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 مجموعه مامایی

 مشخصات داوطلب

 160 تعداد سؤاالت  نام و نام خانوادگی

 دقیقه 160 زمان پاسخگویی:  شماره کارت

    تعداد صفحات

 

 رشته امتحانی دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 مشاوره در مامایی مامایی *

 3 4 زبان انگلیسی

 3 2 روانپزشکی در مامایی و اختالالت جنسی

 2 2 های داخلی و جراحی مربوط به مامایی بیماری

 0 1 جنین شناسی

 0 1 نوزادان و مراقبت های مربوطه

 2 0 بهداشت، تغذیه مادر و کودک و  تنظیم خانواده

 2 2 بارداری و زایمان و بیماری های زنان

 

 کدام مورد قبل از اووالسیون اتفاق می افتد؟ -66

 الف( کامل شدن اولین تقسیم میوزی

 ب( کامل شدن دومین تقسیم میوزی

 ج( ترشح گرانولهای کورتیکال

 د( واکنش زونایی

طناب های جنینی در بیضههه در  ه زمانی کانازی ش شههدش و زوزه های منی سههاز را ایجاد می  -67

 کنند؟

 الف( هنگام تولد           ب( بلوغ    ج( اواخر دوره رویانی  د( اواخر دوره جنینی

 ساختارهای ریه پس از توزد نی  به تعداد آن اف ودش می شود؟کدام یک از  -68

 الف( آلوئول ها       ب(برونشیول انتهایی      ج(برونشیول تنفسی      د( برونش های ثانویه

 استخوان های اندام فوقانی از کدام ساختار زیر منشأ می گیرد؟ -69
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 ماتیک       د( مزودرم اسپالنکنیکالف( سومایت ها      ب( ستیغ عصبی       ج( مزودرم سو

 بسته شدن زوهنگام درز کرونال کدام ناهنجاری را به وجود می آورد؟ -70

 ال( پالگیوسفالی     ب(اسکافوسفالی     ج(آنانسفالی     د( براکی سفالی

71- Labium minor در روند تکامل سیستم تناسلی زن از کدام بخش به وجود می آید؟ 

 تناسلی         ب( برجستگی تناسلی       ج( چین پیشابراهی   د( تکمه تناسلی –اری الف( شیار ادر

به غشههای کلواکی وجوخ خوردن با آن منجر به ایجاد کدام  Urorectalرسههیدن دیوارش   -72

 ساختار می شود؟

 الف( پروکتودئوم       ب( کانال مقعدی    ج( غشاء مقعدی     د( جسم پرینه

 ( باقیمانده کدام یک از مجاری زیر است؟Epoophorn) اپوفورون -73

 Excretory Mesonephric tubulesالف( 

 Mesonephric ductب( 

 Paramesonephric duct ج(

 Epigenital tubulesد( 

 در حین تکامل  شم  ه عضوی در شیار کرویید قرار می گیرد؟ -74

 ( شریان هیالویید       د( عصب اپتیکالف( عصب افتالمیک        ب( شریان افتالمیک     ج

 م ودرم خارج رویانی از کدام یک منشأ می گیرد؟ -75

 الف( اپی بالست

 ب( هیپوبالست

 ج( پوشش کیسه زرده ثانویه

 د( سیتو تروفوبالست

 ؟نمی کندکدام یک در ساخت دیافراگم شرکت  -76

 الف( چین های پریکاردیوپریتونئال

 ب( دیواره عرضی

 پلورو پریتونئال ج( چین های
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 د( مزانتر مری

 ( تکامل می یابد؟sinus venosusکدام یک از شاخ  پ سینوس وریدی ) -77

 الف( ورید مایل دهلیز راست

 ب( بزرگ سیاهرگ پایینی

 ج( سینوس وناروم

 د( سینوس کروناری

 جسم زبان از کدام برجستگی زیر ایجاد می شود؟ -78

 Arytenoidد(        Trabecula imparج(        Coupla ب(          Lateral Lingualالف( 

در نوزادی  رخش معکوس قوس رودش رخ دادش اسههت  در این رههورت کدام حازت زیر  -79

 دیدش می شود؟

 الف( کولون چپ گرا دیده می شود

 ب( کولون راست گرا دیده می شود

 ج( دئودنوم در پشت کولون عرضی قرار دارد

 کولون عرضی قرار داردد( دئودنوم در جلوی 

 ( در دهلی   پ از کدام یک از گ ینه های زیر منشاء می گیرد؟Pectinateبخش ناراف ) -80

 Pulmonary veinد(        Primitive atriumج(       Conus cordisب(         Sinus Venosusالف( 

********************************************************************** 

 بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی

 کم خونی های دوران بارداری رحیح است؟ کدام عبارت دربارش -81

 میلی گرم در دسی لیتر کم خونی بارداری تلقی می شود. 10الف( هموگلوبین کمتر از 

 میلی گرم آهن در کل بارداری برای افزیاش توده هموگلوبین الزم است. 300ب( 

 ج( اولین پاسخ خونی به مصرف آهن افزایش رتیکولوسیت است.

 در بعد از زایمان نیاز به انفوزیون خون دارد. 9از د( هموگلوبین کمتر 
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با  -82 های  خانم  مایشهههات زیر را در  یک از آز کدام تال تکرار  نا های روتین پرش  بت  در مراق

 رفتارهای پرخطر در شروع سه ماهه سوم پیشنهاد می کنید؟

 الف( کالمیدیا

 ب( پروتئین ادرار

 ج( غرباگری آنتی بادی ها

 وله عصبید( غربالگری نقایص ل

سههازه جهت مراقبت قبل از بارداری مراجعه کردش اسههت  در تاریخیه ویب سههاب ه  28خانم  -83

 نیست؟نارسایی آدرنال درمان نشدش وجود دارد  احتمال کدام عارضه در وی محتمل 

 الف( ضعف و خستگی       ب( تهوع و استفراغ      ج( افزایش وزن   د( نازایی

 ای زیر دربارش ی بارداری های همراش با میگرن قابل مشاهدش است؟کدامیک از گ ینه ه -84

 الف( بهبود اغلب میگرن ها در بارداری

 ب( تشدید اغلب میگرن ها در بارداری

 ج( کاهش بروز سکته مغزی

 د( کاهش بروز بیمار قلبی

یدب کدامیک از موارد زیر  -85 به پرکاری تیروئ بادار مبتال  با نوزاد خانم  نمی انتظار در مواجهه 

 رود؟

 الف( کاهش شنوایی      ب(یوتیروئیدی  ج( گواتر تیروتوکسیکوز     د( نارسایی تنفسی

 نمی شود؟کدام یافته آزمایشگاهی در زنان مبتال به زوپوس دیدش  -86

 مثبت VDRLالف( تست 

 D-Dimerب( افزایش سطح 

 طوالنی PTTج( 

 د( کاهش فاکتور روماتوئیدی
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مثبت جهت  HIVو حاملگی ترم با سههاب ه رفتارهای پرخطر جنسههی و  G2P1سههازه  32خانم  -87

سیون  ست  در معاینه دیالتا ست   ه  4-5زایمان مراجعه کردش ا سازم ا سه آمنیون  سانتیمتر و کی

 اقدامی برای وی رحیح است؟

 الف( کیسه آمنیون باز گردیده و مانیتورینگ داخلی جنین صورت گیرد.

 زیاتومی جهت تسریع زایمان انجام شود. ب( تقویت زایمان و اپی

 ج( سزارین الکتیو بدون پاره کردن کیسه آمنیونی صورت گیرد.

 د( بالفاصله بعد از تولد تغذیه با شیر مادر آغاز گردد.

ست   26خانم باردار ترمب  -88 شدش ا ستری  سی با درد زایمان ب ساب ه رفتارهای پرخطر جن سازه با 

محدودی دریافت کردش اسههت  کدام گ ینه در مورد انجام تسههت  وی مراقبت دوران بارداری

 رحیح است؟ HIVسریع 

 الف( بالفاصله در حین لیبر باید انجام گردد.

 ب( در صورت نتیجه منفی تست، در همه ی موارد نیاز به تست تأییدی هست.

 تعویق می افتد.نتیجه مثبت تست، درمان رتووویروسی تا دریافت نتیجه تست تاییدی به ج( در صورت 

 د( انجام تست به بعد از زایمان موکول می شود.

کدام گ ینه دربارش اثرات بیماری دیابت بر بارداری رههحیح  Iدر زنان مبتال به دیابت نوع  -89

 است؟

 الف( هموگلوبین گلیکوزیله باال بر شیوع سقط اثری ندارد.

 یابد.ب( احتمال ناهنجاری سیستم قلبی عروقی جنینی افزایش می 

 ج( تأخیر بلوغ ریه عامل اصلی دیسترس تنفسی جنین است.

 د( ماکروزومی جنینی ناشی از دیابت، مغز جنین را درگیر می کند.

بارداری مراجعه کردش اسههتب  33سههازه با تشههخیف ریفالکس معدش در هفته  28خانم باردار  -90

 کدام گ ینه دربارش مشکل وی رحیح است؟

 ا دیده می شود.بارداری ه %25الف( در 

 ب( مصرف امپرازول در بارداری ممنوع است.



w
w

w
.iD

an
ito

.c
om

 ج( شلی اسفنکتر تحتانی مری عامل آن است.

 است. H2د( خط اول درمان انتاگونیست گیرنده 

 در رابطه زنان باردار مبتال به آسمب کدام گ ینه رحیح است؟ -91

 یش می یابد.الف( با وجود کنترل مناسب آسم، پیامدهای پره ناتال نامطلوب افزا

 ب( باداری در اغلب موارد باعث تشدید بیماری آسم می شود.

 ج( عملکرد تنفسی این زنان باید به طور روتین بررسی شود.

 توصیه می شود. F2aد( جهت القای لیبر پروستاگالندین 

 در مراقبت قبل از بارداری در زنان با فشار خون م من کدام گ ینه رحیح است؟ -92

 ترل آن قبل از بارداری بر پیامدهای حاملگی اثری ندارد.الف( عدم کن

 ب( در زنان با دو سال سابقه، فشار خون مزمن، عملکرد قلبی و کلیوی باید بررسی شود.

 میلی گرم در دسی لیتر خطر مرگ جنین افزایش می یابد. 4/1ج( با میزان کراتی نین سرم بیش از 

 با مراقبت مناسب، حاملگی ممنوعیتی ندارد. د( در این نان با سابقه انفارکتوس قلبی

 در رابطه با روند زایمان زنان مبتال به بیماری قلی کدام گ ینه رحیح است؟ -93

 الف( زمایمان به روش سزارین با بی حسی اسپاینال توصیه می شود.

 ب(القای لیبر جهت تسریع زایمان خطرناک است.

 وضعیت قلبی عروقی بهبود می یابد. بالفاصله بعد از زایمان و با خروج جفتج( 

 در دقیقه، احتمال نارسایی قلبی مطرح می شود. 24و تنفس باالی  100د( با ضربان قلب باالی 

 سازه با باکتری اوری بدون عالمتب کدام گ ینه رحیح است؟ 24در خانم باردار  -94

 می شود.الف( اگر درمان نشود، در نییم از موارد به عفونت عالمت دار تبدیل 

 روز توصیه می شود. 10میلی گرم هر شب به مدت  100ب( نیتروفورانتوئین 

 ج( بر وزن تولد و زایمان پره ترم تأثیری ندارد.

 د( میزان عود آن ناچیز است.

 کدام تغییر زیر در بارداری در سیستم کلیه و دستگاش ادراری دیدش می شود؟ -95

 الف( تنگی لگنچه به علت فشردگی حالب
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 ( هایپرپالزی سلول های گلومرولیب

 ج( ریفالکس مثابه به حالب

 د( افزایش کراتی نین سرم

 دربارش اختالالت ترمبوآمبوزیک بارداری کدام گ ینه رحیح است؟ -96

 برابر زنان عادی است. 4ماه اول بعد از زایمان  6الف( احتمال ترومبوآمبولی وریدی در 

 در بارداری تنها عامل ترومبوز است.ب( افزایش قدرت انعقاد پذیری  خون 

 ج( غربالگری ترومبوفیلی در زنان با سابقه سقط راجعه توصیه می شود.

 د( اغلب ترومبوزهای وریدی ساق در پای چپ رخ می دهد.

در کدام « خطر بیماری های قلبی عروقی و حاملگی»دربارش  WHOبراسههاس ت سههیم بندی  -97

 است؟دسته بیماری قلبی حاملگی ممنوع 

 الف( سابقه کاردیومیوپاتی پری پارتوم

 ب( نقص دیواره بطنی

 ج( تنگی دریچه ریوی

 د( بازماندن مجرای شریانی

 کدام گ ینه در رابطه با فی وزوژی قلبی عرقی در بارداری رحیح است؟ -98

 افزایش می یابد. %25الف( برون ده قلب 

 .ب( نارسایی قلب اغلب در دوره پری پارتوم رخ می دهد

 ج( در ابتدای بارداری، افزایش برون ده قلبی ناشی از افزایش تعداد ضربان قلب است.

 د( مقاومت عروق سیستمیک و ریوی افزایش می یابد.

سههازه باردار با احتمال مواجهه با توکسههوپالسههما مراجعه کردش اسههت  کدامیک از  24خانم -99

 وریه می کنید؟اقدامات زیر را در غربازگری و تشیخف توکسوپالسما ت

 به تنهایی برای تشخیص استفاده کرد. igMالف( می توان از بررسی آنتی بادی 

 در تشیخص عفونت حاد مفید است. igEو  igAب( برسی آنتی بادی ها 

 هفتگی حداقل )کمترین میزان( می باشد. 18ج( حساسیت تست های تشخیصی بعد از 
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 ردار نیست.از حساسیت و اختصاصیت خوبی برخو PCRد( تست 

 کدام عبارت زیر در مورد نئوپالزی تروفوبالستیک بارداری رحیح است؟ -100

 الف( نیمی از تومورها به دنبال سقط ایجاد می شود.

 ب( برای تشخیص، بیوپسی بافتی ضروری است.

 و بیشتر پرخطر هستند. 7افراد دارای امتیاز  WHOج( بر اساس سیستم تشخیصی 

 ک محل کوریوکارسینوم جفت شایع ترین نئوپالسم تروفوبالستیک است.د( تومور تروفوبالستی

********************************************************************** 

 روانپ شکی در مامایی و اختالالت جنسی

ست و به  -101 شوار ا شی حتی در غیاب هر گونه خطرب برای او د کودکیب انجام بازی های کاو

 وازدین بی ثبات خود می  سبد  از کدام سبک دزبستگی برخوردار است؟

 دوسوگرا –اجتنابی    د( ناایمن  –ب( آشفته       ج( ناایمن    الف( ایمن       

 از دیدگاش پیاژش  ند ماهگی است؟« ب ای شیء»اوزین زمان ظهور توانایی شناختی  -102

 18-24د(      12-18ج(       9-12ب(       5-9الف( 

س-103 شدش ا شش ماش از مادر خود جدا  سازه ای به طور ناگهانی حدود  ت  احتمال کودک یک

 بروز اختالل در وی بیشتر است؟

 بیش فعالی –الف( اضطراب تعمیم یافته  ب( کودک آزاری  ج( افسردگی اتکایی د( کم توجهی 

 همه موارد زیر در مورد تمایل جنسی در زنان رحیح می باشد  بج : -104

 الف( تمایل جنسی قویا تحت تأثیر خستگی قرار می گیرد.

 ستقل از عوامل محیطی عمل می کند.ب( عوامل بیولوژیک م

 ج( احساسات جنسی از طریق اشارات جنسی درونی آغاز می شود.

 د( نوراپی نفرین باعث تسریع پاسخ جنسی می شود.

 است؟« همدزی»بیمارب کدامیک ج ء اساسی و ضروری  –در ارتباط پ شک  -105

 الف( قضاوت

 ب( کم کردن تماس چسمی
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 ج( عینیت

 د( ترحم

شدش  3وانی حدود نوج -106 ضعف و بی حازی  سردشب بی خوابیب  ست که د ار خلق اف سال ا

 است  کدامیک از اختالالت برای وی مطرح است؟

 الف( افسردگی اساسی      ب( دوقطبی   ج( افسردگی پایدار        د( پانیک

 کنند؟ زنان در کدامیک از مراحلب هیجانات مثبت بیشتری را از بارداری خود تجربه می -107

 الف( سه ماهه اول بارداری      ب( سه ماهه دوم بارداری      ج( سه ماهه سوم بارداری      د( حین زایمان

سردگی و نگرانی در مورد مردانگی  -108 سیب اف سازی د ار کاهش میل جن مردی پس از ع یم 

 خود شدش است  کدام اختالل زیر مطرح است؟

 پانیک     ج( اختالل تجزیه ای  د( افسردگی اساسی الف( سندرم نورتیک       ب(سندرم

تار افراد در مرحله اخالق پیش قراردادی از دیدگاش گلبرگ -109 ندش رف مل تعیین کن عا کدام 

 است؟

 الف( تنبیه         ب( تأیید     ج( قدرت      د( قانون

پذیری و سردرد خانمی  ند روز آخر سه دورش از سیکل قاعدگی قبلی خودب د ار تحریک  -110

 شدش است  کدامیک از اختالالت برای وی مطرح است؟

 الف( سندرم پیش از قاعدگی

 ب( مالل پیش از قاعدگی

 ج( افسردگی پایدار

 د( اضطراب تعمیم یافته

عدم احساس زذت از بیه داریب هذیان و افکار ردمه  ماش پس از زایمانب با عالئم  4خانمی  -111

 ش است  محتمل ترین تشخیف برای وی کدام است؟زدن به کودک مراجعه کرد

 الف( افسردگی پس از زایمان

 ب( اندوه پس از زایمان

 ج( روان پریشی پس از زایمان
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 د( افسردگی اساسی

خانمی با شههکایت افکار و یا تصههاویر م احم و تکراری ناخواسههته مراجعه می کند  او مرتب  -112

می کند  کدامیک از اختالالت برای وی مطرح روشههن و خاموخ بودن اجاق گاز خود را  ک 

 است؟

 الف( وسواسی جبری      ب( جسمانی سازی     ج( سازگاری   د( اضطراب اجتماعی

 اف ایش کدام مادش در مغ ب میل جنسی را در زنان کاهش می دهد؟ -113

 الف( دوپامین       ب( اکسی توسین       ج( استروژن         د( سروتونین

 دامیک از داروهای زیر به نظر می رسد که اثر محرک جنسی داشته باشد؟ک -114

 الف( آمفتامین ها        ب( نارکوتیک ها      ج( لیتیوم       د( آنتی هیستامین

شت   XYنوجوانی با کاریوتیپ  -115 سیدب پرورخ دخترانه دا که در بدو توزدب دختر به نظر می ر

ضه شد که بی شدش  در هنگام بلوغ معلوم  رفات ثانویه دختران برای او ظاهر  های نهفته دارد  اما 

 است  کدامیک از اختالالت برای وی مطرح است؟

 الف( هیپوپالزی مادرزاید آدرنال

 ب( سندرم عدم حساسیت به آندروژن

 ج( سندرم کالین فلتر

 رودکتاز –آلفا  -5د( کمبود 

 ابطه با عملکرد جنسی زنان دارد؟طبق مطازعاتب کدامیک از عوامل زیر قوی ترین ر -116

 الف( سن 

 ب( سالمت روان

 ج( طول مدت رابطه زناشویی

 د( تروما

 بج :همه موارد زیر در ارتباط با ازدواج به ورال نرسیدش رحیح می باشدب  -117

 الف( عمل جراحی برداشتن پرده بکارت معموالً باعث بهبود آن می شود.

 آن است.ب( فقدان آموزش جنسی از علل مهم 
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 ج( درمان دوجنسیتی بسیار مؤثر است.

 د( اختالالت مربوط به تصویر ذهنی بدن باید رد شود.

( مسههی اثر بخشههی بیشههتری IUDدر فرد قربانی تجاوزب تا  ندر روز بعد از تجاوز گذاشههتن ) -118

 دارد؟

 9د(   8ج(    7ب(    5الف( 

 موارد زیر می باشد؟در مشاورش جنسی کدامیک از  PLISSITمرحله دوم  -119

 الف( اجازه دادن       ب( اطالعات محدود       ج( پیشنهادات اختصاصی       د( ارجاع برای درمان

 بج :موارد زیر در مصرف سیلدنافیل )ویاگرا( رحیح استب  -120

 الف( لغزندگی واژن را کاهش می دهد.

 ب( با تحریک جنسی باعث ارتقاء عملکرد جنسی می شود.

 کن است باعث افت شدید فشار خون شودج( مم

 د( در دیابت طوالنی مدت وابسته به انسولین نمی تواند نعوظ کافی را فراهم کند.

********************************************************************** 

              زبان انگلیسی

Pat one: Reading comprehension 

Directions: Read the following passage 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 

Nurses must be alert in transcribing the physicians’ telephone order because there 

are periodic contradictions between what physicians claim they ordered and what 

nurses Allege the ordered. Orders should be repeated, once transcribed, for 

verification purposes. Verification of an order by another nurse on a second 

telephone is helpful, especially if an order is questionable. Any questionable orders 

must be verified with the physician initiating the order. Physicians must 

authenticate their verbal orders. This should be a firm rule of the organization. 

Nurses who disagree with the physician’s ordered should not carry out an obviously 
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erroneous ordered. In addition, the should confirm the order with the prescribing 

physician and report to the supervisor any difficulty in resolving a difference of 

opinion with the physician. 

 

121- The first sentence focuses on ………… . 

a) Physician’s role in talking correct telephone orders 

b) significance of talking telephone orders accurately 

c) reasons why orders may be misinterpreted 

d) differences between physicians and nurses 

122- The passage discusses telephone orders to ………….. . 

a) authenticate physicians’ verbal orders 

b) identify nurses ‘degree of alertness 

c) check physicians’ carefulness in ordering 

d) manage the patient’s care appropriately. 

123- The writer seems to …….. the occasional misinterpretation of physician’s 

telephone orders. 

a) deny        b) underestimate       c) acknowledge     d) justify 

124- “Verification” is referred to as a means of ………. . 

a) asking another nurse to take the order. 

b) ensuring the accuracy of the orders transcribed. 

c) talking questionable orders to the initiating physician 

d) asking physicians to issue their orders correctly 
125- Nurses are told to …………. . 

a) follow exactly what the doctors order 

b) act on their own when the orders are unclear 

c) limit prescriptions to the supervisor’s order. 

d) avoid following an order which is clearly incorrect. 

Passage 2 

Psychologist, Geroge Spilich, decided to find out whether , as many smokers say, 

smoking helps them to think and concentrate. He put non-smokers, active smokers 

and smokers deprived of cigarettes through the series of tests. In the first test, each 

subject sat before a computer screen and pressed a key as soon as he or she 

recognized to target letter. 
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In this simple test, smokers, deprived smokers and non-smokers preformed equally 

well 

The next test was more complex. Non – smokers were faster, but under the 

stimulation of nicotine, active smokers were faster than deprived smokers. In the 

third test of short – term memory, non-smokers made the fewest errors, but 

deprive smokers committed fewer errors than active smokers. In the fourth test, 

non- smokers were the best and deprived smokers bested those who had smoked 

a cigarette just before testing. As the tests became more complex, non-smokers 

performed better than smokers by wider and wider margins. 

 

126- It is pointed out in the passage that the purpose of George Spilich’s 

experiments was to …. . 

a) test if smoking boosts one’s mental capacity 

b) investigate the probable adverse effects of smoking 

c) find out whether smoking effects people’s regular performances 

d) examine the differences between the smokers and non-smokers. 

127- it is stated in the passage that ……….. . 

a) active smokers in general performed better than deprived smokers. 

b) active smokers responded more quickly than the other subjects in all tests. 

c) non-smokers failed to outperform in the first test 

d) deprived smokers gave the slowest responses to the various tasks 

128- George Spilich’s experiment was conducted in a way to …… 

a) check the effectiveness of nicotine on nonsmokers 

b) put the subjects through increasingly complex tests 

c) help them take their time to finish the test 

d) force the subjects to recall the words the learned 

129- As opposed to what most smokers say, the results of the tests finally …… the 

positive effects of smoking. 

a) confirmed 

b) rejected 

c) failed to cast doubt on 

d) partially approved 

130- as the finding of this study showed, …… . 
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a) non-smokers outperformed the other groups in all tests. 

b) smokers performed weaker than the groups in all tests 

c) the deprived group performed better than the smokers in the last two tests 

d) smokers functioned worse than the order groups in all tests. 

Passage 3. 

Moisture is required for indoor mold to grow. Indoor mold damage or destroys 

whatever substances it grows on. That., plus associate d odors, cause diminished 

quality of life in people who spend time in such spaces. There is considerable 

disagreement in the scientific community about whether adverse health effects are 

actually caused by indoor mold, though most seem to agree the spending time in 

damp/moist environments can contribute to such respiratory illnesses as allergy, 

asthma, cough, runny nose, and sinus conditions. Whether these illnesses are cause 

by mold, mold by-products, dust mites, chemicals emitted from deteriorating 

surfaces, or indoor air pollution, remains a subject for further research.  

This may seem like “scientific hair-splitting” to an average person who simply wants 

to live and work in nuisance-free environments. Whether or on scientists agree on 

the cause of illnesses that might occur in damp places, or even the definition of 

dampness, there are abundant reasons to keep indoor environments clean and dry. 

This process begins with determining the source(s) of excess moisture, talking 

necessary steps to eliminate those sources, getting rid of mold that may already be 

in place, and keeping the area dry afterwards to minimize the potential for further 

growth of mold. 

131- Indoor mold ….. its hot substances. 

a) shapes of destructive link with  

b) develops a symbiotic bond with 

c) tends to coexist with 

d) serves as a benefactor for 

132) Scientists ….. indoor mold’s adverse health effect. 

a) remain confident about 

b) remain silent on 

c) disagree about 

d) fully approve 
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133) The existence of a direct link between damp/moist environments and 

respiratory problems …… 

a) has already been confirmed 

b) needs further investigation 

c) is left unattended 

d) is strongly ruled out 

135- By the term “scientific hair-splitting” (paragraph 2), the writer means …… 

involved in the process of solving the problem. 

a) deteriorating surfaces. 

b) air pollution 

c) chemical emissions 

d) irrelevant points. 

Passage 4 

  Douglas McMahon, in a research study, found that mice born and weaned in a 

winter light cycle showed dramatic disruption in their biological clocks later in life 

compared with baby mice born in summer light. “if a imprinting mechanism similar 

to the one that we found in mice operates in humans, then it could not only have 

an effect on a number of behavioral disorders, but also have a more general effect 

on personality,” McMahon stated. The researchers used a strain of mice genetically 

engineered so their biological. Clock neurons would glow green when active. Using 

the glow, the researchers monitored and area called the superchiasmatic nucleus 

(SCN), which houses the biological clock. 

The mice’s behavior was notices to match up to the activity in their SCN’s. In the 

summer-born mice, SCN activity peaked at dusk and continued for 10 hours, 

coinciding with the animals’ running time. The winter-born mice that stayed in 

winter had an activity peak an hour after dusk that lasted 10 hours. In the winter-

born mice that made the season switch, however, biological clock activity peaked 

two hours before dusk and continued for a whopping 12 hours. McMahon said that 

the winter-born mice’s exaggerated reasons to season changing was “strikingly 

similar” to human seasonal affective disorder. 

136- McMahon hopes to find a relationship between …… 

a) mice and men 

b) birthday and personality 
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c) winter light and the biological clock 

d) SCN and green glow of clock neurons 

137- A biological clock is a mechanism in mammals that ….. . 

a) regulates their activities. 

b) directly effects their personality. 

c) causes behavioral disorders 

d) shows no special change in winter light. 
138- The results of this research can contribute to better conceptualization of ….. . 

a) The researchers’ monitoring of SCN 

b) later life of newborns 

c) seasonal effective disorders. 

d) the behavior of winter-born mice 

 

139) The research implies that winter birth raises the risk for some …. . 

a) mental disorders 

b) seasonal diseases 

c) winter light fluctuations. 

d) psychosomatic disease at certain seasons. 

140) An example of disorders aimed at in this research is ….. . 

a) the flu 

b) pneumonia 

c) bipolar depression responses 

d) seasonal affective disorders. 

Part Two: vocabulary Questions: 

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

141- in epidemiology, a member of a population who is at risk of becoming infected 

by a disease is a …… individual. 

142- Scientists have …… a nerve fiber in the brain that carries message from one 

cell to another. 

a) sacrificed       b) organized        c) identified        d) delegated 

143- The victims of the flood were ……… for their loss of property. 

a) impressed     b) suppressed     c) eradicated      d) compensated 
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144- Due to the adverse effects of alcohol on the patient’s nerves, his doctor 

recommended total …………. From such drinks. 

a)  tolerance      b) abstinence      c) maintenance d) prominence 

  

145- Test must be carried out to ………. The therapeutic efficacy of a drug. 

a) convey     b) postpone     c) confirm      d) condemn 

146- The victim was found to suffer from no physical disorder; his problem had only 

been ….. by stress. 

a) undersigned    b) induced           c) undermined     d) inferred 

147- this project is too large to be conducted by on single researcher; it would 

require the ….. of several organizations. 

a) collaboration       b) submission     c) confrontation       d) incidence 

148- A cut on the skin will ….. certain chemical processes that will finally lead to the 

clotting of the blood. 

a) recover     b) detect     c) shrink     d) trigger 

149- In order to avoid any probable errors, it is a requirement to study all aspects 

of a plan carefully before ….. it. 

a) inserting               b) distorting            c) implementation       d) dominating 

150- After a short break, the committee …… its discussion on family planning and 

finally came to reasonable solution. 

a) terminated      b) resumed      c) assumed        d) tabulated 

151- after the office workers finished his training and ….. work, he started to feel 

really sick at office. 

a) monotonous      b) furious       c) homogenous      d) precious 

152- Folic acid deficiency appears in pregnant and …. Women, putting them at the 

risk of developing nutritional anemia. 

a) retarding   b) lactating       c) manifesting       d) competing 

153- his disease was in a state of  ….. for about a year, but unfortunately the growth 

of a new tumor reversed the condition. 

a) retrading     b) lactating   c) manifesting   d) competing 
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154- Consuming large quantities of salt, through a necessary substance, can be 

potentially …… . 

a) lethal     b) liable          c) advisable        d) eligible 

155- The ear is designed to …. Weak mechanical vibrations of air into electrical 

pulses that can be sent to the brain. 

a) commence     b) convert     c) conceal  d) conceive 

156- modern societies appreciate researchers who are ….. the ways to help people 

about their creativity. 

a) suppressing    b) pursuing       c) undermining    d) underestimating 

157- The university is to …… more resources to research and experimental studies. 

a) indicate      b) advocate   c) allocate     d) replicate 

158- The approach you suggest merely ….. few of the obstacles we might 

encounter. There are still some more to consider. 

a) addresses     b) asserts       c) accomplishes       d) maintains 

159- The doctor predicted that the patient would be released from the hospital if 

no further happen. 

a) remissions     b) complications    c) contradictions        d) ramifications 

160- Medical conditions such as poor hearing, poor vision and loss of memory are 

among the old age. 

a) superiorities       b) priorities         c) contributions    d) affiliations 

 

********************************************************************** 

 بارداری و زایمان و بیماری های زنان

کدام گ ینه زیر در مورد نمودار وضههع حمل )پارتوگرام( سههازمان جهانی بهداشههت رههحیح  -1

 است؟

 راف در زنان نولی پارومولتی پار مشابه است.الف( پارتوگ

 سانتی متری شروع می شود. 5ب( مرحله فعال در دیالتاسیون 

 ج( در روند آنالیز از خطوط هشدار و انتظار استفاده می شود.

 ساعت انتظار قبل از مداخله توصیه می شود. 3د( در مواردی که مرحله فعال آهسته است، 

 ی جفت با کدامیک از عوامل زیر می تواند همراش باشد؟ف دان النه گ ینی عم  -2
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 الف( محدودیت رشد جنین ب( دوقلویی     ج( دیابت بارداری  د( ناهنجاری جنینی

 کدام گ ینه در مورد عوارض مادری دیستوشی رحیح است؟ -3

 الف( احتمال پارگی در سگمان فوقان رحم وجود دارد.

 به است.ب( شیو فیستول ها در همه جوامع مشا

 ج( آسیب های کف لگن سبب بی اختیاری و پروالپس اعضای لگنی می شود.

 د( شایع ترین مکانیسم آسیب اعصاب اندام تحتانی، فشردگی عصب رکتال است.

 کدام گ ینه از ویژگی های مصرف مپریدین عضالنی برای تسکین درد زیبراست؟ -4

 ساعت 2-4میل گرم هر  50-100الف( 

 م تک دوزمیلی گر 100ب( 

 میلی گرم هر ساعت 50ج( 

 میلی گرم تک دوز 25-50د( 

 است؟ حیرح بریز یاز ا یکیمکان یها کیکدام عبارت در مورد تکن -5

 است. عیشا ایناریپس از گذاشتن الم یالکسی( آنافالف

 روند. یبه کار م کسی( فقط در موراد نامطلوب بودن سروب

 دهد. یم شیرا افزا یرحم تولیس یها خطر بروز تاکس نیبا پروستاگالند سهی( در مقاج

 شود. یم تیهدا یو خارج یسوراخ داخل نیب یکانتر به فضا (ESAI) نیسال ونیخارج آمن ونی( در انفوزد

 

 کدامیک از گ ینه های زیر در مورد از ای زیبر با اکسی توسین رحیح است؟ -6

 دقیقه متغیر است. 10تا  5الف( فاصله بین افزایش دوز اثرهای اکسی توسین از 

 کریستالوئید رقیق می شود. میلی لیتر محلول 1000میلی لیتری اکسی توسین در  10ب( آمپول 

 دقیقه بعد از آغاز انفوزیون اکسی توسین، منقبض می شود. 5تا  3ج( رحم در عرض 

 د( سطح ثابت پالسمایی بالفاصله بعد از آغاز انفوزیون ایجاد می شود.
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احتمال بروز بادیکاردی جنینی در رههورت اسههتفادش از کدامیک از روخ های بی حسههی و  -7

 هش درد زایمان وجود دارد؟بیهوشی برای کا

 الف( پودندال  ب( اسپاینال  ج( پاراسرویکال  د( منطقه ای نورواگزیال

ته  -8 بارداری در هف مال همراهی  18خانم  بارداریب جنین خود را سهه ک کردش اسهههت  احت

 کدامیک از عفونت های زیر با س ک وی مطرح است؟

 ج( بروسال ابورتوس      د( هرپس سیمپلکس     الف( توکسوپالسما       ب( واژینوز باکتریال   

 

 RH+ هفته و کومبس غیر مسههت یم منفی مراجعه کردش اسههت  همسههر و 28با بارداری  RH-خانم  -9

شما در رابطه با تجوی  ایمونوگلوبین آنتی  ریه های  شد  تو شامل کدامیک از موارد زیر  Dمی با

 باشد؟نمی 

 بارداری الزم است. 28برای این بیمار در هفته  Dتجویزی ایمونوگلوبین آنتی  الف(

 ساعت بعد از زایمان برای این بیمار قطعاً الزم است. 72تا  Dب( تجویز ایمونوگلوبین آنتی 

 میلی لیتر خون کامل جنین اثر محافظتی دارد. 30دی، در مقابل یکروگرم از آنتی بام 300ج( 

 میلی لیتر گلبول قرمرز چنین اثر محافظتی دارد. 15میکروگرم از آنتی بادی، در مقال  300د( 

 برای کاربرد آمینوانفوزین  یست؟ 2013پروتکل کارج زنان و مامایی آمریکا سال  -10

 مکونیوم thickمکونیوم     د(  thinالف( افت دیررس   ب( افت متغیر پایدار   ج( 

 همه موارد زیر در روند مدیریت و زایمان جفت سر راهی رادق استب بج : -11

 هفته کامل است. 37تا  36ن بین بهترین زمان زایما NIHالف( بر اساس 

 ب( اکثراً توصیه به بر عمودی روی پوست شکم می شود.

 ج( در نیمی از موارد، نیاز به ترانسفوزین خون وجود دارد.

 د( اکثراً توصیه به برش عمودی روی رحم می شود.

 کدامیک از عبارات زیر در رابطه با آسینکلیتیسم رحیح می باشد؟ -12

 تنگلی لگن است.سم نشانه الف( آسینکلیتی

 ب( تغییر آسینکلیتیسم از خلفی به قدامی به نزول جنین کمک می کند.
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 ج( در آسینکلیتیسم خلفی، گوش قدامی جنین لمس می شود.

 د( در صورتی که سوچور ساژینال به برجستگی ساکروم نزدیک شود، آسینکلیتیسم خلفی نامیده می شود.

سن بارداری  IIاوید سازه گر 39خانم باردار  -13 ست  در معاینه وی متوجه  32با  مراجعه کردش ا

شان در گروش  رورت وجود کدامیک از موارد زیرب ای شدش ایم  در  شار خون باال و پروتئینوری  ف

 پرش اکالمپسی شدید قرار می گیرد؟

 ساعته 24میلی گرم در ادرار  300الف( پرتئینوری 

 3/0ب( نسبت پروتئین به کراتینین 

 ج( افزایش مختصر آنزیم های کبدی

 د( ترومبوسیتوپنی

سههازگی  25سههن مکانیسههیم اف ایش خطر سههرطان آندومتر در زنان با یائسههگی طبیعی بعد از  -14

  یست؟

 الف( تماس طوالنی مدت با استروژن بدون پروژسترون

 ب( کاهش عملکرد مکانیسم های دفاعی در سنین باال برای مقابله با کانسر

 ج( عدم امکان بارداری و اثر حمایتی آن

 د( وجود سلول های آتروفیک آندومتر و آسیب پذیری این سلول ها

 اروری کدام گ ینه ریح است؟دربارش خونری ی های سنین ب -15

 الف( سطوح استروژن باال و مدام معموالً منجر به خونریزی نامنظم طول کشیده می شود.

 ب( هیپوتیروئیدی اغلب منجر به اولیگومنوره و آمنوره طوالنی می شود.

 ج( شایع ترین علت خونریزی این دوره ناشی از اختالالت ساختمانی رحم است.

 د( سطوح استروژن باالتر مداوم منجر به آمنوره و به دنبال آن منوراژی می شود.

 

ست  کدام درمان فرزندب مبتال به آند 3سازه دارای  43خانمی  -16 شدید ا ومتریوز و دیس منورش 

 مؤثرتر است؟

 GnRhالف( آنالوگ های 
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 NSAIDsب( 

 ج( هیسترکتومی و سالپنگواوفورکتمی دو طرفه

 د( پروژسترون با دوز باال

 سازه رحیح است؟ 32کدام عبارت دربارش ضایعات داخل اپی تلیومی سرویکس خانم  -17

 سرویکس نقش شناخته شده دارد.در سرطان مهاجم  16نوع  HPVالف( 

 شامل دیسپالزی متوسط تا پاسینوم درجا است. LSILب( ضایعات 

 ماه بعد پاپ اسمیر انجام شود. 3مجدداً  در پاپ اسمیر،  HSILج( در صورت گزارش 

 قرار می گیرد. HSILدر دسته  HPVد( تغییرات سلولی ناشی از 

 نمی باشد؟وج نابارور کدام گ ینه رحیح در تشخیف و درمان عدم تخمک گذاری در ز -18

 الت هیپوتاالموسی از علل نادر آن است.الف( اختال

 ب( کلومیفن به عنوان خط اول درمان توصیه می شود.

 ج( هیپرپروالکتین با کابروگولین قابل درمان است.

 د( درمان اختالالت تیروئیدی منجر به تخمک گذاری خودبخودی می شود.

شاورش وی کدام ساز 47خانم  -19 ست  در م شدش ا سال پیش د ار قطع قاعدگی  سیگاری از یک ه 

 گ ینه رحیح است؟

 الف( دچار یائسگی ناشی از نارسایی زودرس تخمدان شده است.

 ب( احتمال اینکه عالئم وازوموتوری شدیدتری تجربه کند، بیشتر است.

 ج( بهتر است غربالگری استئوپروز انجام شود.

 د( احتماالً سن منارک زودرس وی منجر به یائسگی زودرس شده است.

 کدام گ ینه دربارش سرطان تخمدان رحیح است؟ -20

 الف( ناباروری با سرطان تخمدان ارتباط معکوس دارد.

 ب( مصرف کنتراسپتیوهای خوراکی احتمال آن را کم می کند.

 ن هستند.و سونوگرافی واژینال تست غربالگری روتین آ CA125ج( 

 د( انواع ارثی آن به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می رسد.
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********************************************************************** 

 بهداشتب تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانوادش

 است؟ نادرست کدام عبارت در رابطه با مامایی اجتماعی   -21

 الف( به نقش متقال عوامل زیست محیطی، اجتماعلی و باروری می پردازد.

 در و کودک را مهم می شمارد.ب( دسترسی همگانی به خدمات ما

 ج( در ارتباط با اجرای خدمات مراقبت مادر و کودک فاقد رسالت است.

 د( دوره پیش بارداری و قبل از ازدواج را پوشش می دهد.

در کدام مرحله از  رخه جمعیت شههناسههی با وجود کاهش در می ان های مرگ و موازیدب  -22

 جمعیت همینان اف ایش می یابد؟

 ل         ب( دوم       ج( سوم          د( چهارمالف( او

دگرگونی در دانش و بینشب عالقمندی و رفتار نشههانگر کدام نوع ارزشههیابی تنظیم خانوادش  -23

 است؟

 الف( عملکرد     ب( اثرات    ج( نقشه های برنامه         د( تأثیر نهایی

به در0Ab0P1Gخانمی  -24 تال  نا فاع ب جهت وی یت پرش  یه ارت عا گاش مراجعه می کند  در م مان

اسههت  با توجه به پر بودن مثانهب سههن ت ریبی حاملگی  ند هفته  23فوندوس رحم با سههانتی متر 

 است؟

 26د(        23ج(     22ب(        20الف( 

 کدامیک از موارد زیر در مورد ترشحات رحم در دوران نفاس رحیح است؟ -25

 روز به وجود می آید. 10پس از حدود   Lochia albaالف( 

 تا هفته ششم ادامه دارد. Lochia rubraب( 

 ج( بوی بد ترشحات در این دوران طبیعی است.

 روز به وجود می آید. 3-4پس از  Lochia serosaد( 

 نمی باشد؟رحیح   EngorgementBreastکدامیک از موارد زیر در مورد  -26

 درجه می رسد. 39الف( درجه حرارت بدن به ندرت به بیش از 
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 از زنان درد شدید را گزارش می کنند. %10ب( حدود 

 روز بعد از زایمان به حداکثر می رسد. 5تا  3ج( عالئم آن 

 ساعت طول می کشد. 24یش از بد( تب معموالً 

در شههیردهی در اثر ترشههح کدامیک از هورمون های زیر  (Letting downرفلکس فوران ) -27

 اتفاق می افتد؟

 پروالکتین       ب( پروژسترون    ج( اکسی توسین     د( استروژن الف(

 اتفاق می افتد؟گناد  –هیپوفی   –کدامیک از مراحل بلوغ مست ل از محور هیپوتاالموس  -28

 الف( تالرک       ب( پوبارک      ج( منارک       د( آدرنارک

بودش است  T-score=18ب DEXAا روخ سازه در بررسی تراکم استخوان ب 545یک خانم یائسه  -29

ساس روخ  ست FRAXو بر ا ستگی هیپ کمتر از  10ب ری شک شخیف و درمان  %3سازه  شد  ت می با

  یست؟

 روز و درمان داروییاستئوپ الف(

 Dب( استئوپروز و درمان با مکمل کلسیم و ویتامین 

 ج( استئوپنی و درمان دارویی

 Dمکمل کلسیم و ویتامین د( استئوپنی و درمان با 

 پرکاربردترین نمودار رشد برای پایش رشد و تکامل کودکان  یست؟ -30

 الف( وزن برای قد         ب( وزن برای سن      ج( توده بدنی برای سن      د( قد برا سن

 کدامیک از موارد زیر رحیح است؟ Levonorgestrelاز خصوریات آیودی  -31

 میکروگرم دارد. 20ل روزانه الف( ترشح لوونوژسترو

 میکروگرم دارد. 65ب( ترشح پروژسترون روزانه 

 ج( پس از یکسال باید تعویض شود.

 د( از عوارض مهم منجر به خروج آن منوراژی است.

رداری به مرک  بهداشههت مراجعه می کند  دو سههال پیش دو نوبت خانمی در ماش پنجم با  -32

 واکسن ک از با فارله یک ماش دریافت کردش است  کدام اقدام زیر باید رورت گیرد؟
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 الف( تزریق یک نوبت واکسن در این ویزیت

 ب( تزریق یک نوبت واکسن در ماه هشتم

 ج( تزریق یک نوبت واکسن در ماه هفتم و هشتم

 د( نیازی به تزریق واکسن ندارد.

 بهتر است تجوی  شود؟ (IPVدر کدامیک از موارد زیر واکسن ت ریق فلج اطفال ) -33

 یالف( سابقه تعویض خون در دوران نوزاد

 ب(  کودک مبتال به آترزی مری با گاستروستومی

 مثبت HIVج( کودک مشکوک به 

 گرم 2200هفته با وزن  36د( نوزاد نارس 

شد طبیعی جمعیت  -34 رورتی  %3در منط ه ای با جمعیت دو میلیون نفرب می ان ر شد  در  می با

آن سههال در آن توزدی زندش رخ دادش باشههدب  ند مورد مرگ در  90.000که در طی یک سههال 

 منط ه رخ دادش است؟

 50000د(  40000ج(  30000ب(   20000الف( 

 30زن مبتالی واقعی به سرطان دهانه رحم  50زن پر خطرب از  1000با انجام پاپ اسمیر روی  -35

مورد مبتال )کاذب( تشخیف  50نفر زن غیر مبتالی واقعی هم  950نفر مبتال تشخیف دادش شد و از 

 اسیت این آزمون   در می باشد؟دادش شد  حس

 %80د(   %60ج(   %40ب(        %20الف( 

دررد ه ار توزد زندش بودش است   80ب 1990نسبت مرگ و میر مادری در منط ه ای در سال  -36

سال  سبت در آن منط ه در  سعه ه ارش این ن سیدن به اهداف تو رد  2015جهت ر باید به  ند در

 ه ار می رسید؟

 50د(       40ج(        30ب(         20الف( 

 مصرف بیشترین کدامیک از مواد معدنی زیر در زن باردار نوجوان نسبت به زن باردار بالغ توصیه می شود؟ -37

 الف( سدیم        ب( کلسیم          ج( پتاسیم         د( آهن
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شوری در زمینه مراقبت های پیش از بارداریب درم -38 ستورازعمل ک ان دارویی آنمی ف ر طبق د

آهن در رورت هموگلوبین کمتر از  ند گرم در دسی زیتر شروع شدش و تا  ه زمانی باید ادامه 

 یابد؟

 شروع و ادامه تا یکماه پس از اصالح میزان هموگلوبین g/dL 12الف( کمتر از 

 و ادامه تا سه ماه پس از اصالح میزان هموگلوبین شروع g/dL 12کمتر از   ب( 

 شروع و ادامه تا یکماه پس از اصالح میزان هموگلوبین g/dL 11کمتر از   ج(

 شروع و ادامه تا سه ماه پس از اصالح میزان هموگلوبین g/dL 11د( کمتر از 

 طبق دستورازعمل کشوریب انجام غربازگری جنینی در  ه هفته از بارداری توریه می شود؟ -39

 13-15د(        11-13ج(        9-10ب(        7-8الف( 

سرخجه در طی آزمایش های پیش از  -40 ضد  طبق دستورازعمل کشوریب تعیین تیتر آنتی بادی 

 بارداری در  ه مواردی توریه می شود؟

 در همه زنانالف( 

 ب( نیازی به انجام این بررسی نیست.

 ج( در زنان با سابقه ابتال به سرخجه

 د( در زنان بدون سابقه ایمن سازی علیه سرخجه

********************************************************************** 

 نوزادان و مراقبت های مربوطه

شخیف  2/1در نوزاد ترم قطر قرینه  -41 شک ری خ وجود دارد  ت سانتیمرت بودش و فتوفوبی و ا

 شما  یست؟

 پاتی نوزادی     ب(کوریورتینت        ج( گلوکوم مادرزادی      د( اختالل جدی وجود ندارد.الف( رتینو

در نوزاد ترمی که بعد از توزد با سههرما مواجه شههدش اسههتب کدامیک از تغییرات زیر رخ می  -42

 دهد؟

 الف( کاهش دفع آب و مواد محلول از کلیه ها

 و مصرف اکسیژن ب( کاهش سرعت متابولیسم
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 آزاد شدن نوراپی نفرینج( 

 د( هیپوونتیالسیون

در نوزاد با آپگار طبیعی اسههیدوز وجود دارد  کدامیک از موارد زیر به عنوان علت مطرح  -43

 است؟

 الف( مصرف سولفات منیزیم

 ب( سطوح باالی کاتکوالمین

 ج( پنومونی مادرزادی

 د( مصرف ضد دردها

 بج :در دوقلوهای تک تخمی همه موارد زیر مشابهندب  -44

 الف( شکل گوش ها       ب( دندان ها        ج( توزیع خال ها     د( شکل و اندازه اندام ها

 اتساع شکم نوزاد در هنگام توزد نشان دهندش ی کدامیک از اختالالت زیر است؟ -45

 پریتونیت          د( فتق دیافراگماتیکالف( ایلئوس مکونیوم      ب( سپسیس        ج(

 می ان رطوبت نسبی محیک بر نگهداری نوزاد نارس   در است؟ -46

 %20 - %30د(        %40- %60ج(          %65 - %75ب(        %30 - %35الف( 

 کدامیک از جمالت زیر در خصوص سندرم کودک برن ش به دنبال فتوتراپی رحیح است؟ -47

 الف( با افزایش بیلی روبین غیر مستقیم همراه است.

 ب( الزم است فتوتراپی بالفاصله قطع شود.

 ج( در زردی کلستاتیک مشاهده می شود.

 هفته برطرف می شود. 2-3د( پس از گذشت 

نوزادری در هفته دوم پس از توزد د ار سههندرم زردی همراش با شههیر مادر گردیدش اسههت   -48

 کدام جمله رحیح است؟

 است. الف( علت آن دهیدراتاسیون و کاهش دریافت کالری

 ب( کرنیکتروس ممکن است در این نوزادان روی دهد.

 ج( در صورت قطع شیردهی بیلی روبین کاهش یافته و با شروع شیردهی مجدداً افزایش می یابد.
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 در هفته دوم است. mg/dL 12د( حداکثر غلظت آن 

 کدامیک از جمالت زیر در مورد کنترل دماب در نوزادان نارس رحیح است؟ -49

 را افزایش می دهد. LBWیط حرارتی خنثی میزان بقای نوزادان الف( مح

 ب( نوزادان با وزن و سن بیشتر نسبت به نوزادان با وزن و سن کم به درجه ی محیطی بیشتری نیاز دارند.

 ج( برای نگهداری دمای بدن گرم کننده های تابشی توصیه نمی شود.

 ی در نوزاد با وضعیت ناپایدار ارجح است.د( مراقبت کانگرویی به استفاده از انکوباتور حت

مادر  -50 ماری نوزاد از طریق انت ال از شههیر  به عنوان علت بی مل عفونی زیر  کدامیک از عوا

 گ ارخ شدش است؟

 الف( سیفلیس      ب( سیتومگالوویروس   ج( واریسالزوستر    د( استافیلوکوک طالیی

 می شود؟از  ه زمانی آغاز وازد  –ارتباط نوزاد  -51

 الف( از زمان برنامه ریزی برای بارداری و قطعیت حاملگی

 ب( تغذیه نوزاد از شیر مادر

 ج( با آغاز تماس پوستی

 د( با اولین گریه نوزاد و واکنش مادر

 مصرف کدامیک از داروهای زیر در زمان شیردهی ممنوع است؟ -52

 دراالزینالف( تیواوراسیل     ب( مپریدین    ج( آسیکلویر   د( هی

 شکستگی کدام استخوان در نوزادان در زمان زایمان شایع تر است؟ -53

 الف( فمور     ب( کالویل    ج( بازو      د( ساعد

 بج :در کلیه موارد زیر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد اف ایش می یابدب  -54

 الف( خواباندن نوزاد به شکم       ب( آپنه پره مچوریتی    ج( دود سیگار    د( گرمای بیش از حد اتاق

مادری که  -55 مان دارو 3نوزاد  بل از زای ی ضهههد درد مخدر دریافت کردش د ار سهههاعت ق

 دپرسیون تنفسی شدش است  تجوی  کدام دارو الزم است؟

 mg/kg 0.1الف( هیدروکلراید نالوکسان 

 mg/kg 0.2هیدروکلراید نالوکسان ب( 
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 mg/kg 0.1ج( بی کربنات سدیم 

 mg/kg 0.2بی کربنات سدیم   د(

شدش است  از روز سوم بعد نوزادی به دنبال زایمان سخت و آسفیکسی داخل رحمی متوزد   -56

از توزد د ار بی حازیب رنگ پریدگیب تاکی پنه و تاکی کاردی گردیدش اسههت  شههکم نوزاد آبی 

شخیف محتمل  RUQرنگ بودش و تودش ای در ناحیه  شود  کدام ت ست( زمس می  )ربع فوقانی را

 است؟

 الف( هماتوم ساب کپسوالر به علت پارگی کبد

 ب( هیدرومتروکورپوس

 ج( نفروم مزوبالستیک مادرزادی

 د( هیدرونفروز

 کدامیک از جمالت زیر در خصوص گاز استنشاقی برای احیای نوزاد رحیح است؟ -57

 در همه ی موارد بر هوای اتاق ارجح است. %100الف( اکسیژن 

 یافراگم ، هوای اتاق، گاز ارجح برای احیای نوزاد است.ب( در نوزاد مبتال به فتق د

 ج( احیاء نوزاد با هوای اتاق مممکن است خطر هیپراکسی با تولید رایدکال های آزاد اکسیژن را افزایش دهد

 گاز اولیه برای احیای نوزاد است. %100د( در مورد آسپیراسیون مکونیوم اکسیژن 

شکایت ب رگی کلیه به درمانگاش آوردش شدش است  در معاینه هر نوزادی در اوزین ماش توزد ب -58 ا 

 دو کلیه به راحتی قابل زمس و به یک اندازش است  تشخیف احتمازی کدام است؟

 الف( لبوالسیون جنینی         ب( مشکلی ندارد        ج( هیدرونفروز       د(مالفورماسیون کیستی

 بج :د پست ترم با نارسایی جفت می باشدب همه موارد ج ء عالئم فی یکی نوزا -59

 الف( ظاهر هوشیار

 ب( پوست رنگ پریده

 ج( اندازه دو سر و قد طبیعی

 د( وزن طبیعی

 عامل ارلی مرگ و میر پری ناتال در دوران جنینی کدام است؟ -60
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 الف( هیدروپس فتالیس

 ب( سندروم دیسترس تنفسی

 ج( تروما

 د( هایپرتانسیون پایدار ریوی

********************************************************************** 

 جنین شناسی

 د؟کدام مورد در  هارمین هفته تکاملی بروز می کن -61

 الف( تشکیل و از بین رفتن دم

 ب( پیدایش جوانه های اندامی

 ج( کامل شدن تعداد سومیت ها

 د( پیدایش سیستم گردش خونی اولیه

 دیورتیکول مکل باقیماندش کدامیک از موارد زیر است؟ -62

 الف( غضروف مکل     ب( مجرای زرده ای       ج( بن بست آ؛النتوئیس   د( جوانه مزونفریک

 بج :همه سلول های زیر در فضای بین سلول های سرتوزی دیدش می شوند   -63

 Iد( اسپرماتوسیت       IIالف(  سلول الیدیگ       ب( اسپرماتوگونیا       ج( اسپرماتوسیت 

 های بتای پانکراس کدام است؟ سلولمنشأ  -64

 الف( اکتودرم       ب( مزودرم    ج( آندودرم    د( ستیغ عصبی

 در جریان تشکیل دندان کدام یک از سلول های زیر از اکتودرم دهانی مشتق می شود؟ -65

 الف( آملوبالست       ب( سمنتوبالست     ج( ادنتوبالست           د( مالنوبالست

 


