دکرت ؽشيؼيت –
 -1آلبي  57عبلَ ثب عبثمَ ديبثت  11عبلَ هجتال ثَ ضبيؼَ عابّ
دس ًبص يَ تٌب علي گشد يذٍ ا عت ه ؾبثَ ا يي ضبيؼَ سا دس عبثمَ
خْد ر کش هي ک ٌذ کَ مني دا ًذ ثَ چَ ػ لت ثْدٍ ا عت عبثمَ هقشف
کذاهيک اص داسُّبي صيش ثشاي تؾخيـ امهيت داسد
د -گلي ثي کالهيذ
ة -اعپرييي
الف -عْلفبهيذ
د -اًغْلني
 -2دصرت خبمن  18عبلَ ثب ضبيؼبت حبثت داسّئي دستٌَ هشارؼَ کشدٍ
اعت صغبعيت ًبهربدٍ اص کذام گشٍّ ّاکٌؾي ُبي آلشژيک هي ثبؽذ
د Type III -دType IV -
ةType II -
الفType I -
 -3کذاهيک اص ػْاهل صيش دس ثشّصثيوبسي  S.L.Eدخيل هي ثبؽذ ؟
د -اؽؼَ UVA,B
ة -ػْاهل حميغي
الف -اسث
د -مهَ هْاسد فْق
 -4ؽبيؼرتيي حملي گشفتبسي اصؾب داخلاي دس ثيوابسي اعادشّدسهي
عيتويک ؟
د -سيَ
د -هؼذٍ
ة -هشي
الف -کليَ ُب
 -5کذاهيک اص ػالئن هؾرتک دسثيوبسيِبي کالژى هي ثبؽذ ؟
ةُ -ليْتشّپ اسيتوب
الف -پبپْهلبي گْتشّى
د -خبسػ پْعت
د -کلغيٌْصيظ کْتيظ
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خبمن دکرت فميِي –
 -1ؽبيؼرتيي ًْع اگضهبي دعت کذام اعت ؟
ة -ايشيتبًت کٌتبکت دسهبتيت
الف -آلشژيک کٌتبکت دسهبتيت
د -ديغدْئيذ دسهبتيت
د -آتْپيک دسهبتيت
 -2کذاهيک اص هْاسد صيش ثؼٌْاى آلشژى ؽبيغ دس آلشژيک کٌتبکت
دسهبتيت هغشس هي گشدد؟
ة -اپْکغي سصيي
الف -ثبلضام پشّ
د -پيچک
دً -يدل
 -3کذاهيک اص اگضهبُبي صيش آًذّژى مني ثبؽذ ؟
ة -اگضهبي آتْپيک
الف -اگضهبي ديغدْئيذ
د -ايشيتبًت کٌتبکت دسهبتيت
د -اگضهبي پبملبسُيپشکشاتْتيک
ؿ
 -4دس اگضهبي آتْپيک ؽري خْاس 9هبَُ کذام ػجبست فضيش هي ثبؽاذ
؟
الف -خبسػ رضّػالئن ًبدس اعت
ة -تاابثلْي ثاابليين پالکِااب ب ثااَ ؽاادل پغْسيبصيغااي ثااب
ُيپشکشاتْصعغضي ّثيؾرتدس فلدغْسُبديذٍ هي ؽْد
د -ػفًْتِبي تٌفغي دس تؾذيذ اگضهبي ّي ًمؼ داسًذ
د -دس هبى عْلًي ثب ا عرتّئيذ هْ ضؼي ثشاي هب جْد کب هل ضبيؼبت
تْفيَ هي گشدد.
اذ دس دسهبتياات
ابتْژًضهي تْاًا
ابي پا
ابًيضم ُا
اذاهيک اص هدا
 -5کا
آتْپيک هغشس گشدد.
الف -فؼبليت علْهلبي کشاتيٌْعيت ّهالًْعايتِب ّافاضايؼ M SHدس
پْعت
ة -فؼبليتِبي ًْتشّفيلِبّسُبيي پشّتئبصُبدس پْعت
د -فؼبليت علْهلبي لًگشُابًظ ّافاضايؼ سُابيي ايٌرتلاْکني  4اص
علْهلبي T
د -فؼبلياات عاالْهلبي هبکشّفاابژي ّ افااضايؼ تشؽااش  KDGFاص
کشاتيٌْعيتِب

1دکرت عيبدت
 -1کذام يک اس داسُّبي هْضؼي صيش ثَ ػٌاْاى دسهابى اًتخابثي
کْهذّى ُب ؽٌبختَ هي ؽْد .
ة -اسيرتّهبيغني
الف -آصلئيک اعيذ
د -عْلفْس
د -تشتيٌْئني
 -2رزة داسُّبي هْضؼي دس کذام هٌغمَ صيش صذاکخش اعت ؟
ة -اعدشّتْم
الف -پْعت تٌَ
د -کف دعت ّپب
د -خمبط
خبمن ايشري
 -1صًي  31عبلَ ثب پالکِبي عفيذ هؾاجک دس خمابط ثْکابه ثاَ
دسهبً گبٍ هشار ؼَ کشدٍ ا عت پبپْ هلبي خبسػ داس دس هچ د عت
ّ عبػذ ثي وبس د يذٍ هي ؽْد کذام ضبيؼَ ًبخين دس ا يي ثي وبسي
ؽبيؼرت ديذٍ هي ؽْد ؟
ةpitting -
الف -اًّيدْليض ففضَ ًبخي
دً -بخٌک
دً -بصکي ففضَ ًبخي
 -2هشدي  41عبلَ ثب ثشرغتگي عفت پْعيت ثب لغش ثيؼ اص 12cm
ثَ دسهبً گبٍ هشاص ؼَ کشدٍ ا عت اص ً ظش مسيْ لْژي کذام ضبيؼَ
ثشاي ثيوبس هغشس اعت
ةpapule -
الفMacule -
دplaque-
دpatch -
 -3غذٍ آپْکشيي دس کذام لغوت ثذى ديذٍ هي ؽْد
ة -پلدِب
الف -کف دعت ّپب
دback -
دchest -
 -4کذام علْه ثغْس عجيؼي دس اپيذسم يبفت مني ؽْد ؟
ة -لًگشُبًظ عل
الف -هالًْعيت
د -هبعت عل
د -هشکل عل
 -5هشدي  32عبلَ ثب يک  patchثيضْي ثَ لغاش  2cmدس سّي تٌاَ ّ
ثبهبکْهلب ي فْستي سًگ ثب پْعتَ ُبي عفيذ سًگ دس اعشاف ضبيؼَ
ثذّى خبسػ ثَ دسهبً گبٍ هشار ؼَ کشدٍ ا عت کذام ا لذام دس هبًي
ثشاي ّي جتْيض هي ؽْد .
ة -اتشتيٌيت
الف -هتْتشکغبت
دUVB -
دPUVA -تشاپي عيغتويک
دکرت افيليبى
1ا هؼيبس  ABCDدس هالًْهب فضيش اعت جبض :
الااااااااااااااف  = Aػااااااااااااااذم لشيٌگااااااااااااااي
 = Bعغش ًبمهْاس
ة ا
 = Cتغااااااااااااايريات سًاااااااااااااگ
د_
 = Dلغش ثيؼ اص  6هيلي ليرت
د ا
2ا كذاهيك اص هالًْهِبي صيش اص اثتذا صبلت هتبمجي داسد ؟
الف ا ًْع عغضي
ة ا لٌتيگْ هبليگٌب
د ا ًْع ًذّلش
د ا ًْع لٌتيگْ هبليگٌب هالًْهب
3

3ا هْاسد صيش دس ّتيليگْي دسهبتْهبه فضيش اعت جبض :
الف ا دس عٌني رْاًي ديذٍ هي ؽْد .
ة ا تب يك عبه سؽذ هي كٌذ.
د_ ثب خبه ُبلَ داس مهشاٍ اعت.
د ا پذيذٍ كْثٌش دس آى هٌفي اعت
 -4ثَ تْهشي اعالق هي ؽْد كَ متبم ضخبهت اپيذسم دچبس ديغاپالصي
ؽذٍ اعت ّ ثَ ػوك هتبرن ًذاسد .ضبيؼبت اى ثَ فْست هبكْهلب ّ
پالكِبي اسيتوبتْعت كَ ثَ تذسيذ ثضسگ هي ؽًْذ  .اغلت ثش سّي
ضبيؼبت پْ عتَ ّ د ملَ ّ رْد داسد ثب پ غْسيبصيظ ّ اگض هب ّ صيت
ػفًْتِبي لبسچي اؽتجبٍ هي ؽْد  .حمتولرتيي تؾخيـ مشب كذام اعت؟
ة ا كبسعايٌْم عالْه عٌگفشؽاي
الف ا ثيوبسي ثّْى
د ا ثيوبسي پبژٍ پغتبى

د ا ّسّكْص كبسعيٌْهب

 -5ثيوبسي ثب كِري صبد هشارؼَ كشدٍ اعات ّ ثاشاي اّ ُيذسكغاي
صيي ثب دّص  75هيلي گشم ؽشّع ؽذٍ ّ پبعخ ًذادٍ اعت ثاَ ًظاش
مشب كذام سّػ پيؾٌِبدي صيش هٌغمي تش اعت؟
الف ا اضبفَ منْدى  H2ثلْكش
ة ا اضبفَ كشدى  H1ثلْكش غري عذاتيْ
د ا اضبفَ كشدى آساهجخؾِب
د – افضايؼ دّص ُيذسّكغي صيي ثَ  211هيلي دس سّص
خبمن دکرت اًؾبئيَ
 -1هقشف مهضهبى گشيضئْفلْيي ثب کذاهيک اص داسُّبي صياش ًيابص
ثَ دلت صيبد داسد
ة -اعرتّئيذ
الفّ -اسفبسيي
د -آًيت ُيغتبهني ُب
د -آًيت ثيْتيک ُب
 -2کذاهيک اص داسُّبي هْضؼي صيش ثش لبسچ ًبخي هْحش اعت ؟
ة -عيدْپريّکغْلهني
الف -گشيضئْفْلْيي
د -کلْتشميبصّه
دً -يغتبتني
-3کذاهيک اص هْاصد صيش دس دّساى ثبسداسي هيتْاًذ ػْاسك رٌيين
داؽتَ ثبؽذ
ة -تجخبه ًْع 1
الف -صًّب
د -اّسف
د -تجخبه ًْع 2
 -4کذاهيک اص هْاسد صيش ثبػج تؾخيـ آثلَ هشغابى اص اميپتيگاْ
هي ؽْد
ة -ؽدل لغشٍ اي ّصيدْه
الف -ضبيؼَ خمبعي
د -دملَ
دّ -صيدْه ًبيف ؽدل
 -5دس تؾخيـ افرتالي کشيْى کذاهيک اصهاْاسد صياش ثيؾارت هغاشس
هيؾْد ؟
ة -لْپْط اسيتوبتْ
الف -اميپتيگْ
د -آلْپغي آسآتب
د -ليدي پالى

دکرت عؼيذيبى
 -1ؽبيؼرتيي هيدشّاسگبًيغن ػبهل پب سًّيؾي صبد کذام اعت ؟
ة -اعرتپتْکْک
الف -پغْدّهًْب
د -اعتبف اّسئْط
د -کبًذيذا

 -2ؽبيؼرتيي ػلت ً pittingبخي کذام هْسد صيش اعت ؟
ة -پغْسيبصيظ
الف -ليدي پالى
د -دسهبتْفيت
د -تشّهب
 –3رذا ؽذى  Nail platاص ثغرت ًبخي سا چَ هي گْيٌذ ؟
الفproximal onycholysise -
ةpitting -
دsub ungual Hyper Keratosis -
دNail thickening -
دکرت ؽبمهشادي
- 1رزة کذاهيک اص داسّ ُبي ر يل دس ه قشف مهض هبى ثب غزا ثيؼ
اص مهَ کبُؼ هي يبثذ ؟
ة -کپغْه ترتاعيدني
الف -کپغْه اکْتبى
د -لشؿ کْتشي هْکغبصّه
د -کپغْه داکغي عيدلني
 -2ؽبيؼرتيي ػلت ؽدغت دسهبًي دس آکٌَ کذام هْسد اعت ؟
ة -فْليدْليت ُبي گشام هٌفي
الف -همبّهت ثَ آًيت ثيْتيک
د -ػذم تْاًبيي هب ثيوبساى
د -ػذم آهْصػ ثيوبساى
 -3کذاهيک اص مجالت صيش دس هْسد ثيوبسي ًTENبدسعت اعت ؟
الف -ؽبيؼرتيي ػلت آى داسُّب ُغتٌذ
ة -حمل تبّهلب دس ليَ گشاًْلش اعت
د -ثيؾرت دس ثبلغني اتفبق هي افتذ
د -دسهبى آى  I.V.I.gاعت
 -4هشدي  23عبلَ ثب تبّهلبي هتؼذد دس اگضيال ّکؾبلَ ساى کاَ
دس تبثغتبهنب تؾذيذ هي ؽْد هشارؼَ کشدٍ اعت .
 D IFضبيؼبت هٌفي اعت کذام مجلَ دس هْسد ثيوبسًبدسعت اعت ؟
الف -ثيوبسي اسحي اعت
ة -دسهبى اًتخبثي آى کْستي عيغتويک اعت
د -گشفتبسي خمبعي ًبدس اعت
د -آًيت ثيْتيک دسدسهبى آى هْحش اعت
 -5ثيوبسي ثب ضبيؼبت تبّ دس عشّفْست ّتٌاَ هشارؼاَ کاشدٍ
اعت ثيْپغي حمل تبّهلب سا دسليَ گشاًْلش ًؾبى هي دُذ ANAاص
ثيوبس چک ؽذٍ کَ هخجت ثْدٍ اعت  .تؾخيـ مشب چيغت ؟
ة= اپيذسهْليض ثْلْصا
الف -پوفيگْط اسيتوبتْ
د -پوفيگْط خْؽخين فبهيليبه
د -پوفيگْئيذ
 -6دس هْسد ليؾوبًيْص رلذي هٌتؾش( )D.C.Lکذام مجلَ فضيش اعت
؟
الف -تغت ليؾوٌني هخجت اعت
ةً -ذّهلبي هتؼذددس پْعت ّخمبط ديذٍ هي ؽْد
د -ػْد ثذًجبه دسهبى ؽبيغ اعت
د -گشفتبسي اصؾبيي دس  %21هْاسد ديذٍ هي ؽْد
 -7دسهْسد گبه ًشّژي (دملَ داس ) کذام مجلَ ًبدسعت اعت ؟
ة -هٌزش ثَ اسيرتّدسهي ؽْد .
الف -دس ايذص ؽبيؼرت اعت
د -ايْسهدتني دس دسهبى آى هْحش اعت د_خبسػ ؽذيذ داسًذ.

خبمن دکرتفبعوي
 -1پغش ثچَ  6عبلَ اي ثب ادم فْست ّاًذام ُب ثذّى ُيچ ؽادبييت
هشار ؼَ منْدٍ ا عت دس ؽشس صبه ثي وبس ف مظ عبثمَ ايدتي وب دس
چٌذ ُفتَ پيؼ ّرْد داسد اّلني الذام مشب چيغت ؟
الف -ثيوبس سا ثَ هتخقـ داخلي اسربع هي دُين
ة -آصهبيؼ کبهل ادساس اسعبه هي کٌين
د -ثشاي ثيوبس عفبلدغني خْساکي ؽشّع هي کٌين
د -ثشاي ثيوبس آًيت ُيغتبهني خْساکي ؽشّع هي کٌين
 –2هشدي  27عبلَ هجتال ثَ  ALLثب پالکي اسيتوبتْب تٌذس ّهتاْسم
دس عبق پبي ساعت ب اص  2سّص پيؼ ب هشارؼاَ مناْدٍ دس هؼبيٌاَ
ضبيؼَ گشهرت اص پْ عت ا عشاف ا عت ّسّي آى ثْ ثضس گي ه ؾِْد هي
ثبؽذ چَ الذاهي اذمبم هي دُيذ ؟
ا لف -اص ضبيؼَ ثيْپ غي کشدٍ ّ ثشاي ثي وبس کلْگضا عيلني ّس يذي
ؽشّع هي کٌين
ة -ثيوبس سا ثغرتي ّثشاي ّي ًفغيلني ّسيذي ؽشّع هي کٌين
د -اص ضبيؼَ ثيْپ غي کشدٍ ّ ثشاي ثي وبس آ ًيت ثيْتيد ِبي ّ عيغ
الغيف ؽشّع هي کٌين
د -اص تشؽضبت ضبيؼَ تبّ لم هغتمين ّکؾت اسعبه ّثشاي ثيوبس
آًيت ثيْتيک ّعيغ الغيف ؽشّع هي کٌين
 -3لغؼي تشيي ساٍ تؾخيـ لْپْط ّلگبسيظ کذاهغت ؟
الف -ثيْپغي پْعت ّديذى گشاًْلْم کبصيفيَ
ة -ثيْپغي پْعت ّديذى ثبعيل اعيذ فبعت دس گشاًْلْم
د -ثيْپغي پْعت ّاذمبمPCR
د -ثيْپغي پْعت ّاسعبه آى ثشاي کؾت
 –4خبمني  37عبلَ دس هِش هبٍ ثب ضبيؼبت پبپْلش ّثْلاْص خابسػ
داس دس عبػذ ُش دّ د عت هشار ؼَ منْدٍ ا عت ّهتزکشا عت ضبيؼبت
دستبث غتبى ؽشّع ؽذٍ ّ عبه گز ؽتَ ً يض دس هببس چٌني ضبيؼبتي
دا ؽتَ کَ دس صه غتبى کبهال هب جْد يبف تَ ّ ُيچ ا عدبسي يب
پيگوبًتبعيًْي ثش ربي ًگزاؽتَ اعت اّلني تؾخيـ مشب چيغت ؟
ةPLE -
الف -ليدي پالى
د -پالگش
د -اسيتن هْليت فشم
 -5کذاهيک رضّ ػلل اجيبد پغْدّپْسفريي مني ثبؽذ ؟
ة -لْپْط اسيتوبتْ
الفً -بسعبيي هضهي کليَ
د -متبط عْلًي هذت ثب آفتبة دس افشاد ثب پْعت سّؽي
د -هقشف پشّپشاًْلْه مبذت عْلًي
دکرت ًيلفشّػ صادٍ
 --1کذاهيک دس هْسد دسهبتيت  Berloqueفضيش مني ثبؽذ ؟
الف -فمظ دس افشاد آلشژيک ثَ ػقبسٍ ثشگبهْت اجيبد هيؾْد
ة-دس اّلني متبط ثب ػقبسٍ ثشگبهْت دمدي اعت اجيبد گشدد
د -حمذّدثَ ًبصيَ متبط ثب ػقبسٍ ثشگبهْت اجيبد هي ؽْد
د -ضبيؼَ پْعيت ثَ ؽدل اسيتن ّپْعتَ سيضي هي ثبؽذ
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-2کذاهيک اص ليَ ُبي پْعت دس تْپيدبه تشاپي ّرزة اص ليَ ُبي
پْعيت ًمؼ ثيؾرتي داسًذ ؟
ة -ليَ گشاًْلَ
الف -ليَ ؽبخي
د -دسم
د -ليَ ثبصاه

