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دانشگاه محل تحصیل:

وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشکی
معاونت آموزشی

 31مرداد 3131
حیطه استدالل بالینی – آزمون نوشتن سناریو
تعداد سوال 30 :عدد

.
داوطلب گرامی توجه فرمایید:
از گذاشتن هرگونه عالمت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.
بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به ایجاد اختالل در
روند تصحیح پاسخنامه گردد ،مسئولیت آن به عهده داوطلب خواهد بود.
محل درج نمره:

دستورالعمل
داوطلب گرامی:
در این آزمون باید در هر سوال پس از مطالعه کلمات کلیدی  2سناریو بالینی با
تشخیص برای هر سوال نوشته شود .هر سناریو باید شامل شرح حال ،معاینه،
ارزیابی و تشخیص و درمان باشد.

توجه:
 در نوشتن هر سناریو باید عین کلمات کلیدی درج شده  ،در متن آورده شود و
زیر آن در متن خط کشیده شود و در صورت عدم وجود حتی یکی از کلمات
کلیدی درمتن ،سناریو تصحیح نخواهد شد.
 اگر تشخیص نادرست باشد ،سناریو تصحیح نخواهد شد.
 برای هرسناریو حداکثر  300کلمه نوشته شود.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

آزمون نوشتن سناریو

شماره

کلمات کلیدی

سوال

1

مردمک میوتیک ،برادی کاردی ،کاهش هوشیاری

2

درد شکم ،آمیالز باال ،تهوع و استفراغ

3

هیپرکلسمی ،آلکالن فسفاتاز باال ،آنمی ،لنفادنوپاتی

4

اریتم پوست پستان ،بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل ،توده پستان در لمس

5

خانم حامله  33هفته ،ترومای بالنت شکم ،لکه بینی ()Spotting

6

کودک  2ساله ،تنگی نفس ناگهانی ،درجه حرارت نرمال ،کاهش صداهای ریوی یکطرفه

7

نوزاد  4روزه ،ایکتر از روز دوم ،رفلکس نوزادی نرمال ،هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم

8

تنفس سریع و عمیق ،کتون در ادرار ،ازتمی پره رنال

9

آسیت EF ،بطن چپ نرمال در اکو  JVP ،باال

10

زردی ،درد شکم ،خارش خفیف ،آسیت ،کاهش وزن

