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 داوطلب عزیز

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سواالت را از نظر تعداد صفحاات هفه   

دقت مورد هررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال هه مسئوالن جلسه اطالع 

 دهید.

 باشد نمیمجاز  استفاده از ماشین حساب.
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 اسکرابو  یاراصول و عملکرد فرد س

 در بین لیزرهای جراحی، بیشترین قدرت کواگوالسیون مربوط به کدام یک از انواع لیزر است؟ ـ 1

 کریپتون د( یاقوتی ج( KTP ب( Nd-Yag الف(

 بندی و حفظ شود؟ لباس زیر قربانی تجاوز جنسی به عنوان نمونه بیولوژیک، باید در چه شرایطی بسته ـ 2

 خشک و در یک ظرف استریل فلزی الف(

 خشک و در یک کاغذ دو الیه با پوشش نایلونی ب(

 متخلخل خشک و در یک کاغذ ج(

 خشک و در یک ظرف استریل غیرفلزی د(

 تر است؟ کدام یک از عبارات زیر در خصوص پوشیدن گان صحیح ـ 3

فرد اسکراب در حالی که بند کوتاه سمت راست را در دست دارد، انتهااتی بناد بلناد سامت ااب را باه فارد سایرکولر          الف(

 دهد. می

بایاد بناد را باه دور کمار فارد       شود و فرد سایرکولر  انانچه بند گان به زیر سطح فیلد استریل بیفتد آلوده محسوب می ب(

 اسکراب ببندد.

تارین فاصاله باه میاز اساتریل گاان را        جهت پیشگیری از آلوده نشدن گان، بالفاصله بعد از برداشتن آن، باید در نزدیک ج(

 پوشید.

ن را از تواناد بناد گاا    هنگام پوشیدن دستکش به روش باز، همزمان با پوشیدن گان توسط فرد اسکراب، فرد سیار هم می د(

 پشت ببندد.

 شوند؟ بندی می ( دستهSelf retainingکاتترهای خودماندگار ) وکدام یک از کاتترهای ادراری زیر جز ـ 4

 Malecot 4 winged الف(

 Coude ب(

 Robinson ج(

 Multi - eyed د(

کنـد و بففاصـ ه درصـدد اصـفا فعالیـت       می« استریل آن»آیتمی را تکنولوژیست اتاق عمل حین فعالیت ناگهانی  ـ 5

 توان به این عم کرد داد، چیست؟ آید. بهترین نامی که می برمی

 رعایت اصول آسپتیک الف(

 رعایت اصول ایمنی بیمار ب(

 داری امانت ج(

 وجدان جراحی د(

 لیزر پر کاربرد مطرا کرده است، چیست؟که آن را به عنوان یک  CO2از مزایای لیزر  ـ 6

 دهنده کواک تا متوسط توانایی تبخیر عروق خونریزی الف(

 های متنوع  امکان استفاده از طول موج ب(

 برش و انعقاد به وسیله تبخیر مایع سلولی بدون وابستگی به رنگ بافت ج(

 متر   میلی 8/0زیاد تا  عمق نفوذ نسبتاً د(

تکنولوژیست جراحی در اتاق عمل اورژانس با یک مورد تصادف با وسی ه نق یه موتوری مواجه شده است. در بررسی  ـ 7

شود. از نظر محافظـت   متر جیوه است، اما خونریزی آشکار مشاهده نمی می ی 85اولیه فشار خون سیستولیک بیمار 

 است؟ بیشترآسیب داخ ی به کدام ارگان  بیمار هنگام نقل و انتقال و آماده کردن سمت جراحی، احتمال

 کولون د( ریه ج( طحال ب( کبد الف(
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 آیند؟ کدام یک از ابزار زیر کفمپ روده به حساب می ـ 9
 Moore forceps د( Ferguson scoops ج( Randall Forceps ب( Allen clamp الف(

از نظر وسعت تهیه نمونه و نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه به ترتیـب   Excisionalو  Incisionalهای  تفاوت نمونه ـ 8

 چیست؟
 خروج بخشی از توده و ارسال به شکل پایدار ا خروج توده و ارسال به صورت فروزن الف(
 رت فروزن  خروج بخشی از توده و ارسال به صورت فروزن ا خروج توده همراه با عضو حاوی توده به صو ب(
 خروج تمام توده به صورت فروزن یا پایدار ا خروج بخشی از توده به صورت فروزن یا پایدار ج(
 خروج بخشی از توده به صورت فروزن یا پایدار ا خروج تمام توده به صورت فروزن یا پایدار د(

کند. منظـور   می« Time out»مار مبادرت به انجام ( بیPrep & drepتکنولوژیست اتاق عمل پس از پرپ و درپ ) ـ 10

 از این اقدام چیست؟
 کسب اطمینان از شمارش صحیح گازها قبل از شروع عمل الف(
 های قبل از عمل کسب اطمینان از تکمیل فرم ب(
 نهایی از صحیح بودن بیمار، پروسیجر و سمت عمل قبل از برش جراحیکسب اطمینان  ج(
 رفت و آمدهای غیرضروری در اتاق جراحیود نبکسب اطمینان از  د(

تکنولوژیست اتاق عمل پس از مشورت با جراا و مشاهده میزان فشار خون سیستولیک بیمار مبادرت بـه تنظـی     ـ 11

 باشد؟ شده چقدر می کند. فشار مط وب تنظی  فشار تورنیکت که کاف آن روی ران بیمار بسته شده است، می
 متر جیوه بیش از فشار خون سیستولیک میلی 050تا  000 الف(
 متر جیوه بیش از فشار خون سیستولیک میلی 050تا  020 ب(
 سیستولیکمتر جیوه بیش از فشار خون  میلی 00تا  00 ج(
 متر جیوه بیش از فشار خون سیستولیک میلی 000تا  00 د(

هـای   مناسـب بـرای عـدعفونی اندوسـکپ     High levelانتخاب یک مح ـول  تکنولوژیست اتاق عمل در خصوص  ـ 12

گیرد. مسئول اتاق عمل مطابق سیست  اسپولدینگ، کـدام مح ـول را    فایبراپتیک، از مسئول اتاق عمل مشورت می

 کند؟ میمعرفی  نامناسب
 پراستیک اسید د( گلوتار آلدئید ج( سدیم هیپوکلریت ب( کلرین الف(

 تواند جانشین خوبی برای استفاده از گاز سمی اتی ن اکساید باشد؟ های استری یزاسیون می کدام یک از روش ـ 13
 محلول فرمالدئید د( محلول گلوتار آلدئید ج( گرمای خشک ب( پالسما الف(

ی را سـفارش  یها در نظر دارد ماسکباشد. او  مسئول اتاق عمل در صدد سفارش خرید ماسک برای شرایط خاص می ـ 14

دهد که از استنشاق پفم لیزر و دستگاه الکتروکوتری توسط کاربران ج وگیری گردد. بدین منظور بهتـرین قـدرت   

 تواند باشد؟ فی تراسیون ماسک پیشنهادی چقدر می
 % میکرومتر یا بیشتر00 الف(
 میکرومتر 00 ب(
 میکرومتر یا بیشتر 0/0 ج(
 میکرومتر 000 د(

های جراحی  ( متعاقب کدام پوزیشن یا پوزیشنCompartment syndromeاحتمال ابتف به سندرم کامپارتمنت ) ـ 15

 وجود دارد؟
 Exaggerated litholomy الف(

 High and exaggerated lithotomy ب(
 Standard and high Lithotomy ج(
 Standard and high and exaggerated lithotemy د(
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 ؟نیستآور  متعاقب شمارش نادرست الزام X-Rayدر کدام یک از شرایط زیر انجام  ـ 16

 تر باشد. متر یا کواک میلی 5/9آیتم گم شده سوزنی به اندازه  الف(

 تر باشد. متر یا کواک میلی 5/5آیتم گم شده سوزنی به اندازه  ب(

 های اورتوپدی جراحیدر تمام  ج(

 ها  فقط در شرایط اورژانسی برای تمام جراحی د(

 شوند؟ محسوب می Dissecting sponges وهای زیر جز کدام یک از انواع اسپونج ـ 17

 Laparatomy sponges الف(

 Round sponges ب(

 Flat neuro surgical patties ج(

 Peanuts د(

 شوند. این ویژگی چه مزیتی به همراه دارد؟ دار تهیه می های بخیه( روکش  برخی از سوچرها )نخ ـ 19

 دهد. اصطکاک نخ را کم و استقامت آن را افزایش می الف(

 دهد. قدرت کشش نخ را افزایش می ب(

 کند. تر می عبور نخ از بافت حین جراحی و کشیدن بخیه را آسان ج(

 دهد. نخ را افزایش می( memoryحافظه ) د(

 در چه پروسیجرهایی کاربرد دارند؟ ( معموالS-type retractorsً) Sرتراکتورهای نوع  ـ 18

 Laparatomy procedures الف(

 Open Laparoscopy procedures ب(

 Otorhyno procedures ج(

 Lumbar surgery procedures د(

 استفاده از سیست  درناژ بسته مط وب است؟ ،متعاقب بستن کدام یک از انواع زخ  ـ 20

 )یک( Iکالس  الف(

 )سه( IIIکالس  ب(

 )اهار و یک( Iو کالس  IVکالس  ج(

 )اهار(   IVکالس  د(

های مربوطـه   ( در قفسهSteril surgical packsهای استریل جراحی ) کدام یک از شرایط زیر برای نگهداری پک ـ 21

 باشد؟ می نادرست

 متر باشد. سانتی 05فاصله باالترین طبقه از سقف حداقل  الف(

 ها   پک Shelf lifeتوجه به  ب(

 ها از دیوار متری پک سانتی 5حفظ فاصله  ج(

 ها روی یکدیگر با توجه به وزن   پشته کردن پک د(

 ( به ترتیب چقدر است؟Surgical packsهای جراحی ) برای پک حداکثر اندازه و وزن مجاز ـ 22

 کیلوگرم 5متر ا  سانتی 00 × 20 × 00 الف(

 کیلوگرم 2/5متر ا  سانتی 20 × 20 × 00 ب(

 کیلوگرم 0/5متر ا  سانتی 00 × 00 × 50 ج(

 کیلوگرم 2/5متر ا  سانتی 20 × 20 × 05 د(
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 کند؟ چه سطح از عدعفونی نمودن و یا استری یزاسیون محیط را میسر می UVاستفاده از اشعه  ـ 23

 سطح پایین ضدعفونی الف(

 سطح متوسط ضدعفونی ب(

 سطح باالی ضدعفونی ج(

 استریلیزاسیون در مدت طوالنی د(

 های زیر در خصوص پوشش پرسنل در اتاق عمل صحیح است؟ کدام یک از عبارت ـ 24

 د از هر بار استفاده، بهتر است در کمد شخصی آویزان شوند.بع الف(

 توان یک گان یا ژاکت روی لباس اتاق عمل پوشید. می ،در محیط خارج از اتاق عمل ب(

 ست.ا گانه اتاق عمل الزامی رعایت پوشش اتاق عمل در تمامی مناطق سه ج(

 شود. شستن پوشش اتاق عمل در منزل توسط پرسنل توصیه نمی د(

 کند؟ های خانگی در اطفال را مطرا می کدام یک از موارد زیر احتمال بیشتری از ارتکاب خشونت ـ 25

 ساله 6های بلند در کودک  آثار شکستگی استخوان الف(

 ساله 00سوختگی پشت دست در کودک  ب(

 ساله 2آثار سوختگی کف پا در کودک  ج(

 ساله 0الغری مفرط در کودک  د(

های زیـر و بـه چـه شـکل بـه واحـد        برداری جهت تشخیص و بررسی اطفعات ژنتیکی، کدام یک از نمونه در نمونه ـ 26

 شود؟ پاتولوژی ارسال می

 بافت و درون محلول فرمالدئید الف(

 بافت و به شکل تازه در یک پوشش نایلونی ب(

 مایع و درون یک ظرف استریل ج(

 یک ظرف استریل محتوی نگهدارنده به توجیه پاتولوژیست درونو مایع  د(

 شود؟ کار گرفته میه ها ب ، در کدام یک از جراحیNerve stimulator ـ 27

 گلوستومی الف(

 اصالح استرابیسم ب(

 لیف اندوسکوپیک پیشانی ج(

 برداشت اکوستیک نوروما د(

 شود؟ های زیر استفاده می شده )صندلی کاپیتان( در کدام یک از جراحی تعدیلاز پوزیشن فولر  ـ 29

 جراحی ناحیه کف پا الف(

 جراحی ناحیه مچ دست ب(

 جراحی ناحیه زانو ج(

 جراحی ناحیه شانه د(

 در شمارش نهایی )یا مرح ه دوم شمارش(، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ ـ 28

 با حضور فرد اسکراب و جراح قابل انجام است. ب فرد سیار و صرفاًدر غیا الف(

 شوند. ابتدا ابزار و سپس گازها شمارش می ب(

 های شانگیر وجود ندارد. نیازی به شمارش پنسی ابزار، یدر شمارش نها ج(

 الزامی به گزارش صحت شمارش ابزار به جراح وجود ندارد. د(
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 شود؟ سوزی مربوط به حریق ناشی از اتصاالت الکتریکی و لیزر، کدام یک از مواد زیر استفاده می آتش جهت اطفاء ـ 30
 گازهای هالوژنه د( پاراه ضخیم و پتو ج( دی اکسید کربن ب( آب با فشار قوی الف(

های عمل بر کدام یک از انواع  سازی اتاق های مدرن و امروزی، بیشترین تأکید معماری در ایمنی در ساخت اتاق عمل ـ 31

 طراحی زیر است؟
 طراحی در طبقات د( طراحی محیطی ج( طراحی مرکزی ب( طراحی هیبریدی الف(

 شود؟ از تجهیزات زیر از گاز آرگون یا ه یوم برای هموستاز استفاده می کدام یکدر  ـ 32
 اسکالپل لیگاشور د( هموستاتیک اسکالپل ج( اولنراسونیکاسکالپل  ب( اسکالپل پالسمایی الف(

 است؟ تر صحیحکدام یک از عبارات زیر در خصوص رعایت تکنیک آسپتیک در اتاق عمل  ـ 33
 در صورت بروز وقفه بین زمان ایدن میز جراحی و شروع عمل جراحی، باید میز را جمع کرد و پک جدیدی را باز نمود. الف(
 متری به پایین ممنوع است. از میز و بیمار از فاصله دو سانتی ها شان های آویزان تماس فرد استریل با لبه ب(
 متر فاصله خود را از فیلد استریل حفظ کنند. سانتی 00افراد غیر استریل حداقل باید  ج(
 شده است.ساعت تعریف  5تا  0بین  ،بقای استریلیتی میز جراحی ایدمان شده مدت زمان د(

 چهار مؤلفه اص ی در داشتن هوای سال  در اتاق عمل عبارتند از: ـ 34
 ابعاد اتاق عمل، گاز بیهوشی، دما، تعویض هوا الف(
 دما، ونتیالسیون، تعویض هوا، فیلتراسیون ب(
 از بیهوشی، دما، تعویض هوا، فیلتراسیونگ ج(
 تعویض هوا، فیلتراسیونابعاد اتاق عمل، ونتیالسیون،  د(

 کنندگی دارد؟ گ وتارآلدئید در چه شرایطی قاب یت استریل ـ 35
 درجه 00ساعت، دمای  5درصد، مدت زمان  0/5تا  5/0غلظت  الف(
 درجه 20ساعت، دمای  5درصد، مدت زمان  0تا  0غلظت  ب(
 درجه 05ساعت، دمای  0درصد، مدت زمان  00غلظت  ج(
 درجه 25ساعت، دمای  00-02درصد، مدت زمان  0/0تا  5/2لظت غ د(

 در تعیین محدوده پرپ پوستی نواحی مخت ف بدن، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ ـ 36
 باشد. در پرپ لترال توراکو ابدومینال، نواحی پرب شامل تمام سطح شکم از نیپل تا تاج ایلیاک می الف(
 باشد. قفسه سینه و پستان، نواحی پرپ شامل تمام سطح شکم از نیپل تا پوبیس می در پرپ ب(
 باشد. در پرپ ناحیه زانو و ساق، نواحی پرپ شامل مچ پا تا بخش فوقانی ران می ج(
 باشد. در پرپ ناحیه هیب، نواحی پرپ تمام سطح شکم، ران، زانو و باسن تا لبه تخت می د(

 

 یو جراح یداخل های یماریب
 اقدام درمانی یا مراقبتی مناسب برای پیشگیری از عوارض ناشی از مثانه نوروژیک کدام است؟ ـ 37

 تجویز داروهای سمپاتومیمتیک الف(
 محدودیت مصرف کلسیم ب(
 تجویز داروهای مدر ج(
 جراحی انحراف مسیر ادراری د(

 چیست و نحوه درمان آن چگونه است؟ Fery syndromeم فری وعفی  سندر ـ 39
 تعریق و قرمزی گردن ا گیجگاه و پشت گوش ا تزریق بوتولینیوم الف(
 های استروئیدی تعریق و قرمزی گردن ا گیجگاه و پشت گوش ا تجویز ضد التهاب ب(
 بوتولینیوماسپاسم عضالت صورت ا پرش پلک و لب ا تزریق  ج(
 های استروئیدی لب ا تزریق بوتولینیوم و ضد التهاب قرمزی صورت و پرش پلک و د(
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 شود؟ کدام یک از داروهای زیر منجر به اتوتوکسیسیتی می ـ 38

 آمینو گلیوکوزیدها د( تتراسایکلین ج( انسولین ب( مخدرها الف(

 گویند؟ متر چه می قابل لمس به اندازه کمتر از یک سانتیبه عایعه پوستی به صورت تغییر رنگ پوست بدون عایعه  ـ 40

 پالک د( پتچ ج( ماکول ب( پاپول الف(

 شود؟ در شکستگی گردن استخوان فمور چه عفمتی دیده می ـ 41

 رسد. پای شکسته، بلندتر به نظر می الف(

 یابد. حس قسمت دیستال پا کاهش می ب(

 کند. ا میپا به خارج ارخش پید ج(

 شود. نبض پاپلیتئال متغیر احساس می د(

 چقدر است؟ PTTمیزان طبیعی زمان پارشیال ترومبوپفستین  ـ 42

 ثانیه 5/02تا  00 د( ثانیه 02تا  05 ج( ثانیه 05تا  20 ب( ثانیه 20تا  09 الف(

 بیمار باقی بماند؟تواند برای  لوله تراشه تا چند روز می ـ 43

 روز 02تا  05 د( روز 05تا  28 ج( روز 28تا  20 ب( روز 20تا  00 الف(

ترین درمان  دهد، مه  دلیریوم عبارت است از اختفل در سطح هوشیاری و آگاهی بیمار که به دالیل متفاوتی رخ می ـ 44

 ت؟دارویی برای این عارعه در طب تسکینی کدام مورد اس

 دیازپام د( کلردیازپوکساید ج( زاناکس ب( هالوپریدول الف(

 بهترین توصیه برای پیشگیری اولیه از سرطان سرویکس چیست؟ ـ 45

 هیسترکتومی الف(

 مصرف قرص ضد بارداری ب(

 معاینه ساالنه و انجام پاپ اسمیر ج(

 HPVتزریق واکسن  د(

هـا   اشباع اکسیژن از چه میزان کمتر شود، نگران نرسیدن اکسـیژن کـافی بـه بافـت     ،بررسی پالس اکسیمتریدر  ـ 46

 شوی ؟ می

 %80 د( %85 ج( %90 ب( %95 الف(

 کدام یک از موارد زیر از تغییرات فیزیولوژیک ناشی از سالمندی است؟ ـ 47

 بروز فراموشی و اختالالت شناختی الف(

 مشکالت انکساری اشم به صورت انتقال در دید دور ب(

 ده قلبی کاهش برون ج(

 ای و تخلیه سریع معده افزایش حرکات روده د(

 بیماری میاستنی گراو همراه با ععف در عضفت ارادی است. درمان این بیماری کدام یک از موارد زیر است؟ ـ 49

 پروستاگالندینهای  تجویز مهارکننده الف(

 تزریق نووکائین ب(

 آدرمالکتومی ج(

 تیمکتومی د(

پدر مبتف به بیماری هموفی ی و مادر ناقل این بیماری است. احتمال اینکه دختـر ایـن خـانواده مبـتف بـه بیمـاری        ـ 48

 هموفی ی شود، چقدر است؟

 %000 د( %05 ج( %50 ب( %25 الف(
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کند، اختفل در تغذیه است.  بیماری تحت آپاندکتومی الپاراسکوپیک قرار گرفته، یکی از خطراتی که او را تهدید می ـ 50

 شود؟ ای توصیه می چه مداخ ه ،برای کاهش این خطر

 تر تغذیه از راه دهان را با خوردن غذا و مایعات شروع نماید. بیمار هراه سریع الف(

 استفاده شود. Ondansetronی در صورت تهوع از دارو ب(

 بیمار هراه بیشتر در تخت استراحت نماید تا انرژی او حفظ شود. ج(

 اعضای خانواده تشویق شوند در بالین وی حضور یافته و غذای مورد عالقه او را بیاورند. د(

 ید است؟کدام یک از موارد زیر از معیارهای تشخیصی بیماری آرتریت روماتوئ ـ 51

 درد و سفتی صبحگاهی در مفاصل قرینه الف(

 طپش قلب و وجود سوفل قلبی ب(

 ها   افزایش لوکوسیت ج(

 آنمی د(

 شود؟ به عنوان داروی عد ویروس تجویز می Cکدام یک از داروهای زیر در هپاتیت  ـ 52

 اینترفرون پک د( مرکاتپدیرین ا 6 ج( اینفلکسی مآب ب( آزاتیوپرین الف(

 گیرد؟ کدام اقدام صورت می ،برای درمان دیابت بیمزه )بدون منشأ ک یوی( ـ 53

 محدودیت مصرف مایعات الف(

 تجویز دسموپرسین ب(

 تجویز الزیکس ج(

 محدودیت مصرف سدیم د(

 تزریق شده در صبح برای بیمار دیابتی، جهت کنترل قند خون کدام وعده غذایی مؤثر است؟ NPHانسولین  ـ 54

 صبحانه و ناهار د( شام ج( ناهار ب( صبحانه الف(

 شود؟ در نتایج آزمایش خون بیمار مبتف به سندروم نفروتیک، کدام مورد مشاهده می ـ 55

 کلسترول طبیعی د( LDLافزایش  ج( HDLافزایش  ب( هایپر آلبومینمی الف(

بیمار مبتف به نارسایی مزمن ک یه و تحت درمان با همودیالیز، از شما در مورد میزان مصرف مایعـات روزانـه سـؤال     ـ 56

 دهید؟ کند. چه پاسخی به وی می می

 بیشتر از حجم ادرار روز قبل cc600 الف(

 ار روز قبلبیشتر از حجم ادر cc000 ب(

 به اندازه حجم ادرار روز قبل ج(

 وزن روزانه وی بیشتر از یک کیلوگرم نشود. ای که اضافه به اندازه د(

 شود؟ ها می موجب بروز کدام یک از انواع آنوریس  ،ایجاد شکاف بین الیه اینتیما و مدیای شریان ـ 57

 یا کیسه د( کاذب ج( دیسکان ب( حقیقی الف(

بیماری بففاص ه پس از بروز درد شدید قفسه سینه و با عفی  تهوع، اعطراب، پوسـت سـرد و مرطـوب در بخـش      ـ 59

شـود. کـدام یـک از     )الکتروکاردیوگرام( مقدار متعدد از وی گرفته می ECGشود. آزمایشات و  اورژانس بستری می

 حاد در بیمار فوق است؟ MIنتایج زیر نشانه بروز 

 T,Iباال بودن تروپونین  الف(

 غیرطبیعی Q ب(

 لید 0در  STصعود قطعه  ج(

 T,Iعالیم بالینی و باال بودن تروپونین  د(

گان
یخت
فره



 

 89ماه تیر  اتاق عمل کارشناسی ارشدآزمون  

 

9 
 

 جایی کروموزوم فیفدلفیا در ایجاد کدام یک از انواع لوسمی نقش عمده دارد؟ هجاب ـ 58

 CML د( ALL ج( AML ب( CLL الف(

 کدام یک از موارد زیر داللت بر سوراخ شدن مری دارد؟ ـ 60

 ریگورجیتاسیون د( آمفیزم زیر جلدی ج( تجمع بزاق در دهان ب( احساس پری در گردن الف(

 

 مختلف یها یدر جراح یجراح یتکنولوژ

 هیپ تا سر امتداد دارد؟ گیری از گیری زیر، گچ در کدام یک از انواع گچ ـ 61

 Cylindricسیلندری  الف(

 Hanging Castهنگینگ کست  ب(

 Hip spicaاسپیکا لگن  ج(

 Minevva jacketمینوا جکت  د(

 شود؟ در کدام یک از پروسیجرهای زیر استفاده می Austin mooreاز پروتز  ـ 62

 آرتروپالستی گردن فمور الف(

 مفصل زانو آرتروپالستی ب(

 مچ پا آرتروپالستی ج(

 همی آرتروپالستی سر و گردن فمور د(

 است؟ تر صحیحها در جراحی ارتوپدی، کدام یک از عبارات زیر  گذاری ایمپ نت در جای ـ 63

 شود. ها استفاده می های پروتزی جهت جایگزینی موقت استخوان، مفاصل یا تاندون از ایمپلنت الف(

 شود. پروتزهای مورد استفاده در ارتوپدی از جنس فلزات غیر مغناطیسی و الکترولیتی ساخته می ب(

 شود. از سیمان استخوانی به عنوان جایگزین ایمپلنت استفاده می ج(

 ها استفاده کرد. های سریع جهت استریل کردن ایمپلنت به هیچ عنوان نباید از روش د(

 ها اشاره دارد؟ به کدام یک از شکستگی Craniofacial disjunctionاصطفا  ـ 64

 Lefort I الف(

 Lefort II ب(

 Lefort III ج(

 Lefort IIو    Lefort Iترکیبی از  د(

 است؟ تر صحیحکدام عبارت زیر  ،در ارتباط با پروسیجر ماستکتومی ـ 65

 شود. به شکل کامل و مثلثی شکل برداشته می در ماستکتومی سگمانی، بافت پستان الف(

 شود. در ماستکتومی ساده، تمام بافت پستان و غدد لنفاوی برداشته می ب(

 شود. ماستکتومی زیر جلدی در بیماران دارای ماستیت کیستیک مزمن انجام می ج(

 شود. رداشته میای داخلی ب های لنفاوی سینه در ماستکتومی رادیکال، تمامی پستان همراه با گره د(

گـذاری   های زیـر بـرای شـنت    از کدام یک از تکنیک ،در بیماران دچار هایپرتنشن پورتال همراه با هایپراسپ نیس  ـ 66

 شود؟ استفاده می

 شنت پورتوکاوال الف(

 شنت مزوکاوال ب(

 شنت اسپلنورینال ج(

 شنت اسپلنورینال همراه با برداشت طحال د(
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 ( کدام یک از موارد زیر است؟Hemi ploctomyدلیل انجام همی پ وکتومی ) ـ 67

 برداشت بافت نرم و بافت استخوانی الف(

 ترمیم عضله رکتوس شکمی ب(

 بازسازی دیواره اطراف ناف ج(

 بازسازی دیواره خلفی فمورال د(

 گردد؟ ماده به درون کیسه صفرا تزریق میکدام  ،های صفراوی جهت حل نمودن سنگ ـ 69

 VP-16 د( S-FU ج( PMMA ب( MTBE الف(

 های زیر حائز اهمیت است؟ در کدام یک از جراحی Calot triangleشناسایی مث ت کالوت  ـ 68

 کولکتومی د( اسپلنکتومی ج( پانکراتکتومی ب( سیستکتومی کوله الف(

 ؟شود میاکسپندر بافتی به منظور تداوم درمان به کار گرفته  ،در کدام یک از موارد زیر ـ 70

 لیپوساکشن د( جراحی ماگزیلوفاشیال ج( گرافت پوستی ب( جراحی پستان الف(

 در جراحی نیسن فاندوپ یکیشن، احتمال آسیب به کدام عصب وجود دارد؟ ـ 71

 زنجیره سمپاتیک د( ریکارنت ج( فرینک ب( واگ الف(

 کدام یک از عبارات زیر در مورد انواع ف پ صحیح است؟ ـ 72

 دار شامل پوست و عضله زیرین بوده و در محل خود ثابت است. فلب پایه الف(

 عروق خونی زیر آن است.و  عضله ،ای شامل پوست فلب جزیره ب(

 ارخد.   تر می دایره بوده و در امتداد یک محور بزرگ فلب ارخشی به شکل نیم ج(

 شود. واسطه تکمیل میکرو سرجری به محل پیوند آناستوموز میه فلب آزاد شامل پوست، عضله و عروق است که ب د(

 شود؟ یگذاری ونتریکولوپریتونئال، شانت در کدام ساختار جایگذاری م در شانت ـ 73

 بطن طرفی د( قنات مغزی ج( بطن اهارم ب( بطن سوم الف(

 در هنگام برداشت رباط ففووم در حین جراحی المینکتومی، احتمال خونریزی از کدام ورید وجود دارد؟ ـ 74

 همی آزیگوس د( آزیگوس ج( اپی دورال ب( ورتبرال الف(

کـه دسترسـی بـه     ییها دهی و ترمی  استخوان در محل های دقیق، شکل و اعصاب جهت ایجاد برش در جراحی مغز ـ 75

 شود؟ ها بسیار سخت است، از کدام وسی ه زیر استفاده می آن

 Green-beg الف(

 Hall surgairtom 200 ب(

 Midas Rex ج(

 Burrhole د(

 های مغز و اعصاب اندیکاسیون دارد؟ متاکریفت در کدام یک از جراحیکارگیری مش تیتانیومی و میتل ه ب ـ 76

 هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوئیدال الف(

 کرانیوپالستی ب(

 کرانیوتومی رترو ماستوئید ج(

 کرانیوتومی اینفراتنتوریال د(

 کدام ناحیه است؟ ها ترین محل اکستراگونادال تشکیل تراتوم شایع ـ 77

 ساکروکوکسیژینال د( کرانیوفشیال ج( ژنیتال ب( حلق (الف

گان
یخت
فره



 

 89ماه تیر  اتاق عمل کارشناسی ارشدآزمون  

 

10 

 

روزه و ترم قرار است تحت عمل جراحی بزرگی قرار گیرد. در خصوص جایگزینی مـایع حـین عمـل، کـدام      4نوزاد  ـ 79

 گزینه صحیح است؟

 سی مایع الزامی است. سی 00تجویز حداقل  الف(

 بالمانع است.سی مایع  سی 00تجویز حداقل  ب(

 گیرد. تجویز مایع بر حسب وزن نوزاد انجام می ج(

 نیازی به جایگزینی مایع ندارد. د(

 گیرد؟ ( دسترسی به چه روشی انجام میMitral valve replacementه آئورت )چدر جراحی تعویض دری ـ 78

 Medial sternotomy الف(

 Right or left thoracotomy ب(

 Medial sternotomy or Right thoracotomy ج(

 Medial sternotomy or left thoracotomy د(

در جراحی عروق کرونر به ترتیب در صورتی که نیاز به گرافت ورید سافن باشد و نیاز به گرافت ورید  Prepمحدوده  ـ 90

 سافن نباشد، چگونه است؟

 ا از فک تحتانی تا باالی زانوها از فک تحتانی تا مچ پاها الف(

 از فک تحتانی تا مچ پاها ا از فک تحتانی تا زیر زانوها ب(

 زیر کشاله راناز فک تحتانی تا مچ پاها ا از فک تحتانی تا  ج(

 زیر کشاله راناز فک تحتانی تا انگشتان پاها ا از فک تحتانی تا  د(

( پس از اعمال برش اولیه روی شریان، بـه منظـور   Carotid endarterectomyاندآرترکتومی )در جراحی کاروتید  ـ 91

 کنید؟ تر و برداشتن پفک، به ترتیب چه وسای ی را آماده تحویل به جراا می ایجاد برش وسیع

 05نایف شماره  – 00نایف شماره  الف(

 ا یک دایسکتور بالنت 00نایف شماره  ب(

 ک کورت متوسط  قیچی متس کرو ا ی ج(

 قیچی پاتز سرکج ا یک دایسکتور بالنت  د(

( از کدام عروق ممکن است به عنوان گرافـت آزاد اسـتفاده   CABG) coranary artery bypass graftدر جراحی  ـ 92

 گردد؟

 Radial arteries د( Lesser saphenous ج( Greator saphenous ب( Internal mammary الف(

 محل ورود چست تیوب به فضای پ ور برای خروج هوا کدام فضا است؟ ـ 93

 ای نزدیک خط میانی زیر بغل ششمین فضای بین دنده الف(

 ای در آپکس ریه فضای بین دنده نسومی ب(

 ای نزدیک خط قدامی زیر بغل هفتمین فضای بین دنده ج(

 خط قدامی زیر بغلای نزدیک  پنجمین فضای بین دنده د(

های توراکوتومی، حداکثر دسترسی به ریه، حفره تـوراکس، مـری، دیـافراگ  و آئـورت نزولـی       در کدام یک از برش ـ 94

 شود؟ حاصل می

 (Thoracoabdominal)توراکوآبدومینال  الف(

 (Antrolateral)آنترولترال  ب(

 (Posterolateralپوسترولترال ) ج(

 (Median sternotomy)ان استرنوتومی مدی د(
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( در جراحی عروق، بـه ترتیـب کـدام مـورد     Papaverineکارگیری سالین هپارینیزه و دارای پاپاورین )ه هدف از ب ـ 95

 است؟
 پیشگیری از انعقاد ا سرد کردن عروق الف(
 پیشگیری از انعقاد ا پیشگیری از اسپاسم عضالنی ب(
 لومن عروق ا پیشگیری از اسپاسم عروقیشستشوی  ج(
 ایجاد اسپاسم عروقی شستشوی لومن عروق ا د(

 شود؟   ( استفاده میWigand procedureدر کدام یک از پروسیجرهای زیر از روش ویگاند ) ـ 96

 توربینکتومی الف(
 توتال اسفنواتموئیدکتومی ب(
 اتموئیدکتومی ج(
 اسفنوئیدکتومی د(

 کند؟ چه فشاری الزام فاشیوتومی را مطرا می ،در سندرم کمپارتمان ـ 97
 متر جیوه میلی 20فشار بیش از  الف(
 متر جیوه میلی 00فشار بیش از  ب(
 متر جیوه میلی 00فشار بیش از  ج(
 متر جیوه میلی 00فشار بیش از  د(

 شود؟ برش پوستی بر روی کدام ساختار زده می ،(DCRداکریوسیستورینوستومی )در جراحی  ـ 99
 Anterior lacrimal crest الف(

 Medial cantus ب(
 Laterel cantus ج(
 Posterior lacrimal crest د(

 چقدر است؟ کاتاراکت به روش خارج کپسولی، حدوداً برش جراحی ـ 98
 متر میلی 0ا  5/0 د(  متر میلی 5/0ا  0 ج( متر میلی 2ا  5/2 ب( متر میلی 5/0 الف(

های نگهداری از قرنیه دهنده، روش کرایو است. ع ت استفاده از این روش کدام مورد است؟ مدت زمـان   یکی از راه ـ 80

 مط وب نگهداری قرنیه به ترتیب در این روش چقدر است؟
 کمتر از شش ماه موارد اورژانسی ا الف(
 موارد اورژانسی ا کمتر از یک ماه ب(
 جوان بودن قرنیه ا کمتر از سه ماه ج(
 یک هفتهجوان بودن قرنیه ا کمتر از  د(

 رود؟ برای ترمی  کدام یک از اعمال جراحی به کار می Manchesterکولپوپرنیورافی به روش منچستر  ـ 81
 وولو د( اورتروسیستوسل ج( آنتروسل ب( پروالپس رحم الف(

 رود؟ کار میه ( در کدام یک از انواع هسیترکتومی بHeaneyتکنیک طراحی هنی ) ـ 82
 ساب توتال شکمی د( آبدومینال ج( LAVH ب( واژینال رادیکال الف(

 باشد؟ می Salpingostomyمی کدام یک از موارد زیر اندیکاسیون جراحی سالپنگوستو ـ 83
 حاملگی خارج رحمی الف(
 های فالوپ انسداد لوله ب(
 کیستیک تخمدان پلی ج(
 اندومتریوز د(
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 ( کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟in situدر ترمی  عروق ک یوی با روش بازسازی در محل ) ـ 84
 شود. برای آناستوموز استفاده می از قطعه وارونه بخش دیستال ورید سافنوس الف(
 شود. ابتدا به شریان کلیوی و سپس به آئورت آناستوموز می ،قطعه عروقی بریده شده برای آناستوموز ب(
 اقدامات انجام شده در بازسازی عروق ممکن است دو طرفه و در اند مرحله صورت گیرد. ج(
 شوند. تعویض می ومی وجود ندارد، اون عروق کامالًدر بازسازی عروق کلیوی، نیازی به ترمبواندوآرترکت د(

 ( در درمان کدام یک از موارد زیر کاربرد دارد؟RPLNDجراحی رادیکال لنفادنکتومی ) ـ 85

 سرطان واژن د( سرطان پروستات ج( تومور مثانه ب( تومور بیضه الف(

ک یه پیوندی بعد از نفرکتومی دو طرفه ویورتروکتومی، کدام یک از اقدامات زیر انجام  جهت برقراری جریان ادرار از ـ 86

 گیرد؟ می

 یورترونئو سیستوستومی الف(

 یورترویورتروستومی ب(

 ترنس یورترویورتروستومی ج(

 Boariفلب  د(

 

 یآناتوم

 کند؟رسانی می های زیر به تخمدان خونکدام یک از شریان ـ 87

 آئورت شکمی د( مزانتریک تحتانی ج( ایلیاک داخلی ب( ایلیاک خارجی الف(

 باشد؟می epiploic appendixکدام یک از عناصر تشریحی زیر دارای  ـ 89

 کولون د( رکتوم ج( ژژنوم ب( دئودنوم الف(

 رادیوکارپال شرکت دارد؟کدام استخوان مچ دست در تشکیل مفصل  ـ 88

 اسکافوئید د( پیزیفورم ج( تراپزوئید ب( تراپزیوم الف(

 بجز:شوند، تمام عناصر عروقی زیر به ده یز راست منتهی می ـ 100

 سینوس کروناری د( ورید آزیگوس ج( ورید اجوف تحتانی ب( ورید اجوف فوقانی الف(

 شود؟اَپکس( ق ب صدای کدام دریچه، شنیده میدر راس ) ـ 101

 میترال د( پولمونری ج( آئورت ب( تری کاسپید الف(

 باشد؟ای میح ق حنجره وکدام یک از موارد زیر جز ـ 102

 سوراخ لوله شنوایی د( بست هرمی بن ج( ایحفره لوزه ب( بست حلقی بن الف(

 کند؟از عناصر تشریحی زیر از پشت پریکارد عبور می کدام یک ـ 103

 شریان توراسیک داخلی د( عصب فرنیک ج( مری ب( نای الف(

 ؟باشد میهای حنجره زوج کدام یک از غضروف ـ 104

 اپی گلوت د( کریکوئید ج( آریتنوئید ب( تیروئید الف(

 از ناف ک یه کدام گزینه زیر است؟ ترین عنصر عبوریقدامی ـ 105

 شبکه عصبی کلیوی د( ورید کلیوی ج( شریان کلیوی ب( حالب الف(

 گذرد؟کدام یک از عناصر زیر از پشت دیافراگ  می ـ 106

 زنجیره سمپاتیک د( ورید آزیگوس ج( عصب واگ ب( آئورت الف(
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 ریه راست کدام است؟ترین عنصر ناف قدامی ـ 107

 برونش اصلی د( شریان برونشیال ج( شریان ریوی ب( ورید ریوی الف(

 های پیشین قرار گرفته است؟ای از دنداناولین تنگی مری با چه فاص ه ـ 109

 cm 00 د( cm 5/20 ج( cm 5/22 ب( cm05  الف(

 

 یویر یقلب یایو اح یهوشیب

 کند؟ حسی اسپاینال، سوزن اسپاینال به ترتیب از کدام فضاهای زیر عبور می در پی بی ـ 108

 لیگمان بین خاری ا فالووم ا سخت شامه ا لیگمان فوق خاری الف(

 لیگمان فوق خاری ا لیگمان بین خاری ا فالووم ا سخت شامه ب(

 سخت شامه ا فالووم ا لیگمان بین خاری ا لیگمان فوق خاری ج(

 یگمان بین خاری ا فالووم ا لیگمان فوق خاری ا سخت شامهل د(

 کدام یک از داروهای بیهوشی وریدی زیر در افراد آسماتیک کنتراندیکاسیون دارد؟ ـ 110

 دیپریوان د( کتامین ج( پروپوفل ب( تیوپنتال الف(

 کدام است؟ تنها گاز واقعی جهت استعمال برای بیهوشی ـ 111

 سیکلوپروپان د( انفلوران ج( هالوتان ب( نیتروس اکساید الف(

کـدام   وی زبان کوچک مشاهده شود، جز اگر فقط کام نرم و قاعده (Mallampatiبندی ارزیابی راه هوایی ) در طبقه ـ 112

 شود؟ های راه هوایی محسوب می یک از کفس

 کالس اهار د( سه کالس ج( کالس دو ب( کالس یک الف(

 ب وک پاراورتبرال برای چه منظوری است؟ ـ 113

 کننده دیواره شریان ایجاد وازودیالتاسیون دلخواه از طریق فلج عصب سمپاتیکی موجود در عضله صاف منقبض الف(

 ی برای عمل جراحی بازویبلوک اگزیالری یا شبکه بازو ب(

 بیماری عروق محیطی سر، گردن، بازو و یا دست افزایش جریان خون در ج(

 اعمال جراحی در ناحیه بین فک و ترقوه د(

شود بیماران نتوانند به راحتی بیدار شوند،  شده توسط دارو موجب می ءحالتی که در آن کاهش سطح هوشیاری القا ـ 114

 کدام یک از انواع بیهوشی است؟ وجزدهند، اما به طور هدفمند پس از تحریک دردناک پاسخ می

 Anxiolysis الف(

 Conscious sedation ب(

 Deep sedation/analgesia ج(

 Full anesthesia د(

 باز برای تجویز داروهای بیهوشی صحیح است؟ کدام گزینه در خصوص سیست  استنشاقی نیمه ـ 115

 گردند. شود، اما برخی به منظور تنفس دوباره به بخش دمی مدار باز می می برخی گازهای بازدمی وارد هوای محیط الف(

 گیرد. تنفس مجدد گازهای بازدمی صورت می ب(

 دهد. شود و اجازه عبور و ورود گازهای بازدمی را به داخل اتمسفر می ترین سیستم به کار رونده محسوب می فراوان ج(

 گیرد. تأخیر صورت می تر شسته شده و بیهوشی با ها آهسته ریه د(
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 دهد؟ در ایست ق بی ریوی، مرگ بیولوژیک پس از چه مدت زمانی رخ می ـ 116

 دقیقه 00باالتر از  د( دقیقه 6 ـ 00 ج(  دقیقه 0 ـ 6 ب( دقیقه 0 ـ 0 الف(

 ی زیر، بیمار هوشیار است؟ها ریتمی در کدام یک از دیس ـ 117

 فلوتر دهلیزی د( فیبریالسیون بطنی ج( کاردی بطنی تاکی ب( آسیستول الف(

 ؟باشد نمیگذاری داخل تراشه  کدام مورد از عوارض حین لوله ـ 119

 صدمه به تارهای صوتی د( کاهش فشار خون ج( الرنگو اسپاسم ب( آسیب به دندان الف(

 گردد؟ کدام روش استفاده می ،ار گرفتن لوله تراشه در نایجهت تأیید نهایی قر ـ 118

 ذرات بخار معلق در لوله د( پر شدن کیسه هوایی ج( کاپنوگرافی ب( پالس اکسی متری الف(

 ق بی ریوی خارج از بیمارستان صحیح است؟ یترتیب زنجیره حیات در احیاکدام یک در مورد  ـ 120

 ا اقدامات پیشرفته احیا CPCRتشخیص فوری ایست قلبی تنفسی ا ایمنی فرد امدادگر ا استفاده از شوک ا شروع  الف(

ا ایمنی فرد امدادگر ا تشخیص زودرس ایست قلبی تنفسی ا استفاده از شوک ا اقدامات پیشرفته      CPCRشروع سریع  ب(

 احیا

ا استفاده از شوک ا اقادامات پیشارفته      CPCRتنفسی ا شروع  ایمنی خود فرد امدادگر ا تشخیص زودرس ایست قلبی   ج(

 احیا

ا شروع اقدامات پیشرفته احیاا استفاده   CPCRتشخیص زودرس ایست قلبی تنفسی ا ایمنی خود فرد امدادگر ا شروع    د(

 از شوک

 

 عمومی زبان
Part One: Vocabulary Questions 

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 When the balance of the immune system is ............, the system may become our enemy rather ـ 121

than our friend. 

a. integrated b. reinforced c. maintained d. disturbed 

 One reason of difficulty in breathing is the ............ of airways which hinders the smooth flow of ـ 122

oxygen. 

a. constriction b. dilatation c. expansion d. inspection 

 To relieve the pain, the doctor prescribed some drugs to ............ the tension in the patient's ـ 123

shoulder muscles. 

a. retain b. resume c. release d. restore 

 The assessment of pain ............ a consideration of the physical and psychological aspects of the ـ 124

individual. 

a. involves b. dissolves c. evolves d. revolves 

 Hospitals and health systems are nowadays under constant pressure to reduce costs while also ـ 125

improving quality and ............ a qualified workforce. 

a. containing b. maintaining c. remaining d. restraining 

 A breathing-related sleep disorder is a disorder that ............ sleep due to irregular breathing ـ 126

patterns. 

a. elevates b. induces c. disrupts d. determines 

 .Physical activities are strongly recommended for their ............ effects on our health ـ 127

a. suspicious b. desirable c. disastrous d. bizarre 
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 .Aspirin taken in high doses for long time can cause stomach ............ and bleeding ـ 128

a. stamina b. repair c. safety d. ulcer 

 .Pneumonia symptoms become ............ when there is a high concentration of pollutants in the air ـ 129

a. contaminated b. constricted c. exacerbated d. devastated 

 .Despite his ............ efforts made during a year, he could not find a job ـ 130

a. intense b. deficient c. scarce d. sluggish 

 .He suffered a serious injury that ............ him to give up work ـ 131

a. disappointed b. disintegrated c. obscured d. obliged 

 The dust in the air in this part of the country certainly ............ a threat to the residents’ health ـ 132

and life. 

a. enacts b. ceases c. poses d. harvests 

 .When a contaminated needle ............ a client's skin, germs might enter the body ـ 133

a. immunizes b. disinfects c. defends d. pierces 

 . ............ Sterile supplies have labels that indicate the date when sterilization period ـ 134

a. subsides b. reduces c. expires d. emerges 

 .The nurse inserted a needle in the patient's ............ leg to examine the extent of paralysis ـ 135

a. numb b. calm c. sound d. robust 

  Due to the poor medical services of this hospital, the physician advised the patient's parents to ـ 136

............ him to a different hospital. 

a. allocate 

b. confer 

c. dedicate 

d. transfer 

 Learning a foreign language is a major ............ for students in the medical fields with shortage of ـ 137

time to practice. 

a. comfort 

b. merit 

c. concern 

d. suspect 

 Medical students should sufficiently develop their knowledge and skills to ............ the time and ـ 138

money they spend to get their degree. 

a. justify 

b. refuse 

c. confuse 

d. jeopardize 

 Because of some chemical and physical factors, most drugs are not ............ equally in all parts of ـ 139

the body. 

a. dispatched 

b. distributed 

c. discarded 

d. disoriented 

 . ............ By the emergence of personal computer, typewriters became ـ 140

a. abundant 

b. absolute 

c. abused 

d. obsolete 
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Part two: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. 

Complete the questions with the most suitable words or phrases(a, b, c, or d). Base your answers 

on the information given in the passage only. 

 

Passage 1 
Patients usually report stress management strategies along three lines. First, they may identify behavioral 

approaches, ranging from fleeing the situation (for example, a crowded shopping mall) to problem solving 

(for example, "I wait for an elevator that is not full"). Second, they may use a variety of cognitive 

approaches. A patient frightened of flying may tell himself or say out loud, “This plane has been flying safely 

for years. My mother flies out to see me twice a year. This year I can make it once to see her." Another may 

try strategies that help him " not think about it." On an airplane, this may involve watching the movie. Third, 

patients may use physiological approaches. Patients afraid of driving downtown may practice muscle 

relaxation or breathing exercises as they begin driving. More often than not, patients combine some of these 

strategies to be more effective. 

 .Stress management strategies indicated in this text ............ adopted by patients ـ 141

a. seem to be the most common methods 

b. seem to be the least applicable approaches 

c. are formally-instructed mechanisms 

d. are considered to be the only approaches 

 Behaviors like avoiding the stressful situation or finding a way to deal with it successfully are ـ 142

............ in stress management strategies. 

a. the writer's favorite method 

b. the writer's least advisable methods 

c. the methods belonging to different lines 

d. various forms of the same line 

 . ............ A patient's positive view about the safety of a flight could ـ 143

a. guarantee the safe landing of the plane 

b. help the pilot have more confidence 

c. help the patient overcome his worries 

d. enhance the quality of the given flight 

 .According to the passage, behavioral approaches ............ cognitive ones ـ 144

a. could be used to substitute 

b. are the initial manifestations of 

c. are more practical and manageable than 

d. deal with activities different from 

 . ............ The underlined “this” (line 6) refers to ـ 145

a. the mother's safe flight 

b. the safe flight of the plane 

c. avoiding thinking about the flight's dangers 

d. starting watching the movie and having fun 
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Passage 2 
Women had always served in secondary roles as nurses and doctors. The professionalization of medicine 

forced them increasingly to the sidelines. However, the breakthrough to the knowledge of advanced practice 

was initiated by Florence Nightingale in England. She resolved to provide more advanced training. Her 

solution involved the support of upper class women, and they proved eager to serve. But today the new 

profession appears highly attractive to women of all backgrounds, and her model was widely accepted in 

most other countries. 

The same trend was observed with women wishing to become doctors before the 1970s. Elizabeth 

Blackwell (1821–1910) pioneered as the first female doctor in the United States. While Blackwell viewed 

medicine as a means for social and moral reform, her student Mary Putnam Jacobi (1842–1906) focused on 

curing disease. At a deeper level of disagreement, Blackwell felt that women would succeed in medicine 

because of their humane female values, but Jacobi believed that women should participate as the equals of 

men in all medical specialties using identical methods, values and insights. Despite these movements, women 

were still paid less as doctors and nurses. For example, although the majority of medical doctors were women 

in the Soviet Union, they were paid even less than most male factory workers. 

 .Florence Nightingale was the first person to ............ in nursing education ـ 146

a. receive advanced and professional training 

b. provide women with more advanced training 

c. force women increasingly to the sidelines 

d. avoid supporting the upper class women 

 ............ According to the passage, Elizabeth Blackwell disagreed with Mary Putnam Jacobi on ـ 147

doctors. 

a. how women could succeed as 

b. the use of identical methods by 

c. how women resisted becoming 

d. the wages paid to female  

 The passage provides us with a ............ view of attracting women to nursing and medical ـ 148

professions. 

a. prospective 

b. historical 

c. pessimistic 

d. humane 

 .The passage mainly discusses how ............ nursing and medical professions ـ 149

a. female pioneers reformed the role of women in 

b. employers welcomed the roles of women in 

c. women were paid in the past in 

d. women are currently admitted to 

 The writer has mentioned "the Soviet Union" in the passage to indicate ............ of female ـ 150

doctors. 

a. breakthrough in the employment 

b. discrimination in the payment 

c. successful participation 

d. professional behavior 
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Passage 3 
The excess storage of fat is surpassingly difficult to define and to measure accurately. In practice, an 

experienced eye is a good judge of the presence of obesity especially in the unclothed patient. To measure it, 

one requires data on weight and height. Life insurance companies have published tables showing the desired 

or ideal weights of men and women of different heights, that is the weights associated with the best life 

expectancy. A person with a body weight of 10 percent greater than this ideal is said to have a relative weight 

of 110 percent, some say 120 percent. Various obesity indices have been invented, the best being W/H
2
,

where W is the weight in kg and H is the height in meters. 

 . ............ The numbers mentioned in the text are intended to define ـ 151

a. body weight

b. excess weight

c. a relative weight

d. weight definition

 . ............ The tables published by life insurance companies are intended to show the ـ 152

a. desired life expectancy in men and women

b. differences between the obese and slim people

c. fat storage in men and women of different heights

d. relation between weight and the best life expectancy

 . ............ The underlined pronoun "it" in line 3 refers to ـ 153

a. data

b. obesity

c. weight

d. the patient

W/H" ـ 154
2
" is an index for ............ .

a. estimating life expectancy

b. dividing height by weight

c. measuring obesity

d. challenging obesity

 . ............ The underlined word "eye" (in line 2) implies a(n) ـ 155

a. person

b. measure

c. study

d. index ان
ختگ

رهی
ف
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Passage 4 
Even in healthy persons, reaching an advanced age is associated with reduced strength, power, and speed 

of muscle contraction. Although these changes can be subtle, they can be marked in very old age and they are 

measurable. Because of the relative rapid loss in the speed of muscle contraction, aged persons typically 

show greater loss in power than in peak force alone. 

Although changes are highly variable, in general, healthy aged persons experience an approximate 10% 

per decade decline in peak strength after 60 years of age, with a more rapid decline after 75 years of age. 

Loss in strength is generally more pronounced in the muscles of the lower limbs, such as the quadriceps, as 

compared with the upper limbs. If marked, lower limb weakness can interfere with functions required for 

independent living such as safely walking, or rising from a chair. Such age-related decrements in muscle 

strength are often accelerated in sedentary older adults or those with underlying pathology. 

 . ............ The passage is mainly about aging and ـ 156

a. speed of muscle contraction 

b. strength of body limbs 

c. muscle weakness 

d. sedentary lifestyle 

 According to the passage, a loss of about 10%, every ten years, happens in ............ of the body ـ 157

between the age 60-75. 

a. general mobility 

b. maximum power 

c. general health 

d. the upper limbs 

 . ............ Muscle loss when reaching an advanced age is ـ 158

a. typically measurable in upper limbs 

b. noticeable in the feet, thighs and hips 

c. associated with subtle muscle contractions 

d. accelerated in peak speed and force 

 . ............ According to the text, muscle weakness speeds up in ـ 159

a. inactive people 

b. rising position 

c. major functional limbs 

d. rapid muscle contraction 

 . ............ Elderly people need to be aided in daily living because they have a ـ 160

a. prominent underlying disease 

b. significant weakness in lower limbs 

c. relatively independent sedentary living 

d. subtle decrement in peak muscle strength 
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بسمه تعالی

و مركز سنجش  آمنوزش پزشنکی بنا اندق ارت نای        دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

بررسی سواالتی است كه در قالب مشخص شند    اای اا، پذیرای درخواست كیفیت سواالت و بهبود روند اجرای آزمون

 رعت و دقت بیشتری انشام گیرد.گردد، تا كار رسیدگی با س زیر از طریق ایجترنت ارسال می

 رساند: ضمن تشکر از امکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطالع می

اعنالم   www.sanjeshp.irاز طرینق سنایت ایجترنتنی     92/40/21مورخ    81ساعت كلید اولیه سنواالت   -1

 خوااد شد.

به آدرس ایجترنتنی بناال    48/40/21 مرخ   89لغایت ساعت  92/40/21مرخ   81 ساعتاعتراضات خود را از  -2

ارسال نمایید.

اعتراضاتی كه به ار شکل خارج از فرم ارائه شد ، بعد از زمان تعیین شد  و یا به صورت غیرایجترنتی )حضوری( -3

ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخوااد گرفت.

 تذكر مهم:

تعیین شد ، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذكور به ایچ عجنوان   ف ط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی *  

 ترتیب اثر داد  نخوااد شد.
باشند   از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرایز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، مالک بررسی نمی *  

وااد شد.و به كلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خ

دبیرخانه شرخای آمرزش علرم پایه پزشکی، 

 بهداشت و تخصصی
مركز سنجش آمرزش پزشکی

 كد ملی: نام خانرادگی: نام:

 نرع دفترچه: شماخه سؤال: نام دخس: نام خشته:

سطر پاخاگراف صفحه سال انتشاخ نام منبع معتبر

سرال مرخد برخسی:
 اای صحیح(  ارد. )با ذكر جواببی  از یک جواب صحیح د

 .جواب صحیح ندارد 
 .متن سوال صحیح نیست 
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