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 :داوطلب گرامی توجه فرمایید 

 از گذاشتن هرگونه عالمت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.

در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به ایجاد اختالل در  بدیهی است

 روند تصحیح پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به عهده داوطلب خواهد بود.

 

 محل درج نمره:

 

 

  

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی
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 دستورالعمل

 :یداوطلب گرام

شده اند. در هر گروه،  یدسته بند  Tتا گروه A  از گروه بیکه به ترت دیگروه سوال مواجه هست نیپازل، شما با چند نیدر ا  

هر کدام از  انیاز م 1 نهیبا توجه به گز دیهر گروه در پاسخنامه نوشته شده است. شما با 1 تمیآ یها نهیوجود دارد. گز تمیچهار آ

 کیاز  شیاست که اگر ب یهی. بددیمناسب را انتخاب کرده و در پاسخنامه عالمت بزن نهیگز کیتنها  4و  1و  2 یها تمیآ نهیچهار گز

 .ردیگ یتعلق م یبه شما نمره منف دیرا عالمت بزن 4و  1و  2 یها تمیدر هر کدام از آ نهیگز

 عدد می باشد. 4تعداد پاسخنامه 

 

 زانیشما عز یبرا تیموفق یآرزو با
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 Aپازل شماره 
اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

واسترنال با  انتشار به دست چپ از یک ساعت پیش همراه با تعریق سرد مراجعه کرده ساله با شکایت درد رتر 93آقای 

 است.

1 

 2 ساله با شکایت درد ناگهانی و شدید و شکافنده قفسه سینه با انتشار بین دو کتف مراجعه کرده است. 91آقای 

دقیقه خود به خود  20پس از  ساله با شکایت درد قفسه سینه رترواسترنال شدید در حین استراحت  که11آقای 

 بهبودی پیدا کرده مراجعه نموده است.

1 

ساله با شکایت درد تیز قفسه سینه مراجعه کرده است. درد بیمار با نشستن و خم شدن به جلو برطرف می  13آقای 

 شود.

4 

 2آیتم 

 3 سابقه فشار خون کنترل نشده دارد.

 9 شناخته شده دارد.  CADسابقه دیابت و

 1 سابقه عفونت ویروسی را هفته پیش ذکر می کند.

 8 کند. یرا ذکر م گرنیو م  smokingسابقه 

 3آیتم 

 3 دارد. Nonspecific ST-T changesو   یکارد یتاک نوسیس

ST depression  در لیدهایV1  وV2  وR    بلند در لیدV1  .10 دارد 

 11 منتشر با تقعر رو به باال دارد.   ST elevationسینوس تاکی کاردی و 

 ST elevation12 شود. یبرطرف م راتییتغ نیدرد ا یمشهود است که پس از بهبود ی تحتانیدهایدر ل 

 4آیتم 

 11 نیترات و کلسیم بلوکر

 14 ایبوپروفن با دوز باال

 13 کیتینولیبریف

 19 یبتا بلوکر و سپس جراح
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 Bپازل شماره 
اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 مراجعه کرده است. حساسیت به نورسابقه سقط و ساله با رنگ پریدگی و  13خانم 

 2 مراجعه کرده است.م قاعدگی نامنظساله با رنگ پریدگی و  23خانم 

 1 مراجعه کرده است عفونت ادراریجهت ساله با رنگ پریدگی و رنگ ادرار سیاه رنگ بعد از خوردن دارو   20آقای

 4 مراجعه کرده است. نمی در پدرو سابقه آ و سابقه سنگ کیسه صفرا پریدگی ساله رنگ 20آقای 

 2آیتم 

 3 در معاینه شکم طحال به دست می خورد. 

 9 اسکلرا زرد است. نهیدر معا

 1 در معاینه انگشتان بیمار قاشقی شکل است.

 8 انگشتان دست دارد. تیو آرتر یو ادم اندام تحتان یدهان یآفت عاتیضا نهیدر معا

 3آیتم 

WBC=15000 (PMN=80%)           Hb=7.5              Plt=25,000  

PBS: Polychromasia + Bite cell  

3 

WBC:13,000     (PMN= 60%)         Hb=10           Plt=300,000 

PBS: polychromasia- decreased central pallor 

10 

WBC = 2,000   (segmented: 90%, lymph: 10%)    Hb=7           Plt : 100,000 

PBS: Normochromic Normocytic              ANA= + 
11 

WBC=8000 (lymph=40%)                        Hb=8                  Plt=650,000    

PBS:Anisocytosis, poikilocytosis  

12 

 4آیتم 

 11 هنآدرمان با 

 14 دیشروع استروئ

 13 فولیک اسید

 19 سالیننرمال 
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 Cپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 قد و آمنوره مراجعه نموده است. یاز کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 13دختر  ماریب

 2 قد مراجعه کرده است. یاز کمبود وزن و کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 13پسر  ماریب

 1 وزن مراجعه نموده است. شیقد و افزا یاز کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 10پسر  ماریب

 4 قد مراجعه نموده است. یاز بلوغ زودرس و کوتاه تیاست که با شکا یساله ا 8پسر  ماریب

 2آیتم 

 3 شود. ینم دهیاست. شواهد بلوغ د یعیطب ماریب یکیزیف نهیمعا

 9 بلوغ ندارد. شواهد. دارد یگردن نهیمعا webدر

 1 است. 4در مرحله  تالیژن هیناح یدر حد قبل از بلوغ و مو ژنیتالیا نهیدر معا

 8 در حد قبل از بلوغ است. تالیژن نهیشکم دارد.معا هیواضح در ناح یایاستر نهیدر معا

 3آیتم 

LH  وFSH 3 .در حد قبل از بلوغ است ماریب 

 10 است. %30صدک  ماریوزن ب یو در منحن %10صدک  ماریقد ب یدر منحن

 11 .است یعیطب شاتیآزما هیاست. کل یمیسه سال کمتر از سن تقو یدست سن استخوان یدر گراف

 12 است. یعیطب شاتیدارد. آزما 4متاکارپ  یدست کوتاه یدر گراف

 4آیتم 

 11 بعد از سرکوب دگزامتازون زولیکورت یریاندازه گ

 14 هیدروکسی پروژسترون 11  یریاندازه گ

 13 پیوتیکار یبررس

 19 قد و شواهد بلوغ سه ماه بعد یو بررس ماریب یریگیپ
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 Dپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 بیمار را بازسازی کنید. اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار

 1آیتم 

 1 با شکایت درد قفسه سینه و تپش قلب مراجعه کرده است. IHDساله با سابقه  98آقای 

 2 مراجعه کرده است.و تپش قلب  ساله با سابقه بیماری ریوی با شکایت تشدید تنگی نفس  33آقای 

 1 بی حالی مراجعه کرده است. ساله با سابقه کاردیومیوپاتی دیالته با شکایت ضعف و 91آقای 

 4 ساله با سابقه تنگی دریچه میترال با شکایت تپش قلب مراجعه کرده است. 34آقای 

 2آیتم 

 3 تحت درمان با متورال و وارفارین می باشد. 

 9 باشد. یم دیو فورسما نیگوکسید -لاناالپری – ناتیتحت درمان با متورال سوکس

 1 آمینوفیلین می باشد.تحت درمان با آسپرین و 

 8 باشد. یم لیو کاپتوپر لولیکارود-نیآتورواستات-نیتحت درمان با آسپر

 3آیتم 

 

3 

 

1

0 

 

1

1 

 

1

2 

 4آیتم 

Heart monitoring 11 بدون تجویز دارو 
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 14 ایندرال تزریقی

 13 یدیور نیدوکائیل

 19 یدیور لیوراپام
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 Eپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط 

 1آیتم 

 1 روز پیش مراجعه کرده است.  2با شکایت کاهش سطح هشیاری تدریجی از   Heavy smokerساله  91آقای 

 2 است. آمدهاز چند سال پیش با شکایت کاهش سطح هشیاری از چندین ساعت پیش  IVDUساله با سابقه  33آقای 

 1 حجم ادراری از چند روز پیش با کاهش سطح هشیاری از صبح امروز مراجعه کرده است.ساله با کاهش  18آقای 

 4 .است آمدهساله با سابقه دیابت وابسته به انسولین با شکایت کاهش سطح هشیاری از چند ساعت پیش  99آقای 

 2آیتم 

 3 آکانتوزیس نیگریکانس دارد. در معاینه تعریق شدید دارد. تاکی کارد است. 

 9 در ناحیه سوپراپوبیک مشهود است.  fullnessدر معاینه خواب آلوده است. 

 1 در معاینه تاتوهای متعدد در دستها و قفسه سینه مشهود است. مختصر ایکتریک است. در معاینه شکم آسیت دارد. 

 8 مشهود است. یشکم نرمال است. ادم اندام تحتات نهیدارد.معا یمرکز انوزیس نهیدر معا

 3آیتم 

PH=7.45           PCO2=31              Hco3=21           ALT= 54         AST=110      Bil T=18         

Bil D=10               BS=74             BUN=21              Cr=1.3              

3 

PH=7.2           PCO2=81              Hco3=38         ALT= 61          AST=58         Bil T=2.8         

Bil D=1.4              BS=125              BUN=25              Cr=1.5              

10 

PH=7.41           PCO2=35              Hco3=25          ALT= 41            AST=56      Bil T=1.6         

Bil D=0.6            BS=38             BUN=41              Cr=1.8              
11 

PH=7.26           PCO2=24              Hco3=10          ALT= 35           AST=41       Bil T=1.5         

Bil D=0.8               BS=148              BUN=110              Cr=7.2             

12 

 4آیتم 

Hemodialysis 11 

Hypertonic Glucose 14 

Invasive mechanical ventilation 13 

Lactulose + Oral Metronidazole 19 
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 Fشمارهازل پ

شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 اجعه نموده است.ماه قبل مر  2و قطع قاعدگی از  و تهوع صبحگاهی ساله با ضعف و بیحالی 23خانم 

 2 است.راجعه نموده و افت فشار های مکرر م و درد شکمی ضعف و بیحالی و تهوع ساله که با 18خانم 

 1 مراجعه نموده است. پرنوشی و پرادراری و بیحالی،ضعف  باساله  43خانم 

 4 است.مراجعه نموده شکی پوست و ریزش مو با ضعف و بیحالی و احساس سرما، خ ساله 12خانم 

 2آیتم 

 3 در معاینه هیپرپیگمانتاسیون واضح مخاط لثه دارد.

 9 ندارد. ینکته مثبت نهیدر معا

 1 صورت و ادم غیرگوده گذار دارد. Puffinessدر معاینه 

 8 بیمار چاق است و آکانتوزیس نیگریکانس دارد. در معاینه بالینی 

 3آیتم 

TSH: 3        FBS:  230         Hg: 14        Na:141           K: 4.2          BHCG:Neg             

Serum cortisol: Nl                                 
3 

TSH: 14        FBS:  88         Hg: 13            Na: 137          K: 4            BHCG: Neg            

Serum cortisol:  NL                           
10 

TSH:2         FBS:79           Hg:  11.5          Na: 136         K:4.3            BHCG: Positive            

Serum cortisol:     NL                           
11 

TSH: 5         FBS:  66         Hg: 12        Na: 128           K: 5.7          BHCG:Neg             

Serum cortisol:  Low                                
12 

 4آیتم 

 11 لووتیروکسین

 14 مت فورمین

 13 پردنیزولون

 19 پیگیری دوره ای
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 Gازل شماره پ

 1یتم آ

 1 فوقانی مراجعه کرده است. ساله به دلیل هماچوری ماکروسکپی متعاقب یک عفونت ویروسی تنفسی 23آقای 

 2 ساله با تب و ضایعات پورپورایی به همراه آرترالژی  و سابقه رینود مراجعه کرده است. 32خانم 

 1 روز پیش مراجعه کرده است.  20و کاهش حجم ادرار از  Malar rashساله با شکایت ورم دور پلک و  10خانم 

 4 روز پیش ذکر می کند.  10ر تیره رنگ مراجعه کرده است. سابقه گلودرد چرکی ساله با شکایت ورم دور پلک و ادرا 9پسر 

 2آیتم 

UA: hematuria:+4          RBC=many           RBC cast=2-3/ HPF             WBC=10-15HPF       Pr=+4      

24 hr Urine protein=4gr    RF=Neg       Cryoglobulin: Neg    ANA: positive    BUN=35              Cr=2.5  

3 

UA: hematuria:+3          RBC=many           RBC cast=3-4/ HPF             WBC=8-10HPF       Pr=+2      

24 hr Urine protein=1gr    RF=Neg       Cryoglobulin: Neg    ANA:Neg   BUN=35                 Cr=2.3 

9 

UA: hematuria:+2          RBC:30-40/HPF          RBC cast:8-10/HPF       WBC=1-2/HPF              Pr=+1 

 24 hr Urine protein=120mg     RF=Neg       Cryoglobulin: Neg    ANA:Neg   BUN=14            Cr=0.85 

1 

UA: hematuria:+2           RBC=20-25            RBC cast=0            WBC=1-2/HPF                Pr=+2           

24 hr Urine protein=1300mg        RF=+++    Cryoglobulin: +    ANA:Neg      BUN=16            Cr=0.92 

8 

 3آیتم 

C3  وC4  .3 کاهش دارد 

C3  پایین وC4 10 .نرمال است 

 11 طبیعی هستند.  C4و  C3کمپلمان 

C3  .نرمال استC4  .12 کاهش دارد 

 4آیتم 

 11 تیتر باال گزارش شده است. Anti ASOبیوپسی کلیه انجام نشده است. 

 14 مثبت است.   Anti SMدرصد گلومرول ها دارد.  30در بیوپسی التهاب منتشر سگمنتال در بیش از 

 13 مثبت است. Anti HCV Abدر بیوپسی کلیه ترومبوس های هیالن داخل مجرای مویرگی دارد . 

 19 در مزانژیوم گلومرول دارد . IgAدر بیوپسی کلیه رسوب 
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 Hپازل شماره 

 1یتم آ

 1 ساله سه هفته پس از وضع حمل دچار تب شده که به همراه لرز شدید و درد یک طرفه پستان می باشد. 28خانم 

 2 و لرز شده است و درد و قرمزی لوکالیزه پستان دارد.هفته پس از زایمان سزارین دچار تب  4ساله  که  23خانم 

 1 ساله که سه روز پس از زایمان دچار تب و درد دو طرفه پستان شده است. 12خانم 

 4 ساله که دوماه پس از  زایمان با زخم و التهاب پوست پستان مراجعه کرده است.  23خانم 

 2آیتم 

T=38.5 oral  3 تان تندرنس و تموج یک طرفه پس 

T=38.2 oral  9 و تندرنس پستان همان طرف 

T=37.5 oral  1 تورفتگی نوک پستان در طرف درگیرو 

 T=38.3 oral 8 و تندرنس دوطرفه پستان 

 3آیتم 

 3 لکوسیتوز و وجود توده در سونوگرافی

 10 لکوسیتوز و کشت شیر مثبت 

 11 در سونوگرافی افزایش ضخامت پوست پستان مشاهده شده

 12 نکته خاصی در آزمایشات ندارد.

 4آیتم 

 11 تجویز مسکن و کیسه سرد موضعی

 14 بیوپسی فوری

 13 شروع درمان تجربی کلوگزاسیلین

 19 انسزیون  و آنتی بیوتیک سیستمیک
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 Iپازل شماره 

 1یتم آ

 1 هفته که به علت خارش ژنرالیزه مراجعه کرده است 14حامله  ساله 14 خانم

 2 ته قبل زایمان کرده است به علت خارش رانها مراجعه کرده استفک هساله ی 12 خانم 

 1 ساله در سه ماهه دوم بارداری دچار خارش تنه شده است 28خانم 

 4 ساله سه ماه پس از زایمان که از سه ماهه دوم بارداری دچار خارشی شده که تا کنون ادامه داشته است 10خانم 

 2آیتم 

 3 معاینه تکه های ضخیم و خشک پوستی در اثر خارش در نواحی فلکسور اندامی دارددر 

 9 در معاینه بلیستر در محل ناف و اندام دارد.

 1 در معاینه پاپولهای خارش دار در محل استریا دارد.

 8 در معاینه خراشیدگی ثانویه در اثر خاراندن در کل بدن

 3آیتم 

AST=40   ALT=37   ALP=320    anti collagen=+  IgE=NL 3 

AST=41   ALT=43   ALP=364    anti collagen=neg  IgE=↑↑↑ 10 

AST=107       ALT=120     ALP=650    anti collagen=Neg  IgE=NL     11 

AST=35   ALT=32   ALP=405    anti collagen=Neg  IgE=NL 12 

 4آیتم 

 11 آنتی هیستامین خوراکی

 14 کلسترامین + اورسودئوکسی کولیک اسید

 13 تجویز کورتون موضعی و سیکلوسپورین در موارد شدید

 19 در موارد شدید IVIGتجویز کورتون خوراکی و 
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 Jپازل شماره 
. پارا کلینیک است ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته هاید

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

ساله با شکایت تنگی نفس موقع فعالیت از چند ماه پیش با حمالت گذرای تپش قلب مراجعه کرده است.  43آقای 

 را ذکر می کند. DVTبه دنبال  CVAسابقه 

1 

ساله با تشدید اورتوپنه شبانه و ادم اندام تحتانی از چند روز پیش مراجعه کرده است. سابقه انفارکتوس  33آقای 

 سال پیش دارد.  8میوکارد را از 

2 

ال ک سساله با شکایت ضعف و بی حالی و درد پلورتیک قفسه سینه از چند روز پیش مراجعه کرده است. از ی 91آقای 

 پیش هفته ای دوبار دیالیز می شود.

1 

ساله با شکایت تنگی نفس فعالیتی و خستگی زودرس مراجعه کرده است. وی سابقه دریچه آئورت دولتی را  13آقای 

 دارد. 

4 

 2آیتم 

 3 در معاینه سمع قلب مافل است و وریدهای گردنی متسع هستند. 

 9 در کنار راست استرنوم مسموع است که به گردن انتشار دارد. -decrescendo crescendoسوفل سیستولیک 

 fixedسوفل جهشی سیستولیک در کنار چپ استرنوم که با دم افزایش پیدا می کند مسموع است. جدا شدن وسیع و 

 صدای دوم قلب وجود دارد.

1 

 8 شنیده می شود. S3کاهش یافته و سوفل هولو سیستولیک در اپکس مسموع است.  S1در سمع قلب  

 3آیتم 

 3 مشهود است. kerley Bدرگرافی قفسه سینه کاردیومگالی، افزایش جریان خون عروق در قله ریه و خطوط 

 10 در گرافی قفسه سینه برآمدگی حاشیه راست قلب و افزایش جریان خون ریوی و ناف ریه برجسته مشهود است.

 11 د ریه ها نرمال هستند.دیالتاسیون آئورت صعودی دیده می شود. فیل

 12 مشهود است.   clear lung fieldکاردیومگالی بسیار شدید و 

 4آیتم 
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 Kپازل شماره 
 1یتم آ

ه بیمار با خم شدن ب مراجعه می کند. دردتهوع و استفراغ و شدید اپیگاستر  دردسابقه دردهای شکمی با شکایت با  ساله 48خانم 

 جلو بهتر می شود.

1 

 2 کند. یمراجعه م RUQناحیه در درد شدید شکم  و تب  سابقه دیابت باساله با  13 یآقا

 1 ند.ک یمراجعه ماز شب گذشته و تشدید درد و تهوع و استفراغ شکم  دیدرد شد تیشکاسابقه مصرف مسکن با ساله با  43ی آقا

ساله با تب و درد شکم از شب گذشته مراجعه می کند سابقه چنین دردهایی را چندین بار داشته که مکرر بستری می  18 خانم

 شود.
4 

 2آیتم 

 3 در معاینه شکم نرم است تندرنس مختصر در کل شکم دارد و اسکار جراحی شکمی دارد.

 9 و در معاینه شکم گاردینگ جنرالیزه دارد. است کاردیتاکدرمعاینه بیمار 

 1 .مثبت دارد نیسا ی، مورف. دیسترس تنفسی دارداست کاردیتاک ماریب نهیدر معا

 8 .شودیدر پهلوها و اطراف ناف مشاهده م موزیاک است. کاردیتاک ماریب نهیمعا در

 3آیتم 

AST=15   ALT=20    ALP=128   WBC=13500   Amylase=50(up to 100) 

 گزارش شد.: هوای آزاد زیر دیافراگم شکم یگراف
3 

AST=12   ALT=18    ALP=145   WBC=9000   Amylase=67(up to 100) 

 گزارش شد.: نرمال شکم یگراف
10 

AST=88   ALT=130    ALP=800   WBC=15000   Amylase=650 (up to 100)  
 گزارش شد.گرافی شکم: ایلئوس لوکالیزه 

11 

AST=23   ALT=25    ALP=130   WBC=11000   Amylase=120(up to 100) 
 : هوا در جدارکیسه صفرا گزارش شد.شکم یگراف

12 

 

 4آیتم 

 11 جراحی اورژانس

 14 یدیور ونیدراتاسیمسکن و ه زیتجو

 13 کلشی سین

 19 یجراحآنتی بیوتیک وسیع و 
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 Lپازل شماره 

چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. ر این سوال اطالعات پرونده د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 مراجعه کرده است. طی سه ماه اخیردردهای مبهم اپیگاستر و رنگ ساله با شکایت گهگاهی دفع مدفوع قیری  92آقای 

 2 مراجعه کرده است.  استفراغ خونی روشن از صبح امروزحجم زیاد ساله با شکایت  48خانم 

 1 مراجعه کرده است. درد شکمی را بیان نمی کند. ساله با دفع خونی حجیم و مکرر در هفته گذشته 94آقای 

 4 ا شکایت اسهال خونی و تنسموس از چند ماه پیش مراجعه کرده است.ساله ب 23خانم 

 2آیتم 

 3 کندبیمار سابقه بیماری خاصی نداشته و دارویی مصرف نمی

 9 سابقه قرمزی و درد چشم و فتوفوبی را نیز متذکر است. 

 1 .دهدکیلوگرمی و الغری و ضعف پیشرونده خبر می 10بیمار از کاهش وزن 

 8 .دهدمی را سال قبل 10از  مثبت  HCVبیمار سابقه 

 3آیتم 

 3 شودپنیک است؛ در بررسی شکم، وریدهای برجسته در پوست شکم دیده میپریده و تاکیدر معاینه، رنگ

 10 .در معاینه، آتروفی بای تمپورال دارد؛ شکم نرم و اسکافویید است

 11 ساق پا ضایعات قرمز رنگ دردناک دارد.  در معاینه

 12 شکم نرم است و تندرنس ندارد. حال است؛ پریده و بیدر معاینه، رنگ

 4آیتم 

 11 زخمهای مخاطی در کل کولون دیده می شود. کولونوسکوپی در 

 14 در کولونوسکپی حفرات متعدد در قسمت سیگموئید دارد. 

 13 شودمری در حال خونریزی دیده میهای در آندوسکوپی، واریس

 19 در آندوسکوپی، تومور بزرگ در بادی معده دارد
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 Mپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید. اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته

 1آیتم 

 1 با کاهش حجم ادرار از یک هفته قبل مراجعه کرده است ساله با سابقه فشارخون طوالنی مدت 10خانم 

 2 است مراجعه کرده از شب قبلساله از مهمانی شب گذشته با تاری دید و تهوع و استفراغ  20آقای 

 1 مراجعه کرده است ساله با تب و دهان خشک و اسهال شدید 13دختر 

 4 مراجعه کرده است ساله با وزوزگوش و سرگیجه به همراه کاهش هوشیاری 40آقای 

 2آیتم 

 3 تاکی پنه است و مدفوع سیاه رنگ در توشه رکتال دارد.

 9 ارتواستاتیک هیپوتانسیون دارد.

 1 هستند.مردمک ها میدریاتیک 

 8 دارد. اندام تحتانی +2ادم  

 3آیتم 

U/A :Normal                         CBC :   WBC= 7000           Hb= 14            Plt =257,000 
 Cr=1.5                   K= 4.8      

 با آنیون گپ باال دارد. PH=6.80بیمار   VBGدر 

3 

U/A: wide Broad cast                        CBC :   WBC= 6000           Hb= 9            Plt=300,000 
 Cr=4                   K= 5.2     

 با آنیون گپ باال دارد. PH=7.21بیمار   VBGدر 

10 

U/A Normal      CBC :   WBC= 8000          Hb= 9            Plt =200,000 
 Cr=4                   K= 4.5 

 با آنیون گپ باال دارد. PH=7.1بیمار   VBGدر 

11 

U/A Normal      CBC :   WBC= 11000           Hb= 15            Plt =160,000 
 Cr=2                   K= 3 

 با آنیون گپ نرمال دارد. PH=7.21بیمار   VBGدر 

12 

 4آیتم 

 11 فمپیزول

 Renal Replacement Therapy 14ارجاع جهت 

 13 همودیالیز

 19 مایع درمانی



20 

 

 Nپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 ا قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید ب

 1آیتم 

 1 ساله با کاهش حجم ادرار و سابقه مصرف اخیر سفالکسین 13آقای 

 2 ساله با سابقه مصرف جنتامایسین دوهفته قبل و ناکچوری 90آقای 

 1 حجم ادرارساله با سابقه عفونت اخیر تنفسی، درد شکم، درد مفاصل و کاهش  11پسر 

 4 ساله بازمانده زلزله هفته پیش با ادرار تیره وکاهش حجم ادرار 14آقای 

 2آیتم 

 3 تندرنس منتشر عضالنی دارد

 9 ضایعات پورپوریک در باسن و اندام تحتانی دارد

 1 در معاینه نکته غیر طبیعی ندارد

 8 راش ژانرالیزه در کل بدن دارد

 3آیتم 

CBC :     WBC=5000             Hb=15          Plt=250,000 
 BUN= 100                  Cr=2                   Uric acid: 7 
U/A : WBC = Muddy Brown Cast         RBC= 6-8/HPF       Pr: + 

3 

CBC :     WBC=9500             Hb=11          Plt=200,000 
 BUN= 30                  Cr=2                   Uric acid: 8 
U/A : WBC = 20-30/HPF        RBC= 6-8/HPF      eosinophil:++       Pr: ++ 

10 

CBC :     WBC=12000             Hb=12          Plt=160,000 
 BUN= 28                  Cr=7.5                   Uric acid: 12 
U/A : WBC = neg        RBC= 2-3/HPF       Pr: trace       Blood:+++ 

11 

CBC :     WBC=14000             Hb=11          Plt=200,000 
 BUN= 50                  Cr=2.3                  Uric acid: 5 
U/A : WBC = 6-8/HPF        RBC= 20-30/HPF       RBC cast=+       Pr: +++  

12 

 4آیتم 

 11 استروئید

 14 همودیالیز

 13 یتیدرمان حما

 19 اصالح اختالالت الکترولیتی
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 Oپازل شماره 

در این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. 

 بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.اطالعات این 

 1آیتم 

 1 کودک هفت ماهه از دو روز دچار سرفه،تب و تاکی پنه  شده است.

 2 ساله به دنبال ورزش بطور ناگهانی دیسترس تنفسی پیدا میکند 14پسر 

 1 قبل سرفه دارد  و از یک روزقبل تنفس تند داردروز  ساله از سه 4پسر 

 4 ماهه ای که به دنبال تغذیه ، تعریق و تاکی پنه  پیدا میکند 8پسر 

 2آیتم 

 3 کاهش صداهای ریوی سمت چپ دارد

 9 نده ای و  رال در سمت چپ ریه شنیده میشوددر معاینه رتراکسیون بین د

 1 منتشر در هر دو ریه شنیده میشودرال در معاینه عالوه بر تاکیکاردی 

 8 در معاینه بازدم طوالنی دارد 

 3آیتم 

 3 افزایش نمای عروق ریوی و احتقان ناف ریه دیده میشود در گرافی

 10 گرافی قفسه سینه یافته قابل توجهی ندارد

 11 در گرافی شیفت مدیاستن به سمت راست مشهود است 

 12 طرفه با حاشیه نسبتا واضح دیده می شود در گرافی ریه کدورت یکنواخت یک

 4آیتم 

 11 دیالتاتوربرونکواستفاده از 

 14 و اکسیژن استفاده از دیورتیک

 13  تجویز انتی بیوتیک

 19 مشاوره جراحی اورژانسی
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 Pپازل شماره 
فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. در این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری 

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

شده و احساس تنگ  کودک سه ساله ای از روز گذشته دچار  تب ولرز تکان دهنده شده امروز سرفه نیز به عالئم بیمار اضافه

 نفس  دارد

1 

کودک ده ساله ای از ده روز قبل دچار سوزش حلق و سرفه شده به تدریج سرفه های بیمار تشدید یافته از سردرد شکایت دارد 

 و از دو روز قبل تنگ نفس دارد و راش پوستی دارد

2 

 1 تنفس تند شده و شیر خوردن او کمی کاهش یافتهشیر خوار دو ماهه حاصل زایمان واژینال از پنج روز قبل دچار سرفه و 

کودک یک ساله ای بدنبال عالئم مشابه در برادر هفت ساله اش از سه رز قبل دچار تب،سرفه ، ابریزش بینی و خس خس 

 خفیف شده است.

4 

 2آیتم 

ت  دارد و راشهای مولتی فرم و سمع ریه ویزینگ بسیار مختصر ریه راس 30درجه ، تعداد تنفس در دقیقه  3/18درجه حرارت 

 پوست اندامها مشاهده می شود

3 

با رترکشن شدید ساب کوستال و سمع ریه کاهش صدای نواحی تحتانی ریه  10درجه ، تعداد تنفس در دقیقه   40درجه حرارت 

 چپ دارد.

9 

 1 و سمع ریه ویزینگ دو طرفه دارد. 90درجه ، تعداد تنفس در دقیقه  13درجه حرارت 

 8 و سمع ریه کراکلهای ظریف پراکنده دو طرفه دارد. 10درجه ، تعداد تنفس در دقیقه  11درجه حرارت 

 3آیتم 

        WBC=14000    POLY 44%رادیوگرافی قفسه نشان دهنده پر هوایی دو طرفه همراه کدورت پری برونکیال  میباشد. 

ESR=20 

3 

 WBC=8000    POLY 50%  EO=20%        ESR=15 10رادیوگرافی قفسه سینه نرمال میباشد . 

 رادیوگرافی قفسه: کدورتهای پراکنده نواحی مرکزی هر دو ریه ،ادنوپاتی ناف ریه و کدورت قابل توجه درلوب تحتانی ریه راست 

WBC=11000   POLY 55%        ESR=90 

11 

        WBC=20000    POLY 88%رادیوگرافی قفسه نشان دهنده کدورت گرد با حاشیه نسبتا مشخص در ریه چپ میباشد. 

ESR=70 

12 

 4آیتم 

 11 کالریترومایسین
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 14 سفتریاکسون

 13 ب و الکترولیت آتنظیم  تامین تغذیه ، اکسیژن و

 19 برای بیمار و پدر و مادر آزیترومایسین
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 Qپازل شماره 
ر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا کلینیک است. د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 ساله با بثورات خارش دار پوستی گذرا مرجعه کرده که مرتب محل آنها تغییر میکند 3 کودک

 2 ساعت از مصرف آنتی بیوتیک بثورات اریتماتو پراکنده در تمام بدن پیدا کرده است 2ساله که در فاصله  1کودک 

 1 تیره تر شده و برجستگی یافته استساله که از روز قبل پاپولهای اریتماتو داشته که بتدریج رنگشان  4پسر بچه 

 4 ساله ای که بعلت ضایعات خارش دار پوستی و درد مفاصل مراجعه نموده 4دحتر بچه 

 2آیتم 

 3 سه  هفته قبل بدلیل ابتال به بوتولیسم سابقه تزریق آنتی سرم داشته

 9 دو هفته قبل سابقه سرماخوردگی داشته

 1 تیت داشتهوبدنبال درمان اسابقه مشابه را در سال گذشته 

 8 سابقه خوردن نارنگی و مرکبات به مقدار زیاد در چند روز اخیر داشته

 3آیتم 

 3 در معاینه عالوه بر بثورات که در سرین و ساق پا بیشتر است ادم یکی از اندامها مشهود است

 10 واضح در مفصل زانو مشهود است در معاینه ضایعات اریتماتو برجسته دارند که با فشار محو شده و آرتریت

 11 ضایعات پوستی در معاینه با فشار محو میشود

 12 در عرض چند روز ضایعات انتشار بیشتری پیدا کرده و در برخی نقاط پوسته ریزی دیده میشود

 4آیتم 

 11 درمان قطع دارو و آنتی بیوتیکها

 H2 blocker 14درمان آنتی هیستامین نسل اول در صورت نیار 

 13 درمان ضد التهاب غیر استروئیدی و آنتی هیستامین در صورت نیاز

 19 درمان مراقبت از نظر عوارض احتمالی  و استروئید در صورت نیاز
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 Rپازل شماره 

. پارا کلینیک استر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

تاسیسات سال پیش از  10مراچعه کرده است. وی ساله با شکایت تنگی نفس پیشرونده از دو سال پیش  94آقای 

 شده است. هبازنشستشوفاژ سازی کارخانه 

1 

سابقه پنوموتوراکس سمت راست و  مراجعه کرده است. ساله با شکایت سرفه و تنگی نفس از چند ماه قبل 11خانم 

 افیوژن شیلوس را نیز متذکر است.

2 

 1 ساله با شکایت سرفه و هموپتزی و تنگی نفس با سابقه سینوزیت های قبلی مراجعه کرده است. 48آقای 

 4 پیش مراجعه کرده است. و خس خس سینه از مدت ها با شکایت تنگی نفس  سیگاری ساله  19آقای 

 2آیتم 

 C-ANCA=Neg 3نمای انسدادی شدید در اسپیرومتری و 

 C-ANCA=Positive  9اسپیرومتری نرمال است و 

 C-ANCA=Neg 1حجم های ریه در اسپیرومتری تقریبا در محدوده نرمال است. 

 C-ANCA=Neg  8نمای تحدیدی در اسپیرومتری دارد. 

 3آیتم 

 3 الگوی بینابینی بیشتر در نواحی میانی و فوقانی ریه با ضایعات کیستیک کوچک با دیواره نازک دارد. CXRدر 

 10 پالک کلسیفیه و افیوژن و فیبروز در پلور مشهود است. CXRدر 

 11 پرهوایی هر دو ریه دیده می شود.  CXRدر 

 12 ارتشاح ریوی  و ضایعه کاویتاری دیده می شود. CXRدر 

 4آیتم 

 11 کورتون خوراکی

 14 تیوتروپیوم بروماید

 13 پیگیری دوره ای

 19 پروژسترون
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  Sپازل شماره 
. پارا کلینیک استر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 شبانه از سه ماه پیش مراجعه کرده است. و تب و تعریقساله با دردهای ناحیه کمر  43آقای 

 2 مراجعه کرده است.از یکماه قبل و خشکی صبحگاهی  تورم مفاصل به صورت غیر قرینه، درد و کمر ساله با درد 28آقای 

 1 ساله با دردهای استخوانی و ضعف و بی حالی از سه ماه پیش مراجعه کرده است. 11آقای 

 4 مراجعه کرده است.  بدن همراه با تندرنس های متعدد نقطه ای از شش ماه قبلساله با دردهای مکرر  48خانم 

 2آیتم 

 3 بیمار سابقه عفونت ادراری را یک ماه قبل ذکر می کند. 

 9 بیمار دامدار است و به جز هیپرلیپیدمی سابقه بیماری دیگری ندارد.

 1 سابقه روده تحریک پذیر را متذکر است.

 8 ماه قبل را دارد. 1سابقه شکستگی مهره ای و نارسایی کلیه از 

 3آیتم 

WBC=7800                Hb=14.2         Plt=168,000        ESR=10        wright=1/20             

  گرافی: نرمال

3 

WBC=6800                Hb=10.8         Plt=255,000        ESR=105        wright=1/20       

    در لگن یاستخوان کیتیل عاتیضا   گرافی:

10 

WBC=9400                Hb=15.6         Plt=178,000        ESR=58        wright=1/40              

 گرافی: کاهش فضای مفصلی ساکروایلیاک یکطرفه

11 

WBC=8800                Hb=14         Plt=162,000        ESR=20        wright=1/320             

 مهره ها بدون درگیری دیسک  end platesاروزیون و اسکلروز  گرافی: 

12 

 4آیتم 

NSAIDS  11 

 14 آنتی بیوتیک تراپی

 13 نورتریپتیلین

 19 دگزامتازون
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  Tپازل شماره 
. کلینیک استر این سوال اطالعات پرونده چهار بیمار داده  شده که شامل شکایت اصلی و بیماری فعلی، معاینات و یافته های پارا د

 اطالعات این بیماران به صورت در هم ریخته است شما باید با قرار دادن قطعات مرتبط پرونده چهار بیمار را بازسازی کنید.

 1آیتم 

 1 تنگی نفس و درد قفسه سینه به دنبال نزاع خیابانی مراجعه کرده است.ساله با شکایت  24آقای 

 2 به قفسه سینه با درد قفسه سینه مراجعه کرده است.ساله به دنبال ترومای بالنت  10آقای 

  است. کرده مراجعه ای دنده بین پنجم فضای در استرنوم راست کنار به چاقو اصابت با ساله 41 آقای
 

1 

 4 و سقوط اتومبیل به دره به بیمارستان آورده شده است. تصادفساله به دنبال  13آقای 

 2آیتم 

BP=130/85  وPR=98 3  دارد. بینی از خونریزی و آنیزوکوریک ها مردمک. در سمع ریه کراکل دوطرفه دارد. دارد 

 BP=80/50  وPR=134 9  هستند. برجسته گردن های ورید . سمع ریه ها نرمال است.دارد 

BP=120/85  وPR=98  1 سمع ریه ها نکته پاتولوژیک ندارد. دارد 

BP=130/80  وPR=114 .8 دارد و سمع ریه ها کاهش صدا در سمت چپ قفسه سینه مسموع است 

 3آیتم 

 3  سایز قلب مختصری بزرگتر از نرمال است.  صدری قفسه گرافی در

 10  دارد. وجود ای لکه انفیلتراسیون صدری قفسه گرافی در

 11 در سمت چپ هیپر لوسنسی مشهود است.در گرافی قفسه سینه  

 12 شکستگی دنده ششم مشهود است.در گرافی قفسه سینه 

 4آیتم 

 11 مسکن

 Chest tube 14تعبیه 

 ICU   13و انتقال به  ترشحات ساکشن و انتوباسیون

 19 توراکوتومی اورژانسی

 

 


