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 فػُ اَٚ : ثبرداری ٚ سایٕبٖ در دیذ ٚسیغ

ؾالٔز ظ٘بٖ حبّٔٝ اظ قبذم ٞبی ٟٔٓ ٔطالجز ٞبی ثٟساقشی زض ؾُح ّٔی اؾز. اظ ایٗ ضٚ اؾز وٝ آقٙبیی ثب ایٗ قبذم ٞب 

 ثٝ سٗطیف ٞبی سٛنیٝ قسٜ اظ َطف ٔطوع ّٔی آٔبض ثٟساقشی اقبضٜ ٔی قٛز :اظ إٞیز ثؿعایی ثطذٛضزاض اؾز. زض شیُ 

Prenatal Period- : ) َضٚظ وبُٔ ثٗس اظ ظایٕبٖ  28، سب 20ثٝ زٚضٜ دؽ اظ ثٝ ز٘یب آٔسٖ ٘ٛظاز اظ ٞفشٝ  ) دٚرٜ پزی ٘بتب

 ز.ٌطْ ٘ٛظاز زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛ 500اَالق ٔی قٛز. سٛنیٝ ٔی قٛز قطٚٔ ایٗ زٚضٜ اظ ٚظٖ 

Birth- : )ٌطْ، اظ ٔبزض ثسٖٚ سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ثٙس٘بف ثطیسٜ قسٜ یب ػفز  500ٖجبضر اؾز اظ ذطٚع وبُٔ ػٙیٗ ثبالی  )تِٛذ

 ػسا قسٜ ثبقس. 

Birth weight-  : ) ٚظٖ ٘ٛظاز ثالفبنّٝ ثٗس اظ ظایٕبٖ ٚ یب ثب وٕشطیٗ فبنّٝ ٕٔىٗ ثٗس اظ ظایٕبٖ اؾز. ) ٚسٖ ٍٞٙبْ تِٛذ

 ٘عزیىشطیٗ ٌطْ ثیبٖ قٛز. ایٗ ٚظٖ ثبیس ثب

Birth rate- : ) ٘فط ػٕٗیز اؾز. 1000سٗساز سِٛسٞبی ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط  ) ٔیشاٖ تِٛذ 

 ( 92ٔیشاٖ تِٛذ ثٝ وذاْ یه اس ٔٛارد سیز اعالق ٔی ٌزدد ؟ ) ارضذ  ●

 ٘فط ػٕٗیز 1000اِف( سِٛس ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط 

 ٘فط ػٕٗیز 1000ة( سِٛس ظ٘سٜ ٚ ٔطزٜ  ثٝ اظای ٞط 

 ؾبِٝ 15-44٘فط ظٖ  1000ع( سِٛس ظ٘سٜ ٚ ٔطزٜ ثٝ اظای ٞط 

 ؾبِٝ 15-44ظٖ  1000ز( سِٛس ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

Fertility rate- : ) ؾبِٝ ٔی ثبقس. 15-44ظٖ  1000سٗساز سِٛسٞبی ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط  ) ٔیشاٖ ثبرٚری 

Live birth-  : ) ٜ٘یب آٔسٖ ٘ٛظازی وٝ ٍٞٙبْ سِٛس یب وٕی ثٗس اظ آٖ ثٝ َٛض ذٛزثرٛز ٘فؽ ٖجبضر اؾز اظ ثٝ ز) تِٛذ س٘ذ

ٔی وكس ٚ ثب ٞط یه اظ ٖالئٓ زیٍط حیبسی ٘ٓیط يطثبٖ لّت یب حطوبر ذٛزثرٛز ٚ لُٗی ًٖالر اضازی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. 

سٙفؿی ٘بدبیساض یب سٙفؽ ٔٙمُٕ )  يطثبٖ لّت ضا ثبیس اظ ا٘مجبيبر ظٚزٌصض لّجی افشطاق زاز. سٙفؽ ٞبی ٘ٛظاز ثبیس اظ سالـ ٞبی

 ٘فؽ ٘فؽ ظزٖ ( افشطاق زازٜ قٛز.

  Stillbirth : Fetal death-  : ) ٗفمساٖ ٘كب٘ٝ ٞبی حیبر زض ٍٞٙبْ سِٛس یب ثٗس اظ سِٛس. ) ٔزدٜ سایی، ٔزي خٙی 

Early Neonatal death-  : ) ضٚظ اَٚ ثٗس اظ سِٛس. 7ٔطي ٘ٛظاز زض ) ٔزي اٚایُ ٘ٛسادی 

Late neonatal death- : ) ضٚظٌی. 29ضٚظ أب لجُ اظ  7ٔطي ٘ٛظاز دؽ اظ  ) ٔزي اٚاخز ٘ٛسادی 

Stillbirth rate : Fetal death rate- : ) ٘ٛظاز، آٖ  1000سٗساز ٘ٛظازاٖ ٔطزٜ ٔشِٛس قسٜ زض ٞط  ) ٔیشاٖ ٔزدٜ سایی

 اظ سِٛسٞبی ظ٘سٜ ٚ ٔٛاضز ٔطزٜ ظایی.

Neonatal mortality rate- سِٛس ظ٘سٜ. 1000ثٝ سٗساز ٔطي ٘ٛظازاٖ زض ٞط  ٖ ٔزي ٚ ٔیز ٘ٛساداٖ ( :) ٔیشا 
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Perinatal mortality rate-  : ) َسٗساز ٔٛاضز ٔطزٜ ظایی ثٝ ايبفٝ سٗساز ٔطي ٘ٛظازاٖ زض ) ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیز پزی ٘بتب

 سِٛس وّی. 1000ٞط 

Infant death- : ) ظ٘سٜ ٔشِٛس قسٜ اظ ٍٞٙبْ سِٛس سب دبیبٖ ٔبٜ سٕبْ ٔٛضاز ٔطي ٚ ٔیط قیطذٛاضا ) ٔزي ضیزخٛار ٖ

 زٚاظزٞٓ ظ٘سٌی ضا قبُٔ ٔی قٛز.

Infant mortality rate-  : ) ٖسِٛس ظ٘سٜ. 1000سٗساز ٔطٌٟبی قیطذٛاضاٖ زض ٞط ) ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیز ضیزخٛارا 

Low birth weight- : ) ٌطْ. 2500وٕشط ثٛزٖ ٚظٖ ٘ٛظاز اظ  ) ٚسٖ وٓ ٍٞٙبْ تِٛذ 

Very low birth weight- : ) ٌطْ. 1500وٕشط ثٛزٖ ٚظٖ ٘ٛظاز اظ  ) ٚسٖ ثسیبر وٓ ٍٞٙبْ تِٛذ 

Extremely low birth weight-  : ) ٌطْ. 1000وٕشط ثٛزٖ ٚظٖ ٘ٛظاز اظ ) ٚسٖ ثی ٟ٘بیت وٓ ٍٞٙبْ تِٛذ 

Term neonate- : ) ْ(. 294سب  260) ضٚظٞبی ٞفشٝ وبُٔ حبٍّٔی  42ٞفشٝ وبُٔ سب  37سِٛس ٘ٛظاز دؽ اظ  ) ٘ٛساد تز 

Early term- : ) ( ٔشِٛس ٔی قٛ٘س. 38 7/6ٞفشٝ وبُٔ سب ٞفشٝ )  37ثٝ ٘ٛظازی وٝ زض  ) تزْ سٚدرس 

 ( ٔشِٛس ٔی قٛز. 40 7/6ٞفشٝ وبُٔ سب ٞفشٝ )  39٘ٛظازا٘ی اؾز وٝ زض  فَٛ تزْ،ٔٙٓٛض اظ انُالح  *٘ىتٝ :

Late term-  : ) ( ٔشِٛس ٔی قٛ٘س. 41 7/6ٞفشٝ وبُٔ سب ٞفشٝ ) 41ٔی وٙس وٝ زض ٞفشٝ  ٘ٛظازا٘ی ضا سٛنیف) تزْ دیزرس 

Preterm neonate- : ) ْ(. 259ٞفشٝ وبُٔ حبٍّٔی ) ضٚظ  37سِٛس ٘ٛظاز لجُ اظ  ) ٘ٛساد پزٜ تز 

Early preterm neonate- : ) ْٞفشٝ وبُٔ حبٍّٔی. 34سِٛس ٘ٛظاز لجُ اظ  ) ٘ٛساد پزٜ تزْ سٚدٍٞٙب 

Late preterm neonate- : ) ْٞفشٝ وبُٔ حبٍّٔی. 36ٚ  34٘ٛظاز ٔشِٛس قسٜ ثیٗ  ) ٘ٛساد پزٜ تزْ دیزٍٞٙب 

Post term neonate-  : ) ْثٝ ثٗس (. 295حبٍّٔی ) اظ ضٚظ  42سِٛس ٘ٛظاز زض ٞط ظٔب٘ی ثٗس اظ ٞفشٝ ) ٘ٛساد پُست تز 

Abortus-  : ) یب وٕشط (، اظ ضحٓ. ٚ یب زض نٛضر  20) ٞفشٝ  ذطٚع ػٙیٗ یب ضٚیبٖ زض ٘یٕٝ اَٚ حبٍّٔی ) ٔحػَٛ سمظ

 ٌطْ ٚظٖ زاضز. 500فمساٖ ٔٗیبضٞبی زلیك ظٔبٖ ثٙسی زض ٍٞٙبْ سِٛس وٕشط اظ 

Induced termination of pregnancy-  : ) اظ ثیٗ ثطزٖ ٞسفٕٙس حبٍّٔی زاذُ ضحٕی ثب ) ختٓ اِمب ضذٜ حبٍّٔی

ظ٘سٜ ٕ٘ی قٛز. ایٗ سٗطیف، قبُٔ ثبلی ٔب٘سٖ ٔحهٛالر حبٍّٔی ثٗس اظ ٔطي ٞسفی غیط اظ سِٛس ٘ٛظاز ظ٘سٜ اؾز وٝ ؾجت سِٛس 

 ػٙیٗ ٘یؿز.

Direct maternal death-  : ) ٓثٝ  ٔطي ٔبزض زض اطط ٖٛاضو ظایٕب٘ی حبٍّٔی، ِیجط یب زٚضٜ ٘فبؼ ) ٔزي ٔبدری ٔستمی

ٞب ٚ زضٔبٖ ٘بزضؾز ٚ یب ظ٘ؼیط ٞبی اظ حٛازص ٘بقی اظ ٞط یه اظ ایٗ ٖٛأُ ٌفشٝ  ٚ ٘یع ٔطي زض اطط ٔساذالر، ؾُٟ اٍ٘بضی

 ٔی قٛز. 

 ٔظبَ ٔطي ٔبزضی ٔؿشمیٓ : ٔطي ٔبزض زض اطط ذٛ٘طیعی ثؿیبض قسیس ثٗس اظ دبضٌی ضحٓ. *٘ىتٝ :
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Indirect maternal death-  : ) ٓظایٕب٘ی ٘بقی  ٔٛاضزی اظ ٔطي ٔبزض وٝ ٔؿشمیٕبً اظ ُّٖ) ٔزي ٔبدری غیزٔستمی

ٕ٘ی قٛ٘س. ایٗ ٔطٌٟب زض اطط ثیٕبضیٟبیی وٝ اظ لجُ ٚػٛز زاض٘س یب زض اطط ثیٕبضیٟبیی وٝ زض زٚضاٖ حبٍّٔی، ِیجط یب ٘فبؼ ثٝ 

 ٚػٛز ٔی آیٙس ٚ ثٝ ّٖز اُ٘جبق ٞبی فیعیِٛٛغیه ٔبزض ثب حبٍّٔی سكسیس ٔی یبثٙس، ضخ ٔی زٞٙس.

 ٔبزض زض اطط ٖٛاضو سٍٙی زضیچٝ ٔیشطاَ. ٔظبَ ٔطي ٔبزضی غیط ٔؿشمیٓ : ٔطي *٘ىتٝ :

Non maternal death-  : ) ثٝ ٔطي ٔبزض زض اطط ُّٖ سهبزفی یب يٕٙی غیط ٔطسجٍ ثب حبٍّٔی ٌفشٝ ) ٔزي غیز ٔبدری

 ٔظبَ ٔطي غیط ٔبزضی : ٔطي ٔبزض زض اطط حٛازص ضا٘ٙسٌی ٚ یب ثسذیٕی ٞبی ٕٞعٔبٖ حبٍّٔی اؾز. *٘ىتٝ :ٔی قٛز. 

Maternal mortality ratio-  : ) ثٝ سٗساز ٔطٌٟبی ٔبزضی ٘بقی اظ ضٚ٘س سِٛیسٔظُ ثٝ اظای ) ٘سجت ٔزي ٚ ٔیز ٔبدری

 سِٛس ظ٘سٜ، ٌفشٝ ٔی قٛز.  100000ٞط 

Pregnancy associated death- : ) ٔطي ٞط ظٖ ثٝ ٞط ّٖشی، زض ػطیبٖ حبٍّٔی  *٘ىتٝ : ) ٔزي ٕٞزاٜ ثب حبٍّٔی

 اظ ذشٓ حبٍّٔی، نطف ٘ٓط اظ ٔسر ٚ ٔحُ حبٍّٔی.ٚ یب زض ٔسر یه ؾبَ سمٛیٕی دؽ 

Pregnancy related death- : ) (1ٔطٌٟبی زض اضسجبٌ ثب حبٍّٔی زض اطط ٖٛأُ :  *٘ىتٝ : ) ٔزي ٔزتجظ ثب حبٍّٔی 

سكسیس ٚ يٗیز ٞبی  (3ظ٘ؼیطٜ حٛازطی وٝ زض اطط حبٍّٔی آغبظ قسٜ ٚ ثٝ ٔطي ٔٙؼط ٔی ٌطزز؛  (2ٖٛاضو ذٛز حبٍّٔی؛ 

 ٔطسجٍ؛ ثٝ ّٖز آطبض فیعیِٛٛغیه یب فبضٔبوِٛٛغیه حبٍّٔی، وٝ ٔشٗبلجبً ؾجت ٔطي ٔی قٛز.غیط 

 ( 92ٌشیٙٝ درست در ٔزي ٚ ٔیز ٔبدری وذاْ است ؟ ) ارضذ  ●

 اِف( ٔطي ٔبزض ثبضزاض زض اططسهبزف ضا٘ٙسٌی، ٔطي ٔبزضی غیط ٔؿشمیٓ اؾز.

 ٔؿشمیٓ اؾز.ة( ٔطي ظائٛ زض اطط ثیٕبضی اوالٔذؿی، ٔطي ٔبزضی غیط 

 ع( ٔطي ٔبزض ثبضزاض زض اطط ثیٕبضی لّجی، ٔطي ٔبزضی غیط ٔؿشمیٓ اؾز.

 ز( ٔطي ظائٛ زض اطط ٘بضؾبیی ضیٛی ثالفبنّٝ ثٗس اظ ظایٕبٖ، ٔطي ٔبزضی ٔؿشمیٓ اؾز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

سِٛس ظ٘سٜ ثٝ اظای  25/6ٗبزَ ؾبِٝ ایبالر ٔشحسٜ ٔ 15-44؛ زض ظ٘بٖ 2015ثط اؾبؼ ٌعاضقبر ٔیعاٖ ثبضٚضی زض ؾبَ  *٘ىتٝ :

 ظٖ ثٛزٜ، وٝ ایٗ أط ثط وبٞف ػٕٗیز زالِز زاضز. 1000ٞط 

ؾٝ ّٖز انّی ٔطي قیطذٛاضاٖ : ٘بٞٙؼبضی ٞبی ٔبزضظازی، ٚظٖ وٓ ٍٞٙبْ سِٛس ٚ ؾٙسضْ ٔطي ٘بٌٟب٘ی قیطذٛاض ٔی  *٘ىتٝ :

 ٖبُٔ یه ؾْٛ سٕبْ ٔٛاضز ٔطي ٚ ٔیط ٔبزضی اؾز.سطیبز ظایٕب٘ی وكٙسٜ : ذٛ٘طیعی، دطٜ اوالٔذؿی ٚ ٖفٛ٘ز  *٘ىتٝ : ثبقس.
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 ٞبی ٔٛرثیذیتٝ ضذیذ ٔبدر ضبخع *٘ىتٝ :

ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی  ٘بضؾبیی حبز وّیٝ ا٘فبضوشٛؼ حبز ٔیٛوبضز

 حبز

ایؿز لّجی/  آٔجِٛی ٔبیٕ آٔٙیٖٛ

 فیجطیالؾیٖٛ ثُٙی

ا٘ٗمبز زاذُ ٖطٚلی 

 ٔٙشكط

٘بضؾبیی لّجی زض حیٗ  اوالٔذؿی

 السأبر ّٖٕی

آؾیت ٞبی لفؿٝ ؾیٙٝ 

 قىٓ ٚ ٍِٗ

آؾیت ٞبی زاذُ 

 ػٕؼٕٝ ای

اذشالالر ٔغعی ٖطٚلی 

 زض زٚضٜ ٘فبؼ

ٖٛاضو قسیس ثی ٞٛقی  ازْ ضیٛی/ ؾذؿیؽ

 ) ٞٛقجطی (

 ثحطاٖ ؾَّٛ زاؾی قٛن/ ػطاحی لّت

 سٟٛیٝ ) ٚ٘شیالؾیٖٛ ( سطاوئٛسٛٔی ٞیؿشطوشٛٔی سجسیُ ضیشٓ لّجی دبیف لّجی

 

 یىی اظ ُّٖ ػب٘جی ٔٛضثیسیشٝ ٘بقی اظ ظایٕبٖ ؾعاضیٗ، ٔیعاٖ ثطٚظ ضٚظافعٖٚ چؿجٙسٌی غیط َجیٗی ػفشٟبؾز. *٘ىتٝ :
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 سئٛاالت فػُ اَٚ

رٚس اَٚ س٘ذٌی ٘بضی اس ثیٕبری لّجی ٔبدرسادی در وذاْ یه اس ٔٛراد سیز  20. ٔزي یه ٘ٛساد تبسٜ ٔتِٛذ ضذٜ در 1

 عجمٝ ثٙذی ٔی ضٛد ؟

 ز( ٔطي زیطٍٞٙبْ ٘ٛظاز    ع( ٔطي اٚاذط ٘ٛظازی ة( ٔطي ظٚزٍٞٙبْ ٘ٛظاز  ( ٔطي قیطذٛاضاِف

 ؟ ٕ٘ی ثبضذ. وذاْ یه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز ٔثبِی اس ٔزي ٔبدری غیز ٔستمیٓ 2

 .ة( ٖٛاضو سٍٙی زضیچٝ ٔیشطاَ  .اِف( دبضٌی آئٛضر طب٘ٛیٝ ثٝ ؾٙسضْ ٔبضفبٖ

 .ز( ٞیذطسب٘ؿیٖٛ ٔعٔٗ وٙشطَ ٘كسٜ   .ع( ذٛ٘طیعی ثٗس اظ آسٛ٘ی ضحٕی

 . وذاْ ٔٛرد ٔزي غیز ٔبدری ٔی ثبضذ ؟3

 ة( ٔطي زض اطط ذٛ٘طیعی قسیس             اِف( ٔطي زض اطط ؾطَبٖ ضٚزٜ ثعضي 

 ع( ٔطي زض اطط فكبضذٖٛ ثبالی وٙشطَ ٘كسٜ      ز( ٔطي زض اطط ٖفٛ٘ز ٔحُ ُٖٕ ؾعاضیٗ

 ٞبی سیز رخ ٔی دٞٙذ ؟ ه اس ٌزٜٚ. ثیطتز ٔزي ٞبی ضیزخٛارٌی در وذاْ ی4

 اِف( قیطذٛاضاٖ ثب ٚظٖ دبییٗ ٔٛلٕ سِٛس       ة( قیطذٛاضاٖ ٔبزضاٖ زیبثشی

 ع( قیطذٛاضاٖ زچبض ٖفٛ٘ز ٞبی ٔبزضظازی     ز( قیطذٛاضاٖ زچبض آ٘ٛٔبِی ٞبی ٔبزضظازی

 اس ٔٛارد سیز تؼزیف ٔی ضٛد ؟. ٘ٛساداٖ تبسٜ ٔتِٛذ ضذٜ ثسیبر وٓ ٚسٖ ثب وٕتز اسحذ آستب٘ٝ ای ثب وذاْ یه 5

 ٌطْ 2000ٌطْ          ز(  1500ٌطْ           ع(  1000ٌطْ        ة(  500اِف( 

 . حذ آستب٘ٝ ای ٚسٖ؛ در ٘ٛساد ثب ٚسٖ ثی ٟ٘بیت وٓ ٍٞٙبْ تِٛذ وذاْ ٌشیٙٝ است ؟6

 ٌطْ 2000ٌطْ         ز(  1500ٌطْ          ع(  1000ٌطْ        ة(  500اِف( 

 وذاْ یه اس ٔٛارد سیز خشء سٝ ػّت اغّی ٔزي ٔزتجظ ثب حبٍّٔی ٘یست ؟. 7

 ز( ثیٕبضی ٞیذطسب٘ؿیٛ ع( وبضزیٛٔیٛدبسی ة( ذٛ٘طیعی اِف( ٖفٛ٘ز 

 تِٛذ وّی، وذاْ ٌشیٙٝ است ؟ 1000. تٛغیف تؼذاد ٔٛارد ٔزدٜ سایی ثٝ اضبفٝ تؼذاد ٔٛارد ٔزي ٘ٛساداٖ در ٞز 8

 ة( ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط دطی ٘بسبَ        اِف( ٔیعاٖ ٔطزٜ ظایی         

 ع( ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط قیطذٛاضاٖ     ز( ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط ٘ٛظازاٖ

 . وذاْ ٌشیٙٝ تؼزیف ٔٙبست ٔزي اٚاخز ٘ٛسادی ٔی ثبضذ ؟9

 اِف( ٔطي ثٗس اظ زٚاظزٜ ٔبٍٞی        ة( ٔطي ثٗس اظ یه ٔبٍٞی

 ضٚظٌی 29اظ ضٚظٌی              ز( ٔطي ثٗس  35ع( ٔطي ثٗس اظ 
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10 .Birth rate وذاْ یه اس ٔٛارد سیز است ؟ 

 ٘فط ػٕٗیز. 1000ة( سٗساز سِٛسٞبی ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط    ٘ٛظاز. 1000اِف( سٗساز سِٛسٞبی ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط 

 سِٛس. 1000ز( سٗساز سِٛسٞبی ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط   ؾبِٝ. 15-44ظٖ  1000ع( سٗساز سِٛسٞبی ظ٘سٜ ثٝ اظای ٞط 

 تِٛذ س٘ذٜ ٌفتٝ ٔی ضٛد. 1000شاٖ ........................، ثٝ تؼذاد ٔزٌٟبی ضیزخٛاراٖ در ٞز . ٔی11

 اِف( ٔطي ٚ ٔیط ٘ٛظازاٖ                      ة( ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط دطی ٘بسبَ

 ز( ٔیعاٖ ٔطزٜ ظایی   اٖ ٔطي ٚ ٔیط قیطذٛاضاٖ         ع( ٔیع

 ( ٔتِٛذ ٔی ضٛد، وذاْ ٔٛرد ٔی ثبضذ ؟ 40 7/6ٞفتٝ وبُٔ تب ٞفتٝ )  39٘ٛسادا٘ی وٝ در . 12

 اِف( سطْ ظٚزضؼ        ة( سطْ زیطضؼ         ع( سطْ              ز( فَٛ سطْ

. ثٝ ٔزي ٞز سٖ ثٝ ٞز ػّتی در خزیبٖ حبٍّٔی ٚ یب در ٔذت یه سبَ تمٛیٕی پس اس ختٓ حبٍّٔی، غزف ٘ظز 13

 ت ٚ ٔحُ حبٍّٔی ٔی ٌٛیٙذ ؟اس ٔذ

 اِف( ٔطي ٔطسجٍ ثب حبٍّٔی                 ة( ٔطي ٕٞطاٜ ثب حبٍّٔی

 ع( ٔطي ٔبزضی ٔؿشمیٓ                      ز( ٔطي ٔبزضی غیط ٔؿشمیٓ

14 .Pregnancy related death  ُٔ؟ ٕ٘ی ضٛدوذاْ ٔٛرد را ضب 

 زض اطط حبٍّٔی آغبظ قٛز. ة( ظ٘ؼیطٜ حٛازطی وٝ    اِف( ٖٛاضو ذٛز حبٍّٔی.

 ز( سكسیس ٚيٗیشٟبی غیط ٔطسجٍ.  ع( ثٝ ٞط ّٖشی زض ػطیبٖ حبٍّٔی ضٚی زٞس.

 تِٛذ س٘ذٜ، وذاْ ٌشیٙٝ ٔی ثبضذ ؟ 100000. تؼذاد ٔزٌٟبی ٔبدری ٘بضی اس رٚ٘ذ تِٛیذٔثُ ثٝ اسای ٞز 15

 maternal death rateة(            maternal mortality rateاِف( 

 maternal direct ratioز(             maternal mortality ratioع( 

16 .Post term neonate ضبُٔ وذاْ تؼزیف سیز ٔی ثبضذ ؟ 

 ضٚظ ٔشِٛس قٛز. 295اِف( ٘ٛظازی اؾز وٝ زض ٞط ظٔب٘ی ثٗس اظ 

 ضٚظ ٔشِٛس قٛز. 259ة( ٘ٛظازی اؾز وٝ زض ٞط ظٔب٘ی ثٗس اظ 

 ضٚظ ٔشِٛس قٛز. 275اظ ع( ٘ٛظازی اؾز وٝ زض ٞط ظٔب٘ی ثٗس 

 ضٚظ ٔشِٛس قٛز. 267ز( ٘ٛظازی اؾز وٝ زض ٞط ظٔب٘ی ثٗس اظ 

 . ٔزي ٔبدر ثٝ د٘جبَ خٛ٘زیشی ثؼذ اس آتٛ٘ی رحٕی وذاْ یه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز ٔی ثبضذ ؟17

 اِف( ٔطي ٔبزضی ٔؿشمیٓ             ة( ٔطي ٕٞطاٜ ثب حبٍّٔی
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 ي ٔبزضی غیط ٔؿشمیٓع( ٔطي ٔطسجٍ ثب حبٍّٔی            ز( ٔط

 ٌزْ خشٚ وذاْ ٔٛرد ٔحسٛة ٔی ضٛد ؟ 500. خٙیٗ ٞبی دارای ٚسٖ وٕتز اس 18

 Abortusة(                               Birthاِف( 

  Extremely low birth weightز(            Low birth weightع( 

 آٖ ٔٛرد وذاْ است ؟. ٔحذٚدٜ ٔبٔبیی ضبُٔ ٕٞٝ خش یىی اس ٔٛارد سیز ٔی ٌزدد. 19

 ة( ثط٘بٔٝ زضٔب٘ی ٚيٕ حُٕ          اِف( ٔطالجز لجُ اظ ظایٕبٖ        

 ز( زضٔبٖ ٞبی ٘بظایی   ع( ٔطالجز فٛضی ٘ٛظاز سبظٜ ٔشِٛس قسٜ 

 رٚسٌی،...................... اعالق ٔی ضٛد. 29رٚسٌی أب لجُ اس  7. ثٝ ٔزي ٘ٛساد پس اس 20

 Early neonatal deathة(           Late neonatal deathاِف( 

 Fetal deathز(                                Stillbirthع( 
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 پبسخٙبٔٝ سئٛاالت فػُ اَٚ

 د ج ة اِف سئٛاَ

1    * 

2   *  

3 *    

4 *    

5   *  

6  *   

7   *  

8  *   

9    * 

10  *   

11   *  

12    * 

13  *   

14   *  

15   *  

16 *    

17 *    

18  *   

19    * 

20 *    
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 فػُ دْٚ : آ٘بتٛٔی ٔبدر

 ٍِٗ استخٛا٘ی ●

اؾشرٛاٖ سكىیُ قسٜ اؾز. اؾشرٛاٖ ذبػی، ز٘جبِچٝ ٚ زٚ اؾشرٛاٖ ثی ٘بْ؛ ٞط اؾشرٛاٖ ثی ٘بْ اظ ػٛـ ذٛضزٖ  4ٍِٗ اظ 

دٛثیؽ ثٝ یىسیٍط ؾبذشٝ قسٜ اؾز. ٔفبنُ ٍِٗ ٘یع قبُٔ : یه ٔفهُ ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ اؾشرٛاٖ ٞبی ایّیْٛ، ایؿىیْٛ ٚ 

وٝ زض لساْ اؾشرٛاٖ ٞبی دّٛیه ضا ثٝ ٞٓ ػٛـ ٔی زٞس ٚ زٚ ٔفهُ ؾبوطٚایّیبن وٝ زض ذّف، اؾشرٛاٖ ٞبی دّٛیه ٚ ثرف 

 ایّیبن اؾشرٛاٖ ٞبی ثی ٘بْ ضا ثٝ ٞٓ ٚنُ ٔی وٙس، ٔی ثبقس.

. ٍِٗ حمیمی وٝ زض ثبال ثٛؾیّٝ 2. ٍِٗ وبشة وٝ ثبالی ِیٙئبسطٔیٙبِیؽ لطاض ٔی ٌیطز. 1:  ٍِٗ قبُٔ زٚ لؿٕز اؾز

دطٚٔٙشٛضی ٚ ثبِٟبی ؾبوطْٚ ٚ ِیٙئبسطٔیٙبِیؽ ٚ وٙبضٜ ٞبی فٛلب٘ی اؾشرٛاٖ دٛثیؽ ٚ زض دبییٗ ثٛؾیّٝ ذطٚػی ٍِٗ ٔحهٛض 

 ؽ، زٞب٘ٝ سحشب٘ی.ٔی قٛز. ٍِٗ حمیمی قبُٔ ؾٝ لؿٕز ٟٔٓ اؾز : زٞب٘ٝ فٛلب٘ی، ٔیسدّٛی

 الغبر ٚرٚدی ٍِٗ  ●

 . لُط وٛ٘ػٌٚٝ ٚالٗی : فبنّٝ ثیٗ ِجٝ فٛلب٘ی ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ سب دطٚٔٙشٛضی.1

 ؾب٘شی ٔشط (. 10. لُط وٛ٘ػٌٚٝ ٔبٔبیی : وٛسبٜ سطیٗ فبنّٝ ثیٗ دطٚٔٙشٛضی ؾبوطْٚ ٚ ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ ) 2

 ؾب٘شی ٔشط (.  5/11 -12یؽ دٛثیؽ سب دطٚٔٙشٛضی ؾبوطْٚ ) . لُط وٛ٘ػٌٚٝ زیبٌٛ٘بَ : فبنّٝ ثیٗ ِجٝ سحشب٘ی ؾٕفیع3

ؾب٘شی ٔشط وبؾشٝ قٛز لُط وٛ٘ػٌٚٝ ٔبٔبیی ثٝ زؾز ٔی آیس. چطا وٝ وٛ٘ػٚوٝ  5/1 -2اٌط اظ لُط وٛ٘ػٌٚٝ زیبٌٛ٘بَ  *٘ىتٝ :

 ٔبٔبیی ثُٛض ٔؿشمیٓ لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی ٘یؿز.

 ؾب٘شی ٔشط (. 13زض زٚ َطف ) . لُط ٖطيی : ثیكشطیٗ فبنّٝ ثیٗ ِیٙئب سطٔیٙبِیؽ 4

 ؾب٘شی ٔشط (. 4. لُط ؾبغیشبَ ذّفی : فبنّٝ ٘مُٝ سمبَٕ لُط ٖطيی ٚ لُط وٛ٘ػٌٚٝ ٔبٔبیی سب دطٚٔٙشٛضی ؾبوطْٚ ) 5

 ؾب٘شی ٔشط (. 13. لُط ٔبیُ ضاؾز : فبنّٝ ؾیٗ وٙسضٚظ ؾبوطٚایّیبن ضاؾز سب ثطػؿشٍی ایّئٛدىشیٙئبَ چخ ) 6

 ؾب٘شی ٔشط (. 13ؾیٗ وٙسضٚظ ؾبوطٚایّیبن چخ سب ثطػؿشٍی ایّئٛدىشیٙئبَ ضاؾز ) . لُط ٔبیُ چخ : فبنّٝ 7

 الغبر ٍِٗ ٔیب٘ی  ●

 ؾب٘شی ٔشط (. 10. لُط ٖطيی : فبنّٝ ثیٗ ذبضٞبی ایؿىیبَ زض َطف لُط ایٙشطااؾذبیٙٛؼ ) 1

 ؾب٘شی ٔشط (. 5/11 . لُط لسأی ذّفی : وٛسبٜ سطیٗ فبنّٝ لسأی ذّفی ٔیسدّٛیؽ زض ؾُح ذبضٞبی ایؿىیبَ )2

 ؾب٘شی ٔشط (. 5/4. لُط ؾبغیشبَ ذّفی : فبنّٝ ثیٗ ؾبوطْٚ ٚ لُط ٖطيی ٔیسدّٛیؽ ) 3

 الغبر خزٚخی ٍِٗ  ●

 ؾب٘شی ٔشط (. 5/9 -5/11. لُط لسأی ذّفی : فبنّٝ ِجٝ سحشب٘ی ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ سب ٘ٛن ؾبوطْٚ ) 1

 ؾب٘شی ٔشط (. 11یؿىیبَ ) . لُط ٖطيی : فبنّٝ ثیٗ ِجٝ سحشب٘ی سٛثطٚظیشٝ ٞبی ا2

 ؾب٘شی ٔشط (. 5/7. لُط ؾبغیشبَ ذّفی : فبنّٝ ٘ٛن ؾبوطْٚ سب ٔحُ سمبَٕ الُبض ٖطيی ٚ لسأی ذّفی ٔیسدّٛیؽ ) 3
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ذطٚػی ٍِٗ ٔشكىُ اظ زٚ ٘بحیٝ سمطیجبً ٔظّظی قىُ اؾز. ٔظّض لسأی اظ قبذٟبی سحشب٘ی اؾشرٛاٖ ٞبی دٛثیؽ *٘ىتٝ : 

زضػٝ ثٝ ٞٓ ٔی دیٛ٘س٘س ٚ لٛؼ ٔسٚضی ضا سكىیُ ٔی زٞٙس وٝ ؾط ػٙیٗ ثبیس  90-100ب ثب ظاٚیٝ سكىیُ ٔی قٛز. ایٗ قبذٟ

 اظ ظیط آٖ ٖجٛض وٙس.

 ٕٔٗٛالً اوظط ٍِٗ ٞب اظ ٘ٛٔ ٔرشٍّ ا٘س. *٘ىتٝ :وبِسَٚ ٚ ِٔٛٛی ٍِٗ ضا ثٝ چٟبض ٘ٛٔ سمؿیٓ ٔی وٙٙس. ضىُ ٞبی ٍِٗ :  -

ٗ لُط ؾبغیشبَ ذّفی ٔرشهطی ثعضٌشط اظ لُط ؾبغیشبَ لسأی اؾز. زیٛاضٜ ٞبی زض ایٗ ٘ٛٔ ٍِ. ٍِٗ ص٘یىٛئیذ یب س٘ب٘ٝ : 1

ؾٍٕبٖ ذّفی ثؿیبض ٌطز ٚ ٖطیى ا٘س. چٖٛ لُط ٖطيی ٚضٚزی ٍِٗ سمطیجبً ٔٗبزَ لسأی ذّفی آٖ یب ٔرشهطی ثعضٌشط اؾز 

ٚ لساْ ا٘حٙب ٘ساضز. ذبضٞب ثطػؿشٝ  ِصا ٚضٚزی ٍِٗ قىُ ٘ؿجشبً ٌطز ٚ یب ثیًی زاضز. وٙبضٜ ٞبی ٍِٗ ٔؿشمیٓ ٚ ؾبوطْٚ ثٝ ذّف

 ؾب٘شی ٔشط یب ثیكشط اؾز.  10٘جٛزٜ ٚ فبنّٝ آٖ ٞب 

لُط ؾبغیشبَ ذّفی ذیّی وٛسبٜ سط اظ لسأی اؾز. زیٛاضٜ ٞبی ؾٍٕبٖ ذّفی ٌطز ٘جٛزٜ ٚ ثط اطط  . ٍِٗ آ٘ذرٚئیذ یب ٔزدا٘ٝ :2

بٖ فٛلب٘ی ؾٝ ٌٛـ ٚ ثبضیه اؾز. زیٛاضٜ ٞبی وٙبضی ساللی ثب ثرف ٔشٙبْط ذٛز زض ؾٍٕبٖ لسأی، ٌٜٛ ای ٔی ؾبظ٘س. ؾٍٕ

ٍٕٞطا، لٛؼ ظیط دٛثیؽ ثبضیه ٚ ذبضٞبی ایؿىیبَ ثطػؿشٝ ا٘س. ثطیسٌی ؾبوطٚؾیبسیه ثبضیه ٚ لٛؼ ثّٙسی زاقشٝ ؾبوطْٚ ثٝ 

 ػّٛ ثطآٔسٜ ٚ ٕٔٗٛالً ٔؿشمیٓ اؾز.

٘ؿجز ثٝ لُط ٖطيی اؾز ٚ زض ٚالٕ یه  ذّفی ٚضٚزی ٍِٗ -ٚیػٌی آٖ ثعضي سط ثٛزٖ لُط لسأی. ٍِٗ آ٘تزٚپٛئیذ : 3

ثیًی ایؿشبزٜ اؾز. ؾٍٕبٖ لسأی ثبضیه ٚ ؾٝ ٌٛـ اؾز. ثطیسٌی ؾبوطٚؾیبسیه ثعضي ٚ زیٛاضٜ ٞبی وٙبضی ٍِٗ ٍٕٞطا 

احشٕبَ ثطػؿشٝ ثٛزٖ  . *٘ىتٝ :ٞؿشٙس. ؾبوطْٚ ٔؿشمیٓ اؾز ثٝ َٛضی وٝ ٖٕك ٍِٗ آ٘شطٚدٛئیس ثیف اظ ا٘ٛأ زیٍط اؾز

 َ ٚػٛز زاقشٝ ٚ ظیط دٛثیه ثؿیبضی اٚلبر سًٙ اؾز.ذبضٞبی ایؿىیب

ذّفی آٖ وٛسبٜ ٚ لُط ٖطيی آٖ ظیبز اؾز. لُط ٖطيی ٔظُ قىُ  -قىُ دٟٗ قسٜ ای وٝ لُط لسأی . ٍِٗ پالتی پٛئیذ :4

ٍِٗ وٓ َٕٔٗٛ ٍِٗ غ٘یىٛئیس ثٝ ذٛثی زض ػّٛی ؾبوطْٚ لطاض زاضز. ؾبوطْٚ لٛؼ زاض ٚ ثٝ ٖمت چطذف ٘ساضز. ؾبوطْٚ وٛسبٜ ٚ 

 زضنس ظ٘بٖ یبفز ٔی قٛز. 3ایٗ ٍِٗ ٘بزضسطیٗ ٘ٛٔ ٍِٗ اؾز ٚ زض وٕشط اظ  *٘ىتٝ :ٖٕك اؾز. 

 ٍِٗ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.  ؛Tendencyٚیػٌی ؾٍٕبٖ لسأی، ٌطایف  ؛Typeٚیػٌی ؾٍٕبٖ ذّفی، ٘ٛٔ ٍِٗ   *٘ىتٝ :

 

 ( 93وذأیه اس ٔٛارد سیز در ٔٛرد ٔفبغُ ٍِٙی در دٚراٖ ثبرداری غحیح است ؟ ) دوتزی  ●

 اِف( قُ قسٖ ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ زض ٘یٕٝ زْٚ ثبضزاضی آغبظ ٔی قٛز.

 ة( سحطن ٍِٗ زض ظٔبٖ سطْ ٘بقی اظ حطوبر ِغعقی ٔفهُ ؾبوطٚایّیبن ثٝ ؾٕز ثبال اؾز.

 اظ ظایٕبٖ اظ ثیٗ ٔی ضٚز.ضٚظ ثٗس  40ع( قُ قسٌی ٔفبنُ ٍِٙی ْطف 
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 ؾب٘شی ٔشط افعایف ٔی زٞس. 3سب  5/2ز( ػبثؼبیی ٔفهُ ؾبوطٚایّیبن زض ٚيٗیز ِیشبسٛٔی ذّفی لُط ذطٚػی ٍِٗ ضا سب 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 ( 94وذأیه اس خٕالت سیز در ٔٛرد ٘زٔی ٔفبغُ ٍِٙی در دٚراٖ ثبرداری غحیح است ؟ ) دوتزی  ●

 ة( زض ٘یٕٝ زْٚ ثبضزاضی ضخ ٔی زٞس.   َٛ ؾطْ ٔبزض اضسجبٌ زاضز.اِف( ثب ٔیعاٖ اؾشطازی

 ٔبٜ ثٗس اظ ظایٕبٖ ضٚ٘س افعایكی زاضز. 3ز( سب   ٔبٜ ثٗس اظ ظایٕبٖ ثطَطف ٔی قٛز. 3-5ع( ٕٔٗٛالً َی 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 95دوتزی ػٛظ ٍِٗ س٘ب٘ٝ غحیح است ؟ ) ارضذ، وذاْ یه اس خٕالت سیز در خ ●

 ٘یٕی اظ ظ٘بٖ، ٍِٗ اظ ٘ٛٔ غ٘یىٛئیس اؾز.اِف( زض 

 ة( وٛسبٜ سطیٗ الُبض ٍِٙی زض سٍٙٝ زذَٛ لطاض زاض٘س.

 ذّفی ٍِٗ اؾز. -ع( وٛ٘ػٌٚٝ زیبٌٛ٘بَ وٛسبٜ سطیٗ لُط لسأی

 ز( آٍ٘بغٔبٖ ظٔب٘ی ضخ ٔی زٞس وٝ لُط ثبی دبضیشبَ ؾط ػٙیٗ اظ ٍِٗ ٔیب٘ی ٖجٛض وٙس.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

 ٔثُ خبرخیاػضبی تِٛیذ ●

- pudenda / Vulva : قبُٔ سٕبْ ؾبذشبضٞبیی اؾز وٝ زض ذبضع اظ ثسٖ، اظ دٛثیؽ سب دطیٙٝ لبثُ ٔكبٞسٜ ٞؿشٙس.  / فزج

ایٗ ؾبذشبضٞب قبُٔ ثطآٔسٌی ٔٛ٘ؽ دٛثیؽ، ِت ٞبی ثعضي ٚ وٛچه، وّیشٛضیؽ، دطزٜ ثىبضر، ٚؾشیجَٛ، ٚضٚزی دیكبثطاٜ، 

 ٔی ثبقٙس.  غسز ٚؾشیجٛالض ثعضي یب ثبضسِٛٗ، غسز ٚؾشیجٛالض وٛچه ٚ غسز ػٙت دیكبثطاٞی

- Mons pubis   : یه ثطػؿشٍی دُط اظ چطثی اؾز وٝ ثبالی ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ لطاض ٌطفشٝ اؾز. / ثزآٔذٌی پٛثیس 

ایٗ ؾبذشبضٞب سب حسی اظ ِحبِ ْبٞطی سفبٚر زاض٘س. ایٗ أط اؾبؾبً ثٝ ٔیعاٖ چطثی زضٖٚ ایٗ ثبفز ٞب  ِت ٞبی ثشري : -

ؾب٘شی ٔشط يربٔز زاض٘س. ِت ٞبی ثعضي غٙی اظ غسز  1-5/1ؾب٘شی ٔشط ٖطو ٚ  2-3ؾب٘شی ٔشط ََٛ،  7-8ثؿشٍی زاضز. آٟ٘ب 

 *٘ىتٝ :اظ ِحبِ ضٚیبٖ قٙبؾی، ِت ٞبی ثعضي ٔٗبزَ ثب اؾىطٚسْٛ زض ٔطزاٖ ٞؿشٙس.  *٘ىتٝ : ؾجبؾٝ ٚ آدٛوطیٗ ٞؿشٙس.

ثبال، ٔؿشمیٕبً زض أشساز ثطآٔسٌی  ِت ٞبی ثعضي زض *٘ىتٝ : ٞبی ثعضي ذشٓ ٔی قٛز. ِیٍبٔبٖ ٞبی ٌطز زض حبقیٝ فٛلب٘ی ِت

دٛثیؽ ٞؿشٙس ٚ زض ؾٕز ذّف ٘بظن قسٜ ٚ ثب ثرف دٛقب٘ٙسٜ ػؿٓ دطیٙٝ ازغبْ ٔی قٛ٘س ٚ وٕیؿٛض ذّفی ضا سكىیُ ٔی 

 زٞٙس.

چیٗ ٞبی ثبفشی ٘بظوی ٞؿشٙس وٝ زض ؾٕز زاذُ ِت ٞبی ثعضي لطاض ٌطفشٝ ا٘س. زض ؾٕز دبییٗ ِت  ِت ٞبی وٛچه : -

ضا ٔی  فٛرضتاز یبفشٝ ٚ زض ذٍ ٚؾٍ ثٝ ٞٓ ٔی دیٛ٘س٘س ٚ حبقیٝ ٞبی سحشب٘ی آٖ ٞب ثب ٞٓ یىی قسٜ ٚ ٞبی وٛچه أشس

اظ ِحبِ ؾبذشبضی ِت ٞبی وٛچه اظ ثبفز ٞبی  *٘ىتٝ :ِت ٞبی وٛچه ٔٗبزَ ثرف قىٕی دٙیؽ ٞؿشٙس.  *٘ىتٝ : ؾبظ٘س.

ٚ ٔمساضی ضقشٝ ٞبی ًٖال٘ی نبف اؾز. فبلس  ٕٞجٙسی سكىیُ قسٜ ا٘س وٝ ٚاػس سٗساز ظیبزی ٖطٚق، ضقشٝ ٞبی االؾشیٗ

ِت ٞبی وٛچه سٛؾٍ  *٘ىتٝ :فِٛیىَٛ ٔٛ، غسز آوطیٗ ٚ آدٛوطیٗ ٞؿشٙس أب زاضای سٗساز ظیبزی غسز ؾجبؾٝ ٔی ثبقٙس. 

 دبیب٘ٝ ٞبی ٖهجی ٔشٗسزی ٖهت زٞی ٔی قٛ٘س ٚ ثی ٟ٘بیز حؿبؼ ٞؿشٙس.
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 2ط دطٜ دٛؼ ٚ ثبالی دیكبثطاٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز. ََٛ آٖ ثٝ ٘سضر اظ ا٘ساْ قٟٛا٘ی انّی زض ظ٘بٖ اؾز. زض ظیوّیتٛریس :  -

وّیشٛضیؽ، ٕٞشبی دٙیؽ  *٘ىتٝ :ؾب٘شی ٔشط سؼبٚظ ٔی وٙس. وّیشٛضیؽ اظ یه ٌّٙؽ، یه سٙٝ ٚ زٚ دبیه سكىیُ قسٜ اؾز. 

 زض ٔطزاٖ اؾز.

ًٖٛ ثبزأی قىّی اؾز وٝ اظ َطفیٗ سٛؾٍ ذٌُٛ ٞبضر، اظ ؾٕز زاذُ سٛؾٍ ؾُح ذبضػی دطزٜ ثىبضر، اظ ٚستیجَٛ :  -

ٚؾشیجَٛ اظ ؾیٙٛؼ اٚضٚغ٘یشبَ زض ضٚیبٖ  *٘ىتٝ :لساْ سٛؾٍ فطِْ٘ٛٛ وّیشٛضیؽ ٚ زض ذّف سٛؾٍ فٛضقز ٔحهٛض قسٜ اؾز. 

ٛ٘س : دیكبثطاٜ، ٚاغٖ، زٚ ٔؼطای غسز ثبضسِٛٗ، زٚ ٔؼطای غسز ٚضٚزی ثٝ ٚؾشیجَٛ ثبظ ٔی ق 6ٕٔٗٛالً  *٘ىتٝ : ٔٙكأ ٌطفشٝ اؾز.

٘بٔیسٜ ٔی قٛز ٚ ٕٔٗٛالً سٟٙب زض ظ٘بٖ حفزٜ ٘بٚیىٛالر ثرف ذّفی ٚؾشیجَٛ، ثیٗ فٛضقز ٚ ٚضٚزی ٚاغٖ،  *٘ىتٝ : اؾىٗ.

 ِ٘ٛی دبض زیسٜ ٔی قٛز.

ساْ زض ظیط ثِٛت ٞبی ٚؾشیجٛالض ٚ زض ٖٕك ؾب٘شی ٔشط لُط زاض٘س ٚ ٞط و 5/0-1حسٚز  غذٜ ثبرتِٛٗ 2غذد ٚستیجٛالر :  -

ٔؼٕٖٛبً قجىٝ ای اظ غسز  غذد خٙت پیطبثزاٞیا٘شٟبٞبی سحشب٘ی ًّٖٝ ثِٛجٛوبٚض٘ٛؼ، زض زٚ َطف ٚضٚزی ٚاغٖ لطاض زاض٘س. 

 ٘س.غسز ثبضسِٛٗ، غسز ٚؾشیجٛالض انّی ٘یع ذٛا٘سٜ ٔی قٛ *٘ىتٝ :ٞؿشٙس وٝ زض أشساز ؾُح سحشب٘ی دیكبثطاٜ ثبظ ٔی قٛ٘س. 

ذٛا٘سٜ ٔی قٛ٘س وٝ ٔؼطای آٟ٘ب ٖٕٛٔبً زض ٔؼبٚضر  غذد اسىٗزٚ سب اظ ثطظٌشطیٗ غسٜ ٞبی ػٙت دیكبثطاٞی،  *٘ىتٝ :

 زیؿشبَ دیكبثطاٜ لطاض زاضز. 

-  Meatus : ٜزٚ ؾْٛ سحشب٘ی دیكبثطاٜ، زضؾز ثبالی زیٛاضٜ لسأی ٚاغٖ لطاض زاضز. زض ذٍ ٔیب٘ی ٚؾشیجَٛ،  ٚرٚدی پیطبثزا

 ب٘شی ٔشط ظیط لٛؼ دٛثیه ٚ وٕی ثبالسط اظ ٚضٚزی ٚاغٖ لطاض زاضز.ؾ 1- 5/1

ایٗ دطزٜ ٖٕسسبً اظ ثبفز ٕٞجٙس االؾشیه ٚ والغ٘ی سكىیُ قسٜ اؾز. ؾُح زاذّی ٚ ذبضػی  ٚرٚدی ٚاصٖ ٚ پزدٜ ثىبرت : -

ز وٝ ٚضٚزی ٚاغٖ ضا ٞط زٚ سٛؾٍ ادی سّیْٛ ُٔجك ؾٍٙفطقی دٛقیسٜ قسٜ ا٘س. زض ظ٘بٖ ثبِغ، غكبیی ثب يربٔز ٔشغیط اؾ

 وٕبثیف ثٝ َٛض وبُٔ احبَٝ ٔی وٙس. ٚضٚزی آٖ لُط ٔشغیطی زاضز وٝ اظ ؾط ؾٛظٖ سب یه یب حشی زٚ اٍ٘كز فطق ٔی وٙس.

٘بحیٝ إِبؾی قىُ اؾز وٝ ثیٗ ضاٖ ٞب لطاض زاضز. ٔطظٞبی لسأی، ذّفی، ػب٘جی ٚ ذّفی دطیٙٝ ٕٞب٘ٙس زٞب٘ٝ  پزیٙٝ : -

دطیٙٝ زض لساْ ثٝ ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ، زض ثرف لسأی، ػب٘جی ثٝ قبخ ٞبی ایؿىیٛدٛثیه  *٘ىتٝ : ذطٚػی ٍِٗ اؾشرٛا٘ی اؾز.

ػب٘جی ثٝ ِیٍبٔبٖ ٞبی ؾبوطٚسٛثطٚؼ ٚ زض ذّف ثٝ وٛوؿیؽ ) ز٘جبِچٝ ( ٔحسٚز  -ٚ سٛثطٚظیشٝ ٞبی ایؿىیبَ، زض ؾٕز ذّفی

وبٚض٘ٛؼ، دطیٙٝ ای ٖطيی ؾُحی، ٚ اؾفٙىشط ؾبذشبض ػؿٓ دطیٙٝ سكىیُ قسٜ اؾز اظ : ًٖالر ثِٛجٛ *٘ىتٝ : ٔی ٌطزز.

 ذبضػی ٔمٗس.
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 اػضبی تِٛیذٔثُ داخّی ●

زض ظٔبٖ غیط ثبضزاضی ثیٗ ٔظب٘ٝ زض لساْ ٚ ضوشْٛ زض ذّف لطاض ٌطفشٝ اؾز. لؿٕز ثیكشط حؼٓ سٛزٜ آٖ ضا ًٖالر رحٓ :  -

سكىیُ زازٜ ا٘س. سمطیجبً سٕبٔی زیٛاضٜ ذّفی سٛؾٍ ؾطٚظ یب نفبق احكبیی دٛقیسٜ قسٜ اؾز وٝ ثرف سحشب٘ی آٖ، ٔطظ لسأی 

ؾبظز. ضثبٌ ٞبی ٔشٗسزی اظ ؾُح ػب٘جی ضحٓ ثٝ ؾٕز زیٛاضٜ ٞبی ضا ٔی  ثٗ ثست دٌٚالسذّفی یب  -وِٛسٚؾبن ضوشٛٔی

وٝ اظ زٚ ؾبذشبض ثبَ ٔب٘ٙس سكىیُ قسٜ ا٘س وٝ اظ حبقیٝ رثبط ٞبی پٟٗ ػب٘جی وكیسٜ ٔی قٛ٘س؛ ایٗ ضثبٌ ٞب ٖجبضسٙس اظ : 

یب ضثبٌ رثبط وبردیٙبَ ٞبی ػب٘جی ضحٓ ثٝ زیٛاضٜ ٞبی ػب٘جی ٍِٗ وكیسٜ قسٜ ا٘س. ٔشطاوٓ سطیٗ لؿٕز ایٗ ضثبٌ، ٕٔٗٛالً 

اظ وٕی ظیط ٚ لساْ ٔحُ ا٘كٗبة ِِٛٝ ٞبی ضحٕی ٔٙكأ ٔی رثبط ٞبی ٌزد ؾطٚیىبَ ٖطيی یب ضثبٌ ٔىٙطٚ ٘بٔیسٜ ٔی قٛز. 

 ٌیط٘س. ٚ ثٝ ؾٕز ذبضع ٚ دبییٗ ثٝ وب٘بَ ایٍٙٛیٙبَ ٌؿشطـ ٔی یبثٙس. 

 ( 94) ارضذ  ػزٚق ِٙفبٚی سزٚیىس ػٕذتبً در چٝ ٌزٜ ٞبی ِٙفبٚی تخّیٝ ٔی ضٛد ؟ ●

 ایّیبن ذبضػی          ة( دطی آئٛضر           ع( ایّیبن زاذّی           ز( سرٕساٖاِف( 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

یب ضثبٌ  ٙفب٘ذیجِٛٛپّٛیهرثبط اینفبلی وٝ ظیط ا٘شٟبی فیٕجطیبزاض ِِٛٝ ٞبی ضحٕی ثٝ ػساض ٍِٗ وكیسٜ ٔی قٛز،  *٘ىتٝ :

ذٛ٘طؾب٘ی ضحٕی ٖٕسسبً *٘ىتٝ :  آٚیعاٖ وٙٙسٜ سرٕساٖ ضا ثٝ ٚػٛز ٔی آٚضز وٝ اظ زضٖٚ آٖ ٖطٚق سرٕساٖ ٖجٛض ٔی وٙٙس.

 *٘ىتٝ :سٛؾٍ قطیبٖ ٞبی ضحٕی ٚ سرٕسا٘ی نٛضر ٔی ٌیطز. قطیبٖ ضحٕی قبذٝ ی انّی اظ قطیبٖ ایّیبن زاذّی اؾز. 

ٔؼبضی ِٙفبسیه اظ ػؿٓ *٘ىتٝ :  ؽ، قطیبٖ ضحٕی اظ ضٚی حبِت ٖجٛض ٔی وٙس.ؾب٘شی ٔشط ثٝ ؾٕز ذبضع ؾطٚیى 2سمطیجبً 

ضحٓ، ثٝ زٚ ٌطٜٚ اظ ٌطٜ ٞبی ِٙفبٚی سٛظیٕ ٔی قٛ٘س. یه ٔؼٕٖٛٝ ثٝ ٌطٜ ٞبی ِٙفبٚی ایّیبن زاذّی ٚ ٔؼٕٖٛٝ زْٚ دؽ اظ 

 بٚی دبضاآئٛضسی ذبسٕٝ ٔی یبثٙس.ایٙىٝ ٔؼبضی ِٙفبٚی ٔٙكأ ٌطفشٝ اظ ٘بحیٝ سرٕساٖ ثٝ آٟ٘ب ّٔحك قس٘س، زض ٌطٜ ٞبی ِٙف
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ٖهت ضؾب٘ی ٍِٗ ٖٕسسبً اظ ؾیؿشٓ ٖهجی ؾٕذبسیه ٔٙكأ ٔی ٌیطز ِٚی سب حسی ٘یع سٛؾٍ ؾیؿشٓ ٞبی دبضاؾٕذبسیه ٚ 

ضقشٝ ٞبی حؿی اظ ضحٓ ٚػٛز زاض٘س وٝ  12ٚ  11٘ربٖی ٖهت ضؾب٘ی ٔی قٛز. زض ضیكٝ ٞبی ٖهجی ؾیٙٝ ای  -ٔغعی

يبر ضا ثٝ ٔغع ٔٙشمُ ٔی وٙٙس. اٖهبة حؿی ؾطٚیىؽ ٚ ثرف فٛلب٘ی وب٘بَ ظایٕبٖ، اظ َطیك سحطیىبر زضز٘بن ٘بقی اظ ا٘مجب

اٖهبة ٍِٙی ثٝ اٖهبة ؾبوطاَ زْٚ ٚ ؾْٛ ٚ چٟبضْ ٔی ضؾٙس. زض حبِی وٝ اٖهبة ٔطثٌٛ ثٝ ثرف سحشب٘ی وب٘بَ ظایٕبٖ 

 ٖٕسسبً اظ َطیك اٖهبة دٛز٘ساَ ٔٙشمُ ٔی قٛ٘س.

ؾب٘شی ٔشط زاض٘س. ٚ ثٝ ثركٟبی ثیٙبثیٙی، ایؿٕٛؼ، آٔذَٛ ٚ ایٙفب٘سیجِْٛٛ  14سب  8َِٛی زض حسٚز ِِٛٝ ٞبی فبِٛح :  -

 ؾب٘شی ٔشط زاضز. 5-8ٖطیى سطیٗ ثرف ِِٛٝ ضحٕی، لؿٕز آٔذَٛ ٔی ثبقس وٝ لُطی زض حسٚز *٘ىتٝ : سمؿیٓ ٔی قٛز. 

ؾب٘شی ٔشط يربٔز زاض٘س. ٔٛلٗیز آٟ٘ب ٘یع  6/0-5/1ؾب٘شی ٔشط ٖطو ٚ  5/1-3ؾب٘شی ٔشط ََٛ،  5/2-5 تخٕذاٖ ٞب : -

ٕٔٗٛالً زض ثرف فٛلب٘ی حفطٜ ٍِٙی، زض فطٚضفشٍی ٔرشهطی وٝ زض زیٛاضٜ ػب٘جی ٍِٗ ثیٗ ضي ٞبی ٔٙكٗت اظ ٖطٚق ایّیبن 

قسٜ اؾز، وٛضسىؽ ٚ ٔسٚال. وٛضسىؽ حبٚی اٚٚؾیز ٞب زاذّی ٚ ذبضػی ٚػٛز زاضز، ٔی ثبقس. سرٕساٖ اظ زٚ لؿٕز سكىیُ 

ٚ فِٛیىَٛ ٞبی زض حبَ ضقس اؾز. ٔسٚال ثرف ٔطوعی ضا سكىیُ ٔی زٞس وٝ اظ ثبفز ٕٞجٙس ٘طْ ؾبذشٝ قسٜ اؾز. قطیبٖ 

ف سرٕسا٘ی یه قبذٝ ٔؿشمیٓ اظ آئٛضر اؾز. ایٗ قطیبٖ اظ َطیك ضثبٌ ایٙفب٘سیجِٛٛدّٛیه ٚاضز ضثبٌ دٟٗ ٔی قٛز. زض ٘ب

سرٕساٖ، ایٗ قطیبٖ ثٝ سٗسازی قبذٝ ٞبی وٛچىشط سمؿیٓ ٔی قٛز وٝ ثٝ سرٕساٖ ٚاضز ٔی قٛ٘س. سرٕساٖ ٞب اظ ٞط زٚ 

 ؾیؿشٓ ؾٕذبسیه ٚ دبضاؾٕذبسیه ٖهت ٔی ٌیط٘س وٝ ثب ٖطٚق سرٕساٖ ٕٞطاٞی زاضز.

 تٙبسّی-سبختبرٞبی دستٍبٜ ادراری  ●

ٚ زض لساْ ثب ؾُح زاذّی اؾشرٛاٟ٘بی دٛثیه ٚ زض نٛضر دُط قسٖ زض ٔمبثُ ّف ثب ٚاغٖ ٚ ؾطٚیىؽ ٔؼبٚض ثٛزٜ اظ ذٔثب٘ٝ :  -

زیٛاضٜ ٔظب٘ٝ، ٔشكىُ اظ زؾشٝ ٞبی ذكٗ ًّٖٝ نبف سحز ٖٙٛاٖ ًّٖٝ زسطؾٛض  *٘ىتٝ :زیٛاضٜ لسأی قىٓ لطاض ٔی ٌیطز. 

قجىٝ ٔظب٘ٝ ای وٝ ثركی اظ قجىٝ اؾز. ذٛ٘طؾب٘ی ٔظب٘ٝ اظ قطیبٟ٘بی ٔظب٘ٝ ای فٛلب٘ی ٚ ٔیب٘ی ٚ سحشب٘ی ٔی ثبقس. ٔظب٘ٝ اظ 

 ٞیذٌٛبؾشطیه سحشب٘ی اؾز، ٖهت ٔی ٌیطز.

ثب ٚضٚز حبِت ثٝ ٍِٗ، اظ ضٚی ٔحُ زٚ قبذٝ قسٖ قطیبٖ ایّیبن ٔكشطن ٌصقشٝ ٚ زض ٔٛلٗیز زاذّی ٘ؿجز ثٝ حبِت :   -

ایّیبن زاذّی ٚ ٔٛلٗیز  ٖطٚق سرٕسا٘ی، َی ٔؿیط وطزٜ دؽ اظ ٘عَٚ ثٝ زاذُ ٍِٗ، زض ٔٛلٗیز زاذّی ٘ؿجز ثٝ قطیبٖ ٞبی

ؾب٘شی ٔشط زض ذبضع  1-2ذبػی لطاض ٌطفشٝ، ٚ زض ٟ٘بیز زض ٔٛلٗیز حسٚز  -ػب٘جی ٘ؿجز ثٝ ضثبٌ ٞبی ضحٕی-لسأی

زض ٔؼبٚضر ؾُح ایؿٓ ضحٓ، حبِت اظ ظیط قطیبٖ ضحٕی ٔی ٌصضز ٚ   *٘ىتٝ :ؾطٚیىؽ، اظ ٔیبٖ ضثبٌ وبضزیٙبَ ٖجٛض ٔیىٙس. 

ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ حبِت ٍِٙی، اظ َطیك ٖطٚق ایّیبن  *٘ىتٝ :ز لبٖسٜ ٔظب٘ٝ حطوز ٔی وٙس. زاذّی ثٝ ؾٕ -ثب ػٟز لسأی

 ٔكشطن، ایّیبن زاذّی، ضحٕی ٚ ٔظب٘ٝ ای فٛلب٘ی سأٔیٗ ٔی قٛز.

 دیٛارٜ لذأی ضىٓ ●

 ضقشٝ ٞبی زضْ ثٝ َٛض ٖطيی آضایف یبفشٝ ا٘س. ) ذٌُٛ الٍ٘ط (. پٛست

 ٔشكىُ اظ چطثی (؛ ٚ ٖٕمی ) یىذبضچٝ ٚ دیٛؾشٝ (.قبُٔ زٚ ثرف : ؾُحی )  الیٝ سیز خّذ

 ٔشكىُ اظ آدٛ٘ٛضٚفیجطٚظ ًٖالر ٔبیُ ذبضػی، ٔبیُ زاذی ٚ ٖطيی قىٓ ٔی ثبقس. غالف روتٛس

زض دبییٗ سٛؾٍ ِیٍبٔبٖ ایٍٙٛیٙبَ، زض زاذُ سٛؾٍ حبقیٝ ِشطاَ ًٖالر ضوشٛؼ ٚ زض ؾٕز  ٔثّج ٞسّجبخ

 احبَٝ قسٜ اؾز.ذبضع سٛؾٍ ٖطٚق ادیٍبؾشطیه سحشب٘ی 
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فشك ٞبی ٔؿشمیٓ اظ ػساض لسأی قىٓ ثٝ زضٖٚ ٔظّض ٞؿّجبخ ثیطٖٚ ٔی ظ٘ٙس، حبَ آ٘ىٝ فشك ٞبی غیط ٔؿشمیٓ اظ *٘ىتٝ : 

زضؾز زض ظیط ِیٍبٔبٖ ٞبی *٘ىتٝ :  حّمٝ ایٍٙٛیٙبَ ٖٕمی، وٝ زض ؾٕز ِشطاَ ٔظّض ٞؿّجبخ لطاض زاضز، ثیطٖٚ ٔی ظ٘ٙس.

ؾشطیه ؾُحی، ایّیبن ؾیطوبٔفّىؽ ؾُحی ٚ دٛز٘ساَ ذبضػی زض ُٔٙمٝ ٔظّض فٕٛضاَ، اظ قطیبٖ ایٍٙٛیٙبَ، قطیبٟ٘بی ادیٍب

ٖطٚق ادیٍبؾشطیه ٖٕمی سحشب٘ی ٚ ٖطٚق ایّیبن ؾیطوبٔفّىؽ ٖٕمی، قبذٝ ٞبی ٖطٚق  *٘ىتٝ : فٕٛضاَ ػسا ٔی قٛ٘س.

 ایّیبن ذبضػی ٞؿشٙس. وٝ ًٖالر ٚ فبؾیبی ػساض لسأی قىٓ ضا ٔكطٚة ٔی وٙٙس.

(، ٚ اٖهبة  T 12(، ٖهت ظیط ز٘سٜ ای )  T 7-11ػساض لساْ قىٓ سٛؾٍ قبذٝ ٞبی قىٕی اٖهبة ثیٗ ز٘سٜ ای )  ىتٝ :*٘

 ( سب ٘عزیه ؾُح ٘بف أشساز ٔی یبثس.T  10(،  ٖهت زٞی ٔی ٌطزز. زضٔبسْٛ )  L 1ایّیٛٞبیذٌٛبؾشطیه ٚ اییٛایٍٙٛیٙبَ ) 

ٖهت ایّیٛایٍٙٛیٙبَ ثٝ ػساض  ٘ىتٝ :*ٖهت ایّیٛٞیذٌٛبؾشطیه، حؽ دٛؾز ٘بحیٝ ؾٛدطادٛثیه ضا سأٔیٗ ٔی وٙس.  *٘ىتٝ :

 لسأی قىٓ ٚ ثرف فٛلب٘ی ِجیب ٔبغٚض ٚ ثرف زاذّی ضاٖ ٖهت زٞی ٔی ٕ٘بیس.
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 سئٛاالت فػُ دْٚ

 ػجبرت است اس فبغّٝ : Midpelvic. وٛتبٞتزیٗ دیبٔتز 1

 ؾبغیشبِٟبی ذّفی             ة( دكز دٛثیؽ سب ٚؾٍ ؾبوطْٚ اِف(

 ع( ثیٗ ایؿىیبَ اؾذبیٗ ٞب       ز( ا٘شٟبی سحشب٘ی ؾٕفیعیؽ دٛثیؽ سب ا٘شٟبی ؾبوطْٚ

 ٘سجت ثٝ سبصیتبَ لذأی چٍٛ٘ٝ است ؟ Inlet. در ٍِٗ آ٘ذرٚئیذ دیبٔتز سبصیتبَ خّفی در 2

 ز( ٔؿبٚی          ع( ذیّی وٛسبٞشط            ی ثّٙسسط           اِف( ثّٙسسط                  ة( ذیّ

 . در وذأیه اس ٍِٗ ٞبی سیز، خبرٞبی ایسىیبَ ثزخستٝ است ؟3

 آ٘شطٚدٛئیس -دالسی دٛئیس                       ة( آ٘سضٚئیس -اِف( آ٘سضٚئیس

 آ٘سضٚئیس -ز( غ٘یىٛئیس     دالسی دٛئیس                   -ع( آ٘شطٚدٛئیس

 . در اوثز ٍِٗ ٞب فبغّٝ ثیٗ تٍٙٝ فٛلب٘ی تب سغح خبرٞبی ایسىیْٛ چٙذ سب٘تی ٔتز است ؟4

 7ز(                  1ع(                    3ة(                 5اِف( 

. تٍٙٝ خزٚخی اس دٚ غفحٝ ٔثّثی ضىُ تطىیُ ضذٜ وٝ لبػذٜ ٔطتزن دار٘ذ، ایٗ لبػذٜ ثیٗ وذاْ دٚ 5

 تٍی وطیذٜ ضذٜ ؟ثزخس

 اِف( ٖب٘ٝ            ة( ذبػی             ة( ؾبوطْٚ                ز( ایؿىیبَ

 . در ٘ٛع ٍِٗ ا٘ذرٚئیذ ساٚیٝ پٛثیس چٙذ درخٝ است ؟6

 90ز( وٕشط اظ               90ع(              120ة(                150اِف( 

 ٍٗ ٔزد اس ٍِٗ سٖ ٔی ضٛد، وذاْ است ؟. پبرأتزٞبیی وٝ ثبػج تطخیع افتزالی 7ِ

 اِف( ثطػؿشٍی ذبضٞبی ایؿىیبَ                   ة( سحسة زیٛاضٜ ٞبی ػب٘جی

 ز( قىُ ا٘ساظٜ ظاٚیٝ َبق دٛثیؽ          اؾشرٛاٖ ذبػی                   ع( قىُ 

 سب٘تی ٔتز ثبضذ ؟. لغز عجیؼی ثزخستٍی ٞبی ایسىیبَ در یه ٍِٗ س٘ب٘ٝ عجیؼی ثبیذ حذالُ چٙذ 8

 اِف( چٟبض           ة( ٞكز             ع( ٞفز              ز( قف

9  .Vestibular bulb ودب لزار دارد ؟ 

 ز( زض يربٔز دطیٙٝ  ع( زض ثبالی غسٜ ثبضسِٛٗ   ة( زض ػّٛی ًّٖٝ ثِٛجٛوبٚض٘ٛ اِف( زض ظیط غسٜ ثبضسِٛٗ 

 . ِٙف سزٚیىس ثٝ ودب ٔی ریشد ؟10

 ع( ایّیبن ذبضػی                 ز( ٞیذٌٛبؾشطیه ِٙفبٚی ایٍٙٛیٙبَ        ة( ایّیبن زاذّی اِف( غسز
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 . اػػبة حسی رحٕی اس ودب ٔٙطأ ٔی ٌیزد ؟11

 L 10-11د(                L 8-9 ع(                  T 11-12ة(              T 8-9اِف( 

 رحٓ لزار دارد ؟ . ضزیبٖ رحٕی ثب وذاْ اػضب در ٔدبٚرت ٌزد12ٖ

 Aubturatorز(                   Pudendalع(   Urethraة(     Ureterاِف( 

 . ػضّٝ ای وٝ ا٘مجبؼ آٖ در ٘ؼٛػ وّیتٛریس دخبِت دارد ؟13

 Bulbo Cavernosusز(          Iliococcygeosع(           Ischiocavernosusة(         Perineal Bodyاِف( 

 ِیٍبٔبٖ ٞبی سیز ٘مص ٟٔٓ تزی در ٍٟ٘ذاری رحٓ دار٘ذ ؟. وذأیه اس 14

 اِف( دٟٗ                  ة( ٌطز              ع( ضحٕی ذبػی           ز( وبضزیٙبَ

 . وذاْ سبختبر ِٚٛار ٔؼبدَ اسىزٚتْٛ در ٔزداٖ است ؟15

 ز( الثیب ٔبغٚض  اِف( الثیب ٔیٙٛض         ة( اٚضسطا              ع( ٚؾشیجَٛ              

 ؟ ثدش . ٚاصٖ ٚ ػضالت درثزٌیز٘ذٜ آٖ تٛسظ تٕبْ ٔٛارد سیز خٛ٘زسب٘ی ٔی ضٛد،16

 ز( قطیبٖ الثیبَ ذّفی ع( قطیبٖ دٛز٘ساَ     ة( قطیبٖ دطیٙئبَ اِف( قطیبٖ ضوشبَ سحشب٘ی  

 است ؟. وذاْ یه اس ٔٛارد سیز یه فضبی ثبِمٜٛ ثیٗ سغح لذأی رحٓ ٚ دیٛارٜ خّفی ٔثب٘ٝ 17

 اِف( ثٗ ثؿز زٌٚالؼ         ة( ؾذشْٛ ضوشٛٚاغیٙبَ          ع( ثٗ ثؿز ٔٛضیؿٖٛ       ز( فًبی ٔظب٘ٝ ای ضحٕی

 . ضزیبٖ تخٕذا٘ی یه ضبخٝ ٔدشا اس وذاْ یه اس ػزٚق سیز است ؟18

 ذبضػی اِف( ایّیبن زاذّی           ة( آئٛضر                ع( قطیبٖ ضحٕی             ز( ایّیبن

. اس پزٌٚشیٕبَ رحٓ تب دیستبَ فیٕجزیب، وذأیه اس تزتیت تٛاِی ٞبی سیز در ٔٛرد آ٘بتٛٔی ِِٛٝ فبِٛح غحیح 19

 است؟

 ة( ایؿٕٛؼ، آٔذَٛ، ایفٛ٘سیجِْٛٛ.  اِف( ایؿٕٛؼ، ایفٛ٘سیجِْٛٛ، آٔذَٛ.

 ز( آٔذَٛ، ایفٛ٘سیجِْٛٛ، ایؿٕٛؼ.  ع( ایفٛ٘سیجِْٛٛ، آٔذَٛ، ایؿٕٛؼ.

 اس ٔٛارد سیز در ٔٛرد ضُ ضذٖ ٔفبغُ ٍِٗ در حبٍّٔی تزْ غحیح است ؟ . وذأیه20

 اِف( قُ قسٖ ِیٍبٔبٖ ٞب أىبٖ افعایف لُط ٖطيی ٍِٗ ٔیب٘ی ضا فطاٞٓ ٔی وٙس.

 ة( قُ قسٖ ِیٍبٔبٖ ٞب ٔٙؼط ثٝ سحطن ثبضظ ٍِٗ زض حبٍّٔی سطْ ثٝ ّٖز ِغعـ ضٚ ثٝ دبییٗ ٔفهُ ؾبوطٚایّیبن.

 ؾب٘شی ٔشط زض ٔٛلٗیز ِیشٛسٛٔی زٚضؾبَ افعایف ٔی زٞس. 2سب  5/1ایّیبن الُبض ذطٚػی ٍِٗ ضا ع( ػبثؼبیی ٔفهُ ؾبوطٚ

 ز( قُ قسٖ ِیٍبٔبٖ ٞب زائٕی اؾز ٚ زض حبٍّٔی ٞبی ثٗسی ثیكشط ٕ٘ی قٛز.
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 فػُ سْٛ : ٔزالجتٟبی لجُ اس حبٍّٔی 

ٔسزػٛ، ٔطالجز ٞبی لجُ اظ ثبضزاضی قبُٔ یه ػّؿٝ ٔكبٚضٜ ای حسٚز ٘یٓ سب یه ؾبٖز ٔی ثبقس؛ وٝ ثب ٌطفشٗ قطح حبَ اظ 

ٚ دطؾیسٖ ؾئٛاالر اذشهبنی دعقىی آغبظ ٔی قٛز. ٚ ثب سٛنیٝ ٞبیی زض ذهٛل ٚضظـ، ٔهطف ٚیشبٔیٗ ) ٔهطف اؾیس 

فِٛیه ػٟز دیكٍیطی اظ ٘مبئم ِِٛٝ ٖهجی (، ٖسْ ٔهطف زاضٚٞبی غیط ٔؼبظ، ؾیٍبض ٚ سٛنیٝ ٞبی اِٚیٝ زض ٔٛضز ضغیٓ غصایی 

ٔبٔبیی ٚ غ٘شیىی دیف اظ ثبضزاضی ثبیؿشی ٔٛضز سٛػٝ لطاض ثٍیطز. ٌطفشٗ قطح حبَ ازأٝ ٔی یبثس. سمطیجبً سٕبٔی قطایٍ َجی، 

ٔبٔبیی زض ظٔیٙٝ ٘بثبضٚضی، زاقشٗ ؾبثمٝ ؾمٍ، حبٍّٔی ذبضع ضحٕی، ؾمٍ ضاػٗٝ، ؾعاضیٗ، زوِٕٛبٖ، دطٜ اوالٔذؿی ٚ ظایٕبٖ 

ػٟز دیكٍیطی اظ ایؼبز ذُطار ثبِمٜٛ ثبضزاضی ثٟشطیٗ الساْ ا٘ؼبْ ٔكبٚضٜ لجُ اظ ِمبح  *٘ىتٝ : ظٚزضؼ حبئع إٞیز ٔی ثبقس.

 اؾز. 

ٔهبحجٝ ٚ سكىیُ  ٘ٛٔ ٔطالجز

 دطٚ٘سٜ

آظٔبیف ٞب یب  ٔٗبیٙٝ ثبِیٙی

 ثطضؾی سىٕیّی

ایٕٗ ؾبظی ٚ  آٔٛظـ ٚ ٔكبٚضٜ

 ٔىّٕٟبی غصایی

ٔطالجز دیف اظ 

 حبٍّٔی

ٔكرهبر ٚ قطح  -

 حبَ

ٚ  ؾبثمٝ حبٍّٔی -

 ظایٕبٖ لجّی

ؾبثمٝ یب اثشالی  -

 فّٗی ثٝ ثیٕبضی

 ؾبثمٝ ذب٘ٛازٌی -

ؾبثمٝ ضفشبض  -

دطذُط زض ظٖ یب 

 ٕٞؿط

ؾئٛاَ زض ٔٛضز  -

ٔهطف زاضٚ یب 

 حؿبؾیز زاضٚیی

ا٘ساظٜ ٌیطی لس ٚ  -

 ٚظٖ

سٗییٗ ٕ٘بیٝ سٛزٜ  -

 ( BMIثسٖ ) 

 ٖالیٓ حیبسی -

 ٔٗبیٙٝ فیعیىی -

ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ  -

 ٕٞبسٛوطیز

 ٗ ٌطٜٚ ذٖٛ سٗیی -

 ٚRH 

 لٙس ذٖٛ ٘بقشب  -

 وبُٔ ازضاض -

 سیشط ؾطذؼٝ -

- VDRL 

- HbsAg 

 دبح اؾٕیط -

-  HIV-Ab 

ثٟساقز فطزی ٚ  -

 ضٚا٘ی

 ثٟساقز ػٙؿی -

ثٟساقز زٞبٖ ٚ  -

 ز٘ساٖ

سغصیٝ/ ٔىُٕ  -

 ٞبی غصایی

ٔهطف زاضٚ /  -

ؾیٍبض ٚ ؾبیط 

زذب٘یبر / ٔٛاز 

 ٔرسض

ثٟساقز ٔحیٍ  -

 وبض  ٔبزض

ٚاوؿٗ وعاظ یب  -

سٛأْ؛ ؾطذؼٝ زض 

 نٛضر ٘یبظ

سٛنیٝ ثٝ ٔهطف  -

 اؾیس فِٛیه

 

زض ٘ٛػٛا٘بٖ ذُط، دطٜ اوالٔذؿی، ظایٕبٖ  *٘ىتٝ :زض ٞط زٚ َیف ؾٙی ثبضٚضی ٔشٛػٝ دیبٔسٞبی ٔٙحهط ثٝ فطزی اؾز. 

ؾبَ، ذُط ٔٛضثیسیشٝ دطی ٘بسبَ،  35زض حبٍّٔی ٞبی ثٗس اظ  *٘ىتٝ :ظٚزضؼ، وٓ ذٛ٘ی ٚ ثیٕبضی ٞبی آٔیعقی ثیكشط اؾز. 

اضسجبٌ احشٕبِی ثیٗ افعایف ؾٗ دسض ٚ ٚيٗیز ٞبی  *٘ىتٝ :ٖٛاضو ظایٕب٘ی ) ٔبٔبیی ( ٚ ٔطي ٚ ٔیط ٔبزضی افعایف ٔی یبثس. 

اظ ػٟكٟبی ػسیس ضٚا٘ی دیچیسٜ ٚػٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ ثب افعایف ؾٗ دسض احشٕبَ ثطٚظ ثیٕبضی ٞبی غ٘شیىی حبنُ  -ٖهجی

 اسٛظْٚ غبِت افعایف ٔی یبثس.

سٕبؼ ثیف اظ حس ٔبزض ثبضزاض ثب ٔشیُ ٔطوٛضی ) ٔشیُ ػیٜٛ ( یب ؾطة ثب اذشالالر سىبُٔ ِِٛٝ ٖهجی ٕٞطاٜ اؾز. *٘ىتٝ : 

دیىب ) ٞطظٜ ذٛاضی ( وٝ اقشیبق ثٝ ذٛضزٖ ذبن ضؼ، آقغبَ ٚ ید ٔی ثبقس ٖبزسی اؾز وٝ ثبیس سطن قٛز چطا وٝ ؾجت 

آ٘ٛضوؿی ٚ ثِٛیٕیب ) ثی اقشٟبیی ٚ دُطذٛضی ٖهجی ( ذُط وٕجٛزٞبی سغصیٝ  *٘ىتٝ :زضیبفز ٔٛاز غصایی فبلس اضظـ ٔی قٛز. 

ٖٛاضو ٔطسجٍ ثب حبٍّٔی *٘ىتٝ : ای، اذشالالر اِىشطِٚیشی، آضیشٕی ٞبی لّجی ٚ اذشالالر ٌٛاضقی زض ٔبزض افعایف ٔی یبثس. 

قبُٔ افعایف ذُط ٚظٖ وٓ ٍٞٙبْ سِٛس، وٛچىشط ثٛزٖ زٚض ؾط ػٙیٗ، ٔیىطٚؾفبِی ٚ  زض ٔجشالیبٖ ثٝ آ٘ٛضوؿی ٚ ثِٛیٕیب

: ٖٛاضو ٔشٗسز ٕٞطاٜ ثب چبلی ٔبزض ٖجبضسٙس اظ : دطٜ اوالٔذؿی، اذشالالر ِیجط،  *٘ىتٝوٛچه ثٝ ٘ؿجز ؾٗ حبٍّٔی ٞؿشٙس. 

زٚضاٖ لجُ اظ حبٍّٔی ظٔبٖ  *٘ىتٝ : .زیبثز حبٍّٔی، ؾعاضیٗ ٚ ٖٛاضو ػطاحی ٚ َیفی اظ ٘بٞٙؼبضی ٞبی ؾبذشٕب٘ی ػٙیٗ

 ُّٔٛة ثطای غطثبٍِطی ثطای ذكٛ٘ز ذبٍ٘ی ٔی ثبقس.
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 ( 90وذأیه اس ٔٛارد سیز خشء وٙتزاا٘ذیىبسیٖٛ ٞبی فؼبِیت ثذ٘ی ائزٚثیه در ثبرداری است ؟ ) ارضذ  ●

 ٘د ؾیٍبض 5ة( ٔهطف ضٚظا٘ٝ             22اِف( سكریم ػفز ؾطضضاٞی زض ٞفشٝ 

 ز( ؾبثمٝ ظ٘سٌی وبٔالً ثی حطوز                                              BMI : 29ع( 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 91؟ ) ارضذ ، ثدش تٕبْ ٔٛارد سیز اس پیبٔذٞبی پزی ٘بتبَ ٘بٔغّٛة در س٘ب٘ی وٝ ٔٛرد خطٛ٘ت لزار ٌزفتٝ ا٘ذ ●

 ع( ٘بٞٙؼبضی ػٙیٗ           ز( ٔطي دطی ٘بسبَ اِف( ظایٕبٖ دطٜ سطْ         ة( ٔحسٚزیز ضقس ػٙیٗ        

 ػٛاة : ٌعیٙٝ  ع. -

 ( 91سبٍِی غحیح است ؟ ) دوتزی  35وذأیه اس ٔٛارد  سیز در ٔٛرد حبٍّٔی ثؼذ اس  ●

 ؾبَ ضخ ٔی زٞٙس. 35زضنس ثبضزاضی ٞب زض ؾٙیٗ ثبالی  40اِف( 

 زیبثز افعایف ٔی یبثس.ة( ِیجط ظٚز ٍٞٙبْ ثٝ ّٖز ٖٛاضو ٔبزضی ٔب٘ٙس ٞیذطسب٘ؿیٖٛ ٚ 

 ع( ٔیعاٖ ثطٚظ ٘بٞٙؼبضی ٞبی غ٘شیه ٘بقی اظ ػٟف اسٛظٚٔبَ غبِت زض اطط ؾٗ ثبالی دسض ظیبز اؾز.

 ز( اٌط ٚاوؿٗ ٚیطٚؾی ظ٘سٜ ٔب٘ٙس ؾطذه ظزٜ قٛز، ذشٓ حبٍّٔی ثبیس ٔس٘ٓط لطاض ٌیطز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 (  91؟ ) دوتزی  ثدش ٔٛارد سیز در ٔٛرد حبٍّٔی ٘ٛخٛا٘بٖ غحیح است، ●

 اِف( احشٕبَ وٓ ذٛ٘ی زض ٘ٛػٛا٘بٖ ظیبز اؾز.

 ة( ِیجط ظٚزضؼ ٚ ٔطي ٚ ٔیط ثبالی قیطذٛاض، قبیٕ سط اظ ثبِغیٗ اؾز.

 ع( ٔیعاٖ ثطٚظ ثیٕبضی ٞبی ٔمبضثشی زض ٘ٛػٛا٘بٖ ثیكشط اظ ثبِغیٗ اؾز.

 ویّٛوبِطی افعایف زٞٙس. 200ز( ثٝ ظ٘بٖ ٘ٛػٛاٖ چبق ثبضزاض سٛنیٝ ٔیكٛز وبِطی ٔهطفی ضٚظا٘ٝ ضا 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 92تٛغیٝ غحیح در سٔیٙٝ ٚرسش در ثبرداری وذاْ است ؟ ) ارضذ  ●

 اِف( اظ ا٘ؼبْ ٚضظـ ٞبی ایؿشبزٜ ذٛززاضی قٛز.

 ة( اظ افعایف حطاضر ثسٖ زض َی ٚضظـ دیكٍیطی قٛز.

 ع( ٚضظـ ٞبی ثب سحُٕ ٚظٖ ثسٖ اضػحیز زاضز.

 ثبضزاضی اظ حساوظط ٞفشٝ ای ؾٝ ثبض، ثٝ ٞفشٝ ای یه ثبض وبٞف یبثس.ز( ثب افعایف ؾٗ 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -
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 ( 92وذاْ یه اس ٔٛارد سیز ثز اسبس ضٛاٞذ، ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت ٘بٞٙدبری ٞبی خٙیٙی ٔی ضٛد ؟ ) ارضذ  ●

 چبلی ٔبزض ز(               ؾبَ     35ع( ؾٗ ثیكشط اظ  ة( سّفٗ ٞبی ٕٞطاٜ اِف( اػبق ٞبی ٔبیىطٚیٛ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 92 ی؟ ) دوتز ٘یست وذاْ یه اس ٔٛارد سیز در ٔٛرد چبلی غحیح ●

 اِف( وبٞف ثبضٚضی            ة( وبٞف آؾٓ              ع( افعایف ٞیذطسب٘ؿیٖٛ               ز( افعایف زیبثز

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 ( 93ٔٛرد غحیح است ؟ ) ارضذ ، ا٘دبْ وذاْ در ضزٚع ٔزالجت ٞبی ثبرداری ●

 اِف( سؿز سحُٕ ٌّٛوع                        ة( سؿز دطٚسئیٗ ٚ وكز ازضاض

 ز( غطثبٍِطی ٘مبیم ِِٛٝ ٖهجی                Bع( وكز اؾشطدشٛوٛن ٌطٜٚ 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 ( 93) ارضذ  ٕ٘ی دا٘یذ ؟وذاْ ٔبدر ثبردار را ثزای ٔطبٚرٜ، ٘یبسٔٙذ ارخبع ثٝ ٔتخػع  ●

 ة( ٌطاٚیس زٚ، زچبض دیّٛ٘فطیز    ؾبِٝ             31اِف( ثبضزاضی اَٚ 

 ٞفشٝ ثبضزاضی، زچبض ذٛ٘طیعی ٚاغیٙبَ 15ٞفشٝ ٚ زٚ ضٚظ     ز(  41ع( دؿز زیز، 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

 ( 94وذأیه اس ٔٛارد سیز ٕٔٙٛػیت ٔغّك ٚرسش ٞٛاسی در ثبرداری ٔحسٛة ٔی ضٛد ؟ ) ارضذ  ●

 ة( إٓ٘ی قسیس زضٔبٖ ٘كسٜ.   اِف( ثیٕبضی لّجی والؼ یه.              

 ؾبَ. 5ز( ٔهطف قسیس ؾیٍبض ثٝ ٔسر حسالُ   ثبضزاضی. 26ع( سكریم ػفز ؾطضاٞی دؽ اظ ٞفشٝ 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 94؟ )دوتزی  ثدش ٔٛارد سیز اس اٞذاف ٔزالجت پیص اس ثبرداری است؛ ٕٞٝ ●

 اِف( وبٞف ٖٛالت ٘بذٛاؾشٝ ثبضزاضی                       ة( ثٟجٛز زا٘ف ٚ ٍ٘طـ ظٚػیٗ

 ع( وبٞف ٞعیٙٝ ٞبی زضٔبٖ حبٍّٔی ٞبی دط ذُط      ز( ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ سىطاض ٖٛالت ٘بذٛاؾشٝ حبٍّٔی ٞبی لجّی

 : ٌعیٙٝ ع. ػٛاة -

 ( 94غزثبٍِزی رٚا٘پشضىی ٔبدراٖ ثبردار چٍٛ٘ٝ ثبیذ غٛرت ٌیزد ؟ ) دوتزی  ●

 اِف( زض ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ                                ة( زض ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ ٚ آذط

 ع( حسالُ یىجبض زض ٞط ؾٝ ٔبٞٝ ثبضزاضی         ز( زض زٚضٜ دیف اظ ثبضزاضی ٚ ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ
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 ع.ٝ ػٛاة : ٌعیٙ -

 ( 95؟ ) ارضذ  ثدش ٔٛارد سیز اس اٞذاف ٔزالجت ٞبی پیص اس ِمبح ٔی ثبضذ، ●

 ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ زض اضسجبٌ ثب ؾالٔٗ لجُ اظ ِمبح.اِف( ثٟجٛز آٌبٞی، ٍ٘طـ ٚ ضفشبضٞبی 

 ة( إَیٙبٖ اظ ایٗ وٝ سٕبْ ظ٘بٖ ؾٙیٗ ثبضٚضی سحز دٛقف ٔطالجز ٞبی لجُ اظ ِمبح ٞؿشٙس.

 ایٗ وٝ ظ٘بٖ زض ثبضزاضی سحز دٛقف ثیٕٝ ثبقٙس.ع( حهَٛ إَیٙبٖ اظ 

 ز( وبٞف ذُطار اظ َطیك ٔساذّٝ زض زٚضاٖ ثبضزاضی.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

٘بتبَ ٞستٙذ ؟ ) یز در ٔؼزؼ خغز افشایص ػٛارؼ پزی ٟبی پیص اس ثبرداری وذاْ یه اس ٌزٜٚ ٞبی سدر ٔزالجت ●

 ( 95ارضذ 

 ؾبٖز زض ٞفشٝ وبض ٔی وٙٙس. 36ة( ظ٘بٖ قبغُ وٝ              وٝ ٚضظـ ٞبی ضٚظا٘ٝ زاض٘س.  اِف( ظ٘ب٘ی 

 .                          ز( ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ ظایٕبٖ ثطیچ.26ثیكشط اظ  BMIع( ظ٘بٖ ثب 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

ثبرداری وذاْ یه اس ٌزٜٚ ٞبی سیز در ٔؼزؼ خغز افشایص ػٛارؼ پزی ٘بتبَ ٞستٙذ ؟ )  لجُٟبی در ٔزالجت ●

 (  95دوتزی 

 ؾبٖز زض ٞفشٝ وبض ٔی وٙٙس. 36اِف( ظ٘ب٘ی وٝ ٚضظـ ٞبی ضٚظا٘ٝ زاض٘س.             ة( ظ٘بٖ قبغُ وٝ 

 ٛییز( ظ٘بٖ ثب ؾبثمٝ زٚلّ                                BMI > 25ع( ظ٘بٖ ثب 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

ٔبٔبیی آٔزیىب غزثبٍِزی خطٛ٘ت خبٍ٘ی عجك چٝ اٍِٛیی ثبیذ ا٘دبْ ضٛد ؟ )  عجك ٘ظز وبِح ٔتخػػیٗ س٘بٖ ●

 ( 96ارضذ 

 .ثٗس اظ ظایٕبٖ -سطایٕؿشط زْٚ -اِف( اِٚیٗ ٚیعیز دطٜ ٘بسبَ

 .ثٗس اظ ظایٕبٖ -سطایٕؿشط ؾْٛ -ة( اِٚیٗ ٚیعیز دطٜ ٘بسبَ

 .زْٚ ٚ ؾْٛ -سطایٕؿشط اَٚ -دطٜ ٘بسبَع( اِٚیٗ ٚیعیز 

 .ؾْٛ ٚ ثٗس اظ ظایٕبٖ -زْٚ -سطایٕؿشط اَٚ -ز( اِٚیٗ ٚیعیز دطٜ ٘بسبَ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 96وذأیه اس ٔٛارد وٙتزا٘ذیىبسیٖٛ ٞبی ٔغّك فؼبِیت ٞبی آئزٚثیه در ثبرداری است ؟ ) ارضذ  ●

 ع( ٚظٖ ثؿیبض وٓ ٔبزض                 ز( دطٜ اوالٔذؿی ٔعٔٗة( ثطٚ٘كیز           اِف( وٓ ذٛ٘ی قسیس        
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 ز.ػٛاة : ٌعیٙٝ  -

 ٛضٛػبت ٔغزح در ٔطبٚرٜ لجُ اس حبٍّٔیٔ*٘ىتٝ : تؼذادی اس 

 تٛغیٝ ٞبیی ثزای ٔطبٚرٜ لجُ اس ثبرداری ٚضؼیت ) اختالَ (

 ثٟیٙٝ ضؾب٘سٖ ّٖٕىطز ضیٝ.سحز زضٔبٖ ٌبْ ثٝ ٌبْ لطاض زازٖ ثیٕبضاٖ ٔجشال ثٝ آؾٓ ٔعٔٗ/ ثٝ حس  آسٓ

 : ٔكبٚضٜ ٚ غطثبٍِطی ذٛز ٚ ٕٞؿط.سَّٛ داسی: غطثبٍِطی / تبالسٕی: سؼٛیع ٔىُٕ/ وٓ خٛ٘ی فمزآٞٗ ثیٕبری ٕٞبتِٛٛصیه

: احشٕبَ قّٗٝ ٚضی زض حبٍّٔی، سغییط زاضٚٞبی ٔشٛسٛضوؿبر ٚ ِفّٛ٘ٛٔیس لجُ اظ حبٍّٔی، لُٕ ٔهطف RA ثیٕبری ثبفت ٕٞجٙذ

NSAID  ٝ27ٞب زض ٞفش  /SLE : ٔكبٚضٜ زض ٔٛضز ذُطٞبی ثیٕبضی زض حبٍّٔی، سغییط زاضٚٞبی

 سطاسٛغ٘ؿیشٝ ٔبیىٛفٙٛالر ٔٛفشیُ ٚ ؾیىّٛفؿفبٔیس لجُ اظ حبٍّٔی.

 سغییط زاضٚٞبی سطاسٛغٖ ایعٚسطسیٙٛئیٗ ٚ اسطسیٙبر لجُ اظ حبٍّٔی. ثیٕبری درٔبتِٛٛصیه

دطٞیع اظ ٔؿبفطر ثٝ ٔٙبَك ا٘سٔیه، زض نٛضر  ٔبالریب :ٚاوؿیٙٝ وطزٖ لجُ اظ فهُ ا٘فٛال٘عا /  ا٘فٛال٘شا : ثیٕبریٟبی ػفٛ٘ی

 وشاس،زض نٛضر ایٕٗ ٘جٛزٖ ٚاوؿیٙٝ وطزٖ /  سزخدٝ :ٔؿبضفطر اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ػٌّٛیطی اظ ثبضزاضی / 

 : ٚاوؿیٙٝ وطزٖ.ٚاوؿیٙٝ وطزٖ زض سٕبْ ؾٙیٗ ٚالٕ زض ؾٙیٗ ثبضٚضی / ٚاضیؿال  دیفتزی، سیبٜ سزفٝ :

ٞب ACE  ٚARBٔكبٚضٜ زض افطاز ٔجشال ثٝ ٘بٞٙؼبضی ٔبزضظازی / سغییط زاضٚٞبی ٚاضفبضیٗ، ٟٔبضوٙٙسٜ ٞبی  ػزٚلی -ثیٕبری لّجی

 ثٝ ا٘ٛأ وٓ ذُطسط آٖ ٞب.

 ٞب. ACE  ٚARBوٙشطَ فكبضذٖٛ لجُ اظ حبٍّٔی / يطٚضر سغییط زاضٚٞبی ٟٔبضوٙٙسٜ  ثیٕبری وّیٛی

ٔكبٚضٜ زض ذهٛل وبٞف ثبضٚضی ٚ افعایف ذُط دیبٔسٞبی ٘بُّٔٛة حبٍّٔی، ثیٕبری اِتٟبثی رٚدٜ :  ٌٛارضیثیٕبری 

اؾشفبزٜ اظ یه ضٚـ ٔؤطط ػٌّٛیطی اظ ثبضزاضی زض حیٗ اؾشفبزٜ اظ زاضٚٞبی سٗسیُ وٙٙسٜ ایٕٙی ٚ 

 ٔشٛسطوؿبر.

ٚاوؿیٙٝ وطزٖ ظ٘بٖ دطذُط، ٔكبٚضٜ ثب افطاز ٘بلُ ٔعٔٗ زض ضاثُٝ ثب ا٘شمبَ ثٝ ٕٞؿط ٚ ػٙیٗ، زض  :Bٞپبتیت  غفزاٚی -ثیٕبری وجذی

غطثبٍِطی ظ٘بٖ دطذُط، زض ٔٛضز ٖٛالت ٚ ٔٙبؾت ثٛزٖ : Cٞپبتیت نٛضر ا٘سیىبؾیٖٛ زضٔبٖ ثیٕبضی / 

 حبٍّٔی سٛيیح ثسٞیس.

 ٘ٗمبزی ٔٙبؾت.زض نٛضر سكریم يٕٗ ٔكبٚضٜ اؾشفبزٜ اظ ضغیٓ يس ا تزٚٔجٛفیّی

ثطضؾی اظ ٘ٓط ٞیذطسطٚفی ثُٗ، ضسیٙٛدبسی ٚ ثیٕبضی وّیٛی، ثٝ حس ثٟیٙٝ ضؾب٘سٖ فكبضذٖٛ، سغییط زاضٚٞب ثٝ  ٞیپزتب٘سیٖٛ ٔشٔٗ

 زاضٚٞبی ٔٙبؾت.

اظ ٔهطف وٛؾٝ ٔبٞی، ٘یعٜ ٔبٞی، ٔبوطَ ثعضي ٚ ؾفطٜ ٔبٞی ذٛززاضی وٙیس. ٔهطف ٞط  ٔتیُ ٔزوٛری: تٕبسٟبی ٔحیغی

 ٌطْ( آِجبوٛض.170اٚ٘ؽ ) 6ٌطْ( یب زٚ ٖسز سٖٛ وٙؿطٚی ٚ یب حساوظط 340اٚ٘ؽ ) 12وظط ٞفشٝ حسا

 زض نٛضر ٚػٛز ٖٛأُ ذُط ثطضؾی ٔیعاٖ ؾطة ذٖٛ. زض نٛضر ا٘سیىبؾیٖٛ زضٔبٖ. سزة:

ثطضؾی اظ ٘ٓط زیبثز، ؾٙسضْ ٔشبثِٛیه، سٛػٝ ثٝ وبٞف ٚظٖ لجُ : kg/m2 25ثیطتزٔسبٚی BMI ٚسٖ غیز عجیؼی

 حبٍّٔی

BMI وٕتزٔسبٚیkg/m2 25 :.ٖثطضؾی اظ ٘ٓط اذشالالر غصا ذٛضز 

ثطضؾی ثیٕبض اظ ٘ٓط آؾیت اًٖبی ا٘شٟبیی ٔب٘ٙس ضسیٙٛدبسی، ٘فطٚدبسی ٚ ٞیذطسب٘ؿیٖٛ، لُٕ ٔهطف زاضٚٞبی  دیبثت

، وبؾشٗ اظ سطاسٛغ٘یؿیشٝ ٞیذطٌّیؿٕی ثب وٙشطَ لٙس ذٖٛ لجُ اظ ثبضزاضی. وٕشط اظ حس ACEٟٔبضوٙٙسٜ 

  ،A1cٔیعاٖ ثٛزٖ ٌّٕٞٛٛثیٗ 

ٔكبٚضٜ زض ذهٛل وبٞف ثبضٚضی ثٝ ز٘جبَ ٔهطف ثطذی زاضٚٞب، ثطضؾی اظ ٘ٓط ٔٙبؾت ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ  سزعبٖ

 ثیٕبض.حبٍّٔی ثب سٛػٝ ثٝ ٘یبظ ثٝ زضٔبٖ ػبضی ؾطَبٖ ٚ دیف آٌٟی 

STDغطثبٍِطی ظ٘بٖ دطذُط ٚ زضٔبٖ زض نٛضر ا٘سیىبؾیٖٛ.سٛسان، سیفّیس، والٔیذیب:  ٞب 

HIV غطثبٍِطی، ٔكبٚضٜ زض ذهٛل ذُطٞبی زٚضاٖ حبٍّٔی ٚ ا٘شمبَ دطٜ ٘بسبَ، قطٚٔ زضٔبٖ لجُ اظ :

 ذشیٛ ٔٙبؾت.حبٍّٔی ػٟز وبؾشٗ ذُط ا٘شمبَ، زض نٛضر ٖسْ سٕبیُ ثبضزاضی سٛنیٝ ثٝ اؾشفبزٜ اظ وٙشطاؾ

HPV.غطثبٍِطی ثب دبح اؾٕیط، ا٘ؼبْ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ زض ثیٕبضاٖ زاضای قطایٍ ٔٙبؾت : 

HSV غطثبٍِطی ؾطِٚٛغیه زض ظ٘ب٘ی وٝ ٕٞؿطقبٖ ٔجشالؾز. ٔكبٚضٜ زض ظ٘بٖ ٔجشال زض ذهٛل ذُطٞبی :
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 ا٘شمبَ دطی ٘بسبَ ٚ ضٚقٟبی دیكٍیطی زض ؾٝ ٔبٞٝ ؾْٛ ٚ حیٗ ِیجط.

 غزع ) اپی ِپسی (
 

افعایف ذُط اثشالی ٘ٛظاز ثٝ ٘بٞٙؼبضی ٞبی ؾبذشٕب٘ی زض ٔبزض ٔجشال، دطٞیع اظ سؼٛیع زاضٚی ٚاِذطٚئیه 

 4سؼٛیع اؾیس، زضٔبٖ ثب ضغیٓ سه زاضٚیی ثب ذبنیز سطاسٛغ٘ی حسالُ، سؼٛیع سطی ٔشبزیٖٛ وٙشطاا٘سیىٝ اؾز. 

 ٔیّی ٌطْ اؾیسفِٛیه زض ظ٘بٖ ٔجشال، 

NTDs  .٘ىشٝ : دؽ اظ ٘بٞٙؼبضیٟبی لّجی، ضسجٝ زْٚ قبیٗشطیٗ ٘بٞٙؼبضیٟبی ؾبذشٕب٘ی ضا ثٝ ذٛز اذشهبل ٔیسٞٙس*

ظایٕبٖ ظ٘سٜ (؛ لجُ اظ حبٍّٔی ٚ ٘یع زض سٕبْ ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ  سؼٛیع  1000ٔٛضز زض ٞط  9/0) ٔیعاٖ ثطٚظ : 

 ٔیىطٌٚطْ فِٛیه اؾیس ٞط ضٚظ.  400 -800

 120-360ٔبٜ لجُ اظ حبٍّٔی ثٝ حس َجیٗی، ٔیعاٖ ٞسف فٙیُ آال٘یٗ  3فٙیُ آال٘یٗ  ضؾب٘سٖ غّٓز فٙیُ وتٛ٘ٛری

 ٔیىطَٚٔٛ زض ِیشط.

 

 ( 90ٔػزف ثیص اس حذ ا٘ٛاع ٔبٞی احتٕبَ ثزٚس وذأیه اس ػٛارؼ را در خٙیٗ افشایص ٔی دٞذ ؟ )ارضذ  ●

 ٓ         ز( ظایٕبٖ دطٜ سطْ اِف( ٖٛاضو لّجی       ة( ٖٛاضو ٖهجی         ع( ٔحسٚزیز ضقس زاذُ ضح

 ػٛاة ٌعیٙٝ : ة. -

دوتزی ؟ )ثدش ثزرسی آسٔبیطٍبٞی سیز در ٔٛرد ٔزالجت لجُ اس حبٍّٔی در س٘بٖ ٔجتال ثٝ دیبثت تٛغیٝ ٔی ضٛد، ●

91 ) 

 ع( دطٚسئیٗ ازضاض       ز( سؿز ٞبی ّٖٕىطز وجس c1A اِف( سؿز ٞبی ّٖٕىطز سیطٚئیس             ة( ٌّٕٞٛٛثیٗ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 92؟ ) ارضذ  ٘یستغزثبٍِزی وذاْ یه اس ٔٛارد سیز در ٔطبٚرٜ پیص اس ثبرداری اِشأی  ●

 ع( دبدیّٛٔبٚیطٚؼ ا٘ؿب٘ی          ز( ٚیطٚؼ ٞطدؽ ؾیٕذّىؽ اِف( ٖفٛ٘ز والٔیسیبیی           ة( ٚاغیٙٛظ ثبوشطیبَ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

فزاٚا٘ی وذأیه اس ػٛارؼ سیز در فزس٘ذاٖ س٘بٖ ٔجتال ثٝ فٙیُ وتٛ٘ٛری درٔبٖ ٘طذٜ ثیطتز اس سبیز ٔٛارد ٔی  ●

 ( 92ثبضذ ؟ ) دوتزی 

 ة( ٔحسٚزیز ضقس زاذُ ضحٕی    ع( ثیٕبضی ٔبزضظازی لّجی                  ز( ٖمت ٔب٘سٌی شٞٙی بِی         اِف( ٔیىطٚؾف

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

بثز تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ ثز رٚی ػٛأُ خغز پیص اس ثبرداری، وذاْ ػبُٔ دارای ثیطتزیٗ ضیٛع است ؟ ) ثٙ ●

 ( 94دوتزی 

 Bز( ٞذبسیز                             HIVع(   اِف( ثیٕبضی ٞبی غ٘شیه             ة( ذُطار سغصیٝ ای

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة.  -
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 ( 94ثٟتزیٗ راٜ وبٞص ضب٘س ٘بٞٙدبسی خٙیٙی در ٔبدراٖ ٔجتال ثٝ فٙیُ وتٛ٘ٛری چیست ؟ ) دوتزی  ●

 اِف( ٔكبٚضٜ ٚ غطثبٍِطی ٘مم ٔشبثِٛیؿٓ فٙیُ آال٘یٗ زض لجُ اظ ثبضزاضی.

 ة( ضغیٓ ثسٖٚ ٔحسٚزیز فٙیُ آال٘یٗ زض زٚضٜ دیف اظ ثبضزاضی.

 اظ ثبضزاضی. ع( حفّ ؾُح ٘طٔبَ فٙیُ آال٘یٗ زض یه ٔبٜ دیف

 ز( حفّ ؾُح ٘طٔبَ فٙیُ آال٘یٗ زض ؾٝ ٔبٞٝ دیف اظ ثبضزاضی ٚ زض ََٛ ثبضزاضی.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 95درست است ؟ ) ارضذ  c1Aوذأیه اس خٕالت سیز در خػٛظ ٌّٕٞٛٛثیٗ  ●

 ٔبٜ ٌصقشٝ ثطضؾی ٔی وٙٙس. 6اِف( زیبثز ضا زض 

 ٘بٞٙؼبضیٟبی ػٙیٙی ٔفیس اؾز.ة( زض ثطضؾی ٚ دیف ثیٙی احشٕبَ ٚلٛٔ 

 ع( زض ٔطالجز ٞبی زٚضاٖ ثبضزاضی ٔؤططسط اظ لجُ ثبضزاضی اؾز.

 ز( زض افطاز  غیطزیبثشیه لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی اؾز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

ثبرداری در ٔجتالیبٖ ثٝ دیبثت، عجك ٘ظز ا٘دٕٗ دیبثت أزیىب وذاْ است ؟ ) دوتزی  ٞذف اغّی اس ٔزالجت لجُ●

96 ) 

 ِف( دبیف دطٚسئیٗ ازضاض                         ة( دبیف وطاسٙیٗ ؾطْا

 c1Aع( دبیف ؾُح ٌّٛوع دالؾٕبیی ٔٛیطٌی      ز( وؿت دبییٗ سطیٗ ؾُح 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

س٘بٖ دارای سبثمٝ تِٛذ ٘ٛساد، سبثمٝ ٘مع ِِٛٝ ػػجی، ٔػزف اسیذ فِٛیه را اس چٝ سٔب٘ی ثبیذ آغبس وٙذ ؟ )  ●

 ( 96 ارضذ 

 اِف( یه ٔبٜ لجُ اظ حبٍّٔی              ة( ؾٝ ٔبٜ لجُ اظ حبٍّٔی

 ع( اِٚیٗ ٚیعیز دطٜ ٘بسبَ                  ز( دبیبٖ سطایٕؿشط اَٚ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

%(؛ 92)ٔیعاٖ قیٛٔ ٖٛاضو زض فطظ٘ساٖ ظ٘بٖ ٔجشال ثٝ فٙیُ وشٛ٘ٛضی زضٔبٖ ٘كسٜ قبُٔ : ٖمت ٔب٘سٌی سىبّٔی  *٘ىتٝ :

 %(.12%(؛ ثیٕبضی ٔبزضظازی لّت )24%(؛ ؾمٍ ذٛزثرٛز )40%(؛ ٔحسٚزیز ضقس زاذُ ضحٕی )73ٔیىطٚؾفبِی )



نخبگان گستر فرهنگ یپسشک گروه یآموزش خذمات یتخصص مرکس  
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 (2ؾبَ؛  2-5ٖبضی اظ سكٙغ ثٛزٖ ثٝ ٔسر  (1ٔٗیبضٞبی لُٕ ٔهطف زاضٚٞبی يس سكٙغ زض زٚضٜ لجُ اظ حبٍّٔی :  *٘ىتٝ :

ظ٘ب٘ی وٝ  (4ثٛزٖ ٘شیؼٝ ٔٗبیٙٝ ٘ٛضِٚٛغیه ٚيٗیز ٞٛقیبضی؛ َجیٗی  (3ظ٘ب٘ی وٝ ٔجشال ثٝ یه ٘ٛٔ ٚاحس نطٔ ٞؿشٙس؛ 

 ٘شیؼٝ اِىشطٚآ٘ؿفبٌِٛطافی آ٘بٖ ثب زضٔبٖ ثٝ ٚيٗیز َجیٗی ثطٌكشٝ ثبقس.

 ( 93در ٔطبٚرٜ لجُ اس ثبرداری س٘بٖ ٔجتال ثٝ غزع وذأیه اس ٔٛارد غحیح است ؟ ) ارضذ  ●

 ٔجشالیبٖ، زض ٔمبیؿٝ ثب غیط ٔجشالیبٖ یىؿبٖ اؾز.اِف( احشٕبَ ٚلٛٔ اذشالالر ؾبذشٕب٘ی زض فطظ٘ساٖ 

 ؾبَ فبلس سكٙغ ثٛزٜ ا٘س، زاضٚ لُٕ ٔی قٛز. 2-5ة( زض ظ٘ب٘ی وٝ ثٝ ٔسر 

 ع( نطٔ ٔبزض زض ثبضزاضی ثٝ نٛضر چٙس زاضٚیی وٙشطَ ٔی قٛز.

 ز( زض ظ٘ب٘ی وٝ زچبض یه ٘ٛٔ ٔٙفطز اظ سكٙغ ٞؿشٙس زضٔبٖ چٙس زاضٚیی ا٘ؼبْ ٔی ٌطزز.

 : ٌعیٙٝ ة.ػٛاة  -

ٔیّی ٌزْ در رٚس در دٚراٖ ثبرداری ٔٛخت افشایص وذأیه اس ػٛارؼ سیز ٔی ٌزدد  300ٔػزف وبفئیٗ ثیص اس  ●

 ( 93؟ ) دوتزی 

 اِف( سأذیط ضقس زاذُ ضحٕی            ة( ػفز ؾطضاٞی

 ع( ٘بٞٙؼبضی ٞبی ٔبزضظازی             ز( حبٍّٔی زیطضؼ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

 ( 93اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز در ٔٛرد ٔػزف ٔبٞی در ثبرداری غحیح است ؟ ) دوتزی وذأیه  ●

 اِف( ٔهطف ٔبٞی ٞبی دطٚضقی ثٝ ٞط ٔیعاٖ ثالٔبٕ٘ اؾز.

 ة( ٔهطف وٙؿطٚ ٔبٞی ٔحسٚزیز ٘ساضز.

 ع( ثٝ ّٖز ٚػٛز ػیٜٛ ٔهطف ٔبٞی والً سٛنیٝ ٕ٘ی قٛز.

 قٛز.ز( ٔهطف ثًٗی اظ ٔبٞی ٞب ثٝ ّٖز ٚػٛز ػیٜٛ سٛنیٝ ٕ٘ی 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 94وذأیه اس خٕالت سیز در خػٛظ ثبرداری در س٘بٖ ٔجتال ثٝ غزع غحیح است ؟ ) دوتزی  ●

 اِف( ٔهطف زاضٚٞبی يس نطٔ احشٕبَ ٚلٛٔ ٘بٞٙؼبضی ضا وبٞف ٔی زٞس.

 زض ذب٘ٓ ثبضزاض ٔجشال ثٝ نطٔ ثٟشط اؾز اظ ٔهطف ٚاِذطٚئیه اؾیس اػشٙبة قٛز.ة( 

 ٘ٛضِٚٛغی آٔطیىب حشی زض ٔٛاضز ؾبزٜ نطٔ زض ثبضزاضی زضٔبٖ زاضٚیی سٛنیٝ ٔی وٙس.ع( آوبزٔی 

 ز( ٕٞیكٝ ضغیٓ ٞبی سه زاضٚیی نطٔ وٕشط اظ ؾبیط ضغیٓ ٞب، سطاسٛغ٘یه ٞؿشٙس.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. - 
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 ( 95وذأیه اس خٕالت سیز در خػٛظ غزع در ثبرداری غحیح است ؟ ) ارضذ  ●

 ٚاِذطٚئیه اؾیس ثٝ نٛضر ضٚسیٗ سٛنیٝ ٔی قٛز.اِف( زضٔبٖ ثب 

 ٕٞٝ ضغیٓ ٞبی سه زاضٚیی زض زٚضاٖ ثبضزاضی ثطای ػٙیٗ ثی يطض ٞؿشٙس.ة( 

 ع( ٔهطف زاضٚی يس نطٔ زض ثبضزاضی ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ثٝ ٚلٛٔ ٘بٞٙؼبضی قٛز.

 ز( ٕٔٗٛالً زضٔبٖ ثب ضغیٓ سه زاضٚیی زض ثبضزاضی سٛنیٝ ٕ٘ی قٛز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 95وذأیه اس ٔٛارد سیز در ٔٛرد ٔطبٚرٜ لجُ اس ثبرداری، در ٔبدراٖ ٔجتال ثٝ غزع درست است ؟ ) ارضذ  ●

 اِف( نطٔ ٔبزض ثٝ نٛضر سه زاضٚیی وٙشطَ قٛز.

 ة( لُٕ زاضٚٞبی يس سكٙغ زض ظٔب٘ی وٝ ثٝ ٔسر یه ؾبَ فبلس سكٙغ ثٛزٜ ا٘س.

 وی وٕشط ذٛاٞس ثٛز.ع( زض نٛضر ٖسْ سكٙغ زض ؾبَ لجُ، ذُط سكٙغ ا٘س

 ز( اظ ٚاِذطٚئیه اؾیس ثطای زضٔبٖ اؾشفبزٜ قٛز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

پبرا غفز، وٝ ٔجتال ثٝ غزع است لػذ ثبرداری دارد. در ٔزالجت ٞبی پیص اس ثبرداری چٝ ٘ٛع  1خبٕ٘ی ٌزاٚیذ  ●

 ( 95دارٚیی را ثزای ٚی پیطٟٙبد ٔی وٙیذ ؟ ) دوتزی 

 اؾیس فِٛیه                 ة( فٙی سٛئیٗ + ٚاِذطٚاراِف( اؾیسٚاِذطٚئیه + 

 ع( وّٛ٘بظدبْ + فٙی سٛئیٗ                             ز( وبضثبٔبظدیٗ + اؾیس فِٛیه

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ٚاوسیٙبسیٖٛ در دٚراٖ ثبرداری *٘ىتٝ :

 ٔب٘ٙس : وعاظ حبٚی سٛوؿٛئیس ٚاوسٗ ٞبی ٔدبس

 ٔب٘ٙس : ا٘فٛال٘عا، دٙٛٔٛوٛن، ٞذبسیز ة، ٍٔٙٙٛوٛن، ٞبضی. وكشٝ قسٜٔشكىُ اظثبوشطی یب ٚیطٚؼ 

ٚاوسٗ ٞبی غیز 

 ٔدبس

ظٚؾشط، ؾطذه، اٚضیٖٛ، ؾطذؼٝ، فّغ اَفبَ، آثّٝ -ٔب٘ٙس : ٚاضیؿال ٔشكىُ اظ ٚیطٚؼ ظ٘سٜ

 ٔطغبٖ، ست ظضز.
 

 ( 90 ارضذوذاْ ػجبرت غحیح است ؟ )  A  ٚBدر ارتجبط ثب ٚاوسیٙبسیٖٛ ٞپبتیت  ●

 اِف( دطٚفیالوؿی آٖ فمٍ دؽ اظ ٔٛاػٟٝ سؼٛیع ٔی قٛز.

 ة( زض سٕبْ ٔٛاضز دیف ٚ دؽ اظ ٔٛاػٟٝ سؼٛیع ٔی قٛ٘س.

 ع( زض ظ٘بٖ زض ٔٗطو ذُط ٖفٛ٘ز، دیف ٚ دؽ اظ ٔٛاػٟٝ سؼٛیع ٔی قٛ٘س.
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 ز( سؼٛیع آٖ زض ؾطاؾط ََٛ حبٍّٔی ٕٔٙٛٔ اؾز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 90است ؟ ) ارضذ  ٘بدرست وذاْ ػجبرت در راثغٝ ثب ٚاوسیٙبسیٖٛ دٚراٖ ثبرداری ●

 اِف( سٕبْ ظ٘ب٘ی وٝ زض فهُ ا٘فٛال٘عا ثبضزاض قٛ٘س ثبیس ٚاوؿٗ ا٘فٛال٘عا زضیبفز وٙٙس.

 ة( ا٘سیىبؾیٖٛ سؼٛیع ٚاوؿٗ ٞبی دٙٛٔٛوٛن ٚ ٍٔٙٛوٛن زض ثبضزاضی سغییط ٕ٘ی وٙس.

 ٘یبظ ثٝ ٚاوؿیب٘ؿیٖٛ ثسٚ سِٛس ٚ ایٌّٕٛ٘ٛٛثیٗ زاضز. Bزض ٔجشال ثٝ ٞذبسیز ع( ٘ٛظاز ٔشِٛس قسٜ اظ ٔب

 ٘یبظ ثٝ دطٚفیالوؿی ٘ساضز. Aز( ٘ٛظاز ٔشِٛس قسٜ اظ ٔبزض ٔجشال ثٝ ٞذبسیز 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 91ٔی ثبضذ ؟ ) ارضذ  ٕٔٙٛع تدٛیش وذأیه اس ٚاوسٗ ٞبی سیز در دٚراٖ ثبرداری ●

 Bاِف( ٞبضی              ة( دٙٛٔٛوٛن          ع( ٚاضیؿال               ز( ٞذبسیز 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 92؟ ) دوتزی  ثدش تشریك ٕٞٝ ٚاوسٗ ٞبی سیز در ثز٘بٔٝ ایٕٗ سبسی پیص اس ثبرداری السْ است ٌٙدب٘ذٜ ضٛد، ●

 ز( اٚضیٖٛ         اِف( ؾطذه         ة( ٍٔٙٙٛوٛن             ع( ؾطذؼٝ     

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 ( 92در وذاْ ٚضؼیت، تدٛیش ٚاوسٗ پٙٛٔٛوٛن ثزای س٘بٖ حبّٔٝ ضزٚرت دارد ؟ ) دوتزی  ●

 اِف( ثیٕبضی لّجی                       ة( ثیٕبضی وجسی

 ع( دطٚسئیٕٛضی ثب قطٚٔ ػسیس        ز( وٓ ذٛ٘ی فمط آٞٗ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

 (94ت، الذاْ ثؼذی چیست ؟ ) دوتزی ثبرداری دریبفت ٕ٘ٛدٜ اس 6خب٘ٓ ثبرداری سٟٛاً ٚاوسٗ سزخدٝ در ٞفتٝ  ●

 ة( ذشٓ ثبضزاضی ٚ ثطضؾی ؾُح آ٘شی غٖ ؾطٔی.        اِف( ذشٓ ثبضزاضی ٚ ثطضؾی ػٙیٗ اظ ٘ٓط آ٘ٛٔبِی.

 ؾی ؾُح آ٘شی غٖ ؾطٔی.ز( ثطض                            ع( ٔطالجز ضٚسیٗ زٚضاٖ ثبضزاضی.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

در ٔٛرد وذأیه اس ٚاوسٗ ٞبی سیز ثٟتز است فبغّٝ یه ٔبٜ یب ثیطتز ثیٗ تدٛیش ٚاوسٗ ٚ الذاْ ثبرداری  ●

 ( 94رػبیت ضٛد ؟ ) دوتزی 

 MMRاِف( وعاظ          ة( ٞذبسیز ة           ع( ا٘فٛال٘عا            ز( 
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 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

ٔثجت ثبضذ، وذاْ یه اس ٔٛارد سیز در ٔٛرد تشریك ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ اختػبغی  HBS Agدر غٛرتیىٝ ٔبدر  ●

 ( 95ٞپبتیت ة، ٚ ٚاوسٗ ٞپبتیت ة، ثزای ٘ٛساد درست است ؟ ) ارضذ 

 ضٚظ سعضیك قٛز. 7اِف( ثبیس ثالفبنّٝ ثٗس اظ سِٛس ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ضا سعضیك ٕ٘ٛزٜ ٚ ٚاوؿٗ ثب فبنّٝ 

 حسالُ یه ٔبٜ سعضیك قٛز. 7ثبیس ثالفبنّٝ ثٗس اظ سِٛس ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ضا سعضیك ٕ٘ٛزٜ ٚ ٚاوؿٗ ثب فبنّٝ ة( 

 ع( ثبیس ٞط زٚ ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٚ ٚاوؿٗ زض ؾبٖز اِٚیٝ ثٗس اظ سِٛس سعضیك قٛز.

 س سعضیك قٛز.ز( سعضیك زٚظ اَٚ ٚاوؿٗ يطٚضسی ٘ساقشٝ ٚ ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ثبیس زض ؾبٖز اِٚیٝ ثٗس اظ سِٛ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

ثبرداری است ٚ در فػُ ضبیغ اس ٘ظز آ٘فٛال٘شا لزار دارد. تٛغیٝ ضٕب ثزای  11، در ٞفتٝ 1پبرا  2خبٕ٘ی ٌزاٚیذ  ●

 ( 95تّمیح ٚاوسٗ ا٘فٛال٘شا چیست ؟ ) دوتزی 

 ٔبٞٝ اَٚ سّمیح قٛز. 3اِف( ثٗس اظ اسٕبْ 

 سّمیح قٛز.ة( ثسٖٚ سٛػٝ ثٝ ؾٗ ثبضزاضی ثٟشط اؾز 

 ع( ثٟشط اؾز زض زٚضاٖ ثبضزاضی سّمیح ٘كٛز.

 ز( ثب ضٖبیز ٔٛاضز ثٟساقشی ٘یبظی ثٝ سّمیح ٘یؿز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 ( 95در چٝ سٔب٘ی ثبیذ ا٘دبْ ضٛد ؟ ) دوتزی  High Riskتست ٞپبتیت ة، در س٘بٖ ثبردار  ●

 ة( فمٍ اِٚیٗ ٚیعیز        اِف( اِٚیٗ ٚیعیز ٚ ؾٝ ٔبٞٝ ؾْٛ                          

 ع( اٌط لجُ اظ ثبضزاضی ا٘ؼبْ زازٜ ٘یبظی ثٝ سىطاض ٘یؿز          ز( یه ثبض ٚ زض ٞط ظٔب٘ی اظ ثبضزاضی لبثُ ا٘ؼبْ اؾز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -
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 سئٛاالت فػُ سْٛ

 ؟ ثدش سیز ثبضذ،ٔطبٚرٜ لجُ اس ثبرداری ٚ ارسیبثی یه سٖ دچبر دیبثت ثبیذ ضبُٔ تٕبْ ٔٛارد .  1

 اِف( آظٔبیف زا٘ؿیشٝ اؾشرٛاٖ                     ة( ٔٗبیٙٝ قجىیٝ

 A1cٌّٕٞٛٛثیٗ ؾبٖشٝ اظ ٘ٓط دطٚسئیٗ   ز(  24ع( ػٕٕ آٚضی ازضاض 

 . وذاْ ثبفت ٞبی خٙیٙی ٔستؼذتزیٗ ثبفت ٞب ثزای آسیت ثب سغح ثبالی فٙیُ آال٘یٗ خٖٛ ٞستٙذ ؟2

 وّیٛی ٚ وجسی          ة( لّجی ٚ وّیٛی          ع( ٖهجی ٚ لّجی             ز( ٖهجی ٚ وجسی اِف( 

 . وذاْ دارٚی ضذ تطٙح سیز ثیطتزیٗ ٔیشاٖ ثذضىّی ٔبدرسادی را سجت ٔی ضٛد ؟3

 وبضثبٔبظدیٗة( اؾیسٚاِذطٚئیه           ع( فٙٛثبضثیشبَ                ز(  اِف( فٙی سٛئیٗ             

 . ضبیؼتزیٗ ٘بٞٙدبری سبختبری خٙیٗ وذاْ است ؟4

 ع( ٘ٛالم ِِٛٝ ٖهجی                  ز( اذشالالر وّیٛی  ة( آ٘ٛٔبِی ٞبی ا٘ساْ ٞبِف( قىبف ٞبی نٛضسی             ا

 . ثیٕبری تی سبوس ثٝ وذاْ ضىُ ثٝ ارث ٔی رسذ ؟5

 ٔغّٛة            ز( اسٛظٚٔبَ ٔغّٛة Xع( ٚاثؿشٝ ثٝ  َ غبِتغبِت           ة( اسٛظٚٔب Xاِف( ٚاثؿشٝ ثٝ 

 وذاْ است ؟. ػٛارؼ ٔبدری چبلی در حیٗ ثبرداری 6

 ع( ػفز ؾطضاٞی                   ز( ٔحسٚزیز ضقس ػٙیٙی اِف( ِیجط دطٜ سطْ                   ة( دطٜ اوالٔذؿی

 خٟت ثزرسی ٚضؼیت دیبثت در چٝ ثبسٜ سٔب٘ی است ؟ A1cسٙدص ٔیشاٖ ٌّٕٞٛٛثیٗ . 7

 ٞفشٝ لجُ                ز( زٚ ٔبٜ لجُ 5ٞفشٝ لجُ          ة( یه ٔبٜ لجُ             ع(  6اِف( 

 . ٔیشاٖ ثزٚس ٘بٞٙدبری ٞبی خٙیٙی در س٘بٖ ٔجتال ثٝ دیبثت حبٍّٔی، چٙذ ثزاثز افشایص ٔی یبثذ ؟8

 ع( چٟبض ثطاثط           ز( ؾٝ ثطاثط  اِف( قف ثطاثط         ة( دٙغ ثطاثط           

 . ٔیشاٖ ٔػزف اسیذ فِٛیه در س٘بٖ ٔجتال ثٝ غزع چٝ ٔیشاٖ تٛغیٝ ضذٜ است ؟9

 ٔیّی ٌطْ 004/0ٔیىطٌٚطْ          ز(  40ٔیىطٌٚطْ          ع(  4ٔیّی ٌطْ           ة(  4اِف( 

 ا٘ذیىبسیٖٛ دارد ؟سٗ ٞبی سیز در دٚراٖ حبٍّٔی وٙتزوذأیه اس ٚاوتدٛیش . 10

 اِف( ا٘فٛال٘عا               ة( دٙٛٔٛوٛن              ع( ٍٔٙٙٛوٛن             ز( ٚاضیؿال ظٚؾشط

 ٞبی ٔدبس در دٚراٖ ثبرداری ٔحسٛة ٔی ضٛد ؟ . وذاْ ٚاوسٗ خشٚ ٚاوس11ٗ

 ع( ؾطذؼٝ                  ز( ست ظضز                   اِف( ؾطذه             ة( وعاظ    
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ٞفتٝ ثبردار ٚ ثٝ ضٕب ٔزاخؼٝ وزدٜ ػٙٛاٖ ٔی وٙذ وٝ یه ٔبٜ ٌذضتٝ ٚاوسٗ ٞبری را ثٝ ػّت تٕبس  9. خبٕ٘ی 12

 ثب سً دریبفت وزدٜ است ادأٝ رٚ٘ذ ثبرداری ٚی چٍٛ٘ٝ است ؟

 ضیبفز وٙس.اِف( ثبیؿشی زض ازأٝ ثبضزاضی ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ز

 ة( ثیٕبض سحز ٘ٓط ثبقس ٚ آظٔبیكبر زض ایٗ ظٔیٙٝ ضا ا٘ؼبْ زٞس.

 ع( سّمیح ٚاوؿٗ ٞبضی زض زٚضاٖ ثبضزاضی ثب دیبٔس ػٙیٙی ٘بُّٔٛة ٕٞطاٜ ٘یؿز.

 ز( ثٝ ّٖز ایؼبز وطی ٚ وٛضی ٔبزضظازی، ازأٝ ثبضزاضی ٔٙبؾت ٕ٘ی ثبقس.

 غّٝ تدٛیش ٚاوسٗ ثب حبّٔٝ ضذٖ ٚی چٝ ٔذت ثبضذ ؟دریبفت وزدٜ ثٟتز است فب . خبٕ٘ی ٚاوسٗ اٚری13ٖٛ

 اِف( ثیكشط اظ ؾٝ ٔبٜ                 ة( وٕشط اظ زٚ ٔبٜ

 ع( ثیكشط اظ یه ٔبٜ                   ز( ثالفبنّٝ ٔیشٛا٘س حبّٔٝ قٛز

 در دٚراٖ ثبرداری، وذاْ الذاْ سیز ثبیستی غٛرت ٌیزد ؟ MMR. در غٛرت تدٛیش ٘بخٛاستٝ ٚاوسٗ 14

 اِف( ازأٝ ثبضزاضی            ة( ذشٓ حبٍّٔی           ع( زضیبفز ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ          ز( سىطاض سؼٛیع ٚاوؿٗ

 ............... ؟لجُ ٚ حیٗ حبٍّٔی.......... ٚاوسٗ ٞبیی وٝ حبٚی تٛوسٛئیذ ٞستٙذ، 15

 ٙس.اِف( سطاسٛغٖ ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س.               ة( ُّٔٛة ثٝ حؿبة ٔی آی

 ع( وٙشطاا٘سیىبؾیٖٛ زاض٘س.                       ز( دیبٔس ٘بُّٔٛة ػٙیٙی زاض٘س.

 ؟ ٕ٘ی ضٛ٘ذ. وذاْ ٌزٜٚ اس ٚاوسٗ ٞبی سیز خٟت ٔػٖٛ سبسی در دٚراٖ ثبرداری، تٛغیٝ 16

 ة( ٚاوؿٗ ٞبی حبٚی ٚیطٚؼ ٞبی وكشٝ قسٜ. اِف( ٚاوؿٗ ٞبی ٔشكىُ اظ ثبوشطی ٞبی وكشٝ قسٜ.

 ز( ٚاوؿٗ ٞبی ٔشكىُ اظ ٚیطٚؼ ظ٘سٜ.  ٞبیی وٝ حبٚی سٛوؿٛئیس ٞؿشٙس.ٚاوؿٗ ع( 

 ٔیشاٖ ضیٛع وذاْ ػبرضٝ در فزس٘ذاٖ س٘بٖ ٔجتال ثٝ فٙیُ وتٛ٘ٛری درٔبٖ ٘طذٜ ثیطتز است ؟. 17

 اِف( ؾمٍ ذٛزثرٛز             ة( ٖمت ٔب٘سي سىبّٔی

 ع( ٔیىطٚؾفبِی                    ز( ثیٕبضی ٔبزضظازی لّت

. خب٘ٓ ثبرداری ٔجتال ثٝ ثیٕبری اِتٟبثی رٚدٜ ٔی ثبضذ ٚ دارٚی ٔتٛتٛروسبت ٔػزف ٔی وٙذ، در خػٛظ ادأٝ 18

 درٔبٖ ٚی وذاْ ٌشیٙٝ سیز غحیح است ؟

 ػبیٍعیٗ قٛز. ACEاِف( زاضٚی سٗسیُ وٙٙسٜ ایٕٙی اؾشفبزٜ وٙس.          ة( ثب ٟٔبضوٙٙسٜ ٞبی 

 ٕبیس.           ز( لجُ اظ حبٍّٔی زاضٚ ثبیؿشی سغییط وٙس.ٞب ضا ثٝ ػبی آٖ اؾشفبزٜ NSAID٘ع( 

 



نخبگان گستر فرهنگ یپسشک گروه یآموزش خذمات یتخصص مرکس  

 34  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگشذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه بکلیه منابع ارائه 

 ؟ ثدش در یه خب٘ٓ ثبردار دیبثتی ثیٕبر اس ٘ظز ٕٞٝ ٔٛارد سیز ثبیستی ٔٛرد ثزرسی لزار ثٍیزد،. 19

 اِف( ضسیٙٛدبسی          ة( ٘فطٚدبسی           ع( ٞیذطسب٘ؿیٖٛ           ز( ٞیذطسیطٚئیسی

 ............ حبٍّٔی است.ذٜ ٔػزف فٛالت در دٚرٜ ........پیطٍٛیی وٙٙ . پزلذرت تزیٗ ػب20ُٔ

 اِف( ٔبٜ اَٚ          ة( ٔبٜ زْٚ               ع( ٔبٜ ؾْٛ            ز( لجُ اظ حبٍّٔی
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 پبسخٙبٔٝ سئٛاالت فػُ سْٛ

 د ج ة اِف سئٛاَ

1 *    

2   *  

3  *   

4   *  

5    * 

6  *   

7 *    

8   *  

9 *    

10    * 

11  *   

12   *  

13   *  

14 *    

15  *   

16    * 

17  *   

18    * 

19    * 

20    * 
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 فػُ چٟبرْ : ِیجز عجیؼی

ٚيٕ حُٕ ٔؿشّعْ سغییطار ٔشٗسزی زض ضحٓ ٚ ؾطٚیىؽ اؾز. ِیجط ضٚ٘سی اؾز وٝ ٔٙؼط ثٝ ظایٕبٖ ) سِٛس ثچٝ ( ٔی قٛز. 

زاضی ضا ثٝ ذٛز % اظ ثبض95ٔطحّٝ ٔمسٔبسی؛ یب ٔطحّٝ ؾىٖٛ وٝ  اِف(ٔطحّٝ ضحٕی سمؿیٓ وطز.  4وٝ ٔی سٛاٖ آٖ ضا ثٝ 

ٔی ثبقس.  ٞفشٝ آذط ثبضزاضی 8سب  6ٔطحّٝ آٔبزٜ ؾبظی ثطای ظایٕبٖ؛ ٘كبٖ زٞٙسٜ سغییطار ضحٓ زض  ة( اذشهبل زازٜ اؾز.

وٝ زض آٖ سٗساز ٌیط٘سٜ ٞبی اوؿی سٛؾیٗ افعایف ٔی یبثٙس. ٕٞچٙیٗ ؾٍٕبٖ سحشب٘ی ضحٓ قىُ ٔی ٌیطز. ٚ ضٚ٘س ٔكرهی 

ضٚ٘س ظایٕبٖ؛ وٝ ذٛز قبُٔ ؾٝ فبظ ٔی ثبقس : زض فبظ  ج(سٛؾٍ ٔبزض احؿبؼ ٔی قٛز.  (Lightening) ثٝ ٘بْ ؾجه قسٖ 

ز ا٘مجبيبر ضحٕی ثب سٗساز ٚ ٔسر ظٔبٖ وبفی زض فٛانُ ٔٙٓٓ ؾجت ٘بظن قسٖ اَٚ وٝ فبظ افبؾٕبٖ زیالسبؾیٖٛ ٘بْ زاض

ؾطٚیىؽ ٔی قٛ٘س. فبظ زْٚ ثب وبُٔ قسٖ اسؿبٔ ؾطٚیىؽ آغبظ ٚ ثب سِٛس ػٙیٗ ذبسٕٝ ٔی یبثس. فبظ ؾْٛ ٘یع ػساؾبظی ٚ ذطٚع 

 فطاغز اظ ظایٕبٖ. د(ػفز ٔی ثبقس. 

اؾشرٛاٖ وٛچه سكىیُ قسٜ وٝ  14ؾط قبُٔ اؾشرٛاٖ ٞبی نٛضر ٚػٕؼٕٝ ٔی ثبقس. نٛضر اظ ٔطخػبت سز خٙیٗ :  ●

ٖسز اؾشرٛاٖ آٞیب٘ٝ  2ٖسز اؾشرٛاٖ دیكب٘ی )فطٚ٘شبَ(،  2ثُٛض ٔحىٕی ثٝ ٞٓ اسهبَ زاض٘س ٚ اؾشرٛاٖ ٞبی ػٕؼٕٝ قبُٔ : 

اوؿی دٛر( ٚ ٘یع اؾشرٛاٖ اؾفٙٛئیس وٝ زض ٖسز اؾشرٛاٖ دؽ ؾطی ) 1ٖسز اؾشرٛاٖ ٌیؼٍبٞی )سٕذٛضاَ(، ٚ  2)دطیشبَ(، ٚ 

وف ػٕؼٕٝ لطاض زاضز، ٔی ثبقس. اؾشرٛاٖ ٞبی ػٕؼٕٝ ثٝ َٛض وبُٔ ثٝ ٞٓ اسهبَ ٘یبفشٝ ا٘س ٚ قىبف ٞبی وٛچىی زض ثیٗ 

اؾشرٛاٖ ٞب ٚػٛز زاضز وٝ زضظٞب ٚ ٔالع ٞبی ػٕؼٕٝ ضا سكىیُ ٔی زٞٙس. زضظٞب )ؾٛچٛضٞب( ٔفبنُ ػٕؼٕٝ ای ٞؿشٙس ٚ زض 

سكىیُ قسٜ ا٘س وٝ زٚ اؾشرٛاٖ ٔؼبٚض یىسیٍط٘س ٚ ػبیی وٝ زٚ زضظ ثیكشط ثٝ ٞٓ ٔی ضؾٙس ٔالع )فٛ٘شبُ٘( ضا سكىیُ  ػبیی

 ٔی زٞٙس. 

 

 

 

 

 

 



نخبگان گستر فرهنگ یپسشک گروه یآموزش خذمات یتخصص مرکس  

 37  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگشذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه بکلیه منابع ارائه 

 درسٞب ٚ فٛ٘تبُ٘ ٞبی سز خٙیٗ

 اؾشرٛاٖ اوؿی دٛر ضا اظ زٚ اؾشرٛاٖ دبضیشبَ ػسا ٔی وٙس. درس الٔجٛدٚئیذاَ

 دبضیشبَ لطاض زاضز.ثیٗ زٚ اؾشرٛاٖ  درس سبصیتبَ

 ثیٗ اؾشرٛاٖ ٞبی دیكب٘ی ٚ آٞیب٘ٝ لطاض زاضز. درس وزٚ٘بَ

 ثیٗ زٚ اؾشرٛاٖ دیكب٘ی لطاض زاضز. درس پیطب٘ی

 ثیٗ اؾشرٛاٖ ٞبی آٞیب٘ٝ ٚ ٌیؼٍبٞی لطاض زاضز. درس ٌیدٍبٞی

ؾب٘شی  3-4دٟٗ ٚ ِٛظی قىُ اؾز. ثٝ ََٛ زض ٔحُ اسهبَ زضظٞبی ؾبغیشبَ، وطٚ٘بَ ٚ دیكب٘ی لطاض زاضز،  فٛ٘تبُ٘ لذأی یب ثزٌٕب

 ٔبٍٞی ثؿشٝ ٔی قٛز. 18ؾب٘شی ٔشط. ٚ ثٝ َٛض َجیٗی زض  5/1-2ٔشط ٚ ٖطو 

ٚ زض ٞفشٝ قكٓ ثٗس اظ  زض ٔحُ اسهبَ زضظٞبی الٔجسٚئیساَ ٚ ؾبغیشبَ لطاض زاضز. وٛچه ٚ ٔظّظی قىُ اؾز فٛ٘تبُ٘ خّفی یب الٔجذا

 ُٛض َجیٗی ثؿشٝ ٔی قٛز.ظایٕبٖ ث

 

زض قٛضٔ ِیجط، ٚيٗیز لطاضٌیطی ػٙیٗ ٘ؿجز ثٝ ٔؼطای ظایٕبٖ، ؾیط ظایٕبٖ  ٚ ٔىب٘یسٓ سایٕبٖ عجیؼی :حزوبت اسبسی 

 ضا سٗییٗ ٔی وٙس. ٔٛلٗیز ظایٕبٖ ثب چٟبض ٚاغٜ ظیط ٔكرم ٔی قٛز :

Lie ●  : ػٙیٗ ٞب زض ظٔبٖ سطْ لطاض َِٛی زاض٘س ٚ ثمیٝ ثٝ 99اضسجبٌ ٔحٛض َِٛی ػٙیٗ ثب ٔحٛض َِٛی ٔبزض اؾز. یب لزار %

 *٘ىتٝ :زضػٝ ٕٞسیٍط ضا لُٕ ٔی وٙٙس (، لطاض ٔی ٌیط٘س.  45نٛضر ٖطيی یب ٔبیُ ) وٝ ٔحٛض َِٛی ػٙیٗ ٚ ٔبزض ثب ظاٚیٝ 

 ضاٞی، ٞیسضآٔٙیٛؼ، ٚ ٘بٞٙؼبضیٟبی ضحٕی اؾز.ٖٛأُ ظٔیٙٝ ؾبظ لطاض ٖطيی قبُٔ ِٔٛشی دبضیشی، ػفز ؾط

 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ   : داوطلبین هحترمنکته ههن

گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با 

 اره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.شو

33090966-33090936-906 -90630006393 

 :خریذ اینترنتی
Shop.nokhbegaan.ir 

 


