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 -1کدام یک از روشهای زیر یک آزمون فرافکن به شمار نمی آید ؟
Millon Clinical Multi axial inventories -1
children’s apperception test -2
thematic apperception test -3
story and sentence completion tequnices -4
 -2مرد جوانی که سابقه بیماری روانپزشکی نداشته  ،اخیراً دچار کاهش نیاز به خواب  ،پرحرفی و بیقراری شده و در میان
بازار اقدا م به جمع کردن افراد نموده و یک سخنرانی مفصل فلسفی ایراد می نماید  .به نظر شما اختالل در کدام یک از
موارد زیر است ؟
-1
-2
-3
-4

Orientation
Judgment
Cognition
Insight

 -3یکی از مراجعین به درمانگاه روانپزشکی اظهارمیداد ،جزئی از من همیشه می گوید باید فعالیت بیشتری داشته باشی ،
اما جزء دیگر به او پاسخ می دهد این فعالیت ها هیچ فایده ای ندارد  .روانپزشک می پرسد :صدای این مکالمه را
می شنوید ؟ مراجع دست خود را به عالمت نفی تکان داده و می گوید  ،به هیچ وجه شما فکر می کنید من دیوانه ام ! فقط
یک احساس عجیب دارم  .به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر وضعیت وی را توصیف می نماید.
Pseudo hallucination -1
eidetic imago -2
Depersonalization -3
Obsession -4
 -4مرد جوانی که با عالئم روان پریشی در بخش روانپزشکی بستری شده است در حین مصاحبه سخنانش نامفهوم
می شود  .روانپزشک از وی می پرسد :متوجه این قسمت از حرفهایتان نشدم بیمار جواب می دهد  :داشتم با زبان رمزی
صحبت می کردم  .کدام یک از گزینه های زیر عالمت را توصیف می کند؟
-1
-2
-3
-4

Neologism
Coprophagia
Legorrhea
Cryptolalia

 -5مرد جوانی که اخیراً به مصرف مت آمفتامین روی آورده و به علت پرخاشگری ارجاع شده است ،مرتباً با ناخن هایش پوست
خود را خراش داده و اعتقاد دارد ذرات شیشه را از آن خارج می نماید  .به عقیده شما وی کدامیک از عالئم زیر را نشان
می دهد ؟
haptic hallucination -1
Synesthesia -2
illusion -3
derealization -4
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 -6یکی از مراجعین به روانپزشک اظهار می دارد که به تازگی توسط یک سوزن آلوده مبتال به ویروس ایدز شده است  .برای
ارزیابی اینکه مراجع دچار هذیان می باشد یا خیر  ،کدام سوال اهمیت کمتری دارد ؟
 -1چرا فکر می کنید به ایدز مبتال شده اید ؟
 -2چقدر مطمئن هستید که آلوده شده اید ؟
 -3آیا ممکن است یک نفر شما را عمداً آلوده کرد ه باشد ؟
 -4اگر جواب آزمایشات شما منفی باشد  ،قبول می کنید که اشتباه کرده اید !
 -7کدامیک از عالئم زیر مربوط به اختالل در تصویر تن ( )Body image disturbanceنمی باشد ؟
-1
-2
-3
-4

hemiagnosia
apraxia
hyperschemazia
dymorphophobia

 -8کدامیک از گزینه های زیر در خصوص آزمون) PANSS )Positive- negative syndrome scaleصحیح می باشد ؟
 -1عالئم در چهار حیطه عمده مورد سنجش قرار می گیرد
 -2نمره دهی هر عالمت بر اساس حیطه مورد سنجش متفاوت است
 -3هر عالمت از یک تا هفت نمره می گیرد
 -4نمره دهی را می توان در  10تا  20دقیقه تکمیل کرد
 -9کدامیک از گزینه های زیر به توصیف یک عالمت مربوط به کاتاتونیا نمی پردازد؟
 -1بیمارحرکات معاینه کننده را تقلید می نماید
 -2در مقابل درخواست پزشک برای تغییر وضعیت خود از  Proneبه  supineبه شدت مقاومت کرده و خود را به تخت می فشارد.
 -3بیمار حرکات تکرار شونده دست داشته و مکرراً دست های خود را به حالت صلیب درآورده و سپس به وضعیت قبلی بر
می گرداند
 -4بیمار به صورت تکرار شونده برای دور کردن افکار مزاحم به سر خود ضربه می زند
 -10کدامیک از گزینه های زیر برای شروع روان درمانی تحلیلی مناسب تر می باشد ؟
 -1خانم د ندانپزشک جوانی که اخیراً احساس خشم و نفرت از مادر خود داشته  ،بطوریکه احساس می کند نمی تواند کار خود را به
خوبی انجام دهد
 -2خانم جوان خانه داری که مکرراً به علت تصور آلوده بودن  ،دستهای خود را مکررا شسته و اکثر اوقات خود را در حمام یا
دستشویی سپری می سازد
 -3مرد کارگر جوانی که در روزهای اخیر مکرراً به بی ارزشی زندگی فکر کرده و تصور می کند دست به هرکاری می زند موفقیت
آمیز نمی باشد
 -4مرد بازنشسته میانسالی که اخیراً همسر خود را ازدست داده و در منزل به تنهایی زندگی می کند و احساس می کند زندگی
دیگر مفهمومی ندارد
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 -11روانپزشک شماره تلفن خود را به مراجع داده و از او خواسته هر وقت که احساس خطر کرد و افکار خودکشی به ذهنش
آمد قبل از هر اقدامی به وی زنگ بزند  .به نظر شما وی از این اقدام با کدامیک از گزینه های زیر توجیه می شود ؟
Interpretation of transference -1
Supportive psychotherapy -2
Response prevention -3
Evaluation of transference -4
 -12از  behavioral activationبرای کاهش عالئم کدام اختالل استفاده می شود ؟
anxiety -1
Obsession -2
depression -3
bulimia -4
 -13مراجع از روانپزشک می خواهد برای فراموش نمودن خاطرات دردناک  ،وی را هیپنوز نماید .به نظر شما کدام گزینه پاسخ
مناسب تری می باشد ؟
 -1بعد از شروع جلسات رواندرمانی  ،به موقع از این تکنیک استفاده خواهم کرد
 -2بهتر است شما به یک هیپنوتراپیست مراجعه نمائید.این کار در حیطه کار آنهاست.
 -3قبل از انجام اولین جلسه هیپنوز باید مطلع باشید که ممکن است چند جلسه برای اینکار الزم باشد
 -4با هیپنوز نمی توان خاطرات دردناک را فراموش کرد و اگر هم فراموش کنید موقتی بوده و چاره کار نیست
 -14در خصوص تکنیک ) ISIDP(intensive- short- tem dynamic psycho therapyکدامیک از گزینه های زیر صحیح
می باشد؟
 -1تمایز مشخص بین مراحل جمع آوری اطالعات  ،فشار و چالش وجود ندارد
 -2در این روش بر تفسیر رویا تاکید ویژه ای شده است
 -3ارزش تفسیر انتقال متقابل بیشتر از تفسیر انتقال می باشد
 -4برای سوپرویژن  ،ضبط مکالمه ها و توجه به روابط کالمی به اندازه گزارش نوشتاری هر جلسه ارزش دارد
 -15کدام گزینه در رابطه با تاریخچه رواندرمانی که در کتاب معروف استانلی جکسون تحت عنوان ""Care of the psyche
تالیف شده صحیح می باشد؟
 -1براساس یک جدول زمانی وی به شرح روشهای مختلف رواندرمانی از قرون وسطا تاکنون می پردازد
 -2او با مطالعه عناصر اصلی در روان درمانی مانند گوش دادن و تخلیه هیجانی به آغاز روان درمانی در دوره یونان باستان می رسد
 -3با سرفصل قرار دادن جنبش روانکاوی در قرن  19به فراگیر شدن بقیه مکاتب روان درمانی در سالیان بعد می رسد
 -4با تاکید بر روشهای ابن سینا به عنوان پایه گذار روان درمانی به توجه غربی ها به طب شرقی پرداخته و سپس جریان پیشرفت
روان درمانی را مطالعه می نماید
 -16در خصوص مسیرهای آینده در روانپزشکی کدامیک از گزینه های زیر کمتر مورد توجه خواهد بود ؟
 -1توجه به اختالالت() Sub thresholdیعنی اختالالتی که ضوابط تشخیصی را کامل نکرده ولی ممکن است به عنوان یک اختالل
به درمان نیاز داشته باشند
 -2واکنش ها به تغییرات شرایطی از زندگی که الزاماً بیماری نبوده و واکنشی تطابقی به شمار می آیند  ،هرچند ظاهراً ضوابط
تشخیصی را کامل می نمایند
 -3یکسان سازی روشهای درمان دارویی و غیر دارویی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه
 -4انجام مط العات بیشتر برای بررسی نیازهای بومی و ابعاد روش های مقرون به صرفه در نقاط مختلف دنیا
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 -17براساس توصیف  Kernbergکدامیک از گزینه های زیر در هسته اختالل شخصیت مرزی جا ندارد؟
-1
-2
-3
-4

Chronic free floating anxiety
Poly symptomatic neurosis
shift toward primary process thinking
Total impaired reality testing

 -18مرد میانسالی که خیلی به ظاهر خود اهمیت داده  ،به درمانگر مراجعه نموده و از اینکه دیگران او را درک ننموده و
همیشه تنهایش می گذراند شکایت دارد و اظهار می دارد همسر سابق من یک انسان ناسپاس به معنای واقعی بوده  ،حاال که
از من جدا شده مرا نزد همه سرافکنده نموده است  .درمانگر می پرسد ممکن است شما اقدامی انجام داده باشید که باعث
رنجش وی شده باشد ؟مراجع با برافروختگی می گوید می بینم که شما هم مثل دیگران فکر می کنید .به نظر شما کدام
اختالل شخصیت مطرح می باشد ؟
Narcissistic -1
Borderline -2
Dependent -3
Histerionic -4
 -19کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با طبقه بندی  DSMصحیح می باشد ؟
 -1پایه این طبقه بندی براساس شناسایی سایکو پاتولوژی بیماری ها می باشد
 -2از اول اکتبر  2015از این سیستم کد گذاری بیماریها در ایاالت متحده امریکا استفاده نخواهد شد
 -3در ویرایش پنجم همانند ویرایش های قبلی از اعداد رومی استفاده شده است
 -4بیشترین فاصله ویرایش این طبقه بندی بین ویرایش دوم و سوم بوده است
 -20پسر  17ساله ای با عالئم " غذا نخوردن  ،محدود بودن روابط اجتماعی و دوستان صمیمی  ،صحبت کردن با فرشته ها (
خود نوجوان می گوید ) ،شکایت از اینکه مردم می خواهند او را بگیرند  ،افت عملکرد تحصیلی و توانائیهای یادگیری ،
درگیری با همیشرها بدلیل اینکه فکر می کند آنها وسایلشان را جا به جا می کنند ".از حدود  3سال قبل تحت درمان
دارویی می باشد را ویزیت می کنید .خانواده از بهبود وی رضایت نسبی دارند ولی از افزایش وزن 25کیلوگرمی او در طی
مدت درمان شاکی اند و اصرار به تغییر دارو دارند  .بهترین انتخاب کدام می باشد ؟
( توضیح  :یکی از داروهای دریافتی بیمار قرص بی پریدین سه بار در روز می باشد )
Haloperidol -1
thiothexene -2
Risperidone -3
Clozapine -4
 -21کودکان مبتال به  Developmental Coordination Disorderدر سن قبل از مدرسه در چه مهارت های حرکتی ضعیف
هستند ؟
-1
-2
-3
-4

drawing , hopping , crawling
throwing ,jumping ,poor toddling
handing fork ,walking , zipping
sitting , riding bike, buttoning

 -22عملکرد اهمیت  Fusiform gyrusدر کودکان اتیسمی به کدامیک از موارد زیر مربوط است ؟
-1
-2
-3
-4

Person Recognition
Emotional Learning
Social Cognition
Direction of Eye Gaze
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 -23والدین نوجوان  13ساله ای بیان می کنند پسرشان  :پر حرف است و تقریباً همیشه بدون وقفه و خستگی ناپذیر حرف
می زند بخصوص در زمینه هایی که اطالعاتی را جمع آوری کرده باشد  ،دوستان متعددی دارد که معموالً از آنها راضی
نمی باشد زیرا بیشت ر اوقات وی را دست می اندازند وسعی درطرد کردن وی دارند ،در اجتماعات خانوادگی گاهی چیزهایی
می گوید که باعث خجالت آنها می شود زیرا هیچ تناسبی با موضوع مورد بحث و خصوصاً سن فرزندشان ندارد ،گاهی
منزوی می شود و از افسردگی و اضطراب شکایت می کند  ،دستخط و دیکته ضعیفی دارد ولی در ریاضی قوی می باشد  .چه
توصیه ای به والدین می کنید ؟
-1
-2
-3
-4

تجویز دارو برای اضطراب و افسردگی
استفاده از معلم یا کالس خصوصی برای تقویت دیکته و دستخط
آموزش مهارتهای حل مساله خصوصاً در ارتباط با دوستانش
آموزش مهارتهای خودکفایی در همه حیطه های عملکردی

 -24اولین بار در کدام  Versionاز  DSMاصطالح اختالل نقص توجه – بیش فعالی( ) ADHDبه همراه کرایتریای سن شروع و
مدت زمان استفاده شد؟
DSM-I -1
DSM-III-R -2
DSM-II -3
DSM-IV-TR -4
 -25کودک  8ساله ای به علت گم کردن وسایل  ،پاسخ ندادن به دستورات والدین  ،بلند شدن از صندلی سرکالس درس ،
حرف زدن با بغل دستی حین صحبت کردن معلم و طوالنی شدن انجام تکالیف درسی تحت درمان دارویی قرار می گیرد.
والدین بعد از  5ماه درمان در آخرین ویزیت از تشدید عالئم خصوصاً پرخاشگری  ،تحریک پذیری و پر تحرکی کودک در
غروب ها شاکی هستند .بهترین انتخاب کدام می باشد ؟
-1
-2
-3
-4

قطع دارو های فعلی
تغییر داروی قبلی به داروهای خط دوم
تجویز دوز کمی از دارو قبل از غروب
اضافه کردن آنتی سایکوتیک

 -26کودک  9ساله ای که از  6/5سالگی به علت تیک های متعدد و مزمن حرکتی و گاهی تیک های صوتی تحت درمان
می باشد را ارجاع داده اند  .در حال حاضر از افت تحصیلی  ،گم کردن وسایل  ،از این شاخ به آن شاخ پریدن  ،بیقراری ،کاهش
صبر و تحمل  ،فراموش کاری و نات وانی در پی گیری کارهایش شاکی اند  .احتمال بروز و اضافه شدن کدام بیماری در وی
بیشتر است؟
-1
-2
-3
-4

وسواسی  -جبری
اضطراب جدایی
خلقی دو قطبی
بیش فعالی و نقص توجه

 -27کدامیک از جمالت زیر در مورد تشخیص های افتراقی اختالل دلبستگی واکنشی نادرست است ؟
 -1بسیاری از کودکان طیف اتیسم دلبستگی ایمنی با مراقب اصلی شان ندارند.
 -2بچه های با تاخیرهای زبان دریافتی و بیانی ممکن است از نظر بالینی در بر قراری ارتباط اجتماعی مشکل داشته باشند .
 -3شیر خوارانی که موقتاً یا دائماً مراقب خود را از دست می دهند ممکن است تصویر بالینی اختالل دلبستگی نوع مهار شده را بروز
دهند.
 -4کودکان بیش فعال و تکانشی ممکن است از نظر اجتماعی مهار گسیخته به نظر برسند.
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -28کدامیک از مداخالت زیر جزء پیشگیری اولیه در کودکان و نوجوانان می باشد؟
 -1اقداماتی که در خانواده های کودکان و نوجونان مبتال به بیماری روانپزشکی انجام می شوند.
 -2خدماتی را که همه کودکان و خانواده های آنها در یک منطقه جغرافیایی خاص دریافت می کنند .
 -3مداخالتی که برای کودکانی که در ریسک باالی بیماری روانپزشکی اند ولی خانواده های آنها به دنبال درمان نیستند  ،انجام
می شوند .
 -4کارهایی که برای کودکانی که توسط عوامل خارجی مثل مشاورین مدرسه به دنبال پرخاشگری والدین شناسایی و انجام
می شوند .
 -29برای کودک  3ساله ای که به علت جراحات شدید  Self- inducedدر بخش کودکان بستری می باشد  ،مشاوره درخواست
شده است  .در معاینه متوجه صورت پهن  ،دستهای کوتاه و انگشتان کوتاه پاها ،عقب ماندگی ذهنی و پرتحرکی کودک
می شوید .والدین نیز از رفتارهای خودجرحی( ، )Self-Injuriesکندن و زخمی کردن دستها و انگشتان وی  ،رفتارهای
پرخاشگرانه و مشکالت خواب کودک شاکی اند  .تشخیص بیماری کودک کدام یک از سندرم های زیر می باشد ؟
-1
-2
-3
-4

Prader-Willi
Williams
Rubinstein
Smith- Magenis

 -30در برنامه آموزش دستیاری در رشته های مختلف پزشکی از جمله روانپزشکی در دستیابی به کفایت های مهم رفتاری ،
مهارتی و علمی تاکید شده است  .عبارت :
to carring out occupational responsibilities ,adherence to ethical principles, and
” sensitivity to patients of diverse backgrounds.معادل کدام هدف می باشد ؟
-1
-2
-3
-4

“Commitment

Interpersonal and communication skills
Practice –based learning
Medical knowledge
Professionalism

 -31کودک  9ساله ای که به علت اختالل وسواسی -جبری تحت درمان است اخیراً از اجرای موسیقی و پاسخ دادن به سواالت
معلم امتناع می کند .تشخیص بیماری وی چیست؟
Transient Tic -1
Social Phobia -2
Major Depression -3
Conduct Disorder -4
 -32کدامیک از موارد زیر پیش بینی کننده پاسخ مثبت به درمان با فلئوکستین در اختالل افسردگی کودکان و نوجوانان
نمی باشد ؟
-1
-2
-3
-4

سن باالتر
خودکشی کمتر
انتظار بهبودی بیشتر
وجود عالئم اضطرابی
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 -33کدامیک از مشکالت سالمت روان در فرزند خوانده ها ( )Adopteesبیشتر از جمعیت عمومی نمی باشد ؟
 -1مصرف مواد
 -2رفتارهای برونی سازی
 -3عالئم سایکوز
 -4پرخاشگری
 -34کدام یک از موارد زیر از اجزاء System-based practiceاز معیارهای اعتبار بخشی کفایت های فارغ التحصیالن روانپزشکی
می باشد؟
-1
-2
-3
-4

Practicing cost-effective care
sensitive to cultural, age, gender and disablility issues
Creation of therapeutic relationship with patients
Application of research and statistical methods

 -35نوجوان  16ساله ای را که از کودکی بعلت کمبود توجه تحت درمان بوده است را ویزیت می کنید .در معاینه از قدرت استدالل
باالیی برای موضوعات مختلف برخوردار است ،احساس توانمند بودن درحد همیشگی دارد ،وضعیت درسی مطلوب است ولی
اخیرا"بیقرارتر شده است و خصوصا" نگرانی والدین از انتخاب دوستان ناباب می باشد که منجر به تغییر اراستگی و پوشش و
تکیه کالمهای وی شده است .به داروهای تجویزی مثل قبل پاسخ مطلوب ندارد  .گاهی صبح ها بهتر است ولی معموال عصرها
پرخاشگری و تحریک پذیری اش بیشتر می شود  .خواب وی تغییر چندانی نداشته است  .بهترین اقدام کدام است؟
 -1جهت ارزیابی دقیق بستری می شود.
 -2اضافه کردن  50میلی گرم سر ترالین به درمان قبلی
 -3افزایش دوز داروی قبلی و اطمینان بخشی به والدین
 -4قطع داروی قبلی و شروع آنتی سایکوتیک آتی پیک
 -36تجویز مهار کننده های استیل کولین استراز در کدامیک از دمانس های زیر پاسخ کمتری می دهد؟
Multi Infarct -1
Alzhemiers -2
Lewy body -3
Traumatic Brain Ingery -4
 -37درباره ترشح پروالکتین کدام گزینه نادرست می باشد؟
-1
-2
-3
-4

جدائی از والدین در دوران کودکی مستعد کننده هیپوپروالکتیو ما است
زندگی با پدر الکلیک مستعد کننده هایپر پرو الکتیو ماست
استرس فقط از طریق افزایش پرو الکتین باعث گاالکتوره می شود
کم کاری تیروئید از طریق  TRHبا عث افزایش پروالکتین می شود

 -38سوگ عارضه دار یا () COMPLICATEDبدنبال چه نوع مرگی محتمل تر می باشد؟
-1
-2
-3
-4

فردیکه بدنبال چهارمین انفارکتوس میوکارد فوت می کند
فردیکه دنبال تصادف بال فاصله فوت می کند
بیماری که بدنبال ابتال به  HIVو عوارض ناشی از ان فوت می کند
بیماری که بدنبال عود سر طان پروستات فوت می کند
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -39مرد سالمندی که مبتال به سرطان میباشد مدتی است که جهت کاهش درد از فرم تزریقی مورفین استفاده می کند  .بدلیل
مشکالت خاص بیمار درخواست تبدیل فرم تزریقی به خوراکی را دارد برای ایجاد اثرات ضد درد مشابه مورفین دوز اپیو ئید
خوراکی چند برابر مورفین تزریقی باید باشد؟
-1
-2
-3
-4

 2برابر
4برابر
 6برابر
 8برابر

 -40اولین واکنش روانی در  GRIEFکدام است؟
 -1بیقراری
 -2خشم
 -3احساس گناه
 -4انکار
 -41در بیماران سرطانی کدامیک از اختالالت روانپزشکی زیر بیشتر گزارش می شود؟
-1
-2
-3
-4

Generalized Anxiety
Major depressive
Delirium
Adjustment Dis

 -42کدامیک از موارد زیر بعنوان ریسک فاکتور ابتال به الزایمر محسوب می شود؟
 -1جنس مرد
 -2تحصیالت ابتدائی
 -3معرف انتی اکسیدانها
 -4مصرف ضد التهاب های غیر استروئیدی
 -43مرد پنجاه ساله ای بدلیل بیقراری –اختالل در حافظه و هوشیاری و جهت یابی برای بررسی روانپزشکی معرفی شده است .
در مصاحبه نامبرده از احساس خزیدن حشرات روی اندامها و سکسکه مداوم و پرش های عضالنی شاکی می باشد از نظر شما
محتمل ترین تشخیص کدام نوع انسفالو پاتی می باشد؟
 -1اورمیک
 -2هپاتیک
 -3هیپو گالیسمیک
 -4هیپر تانسیو
 -44کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی های دمانس فرونتو تمپورال می باشد؟
-1
-2
-3
-4

شروع تدریجی
تغییر دیررس در زبان
شروع در سنین باالتر نسبت به الزایمر
تغییر دیررس شخصیت
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -45همه دمانس های زیر جزو گروه  Degenerativeمحسوب می شوند به جز
Binswanger -1
Lewy Body -2
Parkinson -3
Pick -4
 -46شروع اختالل شخصیتی و رفتاری در یک مرد شصت ساله علیرغم سالم ماندن عملکرد های شناختی به نفع کدامیک از
دمانس های زیر می باشد؟
-1
-2
-3
-4

Pick
Lewy Body
Alzheimer
Huntigton

 -47مهمترین عامل پدید اورنده رفتارهای خشن و تهاجمی کدامیک از موارد زیر می باشد؟
Brain injury -1
Child abuse -2
Television violence -3
Epilepsy -4
-48کدامیک از خصوصیات زیر از مشخصات آنسفالوپاتی کبدی محسوب نمی شود؟
-1
-2
-3
-4

آستریکسی
غیر طبیعی شدن EEG
کاهش تعداد تنفس
اختالل هوشیاری

 -49جوان بیست و پنج ساله ای به علت گیجی مراجعه کرده است .او از سه ماه قبل پس از دیدن خوابی ترسناک تصور می کند
که روحش از جسمش جدا شده است  .دچار بی اشتهائی – بیخوابی و بی انگیزگی شده است و ضعیت باال بیانگر کدامیک از سندرم
های زیر می باشد؟
Brain Fag -1
Zar -2
Susto -3
Spell -4
 -50همه خصوصیات زیر در دمانس ناشی از  HIVدیده می شود .بجز
-1
-2
-3
-4

آپاتی
عالئم حرکتی
افکار پارانوئید
سیر کند و آهسته
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 -51میزان خورکشی در بیمارن سرطانی چگونه است؟
-1
-2
-3
-4

کمی باالتر از جمعیت عمومی است
برابر با جمعیت عمومی است
اندکی پائین تر از جمعیت عمومی است
سه برابر جمعیت عمومی است

 -52بیمار  25ساله ای به دلیل ابتال تدریجی به فراموشی به درمانگاه اورده شده است بر اساس شرح حال وی شب ها بدتر می
شود و چیزهائی می بیند که دیگران نمی بینند در این مدت بدون علت و مکرر به زمین می افتاد .در معاینه برادی کینزی و لرزش
در حال استراحت دارد  .سابقه مصرف دارو نیز ندارد .محتمل ترین تشخیص شما کدام است؟
Pick -1
Lewy Body -2
Binswanger -3
Alzhiemer -4
 -53خانم شصت ساله ای که چند سال پس از افسردگی و اختالل در حافظه و کارکرد اجرائی فوت کرده است در اتوپسی lewy
 bodyفقط در  substanian nigraیافت شده است .محتمل ترین تشخیص کدام است؟
parkinson -1
Lewy body -2
Binswanger -3
Hantington -4
 -54مرد شصت و پنج ساله مبتال به بیماری پارکینسون تحت درمان با  trihexiphendyl ,levodopaمیباشد از سه روز قبل دچار
اختالل هوشیاری و کاهش توجه و تمرکز و اختالل در جهت یابی به زمان شده است .کدام اقدام درمانی زیر نادرست می باشد؟
 -1تجویز ECT
 -2تجویزChlorpromazine
 -3توصیه به مصرف quetiapine
 -4کاهش دوز trihexyphenidyl
 -55جهت بررسی عملکرد اجرائی () executive Functionکدام یک از تست های زیر مناسب نمی باشد؟
-1
-2
-3
-4

Continues Performance test
Tapping test
Semantic fluency test
go-no-go test

 -56آقای  45ساله ای که با عالئم توهم و هذیان  ،پرخاشگری ،افزایش فعالیت در بخش بستری می باشد  .در ازمایشات سطح
تری گلیسرید و کلسترول باالئی دارد،کدام یک از درمانهای زیر برای بیمار ارجح می باشد؟
-1
-2
-3
-4

والپروات و ریسپریدون
کاربا مازپین و ریسپریدون
ریسپریدون
کاربا مازپین
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 -57بیمار  40ساله ای است که مدت  5سال به علت تشخیص  delusional disorderاز نوع  Jealousyتحت درمان داروئی
می باشد وی جدیدا"به مدت دو هفته است که تحریک پذیر شده است و فقط سه ساعت می خوابد  ،فکر می کند ارتباط خاص با
امام زمان دارد و کاهش تمرکز پیدا نموده است  .براساس  DSM-IV-TRچه تشخیصی برای وی مطرح می باشد؟
Delusional disorder + Biopolar I disorder -1
Bipolar I disorder -2
Biopolar disorder NOS -3
Delusional disorder +Manic Episode -4
 -58کدام یک از داروهای زیر تاثیری بر درمان فاز مانیا ندارد؟
Zonisamide -1
Nimodipin -2
Topiramat -3
Verapamil -4
 -59کدام یک از موارد زیر در مورد موج  alphaدر  EEGغلط می باشد؟
 -1موج غالب در فرد بیدار با چشمهای باز می باشد
 -2در افراد مسن معموال" تواتر موج الفا کاهش می یابد
 -3ثبت این موج در نواحی خلفی مغز واضح تر است
 -4با انجام اعمال شناختی (مانند محاسبات عددی )موج الفا کاهش می یابد
 - 60کدام یک از موارد زیر در رابطه با تاثیر رژیم غذایی بر اختالالت روانپزشکی غلط می باشد؟
 -1سطح پائین فوالت سرم همراه با شیوع باالتر افسردگی است
 -2سطح پائین  omega3همراه با شیوع باالتر اختالل دو قطبی است
 -3سطح پائین  omega3همراه با شیوع باالتر اسکیزوفرنیا است
 -4رابطه معکوس بین میزان تریپتونان رژیم غذائی و میزان خودکشی وجود دارد

 -61در مورد فاز درمان  Continuationدر افسردگی کدام یک از موارد زیر غلط می باشد؟
 -1درمان با همان دارو ولی با دوز کمتر از فاز  acuteادامه می یابد
 -2طول مدت این فاز معموال"  9-4ماه است
 -3طول مدت درمان این فاز برای بیماران با افسردگی سایکوتیک طوالنی تر است
 -4هدف از این فاز درمانی پیشگیریی از وقوع  Index episodeمی باشد
 -62در مورد مصرف داروهای تثبیت کننده خلق در دوران حاملگی ،کدام مورد غلط می باشد؟
 -1عوارض کاربامازپین برروی جنین بیشتر از لیتیوم می باشد
 -2الموتریجین همراه با افزایش خطر  cleft lipدر جنین می باشد
 -3سدیم والپرات می تواند سبب کاهش چشمگیر  IQشود
 -4احتمال وقوع  SPINA BIFIDAدر مصرف کاربامازپین و سدیم والپروات شبیه هم است
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رشته :روانپزشکی

 -63خانم  19ساله ای دانشجوی ترم سوم دانشگاه با عالیم افسردگی و افت تحصیلی مراجعه نموده است وی از دو ماه قبل
کانابیس مصرف می کند .در مصاحبه با مادر وی مشخص می شود که در دوترم قبل وی بسیار فعال بوده در بیشتر فعالیت های
ورزشی شرکت داشته و رتبه اول دانشگاه بوده است  .کدامیک از موارد زیر در مورد انتخاب استراتژی درمانی وی از اهمیت
کمتری برخوردار است؟
 -1سن پائین شروع عالئم
 -2وجود  racing thoughtدر مصاحبه
 -3مصرف کانابیس
 -4جنسیت
 -64در کدام یک از فرمهای اختالل دو قطبی زیر نقش زنتیک بارز نمی باشد؟
-1
-2
-3
-4

اختالل دو قطبی با عالئم سایکوتیک
اختالل دو قطبی نوع II
کوموربیدیتی با سر درد میگرن
کوموربیدیتی با اختالل درد() PAIN DISORDER

 -65بیمار خانم  50ساله ای با عالئم افسردگی می باشد که در ازمایشات سطح کورتیزول باالئی داشته است  .کدام یک از موارد
زیر در مورد این بیمار صحیح نمی باشد؟
 -1احتمال عودهای مکرر و عالئم سایکوتیک در وی باال می باشد
 -2سطح کورتیزول باال ،اختصاصی ) ) Speificبرای بیماری افسردگی می باشد
 -3سطح کورتیزول باال در وی سبب ایجاد عالئم فیزیکی بیماری کوشینگ نمی شود
 -4درمان داروئی یا  ECTبهتر از سایکوتراپی تاثیر می گذارد
 -66در یک بیمار افسرده کدام یک از هذیانهای زیر  Mood-incongruentمی باشد؟
 -1همسر من به من خیانت میکند چون که من از نظر جنسی ناتوان هستم
 -2مرگ به من نزدیک می باشد چون مبتال به یک سرطان شدید هستم
 -3وقتی من به خود کشی فکر می کنم  ،افکارم در فضا پخش می شود
 -4پایان دنیا نزدیک است و همه خواهند مرد
 -67بیمار  55ساله با عالئم افسردگی از سه ماه قبل مراجعه نموده است در مصاحبه ابراز می دارد تمام دارائیش را از دست داده
است ،اندامهای داخلیش فاسد شده اند و وی مرده است ،وی همچنین اشکاالتی در خواندن و هجی کردن کلمات دارد .با توجه به
عالئم فوق تومورکدام لوب مغزی بیشتر مطرح است؟
-1
-2
-3
-4

فرونتال
تمپورال
پاریتال
اکسی پیتال

 -68کدام یک در مورد نقش نوروپپتید اکسی توسین غلط می باشد؟
 -1در رفتارهای اجتماعی () social behaviorنقش دارد
 -2اثرات ضد اضطراب دارد
 -3سبب تسهیل رفتار جنسی می شود
 -4افزایش ان در اختالالت طیف اوتیسم گزارش شده است
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -69آقای بیست ساله با سابقه تشنج مقاوم به درمان از  15سالگی مراجعه می نماید  .بعد از درمان چند داروئی ضد تشنج  ،بیمارر
به مدت سه ماه دچار تشنج نشده است  .اما خانواده وی ابراز می دارند که از  20روز قبل به طور ناگهانی فکر می کند کسانی در
تعقیب وی هستند و به صورت واضح مذ هبی تر شده است  .کدام یک از موارد زیر در مورد وی صحیح می باشد؟
-1
-2
-3
-4

تجویز توام چند داروئی ضد تشنج با عث عالئم فوق شده است
باید دوز داروهای ضد تشنج را کاهش داد
باید لیتیوم به رزیم داروئی وی اضافه شود
باید داروی انتی سایکوتیک تجویز شود

 -70بیمار 60ساله با تشخیص پارکینسون مدت ها تحت درمان با لودوپا می باشد.اخیرا" در اکثر اوقات روز رفتارهای تکراری دارد
مانند باز کردن و سائل خانه و دوباره سر هم کردن انها  ،خارج کردن و دوباره جای دادن کتابهای کتابخانه ،کدام یک از موارد زیر
این رفتارها را توجیه می کند؟
-1
-2
-3
-4

Ideomotor apraxia
Motor agnosia
Punding
Hyperkinetic movement disorder

 -71بیمار خانم  60ساله ای است که  5ماه قبل پسر  25ساله خود را در تصادف از دست داده است .از آن زمان وی در حالت سوگ
می باشد .کدام یک از عالئم زیر هشداردهنده احتمال ابتال وی به  MDDمی باشد ؟
 -1بیشتر وسائل فرزندش را به یک موسسه خیریه بخشیده است
 -2در طی این مدت یک کیلو کاهش وزن داشته است
 -3در پاسخ با اتفاقات خوب واکنش مثبت نشان می دهد
 -4عقیده دارد که علت مرگ فرزندش رفتن او به یک مراسم مذهبی خاص بوده است
 -72آقای  21ساله با اصرار مادرش به پزشک مراجعه نموده است  .مادرش ذکر می کند از دو سال قبل متوجه شده که پسرش
بعضی روزها پرحرف و بشاش می باشد و کارهایش را با انرژی خوب انجام می دهد و بعد از چند روز بدون دلیل خاصی کم حرف و
در خود فرورفته می شود،گریه میکند و عالقه ای به کار کردن ندارد و در منزل می ماند .او ذکر می کند پسرش چند مرتبه شغلش
را عوض نموده است و سابقه سوءمصرف مواد را نیز دارد بر اساس  DSM-IV-TRچه تشخیصی مطرح می باشد؟
BipolarII -1
Cyclothymia -2
BipolarIV -3
Dysthymic- Like -4
 -73کدام یک از موارد زیر غلط می باشد؟
-1
-2
-3
-4

افزایش میزان استرادیول در سیکل قاعدگی همراه با کاهش میزان خوردن است
سطح  leptinپالسما در اقایان بیشتر از خانمها است
میزان سطح  leptinدر خانمها با سطح استرادیول پالسما ارتباط دارد
تاثیر میزان استرادیول بر اندازه غذای مصرفی () meal sizeبیشتر از تواتر مصرف () frequencyاست

-74ناحیه اصلی Basal gangliaکه دریافت کننده نورونهای آوران است  ،کدام قسمت می باشد؟
-1
-2
-3
-4

substantia nigra
striatum
subthalamic nucleus
Glubus palidus
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -75در پدیده  Trans ferenceکدام عامل اهمیت کمتری دارد؟
education -1
socioeconomic -2
age -3
ethnicity -4
 -76بر اساس شواهد موجود در بیماران سرپائی مسن با افسرده گی خفیف نامتوسط بدون اختالل شخصیت که نسبتا" سالم
هستند و انگیزه کافی برای درمان دارند ،کدام شیوه درمانی زیر مفیدتر است؟
interpersonal psychotherapy -1
supportive psychotherapy -2
cognitive behavioral therapy -3
Brief psychodynamic psychotherapy -4
 -77مصرف کدام یک از موارد زیر قدمت بیشتری دارد؟
opium -1
cannabis -2
wine -3
hallucinogens -4
 -78در بارگیری Anabolic Andogenic steroidکدام یک کاربرد کمتری دارد؟
testostron gel suplimentation -1
SSRIS -2
Nonsteroidal anti-inflamators -3
Naltrexon -4
 -79کدامیک از موارد زیر مستقیم بر گزیده های نیکو تینی اثر دارند) nicotine partial agonist(.
Bupropion -1
varenicline -2
Nortriptylin -3
clonidine -4
 -80در کدامیک از موارد زیر  retention memoryاختالل دارد؟
-1
-2
-3
-4

trance
fuge
blackout
werenicke-korsakoff syndrom

 -81مصرف کلوئیدین بمنظور سم زدائی در کدامیک از موارد زیر نیاز به احتیاط کمتری دارد؟
 -1اختالالت کلیوی یا متابولیک
 -2بیماریهای مزمن یا حاد قلبی
 -3کاهش فشار خون
 -4بیماری مزمن ریوی
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -82امکان ماندگاری عالئم سندرم روان پریشی به علت مصرف مواد در کدامیک بیشتر است؟
inhalants -1
cannabis -2
cocaine -3
Amphetamins - 4
 -83فردی برخی اوقات کارهائی را انجام می دهد که روز بعد نسبت به انها فراموشی دارد همسر وی می گوید مطمئن است که با
مصرف ماده ای چنین حالتی پیدا می کند مصرف کدامیک از موارد زیر محتمل تر است؟
cocain -1
Alcohol -2
cannabis -3
Amphetamin -4
 -84کدامیک از موارد زیر در سم زدائی مواد مخدر کم خطر تر است؟
Buprenorphine -1
Methadon -2
Levomethadyl -3
Nalmifene -4
 -85کدامیک از موارد زیر جزء اهداف درمان روانپزشکی در زندان نمی باشد؟
-1
-2
-3
-4

کاهش رنج افراد مقیم در زندان
اطمینان از ایمنی افراد مقیم در زندان
مجوز استفاده از برنامه های زندان برای تمام افراد
فراهم کردن داروهای مورد تقاضای زندانیان

 -86در کودکی با اختالالت خفیف نامتوسط شناختی مثل اختالل در توجه ،انجام اعمال  ،نوشتن حروف و روائی کلمات با سابقه
مصرف الکل در مادرچه شیوه پیشگیری قابل انجام بوده است؟
 -1کاهش مصرف الکل به حد اکثر  12الی  24گرم روزانه
 -2قطع کامل مصرف الکل
 -3دادن ویتامین  B1300در حین حاملگی
 -4بررسی ژنتیکی والدین قبل از حاملگی
 -87فردی که معتاد به الکل بوده است دچار quadriplegia , lethargia, cognitive impairmentشده است  .در ضمن اتاکسی
و زوال عقل و اختالل در آگاهی نیز دارد در  MRIنیز  Corpus callosumنازک شده است .محتمل ترین تشخیص کدام است؟
-1
-2
-3
-4

Wernicke’s
Korsarkoff’s
marchia fara Bignami
Delirum tremens

 -88عالئم اختالل تعادل – تکلم بریده بریده ،نیستا گموس – اختالل در توجه و حافظه ،رفتار خشونت آمیز و اختالل قضاوت
شده است  .بیشتر سوء مصرف مواد کدامیک از موارد زیر محتمل تر است؟
 -1هروئین
 -2کلوناز پام
 -3مسکالین
 -4کوکائین
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -89فردی را نزد شما اورده اند  75ساله  ،میگوید اختالل در حافظه دارد که ابتدا حافظه کوتاه مدت مشکل پیدا کرده است فعال"
فراموشی پیشرفت کرده است در ضمن عالئمی از  Agnosia،Apraxiaرا دارند در mini-mental examinationنمره
 16گرفته است ،اطرافیان حاضر بدرمان با داروهای شیمیائی نیستند ،کدامیک از موارد زیر کمتر در کمک بدرمان بیمار فوق مطرح
است؟

Ginkobibloba -1
vitamin E -2

Omega3 faty acids -3
st john’s wort -4

-90کدامیک از موارد اهداف رشد در میانسالی متوسط می باشد ؟
to Accept the aging body -1

to establish an adult work identity -2
to develop adult form of play -3
to accept changes in the relationship with grandchildren -4
 -91فردی در پایان بزرگسالی به شما مراجعه می کند در بررسی بیمار متوجه می شویید تفاسیر و برداشتهائی از تجاربش دارد که
تعیین کننده رفتارها و احساسات او هستند که نیاز به تغییر دادن آنها وجود دارد  .کدام شیوه درمانی زیر را پیشنهاد می کنید؟
suppootive psychotherapy -1

cognitive behavioral therapy -2
individual psychotherapy -3
insight orented psychotherapy -4
 -92امکان  Flush backsدر مصرف کدامیک از موارد زیر محتمل تر است؟
Alcohol -1

connabis -2
cocaine -3

Amphetamine -4
-93برای بیماری با عالئم اختالل افسردگی که شرح حال زخم معده نیز دارد  .کدام داروی زیر مناسب تر است؟
Doxepin -1

Fluoxetine -2

Desipramine -3
Nortriptiline -4
 -94بیماری با عالئم  :خلق افسرده  ،افکار مرگ و نیستی  ،بی اشتهائی و کندی پسیکوموتور مراجعه کرده  ،در شرح حال ،
سابقه یک دوره حمله مانیا دارد  .از میان داروهای زیر کدامیک به تنهائی برای این بیمار قابل قبول تر است؟
Risperidone -1
Olanzapine -2
quetiapine -3
Aripiprazole -4
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -95خانمی در ماه دوم بارداری با حمالت اضطرابی همراه با تعریق ،احساس تنگی نفس و تپش قلب مراجعه کرده  ،ذکر
می کند این حمالت اضطرابی ارتباطی به موقعیت خاص ندارد و نگرانی از پیش آمد آنها باعث خانه نشین شدن وی شده
است  .کدام رژیم درمانی زیر برای این بیمار مناسب تر است ؟
-1
-2
-3
-4

شروع فلوکستین  20میلی گرم روزانه
شروع سرترالین  25میلی گرم روزانه
شروع پاروکستین  20میلی گرم روزانه
شروع فلووکسامین  50میلی گرم رزوانه

 -96بیماری که تحت درمان با داروی ت یوریدازین است دچار بیقراری ،توهم  ،تشنج  ،مردمک میدریاتیک و اختالل در جهت
یابی شده است کدامیک از اقدامات زیر صحیح نیست ؟
 -1قطع دارو
 -2تجویز Atropine
 -3تجویز Phyostigmine
 -4تجویزDantrolene

 -97با توجه به نقش سیستم آنتی کلینرژیک در ایجاد دلیریوم  ،در کدامیک از داروهای زیر احتمال بیشتری برای دلیریوم
هست ؟

Risperidone -1
quetiapine -2
Aripiprazole -3
Olanzapine -4

 -98کدایک از عوارض کاربامازپین وابسته به دز است ؟
 -1سندرم استیون جانسون
 -2سرگیچه
 -3آنمی آپالستیک
 -4پانکراتیت
 -99کدام گزینه زیر در مورد بوپرنورفین غلط است؟
-1
-2
-3
-4

برای اثر ضد دردی نیازمند متابولیزم کبدی است
پروفایل سالمت کلینیکی این دارو پائین است
می توان این دارو را به صورت یک روز در میان تجویز کرد
ترکیب بوپرنورفین – نالوکسان در خانمهای حامله استفاده نمی شود .

 -100کدامیک از گزینه های زیر بیانگر نقش فارماکوکیتیک دارو است؟
 -1والپروات سطح سرمی الموتریژین را افزایش می دهد
 -2داروهای سه حلقه ای باعث خشکی دهان می شوند
 -3لیتوم از اندکس درمانی پایینی برخوردار است
 -4بوپرنورفین آگونیست نسبی گیرنده مو است
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دانشکده پزشکی

رشته :روانپزشکی

 -101به لحاظ تاریخچه کشف و استفاده از داروهای روانپزشکی  ،کدامیک از داروهای زیر قدیمی ترند ؟
Chlorpromazine -1
chlordiazpoxide -2
Lithium -3

Phenobarbital -4
 -102کدام جمله زیر در مورد مقایسه Venlafaxineبا  duloxetioneغلط است ؟
 -1مکانیزم اثر مشابهی دارند
 -2در صورت قطع ناگهانی هر دو سندرم قطع دارند
 -3هر دو پاسخ  dosage response curveدارند
 -4تهوع شایعترین عارضه هر دوست که ممکن است به قطع دارو بیانجامد
 -103بیماری که سالها تحت درمان با انواع داروهای آنتی پسیکوتیک است دچار حرکات غیر ارادی و نا منظم کره آتتوز
اطراف دهان و زبان شده است کدامیک از گزینه های زیر به نفع تشخیص دیسکنیری دیررس در این بیمار نیست ؟
 -1تشدید حرکات بوسیله استرس و ناپدید شدن آن در خواب
 -2وجود اختالل خلقی در بیمار
 -3امکان تشدید عالئم حرکتی با قطع داروهای آنتاگونیست دوپامین
 -4بیمار در سنین جوانی باشد
 -104این مفهوم که  :کودک در غیاب پدر کاله او را بر سر می گذارد و ادای او را در می آورد بیانگر کدامیک از مراحل
رشدی پیاژه است؟

Concrete operation -1
Preoperatioal -2
Formal operation -3
Sensorimotor -4

 -105کدامیک از رفتارهای زیر نشانگر حافظه شفاف ( )Explicitاست ؟
-1
-2
-3
-4

فردی که به دنبال سانحه دچار کابوس شبانه می شود .
فردی که به صورت عادتی رفتاری را انجام می دهد
بیمار دمانسی که راه منزل را گم می کند
مار گزیده ای که از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

 -106فردی که سالها اعتیاد خود را کنار گذاشته  ،اداره یکی از گروههای ( N.A.معتادان گمنام) را بر عهده دارد این
مطلب بیانگر کدام مکانیزم دفاعی است ؟
displacement -1
Denial -2
Sublimation -3
Altruism -4
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 -107براساس مطالعه سازمان جهانی بهداشت در سال  ، 1990باالترین سالهای طی شده با ناتوانی ( )DALYمربوط به چه
بیماری است؟
 -1افسردگی اساسی
 -2بیماریهای ایسکمیک قلبی
 -3بیماریهای عفونی
 -4سوء مصرف مواد
 -108فردی که ازدواج موفقی داشته ولی در زندگی مشترک صاحب فرزند نشده و احساس خالقیت ندارد  ،در کدامیک از
مراحل رشدی اریکسونی دچار رکود است؟
Intimacy vs isolation -1

Generativity vs Stagnation -2
Industry vs in feriority -3
Initiation vs guilt -4
 -109در آزمونی که قرار است اختالالت افسردگی اساسی را تست کند از خلق افسرده سوال نشده است ،این آزمون در
کدامیک از مفاهیم زیر اشکال دارد ؟
Content validity -1
Criterion validity -2

Construct validity -3

Predictive validity -4
 -110این موضوع که پیش آگهی اسکیزوفرنی در جوامع شرقی بهتر از کشورهای صنعتی است بیانگر کدام نقش فرهنگ در
ارتباط با بیماریهای روانی است ؟

Pathogenic or pathoplastic agent -1
Diagnostic or Nosological tool -2
Interpretive or Explanatory tool -3
Therapeutic or protective factor -4

 -111برای بیماری که با اولین حمله مانیا پاسخ درمانی مناسبی به لیتوم داشته وجود کدامیک از خصوصیات زیر پیش بینی
کننده فایده درمانی بالیتوم درفاز نگهدارنده ( ) maintenanceاست؟
-1
-2
-3
-4

ریسک باالی خودکشی داشته باشد
شروع تدریجی اولین دوره بیماری
سیستم حمایتی مناسبی داشته باشد
وجود عامل تشدید کننده برای اولین اپیزود

 -112مرد جوانی از سه ماه قبل معتقد است حرکات اندام هایش از بیرون کنترل می شود  .در یک ماه اخیر عالئم پرحرفی ،
کاهش نیاز به خواب  ،بی قراری و تحریک پذیری و خلق باال نیز به تابلوی وی افزوده شده است  .اطالعاتی از میزان افت
عملکرد وی در دست نیست .براساس همین عالئم و یافته ها تشخیص وی براساس  ICD-IOکدام است ؟
Shizophrenia -1
Shizophrenia-like disorder -2
Schizoaffective disorder -3
Schizophreniform disorder -4
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 -113خانم  25ساله ای با شکایت از اضطراب و توهم شنوایی که تقریباً یک بار در هفته و در بیداری اتفاق می افتد مراجعه
کرده است  .وقوع تجربه توهمی وی با استرسهای محیطی مرتبط به نظر می رسد  .بررسی از نظر اختالالت طبی عمومی و
سوء مصرف مواد منفی می باشد  .بیمار عالمت یا نشانه دیگری ندارد  .چه اقدامی از نظر درمانی ارجح می باشد ؟
 -1داروی آنتی سایکوتیک با دوز کامل
 -2داروی ضد تشنج با دوز کافی
 -3درمان عالئم اضطرابی همراه
 -4نیاز به اقدام خاصی ندارد
 -114مردی  24ساله حدود یک و نیم سال گذشته به تدریج کم حرف و گوشه گیر شده و هیچ عالقه ای به پیدا کردن شغل،
ازدواج یا تحصیل نشان نمی دهد و اغلب در اطاقش به تنهایی به سر می برد و به نظافت شخصی خود رسیدگی نمی کند  .در
مقایسه با فردی مبتال به اسکیزوفرنیای پارانوئید کدام احتماالت زیر در مورد وی صدق می کند ؟
 -1خودکشی بیشتر  ،انطباق اجتماعی قبل از بیماری ضعیف تر  ،پاسخ به درمان دارویی ضعیف تر
 -2خود کشی کمتر ،انطباق اجتماعی قبل از بیماری ضعیف تر  ،پاسخ به درمان دارویی ضعیف تر
 -3خودکشی بیشتر  ،انطباق اجتماعی قبل از بیماری بهتر  ،پاسخ به درمان دارویی بهتر
 -4خودکشی کمتر ،انطباق اجتماعی قبل از بیماری بهتر  ،پاسخ به درمان دارویی بهتر
 -115در مورد خانم جوانی مبتال به اسکیزوفرنیا که به تازگی از بیمارستان مرخص گردیده است و به بیماری خود بصیرت
پیدا نموده است  ،کدام یک جزو عوامل افزایش دهنده ریسک خودکشی نمی باشد ؟
 - 1سن
 -2بصیرت
 -3جنسیت
 -4فاصله زمانی از بستری
 -116کدام یک از موارد زیر به نفع نظریه " اسکیزوفرنیا به عنوان یک اختالل عصبی تکاملی(" )neurodevelopmental
نمی باشد ؟
-1
-2
-3
-4

وجود تغییرات مغزی در شروع بیماری
وجود درصد بیشتر آنومالی های مینور جسمی در کودکانی که بعد ها مبتال می شوند
وجود اختالالت شناختی در سنین قبل از شروع بیماری
تغییرات مغزی پس از شروع بیماری

 -117در مطالعه بر روی بیماران سایکوتیک ( اعم از اسکیزوفرنیا ،اسکیزوافکیتو و بای پوالر) کدام دسته از شواهد زیر به نفع
دیکوتومی کرپلین می باشد ؟
 -1در مطالعات فوق همه تشخیص های مذکور  ،در فاکتور سایکوز با هم همپوشانی داشته اند
 -2بیشترین ارتباط ژنها با فاکتورها ( شامل مانیا ،دپرشن  ،عالئم مثبت  ،عالئم منفی  ،دیس ارگانیزیشن) بوده است ،نه با طبقات
تشخیصی
 -3ارتباط ژنهای DISC1 , NRG1و dysbindinبا هر دو دسته اختالل اسکیزوفرنیا و بای پوالر
 -4در مطالعات فوق مانیا بهترین افتراق دهنده بین اسکیزوفرنیا و اختالالت خلقی بوده است
 -118کدام یک از فاکتورهای زیر کمترین ارتباط را با اختالل فانکشن در بیمار اسکیزوفرنیا دارد ؟
 -1دیس ارگانیزیشن
 -2عالئم مثبت
 -3عالئم منفی
 -4اختالل شناختی
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 -119در مورد بیماری که اخیرا دچار هذیان و توهم و انزوای اجتماعی و  alogiaو  avolitionگردیده است و ظرف یک ماه
اخیر برای اولین بار تشخیص برای وی مشخص شده است و درمان شروع گردیده است از نظر سیر اختالل شناختی کدام
مورد زیر محتمل تر می باشد ؟
 -1در حال حاضر نواقص شدید شناختی و سیر پیش رونده این نواقص در طول بیماری
 -2در حال حاضر نواقص خفیف شناختی و سیر پیش رونده این نواقص در طول بیماری
 -3در حال حاضر نواقص شدید شناختی و سیر تقریباً ثابت این نواقص در طول بیماری
 -4در حال حاضر نواقص خفیف شناختی و سیر تقریباً ثابت این نواقص در طول بیماری
 -120از بیمار مبتال به اسکیزوفرنیا می خواهیم سری اعداد گفته شده را به طور معکوس تکرار کند .نقص در این عملکرد
مرتبط با کدام یک از مناطق کورتکس می باشد ؟
 -1تمپورال
 -2سینگولیت
 -3پره فرونتال
 -4پاریتال
 -121در مورد مرد جوان مبتال به اسکیزو فرنیا با عالئم منفی اولیه و نیز ثانویه به ، EPSکه اختالل فرم فکر و رفتارهای بیزارو نیز
افکار خود کشی دارد و ظرف  6هفته به االنزاپین  20میلی گرم روزانه پاسخ خوبی نداده است  ،کدام گزینه زیر را پیشنهاد
می کنید؟
 -1ریسپریدون  8میلی گرم در روز و ادامه ان حداقل  6هفته
 -2کلوزاپین  400میلی گرم در روز و ادامه ان حداقل  6هفته
 -3ریسپریدون  6میلی گرم و ادامه ان حداقل  6ماه
 -4کلوزاپین  300میلی گرم و ادامه ان حداقل  6ماه
 -122کدام یک از موارد زیر در مورد مقایسه داروهای نسل اول () FGAو نسل دوم () SGAدر درمان اسکیزو فرنیا صحیح می
باشد؟
 -1داروهای  SGAقابل تحمل تر می باشد
 -2داروهای  SGAبر روی عالئم منفی اولیه تاثیر بیشتری دارند.
 -3برای بیماران با اختالالت شناختی ،داروهای  FGA,SGAهر دو به یک میزان مناسب می باشند.
 -4با داروهای  SGAعود کمتری اتفاق می افتد.
 -123در بیماری با شروع حاد سایکوز ظرف  2روز اخیر به دنبال یک استرسور محیطی و اضح و نیز فقدان سابقه اختالل
سایکوتیک ،توجه به کدام یک از موارد زیر از نظر تشخیصهای افتراقی مهم  ،اهمیت کمتری دارد؟
 -1تغییرات هوشیاری و نوسانات آن در طول شبانه روز
 -2تست های سم شناسی از نظر مواد
 -3معاینه فیزیکی ،تستهای ازمایشگاهی و تصویر برداری
 -4وجود عالئم تجزیه ای
 -124در مورد بیماری با هذیان  Jealousyبدون عالئم دیگر مالک  Aاسکیزو فرنیا ،کدام گزینه در مورد سیر بیماری صحیح
نمی باشد؟
 -1بهتر شدن سیر در صورت وجود افسردگی همراه
 -2حفظ بهتر عملکرد نسبت به اسکیزوفرنیا
 -3شروع معموال" در سن باالتر از اسکیزو فرنیا
 -4نامشخص بودن اثر سن شروع بر پیش اگهی
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 -125برای حمالت تکانشی  aggressionدر اختالل  intermittent explosive disorderکدام یک از راهکارهای زیر کمتر
موثر است؟
 -1فلووکسامین
 -2والپروات سدیم
 -3کربنات لیتیم
 -4ریسپریدون
 -126در مورد سیر اختالل انطباقی () adjustmentدر نوجوانان و بزرگساالن کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟
 -1سیر آن در نوجوانان خوش خیم تر است.
 -2در نوجوانان به تشخیص طیف محدود تری از اختالالت روانپزشکی ممکن است منتهی گردد
 -3مزمن بودن عالئم بهترین پیش بینی کننده پیش اگهی ضعیف است
 -4درصد بهبودی در پی گیری دراز مدت در نوجوانان بیشتر است
 -127خانمی پزشک ،همسر معتادی دارد که وی را مورد آزار فیزیکی قرار می دهد .با این وجود تمایل به ادامه زندگی با وی
دارد .در گذشته نیز پدری داشته که همین رفتار آزار فیزیکی را نسبت به وی داشته است  .در حال حاضر برای وی تشخیص
اختالل انطباقی مزمن گذاشته شده است  .کدام یک از روشهای درمانی زیر بیشتر توصیه می گردد؟
 -1درمان حمایتی کوتاه مدت
 -2درمان روانپویشی طوالنی مدت
 -3درمان شناختی
 -4درمان رفتاری
 -128برای دختر خانمی که اخیرا" مورد  rapeقرار گرفته است و ترس از مردان مانع حضور وی در کالسهای درس می گردد ،
کدامیک از روشهای درمانی زیر کمتر قابل توصیه است؟
cognitive behavior therapy -1
interpersonal psychotherapy -2
exposure therapy -3
Eye Movement Desensitization and Reprocessing -4
 -129کدام یک از سندرم های وابسته به فرهنگ () culture- boundبه نوعی اختالل اضطراب اجتماعی از نوع خاور دور
محسوب می گردد و درمان داروئی نیز در آن موثر می باشد؟
koro -1
Hwa- byung -2
shenjing shuairuo -3
taijin kyofusho -4
 -130برای مادری که پس از زایمان دچار حمله مانیا شده است و فرزند خود را نیز شیر می دهد ،تجویز کدام یک از ترکیبات زیر
مناسب تر می باشد؟
 -1پرفنازین،کربنات لیتییوم
 -2پرفنازین ،بی پریدین ،کربنات لیتیوم
 -3پرفنازین ،والپروات سدیم
 -4پرفنازین ،بی پریدین ،والپروات سدیم
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 -131کدام اختالل اضطرابی شیوع جنسی برابر دارد ؟
Panic -1
O.C.D -2
G.A.D -3
P.T.SD -4
 -132مرد میانسالی که دچار مشکالت مالی و خانوادگی است ناگهان ناپدید شده و پس از چند روز در شهر مجاور پیدا
می شود .در حالیکه خود را شخص دیگری می نامد و در مورد گذشته خود و شغل و اعضای خانواده چیزی به خاطر
نمی آورد .مشکل جسمی و مصرف مواد نداشته  ،کدام تشخیص محتمل است ؟
Dissociative Identity disorder -1
Dissociative Amnesia -2
Dissociative fuge -3
Depersonalizion disorder -4
 -133خانمی به درمانگاه روانپزشکی مراجعه و ادعا می کند مدتی است تمایل زیادی به تقلید و یا ایجاد عالئم بیماریهای جسمی
دارد که چند بار منجر به بستری وی در بخشهای داخلی و جراحی گردیده و جهت درمان روانپزشکی تقاضای بستری می کند.
در بررسی شواهدی مبنی بر بستری و یا جراحی وی وجود نداشت  .کدام تشخیص مطرح است ؟
Hospital hopper syndrome -1
Factitious disorder with psychological symptom -2
Peregrinating Syndrom -3
Munchausen Syndrom -4
 -134در رواندرمانی اختالالت خوردن کدام مورد زیر کمتر توصیه می شود ؟
 -1مداخالت رفتاری بوسیه پاداش و تنبیه
 -2رواندرمانی بین فردی
 -3آموزش روانی
 -4رواندرمانی حمایتی
 -135مرد مسن چاقی با شکایت از خرخر کردن  ،خواب منقطع و خواب آلودگی روزانه و بی حالی مراجعه کرده  .کدام درمان
ارجح است ؟
 -1فشار مثبت مداوم هوای بینی
 -2جراحی بینی
 -3کاهش وزن
 -4تراکئوستومی
 -136همه موارد زیر جزء عالئم نارکولپسی است بجز :
 -1کاتاپلکسی
 -2فلج خواب
 -3کاتالپسی
 -4خواب آلودگی
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 -137کدام اختالل جنسی زیر همیشه علت جسمی دارد ؟
Retrograde ejaculation -1
Anorgasmia -2
Dysparonia -3
Erectile dysfunction -4
 -138مصرف طوالنی همه مواد زیر باعث کاهش تستوسترون می شود بجز :
Alchohol -1
Cannabis -2
L.S.D -3
Opium -4
 -139عالمت  Psudologia Funtasticaبیشتر در کدام اختالل زیر دیده می شود ؟
Schizophernia -1
P.T.S.D -2
hypochondriasis -3
Munehausen -4
 -140خانم جوانی توسط جراح ترمیمی جهت مشاوره ارجاع گردیده وی نگرانی زیادی در خصوص زشت بودن ظاهر
بخصوص بینی و پوست خود را دارد و درخواست جراحی بینی کرده به رغم اینکه ظاهر وی طبیعی می باشد  .کدام درمان
مناسب تر است؟
 -1فلوکستین
 -2کلومی پرامین
 -3رواندرمانی تحلیلی
 -4رفتار درمانی شناختی
 -141بیماری که از زندان ارجاع شده در پاسخ به سوال میز چند پایه دارد می گوید  :پنج عدد وی گیچ به نظر می رسد و
زیر لب با خود صحبت می کند کدام تشخیص بیشتر مطرح است ؟
Ganser sydrom -1
Dissociative Amnesia -2
Malingering -3
Schizophrenia -4
 -142خانم جوانی را ویزیت می کنید که روز قبل ضمن مشاجره با رئیس خود از کار اخراج شده است  .وی خاطره مربوط به
مشاجره را تا حدودی و اخراج را کامالً فراموش کرده ولی بقیه وقایع آنروز را به خاطر دارد  .کدام نوع فراموشی تجزیه ای
مطرح است ؟
Sytematized -1
Selective -2
Localized -3
continuous -4
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 la belle indifference -143بیشتر در کدام اختالل زیر دیده می شود ؟
conversion disorder -1
hypochondriasis -2
Body Dysmorphic disorder -3
Pain disorder -4
 -144جانبازی که علیرغم درمانهای مختلف هنوز دچار کابوس های شبانه است و خاطرات جنگ او را می آزارد و از آن اجتناب
می کند به شما مراجعه کرده جدیدترین رواندرمانی را که به او پیشنهاد می کنید کدام است ؟
supportive -1
Exposure therapy -2
E.M.D.R -3
Stress Inoculation training -4
 -145بیماری که در آسانسور دچار وحشت شدید ،طپش قلب و ترس می شود و از آن می پرهیزد  ،دچار کدام نوع ترس مرضی
است؟
Enviromental -1
Nonspecific -2
Situational -3
Generalized -4
 -146مرد جوانی را ویزیت می کنید که از حضور در جمع دچار شرم و اضطراب می شود و از ان اجتناب میکند درحالیکه
عالقمند به فعالیت های اجتماعی است .همه داروهای زیر جهت درمان توصیه میشود بجز:
 -1بوسیپرون
 -2الپرازوالم
 -3پروپرانولول
 -4ونالفاکسین
 -147هویت جنسی در چه سنی شکل می گیرد؟
 3-2 -1سالگی
 5-3 -2سالگی
 -3سن مدرسه
 -4نوجوانی
 -148مرد میانسالی به مطب مراجعه کرده و در مصاحبه روانپزشکی بیماری وی  O.C.Dتشخیص داده می شود و اختالل
روانی دیگری ندارد اولین و مهمترین اقدام شما کدام است؟
 -1شروع رواندرمانی
 -2معاینه و بررسی نورولوژیک
 -3درمان دارویی
 -4انجام تست های روانشناسی
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 -149خانم میان سالی دچار ضایعات پوستی و دهان شده در معاینه و انجام نمونه برداری آلرژی مطرح گردیده و سرطان
رد می شود اما پیگیری  6ماهه توصیه می شود وی دچار اضطراب شدید مداوم شده است چه تشخیصی مطرح است؟
G.A.D -1
Phobia -2
Anxiety disorder Nos -3
O.C.D -4
 -150کدامیک از گزینه های زیر در تعریف هویت جنسی ( )Sexual Identityجای نمی گیرد؟
-1
-2
-3
-4

حس تعلق داشتن به یک جنسیت
صفات ثانویه جنسی
ترکیب هورمونی وکروموزومی
اعضاء جنسی داخلی و خارجی

 -151بیمار مبتال به عفونت  HIVدر مطب شما از اینکه همسر خود را از این موضوع آگاه کند طفره می رود .همسر وی حامله و در
اتاق انتظار حضور دارد ،واکنش شما چیست؟
 -1هم اکنون همسر وی را مطلع می کنم.
 -2راز بیمارمان را حفظ می نماییم.
 -3بیمار را به پزشک دیگری ارجاع می دهیم.
 -4به همسرش اقدامات حفاظتی را گوشزد کرده بدون اینکه از موضوع بیماری حرف بزنیم.
 -152صبح روز ویزیت متوجه می شوید که یکی از پزشکان رفتارهای عجیبی دارد و تنفس او بوی الکل می دهد ،فقط شما متوجه
این موضوع شده اید ،واکنش شما چیست؟
 -1چون در سطح پایین تری هستید هیچ اقدامی انجام نمی دهید.
 -2به مدیر گروه اطالع می دهید.
 -3فقط به بیمار اطالع می دهید چون پزشک رفتار عجیب دارد.
 -4مستقیما و به تنهایی با خودش در میان می گذارید ،اگر توجه نکرد به مسول مربوطه اطالع می دهید.
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