسمیر پاپ در

 FBS: 95, TSH: 3 , Prolactin: 20, βhCG:1900 آزمایشات در   66

 .شودمی دیده کاندیدا: اسمیر پاپ

 FBS: 95, TSH: 3 , Prolactin: 20, βhCG:5 شاتآزمای در  62

 .است نرمال اسمیر پاپ
 

 4آیتم 

 ریز فولیکولهای تخمدانها در و میلیمتر 61 آندومتر ضخامت. است نرمال رحم سونوگرافی سایز در 63

 .میشود مشاهده متعدد

 متر میلی 27 آندومتر ضخامت آزاد، آدنکسها نرمال، از بزرگتر کمی رحم آبدومینال سونوگرافی در  64

 .است
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 نرمال از بزرگتر کمی تخمدانها و متر میلی 2 آندومتر ضخامت ، است سایز نرمال رحم سونوگرافی در  62

 .است

 .میشود دیده سرویکس هایپرتروفی اما. است نرمال رحم سونوگرافی در  61
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 Oگروه 

 6آیتم 

 به که پیش ماه یک از شدید استفراغ و تهوع شکایت با هفته 62 بارداری سن با G2P1 ساله 22 خانمی 6

 .است کرده مراجعه است شده بدتر تدریج

 روز دو از راست پهلوی درد و استفراغ تهوع، شکایت با هفته 24 بارداری سن با G3P2 ساله 20 خانمی  2

 .است کرده مراجعه پیش

 مراجعه پیش ساعت 1 از سردرد استفراغ، تهوع، شکایت با هفته 32 حاملگی سن یا G1 ساله 69 خانم  3

 .است کرده

 قبل ساعت 9 از اسهال و استفراغ ، تهوع شکایت با هفته 27 حاملگی سن با G1 ساله 22 خانمی  4

 .است کرده مراجعه

 2آیتم 

 واژینال معاینه در . BP: 110/60 , PR: 90/min , tem: 37.2 orally .است دهیدراته معاینه در  2

 ارگانومگالی است. و تندرنس بدون نرم شکم. است آزاد آدنکسها و نرمال از بزرگتر رحم

1 BP: 150/90,  PR: 90/min,  tem: 37.2 orally  
 .است FHR: 140/min .میشود مشاهده اندامها و صورت در ادم سیستمیک معاینه در

 رحم اندازه  . BP: 100/60 , PR: 99/min , tem: 38.5 orally .هست دهیدراته معاینه در 0

 FHR: 160 .دارد راست سمت CVA Tenderness .نرم شکم. بارداری سن با متناسب

 در. میباشد دهیدره بیمار معاینه در و BP: 100/70, PR: 110/min, tem: 38 orally معاینه در  9

 .است FHR: 160/min .دارد وجود مختصر تندرنس اپیگاستر

 3آیتم 

8 WBC; 10000, Poly: 45%,   
U/A: keton 2+ , WBC: neg  ,  protein: neg 

 دیگر وجود ندارد. پاتولوژیک نکته هیچ نرمال است و حاملگی لگن و شکم سونوگرافی در

67 WBC: 18000, Poly: 80%,   
U/A:  WBC: many  , RBC: many,  protein: 1+ 

 متری میلی 4 سنگ و کلیه 2 هر در مختصر هیدرونفروز نرمال، حاملگی لگن و شکم سونوگرافی در

 .میشود دیده راست حالب

66  WBC: 12000, poly: 40%  ادرار آزمایش در و WBC: 2-3, RBC: 1-2, prot: neg 

 .است نرمال موارد همه حاملگی سونوگرافی در

62 WBC: 12000, Poly: 45%,   U/A: WBC: 2-3, RBC: 1-2,   Prot: 2+ 
 .است یافته کاهش مقداری آمنیوتیک مایع میزان تنها حاملگی سونوگرافی در
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 4آیتم 

 .گرفت قرار منیزیوم سولفات با درمان تحت بیمار 63

 .گرفت قرار وریدی سفتریاکسون و  سرم با درمان تحت بیمار  64

 .شد انجام وریدی متوکلوپروماید و B6 ویتامین تجویز و تراپی سرم بیمار جهت 62

 .گرفت قرار تراپی سرم تحت بیمار  61
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 Pگروه 

 6آیتم 

 ساله گیاهخوار با شکایت ضعف و بیحالی و اختالل تعادل مراجعه نموده است. 32خانم - 1

نماید. در سابقه مصرف اپیوم خوراکی و سیگار را ذکر ساله با درد شکم و ضعف مراجعه می 02آقای  2

 میکند.

 سال قبل به علت ضعف و عدم تمرکز در مطالعه مراجعه نمودند.   منوره از سهساله با سابقه پلی 29خانم  3

 است. ساله با ضعف و بیحالی و کبودی خودبخود اندامها مراجعه نموده 27آقای  4

 

 2آیتم 

 ملتحمه رنگ پریده ناخن قاشقی و شقاق گوشه لب دارد. 2

 ملتحمه رنگ پریده است. معاینه قلب و ریه و شکم نرمال است. 1

 ناخنها زرد، ملتحمه رنگ پریده شکم نرم است و تیره شدن لثه در محل ریشه دندان  0

 ایکتریک هست. در پوست ویتلیگو دارد. 9

 3آیتم 

8 WBC: 900, Hb: 7 , Plt: 3000, LDH: 400, MCV: 92 

67 WBC: 2800 , Hb: 6 , MCV: 125 , Plt: 120000 , LDH: 68 

66 WBC: 6800, Hb: 9.2 , MCV: 76, Plt: 580000 , LDH: 320 

62 WBC: 5600, Hb: 8.9, MCV: 54, Plt: 360000, LDH: 346 
 

 4آیتم 

 تجویز دی مرکاپرول  63

 تجویز فروس سولفات - 64

 و اسید فولیک B12تجویز  62

 پیوند مغز استخوان - 61

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 3131شهریور  31الی  31 -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 استدالل بالینی حیطه 

 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

  

 شنبه صبح  –یک آزمون شماره 

جراحی، اطفالزنان، سواالت  – دومدفترچه - آزمون سناریو  

1تعداد سوال:   

دقیقه 39زمان:   

 ه

 

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:

  دانشگاه محل تحصیل: 

 

کشی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ  
 معاونت آموزش 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 3131 شهریور 31الی  31 -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 سواالت زنان، جراحی، اطفال –دفترچه دوم -سناریو آزمون  –استدالل بالینی حیطه 

 

 

 

 

 

 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

از گذاشتتتهر ونگ عتتت   یاتتتد ش نتتتن ااتتت شو عجتتت     ن  تتت   تتت    تتت ا 

 خ   ا ی  ناننی .

 نگتت  انتتر  ختتخ ختت   گا     تت ن ا ا تتد     تت  ه   ن ونگ عتت  خ شتت  ش

پن تتارنا  گتتن  ئ ایتت   ید  اختتهید     شعتت  ح تت ی   تت  ار تتن  تت  ان تتن 

    ه  اشطلب خ او     . آ    
 

 محل درج نمره:

 

 

 

 

کشی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ  
 معاونت آموزش 

 

  

 

    

 



 

 
    هنچ  آزا    رن ن

  شمقیجد  
 

 دستورالعمل

 داوطلب گرامی

 

انتتر ا تتن      اخهیتتن  شتتجن قتتنا   ا ه شتت ه ا تتد.  تتن لیتت شا ه حعتت ا ی  ئ   انتتر آزاتت      وتتن  تت اد

  ر نیتی   ت  ه ش  تنای وتن حشتای   نتا  ترن ن  تن  ش حشتای   ارتن     وتن  ت اد  وتن لی شا ه

 ئوتن     ترن ن  ر تن عشت   لیت شا ه.    ت  حا  ت   لیت     آ  گر نعت ه شت ه  نشت  وتن لیت شا ه وج 

 ش  ت  ه شتکنند ا تلا وتن  ننت  انتر  لیت شا هنکتا از ااهینزی  ت  شتجن حعلتخ عا اوت  گن تد.  ت اق   

  لج   نش  . 022    ون  رن ن    ا ثن  لجنه  کن    ه 

 

  قیق  02زان  آزا  : 

 5حع ا    اد: 

 

 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

  



 صبح 31/6/95 (اطفال و جراحیزنان، : دومآزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت 
 

 4صفحه 

 6سوال 

     ع گنا ا    ع گنا ا   گرا گرا  ح  هح  ه  -قن  گاقن  گا  اخهیداخهید  –  زنن دزنن د          –    اعننر   اعننر   آ عکسآ عکس            پنپن

 تشخیص اول:.......................

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 



 صبح 31/6/95 (اطفال و جراحیزنان، : دومآزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت 
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 6سوال 

     ع گنا ا    ع گنا ا   گرا گرا  ح  هح  ه  -قن  گاقن  گا  اخهیداخهید  –  زنن دزنن د          –    اعننر   اعننر   آ عکسآ عکس            پنپن
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 صبح 31/6/95 (اطفال و جراحیزنان، : دومآزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت 
 

 6صفحه 

 7سوال 

 گن   ق ام     لع  ن اه نک ح  ه-حن یکن  ی-حب
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 صبح 31/6/95 (اطفال و جراحیزنان، : دومآزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت 
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 صبح 31/6/95 (اطفال و جراحیزنان، : دومآزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت 
 

 8صفحه 

 8سوال 

 شکم    -گن  نرگ-خ عا ا هفناغ
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 صبح 31/6/95 (اطفال و جراحیزنان، : دومآزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت 
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 صبح 31/6/95 (اطفال و جراحیزنان، : دومآزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت 
 

 31صفحه 

 9سوال 

 تب –محدودیت حرکت  – تورم استخوان تیبیا -درد و تندرنس استخوان تیبیا
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 33صفحه 
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 3131شهریور  31الی  31 -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 استدالل بالینی حیطه 

 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 شنبه صبح  –یک آزمون شماره 

زنان، سواالت داخلی –دفترچه اول - آزمون سناریو  

1تعداد سوال:   

دقیقه 39زمان:   

 ه

 

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:

  دانشگاه محل تحصیل: 

 

کشی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ  
 معاونت آموزش 

 



 

 

 

 

 

 

 3131شهریور  31الی  31 -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 سواالت داخلی، زنان –دفترچه اول -سناریو آزمون  –استدالل بالینی حیطه 

 

 

 

 

 

 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

از گذاشتتتهر ونگ عتتت   یاتتتد ش نتتتن ااتتت شو عجتتت     ن  تتت   تتت    تتت ا 

 خ   ا ی  ناننی .

 نگتت  انتتر  ختتخ ختت   گا     تت ن ا ا تتد     تت  ه   ن ونگ عتت  خ شتت  ش

پن تتارنا  گتتن  ئ ایتت   ید  اختتهید     شعتت  ح تت ی   تت  ار تتن  تت  ان تتن 

    ه  اشطلب خ او     . آ    
 

 محل درج نمره:

 

 

 

 

 

 

کشی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ  
 معاونت آموزش 

 

  

 

    

 



 
 

    هنچ  آزا    رن ن
 قیجد  اشد

 

 دستورالعمل

 داوطلب گرامی

 

انتتر ا تتن   ا تتد.  تتن   اخهیتتن  شتتجن قتتنا   ا ه شتت ه  لیتت شا ه حعتت ا ی  ئ   انتتر آزاتت      وتتن  تت اد

  ر نیتی   ت  ه ش  تنای وتن حیتایم  نتا  ترن ن  تن    وتن  ت اد   ش حیتایم  ا تن   ون لی شا ه

 ئ    ترن ن  ک تن عیت  وتن  لیت شا ه .    ت  حا  ت   لیت    آ  گر نعت ه شت ه  نشت  وتن لیت شا ه وج 

 ش  ت  ه شتکنند ا تلا  ننت  وتن انتر  لیت شا هنکتا از ااهینزی  ت  شتجن حعلتخ عا اوت  گن تد.  ت اق   

  لج   نش  . 022    ون  رن ن    ا ثن  لجنه  کن    ه 

 

  قیق  02زان  آزا  : 

 5حع ا    اد: 

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان



 صبح 31/6/59 زنان( -آزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت اول: داخلی
 

 
 

 3سوال 

 خ عا م -ویپن لیجا -ا ها ا     
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 صبح 31/6/59 زنان( -آزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت اول: داخلی
 

 

 3سوال
 خ عاخ عا م م  -ویپن لیجاویپن لیجا  -ا ها ا ا ها ا         
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 صبح 31/6/59 زنان( -آزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت اول: داخلی
 

 

 2سوال 

  نوش     و شین ی نوش     و شین ی  –شز شز   نوش نوش  -پنا  ا یپنا  ا ی  -پنع شاپنع شا
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 صبح 31/6/59 زنان( -آزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت اول: داخلی
 

 

 2سوال 

  نوش     و شین ی نوش     و شین ی  –شز شز   نوش نوش  -پنا  ا یپنا  ا ی  -پنع شاپنع شا

 ....................................: تشخیص دوم

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

  



 صبح 31/6/59 زنان( -آزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت اول: داخلی
 

 

 

 1سوال 

  8هموگلوبین  -2ـ کراتینین سرم  95555پالکت -تشنج 
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 صبح 31/6/59 زنان( -آزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت اول: داخلی
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 لکالن فسفاتازافزایش آ-ایکتر-خارش
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 لکالن فسفاتازافزایش آ-ایکتر-خارش
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    زنن د   زنن د  - قیق  قیق         حنحن  032032   ریر ریر  قلبقلب  ضن ن ضن ن   -شا نرندشا نرند  خ عننزیخ عننزی  -  م  م   رهن یر رهن یر

 تشخیص اول:.......................

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

  



 صبح 31/6/59 زنان( -آزمون استدالل بالینی )سناریو ـ قسمت اول: داخلی
 

 

 9سوال 

    زنن د   زنن د  - قیق  قیق         حنحن  032032   ریر ریر  قلبقلب  ضن ن ضن ن   -شا نرندشا نرند  خ عننزیخ عننزی  -  م  م   رهن یر رهن یر

 دوم:......................تشخیص 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................  



 

  ننويسيدي 

  1396د 

  

ين قسمت چيزي

خرداد 5 - ....

   باليني

K 

 عدد 2

لطفاً در اي

 

  

............ كي

استداللطه
  

KFآزمون  

20اد سواالت

 

  

  

شگاه علوم پزشك

حيط

تعدا

  

 

دانش

  ب

  

 خانوادگي:

    وطلب:

    صيلي:

 محل تحصيل:

 ی

صات داوطلب

نام خنام و 

شماره داو

رشته تحص

دانشگاه م

 

ی وزش زپش مان و آ ت 
ی وز  عاو آ

 

  

  

  

 

مشخص

  

  

ھدا وزارت 
ع



خــودداري   

 برگــه كــه 
ــه   يت آن ب

 

  1396د 

K 

ــوق جــدا خ د ف

ردگي در ايــن 
ــردد، مســئولي

   

خرداد 5 - ....

KFآزمون  –

مــودن باركــد

 و خــط خــور
پاســخنامه گــ

 

 

 

............ كي

دالل باليني
  

  

  

 
ــا مخــدوش نم

رگونــه خدشــه
ــد تصــحيح 

 

 

  

  

شگاه علوم پزشك

حيطه استد

وجه فرماييد:
ــ ه عالمــت و ي

ــورت درج هرگ
خــتالل در رونـ

  د بود.

 

دانش

وطلب گرامي تو
ــه شــتن هرگون

  د.
ي اســت در صــ
ــه ايجــاد اخ ر ب
داوطلب خواهد

 

ی زپش

 داو
از گذاش
فرماييد
بــديهي
منجــر
عهده د

 نمره: درج 

 

وزش زپش مان و آ ت  ھدا
ی وز  عاو آ

 

  
  
  
 

  

 

 

 

محل د

  

  

ھ  وزارت 



  دستورالعمل
  داوطلب گرامي:

 Caseاختصاص يافته است. در اين قسمت شما با تعدادي  ”Key Feature“اين بخش آزمون به 
 4گزينه،  16گزينه دارد. شما مجاز هستيد در پاسخ به سوال از ميان  16مواجه خواهيد شد كه هر كدام 

گزينه نمره منفي دريافت خواهيد  4گزينه را انتخاب كنيد. توجه نماييد كه در صورت انتخاب بيش از 
  نمود. به نحوي برنامه ريزي نماييد كه بتوانيد به تمام سواالت پاسخ دهيد.

  
  

  با آرزوي موفقيت براي شما عزيزان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  سواالت
  

كه تحت درمان نبوده با كاهش هوشياري به اورژانس آورده و بستري مي  Bساله با سابقه هپاتيت مزمن  34بيمار آقاي  -١
  در معاينه ايكتريك است. شود.

  .مورد را انتخاب كنيد 4است؟  ضروري تر انجام كداميك از موارد زير براي تشخيص علت كاهش هوشياري وي 

 CBC Diff گيري اندازه -1

  

 Urea, Cr گيري اندازه  -2

  
 دايركت و توتال بيليروبين گيري اندازه -3

 

  AST,  ALT, ALP گيري اندازه -4

 Alb, PT INR گيري اندازه -5

  

 لگن و شكم كامل سونوگرافي -6

  
 پورت عروق داپلر -7

  

8- CT Scan  وريدي كنتراست با كبد 

  
 فوقاني آندوسكپي -9

  

 HBV DNA Viral load PCR گيري اندازه -10

  
11- Tap شكم آسيت مايع 

  

12- CT Scan  مغز 

  
 Na, K گيري اندازه -13

  

 HDV-Ab گيري اندازه -14

  
 HCV-Ab گيري اندازه -15

  

  سرولئپالسمين و ساعته 24 ادرار مس گيري اندازه -16

  
  
  
  
  



زير در مرحله اول تشخيصي كدام يك از اقدامات  . انجامسيستول به شما مراجعه كرده است 160ساله با فشار خون  50آقاي  -2

   .انتخاب نماييد را مورد 4 است؟ضروري تر براي اين بيمار 

 اندازه گيري مجدد فشار خون   .1

  
  و الكتروليتها   BUN, Crاندازه گيري  .2

  

3. ECG   
  

   اكوكارديوگرافي  .4

  

 بررسي تست خواب .5

  
 سمع برويي در شريان رنال .6

  

   BMIاندازه گيري  .7

  
8. Chest X Ray 

  

 ادراري  VMAاندازه گيري  .9

  
 سونوگرافي كالرداپلر كليه ها  .10

  

 فوندوسكوپي جهت بررسي خونريزي ته چشم .11

  
 وسترونداندازه گيري رنين و ال .12

  

13. CT  انژيوگرافي كليه ها 

  
 اندازه گيري كلسيم .14

  

 T3اندازه گيري  .15

 

 صبح  8اندازه گيري كورتيزول  .16

  

  

  
  
  
  
  
  
  



دارد و  يساعت قبل مراجعه كرده است. شروع درد ناگهاني بوده  و حالت خنجر 5ساله با درد رترواسترنال شديد از  52آقاي  -3

سمع  150/90Hg   PR=110به گردن تير مي كشد با سرفه و دراز كشيدن بدتر مي شود در معاينه تب ندارد. فشار خون 
   .قلب نرمال معاينه شكم نرمال مي باشد 

 مورد را انتخاب نماييد:  4داريد حداكثر  الزمز يافته هاي زير را ابراي تشخيص بيمار كدام يك 

1. ECG نرمال 

  
2. TG  سرم افزايش يافته  

3. ESR  يافتهافزايش 

  
4. T4  افزايش يافته  

 شرح حال آسم .5

  
6. Cr  افزايش يافته  

 شرح حال ريفالكس   .7

  
  آنژيوگرافي  CTفلپ آئورت در  .8

     ABGاسيدوز تنفسي در  .9

  
  ريكارد در اكوكارديوگرافي پافيوژن  .10

 ميالز سرم افزايش يافته آ .11

  
  لمس نشدن نبض راديال چپ  .12

  IHDسابقه  .13

  
  شرح حال عفونت تنفسي در هفته اخير  .14

 IHDسابقه خانوادگي   .15

  
  سابقه استرس اخير  .16

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



ساله اي با عالئم تب، سردرد، حالت تهوع از دو روز قبل مراجعه كرده است. وي سابقة بيماري خاصي نداشته و  25آقاي  -4
دانشجو مي باشد. عالوه بر عالئم فوق، هم اتاقي وي بيان مي دارد كه از روز گذشته وي دچار اختالالت شخصيتي شده و حرف 

 عالئم حياتي وي به قرار زير است: هاي نامربوط نيز مي زند. در معاينه

BP:110/75mmHg             PR:110/min              RR: 24/min            Temp:38.2  

 مورد را انتخاب نماييد. 4  است؟ ضروري تركداميك از اقدامات تشخيصي زير را براي بيمار انجام 

 CBCآزمايش  -1

  
2-   creatinine  

3- Calcium 
 

4- Bun  

 ادراري لژيونالآنتي ژن  -5

  
  سي تي اسكن مغز بدون كنتراست -6

7- MRI مغز با كنتراست 

  
8- LP  

9- Protein electrophoresis 
  

  كشت خون -10

11- Herpes PCR of CSF 
  

12- Brain EEG  

 ريه گرافيراديو  -13

  
  روانپزشكي شرح حال -14

15- ANA مايع مغزي 

  
  برونكوسكوپي تشخيصي  -16

  

  
  
  
  
  
  
  
  



گير كردن برخي از غذاها  در هنگام بلع از چند هفته قبل به كلينيك شما مراجعه ساله اي است كه با شكايت  61بيمار خانم  -5
  ماه قبل تشديد شده است. 6ساله از سوزش سر دل  و ريفالكس را مي دهد كه از از  6كرده است. وي سابقه 

مورد را  4 وردار است؟ براي تشخيص علت ديسفاژي وي برخ اهميت بيشتريتوجه به كداميك از يافته هاي شرح حال بيمار از 
  انتخاب نماييد.

 

 هم جامد هم مايع، جامد،( كند مي گير كه غذايي نوع -1
  )مايع

  خارجي جسم بلع سابقه وجود  -2

  ريفالكس سابقه وجود -3

 

  ادينوفاژي وجود عدم يا وجود -4

 اخير وزن كاهش وجود -5

  
  ديسفاژي بودن پيشرونده يا بودن ثابت -6

  رگورژيتاسيون سابقه وجود -8  )ازوفاژيال از اروفارنژيال افتراق( ديسفاژي سطح -7
 همزمان دهان كانديديازيس وجود -9

  
 ميدهند مري زخم كه داروهايي مصرف سابقه وجود -10

  فسفاناتها بي مانند
 ديسفاژي بودن متناوب يا بودن مداوم -11

  
  گوارش دستگاه كانسر خانوادگي سابقه وجود -12

 مزمن سرفه سابقه وجود  -13

  
  ديسفاژي از شكايت زمان مدت طول -14

 سيگار مصرف سابقه وجود -15

  
  سينه راديوتراپي سابقه وجود -16

  

  
  
  
  
  
  
  
  



ساله با شكايت خلط خوني از يك هفته قبل و تشديد سرفه از يكماه قبل مراجعه نموده است. سابقه كشيدن سيگار  42آقاي  -6
در سمع ريه ها ويز منتشر دو طرفه سال قبل قطع كرده است. در معاينه تب ندارد.  5از  در روز كه سال، روزانه دو پاكت  30

  شنيده شد. 

 مورد را انتخاب نماييد. 4  است؟ ضروري تركداميك از اقدامات تشخيصي زير براي بيمار انجام 

 

 رومتريياسپ -1

  
  اكوكارديوگرافي  -2

 ريه  اسكن تي سي -3

 

  كرونر آنژيوگرافي -4

  مثبت TB فرد با تماس حال شرح -5

  
  ادرار آناليز -6

 BK نظر از خلط اسمير -7

  
8- ECG  

 برونكوسكوپي -9

  
10- PT – PTT پالكت و  

11- CBC-Hb  
  

  خلط بيوگرام آنتي و كشت -12

 خلط سيتولوژي  -13

  
14- PPD  

 ريه  راديوگرافي -15

  
16- C-ANCA  P-ANCA  

  
  
  
  
  
  
  
  



 مراجعه كرده است.  20000ايكتر و پالكت  ساله با افزايش كراتينين، 30خانم  -7

 مورد را انتخاب نماييد. 4  است؟ ضروري تركداميك از اقدامات تشخيصي زير را براي بيمار انجام 

 سونوگرافي كليه ها -1

  
  hCG  β انجام  -2

 الكالن فسفاتازاندازه گيري  -3

  
4- CT اسكن شكم  

  كشت مدفوع  -5

  
   ADAMPT13اندازه گيري  -6

  HIV-Abچك  -7

  
  Xaاندازه گيري فاكتور  -8

  Ds DNAاندازه گيري  -9

  
   كشت خون -10

  D-Dimerاندازه گيري  -11

  
  بيوپسي كليه -12

 مستقيم comb’sاندازه گيري  -13

  
  B12اندازه گيري سطح ويتامين  -14

 بررسي الم خون محيطي -15

  
   CH5Oاندازه گيري  -16

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



محدود كودك پنج ساله اي پس از زمين خوردن دچار تورم و تندرنس زانوي راست شده است.بيمار تب دارد و حركات مفصلي -8

   و دردناك است.

 مورد را انتخاب نماييد. 4  است؟ كمك كننده تركداميك از اقدامات تشخيصي زير را براي بيمار انجام 

  آرتروسكوپيانجام  -1

  
  سينوويوم بيوپسيانجام  -2

 بادي آنتي/ روماتوئيد فاكتور اندازه گيري -3
  CCP ضد

  اسكن شكم CTانجام  -4

 مفصل  MRI انجام  -5

  
6- )Chest X-ray (AP,lateral  

 مفصل  CT scanانجام  -7

  
  مفصلي مايع وآناليز آسپيراسون -8

9- Bone scan 
  

   كشت خونانجام  -10

  PCR انجام  -11

  
  مفصلي مايع كشت و اسمير -12

 سرم اوريك اسيد اندازه گيري -13

  
  مفصلي  سونوگرافيانجام  -14

 CRPوESR اندازه گيري -15

  
  Apprehension testانجام  -16

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



روز قبل تب  2روز قبل دچار تب، گلو درد، سرفه، و آبريزش بيني شده است. از  5ساله بدون سابقه بيماري قبلي از  4كودك  -9

بيمار قطع شده، سرفه هاي بيمار تشديد يافته است. همچنين ترشحات بيني كودك غليظ و سبز رنگ شده است. در معاينه حلق 

  رف صورتي كمرنگ است. اريتم منتشر دارد. پرده تيمپان دو ط

  مورد را انتخاب نماييد. 4اقدامات اوليه اي كه براي اين كودك انجام مي دهيد چيست؟مهمترين 

 

  تب صورت در استامينوفن تجويز -1

  
2- CBC, diff  

  سيلين آموكسي تجويز -3

(40mg/kg) 

   تب عود صورت در مراجعه به توصيه -4

  سالبوتامل اسپري تجويز -5

  
  هيدرامين ديفن شربت تجويز -6

   واترز راديوگرافي -7

  
  فراوان مايعات مصرف به توصيه -8

  بيني ترشحات كشت -9

  
   كشت خونانجام  -10

 شدن طوالني صورت در مراجعه به توصيه -11
  )هفته 2 از بيش(سرفه

  (80mg/kg) كالو آموكسي-كو تجويز -12

13- CXR  
  

  )آمپول نصف( دگزامتازون آمپول تجويز -14

 سرفه ادامه صورت در بيوتيك آنتي شروع -16   عضالني 6,3,3 سيلين پني تجويز -15
  بعد ساعت48 تا

  

    

  

  

  

  

  

  



  هفته قبل به شما مراجعه مي كند.  3ساله اي است كه به علت وجود زردي در سفيدي چشم از حدود  45بيمار آقاي  -10

  كنيد.مورد را انتخاب  4؟ كمك كننده است بيشترباليني زير  معايناتكداميك ازتشخيص سريع براي رسيدن به 

 

 هاي وريد وجود نظر از شكم مشاهده -1
  شده كشاد

 از ناشي هاي زخم نظر از پوست معاينه -2
  خارش

 در شكم هاي وريد تخليه جريان چك -3
 آنها بودن كشاد صورت

 Shifting شكم در آسيت وجود معاينه -4

Dullness  

  طحال لمس -6  كبد لمس -5

  طحال دق -8    كبد دق -7

  ركتوم انگشتي معاينه -10  )مورفي عالمت( صفرا كيسه معاينه -9

  قلب معاينه -12  تب اندازه گيري -11

  قرنيه اطراف حلقه نظر از چشم معاينه -14  زبان زير معاينه -13

  پورپورا و پتشي نظر از پوست معاينه -16  بيمار خط دست مشاهده -15

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ولي بيقرار هوشيار معاينه، در. است شده شديد آبكي اسهال دچار اكنون بوده، استفراغ دچار قبل روز سه از ماهه 18 كودك -11

  .نوشد مي آب ولع با همچنين. ندارد اشك كردن گريه هنگام يافته، كاهش پوستي تورگور. است

  

  مورد را انتخاب كنيد. 4  چيست؟ دهيد مي انجام كودك اين براي كه اي اوليه اقدامات مهمترين 

  

1- IV Line  
  

2- NPO كودك كردن  

 مدت به حداقل كودك گرفتن نظر تحت -3
 ساعت 4

  ديفنوكسيالت تجويز -4

  كوتريموكسازول تجويز -5

  
  ادراري آناليز -6

7- CBC,diff  8- مشاهده صورت در مجدد مراجعه به توصيه 
  مدفوع در خون

 مادر شير ادامه -9

  
  خنك ORS نوشاندن -10

 بخش در كردن بستري -11

  
  كشت ادرار  -12

  BUN/Crاندازه گيري -13

  
  ميوه آب مصرف به توصيه -14

 متوكلوپراميد آمپول تزريق -15

  
  مدفوع كشت -16

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ماهگي فوت  6در معاينات نكته مثبتي ندارد. در سابقه خانوادگي برادر بيمار در  مراجعه كرده است.  FTTشيرخواري بدليل  -12
  در آزمايشات انجام شده آلكالوز متابوليك هيپوكالميك هيپوكلرميك دارد. كرده است.

  .  مورد را انتخاب كنيد 4است؟ حد اكثر  اولويتدر ارزيابي كودك فوق كداميك از موارد زير در 

 

 خون فشار گيري اندازه -1

  

  تيپ كاريو -2

 سرم منيزيم گيري اندازه -3

 

  كليه بيوپسي -4

 پروژسترون هيدروكسي 17 گيري اندازه -6  ادرار كلر گيري اندازه -5
  ادرار

   لگن سونوگرافي -7

  

  سرم آلبومين گيري اندازه -8

 آناليز كامل مدفوع -9

  

  خون شمارش فرمول -10

 ادرار پتاسيم گيري اندازه -11

  

  رنين گيري اندازه -12

 سرم كراتينين -13

  

  ادرار كلسيم گيري اندازه -14

 عرق تستانجام  -15

  

  سرم امونياك سطح گيري اندازه -16

  

  

  

  



شير خوار يك  ساله اي بدليل رنگ پريدگي مراجعه كرده است. تغذيه كودك از شير مادر بوده و سابقه كم خوني نيز در  -13

  اوليه   CBCخانواده دارند.در 

   WBC =10000, PMN=40%  PLT=300000, Hb=9.5 , MCV = 69.است  

  گزينه را انتخاب كنيد. .   4حد اكثر است ؟  اولويتدر ارزيابي اوليه اين كودك كداميك از موارد زير در  

  

  هموگلوبين الكتروفورز -1

  
  ژنتيكي بررسي -2

 Free Erythrocyte  گيري اندازه -3

Protoporphyrin 

  والدين CBC  بررسي -4

 فراژيليتي اسموتيك بررسي -5

  
  G6PD  آنزيم گيري اندازه -6

 استخوان مغز بيوپسي -7

  
  الم خون محيطي -8

  Adenosine Deaminase بررسي -10  اندازه گيري بيليروبين -9
  اريتروسيت

 سرم مستقيم كومبس -11

  
  استخوان مغز اسپيراسيون -12

 فريتين گيري اندازه  -13

 
  

  سرم آهن گيري اندازه -14

 سرم سرب سطح گيري اندازه -15

  
   ESRخون  سديمان گيري اندازه -16

  
  

  

  

  



ساله اي كه از چند روز قبل سرماخوردگي داشته و در خانه با پرستار خود مشغول بازي با اسباب بازيهايش بوده  2كودك  - 14

بطور ناگهاني مبتال به سرفه و استريدور ميشود.سابقه آسم در مادر بيمار و درماتيت آتوپيك در كودك وجود دارد.قبال نيز كودك 

  .در معاينه ديسترس خفيف تنفسي دارد .بارها سرفه هاي كروپي داشته است

  .  گزينه را انتخاب كنيد 4است؟ حد اكثر  در اولويتدر ارزيابي اوليه كودك فوق كداميك از موارد زير  

  
  سينه رخ گرافي -1

  
  عرق تست -2

3- MRI ريه  

 

  سرم ايمونوگلوبولينهاي بررسي -4

 خون سديمان گيري اندازه -5

  
  فلوروسكوپي -6

7- Pulmonary function test 
  

  خون شمارش فرمول -8

  باريومبلع  -9

  
  اكوكارديوگرافي -10

 مدفوع خون بررسي -11

  
  برونكوسكوپي -12

 سرد بخور به درماني پاسخ ارزيابي  -13

 
  

  آلرژي پوستي تست -14

15- IgE  سرم 

  
  گردن نيمرخ و رخ گرافي -16

  
  

  

  

  

  



از روز دهم دچار ايكتر شده وجهت ارزيابي مراجعه  kg  3، با وزن تولد   زايمان سزارين  نوزاد ترم بيست وپنج روزه ، حاصل  -15

  كرده است . مهمترين اقدامات تشخيصي اوليه كدامند .حد اكثر  چهار مورد را انتخاب كنيد . .  جواب ها جابجا شود

  
  مستقيم و توتال روبين بيلي گيري اندازه -1

  
  G6PD انزيم سطح بررسي -2

 ادرار در كننده احيا مواد بررسي -3

 

  مادر خوني گروه -4

5- TSH, T4 
  

  ادرار كشت -6

 نوزاد و مادر  HBS Ag بررسي -7

  
  ايزوتوپ اسكن -8

     سرم و ادرار هاي امينه اسيد گروماتوگرافي -9

                 
  نوزاد خوني گروه -10

 محيطي خون رتيكولوسيتوز بررسي -11

  
  پدر خوني گروه -12

 مستقيم كومبس  -13

  
    SGOT,SGPT سطح -14

      قرمز گلبولهاي شكنندگي بررسي -15

  
  محيطي خون الم -16

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مراجعه كرده است و از درد قفسه سينه شاكي  GCS 14‐15 متري سقوط كرده است با 3ساعت قبل از ارتفاع  2ساله اي كه  30مرد  -16
  .باشد مي دقيقه در بار 30در دقيقه و ريت تنفسي  120است. ريت قلبي 

  مورد را انتخاب كنيد. 4  ؟ ارجح تر استبراي برخورد با مشكل وي كداميك از كارهاي زير  

 

1- ABG 
  

  قلب سمع -2

  سينه قفسه اسكن تي سي -CXR 4 انجام جهت راديولوژي بخش به بيمار انتقال -3
  گردني وريدهاي معاينه -5

  
  ريه سمع -6

  ديستانسيون نظر از شكم مشاهده -7

  
  سيانوز نظر از مخاطات معاينه -8

  جلدي زير آمفيزم نظر از سينه قفسه معاينه -9

  
  خون فشار اورتواستاتيك تغييرات معاينه -10

 مونيتورينگ و دقيقه در ليتر 5 ماسك با اكسيژن -12  شوت بصورت رينگر سرم ليتر 2 انفوزيون -11
  بيمار ساچوريشن

 دوم اي دنده بين فضاي در خاكستري برانول تعبيه  -13

  
  لگن و شكم اسكن تي سي -14

  عمل اتاق به بيمار سريع انتقال جهت جراح احضار -16  ونتيالتور به بيمار كردن وصل و بيمار انتوباسيون -15
  

  

  

  

  

 

  



نوزادي يك روزه در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان به علت درولينگ و ديسترس تنفسي خفيف بستري است. در معاينه  - -17

قفسه ي سينه قرينه است و سمع ريه دو طرفه نرمال است . در معاينه شكم اسكافوييد است و حساسيت ندارد. براي بيمار فيدينگ 

شته و گرافي پرتابل درخواست مي نماييد. در گرافي شكم كامال بدون گاز است و فيدينگ فرنچ با ماليمت از راه بيني  گذا 6تيوب 

  مورد را انتخاب كنيد. 4قرار دارد ؟  در اولويتدر ابتداي مري به صورت حلقه مشاهده مي شود . در اين نوزاد چه اقداماتي 

  

 بيمار تا حد امكان سريعتر  اينتوبه شود -1 بلع باريوم اورژانسي -2

 اكوكارديوگرافي-3 ساعته 24مري بررسي پي هاش  - 4 

  برونكوسكوپي  -6

 

گاستروگرافين جهت تشخيص فيستول تراشه به مري  تزريق  -5
 از طريق فيدينگ تيوب

  الپاراتومي اورژانس -8

 

 اندوسكوپي-7

  گرافي كراس تيبل شكم -10

 

 معاينه ي مقعد  -9

  ترانسفوزيون خون كراس مچ شده -12

 

 سونوگرافي كليه ها  -11

  سي تي اسكن شكم -14

 

 اماده ي عمل توراكوتومي -13

  تزريق ويتامين كا  -16

 

 باريم انما -15

  

  

  



سال قبل به علت درد شكم و احساس پري در لگن مراجعه كرده است. در  15ساله با سابقه ديابت از حدود  73بيمار خانم  -18

  سانتي متر در لگن گزارش شده است. 10 سونوگرافي انجام شده توده ساليد

 مورد را انتخاب كنيد؟ 4است؟  ضروري تربراي رسيدن به تشخيص كداميك از موارد زير 

  
  سرم استراديول سنجش -1

  
  CBC Diff انجام - -2

 سرم پروژسترون سنجش -3

 

  ادرار آناليز - -4

 اسمير پاپ انجام -5

  
  كبدي هاي تست انجام - -6

 سرم CA125 سنجش -7

  
  ESR,CRP گيري اندازه -8

  سرم آلفافتوپروتئين سنجش -9

  
  سرم LDH گيري اندازه -10

 سرم B HCG سنجش -11

  
  كولپوسكپي انجام -12

 سرم تستسترون سنجش  -13

  
  مخفي خون وجود نظر از مدفوع آزمايش انجام -14

 ACTH تحريكي تست انجام -15

  
  سرم پروالكتين سنجش -16

  
  
  
  
  
  
  
  



ساله ديابت كه متعاقب مردودي در كنكور با  كاهش سطح هوشياري به اورژانس آورده شده  10ساله با سابقه  20بيمار خانم  -19

  است.  30mg/dlاست. قند خون بيمار 

  مورد را انتخاب نماييد؟ 4اطالعات كدام است. از ميان موارد زير حداكثر كليدي ترين براي تشيخص بيماري 

  
  غذايي هوعد حذف سابقه -1

  
  انسولين نوع تغيير سابقه -2

 مخاط دهيدراتاسيون -3

 

  تيروئيد پركاري سابقه -4

 مخاط و لب هيپرپيگمانتاسيون -5

  
  زندگي محل تغيير -6

 اخير وزن افزايش -7

  
8- C-peptide طبيعي از كمتر  

  ماهه 2 قاعدگي قطع سابقه -9

  
  6mg/dl كورتيزول -10

 ديابت خانوادگي سابقه -11

  
  توئين فني مصرف سابقه -12

 ادرار در كتون وجود  -13

  
14- Anti TPO مثبت  

15- HbA1C=11% 

  
  ورزش كالس در نام ثبت -16

  
 

 

 

 

 

 



 و داشته مدت اين طي كيلوگرم 10 وزن كاهش. است نموده مراجعه قبل ماه سه از كمردرد حال شرح با ساله 60 آقاي -20

  . ندارد كورتون مصرف و تروما سابقه

  مورد را انتخاب كنيد. 4 دهيد؟ مي قرار اولويت در را نكاتي چه كلينيك پارا و معاينه در

 

 حرارت درجه -1

  
  ركتال توشه -2

3- PPD 
 

4- RF  

5- MRI كمر 

  
6- EMG NCV  

 مهره دق -7

  
  پاتريك عالمت معاينه -8

9- ANA 
  

  سرم هاي پروتئين الكتروفورز -10

 شكم معاينه -11

  
12- ESR  

13-  CT فقرات ستون 

  
  چشم ته معاينه -14

 رايت وكومبس رايت تست -15

  
  ادرار آناليز -16

  

    

  



  

  ي ننويسيد

1396  

ن قسمت چيزي

6خرداد  5 - ..

  ليني

لطفاً در اين

 

  

 ...............

استدالل باله
  

  

 

پازلمون 

  

 

 

ه علوم پزشكي

حيطه

آزم

 

دانشگاه

 

   ادگي:

    ب:

   تحصيل:

 داوطلبت 

 

نام خانواام و 

شماره داوطلب

دانشگاه محل

 

ی وزش زپش  آ
 ی

  

  

  

  

مشخصات

  

  
نا

ش

د

مان و آ ت  ھدا زارت 
وز عاو آ
 

وز



 

ق جـــدا 

 رگــهبن 
وليت آن 
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باركـــد فـــوق

ايــن وردگي در
گــردد، مســئو

  

6خرداد  5 - ..

 پازل  –ي

ش نمـــودن ب

خــط خــو ه و
پاســخنامه گح

  

 

  

 ...............

تدالل باليني
  

  

  

 يـــا مخـــدوش

گونــه خدشــه
رونــد تصحيح

 

 

 

 

ه علوم پزشكي

استدحيطه 

 جه فرماييد:
ه عالمـــت و 

ورت درج هرگ
اخــتالل در ر 

  هد بود.

دانشگاه

لب گرامي توج
ــتن هرگونـــه

  ي فرماييد.
ســت در صــو
ــر بــه ايجــاد
داوطلب خواه

 داوطل
از گذاشـــ
خودداري
بــديهي اس
كــه منجــ

عهده د به

  ج نمره:

ی وزش زپش مان و آ
ی وز   آ

 

  

 

 

 

محل درج

 

ت  ھدا  وزارت 
عاو



  دستورالعمل
  داوطلب گرامي:

 Gتا گروه   A كه به ترتيب از گروه  سوال مواجه هستيد در اين پازل، شما با چندين گروه  
هر گروه در پاسخنامه  1دسته بندي شده اند. در هر گروه، چهار آيتم وجود دارد. گزينه هاي آيتم 

 4و  3و  2از ميان هر كدام از چهار گزينه آيتم هاي  1به گزينه نوشته شده است. شما بايد با توجه 
تنها يك گزينه مناسب را انتخاب كرده و در پاسخنامه عالمت بزنيد. بديهي است كه اگر بيش از يك 

  را عالمت بزنيد به شما نمره منفي تعلق مي گيرد. 4و  3و  2گزينه در هر كدام از آيتم هاي 
  
  

  شما عزيزان با آرزوي موفقيت براي
   



A  گروه 

 1آيتم 

 1 ساله با سابقه ترومبوسيتوپني با درد مفصل مراجعه كرده است .   20دختر 

مراجعه كرده است . و آسيتسال قبل كه با ادم  15ساله با سابقه ديابت از  50آقاي  2 

 3 با سردرد مراجعه كرده است .كه ساله در حاملگي اول  30خانم باردار 

 4  ساله با سابقه دردهاي استخواني كه با خواب آلودگي مراجعه كرده است . 80آقاي 

 2آيتم 

 5  زخم اندام تحتاني و كاهش شدت پالس در اندام تحتاني 

 6 وجود دارد در معاينه آرتريت مفاصل انگشتان دست

 7  در معاينه ادم دارد 

 8  دارد. محدوديت حركت زانو دارد  11و  10تندرنس در مهره 

  

  3آيتم 

(u/A24h : vol=1800cc / pro=10000mg Cr=1.4)Bun=38  Cr= 2.5 AST=20  / ALT=25 

WBC=12000  / Hb=10 Plt=200000 Ca=8.9 

٩ 

(u/A24h : vol=500cc  /pro=300mg Cr=0.7) Bun=40  Cr= 1.8  AST=100 /ALT=120 

WBC=20000  /Hb=10 Plt=20000Ca=9 /TBili=3  DBili=0/5 

١٠ 

(u/A24h : vol=1500 cc/ pro=1000mg Cr=1.2 ) Bun=30   Cr= 2AST=15  
/ALT=20WBC=4000  / Hb=12 Plt=100000Ca=10 / ANA+ / dsDNA+ 

١١ 

(u/A24h : vol=1800  / pro=10000mg Cr=1.4) Bun=38  Cr= 2.5AST=20  / ALT=25 

WBC=12000  / Hb=10 Plt=200000 Ca=8.9 

١٢ 

 



 4آيتم 

 13 اعزام به بيمارستان 

 14 ارجاع به روماتولوژيست

 15  و ارجاع به نفرولوژيست ACEشروع 

 16  اعزام به بيمارستان جهت انجام دياليز اورژانس 

 

  



 B گروه    

 1آيتم 

 1  درد سمت چپ شكم، تهوع و استفراغ ساله با سابقه يبوست مزمن با 75آقاي 

 2  ساله با سابقه مصرف الكل و سيگار با درد شديد اپيگاستر تهوع و استفراغ 45آقاي 

 3  مصرف ميكرده است با درد شديد اپيگاستر تهوع و استفراغ NSAIDساله با سابقه سردرد هاي ميگرني كه مكرر  35خانم 

 ايسكمي قلبي و فشارخون باال با درد ناگهاني منتشر شكمساله با سابقه بيماري  65آقاي  4 

 

 2آيتم 

 5  دارد.ملتحمه رنگ پريده است، تندرنس مختصردر اپيگاستر 

 6  دارد. بيمار تب دار است  و تندرنس منتشر شكم

 7  است. عليرغم درد شديد در چهره و ظاهره بيمار، معاينه شكم نرم بدون تندرنس

 دارد. RUQتندرنس اپيگاستر و  است بيمار دهيدراته  8 

 

 3آيتم 

WBC: 10500, Hg: 9, Amylase: 50 (Nl: up to 100), PH:7.4  HCO3:24  ٩ 

WBC: 18400, Hg: 15, Amylase: 200 (Nl: up to 100), PH:7.3  HCO3:20 ١٠ 

WBC: 14400, Hg: 17, Amylase: 150 (Nl: up to 100), PH:7.1  HCO3:11  ١١ 

WBC: 14400, Hg: 15, Amylase: 1200 (Nl: up to 100), PH:7.35  HCO3:22 ١٢ 

 

 

 

 

 



 4آيتم 

 

 13  پنتوپرازول 

 14  جراحي اورژانس

 15  آنتي بيوتيك

 16  مايع درماني

 

 Cگروه 

 1آيتم 

  

 

 2آيتم 

 RUQتندرنس  5 

 6  نرمال معاينه فيزيكي 

 7  در قرنيه KFترمور، حلقه 

 8  پوست تيره، گزانتاالسما و گزانتوم

 

 1  ساله با خارش از سه ماه قبل و زردي از دوهفته قبل 46خانم 

 2  و فوت برادر در اثر سيروز با زردي يك ماههساله با سابقه خانوادگي بيماري كبدي  18آقاي 

 3  ساله بدنبال دو روز عاليم سرماخوردگي دچار زردي شده است 30خانم 

 4  ساله با زردي متناوب در زمان استرس و گرسنگي  25آقاي 



 3آيتم 

AST: 680   ALT:  940   ALP:  250  GGT: 60   Bili: 20   Hg: 13    LDH:  220 ٩ 

AST:250    ALT: 100    ALP:250     GGT:70    Bili: 16   Hg:9     LDH:  1400 ١٠ 

AST: 12  ALT:  14   ALP:  180   GGT: 20   Bili: 4   Hg: 15    LDH:  168 ١١ 

AST: 58   ALT: 66    ALP:  1200   GGT: 300   Bili: 14   Hg:  12   LDH:  200 ١٢ 

 

 4آيتم 

 

 13  استراحت و پيگيري

 14  اطمينان بخشي

Trientine  15 

UDCA  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D گروه    

 

 1آيتم 

 

 2تم آي

 طحالبزرگي جنراليزه غدد لنفاوي و بزرگي  5 

 6  طحال بزرگ و زردي

 7  فتابآ+ اندام تحتاني ، افت دهاني و حساسيت پوستي به 2ادم 

 8  .غير از زردي نكته خاصي مشاهده نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  پريدگيساله با تب ادم جنراليزه و رنگ  30خانم 

 2  ساله با سابقه زردي نوزادي با زردي ؛ ضعف و بي حالي 16پسر 

 3  رنگ پريدگيساله با بزرگي غدد لنفاوي ؛تنگي نفس فعاليتي و  75اقاي 

 4  ساله با زردي و سنگ كيسه صفرا و سابقه زردي در پدر 20قاي آ



 3تم آي

WBC:40000(lymph:90%,PMN:10%),HB:8,PLT:110000,AST:150,ALT:60,ALKPH:350,T.BILLI:5, 

D.BILLI:0.8,  ALB:3,comb:positive,Retic:12%.  U/A:blood:3+,pr:1+,  WBC:4‐5  ,RBC:3‐4. 

PBS:Increased mature lymphocyte, PLT about 100000 and large PLT. 

 

٩ 

WBC:12000(lymph:20%,PMN:75%),HB:7,  PLT:40000,  AST:300,ALT  :100  ,T.BILLI:4.5, 

D.BILLI:0.5,ALB:4 ,ALKPH:300,Retic:14%, coombs:negative, PBS:  increased wbc count, bite cell 

and polychromasia. LDH:2000 

 

١٠ 

WBC:8000,HB:12,PLT:20000,MCV:70, MCHC:40 (31‐ 35),AST: 

100,ALT:50,T.BILL:4,D.BILLI:.5,Retic:7% 

 

١١ 

WBC:4000(lymph  20%,  PMN  70%),  HB:9,  PLT:150000  ,AST:200  ,ALT:50  ,ALKPH:250 

,T.BILLI:4,D.BILLI:0.7,ALB:2,  coombs :positive.Retic:10%. U/A:blood:2+, pr:4+,WBC: 6‐8,RBC:4‐

5.urine 24hrs:3gr protein. PBS: large plt. 

 

١٢ 

 

 

 

 

 

 4آيتم 

 13  درمان حمايتي

 14 استروييد و شيمي درماني

 15  استروييد

 اسپلنكتومي 16 

 

 



 E  گروه

  1تمآي

  ساله با شكايت از افزايش وزن و ريزش مو و پلي اوري مراجعه كرده است 30بيمار خانم   ١

  ماه قبل دارد. 5ساله با شكايت از افزايش وزن و خستگي مراجعه نموده است و سابقه زايمان  25بيمار خانم   ٢

  قاعدگي مراجعه نموده است.ساله كه با شكايت از افزايش وزن ، پرمويي ، اختالل  18بيمار خانم   ٣

  است  سال اخير مراجعه نموده 10ساله كارمند بانك با شكايت از افزايش تدريجي وزن در طول  38بيمار خانم   ۴

  

  2يتمآ

قدرت عضالني  است. Paleمعاينه تيروئيد طبيعي هيرسوتيزم داردو مخاط ها   BP=120/70 mmHgدر معاينه   ۵
  BMI=38 mg/kg2 طبيعي است.

  قدرت عضالني طبيعي است. معاينه تيروئيد و پوست طبيعي است mmHg  BP=120/70 در معاينه  ۶

BMI=28 mg/kg2  

   BMI=32mg/kg2 و چاقي مركزي و استريا دارد. BP=160/100mmHg، معاينه تيروئيدطبيعي  ٧

٨  BP=130/100mmhg  عضالت پروگزيمال دارد.در معاينه تيروئيد قوام سفت و سايز بزرگتر از حد طبيعي و ضعف  

BMI=26 mg/kg2  

  

 

 

 

 

 

 



  3يتمآ

٩  FBS=70 mg/dl Testosterone  كاهش يافته وDHEAS .نرمال است     TSH=38  mIU/ml 

T4=4  µg/dl   

١٠  FBS=110 mg/dl Testosterone  حداكثر طبيعي وDHEAS .طبيعي است  

TSH=6  mIU/ml  T4=11  µg/dl  

١١  FBS=98 mg/dl Testosterone  وDHEASطبيعي است   TSH=2   mIU /ml 

T4= 11 µg/dl 

١٢  FBS=250 mg/dl DHEAS  وtestosterone  .نرمال استTSH=1 mIU/ml 

T4=4  µg/dl 

  

  4تمآي

  توصيه به تغيير روش زندگي ، رژيم و ورزش  ١٣

  سونوگرافي تخمدان ، توصيه به كاهش وزن  ١۴

  شروع لووتيروكسين  ١۵

  ساعته 24كورتيزول ادرار اندازه گيري   ١۶

 

   



  

 F  گروه

 

  1تمآي

   شيردهي كه با شكايت از توده پستان مراجعه نموده است. ساله در حال 25خانم   1

  مراجعه نموده است. پستاندرد ناحيه و ساله كه به دليل تورم  9دختر بچه   2

  مراجعه نموده است. پستانپستان و فرورفتگي نوك ساله با شكابت توده اي  65خانم   3

  مراجعه نموده است. كه به دليل درد  و توده در پستانبا سابقه ناباروري ساله  45خانم   4

  

  2تمآي

  توده كامالً سفت و نامنظم با چسبندگي به پوست و لنفادنوپاتي آگزيالري دارد.  5

  با قرمزي و تغيير رنگ پوست دارد. 2X3 cm tenderدر معاينه بيمار تب دار است و توده    6

  دارد. پستانتورم مختصر يكطرفه جوانه  ودر معاينه بزرگي تيروئيد و كوتاهي قد دارد   7

  دارد. پستانفوقاني خارجي  4/1 درميليمتري  2- 5در معاينه گره هاي متعدد حدود   8

  

  3تمآي

  TSHاندازه گيري   9

  انجام بيوپسي   10

  سونوگرافي پستان  11

  درخواست ماموگرافي   12

  

  



  4تمآي

  مطمئن نمودن بيمار و اطرافيان  13

  ارجاع به آنكولوژيست   14

  تجويز آنتي بيوتيك  15

  سونوگرافي اپيگيري بيمار ب  16

 

 G  گروه

  1تمآي

  اريتم منتشر پوستي شده است امروز دچارساله اي از دو روز قبل  دچار تب و گلو درد و از  10كودك   1

  دچار تب خفيف و راشهاي وزيكوالر  خارش دار شده استگذشته ساله اي از روز  2 كودك  2

 راش پوستي ماكولر پراكنده تنه، راچار روز قبل  دچار تب و گلو درد و از امروز دچهساله اي از  10كودك   3
  تو دماغي شده است. و صداي)استريدور(تنفس صدا دار 

ران و ساق هر دو پا شده و پس از  يتماتو ناحيه باسن،رقبل دچار راشهاي ا از دو روزكه ساله اي  10كودك   4
  غذا خوردن دجار  درد شكمي  مي شود .

  

  2تمآي

وزيكولر دارد و در مخاط دهان نيز چند وزيكل ر و پاپواله و پروگزيمال اندامها راشهاي ماكولوپوست قفسه سين  ۵
  مشاهده ميشود.

  فشار محو نميشوند و اسكروتوم مختصر متورم است در معاينه راشهاي پوستي با  ۶

ب و گونه هاي قرمز با رنگ پريدگي اطراف لبها و پوست قرمز زبر هلوزه هاي اريتماتو و ملت در معاينه تب دارد،  ٧
  رنج دارد.آبا تشديد نواحي چين 

سانتيمتر  4دارد و طحال بيمار هاي بزرگ با اگزوداي وسيع زرد رنگ ه ادم دو طرفه اطراف  پلكها دارد ، لوز  ٨
  زير لبه دنده اي لمس ميشود و استريدور قابل توجه دارد .



  3تمآي

  . ASO>800 زمايش كامل ادرار هماچوري ميكروسكوپي دارد وآ در  ٩

  .ASO>800و  PMNبا اكثريت   WBC =12700بيمار تعداد  CBCدر   ١٠

١١  CBC ,ESR ,U/A  نرمال  

ودر الم خون محيطي لنفوسيتهاي بزرك با   با اكثريت لنفوسيت است  WBC =12700بيمار تعداد  CBCدر   ١٢
   .سيتوپالسم كم مشاهده ميشود

  

  4تمآي

  بستري و تجويز پردنيزولون  .  ١٣

  مدفوع وتحت نظر گرفتن براي تصميم شروع كورتيكو استروئيد . آزمايشسونوگرافي شكم و  ١۴

  تجويز پني سيلين  ١۵

  تجويز استامينوفن و هيدروكسي زين  ١۶

  



 

  ي ننويسيد

  1396د 

  

 

ين قسمت چيزي

خرداد 5 - ....

   باليني

Script Co 
 عدد 15

لطفاً در اي
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شگاه علوم پزشك
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  1396د 

Script Con
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شگاه علوم پزشك
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  دستورالعمل
  داوطلب گرامي:

اختصاص يافته است. شما در اين آزمون با  Script Concordanceاين قسمت شما به آزمون آزمون 
مواجه خواهيد شد كه راههاي متعددي براي تشخيص و درمان آنها وجود دارد در ادامه  Caseتعدادي 

  سه سوال پرسيده مي شود كه هر كدام شامل سه بخش است: Case هر 
  در بخش اول

ماني اگر شما به                     فكر كرديد                    كه شامل يك گزينه تشخيصي يا                     در
  مرتبط است.

  
  در بخش دوم

  و بعداً به اين يافته برخورديد                 به يك يافته جديد در شرح حال معاينه يا پاراكلينيك اشاره دارد.
  

  در بخش سوم
تايي است شما بايد تأثير يافته جديد را برگزينه تشخيصي يا درماني (مثبت يا  5شامل يك مقايسه ليكرت 

  شده را مشخص كنيد.منفي) و تأثير 
  

  در مواردي كه تشخيص مطرح است ارزش طيف ليكرت به اين شرح است:
  + اين يافته تشخيص مورد نظر را قد يا تقويت مي كند.2
  + اين يافته تشخيص مورد نظر را كمي تقويت مي كند.1

  صفر اين يافته تأثيري روي تشخيص ندارد.
  تضعيف مي كند.اين يافته تشخيص مورد نظر را تا حدودي - 1
  اين يافته تشخيص مورد نظر را كامالً تضعيف مي كند.- 2

  در مواردي كه اقدام درماني مورد نظر است ارزش طيف ليكرت به اين شرح است:
  + اقدام درماني كامالً انديكاسيون دارد و خيلي موثر است.2
  + اقدام درماني تا حدودي انديكاسيون دارد و كمي هم موثر است.1

  اقدام درماني را انديكاسيون ندارد. –صفر 
  اقدام درماني انديكاسيون شده است و شايد ضرر داشته باشد.- 1
  اقدام درماني انديكاسيون ندارد و خيلي ضرر دارد.- 2

  با آرزوي موفقيت براي شما عزيزان
   



 ساله با شكايت تنگي نفس با درد سينه از شب گذشته مراجعه كرده است  45بيمارآقاي -1

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا چه حد  و يافته زير وجود داشته باشد   اگر تشخيص زير محتمل باشد  
  تاييد و يا رد مي كند؟ 

   -2         -1         0+       1+       2  طبيعي ECG  انفاركتوس ميوكارد  الف

   -2         -1         0+       1+       2  افزايش يافته  D-Dimer ريه مبوليآ ب

   -clear 2       +1       +0         1-         2سمع ريه قرينه و   پنوموتوراكس   ج

  

  

  

  

  مراجعه كرده است . 125و سديم  Cr=2ساله با  50آقاي -2
اين يافته فرضيه تشخيصي را تا 

  چه حد تاييد و يا رد مي كند؟ 
و يافته زير وجود داشته 

  باشد 
    اگر تشخيص زير محتمل باشد

2 + 1 +  0    1-    2-     الف SIADH تزريق سديم هيپرتونيك 

2 + 1 +  0    1-    2-    ب Compensated  Heart failure تزريق سديم هيپرتونيك 

2 + 1 +  0    1-    2-     ج  Hypovolemia تزريق سديم هيپرتونيك 

  

 

  مراجعه كرده است . 3.3با ضعف و بي حالي شديد و پتاسيم ساله  20دختر -3
  چقدر انديكاسيون دارد؟  اقدام زير  تشخيص زير محتمل باشد اگر   

  -IV 2 + 1 +  0    1-    2تزريق انسولين   كتو اسيدوز ديابتي   الف

  -IV 2 + 1 +  0    1-    2تزريق پتاسيم   فلج هيپوكالميك پريوديك  ب

  -IV   2 + 1 +  0    1-    2تزريق پتاسيم    RTA  ج

  



ساله با درد شديد فالنك راست و تب مراجعه نموده است .مادر بيماردر سونوگرافي حامگي  سابقه ي هيدرونفروز جنين در  3بيمار پسر  - 4

  .است.شما مشكوك به يوروپاتي انسدادي هستيدهمان سمت را ذكر مي كند.طفل در اين مدت هيچ گونه مشكلي نداشته و ارزيابي نشده 

انجام اين روش تشخيصي را تا 
  چه حد توصيه ميكنيد

كلينيك به راادر شرح حال معاينه يا پ
 يافته ي زير برخورديد

 اگر به انجام روش تشخيصي فكر كرديد   

2 + 1 +  0    1-    2-    ازمايش ادرار باكتري دارد  مي دهيد  VCUGدرخواست     الف

2 + 1 +  0    1-    2-   ميلي متر  13در سونوگرافي قطر حالب 
 است

  ب  مي كنيد IVPدرخواست 

2 + 1 +  0    1-    2-    25قطر لگنچه كليه در سونوگرافي 
 ميلي متر است

 مي دهيد DTPAدر خواست     ج

  

استفراغ صفراوي داشته است . مادر بيمار روزه هنوز دفع مكونيوم نداشته است.تحمل شير مادر نداشته و چند نوبت  3نوزاد  -5
سابقه ي  ديابت حامگي را ذكر مي كند. در معاينه شكم ديستانسيون مختصر داردودر معاينه ي ركتوم مقعد نرمال و مكونيوم با 

  فورس خارج شد.گرافي شكم خوابيده پرهوايي منتشر روده ها دارد.شما مشكوك به هيرشپرونگ هستيد.

خيصي را تا انجام اين روش تش
  چه حد توصيه ميكنيد

كلينيك به راادر شرح حال معاينه يا پ
 يافته ي زير برخورديد

 اگر به انجام روش تشخيصي فكر كرديد   

2 + 1 +  0    1-    2-    عاليم پريتونيت ندارد  مي دهيد  درخواست  باريم انما   الف

2 + 1 +  0    1-    2-    فونتانل قدامي فرورفته است   ب  درخواست گاستروگرافين انما مي دهيد

2 + 1 +  0    1-    2-    مي باشد 0,5كراتينين   مي دهيد  CT scanدر خواست     ج

  

  

  

  



هفته تب ، ضعف ، بيحالي ، درد اندام و درد خفيف و مبهم شكمي به درمانگاه مراجعه كرده  2ساله اي با سابقه  32بيمار مرد  -6

بيمار اسپلنومگالي قابل لمس دارد. در   RR=18  min      PR=100  BP=110/70    T = 39.5oc است در معاينه

  آزمايشات بعمل آمده آنمي و ترومبوسيتوپني خفيف دارد.

بعداً در شرح حال يا معاينه يا   اگر به تشخيص فكر كرديد   

  پاراكلينيك به يافته زير برخورد ميكنيد 

تا  اين يافته فرضيه تشخيصي را

  چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

  -2    -1    0  + 1 + 2  كشت خون منفي   تب حصبه   الف

بار منفي اعالم شده  3الم خون محيطي   ماالريا   ب

  است 

2 + 1 +  0    1-    2-  

  -2    -1    0  + 1 + 2  گرانولوم در بيوپسي   سل ميليري   ج

  

 
  آورده شده است  اورژانسسال قبل با كاهش سطح هوشياري به  10از  2ساله با سابقه ديابت تيپ 65خانم -7

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا   و يافته زير وجود دارد   اگر به تشخيص زير فكر ميكنيد   
  چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

  -2    -1    0  + 1 + 2  اسكن مغز ساعت اول طبيعي CT  ترومبوتيك  CVA  الف

  -2    -1    0  + 1 + 2  اسكن  ضايعه هيپردانس  CT  هموراژيك   CVA  ب

  -2    -1    0  + 1 + 2  %50عدم پاسخ به يك ويال گلوكز   هيپوگليسيمي  ج

  

  

  

  

  



  ساله با شكايت سرفه خشك از دو ماه  به كلينيك  مراجعه كرده  است   25آقاي -8

  

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا   و يافته زير وجود دارد   اگر به تشخيص زير فكر ميكنيد   
  چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

  -2    -1    0  + 1 + 2  اسمير خلط در سه نوبت منفي   سل ريوي   الف

  -2    -1    0  + 1 + 2  اسپيرومتري طبيعي  آسم   ب

  -2    -1    0  + 1 + 2  هيالر در گرافي دو طرفه ادنوپاتي   ساركوئيدوز  ج

  
  
  به كلينيك  مراجعه نموده است.    160/100ن ساله   با سردرد وفشار خو 18بيمار خانم -9
  

بعداً در شرح حال يا معاينه يا  اگر به تشخيص فكر كرديد  
 پاراكلينيك به يافته زير برخورد ميكند

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا 
 تاييد و يا رد مي كند؟چه حد 

  -2    -1    0  + 1 + 2 است 30باالي  BMI فشار خون اوليه    الف

  -2    -1    0  + 1 + 2 سونوگرافي نرمال كليه تنگي شريان كليه   ب

  -2    -1    0  + 1 + 2 اسكن مغز نرمال  CT تومور كاذب مغزي   ج

  

  

با تب و پتشي و پورپورا در اندام تحتاني و خونريزي رحمي مراجعه كرده است در ازمايشات  SLEساله مبتال به  25خانم -10
PLT:25000 .ديده شده است  

  ؟چه قدر انديكاسيون دارد  انجام اقدام  درماني زير   اگر به تشخيص فكر كرديد  

  -FFP 2 + 1 +  0    1-    2تزريق  DIC  الف

  -PLT  2 + 1 +  0    1-    2تزريق   TTP  ب

  -2    -1    0  + 1 + 2  تزريق استروييد ITP  ج



  

هم راه بيمار سلولهاي  CBCساله اي كه با شكايت  گلو درد وتب ودردهاي منتشر در دو هفته اخير مراجعه كرده در  22مرد -11
  هزار ميباشد 100و پالكت  8در ميلي متر مكعب گزارش شده همگلوبين 50000سفيد 
   

بعداً در شرح حال يا معاينه يا   به تشخيص فكر كرديد اگر  
 پاراكلينيك به يافته زير برخورد ميكند

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا 
 چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

 Auer الم خون محيطي بالست داراي  AML  الف

Rod  ديده نشود 

2 + 1 +  0    1-    2-  

طحال  وجود لنف آدنوپاتي و بزرگي   ALL  ب
 دارد

2 + 1 +  0    1-    2-  

 15درمغز استخوان بالست بيش از  واكنش لكوموئيد   ج
 داشته باشيم 

2 + 1 +  0    1-    2-  

  

 
  ساله   با شكايت تنگي نفس  و سرفه مراجعه نموده در گرافي ريه توده مدياستينال دارد .   50بيمار آقاي -12

  

بعداً در شرح حال يا معاينه يا  اگر به تشخيص فكر كرديد  
 پاراكلينيك به يافته زير برخورد ميكند

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا 
 چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

  -2    -1    0  + 1 + 2 سابقه سيگار ندارد   SCLC  الف

  -2    -1    0  + 1 + 2 نرمال HCGآلفا فيتو وبتا  ژرم سل تومور   ب

  -2    -1    0  + 1 + 2 وجود عالئم سرشتي   لنفوم   ج

  

  

  

  



 T=39.5ساله كشاورزبا شكايت تب شديد وميالژي از دو روز گذشته مراجعه كرده در معاينه  30آقاي --13  PR= 130     

RR=22  سمع ريهClear .ميباشد  

را تا اين يافته فرضيه تشخيصي   و يافته زير وجود دارد   اگر به تشخيص زير فكر ميكنيد   
  چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

  -WBC=220002 + 1 +  0    1-    2  آنفوالنزا  الف

  -Platlet=700002 + 1 +  0    1-    2  تب كونكوكريمه   ب

  -2    -1    0  + 1 + 2  نرمال U/A  پيلونفريت   ج

  

 
  است. ماه قبل از مراجعه كرده 5ظم از ساله با شكايت خونريي نامن 43خانم -14

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا   و يافته زير وجود دارد   اگر به تشخيص زير فكر ميكنيد   
  چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

  -2    -1    0  + 1 + 2  خونريزي بين قاعدگي   پوليپ رحمي  الف

  -2    -1    0  + 1 + 2  معاينه لگني نرمال  ميوم رحمي  ب

  -2    -1    0  + 1 + 2  سابقه نازايي  ادنوميوز  ج

  

بيمار پسر ده ساله ايست كه از دو هفته قبل دچار تب ،بيحالي ،تعريق شبانه و درد هاي پراكنده اندام و ناحيه كمر شده -15
  .0است

اين يافته فرضيه تشخيصي را تا   و يافته زير وجود دارد   اگر به تشخيص زير فكر ميكنيد   
  چه حد تاييد و يا رد مي كند؟

  -2    -1    0  + 1 + 2  تست رايت يك هشتادم   بروسلوز   الف

  -2    -1    0  + 1 + 2  لمس طحال سه سانتيمتر زير لبه دنده اي   لوكمي  ب

  -2    -1    0  + 1 + 2  راش پوستي همزمان با تب  ارتريت ايديوپاتيك جوانان   ج
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  دستورالعمل
  داوطلب گرامي:

تشخيص ارائه شده در باكس اول يك تشخيص  6ن بايد در هر سوال پس از مطالعه سناريو از ميان در اين آزمو 
مورد مرتبط با  5ترين را انتخاب كرده و در پاسخنامه درج كنيد و سپس از ميان آيتم هاي باكس دوم مهم 

) اگر در مورد يك يافته هر دو عالمت مثبت يا منفي را با هم انتخاب - تشخيص را ارزش گذاري كنيد (+ يا 
مورد را انتخاب كنيد به شما نمره منفي  5كنيد هيچ نمره اي به شما تعلق نمي گيرد. همچنين اگر بيش از 

 3و  1مشابه مي باشد. توجه كنيد كه اگر در باكس  4و  3تعلق خواهد گرفت. دستورالعمل در مورد باكس 
  تشخيص ها را ذكر نكنيد هيچ امتيازي به شما تعلق نخواهد گرفت.

 
 
 
  با آرزوي موفقيت براي شما عزيزان

   



  CRPسوال 

                                          به كلينيك مراجعه كرده است . نام برده               ساله با فشار خون  58زن  -1

Cr= 1.4mg/dl K= 4.1mg/dl , Na=138mg/dl    وBUN=13          دارد 

هست . آناليز ادراري    20mmHg orthostatic hypotensionو داراي    hypertensive retinopathyدر معاينه 

 دارد . flushingو  palpitationنرمال و سونوگرافي كليه ها طبيعي است. نامبرده حالت 

 

 ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)  1

1- renal artery stenosis 2 – essential hypertension  

3-disease renal parenchymal  4- glucocorticoid remediable HTN 

5- Familial HTN  6- hyperaldestronism  

 

                                        

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  

  Stage 2 hypertension -3  سال 58سن  -2  جنس مؤنث-1

4 – Na=138  5-k=4.1 6-Hypertensive retinopathy  

7- orthostatic  hypotension  8- سونوگرافي نرمال كليه ها -9  آناليز ادرار نرمال  

10-  flushing  11- Palpitation  12-      BUN=13  

  

  

  

150‐160 
90‐100 



ـ اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را   3

 انتخاب كنيد.

 

1- renal artery stenosis 2 – essential hypertension  

3-disease renal parenchymal  4- glucocorticoid remediable HTN  

5- Familial HTN  6- hyperaldestronism  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  

  Stage 2 hypertension -3  سال 58سن  -2  جنس مؤنث-1

4 – Na=138  5-k=4.1 6-Hypertensive retinopathy  

7- orthostatic  hypotension  8- سونوگرافي نرمال كليه ها -9  آناليز ادرار نرمال  

10-  flushing  11- Palpitation  12-      BUN=13  

  

   



معتاد ، با ضعف و بي حالي و خواب آلودگي مراجعه كرده است نامبرده سال قبل  10از  Bساله با سابقه هپاتيت  50خانم  -2

رنس است و تنديكتريك را الو اسك BP=        PR=90, RR=16 , T=370 C 100/80در معاينه .يقي مي باشد رتز
سيستوليك  لو در نوك انگشتان ضايعه قرمز رنگ دردناك مشاهده مي شود . در سمع قلب سوف ي گاستر داردپناحيه اخفيف در 

  سمع مي شود . 

  نرمال است  U/Aسونوگرافي نرمال است 

WBC= 6000     ESR= 90 

Hb= 9       +++  CRP= 

PLt=30000                                                    BUN=30                                Cr=2.5 

  مشاهده مي شود. شيستوسيتدر الم خون محيطي 

 ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)  1

 

  آنمي همولتيك – 2  آندوكارديت – 1

3 – TTP  4 – سيروز  

  سيستيتكله  -B 6فعال شدن هپاتيت  – 5

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  

  وليكستسوفل سي – 3  درجه 37تب  – 2  معتاد تزريقي – 1

  شيستوسيت در الم خون محيطي – ESR  6 = 90 – 5  ساله 50خانم  – 4

7 – Cr=2.5 8 – ضايعه قرمز رنگ دردناك در نوك انگشتان – 9  40000ت كپال  

  سال قبل 15از  Bسابقه هپاتيت  – 12  سونوگرافي نرمال – 11  اسكلرا ايكتريك – 10

  



  

اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب  -3
  كنيد.

 

  آنمي همولتيك – 2  آندوكارديت – 1

3 – TTP  4 – سيروز  

  كله سيستيت -B 6فعال شدن هپاتيت  – 5

  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  

  سوفل سيستوليك – 3  درجه 37تب  – 2  معتاد تزريقي – 1

  شيستوسيت در الم خون محيطي – ESR  6 =  90– 5  ساله 50خانم  – 4

7 – Cr=2.5 8 – ضايعه قرمز رنگ دردناك در نوك انگشتان – 9  40000ت كپال  

  سال قبل 15از  Bسابقه هپاتيت  – 12  سونوگرافي نرمال – 11  اسكلرا ايكتريك – 10

  

   



  

بارداري دچار خارش كف پا شده است. در حال حاضر با ايكتر مراجعه كرده است . ايكتر   20هفته دو قلو كه از هفته  35خانمي باردار  – 3

 دارد تستهاي آزمايشگاهي   130/90شده است و در معاينه باليني فشارخون شروع ساعت قبل  48پيشرونده از 

  :ALK Ph، افزايش  AST= 65: منفي ،  تئينيوري، پرو   , PLT= 95000, Cr=0.9  HB= 11 T. BILI=4شامل :

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  يكالمپسا: پره  -  2  كبد چرب حاد -  1

  هپاتيت – 4  كلستاز حاملگي -  3

  سنگ كيسه صفرا – 6 پانكراتيت  – 5

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  بارداري 20خارش كف  پا از هفته  – 3  دوقلو – 2  هفته 35باردار  خانمي – 1

  PLT= 95000 -  6  130/90فشارخون  – 5  ايكتر پيشرونده  – 4

7 – Cr=0.9 8 – Hb=11 9 – T.BILI=4  

  ALK Phافزايش  – AST=65 12 – 11  پروتئينوري منفي – 10

  



شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي  -3
  كنيد.

  يكالمپسا: پره  -  2  كبد چرب حاد -  1

  هپاتيت – 4  كلستاز حاملگي -  3

  سنگ كيسه صفرا – 6 پانكراتيت  – 5

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  بارداري 20خارش كف  پا از هفته  – 3  دوقلو – 2  هفته 35خانمي باردار  – 1

  PLT= 95000 -  6  130/90فشارخون  – 5  ايكتر پيشرونده  – 4

7 – Cr=0.9 8 – Hb=11 9 – T.BILI=4  

  ALK Phافزايش  – AST=65 12 – 11  پروتئينوري منفي – 10

  

  

ماهه  است . بدليل درد بدن و گرفتگي عضالت و عدم توانايي در  6ساله و  2فرزند  2ساله افغاني كه صاحب  25بيمار خانم  -4
بلند شدن از زمين به شما مراجعه نموده است. سابقه تشنج دارد. در معاينه كاتاراكت دو طرفه و بزرگي تيروئيد دارد. در سي تي 

  ار :م شده براي بيماسكن كلسيفيكاسيون ديده شده است.  در بررسي هاي انجا

Ca=8 (8.5‐10.5), PTH=50 , P=2, K=4.5 , Alb=4  

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  هيپوپاراتيروئيديسم -  3  ژيوما منن -  2  مالتيپل اسكلروز -1

  فاميليهيپركلسيوري  -  6  پسودوهيپوپاراتيروئيديسم – 5  استئوماالسي -  4

 



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  ماهه   6ساله و  2فرزند -CT Scan  3كلسيفيكاسيون در -2    ساله 25خانم -1

4- Ca=8.2  5- 6  درد بدن-P=2         

  عدم توانايي در بلند شدن -  PTH=50     9  -8  گرفتگي عضالت -7

10-  K=4.5  11-                         افغاني - 12كاتاراكت دو طرفه  

  

اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب  -3
  كنيد.

  هيپوپاراتيروئيديسم -  3  ژيوما منن -  2  مالتيپل اسكلروز -1

  هيپركلسيوري فاميلي -  6  پسودوهيپوپاراتيروئيديسم – 5  استئوماالسي -  4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  ماهه   6ساله و  2فرزند -CT Scan  3كلسيفيكاسيون در -2    ساله 25خانم -1

4- Ca=8.2  5- 6  درد بدن-P=2         

  عدم توانايي در بلند شدن -  PTH=50     9  -8  گرفتگي عضالت -7

10-  K=4.5  11-                         افغاني - 12كاتاراكت دو طرفه  

  

  



ساله اي است كه با حمالت تعريق و طپش قلب مراجعه نموده است . در حين حمالت دچار سردرد و رنگ  48بيمار خانم - 5
سال قبل قطع شده است. تغيير وزن نداشته ، سابقه يك  2پريدگي مي شود. عادت ماهيانه بيمار پس از يك دوره هيپرمنوره ، از 

دكتومي داشته است. از مدتي قبل دچار حمالت پرفشاري خون شده است كه پس نوبت افت فشار خون در حين عمل جراحي آپان
دارد. معاينه بيمار طبيعي است. در  PR=76/minو  BP=130/80 mmHgاز مصرف پروپرانولول بدتر شده است. در حال حاضر 

  است. 18mmدارد. در سونوگرافي ضخامت آندومتر افزايش يافته   FSHآزمايشات انجام شده 

  از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)ـ 1

    (TIA)حمله ايسكمي گذرا-3  سندرم كارسينوئيد-2  حمله پانيك-1

  يائسگي-6  پركاري تيروئيد    -5  فئوگروموسيتوما-4

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  حمالت تعريق و طپش قلب    -130/80mmHg   3فشار خون -2  اله س 48خانم -1

4- FSH  حمالت رنگ پريدگي و سردرد-6  قطع عادت ماهيانه -5  افزايش يافته  

  عمل  آپاندكتومي -9  بدتر شدن با پروپرانولول -8  افت فشار خون حين عمل -7

  18mmضخامت آندومتر -12  حمالت پرفشاري خون-11  هيپرمنوره-10

  

اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب -3
  كنيد

    (TIA)حمله ايسكمي گذرا-3  سندرم كارسينوئيد-2  حمله پانيك-1

  يائسگي-6  پركاري تيروئيد    -5  فئوگروموسيتوما-4

  

  

  



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  حمالت تعريق و طپش قلب    -130/80mmHg   3فشار خون -2  ساله  48خانم -1

4- FSH  حمالت رنگ پريدگي و سردرد-6  قطع عادت ماهيانه -5  افزايش يافته  

  عمل  آپاندكتومي -9  بدتر شدن با پروپرانولول -8  افت فشار خون حين عمل -7

  18mmضخامت آندومتر -12  حمالت پرفشاري خون-11  هيپرمنوره-10

  

دختر هجده ماهه اي بدليل بي قراري و تب مراجعه كرده است. معاينه ته حلق  و لوزه ها نرمال بوده وخروج ترشحات سفيد آبكي از گوش ‐6

ميدهد.همچنين  روز پيش بدنبال شنا در استخر3مشهود است .معاينه اتوسكوپي بدليل درد شديد امكان پذير  نبود.  سابقه سرماخوردگي را از 
مادر بيمار اظهار ميدارد كه با گوش پاك كن گوش كودك را خشك كرده است. واكسيناسيون كودك كامل بوده  و سابقه حضور در مهد 

  كودك را نداردوپدر بيمار سيگاري است.

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  جسم خارجي – 3  اتيت مديا – 2  اتيت خارجي  – 1

  ايمپتيگو -  6  ماستوئيديت – 5  كلستاتوم – 4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5از  ) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش-يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  بي قراري – 3  ماهه  18كودك  – 2  جنسيت دختر  1

  خروج ترشحات سفيد آبكي از گوش – 6  ته خلق نرمال – 5  تب – 4

  استفاده از گوش پاك كن – 9  شنا در استخر – 8  سابقه سرماخوردگي – 7

امكان اتوسكوپي بدليل درد عدم – 10
  شديد

  سيگاري بودن پدر – 12  عدم حضور در مهدكودك – 11



اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب -3
  كنيد

  جسم خارجي – 3  اتيت مديا – 2  اتيت خارجي  – 1

  ايمپتيگو -  6  ماستوئيديت – 5  كلستاتوم – 4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  رفت)خواهد گ

  بي قراري – 3  ماهه  18كودك  – 2  جنسيت دختر  1

  خروج ترشحات سفيد آبكي از گوش – 6  ته خلق نرمال – 5  تب – 4

  استفاده از گوش پاك كن – 9  شنا در استخر – 8  سابقه سرماخوردگي – 7

عدم امكان اتوسكوپي بدليل درد – 10
  شديد

  سيگاري بودن پدر – 12  عدم حضور در مهدكودك – 11

  

ريج شدت سرفه ها بيشتر شده دساله اي از سه روز قبل دچار سرفه هاي خشك و سوزش حلق شده كه بت 5پسر -7
   RR=50      T=38در معاينه  كمي بي حال است   تعدادي  راش مولتي فرم در پروگزيمال اندام و تنه دارد 

گرافي قفسه سينه كدورت قابل توجه در نواحي تحتاني در سمع ريه هاويزينگ خفيف در ريه راست شنيده ميشود ،
ريه ها با ارجحيت در سمت راست ديده مي شود و غدد لنفاوي ناف ريه راست برجسته است . ازمايشات وي به شرح 

  :  ذيل است

ESR=80         WBC=22000            Neut=85%           Lymph=14%           

  

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  سياه سرفه – 3  پنوموني هموفيلوس آنفوالنزا – 2  پنوموني ويروسي – 1

  پنوموني پنوموكوكي – 6  حمله آسم – 5  عفونت مايكوپالسمايي – 4



 

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  سرفه هاي خشك – 3  سرفه از سه روز قبل – 2  الهس 5پسر  – 1

  T=38 – 6  راش مولتي فرم – 5  سوزش خلق – 4

7 – RR=50  8 – با ارجحيت   كدورت نواحي تحتاني ريه – 9  ويزينگ
  راست

10 – ESR=80  11 – 12  بزرگي غدد لنفاوي ناف ريه–WBC=22000Neut=85%    

Lymph=14%   

  

شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص -3
  كنيد

  سياه سرفه – 3  پنوموني هموفيلوس آنفوالنزا – 2  پنوموني ويروسي – 1

  پنوموني پنوموكوكي – 6  حمله آسم – 5  عفونت مايكوپالسمايي – 4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  سرفه هاي خشك – 3  سرفه از سه روز قبل – 2  ساله 5پسر  – 1

  T=38 – 6  راش مولتي فرم – 5  سوزش خلق – 4

7 – RR=50  8 – با ارجحيت   كدورت نواحي تحتاني ريه – 9  ويزينگ
  راست

10 – ESR=80  11 – 12  بزرگي غدد لنفاوي ناف ريه–WBC=22000Neut=85%    

Lymph=14%   



 –ساله را كه از دو روز پيش دچار تب شديد، تهوع و استفراغ بوده است، به علت بروز تشنج جنراليزه تونيك  4ر پس-  8
دقيقه به اورژانس كودكان آورده اند. كودك از امروز دچار اسهال خوني شده است؛ به اين صورت كه  5كلونيك به مدت 

از سردرد، بي حالي، و درد شكم شاكي است. بيمار سابقه  رگه هاي خون در كل مدفوع آبكي پخش بوده است.همچنين 
گزارش شده است. ميزان سديم خون  RBC=15-20و  WBC=20-25بيماري خاصي نمي دهد. در آزمايش مدفوع 

 مي باشد. 4و پتاسيم  130

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  انواژيناسيون روده – 3  شيگلوز – 2  بيماري التهاي روده– 1

  انتروتوكسيژنيك E.coli -  6  ويبريوكلرا -5  ديسانتري آميبي – 4

 

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  شروع عالئم از دو روز قبل-3  تهوع-2  تب شديد-1

  سردرد -6  اسهال خوني -5  تشنج جنراليزه -4

  در مدفوع WBC=20-25 -  9  عدم وجود سابقه بيماري – 8  درد شكم – 7

10- RBC=15-20 4پتاسيم  -130 12سديم خون  – 11  در مدفوع 

 

  

ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ -3
  كنيد

  انواژيناسيون روده – 3  شيگلوز – 2  بيماري التهاي روده– 1

  انتروتوكسيژنيك E.coli -  6  ويبريوكلرا -5  ديسانتري آميبي – 4

 



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  شروع عالئم از دو روز قبل-3  تهوع-2  تب شديد-1

  سردرد -6  اسهال خوني -5  تشنج جنراليزه -4

  در مدفوع WBC=20-25 -  9  عدم وجود سابقه بيماري – 8  درد شكم – 7

10- RBC=15-20 4پتاسيم  -12  130سديم خون  – 11  در مدفوع 

 

  

  ساله با شكايت هموپتيزي در حد متوسط از يك هفته قبل مراجعه كرده است . سابقه سينوزيت مزمن را ذكر  35آقاي – 9
تب، عرق شبانه، كاهش وزن، در ماه اخير وجود داشته است در معاينه دارد. سل ريوي در پدر بيمار وجود سابقه مي كند. 

BP=160/100  PR=120     يك ضايعه كاويتاري در قله ريه راست و در قاعده ريه ها وجود دارد گرافي ريه   سمع ريه رونكاي
  ديده مي شود آزمايشات:ريه چپ گرد در فيلد  ه ضايعدو 

WBC=35000    ESR=110      Cr=2.1   U/A=normal    Sputum for BK= neg     

  كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي 1

  وگنر-3  سل ريوي-2  كانسر  ريه-1

  لنفاژيت كارسينوماتوز – 6  آبسه ريه – 5  كيست هيداتيد – 4

  

  

  

  

 



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  كاهش وزن اخير -2  هموپتزي-2  لهسا 35مرد -1

  WBC=35000 – 6  تب وعرق شبانه  – 5  سابقه سينوزيت – 4

7-ESR=110  8 – Cr=2.1   9- U/A=normal  

 BKاسمير منفي  -12 ضايعه كاويتاري قله ريه -11  سابقه سل در پدر بيمار -10

 
  

تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه -3
  كنيد

  وگنر-3  سل ريوي-2  كانسر  ريه-1

  لنفاژيت كارسينوماتوز – 6  آبسه ريه – 5  كيست هيداتيد – 4

  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  كاهش وزن اخير -1  هموپتزي-2  لهسا 35مرد -1

  WBC=35000 – 6  تب وعرق شبانه  – 5  سابقه سينوزيت – 4

7-ESR=110  8 – Cr=2.1   9- U/A=normal  

 BKاسمير منفي  -12 ضايعه كاويتاري قله ريه -11  سابقه سل در پدر بيمار -10

  



ماه پيش دچار درد هاي  8مراجه نموده است .بيمار از ساله است كه با شكايت تشديد نواحي تحتاني شكم  58بيمار آقاي  - 10
شكمي گهگاهي همراه با اسهال غير خوني شده است.درد هاي بيمار با اجابت مزاج بهبود نمي يافته است.بيمار در اين مدت از 

ي شده ماه پيش دچار آفت هاي دهاني دردناك گاهگاه 6كاهش وزن و بي اشتهايي و تعريق شبانه شاكي بوده است.از 
ماه پيش دچار  5,5است.همچنين زخم كوچك بر روي آلت تناسلي داشته است كه بعد از يك هفته بهبود يافته است .بيمار حدود 

با  popliteal درد پشت ساق پا به طور ناگهاني شده است كه به پزشك مراجعه نموده و در سونوگرافي به عمل آمده آنوريسم
ماه پيش دچار قرمزي و آبريزش چشم شده است كه به  5رمان قرار گرفته است .بيمار حدود ترومبوز گزارش شده است و تحت د

پزشك مراجعه نموده است و با تشخيص كنژكتيويت تحت درمان قرار گرفته است.از حدود يك ماه پيش دچار درد و تورم مفاصل 
دچار استفراغ و سپس درد شديد و مداوم سمت  هر دو مچ دست شده است ولي به پزشك مراجعه نداشته است.بيمار دو روز پيش

راست و تحتاني شكم بدون انتشار به جاي ديگرشده است.بيمار با اين تابلو به پزشك مرا جعه نموده است .در معاينات به عمل آمده 
در پوست گردن وفيشردر ناحيه آنال وجود دارد. ضايعات مطرح كننده فويلكوليت  skin tagوجود دارد RLQ تندر نس در ناحيه

 در معاينه مفاصل تندرنس در خط مفصلي هر دو مچ و دفورميتي وجود داشت .در آزمايشات صورت گرفته براي بيمار. وجود دارد
hb:14 / wbc :8000/ESR:80/AST:35/ALT:40/ALK.P:500 گزارش شده است . در STOOL EXAM  به عمل

است.در كولونوسكوپي صورت گرفته براي بيمار ركنوم نرمال است و زخم  فراوان بدون انگل و تخم انگل گزارش شده WBC آمده
مثبت گزارش شده است.براي بيمار  pathergy test.صورت گرفته يراي بيمار منفي است PPD .در مخاط كولون رويت نشد

 .راديو گرافي از مفاصل مچ به عمل آمده است كه اروزيون هاي متعدد در سطح مفصلي گزارش شده است

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

آميبيازيس – 2 آپانديسيت حاد – 1
4 -IBS  3 – كرون
بهجت – 6 ileocecal tuberclusis 5 -  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و يا اگر 5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
 در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق خواهد گرفت)ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -به ضرر آن است (

ناسليزخم ت – 3 فيشر و    skin tag   2 - 1 – سن بيمار
ALK.P:500    6- كنژكتيويت -  5  تعريق شبانه  – 4

فوليكوليت -  7  مثبت pathergy test – 8    اروزيون متعدد مفصلي  -  9
آفت دهاني – 12 دفورميتي مفاصل – 11  10-Politeal  آنوريسم  

  

  



است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط  - 3
  كنيد.

آميبيازيس – 2 آپانديسيت حاد – 1
4 -IBS  3 – كرون
بهجت -  6 ileocecal tuberclusis 5 -  

  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و يا 5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق خواهدننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -اگر به ضرر آن است (

  گرفت) 

اسليزخم تن – 3 فيشر و    skin tag   2 - 1 – سن بيمار
ALK.P:500    6- كنژكتيويت -  5  تعريق شبانه  – 4

فوليكوليت -  7  مثبت pathergy test – 8    اروزيون متعدد مفصلي  -  9
آفت دهاني – 12 دفورميتي مفاصل – 11  10-Politeal  آنوريسم  
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 1131 مرداد 11ی نیاستدالل بال طهیح

 

 

 

 

 

 

 داوطلبمشخصات 

 

 

  

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی

 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید     

  نام و نام خانوادگی:

  شماره داوطلب:

  رشته تحصیلی:

  دانشگاه محل تحصیل: 

 آزمون پازل

عدد 20تعداد سواالت   
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 1131مرداد  11 ینیاستدالل بال طهیح

 20تعداد  سوال  – پازل آزمون

 

 

 

 

 

 

 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

 از گذاشتن هرگونه عالمت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.

در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به ایجاد اختالل در  بدیهی است

 روند تصحیح پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به عهده داوطلب خواهد بود.

 

 محل درج نمره:

 

 

  

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی
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 دستورالعمل

 :یداوطلب گرام

شده اند. در هر گروه،  یدسته بند  Tتا گروه A  از گروه بیکه به ترت دیگروه سوال مواجه هست نیپازل، شما با چند نیدر ا  

هر کدام از  انیاز م 1 نهیبا توجه به گز دیهر گروه در پاسخنامه نوشته شده است. شما با 1 تمیآ یها نهیوجود دارد. گز تمیچهار آ

 کیاز  شیاست که اگر ب یهی. بددیمناسب را انتخاب کرده و در پاسخنامه عالمت بزن نهیگز کیتنها  4و  1و  2 یها تمیآ نهیچهار گز

 .ردیگ یتعلق م یبه شما نمره منف دیرا عالمت بزن 4و  1و  2 یها تمیدر هر کدام از آ نهیگز

 عدد می باشد. 4تعداد پاسخنامه 

 

 زانیشما عز یبرا تیموفق یآرزو با
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 Aپازل شماره 
اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

واسترنال با  انتشار به دست چپ از یک ساعت پیش همراه با تعریق سرد مراجعه کرده ساله با شکایت درد رتر 93آقای 

 است.

1 

 2 ساله با شکایت درد ناگهانی و شدید و شکافنده قفسه سینه با انتشار بین دو کتف مراجعه کرده است. 91آقای 

دقیقه خود به خود  20پس از  ساله با شکایت درد قفسه سینه رترواسترنال شدید در حین استراحت  که11آقای 

 بهبودی پیدا کرده مراجعه نموده است.

1 

ساله با شکایت درد تیز قفسه سینه مراجعه کرده است. درد بیمار با نشستن و خم شدن به جلو برطرف می  13آقای 

 شود.

4 

 2آیتم 

 3 سابقه فشار خون کنترل نشده دارد.

 9 شناخته شده دارد.  CADسابقه دیابت و

 1 سابقه عفونت ویروسی را هفته پیش ذکر می کند.

 8 کند. یرا ذکر م گرنیو م  smokingسابقه 

 3آیتم 

 3 دارد. Nonspecific ST-T changesو   یکارد یتاک نوسیس

ST depression  در لیدهایV1  وV2  وR    بلند در لیدV1  .10 دارد 

 11 منتشر با تقعر رو به باال دارد.   ST elevationسینوس تاکی کاردی و 

 ST elevation12 شود. یبرطرف م راتییتغ نیدرد ا یمشهود است که پس از بهبود ی تحتانیدهایدر ل 

 4آیتم 

 11 نیترات و کلسیم بلوکر

 14 ایبوپروفن با دوز باال

 13 کیتینولیبریف

 19 یبتا بلوکر و سپس جراح
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 Bپازل شماره 
اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 مراجعه کرده است. حساسیت به نورسابقه سقط و ساله با رنگ پریدگی و  13خانم 

 2 مراجعه کرده است.م قاعدگی نامنظساله با رنگ پریدگی و  23خانم 

 1 مراجعه کرده است عفونت ادراریجهت ساله با رنگ پریدگی و رنگ ادرار سیاه رنگ بعد از خوردن دارو   20آقای

 4 مراجعه کرده است. نمی در پدرو سابقه آ و سابقه سنگ کیسه صفرا پریدگی ساله رنگ 20آقای 

 2آیتم 

 3 در معاینه شکم طحال به دست می خورد. 

 9 اسکلرا زرد است. نهیدر معا

 1 در معاینه انگشتان بیمار قاشقی شکل است.

 8 انگشتان دست دارد. تیو آرتر یو ادم اندام تحتان یدهان یآفت عاتیضا نهیدر معا

 3آیتم 

WBC=15000 (PMN=80%)           Hb=7.5              Plt=25,000  

PBS: Polychromasia + Bite cell  

3 

WBC:13,000     (PMN= 60%)         Hb=10           Plt=300,000 

PBS: polychromasia- decreased central pallor 

10 

WBC = 2,000   (segmented: 90%, lymph: 10%)    Hb=7           Plt : 100,000 

PBS: Normochromic Normocytic              ANA= + 
11 

WBC=8000 (lymph=40%)                        Hb=8                  Plt=650,000    

PBS:Anisocytosis, poikilocytosis  

12 

 4آیتم 

 11 هنآدرمان با 

 14 دیشروع استروئ

 13 فولیک اسید

 19 سالیننرمال 
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 Cپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 قد و آمنوره مراجعه نموده است. یاز کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 13دختر  ماریب

 2 قد مراجعه کرده است. یاز کمبود وزن و کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 13پسر  ماریب

 1 وزن مراجعه نموده است. شیقد و افزا یاز کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 10پسر  ماریب

 4 قد مراجعه نموده است. یاز بلوغ زودرس و کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 8پسر  ماریب

 2آیتم 

 3 شود. ینم دهیاست. شواهد بلوغ د یعیطب ماریب یکیزیف نهیمعا

 9 بلوغ ندارد. شواهد. دارد یگردن نهیمعا webدر

 1 است. 4در مرحله  تالیژن هیناح یدر حد قبل از بلوغ و مو ژنیتالیا نهیدر معا

 8 در حد قبل از بلوغ است. تالیژن نهیشکم دارد.معا هیواضح در ناح یایاستر نهیدر معا

 3آیتم 

LH  وFSH 3 .در حد قبل از بلوغ است ماریب 

 10 است. %30صدک  ماریوزن ب یو در منحن %10صدک  ماریقد ب یدر منحن

 11 .است یعیطب شاتیآزما هیاست. کل یمیسه سال کمتر از سن تقو یدست سن استخوان یدر گراف

 12 است. یعیطب شاتیدارد. آزما 4متاکارپ  یدست کوتاه یدر گراف

 4آیتم 

 11 بعد از سرکوب دگزامتازون زولیکورت یریاندازه گ

 14 هیدروکسی پروژسترون 11  یریاندازه گ

 13 پیوتیکار یبررس

 19 قد و شواهد بلوغ سه ماه بعد یو بررس ماریب یریگیپ
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 Dپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 بیمار را بازسازی کنید. اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار

 1آیتم 

 1 با شکایت درد قفسه سینه و تپش قلب مراجعه کرده است. IHDساله با سابقه  98آقای 

 2 مراجعه کرده است.و تپش قلب  ساله با سابقه بیماری ریوی با شکایت تشدید تنگی نفس  33آقای 

 1 بی حالی مراجعه کرده است. ساله با سابقه کاردیومیوپاتی دیالته با شکایت ضعف و 91آقای 

 4 ساله با سابقه تنگی دریچه میترال با شکایت تپش قلب مراجعه کرده است. 34آقای 

 2آیتم 

 3 تحت درمان با متورال و وارفارین می باشد. 

 9 باشد. یم دیو فورسما نیگوکسید -لاناالپری – ناتیتحت درمان با متورال سوکس

 1 آمینوفیلین می باشد.تحت درمان با آسپرین و 

 8 باشد. یم لیو کاپتوپر لولیکارود-نیآتورواستات-نیتحت درمان با آسپر

 3آیتم 

 

3 

 

1

0 

 

1

1 

 

1

2 

 4آیتم 

Heart monitoring 11 بدون تجویز دارو 
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 14 ایندرال تزریقی

 13 یدیور نیدوکائیل

 19 یدیور لیوراپام
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 Eپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط 

 1آیتم 

 1 روز پیش مراجعه کرده است.  2با شکایت کاهش سطح هشیاری تدریجی از   Heavy smokerساله  91آقای 

 2 است. آمدهاز چند سال پیش با شکایت کاهش سطح هشیاری از چندین ساعت پیش  IVDUساله با سابقه  33آقای 

 1 حجم ادراری از چند روز پیش با کاهش سطح هشیاری از صبح امروز مراجعه کرده است.ساله با کاهش  18آقای 

 4 .است آمدهساله با سابقه دیابت وابسته به انسولین با شکایت کاهش سطح هشیاری از چند ساعت پیش  99آقای 

 2آیتم 

 3 آکانتوزیس نیگریکانس دارد. در معاینه تعریق شدید دارد. تاکی کارد است. 

 9 در ناحیه سوپراپوبیک مشهود است.  fullnessدر معاینه خواب آلوده است. 

 1 در معاینه تاتوهای متعدد در دستها و قفسه سینه مشهود است. مختصر ایکتریک است. در معاینه شکم آسیت دارد. 

 8 مشهود است. یشکم نرمال است. ادم اندام تحتات نهیدارد.معا یمرکز انوزیس نهیدر معا

 3آیتم 

PH=7.45           PCO2=31              Hco3=21           ALT= 54         AST=110      Bil T=18         

Bil D=10               BS=74             BUN=21              Cr=1.3              

3 

PH=7.2           PCO2=81              Hco3=38         ALT= 61          AST=58         Bil T=2.8         

Bil D=1.4              BS=125              BUN=25              Cr=1.5              

10 

PH=7.41           PCO2=35              Hco3=25          ALT= 41            AST=56      Bil T=1.6         

Bil D=0.6            BS=38             BUN=41              Cr=1.8              
11 

PH=7.26           PCO2=24              Hco3=10          ALT= 35           AST=41       Bil T=1.5         

Bil D=0.8               BS=148              BUN=110              Cr=7.2             

12 

 4آیتم 

Hemodialysis 11 

Hypertonic Glucose 14 

Invasive mechanical ventilation 13 

Lactulose + Oral Metronidazole 19 
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 Fشمارهازل پ

شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 اجعه نموده است.ماه قبل مر  2و قطع قاعدگی از  و تهوع صبحگاهی ساله با ضعف و بیحالی 23خانم 

 2 است.راجعه نموده و افت فشار های مکرر م و درد شکمی ضعف و بیحالی و تهوع ساله که با 18خانم 

 1 مراجعه نموده است. پرنوشی و پرادراری و بیحالی،ضعف  باساله  43خانم 

 4 است.مراجعه نموده شکی پوست و ریزش مو با ضعف و بیحالی و احساس سرما، خ ساله 12خانم 

 2آیتم 

 3 در معاینه هیپرپیگمانتاسیون واضح مخاط لثه دارد.

 9 ندارد. ینکته مثبت نهیدر معا

 1 صورت و ادم غیرگوده گذار دارد. Puffinessدر معاینه 

 8 بیمار چاق است و آکانتوزیس نیگریکانس دارد. در معاینه بالینی 

 3آیتم 

TSH: 3        FBS:  230         Hg: 14        Na:141           K: 4.2          BHCG:Neg             

Serum cortisol: Nl                                 
3 

TSH: 14        FBS:  88         Hg: 13            Na: 137          K: 4            BHCG: Neg            

Serum cortisol:  NL                           
10 

TSH:2         FBS:79           Hg:  11.5          Na: 136         K:4.3            BHCG: Positive            

Serum cortisol:     NL                           
11 

TSH: 5         FBS:  66         Hg: 12        Na: 128           K: 5.7          BHCG:Neg             

Serum cortisol:  Low                                
12 

 4آیتم 

 11 لووتیروکسین

 14 مت فورمین

 13 پردنیزولون

 19 پیگیری دوره ای
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 Gازل شماره پ

 1یتم آ

 1 فوقانی مراجعه کرده است. ساله به دلیل هماچوری ماکروسکپی متعاقب یک عفونت ویروسی تنفسی 23آقای 

 2 ساله با تب و ضایعات پورپورایی به همراه آرترالژی  و سابقه رینود مراجعه کرده است. 32خانم 

 1 روز پیش مراجعه کرده است.  20و کاهش حجم ادرار از  Malar rashساله با شکایت ورم دور پلک و  10خانم 

 4 روز پیش ذکر می کند.  10ر تیره رنگ مراجعه کرده است. سابقه گلودرد چرکی ساله با شکایت ورم دور پلک و ادرا 9پسر 

 2آیتم 

UA: hematuria:+4          RBC=many           RBC cast=2-3/ HPF             WBC=10-15HPF       Pr=+4      

24 hr Urine protein=4gr    RF=Neg       Cryoglobulin: Neg    ANA: positive    BUN=35              Cr=2.5  

3 

UA: hematuria:+3          RBC=many           RBC cast=3-4/ HPF             WBC=8-10HPF       Pr=+2      

24 hr Urine protein=1gr    RF=Neg       Cryoglobulin: Neg    ANA:Neg   BUN=35                 Cr=2.3 

9 

UA: hematuria:+2          RBC:30-40/HPF          RBC cast:8-10/HPF       WBC=1-2/HPF              Pr=+1 

 24 hr Urine protein=120mg     RF=Neg       Cryoglobulin: Neg    ANA:Neg   BUN=14            Cr=0.85 

1 

UA: hematuria:+2           RBC=20-25            RBC cast=0            WBC=1-2/HPF                Pr=+2           

24 hr Urine protein=1300mg        RF=+++    Cryoglobulin: +    ANA:Neg      BUN=16            Cr=0.92 

8 

 3آیتم 

C3  وC4  .3 کاهش دارد 

C3  پایین وC4 10 .نرمال است 

 11 طبیعی هستند.  C4و  C3کمپلمان 

C3  .نرمال استC4  .12 کاهش دارد 

 4آیتم 

 11 تیتر باال گزارش شده است. Anti ASOبیوپسی کلیه انجام نشده است. 

 14 مثبت است.   Anti SMدرصد گلومرول ها دارد.  30در بیوپسی التهاب منتشر سگمنتال در بیش از 

 13 مثبت است. Anti HCV Abدر بیوپسی کلیه ترومبوس های هیالن داخل مجرای مویرگی دارد . 

 19 در مزانژیوم گلومرول دارد . IgAدر بیوپسی کلیه رسوب 
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 Hپازل شماره 

 1یتم آ

 1 ساله سه هفته پس از وضع حمل دچار تب شده که به همراه لرز شدید و درد یک طرفه پستان می باشد. 28خانم 

 2 و لرز شده است و درد و قرمزی لوکالیزه پستان دارد.هفته پس از زایمان سزارین دچار تب  4ساله  که  23خانم 

 1 ساله که سه روز پس از زایمان دچار تب و درد دو طرفه پستان شده است. 12خانم 

 4 ساله که دوماه پس از  زایمان با زخم و التهاب پوست پستان مراجعه کرده است.  23خانم 

 2آیتم 

T=38.5 oral  3 تان تندرنس و تموج یک طرفه پس 

T=38.2 oral  9 و تندرنس پستان همان طرف 

T=37.5 oral  1 تورفتگی نوک پستان در طرف درگیرو 

 T=38.3 oral 8 و تندرنس دوطرفه پستان 

 3آیتم 

 3 لکوسیتوز و وجود توده در سونوگرافی

 10 لکوسیتوز و کشت شیر مثبت 

 11 در سونوگرافی افزایش ضخامت پوست پستان مشاهده شده

 12 نکته خاصی در آزمایشات ندارد.

 4آیتم 

 11 تجویز مسکن و کیسه سرد موضعی

 14 بیوپسی فوری

 13 شروع درمان تجربی کلوگزاسیلین

 19 انسزیون  و آنتی بیوتیک سیستمیک
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 Iپازل شماره 

 1یتم آ

 1 هفته که به علت خارش ژنرالیزه مراجعه کرده است 14حامله  ساله 14 خانم

 2 ته قبل زایمان کرده است به علت خارش رانها مراجعه کرده استفک هساله ی 12 خانم 

 1 ساله در سه ماهه دوم بارداری دچار خارش تنه شده است 28خانم 

 4 ساله سه ماه پس از زایمان که از سه ماهه دوم بارداری دچار خارشی شده که تا کنون ادامه داشته است 10خانم 

 2آیتم 

 3 معاینه تکه های ضخیم و خشک پوستی در اثر خارش در نواحی فلکسور اندامی دارددر 

 9 در معاینه بلیستر در محل ناف و اندام دارد.

 1 در معاینه پاپولهای خارش دار در محل استریا دارد.

 8 در معاینه خراشیدگی ثانویه در اثر خاراندن در کل بدن

 3آیتم 

AST=40   ALT=37   ALP=320    anti collagen=+  IgE=NL 3 

AST=41   ALT=43   ALP=364    anti collagen=neg  IgE=↑↑↑ 10 

AST=107       ALT=120     ALP=650    anti collagen=Neg  IgE=NL     11 

AST=35   ALT=32   ALP=405    anti collagen=Neg  IgE=NL 12 

 4آیتم 

 11 آنتی هیستامین خوراکی

 14 کلسترامین + اورسودئوکسی کولیک اسید

 13 تجویز کورتون موضعی و سیکلوسپورین در موارد شدید

 19 در موارد شدید IVIGتجویز کورتون خوراکی و 
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 Jپازل شماره 
. پارا کلینیک است ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته هاید

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

ساله با شکایت تنگی نفس موقع فعالیت از چند ماه پیش با حمالت گذرای تپش قلب مراجعه کرده است.  43آقای 

 را ذکر می کند. DVTبه دنبال  CVAسابقه 

1 

ساله با تشدید اورتوپنه شبانه و ادم اندام تحتانی از چند روز پیش مراجعه کرده است. سابقه انفارکتوس  33آقای 

 سال پیش دارد.  8میوکارد را از 

2 

ال ک سساله با شکایت ضعف و بی حالی و درد پلورتیک قفسه سینه از چند روز پیش مراجعه کرده است. از ی 91آقای 

 پیش هفته ای دوبار دیالیز می شود.

1 

ساله با شکایت تنگی نفس فعالیتی و خستگی زودرس مراجعه کرده است. وی سابقه دریچه آئورت دولتی را  13آقای 

 دارد. 

4 

 2آیتم 

 3 در معاینه سمع قلب مافل است و وریدهای گردنی متسع هستند. 

 9 در کنار راست استرنوم مسموع است که به گردن انتشار دارد. -decrescendo crescendoسوفل سیستولیک 

 fixedسوفل جهشی سیستولیک در کنار چپ استرنوم که با دم افزایش پیدا می کند مسموع است. جدا شدن وسیع و 

 صدای دوم قلب وجود دارد.

1 

 8 شنیده می شود. S3کاهش یافته و سوفل هولو سیستولیک در اپکس مسموع است.  S1در سمع قلب  

 3آیتم 

 3 مشهود است. kerley Bدرگرافی قفسه سینه کاردیومگالی، افزایش جریان خون عروق در قله ریه و خطوط 

 10 در گرافی قفسه سینه برآمدگی حاشیه راست قلب و افزایش جریان خون ریوی و ناف ریه برجسته مشهود است.

 11 د ریه ها نرمال هستند.دیالتاسیون آئورت صعودی دیده می شود. فیل

 12 مشهود است.   clear lung fieldکاردیومگالی بسیار شدید و 

 4آیتم 
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 Kپازل شماره 
 1یتم آ

ه بیمار با خم شدن ب مراجعه می کند. دردتهوع و استفراغ و شدید اپیگاستر  دردسابقه دردهای شکمی با شکایت با  ساله 48خانم 

 جلو بهتر می شود.

1 

 2 کند. یمراجعه م RUQناحیه در درد شدید شکم  و تب  سابقه دیابت باساله با  13 یآقا

 1 ند.ک یمراجعه ماز شب گذشته و تشدید درد و تهوع و استفراغ شکم  دیدرد شد تیشکاسابقه مصرف مسکن با ساله با  43ی آقا

ساله با تب و درد شکم از شب گذشته مراجعه می کند سابقه چنین دردهایی را چندین بار داشته که مکرر بستری می  18 خانم

 شود.
4 

 2آیتم 

 3 در معاینه شکم نرم است تندرنس مختصر در کل شکم دارد و اسکار جراحی شکمی دارد.

 9 و در معاینه شکم گاردینگ جنرالیزه دارد. است کاردیتاکدرمعاینه بیمار 

 1 .مثبت دارد نیسا ی، مورف. دیسترس تنفسی دارداست کاردیتاک ماریب نهیدر معا

 8 .شودیدر پهلوها و اطراف ناف مشاهده م موزیاک است. کاردیتاک ماریب نهیمعا در

 3آیتم 

AST=15   ALT=20    ALP=128   WBC=13500   Amylase=50(up to 100) 

 گزارش شد.: هوای آزاد زیر دیافراگم شکم یگراف
3 

AST=12   ALT=18    ALP=145   WBC=9000   Amylase=67(up to 100) 

 گزارش شد.: نرمال شکم یگراف
10 

AST=88   ALT=130    ALP=800   WBC=15000   Amylase=650 (up to 100)  
 گزارش شد.گرافی شکم: ایلئوس لوکالیزه 

11 

AST=23   ALT=25    ALP=130   WBC=11000   Amylase=120(up to 100) 
 : هوا در جدارکیسه صفرا گزارش شد.شکم یگراف

12 

 

 4آیتم 

 11 جراحی اورژانس

 14 یدیور ونیدراتاسیمسکن و ه زیتجو

 13 کلشی سین

 19 یجراحآنتی بیوتیک وسیع و 
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 Lپازل شماره 

چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال اطالعات پرونده د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 مراجعه کرده است. طی سه ماه اخیردردهای مبهم اپیگاستر و رنگ ساله با شکایت گهگاهی دفع مدفوع قیری  92آقای 

 2 مراجعه کرده است.  استفراغ خونی روشن از صبح امروزحجم زیاد ساله با شکایت  48خانم 

 1 مراجعه کرده است. درد شکمی را بیان نمی کند. ساله با دفع خونی حجیم و مکرر در هفته گذشته 94آقای 

 4 ا شکایت اسهال خونی و تنسموس از چند ماه پیش مراجعه کرده است.ساله ب 23خانم 

 2آیتم 

 3 کندبیمار سابقه بیماری خاصی نداشته و دارویی مصرف نمی

 9 سابقه قرمزی و درد چشم و فتوفوبی را نیز متذکر است. 

 1 .دهدکیلوگرمی و الغری و ضعف پیشرونده خبر می 10بیمار از کاهش وزن 

 8 .دهدمی را سال قبل 10از  مثبت  HCVبیمار سابقه 

 3آیتم 

 3 شودپنیک است؛ در بررسی شکم، وریدهای برجسته در پوست شکم دیده میپریده و تاکیدر معاینه، رنگ

 10 .در معاینه، آتروفی بای تمپورال دارد؛ شکم نرم و اسکافویید است

 11 ساق پا ضایعات قرمز رنگ دردناک دارد.  در معاینه

 12 شکم نرم است و تندرنس ندارد. حال است؛ پریده و بیدر معاینه، رنگ

 4آیتم 

 11 زخمهای مخاطی در کل کولون دیده می شود. کولونوسکوپی در 

 14 در کولونوسکپی حفرات متعدد در قسمت سیگموئید دارد. 

 13 شودمری در حال خونریزی دیده میهای در آندوسکوپی، واریس

 19 در آندوسکوپی، تومور بزرگ در بادی معده دارد
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 Mپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید. اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته

 1آیتم 

 1 با کاهش حجم ادرار از یک هفته قبل مراجعه کرده است ساله با سابقه فشارخون طوالنی مدت 10خانم 

 2 است مراجعه کرده از شب قبلساله از مهمانی شب گذشته با تاری دید و تهوع و استفراغ  20آقای 

 1 مراجعه کرده است ساله با تب و دهان خشک و اسهال شدید 13دختر 

 4 مراجعه کرده است ساله با وزوزگوش و سرگیجه به همراه کاهش هوشیاری 40آقای 

 2آیتم 

 3 تاکی پنه است و مدفوع سیاه رنگ در توشه رکتال دارد.

 9 ارتواستاتیک هیپوتانسیون دارد.

 1 هستند.مردمک ها میدریاتیک 

 8 دارد. اندام تحتانی +2ادم  

 3آیتم 

U/A :Normal                         CBC :   WBC= 7000           Hb= 14            Plt =257,000 
 Cr=1.5                   K= 4.8      

 با آنیون گپ باال دارد. PH=6.80بیمار   VBGدر 

3 

U/A: wide Broad cast                        CBC :   WBC= 6000           Hb= 9            Plt=300,000 
 Cr=4                   K= 5.2     

 با آنیون گپ باال دارد. PH=7.21بیمار   VBGدر 

10 

U/A Normal      CBC :   WBC= 8000          Hb= 9            Plt =200,000 
 Cr=4                   K= 4.5 

 با آنیون گپ باال دارد. PH=7.1بیمار   VBGدر 

11 

U/A Normal      CBC :   WBC= 11000           Hb= 15            Plt =160,000 
 Cr=2                   K= 3 

 با آنیون گپ نرمال دارد. PH=7.21بیمار   VBGدر 

12 

 4آیتم 

 11 فمپیزول

 Renal Replacement Therapy 14ارجاع جهت 

 13 همودیالیز

 19 مایع درمانی
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 Nپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 ا قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید ب

 1آیتم 

 1 ساله با کاهش حجم ادرار و سابقه مصرف اخیر سفالکسین 13آقای 

 2 ساله با سابقه مصرف جنتامایسین دوهفته قبل و ناکچوری 90آقای 

 1 حجم ادرارساله با سابقه عفونت اخیر تنفسی، درد شکم، درد مفاصل و کاهش  11پسر 

 4 ساله بازمانده زلزله هفته پیش با ادرار تیره وکاهش حجم ادرار 14آقای 

 2آیتم 

 3 تندرنس منتشر عضالنی دارد

 9 ضایعات پورپوریک در باسن و اندام تحتانی دارد

 1 در معاینه نکته غیر طبیعی ندارد

 8 راش ژانرالیزه در کل بدن دارد

 3آیتم 

CBC :     WBC=5000             Hb=15          Plt=250,000 
 BUN= 100                  Cr=2                   Uric acid: 7 
U/A : WBC = Muddy Brown Cast         RBC= 6-8/HPF       Pr: + 

3 

CBC :     WBC=9500             Hb=11          Plt=200,000 
 BUN= 30                  Cr=2                   Uric acid: 8 
U/A : WBC = 20-30/HPF        RBC= 6-8/HPF      eosinophil:++       Pr: ++ 

10 

CBC :     WBC=12000             Hb=12          Plt=160,000 
 BUN= 28                  Cr=7.5                   Uric acid: 12 
U/A : WBC = neg        RBC= 2-3/HPF       Pr: trace       Blood:+++ 

11 

CBC :     WBC=14000             Hb=11          Plt=200,000 
 BUN= 50                  Cr=2.3                  Uric acid: 5 
U/A : WBC = 6-8/HPF        RBC= 20-30/HPF       RBC cast=+       Pr: +++  

12 

 4آیتم 

 11 استروئید

 14 همودیالیز

 13 یتیدرمان حما

 19 اصالح اختالالت الکترولیتی
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 Oپازل شماره 

در این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. 

 بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.اطالعات این 

 1آیتم 

 1 کودک هفت ماهه از دو روز دچار سرفه،تب و تاکی پنه  شده است.

 2 ساله به دنبال ورزش بطور ناگهانی دیسترس تنفسی پیدا میکند 14پسر 

 1 قبل سرفه دارد  و از یک روزقبل تنفس تند داردروز  ساله از سه 4پسر 

 4 ماهه ای که به دنبال تغذیه ، تعریق و تاکی پنه  پیدا میکند 8پسر 

 2آیتم 

 3 کاهش صداهای ریوی سمت چپ دارد

 9 نده ای و  رال در سمت چپ ریه شنیده میشوددر معاینه رتراکسیون بین د

 1 منتشر در هر دو ریه شنیده میشودرال در معاینه عالوه بر تاکیکاردی 

 8 در معاینه بازدم طوالنی دارد 

 3آیتم 

 3 افزایش نمای عروق ریوی و احتقان ناف ریه دیده میشود در گرافی

 10 گرافی قفسه سینه یافته قابل توجهی ندارد

 11 در گرافی شیفت مدیاستن به سمت راست مشهود است 

 12 طرفه با حاشیه نسبتا واضح دیده می شود در گرافی ریه کدورت یکنواخت یک

 4آیتم 

 11 دیالتاتوربرونکواستفاده از 

 14 و اکسیژن استفاده از دیورتیک

 13  تجویز انتی بیوتیک

 19 مشاوره جراحی اورژانسی

 



22 

 

 Pپازل شماره 
فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. در این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری 

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

شده و احساس تنگ  کودک سه ساله ای از روز گذشته دچار  تب ولرز تکان دهنده شده امروز سرفه نیز به عالئم بیمار اضافه

 نفس  دارد

1 

کودک ده ساله ای از ده روز قبل دچار سوزش حلق و سرفه شده به تدریج سرفه های بیمار تشدید یافته از سردرد شکایت دارد 

 و از دو روز قبل تنگ نفس دارد و راش پوستی دارد

2 

 1 تنفس تند شده و شیر خوردن او کمی کاهش یافتهشیر خوار دو ماهه حاصل زایمان واژینال از پنج روز قبل دچار سرفه و 

کودک یک ساله ای بدنبال عالئم مشابه در برادر هفت ساله اش از سه رز قبل دچار تب،سرفه ، ابریزش بینی و خس خس 

 خفیف شده است.

4 

 2آیتم 

ت  دارد و راشهای مولتی فرم و سمع ریه ویزینگ بسیار مختصر ریه راس 30درجه ، تعداد تنفس در دقیقه  3/18درجه حرارت 

 پوست اندامها مشاهده می شود

3 

با رترکشن شدید ساب کوستال و سمع ریه کاهش صدای نواحی تحتانی ریه  10درجه ، تعداد تنفس در دقیقه   40درجه حرارت 

 چپ دارد.

9 

 1 و سمع ریه ویزینگ دو طرفه دارد. 90درجه ، تعداد تنفس در دقیقه  13درجه حرارت 

 8 و سمع ریه کراکلهای ظریف پراکنده دو طرفه دارد. 10درجه ، تعداد تنفس در دقیقه  11درجه حرارت 

 3آیتم 

        WBC=14000    POLY 44%رادیوگرافی قفسه نشان دهنده پر هوایی دو طرفه همراه کدورت پری برونکیال  میباشد. 

ESR=20 

3 

 WBC=8000    POLY 50%  EO=20%        ESR=15 10رادیوگرافی قفسه سینه نرمال میباشد . 

 رادیوگرافی قفسه: کدورتهای پراکنده نواحی مرکزی هر دو ریه ،ادنوپاتی ناف ریه و کدورت قابل توجه درلوب تحتانی ریه راست 

WBC=11000   POLY 55%        ESR=90 

11 

        WBC=20000    POLY 88%رادیوگرافی قفسه نشان دهنده کدورت گرد با حاشیه نسبتا مشخص در ریه چپ میباشد. 

ESR=70 

12 

 4آیتم 

 11 کالریترومایسین
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 14 سفتریاکسون

 13 ب و الکترولیت آتنظیم  تامین تغذیه ، اکسیژن و

 19 برای بیمار و پدر و مادر آزیترومایسین
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 Qپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 ساله با بثورات خارش دار پوستی گذرا مرجعه کرده که مرتب محل آنها تغییر میکند 3 کودک

 2 ساعت از مصرف آنتی بیوتیک بثورات اریتماتو پراکنده در تمام بدن پیدا کرده است 2ساله که در فاصله  1کودک 

 1 تیره تر شده و برجستگی یافته استساله که از روز قبل پاپولهای اریتماتو داشته که بتدریج رنگشان  4پسر بچه 

 4 ساله ای که بعلت ضایعات خارش دار پوستی و درد مفاصل مراجعه نموده 4دحتر بچه 

 2آیتم 

 3 سه  هفته قبل بدلیل ابتال به بوتولیسم سابقه تزریق آنتی سرم داشته

 9 دو هفته قبل سابقه سرماخوردگی داشته

 1 تیت داشتهوبدنبال درمان اسابقه مشابه را در سال گذشته 

 8 سابقه خوردن نارنگی و مرکبات به مقدار زیاد در چند روز اخیر داشته

 3آیتم 

 3 در معاینه عالوه بر بثورات که در سرین و ساق پا بیشتر است ادم یکی از اندامها مشهود است

 10 واضح در مفصل زانو مشهود است در معاینه ضایعات اریتماتو برجسته دارند که با فشار محو شده و آرتریت

 11 ضایعات پوستی در معاینه با فشار محو میشود

 12 در عرض چند روز ضایعات انتشار بیشتری پیدا کرده و در برخی نقاط پوسته ریزی دیده میشود

 4آیتم 

 11 درمان قطع دارو و آنتی بیوتیکها

 H2 blocker 14درمان آنتی هیستامین نسل اول در صورت نیار 

 13 درمان ضد التهاب غیر استروئیدی و آنتی هیستامین در صورت نیاز

 19 درمان مراقبت از نظر عوارض احتمالی  و استروئید در صورت نیاز
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 Rپازل شماره 

. پارا کلینیک استر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

تاسیسات سال پیش از  10مراچعه کرده است. وی ساله با شکایت تنگی نفس پیشرونده از دو سال پیش  94آقای 

 شده است. هبازنشستشوفاژ سازی کارخانه 

1 

سابقه پنوموتوراکس سمت راست و  مراجعه کرده است. ساله با شکایت سرفه و تنگی نفس از چند ماه قبل 11خانم 

 افیوژن شیلوس را نیز متذکر است.

2 

 1 ساله با شکایت سرفه و هموپتزی و تنگی نفس با سابقه سینوزیت های قبلی مراجعه کرده است. 48آقای 

 4 پیش مراجعه کرده است. و خس خس سینه از مدت ها با شکایت تنگی نفس  سیگاری ساله  19آقای 

 2آیتم 

 C-ANCA=Neg 3نمای انسدادی شدید در اسپیرومتری و 

 C-ANCA=Positive  9اسپیرومتری نرمال است و 

 C-ANCA=Neg 1حجم های ریه در اسپیرومتری تقریبا در محدوده نرمال است. 

 C-ANCA=Neg  8نمای تحدیدی در اسپیرومتری دارد. 

 3آیتم 

 3 الگوی بینابینی بیشتر در نواحی میانی و فوقانی ریه با ضایعات کیستیک کوچک با دیواره نازک دارد. CXRدر 

 10 پالک کلسیفیه و افیوژن و فیبروز در پلور مشهود است. CXRدر 

 11 پرهوایی هر دو ریه دیده می شود.  CXRدر 

 12 ارتشاح ریوی  و ضایعه کاویتاری دیده می شود. CXRدر 

 4آیتم 

 11 کورتون خوراکی

 14 تیوتروپیوم بروماید

 13 پیگیری دوره ای

 19 پروژسترون
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  Sپازل شماره 
. پارا کلینیک استر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 شبانه از سه ماه پیش مراجعه کرده است. و تب و تعریقساله با دردهای ناحیه کمر  43آقای 

 2 مراجعه کرده است.از یکماه قبل و خشکی صبحگاهی  تورم مفاصل به صورت غیر قرینه، درد و کمر ساله با درد 28آقای 

 1 ساله با دردهای استخوانی و ضعف و بی حالی از سه ماه پیش مراجعه کرده است. 11آقای 

 4 مراجعه کرده است.  بدن همراه با تندرنس های متعدد نقطه ای از شش ماه قبلساله با دردهای مکرر  48خانم 

 2آیتم 

 3 بیمار سابقه عفونت ادراری را یک ماه قبل ذکر می کند. 

 9 بیمار دامدار است و به جز هیپرلیپیدمی سابقه بیماری دیگری ندارد.

 1 سابقه روده تحریک پذیر را متذکر است.

 8 ماه قبل را دارد. 1سابقه شکستگی مهره ای و نارسایی کلیه از 

 3آیتم 

WBC=7800                Hb=14.2         Plt=168,000        ESR=10        wright=1/20             

  گرافی: نرمال

3 

WBC=6800                Hb=10.8         Plt=255,000        ESR=105        wright=1/20       

    در لگن یاستخوان کیتیل عاتیضا   گرافی:

10 

WBC=9400                Hb=15.6         Plt=178,000        ESR=58        wright=1/40              

 گرافی: کاهش فضای مفصلی ساکروایلیاک یکطرفه

11 

WBC=8800                Hb=14         Plt=162,000        ESR=20        wright=1/320             

 مهره ها بدون درگیری دیسک  end platesاروزیون و اسکلروز  گرافی: 

12 

 4آیتم 

NSAIDS  11 

 14 آنتی بیوتیک تراپی

 13 نورتریپتیلین

 19 دگزامتازون
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  Tپازل شماره 
. کلینیک استر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 تنگی نفس و درد قفسه سینه به دنبال نزاع خیابانی مراجعه کرده است.ساله با شکایت  24آقای 

 2 به قفسه سینه با درد قفسه سینه مراجعه کرده است.ساله به دنبال ترومای بالنت  10آقای 

  است. کرده مراجعه ای دنده بین پنجم فضای در استرنوم راست کنار به چاقو اصابت با ساله 41 آقای
 

1 

 4 و سقوط اتومبیل به دره به بیمارستان آورده شده است. تصادفساله به دنبال  13آقای 

 2آیتم 

BP=130/85  وPR=98 3  دارد. بینی از خونریزی و آنیزوکوریک ها مردمک. در سمع ریه کراکل دوطرفه دارد. دارد 

 BP=80/50  وPR=134 9  هستند. برجسته گردن های ورید . سمع ریه ها نرمال است.دارد 

BP=120/85  وPR=98  1 سمع ریه ها نکته پاتولوژیک ندارد. دارد 

BP=130/80  وPR=114 .8 دارد و سمع ریه ها کاهش صدا در سمت چپ قفسه سینه مسموع است 

 3آیتم 

 3  سایز قلب مختصری بزرگتر از نرمال است.  صدری قفسه گرافی در

 10  دارد. وجود ای لکه انفیلتراسیون صدری قفسه گرافی در

 11 در سمت چپ هیپر لوسنسی مشهود است.در گرافی قفسه سینه  

 12 شکستگی دنده ششم مشهود است.در گرافی قفسه سینه 

 4آیتم 

 11 مسکن

 Chest tube 14تعبیه 

 ICU   13و انتقال به  ترشحات ساکشن و انتوباسیون

 19 توراکوتومی اورژانسی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 3131مرداد  31

 حیطه استدالل بالینی 

 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

 

 

 

 

 
  

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی

 

  ویآزمون نوشتن سنار
 عدد 10سوال:  تعداد

 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید      

  نام و نام خانوادگی:

  شماره داوطلب:

  رشته تحصیلی:

  دانشگاه محل تحصیل: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3131 مرداد 31    

 آزمون نوشتن سناریو –ی نیاستدالل بال طهیح

 عدد 30تعداد سوال: 
 

 
 

 

 

 
 

. 

 

:داوطلب گرامی توجه فرمایید 

 هرگونه عالمت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.از گذاشتن 

بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به ایجاد اختالل در 

 روند تصحیح پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به عهده داوطلب خواهد بود.
 

 محل درج نمره:
  

 

  

 

    

 

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی

 



 دستورالعمل

 :یداوطلب گرام

با  سناریو بالینی 2کلمات کلیدی  پس از مطالعه هر سوالدر  دیآزمون با نیدر ا

هر سناریو باید شامل شرح حال، معاینه،  برای هر سوال نوشته شود. تشخیص

 .ارزیابی و تشخیص و درمان باشد

 توجه:

  و آورده شود ، در متندرج شده  کلمات کلیدی عین بایدهر سناریو نوشتن در 

عدم وجود حتی یکی از کلمات  و در صورت کشیده شودزیر آن در متن خط 

  سناریو تصحیح نخواهد شد. کلیدی درمتن،

 تصحیح نخواهد شد. ویسنار ،اگر تشخیص نادرست باشد 

  کلمه نوشته شود. 300برای هرسناریو حداکثر 

 

 

 

 زانیشما عز یبرا تیموفق یآرزو با

  



 

 آزمون نوشتن سناریو

 

 کلیدی کلمات
شماره 

 سوال

 1 یاریکاهش هوش ،یکارد یبراد ک،یوتیمردمک م

 2 باال، تهوع و استفراغ الزیدرد شکم، آم

 3 ، لنفادنوپاتییآلکالن فسفاتاز باال، آنم ،یپرکلسمیه

 4 بغل، توده پستان در لمس ریز یغدد لنفاو یپوست پستان، بزرگ تمیار

 5 ( Spotting) ینیبالنت شکم، لکه ب یهفته، تروما 33خانم حامله 

 6 کطرفهی یویر یدرجه حرارت نرمال، کاهش صداها ،ینفس ناگهان یساله، تنگ 2کودک 

 7 میرمستقیغ ینمیروب یلیپربینرمال، ه یاز روز دوم، رفلکس نوزاد کتریروزه، ا 4نوزاد 

 8 پره رنال یکتون در ادرار، ازتم ق،یو عم عیتنفس سر

 9 باال JVPنرمال در اکو ، بطن چپ    EF ت،یآس

 10 ، کاهش وزنتیآس ف،یدرد شکم، خارش خف ،یزرد
 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

  ................ دانشگاه علوم پزشکی 

 8931 اردیبهشت

 بالینی استدلال حیطه

و پنج پاسخنامه )سوالات پازل   KF, Puzzle, CRP, Script Concordanceدر قالب چهار دفترچه 

 دقیقه می باشد 042دو پاسخنامه دارد( و مدت کل آزمون 

 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

 

 

 

 

 CRPآزمون 

 عدد 9تعداد سوالات 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید     

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:
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 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

 از گذاشتن هرگونه علامت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.

بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به 

ایجاد اختلال در روند تصحیح پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به عهده داوطلب خواهد 

 بود.
 

 محل درج نمره:
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 آزمون دستورالعمل 

 

 :یداوطلب گرام  

ارائه شده در  صیتشخ 6 انیاز م ویدر هر سوال پس از مطالعه سنار دیآزمون با نیدر ا

 تمیآ انیو سپس از م دیرا انتخاب کرده و در پاسخنامه درج کن صیتشخ کیباکس اول 

( اگر - ای)+  دیکن یرا ارزش گذار صیمورد مرتبط با تشخ 5 نیباکس دوم مهم تر یها

به  ینمره ا چیه دیرا با هم انتخاب کن یمنف ایمثبت  متهر دو علا افتهی کیدر مورد 

 یبه شما نمره منف دیمورد را انتخاب کن 5از  شیاگر ب نی. همچنردیگ یشما تعلق نم

که  دیباشد. توجه کن یمشابه م 4و  3تعلق خواهد گرفت. دستورالعمل در مورد باکس 

 .شما تعلق نخواهد گرفت هب یازیامت چیه دیها را ذکر نکن صیتشخ 3و  1اگر در باکس 

 زانیشما عز یبرا تیموفق یآرزو با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

  1 شمارهسوال 

سه روز قبل دچار درد زانوی چپ شد که قادر به . است کردهساله با تب و درد مفصل مچ دست راست مراجعه  13دختر 

سابقه مصرف لبنیات کند. حرکت دادن پای چپ نبود که خود به خود بهبود یافت. کمردرد را از چند ماه قبل ذکر می

 در شرح حال مادر بیمار سابقه دیابت دارد. شبانه را ذکر می کند.سابقه گلو درد اخیر و تعریق محلی دارد. 

مفاصل زانو تورم، گرمی و  همعاین دارد. حرکات تیمحدودگرم است و مفصل مچ دست راست معاینه  در معاینه تب دارد و

بررسی ها به معاینه پوست نرمال است. سایر  یلیاک راست دردناک است وامحدودیت حرکات ندارد ولی معاینه ساکرو 

 شرح ذیل است:
CBC (WBC=7000, POLY 70%),  HB= 12,   PLT=350000, ESR= 70  
 

ASO Titer=400 (up to 300),    ECG=Normal,     Wright test=1/160,           2ME=1/20  
 

قط یک تشخیص را کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه های تشخیص های زیر ف -1

 انتخاب کنید.

1- Acute rheumatic fever            2- Sarcoidosis 3- Suppurative arthritis 

4- Disseminated gonococcal infection 5- Brucellosis 6- Serum sickness 

و یافته ای را که به نفع تشخیص مورد را انتخاب نمایید  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -2

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره  5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.

  تب -3 یمحل اتیمصرف لبن -2 ساله 13دختر  -1

 سابقه دیابت مادر -6 دردناک بودن ساکرو ایلیاک                                                    -5 تعریق شبانه -4

 آرتریت مهاجر -9 معاینه نرمال پوست -8 معاینه نرمال زانو -7

 11- ASO Titer=400 11- ESR=70 12- POLY 70%  

اگرثابت شودکه تشخیص شمااشتباه است،تشخیص بعدی شماکدام است؟ ازمجموعه های تشخیص های زیرفقط یک  -3

 تشخیص راانتخاب کنید. 

1- Acute rheumatic fever              2- Sarcoidosis 3- Suppurative arthritis 

4- Disseminated gonococcal infection 5- Brucellosis 6- Serum sickness 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -4

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.

  تب -3 یمحل اتیمصرف لبن -2 ساله 13دختر  -1

 مادر ابتیسابقه د -6 دردناک بودن ساکرو ایلیاک                                                        -5 تعریق شبانه -4

 آرتریت مهاجر -9 معاینه نرمال پوست -8 معاینه نرمال زانو -7

 11- ASO Titer=400 11- ESR=70 12- POLY 70%  
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    2سوال شماره 

فته کیلوگرم حاصل زایمان به روش واژینال و سابقه کونژنکتیویت هفته دوم تولد،  از دو ه 4شیر خوار دو ماهه با وزن 

های وی به صورت قطاری است، بدنبال شیر خوردن بدتر می شود، با استفراغ همراه سرفه قبل دچار سرفه شده است.

تا در دقیقه  41درجه سانتیگراد، تعداد تنفس  37ودی صورت می شود .در معاینه درجه حرارت است و گاهی باعث کب

 19111میزان لکوسیت  CBCدارد. در سمع ریه ویزینگ بازدمی شنیده می شود. گرافی قفسه سینه نرمال است. در 

 کند.( می باشد. مادر وی نیز از یک هفته قبل سرفه می%85 لنفوسیت ،%15 )نوتروفیل

 

کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه های تشخیص های زیر فقط یک تشخیص را -1

 انتخاب کنید.

 رفلاکس گاسترو ازوفاژیال      -3 پنومونی کلامیدیا  -2 برونشیولیت  -1

 سیاه سرفه  -6 آسم -5 قلب      احتقانی نارسایی -4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند از بین یافته  -2

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.

      زایمان واژینال   -3      کیلوگرم     4وزن  -2         شیر خوار دو ماهه -1

 سرفه های  قطاری    -6 سرفه از دو هفته قبل          -5      سابقه کونژنکتیویت  -4

 تا در دقیقه       41تعداد تنفس  -9       درجه سانتیگراد 37درجه حرارت  -8 استفراغ همراه سرفه -7

 سرفه مادر  از یک هفته قبل          -12 گرافی قفسه سینه نرمال        -11 ویزینگ بازدمی  -11

اگرثابت شودکه تشخیص شمااشتباه است،تشخیص بعدی شماکدام است؟ ازمجموعه های تشخیص های زیرفقط یک  -3

 تشخیص راانتخاب کنید. 

 رفلاکس گاسترو ازوفاژیال      -3 پنومونی کلامیدیا        -2 برونشیولیت       -1

 سیاه سرفه  -6 آسم -5 قلب        احتقانی نارسایی -4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -4

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5از( بدهید. توجه کنید که بیش -است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.

         زایمان واژینال -3      کیلوگرم     4وزن  -2        شیر خوار دو ماهه -1

 سرفه های  قطاری    -6 سرفه از دو هفته قبل           -5          سابقه کونژنکتیویت -4

 تا در دقیقه  41تعداد تنفس  -9     درجه سانتیگراد 37درجه حرارت  -8 استفراغ همراه سرفه          -7

 سرفه مادر  از یک هفته قبل          -12 گرافی قفسه سینه نرمال        -11 ویزینگ بازدمی       -11
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   3سوال شماره 

تغذیه . به دلیل استفراغ و عدم افزایش کافی وزن مراجعه کرده استشیرخوار پسر شش ماهه ای حاصل زایمان طبیعی، 

از بی قراری . همراه است  chokingبا شیر مادر بوده و استفراغ مکرر بلافاصله بعد از شیر خوردن رخ می دهد وگاهی با 

سابقه دو نوبت سقط  پدر و مادر بیمار خویشاوند هستند و مادر بیمار های شبانه شاکی است. تکامل کودک مناسب است.

نیز دارند و دایی بیمار نیز عقب ماندگی ذهنی دارد.  در معاینه وزن بیمار کمتر از حد نرمال بوده و شکم نفاخ می باشد. 

 سایر معاینات طبیعی است.    

 

را  کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه های تشخیص های زیر فقط یک تشخیص-1

 انتخاب کنید.

 مال روتاسیون روده-3 بیماری متابولیک -2 ریفلاکس -1

 هیپر پلازی آدرنال -6 آلرژی به پروتئین شیرگاو  -5 استنوز پیلور – 4

 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -2

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت. 

 استفراغ مکرر -3 حاصل زایمان طبیعی -2 ههپسر شش ما -1

 استفراغ بلافاصله بعد از شیر خوردن -6 تغذیه با شیر مادر -5 عدم افزایش کافی وزن -4

7- choking 8- پدر و مادر بیمار خویشاوند -9 بی قراری های شبانه 

در مادر  سابقه دو نوبت سقط  -11

 ماریب

عقب ماندگی  سابقه  -11

 بیمارذهنی دایی 

 سایر معاینات طبیعی -12

 

اگر ثابت شود که تشخیص شما اشتباه است، تشخیص بعدی شما کدام است؟ از مجموعه های تشخیص های زیر  -3

 فقط یک تشخیص را انتخاب کنید. 

 روده مال روتاسیون-3 بیماری متابولیک -2 ریفلاکس -1

 هیپر پلازی آدرنال -6 آلرژی به پروتئین شیرگاو  -5 استنوز پیلور – 4
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -4

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 اهد گرفت.منفی به شما تعلق خو

 استفراغ مکرر -3 حاصل زایمان طبیعی -2 پسر شش ماهه -1

 استفراغ بلافاصله بعد از شیر خوردن -6 تغذیه با شیر مادر -5 عدم افزایش کافی وزن -4

7- choking 8- پدر و مادر بیمار خویشاوند -9 بی قراری های شبانه 

در مادر  سابقه دو نوبت سقط  -11

 ماریب

عقب ماندگی  سابقه  -11

 ذهنی دایی بیمار

 سایر معاینات طبیعی -12
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   4سوال شماره 

که تحت درمان با وارفارین و به دلیل هیپرلیپیدمی تحت درمان با آتورواستاتین  AFساله با سابقه ریتم  65بیمار آقای 
به اورژانس آورده شده است. در بدو ورود بیمار 115دچار مالتیپل تروما شده و توسط   car accidentمی باشد به علت 

 ,BP:80/50هوشیار است با صدای طبیعی صحبت می کند ولی بی قرار است. دیسترس تنفسی دارد. در علائم حیاتی 

PR:120,  RR:40, به سمت راست وجود دارد. وجود دارد در معاینه گردن تندرس مهره های گردنی دارد. انحراف تراشه 

JVP  .برجسته است. آمفیزم زیر جلدی در سمت چپ قفسه سینه دارد. در سمع ریه ها کاهش صدای سمت چپ دارد
دارد. ریباند و گاردینگ ندارد. لگن در معاینه پایدار است. هماچوری   LUQسمع قلب نرمال است. معاینه شکم تندرنس 

دارد که فیکساسیون گردنی انجام شد.  C2لیک و درگرافی گردن شکستگی مهره اسیدوز متابو ABG واضح دارد. در 
 نرمال گزارش شده است. FASTسونوگرافی 

 درآزمایشات:
 WBC: 14800        Hb: 8          Plt: 334000       BUN: 40   Cr: 1.6        

مجموعه های تشخیص های زیر فقط یک تشخیص را کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از -1
 انتخاب کنید.

 شوک نوروژنیک -1 پنوموتوراکس فشارنده -2 آمبولی ریه -3

 پارگی تراشه -4 پارگی دیافراگم -5 هموتوراکس ماسیو -6

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -2

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )
 منفی به شما تعلق خواهد گرفت. 

 LUQتندرنس -3 دیسترس تنفسی -C2 2مهره شکستگی  -1

4- BP:80/50 5- کاهش صدای ریه سمت چپ  -6 آمفیزم زیر جلدی در سمت چپ قفسه سینه 
 اسیدوز متابولیک -9 برجسته JVP  -8 است وشیاره -7

 AF 12- Hb:8ریتم  -11 واضح هماچوری -11

 
اگر ثابت شود که تشخیص شما اشتباه است، تشخیص بعدی شما کدام است؟ از مجموعه های تشخیص های زیر  -3

 فقط یک تشخیص را انتخاب کنید. 
 شوک نوروژنیک -1 پنوموتوراکس فشارنده -2 آمبولی ریه -3

 پارگی تراشه -4 پارگی دیافراگم -5 هموتوراکس ماسیو -6

 
مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5که در مجموعه زیر گرد آمده اند  از بین یافته های بیمار -4

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره  5 ( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )
 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.

 LUQتندرنس -3 دیسترس تنفسی -C2 2شکستگی مهره  -1

4- BP:80/50 5- کاهش صدای ریه سمت چپ -6 آمفیزم زیر جلدی در سمت چپ قفسه سینه 
 اسیدوز متابولیک -9 برجسته  JVP  -8 است وشیاره -7

 AF 12- Hb:8ریتم  -11 واضح هماچوری -11
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   5سوال شماره 
ساله به دلیل درد ناگهانی شکم از شب قبل به اورژانس آورده شده است. از عدم دفع گاز و مدفوع از روز گذشته  72خانم 

و زخم معده  IHDماه اخیر ذکر می کند. هم چنین سابقه فشار خون و  6کیلوگرم را در  11شاکی است. کاهش وزن 
سال  11داشته که تحت درمان با آسپرین ، لوزارتان ، پنتوپرازول و آتورواستاتین می باشد. شرح حال یبوست مزمن از 

 پیش را متذکر است.  همچنین دونوبت دفع مدفوع خونی در دو هفته اخیر داشته است. در معاینه : 
BP=140/90                  PR=100                      T=38 

سمع قلب و ریه نرمال است. در معاینه شکم دیستانسیون شدید و تندرنس جنرالیزه دارد. در توشه رکتال آمپول رکتوم 
 خالی است. در آزمایشات:

WBC=12500             Hb=9.1          Plt=235000      ABG: Normal 

ر پرنده در انمای گاستروگرافین مشاهده می شود. در نوار قلب در گرافی قفسه سینه یافته پاتولوژیک ندارد. نمای  منقا
 دارد.  ST-Tبا تغییرات غیر اختصاصی   AFریتم 

کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه های تشخیص های زیر فقط یک تشخیص را -1
 انتخاب کنید.

 کتوسیگموئیدرنسر اک -3 ایسکمی مزانتر -2 دیورتیکولوز سیگموئید -1

 پپتیک اولسر پرفوره -6 کولیت ایسکمیک  -5 ولوولوس سیگموئید – 4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -2
مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت. 
 کیلوگرم 11کاهش وزن  -3 عدم دفع گاز و مدفوع -2 درد ناگهانی شکم -1

 دیستانسیون شدید شکم -6 درمان با آسپرین -5 سابقه فشار خون -4

  Hb=9.1 -9 انمای گاستروگرافیننمای  منقار پرنده در  -8 سال پیش 11یبوست مزمن از  -7

 سابقه زخم معده -12 سابقه دفع مدفوع خونی -11 در نوار قلب  AFریتم   -11

اگر ثابت شود که تشخیص شما اشتباه است، تشخیص بعدی شما کدام است؟ از مجموعه های تشخیص های زیر  -3
 فقط یک تشخیص را انتخاب کنید. 

 نسر رکتوسیگموئیداک -3 کمی مزانترایس -2 دیورتیکولوز سیگموئید -1

 پپتیک اولسر پرفوره -6 کولیت ایسکمیک  -5 ولوولوس سیگموئید -4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -4
مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5که بیش از ( بدهید. توجه کنید-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.
 کیلوگرم 11کاهش وزن  -3 عدم دفع گاز و مدفوع -2 درد ناگهانی شکم -1

 دیستانسیون شدید شکم -6 درمان با آسپرین -5 سابقه فشار خون -4

  Hb=9.1 -9 پرنده در انمای گاستروگرافیننمای  منقار  -8 سال پیش 11یبوست مزمن از  -7

 سابقه زخم معده -12 سابقه دفع مدفوع خونی -11 در نوار قلب  AFریتم   -11
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   6سوال شماره 

ساله به دلیل دیس منوره و تپش قلب مراجعه کرده است. در شرح حال سابقه نازایی و سقط های مکرر سه  35خانم 

س بیمار نامنظم است و گهگاه با منوراژی و تهوع همراه می باشد . در شرح حال فامیلی ماهه دوم را می دهد. الگوی من

و رحم کاملا  freeپدر بیمار کنسر کولون و مادر بیمار دیابت دارد. بیمار از دیس پارونی شاکی است. در معاینه آدنکس ها 

 شاهده می شود.های متعدد م wartمتحرک است. رحم به صورت گلوبال بزرگ است و در وولو 

 

کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه های تشخیص های زیر فقط یک تشخیص را -1

 انتخاب کنید.

 میوم اینترامورال -3 کیست فانکشنال تخمدان -2 آندومتریوز -1

 آدنومیوز -6 حاملگی خارج از رحم  -5 کانسر آندومتر – 4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -2

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت. 

 سابقه نازایی-3 تپش قلب  -2 هدیس منور -1

 تهوع -6 الگوی منس نامنظم -5 سقط مکرر در سه ماهه دوم-4

 دیس پارونی  -9 سابقه دیابت در مادر -8 سابقه کنسر کولون در پدر -7

 های متعدد در وولو wart -12 گلوبال بزرگ بودن رحم -11 و رحم کاملا متحرک freeآدنکس ها   -11

های تشخیص های زیر فقط که تشخیص شما اشتباه است، تشخیص بعدی شما کدام است؟ از مجموعه اگر ثابت شود -3

 یک تشخیص را انتخاب کنید. 

 میوم اینترامورال -3 کیست فانکشنال تخمدان -2 آندومتریوز -1

 آدنومیوز -6 حاملگی خارج از رحم  -5 کانسر آندومتر – 4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5مجموعه زیر گرد آمده اند از بین یافته های بیمار که در  -4

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.

 سابقه نازایی -3 تپش قلب  -2 دیس منوره -1

 تهوع -6 الگوی منس نامنظم -5 سقط مکرر در سه ماهه دوم -4

 دیس پارونی  -9 سابقه دیابت در مادر -8 سابقه کنسر کولون در پدر -7

 های متعدد در وولو wart -12 گلوبال بزرگ بودن رحم -11 و رحم کاملا متحرک freeها آدنکس  -11
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   7سوال شماره 

ساله جهت معاینات روتین مراجعه کرده است. درد قفسه سینه و تپش قلب ندارد. سابقه کوآرکتاسیون  31بیمار آقای 
آئورت در کودکی را ذکر می کند که با مداخله از طریق کاتتر درمان شده است. هم چنین سابقه خونریزی های متعدد 

سال پیش روزی نصف پاکت  5خون ندارد ولی از  گوارشی به دلیل آنژیودیسپلازی کولون را بیان می کند. دیابت و فشار
در  شسیگار مصرف می کند. اخیرا گهگاه دچار خشونت صدا و خلط صبحگاهی می شود.  سابقه مرگ ناگهانی در برادر

سالگی  را بیان می کند. در معاینه علایم حیاتی پایدار است و در سمع قلب  67سالگی و سکته قلبی در پدر خود در  28
و نیز سوفل هولو  S4در کناره استرنوم با انتشار به گردن  و گالوپ  Crescendo-Decrescendoستولیک  سوفل سی

بیمار با ایستادن تشدید می شود. ادم مختصر  Crescendo-Decrescendoسیستولیک در اپکس مسموع است. سوفل 
 رح زیر است:اندام تحتانی دارد. در نوار قلب ریتم سینوسی است. آزمایشات بیمار به ش

WBC=8700           Hb=17.5            Plt=158000       TG=145      LDL=98        HDL=45                    
BUN=16                      Cr=0.9                    Uric acid=8.7 

ی تشخیص های زیر فقط یک تشخیص را کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه ها -1
 انتخاب کنید.

1-  Severe Aortic insufficiency  2-  Severe Aortic stenosis 3- Severe mitral stenosis    
4 - Restrictive Cardiomyopathy 5- Ventricular septal defect   6- Hypertrophic obstructive 

Cardiomyopathy 
 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5ه های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند از بین یافت -2
مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت. 
 سابقه خونریزی های متعدد گوارشی -3 سابقه کوآرکتاسیون آئورت در کودکی -2 و تپش قلب  نداشتن درد قفسه سینه -1
4- Uric acid=8.7 5- سابقه مرگ ناگهانی در برادر -6 وجود خشونت صدا 
-Crescendoسوفل سیستولیک   -8 سابقه سکته قلبی در پدر -7

Decrescendo 
 S4سمع گالوپ  -9

-Crescendoتشدید سوفل  -11

Decrescendo  بیمار با ایستادن 
سوفل هولو سیستولیک در  -12 ریتم سینوسی در نوار قلب -11

 اپکس
 

اگر ثابت شود که تشخیص شما اشتباه است، تشخیص بعدی شما کدام است؟ از مجموعه های تشخیص های زیر  -3
 فقط یک تشخیص را انتخاب کنید. 

1-  Severe Aortic insufficiency  2-  Severe Aortic stenosis 3- Severe mitral stenosis    
4 - Restrictive Cardiomyopathy 5- Ventricular septal defect   6- Hypertrophic obstructive 

Cardiomyopathy 
 

را که به نفع تشخیص  مورد را انتخاب نمایید و یافته ای 5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -4
مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.
 ارشیسابقه خونریزی های متعدد گو -3 سابقه کوآرکتاسیون آئورت در کودکی -2 نداشتن درد قفسه سینه و تپش قلب  -1
4- Uric acid=8.7 5- سابقه مرگ ناگهانی در برادر -6 وجود خشونت صدا 
-Crescendoسوفل سیستولیک   -8 سابقه سکته قلبی در پدر -7

Decrescendo 
 S4سمع گالوپ  -9

-Crescendoتشدید سوفل  -11

Decrescendo  بیمار با ایستادن 
هولوسیستولیک در سوفل  -12 ریتم سینوسی در نوار قلب -11

 اپکس
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   8سوال شماره 

حاملگی  8موفق در هفته  IVFدر حال حاضر با  شته است،سال سابقه ناباروری دا 8ای است که ساله 29بیمار خانم 

کیلو کاهش  2دوقلو با شکایت از تپش قلب و تهوع شدید و استفراغ مکرر به شما مراجعه نموده است. از ابتدای بارداری 

 کاری تیروئید در خواهر بیمار وجود دارد. در معاینه وزن داشته است. سابقه کم

 PR: 110/min , T:  37℃ ، BP: 110/60 mmHg ، ESR=10  

 TSHبادی برعلیه گیرنده وس ندارد. آنتیماگزوفتالاما تندرنس و درد ندارد.  در معاینه بزرگی منتشر تیرویید دارد دارد.

(TR Ab مثبت است. در سونوگرافی تیروئید هایپروسکولار است. در آزمایشات انجام شده )TSH= 0.05 و T4= 19  وT3 

 .است TG: 170و  Total Cholesterol: 130، در محدوده طبیعی
 

کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه های تشخیص های زیر فقط یک تشخیص را  -1

 انتخاب کنید.

 گواتر مولتی ندولرتوکسیک -3 مقاومت به هورمون تیرویید -2 بیماری گریوز  -1

 تیروییدیت تحت حاد -Hyperemesis gravidarum 6  -5 مصرف لیوتیرونین – 4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -2

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت. 

 TG: 170 -3 حاملگی 8هفته  -2 وقلوحاملگی د -1

 عدم درد و تندرنس تیرویید -6 تهوع شدید و استفراغ مکرر -5 نداشتن اگزوفتالموس -4

 ESR=10 -9 کاری تیروئید در خواهرسابقه کم -8 معاینه بزرگی منتشر تیرویید -7

11-  (TR Abمثبت ) 12 سونوگرافی تیروئید هایپروسکولار -11- T3 ه طبیعیدر محدود 

اگر ثابت شود که تشخیص شما اشتباه است، تشخیص بعدی شما کدام است؟ از مجموعه های تشخیص های زیر  -3

 فقط یک تشخیص را انتخاب کنید.

 گواتر مولتی ندولر توکسیک -3 دییرویمقاومت به هورمون ت -2 بیماری گریوز  -1

 تیروییدیت تحت حاد -Hyperemesis gravidarum 6  -5 مصرف لیو تیرونین – 4

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -4

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 اهد گرفت.منفی به شما تعلق خو

 TG: 170 -3 حاملگی 8هفته  -2 حاملگی دوقلو -1

 دییرویعدم درد و تندرنس ت -6 تهوع شدید و استفراغ مکرر -5 اگزوفتالوس  نداشتن-4

 ESR=10 -9 کاری تیروئید در خواهرسابقه کم -8 معاینه بزرگی منتشر تیرویید -7

11-  (TR Abمثبت ) 12  هایپروسکولارسونوگرافی تیروئید  -11- T3 در محدوده طبیعی 
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   9سوال شماره 

سابقه مصرف  شاکی  است.مزمن و یبوست  درد کمرمراجعه نموده است. از  ساله به علت خستگی و ضعف 35قای آ

عمل جراحی سنگ کیسه صفرا سال قبل داشته است. در معاینه  وخونی  بار تزریق خون به  علت کم 2روزانه  الکل، 

 :زمایشاتآدر  دارد. اسپلنومگالی
WBC: 2000              Hb:  9  MCV:65    MCH: 27  MCHC: 34              PLT: 100000,     

BUN: 30        Cr: 1.0             AST: 90           ALT: 50       ALP: 200       

 Albumin: 3   INR: 1.6   PBS: Target cell , Microcytosis  

U/A: WBC: 2-4,      RBC: 8-10    

کدام تشخیص، تابلوی بالینی فعلی بیمار را توجیه می کند؟ از مجموعه های تشخیص های زیر فقط یک تشخیص را -1

 انتخاب کنید.

1- Thalassemia intermedia 2- Aplastic Anemia 3- Cirrhosis 

4 – Multiple Myeloma 5- Spherocytosis 6- Leukemia 

 

مورد را انتخاب نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -2

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت. 

 سابقه مصرف الکل -3 درد کمر -2 ساله 35 یآقا -1

 و ضعف یخستگ -6 صفرا سهیسنگ ک یجراحسابقه  -5 سابقه تزریق خون -4

 INR: 1.6    9- PBS: Target cell -8 اسپلنومگالی -7

11- MCV:65 11- MCHC: 34 12- U/A: RBC: 8-10 

 

کدام است؟ از مجموعه های تشخیص های زیر اگر ثابت شود که تشخیص شما اشتباه است، تشخیص بعدی شما  -3

 فقط یک تشخیص را انتخاب کنید.

1- Thalassemia Intermedia 2- Aplastic Anemia 3- Cirrhosis 

4 – Multiple Myeloma 5- Spherocytosis 6- Leukemia 

 

نمایید و یافته ای را که به نفع تشخیص مورد را انتخاب  5از بین یافته های بیمار که در مجموعه زیر گرد آمده اند  -4

مورد را انتخاب ننمایید در غیر اینصورت نمره   5( بدهید. توجه کنید که بیش از-است )+( و یا اگر به ضرر آن است )

 منفی به شما تعلق خواهد گرفت.

 سابقه مصرف الکل -3 درد کمر -2 ساله 35 یآقا -1

 و ضعف یخستگ -6 صفرا سهیگ کسن یجراحسابقه  -5 سابقه تزریق خون -4

 INR: 1.6    9- PBS: Target cell -8 اسپلنومگالی -7

11- MCV:65  11- MCHC: 34 12- U/A: RBC: 8-10 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

  ................ دانشگاه علوم پزشکی 

 8931 اردیبهشت

 بالینی استدلال حیطه

و پنج پاسخنامه )سوالات پازل   KF, Puzzle, CRP, Script Concordanceدر قالب چهار دفترچه 

 دقیقه می باشد 042دو پاسخنامه دارد( و مدت کل آزمون 
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شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 

 

 KFآزمون 

 عدد 21تعداد سوالات 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید     

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:

  رشته تحصیلی:

  دانشگاه محل تحصیل: 
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 8931 اردیبهشت

 KF آزمون –بالینی استدلال حیطه

 

 

 

 

 

 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

 از گذاشتن هرگونه علامت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.

بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به ایجاد 

 اختلال در روند تصحیح پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به عهده داوطلب خواهد بود.
 

 محل درج نمره:

 

 

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی
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 آزمون دستورالعمل 

 

 

 داوطلب گرامی

ی قسمت شما با تعداد نیاست. در ا افتهیاختصاص  ”Key Feature“ بخش آزمون به نیا

Case در پاسددب به  دیدارد. شددما مجاز هسددت نهیگز 61شددد که هر کدا   دیمواجه خواه

که در صددورت انتخاب  دیی. توجه نمادیرا انتخاب کن نهیگز 4 نه،یگز 61 انیسددوال از م

که  دیینما یزیبرنامه ر ینمود. بده نحو دیدخواه افدتیددر ینمره منف ندهیگز 4از  شیب

 .دیبه تما  سوالات پاسب ده دیبتوان

 

 زانیشما عز یبرا تیموفق یآرزو با
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 1سوال شماره 

  MCV=73. در بررسی اولیه به دلیل رنگ پریدگی مراجعه کرده استکیلوگرم  15ساله ای با وزن  2کودک 

HB=8.5  .مشهود است 

 .دیدارند انتخاب کن یشتریب تیمورد را که اولو 4 ریموارد ز نیکودک از ب یابیدر ارز

 TIBCو  گیری سطح آهن سر اندازه  -2  الکتروفورز هموگلوبین -6

 اندازه گیری آنزیمهای کبدی -4 شرح حال تغذیه کودک -3

 اندازه گیری مس ادرار وسر  -G6PD 1فعالیت  بررسی -5

 Reticچک  -8 اندازه گیری تستهای تیروئیدی -7

 شرح حال ایکتر نوزادی  -61 بررسی اسموتیک فراژیلیتی -9

 اندازه گیری کراتینین -62 آسپیراسیون مغز استخوان -66

 بررسی سوء جذب -64 هنآ ابررسی پاسب به درمان ب -63

 قبلی والدین  CBCزمایشاتآمشاهده  -61 اندازه گیری فریتین سر  -65

  2سوال شماره 

ومعاینات نورولوژیک طبیعی  در معاینه هوشیار است قبل دچار سردرد شده است، یک ماهاز ساله ای  8کودک 

 .است

 .دیدارند انتخاب کن یشتریب تیمورد را که اولو 4 ریموارد ز نیکودک از ب یابیدر ارز 

 سابقه قبلی ضربه به سر  -2 شرح حال سردرد در مادر بیمار -6

 بررسی عیوب انکسار بینایی -4 اندازه دور سر -3

 بررسی از نظر سینوزیت -1 فشار خون -5

 الکتروانسفالوگرافی  -8 فوندوسکوپی -7

9- CT شرح حال ایکتر نوزادی  -61 مغز اسکن اوژانسی 

 شرح حال مصرف سیگار توسط والدین -62 بررسی از نظر آنمی -66

 شرح حال ورزش در هوای سرد  -64 محل درد  -63

 بررسی قد و وزن بیمار -61 ضعیت تحصیلیو -65
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  3سوال شماره 

در وضعیت  پیمفصل هلنگش و تب از دیروز مراجعه کرده است.در معاینه درد پا، دلیل ه ب ساله ای 4 کودک

 فلکسیون مختصر و اینترنال روتاسیون قرار دارد. 

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4در ارزیابی کودک از بین موارد زیر 

 ESR چک-2 توانایی تحمل وزنارزیابی  -6

 گرافی زانو -4 سابقه ورزش -3

 درجه حرارت یریاندازه گ -PT/PTT/INR  1چک  -5

 2ME -8 گرافی لگن -7

 RF 61- ANA چک-9

66- ASO 62- MRI لگن 

 ADHDسابقه  -64 سونوگرافی هیپ -63

 اسکن استخوان -61 ن بیماریوزت -65

  4سوال شماره 

ادراری شاکی است و  حجم  سانتیمتر قد که از یک ماه پیش از شب 55کیلو وزن و  11پسر یک ساله ای با 

 .لیتر دارد 5/1ادرار بیست و چهار ساعته حدود 

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4برای بیمار از بین موارد زیر 

6- FBS 2- Ca  خون 

3- Ca 4 ادرار- SG   ادرار 

5- U/C 1- BUN  وCr  

7- AST, ALT,ALP 8-Alb  سر 

9- Pr  بررسی پروفایل لیپید -61 ساعته 24ادرار 

66- TSH 62- سونوگرافی کلیه ها 

 پتاسیم سر  -64 بررسی گازهای شریانی -63

65- Pr  اسید اوریک -61 توتال سر 
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   5سوال شماره 

میلیگرم  12زمایشات بیلیروبین توتال آروزه ای از روز ششم تولد دچار زردی شده و ادامه دارد در  25نوزاد 

لیتر  و بیلیروبین غیر مستقیم یازده و نیم میلیگرم در دسی لیتر دارد. کدامیک از بررسیهای زیر در در دسی 

 اولویت است؟

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4برای بیمار از بین موارد زیر 

 الکترولیت ها سر -2 نوزاد Rhو  گروه خونی -6

 PT,PTT,INR -4 کومبس -3

5- G6PD  1- Retic  

7- CBC 8-اسکن هایدا 

9- TSH 61- سونوگرافی شکم 

66- VBG 62- گروه خون والدین 

 U/Cو  U/A -64 مواد احیا کننده ادرار -63

65- Vit D الکترو فورز هموگلوبین -61 سر 

   6سوال شماره 

سانتیمتر مراجعه کرده است . در معاینات نکته قابل توجه دیگری   54 قد   کیلو و 11وزن پسر دو ساله ای با 

 ندارد. کدامیک از بررسیهای زیرجهت کوتاهی قد در اولویت است؟

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4برای بیمار از بین موارد زیر 

 رادیو گرافی دست چپ -2 قد والدین -6

 منحنی رشد -4 اندازه گیری دور سر -3

 هورمون رشد -1 سرمی Dسطح ویتامین  -5

7- FBS 8- لبومین سر آ 

 تری گلیسرید و کلسترول سر   -61 ساعته 24ادرار  پروتئین-9

 TSH -62 آهن سر  -66

63- ABG 64- U/A  U/C 

 کلسیم و فسفر سر  -61 کروماتوگرافی اسیدهای آمینه -65
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  7سوال شماره 

به اورژانس  80mmHgقفسه سینه سمت چپ با فشار سیستولیک  stab woundبیمار آقای جوان که بدنبال 

برجسته است. از احساس سنگینی در قفسه سینه شاکی است .سمع قلب و ریه به  JVP آورده شده است.

پرتابل  CXRدلیل شلوغی اورژانس قابل اعتماد نیست. پاسخ مناسبی به مایع درمانی وریدی نداده است. 

 گرفته شده به جز کاردیومگالی یافته مهم دیگری ندارد.

 یت بیشتری دارند انتخاب کنید.مورد را که اولو 4برای بیمار از بین موارد زیر 

 سمت چپ chest tubeتعبیه  -2 قرار دادن در پوزیشن ترندلنبرگ -6

 U/A 4-ESR, CRPآزمایش  -3

5- ECG 1-  پریکاردیوسنتز 

 ترانسفیوژن خون-8 تزریق مسکن )پتدین( -7

 قفسه سینه CT Scan  -61 لاواژ تشخیصی پریتوئن -9

 CBC و ABG -62 خاکستری از فضای بین دنده ای دو  آسپیراسیون با آنژیوکت -66

 FASTسونوگرافی  -64 انتقال به اتاق عمل -63

 مجدد در واحد رادیولوژی  CXR -61 گذاشتن سوند فولی -65

   8سوال شماره 

و اپی گاستر و تهوع شدید در حال حاضر با درد  کند.سی سی الکل مصرف می 111ه روزانه سال 25بیمار آقای 

است. معاینه شکم تندرنس در اپی گاستر دارد.  411در آزمایشات آمیلاز سرم  استفراغ مراجعه کرده است.

 احیا بیمار با سرم ایزوتونیک انجام شد.

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4باتوجه به محتملترین تشخیص برای بیمار از بین موارد زیر 

 تجویز مسکن -2 شکم  CT Scanانجا   -6

3- MRCP 4-  چک کلسیم سر 

 NGTگذاشتن  -1 انتقال به اتاق عمل -5

 اندوسکوپی -8 شروع آنتی بیوتیک وریدی -7

9- CXR 61 ایستاده- ERCP 

 چک لیپاز -62 گرافی ایستاده و خوابیده شکم -66

 Packed cellذخیره  -64 سر  TGچک  -63

65- ECG 61- سونوگرافی شکم 
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  9سوال شماره 

 باشد و بهت. ترشحات بیمار چرکی و بد بو میساله، به علت ترشحات واژینال مراجعه کرده اس 55بیمار خانم 

روز طول  6روز است که هر بار  28درمان های معمول آنتی بیوتیکی مقاوم است. الگوی قاعدگی بیمار هر 

 یک دارد. کشد. در معاینه شکم تندرنس مختصر در ناحیه سوپراپوبمی

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4برای این بیمار از بین موارد زیر 

  UCو  UAانجا   -2 کشت خون در سه نوبت -6

 CA 125چک  -4 از ترشحات واژن HPVتست  -3

 عکس ساده ایستاده و خوابیده شکم -1 چک پروکلسی تونین سر -5

 اسمیرتست پاپ  -FSH  8و  LHچک  -7

 معاینه با اسپوکولو  واژن-61 کشت ترشحات واژن از نظر کاندیدا -9

 HIV Abچک  -62 سونوگرافی ترانس واژینال -66

 انجا  کولپوسکپی -HCG 64چک بتا  -63

 کشت ترشحات از نظر هرپس -CRP 61و ESRچک  -65

  11سوال شماره 

ساله که به دلیل رنگ پریدگی و درد شکم مراجعه کرده است. مشکل بیمار از حدود سه روز قبل  45خانم 

سالگی به علت کنسر معده فوت کرده  45ماه قبل بی اشتهایی دارد. پدر بیمار در  4شروع شده ولی از حدود 

 دارد.  fullnessطرف است و در قسمت های تحتانی شکم در هر دو  illولی  stableاست. در معاینه 

shifting dullness  به طور واضح مشهود است. در سونوگرافی شکم و لگن علاوه برآسیت فراوان، تخمدان ها

 در هردو طرف بزرگتر از نرمال است.

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4با توجه به تشخیص احتمالی از بین موارد زیر 

  HBS Ag چک -2 ونوسکوپیکول -6

 OPاز نظر   BRCA2 4- stool examو  BRCA1چک  -3

 گرافی ایستاده و خوابیده شکم -1 آندوسکوپی -5

7- CT لاپاراسکپی تشخیصی -8 اسکن شکم و لگن با و بدون ماده حاجب 

 HCGβچک  -61 کولپوسکپی -9

 پاپ اسمیر تست -H-pylori 62تست  -66

63- HPV typing 64-  چکCA 125 

65- tap معاینه با اسپکولو  واژینال -61 مایع آسیت 
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  11سوال 

 ساله ای است که با شکایت از آمنوره  اولیه مراجعه نموده است. 11بیمار خانم 

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4بیمار از بین موارد زیر  یابیارزدر 

 معاینه تکامل سینه -2 اندازه گیری قد   -6

 BMIاندازه گیری  -4 شرح حال ضربه به سر -3

 شرح حال مصرف سیگار -1 بررسی وضعیت تاهل -5

 معاینه ناحیه اینگوینال -8 معاینه دست -7

 مسبررسی از نظر هیرسوتی -61 معاینه ژنیتال و واژن -9

 شرح حال ورزش سنگین -62 معاینه تیرویید -66

 و پوبیس بررسی موی آگزیلا -64 بررسی از نظر گالاکتوره -63

 شرح حال مصرف دارو-61 بررسی از جهت وجود استریا -65

  12سوال 

ماه قبل مراجعه نموده است.در معاینه درد و  5ساله ای است که با شکایت از درد کمر و بدن از  55بیمار خانم 

 تندرنس شدید بر روی مهره های کمری و کیفوز واضح دارد.

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4از بین موارد زیر  بیمار یابیارزدر 

6- ESR 2- Albumin 

3- Ca, P 4- PTH 

 VBG -1 رادیو گرافی مهره های کمری -5

7-CBC 8- Protein electrophoresis 

9- BUN, Cr 61- بیوپسی مغز استخوان 

66- U/A 62- ماموگرافی 

63- Bone mineral densitometry 64- Na, K 

 مهره کمری MRI-61 پاپ اسمیر -65
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   13سوال 

ماه قبل و پر مویی  مراجعه نموده است.سابقه  4ساله ای است که با شکایت از قطع قاعدگی از  25بیمار خانم 

 الیگومنوره دارد.در سونوگرافی بزرگی تخمدان و کیستهای متعدد گزارش شده است.

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4بیمار از بین موارد زیر  ارزیابیدر 

 معاینه تکامل سینه -2 اندازه گیری قد   -6

 BMIاندازه گیری  -4 شرح حال ضربه به سر -3

  Beta HCGاندازه گیری  -1 ررسی وضعیت تاهلب -5

 معاینه ناحیه اینگوینال -8 بررسی وب گردنی -7

 virilizationبررسی از نظر  -17OHP 61اندازه گیری  -9

 شرح حال ورزش سنگین -TSH 62اندازه گیری  -66

 بررسی موی آگزیلاو پوبیس -Prolactin 64اندازه گیری  -63

 شرح حال مصرف دارو -61 بررسی از جهت وجود استریا -65

   14سوال 

به صورت  یمراجعه کرده است. اجابت مزاج و شیسال پ 11از  شیمزمن از ب بوستیاز  تیساله با شکا 51خانم 

متعدد  یمدت مراجعات پزشک نیدر ا او .دو بار است یاهفته لهیکوچک مانند ت یهادفع مدفوع سفت در تکه

 ست.ا افتهین یبهبود یو بوستیاقدامات انجام شده  رغمیاستفاده کرده است، اما عل یمختلف یداشته و داروها

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4بیمار از بین موارد زیر  یابیارزدر 

 مزمن بوستی یپرسش درباره سابقه خانوادگ -2 شکمپرسش درباره درد  -6

 دق شکم نهیانجا  معا -4 پرسش درباره دفع خون هنگا  اجابت مزاج -3

 سرطان یسابقه خانوادگ -1 خارج کردن مدفوع یبرا هیپرسش درباره استفاده از تنق -5

 یلمس شکم از نظر ارگانومگال -8 آنال نترکورسیپرسش درباره سابقه ا -7

 خون ناشتا میکلسو  TSHچک  -61 کاهش وزن قابل توجه -9

 Stool exam -62 چک قند خون ناشتا -66

  بررسی ترانزیت کولون -64 یانجا  کولونوسکوپ -63

 اسکن شکم یت یسانجا   -61 شکم یانجا  گراف -65
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   15سوال 

دارد.  5/2های انجام شده پتاسیم حالی به اورژانس مراجعه کرده است. در بررسیساله با ضعف و بی 41خانم 

اقدام پاراکلینیک که اولویت بیشتری دارند را  4گیری برای درمان هایپوکالمی در این مرحله، علاوه بر تصمیم

 انتخاب کنید.

 ساعته 24گیری سدیم ادرار اندازه -2 ساعته 24پتاسیم ادرار  گیریاندازه -6

 بررسی کارکرد تیروئید -4 سدیم سر گیری اندازه -3

 گرفتن الکتروکاردیوگرا  -VBG 1گرفتن  -5

 spot urineگیری نسبت پتاسیم به کراتینین در اندازه -8 چک فشار خون -7

 سترون و رنینوگیری آلداندازه -61 هاسونوگرافی کالرداپلر شریانی کلیه -9

 گیری دیورتیک در ادراراندازه -62 گیری منیزیم سر اندازه -66

 ساعته از نظر آلدسترون و کورتیزول 24بررسی ادرار  -64 گیری کلسیم ادراراندازه -63

 سونوگرافی شکم -61 گپ سر  گیری آنیوناندازه -65

   16سوال شماره 

ساله با سابقه لنفوم با شکایت خستگی و تنگی نفس پیشرونده از چند روز پیش مراجعه کرده است.  58آقای 

 سمع ریه ها رال ندارد. برجسته دارد. JVPو  PR=110و  BP=80/55در معاینه 

یشتری دارند مورد را که اولویت ب 4با توجه به تشخیص احتمالی در معاینه و پاراکلینیک بیمار از بین موارد زیر 

 انتخاب کنید.

 ضربان دوقله ای در اپکس -2 در نوار قلب AFریتم  -6

 CXRکاردیومگالی در  -4 در وریدهای گردنی CVموج  -3

 اد  اندا  های تحتانی -1 دوکسانبض پار -5

 JVPبلانت در معاینه  X descent -8 نشانه کوسمال -7

 سیستولیک بر روی کبدلمس نبض  -61 نبض آلترنانس در معاینه -9

 سمع فریکشن راب  -62 آلترنانس الکتریکی در نوار قلب -66

63- Y descent  بلانت در معاینهJVP 64-  نمایdouble shadow  درCXR 

 در نوار قلب CXR   61- LVHکلسیفیکاسیون پریکارد در  -65
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 17 سوال شماره 

ساله ساکن شمال ایران بدون علامت خاصی با جواب آزمایشات خود به شما مراجعه کرده است.  55آقای 

نیست. در ظاهر لاغر اندام بوده و  Smokerسابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کند و دارویی مصرف نمی نماید و 

 بیمار: CBCدر معاینه یافته پاتولوژیک ندارد. در 

 WBC=7400                   Hb=19.4                  Plt=184000 
MCV=85                       Cr=0.9                         BUN=16                                                              

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4برای این بیمار از بین موارد زیر 

 اسپیرومتری -2 و رنین سرمی Caچک  -6

3- CXR 4- ECG 

 abdominal CT -1 اکوکاردیوگرافی -5

 سطح متانفرین ادراری -8 آزمایش آنالیز ادراری -7

 پلی سومنوگرافی -61 پالس اکسیمتری -9

 سونوگرافی شکم و لگن -TSH 62چک  -66

 Chest CT scan -64 سر  ACEچک  -63

65- PBS 61-  مغز استخوانبیوپسی 

  18سوال شماره 

ساله با شکایت تپش قلب از چند ماه پیش مراجعه کرده است.درد قفسه سینه و تنگی نفس  21بیمار خانم 

 . شنیده نمی شوددارد و در سمع قلب صدای اضافی   T=37و HR=104و  BP=110/80ندارد.  

 بیشتری دارند انتخاب کنید.مورد را که اولویت  4برای این بیمار از بین موارد زیر 

 CBC -2 روانپزشکیبررسی  -6

 ALT/ASTچک  -BUN/Cr 4چک  -3

 اکوکاردیوگرافی  -ProBNP 1چک  -5

 uric acid  8- CXRچک  -7

  TSHچک  -61 آزمایش کامل ادرار  -9

 تست ورزش -OB 62تست مدفوع از نظر  -66

 ECG -64 تست تیلت -63

 سونوگرافی تیروئید -61 ساعتی 24هولتر ضربان قلب  -65
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   19شماره سوال 

ساله با شکایت درد قفسه سینه در همی توراکس چپ از روز گذشته مراجعه کرده است. درد بیمار ماهیت  58خانم 

ژنرالیزه دیده می شود.  ST elevationپلورتیک دارد. در سمع قلب بیمار فریکشن راب شنیده می شود. در نوار قلب 

 لکوسیتوز خفیف دارد. CBCدر 

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4در آزمایشات درخواستی بیمار از بین موارد زیر 

6- TG/Cholesterol  2- FBS  

3- Troponin  4- CXR  

5- D-Dimer 1- TSH  

7- CRP 8- Exercise test  

9-  ESR  61- ANA  

66- Pro BNP  62- Chest CT scan  

63- Uric acid  64-Echocardiography  

65- Anti HIV Ab  61- Rheumatoid factor  

 21 شماره سوال 

با تب، لرز، سوزش ادراری، خواب آلودگی و درد ژنرالیزه شکم با ارجحیت اپی  1ساله با سابقه دیابت تیپ  51خانم 

 BS=510گاستر مراجعه کرده است. در معاینه مخاطات خشک است و تندرنس خفیف ژنرالیزه دارد. در آزمایشات 

 دارد.

 شتری دارند انتخاب کنید.مورد را که اولویت بی 4برای بیمار از بین موارد زیر 

 چک فسفر سر  -TSH  2چک  -6

 HgA1C -4 چک تری گلیسرید -3

 چک تروپونین  -LDH  1چک  -5

  UA/UC -8 کالرداپلر عروق شکمی -7

9- BUN, Cr 61- VBG 

 چک کلسیم -62 چک پتاسیم سر  -66

63- CXR  64- Brain CT scan 

65- ECG  61- سونوگرافی کلیه 
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  21سوال 

ی میالژ لرز و، سرفه ، تبتنگی نفس حاد، با شکایت ساعت پس از بازگشت به منزل  6ساله کشاورز  51آقای 

  .قواعد ریه سمع شددر  fine لمراجعه کرده است .در معاینه کراک

 مورد را که اولویت بیشتری دارند انتخاب کنید. 4در معاینه و پاراکلینیک بیمار از بین موارد زیر 

 سیگار مصرفشرح حال  -2 دیابت سابقه -6

 مصرف انتی بیوتیک در چند روز اخیر -4 مواجهه با کود اخیر شرح حال -3

 وجود اگزودا در حلق -1 شرح حال مشابه قبلی -5

 کدورت گراندگلاس در گرافی ریه -8 کوکسی گر  مثبت در ترشح حلق -7

 بالا  LDH -61 در خون محیطی 6511ائوزینوفیلی  -9

66- ESR=50 62- PCR  مثبت آنفولانزاA 

 افیوژن پریکارد در اکو -ECG 64  در ST-Tتغییرات-63

 الگوی انسدادی در اسپیرومتری -Ecoli 61کشت خون مثبت  -65

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  ................ دانشگاه علوم پزشکی 

 8931 اردیبهشت

 بالینی استدلال حیطه

و پنج پاسخنامه )سوالات پازل   KF, Puzzle, CRP, Script Concordanceدر قالب چهار دفترچه 

 دقیقه می باشد 042دو پاسخنامه دارد( و مدت کل آزمون 
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شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 

 

 آزمون پازل

 عدد 10تعداد سوالات 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید     

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:

  رشته تحصیلی:

  دانشگاه محل تحصیل: 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

  ................ دانشگاه علوم پزشکی 

 8931 اردیبهشت

 آزمون پازل–بالینی استدلال حیطه

 

 

 

 

 

 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

 از گذاشتن هرگونه علامت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.

 که منجر به ایجاد رگهباین  خط خوردگی در بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و

 عهده داوطلب خواهد بود. پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به اختلال در روند تصحیح
 

 محل درج نمره:

 

 

 

 

 

 

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی
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 دستورالعمل

 :یداوطلب گرام

 J تا گروه A  از گروه بیکه به ترت دیگروه سوال مواجه هست نیپازل، شما با چند نیدر ا

هر گروه در  1 تمیآ یها نهیوجود دارد. گز تمیشده اند. در هر گروه، چهار آ یدسته بند

 نهیهر کدام از چهار گز انیاز م 1 نهیبا توجه به گز دیپاسخنامه نوشته شده است. شما با

. دیمناسب را انتخاب کرده و در پاسخنامه علامت بزن نهیگز کیتنها  4و  3و  2 یها تمیآ

 دیرا علامت بزن 4و  3و  2 یها تمیدر هر کدام از آ نهیگز کیاز  شیاست که اگر ب یهیبد

 .ردیگ یتعلق م یبه شما نمره منف

 زانیشما عز یبرا تیموفق یآرزو با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

  گروه پازل A 

ا و یافته های پار بالینی معایناتداده  شده که شامل شکایت اصلی ،  در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار

است. اطلاعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط و درمان کلینیک 

 چهار بیمار را بازسازی کنید.پرونده 
 

 1آیتم 

 1 .ماهه ای به دنبال سرماخوردگی مبتلا به خس خس و سرفه شده است 4پسر 

 2 .شود می خس خسساله که با ورزش مبتلا به سرفه و  7پسر 

 3 .شود میخس خس طور ناگهانی دچار سرفه و ه ساله ای در حین بازی ب 2پسر 

 4 .شود ماه قبل  به دنبال گریه کردن و شیرخوردن دچار حملات خس خس میپسر یک ساله ای که از چند 

 

 2آیتم 

 5 .در معاینه تاکی پنه ، دیسترس تنفسی و ویز و آبریزش بینی دارد

 6 .شود یسمع مدر معاینه ویزینگ یک طرفه 

 7 .شود ، در ریه ویزینگ منتشر دو طرفه سمع میمعاینه علاوه بر درماتیت آتوپیک در

 8 .در معاینه با اکستانسیون گردن علائم ویزینگ کاهش می یابد

 

 3 آیتم

 9 .دارد fixed posterior indentationدر باریم سوالو 

CXR 11 .نرمال است 

 11 .است 8/1کمتر از   FEV1:FVCدر اسپیرومتری  نسبت

 12 .علاوه بر پر هوایی  انفیلتراسیون مختصر دارد CXRدر 

 

 4آیتم 

 13 وربرونکودیلات

 14 نبولایز سالین هیپرتونیک

 15 جراحی

 16 ریجید برونکوسکوپی
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  گروه پازل B 

و یافته های پارا  بالینی معایناتشامل شکایت اصلی ،  نده چهار بیمار داده  شده که در این سوال اطلاعات پرو

ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط اطلاعات این بیماران به صورت در هم است. و درمان کلینیک 

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.
 

 1آیتم 

 1 .ماهه ای به دلیل استفراغ و درد کولیکی شکم و دفع خون مراجعه کرده است 8شیرخوار 

 2 .و سابقه کانسر کولورکتال در پدر مراجعه کرده استدفع خون روشن بدون درد  ساله با  2پسر 

 3 .ساله با زورپیچ و اسهال و دفع خون مراجعه کرده است 3کودک 

 ،دفع قطرات خون روشن پس از اجابت مزاج است  با ساله ای با درد شدید هنگام دفع که همراه 3کودک 
 .مراجعه کرده است

4 

 

 2آیتم 

 5 .خالی است توشه رکتال. شود در معاینه در ناحیه راست فوقانی شکم توده ای سوسیسی لمس می

 6 .خورد توده ای در توشه رکتال به دست می شکم نرمال است و معاینه

 7 .شکم نرمال است و توشه رکتال مدفوع آغشته به خون دارد معاینه  

 8 .شود مختصر در مقعد دیده می و خراششکم نرمال است   نهیمعا

 

 3آیتم 

 است .در آزمایش کامل مدفوع انگل تک یاخته گزارش شده 
CBC: WBC: 10000 (PMN:60% Eos: 10%)  Hb:10   Plt:185,000 

9 

 آزمایش مدفوع نرمال است.
CBC: WBC:6000 (PMN:55% Eos: 1%)   Hb:11   Plt:192,000 

11 

 مدفوع نمای ژله کشمشی دیده شد. کامل  شیآزما
CBC: WBC:12000 (PMN:80% Eos: 1%),  Hb:10   Plt:200,000 

11 

 فراوان دیده شد. RBCمدفوع  کامل شیدر آزما
CBC: WBC: 7000 (PMN: 60% Eos: 2%)  Hb:8   Plt:210,000 

12 

 

 4آیتم 

 13 درمان با جراحی یا کولونوسکوپی

 14 درمان با انمای باریم دبل کنتراست

 Sitz bath   15درمان با ملین و ضد درد موضعی 

 16 درمان آنتی بیوتیکی
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  گروهپازل C 

ا و یافته های پار بالینی معایناتشکایت اصلی ، در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل 

اطلاعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط است. و درمان کلینیک 

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.
 

 1آیتم 

دچار راش ماکولر و  از امروز .بی قراری دارد و خوب شیر نمی خورد تب واز دو  روز قبل  هماه 9ر خوار شی

 .و پا شده استوزیکولر کف دست 

1 

صورت اریترودرمی ه پوستی ب یو گلو درد دارد و سپس دچار راشهاز قبل تب ساله ای از دو رو 11کودک 

 شود . منتشر تنه  می

2 

دچار راشهای تی بیوتیک مصرف کرده از روز قبل نآهفته قبل گلو درد داشته وساله ای که از یک  8کودک 

 شود . ولر پراکنده تنه و اندام میکما

3 

و راش پوستی به صورت اریتم تب و قرمزی هردو  چشم بدون ترشح ساله ای از یک هفته قبل دچار  4کودک 

 مولتی فرم شده است .

4 

 

 2آیتم 

 5 .لمس شکم نرمال است نهیمعا دو لوزه و رنگ پریدگی اطراف دهان دارد . معاینه حلق اگزودای روی هر

 6 معاینه لمس شکم نرمال است. شود. معاینه حلق ضایعات وزیکولر اوروفانکس مشاهده می

 7 .لمس شکم نرمال است نهیمعا مخاط دهان و زبان اریتم قابل توجه دارد و کف دستها نیز قرمز است .

 8 دارد و طحال بیمار چهار سانتیمتر زیر لبه دنده ای لمس می شود.ها  روی لوزه منتشر اگزودایمعاینه حلق 

 

 3آیتم 

CBC (WBC=7000, POLY= 20%,Lymph= 60%, Atypical Lymph=20% HB= 12,PLT=130000), ESR=25 9 

CBC (WBC=17000, POLY= 82%,Lymph= 16, HB= 9, PLT=630000), ESR=105 11 

CBC (WBC=7000,POLY= 32%,Lymph= 65% HB= 12,PLT=350000), ESR=15 11 

CBC (WBC=15000, POLY= 82%,Lymph= 16%HB= 12,PLT=350000), ESR=40 12 

 

 4آیتم 

 13 ایمنوگلوبولین وریدی

 14 درمان علامتی و پایش از نظر نیاز به کورتیکو استیروئید

 15 پنی سیلین خوراکی

 16 اطمینان بخشیدرمان علامتی و 
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  گروه پازل D 

و یافته های پارا  بالینی معایناتشکایت اصلی ، شامل در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که 

شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط  .اطلاعات این بیماران به صورت در هم ریخته استاست. و درمان کلینیک 

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.
 

 1آیتم 

 1 و تب و لرز و سابقه کلانژیت RUQساله با درد  68خانم 

 2 ماه قبل 3و ایکتر با سابقه ترومای شکم  RUQساله با درد  41آقای 

 RUQ 3شهر با درد ساله کشاورز، اهل و ساکن مشکین 41آقای 

 OCP 4و سابقه مصرف  RUQساله با درد  31خانم 

 

 2آیتم 

 5 سانتیمتری در لوب راست کبد دارد. solid 6در سونوگرافی توده 

در سونوگرافی ضایعه کیستیک بزرگ با جدار کلسیفیه در لوب راست کبد و یک ضایعه کیستیک دیگر در لوب 

 داخل آن دیده می شود. daughter cystچپ کبد  با  

6 

 7 سانتیمتر در لوب راست کبد با جدار نازک دارد. 11×8در سونوگرافی توده کیستیک به سایز 

سانتیمتر با جدار ضخیم و دبری داخل آن در لوب راست کبد دیده  6×7در سونوگرافی توده کیستیک به سایز 

 می شود.

8 

 

 3آیتم 

ESR: 20 , WBC: 7600 , AST: 55 , ALT: 75 , ALP: 320 , Bili: 1.1 , ELISA: Hydatid anti (+) , 

Eosinophilia: 10% 

9 

ESR: 30 , WBC: 8000 , AST: 100 , ALT: 100 , ALP: 280 , Bili: 1 , ELISA: Hydatid anti (-) , 

Eosinophilia: 3% 

11 

ESR: 100 , WBC: 22000 , AST: 100 , ALT: 200 , ALP: 450 , Bili: 1.5 , ELISA: Hydatid anti (-) , 

Eosinophilia: 3% 

11 

ESR: 40 , WBC: 13000 , AST: 200 , ALT: 600 , ALP: 500 , Bili total: 9 , ELISA: Hydatid anti (-) , 

Eosinophilia: 1% 
12 

 

 4آیتم 

 13 بیوتیک ه علاوه آنتیدرناژ پوستی ب

 14 آلبندازول و سپس جراحی

 ERCP 15درناژ پوستی سپس 

 16 جراحی
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  گروه پازل E 

یافته  و بالینی معایناتشکایت اصلی ، سابقه قبلی ،شامل در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که 

شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط  .هم ریخته است اطلاعات این بیماران به صورت درهای پارا کلینیک است. 

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.
 

 1آیتم 

 1 ساله که به علت خونریزی بعد از منوپوز با سابقه کانسر کولون در خانواده مراجعه کرده است. 53خانم 

 2 ساله که به علت آمنوره ثانویه و تهوع مراجعه کرده است. 31خانم 

 3 ساله که به علت منوراژی، الیگومنوره و اضافه وزن مراجعه کرده است. 17خانم 

 4 ساله که به علت ترشح موکوس آغشته به خون به صورت لکه بینی از واژن مراجعه کرده است. 51خانم 

 

 2آیتم 

 5 سابقه هیپوتیروئیدی دارد و تحت درمان با لووتیروکسین می باشد.

 6 سال گذشته داشته است. 5را به دلیل اندومترویوز در طی  سابقه مصرف دانازول

 7 سابقه مصرف تاموکسی فن به دلیل کانسر پستان دارد.

 8 در ماه گذشته قرص جلوگیری از بارداری به صورت اورژانسی استفاده کرده است.

 

 3آیتم 

 9 .است آتروفیک کاملا سرویکس و واژن معاینه در

 11 .است محتقن پستانها و ملتهب و نپرخو سرویکس معاینه در

 11 .است مشهود لب پشت و چانه ناحیه روی زائد موهای معاینه در

 12 .شود می مشاهده سرویکس ناحیه در دار پایه پولیپ یک معاینه در

 

 4آیتم 

 13 .است متر میلی 2 رحم ندومترا  ضخامت سونوگرافی در

 14 .است متعدد و ریز های کیست دارای نظر به و است نرمال از بزرگتر تخمدانها سایز سونوگرافی در

 داخل حاملگی ساک با فلوی عروقی مشاهده می شود. 2x3در تخمدان ناحیه هیپواکو به ابعاد سونوگرافی در

 شود. مین مشاهده رحم

15 

 16 .شود می مشاهده رحم تحتانی قسمت در هیپراکو توده یک و آندومتر ضخامت افزایش یدر سونوگراف
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  گروه پازلF 

و  آزمایشات،  بالینی معایناتشکایت اصلی ، شامل در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که 

شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده  .اطلاعات این بیماران به صورت در هم ریخته استاست. سونوگرافی 

 چهار بیمار را بازسازی کنید.
 

 1آیتم 

 1 هفته با درد سمت راست شکم و بی اشتهایی که همرا با تهوع و استفراغ بوده مراجعه کرده است. 17خانم باردار 

 2 شیاری از چند ساعت پیش مراجعه کرده است.وهفته به دلیل تهوع و استفراغ ، اپیستاکسی و اختلال ه 35خانم باردار 

 3 ستفراغ، سوزش سردل و سردرد از دو روز پیش مراجعه کرده است.هفته با تاری دید ، تهوع و ا 27خانم باردار 

 4 هفته به دلیل تهوع و استفراغ صبحگاهی و بی حالی مختصر از سه هفته پیش مراجعه کرده است. 11خانم باردار 

 

 2آیتم 

 5 شکم نرم است. بیمار ایکتریک است. تب ندارد.دارد.   PR=84و BP=110/70در معاینه 

نرم است و شکم  ملتحمه مختصر آنمیک است. دارد.مختصر تبدارد.   PR=112و BP=120/75در معاینه 

 دارد. تندرنس و ریباند

6 

 7 شکم نرم است. بیمار مختصری دهیدره است. تب ندارد.دارد.   PR=110و BP=95/55در معاینه 

 8 شکم نرم است.است.  paleملتحمه مختصر  تب ندارد.دارد.   PR=100و BP=160/100در معاینه 

 

 3آیتم 

WBC=17000 Neut=55% Hb=10 Plt=80,000   

PT=12 PTT=32 INR=1.2 

UA:  RBC=+ WBC=1-2 Pr=+++ 

9 

WBC=15500 Neut=50% Hb=12 Plt=275,000   

PT=14 PTT=32 INR=1.3 

UA:  RBC=neg WBC=neg Pr=neg 

11 

WBC=22000 Neut=80% Hb=12 Plt=210,000         

PT=13 PTT=35 INR=1.3 

UA:  RBC=neg WBC=5-10 Pr=neg 

11 

WBC=15000 Neut=60% Hb=7.2 Plt=35,000   

PT=40 PTT>120 INR=4 

UA:  RBC=neg WBC=2-3 Pr=+ 

12 

 

 4آیتم 

مختصری مایع آزاد در فضای  دارد. RLQمیلی متر در  8به اندازه   Non compressibleلوپ در سونوگرافی 

 کلدوساک مشاهده می شود. وضعیت جنین نرمال است.

13 

 14 در سونوگرافی جنین اولیگوهیدرامنیوس دارد و سایر موارد نرمال است.

 15 نرمال است. نیجن تیوضعدر سونوگرافی کبد به صورت منتشر هیپر اکو می باشد. 

 16 سایر موارد نرمال است. .شود ل مشاهده میدر سونوگرافی یک جنین با ضربان قلب نرما
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  گروه پازل G 

و یافته های پارا  بالینی معایناتشکایت اصلی ، شامل در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که 

شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط  .اطلاعات این بیماران به صورت در هم ریخته استاست. و درمان کلینیک 

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.
 

 1آیتم 

 1 از سه ماه پیش و افزایش فشارخون و دردهای مفصلی سابقه حساسیت به نور، زخم دهانی ساله با 25خانم 

 2 از سه ماه پیش DIP آرتریتو  ، کمردرد التهابی، یووییتساله با خشکی صبحگاهی 31آقای 

 3 از چندین سال پیش و مچ پا  MTPساله با درد های متناوب اولین  61قای آ

 4 از سه ماه پیش ساله با درد های مفصلی و ضعف عضلانی متقارن31خانم 

 

 2آیتم 

 5 با ترشحات گچی شکل  Olecranonمده پشت گوش و آضایعات بر 

 6 هاناخن Pittingو   ها،دفرمیتی دست و پشت گوش، پچ های پوسته ریز در قدام ساق پا

 7 تروفیک روی صورتآضایعات حلقوی با لبه های پوسته ریز هیپر پیگمانته با مرکز دپیگمانته 

 8 راش قرمز صورت و بخش فوقانی تنه و اریتم بندهای انگشتان

 

 3آیتم 

ANA: Negative  ، بدون کریستال  ،ANTI JO1: Positive 9 

ANA: Negative  ، کسار مضاعف منفی با میکروسکوپ پلاریزاننسوزنی با اکریستالANTI JO1: Negative,   11 

ANA: Negative بدون کریستال ، ،ANTI JO1: Negative 11 

ANA: Positive ، بدون کریستال،   ANTI JO1: Negative 12 

 

 4آیتم 

 13 هیدروکسی کلروکین + پردنیزولون

 14 سولفاسالازین

 15 لوپورینولآ

 16 پردنیزولون
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  گروه پازل H 

و یافته های پارا  بالینی معایناتشکایت اصلی ، شامل در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که 

شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط  .اطلاعات این بیماران به صورت در هم ریخته استاست. و درمان کلینیک 

 زسازی کنید.پرونده چهار بیمار را با
 

 1آیتم 

ریوی با شکایت تنگی نفس پیشرونده ، خستگی و آسیت از دو ماه پیش مراجعه  TBساله با سابقه  65آقای 

 کرده است.

1 

ماه پیش به دلیل شکستگی  1روز پیش مراجعه کرده است. وی از  2ساله با شکایت تنگی نفس از  42خانم 

 لگن بستری است.

2 

روز پیش  3از  function classپنج سال پیش با شکایت تشدید تنگی نفس و افت  IHDساله با سابقه  57آقای 

 آمده است.

3 

روز پیش  5ساله با سابقه تعویض دریچه آئورت بیوپروستاتیک با شکایت تنگی نفس و تب و لرز از  38خانم 

 مراجعه کرده است.

4 

 

 2آیتم 

 5 . سوفل ندارد. سمع ریه ها نرمال است. تورم و تندرنس در ساق پای چپ دارد.در سمع قلب تاکی کارد است

در سمع قلب صدای پرفرکانس ابتدای دیاستول شنیده می شود. سمع ریه ها نرمال است. ادم اندام های 

 تحتانی دوطرفه دارد.

6 

رال در قواعد ریه ها شنیده در سمع قلب سوفل دیاستولیک کاهش یابنده در فضای دوم بین دنده ای دارد. 

 شود. ادم اندام تحتانی ندارد.می

7 

+ اندام های 2در سمع قلب سوفل هولوسیتولیک در اپکس دارد. رال تا نیمه ریه ها مسموع است. ادم دو طرفه 

 تحتانی دارد.

8 

 

 3آیتم 

 9 عودی وجود دارد.ناف ریه ها دارد. اتساع مختصر آئورت ص Congestionسایز قلب نرمال است.  CXRدر 

 11 در سمت چپ قفسه سینه دیده میشود. ICDعروق ریه دارد و  Congestionکاردیومگالی و  CXRدر 

 11 نرمال است. CXRدر 

 12 سایز قلب نرمال است. کلسیفیکاسیون پریکارد مشهود است. CXRدر 
 

 4آیتم 

 13 جراحی 

 14 فورسماید وریدی+ نیترات

 15 انوکسپارین

 16 آنتی بیوتیک
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  گروه پازل I 

و یافته های پارا  بالینی معایناتشکایت اصلی ، شامل در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که 

شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط  .اطلاعات این بیماران به صورت در هم ریخته استاست. و درمان کلینیک 

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 

 1آیتم 

 1 .درد شکم همراه با اسهال چرب مراجعه کرده است تیبا شکا یساله الکل 51 یآقا

 2 .کندیفقر آهن مقاوم به درمان به شما مراجعه م یآنم سابقهاسهال مزمن و ساله با  21 یآقا

 3 .و نفخ شکم مراجعه کرده استچرب از اسهال  تیو با شکادیابت ساله با سابقه  55انم خ

 لیبه دل یشکم یسابقه جراح. وی قبلا به دلیل مراجعه کرده است دیاز اسهال شد تیساله با شکا 42خانم 

 ه است.روده قرار گرفت ونیمزانتر تحت رزکس یسکمیا

4 

 

 2آیتم 

 5 و در دق تیمپان است. ادم ندارد. شودیم دهید فیخف نویستانسیشکم د نهیدر معا

 6 قابل توجه وجود دارد. یطیعضلات تمپورال و ادم مح یآتروف

 7 ژنیکوماستی دوطرفه دارد. ادم ندارد. .شودیگاستر لمس م یتوده همراه با تندرنس در اپ

 8 ادم ندارد. .دشویم دهید ماریدار در آرنج و ساعد بخارش یهاکولیها و وزپاپول

 

 3آیتم 

 9  گزارش شده است. شکم یفوقان یدر نواح ونیکاسیفیکلسدر گرافی شکم 

 11 روده پر هوا هستند. یهالوپشکم  یگرافدر 

 11 گزارش شده است. بالا Anti tTg IgA شیآزما نرمال است. شکم یگراف

 12  دارند. شکم CTباندل چسبنده در گرافی شکم نرمال است. 

 

 4آیتم 

 13 فاقد گلوتن میرژ

 14 پانکراس میآنز زیتجو

 15 ییغذا میو اصلاح رژ دیلوپرام

 16 یادوره کیوتیب یآنت
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  گروه پازل J 

یافته  و بالینی معایناتشکایت اصلی ، سابقه قبلی ،شامل در این سوال اطلاعات پرونده چهار بیمار داده  شده که 

شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط  .این بیماران به صورت در هم ریخته استاطلاعات های پارا کلینیک است. 

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 

 1آیتم 

ساله با شکایت سرفه و هموپتزی و سابقه سینوزیت های مکرر و پورپورای پوستی از یک ماه پیش  48آقای 

 مراجعه کرده است.

1 

 2 خلط فراوان و بدبو و گاه هموپتزی از دوران کودکی مراجعه نموده است.ساله با شکایت سرفه و  32 آقای

ساله با حملات راجعه تنگی نفس و سرفه و خس خس سینه که گاهی وی را از خواب بیدار می کند  18آقای 

 مراجعه کرده است.

3 

 4 کرده است.ساله با شکایت سرفه بدون خلط و آرترالژی و ضایعات پوستی دردناک مراجعه  37خانم 

 

 2آیتم 

 5 سابقه اوتیت مدیای مکرر و ناباروری را ذکر می کند.

 6 را بیان می کند. زخم دهانی و ترشحات چرکی از بینیسابقه 

 7 را ذکر می کند. یوئیتو  7سابقه فلج عصب زوج 

 8 سابقه رینیت آلرژیک و ضایعات پوستی خارش دار را بیان می کند.

 

 3آیتم 

 9 ریه ویزینگ منتشر بازدمی دارد.در معاینه 

 11 .بزرگی دو طرفه پاروتید داردسمع ریه ها نرمال است. در معاینه 

 11 دارد. saddle noseیه دارد. در معاینه صورت دفورمیتی ر سمع ریه کراکل منتشر در هر دو

 12 رال خشن در سرتاسر ریه ها مسموع است. کلابینگ انگشتان دیده می شود.

 

 4 آیتم

 13 در گرافی سینه لنفادنوپاتی دوطرفه ناف ریه مشهود است.

 14 در گرافی قفسه سینه پرهوایی هر دو ریه مشهود است.

 15 مشاهده می شود.  Tram trackنمای در گرافی سینه تصاویر لانه زنبوری و 

 16 در گرافی سینه ضایعات ریوی به صورت کاویتاری مشهود است.
 



 

 
 

 

 

 

  ................ دانشگاه علوم پزشکی 

 8931 اردیبهشت

 بالینی استدلال حیطه

و پنج پاسخنامه )سوالات پازل   KF, Puzzle, CRP, Script Concordanceدفترچه  در قالب چهار

 دقیقه می باشد 042دو پاسخنامه دارد( و مدت کل آزمون 

 

 

 

 

 

 مشخصات داوطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 Script Concordanceآزمون 

 عدد 01تعداد سوالات 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید     

  نام خانوادگی:نام و 

  شماره داوطلب:

  رشته تحصیلی:

  دانشگاه محل تحصیل: 

 

کشی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ  
 معاونت آموزش 

 



 
 

 
 

 

 

 

  ................ دانشگاه علوم پزشکی 

 8931 اردیبهشت

 Script Concordance آزمون –بالینی استدلال حیطه

 

 

 

 

 

 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

 از گذاشتن هرگونه علامت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.

بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به 

به عهده داوطلب خواهد  ایجاد اختلال در روند تصحیح پاسخنامه گردد، مسئولیت آن

 بود.
 

 محل درج نمره:

 

 

 

 

 

 

کشی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ  
 معاونت آموزش 
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 آزمون دستورالعمل

 :یداوطلب گرام

و درمان آنها وجود دارد  صیتشخ یبرا یمتعدد یها شد که راه دیمواجه خواه Caseیآزمون با تعداد نیشما در ا

 شود که هر کدام شامل سه بخش است: یم دهیسه سوال پرس Caseدر ادامه هر  
 

 بخش اول در

 .(مرتبط است یدرمان ای یصیتشخ نهیگز کیکه شامل ) دیفکر کرد.……شما به اگر

 

 بخش دوم در

 .(اشاره دارد کینیپاراکل ای نهیدر شرح حال معا دیجد افتهی کیبه .............. )دیبرخورد افتهی نیبعداً به ا و

 

 بخش سوم در

( و یمنف ای)مثبت  یدرمان ای یصیتشخ نهیرا برگز دیجد افتهیریتأث دیاست شما با ییتا 5 کرتیل سهیمقا کی شامل

 .دیشده را مشخص کن ریتأث

 

 شرح است: نیبه ا کرتیل فیمطرح است ارزش ط صیکه تشخ یموارد در

 کند. یم تیتقوکاملاً مورد نظر را  صیتشخ افتهی نی+ ا2

 کند. یم تیتقو یمورد نظر را کم صیتشخ افتهی نی+ ا1

 ندارد. صیتشخ یرو یریتأث افتهی نیا صفر

 کند. یم فیتضع یمورد نظر را تا حدود صیتشخ افتهی نیا -1

 کند. یم فیمورد نظر را کاملاً تضع صیتشخ افتهی نیا -2

 شرح است: نیبه ا کرتیل فیمورد نظر است ارزش ط یکه اقدام درمان یموارد در

 موثر است. یلیدارد و خ ونیکاسیکاملاً اند یدرمان+ اقدام 2

 هم موثر است. یدارد و کم ونیکاسیاند یتا حدود ی+ اقدام درمان1

 ندارد. ونیکاسیاند اقدام درمانی  صفر

 ضرر داشته باشد. دیو شا ندارد ونیکاسیاند یاقدام درمان -1

 ضرر دارد. یلیندارد و خ ونیکاسیاند یاقدام درمان -2
 

 زانیشما عز یبرا تیموفق یآرزو با
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  0سوال 

از  و مراجعه کرده است به درمانگاه (پتشی و پورپوراضایعات پوستی ) با والدین به علت ساله ای 7پسر 

 .دردهای کرامپی بعد از غذا خوردن شکایت دارد

 کنید :+ یک عدد را انتخاب 2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 
 کند:قویا تضعیف می -2    کند:تضعیف می -1    صفر: تاثیری ندارد    کند+ :تایید می1    شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

وجود داشته  ریز افتهیو 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 اسپلنومگالی    لوسمی الف

 -2      -1     0+     1+     2  اسپلنومگالی  فقدان منونوکلئوز عفونی ب

 -2      -1     0+     1+     2 کامل ادرار نرمالآزمایش  هنوخ شوین لاین ج

 

 

  2سوال 

مراجعه کرده است. سابقه زردی در برادر بزرگتر بیمار نیز وجود دارد. در  ساله ای  به دلیل ایکتر 4پسر 

 .دارد  SGOT=100 ,SGPT=150آزمایشات  

 + یک عدد را انتخاب کنید :2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 

 کند:قویا تضعیف می -2    کند :تضعیف می -1    صفر : تاثیری ندارد    کند+ :تایید می1    شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

وجود داشته  ریز افتهیو 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 مس ادرار طبیعی  ویلسون الف

 -2      -1     0+     1+     2 کیلوگرم 10وزن کودک  گالاکتوزمی ب

 -2      -1     0+     1+     2 سونوگرافی نرمال داشته  سنگ مجاری صفراوی ج
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  3سوال 

از روز گذشته با شکایت سردی و تغییر رنگ اندام  یوگرافیآنژ سال قبل و 17دیابت از  ساله با سابقه 77خانم 

 تحتانی راست از چند ساعت قبل مراجعه کرده است.

 + یک عدد را انتخاب کنید :2تا  -2دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد با توجه به 
 :قویا تضعیف میکند -2    کند:تضعیف می -1    صفر : تاثیری ندارد    کند+ :تایید می1    شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا وجود داشته باشد ریز افتهیو 

 ؟کندیم

 -ECG 2     +1     +0     1-      2در  سینوسیریتم  آمبولی شریان فمورال  الف

 -2      -1     0+     1+     2 وجود سابقه کلودیکاسیون ترومبوز شریان فمورال ب

 -2      -1     0+     1+     2 سونوداپلر اندام تحتانی نرمال فمورال انیشردایسکشن  ج

 

 

  4سوال 

زایمان کرده است و به فرزند خود شیر میدهد، به علت درد پستان از چند روز قبل  ساله که اخیراً 22خانم 

 مراجعه کرده است در شرح حال سابقه بیماری خاصی را نمی دهد. 

 کنید : + یک عدد را انتخاب2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 

 کند:قویا تضعیف می -2    کند:تضعیف می -1    صفر : تاثیری ندارد    کند+ :تایید می1    شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

وجود داشته  ریز افتهیو 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 احتقان دوطرفه ماستیت الف

 -2      -1     0+     1+     2 عدم وجود تموج آبسه پستان ب

 -2      -1     0+     1+     2  معاینه نرمال پستان کانسر پستان ج
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  5سوال 

سابقه دو نوبت . مراجعه کرده است. او سابقه یبوست مزمن دارد  ساله با خونریزی حجیم از رکتوم 07قای آ

 سال پیش دارد. 2و  3رکتال خونریزی 

 + یک عدد را انتخاب کنید :2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 
 کند:قویا تضعیف می -2    کند:تضعیف می -1    صفر : تاثیری ندارد    کند+ :تایید می1    شود+ : قویا تایید می2

یافته زیر وجود داشته اگر  

 باشد

 ؟اندیکاسیون داردچقدر  به انجام اقدام زیر تصمیم

 -Upper endoscopy 2     +1     +0     1-      2 00فشار خون سیستولیک  الف

 -Colonoscopy 2     +1     +0     1-      2 سابقه هموروئید   ب

 -Video capsule 2     +1     +0     1-      2 قطع خونریزی ج

 

 

  6سوال 

است که با شکایت از پرنوشی و پر  با متی مازولساله با سابقه هیپرتیروییدی تحت درمان  02بیمار آقای 

 ادراری مراجعه نموده است.

 + یک عدد را انتخاب کنید :2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 

 کند:قویا تضعیف می -2     کند:تضعیف می -1     : تاثیری نداردصفر      کند+ :تایید می1     شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

وجود داشته  ریز افتهیو 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 1002وزن مخصوص ادرار  دیابت بیمزه الف

 -2      -1     0+     1+     2 1005وزن مخصوص ادرار  دیابت ملیتوس ب

 -2      -1     0+     1+     2 120سدیم سرم  مصرف تیوریدازین ج
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  7سوال 

طپش قلب، ضعف و بی حالی و تعریق مراجعه نموده است. در معاینه ترمور ساله به علت سردرد،  34خانم 

 دست ها دارد.

 + یک عدد را انتخاب کنید :2تا  -2زیر شما در هر ردیف بین اعداد با توجه به دستورالعمل 
 کند:قویا تضعیف می -2     کند:تضعیف می -1     صفر: تاثیری ندارد     کند+ :تایید می1     شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

وجود داشته  ریز افتهیو 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 فشار خون طبیعی فئوکروموسیتوم الف

 -AF 2     +1     +0     1-      2ریتم  هیپرتیروییدی ب

 -2      -1     0+     1+     2 صداهای قلبی نرمال میترالدریچه پرولاپس  ج

 

 

  8سوال 

 مراجعه نموده است.  124و سدیم  07/67کلیه با فشار خون  ساله با سابقه نارسایی مزمن 06خانم 

 + یک عدد را انتخاب کنید:2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 
 : قویا تضعیف میکند -2     کند: تضعیف می -1     صفر: تاثیری ندارد     کند+ : تایید می1     شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیتشخ اگر 

 باشد

وجود داشته  ریز افتهیو 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 20سدیم ادرار بالای   هایپوولمی  الف

 -2      -1     0+     1+     2 20سدیم ادرار زیر   نارسایی قلبی ب

 -2      -1     0+     1   +  2 20 ریادرار ز میسد  SIADH ج

 

  



6 

 

  9سوال 

مراجعه کرده است. در هفته  قبل  3از با شکایت تنگی نفس فعالیتی و اورتوپنه  ساله که 30بیمار خانم 

بیمار برجسته است و رال در قواعد ریه ها وجود  JVPاست.  BP:120/70 , PR:76معاینه علایم حیاتی پایدار 

 دیده شده است.  LVEF=30% دارد. در اکوی انجام شده 

 + یک عدد را انتخاب کنید :2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 

 :قویا تضعیف میکند -2     کند:تضعیف می -1     صفر : تاثیری ندارد     کند+ :تایید می1     شود+ : قویا تایید می2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا وجود داشته باشد ریز افتهیو 

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 نرمال Dilated cardiomyopathy CXR الف

 -2      -1     0+     1+     2 تروپونین منفی میوکاردیت  ب

 -2      -1     0+     1+     2 نرمال Ischemic cardiomyopathy ECG ج

 

 

  01سوال 

و با آفت های مکرردهانی، دردهای متناوب مفصلی  ،ماه قبل با درد شکم 0ساله با اسهال مزمن از  36خانم 

 است. دهیرنگ پر نهیکاهش وزن مراجعه نموده است. در معا

 + یک عدد را انتخاب کنید :2تا  -2با توجه به دستورالعمل زیر شما در هر ردیف بین اعداد 

 کندقویا تضعیف می : -2     کندتضعیف می : -1     صفر : تاثیری ندارد     کند+ :تایید می1     شودتایید می+ : قویا 2

محتمل  ریز صیاگر تشخ 

 باشد

وجود داشته  ریز افتهیو 

 باشد

شما کمک  صیچقدر به تشخ افتهی نیا

 ؟کندیم

 -2      -1     0+     1+     2 کالپروتکتین منفی کرون الف

 -2      -1     0+     1+     2 زخم ژنیتال بهجت ب

 -2      -1     0+     1+     2 ضایعات پاپولووزیکولار سلیاک ج
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