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وال                        س                                              جواب    

 اخذ رضایت آگاهانه؟مسئول  .1 برعهده جراح
دمای اتاق عمل برای   .2 درجه سانتی گراد۳۰تا۲۹

 نوزادان؟ 
-انجام شمارش دوباره-به جراح عینبود:اطالع هرچه سر حیکه شمارش صح یدرمواقع

  یها ورو رپارچهی ز یبررس-رکولر یتوسط س زواطرافیوم رتختیسطل زباله وز یبررس
توسط  یداخل زخم ومحل جراح یبررس–لگن توسط اسکراب  ای ین یرسیوز ویزمایم

 کسیبااشعه ا یربرداریصوت-یوکمک از و رکولریاطالع سرپرستار توسط س-جراح
 زیثبت همه چ–ها  یدرصورت کارانبودن بررس مارازاتاقیازمحل عمل قبل از ترک ب

 رکولر یتوسط س

آخرین اقدام در صورت گم  .3
 شدن گاز؟

بر  عارضه پوزیشن پرون .4 نابینایی 
 روی چشم؟

منشا تومور ویلمز در  .5 کلیه
 کودکان؟

 وکاردیم یهاژنی بر ضد آنت یریتأخ یمنینوع واکنش خودا کی قتینشانگان در حق نیا
 اندخون رها شده انیدر جر وکاردیاست که در هنگام انفارکتوس م

 عالئم:
 تب

 یخستگ
 نه یقفسه س درد
 ( کاردیشامه قلب )پربرون شیسا یصدا
 شامه برون  عیما شیافزا

 درمان:
 ن یمانند آسپر یدی راستروئیغ یضدالتهاب یداروها

 دها یاستروئ  کویکورت
   نیس یکلش یدارو

 است  از عوارض انفارکتوس عضله قلب یکی

 سندروم درسلر؟  .6

 میزان رطوبت اتاق عمل؟ .7 درصد60تا30

نوع نخ جهت اکسپوز دورا  .8 یا نورولن 4/0سیلک 
 در کرانیوتومی؟ 

لرز بعد از   دارو با کنترلنام  .9 پتدین  
 عمل؟

بنزودیازپین ها عارضه  .10 )عارضه خواب آوری و اثر تجمعی( یبخشآرام تاثیرشون 
 بعنوان پریمد بیهوشی؟ 

 آنالژزی قبل از عمل-آنورکتال-پروسیجرهای زنان و اورولوِژی 
 قسمت داخلی ران و پا -پری آنال-پرینه

 saddleکاربرد تکنیک  .11
block ؟ 
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نوع درجه ریفالکس مثانه به   .12
حالب با ایجاد لگنچه شاخ  

 گوزنی؟ 

خون  نینیسطح اوره و کرات شیحجم ادرار و افزا دیمشکل کاهش شد  نیا یعالئم اصل
 .باشدیم

  حاد نارساییاولین عالمت  .13
 ؟ کلیه

شایع ترین محل کولیت   .14 رکتوم و کولون    
 اولسراتیو؟ 

نوع محلول جهت اتساع   .15 آب خالص  نیهمچن و نگریر ن،یسرم سال
 رحم؟ 

 ؟  tunaکاربرد تکنیک  .BPH 16درپروستات جهت درمان 

روش استریل کردن درن و  .17 )اشعه گاما( وگاز اتیلن اکساید60کبالت 
 نخ بخیه؟ 

مسئول پوزیشن دهی به  .18 کمک اول جراح
 بیمار؟ 

 هرنی اینگوینال 
 یعضله عرض ،یعرض  ایفاش لونینا ای لکیجذب مثل س رقابلیروش توسط نخ غ نیدر ا

 نی. احتمال عودمجدد در اشوندی زده م هیبخ نالینگو یبه رباط ا یداخل لیشکم و عضله ما
 کم است. ارینوع فتق بس

 ?کاربرد تکنیک باسینی  .19

 کاربرد تکنیک هنی؟  .LAVH 20 یجراح ای کیالپارا سکوپ نالیواژ یسترکتومیه

محلول کاربردی در   .21 گالیسین 
 رزکتوسکوپ ابلیشن؟

فاصله ایمن از دستگاه سی   .22 متریا بیشتر 2
 آرم؟ 

کاربرد برش اینلی  .23 وارویک -اروتروپالستی تورنر 
 اسکروتال؟ 

نام عضو حساس تر نسبت به  .24 مغز
 هیپوکسی شریانی؟ 

 یها یتا متوسط دراغلب جراح فیظر یجهت نگه داشتن سوزن ها دریر  ریسوزنگ
 کاربرد دارد  یعروق

نوع سوزنگیر جهت   .25
 اناستوموز عروقی؟ 

علت   .26 ی داخل عروق عیکاهش حجم ما
خونریزی)هایپوتانسیون( در  

 ریکاوری؟ 

 یبه روش الپاراتوم یستکتومیکبد وکوله س ونیجهت اکسپوز در رزکس وریاکارتور د
 شود  یاستفاده م

وکوله  کبد ونیجهت اکسپوز در رزکس یشکم یاکارتور خودکار چنگک ایرترکتور 
 شود یاستفاده م یبه روش الپاراتوم یستکتومیس

نوع رترکتور در کوله   .27
سیستکتومی الپاروسکوپیک  

 یا باز؟ 

AED  نژووریمثال در کارد شده اند یهماهنگ طراح یجهت دادن شوک هاها VT شوک سین کرونایزر؟  .28  یدارا 
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  نبض
نام ابزار جهت هموستاز لبه  .29 رانی و دندی کلمپ 

 پوست در اعمال مغزی؟

 ای ( SELF-CLOSING) نگیسلف کلوز یچسب یازپدهااسکراب اقالم برنده را بااستفاده 

کادر مقاوم  کیاقالم را در  نی)ازدیر یدور م (SAFETY BOXمخصوص ) یدرباکس ها

 د ی قرار ده

30. self closing  ؟ 

 علت کتواسیدوز دیابتی؟  .31 یسمیپرگلیها

cervical plexus block, stellate ganglion or interscalene block 32.  عوارض سندروم هورنر از
بلوک کدام عصب محیطی 

 است؟ 

انتقال  کی)که  نیبه نام دوپام یاکننده مادهترشح یهارفتن سلول نیبر اثر از ب  یماریب نیا
 دهد یرخ م نینوکلئیس-است( و تجمع آلفا یدهنده عصب

 علت بیماری پارکینسون؟ .33

 ادنوتانسیلکتومی؟ عارضه  .34 بعد از عمل تورم زبان و کام نرم-خونریزی حین عمل

شکستگی کدام قسمت مندیبل  .35 زاویه مندیبل 
 باعث اسیب گوش میشه؟

انتقال بیمار هوشیار به تخت  .36 نفر 4
 عمل به چند نفر نیازداره؟ 

حداقل نمره برای ترخیص  .37 قابل قبولند صیجهت ترخ  9با نمره حداقل  مارانیب
 بیمار از ریکاوری؟ 

پس از عمل در   یانیشر  یپوکسمیعلل ه نیعتریشا یآلوئول ونیالسیپوونتیو ه یآتلکتاز
 دوره بالفاصله پس از عمل 

شایع ترین علت هیپوکسمی   .38
 در ریکاوری؟ 

  یشکم یارگان ها ییاندوفلکس جهت باالبردن وکنارزدن وجابجا ای یرترکتورمار
 کاربرد دارد  شنیکیپس معده و فاندوپل یبا یها یدرجراح وکنارزدن کبد

ر فوندوپلیکیشن نوع ابزار د  .39
جهت کنار زدن لوب چپ  

 کبد؟

 کاربرد دارد   یوتومیجهت کنارزدن مغز در کران لیاسکوو- سیوید یمغز یاسپاچوال
 کاربرد دارد  یعصب یجهت کنارزدن ارام مغز وبافتها مایفوکوش ای الیرترکتور ل

ابزار برای ثابت کردن نوع  .40
 ؟مغز

نوع ابزار جهت خم کردن   .41 بندر 
 پالک؟

کاربرد  نهیقفسه س وارهیاز د مایل انیجهت ازادکردن شر سیدن ای لسیم نگیفورسپس ر
 دارد 

نوع پنست جهت ازاد کردن  .42
 شریان لیما ؟

مهم ترین و قابل اعتماد ترین  .43 براکیال
 نبض در احیای اطفال؟ 

بیوپسی در نوع ابزار جهت  .44 کاربرد دارد  یبافت یجهت جداکردن نمونه ها یاندوسکوپ یوپسیپانچ ب
 الپاروسکوپی؟ 

 علت اسپاسم حنجره؟  .45 افتد  یاتفاق م  نیلوله تراشه ا یدر زمان خارج سازکه  یصوت یتارها یاسپاسم ناگهان

باشد،   کیستروفید راتییفقرات همراه با تغستون یانحنا یوقت بروماتوزینوروف  مارانیدر ب
گام   کیعنوان ( به ی)کورپکتوم یا. خارج کردن جسم مهرهباشدیمشکل م اریدرمان بس

 است وژنیانحنا و ف حیدر تصح شتریب

 کورپکتومی؟  .46

نسبت تخت ریکاوری به اتاق   .47 5/1
 عمل؟

مسئول ترخیص بیمار از  .48 متخصص بیهوشی 
 ریکاوری؟ 

نسبت ماساژبه تنفس در   .49 2به15
 کودکان؟

 یگرفته شده در جراح یجهت خارج کردن نمونه هااندوساک  ایاندوپوچ  ایاندوکچ 
 کاربرد دارد  کیاندوسکوپ

نوع ابزار جهت خروج نمونه  .50
 در جراحی اندوسکوپیک؟ 

نوع جراحی باریاتریک قابل  .51 بالون وباندینگ معده  
 برگشت؟

روش استریل کردن مجدد  .52  لیشوند ووسا یم  لیپردازش واستر گرمجددایمارد یاستفاده درب یچندبارمصرف برا لیوسا
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 وسایل یکبار مصرف؟  شوند  یم ختهیبارمصرف بعداز استفاده  دورر  کی

 شایع ترین بیماری مفصلی؟  .53 ارتریت روماتوئید 

چند درصد هوای اتاق عمل   .54 درصد99
با وجود الودگی تنفسی برای 
 عمل بعدی باید تعویض شود؟

jaw thrust 55.  روش باز کردن راه هوایی
در بیماری که دچار صدمه  

 گردنی شده؟

 56.  

 57.  

 58.  

 59.  

 60.  

 61.  

 62.  

 63.  

 64.  

 65.  

 


