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 هبی پره نبتبل تمراقبفػل سی ٍ چْبرم : 

ثٝ ٔحى ایٙىٝ احشٕبَ ثبضزاضی ثٝ َٛض ُٔٙمی ُٔطح قس، ثبیؿشی ٔطالجز ٞبی دطٜ ٘بسبَ آغبظ قٛز، اٞساف انّی قبُٔ : 

 سؼییٗ ٚيؼیز ؾالٔشی ٔبزض ٚ ػٙیٗ، سرٕیٗ ؾٗ ثبضزاضی ػٙیٗ، سٟیٝ ثط٘بٔٝ ای ثطای ٔطالجز ٞبی زٚضاٖ ثبضزاضی ٔساْٚ. 

٘بْ زاضز. ایٗ قبذم   Kessner ز دطٜ ٘بسبَ ثٝ وبض ٔی ضٚز، قبذم وؿٙطؾیؿشٕی وٝ ثُٛض ضایغ ثطای ؾٙؼف وبضایی ٔطالج

( ظٔبٖ اِٚیٗ ٚیعیز 2( ََٛ ٔسر ثبضزاضی، 1اَالػبر حبنُ اظ ؾٝ ٔٛضز طجز قسٜ زض ٌٛاٞی ٚالزر ضا زض ٘ظط ٔی ٌیطز : 

 ( سؼساز ٚیعیز ٞب. 3ٔطالجز دطٜ ٘بسبَ، 

 ( 39 یاس ضبخع وسٌز ثزای سٌجص وبرآیی چِ هزالجت ّبیی استفبدُ هی ضَد ؟ ) دوتز ●

 ع( وٕی، دؿز ٘بسبَ                 ز( ویفی، دؿز ٘بسبَ  اِف( وٕی، دطٜ ٘بسبَ                         ة( ویفی، دطٜ ٘بسبَ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

یب ثیكشط اظ ظٔبٖ ٔٛضز ا٘شظبض ثطای قطٚع لبػسٌی ثب ایٙىٝ قبذم  ضٚظ 10لُغ ٘بٌٟب٘ی لبػسٌی  تطخیع ثبرداری : ●

 ٔؼشجطی ٘یؿز، أب ٔی سٛا٘س احشٕبَ ثبضزاضی ضا ُٔطخ ٕ٘بیس.

( ِٕؽ حطوبر ػٙیٗ فؼبَ سٛؾٍ 2( ٔكرم ٕ٘ٛزٖ لّت ػٙیٗ ثٝ َٛض لبثُ سٕبیع اظ لّت ٔبزض؛ 1 ػالئن لطؼی حبهلگی : -

 ٌطافی زض ٞط ظٔب٘ی اظ حبٍّٔی یب ثب ضازیٌٛطافی زض ٘یٕٝ زْٚ ثبضزاضی.( سكریم ػٙیٗ زض ؾ3ٛ٘ٛٔؼبیٙٝ وٙٙسٜ؛ 

، زض ٔؼبیٙٝ زٚ زؾشی یه ؾطٚیىؽ 6-8) زض ٞفشٝ ٞبی  ثعضٌی قىٓ، سغییط قىُ ٚ لٛاْ ضحٓ ضَاّذ احتوبلی حبهلگی : -

، سغییطار آ٘بسٛٔیه ؾرز ِٕؽ ٔی قٛز وٝ وبٔالً ثب ثس٘ٝ ٘طْ سط ضحٓ ٚ ایؿٕٛؼ ٘طْ ٚ لبثُ فكطزٖ، سفبٚر زاضز. ٘كب٘ٝ ٍٞبض (

 زض ذٖٛ یب ازضاض. HCGؾطٚیىؽ، ا٘مجبيبر ثطاوؿشٖٛ ٞیىؽ، ثبِٛسٕبٖ، ِٕؽ حسٚز ثسٖ ػٙیٗ، ٚػٛز 

- HCG :  ٞفشٝ  6زض نٛضر ٔظجز قسٖ ثبضزاضی ٔب٘غ اظ سحّیُ ضفشٗ ػؿٓ ظضز ٌكشٝ وٝ ٔٙجغ انّی سِٛیس دطٚغؾشطٖٚ زض

ضٚظ دؽ اظ سرٕه ٌصاضی زض دالؾٕب یب ازضاض ٔبزض قٙبؾبیی  8-9اَٚ ٔی ثبقس. ثب سؿز ٞبی حؿبؼ ٔی سٛاٖ ایٗ ٞٛضٖٔٛ ضا 

 60-70ضٚظ اؾز. ٔیعاٖ ایٗ ٞٛضٖٔٛ زض ضٚظٞبی  2سب  4/1زض دالؾٕب، حسٚز  HCGظٔبٖ زٚ ثطاثط قسٖ غّظز  *ًىتِ :وطز. 

 ٞفشٍی زض وٕشطیٗ حس ذٛز اؾز.  14-16ثٝ حساوظط ٔیعاٖ ذٛز ٔی ضؾس. ٚ زض 

: سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ، اذشالَ ازضاض وطزٖ، ذؿشٍی ٔفطٌ،  Symptomes ًطبًِ ّب ضَاّذ فزضی ) حذسی ( حبهلگی : -

) سغییط ضً٘ آثی سیطٜ یب لطٔع  : لُغ دطیٛز، سغییط دؿشبٖ ٞب، سغییط ضً٘ ٔربٌ ٚاغٖ Signs نػالئاحؿبؼ حطوبر ػٙیٗ؛ 

ثٝ  Frenlikeسغییط ٔٛوٛؼ ؾطٚیىؽ ) وطیؿشبِیعٜ قسٖ ٚ ایؼبز اٍِٛی ؾطذؿی قىُ ، ٘كب٘ٝ چبزٚیه (ٔشٕبیُ ثٝ اضغٛا٘ی 

ػّز اطط اؾشطٚغٖ ثٛزٜ ٚ احشٕبَ ثبضزاضی يؼیف اؾز، زض نٛضسیىٝ ثٝ ز٘جبَ ثبضزاضی ٚ افعایف دطٚغؾشطٖٚ ٔٛوٛؼ ٕ٘بی زا٘ٝ 

 افعایف دیٍٕب٘شبؾیٖٛ دٛؾز، ایؼبز اؾشطیب، ثبٚض زاقشٗ ثٝ حبٍّٔی.سؿجیحی ثٝ ذٛز ٔی ٌیطز. ( 

 سهبى تطخیع للت جٌیي ًَع تىٌیه

 ضٚظٌی ) ٞفشٝ دٙؼٓ ( 35 ؾٌٛ٘ٛطافی ٚاغیٙبَ

 LMPضٚظ اظ  48 اوٛوبضزیٌٛطافی

 ٞفشٝ قكٓ ؾٍٛ٘طافی قىٕی

 ٞفشٝ زٞٓ ؾٌٛ٘ٛطافی زادّط

 ذب٘ٓ ٞبی چبق 19، ٞفشٝ 17ٞفشٝ  اؾششٛؾىٛح
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 ( 39وذاهیه اس هَارد سیز ثزای ولیِ خبًن ّبی ثبردار ثِ غَرت رٍتیي تَغیِ هی ضَد ؟ ) ارضذ  ●

 30-36ثبضزاضی                ة( سؿز وٛٔجؽ غیط ٔؿشمیٓ ٞفشٝ  16-18اِف( ؾٌٛ٘ٛطافی زض ٞفشٝ 

 زض اِٚیٗ ٚیعیز ثبضزاضی GCTٔیّی ٌطْ                 ز(  4ع( سؼٛیع فِٛیه اؾیس ضٚظا٘ٝ 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

ػسْ ضقس ضحٓ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ ػالٔز، سؿز ٌطاٚیٙسوؽ ٔٙفی زض زٚ ثبض دی زض زض اٚایُ حبٍّٔی :  - ػالئن هزي جٌیي : -

سٛؾٍ  FHRزض ٔطاحُ زیطسط حبٍّٔی : ػسْ حؽ حطوبر ػٙیٗ، ػسْ ؾٕغ  -ثُٛض ؾطیبَ؛  HCGدی، ٔمبزیط ٘عِٚی 

 اؾششٛؾىٛح، سكریم سٛؾٍ ؾٌٛ٘ٛطافی ٚ ضازیٌٛطافی. 

 Robert Signضٚی ٞٓ لطاض ٌطفشٗ اؾشرٛاٖ ٞبی ػٕؼٕٝ،  Spalding Sign ػالئن رادیَگزافی در هزي جٌیي : -

 سكسیس ا٘حٙبی اؾشرٛاٖ ٞبی ؾشٖٛ ٟٔطٜ ػٙیٗ یب ظاٚیٝ زاض قسٖ آٖ. Breakman Signٚػٛز ٌبظ زض ػطٚق ثعضي، 

 ٞفشٝ ٔی ثبقس. 40ضٚظ یب  280ََٛ ٔشٛؾٍ ثبضزاضی اظ اِٚیٗ ضٚظ آذطیٗ لبػسٌی َجیؼی سب ظایٕبٖ، حسٚزاً  *ًىتِ :

 هَلتی پبر پزیوی پبر ًَلی پبر گزاٍیذ ًَلی گزاٍیذ

ػسْ ثبضزاضی ٘ٝ حبال ٚ 

 ٘ٝ لجالً.

ثبضزاض ثٛزٖ زض حبَ 

 حبيط ٚ لجالً.

ػسْ ازأٝ یبفشٗ 

ثبضزاضی سب دؽ اظ ٞفشٝ 

20. 

سؼطثٝ یه ظایٕبٖ چٝ 

ظ٘سٜ چٝ ٔطزٜ دؽ اظ 

 .20حسٚز ٞفشٝ 

سؼطثٝ زٚ یب ثیكشط 

ثبضزاضی دؽ اظ ٞفشٝ 

20. 

 

ضٚظ ثٝ اِٚیٗ ضٚظ آذطیٗ لبػسٌی  7ػٟز سرٕیٗ ظٔبٖ احشٕبِی ظایٕبٖ ثب ايبفٝ وطزٖ  Naegele ruleلبٖ٘ٛ ٘بٌُ  : *ًىتِ

 ٔبٜ اظ آٖ ٔحبؾجٝ ٔی ٌطزز. 3َجیؼی ٚ وٓ وطزٖ 

ثرف اػظٓ ضٚ٘س قطح حبَ ٌیطی اظ ظٖ ثبضزاض، ٕٞب٘ٙس ؾبیط ثرف ٞبی دعقىی ٔی ثبقس.ٌطفشٗ اَالػبر زلیك ٔطثٌٛ ثٝ قطح 

حبَ ٔبٔبیی ٌصقشٝ، إٞیشی حیبسی زاضز، ظیطا اغّت ٔكىالر ثبضزاضی لجّی، ٕٔىٗ اؾز زض ثبضزاضی ٞبی ثؼسی ػٛز وٙس. یه 

ض ذٖٛ ٚی ثبیس ا٘ساظٜ ٌیطی قٛز. ٔؼبیٙٝ فیعیىی وبُٔ ٚ ػٕٛٔی ثبیؿشی زض اِٚیٗ ٚیعیز دطٜ ٘بسبَ ا٘ؼبْ قٛز. ٚظٖ ٔبزض ٚ فكب

ذبوِْٛٛ ٔؼبیٙٝ ٔی قٛز ٚ دطذٛ٘ی غیط فؼبَ ٚ لطٔع ٔبیُ ثٝ آثی زض ؾطٚیىؽ ٔكرهٝ زض ٔؼبیٙٝ ٍِٙی، ؾطٚیىؽ ثٝ وٕه اؾ

ثبضزاضی اؾز. ٔؼبیٙٝ زٚ زؾشی، ثب ِٕؽ ٚ سٛػٝ ٚیػٜ ثٝ لٛاْ، ََٛ ٚ ٔیعاٖ اسؿبع ؾطٚیىؽ؛ ا٘ساظٜ ضحٓ ٚ سٛزٜ ٞبی آز٘ىؿی؛ 

 ٞبی ٚاغٖ ٚ دطیٙٝ ا٘ؼبْ ٔی ٌیطز. ٕ٘بیف ػٙیٙی زض اٚاذط ثبضزاضی؛ ؾبذشبض اؾشرٛاٖ ٍِٗ ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ ٘بٞٙؼبضی 

سؿز ٞبی آظٔبیكٍبٞی وٝ ا٘ؼبْ آٟ٘ب زض زٚضاٖ ثبضزاضی سٛنیٝ ٔی قٛز قبُٔ : ٕٞبسٛوطیز یب ٌّٕٞٛٛثیٗ؛ غطثبٍِطی ثب دبح  -

) زض سٕبٔی ظ٘بٖ زض  B (GBS)ثب اؾشطدشٛوٛن ٌطٜٚ ثطضؾی ػفٛ٘ز  اؾٕیط؛ سؿز سحُٕ ٌّٛوع؛ دطٚسئیٗ ازضاض؛ وكز ازضاض؛

وكز ٞبی ٚاغیٙبَ ٚ ضوشبَ سٟیٝ ٚ زض نٛضر اثشال دطٚفیالوؿی يس ٔیىطٚثی زض َی ظایٕبٖ سؼٛیع قٛز (،  35-37ٞفشٝ ٞبی 

سحز  28-29ٔٙفی ٚ حؿبؼ ٘كسٜ ثبیؿشی زض ٞفشٝ ٞبی  D زض ظ٘بٖ)  hRؾطِٚٛغی ؾطذؼٝ ٚ ؾیفّیؽ؛ ٌطٜٚ ذٛ٘ی ٚ 

؛ زضیبفز وٙٙس. ( D -ٚ زض نٛضسیىٝ ٞٙٛظ حؿبؼ ٘كسٜ ثبقٙس، ثبیس ایٌّٕٛ٘ٛٛثیٗ آ٘شی آظٔبیف غطثبٍِطی ٔؼسز لطاض ٌیط٘س

؛ ٚ B؛ غطثبٍِطی ٘مبیم ِِٛٝ ػهجی؛ ؾطِٚٛغی ٞذبسیز ( 15-20ٚ یب  11-14) زض ٞفشٝ ٞبی  غطثبٍِطی آ٘ٛدّٛئیسی ػٙیٗ

  .VIHؾطِٚٛغی 

، ٚ 36ٞفشٝ یه ثبض سب ٞفشٝ  2، ٞط 28ٝ یه ثبض سب ٞفشٝ ٞفش 4ثٝ َٛض ضایغ، ظٔبٖ ثٙسی ٚیعیز ٞبی دطٜ ٘بسبَ ثٝ نٛضر ٞط 

 ؾذؽ ٞفشٝ ای یه ثبض ثؼس اظ آٖ سٙظیٓ قسٜ اؾز. 
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 هبدر جٌیي

 .يطثبٖ لّت -

 .ا٘ساظٜ فؼّی ٚ ؾطػز سغییط آٖ -

 ٔیعاٖ ٔبیغ آٔٙیٛسیه. -

ثبضزاضی ػًٛ ٕ٘بیف ٚ ػبیٍبٜ آٖ ) زض اٚاذط  -

). 

 ػٙیٗ.فؼبِیز  -

 فكبضذٖٛ فؼّی ٚ ٔحسٚزٜ سغییطار آٖ. -

 ٚظٖ فؼّی ٚ ٔیعاٖ سغییطار آٖ. -

ػالیٕی ٔب٘ٙس ؾطزضز، سغییط زیس، زضز قىٕی، سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ، ذٛ٘طیعی،  -

 ٘كز ٔبیغ ٚاغیٙبَ ٚ ؾٛظـ ازضاض.

 ثط حؿت ؾب٘شی ٔشط.دٛثیؽ اضسفبع فٛ٘سٚؼ ضحٕی اظ ؾٕفیعیؽ  -

ػبر اضظقٕٙسی ثٝ زؾز ٔی ٚاغیٙبَ زض اٚاذط ثبضزاضی اغّت اَال ٔؼبیٙٝ -

س ػًٛ ٕ٘بیف ٚ ٘حٜٛ لطاضٌیطی آٖ، سرٕیٗ ثبِیٙی ظطفیز ٍِٗ ٚ زٞس: سأیی

 قىُ وّی آٖ، لٛاْ، افبؾٕبٖ ٚ اسؿبع ؾطٚیىؽ.

 

ّفتِ ثزای هزالجت ّبی پزُ ًبتبل هزاجؼِ وزدُ است، اًجبم ولیِ الذاهبت سیز  42سبلِ ثب سي حبهلگی  24خبًوی  ●

 ( 32؟ ) ارضذ  ثجش تَغیِ هی ضَد،

 اِف( ثطضؾی آِفبفیشٛدطٚسئیٗ ؾطْ ٔبزض.

 ة( ثطضؾی ؾٌٛ٘ٛطافیه ثٝ ٔٙظٛض سكریم آ٘ٛٔبِی ٞب.

 ٚسئیٗ ؾطْ ٔبزض.ع( ا٘ؼبْ آٔٙیٛؾٙشع ثٝ ز٘جبَ آِفبفیشٛدط

 ز( ا٘ؼبْ وبضیٛسبیخ ثٝ ز٘جبَ آِفبفیشٛدطٚسئیٗ ثبالی ٔبزض ٚ َجیؼی ػٙیٗ.

 دبؾد : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 32 یدر وذام هَرد سیز تَغیِ ًوی ضَد ؟ ) دوتز 9Bتجَیش هىول ٍیتبهیي  ●

 ز( ظ٘بٖ ثبضزاض َجیؼیاِف( چٙسلّٛیی           ة( حبٍّٔی ٘ٛػٛاٖ            ع( ؾٛء ٔهطف ٔٛاز               

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

بى سٌیي ثبرٍری هحسَة هی ضَد ؟ ّوَگلَثیي ووتز اس چٌذ گزم ثز دسی لیتز ثِ ػٌَاى آًوی ضذیذ در سً ●

 ( 39 یدوتز)

 .زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ظ٘بٖ ثبضزاض ٚ غیط ثبضزاض 8ة(   .زض ظ٘بٖ ثبضزاض 7ٌطْ زض ظ٘بٖ غیط ثبضزاض ٚ  8اِف( 

 .زض ظ٘بٖ ثبضزاض 8زض ظ٘بٖ غیط ثبضزاض ٚ  7ز(   .ٌطٜٚ ظ٘بٖ ثبضزاض ٚ غیط ثبضزاضزض ٞط زٚ  7ع( 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

 آهَسش هذدجَ در راثطِ ثب ثْذاضت فزدی  ●

ز٘ساٖ ٞب ثبیس حسالُ زٚ ثبض زض حبٍّٔی ٔؼبیٙٝ قٛ٘س. زض نٛضر دٛؾیسٌی زضٔبٖ سب ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ ثٝ  هزالجت اس دًذاى ّب : -

سٛاٖ ا٘ؼبْ زاز ِٚی اػٕبَ غیطيطٚضی ضا ثٝ ثؼس اظ ظایٕبٖ  افشس. أب اٌط آثؿٝ ظبٞط قٛز دط وطزٖ ٚ ؾبیط اػٕبَ ضا ٔی سؼٛیك ٔی
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ثبضزاضی ٔٛػت سكسیس دٛؾیسٌی ز٘ساٖ ٕ٘ی قٛز. ٕٔٙٛػیشی ثطای زضٔبٖ ٞبی ز٘ساٖ دعقىی اظ ػّٕٝ  ٔٛوَٛ ٕ٘ٛز.

 ضازیٌٛطافی ٞبی ز٘سا٘ی زض َی ثبضزاضی ٚػٛز ٘ساضز. *٘ىشٝ : ثیٕبضی ٞبی دطیٛز٘شبَ، ثب ظایٕبٖ دطٜ سطْ اضسجبٌ زاض٘س.

 ( 39اری غحیح است؟ ) ارضذ وذاهیه اس جوالت سیز در خػَظ هزالجت ّبی دًذاًپشضىی در ثبرد ●

 اِف( زضٔبٖ ثیٕبضی دطیٛز٘شبَ زض ثبضزاضی اظ ثطٚظ ظایٕبٖ دطٜ سطْ ػٌّٛیطی ٔی وٙس.

 ة( ثبضزاضی وٙشطا٘سیىبؾیٖٛ زضٔبٖ ٞبی ز٘سا٘ذعقىی اؾز.

 ع( حبٍّٔی ؾجت سكسیس دٛؾیسٌی ز٘ساٖ ٔی قٛز.

 ز( ضازیٌٛطافی ز٘ساٖ زض ثبضزاضی وٙشطا٘سیىٝ ٘یؿز. 

 ٌعیٙٝ ز. ػٛاة :  -

ؾبػز ذٛاة زض قت ثبػض ٔی قٛز وٝ اظ حؿبؾیز ٚ ظٚزض٘ؼی ٚ افؿطزٌی ٚ ذؿشٍی  9سب  8ٔؼٕٛالً  خَاة ٍ استزاحت : -

 زض اٚایُ ثبضزاضی سٕبیُ ثٝ ذٛاة ٚ احؿبؼ وؿبِز ثٝ زِیُ اططار ذٛاة آٚض دطٚغؾشطٖٚ ٚػٛز زاضز.دصیطی وبؾشٝ قٛز. 

سٕطیٗ ٞبی ثس٘ی ٔالیٓ ٔب٘ٙس لسْ ظزٖ، لجُ اظ سٙظیٓ یه ثط٘بٔٝ ٚضظقی، ا٘ؼبْ ٔؼبیٙٝ ثبِیٙی وبُٔ اِعأی اؾز.  ٍرسش : -

اظ ا٘ؼبْ ٚضظـ  *ًىتِ :زٚچطذٝ ؾٛاضی، قٙب ؾجت آضأف فىطی ٚ ػؿٕی ٔبزض ٔی قٛز. ِٚی ٘جبیس ٔٛػت ذؿشٍی قٛز. 

زلیمٝ یب ثیكشط ثٝ یه فؼبِیز  30ثٟشط اؾز ذب٘ٓ ثبضزاض ضٚظی . ٞبی ؾٍٙیٗ زض زٚ ٔبٜ آذط ثبضزاضی ٔی ثبیؿز ذٛززاضی قٛز

ثس٘ی ٔٙظٓ ثب قسر ٔشٛؾٍ ثذطزاظز. زض ٔٛاضز ػٛاضو ثبضزاضی ٔبزض ٚ ػٙیٗ ٔب٘ٙس : فكبضذٖٛ ثبالی ثبضزاضی، قه ثٝ ٚػٛز 

 ثٟشط اؾز اظ ٚضظـ اػشٙبة ٌطزز.  ٔحسٚزیز ضقس ػٙیٙی، ٚ یب ثیٕبضی قسیس لّجی یب ضیٛی

ظ٘ب٘ی وٝ ؾبثمٝ ؾمٍ ػٙیٗ یب  *ًىتِ :ذب٘ٓ ٞبی ثبضزاض ٔی سٛا٘ٙس ثب سطٖ، اسٛٔجیُ، ٚ ٞٛادیٕب ٔؿبفطر ٕ٘بیٙس.  : هسبفزت -

ظ٘بٖ ثبضزاض ثٟشط اؾز زض ؾٝ ٞفشٝ  *ًىتِ :حبٍّٔی ٞبی غیط َجیؼی زاض٘س ثٟشط اؾز اظ ٔؿبفطر ضفشٗ ُّٔمبً ذٛززاضی ٕ٘بیٙس. 

٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ وٕطثٙسٞبی ایٕٙی ؾٝ ٘مُٝ ای، وٕطثٙس فٛلب٘ی زض ثبالی ضحٓ *ًىتِ :  آذط ثبضزاضی ضا٘ٙسٌی ضا وٙبض ثٍصاض٘س.

 لطاض ٌطفشٝ اؾز ٚ وٕطثٙس سحشب٘ی، اظ ثرف ثبالی ضاٖ ٚ زضؾز اظ ظیط ضحٓ ػجٛض ٔی وٙس.

ثبضزاضی ٘جبیس زض ضٚـ ظ٘سٌی ٚ فؼبِیز ٞبی ضٚظا٘ٝ یه ذب٘ٓ ثبضزاض اذشالَ ایؼبز وٙس. ظ٘بٖ قبغُ وٝ  وبر ٍ اضتغبل : -

حبٍّٔی َجیؼی زاض٘س ٚ ٘ٛع فؼبِیز آٖ ٞب ػٙیٗ ٚ حبٍّٔی ضا زض ٔؼطو ذُط لطاض ٕ٘ی زٞس، ٔی سٛا٘ٙس ثٝ وبض ذٛز ازأٝ 

 زٞٙس. 

ی ٔسر، ثبال ٘طفشٗ ٔىطض اظ دّٝ ٞب، ٚ ثّٙس ٘ىطزٖ اػؿبْ ؾٍٙیٗ سٛنیٝ زٚضٜ ٞبی اؾشطاحز، ػسْ ایؿشبزٖ ٞبی َٛال٘ *ًىتِ :

 ٔی ٌطزز.

ٍٔط زض ثیٕبضا٘ی وٝ زض ٔؼطو ذُط   *ًىتِ :آٔیعـ ػٙؿی ٔشؼبزَ ضا ٔی سٛاٖ زض ََٛ حبٍّٔی ازأٝ زاز. همبرثت :  -

 ؾمٍ ػٙیٗ یب ظایٕبٖ ظٚزضؼ ٞؿشٙس یب ػفز ؾطضاٞی زاض٘س. 

ؾیٍبض ثبػض ا٘مجبو ػطٚق وٛچه ٚ اذشالَ زض ٌطزـ ذٖٛ ػفز ٚ ضحٓ ٚ زض ٟ٘بیز  *ًىتِ : هػزف دخبًیبت ٍ الىل : -

ٙؼبضی ٔهطف اِىُ ٘یع ؾجت ایؼبز ٘بٞ*ًىتِ :  وٕشط اظ حس  َجیؼی قسٖ ٚظٖ ػٙیٗ ٚ ٚلٛع ظایٕبٖ ٞبی ظٚزضؼ ٔی ٌطزز. 

 ٚ ؾیؿشٓ ػهجی ٔی ٌطزز.  ٞبی ػٕؼٕٝ، نٛضر، ا٘ساْ ٞب

بٜ ٞبی اِٚیٝ ثبضزاضی ثٝ زِیُ ضقس ؾطیغ ػٙیٗ ثؿیبضی اظ زاضٚٞبیی وٝ سٛؾٍ ٔبزض ٔهطف ٔی قٛ٘س زض ٔ *ًىتِ : دارٍّب : -

زاضٚٞبیی ٔب٘ٙس سبِیسٚٔبیس،  *ًىتِ :اظ َطیك ػطیبٖ ذٖٛ ثٝ ػٙیٗ ضؾیسٜ ٚ ٔٛػت آؾیت ٚ یب حشی ٔطي ػٙیٗ ٔی قٛ٘س. 

 ٔشٛسٛضوؿبر، سؿشٛؾشطٖٚ ؾجت ٘بٞٙؼبضی سىبّٔی زض ػٙیٗ ٔی ٌطز٘س.
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زض حبٍّٔی سٕبْ ٚاوؿٗ ٞبی ٚیطٚؾی ظ٘سٜ ٔب٘ٙس ؾطذؼٝ، ؾطذه، اٚضیٖٛ ٘جبیس اؾشفبزٜ قٛ٘س. ٍاوسیٌبسیَى : *ًىتِ :  -

وّیٝ  *ًىتِ :زض نٛضر نالحسیس دعقه ٚاوؿٗ ٞبی فّغ اَفبَ ) ذٛضاوی (، ٚ ست ظضز ٕٔىٗ اؾز ٔٛضز اؾشفبزٜ ٚالغ قٛ٘س. 

نٛضر دطٚفیالوؿی ٔی سٛا٘س سؼٛیع قٛز ) ٔب٘ٙس ٞذبسیز ة، ٞبضی ٚ وعاظ (؛ ٚ ایٌّٕٛ٘ٛٛثیٗ ٞب ثؼس اظ ثطذٛضز ثب ثیٕبضی ثٝ 

وّیٝ ٚاوؿٗ ٞبی حبٚی ٚیطٚؼ ٞبی غیطفؼبَ ) ٔب٘ٙس ٞبضی، ٞذبسیز ٚ آ٘فٛال٘عا ( زض نٛضر ٘یبظ ٔی سٛا٘س ثب ٘ظط دعقه سؼٛیع 

 ٌطزز.

ٞفشٍی ازأٝ ٔی یبثس. ذٛضزٖ غصا ثب  14-16زض ٘یٕٝ اَٚ ثبضزاضی ثؿیبض قبیغ ٔی ثبقس، ٚ ٔؼٕٛالً سب  تَْع ٍ استفزاؽ : -

ٔمبزیط وٓ ٚ فٛانُ وٛسبٜ ٔی سٛا٘ٙس وٕه وٙٙسٜ ثبقٙس. زض ٔٛاضز اؾشفطاؽ قسیس ) ٞیذطأعیؽ ٌطاٚیساضْٚ (، ثٝ ػّز ایؼبز 

، ٚ اؾیس ٚ ثبظ ٚ وشٛظ ٘بقی اظ ٌطؾٍٙی، ٕٔىٗ اؾز ٘یبظ ثٝ ثؿشطی ٔكىالر ػسی ٔب٘ٙس زٞیسضاسبؾیٖٛ، اذشالَ اِىشطِٚیز ٞب

 زض ثیٕبضؾشبٖ ثبقس.

َطف ثبال ٚ ٘بقی اظ ضفالوؽ ٔحشٛیبر ٔؼسٜ ثٝ ثرف سحشب٘ی ٔطی، ضٌٛضغیشبؾیٖٛ، ػبثؼبیی ٔؼسٜ ثٝ  سَسش سز دل : -

ثیسٖ ٚ دطٞیع اظ ذٓ قسٖ ٞبی ٔىطض، ٚ فكبض ثط آٖ اظ ؾٛی ضحٓ ٚ قُ قسٖ اؾفٙىشط سحشب٘ی ٔطی اؾز. ٔؼٕٛالً ثب نبف ذٛا

 ٔهطف ٞیسضٚوؿیس آِٛٔیٙیْٛ، سطی ؾیّیىبر ٔٙیعیٓ یب ٞیسضٚوؿیس ٔٙیعیٓ ثٟجٛز ٔی یبثس.

 ( 39؟ ) ارضذ  ثجش ّوِ هَارد سیز در ارتجبط ثب سَسش سز دل در ثبرداری غحیح است، ●

 اؾفٙىشط سحشب٘ی ٔطیاِف( ضفالوؽ سطقحبر اؾیسی ثٝ ٔطی                ة( وبٞف سٖٛ 

 ع( ثبال ثٛزٖ فكبض زاذُ ٔطی                             ز( وبٞف حطوبر دطیؿشبِشیؿٓ ٔطی

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

٘بقی اظ ٚاضیؽ ٚضیسٞبی ضوشْٛ اؾز. وٝ زض ثبضزاضی ثؼًبً ػٛز ٚ یب سكسیس ٔی ٌطزز. ثطای ضفغ زضز ٚ سٛضْ ٔی  ّوَرٍئیذ : -

 بی ٔٛيؼی، ٌبظٞبی ٔطَٛة ٚ ٌطْ، ٘طْ وٙٙسٜ ٞبی ٔسفٛع اؾشفبزٜ وطز.سٛاٖ اظ ثی حؽ وٙٙسٜ ٞ

ید ) دبٌٛفبغی (؛ ٘كبؾشٝ ) آٔیّٛفبغی (؛ ذبن ) غئٛفبغی ( اظ ػّٕٝ ایٗ ٔٛاضز٘س. ٔؼٕٛالً ایٗ  پیىب ) ّزسُ خَاری ( : -

 سٕبیالر زض اطط وٕجٛز قسیس آٞٗ ثطٚظ ٔی وٙٙس. 

 ز ثٝ ػّز سحطیه غسز ثعالی سٛؾٍ ذٛضزٖ ٘كبؾشٝ ایؼبز ٔی قٛز.ایٗ حبِ پیتبلیسن ) افشایص ثشاق ( : -

افعایف سطقحبر ٚاغٖ زض ثبضزاضی دبسِٛٛغیه ٕ٘ی ثبقس. ٚ زض دبؾد ثٝ اؾشطٚغٖ ثبالی ذٖٛ ٚ سطقح ٔٛوٛؼ ٔی  لىَرُ : -

 ثبقس. 

 ( 32 یاست ؟ ) دوتز ًبدرست در ارتجبط ثب ػَارؼ ضبیغ دٍراى ثبرداری وذام ػجبرت ●

 ثؼّز اطط دطٚغؾشطٖٚ اؾز.اِف( ذؿشٍی قسیس اٚایُ حبٍّٔی 

 ثطَطف ٔی قٛز. 22% زض ٞفشٝ 90ة( ٔكىُ سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ حبٍّٔی زض 

 ع( ٔحشُٕ سطیٗ ػّز دیىب إٓ٘ی فمط آٞٗ اؾز.

 ز( زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ٚاغیٙبَ ؾجت ثٟجٛز دیبٔس حبٍّٔی ٔی قٛز.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -
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چبلی ذُط فكبضذٖٛ ثبضزاضی، دطٜ اوالٔذؿی، زیبثز ثبضزاضی، ٔبوطٚظٚٔی ٚ ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ضا  تغذیِ دٍراى ثبرداری : ●

*ًىتِ : ٔی ضؾس.  20دٛ٘س دؽ اظ ٞفشٝ  1ثٝ  8-20دٛ٘س زض ٞفشٝ  7ايبفٝ ٚظٖ زض ثبضزاضی اظ  *ًىتِ :افعایف ٔی زٞس. 

 ویٌّٛطْ ٔی ثبقس.  5ؾْٛ ٞط وساْ  ؾطػز ايبفٝ ٚظٖ ٔبزض زض ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ یه ویٌّٛطْ، ٚ زض ؾٝ ٔبٞٝ زْٚ ٚ

دٛ٘س یب  9ٞفشٝ دؽ اظ آٖ ) حسٚز  2ویٌّٛطْ ( ٚ  5/5دٛ٘س یب  12ثیكشطیٗ وبٞف ٚظٖ ٔبزض زض ظٔبٖ ظایٕبٖ ) حسٚز  *ًىتِ :

 :*ًىتِ ٔبٜ دؽ اظ ظایٕبٖ اظ ثیٗ ٔی ضٚز.  6ٞفشٝ سب  2ویٌّٛطْ ( ثیٗ  5/2دٛ٘س یب  5/5ویٌّٛطْ (، ٔی ثبقس. ٕٞچٙیٗ )  4

 ویٌّٛطْ ( زض اطط ثبضزاضی ثبلی ٔی ٔب٘س. 4/1 -8/4دٛ٘س یب  5/10حسٚز ) 

 BMIٔحسٚزٜ دیكٟٙبزی ثطای ايبفٝ ٚظٖ وّی زض ظ٘بٖ ثبضزاض ثط اؾبؼ  *ًىتِ :

 Kgافشایص ٍسى ولی پیطٌْبد ضذُ  BMI طجمِ ثٌذی ) پًَذ (

 5/12-18 <8/19 28-40دبییٗ : 

 5/11-16 8/19 -26 25-35َجیؼی : 

 7-5/11 26-29 15-25ثبال : 

 7< >29 11< چبق : 
 

ػجبضسٙس اظ : وّؿیٓ ٚ آٞٗ. قیط، دٙیط ٚ سرٓ ٔطؽ ٔٙجغ وّؿیٓ ٔی ثبقٙس.  زٚ ٔبزٜ ٔؼس٘ی وٝ زض زٚضاٖ ثبضزاضی ٟٔٓ ٞؿشٙس 

ویّٛوبِطی ا٘طغی  300ٔبزضاٖ ثبضزاض زض ظٔبٖ حبٍّٔی ثٝ  *ًىتِ :آٞٗ زض ٌٛقز لطٔع ٚ ػسؼ ٚ ذطٔب ٚ ػٍط یبفز ٔی قٛز. 

 ثیف اظ ظٔبٖ غیطثبضزاضی ٘یبظ زاض٘س. 

ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ ٔی سٛا٘س ٔٙؼط ثٝ وبٞف ذُط  4/0٘یبظ ثٝ اؾیسفِٛیه زض حبٍّٔی زٚ ثطاثط ٔی قٛز. ٚ ٔهطف ٔمساض  *ًىتِ :

 ثطٚظ ٘بٞٙؼبضی ٞبی ِِٛٝ ػهجی قٛز. 

 ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ اؾز.  1200زض حبٍّٔی ٚ قیطزٞی  ٘یبظ ثٝ وّؿیٓ *ًىتِ :

زض  *ًىتِ : ٌطْ ٔی ثبقس. 1وُ آٞٗ ٔٛضز ٘یبظ ثبضزاضی  ٔیّی ٌطْ اؾز. 12-15ٔیعاٖ ٔٛضز ٘یبظ ضٚی زض حبٍّٔی  *ًىتِ :

ٌّٕٞٛٛثیٗ  ظ٘بٖ ثبضزاض ثب ػظٝ ثعضي، ػٙیٗ زٚلّٛ، قطٚع ٔهطف ٔىُٕ زض اٚاذط ثبضزاضی، ٔهطف ٘بٔٙظٓ آٞٗ یب ٔیعاٖ دبییٗ

 ثٟشطیٗ ٔٙبثغ ضٚی ػجبضسٙس اظ : ٌٛقز، ٔبٞی، غالر ٚ حجٛثبسی چٖٛ ِٛثیب ٚ ثبلال. ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ اؾز.  60 -100ثٟشط اؾز 

ٌطْ دطٚسئیٗ ثٝ ٔیعاٖ  1000زض َی ٘یٕٝ زْٚ ثبضزاضی حسٚز  ٔیّی ٌطْ اؾز. 30ٔمساض ٔٛضز ٘یبظ آٞٗ زض حبٍّٔی  *ًىتِ :

% ثیكشط اظ 20ٔیّی ٌطْ زض ضٚظ اؾز. یب  80-85زض َی ثبضزاضی، حسٚز  Cٔهطف ٚیشبٔیٗ  ٌطْ زض ضٚظ ا٘جبقشٝ ٔی قٛز. 6-5

یٗ سأطیطار ٔٙفی ٔی سٛا٘ٙس ثط ػٙ A، D، C، 6Bٔهطف ثیف اظ حس ٚیشبٔیٗ ٞب ثرهٛل ٚیشبٔیٗ  *ًىتِ : ظٔبٖ غیطثبضزاضی.

  زاقشٝ ثبقٙس.

 ( 34 یٍ ثبرداری درست است ؟ ) دوتز Cوذاهیه اس جوالت سیز در هَرد ٍیتبهیي  ●

 ٔٛػت افعایف ػصة آٞٗ ٔی قٛز. Cاِف( وٕجٛز ٚیشبٔیٗ 

 ٔی قٛز. B12ٔٙؼط ثٝ وٕجٛز ٚیشبٔیٗ  Cة( ٔهطف ثیف اظ حس ٚیشبٔیٗ 

 زض ثبضزاضی سٛنیٝ ٔی قٛز. Cع( ٔهطف ٔىُٕ ٚیشبٔیٗ 

 ثطای ػصة اؾیسفِٛیه يطٚضی اؾز. Cز( ٚػٛز ٚیشبٔیٗ 
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 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

هطبثك ًظز سبسهبى ثْذاضت جْبًی، تجَیش رٍتیي آّي ٍ اسیذفَلیه در دٍراى ثبرداری در پیطگیزی اس ّوِ  ●

 ( 39 یهطىالت سیز هؤثز است، ثجش ؟ ) دوتز

 ز( ٔطزٜ ظایی       ( ظایٕبٖ ظٚزضؼ   ع         ة( وٓ ٚظ٘ی ٔٛلغ سِٛس     اِف( ؾذؿیؽ ٘فبؾی

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

 ( 39 ی) دوتز هیلی گزم آّي الوٌتبل هؼبدل هی ثبضذ ثب : 92 ●

 .ٔیّی ٌطْ فطٚؼ ٌّٛوٛ٘بر 500ٔیّی ٌطْ فطٚؼ ؾِٛفبر یب  300اِف( 

 .فطٚؼ ٌّٛوٛ٘برٔیّی ٌطْ  300ٔیّی ٌطْ فطٚؼ ؾِٛفبر یب  300ة( 

 .ٔیّی ٌطْ فطٚؼ ٌّٛوٛ٘بر 300ٔیّی ٌطْ فطٚؼ ؾِٛفبر یب  500ع( 

 .ٔیّی ٌطْ فطٚؼ ٌّٛوٛ٘بر 500ٔیّی ٌطْ فطٚؼ ؾِٛفبر یب  500ز( 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف.  -

 ( 39 یوذاهیه اس هَارد سیز در هَرد هػزف اهالح ٍ ٍیتبهیي ّب در ثبرداری غحیح است ؟ ) دوتز ●

 ٔٙیعیْٛ ٔی سٛا٘س ٔٛػت وبٞف اقشٟب ٚ ضقس ٘بٔٙبؾت قٛز.اِف( وٕجٛز 

 ة( ٘ٛقیسٖ آة فّٛضیٙٝ زض ثبضزاضی ٔٛػت افعایف ویفیز ز٘ساٖ ٞبی قیطی ٔی قٛز.

 ع( ٔهطف اؾیسفِٛیه ثٝ نٛضر سطویجی زض لطل ٞبی ِٔٛشی ٚیشبٔیٗ سٛنیٝ ٔی قٛز.

 ٔی قٛز. B12ٔٙؼط ثٝ وبٞف ػّٕىطز ٚیشبٔیٗ  Dز( ٔهطف ثیف اظ حس ٚیشبٔیٗ 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

تَاى ًمبیع لَلِ ػػجی را وبّص داد ؟ ) ارضذ گزم اسیذ فَلیه لجل اس حبهلگی هیثب هػزف رٍساًِ چٌذ هیىزٍ ●

39 ) 

 800ز(    600ع(    400ة(  200اِف( 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 ( 39وتز اس ثبرداری است ؟ ) ارضذ هیشاى هَرد ًیبس تَغیِ ضذُ در وذاهیه اس هَاد هؼذًی در دٍراى ضیزدّی و ●

 ز( ضٚی  ع( آٞٗ      ة( ؾسیٓ  اِف( وّؿیٓ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -
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 ػالئٓ ذُط٘بن ٚ ٞكساض زٞٙسٜ زض زٚضاٖ ثبضزاضی *ًىتِ :

 وبٞف حطوبر ػٙیٗ ٞط ٘ٛع ذٛ٘طیعی ٟٔجّی

 ٚاغٖ دبضٜ قسٖ غكبء ٞب ٚ ذطٚع ٔبیغ اظ ؾطزضزٞبی فطٚ٘شبَ یب ضاػؼٝ، قسیس یب ٔساْٚ

 ؾٛظـ ازضاض قطٚع ظٚزسط اظ ٔٛػس ا٘مجبيبر ظایٕب٘ی، زضز قىٓ

 اؾشفطاؽ ٔساْٚ ٚ قسیس ست ٚ ِطظ

 سٛضْ نٛضر ٚ اٍ٘كشبٖ سبضی زیس

 

 ( 33ّفتِ ثب ضىبیت آثزیشش ثِ ضوب هزاجؼِ هی وٌذ، اٍلیي الذام ضوب وذام است ؟ ) ارضذ  99خبًوی  ●

 نسای لّت ػٙیٗة( قٙیسٖ     اِف( زضذٛاؾز ؾٌٛ٘ٛطافی

 ز( زازٖ دس ثٝ ٔسزػٛ ٚ ثطضؾی یه ؾبػز ثؼس    ع( ٌصاقشٗ اؾذبوِْٛٛ ٚ ثطضؾی ٚاغٖ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -
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 فصل سی و چهبرمسئواالت 

ری ) پزُ ًبتبل ( چگًَِ تَغیِ در اًجبم فزآیٌذ آهَسش ثِ هبدر ثبردار، فَاغل هزاجؼِ ثِ درهبًگبُ وٌتزل ثبردا .1

 ضَد ؟  هی

 سب ظایٕبٖ ٞط ٞفشٝ. 36ٞفشٍی ٞط زٚ ٞفشٝ یه ثبض، اظ ٞفشٝ  36سب  28ٞط چٟبض ٞفشٝ یىجبض، اظ  28اِف( سب ٞفشٝ 

 ة( زض ٘یٕٝ اَٚ ثبضزاضی، ٞط چٟبض ٞفشٝ یه ثبض، ٚ ثؼس اظ آٖ سب ظایٕبٖ ٞط زٚ ٞفشٝ یه ثبض.

 شٝ یه ثبض.ٞفشٍی سب ظایٕبٖ ٞط ٞف 28ٞط زٚ ٞفشٝ یه ثبض، اظ  28ع( سب ٞفشٝ 

 ز( فبنّٝ ظٔب٘ی ٔطاػؼٝ ثٝ زضٔبٍ٘بٜ ثٙب ثٝ ؾّیمٝ ٚ سٕبیُ ٔبزض ٔی ثبقس.

 ثجت وذام آسهبیص در ولیٌیه هزالجت ثبرداری ) پزُ ًبتبل ( الشاهی است ؟  .2

 اِف( ؾسیٕب٘شبؾیٖٛ          ة( اٚضٜ             ع( وّؿشطَٚ           ز( لٙس

 ذ ؟یگَضشد هی وٌ ّطذار دٌّذٍُ  ػالئن خطزًبنذام یه اس هَارد سیز ثِ ػٌَاى در آهَسش ثِ هبدر ثبردار، و. 3

 ة( سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ نجحٍبٞی               اِف( سبضی زیس ٚ ؾط زضز ٔساْٚ         

 ز( ٕٞٛضٚئیس ٚ یجٛؾز                ع( وطأخ دب یب وطأخ قىٕی          

 ِ ضوب هزاجؼِ وٌٌذ ؟ ثِ هبدراى تَغیِ هی وٌیذ ثب هطبّذُ وذام هَرد ث .4

 ع( ذٛ٘طیعی ٚاغیٙبَ             ز( سىطض ازضاض         ػٙیٗ      ة( سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ اِف( حطوبر 

 ىل را گَضشد هی وٌذ ؟ در آهَسش ثِ هذدجَی ثبردار، وذام هط لجت ضذیذتز لجل اس سایوبى، هبهبجْت هزا .5

 اِف( ِٔٛشی دبض ثٛزٖ ٔبزض ) ثبالی زٚ فطظ٘س (         ة( ثیٕبضی ٞبی ٔعٔٗ ) فكبضذٖٛ ثبال، زیبثز، ٚ .... ( ٚ ؾبثمٝ ٘بظایی.

 ز( ٚاضیؽ ٚ وطأخ زض دبٞب  ع( آضسطٚ ضٚٔبسٛئیس حبز ٚ ٔعٔٗ

 ػلت اغلی وزاهپ پب در هذدجَیبى حبهلِ وذام است ؟  .6

 ة( ثعضٌی ضحٓ  اِف( وٕجٛز فؿفط ٚ وّؿیٓ             

 ز( وكیسٌی دب  ع( ٘بقٙبذشٝ                                

 خستگی در دٍراى حبهلگی وذام هَرد را افشایص هی دّذ ؟  .7

 اِف( وطأخ ػًالر         ة( اؾشفطاؽ نجحٍبٞی          ع( یجٛؾز            ز( سىطض ازضاض

 بًچِ هبدر ثبردار لزظ آّي را ثب هؼذُ خبلی ًوی تَاًذ هیل وٌذ، خَردى آى را ثب وذام تَغیِ هی وٌیذ ؟ چٌ .8

 اِف( قیط                     ة( آة دطسمبَ              ع( زٚؽ            ز( وٕذٛر ٌیالؼ
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 ًیبس هبدر ثِ فَلیه اسیذ ثب وذام هَاد غذایی ثزآٍردُ هی ضَد ؟  .9

 ؾجعیؼبر ظضز ٚ یب ٘بض٘ؼی.            ة( ػٛػٝ، ٔبٞی، سرٓ ٔطؽ. -ضٚغٗ ٘جبسیاِف( 

 ع( ٌٛقز لطٔع، ٔبٞی، قیط.                                ز( ؾجعیؼبر ثب ثطي سیطٜ، آة دطسمبَ، اؾفٙبع.

 ثزای آهَسش ثِ هبدراى در دٍراى ثبرداری ثِ وذاهیه اٍلَیت هی دّیذ ؟  .11

 ة( زِیُ سغییط آؾٛزٌی ٔبزض ثب سغییطار ػؿٕی. ٞبی سكریهی زض زٚضاٖ ثبضزاضی.اِف( إٞیز ضٚـ 

 ز( إٞیز سغصیٝ زض ؾالٔز ٔبزض ٚ ػٙیٗ. ع( قٙبذز احؿبؾبر ٔبزض زض ضاثُٝ ثب سىبُٔ ػٙیٗ.

 تشریك وذام ٍاوسي در دٍراى ثبرداری هجبس است ؟  .11

 ز( وعاظ اِف( ؾطذه         ة( ؾطذؼٝ         ع( اٚضیٖٛ       

 تشریك وذام ٍاوسي در ثبرداری الشاهی است ؟  .12

 اِف( وعاظ              ة( سٛثطوّٛظ           ع( ؾطذه              ز( ؾطذؼٝ

) هوٌَػیت هػزف دارٍ در وذام دٍراى ثبرداری ( هَرد تأویذ است، پبسخ  ،سئَال هی وٌذ ضوبهبدر ثبردار اس  .13

 چیست ؟ 

 ة( ؾٝ ٔبٞٝ زْٚ            ع( ؾٝ ٔبٞٝ ؾْٛ              ز( ٘یٕٝ زْٚ ثبضزاضی          اِف( ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ

 است ؟  ثالهبًغهػزف وذام دستِ اس دارٍّب در طَل ثبرداری  .14

 Dز(                 Cع(                Bة(                     Aاِف( 

 ؟ وٌی در خَدرٍ وذام است تَغیِ ثِ سًبى حبهلِ ثزای ثستي ووزثٌذ ای. 15

 اِف( ٞط زٚ ثٙس اظ ضٚی قىٓ ضز ٔی قٛز.

 ة( ثٙس اَٚ قب٘ٝ، ؾیٙٝ، ثبال قىٓ ٚ ثٙس زْٚ ظیط قىٓ ثؿشٝ ٔی قٛز.

 ع( ثٙس اَٚ قب٘ٝ ٚ اظ ظیط ثغُ ضز ٔی قٛز ٚ ثٙس زْٚ اظ ذٍ ٘بف ضز ٔی قٛز.

 ز( ثؿشٗ وٕطثٙس زض ؾٝ ٔبٞٝ زْٚ ٚ ؾْٛ ثبضزاضی ٕٔٙٛع اؾز.

 ثزای ٍرسش ثِ هبدراى ثبردار چِ تَغیِ ای هی وٌیذ ؟  . 16

 ة( ٘ٛقیسٖ آة لجُ، حیٗ، ٚ دؽ اظ ٚضظـ. اِف( ٔهطف غصاٞبی حبٚی آٞٗ ثٝ ٔیعاٖ وبفی.             

 ز( وؿت ٔؼٛظ اظ دعقه ٔشرهم اظ ؾٝ ٔبٞٝ زْٚ ثبضزاضی.  ع( اؾشطاحز ثٝ دّٟٛی چخ ثالفبنّٝ دؽ اظ ٚضظـ.        

 مذار آٌّی وِ در حبهلگی ثب جٌیي اًجبم هی گیزد چٌذ هیلی گزم است ؟. تجبدل ه79

 300-500ز(               300-400ع(            200-300ة(           100-200اِف( 
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 . فطبر خَى ضزیبى ثبسٍیی در ًیوِ دٍم حبهلگی در وذام حبلت ثیطتز است ؟79

 ة( ذٛاثیسٜ ثٝ دكزاِف( ٘كؿشٝ                                  

 ع( ٘یٕٝ ٘كؿشٝ ثٝ دّٟٛی چخ            ز( فطلی ٕ٘ی وٙس

 . افشایص ٍسى هبدر در سِ هبِّ دٍم ٍ سَم چٌذ ویلَگزم است ؟73

 5-4ز(             5-2ع(              5-3ة(           5-5اِف( 

 . در دٍراى ثبرداری وذام هَرد ضبیغ  است ؟42

 ة( ضیعـ ٔٛ                 ٕٞٛضٚئیس        اِف( 

 ع( زضزٞبی ػًال٘ی                  ز( سبضی زیس
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 سی ٍ چْبرمپبسخٌبهِ سئَاالت 

 د ج ة الف سئَال

1 *    

2    * 
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4   *  

5  *   

6   *  

7  *   

8  *   

9    * 

10    * 

11    * 

12 *    

13 *    

14 *    

15  *   

16  *   

17   *  

18 *    

19 *    

20 *    
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 ررسی هنگبم زایمبن: بفصل سی و پنجم 

ظػط ػٙیٗ ػجبضسؿز اظ ٔؼٕٛػٝ ٘كب٘ٝ ٞبیی زض ػٙیٗ وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ دبؾد ثحطا٘ی ثٝ اؾشطؼ ٞؿشٙس ٚ ثٝ نٛضر زفغ 

ٔىٛ٘یْٛ ٚ آِٛزٜ قسٖ ٔبیغ آٔٙیٛسیه ثٝ ٔىٛ٘یْٛ ٚ ٘یع غیط َجیؼی قسٖ يطثبٖ لّت ػٙیٗ سظبٞط ٔی وٙس. اغّت 

سكریم زازٜ ٔی قٛ٘س. اِجشٝ ایٗ اضظیبثی ٞبی زیؿشطؼ ٞبی ػٙیٗ ثب غیط َجیؼی قسٖ اٍِٛٞبی يطثبٖ لّت ػٙیٗ 

 ػٕٛٔی ٘ٛػی لًبٚر ثبِیٙی شٞٙی ٞؿشٙس وٝ ٕٞٛاضٜ زض ٔؼطو ذُط ثی زلشی لطاض زاض٘س. 

 ریسه فبوتَرّبی دیستزس جٌیٌی

Maternal Fetal Iatrogenic 

دطٜ اوالٔذؿی، اِمبء ِیجط، دبضٜ ثٛزٖ 

 َٛال٘ی ٔسر ویؿٝ آة.

IUGR،  ،ْدطٜ سطْ، دؿز سط

 اِیٍٛٞیسضآٔٙیٛؼ، دطٚالدؽ ثٙس٘بف.

سحطیه ثیف اظ ا٘ساظٜ ضحٓ، اؾشفبزٜ اظ 

 زاضٚٞبی ٔٛضفیٗ، زیبظدبْ.

 

 ٟٔٓ سطیٗ ٔؤِفٝ ثطای اضظیبثی ؾالٔز ػٙیٗ، ثطضؾی ٚ وٙشطَ يطثبٖ لّت ػٙیٗ ٔی ثبقس. *ًىتِ :

 Fetal Distress، ػٙیٗ ٔی سٛاٖ ثٝ سكریم ؾطیؼشط اذشالالر ثٝ ایٗ زِیُ وٝ FHRاظ ٔعایبی ٔب٘یشٛضیًٙ اِىشطٚ٘یىی 

دسیسٜ ای اؾز وٝ ثٝ آٞؿشٍی دیف ٔی ضٚز. ٚ اوظط آؾیت ٞبی ٚاضزٜ ثٝ ػٙیٗ سب لجُ ضؾیسٖ ثٝ ثیٕبضؾشبٖ زض ػٙیٗ حبزص 

ػٙیٗ ضٚی ٔی زٞس. ٔب٘یشٛضیًٙ  % سِٛسٞب، سحز ٘ظبضر85ٔی ٌطزز، اقبضٜ ٕ٘ٛز. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ أطٚظٜ ثیف اظ زٚ ؾْٛ یب 

ٞسف انّی دبیف يطثبٖ لّت ػٙیٗ حٛاِی ظایٕبٖ : قٙبؾبیی، دیكٍیطی ٚ زضٔبٖ آٖ زؾشٝ ػٙیٗ ٞبیی وٝ زض  *ًىتِ :

 Hand held dopplerٔؼطو ذُط ٚ اؾشطؼ ٞؿشٙس ٔی ثبقس. ؾبزٜ سطیٗ ضٚـ ثطای اضظیبثی ٞبی ػٙیٗ ثٝ ٚؾیّٝ : 

Fetos cope / Delee_ hillis دبیف اِىشطٚ٘یه ثٝ زٚ نٛضر زاذّی ) ٔؿشمیٓ (، ٚ ششٛؾىٛح ٚ ٌٛقی دیٙبضز اؾزاؾ .

ذبضػی ) غیط ٔؿشمیٓ ( ا٘ؼبْ ٔی قٛز. ٔب٘یشٛضیًٙ ذبضػی آؾبٖ سط ٚ وٓ ػبضيٝ سط ثٛزٜ ِٚی ٞط ٌبٜ ٘ىشٝ غیطػبزی ٚػٛز 

 زاقشٝ ثبقس، ثبیؿشی اظ ٔب٘یشٛضیًٙ زاذّی اؾشفبزٜ قٛز. 

يطثٝ زض زلیمٝ ٔی ثبقس. ثب افعایف ثّٛؽ ػٙیٗ سؼساز يطثبٖ لّت ٚی  120-160سؼساز َجیؼی يطثبٖ لّت ػٙیٗ  *ًىتِ :

سب سطْ ثُٛض ٔشٛؾٍ  16ثیٗ ٞفشٝ ٞبی  ،FHR *ًىتِ :يطثٝ زض زلیمٝ ٔی ضؾس.  90ؾبٍِی ثٝ  8وبٞف ٔی یبثس. سب ایٙىٝ زض 

 شٝ وبٞف ٔی یبثس. يطثٝ زض زلیمٝ ٚ یب حسٚز یه يطثٝ زض زلیمٝ زض ٞف 24

 

 ( 32) ارضذ  ثجش ؟ ّوِ هَارد سیز اس وٌتزاًذیىبسیَى ّبی ًسجی پبیص داخلی ضزثبى للت جٌیي است، ●

 ة( ٞذبسیز ة           ع( حبٍّٔی وٓ ذُط              ز( ٞطدؽ ؾیٕذّىؽ             HIVاِف( 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -
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 ( 32 یهؼتجزتزیي ًمطِ لبثل تطخیع الىتزٍوبردیَگزام جٌیي در پبیص الىتزًٍیه داخلی چیست ؟ ) دوتز ●

 Rز( ٔٛع             Tع( ٔٛع سمٛیز قسٜ             QRSة( وٕذّىؽ               Pاِف( ٔٛع 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ز. -

؛ ٔشٛؾٍ : 100-119، اَالق ٔی قٛز. زاضای ا٘ٛاع ذفیف : bpm 110ثٝ سؼساز يطثبٖ لّت ػٙیٗ وٕشط اظ  ثزادی وبردی : ●

، زض نٛضر ػسْ ٚػٛز ؾبیط سغییطار ٔؼٕٛالً ػالٔز اذشالَ ػٙیٗ 110-119اؾز. ٔحسٚزٜ  80؛ قسیس : وٕشط اظ 100-80

زض  ٕ٘ی ثبقس. ایٗ ٔمبزیط دبییٗ ِٚی َجیؼی ضا ثٝ فكطزٌی ؾط ػٙیٗ زض ٔٛلؼیز ٞبی اوؿی دٛر ذّفی یب ػطيی ) ثٛیػٜ

 زٚٔیٗ ٔطحّٝ ظایٕبٖ (، ٘یع ٘ؿجز زازٜ ا٘س. 

 

ی وٝ ثٝ ٔٙظٛض سطٔیٓ آ٘ٛضیؿٓ ثطذی ػُّ ثطازی وبضزی ػٙیٗ : اذشالَ قسیس ٚيؼیز ػٙیٗ، زوِٕٛبٖ ػفز، ٔبزضا٘*ًىتِ : 

ّت، ، ثّٛن ٔبزضظازی للطاض زاض٘س سحز ثی ٞٛقی ػٕٛٔی ضیٛی ثطای ػطاحی لّت ثبظ -ٔغعی ٚ یب زض ػطیبٖ ثبی دؽ لّجی

 دیّٛ٘فطیز ٔبزض ٚ ٞیذٛسطٔی ٔبزض ٔی ثبقٙس. 

 ( 32؟ ) ارضذ  ثجش توبم هَارد سیز اس ػلل ثزادیىبردی جٌیي است، ●

 اِف( زوِٕٛبٖ ػفز                             ة( دیّٛ٘فطیز قسیس ٔبزض

 ع( سحطیه ؾیؿشٓ ؾٕذبسیه                 ز( ٞیذٛسطٔی ٔبزض

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

، ٌفشٝ ٔی قٛز. *٘ىشٝ : ٔحشُٕ سطیٗ سٛػیح آٖ ست ٔبزض 160bpmثٝ سؼساز يطثبٖ لّت ػٙیٗ ثیكشط اظ  تبوی وبردی : ●

زض اطط وٛضیٛآٔٙیٛ٘یز ٔی ثبقس. ؾبیط ػُّ اذشالالر ٚيؼیز ػٙیٗ، آضیشٕی ٞبی لّجی، سؼٛیع زاضٚٞبی دبضاؾٕذبسیىی ) 

 آسطٚدیٗ (، ٚ یب ٔمّس ؾٕذبسیه ) سطثٛسبِیٗ (، زض ٔبزض ٔی ثبقٙس. 

، زض ٘ٛؾبٖ اؾز. ایٗ bpm 120-160طثبٖ دبیٝ لّت ػٙیٗ ٘بدبیساض ثٛزٜ ٚ ثیٗ زض ایٗ قطایٍ ي خط پبیِ ًَسبى دار : ●

)  preterminal ٕٔىٗ اؾز ثٝ نٛضر ثبقس ٚ زِیُ ثط غیط َجیؼی ثٛزٖ ػٙیٗ اظ ِحبِ ٘ٛضِٚٛغیه ٔی٘كب٘ٝ ٘بزض زِیُ ثط 

س ٚ ٔٛضثیسیشٝ ضا دیكٍٛیی ٕ٘ی زض ٔمبثُ سغییطار ذٍ دبیٝ َجیؼی زض ِیجط قبیغ ٞؿشٙ*ًىتِ :  لجُ اظ ٔطي (، ضخ ثسٞٙس.

 وٙٙس.
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، ثُٛض ُّٔك طبثز ٘جٛزٜ ٚ اظ يطثب٘ی ثٝ يطثبٖ زیٍط ٔشفبٚر اؾز. ػبُٔ انّی سٙظیٓ FHR تغییزپذیزی ضزثِ ثِ ضزثِ : ●

وٙٙسٜ آٖ ؾیؿشٓ ػهجی اسْٛ٘ٛ اؾز. فمساٖ سغییطدصیطی ٚ نبف ثٛزٖ دبیساض يطثبٖ لّت ػٙیٗ، ٕٔىٗ اؾز ػالٔز آؾیت 

 ، اؾز.bpm 6-25طی ٔحسٚزٜ َجیؼی سغییطدصی*ًىتِ : لّجی ػٙیٗ ثبقس وٝ ؾجت آؾیت ٘ٛضِٚٛغیه ٌكشٝ اؾز. 

 FHR تمسین ثٌذی اًَاع تغییزپذیزی

 افشایص یبفتِ وبّص یبفتِ وَتبُ هذت طَالًی هذت

ػٟز سٛنیف سغییطار 

٘ٛؾب٘ی وٝ زض ََٛ یه 

زلیمٝ ضٚی زازٜ ٚ ؾجت 

ٔٛػی قسٖ ذٍ دبیٝ ٔی 

قٛ٘س ثىبض ٔی ضٚز. سؼساز 

چطذٝ  3-5َجیؼی ایٗ أٛاع 

 زض زلیمٝ اؾز.

يطثبٖ  ٘كب٘ٝ سغییطار آ٘ی

لّت ػٙیٗ اظ یه يطثٝ سب 

يطثٝ ثؼسی اؾز. ایٗ 

قبذم ٔؼیبضی اظ فبنّٝ 

ظٔب٘ی ثیٗ ؾیؿشِٟٛبی لّجی 

 ٔحؿٛة ٔی قٛز.

ٚ  ٕٔىٗ اؾز ٘كب٘ٝ ٘بٌٛاض

ػالٔز اذشالَ ػسی ٚيؼیز 

ثبقس. اؾیسٔی قسیس ػٙیٙی 

ٔبزض ٘یع ٔٛػت آٖ ٔی قٛز. 

يطثٝ یب  5ٚ ثٝ نٛضر ذطٚع 

وٕشط اظ ذٍ دبیٝ زض زلیمٝ 

 ؼطیف ٔی قٛز.س

فیعیِٛٛغیه : سٙفؽ ػٙیٗ،  -

حطوبر ثس٘ی ػٙیٗ. ثب 

افعایف ؾٗ حبٍّٔی سب ٞفشٝ 

، سغییطدصیطی دبیٝ افعایف 30

 زاضز.

دبسِٛٛغیه : آضیشٕی  -

 ؾیٙٛؾی سٙفؿی. 

 

 ( 32وذام الگَی تغییزپذیزی ضزثبى ثِ ضزثبى طجیؼی است ؟ ) ارضذ  ●

 ة( فمساٖ سغییطدصیطی   يطثبٖ زض زلیمٝ 5یب وٕشط اظ  5اِف( 

 يطثبٖ زض زلیمٝ 25یب ثیكشط اظ  25ز(     يطثبٖ زض زلیمٝ 6-25ع( 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 39؟ ) ارضذ  ًیست وذام هَرد جشء هطخػبت پبیِ ای الگَ طجیؼی ضزثبى للت جٌیي ●

 يطثٝ زض زلیمٝ. 2اِف( سغییطدصیطی يطثبٖ لّت حسالُ 

 ٝ زض زلیمٝ.يطث 6-25ة( سغییطار َجیؼی زأٙٝ 

 طب٘یٝ. 15يطثٝ ٚ ثیف اظ  25ع( افعایف زٚضٜ ای يطثبٖ لّت ثٝ ٔیعاٖ 

 ز( ٚػٛز سغییطار زٚضٜ ای دبیٝ ای يطثبٖ لّت.

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ع. -

 ( 32 یلبثل اطویٌبى تزیي ًطبًِ ثذحبلی جٌیي ثب وذاهیه اس الگَّبی للت جٌیي ّوزاُ است ؟ ) دوتز ●

 لّت                      ة( افز زیطضؼ يطثبٖ لّت اِف( وبٞف سغییطدصیطی يطثبٖ

 ع( ثطازی وبضزی                                              ز( سبویىبضزی

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

 ( 39) ارضذ  ، ثجش ؟وبّص هی یبثذ Beat to Beat Variabilityدر توبم هَارد سیز  ●

 maternal acidemia ة(              mild fetal hypoxemiaاِف( 
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 MgSO4ز( ٔهطف                             Narcoticsع( ٔهطف 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

٘بٌٟب٘ی  Spikingظٔب٘یىٝ زض َی دبیف اِىشطٚ٘یه، سبویىبضزی دبیٝ، ثطازیىبضزی دبیٝ ٚ اظ ٕٞٝ قبیؼشط  آریتوی للجی : ●

ِحبِ ػّٕی سٟٙب ظٔب٘ی ٔی سٛاٖ ٚػٛز آضیشٕی ضا طبثز وطز وٝ اظ اِىشطٚزٞبی دٛؾز ؾط اظ ذٍ دبیٝ، ٚػٛز زاقشٝ ثبقس. 

ٍٔط آ٘ىٝ ٘بضؾبیی لّجی ٕٞعٔبٖ  اؾشفبزٜ قسٜ ثبقس.اغّت آضیشٕی ٞبی فٛق ثُٙی زض َی ظایٕبٖ إٞیز ا٘سوی زاض٘س.

  ضٚ٘س. ٚ زض اٚایُ زٚضاٖ ٘ٛظازی اظ ثیٗ ٔی ٚػٛز زاقشٝ ثبقٙس. )ٞیسضٚدؽ( ٘یع

 ٔی ثبقٙس.ٞبی زّٞیعی  اوؿشطاؾیؿشَٛ، قبیؼشطیٗ آضیشٕی ٞب ىتِ :*ً

-24، ٔشٛؾٍ bpm 5-15زاضای سمؿیٓ ثٙسی ذفیف ثب زأٙٝ  الگَی سیٌَسٍئیذی ) سیٌَسی ( ضزثبى للت جٌیي : ●

16 bpm 25، قسیس ثیكشط اظ bpm .ایعٚایٕٛ٘یعاؾیٖٛ، وٓ ذٛ٘ی قسیس ػٙیٗ ) اٍِٛٞبی ؾیٙٛؾی حمیمی زض، ٔی ثبقس 

 آٔٙیٛ ؾٙشع،، ٔٛضفیٗ ٔذطیسیٗ، دؽ اظ سؼٛیع یب سطا٘ؿفٛظیٖٛ ذٖٛ ثٝ ذٖٛ(، ٚ ذٛ٘طیعی ػٙیٙی ٔبزضی دبضٌی ػطٚق  ؾطضاٞی،

 ثب قٛ٘س. اٍِٛٞبی ؾیٙٛؾی يطثبٖ لّت ػٙیٗ زض َی ظایٕبٖ ٔؼٕٛالً ا٘ؿساز ثٙس٘بف ٘یع ٔكبٞسٜ ٔی زیؿشطؼ ػٙیٙی ٚ

 جبَی ٘ساض٘س.اذشالالر ٚيؼیز ػٙیٙی اضس

 ( 37 یوذاهیه اس هَارد سیز اس هطخػبت الگَی سیٌَسی ضزثبى للت جٌیي است ؟ ) دوتز ●

 اِف( سؿطیغ يطثبٖ لّت ػٙیٗ.

 يطثٝ زض زلیمٝ. 5-15ة( زأٙٝ 

 ؾیىُ زض زلیمٝ. 2-5ع( سغییطدصیطی وٛسبٜ ٔسر 

 يطثٝ زض زلیمٝ ثب ٘ٛؾبٖ ٞبی ٘بٔٙظٓ. 120-160ز( يطثبٖ لّت ثیٗ 

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

 تغییزات دٍرُ ای ضزثبى للت جٌیي : افت ّب ٍ تسزیغ ّب. ●

ظٔبٖ سغییط اِٚیٝ  ٔسر سؿطیغ اظطب٘یٝ (،  30 اظ ٚع وٕشطا سب اظ آغبظ افعایف لبثُ ضٚیز يطثبٖ ):  Accelerationتسزیغ  ●

زلیمٝ أب وٕشط  2سؿطیغ َٛال٘ی ثیف اظ  *ًىتِ : قٛز. ثبظٌكز ثٝ ؾُح دبیٝ سؼطیف ٔی اظ ؾُح دبیٝ سب زض يطثبٖ لّت ػٙیٗ

 15 اٚع آٖ، 32لجُ اظ ٞفشٝ ؾُح دبیٝ اؾز. زض سؿطیغ  زلیمٝ ٘كبٍ٘طسغییط زضزٜ سؿطیغ ثیف اظ ََٛ ٔی وكس.  زلیمٝ 10اظ 

شٝ أب زض سؿطیغ ثؼس اظ ٞف اؾز. زلیمٝ 2ِٚی وٕشط اظ طب٘یٝ؛  15ٔسر آٖ ثیكشط ٔؿبٚی  طثٝ زض زلیمٝ ثیف اظ ؾُح دبیٝ ٚي

 زلیمٝ اؾز. 2ِٚی وٕشط اظ  طب٘یٝ 10آٖ ثیكشط ٔؿبٚی  ثیف اظ ؾُح دبیٝ ٚ ٔسر يطثٝ زض زلیمٝ 10اٚع آٖ ، 32
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ٔب٘ٙس سغیطدصیطی  زٞس. سٕبٔی ٔٛاضز آٖ زض اضسجبٌ ثب حطوبر ػٙیٗ ضٚی ٔی زض سمطیجبً سؿطیغ زض َی ظایٕبٖ قبیغ اؾز ٚ طٚظث

ػسْ ٚػٛز آٖ زضَی ظایٕبٖ  ٞبی ٘ٛضٚٞٛضٔٛ٘ی وٙشطَ وٙٙسٜ لّت ٚػطٚق اؾز. يطثٝ سؿطیغ ٘كبٍ٘ط ؾالٔشی ٔىب٘یؿٓيطثٝ ثٝ 

سؿطیغ زض ایٗ ٔٛاضز ثؿیبض زیسٜ ٔی قٛز : حیٗ ظایٕبٖ، ا٘مجبو ضحٕی، سحطیه نٛسی، *ًىتِ : . ػالٔز ٘بُّٔٛثی ٘یؿز اِعأبً

 ، زض َی حطوبر ػٙیٗ، ٔؼبیٙبر ضحٕی ٚ زض اضسجبٌ ثب افز ٔشغیط.ا٘ؿساز ثٙس٘بف، ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ دٛؾز ؾط ػٙیٗ

يطثب٘بر لّجی  زض افز ٞبی ظٚزضؼ ٚ زیطضؼ قیت سغییط ،وبٞف يطثبٖ لّت ػٙیٗ ثٝ ذٍ دبیٝ : Deceleraionافت  ●

لّجی ػٙیٗ يطثب٘بر  زض افز ٔشغیط قیت سغییط وٙس. یه قىُ ٚ لطیٙٝ ایؼبز ٔی ِصا ٔٛػی ا٘حٙبزاض ٚ ػٙیٗ سسضیؼی اؾز.

 %50زلیمٝ ای ثب  20زٚضٜ  ٞط ٞب زض اٌطافز *ًىتِ :. وٙس ٔٛػی ثبٕ٘بی ز٘سا٘ٝ زاض ایؼبز ٔی دؽ ،٘بٔٙظٓ اؾز ٘بٌٟب٘ی ٚ

 ثیكشط ضٚی زٞٙس، آٖ ٞب ضا افز ضاػؼٝ ٔی ٘بٔٙس. ا٘مجبيبر یب

ٚ  ػٙیٗ ضٚی ٔی زٞس ثب ٚلٛع یه ا٘مجبو ضحٕی وبٞف سسضیؼی زضيطثبٖ لّت : Early Decelerationافت سٍدرس  -

 وٙس. وٕشط اظ ذٍ دبیٝ افز ٔی bpm 20-30 یبbpm 100-110ٌطزز. ثٝ ٘سضر ثٝ وٕشط اظ  ٔی ؾذؽ يطثبٖ ثٝ ذٍ دبیٝ ثط

لّت ػهت ٚاي قسٜ ٚ ؾجت افز يطثبٖ  قسٖٔٛػت فؼبَ  زض اطط سحطیه ؾرز قبٔٝ احشٕبالً فكطزٌی ؾطػٙیٗ *ًىتِ :

 ٔی ٌطزز. 

 

یب دؽ  اٚع ا٘مجبو ٚ لطیٙٝ زض يطثبٖ لّت ػٙیٗ اؾز وٝ زض ٘ٛػی وبٞف نبف ٚ :Late Deceleration افت دیزرس  -

ظیط ذٍ دبیٝ  bpm 30-40قسر افز ثٝ ٘سضر ثبالسط اظ  ٌطزز. اظ آٖ آغبظ قسٜ ٚ سٟٙب دؽ اظ دبیبٖ ا٘مجبو ثٝ ذٍ دبیٝ ثطٔی

 *ًىتِ :. ثب سؿطیغ ٕٞطاٜ ٕ٘ی ثبقس افز زیطضؼ ٔؼٕٛالً *ًىتِ : ضٚز. ظیط ذٍ دبیٝ ثبالسط ٕ٘ی bpm 10-20اظ  ٔؼٕٛالً ٚ .اؾز

ٕٔىٗ اؾز افز ، قٛز یب اذشالَ ػّٕىطز ػفشی ٚ حس فؼبِیز ضحٕی ثیف اظ افز فكبضذٖٛ ٔبزض، ٔٛػت ػبّٔی وٝ ثشٛا٘س ٞط

سحطیه ثب اوؿی  اظ افعایف فؼبِیز ضحٕی ٘بقی زضزٞبی ادیسٚضاَ، يس ٘بقی اظ افز فكبض:  ػُّ ؾبیط اظ .زیطضؼ ایؼبز وٙس

یىی اظ ػُّ ٘بزض آٖ وٓ ذٛ٘ی ٔبزض ٔی ثبقٙس.  اذشالالر والغٖ ٚاؾىٛالض، زیبثز ٞبی ٔبزض ٔظُ فكبضذٖٛ ثبال، ثیٕبضی سٛؾیٗ،

 زوِٕٛبٖ ػفشی ٘یع ٕٔىٗ اؾز ٔٛػت افز زیطضؼ حبز ٌطزز. . ثسٖٚ ٚػٛز ٞیذِٕٛٚی اؾز
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 .قٛز افز ٔشغیط اؾز اٍِٛی افز وٝ زض َی ظایٕبٖ ٔكبٞسٜ ٔیسطیٗ  قبیغ : Variable Decelerationافت هتغیز  -

 ظٔبٖ ٔشغیطی ضٚی ٔی زض َی ا٘مجبيبر دی زض دی زض قطٚع افز ٔؼٕٛالً قٛز. ثٝ فكطزٌی ثٙس٘بف ٘ؿجز زازٜ ٔی وٝ ٔؼٕٛالً

ظط ٔیعاٖ افز وٕشط اظ حساو قطٚع سب اظ ٚ ،ب٘یٝ یبثیكشط ٔی ثبقسط 15زلیمٝ ثٝ ٔسر ثیكشط زض يطثٝ یب 15ٞب حسٚز  افز .زٞس

دبؾد ٚاي  افز ٔشغیط ثب ٚاؾُٝ ػهت ٚاي ضٚی ٔی زٞس ٚ وٕشط اظ زٚ زلیمٝ اؾز. افز حساوظط ٔسر وكس. ب٘یٝ ََٛ ٔیط 30

ا٘ؿساز ٘ؿجی یب وبُٔ ثٙس٘بف ٔٛػت افعایف  *ًىتِ : .یب ٞط زٚ ثبقس ٕٔىٗ اؾز ٘بقی اظ فؼبِیز وٕٛضؾذشٛضی ثبضٚضؾذشٛضی ٚ

 قطیب٘ی زض ػٙیٗ ثب ٚاؾُٝ وٕٛضؾذشٛض ٔی ٌطزز.  وبٞف اوؿیػٖ ذٖٛ بضٚضؾذشٛض ٚثب ٚاؾُٝ ث دؽ ثبض

 

 تمسین ثٌذی افت هتغیز اس ًظز ضذت

 ضذیذ هتَسط خفیف

 يطثٝ 60طب٘یٝ، ثیف اظ  60ثیف اظ  يطثٝ 70-80ثیٗ  يطثٝ 80طب٘یٝ، وٕشط اظ  30وٕشط اظ 
 

 تمسین ثٌذی افت هتغیز اس ًظز ػَالت ٍ پیص آگْی

 غیز رضبیت ثخص رضبیت ثخص

 طب٘یٝ ََٛ ٔی وكس ٚ ثبظٌكز ثؿیبض آٞؿشٝ زاضز. 60ثیف اظ  ََٛ ٔی وكس ٚ ثبظٌكز ؾطیغ زاضز.طب٘یٝ  45وٕشط اظ 
 

 ( 39ضبیؼتزیي الگَی افت هتغیز ضزثبى للت جٌیي وذاهیه اس هَارد سیز است ؟ ) ارضذ  ●

 ع( زوِٕٛبٖ ػفز          ز( آ٘بِػظی ادیسٚضاَ    اِف( افز فكبض ٔبزض         ة( فكطزٌی ثٙس٘بف    

 ػٛاة : ٌعیٙٝ ة. -

ظٔبٖ آغبظ سب ثبظٌكز ثٝ  ثٝ نٛضر افز ٔشغیطی سؼطیف ٔی قٛز وٝ اظ : Prolong Decelerationافت طَالًی هذت  -

 َٛال٘ی ٔسر ٚ ٞبی اظ ٌٛ٘ٝ افز ٌبٞی دؽ زلیمٝ ََٛ وكیسٜ اؾز. 10ثیكشط ِٚی وٕشط اظ  زلیمٝ یب 2ذٍ دبیٝ حسٚز 
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زٞس  یب حشی زٚضٜ ای اظ افز ضٚی سبوی وبضزی دبیٝ ٚ قٛ٘سٜ ٕٔىٗ اؾز وبٞف سغییطدصیطی يطثٝ ثٝ يطثٝ، ذٛزثرٛز ٔحسٚز

: ٔؼبیٙٝ ؾطٚیىؽ/ ػجبضسٙس اظ  قبیؼشطیٗ ػُّ ثطٚظ افز َٛال٘ی ٔسروٝ سٕبٔی آٖ ٞب ثب ثٟجٛز ٚيؼیز ػٙیٗ اظ ثیٗ ٔی ضٚز. 

ض ٞٓ دیچ ذٛضزٖ ثٙس٘بف/ افز فكبض ٔبزض زض ٚيؼیز ذٛاثیسٜ ثٝ دكز/ سؼٛیعيس زضزٞبی فؼبِیز ضحٕی ثیف اظ حس/ ز

زض  زوِٕٛبٖ ػفز/ دطٚالدؽ یب ایؼبز ٌطٜ وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی یب ٞیذٛوؿی ٔبزض ثٝ ٞط زِیّی/ یب دبضاؾطٚیىبَ / ادیسٚضاَ ٘ربػی ٚ

 اِىشطٚز دٛؾز ؾط ػٙیٗ / ظایٕبٖ لطیت اِٛلٛع ٚ حشیاؾشفبزٜ اظ ، ثٙس٘بف/ حٕالر سكٙؼی ٔبزض ٔظال زض اطط اوالٔذؿی یب نطع

 ا٘ؼبْ ٔب٘ٛض ٚاِؿبِٛا زض ٔبزض.
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 ( 33وذام یه اس الگَّبی ضزثبى للت جٌیي ًطبى دٌّذُ اختالل ػولىزد جفت است ؟ ) ارضذ   ●

  Variable Decelaration ة(                       Beradicardiaاِف( 

  Late Decelarationز(         Beat to Beat Variabilityع(

 ػٛاة ٌعیٙٝ : ز. -

 سبیز رٍش ّبی ارسیبثی حیي سایوبى ● 

ٔیبٖ ؾطٚیىؽ  ضٚقٗ اظچطاؽ  دؽ اظ دبضٜ وطزٖ دطزٜ ٞب یه ا٘سٚؾىٛح ثب : PUBSًوًَِ ثزداری اس خَى پَست سز جٌیي  ●

غَ ؾیّیىٖٛ دٛقب٘سٜ  ثب قسٜ ٚ ثب ؾٛآح دٙجٝ ای سٕییع ٌیطز دٛؾز ؾط ضٚی دٛؾز ؾط ػٙیٗ لطاض ٔی ٔحىٓ ثط قسٜ ٚ ٔشؿغ ٚاضز

ضؾُح  ثٝ ٔحى سكىیُ لُطٜ ذٖٛ ز .قٛز دٛؾز ایؼبز ٔی زض ٔشط ٔیّی 2ؾذؽ ثٝ وٕه سیغٝ ٔرهٛل ثطقی ثٝ ػٕك 

ذٖٛ  PH *ًىتِ :ذٖٛ ؾطیؼبً ؾٙؼیسٜ ٔی قٛز.  PHآٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی قسٜ ٚ  یٙٝ ٞذبضیٙٝ اظدٛؾز ثالفبنّٝ ثٝ یه ِِٛٝ ٔٛی

 ٔٛیطٌی دٛؾز ؾط ػٙیٗ، ٔؼٕٛالً وٕشط اظ ذٖٛ ٚضیسی ثٙس٘بف اؾز. 

 

 

 

 

 

 

زؾشٛضاِؼُٕ ٔطثٌٛ ثٝ دبیف يطثبٖ لّت ػٙیٗ زض ػطیبٖ ظایٕبٖ

ثبرداری ّبی پزخطز ون خطز ثبرداری ّبی پبیص

رٍضْبی لبثل لجَل

آضی آضی ؾٕغ ٔشٙبٚة

آضی آضی دیٛؾشٝ دبیف اِىشطٚ٘یه

فَاغل ارسیبثی

زلیم15ٝ زلیم30ٝ اِٚیٗ ٔطحّٝ ظایٕبٖ 

زلیم5ٝ زلیم15ٝ ٔطحّٝ ظایٕبٖ زٚٔیٗ
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Fetal Disstres 

 20ؾی ؾی زض  500-1000احیب زاذُ ضحٕی، سغییط دٛظیكٗ ٔبزض، سأٔیٗ ٔبیؼبر وبفی ) ، FHRٔب٘یشٛض وطزٖ اِىشطٚ٘یه 

 ِیشط زض زلیمٝ ( 10زلیمٝ(، اوؿیػٖ سطادی ) 

 

 

 FHRاضظیبثی ٔؼسز 

 

 

 اقىبَ ثؿیبض غیطَجیؼی ٚ        ذٖٛ ؾط ػٙیٗ       PHاقىبَ َجیؼی : دیٍیطی                                     سؼییٗ 

 ذُط٘بن 

                                                      

 

                             24/7 <PH                       24/7 21/7 سب  :PH                         20/7 >PH                   
 

    زلیمٝ                                    ا٘ؼبْ ظایٕبٖ  10-20ازأٝ ٔب٘شیٛضیًٙ                                    ٌطفشٗ ٕ٘ٛ٘ٝ فٛضی زض 

 فٛضی

                                                                       

 طبثز ٔب٘سٖ                                              دبییٗ سط قسٖ                                           

 

 

يطة زض سؼساز ا٘مجبيبر زض  mmHgسٛا٘بیی ػّٕىطزی ضحٓ سبثؼی اظ قسر یه ا٘مجبو ثط حؿت الگَی فؼبلیت رحوی :   -

ی، فؼبِیز ضحٓ ٘ؿجشبً آضاْ ) ا٘مجبيبر ثطاوؿشٖٛ ٞیىؽ (، ٚ قسر ا٘مجبو ثٝ ٞفشٝ اَٚ ثبضزاض 30ٞط زٜ زلیمٝ اؾز. َی 

 فؼبِیز ضحٓ ثٝ سسضیغ افعایف ٔی یبثس.  30ٔی ثبقس. دؽ اظ ٞفشٝ  mmHg 20٘سضر ثبالسط اظ 

ٚاحس ٔٛ٘شٝ ٚیسیٛ ثطؾس. ایٗ ٔیعاٖ سمطیجبً  80-120ظایٕبٖ ثبِیٙی ظٔب٘ی آغبظ ٔی قٛز وٝ ٔیعاٖ فؼبِیز ضحٕی ثٝ  *ًىتِ :

 25-50زلیمٝ اؾز. َی اِٚیٗ ٔطحّٝ ظایٕبٖ قسر ا٘مجبيبر افعایف ٚ ثٝ  10زض ٞط  mmHg 40ا٘مجبو ثب لسضر  3ثطاثط ثب 

mmHg  8-12زلیمٝ ٚ سٖٛ دبیٝ ضحٕی ا٘مجبو زض  3-5ٔی ضؾس. ٚ سؼساز ا٘مجبيبر mmHg  ّٝٔی ثبقس. زض زٚٔیٗ ٔطح

 زلیمٝ ٚػٛز زاضز.  10ا٘مجبو زض ٞط  5-6ٚ سؼساز  mmHg 80-100ظایٕبٖ لسضر ا٘مجبيبر 

 mmHg 10ا٘مجبيبر ضحٕی سٟٙب زض نٛضسی وٝ قسر ثبالسط اظ  *ًىتِ :طب٘یٝ ٔی ثبقس.  60-80ٔسر ٞط ا٘مجبو  *ًىتِ :

 ثیكشط ٘كسٜ، زضز٘بن ٘یؿشٙس. mmHg 15حبِ ثبِیٙی لبثُ ِٕؽ ٞؿشٙس. ٚ سب ظٔب٘یىٝ قسر آٟ٘ب اظ زاقشٝ ثبقٙس، اظ ِ

اظ ٔؼبٚضر ا٘شٟبی ضحٕی یىی اظ ِِٛٝ ٞبی فبِٛح آغبظ ) ثٝ ایٗ ٔٙبَك يطثبٖ ؾبظ ٔی ٌٛیٙس ٚ ٔٛع ا٘مجبيی َجیؼی ظایٕب٘ی، 

لؿٕز ٞب ٔٙشكط ٔی قٛز. ا٘مجبيبر اظ ٔحُ يطثبٖ ؾبظ ثب ٔؼٕٛالً يطثبٖ ؾبظ ضاؾز ثط ؾٕز چخ غبِت اؾز. (، ٚ زض ٔبثمی 

طب٘یٝ زدالضیعٜ ٔی وٙٙس. ٔٛع زدٛالضیعاؾیٖٛ  15ؾب٘شی ٔشط زض طب٘یٝ زض ؾطاؾط ضحٓ ٌؿشطـ یبفشٝ ٚ وُ ضحٓ ضا َی  2ؾطػز 

 زض ػٟز ضٚ ثٝ دبییٗ ٚ ثٝ ؾٕز ؾطٚیىؽ ٔی ثبقس.
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 سئَاالت فػل سی ٍ پٌجن

 ایٌذاوطي خطزًبن است ؟ي در وذام ًَع ضزثبى للت جٌی. 7

 Early Deceleration ة(                Late Decelerationاِف( 

 زض زلیمٝ 140زضزلیمٝ            ز( سؼساز يطثبٖ  110ع( سؼساز يطثبٖ 

 ضیَع دیستزس جٌیٌی در وذام هَرد ثیطتز است ؟. 4

 اِف( اذشالالر وطٚٔٛظٚٔی                ة( وٛضیٛآٔٙیٛ٘یز

 ع( ٘بٞٙؼبضیٟبی ػفز                     ز( ٘بٞٙؼبضی ٞبی ضحٕی

 ؟ ًیستغحیح  Variable Deceleration. وذام ػجبرت سیز در هَرد 9

 اِف( زض ٞط ظٔب٘ی اظ زٚضٜ یه ا٘مجبو ضحٕی ٕٔىٗ اؾز ایؼبز قٛز.

 ة( قیت دبییٗ آٔسٖ يطثبٖ لّت ػٙیٗ ٚ ثطٌكز ثٝ حبِز َجیؼی ؾطیغ اؾز.

 سغییط يطثب٘بر لّت ػٙیٗ ثب سؼٛیع آسطٚدیٗ اظ ثیٗ ٔی ضٚز. ع( ایٗ ٔكىُ

 ز( ثٝ ػّز وٕذطؾیٖٛ ٚ فكبض ثط ضٚی ثٙس٘بف ایؼبز ٔی قٛز.

 . اٍلیي الذام در سهبى سجز جٌیٌی چیست ؟2

 ة( اؾشفبزٜ اظ فٛؾذؽ             ع( زازٖ اوؿیػٖ            ز( ؾعاضیٗ  اِف( ادی ظیبسٛٔی           

9 .Early Deceleration ثِ دلیل چیست ؟ 

 ع( فكبض ثٙس٘بف                           ز( ٘بضؾبیی ػفز  اِف( ا٘مجبو سشب٘یه                     ة( سحطیه ػهت ٚاي

9 .Late Deceleration ثِ چِ دلیل است ؟ 

 ز( ٘بضؾبیی ػفز                     ع( فكبض ثٙس٘بف     اِف( سحطیه ػهت ٚاي               ة( ثبال ضفشٗ فكبض ؾط ػٙیٗ

 . وذاهیه اس جوالت سیز در هَرد ضزثبًبت للت غحیح است ؟9

 اِف( ٔشٛؾٍ سؼساز يطثب٘بر لّت ػٙیٗ ثب افعایف ؾٗ حبٍّٔی افعایف ٔی یبثس.

 ة( ٞیذطسیطٚئیسی ٔبزض قبیؼشطیٗ ػّز سبویىبضزی ػٙیٗ اؾز.

 زضػٝ آدٍبض دبییٗ ٕٞطاٜ ٔی ثبقس.ثب ٞیذٛوؿی ػٙیٗ ٚ  Early Decelerationع( 

 ػٙیٗ ٔی ثبقس. CNS اظ ٔرشهبر ؾالٔز  Long Term Variabilityز( 

 



نخبگان گستر فرهنگ یپسشک گروه یآموزش خذمات یتخصص مرکس  

 25  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 . تؼذاد طجیؼی غذای للت جٌیي در چِ حذٍدی هی ثبضذ ؟9

 100-160ز(                     120-160ع(   100-120ة(                  120-140اِف( 

 افشایص سي حبهلگی چِ تغییزی هی وٌذ ؟. تؼذاد ضزثبى للت جٌیي ثب 3

 حبٍّٔی، افعایف ٚ ثؼس طبثز ٔی ٔب٘س. 16-24اِف( اظ ٞفشٝ 

 سغییطی ٕ٘ی وٙس. ة( زض سٕبْ ََٛ حبٍّٔی

 ع( ثب افعایف ؾٗ حبٍّٔی سؼساز يطثبٖ ػٙیٗ وبٞف ٔی یبثس.

 یٛ٘سز.ز( افعایف يطثبٖ لّت ثٝ زِیُ سىبُٔ ؾیؿشٓ ؾٕذبسیه زض ََٛ حبٍّٔی ثٝ ٚلٛع ٔی د

72 .Variable Deceleration ثِ چِ دلیل است ؟ 

 اِف( فكبض ثٙس٘بف                            ة( ٘بضؾبیی ػفز

 ع( سحطیه ػهت ٚاي                      ز( فكبض ثٝ ٔغع ػٙیٗ

 پَست سز جٌیي چمذر است ؟ PH. در سجز جٌیي 77

 4/7ز( وٕشط اظ            5/7ع( وٕشط اظ           2/7ة( وٕشط اظ             7اِف( وٕشط اظ 

74 .Acceleration ثِ چِ هؼٌی است ؟ 

 ة( وبٞف يطثبٖ لّت ػٙیٗ ثب حطوبر ػٙیٗ.  اِف( افعایف يطثبٖ لّت ػٙیٗ ثب حطوبر ػٙیٗ.

 ز( وبٞف يطثبٖ لّت ػٙیٗ.    ع( وبٞف حطوبر ػٙیٗ.

 للت جٌیي هی ضَد وذاهٌذ ؟ Beat to Beat. دارٍّبیی وِ سجت اس ثیي رفتي تغییزات 79

 ة( زیبظدبْ، فٙٛسیبظیٟٙب   اِف( ٔذطیسیٗ ٚ ٔٛضفیٗ                

 ز( ٕٞٝ ٔٛاضز   ع( آسطٚدیٗ، ثبضثیشٛضاسٟب                  

 . وذاهیه اس جوالت سیز غحیح است ؟72

 سبویىبضزی ٔشٛؾٍ ٘بٔیسٜ ٔی قٛز.يطثٝ زض زلیمٝ ثبقس  161-180اِف( زض نٛضسیىٝ ٔیعاٖ يطثبٖ دبیٝ ثیٗ 

 يطثٝ ثیكشط ثبقس سبویىبضزی قسیس ٘بٔیسٜ ٔی قٛز. 161ة( زض نٛضسیىٝ ٔیعاٖ يطثبٖ دبیٝ اظ 

 زض زلیمٝ ٔی ثبقس. 120ع( زض ثطازیىبضزی ٔشٛؾٍ ٔیعاٖ يطثبٖ لّت ػٙیٗ وٕشط اظ 

 زلیمٝ ٔی ثبقس.يطثٝ زض  100-120ز( زض ثطازیىبضزی قسیس ٔیعاٖ يطثبٖ لّت ػٙیٗ ثیٗ 

 . وذاهیه اس هَارد سیز در ثجت ضزثبًبت للت جٌیي غیز طجیؼی هحسَة هی ضَد ؟79

  Short- Term Variabilityة(               Beat- to Beat Variabilityاِف( 
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 Variable Decelerationز(                   Long- Term Variabilityع( 

 چیست ؟ػلت تبوی وبردی للت جٌیي  .79

 اِف( ػفٛ٘ز ٔبیغ آٔٙیٛسیه                          ة( سؼٛیع زاضٚٞبی يس ؾٕذبسیه ثٝ ٔبزض

 ز( اؾیسٔی ػٙیٗ قطیبٖ ٘بفیع( ثّٛن لّجی ٔبزضظازی ػٙیٗ                       

 خَى جٌیي وذام است ؟ PH. همذار ثحزاًی 79

 20/7 -20/8ز(                          20/8 -25/8ع(   20/6 -25/6ة(                         20/7 -25/7اِف( 

 . اًذیىبسیَى ّبی تْیِ ًوًَِ خَى جٌیي وذام است ؟79

 اِف( ا٘سیىبؾیٖٛ ٞبی غ٘شیه                          ة( زض سكریم ٚ زضٔبٖ ٞیذٛوؿی ػٙیٗ

 ع( سكریم ٚ زضٔبٖ ایعٚایٕٛ٘یعاؾیٖٛ              ز( ٕٞٝ ٔٛاضز

 ؟ًوی ضَد وذاهیه اس ػلل سجز جٌیي هحسَة . 73

 ع( افعایف فكبضذٖٛ ٔبزض           ز( افعایف حؼٓ ذٖٛ ٔبزض اِف( ٞیذٛوؿی ٔبزض                       ة( زیبثز ٔبزض

 . افت دیزرس ضزثبى للت جٌیي ًطبى دٌّذُ چیست ؟42

 سحطیه ػهت ٚاي         ز( فكبض ضٚی ؾط ػٙیٗػفشی        ع(  -اِف( دطٚالدؽ ثٙس٘بف       ة( ٘بضؾبیی ضحٕی
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 پبسخٌبهِ سئَاالت فػل سی ٍ پٌجن

 د ج ة الف سئَال

1 *    

2  *   

3   *  

4   *  

5  *   

6    * 

7    * 

8   *  

9   *  

10 *    

11  *   

12 *    

13    * 

14 *    

15    * 

16 *    

17 *    

18    * 

19    * 

20  *   
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 اختالل رشد داخل رحمیفصل سی و ششم : 

ؾب٘شی ٔشط؛ زٚض ؾیٙٝ  6/32 -2/37ؾب٘شی ٔشط؛ زٚض ؾط  45-50ٌطْ؛ لس  2500-4000٘ٛظازاٖ زض ٍٞٙبْ سِٛس ٚظ٘ی ثطاثط ثب 

ثٝ ؾب٘شی ٔشط زاض٘س. سؼساز ظیبزی اظ ٘ٛظازاٖ ثب ٚظٖ سِٛس زض حسوٕشط اظ نسن زٞٓ ثسٖٚ ٔحسٚزیز دبسِٛٛغیه ضقس  8/34 -35

 اظ ضقس ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض٘س. % اظ ٘ٛظازاٖ ٘یع25-60ز٘یب ٔی آیٙس؛ 

 رضذ سلَلی ثِ سِ هزحلِ هتَالی تمسین هی ضَد

 ّیپزتزٍفی ّیپزپالسی + ّیپزتزٍفی ّیپزپالسی

ٞفشٝ اَٚ : افعایف ؾطیغ سؼساز  16زض 

 ؾَّٛ ٞب.

ٞفشٝ : شذیطٜ قسٖ چطثی ٚ  32دؽ اظ  ٞفشٝ ثٝ ََٛ ٔی ا٘ؼبٔس. 32سب 

 ٌّیىٛغٖ زض ػٙیٗ.

 

 .15ٌطْ زض ضٚظ سب ٞفشٝ  5 ●ٔیعاٖ ضقس ػٙیٗ :  *ًىتِ :

 .24ٌطْ زض ضٚظ سب ٞفشٝ  20-15 ●                                   

 .34ٌطْ زض ضٚظ سب ٞفشٝ  35-30 ●                                   

، ػبُٔ ضقس قجٝ ( IGF-1 ) 1 ػٙیٗ ػجبضسٙس اظ : غْ٘ٛ، ا٘ؿِٛیٗ، ػبُٔ ضقس قجٝ ا٘ؿِٛیٗػٛأُ ٔؤطط زض ضقس  *ًىتِ :

، زض اٚاذط ثبضزاضی اططار ٔحیُی، سغصیٝ ای ٚ ٞٛضٔٛ٘ی ) ٔكشك اظ ثبفز چطثی وٝ زض زیس ٚؾیغ ( IGF-2 ) 2ا٘ؿِٛیٗ 

Adipokines آدّیٗ، 1آزیذٛ٘ىشیٗ، ٌطِیٗ، فِٛیؿشبسیٗ، ضظیؿشیٗ، ٚیؿفبسیٗ، ٚاؾذیٗ، اٚٔٙشیٗ : وٝ قبُٔ  ٘بْ زاض٘س ،

 ) ٔحهَٛ دطٚسئیٙی غٖ چبلی اؾز (؛ ٔی ثبقس (. ٚ ٟٔٓ سطیٗ آٟ٘ب ِذشیٗ  چٕطیٗ

افعایف یب  *ًىتِ :ٔیعاٖ ِذشیٗ ػٙیٗ زض ػطیبٖ حبٍّٔی افعایف ٔی یبثس، ٚ ثب ٚظٖ سِٛس ٚ سٛزٜ چطثی اضسجبٌ زاضز.  *ًىتِ :

 وبٞف زؾشطؾی ٔبزض ثٝ ٌّٛوع ٞط زٚ ثط ضقس ػٙیٗ اطط زاض٘س. 

ٔؿیط ا٘شمبَ اؾیسٞبی آٔیٙٝ اظ ذٖٛ ٔبزض ثٝ ػٙیٗ ٔٙشمُ ٔی قٛ٘س. زض ٔٛاضز ٔحسٚزیز ضقس ایٗ اٍِٛ ثطػىؽ اؾز.  *ًىتِ :

ٞبی سطٚفٛثالؾشیه ٚ زض ٟ٘بیز اظ غكبی دبیٝ  اؾیسٞبی آٔیٙٝ اثشسا اظ غكبی ٔیىطٚٚیّٛؾی زض ؾُح ٔكشطن ٔبزض ؾذؽ ؾَّٛ

 ٚضٚز ثٝ ػطیبٖ ذٖٛ ػٙیٗ اؾز. 

ٚ ٌیط٘سٜ ٞبی یه ٚ زٚی وٕذّىؽ  ( LAT 1,2 ا٘شمبَ ٞب اظ َطیك ٌیط٘سٜ ٞبیی زض ؾُح ػفز ) ایٗ ٘مُ ٚ *ًىتِ :

 Peroxisome Proliferetor Activator ایٗ ٌیط٘سٜ ٞب سٛؾٍ  *ًىتِ :( ٔی ثبقس.  mTORCضادبٔبیؿیٗ ) 

Receptor gama PPAR-y  .سٙظیٓ ٔی قٛ٘س 

 Intra Uterine Growth Retardation ( IUGR ) ، Fetal Growth هحذٍدیت رضذ جٌیي  ●

Restriction  

ؾطػز ضقس ػٙیٗ زض ثطضؾی ؾٌٛ٘ٛطافیه % اظ ٘ٛظازاٖ زچبض ٔحسٚزیز قسیس ضقس ثبقٙس. 3-10سرٕیٗ ظزٜ ٔی قٛز وٝ 

ضا وٝ ثب افعایف ٔٛضثیسیشٝ ٔٛاػٝ  SGAؾطػز ضقس زٚض قىٓ زض دبییٗ سطیٗ زٞه، ٘ٛظازاٖ ؾطیبَ ٔكرم ٔی ٌطزز. 

ٞؿشٙس، افشطاق ٔی زٞس. زض ٔمبثُ، ؾطػز ثیف اظ حس ػٙیٗ ثٛیػٜ زٚض قىٓ وٝ ٕٔىٗ اؾز ثب افعایف ػطیبٖ ذٖٛ وجس زض 

اضسجبٌ ثبقس، ثب ضقس ثیف اظ حس ٘ٛظاز ٕٞطاٜ اؾز. چٙسیٗ ٚيؼیز ٕٔىٗ اؾز سأطیط ٘بُّٔٛثی ثط ضقس َجیؼی ػٙیٗ زاقشٝ 

، وبٞف ؾطقشی ٚظٖ ( ( Constitutional Low Birth Weightاظ  IUGRاظ زیسٌبٜ ثبِیٙی افشطاق  ِ :*ًىتثبقٙس، 

 حبیع إٞیز اؾز. ٍٞٙبْ سِٛس،



نخبگان گستر فرهنگ یپسشک گروه یآموزش خذمات یتخصص مرکس  

 29  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 سمؿیٓ ثٙسی ضقس ػٙیٗ ثط اؾبؼ نسن ٞب*ًىتِ : 

SGA

•Small for Gestational Age

ظیط دطؾب٘شبیُ زٞٓ•

AGA

•Appropriate for Gestational Age

ثیٗ دطؾب٘شبیُ زٞٓ ٚ ٘ٛزْ•

LGA

•Large for Gestational Age

ثبالی دطؾب٘شبیُ ٘ٛزْ•

 

 ( 34 ی) وَچه ثزای سي حبهلگی ( وذام است ؟ ) دوتز SGAػلت اغلی ّیپَگلیسوی در جٌیي ّبی  ●

 اِف( وبٞف سأٔیٗ ٌّٛوع                       ة( افعایف ٔهطف ٌّٛوع سٛؾٍ ػٙیٗ

 ع( وبٞف سِٛیس ٌّٛوع سٛؾٍ ػٙیٗ           ز( افعایف سجسیُ ٌّٛوع ثٝ ٌّیىٛغٖ

 ػٛاة : ٌعیٙٝ اِف. -

سٟبػٓ سطٚفٛثالؾشی ٘بلم ٔی ثبقس، انّی آٖ ػّز  چٙس ػبّٔی ثٛزٜ ٚ دبسٛفیعیِٛٛغی اذشالَ ضقس زاذُ ضحٕی *ًىتِ :

ٔىب٘یؿٓ ٞبیی وٝ ؾجت ایٗ سٟبػٓ ٘بلم ٔی قٛ٘س قبُٔ اسیِٛٛغی ػطٚلی ) زض ال٘ٝ ٌعیٙی َجیؼی، قطیب٘چٝ ٞبی ضحٕی زض 

ػبیٍعیٗ دٛقف ا٘سٚسّیبَ قسٜ ٚ لُط ػطٚق ضا  ، ایٗ ؾَّٛ ٞباطط سٟبػٓ سطٚفٛثالؾز ٞب زچبض سغییط قىُ ٚؾیؼی ٔی ٌطز٘س

افعایف ٔی زٞٙس، أب زض سٟبػٓ ٘بلم قطیب٘چٝ ٞب دٛقف ذٛز ضا اظ زؾز ٕ٘ی زٞٙس ٚ لُط ذبضػی آٟ٘ب زض حس ٘هف ػطٚق 

غیه ) غّظز ، ایِٕٛ٘ٛٛزیسٜ قسٜ زض ػفز ٞبی َجیؼی اؾز دؽ ؾجت ایؼبز ػطٚلی ثب لُط ا٘سن ٚ ٔمبٚٔز ظیبز ذٛاٞس قس. (

 ( ٚ آ٘عیٓ ٔجسَ دذشیس ٘بضوٛسیه زّٞیعی ) وٛضیٗ ( سِٛیس قسٜ سٛؾٍ ػفز ٔی ثبقس.  1-، ٚ ا٘سٚسّی10ٗ-ثبالی ایٙشطِٛویٗ

 اًَاع هحذٍدیت رضذ جٌیي

 غیز لزیٌِ ) آسیوتزیه ( لزیٌِ ) سیوتزیه (

اذشالالر اِٚیٝ وٝ ؾجت وبٞف ٘ؿجی سؼساز ٚ ا٘ساظٜ ؾَّٛ ٞب 

ٔی قٛ٘س. ٔب٘ٙس اذشالالر ٔحیُی ٕٞچٖٛ ٔٛاز قیٕیبیی، 

ػفٛ٘ز ٚیطٚؾی، ٚ یب اذشالَ سىبُٔ ؾِّٛی ثٝ زِیُ 

آ٘ٛدّٛئیسی، ٔی سٛا٘ٙس ؾجت وبٞف ٔشٙبؾت ا٘ساظٜ ؾط ٚ ثسٖ 

 ٔی قٛ٘س. 

ؾبیی ػفشی ٘بقی دؽ اظ اذشالَ زض اٚاذط ثبضزاضی ثٝ زِیُ ٘بض

اظ فكبضذٖٛ ثبال، ٚ وبٞف ا٘شمبَ ٌّٛوع ٚ شذیطٜ وجسی  ٘بقی 

اظ آٖ، ثط ا٘ساظٜ ٚ ٘ٝ سؼساز ؾَّٛ ٞب ٔؤطط ثٛزٜ ٚ ٔٛػت وبٞف 

 ٔحیٍ قىٓ ػٙیٗ ) وٝ ٘كبٍ٘ط ا٘ساظٜ وجس اؾز ( ٔی قٛز. 
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زض ػٙیٗ ٞبی زچبض َجیؼی ٘ؿجشبً ثعضي ثٛزٜ ٚ وجس وٛچه اؾز. ثٙبثطایٗ ٔغع ػٙیٗ ثُٛض  Brain Springدسیسٜ  *ًىتِ :

یب ثیكشط  1ثٝ  5؛ اؾز وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ 1ثٝ  3ٞفشٝ آذط ٔؼٕٛالً  12ٔحسٚزیز قسیس ضقس، ٘ؿجز ٚظٖ ٔغع ثٝ ٚظٖ وجس َی 

 افعایف یبثس. 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ   : داوطلبین هحترمنکته ههن

گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با 

 شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.

33090966-33090936-906 -90630006393 

 :خریذ اینترنتی
Shop.nokhbegaan.ir 

 


