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 مقدمه ناشر:    

ارتقاء و بورد تخصصی در  های  ی چاپ و نشر کتب آمادگی آزمون ی رهپویان شریف با بیش از بیست و دو سال تالش در زمینهموسسه 

 ای دارد. بین داوطلبان جایگاه ویژه

ی رهپویان شریف ساختار  ی تکست اصلی و حجم باالی مطالب، موسسه از این رو با توجه به زمان اندک داوطلبان محترم، برای مطالعه

در رفرنس و همچنین مرور مطالب در قالب منحصر به فرد خود را اینگونه ارائه داد تا با دسترسی داوطلبان به خالصه مطالب موجود  

 ی مطلوب رسید. سواالت ارتقاء و بورد چند سال اخیر، در زمان کم بتوان به نتیجه 

هایی با عناوین اکسیر، سیمیا، مرور سریع، آسکی، مقاالت و... تولید و در  همچنین در کنار ساختار اصلی کتب کیمیا، مجموعه کتاب

 های مختلف مد نظر قرار گیرد.  ار داده تا نیازهای علمی و آموزشی دستیاران و متخصصین رشته اختیار داوطلبان محترم قر

به رهپو  پزشک   ان ی کتاب حاضر که  بوده زبده از    ی زحمات گروه   جه ی نت   شود ی م   م ی تقد   ی جامعه    ه تهی   ها که هدف آن   ترین مولفین 

از مطالب کل   ن ی در ع  ای خالصه    ی علم   ی و بورد، جهت آمادگ آزمون ارتقاء  از سواالت    ی نک در کنار با   ، کتب مرجع   ی د ی حال جامع 

  شیوا ساده و    ی ان بی   با   ها آزمون   مهم موضوعات  و  نکات    ه ی شده است کل   ی سع   عالوه بر اینکه کتاب    ن ی باشد. در ا ی م محترم    اران ی دست 

و با استفاده از منابع معتبر    ی گردآور   ز ی ن   ها و بورد دانشگاه مختلف    های منظم پوشش داده شود، سواالت آزمون کامالً  و به صورت  

تشر   و   ی معرف  طور  آن   ی ح ی به  تنظ   ده دا   پاسخ   ها به  شالوده  است.  آخر   ن ی ا   م ی شده  آزمون   ش ی را ی و   ن ی مجموعه  ارتقاء،    های منابع 

تخصصی  دانشنامه  و  سو   ن یی تع   گواهینامه  از  پزشک   ی شورا   رخانه ی دب   ی شده  تخصص   ی آموزش  شامل    ی و  که  هفتم    ش ی را ی و بوده 

Cummings Otolaryngology 2020    .بوده است 
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 ( 1400باشد؟ )بورد  کدام مورد از معایب مطالعات کوهورت می   - 1

 ب( دشوار پیداکردن کنترل مناسب الف( هزینه بیشتر آن نسبت به کارآزمایی بالینی

 بودن سیر زمانی از درمان تا پیامد د( نامعلوم    پذیری پایین ج( قابلیت تعمیم 

      پاسخ: ب 

 
 

در درمان آنوسمی بیماران بستری به علت کووید   zincدر یک تحقیق میزان موفقیت اسپری بینی کورتیکواستروئیدی و    - 2

 (  99شود. این تحقیق چه مشکلی دارد؟ )بورد  با بیماران مبتال به آنوسمی مراجعه کننده به مطب با هم مقایسه می  19

 د( اعتبار پیامد ج( ارزیابی کوموربیدیتی ب( مخدوش کننده  الف( تورش انتخاب 

   پاسخ: الف 

افتد که مثالً در مقایسه بین جراحی و کمورادیوتراپی، انکولوژیست از درمان بیماران با نارسایی کبدی یا  اتفاق میتورش انتخاب زمانی  

 تری تحت جراحی قرار خواهند گرفت. illکلیوی خودداری کرده و در نتیجه بیماران 

 

 (99)بورد  کند؟  گیری میکدام را بهتر اندازه  (cross sectional)مطالعات مقطعی   - 3

 Incidenceو    Causalityب(   Prevalenceو    Associationالف(  

 Incidenceو    Associationد(    Prevalenceو    Causalityج(  

پاسخ: الف 

 تواند نظری بدهد. مطالعات مقطعی در مورد میزان بروز و علیت نمی
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بیشترین سطح ارزش    (Evidence Based medicine)کدامیک از انواع مطالعات بالینی از نظر پزشکی مبتنی بر شواهد  - 4

 ( 96را دارد؟ )بورد  

 Case – control studyب(    Expert opinionلف(  ا

 Randomized clinical trialد(    Observational studyج(  

  پاسخ: د 

RCT  باالترین درجهevidence  تواند رابطه علت و معلولی را مشخص کند.  را دارد چون می 

 

 
 

بیمار مراجعه کننده   50خواهد نقش بتاسرک را در درمان بیماران مبتال به منیر ارزیابی کند و از این رو در  محققی می  - 5

کند و عالیم ر رژیم غذایی، داروی مذکور را تجویز میبیمار دیگر عالوه ب   50به بیمارستان، تنها رژیم غذایی توصیه و به  

 (95تر است؟ )بورد  کند. برای انتشار نتایج این تحقیق کدام عنوان مناسبماه پیگیری می  3بیماران را به مدت  

 Efficacy of Betaserc in Meniere Disease: A Clinical Trialالف(  

 Effectiveness of Betaserc in Meniere Disease: A Case – Control Studyب(  

 Comparison of Betaserc with Placebo in Meniere Disease: A Cohort Studyج(  

 Betaserc or Diet Regimen in Meniere Disease: A Case Series Studyد(  

  پاسخ: الف 

 رود.  به کار می Efficacyای است و چون کنترل شده است لفظ مطالعه راندومیزه و مداخله

 

 (93شود؟ )مشهد  محسوب می  Co-morbidityدر پژوهش بر روی افراد دیابتیک کدامیک از اختالالت زیر به عنوان    - 6

 ب( رتینوپاتی  الف( نارسایی کلیه 

 د( نکروز انگشت شست پا   ج( هپاتیت

  پاسخ: ج 

Comorbidity  تواند تشخیص، درمان و پرگنوز بیمار را شود میبه وجود بیماری دیگری که ارتباطی با بیماری اصلی ندارد گفته می

 تأثیر قرار دهد.  تحت
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گروهی از بیماران توسط متخصصین    TVCدر یک مطالعه در بیمارستانی جهت بررسی نتایج عمل جراحی رزکشن ندول    - 7

رزیدنت با روش جراحی معمولی مورد عمل قرار گرفته، کدام عامل مخدوشگر زیر نتایج   عمل جراحی لیزر و گروهی توسط

 (93دهد؟ )یزد  را تحت تأثیر قرار می

 Random Biasد(   Selection Biasج(   Treatment Biasب(   confoundingالف(  

  پاسخ: ب 

Treatment Biasارد را با استاپدکتومی لیزر مقایسه کنیم اما یکی از آنها را خواهیم استاپدکتومی استاند: زمانی است که مثالً ما می

 جراح ماهر و با تجربه و دیگری توسط رزیدنت انجام شده باشد. 

 

 ر است؟ تچنانچه منظور از یک پژوهش دانشگاهی بررسی نتایج درمانی باشد، کدام روش تحقیقاتی زیر مناسب- 8

 randomized clinical trialب(    cohort studyالف(  

 case control studyد(    observation studyج(  

   پاسخ: ب 

نتایج،   در سیستم هشامل موفقیت درمان در جمعیت  efficacyشود.  انجام می  effectivenessو    efficacyارزیابی  ای کنترل شده 

را   efficacyعموماً   RCTدهد. ی را نشان میموفقیت درمان در طبابت روزمره و دنیای حقیق effectivenessهاست. RCTآکادمیک و 

 را نیز تا حدودی بررسی کند.   effectivenessواند تدهد ولی مینشان می

 

 در پزشکی مبتنی بر شواهد کدام مطالعه ارزش بیشتری دارد؟- 9

 Case Control Studyب(    Expert Opinionالف(  

  Cost Effectiveness Studyد(   Observational Study With Control groupج(  

   پاسخ: ج 

 خواهد بود.    4، اگر گروه کنترل وجود نداشته باشد، سطح  2و گزینه ج سطح    3، گزینه ب سطح  5سطح شواهد عبارتند از: گزینه الف سطح  

 

10 -Grade of recommendation   در مورد کدامیک از مطالعات زیر باالتر است؟ 

  Cohort studyب(   High quality Randomized Clinical Trialالف(  

  Case seriesد(     Case – controlج(  

   پاسخ: الف 

معادل  با کیفیت پایین    RCTشود.  با کیفیت باال دیده می  RCTمعادل سطح شواهد یک است که در    recommendation Aدرجه  

 است.     2سطح شواهد 

 

 از سطح باالتری برخوردار است؟    Evidence – based medicineکدام نوع مطالعه به لحاظ - 11

 observational studyب(   Randomized clinical trialالف(  

 Case seriesد(    Case – control studyج(  
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   پاسخ: الف 

 باشد.    می 4سطح  Case seriesو  3سطح  Case-Controlو   4و بدون گروه کنترل  2ی با گروه کنترل اسطح مطالعه مشاهده

 

 کنید؟  اگر بخواهید یک مطالعه با ارزش در مورد یک بیماری نادر انجام دهید، کدامیک از انواع مطالعات زیر را انتخاب می  - 12

 Cohort Studyب(   Randomized Clinical Trialالف(  

 Case Seriesد(     Case – controlج(  

   پاسخ: ج 

 (  1-1شود. )جدول استفاده می  Case – Controlهای نادر یا نتایج تأخیری از مطالعه برای بیماری 

 

 ای قبلی استوار است کدام است؟  ه های نادر، یا با پاسخ و نتایج دیررس که بر پایه داده بررسی مطلوب و مناسب برای بیماری   - 13

 Case controlب(     Case Seriesالف(  

 Randomized Clinical Trialد(     Cohortج(  

   پاسخ: ب 

Cohort  دهد. یری زمانی از درمان تا نتیجه را نشان میگجهتRCT (  1-1واند رابطه علت و معلولی را ثابت کند. )جدول تمی 

 

 باشد؟  می  Level of evidenceکدامیک از انواع مطالعات زیر دارای کمترین میزان  - 14

 Observational studyب(   Randomized clinical trial (RCT)الف(  

 Expert opinionد(    Case control studyج(  

  پاسخ: د 

expert opinion  شواهد قرار دارد.     5در سطح 

 

 را دارد؟   Level of evidence  3کدامیک از مطالعات زیر  - 15

 Cohort studyب(   Randomized clinical trialالف(  

 Case seriesد(    Case – control studyج(  

   پاسخ: ج 

Case series  و  4سطحexpert opinion  (  1-1است. )جدول  5سطح 

 

 ی است از: ا موردی از انجام آن است. این نمونه   13بعد از مرور مفصل، بهترین شاهد یک روش جراحی جدید، یک گزارش    - 16

 شواهد    2ـ    3، سطح Bب( گرید    شواهد   1، سطح  Aالف( گرید  

 شواهد   5، سطح  Dد( گرید    شواهد   4سطح    Cج( گرید  

   پاسخ: ج 

 باشد.    می Cآن  recommendationو درجه  4است و سطح  Case – seriesاین گزارش 
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 اولین نکته در تعیین موفقیت یک روش درمانی چیست؟ - 17

  Efficacyب(    الف( بقا 

 د( کیفیت زندگی    ج( مالحظات فیزیولوژیک

   پاسخ: د 

 مرتبط با سالمتی از همه مهمتر است.  QOLشود ولی مالحظات فیزیولوژیک ارزیابی می  ا وهموفقیت درمان با بقا، هزینه

 

 بیشتر است؟   selection biasدر کدام مورد زیر احتمال - 18

 الف( در مقایسه جراحی و کمورادیاسیون؛ انکولوژیست بیماران نارسایی کبد را درمان نکند.

 ی را رزیدنت عمل کند.ا ی بیمار را استاد و عدها ری؛ عدهاستاندارد و لیزب( در مقایسه استاپدکتومی

 ج( مشخص شود که دندان زرد )در اثر نیکوتین( با کانسر حنجره ارتباط دارد.

 مشخص شود. PETتوسط    CTد( متاستازهای دیده نشده در 

   پاسخ: الف 

 است.  Stage migrationو مورد د  Confoundingمورد ج   treatment biasمورد ب مصداق 

 

 ؟ نیست  Cohortکدامیک جزو مزایای مطالعه  - 91

 ب( سوگیری زمانی از درمان تا نتیجه، واضح است.   است.  RCTالف( ارزانتر از 

 د( یافتن گروه کنترل مناسب راحت است. بودن نیست.  double blindج( نیازی به  

   پاسخ: د 

 است.     به دلیل دشواری یافتن گروه کنترل مناسب و مخدوش شـدگی، دارای عیب (Cohort)ی امطالعه مشاهده

 

 بتواند تغییراتی را که از نظر بالینی مهم هستند به خوبی تشخیص دهد، کدام پارامتر خوب را دارد؟   Scaleاگر یک  - 20

 Burdenد(   Responsivenessج(   Validityب(   Reliabilityالف(  

  پاسخ: ج 

Reliability .قابلیت تولید دوباره همان نتیجه به صورت دقیق است : 

Validity :Scale کند که مورد هدف است.یری میگهمان چیزی را اندازه 

burden میزان انرژی و زمانی که بیمار برای پر کردن :Scale کند.  مصرف می 

 

متوجه شده - 21 آمده  بعمل  مطالعه  دندان ا در  که  افرادی  زرد  ند  می های  کانسر الرنکس  دچار  بیشتر  دارند،  محقق  رنگ  شوند. 

 یری کرده است که رنگ زرد دندان یکی از ریسک فاکتورهای سرطان حنجره است. مطالعه وی واجد چه نوع خطایی است؟  گ نتیجه 

 Selection biasد(   Treatment biasج(   Confoundingب(    Random errorالف(  

   پاسخ: ب 
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 Confoundingدیگری در کار باشد،    یاحتمالی که سبب نتیجه شده در واقع مسؤول نبوده و اثر متغیر دیده نشدهزمانی که متغیر  

 شود. مثالً ارتباط دندان زرد و کانسر الرنکس.  ایجاد می

 

ط گروهی بیماران توسط متخصصین تحت جراحی با لیزر و گروهی توسدر یک مطالعه برای بررسی نتایج استاپدوتومی- 22

 دهد؟ به روش معمول قرار گرفتند. کدام عامل مخدوشگر زیر نتایج را تحت تاثیر قرار میرزیدنت استاپدوتومی

 Treatment Biasب(    Confoundingالف(  

 Random Biasد(    Selection Biasج(  

   پاسخ: ب 

treatment bias  با لیزر مقایسه کنیم. ولی یک جراحی را جراحی  استاندارد را با استاپدوتومیافتد که استاپدوتومیمثالً زمانی اتفاق می

 ماهر و دیگری را رزیدنت انجام دهد.  
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 برداری:جهت نکته 
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