
ربراک هچرتفد ساسا رب150:نومزآ تدم  یکشزپ هب یسانشراک نومزآ:نومزآ

ندب یاهمتسیس یموتانآ
:زجب ،دنراد تکرش یدراکیرپ لیام سونیس لیکشت رد ریز یاهدیرو مامت-۱

Superior vena cava

Inferior vena cava

Right pulmonary veins

Left pulmonary veins

؟تسا هدش هتخاس ریز یحیرشت راتخاس مادک طسوت لانیوگنیا لاناک )یناقوف هراوید( فقس-۲

External oblique muscle

Internal oblique muscle

Lacunar ligament

Inguinal ligament

؟تسا هتخاس دودحم ار نآ و هتشاد رارق (caudate) دبک رادمد بول پچ یاهتنا رد ریز ناماگیل مادک-۳

Ligamentum venosum

Coronary ligament

Ligamentum teres

Falciform ligament

:زجب ،دنراد رارق ههدزاود موس تمسق یفلخ ترواجم رد ریز یحیرشت رصانع مامت-۴

تروئآ

تسار روژام سآوسپ هلضع

تسار هیلک فان

یناتحت فوجا دیرو
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:زجب ،دنراد رارق اههیلک یفلخ ترواجم رد ریز تالضع مامت-۵

Psoas major

Iliacus

Transverse abdominis

Quadratus Lumbarum

:زجب ،دنراد رارق یحطس لائنیرپ یاضف رد ریز یحیرشت رصانع مامت-۶

Bulbourethral glands

Bulb of the penis

Ischiocavernous muscles

Crus of the penis

:زجب ،دنراد تکرش نار Lateral rotation تکرح رد ریز تالضع مامت-۷

Tensor fascia lata

Piriformis

Obturator internus

Quadratus femoris

:زجب ،دنراد تکرش (Cruciate anastomosis) یبیلص زوموتسانآ لیکشت رد ریز یاهنایرش مامت-۸

First perforating artery

Medial femoral circumflex

Lateral femoral circumflex

Superior gluteal

؟دراد لاصتا رومف ناوختسا رد ریز هنیزگ مادک هب (Anterior cruciate ligament) یمادق یبیلص ناماگیل-۹

یجراخ لیدنک یجراخ حطس

یجراخ لیدنک یلخاد حطس

یلخاد لیدنک یلخاد حطس

یلخاد لیدنک یجراخ حطس
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؟دوشیم نیمات ریز یعاخن بصع مادک طسوت ًاتدمع یرالیزگآ هرفح سح-۱۰

C

T

T

C

:زجب ،دنریگیم ءاشنم لایکارب هکبش یفلخ بانط زا ریز یبصع یاههخاش مامت-۱۱

Axillary

Thoracodorsal

Musculocutaneous

Radial

:زجب ،دوشیم لتخم الماک ریز تالضع مامت درکلمع ،نیدم بصع بیسآ لابندهب-۱۲

Abductor policis brevis

Flexor policis brevis

Adductor policis

Opponens policis

؟دوشیم نیمأت ریز بصع مادک طسوت ،تروص رد ن�اپ بل سح-۱۳

Maxillary

Mandibular

Facial

Transverse cervical

Cerbreal) یزغم تانق فلخ رد ینایم زغم تمسق مادک-۱۴ aqueduct) ؟دراد رارق

Tectum

Tegmentum

Crus cerebri

Substancia nigra

8

1

2

7
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؟دنوشیم ضبقنم و هتشاد شقن تکرح نیا رد ریز تالضع زا هورگ مادک ،دنک تکرح ن�اپ تمس هب مشچ هرک هینرق هچنانچ-۱۵

Inferior oblique، Superior rectus

Superior oblique، Inferior rectus

Superior oblique، Superior rectus

Inferior oblique، Inferior rectus

:زجب ،دنریگیم ءاشنم Subclavian نایرش لوا تمسق زا ریز یاهنایرش مامت-۱۶

Vertebral

Costocervical

Thyrocervical

Internal thoracic

؟دوشیم لالتخا راچد یکشا هدغ حشرت ،یکیتاپمساراپ نویلگناگ مادک بیسآ لابندهب-۱۷

Submandibular

Ciliary

Otic

Pterygopalatine

یمومع یسانشتفاب
دوبمک راچد درف ،هامدنچ زا سپ .تسا هدش هتشادرب هدعم زا یتمسق ،هدعم سپیاب یحارج لمع لابندهب هلاس ۳۵ مناخ رد-۱۸

؟دوشیم کیرحت هنوگچ و لولس مادک رد بیترتهب نیماتیو بذج رد لیخد روتکاف دیلوت .تسا هدش B نیماتیو

نینیکوتسیس هلوک حشرت ـ تیسورتنا لولس

کیتاپمساراپ ـ نژومیز لولس

نژونیسپپ میزنآ ـ یلصا لولس

نیرتساگ حشرت ـ یرادج لولس
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ای (Keloid) دیئولک صیخشت و هعجارم تسد هیحان رد یعضوم یگتسجرب کی اب ،وقاچ اب تسد یگدیرب لابندهب هلاس ۴۵ ییاقآ-۱۹
؟تسیچ لالتخا نیا زورب تلع .دوشیم هداد ناشیا یارب نژالک دح زا شیب عمجت

نژالکورپ دیتپپ تیلاعف شیازفا

مردیپا یلولس نیب تالاصتا رد لالتخا

نیلورپ نویسالیسکوردیه رد صقن

هدشلاعف یاهژافورکام دح زا شیب کیرحت

زا کیمادک .دش د�أت ناشیا یارب وارگ ینتسایم صیخشت و هعجارم تالضع فعض و دید یرات میالع اب یاهلاس ۲۵ مناخ-۲۰
؟تسا هدش لالتخا راچد ریز یاهراتخاس

یلگورکیم لولس

زارتسا نیلوک لیتسا

ناوش لولس

یسپانیس نیلوک لیتسا یاههدنریگ

؟دنکیم افیا ار یشقن هچ و دتفایم قافتا اجک رد یتمالع یلاوت هب هدننک ییاسانش هرذ لاصتا ،نیئتورپ زتنس دنور رد-۲۱

RER هب موزوبیر لاصتا ـ موزوبیر

RER نیئتورپ زتنس دربشیپ ـ

دیتپپیلپ هریجنز ندش لیوط زا یریگولج ـ مسالپوتیس

mRNA نیئتورپ زتنس عورش ـ

هتخل پچ رنورک نایرش رد یفارگویژنا رد .تسا هدش یرتسب CCU شخب رد یبلق هتکس و هنیس هسفق درد اب هلاس ۶۷ ییاقآ-۲۲
:زجب ،دنراد شقن لالتخا نیا زورب رد ریز دراوم همه .دوشیم هدید ینوخ

(Media) ایدم هیال یاههتشر لکش ر�غت

امیتنیا رد اهژافورکام عمجت

لایلتودنا یاهلولس بیسآ

مویلتودنا باس رد نژالک عمجت

یژولونومیا
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TLR(toll رد ییاه شهـج زا یشاـن دنناوت یم دنوـش یم رهاظ ررکم یاه تنوـفع اب هک بولـغم موزوـتا رداـن یاه یرامیب-۲۳
like receptor) رب رثؤم یاه شهج اب دارفا ،لاثم ناونع هب .دنشاب اهنآ یهد لانگیس ریسم یاه لوکلوم ای اه TLR-3 دعتسم

؟تسیچ سوریو اب هزرابم رد TLR3 درکلمع مسیناکم .دنتسه سکلپمیس سپره سوریو اب تنوفع هب التبا

کی پیت یاه نورفرتنیا دیلوت و nuclear factorκB (NF-κB) یسیونور روتکاف ندرک لاعف

IFN-γ دیلوت و interferon regulatory factors (IRFs) یسیونور روتکاف ندرک لاعف

IFN-γ دیلوت و nuclear factorκB (NF-κB) یسیونور روتکاف ندرک لاعف

کی پیت یاه نورفرتنیا دیلوت و interferon regulatory factors (IRFs) یسیونور روتکاف ندرک لاعف

کینژ یتنآ یاهدیتپپ هب موزائتورپ طسوت ،اه لولس مسالپوتیس رد هدش هدیلوت یروموت یاه نژ یتنآ ای و یسوریو یاه نیئتورپ-۲۴
ریز یاه لوکلوم زا کیمادک .دنوش لمح کیمسالپودنا هکبش هب دیاب MHC-I هارمه هب هضرع یارب اهدیتپپ نیا .دنوش یم هیزجت
؟دراد شقن اهدیتپپ نیا لمح رد کیمسالپودنا هکبش ءاشغ رد

β2-microglobulin

tapasin

Chaperone

TAP

داجیا یچراق و یلولس جراخ لایرتکاب یاه تنوفع هب خساپ رد هک دنتسه +T CD4 یاه لولس زا هورگ ریز کی Th17 یاه لولس-۲۵
:زجب دنوش یم ریز لامعا همه ثعاب IL-22 و IL-17 دیلوت اب اه لولس نیا .دنوش یم

نیسنفید شيازفا

α-TNF شيازفا

تاطاخم رد سوكوم ديلوت شيازفا

اهليفورتون يناوخارف

دنک داجیا ینمیا یرتفید یرامیب هیلع دناوت یم یرتفید نیسکوت دض یداب یتنآ هک دش هداد ناشن گنیرهب طسوت راب نیلوا یارب-۲۶
؟دنک یم هدافتسا یدرکلمع مسیناکم مادک زا یداب یتنآ نیا .دش هدیمان یپارت مرس و

نویسازیلارتون

نویسازینوسپا

ناملپمک ندرک لاعف

ADCC (Antibody dependent cell–mediated cytotoxicity)









نارهت ینامرد و یتشادهب تامدخ ،یکشزپ مولع هاگشناد https://exam.tums.ac.ir/ReportControl/ReportAzmoon?full=1&TestId=27838

6 of 39 7/28/2022, 4:58 PM



ربراک هچرتفد ساسا رب150:نومزآ تدم  یکشزپ هب یسانشراک نومزآ:نومزآ

.دنشابیم توافـتم پیتونـف و درکلمع رظن زا یلو دنتسه هباشم ًابیرقت کیژولوفروم رظن زا اه تیسوفنل همه هك نيا دوجو اب-۲۷
markers)(cluster (CD) لوـلس یصاصتخا یحطس یاه نیـئتورپ هیلع لانولکونوم یاهیدابیتنآ زا هدافتسا اب اهلولس نیا

of differentiation یاهلولس .دنتسه صیخشت لباق B زا کیمادک اب CD؟دنوش یم ییاسانش ریز یاه

CD3

CD19

CD4

Foxp3

یریگشیپ یارب ،هنیاعم زا سپ کشزپ .تسا هدرک هعجارم هاگنامرد هب مشچ یزمرق و دیدش دردولگ ،الاب بت میالع اب یاهچب رسپ-۲۸
ریهک و یرایشوه تفا ،یگفخ ساسحا راچد رامیب ،قیرزت زا دعب هلصافالب .دنک یم زیوجت یقیرزت نیلیس ینپ ،یبلق ضراوع زا
رامیب ناج تاجن ببس ،مسیناکم مادک اب وراد نیا .ددرگیم فرطرب نیرفن یپا ِیروف قیرزت اب مئالع هک دوش یم تسوپ رد رشتنم
؟تسا هدش

اهلس تسام زا هدش دازآ نیاکوتیاس راهم

یشنورب فاص تالضع ضابقنا راهم

E نیلوبولگونومیا ندرک یثنخ

اهلس تسام ندش هلونارگد راهم

رد یهاگشیامزآ هتفای مادک هلحرم نیا رد .دشاب یم یرامیب )Latency( هتفهن هلحرم رد ،HIV اب یگدولآ زا دعب لاس ود یدرف-۲۹
؟تسا رت لمتحم رامیب نوخ شیامزآ

CD4+T ‹ 200 cell/mm

HIV RNA copy number› 10 /mL

Anti-gp120: High titer

CD8+ T cells: undetectable

.دشاب یم اه CART cell ای Chimeric Antigen Receptor T cell زا هدافتسا اهروموت یپارتونومیا دیدج یاه شور زا یکی-۳۰
:زجب ،دریگیم رارق هدافتسا دروم زین اهCART  طسوت ،نژ یتنآ هب خساپ رد T اهتیسوفنل یاهدرکلمع و اهیگژیو همه

IFN-γ نیاکوتیاس یزاسدازآ

یروموت یاه نژ یتنآ ییاسانش

CD28 هطساو اب لانگیس لاقتنا

MHC یاه لوکلوم هب تیدودحم





3
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یاهروتپسر طسوت ینمیا یاه خساپ میظنت ،)سنارلوت( یدوخ یاه نژ یتنآ هب اه تیسوفنل شنکاو مدع یاه مسیناکم زا یکی-۳۱
مسیناکم دروم رد هنیزگ مادک .تسا PD1 ،دوش یم رهاظ T یاه تیسوفنل حطس رب هک اهروتپسر نیا زا یکی .تسا یراهم
؟تسا حیحص PD1 درکلمع

.دوش یم زراب T لولس یاه خساپ یاقلا ای priming هلحرم رد

.دنک یم راهم ار CD28 لانگیس لاقتنا اهزاتافسف ندرک لاعف اب

.دراد شقن یمیظنت T یاه لولس هطساو اب ینمیا یاه خساپ بوکرس رد

.دنک یم لمع B7 هب CD28 لاصتا یارب یتباقر هدننکراهم ناونع هب

؟دهد یم ناشن ار نژولآ دنویپ در عاونا زا کیمادک زنژوتاپونومیا مسیناکم ریز لکش-۳۲

داح

نمزم

داح قوف

هدش عیرست داح

یندعم و یلآ یمیش
.تسا .......... و .......... یاهشنکاو هباشم بیترت هب ،ییایلق طیحم و یدیسا طیحم رد اهدیسکوپا تسسگ-۳۳

SN و SN

SN و SN

SN و SN

SN و SN
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هدافتسا ریز یاهشور همه زا اهنآ هباشم ای تابیکرت نیا هیهت یارب .دنراد دربراک ناپورپولکیس زتنس رد اه(Carbene) نبراک-۳۴
:زجب ،دوشیم

تیمسا ـ زنومیس فرعم

یوق یاهزاب اب CHX شنکاو

وزآید تابیکرت زا هدافتسا

(Wortz) زترو ندش تفج شنکاو

:زجب ،تسا حیحص (Aprotic) کیتورپا یاهلالح هرابرد ریز یاههنیزگ همه-۳۵

.تسا رتیبطق DMSO زا ناتمورلکید

DMF تسا رتیبطق ناروفوردیهارتت زا.

.دوشیم یشوپلالح نویتاک طقف ًامومع ،اهلالح نیا رد

.دنوشیم لیفوئلکون یشیازفا یاهشنکاو بسانم و هدوب رتدازآ رایسب لالح نیا رد اهنوینآ

؟دوشیم دیلوت نکلآ ،اهناکلآ یاهشنکاو عاونا زا کیمادک رد-۳۶

نویسانژولاه

زیلورته

زیلوریپ

نتخوس

؟دراد ار بوذ هطقن نیرتالاب عون مادک ،تادماج نیب رد-۳۷

یلوکلوم

یزلف

یاهکبش

ینوی

3
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هب الاب زا( یزلف تلصخ و )ن�اپ هب الاب زا( یویتگنورتکلا نازیم ،)تسار هب پچ زا( شنوی یژرنا یلک روطهب ،یبوانت لودج رد-۳۸
.دباییم ......... ـ ......... ـ ......... بیترتهب ،)ن�اپ

شهاک ـ شیازفا ـ شهاک

شهاک ـ شیازفا ـ شیازفا

شیازفا ـ شهاک ـ شهاک

شیازفا ـ شهاک ـ شیازفا

کیمادک ساسا رب ار فالتخا نیا یددع رادقم .تسا رتمک متا نآ یاهنورتون و اهنوتورپ و اهنورتکلا مرج عومجم زا اهمتا مرج-۳۹
؟دروآ تسدهب ناوتیم ریز یاههنیزگ زا

یلزوم یبوانت نوناق

)نوتلاد موس لصا( نیعم یاهتبسن نوناق

گربنزیاه تیعطق مدع لصا

یژرنا و هدام یزرامه هطبار

و فیرعت نیا هب هجوت اب .دنیوگیم رصنع نآ یمتا نزو ًاحالطصا ار )اهپوتوزیا باستحا اب( رصنع کی یاهمتا مرج نیگنایم-۴۰
؟تسا ردقچ درگوگ رصنع یمتا نزو ،ریز لودج

مرجیناوارفدصرد

94.9331.97

4.2933.96

33.65

33.61

32.97

31.80

یمیشویب
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یهاگشیامزآ جیاتن .دوش یم لقتنم ناتسرامیب هب و هدید بیسآ تدش هب نتارام ود تاقباسم رد تکرش زا سپ هلاس ۲۰ ییاقآ-۴۱
؟تسا هدش عوضوم نیا ببس ریز یاه میزنآ زا کیمادک تیلاعف شیازفا امش رظن هب .دشابیم یو نوخ ندوب یدیسا زا یکاح

زانیک تاوریپ

زانژوردیهد تاتکال

زانژیسکا ونوم تاتکال

زانیک یسکوبرک تاوریپ لونا وفسف

یاه میزنآ لاعف هاگیاج نیرس هشیر هب نالاووک دنویپ اب یمیزنآ هدننکراهم ناونع هب )DFP( تافسفوروئولف لیپورپوزیا ید بیکرت-۴۲
؟تسا یا هدننک راهم عون هچ بیکرت نیا .دوش یم لصتم زائتورپ نیرس

یتباقرریغ

ریذپان تشگرب

یتباقران

یتباقر

رایسب رامیب مرس .دش هتفرگ رتشیب تاشیامزآ یارب یو نوخ و عاجرا ناتسرامیب هب کی عون تباید صیخشت اب هلاس ۴۴ یمناخ-۴۳
رد صقن زا یکاح دناوت یم مرس گنر یریش رهاظ .داد یم ناشن نآ رد ار VLDL و اه نورکیمولیش شیازفا هک دوب گنر یریش
؟دشاب ریز یاه میزنآ زا کیمادک تیلاعف

(LCAT) زارفسنارت لیسآ لورتسلک نیتیسل

(LPL) زاپیل نیئتورپوپیل

زاتنس آوک لیسآ

(ACAT) زارفسنارت لیسآ لورتسلک آوک لیسآ

؟دوش یم داهنشیپ یو یارب ییاذغ میژر مادک زا هدافتسا .دش هداد صیخشت زاکول سنارت نیتینراک لیسآ یکیتنژ صقن اب یرامیب-۴۴

رامیب نتشادهگن اتشان

دنلب هریجنز اب برچ یاهدیسا یالاب ریداقم یواح ییاذغ میژر

طسوتم هریجنز اب برچ یاهدیسا یاراد ییاذغ میژر

لورتسلک رتسا فرصم زا تعنامم
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زا هدافتسا اب یناویح لدم کی یو .دزادرپب یکیژولویزیف یاه سرتسا هطساو هب مسیلوباتم لرتنک یسررب هب دراد دصق یققحم-۴۵
؟دتفا یم قافتا یو لدم رد ریز تار�غت زا کیمادک .درک یحارط سرتسا یاقلا یارب یحارج

دشر نومروه نازیم شهاک

دازآ برچ یاهدیسا شهاک

هیاپ کیلوباتم تعرس شهاک

هچیهام نیماتولگ ریاخذ شهاک

زا کیمادک .دنک لرتنک ار میدس یراردا عفد دهاوخ یم ،یزیلهد کیترویرتان روتکاف-نیتپپویرتآ نومروهورپ قیرزت اب یققحم-۴۶
؟دینک یم هئارا یو هب ار ریز یاه هیصوت

نیتپپویرتآ ندش دازآ هدننکاقلا ناونع هب قورع مجح شهاک هب هجوت

نیتپپویرتآ قیرزت اب نامزمه تروص هب نژونیسناتویژنآ زا هدافتسا

قیرزت زا سپ cGMP یراردا حطس یریگ هزادنا

نیتپپویرتآ حشرت هدننکاقلا ناونع هب یبلق A زانیک نیئتورپ یاه هدننک لاعف هب هجوت

رد )Posttranslational modification( همجرت زا سپ تار�غت یور رب دوخ همان نایاپ رد دهاوخ یم یکشزپ یوجشناد کی-۴۷
؟دیامن هدافتسا تار�غت نیا یسررب یارب دناوت یم نیماتیو مادک زا .دنک قیقحت نیسلکوئتسا ریظن یناوختسا یاهرکرام

A

B6

K

D

؟دشاب یم E.coli یرتکاب یزاسدننامه تعرس شهاک یارب بسانم شور ،ریز فادها زا کیمادک هیلع رب کیتویب یتنآ زا هدافتسا-۴۸

DNA زاریژ

DNA افلآ زارمیلپ

FEN1 نیئتورپ

C یزاسدننامه روتکاف

داقن رکفت
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هلمج زا یجراخ لماوع و تیعقوم ار دوخ یاطخ تلع یو .تسا هدش راضحا هاگداد هب درکلمع رد اطخ تلع هب یحارج کشزپ-۴۹
دادملق دوخ رحبت زا یشان ار یحارج لامعا رد تیقفوم هک یتروص رد ؛دنادیم شراک لحم ناتسرامیب رد یفاک تاناکما دوبن
؟تسا رتلمتحم اطخ مادک .دنکیم

Exposure effect

Cognitive dissonance

Special pleading

Fundamental attribution error

یلو ،تسا بلق یاهچیرد تنوفع هب التبم درف عقاو رد یلو ،دشابیم یرتسب وییسیآ رد سوپول یلامتحا صیخشت اب یرامیب-۵۰
هب عورش و دریگیم لیوحت سوپول یلامتحا صیخشت اب ار رامیب ،کیشک کشزپ .دوشیم دیلقت یرامیب نیا طسوت سوپول مئالع
تیمهایب ار درادن یناوخمه سوپول صیخشت اب هک ییاههداد یلو ،دنکیم صیخشت هب ندیسر یارب رتشیب تاشیامزآ ماجنا
؟تسا لمتحم اطخ مادک .دنادیم

Barnum effect

Forer effect

Confirmation Bias

Retrofitting

رهم هام نیدلوتم یاهیگژیو لابند هب ،یتیصخش تایصوصخ و دلوت لاس ،سنج ،نس زا ناوارف یاههداد نیب رد یرگشهوژپ-۵۱
رهم هام نیدلوتم رد اهیگژیو زا یضعب دوشیم هجوتم ،اههداد هعلاطم زا سپ .دنک جارختسا ار دارفا یتیصخش یوگلا ات تسا
دنکیم اعدا سپس یو .درادن دوجو یاهطبار تیصخش و دلوت هام نیب تسا هداد ناشن ینیع تاعلاطم هک یتروص رد .دراد دوجو
؟تسا هدش هطلاغم مادک راچد یو .دنتسه یصاخ تایصوصخ یاراد رهم هام نیدلوتم

انعم یریگوس

یریگعجرم یاطخ

سیگهالک هطلاغم

ییامزآتخب هطلاغم

حیحص مه لالدتسا دروم رد ریز دراوم همه ؛تسا هدش لیکشت هجیتن دنچ ای کی و همدقم دنچ ای کی زا لالدتسا هک مینادیم-۵۲
:زجب ،تسا

.تسا تسردان هجیتن هک تسانعم نیا هب تسا حیحصان لالدتسا هکنیا تابثا

.دشاب هتشاد تسردان همدقم کی یلو ،دشاب ربتعم یلالدتسا تسا نکمم

.دیسر طلغ جیاتن هب تسرد یاهمدقم زا ناوتن هک تسا ربتعم ینامز لالدتسا

.تسا ربتعم نآ قطنم و تسرد یگمه اههمدقم ،حیحص لالدتسا رد
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ربماتپس ۱۱ تالمح شدوخ دیاب ،دنک هلمح ناتسناغفا و قارع هب تسناوت ربماتپس ۱۱ تالمح زا سپ شوب جروج نوچ" لالدتسا رد-۵۳
؟تسا هتفرگ تروص یاهطلاغم هچ "دشاب هدرک ارجا و یحارط ار

Argument from authority عجرم هب لسوت

Appeal to consequence اهدمایپ هب لسوت

Fallacy of Limited scope دودحم هزوح هطلاغم

Ad hominem fallacyهئطخت هطلاغم

،)نیچ رد یفرصم تاناویح زا ای تسا هاگشیامزآ زا( سوریو عبنم ندوب مهبم هب هجوت اب انورک نسکاو هب طوبرم یاهوگتفگ رد-۵۴
رد .درادن تیعقاو و تسا رتشیب دوس ندرب یارب یرادهیامرس ماظن لرتنک تحت نآ نسکاو و انورک هک دنتفرگ هجیتن نینچ یضعب
:زجب ،تسا حیحص ریز دراوم همه ،ویرانس نیا دروم

.تسا هدش هدافتسا لهج هب لسوت هطلاغم زا

.دراد مان یراجنهبان راکش دنیآرف نیا

.تسا هداد خر دانسا یاطخ هطلاغم

.درادن دوخ یاعدا یارب یباجیا کردم ،یعدم

.دوشیم لسوتم بط نیا طسوت اهیرامیب ینیبشیپ و ن�بت تردق هب و دنکیم لالدتسا کیسالک بط ندوب یملع یارب یدرف-۵۵
ینیبشیپ و ن�بت تردق زین ،یتاپویموه هلمج زا ،د�وگیم »ملع هبش« نآ هب هچنآ هک دنکیم دزشوگ ناشیا هب ،یو لباقم درف
هچ .دنرادن قارتفا تیلباق و دنتسه یکی رظن نیا زا بط عون ود ره هجیتن رد و هدوبن ملعهبش و ملع نیب یصخشم زرم و دنراد
؟تسا هداد خر یاهطلاغم

یراگزاسان

بذاک فیط

بذاک یهارود

لهج هب لسوت

زا کیمادک دادخر لامتحا .مینادیم قیقد ار ینیب رتخا و ینیبعلاط یاهنتم رد مهبم تالمج ،)رروف رثا( موناب هدیدپ یط رد-۵۶
؟تسا رتمک مهبم تالمج ندینش ماگنه رد ریز یاهیریگوس

یریذپسرتسد

د�ات یریگوس

یگدوب انشآ

اطخ رد اطخ
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زور رد .تسا هدوب اهدازون زا دصرد ۸۰ و ۷۵ ،۷۰ بیترت هب رسپ یاهنامیاز دادعت ،هتشذگ زور هس رد کچوک ناتسرامیب کی رد-۵۷
؟تسا رتکیدزن ریز دصرد مادک هب رسپ دازون لامتحا مراهچ

۶۰ %

۷۰ %

۷۵ %

۸۵ %

لرتنک ،دناهتفرگ رارق هناگراهچ طالخا رد لداعت داجیا یارب نامرد تحت هک ینارامیب زا یرایسب تسا دقتعم یتنس بط رگنامرد-۵۸
شاهلخادم تسا دقتعم زونه ،درادن عالطا دناهدادن خساپ و هتفرگ رارق نامرد تحت هک نارامیب زا یدادعت زا هچرگا .دناهدش
؟تسا رتلمتحم اطخ مادک .تسا شخبرثا

یگدوب انشآ یریگوس

سناجت یریگوس

سیگهالک هطلاغم

رروف رثا

رد .دراد یفنم یاطخ دصرد کی و تبثم یاطخ دصرد کی ،A یرامیب یارب X شیامزآ رامیب و ملاس دارفا زا یرامآ هعماج کی رد-۵۹
هب التبا لامتحا ،دشاب تبثم ،دشاب هدش باختنا قوف یرامآ هعماج زا یفداصت روط هب هک یدرف یارب شیامزآ هجیتن هک یتروص
؟تسا ردقچ یرامیب

.تسین هبساحم لباق

۱ %

۵۰ %

۹۹ %

حیضوت ار دوجوم یاهیرامیب همه دنناوتب هک میشاب هتشاد رظن کی زا شیب اهیرامیب دننام یاههدیدپ ن�بت یارب هک یتروص رد-۶۰
ماکوا مایلیو مان هب هک parsimony یفسلف هدعاق زا میناوتیم ،میشاب هتشادن اههیرظن نیا کیکفت یارب یبرجت هار چیه و دنهد
دیاب یاهیرظن نآ ،دنسرب رظن هب ینتفریذپ و یقطنم هزادنا کی هب یملع هیرظن ود رگا ،لصا نیا ساسا رب .مینک هدافتسا ،هدروخ
............ هک دوش هداد حیجرت

.دهدب ار دیدج یاههدیدپ حیضوت

.دشاب هتشاد ن�بت تردق

.دشاب هتشاد ینیبشیپ تردق

.دشاب هتشاد یرتمک دیدج یاهضرف دادعت
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:زجب ،تسا تسا حیحص ریز دراوم همه ملع لباقم رد نآ خیرات و ملع نتفریذپن و نایارگراکنا دروم رد-۶۱

.دراد کیژولوئدیا لیالد ًالومعم هک دننکیم عورش لالدتسا هجیتن اب اهنآ

.دوشیم رتهناریگتخس و هدرک ر�غت ًاررکم اعدا شریذپ رایعم ،نایارگراکنا فالخ رب ملع رد

.دنراد یدنبزرم لکشم و دننادیم یعقاو کاکش ار دوخ نایارگراکنا

.دننزیم فرح یملع دهاوش تیافک مدع زا موادم روط هب

.دننکیم بلط ناشدوخ یاعدا در یارب لیلد ،فلاخم فرط زا و دننکیمن هئارا لیلد دوخ یاعدا یارب هئطوت نازادرپهیرظن-۶۲
هورگ نیا ،ویرانس نیا رد .دنکیم تیوقت ار دوخ هیرظن هب ناشدامتعا هک دننکیم ریسفت یروط ار یفنم و مهبم دهاوش نینچمه
؟دناهدش ییاطخ عون هچ راچد بیترت هب

یزاسوگلا یاطخ ـ یتانیمولیا تسد

د�أت ییارگوس ـ دانسا یاطخ

دانسا یاطخ ـ مدع تابثا تاطلاغم

د�أت یریگوس ـ مدع تابثا هطلاغم

نیزگیاج ار دوخ تیاور ،انورک زا یملع و یمسر تیاور یاج هب دننکیم شالت ،نآ نسکاو یشخبرثا و انورک هئطوت نازادرپهیرظن-۶۳
و ندب هب تازلف یگدنبسچ و نسکاو دننام ،بیرغ و بیجع یاهینامزمه و اهیراجنهبان راکش اب اهنآ ،راک نیا یارب .دننک
رد .تسا قداص هئطوت یهیرظن هک دنریگیم هجیتن ،دننکیم ادیپ یمسر تیاور رد هک یکیرات و مهبم طاقن زا هدافتسا نینچمه
؟دناهدرب هرهب زیچ هچ زا رتشیب ،ریسم نیا

بذاک تقد دنیآرف

بذاک یگناگود هطلاغم و گرزب دادعا نوناق

بذاک ییاجباج یاطخ

دیرتسولیازتروپسا نیرفن

ماجنا ناسکی ًالماک طیارش رد هعلاطم راهچ رگا .تفرگ رارق یسررب دروم وراد راهچ ،نوخ راشف دض یاهوراد یشخب رثا یسررب رد-۶۴
؟تسا رتشیب وراد مادک یشخبرثا لامتحا دشاب رثا هزادنا و Probability Value رادقم رد طقف توافت و دشاب هدش

18mmhg نوخ راشف شهاک نازیم و Probability Value= 0.09 اب D یوراد

15mmhg نوخ راشف شهاک نازیم و Probability Value= 0.07 اب B یوراد

10mmhg نوخ راشف شهاک نازیم و Probability Value= 0.01 اب C یوراد

20mmhg نوخ راشف شهاک نازیم و Probability Value= 0.04 اب A یوراد
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:زجب تسا یملع هبش یاهاعدا تاصخشم زا ریز دراوم همه-۶۵

هلیلاگ موردنس

زیچ همه هیرظن

یمیاداراپ یاهتفرشیپ

ییارگهبخن دض درکیور

هرهبیب زین داقن رکفت یاهتراهم زا و دنتشادن یملع داوس هک یدارفا ،داد ناشن ار نآ یشخبرثا انورک نسکاو تاعلاطم هک ینامز-۶۶
تاعالطا دقن رد دوخ فعض هب تبسن هک یلاح رد .دندرب لاؤس ریز ار نآ یشخبرثا ،نسکاو ردان ضراوع تاشرازگ رطاخ هب ،دندوب
:زجب ،تسا حیحص ریز دراوم همه ،سفن هب دامتعا نیا دروم رد .دنتشادن یهاگآ زین یملع

.تسا یبیرفدوخ یعون

.دراد مان رگورک گنیناد رثا نیا

.تسا بکرم لهج یعون

.تسا دیدج یاعدا کی هب تبسن هجوم ییارگکش کی نیا

تسا تبثم هچنآ هب ،یشاب هتشاد تبثم راکفا رگا .ینکیم بذج ،ینک رکف نآ هب هچ ره دندقتعم بذج نوناق اب نیقفاوم-۶۷
ام نهذ نیب ناتسب هدب نیا ،تسا یراس و یراج بذج یورین تانئاک رد نوچ :دنروآیم لیلد اعدا نیا یارب .سکعلاب و یسریم
؟تسا مادک ،تسا هدش هدافتسا قوف لالدتسا رد هک یاهطلاغم .دهدیم خر تانئاک و

کیتنژ هطلاغم

بولطم هب هرداصم

هدنزغل بیش

بذاک سایق

هب یتدم زا سپ یلو .دنکیم ییابیز تالخادم هب مادقا یصصخت ریغ تروص هب رتشیب دمآرد بسک تهج یمومع کشزپ کی-۶۸
مادک .تسا بساک کی هکلب ،تسین کشزپ کی وا تسا دقتعم کشزپ ناراکمه زا یکی .دوشیم مهتم ،نیعجارم تیاکش تلع
؟تسا رتلمتحم هطلاغم

قرافلاعم سایق

یعقاو یدنلتاکسا

فلخ ناهرب

هبنپناولهپ هطلاغم
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رهش نآ رد هکنآ اب .تسا ندز مدق لاح رد بترم سابل و راولش و تک اب یدرم ،یهاگشناد ریغ کچوک رهش کی رد یاهزوم رد-۶۹
و تسا هاگشناد داتسا یو هک دینزیم سدح هاگن اب هلصافالب امش ؛درادن دوجو زین یهاگشناد و تسا دایز رایسب نارگراک دادعت
؟تسا لیخد رتشیب صیخشت نیا رد یفاشتکا هدعاق مادک .رگراک هن

Availability Heuristic

Anchoring Adjustment

Representativeness Heuristic

Effort Heuristic

للم نامزاس وضع ییاقیرفآ یاهروشک زا دصرد دنچ هک دندیسرپ )هورگ ود رد( شیامزآ یاههژوس زا یشهوژپ رد نمناک و یکسروت-۷۰
،دننزب نیمخت ناشدوخ ات دنتساوخ اهنآ زا دعب و »؟تسا دصرد ۱۰ زا رتشیب ای رتمک« هک دندیسرپ لوا اههورگ زا یکی رد .دنتسه
زا دعب و »؟تسا دصرد ۶۰ زا رتشیب ای رتمک« دش هدیسرپ لوا مود هورگ رد .دوب دصرد ۲۵ هورگ نیگنایم باوج تلاح نیا رد
قفوم نارگشهوژپ رگید ترابع هب .دوب دصرد ۴۵ هورگ نیگنایم باوج تلاح نیا رد .دننزب نیمخت ناشدوخ دش هتساوخ اههژوس
مادک قیقحت نیا .دنهدب ر�غت یدایز رادقم هب ار نیمخت نازیم ،اههژوس رد ییاقلا ینهذ عجرم کی داجیا زا هدافتسا اب دندش
؟دهدیم حیضوت ار نهذ یریگوس

Effort Heuristic

Availability Heuristic

Anchoring and Adjustment

Escalation of commitment

،درف کی مسا رارکت اب هناسر ًالثم .دوشیم هدافتسا اعدا نآ رارکت کینکت زا لالدتسا یاج هب ،اعدا کی قدص تابثا یارب هناسر رد-۷۱
عون مادک راچد رتشیب ،دریذپب ار یرارکت یاعدا نیا لالدتسا نودب ام نهذ هک یتروص رد .دهدیم هولج یگرزب دنمشناد ار یو
؟تسا هدش یریگوس

Exposure effect

Choice-Supportive

Congruence Bias

Toupee fallacy

،دوب هداعلاقوف هدام نیا مهوت" :دیوگیم دوخ نابز هب هدام نآ فرصم زا سپ هدننکفرصم هک دنراد دوجو ردخم داوم زا یعاونا-۷۲
؟دراد هراشا کاردا یاهاطخ زا کیمادک هب عوضوم نیا ."منک وب ار زمرق گنر متسناوتیم هک متشاد ار سح نیا

یسح ییاجباج

تیسنج کاردا

ر�غت یروک

تقوم یزاسماگمه
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نیا رد شرسمه نداد تسد زا .دروآیم رطاخ هب زونه لاس دنچ زا دعب ار لیبموتا فداصت هثداح دنکیم اعدا یدمحم مناخ-۷۳
هظحل رد لیبموتا تیعضو ،شرسمه و وا تلاح ،هثداح قیقد نامز لثم یتایئزج دناوتیم وا .تسوا یاعدا یلصا تلع فداصت
:زجب ،تسا حیحص دراوم همه .تسا هدشن یاهراشا اهنآ هب اهشرازگ رد یتح هک دنک حرطم نامز نیا تشذگ زا دعب ار فداصت

.دنتسه هظفاح شیالآ زا یشان هثداح تایئزج

.تسا شالف هظفاح زا یلاثم هرطاخ نیا

.دوشیم لاوز راچد رتشیب هرمزور تارطاخ تبسن هب هرطاخ نیا

.دباییمن شهاک نامز رورم هب تارطاخ نیا هب وا دامتعا حطس

یتامدقم یسانشهعماج
بتاکم زا کیمادک رد ،»دریگیم لکش هعماج رد دارفا یناور یاهیگژیو یانبم رب ،یعامتجا یاهراتفر« هک موهفم نیا-۷۴

؟دریگیم رارق هجوت دروم ریز یسانشهعماج

ییارگتخاس

یسانشتسیز

ییایفارغج

یسانشناور

یسانشهعماج خیرات یلوحت ریس زا هلحرم مادک رد ،هعماج یاضعا یارب رتهنادنمتداعس یگدنز یرارقرب فده اب ،لمعلاروتسد هئارا-۷۵
؟دوشیم هدید

یلیخت

یروتسد

خیرات هفسلف

یبرجت

؟تسا رتکیدزن ریز میهافم زا کیمادک هب ،دش حرطم ناهول کم طسوت هک یناهج هدکهد هیرظن-۷۶

یاهکبش هعماج

یندم هعماج

یتاعالطا هعماج

ندش یناهج
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،دناهدش عمج مه رود هعقاو یاشامت یارب دارفا زا یاهدع ،تسا هدش اهلیبموتا یدج بیسآ هب رجنم هک فداصت هحناس کی رد-۷۷
؟تسا هتفرگ لکش یعامتجا یاههورگ عاونا زا کیمادک

یعونصم

قلخ هوبنا

عجرم

یهورگنورد

؟دوشیم بوسحم ناسنا یساسا لیم ۴ ءزج ساموت هاگدید ساسا رب ریز دراوم زا کیمادک-۷۸

دیدج هبرجت بسک زا بانتجا

نارگید د�أت زا یزاینیب

شمارآ نیمأت

مشخ زاربا

طیارش رد ،دارفا یمامت و تسا رارقرب لماک تاواسم و تلادع نآ رد هک دنکیم فیصوت ار یاهلضاف هنیدم ریز هفسالف زا کیمادک-۷۹
؟دننکیم یگدنز تمالس و هافر ،یتخبشوخ اب بولطم یعامتجا

وکیو

لوایکام

زباه ساموت

روم ساموت

؟تسا ریز هفسالف زا کیمادک هاگدید یلصا هتسه ،کیتکلاید قطنم-۸۰

سکرام

رسنپسا

لگه

تنک
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؟تسا یعامتجا لئاسم دروم رد یدرف یهاگآ شیازفا و هعماج هب یداقتنا شرگن رب ینتبم ریز هفسالف زا کیمادک هاگدید-۸۱

زلیم تیار

نیکوروس

زنسراپ

یکسفونیلام

؟دوشیم دیکأت ،یعامتجا یاههدیدپ و روما زا یناسنا تعیبط هب طوبرم تایصوصخ کیکفت هب ریز هفسالف زا کیمادک هاگدید رد-۸۲

وکیو

رتلو

ویکستنم

وسور

؟دوشیم هدافتسا تایضایر و هدهاشم ،شیامزآ زا یسانشهعماج هلحرم مادک رد-۸۳

یبرجت

یعامتجا یاههشیدنا

خیرات هفسلف

یروتسد

یسانشنینج
رد گرزب یاهدوت یفارگونوس اب هدمآلمعهب یاهیسررب رد .دوشیم نینج یتکرحیب هجوتم یرادراب ۱۷ هتفه رد یاهلاس ۲۲ مناخ-۸۴

نیئتورپوتفافلآ نازیم ردام مرس یسررب رد .تسا هدیشوپ ءاشغ کی طسوت هک دش هدهاشم طسو طخ رد مکش یمادق هراوید
؟تسا ریز یاهیراجنهان زا کیمادک یاراد نینج نیا .تسالاب

Persistant vitelline duct

Exstrophy

Gastroschisis

Omphalocele
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صقن نیا یسانشنایور ساسا .دهدیم ناشن هفرطود تروصهب هیبنع یناتحت شخب رد ار ییاهفاکش یدازون یکیزیف هنیاعم-۸۵
؟تسیچ

هیمیشم رایش ندش هتسب مدع

ییانیب ماج ندش هتسب مدع

یرادراب مشش هتفه رد هجخرس هب ردام یالتبا

PAX4 نژ رد صقن

ریز یاهتلاح مامت ،دشاب هتشاد دوجو AMH دیلوت رد صقن ینینج هرود رد 46XY پیتویراک اب رکذم نینج رد هک یتروص رد-۸۶
:زجب ،دتفایب قافتا تسا نکمم

.دنامیم یقاب رلوم متسیس زا ییاهشخب

.تسا یعیبط یجراخ یلسانت هاگتسد

.دریگیمن لکش یبوخهب یلخاد یلسانت هاگتسد

.دنتسه محر هلول و محر یاراد

؟دوش تیاکش نیا ثعاب تسا نکمم یقورع یراجنهان هچ .دراد تیاکش علب رد لاکشا زا یرامیب-۸۷

هناگود تروئآ سوق

تروئآ نویساتکارآوک

پچ یتروئآ سوق

عطقنم تروئآ سوق

یتامدقم یسانشناور
؟دوشیم هتخانش ناریا دیدج یسانشناور ردپ ناونعهب ریز یاهتیصخش زا کیمادک-۸۸

یعانص دومحم

رایشوه رقابدمحم

یسایس ربکایلع

ولماش دیعس
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؟تسا هدش یزیریپ ریز تیصخش مادک طسوت »ییارگ شنک« یسانشناور بتکم-۸۹

تنوو ملهلیو

زمیج مایلیو

رنچیت دراودا

نوتلاگ سیسنارف

؟تسا حیحص کیسالک یزاسیطرش اب طابترا رد ترابع مادک-۹۰

.دوشیم هئارا یطرش کرحم هب یباتزاب تروصهب یطرشریغ خساپ

.دراد ار یطرش خساپ ندناوخارف ییاناوت یطرشریغ کرحم

.دنک داجیا رادناج رد ار یطرشریغ خساپ دناوتیم یثنخ کرحم

.دوشیم بوسحم رادناج رد هدش باستکا یخساپ یطرش خساپ

؟تسا حیحص کیادنرث هعلاطم دروم یریگدای اب فلواپ هعلاطم دروم یریگدای هسیاقم اب طابترا رد ترابع مادک-۹۱

.دوشیم رداص یصخشم کیرحت نودب خساپ ،کرحم عون زا ندرکیطرش رد

.درکیم هعلاطم رادناج یددغ یاهخساپ رب کیادنرث

.دوشیم هدیمان خساپ عون زا ندرکیطرش فلواپ شور

.تسا شاداپ طقف و تسین کرحم اذغ ،خساپ عون زا ندرکیطرش رد

؟دراد یریگدای هدیدپ مادک رب تلالد »دسرتیم دیفس و هایس نامسیر زا هدیزگرام« لثملابرض-۹۲

کرحم میمعت

کرحم زیمت

یدوخبدوخ دوبهب

یگدش ساسح

؟دنوشیم بوسحم اههدننکتیوقت عون مادک ءزج سرت و درد-۹۳

هیلوا و تبثم

هیلوا و یفنم

هیوناث و تبثم

هیوناث و یفنم
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هب هدیدپ نیا .دباییم شهاک یلبق شزرا فصن ات هناتسآ نیا ،نیرمت رثا رد هک دهدیم ناشن یاهطقن ود هناتسآ یریگهزادنا-۹۴
؟تسا طبترم یریگدای شور مادک

یاهدهاشم یریگدای

ناهنپ یریگدای

یتخانش یریگدای

یکاردا یریگدای

؟دراد رارق یگتسبلد هرود مادک رد ،دشاب انشآ یاههرهچ اب دراد لیامت هک یاههام ۴ کدوک-۹۵

یگتسبلد روهظ هرود

یحیجرتریغ یگتسبلد هرود

هیلوا یگتسبلدشیپ هرود

یعقاو یگتسبلد هرود

رارق هژایپ یتخانش دشر هلحرم مادک رد ،دنک رکف یدازآ و تلادع نوچ یمیهافم هرابرد یعازتنا تروص هب تسا رداق هک یکدوک-۹۶
؟دراد

یروص تایلمع

یتکرح ـ یسح

یتایلمع شیپ

ینیع تایلمع

؟دهدیم ناشن سار ـ رلبوک هیرظن ساسا رب ار گرم عوقولا بیرق ربخ هب شنکاو حیحص بیترت ترابع مادک-۹۷

شریذپ ـ یگدرسفا ـ راکنا ـ مشخ ـ ندز هناچ

شریذپ ـ یگدرسفا ـ ندز هناچ ـ راکنا ـ مشخ

شریذپ ـ یگدرسفا ـ ندز هناچ ـ مشخ ـ راکنا

شریذپ ـ راکنا ـ ندز هناچ ـ مشخ ـ یگدرسفا
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؟دوشیم هدرب راکب انعم مادک هب یشوه یاهنومزآ ندوب درادناتسا-۹۸

.دشاب هتشاد ار دریگب هزادنا دهاوخیم هچنآ یعقاو یریگهزادنا ییاناوت نومزآ

.دشاب صخشم ًالماک یارجا هویش و راجنه ای مرون یاراد نومزآ

.دنشاب رگیدکی هب کیدزن نیعم هورگ کی رد نومزآ یلاوتم یاهارجا جیاتن

.دنک ینیبشیپ هباشم یطیارش رد نومزآ جیاتن ساسا رب ار یندومزآ راتفر دناوتب نومزآ

؟تسین یناجیه شوه یاهتراهم ءزج هنیزگ مادک-۹۹

یمالک کاردا

یهاگآ دوخ

یتیریدم دوخ

هطبار تیریدم

؟دنکیم هدافتسا یعافد مسیناکم مادک زا ،دنکیم تیاده الاب حطس یعامتجا فده کی یوس هب ار دوخ ینورد یورین هک یدرف-۱۰۰

ییاجباج

یزاسدننامه

دیعصت

ینکفارف

؟دنکیم لمع دیورف هیرظن قبط تیعقاو لصا ساسا رب تیصخش راتخاس مادک-۱۰۱

نم

داهن

رترب نم

لآهدیا نم

لیبق زا یتالیامت شجنس ناکما و تسا لاؤس ۵۵۰ یاراد هک دوشیم ارجا یتیصخش نومزآ یکشزپناور رامیب کی یارب-۱۰۲
؟دراد مان هچ نومزآ نیا .دنکیم مهارف ار یناموپیه و ینرفوزیکسا ،یرتسیه ،یگدرسفا ،یردنکوپیه

خاشرور نومزآ

نولیم ینیلاب یروحمدنچ همانشسرپ

عوضوم تفایردنا نومزآ

اتوس هنیم یاهبنجدنچ همانشسرپ
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کیتنژ
نایب ،اهنآ یروموت یاهلولس رد هک تسا نارامیب زا یهورگریز یارب ناتسپ ناطرس نامرد رد رثؤم یاهوراد زا یکی نیتپسره-۱۰۳

کیتنژوتیس کینکت اب ،نارامیب زا هورگ نیا صیخشت اذل .دشاب هتشاد دوجو )Her2 )Her2 overexpression نژ دح زا شیب
؟تسا بسانم راک نیا یارب ریز یاهبورپ زا کیمادک .تسا یرورض نیتپسره اب نامرد عورش یارب FISH دننام یلوکلوم

یرمولت بورپ

(Chromosome-specific unique probe) یموزومورک یلاوت یصاصتخا بورپ

یرمورتناس بورپ

(Whole chromosome paint) موزومورک لک یزیمآگنر بورپ

و PAX3، PAX6 یاهنژ رد درکلمع نادقف شهج هک یتروص رد .دنراد یدیلک شقن نینج نیوکت دنیآرف رد PAX هداوناخ یاهنژ-۱۰۴
؟دنوش داجیا دنناوتیم یتالالتخا هچ پچ هب تسار زا بیترت هب ،دهدب خر PAX8 ای

دیئوریت نادقف ،گربندراو مردنس ،)ایدیرینآ( هیبنع نادقف

)ایدیرینآ( هیبنع نادقف ،دیئوریت نادقف ،گربندراو مردنس

)ایدیرینآ( هیبنع نادقف ،گربندراو مردنس ،دیئوریت نادقف

دیئوریت نادقف ،)ایدیرینآ( هیبنع نادقف ،گربندراو مردنس

کسیر نیمخت رد یمهم شقن ،هرجش کی رد دنواشیوخ دارفا نیب کرتشم یاهنژ دصرد و یدنواشیوخ هجرد ،کیتنژ رد-۱۰۵
-half) ینتان ردارب و رهاوخ یارب کرتشم یاهنژ دصرد و یدنواشیوخ هجرد دروم رد هنیزگ مادک .دراد یلماعدنچ یاهیرامیب

sibling) ؟تسا حیحص

%۲۵ ،موس هجرد

%۵۰ ،لوا هجرد

%۵۰ ،موس هجرد

%۲۵ ،مود هجرد

صاخ یکیتنژ یاهیگژیو اب اهناطرس یخرب نامرد رد و هدوب زانیک نیزوریت نیئتورپ هدننکراهم کی ،)بینیتامیا( Gleevac یوراد-۱۰۶
؟دراد دربراک ریز یاهناطرس زا کیمادک نامرد رد وراد نیا .دوشیم زیوجت

نژ هدننکلاعف یاهشهج یاراد هدور-هدعم یامورتسا یاهروموت ،BCR-ABL یاهنژ ماغدا یاراد (CML) نمزم یدیئولیم یمسول
KIT

BCR-ABL یاهنژ ماغدا یاراد (CML) نمزم یدیئولیم یمسول

KIT نژ هدننکلاعف یاهشهج یاراد هدور-هدعم یامورتسا یاهروموت

EGFR نژ هدننکلاعف شهج یاراد هیر ناطرس
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ببس و دنتسه اهمیزنآ یخرب هدننک دک یاهنژ رد صقن زا یشان یکیتنژ یاهیرامیب زا یهورگ (MPS) اهزودیراکاس یلپوکوم-۱۰۷
بیترت هب ریز MPS یاهیرامیب زا کیمادک .دنوشیم عونتم ینیلاب میالع زورب و لولس رد اهدیراکاس یلپوکوم هدنورشیپ عمجت
؟دنوشیم بوسحم زودیراکاس یلپوکوم عون نیرتدیدش و نیرتعیاش

رلروه مردنس ،وپیلیف ناس مردنس

وپیلیف ناس مردنس ،رلروه مردنس

ویکروم مردنس ،رتناه مردنس

رتناه مردنس ،ویکروم مردنس

؟دراد مان هچ هدیدپ نیا .تسا هدش داجیا توافتم یللا ریغ و یللا یاهشهج طسوت یکیتنژ لالتخا کی-۱۰۸

Genetic heterogeneity

Haplo-insufficiency

Variable expression

Double heterozygotes

۱۰۹-Triallelic Inheritance ؟دوشیم هدید ریز یاهیرامیب زا کیمادک رد

Cardiomyopathies

Retinitis Pigmentosa

Bardet-Biedl Syndrom

Myotonic dystrophy

؟ددرگیم بوسحم Deformation ریز یدازردام تالالتخا زا کیمادک-۱۱۰

یلیتکاد نیس

Hip لصفم یدازردام یگتفر رد

Neural Tube Defect

***** ماک ایو /بل فاکش
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:زجب ،دشابیم حرطم یلامتحا pitfall ناونعب کیمادک ،کیفروم یلپ یاهرکرام زا هدافتسا اب یکیتنژ یاهیرامیب یرگلابرغ رد-۱۱۱

Recombination یرامیب سوکل و رکرام نیب

یرامیب تثارو هوحن

هداوناخ یدیلک دارفا هنومن هب یسرتسد

Informative هداوناخ ندوب

؟تسا دصرد ۱۰۰ نواد مردنس Recurrence Risk ریز دراوم زا کیمادک رد-۱۱۲

Familal دراوم رد Traslocation دشاب ردام لقان هک یتروص رد.

Familal دراوم رد Traslocation دشاب ردپ لقان هک یتروص رد.

.دشاب 21q21q نشیکولسنارت لقان نیدلاو زا یکی

Familal دراوم رد Traslocation دنشاب لقان نیجوز هک یتروص رد.

هیاپ شیارگ اب یکشزپ کیزیف
........ یسیطانغمورتکلا جاوما لخادت شهاک روظنمهب ،یفارگونوس هاگتسد رد-۱۱۳

.دریگیم رارق نآ تشپ هدام و رولب لوح یلاخوت یزلف هناوتسا کی زا لکشتم ییویدار سناکرف ظافح

.دریگیم رارق نآ تشپ هدام و رولب لوح یلاخوت قیاع هناوتسا کی زا لکشتم ییویدار سناکرف ظافح

.دریگیم رارق نآ تشپ هدام و رولب لوح یلاخوت یزلف هناوتسا کی زا لکشتم ویورکیام سناکرف ظافح

.دریگیم رارق نآ تشپ هدام و رولب لوح قیاع هناوتسا کی زا لکشتم ویورکیام سناکرف ظافح

دوعص یبسانتریغ هیحان هب تبسن یناهگان روطهب نایرج رادومن ،ژاتلو شیازفا اب .......... هیحان ،یزاگ یاهزاسراکشآ دروم رد-۱۱۴
.دنکیم

نویسازینوی

یبسانت

هتسویپ هیلخت

رلومرگیاگ
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.......... هیاسمین شیازفا رب رثؤم لماوع ،یفارگویدار رد-۱۱۵

رامیب ات عبنم هلصاف شهاک ،ملیف ات رامیب هلصاف شیازفا ،ینوناک هکل هزادنا شیازفا

رامیب ات عبنم هلصاف شیازفا ،ملیف ات رامیب هلصاف شیازفا ،ینوناک هکل هزادنا شیازفا

رامیب ات عبنم هلصاف شیازفا ،ملیف ات رامیب هلصاف شهاک ،ینوناک هکل هزادنا شهاک

رامیب ات عبنم هلصاف شهاک ،ملیف ات رامیب هلصاف شیازفا ،ینوناک هکل هزادنا شهاک

.تسا قداص ................. رادراب تارذ ذوفن قمع دروم رد-۱۱۶

نیگنایم درب ،کبس رادراب تارذ و ظفاحم تماخض ،نیگنس رادراب تارذ دروم رد

نیگنایم درب ،کبس رادراب تارذ و نیگنس رادراب تارذ دروم رد

ظفاحم تماخض ،کبس رادراب تارذ و نیگنس رادراب تارذ دروم رد

ظفاحم هدام تماخض ،کبس رادراب تارذ دروم رد و نیگنایم درب ،نیگنس رادراب تارذ دروم رد

.دباییم .......... جوم لوط زا هشیش تسکش بیرض-۱۱۷

شهاک مورتسگنآ ۷۰۰۰ ات مورتسگنآ ۴۰۰۰

شیازفا مورتسگنآ ۷۰۰۰ ات مورتسگنآ ۴۰۰۰

شهاک مورتسگنآ ۷۰۰ ات مورتسگنآ ۴۰۰

شیازفا مورتسگنآ ۷۰۰ ات مورتسگنآ ۴۰۰

ناوتیم .......... ،دشاب هتشاد دوجو لوکلوم کی زا ییزج تروصهب و دوخ یرصنع تلاح زا جراخ ،دیئولکونویدار کی هک یتقو-۱۱۸
.دومن هبساحم

نآ یمجح مرج بسح رب ،رصنع یمتا ددع یاجهب ،ار هژیو هتیویتکا

نآ یلوکلوم مرج بسح رب ،رصنع یمرج ددع یاجهب ،ار هتیویتکا

نآ یلوکلوم مرج بسح رب ،رصنع یمرج ددع یاجهب ،ار هژیو هتیویتکا

نآ یمجح مرج بسح رب ،رصنع یمتا ددع یاجهب ،ار هتیویتکا

:لماش هام شش تدم رد داح راثآ ،یعطق کیتاموس راثآ رد-۱۱۹

تسوپ نویساتنامگیپ شهاک ،هیلوا یامتیرا ،بوطرم ندشهتسوپهتسوپ ،هیوناث یامتیرا ،زورکن

تسوپ نویساتنامگیپ شیازفا ،بوطرم ندشهتسوپهتسوپ ،کشخ ندشهتسوپهتسوپ ،هیلوا یامتیرا ،زورکن

تسوپ نویساتنامگیپ شهاک ،زورکن ،رت ندشهتسوپهتسوپ ،هیلوا یامتیرا

تسوپ نویساتنامگیپ شهاک ،کشخ و بوطرم ندشهتسوپهتسوپ ،هیوناث یامتیرا ،زورکن
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یژولویزیف
و یلولس جراخ تاعیام یعیبط هتیلالومسا .دوشیم هدیمان هتیلالومسا ،بآ مرگولیک رد لومسا بسح رب لولحم یلالومسا تظلغ-۱۲۰

یلیم ۲۵۰ هب یرامیب رثا رد ندب تاعیام هتیلالومسا یدرف رد رگا .تسا بآ مرگولیک ره رد لومسا یلیم ۳۰۰ دودح یلولس لخاد
؟دوب دهاوخ هویج رتمیلیم دنچ ًادودح درف نیا ندب تاعیام یزمسا راشف ،دشاب هتفای شهاک بآ مرگولیک ره رد لومسا

۵۸۰۰ ات ۵۵۰۰

۴۸۰۰ ات ۴۵۰۰

۳۸۰۰ ات ۳۵۰۰

۲۸۰۰ ات ۲۵۰۰

توافت ءاشغ لیسناتپ اب اه نوی نیا زا کی ره یارب لداعت لیسناتپ ،دننک یم تکراشم ءاشغ لیسناتپ رد نوی دنچ هک یماگنه-۱۲۱
نوینآ کی لداعت لیسناتپ رگا .دوشیم یلولس یاشغ ضرع رد نوی صلاخ تکرح و یشنار یورین داجیا ببس هک تشاد دهاوخ
؟تسا هنوگچ یلولس یاشغ رد نوی نیا صلاخ نایرج تهج ،دشاب ربارب ءاشغ تحارتسا لیسناتپ اب یتیفرظ کی

.درادن دوجو ینوی صلاخ تکرح

لولس لخاد هب ور

لولس جراخ هب ور

.دراد یلولس یاشغ تماخض هب یگتسب

نیب یراتخاس و یدرکلمع یاه توافت اما ،تسا ناسکی فاص هلضع و یتلکسا هلضع رد یضابقنا لوصا زا یشخب هکنیا مغریلع-۱۲۲
؟تسا یتلکسا هلضع زا رتشیب فاص هلضع رد کیمادک .دراد دوجو هلضع ود

ینالضع یاهربیف هزادنا

موادم ضابقنا ظفح یارب ATP فرصم

ینالضع یضابقنا یورین رثکادح

نیزویم یضرع یاه لپ لمع هرود سناکرف و تعرس

هب ،دوشیم ن�عت اه نطب هب اهدیرو زا نوخ نایرج نازیم طسوت لماک ًابیرقت روط هب هقیقد ره رد بلق زا هدش پمپ نوخ رادقم-۱۲۳
شیازفا اب قباطت یارب بلق یتاذ ییاناوت نیا .دنز یم هبملت اه نایرش لخاد هب ار هدش دراو نوخ نیا راکدوخ روط هب بلق ،هوالع
؟تسا حیحص گنیلراتسا-کنارف مسیناکم هرابرد کیمادک .دوش یم هدیمان گنیلراتسا–کنارف مسیناکم ،یدورو نوخ مجح

.دور یم نیب زا مسیناکم نیا ،کیتاپمس یبصع متسیس فذح اب

.تسا نیزویم و نیتکا یاه نامالیف یناشوپ مه تیعضو لیلد هب مسیناکم نیا درکلمع رد دوجوم کیژولویزیف هدودحم

.دوش یم بلق یضابقنا تردق شیازفا ببس (Afterload) راب سپ شیازفا ،مسیناکم نیا رد

.ددرگ یم بلق نابرض دادعت شیازفا هب رجنم مسیناکم نیا
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رب .دنوش زاغآ ییایمیش یاهدنور ات دبای شرتسگ و هدش عورش هلضع رد لمع لیسناتپ هک تسا مزال ،ینطب هلضع ضابقنا زا لبق-۱۲۴
نطب ضابقنا همتاخ .دومن ینیب شیپ مارگویدراکورتکلا یور زا ناوت یم ار یبلق یاه هرفح ضابقنا نایاپ و عورش ،ساسا نیمه
؟دراد قابطنا مارگویدراکورتکلا زا تمسق مادک اب اه

QRS سکلپمک عورش

T جوم نایاپ

QRS سکلپمک نایاپ

T جوم عورش

ینعی ،ن�اپ راشف اب یاه تمسق فرط هب تروئآ ینعی ،نوخ شدرگ یالاب راشف اب یاه تمسق زا بلق طسوت هدش پمپ نوخ-۱۲۵
یاه گر دروم رد کیمادک .دبای یم نایرج ،دنا هتفرگ رارق یزاوم و یرس روط هب هک ینوخ گر اهرتمولیک قیرط زا فوجا یاهدیرو
؟تسا حیحص ،دنا هتفرگ رارق یزاوم روط هب هک ینوخ

.دوش یم لک تمواقم شهاک ببس اه گر زا کی ره تمواقم نداد شیازفا

.دوش یم لک تمواقم شیازفا ببس یزاوم رادم هب ینوخ یاه گر ندرک هفاضا

.دبای یم نایرج یدارفنا ینوخ گر ره اب هسیاقم رد یزاوم متسیس لک زا نوخ زا یرتمک ریداقم ،نیعم راشف نایدارگ ره یارب

.تسا ییاهنت هب گر ره تمواقم زا رتمک یزاوم متسیس لک تمواقم

یکیلوباتم یاهزاین اب بسانتم روط هب دوخ نوخ نایرج لرتنک رد تفاب ره ییاناوت ،نوخ شدرگ لمع یا هیاپ لوصا زا یکی-۱۲۶
شیازفا ماگنه ییایمیش لماع مادک .دوش یم میسقت تدمزارد لرتنک و داح لرتنک زاف ود هب یعضوم نوخ نایرج لرتنک .تسا
؟دوش یم تفاب نآ رد یعضوم نوخ نایرج داح میظنت ببس یتفاب مسیلوباتم

نیلتودنا

۲-نیسناتویژنآ

نیزوندآ

نیرفن یپارون

ندب یاهزاین هب هتسب قیقد روط هب ًابیرقت ار یا هچبابح هیوهت نازیم زغم هقاس رد سفنت هدننک میظنت یبصع زکارم یعیبط روط هب-۱۲۷
؟دنک یم لمع قیمع سفنت و دیدش هیوهت رد طقف زغم هقاس رد یسفنت زکرم مادک .دنک یم میظنت

(DRG) یتشپ یسفنت هورگ

(VRG) یمکش یسفنت هورگ

کیسکاتومونپ زکرم

کیتسونپآ زکرم
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،دباییم شهاک لامیزگورپ لوبوت رد اهنآ تظلغ و دنوشیم بذجزاب هیوناث ای و هیلوا لاعف لاقتنا طسوت لولحم داوم هک یماگنه-۱۲۸
یتفاب نایم یاضف لخاد هب لوبوت یارجم زا داوم لاقتنا تهج نامه رد بآ زمسا ثعاب هک دوشیم داجیا یتظلغ فالتخا
.دوشیم

؟دریگیم تروص مادک طسوت بآ زمسا لامیزگورپ یاهلوبوت رد

یلوبوت یاهلولس نیب تالاصتا و اهنیروپاوکآ

یلولس یاشغ رد )اهنیروپاوکآ( یبآ یاهلاناک

اهلولس نیب مکحم تالاصتا

لالح ششک

،دباییم شهاک لامیزگورپ لوبوت رد اهنآ تظلغ و دنوشیم بذجزاب هیوناث ای و هیلوا لاعف لاقتنا طسوت لولحم داوم هک یماگنه-۱۲۹
یتفاب نایم یاضف لخاد هب لوبوت یارجم زا داوم لاقتنا تهج نامه رد بآ زمسا ثعاب هک دوشیم داجیا یتظلغ فالتخا
.دوشیم

؟دریگیم تروص یقرط هچ هب لامیزگورپ لوبوت رد هروا و رلک بذجزاب

هداس راشتنا ـ هداس راشتنا

هیلوا لاعف لاقتنا ـ هیوناث لاعف لاقتنا

هیوناث لاعف لاقتنا ـ هداس راشتنا

هدشلیهست راشتنا ـ هیلوا لاعف لاقتنا

یرتموریپسا ار شور نیا هک دریگب رارق هعلاطم دروم اه هیر زا هدش جراخ ای هدشدراو یاوه مجح تبث اب دناوت یم یویر هیوهت-۱۳۰
دننام یصاخ یاه شور زا و دنتسین یریگ هزادنا لباق یرتموریپسا اب میقتسم روط هب اه تیفرظ و اه مجح یخرب .دنمان یم
لباق میقتسم یرتموریپسا اب ریز یاه تیفرظ ای اه مجح زا کیمادک .دوش یم هدافتسا اهنآ یریگ هزادنا یارب مویله ندش قیقر
؟تسا یریگ هزادنا

(IC) یمد تیفرظ

(FRC) یلمع هدنامیقاب تیفرظ

(RV) هدنامیقاب مجح

(TLC) یویر لک تیفرظ
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هک یکیتیلوئتورپ یاهمیزنآ .دشابیم اهیبرچ و اهتاردیهوبرک ،اهنیئتورپ مضه یارب یددعتم یاهمیزنآ یوتحم هدعملازول هریش-۱۳۱
نیا .دنتسه زادیتپپیلپ یسکوبرکورپ و نژونیسپیرتومیک ،نژونیسپیرت لاعفریغ لکش هب دنوشیم هتخاس هدعملازول یاهلولس رد
.دنوشیم لاعف هدور لخاد هب حشرت زا دعب اهمیزنآ

؟دندرگیم لاعف هدور رد زانیکورتنآ میزنآ طسوت یکیتیلوئتورپ یاهمیزنآ زا کیمادک

نژونیسپیرتومیک و نژونیسپیرت

نژونیسپیرتومیک

نژونیسپیرت

زادیتپپیلپ یسکوبرکورپ

هک یکیتیلوئتورپ یاهمیزنآ .دشابیم اهیبرچ و اهتاردیهوبرک ،اهنیئتورپ مضه یارب یددعتم یاهمیزنآ یوتحم هدعملازول هریش-۱۳۲
نیا .دنتسه زادیتپپیلپ یسکوبرکورپ و نژونیسپیرتومیک ،نژونیسپیرت لاعفریغ لکش هب دنوشیم هتخاس هدعملازول یاهلولس رد
.دنوشیم لاعف هدور لخاد هب حشرت زا دعب اهمیزنآ

؟دوش لاعف زیلاتاکوتا شور هب هدش لاعف البق هک ینیسپیرت طسوت دناوتیم یکیتیلوئتورپ یاهمیزنآ نیا زا کیمادک

نژونیسپیرتومیک

نژونیسپیرت

زادیتپپیلپ یسکوبرکورپ

نژونیسپیرتومیک و زادیتپپیلپ یسکوبرکورپ

مک اهنآ رطق و شیازفا نوزلح سار یوس هب یضیب هرجنپ زا عورش اب یلخاد شوگ نوزلح رد یاهدعاق یاشغ یاهربیف لوط-۱۳۳
یاهلولس( یتوص یسح یاههدنریگ یواح هک یتروک مادنا .دباییم شهاک ربارب ۱۰۰ زا شیب اهنآ یتخس بیترت نیدب و دوشیم
.دناهتفرگ رارق یاهدعاق یاهربیف حطس یور رب دنتسه )یجراخ و یلخاد رادکژم

؟دریگیم تروص یاهدعاق یاشغ زا تمسق مادک رد تاوصا ن�اپ یاهسناکرف دیدشت

یاهدعاق یاشغ ینایم یاهتمسق

یضیب هچیرد ترواجم رد نوزلح هدعاق

درگ هچیرد ترواجم رد نوزلح هدعاق

)امرتوکیله( نوزلح سار
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مک اهنآ رطق و شیازفا نوزلح سار یوس هب یضیب هرجنپ زا عورش اب یلخاد شوگ نوزلح رد یاهدعاق یاشغ یاهربیف لوط-۱۳۴
یاهلولس( یتوص یسح یاههدنریگ یواح هک یتروک مادنا .دباییم شهاک ربارب ۱۰۰ زا شیب اهنآ یتخس بیترت نیدب و دوشیم
.دناهتفرگ رارق یاهدعاق یاهربیف حطس یور رب دنتسه )یجراخ و یلخاد رادکژم

مادک طسوت دنکیم لمع تاوصا فلتخم تاجرد هب تبسن شوگ تیساسح لرتنک یارب هک )زیرگزکرم( درگبقع یبصع مسیناکم
؟دوشیم لاعف یتروک مادنا زا تمسق

یلخاد رادکژم یاهلولس

یجراخ رادکژم یاهلولس

لایروتکت یاشغ

یتروک یاههلیم

یعاخن درد راهم سکلپمک و گرزب یفاجس هتسه ،یتانقرود یرتسکاخ هیحان هدمع تمسق هس زا ندب یزژلانآ ای یدرددض متسیس-۱۳۵
؟تسا حیحص ریز دراوم زا کیمادک .تسا هدش لیکشت

عون مه درد یدورو یاهربیف یسپانیسسپ و یسپانیسشیپ راهم ثعاب یعاخن درد راهم سکلپمک یاهنورون زا هدشحشرت نیلافکنا
A-عون مه و اتلد C دوشیم عاخن یفلخ خاش رد.

.دننکیم حشرت نیلافکنا ،عاخن رد درد راهم سکلپمک یور رب دوخ یاهتنا رد گرزب یفاجس هتسه یاهربیف

.دننکیم حشرت نینوتورس ،یفاجس یاههتسه یور رب یتانق رود یرتسکاخ هیحان یاهربیف

عاخن یفلخ خاش رد C عون درد یدورو یاهربیف یسپانیسشیپ راهم ثعاب عاخن رد یفاجس یاههتسه زا هدشحشرت نینوتورس
.دوشیم

ییامسالپ یالاب تظلغ لیلد هب زین لوزیتروک هک دنچ ره .تسا نورتسدلآ یویلک قوف ددغ رشق یلصا دیئوکیتروکولارنیم ناسنا رد-۱۳۶
؟تسا حیحص ریز دروم مادک .دشابیم یدیئوکیتروکولارنیم تیلاعف هب رداق دوخ

.دوشیم بیکرت یدیئوکیتروکولارنیم یاههدنریگ اب یقازب ددغ یاهلولس مسالپوتیس رد یتحار هب لوزیتروک

.دهد شیازفا ار میدس بذج نورتسدلآ دننام تسا رداق نولوک و اههدور رد لوزیتروک

.دننکیم یریگولج لوزیتروک یدیئوکتروکولارنیم رثا زا نوزیتروک هب لوزیتروک لیدبت اب اههیلک یلایلتیپا یاهلولس

.دشاب هتشاد تیمها باهتلا ربارب رد ندرک تمواقم رد دناوتیم لوزیتروک دننام زین نورتسدلآ ،کیژولویزیف سرتسا طیارش رد
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روتپسر نیا .دوشیم دناب ییاشغ ینیئتورپ روتپسر کی هب فده یاهلولس رد دوخ تارثا ندرک عورش یارب نیلوسنا نومروه-۱۳۷
.تسا دحاوریز ۴ یاراد

؟تسا حیحص یلولس لخاد گنیلانگیس ریسم دروم رد کیمادک افلآ دحاوریز ود هب نیلوسنا لاصتا زا دعب

ینیلوسنا روتپسر یاهارتسبوس نویسالیرفسف ـ اتب دحاوریز ۲ نویسالیرفسفوتا ـ یعضوم زانیک نیزوریت کی ندش لاعف

ندش لاعف ـ ینیلوسنا روتپسر یاهارتسبوس نویسالیرفسف ـ یعضوم زانیک نیزوریت کی ندش لاعف ـ اتب دحاوریز ۲ نویسالیرفسفوتا
رگید یضعب ندش لاعف ریغ و یکیلوباتم یاهمیزنآ زا یضعب

ـ ینیلوسنا روتپسر یاهارتسبوس نویسالیرفسف ـ یعضوم زانیک نیزوریت کی ندش لاعف ـ افلآ دحاوریز ۲ نویسالیرفسف
اتب دحاوریز ۲ نویسالیرفسفوتا

یاهارتسبوس نویسالیرفسف ـ یعضوم زانیک نیزوریت کی ندش لاعف ـ اتب دحاوریز ۲ نویسالیرفسفوتا ـ افلآ دحاوریز ۲ نویسالیرفسف
ینیلوسنا روتپسر

روتپسر نیا .دوشیم دناب ییاشغ ینیئتورپ روتپسر کی هب فده یاهلولس رد دوخ تارثا ندرک عورش یارب نیلوسنا نومروه-۱۳۸
.تسا دحاوریز ۴ یاراد

؟دتفایم قافتا هیناث دنچ فرظ رد روتپسر هب لاصتا زا دعب نیلوسنا ییاهن هدمع تارثا زا کیمادک

.دوشیم عورش دیدج یاهنیئتورپ لیکشت یارب اهموزوبیر یاهmRNA همجرت

.دوشیم یریگولج لولس هب میساتپ یاهنوی دورو زا و هدش ریذپذوفن هنیمآ یاهدیسا زا یرایسب هب لولس یاشغ

.دنوشیم هلیرفسف هلصافالب هک هتفای شیازفا لولس لخاد هب زکولگ دورو یبرچ و ینالضع یاهلولس رد

.دوشیم لامعا نیلوسنا یبرچ هدننکظفح شقن و ددنویپیم عوقوهب یبرچ یاهلولس رد برچ یاهدیسا زتنس دربشیپ

یسانشبورکیم
؟دنکیم تعنامم لولس رد ریز دراوم زا کیمادک زا ،دوشیم لصتم یناسنا یاهلولس یور رب زونام دنق هب هک ییوراد-۱۳۹

یرتفید مسرثا

ویربیو نیسکوتورتنا دورو

مونیلوتوب مس ریثأت

از یرامیب یلک ایشرشا لاصتا
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؟دشاب یم ازنالوفنآ سولیفومه یرامیب هیلع نسکاو ی هدنهد لیکشت یازجا ،ریز دراوم زا کیمادک-۱۴۰

هدش فیعض و هدنز یازناولفنآ سولیفومه

ازنآولفنآ سولیفومهزا هدش قتشم دیئوسکوت

هدش هتشک یازنالوفنآ سولیفومه

ازنآولفنآ سولیفومه زا هدش قتشم دیراکاس یلپ

تسدهب ریز دادعا تارب نشولیادورکیم شور هب نیسیاماتنج هب تبسن یفنم مرگ یرتکاب کی یکیتویب یتنآ تیساسح ن�عت رد-۱۴۱
؟تسا مادک بیترتهب کیتویبیتنآ نیا )MBC( دشر یگدنشک تظلغ لقادح و )MIC( دشر یگدنرادزاب تظلغ لقادح .دمآ

تشک دیدجت رد دشرهیلوا دشرکیتویبیتنآ تظلغ

۲۰۰--

۱۰۰-+

۵۰++

۲۵++

MIC=100، MBC=200

MIC=100، MBC=100

MIC=50، MBC=100

MIC=50، MBC=50

؟دراد شقن نژویاپ سوکوکوتپرتسا کینژورتیرا نیسکوتوزگا ریز یاه یرامیب زا کیمادک داجیا رد-۱۴۲

Erysipelas

Scalded skin syndrome

Scarlet fever

Cellulitis
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بت راچد رامیب ،دعب زور هس .ددرگ یم یرتسب ناتسرامیب رد و هتفرگ رارق یحارج لمع تحت هدور دادسنا تلع هب هلاس ۶۵ یدرف-۱۴۳
نآ داجیا رد اه مسیناگرا زا هورگ مادک دایز لامتحا هب .دهد یم تینوتیرپ صیخشت جلاعم کشزپ .دوش یم مکش هیحان رد درد و
؟دراد شقن

Actinomyces israelii and Campylobacter jejuni

Bordetella pertussis and Salmonella enteritidis

Bacteroides fragilis and Escherichia coli

Clostridium botulinum and Shigella dysenteriae

............. دنناوت یم اه نوزوپسنرت فالخرب اهدیمسالپ هک دشاب یم دروم نیا رد اه نوزوپسنارت اب اهدیمسالپ توافت-۱۴۴

.دنبای ریثکت موزومورک زا جراخ رد

.دنوش اه موزومورک دراو

.دنشاب یکیتویب یتنآ تمواقم یاه نژ لماح

.دنبای لاقتنا رگید موزومورک هب موزومورک زا

.دنک یم هعجارم کشزپ هب ،تسا هتشاد همادا هتفه هس تدم هب هک پچ یوناز رد مروت و درد ،بت مئالع اب هلاس ۶۵ رادماد-۱۴۵
راگآ دالب و راگآ تالکش یاه طیحم یور رب .دنک یم لاسرا هاگشیامزآ هب تشک تهج و هدرک هریپسآ ار وناز لایوونیس عیام کشزپ
هروا و زادیسکا ،زالاتاک یاه شیامزآ و یفنم مرگ لیسابوکوک ،مسیناگرا .ددرگ یم رهاظ گنر یب و کچوک یاه ینلک ،زور ۴ زا دعب
؟دشاب یم تنوفع لماع ًالامتحا ریز یاه یرتکاب زا کیمادک .دشاب یم تبثم نآ زآ

سیسنتیلم السورب

ازناولفنآ سولیفومه

سیسنرالوت السیسنارف

سیمروفینیلوم سولیسابوتپرتسا

ریگیهام ،زور جنپ زا دعب .دنک یمن نآ هب یهجوت درف و دوش یم هدیشارخ یریگیهام بالق طسوت ریگیهام کی تسد تشگنا-۱۴۶
مخز قمع زا یرادرب هنومن .دوش یم داجیا هدمآرب ی هبل اب شفنب گنر و مروت ،شراخ ،درد یگدیشارخ لحم رد و هدش بت راچد
H دیلوت هب رداق هک تبثم مرگ یاه لیساب ،تعاس ۴۸ تدم هب نویسابوکنا و تشک زا دعب و ددرگ یم ماجنا کشزپ طسوت S
؟دشاب تنوفع لماع دناوت یم ریز یاه مسیناگرا زا کیمادک .دندش یزاسادج ،دندوب

هیتاپوزر سکیرتولپیزیرا

سجنرفرپ مویدیرتسلک

زنژوتیسونوم ایرتسیل

یئوکا سوکوکودور
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لایو ۲ ره زا ،تعاس ۲۴ زا دعب .دوش یم هتفرگ رامیب زا نوخ تشک هنومن .دنک یم هعجارم سناژروا هب زرل و بت اب هلاس ۲۵ یاقآ-۱۴۷
هداد تشک لایو ود ره ددجم تعاس ۷۲ زا دعب .ددرگ یم ادج افلآ زیلومه اب یفنم زالتاک ،تبثم مرگ یاه کوکولپید ،نوخ تشک
؟تسیچ امش ریسفت .دنک یمن دشر یرتکاب و دنوش یم

.دوش رارکت دیاب ددجم تشک و یریگ هنومن و تسا هدوب یگدولآ ،اه لایو هتعاس ۲۴ تشک هجیتن

.تسا هدوب ،نیزیلوتا هدننکدیلوت هینومونپ کوکوتپرتسا هطساو هب یمیرتکاب راچد ًالامتحا رامیب

.ددرگ شرازگ یفنم نوخ تشک ،هتعاس ۷۲ تشک هجیتن هب هجوت اب

.دنوش هداد تشک ددجم اه لایو ،هتفه کی زا دعب تسا رتهب

رد کشزپ .دنک یم هعجارم سناژروا هب تیویتکژنوک و ینپوفنل ،ینپورتون ،رون زا سرت ،یژلارترآ ،یمنآ مئالع اب هلاس ۷۶ مناخ-۱۴۸
؟تسا ریز یاه سوریو زا کیمادک دایز لامتحا هب یرامیب لماع .ددرگ یم شار و لاحط و دبک یگرزب هجوتم هنیاعم

سوریووراپ

کخرس

یکاسکوک

سوریو یتلوک

و نوخ راشف شهاک رامیب ،هیلوا یاه یسررب رد .دنک یم هعجارم سناژروا هب یرارق یب و زرل ،هجرد ۴۰ بت مئالع اب هلاس ۳۴ یاقآ-۱۴۹
دوجو اب .دیدرگ زیوجت رامیب یارب ماتکابوزات -نیلیسارپیپ کیتویب یتنآ ،راردا تشک زا دعب .تشاد یروچامه و سیرورفنوردیه
تنوفع هب کوکشم کشزپ .دیدرگ یفنم تعاس ۴۸ زا دعب تشک هجیتن و تشادن یشهاک رامیب بت و CRP ،وراد فرصم
.دوش یم یسوریو

:زجب ،دراد دوجو راردا زا ریز یاه سوریو مامت یزاسادج لامتحا

BK virus

Cytomegalovirus

Adenovirus

Echovirus
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و نوخ راشف شهاک رامیب ،هیلوا یاه یسررب رد .دنک یم هعجارم سناژروا هب یرارق یب و زرل ،هجرد ۴۰ بت مئالع اب هلاس ۳۴ یاقآ-۱۵۰
دوجو اب .دیدرگ زیوجت رامیب یارب ماتکابوزات -نیلیسارپیپ کیتویب یتنآ ،راردا تشک زا دعب .تشاد یروچامه و سیرورفنوردیه
تنوفع هب کوکشم کشزپ .دیدرگ یفنم تعاس ۴۸ زا دعب تشک هجیتن و تشادن یشهاک رامیب بت و CRP ،وراد فرصم
.دوش یم یسوریو

؟درک هیصوت تنوفع نیا نامرد یارب ناوت یم ار ریز یاهوراد زا کیمادک

ریوولکیس ناگ

ریووفودیس

ریووفدآ

نیداتنام
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