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تِ ًام ذسا
ًام ٍ ًام ذاًَازگي:

زيواُ  94هست اهتحاى:

سَاالت اهتحاى زستياضاى

 50زليمِ

 .1زض تيواض هثتال تِ (IBSسٌسضم ضٍزُ تحطيه پصيط) وسام تطوية زاضٍيي هٌاسثتط است؟
اٍف) آّيتزيپتَئ ٗ پزفٖبسئ
ج) مَزٗديبسپ٘مغبيذ ٗ مَيٖذيُ٘ ثزّٗبيذ

ة) مَزٗديبسپ٘مغبيذ ٗ آّيتزيپتَئ
د) دٗمغپئ ٗ مَيٖذيُ٘ ثزّٗبيذ

 .2ضٍاًپعضه هتثحط تطاي تيواضي زستَض زضهاى تِ ٍسيلِ تحطيه عػة ٍاي ضا زازُ است .هحتولتطيي تطريع تطاي ايي
تيواض عثاضت است اظ:
اٍف) اختالً اضغزاثي ػّْ٘ي ة) اختالً ٗع٘اعي -ججزي
ج) افغزدىي ػْذ ٙد) ٕؾبٕيبٓ رٗد ٙتحزيل پذيز
 .3زض زضهاى تا الىتطٍضَن  ECTوسام عثاضت غحيح است؟
اٍف) ثيْبرآ افغزد ٙثب عبين٘س ثٜتز اس افغزدىي ثذٗٓ عبين٘س ث ECT ٚپبعخ ّيدٖٛذ
ة) در افغزدىي ْٛزا ٙثب عبين٘س غبٍجبً خظ اًٗ درّبٓ  ECTاعت
ج) افزاد افغزد ٙثب ثيْبري جغْبٕي ؽذٓ در ّ٘ارد ؽذيذ ثٜتز ث ECT ٚپبعخ ّيدٖٛذ
د) در افغزدٛ ٙبي عبٍْٖذ ٕ ECTيش ّبٕٖذ دييز ىزٜٗٛبي عٖي عزيؼبً ّ٘جت ثٜج٘دي ّيىزدد
 .4الىتطٍضَن زضهاًي زض وسام گطٍُ اظ تيواضاى تاثيط تيطتطي زاضز؟
اٍف) ّبٕيبي حبد -اعنيشٗفزٕي ثب ػاليِ ّثجت ٗ مبتبتٕ٘يب
ة) عبين٘س غيز ّؼًْ٘ آتيپينبً – اعنيشٗفزٕي ثب ػاليِ خَقي
ج) اختالالت اضغزاثي -اختالً جغْبٕي ؽذٓ
د) درّبٓ ٕيٜذارٕذ ٙثيْبر ثب اختالً خَقي م ٚث ٚع٘ر ّؼًْ٘  ِٛدارٗي تثجيت مٖٖذ ٙخَقي ّيىيزد
 .5وسام زاضٍ تطاي افعايص ٍظى ًاضي اظ هػطف االًعاپيي هٌاسةتط است؟
اٍف) دي اتيٌ پزٗپي٘ٓ ة) ت٘پيزاّبت
ج) آّفتبّئ د) ّتف٘رّئ
 .6آلاي 30سالِ هثتال تِ اذتالل زٍلغثي ًَع  1وِ تحت زضهاى تا واضتاهاظپيي هيتاضس اظ گيجي ،ضعف ضسيس ٍ سطزضز
ضىايت هيوٌس .السام ضوا چيست؟
اٍف) إذاس ٙىيزي  CBCة) إذاس ٙىيزي اٍنتزٍٗيتٜبي عزُ
ج) إذاس ٙىيزي إٓشيْٜبي مجذي د) إذاس ٙىيزي ٘ٛرّٕٜ٘بي تيزٗئيذ
 .7ذاًن  40سالِ هثتال تِ اذتالل زٍلغثي وِ تحت زضهاى تا واضتاهاظپيي هيتاضس اظ تطٍظ ضاضْاي پَستي ضىايت هيوٌس.
السام ضوا چيست؟
اٍف) مبٛؼ دٗس مبرثبّبسپئ ة) قغغ مبرثبّبسپئ
ج) تج٘يش إٓتي ٛيغتبّئ د) تحت ٕظز ىزفتٔ ثيْبر اس ٕظز پيؾزفت راؽٜب
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 .8عولي تطيي ضاُ حل تطاي سيالَضُ ًاضي اظ هػطف ولَظاپيي وسام است؟
اٍف) تج٘يش آّيتزيپتَئ ة) تج٘يش مَٕ٘يذئ
ج) ىذاؽتٔ حٍ٘ ٚرٗي ثبٍؼ د) تج٘يش ثيپزيذئ
 .9تطاي واّص عَاضؼ زاضٍّاي سايىَتطٍپيه اظ وساهيه اظ زاضٍّاي ظيط استفازُ هيضَز؟
D

اٍف) ف٘الت ة) ٗيتبّئ
ج)  Caد) آٔٛ

 .10وسام يه اظ هَاضز ظيط زضتاضُ ذغط ظهيي ذَضزى سالوٌساى زض اثط هػطف زاضٍّاي ضٍاًگطزاى غحيح است؟
اٍف) ّقزف دارٗٛبي رٗإيزدآ تبثيز ٕبچيشي ثز سّئ خ٘ردٓ عبٍْٖذآ ّيىذارد
ة) قغغ دارٗٛبي رٗإيزدآ حذاقٌ  %15سّئ خ٘ردٓ عبٍْٖذآ را مِ ّيمٖذ
ج) قغغ دارٗٛبي رٗإيزدآ حذاقٌ  %25سّئ خ٘ردٓ عبٍْٖذآ را مِ ّيمٖذ
د) قغغ دارٗٛبي رٗإيزدآ حذاقٌ  %40سّئ خ٘ردٓ عبٍْٖذآ را مِ ّيمٖذ
 .11وسام يه اظ هَاضز ظيط زضتاضُ ٍاغُ  electrocortical therapyغحيح است؟
اٍف) ٗاص ٙپيؾٖٜبدي ثجبي  ECTث ٚمبر ّيرٗد ة) ّنبٕيغِ ٕ٘رٗفيذثل اعت
ج) ثزاي ت٘إجخؾي ّغشي اعتفبدّ ٙيؽ٘د د) ثزاي ثي٘فيذثل اعتفبدّ ٙيؽ٘د
 .12اثطات ضسافسطزگي وسام يه اظ زاضٍّاي ظيط تَسظ  FDAتاييس ًطسُ است؟
اٍف) فَ٘ٗمغبّئ ة) عيتبٍ٘پزاُ
ج) پبرٗمغتئ د) عزتزاٍئ
 .13وسام يه اظ زاضٍّاي ظيط هٌجط تِ هماٍهت تِ اًسَليي هيضَز؟
اٍف) ٗاٍپزٗات عذيِ ة) مبرثبّبسپئ
ج) ٍيتيُ٘ د) ٍّ٘يٖذٗٓ
 .14ذاًن هثتال تِ اذتالل زٍلغثي تا تظاّطات سايىَتيه ٍ چالي هطاجعِ وطزُ است .وسام يه اظ گعيٌِ ّا اًتراب
زضهاًي تْتطي است؟
اٍف) ٍيتيِ  +اٗالٕشاپئ ة) امغنبرثبسپئ  +سيپزاعيذٗٓ
ج) عذيِ ٗاٍپزٗات  +آريپيپزاسًٗ د) مبرثبّبسپئ  +م٘ئتيبپئ
 .15ذاًن هثتال تِ اپي ظٍز افسطزگي اذتالل زٍلغثي تا عالئن  ٍ PTSDضىايت اظ زضز هطاجعِ وطزُ است .وسام يه اظ
گعيٌِ ّا اًتراب زضهاًي تْتطي است؟
اٍف) الّ٘تزيضئ ة) مبرثبّبسپئ
ج) ٍيتيُ٘ د) سٕٗي عبّيذ
 .16تيواض هثتال تِ اذتالل زٍلغثي وِ تحت زضهاى تا ليتين هيتاضس زچاض اسْال ضسُ است .السام تعسي ضوا چيست؟
اٍف) اعتفبد ٙاس تزميجبت م٘تب ٙاثز ة) اعتفبد ٙاس دٗس ّٖقغِ دارٗ
ج) پزٛيش تج٘يش دارٗ در سّبٓ ّقزف غذا د) ّقزف دٗس مبٌّ دارٗ در ؽت
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 .17تيواض هثتال تِ اذتالل زٍلغثي وِ تحت زضهاى تا ليتيَم هيتاضس زچاض اذتالل ضٌاذتي ضسُ است .تْتطيي السام تطاي
ووه تِ تيواض چيست؟
اٍف) درّبٓ ػاليِ افغزدىي ثبقيْبٕذ ٙة) تج٘يش ٍي٘تيزٕٗئ
ج) تج٘يش دٗس دارسٗ ث ٚف٘رت ّغتقيِ د) تج٘يش پزيْيذٗٓ
 .18زض پطًٍسُ پعضىي اضجاعي اظ لَُ لضاييِ ،ضٍاًپعضه هعالج ضعايت اغَل ضاظزاضي تا استفازُ اظ هعياضّاي

ICD-10

وِ  F20ضا تِ عٌَاى وس تطريػي شوط ًوَزُ استٍ .جَز وسام يه اظ اذتالالت ظيط زض  MRIهغع ايي تيواض تيطتط
هحتول است؟
اٍف)حجِ  medial temporalافشايؼ دارد
ة) حجِ  superior temporal gyrusافشايؼ دارد
ج) حجِ ٍ٘ة پبرتيبً تحتبٕي افشايؼ ٕؾبٓ ّيدٛذ
د) حجِ  cavum septum pellucidumافشايؼ ٕؾبٓ ّيدٛذ
 .19زض هَضز تفاٍت تيي  ICD-10 ٍ DSM-IV-TRوسام يه اظ هَاضز ظيط غحيح است؟
اٍف) ّذت ثيْبري در ّ60 DSM-IV-TRبٍٗ ٙي در  ICD-10ينْبّ ٙيثبؽذ
ة) افت ػَْنزد ؽغَي ٗ اجتْبػي جشٗ ّؼيبرٛبي ّؾتزك ٛز دٗ ّيثبؽذ
ج) در ٛز دٗ ّنتت تؾخيـ تفبٗتٜبي ثئ ػاليِ ّٖفي اٍٗي ٚاس ثبٕ٘يٗ ٚج٘د ٕذارد
د) ٗسٓ ٗج٘د اپيشٗد خَقي در عيز يل اختالً اعنيشٗفزٕيب در ٛز دٗ ّنتت تؾخيقي ث ٚيل إذاس ٙاعت
 .20تيواض اسىيعٍفطًيه تِ ٌّگام هػاحثِ تِ سَالْاي زضهاًگط تا تاذيط ظيازي پاسد هيزّس ،تط اساس آيتن ّاي جسٍل
اضظياتي ًطاًِ ّاي هٌفي )ً ،(SANSطاًِ فَق تِ وسام گطٍُ هطتَط هيضَز؟
alogia
inaffectiveness

اٍف)  avolitionة)
ج)  affective nonresponsivityد)

 .21يىي اظ تطازضاى زٍللَ زض يه ذاًَازُ تِ اسىيعٍفطًي هثتال ضسُ است .عسم اتتالي ّط زٍ تطازض ضا وسام گعيٌِ تَضيح
هيزّس؟
epistatic interaction
epigenetic hypothesis

اٍف)  gene-environment correlationة)
د)  polygenetic threshold modelج)

 .22ضاتغِ غًتيىي عيف اذتالل زٍلغثي تا وسام يه اظ اذتاللْاي ضٍاًپعضىي ووتط هغطح است؟
اٍف) اعنيشٗفزٕيب ة) اختالً پبٕيل ٗ اضغزاثي
ج) ّييزٓ د) اختالً ؽخقيت ْٕبيؾي
 .23تيواض ذاًن  50سالِ ايست تا ساتمِ اذتالل زٍلغثي وِ اظ سِ ّفتِ لثل زچاض افسطزگي ضسيس غثحگاّي ،واّص
عالئك ،آغيتاسيَى ،واّص اضتْاً ،اتَاًي زض اًجام واضّاي ضٍظاًِ ٍ احساس گٌاُ است ،تطريع اپي ظٍز فعلي چيست؟
اٍف) اختالً افغزدىي ٗ اضغزاثي ت٘أُ ة) اختالً افغزدىي ثب ػاليِ ّالٕنٍ٘يل
ج) اختالً افغزدىي در سّيٖ ٚعينَ٘تبيْي د) اختالً افغزدىي ٕبؽي اس
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( GMCؽزٗع ّٖ٘پش)

 .24ضٍاًپعضىي هيگَيس وِ ترص عوسُ اضظياتي تطريػي اٍ تط پايِ ضَْز تاليٌي ٍ ٍاوٌص شٌّي تِ تيواضاى است .تا
تَجِ تِ ايي اهط وسام يه اظ گعيٌِ ّاي ظيط ًازضست است؟
اٍف) سّبٕين ٚپبيٛ ٚبي ائ ؽٜ٘د را ثت٘آ ثٗ ٚض٘ح ؽٖبعبيي ٗ ت٘فيف مزد ّْنٔ اعت ثت٘آ رٗايي ٗ پبيبيي إٜٓب را اثجبت مزد
ة) ائ تؾخيـ ٛبي ؽٜ٘دي ثيؾتز اٗقبت فحيح ٛغتٖذ
ج) ائ ؽٜ٘دٛب ىب ٙثز پبي ٚفزضٜبي ٕبخ٘دآىبّ ٙيثبؽذ
د) ائ ؽٜ٘دٛب ّْنٔ اعت تحزيفٜبيي ثز پبي ٚتجزثيبت ؽخقي خ٘د پشؽل ثبؽذ
 .25زض هَضز  rabbit syndromeوسام گعيٌِ غحيح است؟
اٍف) ػبرضٕ ٚبدر م ٚث ٚاؽتجب ٙتبردي٘ديغنيٖشي تؾخيـ دادّ ٙيؽ٘د
ة) تينٜبي آٛغت ٚتز اس تينٜبي اٗرٗفبعيبً ٕبؽي اس تبردي٘ديغنيٖشي
ج) سثبٓ درىيز اعت
د) فزُ ّحذٗد ؽذ ٙاختالً حزمتي در ديظتٕ٘ي اعت
 .26زض هَضز  stammering , stutteringوسام اضتثاُ است؟
اٍف) اختالً در ريتِ ٗ رٗإي مالُ اعت ة) إتقبً خبٕ٘ادىي ثبال اعت
ج) در سٕبٓ  2-3ثزاثز ّزدآ اعت د) اختالً در جٖجٛ ٚبي

 non verbalتنَِ اعت

 .27هطز جَاًي تا ساتمِ الىليسن تياى هيوٌس زض آذطيي زٍضُ هسوَهيت ،حَازث ضخ زازُ عي زٍضُ ّاي لثلي هسوَهيت
ضا تياز آٍضزُ است وِ زض آى ظهاى آًْا ضا تِ ياز ًساضتِ است .تْتطيي تَغيف عالهت تياى ضسُ اظ عطف تيواض چِ
هيتاضس؟
state-dependent memory
hidden observer phenomenon

اٍف)  black outة)
ج)  hypermnesiaد)

 .28زض تطضسي تيواضي تا  hyperphagiaوسام يه اظ علل ظيط هغطح ًويتاضس؟
اٍف) ػبرض ٚدارٗٛبي ّقزفي ة) ضبيؼبت دٗعزفٍ٘ ٚة تْپ٘راً
ج) افغزدىي ثب يب ثذٗٓ عبثقّ ٚبٕيب د) اختالالت تبالّ٘ط
 .29وسام يه اظ هَاضز ظيط جعء تطياز پاتَلَغيه وَزوي وِ هٌجط تِ ضفتاضّاي ذطي زض تعضگسالي هيضًَس ًويتاضس؟
اٍف) ADHD
ج) آتؼ افزٗسي

6عبٍيي

ة) ؽت ادراري ثؼذ اس
د) ؽنٖج ٚحي٘إبت خبٕيي

 .30هازضي تِ علت هطىالت پسط 14سالِاش وِ تِ غَضت زٍضُ اي زچاض عالين ٍسَاسي ٍ تيه ّوطاُ تا تة ٍ گلَزضز
هيضَز تِ اٍضغاًس هطاجعِ ًوَزُ است .زض تطضسي وسام اظ عالين ٍ ًطاًِ ّاي ظيط زض ّوطاّي ايي اذتالل زيسُ ًويضَز؟
اٍف) ثي ثجبتي خَقي ة) ٛيپ٘امتي٘يتي حزمتي
ج)  bedtime ritualsد) اضغزاة جذايي
 .31هطز جَاًي تِ اٍضغاًس هطاجعِ ٍ شوط هيوٌس لازض است َّاپيواي هتحطن زض آسواى ضا تِ غَضت تػاٍيط هجعا تػَض
وٌس .تا تَجِ تِ عالهت تياى ضسُ وسام يه اظ هَاضز ظيط تِ عٌَاى علت هغطح ًويضَز؟
اٍف) ّغّْ٘يت ثب  SSRIة) ّغّْ٘يت ّغنبٍئ
ج) خغتيي د) ّقزف ٕفبسٗدٓ
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 emotional aprasody .32تِ چِ هعٌاست ٍ زض چِ تيواضاًي هطاّسُ هيضَز؟
اٍف) ثّ ٚؼٖبي اس دعت دادٓ مَي ٛيجبٕٜبعت ٗ در ثيْبرآ اعنيشٗفزٕيل ديذّ ٙيؽ٘د
ة) ٕقـ در درك ٛيجبٕي ٗ ٕبت٘إي در تؾخيـ ثيبٓ ػ٘اعف چٜز ٙدر ثيْبرآ افغزد ٙاعت
ج) ٕقـ إتخبثي در دريبفت ٛيجبٕٜبي در ّجتاليبٓ ث ٚضبيؼبت ٍت پبرتيبً اعت
د) مٖذي ػ٘اعف ٗ ٕقـ درك ٛيجبٕي در ثيْبرآ  PTSDاعت
 .33اضافِ وطزى زاضٍ تِ  CBTزض زضهاى وسام اذتالل اضغطاتي ووه تيطتطي هيوٌس؟
اٍف) پبٕيل
ج) PTSD

ة)
د)

OCD
GAD

 .34ظى  50سالِ اي تا ضىايت اظ حوالت ًاگْاًي تٌگي ًفس ،آتاوسي ،عپص للة وِ اظ چٌس هاُ لثل ضطٍع ضسُ هطاجعِ
ًوَزُ است وسام يه اظ عالين تيواض هغطح وٌٌسُ علت هسيىال تطاي اذتالل هيتاضس؟
اٍف) جٖغيت ثيْبر  +حَْ ٚتٖيي ٕفظ ة) عٔ ثيْبر  +آتبمغي
ج) آتبمغي ٕ +يزإي اس ٗق٘ع حَْ ٚثؼذي د) تٖيي ٕفظ  +عپؼ قَت
 .35وسام يه اظ هَاضز ظيط جعء ً specific phobiaوي تاضس؟
اٍف) اغَت تزط اس  multiple objectم ٚدر يل سيز ىزٗ ٙقزار دارٕذ
ة) ّ٘جت ّحذٗد ؽذٓ فؼبٍيتٜبي اجتْبػي ّيؽ٘د
ج) ؽذت تزط ثب افشايؼ عٔ ثبثت ّي ّبٕذ
د) مبٛؼ فؼبٍيت فيشيٍ٘٘صيل در vlpfc
 .36گعيٌِ غحيح زض هَضز تػيطت ) (insightوسام است؟
اٍف) ّيشآ ٕ insightؾبٓ دٖٛذ severity ٙثيْبر ٕيغت
ة) ثيْبرآ ّجتال ث ٚاختالً اضغزاثي ْٛيؾ ٚثقيزت خ٘ثي دارٕذ
ج) ثيْبرآ عبين٘تيل ْٛيؾٕ ٚغجت ث ٚثيْبري خ٘د ثقيزت خ٘ثي ٕذارٕذ
د) ظزفيت فزد ثزاي ىزفتٔ ثٜتزئ تقْيِ ٗ ػٌْ ثز اعبط آٓ ٕؾبٓ دٖٛذ ٙثقيزت اعت
 .37پعضه حيي هػاحثِ سعي هيوٌس تا تطَيك تيواض ضا جْت پطزاذتي تيطتط تِ يه هَضَع وِ اًىاض ضسُ يا زست ون
گطفتِ ضسُ ،ضاٌّوايي وٌسً .ام تىٌيه تىاض ضفتِ چِ هيتاضس؟
leading
probing

اٍف)  clarifyingة)
ج)  educationد)

 .38زض هَضز تعطيف  mental disorderتط اساس  DSM-IV-TRوسام هَضز غازق ًويتاضس؟
اٍف) عٖذرُ ٛبي رفتبري م ٚثب ديغتزط يب ٕبت٘إي ْٛزاٛ ٙغتٖذ
ة) تضبد اٍٗيّ ٚيبٓ فزد ٗ جبّؼ ،ٚاختالً رٗإي در ٕظز ىزفتّ ٚي ؽ٘د
ج) رفتبرٛبي إحزافي ّذٛجي ٗ جٖغي ،اختالً رٗإي ٕيغتٖذ
د) ائ اختالً يل ٗامٖؼ قبثٌ إتظبر ٗ ّ٘رد قجً٘ فزٖٛو جبّؼ ٚث ٚيل پيؾبّذ خبؿ ْٕيثبؽذ
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 .39هطز  72سالِ اي تجاي استفازُ اظ چالَ تطاي تطيسى سعس زاضز ايي واض ضا تا ذَزواض اًجام زّس .هطىل تِ ٍجَز آهسُ
چِ ًام زاضشز ٍ ًاضي اظ آسية وسام ترص هغع است؟
 – ideomotor limb apraxiaآعيت ٕيْنز ٙراعت
 – ideational errorsآعيت ٕيْنز ٙراعت

اٍف) – conceptual apraxiaآعيت ٕيْنز ٙچپ ة)
ج)  – sequencing errorsآعيت ٕيْنز ٙراعت د)
 .40وسام يه اظ آظهًَْاي ظيط تَجِ ٍ توطوع ضا تطضسي ًوي وٌس؟
اٍف)  digit spanة)
ج) facial recognition

visual memory span
digit vigilance test

د)

 .41تيواض اسىيعٍفطًيه زض حيي غحثت وطزى زچاض اذتاللي زض ظتاى است وِ تِ زليل آى تيي شٌّيات اٍ

)ٍ (image

ايسُ ّايص ) (ideaاضتثاط ٍجَز ًساضز ٍ اٍ ايي ايسُّا ٍ شٌّيات ضا تا ّن تطوية هيوٌسً ،ام ايي عالهت زض ضٍاًپعضىي
چيست؟
اٍف) asyndesis
ج) glossolaia

alogia
acataphasia

ة)
د)

 .42يه تيواض زٍلغثي حيي اًجام هعايٌِ ٍضعيت ضٍاًي زاضاي ذلك  exaltation moodتَغيف هيضَز وسام يه اظ
تعاضيف ظيط تياًگط ايي ذلك است؟
اٍف) فضبي خَقي آراّؼ ٗ ٍذت م ٚاس حذّ عجيؼي فزاتز اعت ٍٗي اٍشاّبً ثيْبرىٕٕ٘ ٚيغت
ة) احغبط ؽذيذ ٗجذ  ٗ elateثشره ّٖؾي grandeur
ج) احغبط ٍذت ٗ عزخ٘ؽي ٗ خ٘ػ ثيٖي ّفزط
د) ثيبٓ احغبعبت ث ٚف٘رت ٕبّحذٗد م ٚامثزاً ْٛزا ٙثب ثيؼ اس حذ دإغتٔ ّيشآ اْٛيت ٗ تبثيز إٜٓبعت
 .43تيواضي زچاض اضغطاب ضسيس ّوطاُ تا تي لطاضي زض حطوات است .ايي عالهت چِ ًام زاضز؟
aggression
acting out

اٍف)  agitationة)
ج)  akataphasiaد)
 .44زض اتيَلَغي ذَزوطي وسام عثاضت غحيح است؟

اٍف) افزادي م ٚثب رفتبرٛب ٗ اقذاّبت خؾٔ تز خ٘دمؾي ّيمٖٖذ عغح  5-HTثبالتز اس دييز افزادي اعت م ٚاس رٗؽٜبي آعبٓتز ّثٌ
قزؿ خ٘دمؾي ّيمٖٖذ
ة) در قزثبٕيبٓ خ٘دمؾي ،حَْ ٚثبثٖذىپ  CRFدر ٍ٘ة فزٕٗتبً افشايؼ دارد
ج) افزادي م ٚصٕتيل ث ٚعْت پزخبؽيزي تْبيٌ دارٕذ در ّقبثٌ اعتزط خبرجي مْتز ث ٚخ٘دمؾي رٗي ّيآٗرٕذ ٗ ثيؾتز دىزمؾي
ّيمٖٖذ.
د) اٍنٌ ّ٘جت مبٛؼ  5-THدر ّغش افزاد افغزدّ ٙيىزدد ٗ إٜٓب را ث ٚخ٘دمؾي ّغتؼذ ّيمٖذ
 .45اٍليي اٍلَيت اظ ًظط ضٍاًپعضه زض اٍضغاًس چِ هيتاضس؟
اٍف) مٖتزً پزخبؽيزي ثيْبري جٜت حْبيت ثقي ٚافزاد
ة) اعْيٖبٓ داؽت ٚثبؽذ مّ ٚحيظ اٗرصإظ رٗآ پشؽني ثزاي ارسيبثي ثبٍيٖي ّغْئٔ (أّ) ّي ثبؽذ
ج) ارسيبثي ثبٍيٖي را عزػت ثجخؾذ ٗ ث ٚرفغ ٗ ؽزايظ ّٖبعجي ثزعذ
د) ثزرعي اتيٍ٘٘صي ٗ رد ػٌَ عت داخَي جٜت ّؾنٌ رفتبري
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 .46آلاي 50سالِ تا ساتمِ هػطف عَالًي هست ضٍظاًِ 20عسز لطظ لَضاظپام 1هيلي تا عالئن تطهَضRR,PR ،تاال ،واّص
اضتْا ،تَْع زض ترص ضٍاًپعضىي تستطي ضسُ است .تَغيِ ضوا تطاي تطن هػطف لَضاظپام چيست؟
اٍف) قغغ ٍ٘راسپبُ ٗ تج٘يش رٗسإ5 ٚػذد مَٕ٘بسپبُ ّ1يَي
ة) قغغ ٍ٘راسپبُ ٗ تج٘يش رٗسإ3 ٚػذد اىشاسپبُ ّ10يَي
ج) قغغ ٍ٘راسپبُ ٗ تج٘يش رٗسإ15 ٚػذد آٍپزاسٗالُ ّ0/5يَي
د) قغغ ٍ٘راسپبُ ٗ تج٘يش رٗسإ10 ٚػذد مَزٗديبسپ٘مغبيذ ّ10يَي
 .47هطز جَاًي تا  ،euphoriaاضغطاب ،لضاٍت هرتل ،تغييط حس ظهاى ،احتماى هلتحوِ ،افعايص اضتْا ،ذطىي زّاى ٍ
تاويىاضزي تِ اٍضغاًس آٍضزُ ضسُ است .وسام تطريع هحتولتط است؟
cocaine intoxication
inhaler intoxication

اٍف)  amphetamine intoxicationة)
ج)  cannabis intoxicationد)

ً .48يستاگوَس ،واّص ضفلىسْا ،تطهَض ،زٍتيٌي ٍ ضاش اعطاف زّاى ٍ تيٌي هيتَاًس ًاضي اظ وسام يه اظ هَاضز ظيط
تاضس؟
اٍف) opioid abuse
ج) cocaine abuse

hallucinogen abuse
inhalant abuse

ة)
د)

 .49آلاي 25سالِ تسٍى ّوطاُ تِ زًثال سَءهػطف آهفتاهيي ٍ هسوَهيت تا آى تا عالي عپص للة ،تعطيك ٍ لطظ ،تَْع ٍ
ّيپطضفلىسي ٍ پطحطفي ٍ تستيٌي تَسظ ًيطٍي اًتظاهي تِ اٍضغاًس اضجاع ضسُ است .السام ضوا چيست؟
اٍف) قزار دادٓ ثيْبر ث ٚتٖٜبيي در اتبقي خَ٘ت ٗ آراُ ثّ ٚذت يل عبػت ٗ عپظ تزخيـ ثيْبر
ة) ثغتزي مزدٓ ثيْبر
ج) اعْيٖبٓ ثخؾي ٗ ت٘ضيح در ّ٘رد رفغ تذريجي ػاليِ ث ٚثيْبر ٗ تزخيـ ٗي
د) تج٘يش إٓتي عبين٘تيل ٗ ثٖشٗديبسپئ تشرقي ث ٚثيْبر
 .50وسام يه اظ هَضاز ظيط ضا تِ عٌَاى ضٍش هَثط جْت واّص السام تِ ذَزوطي تاييس هي ًواييس؟
اٍف) تج٘يش االٕشاپئ در ثيْبرآ ّجتال ث ٚاعنيشٗفزٕي
ة) تج٘يش  CBTدر ثيْبرآ ّجتال ث ٚافغزدىي
ج) تج٘يش  DBTدر ثيْبرآ ّجتال ث ٚاختالً دٗقغجي
د) تج٘يش رٗإذرّبٕي حْبيتي در ثيْبرآ ّجتال ث ٚاختالً ؽخقيت ّزسي
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ٕبُ ٗ ٕبُ خبٕ٘ادىي:
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تا اهيس تِ هَفميت تواهي ضوا ععيعاى،
لغفاً تِ هَاضز ظيط تَجِ فطهاييس:
 .1پبعخٛب حتْبً ث ٚف٘رت ( ضطتسض) ٗ
داخٌ مبدر ثبؽذ.
 .2پبعخٛب ثب خ٘دمبر آثي يب ّؾني
ّؾخـ ؽ٘د.
 .3در ف٘رت ّؾبٛذ ٙثيؾتز اس يل پبعخ
ثزاي يل ع٘إًْ ،زٙاي ث ٚع٘اً ّ٘رد
ٕظز تؼَق ٕخ٘اٛذ ىزفت.

ْٕز ٙمٌ:
....................................................

تأييس هسؤٍل آهَظش زستياضي

تأييس هسيط گطٍُ
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