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 1صفحه  
 

 یقآمار و روش تحق

 مستقل براي مقایسه دو گروه ضروري است؟ tکدام دسته از شرایط براي استفاده از آزمون  ـ 1

 هاي مساويهاي مساوي و توزیع نرمال با واریانسنمونه )الف
 هاي مساويهاي تصادفی و مستقل از هم با واریانسنمونه )ب
 هاي مساوي و مستقل از هم و توزیع نرمالنمونه )ج
 مستقل از هم و توزیع نرمال و هاي تصادفینمونه د)

 ؟کدام گزینه در مورد نمودار تراکمی (تجمعی) توزیع یک متغیر کمی همواره صحیح است ـ 2

 صعودي د) نزولی )ج غیر صعودي )ب غیر نزولی )الف

نفر داراي فشار خون بیشتر از میانه باشد،  1اند، حداقل نفر که به تصادف انتخاب شده 4احتمال این که در بین  ـ 3

 برابر است با:

15 الف)
16

8 ب) 
16

4 ج) 
16

10 د) 
16

 

Yاگر معادله خط رگرسیون تبعیت فشار خون از سن به صورت  ـ 4 50 1.5x= باشد در این صورت متوسط فشار  +

 شود؟بینی میساله چقدر پیش 70خون یک فرد 

 90 د) 140 )ج 170 )ب 155 )الف

نفر در روز است. احتمال این که  3فرض کنید متغیر تعداد مراجعین به اورژانس داراي توزیع پواسن با میانگین  ـ 5

 نفر مراجعه کنند، چقدر است؟ 2در یک روز فقط 

39 الف) e
2

34 ب) − e
3

24 ج) − e
3

29 د) − e
2

− 

 صحیح است؟ »جامعه هدف«در نمونه گیري، کدام تعریف در مورد  ـ 6
 شوند.جمعیتی که نمونه ها از بین آن انتخاب می الف)
 جمعیتی که نتایج مطالعه قرار است در آن مورد استفاده قرار بگیرد. ب)
 شوند.انتخاب می نمونه هایی که از بین جمعیت مطالعه ج)
 اند.جامعه اي که با اهداف مطالعه اعالم موافقت کرده و به مطالعه وارد شده د)

ارائه نتایج حاصل از مطالعه به مسئولین و «ست از: ا یکی از اهداف ذکر شده در یک طرح پژوهشی عبارت ـ 7
 ».ییدر کودکان و کاهش بار ناشی از اختالالت بینااري سگذاران در جهت بهبود غربالگري عیوب انکسیاست

 این هدف از کدام نوع است؟
 هدف کاربردي د) هدف تحلیلی ج) هدف فرعی ب) هدف اختصاصی الف)

 :بجزهستند،  informed consentهمه موارد زیر از اجزاي اصلی یک  ـ 8
 مجري و عوامل طرح پرداخت شده است. اطالع از بودجه طرح پژوهشی و مبلغی که به الف)
 کند و چه منافع یا ضررهاي ممکن است به او برسد.اطالع از اینکه در چه طرحی شرکت می ب)
 کننده موافقت آزادانه و به دور از هرگونه فشار خود را براي ورود به مطالعه اعالم کند.شرکت ج)
 تواند از مطالعه خارج شود.سوئی برایش داشته باشد، میدرك اینکه در هر زمانی بدون اینکه هیچ پیامد  د)
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ها به دیابت سال از ابتال آن 5خواهد شیوع اختالالت شبکیه در بیماران دیابتی که حداقل پژوهشگري می ـ 9
اقل درصد است. حد 10گذشته را بررسی کند. بر اساس مطالعات قبلی، شیوع اختالالت شبکیه در این افراد 

 ر است؟درصد تقریبا چقد 95درصد و سطح اطمینان  1حجم نمونه مورد نیاز این مطالعه با در نظر گرفتن دقت 
 4000 د) 3600 ج) 400 ب) 360 الف)

کی مورد کودك سالم از نظر وجود تعدادي از پلی مورفیسم هاي ژنتی 1000کودك مبتال به ناشنوایی با  1000 ـ 10
 مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه کدام است؟

 اکولوژیک د) هم گروهی ج) شاهديـ  مورد ب) مقطعی الف)
 

 و تعادل ییشنوا يهایبآس یو توانبخش یصتشخ ینس،نوروسا

 ؟شودنمیمحسوب  PVCNهاي کدام گزینه از سلول ـ 11
 Stellate د) Globular bushy ج) Fusiform ب) Octopus الف)

 در سلول مویی خارجی، دامنه حرکت رتیکوالر المینا چند برابر غشاي پایه است؟ ـ 12
 4 د) 3 ج) 2 ب) 1 الف)

 ست؟نادرست اگدام گزینه در مورد فیبرهاي عصب شنوایی  ـ 13
 راندوم دارند.اکثر فیبرهاي عصب شنوایی فعالیت خودبخودي  الف)
 عصب دهی دارند. IHCفیبرهاي با ریت خودبخودي متفاوت به یک  ب)
 تري دارند.پس سیناپسی بزرگ patchفیبرهاي داراي آستانه باال،  ج)
 مشخص شود. CFتواند با شیب منحنی کوك در فرکانس بیشتر و کمتر از درجه ویژگی فرکانسی می د)

 بیشتر است؟ SOCسیناپسی در کدام هسته د پتانسیل پیشاحتمال رخدا ـ 14
 LNTB د) MNTB ج) LSO ب) MSO الف)

 کند؟نسبت به عصب شنوایی را توجیه می Bushy هاينورونکدامیک دقت زمانی بهتر در  ـ 15
 ترسیناپس بزرگ الف)
 هاگیري وروديمتوسط ب)
 هاباي پس مسیر دندریت ج)
 Bushyهاي تعداد بیشتر نورون د)

 ؟نیستمطرح  Otoacoustic emissionکدام گزینه در مکانیسم ایجاد  ـ 16
 Displacement in the impedance of the membrane الف)
 Intermodulation between the stimulus tones ب)
 Sharply tuned late stage of the transduction ج)
 Displacement of OHC to the end of operating point د)
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 درست است؟ LSOدر  ILDکدامیک در مورد بازنمایی  ـ 17
 تر است.پهن MNTBاز کوك تحریکی  LSOکوك تحریکی  الف)
 تر است.پهن MNTBاز کوك مهاري  LSOکوك مهاري  ب)
 تر است.نپه MNTBاز کوك مهاري  LSOکوك تحریکی  ج)
 تر است.پهن MNTBاز کوك تحریکی  LSOکوك مهاري  د)

 است؟ نادرست VNLLکدام گزینه در مورد  ـ 18
 شود.هسته بینابینی لترال لمنیسکوس نیز جزء آن محسوب می الف)
 شود.بخشی از جویبار شناسایی صداي تک گوشی محسوب می ب)
 منبع صدا نقش دارد.در لوکالیزاسیون دوگوشی  ج)
 در انسان به خوبی تکامل پیدا نکرده است. د)

 نقش دارد؟ ICCدر  FMهاي زیر در پاسخ به محرك کدامیک از سلول ـ 19
 بینابینی د) کروي ج) ستاره اي ب) دیسکی الف)

 شود؟هاي مختلف میدر شدت ILDو  ITDبر اساس  ICیابی صدا در کدام هسته باعث حفظ دقت مکان ـ 20
 DNLL د) VNLL ج) LSO ب) DCN الف)

 شود؟عصب شنوایی محسوب می NMDAهاي گیرنده کدامیک از ویژگی ـ 21
 تحریکی است و کینتیک سریع دارد. الف)
 تحریکی است و کینتیک آهسته دارد. ب)
 دارد.مهاري است و کینتیک سریع  ج)
 مهاري است و کینتیک آهسته دارد. د)

 درست است؟ Frequency difference limenگدام گزینه در مورد  ـ 22
 شود.کیلوهرتز زیاد می 1باالي  الف)
 شود.کیلوهرتز کم می 1باالي  ب)
 شود.کیلوهرتز زیاد می 5باالي  ج)
 شود.کیلوهرتز کم می 5باالي  د)

 ؟کندنمیهاي زیر تغییر ایجاد طرفه دسته زیتونی حلزونی در انسان، در کدامیک از ویژگیضایعه یک ـ 23
 تقویت موج مسافر الف)
 کنتراست الگوي اسپکترال محرك ب)
 داینامیک رنج ج)
 آنتی ماسکینگ د)

 تمپورال فوقانی بیشتر است؟احتمال پردازش موضعی مستقل در کدام بخش قشر  ـ 24
 پالنوم تمپوراله راست الف)
 پالنوم تمپوراله چپ ب)
 پالنوم پالره راست ج)
 پالنوم پالره چپ د)
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 تر است؟)، در منبع صوتی نزدیک به کدام آزیموث دقیقDiscrimination of directionیابی (دقت مکان ـ 25
 270 د) 90 ج) 45 ب) صفر الف)

 نقش دارند؟ Residue pitchها در ، کدام هارمونیکPatternبر اساس تئوري  ـ 26
 11تا  9 د) 9تا  7 ج) 7تا  5 ب) 5تا  3 الف)

هاي مویی داخلی و خارجی خروجی بین سلول-از نظر ساختاري، کدام گزینه در توضیح تفاوت تابع ورودي ـ 27
 ي دارد؟نقش موثرتر

 ها به غشاي پایهاتصال سلول الف)
 ساختار رتیکوالر المینا ب)
 اتصال غشاي تکتوریال به لیمبوس ج)
 اتصال استریوسیلیا به غشاي تکتوریال د)

 است؟ نادرست) در استریوسیلیا METکدامیک در مورد کانال تبدیل انرژي مکانیکی به الکتریکی ( ـ 28
 کند.انرژي گرمایی بین دو حالت باز و بسته نوسان می بر اثر الف)
 در حالت استراحت، اختالف انرژي ذاتی بین دو حالت باز و بسته وجود دارد. ب)
 شود.وقتی انرژي گرمایی بر آستانه ذاتی کانال غلبه کند، کانال باز می ج)
 شود.شود تیپ لینک کشیده میوقتی کانال بسته می د)

 است؟ نادرست Comodulation masking releaseکدام گزینه زیر در مورد  ـ 29
 افتد.بر مبناي قضاوت بین فیلترهاي سایکواکوستیک اتفاق می الف)
 هاي زمانی در این پدیده نقش ندارند.سرنخ ب)
 دهند.هاي هسته حلزونی فعالیت نشان میدر این پدیده نورون ج)
 توجیه نیست. با تئوري فلچر قابل د)

 دهد؟کدامیک کوك سایکوفیزیکی تیزتري می ـ 30
 ماسک همزمان و سیگنال با شدت باال الف)
 ماسک همزمان و سیگنال با شدت پایین ب)
 ماسک فوروارد و سیگنال با شدت باال ج)
 ماسک فوروارد و سیگنال با شدت پایین د)

 گزینه پدیده داپلر نقش دارد؟در کدام  ـ 31
 Echolocation الف)
 Vertical localization ب)
 Spatial release from masking ج)
 Binaural masking level difference د)

 ؟نیستکدام آزمون براي بررسی عملکرد بخش فوقانی عصب دهلیزي مناسب  ـ 32
 vHIT د) Caloric test ج) oVEMP ب) cVEMP الف)
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 ؟نیست) چشم eInferior obliqu(عملکردهاي عضله مایل تحتانی  ءکدام مورد جز ـ 33

 Abduction د) Elevation ج) Adduction ب) Extorsion الف)

 کدام گزینه در مورد عصب وستیبوالر صحیح است؟ ـ 34

 دهند.و مخچه سیناپس می IVN ،SVN ،MVNهاي هستهفیبرهاي عصب وستیبوالر تحتانی به  الف)

 اي افقی، فوقانی و اوتریکول را به عهده دارد.شاخه فوقانی عصب وستیبوالر عصب دهی مجاري نیم دایره ب)

 شوند.می هاي تحتانی و فوقانی عصب وستیبوالر در عقده اسکارپا از یکدیگر جداجسم سلولی شاخه ج)

 بر خالف عصب حلزونی، افزایش سن تاثیري بر کاهش تعداد فیبرهاي عصب وستیبوالر ندارد. د)

 ؟نیستهاي سیستم عصبی آوران وستیبوالر ویژگی ءکدام مورد جز ـ 35

 ها است.سطح شلیک خودبخودي فیبرهاي کانال بیش از اتولیت الف)

 اسپایک در ثانیه است. 400در سمت تحریک شده حداکثر سطح شلیک عصبی  ب)

 اسپایک در ثانیه است. 90حداقل سطح شلیک عصبی در سمت مقابل به تحریک،  ج)

 فواصل بین اسپایکی در نورون هاي نوعIو  IIمتفاوت است.  د)

 ؟شودنمیطرفه اوتریکول سمت چپ منجر به ایجاد کدام مورد آسیب یک ـ 36

 خمیده شدن سر به سمت چپ براي تنظیم محور عمود ذهنی الف)

 ها با باال رفتن چشم راست و پایین آمدن چشم چپانحراف مورب چشم ب)

 حرکت چرخشی هر دو چشم به سمت چپ ج)

 چرخش هر دو چشم به سمت پایین و چپ د)

 وستیبوالر در حفظ تعادل است؟هاي مختل کننده ورودي زیرکدام یک از حاالت  ـ 37

 تاریکی مطلق الف)

 سطح اتکاي کوچک ب)

 محیط متحرك غیرطبیعی ج)

 حرکت میدان بینایی د)

 ؟باشدنمیو نقش آن در کنترل تعادل صحیح  Myotatic کدام گزینه در مورد سیستم حرکتی رفلکسی ـ 38

 ثانیه است.میلی 100زمان رخداد رفلکس ثابت و در حدود  الف)

 سیناپسه و در طناب نخاعی است.ها تکمسیر عصبی این رفلکس ب)

 ها در تنظیم نیروي عضالنی است.نقش این رفلکس ج)

 شود.واسطه محرکات خارجی برانگیخته میهب د)
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بیماري منیر کدام گزینه ) ارزیابی در الکتروکوکلئوگرافی براي تشخیص the most popularترین (محبوب ـ 39
 است؟

 به دلیل قابلیت اطمینان باال و راحتی در محاسبه آن ،SP/CAPنسبت  الف)
 به دلیل حساسیت زیاد و راحتی در محاسبه آن ،ECochGهاي دیوریشن پاسخ ب)
حتی در محاسـبه به دلیل را ،هاي مخالفدست آمده با محرکات با پالریتههب CAPهاي تفاوت زمان نهفتگی بین پاسخ ج)

 درصدي آن 87و حساسیت 
به دلیل قابلیت اطمینـان  ،هرتز 1000ثبت شده با یک محرك تون پیوسته در ترکیب با محرك تون برست  SPپاسخ  د)

 درصدي آن 95باال و حساسیت 

 تر است؟به منظور غربالگري شنوایی نوزادان مناسب ABRکدام گزینه براي ثبت  ـ 40
 محرك بر ثانیه 30با ریت محرك کمتر از  Rarefactionاستفاده از پالریته  لف)ا

 محرك بر ثانیه 30با ریت محرك کمتر از  Condensationاستفاده از پالریته  ب)
 محرك بر ثانیه 55تا  35با ریت محرك  Rarefactionاستفاده از پالریته  ج)
 محرك بر ثانیه 55تا  35با ریت محرك  Condensationاستفاده از پالریته  د)

 کدام است؟ Charcot–Marie–Tooth Syndrome (CMTگزینه صحیح در مورد بیماري ( ـ 41
  شود.مشاهده می ABRناهنجاري در  CMTدر انواع مختلف  الف)
  شود.بخش محیطی عصب شنوایی درگیر می CMT1Aدر  ب)
 شود.نسبتا ثابت است و کاهش بیشتري در زمان نهفتگی دیده می ABRدامنه امواج  با پیشرفت این بیماري ج)
 نقش کلیدي ندارد. ABR، آزمون CMTدر ارزیابی بیماران  د)

 صحیح است؟ Head Injuryدر  ABRکدام گزینه در ارتباط با کاربرد  ـ 42
 این بیماران ندارد.، کاربردي در تشخیص ABRبه دلیل محدودیتهاي  الف)
 ناهنجار است. ABRدر بسیاري از این بیماران،  ب)
 در این بیماران است. ABRترین شاخص حساس III-Vاختالف زمان نهفتگی بین موجی  ج)
 در این بیماران است. ABRترین شاخص حساس I-Vاختالف زمان نهفتگی بین موجی  د)

 ؟نیست هاي اینسرتبا گوشی AMLRکدام گزینه جزء مزایاي ثبت  ـ 43
 افزایش بهداشت و کنترل عفونت الف)
 راحتی بیشتر در کودکان و بزرگساالن ب)
 کاهش تداخل آرتیفکت محرك ج)
  افزایش کاهش بین گوشی د)

 ثبت است؟هاي محرکی قابل پس از چه سنی و با چه ویژگی N1 (ALRموج ( ـ 44
 طوالنی و ریت پایین محرك ISIسالگی با  2 الف)
 کوتاه و ریت پایین محرك ISIسالگی با  2 ب)
 کوتاه و ریت پایین محرك ISIسالگی با  3 ج)
 طوالنی و ریت پایین محرك ISIسالگی با  3 د)
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 کند؟در طی مراحل خواب چه تغییري می N1-P2 (ALRدامنه کلی کمپلکس ( ـ 45

 یابد.کاهش می الف)
 یابد.افزایش می ب)
 یابد.ابتدا کاهش و سپس افزایش می ج)
  ماند.تقریبا بدون تغییر باقی می د)

 شود؟است چه نامیده می Rareبا زمان نهفتگی کوتاه که مستقل از توجه فرد به محرك  P3 ـ 46

 P300 د) P3b ج) P3a ب) Novelty P3 الف)

 گردد؟می MMNکدامیک از شرایط زیر باعث ثبت بهتر  ـ 47

 توجه بیشتر آزمایش شونده به محرکات انحرافی الف)
 دشوارتر براي آزمایش شونده Taskوجود  ب)
 تفاوت کمتر بین محرك استاندارد و انحرافی ج)
 به هر دو محرکات استاندارد و انحرافیتوجه بیشتر آزمایش شونده  د)

 کدام گزینه است؟ MMNمنشاء پاسخ  ـ 48

 مغز میانی د) لوب فرونتال ج) سیستم لیمبیک ب) کرتکس شنوایی الف)

 آید؟هاي ادیومتریک در کدام وضعیت به دست میو آستانه CAPبهترین همبستگی بین  ـ 49

 با محرك کلیک 1000 -500هاي هاي ادیومتریک در فرکانسو آستانه CAPبین  الف)
 با محرك کلیک 2000 -1000هاي هاي ادیومتریک در فرکانسو آستانه CAPبین  ب)
 هاي باال با محرك تون برستدر محدوده فرکانس ج)
 هاي میانی با محرك تون برستدر محدوده فرکانس د)

 ؟نیست) Sensory Patternشنوایی حسی (ثبت شده از کم ABRهاي کدام گزینه جزء ویژگی ـ 50

 هاي بین موجیهنجار بودن زمان نهفتگی الف)
 ABRباال رفتن آستانه  ب)
 براي سطوح شدتی نزدیک آستانه Vهنجار بودن زمان نهفتگی مطلق موج  ج)
 )BCلیک راه استخوانی (ثبت شده با استفاده از محرك ک ABRناهنجار بودن  د)

 کدام است؟ ASSRگزینه صحیح در مورد  ـ 51

 نسبتا ثابت است. ASSRدر دوران نوزادي با افزایش سن آستانه  الف)
  گیري ندارد.با افزایش سن در بزرگسالی تغییرات چشم ���� ��40 ب)
 ASSRو محرکات مورد اسـتفاده بـراي ثبـت  ABRمیزان آداپتیشن عصبی ناشی از محرکات تون برست براي ثبت  ج)

 تفاوت چندانی ندارد.
  ) ندارد.ABR(برخالف  ASSRهاي وجود رکروتمنت تاثیري بر دامنه د)
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 ؟ندارد ت مهمیهاي مدوالسیون پایین مشارکبا فرکانس ASSRکدام گزینه در ثبت  ـ 52

 Medial Geniculate Body الف)
 Brainstem ب)
 Auditory Radiation ج)
 Primary Auditory Cortex د)

 با تغییرات شدت صحیح است؟ AMLRکدام گزینه در ارتباط با تغییرات مشاهده شده در  ـ 53

 �� ��70با افزایش شدت کلیک از آستانه رفتاري تا  AMLRکاهش زمان نهفتگی  الف)
 �� ��50براي محرك کلیک و سطوح شدتی باالي  AMLRثابت ماندن زمان نهفتگی  ب)
 �� ��40با افزایش شدت کلیک از آستانه رفتاري تا  AMLRافزایش دامنه  ج)
 شدت براي تمام سطوح شدت محرك کلیک-خطی بودن تابع دامنه د)

 در پاسخ به محرکات گفتاري و تونال چه تفاوتی دارند؟ N1-P2 (ALRدامنه و زمان نهفتگی کمپلکس ( ـ 54

 تر براي محرکات گفتاريزمان نهفتگی طوالنیـ  تر براي محرکات گفتاريدامنه بزرگ الف)
 يتر براي محرکات گفتارزمان نهفتگی طوالنیـ  براي محرکات تونالتر بزرگدامنه  ب)
 تر براي محرکات تونالزمان نهفتگی طوالنیـ  براي محرکات گفتاريتر بزرگدامنه  ج)
 تر براي محرکات تونالزمان نهفتگی طوالنی ـ براي محرکات تونالتر بزرگدامنه  د)

 شود؟می P300کدام شرایط باعث افزایش دامنه پاسخ  ـ 55

 فرکانسی بین محرك تارگت و استانداردافزایش میزان تفاوت  الف)
 ) محرك تارگتprobabilityافزایش احتمال ( ب)
 ) محركrepetitionافزایش تعداد تکرار ( ج)
 ) و شدت صداي زمینهrare targetوجود تفاوت کوچک بین شدت صداي تارگت ( د)

 کدام است؟ P300گزینه صحیح در مورد ثبت پاسخ  ـ 56

 پوشش نیاز است. ����50براي محرکات با شدت بیش از  الف)
 تر هستند.تر مناسبمحرکات تونال با دیوریشن کوتاه ب)
  ندارد. P300نوع پالریته سیگنال اهمیت زیادي در ثبت  ج)
 شوند.استفاده می P300معموال محرکات گفتاري و کلیک براي ثبت  د)

 شود؟کاري پیشنهاد میچه راه MMNبر پاسخ  N2براي کاهش تاثیر موج  ـ 57

 ثبت دو گوشی الف)
 rarefactionاستفاده از پالریته  ب)
 استفاده از محرکات گفتاري ج)
 عدم توجه فرد به محرکات د)
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در اتاق عمل با هدف بررسی یکپارچگی عصب هشتم و همچنین ثبت کلینیکی  ENoGدر ارتباط با ثبت  ـ 58
 هایی بارز است؟مرسوم چه تفاوت

 شدت محرك، تعداد سوییپ و ریت کمتر در ثبت در اتاق عمل الف)
 عمل اتاق در ثبت در gatingتعداد سوییپ کمتر و استفاده از روش  ،شدت محرك ب)
 کمتر در ثبت کلینیکی مرسومشدت محرك، تعداد سوییپ و ریت  ج)
 مرسوم کلینیکی ثبت در gatingتعداد سوییپ کمتر و استفاده از روش  ،شدت محرك د)

 ؟نیستصحیح  MMN (EMMNکدام گزینه در ارتباط با ثبت الکتریکال ( ـ 59
 دهد.اطالعاتی در ارتباط با کرتکس شنوایی به دست می الف)
  ) قابل ثبت است.infantsدر نوزادان ( ب)
 در شرایط خواب و بیهوشی قابل ثبت است. ج)
 دهد.اطالعاتی در ارتباط با درك گفتار به دست می د)

 جمله صحیح در ارتباط با نیستاگموس با منشاء محیطی کدام است؟ ـ 60
 ) با جهت ثابت است.Horizontal-rotaryچرخشی (ـ  نیستاگموس افقی الف)
 شود.) حاصل میmidlineبیشترین دامنه نیستاگموس با خیره نگاه کردن بیمار به روبرو ( ب)
 یابد.) دامنه نیستاگموس کاهش میdenied visionبا قرارگیري بیمار در محیط کامال تاریک ( ج)
  شود.در اختالالت محیطی دو طرفه، نیستاگموس تغییر جهت دهنده مشاهده می د)

 دهد؟مجراي قدامی سمت راست را به درستی نشان می BPPVکدام گزینه نیستاگموس مشاهده شده در  ـ 61
 Up-beating, Right torsion الف)
 Up-beating, Left torsion ب)
 Down-beating, Left torsion ج)
 Down-beating, Right torsion د)

 زمون ساکاد چیست؟آ) در overshoot( علت مشاهده هایپرمتري ـ 62
 Cerebellar abnormalities الف)
 Brainstem abnormalities ب)
 Cerebral abnormalities ج)
 MLF abnormalities د)

 کدام گزینه در ارتباط با آزمون کالریک صحیح است؟ ـ 63
  شود.سال توصیه نمی 7 انجام آزمون کالریک براي کودکان با سن کمتر از الف)
 با تحریک سرد به عنوان یک ابزار غربالگري مناسب توصیه شده است. monothermalانجام آزمون کالریک  ب)
  ارزش بالینی باالیی در تشخیص ضایعات دهلیزي دارد. Directional preponderance ج)
 ي یا عصب دهلیزي است.هاي مویی دهلیزطرفه نشان دهنده آسیب به سلولضعف کالریک یک د)
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 در افت وستیبوالر دوطرفه: oscillopsiaدر مورد  ـ 64
 حتی بعد از انجام تمرینات ثبات دید، ممکن است همچنان وجود داشته باشد. الف)
 باشد.م میئبعد از پدیده جبران این مشکل به طور کامل برطرف گردیده و فرد قادر به خواندن عال ب)
 در حالت سکون سر، با کاهش در حدت بینایی همراه نیست. ج)
  باشد.هاي بیماران مبتال به اسیب دوطرفه نمیاین نشانه از شکایت د)

 شود؟استفاده می BPPVبراي درمان کدام نوع  Forced Prolonged Positioning (FPP( ـ 65
 قیاي افدایرهکوپولولیتیازیس مجراي نیم الف)
 اي افقیدایرهکانالیتیازیس مجراي نیم ب)
 اي قدامیدایرهکوپولولیتیازیس مجراي نیم ج)
 اي قدامیدایرهکانالیتیازیس مجراي نیم د)

 ) بارزتر است؟(Carriersهایی براي چه حامل ASSRدر  Chirpاهمیت محرك  ـ 66
 هاي پایینفرکانس الف)
 هاي میانیفرکانس ب)
 هاي باالفرکانس ج)
 تمام محدوده فرکانسی د)

 بلدسی 50برابر با یک ثانیه باشد و پس از یک ثانیه، سیگنال تولید شده به  RT هرتز، 1000اگر در فرکانس  ـ 67
SPL بل سیگنال اولیه چند دسی ،برسدSPL بوده است؟ 
 120 د) 110 ج) 100 ب) 90 الف)

 چیست؟  Ampclusion منشاء ـ 68
 هاي پایینبهره نامناسب در فرکانس الف)
 انسداد فیزیکی کانال گوش خارجی ب)
 ونت خیلی باریک در سمعک ج)
 طول کانال نامناسب سمعک د)

 بل کدام است؟دسی 30-40ونت مناسب در کاهش شنوایی  ـ 69
 فیتینگ باز الف)

 مترمیلی 1,5 -2 )ب
 مترمیلی 2 -3 )ج
 مترمیلی 1کمتر از  د)

 کدام گزینه صحیح است؟ LACEدر مورد  ـ 70
 جلسه نیم ساعتی است. 20شامل  الف)
 بخش است. 4شامل  ب)
 ویژه اطفال است. ج)
 است. Erberمتعلق به  د)
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 بل باشد؟ي محرکات صوتی باید چند دسیهئارابراي ارزیابی بلندي وزوز، سطح شروع  ـ 71

 dB SL  5  ف)ال

  dB SL 10 ب)
 dB SL 10- 20 ج)
 dB SL 1- 2 د)

 هاي زیر در مورد برنامه توانبخشی واجی و برنامه ترکیب واجی در مدل بوفالو درست است؟کدامیک از گزینه ـ 72

  گیرد.معنی توسط بیمار صورت میدار یا بیل کلمه معنیها و تشکیدر هر دو روش ترکیب واج الف)
  ) در هر دو روش قابل انتظار است.INTبهبود در زیرطبقه تلفیق ( ب)
 هاي مدل بوفالو است.اجراي هر دو روش از لحاظ ترتیب مقدم بر دیگر توانبخشی ج)
  است.ها مد نظر در هر دو روش تاکید بر به خاطر سپاري واج و ترتیب آن د)

 ؟باشدنمیطرفه درست هاي زیر در مورد ریکاوري بعد از افت وستیبوالر یککدامیک از گزینه ـ 73

 شود.طرفه حاصل میروز بعد از شروع افت یک 14تا  3ها در فاصله م و نشانهئریکاوري عال الف)
 است. طرفههاي افت اوتریکوالر یکاز شکایت vertical diplopia ب)
 هاي وستیبوالر ندارند.هاي هستههاي حسی نقشی در ریکاوري میزان شلیک نورونورودي ج)
  گیري در بهبود عملکرد وستیبوالر در انسان دارد.هاي مویی نقش چشمریکاوري سلول د)

 ؟نیستدر کاشت حلزون صحیح  EABR کدام گزینه در مورد کاربرد ـ 74

 شود.برخی مراکز قبل از جراحی کاشت انجام میدر  الف)
 شود.معموال در اتاق عمل و قبل از شروع جراحی انجام می ب)
 شود.هاي متناوب از طریق الکترود سوزنی روي پرومونتواري اعمال میتکانه ج)
 شود.گیري از عصب شنوایی انجام میبه منظور آستانه د)

 است. براي کاشت حلزون در کودکان ..............سن مطلوب  ـ 75

 هاسالگی آن 2قبل از جشن تولد  الف)
 هاسالگی آن 1قبل از جشن تولد  ب)
 ماهگی 12 ج)
 ماهگی 14 د)

 ؟نیست صحیح LittlEARS کدام عبارت در مورد ـ 76

 ماهگی طراحی شده است. 24براي کودکان از بدو تولد تا  الف)
 سوال است. 35حاوي  ب)
 براي کودکانی با کاهش شنوایی متوسط مناسب است. ج)
 هاي شنیداري بعد از کاشت حلزون مناسب است.براي بررسی توسعه مهارت د)
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 ترین بخش در ارزیابی بیمار دچار وزوز کدام است؟مهم ـ 77

 تاریخچه گیري الف)

 ارزیابی میزان بلندي ب)

 ارزیابی فرکانس یا زیر و بمی ج)

 مهار باقیمانده د)

  هاي زیر منجر به بهبود وضعیت بیمار خواهد شد؟در بیمار مبتال به آمبلیودیا اعمال کدامیک از روش ـ 78

  استفاده از ریموت میکروفن الف)

 FMاستفاده از سیستم  ب)

 ARIAتوانبخشی  ج)

  همه موارد د)

هاي چند با سرعت پردازش مناسب اطالعات و مشکل در انجام دستورالعمل APDدر کودك مشکوك به  ـ 79

 شود؟بخشی، کدام نوع تمرینات پیشنهاد می

 Dichotic Offset training الف)

 Phonemic Synthesis training ب)

 Sequencing training ج)

 Speech-in-Noise desensitization training د)

، بهترین معیار Decodingبراي کودك مشکوك به اختالل  Phonemic Training Programدر جلسات  ـ 80

 چیست؟ New Soundsانتخاب اصوات جدید براي بخش 

 دهدهایی که کمترین خطا در آنها رخ میانتخاب همخوان و واکه الف)

 خطاهاي کمی در آزمون توجه بهPhonemic Synthesis (PS)  ب)

 استناد به گزارش والدین و مصاحبه حضوري با کودك ج)

 نتایج آنالیز خطاي واجی (PEA) د)

براي ارزیابی بلندي و زیروبمی وزوز، همیشه ترجیح بر آن است که محرکات صوتی (تون خالص یا نویز باند  ـ 81

 ه شود؟ئباریک) به کدام گوش ارا

 ش مبتال در تمامی بیمارانگو الف)

 گوش مقابل در تمامی بیماران ب)

 گوش مبتال در وزوز دوطرفه ج)

 گوش مقابل جز در دیپالکوزي د)
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 هاي توانبخشی مرتبط است؟ ساله، به کدامیک از حیطه 11تمرین زیر در یک کودك  ـ 82

حـض مسفید) به ترتیب ارائه شده و از کودك بخواهید فقط بـه  کلمات (سبز، زرد، مشکی، قرمز، آبی، زرد، آبی، بنفش،

 شنیدن کلمه آبی دست خود را باال بگیرد.

 Vigilance الف)

 Temporal Pattern ب)

 Prosody ج)

 Phonologic Awareness د)

سابقه عفونت مکرر گوش میانی هاي توانبخشی در بیماران مبتال به اختالل پردازش شنوایی با روش کدامیک از ـ 83

 تر است؟در سنین پایین مناسب

 Dichotic Interaural Intensity Difference الف)

 Phonemic Synthesis Program ب)

 Auditory Rehabilitation for Interaural Asymmetry ج)

 Dichotic Offset Training د)

 SSWدر آزمون  Type A ر کودك مبتال به اختالل پردازش شنوایی با شاخصکدامیک از اقدامات زیر د ـ 84

 است؟ نامناسب

 هاي دیداري نظیر صورت و دهان معلمتغییر جایگاه نشستن در کالس و استفاده بهینه از نشانه الف)

  بهبود نسبت سیگنال به نویز با استفاده از ریموت میکروفن ب)

  دایکوتیکهاي استفاده از توانبخشی ج)

 کاهش نویز و بازآوایی محیط کالس د)

طرفه گوش راست و عالئم حواس پرتی، مشکل شنیدن در نویز، مشکل شنوایی طوالنی مدت یککودك با کم ـ 85

 ه کردهیابی ضعیف صدا مراجعهایشان و مکاندر پیگیري دستورات، درخواست دائم از دیگران براي تکرار گفته

ش و نتایج ناهنجار در گو LPFSهاي مرکزي حاکی از عملکرد هنجار گوش چپ در آزمون ت. نتایج آزموناس

. در هر دو سمت قابل ثبت نبود AMLRاست. پاسخ  SSWراست به همراه نتایج غیرطبیعی دوطرفه در آزمون 

 ترین اقدام چیست؟مهم

 تشخیص و درمان پزشکی الف)

 تجویز سمعک CROS ب)

 با تمرینات آگاهی واجیدرمان  ج)

 اينات آگاهی واژهیدرمان با تمر د)
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 هاي دایکوتیک، افت امتیاز آزمونبیمار با سابقه تروماي سر و نقص بارز گوش چپ در آزمون ـ 86
 Free field Duration Pattern  در حالتVerbal  و نتایج هنجار این تست در حالتHumming  مراجعه

 ؟شوداقدام توانبخشی پیشنهاد میکدام نموده است. 
 Word in Noise Training الف)
 Short-Term Auditory Memory Training ب)
 Verbal-to-Motor Transfer Training ج)
 Auditory Sequencing Training د)

  ؟نیستصحیح  Auditory Closureي هاهاي زیر در مورد توانبخشیکدامیک از گزینه ـ 87
  .است دریافتی پیام contextدر این نوع از توانبخشی تاکید بر محتوا و  الف)
  هدف از این توانبخشی استخراج بیشترین میزان اطالعات ممکن از پیام دریافتی است. ب)
  باشد.در این تمرینات سطح سختی سخت به آسان به ترتیب از کلمه به واج می ج)
 شود.نمی Closureتمرینات توانبخشی درك گفتار در حضور نویز منجر به بهبود  د)

 شود؟محسوب می Habituationتري از تمرینات ، کدام مورد توصیف دقیقHerdmanبندي طبق طبقه ـ 88
 هاهاي برانگیزنده آنتمرکز بر کاهش شدت و مدت عالئم با تکرار وضعیت الف)
 تمرینات حرکتی سر همراه با اهداف بینایی به منظور بهبود عملکرد VOR ب)
 دهی سایر اجزاي سیستم تعادل براي جبران عملکرد آسیب دیده دهلیزيمشارکت ج)
 سازي براي پذیرش احساس گیجی و سرگیجهتمرینات مراقبه و آرام د)

 شوند؟کردهاي توانبخشی وستیبوالر محسوب میجزو کدام گروه از روی Tai Chiتمرینات  ـ 89
 Habituation Therapy الف)
 Adaptation Therapy ب)
 Cognitive Therapy ج)
 Substitution Therapy د)

حاکی از کاهش  vHITبیمار با شکایت عدم تعادل و مشکل در ایستادن مراجعه نموده است. نتایج آزمایش  ـ 90
ن و ساکادهاي جبرانی آشکار در هر دو سمت است. کدام روش توانبخشی براي درما VORشدید دوطرفه بهره 

 د؟شودر منزل، به بیمار پیشنهاد می
 خواندن یک متن در حالت نشسته با تکان دادن سر به چپ و راست الف)
 اجتناب از حرکت و نشستن روي صندلی تا حد امکان ب)
 چراغ شب در راهروها و مسیر دستشویی براي پیشگیري از افتادن در تاریکی شب نصب ج)
 پرتاب توپ تنیس از یک دست به دست دیگر و نگاه کردن به حرکت توپ د)

 ؟شودنمی کدام حرکت چشمی موجب هدایت لکه زرد چشم روي هدف مورد نگریستن ـ 91
 فاز تند نیستاگموس الف)
 ینتیکاپتوک ب)
 ساکاد ج)
 تعقیب آرام د)
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ماه قرار گرفته است. بهترین روش  3بیمار مبتال به نوریت وستیبوالر راست تحت درمان توانبخشی به مدت  ـ 92
 بالینی ممکن براي اثبات اثربخشی تمرینات توانبخشی بر عالئم دینامیک وي کدام است؟

 Bithermal Caloric Test الف)
 Video Head Impulse Test ب)
 Computerized Dynamic Visual Acuity Test ج)
 Vestibular Evoked Myogenic Potentials Test د)

در بیمار با شکایت سرگیجه وستیبوالر حاد و نیستاگموس خودبخودي چپ زن، کدام مورد درباره شروع  ـ 93
 ؟باشدنمیفرایند جبران دهلیزي صحیح 

 شود.هاي وستیبوالر سمت راست میاي موجب کاهش فعالیت عصبی هستهمهار مخچه الف)
 تواند اثري نامطلوب بر مرتفع شدن عالئم دینامیک بیمار داشته باشد.اي میمهار مخچه ب)
 چشمی دارد.ـ  اي کارکردي شبیه به افت دوطرفه عملکرد رفلکس دهلیزيمهار مخچه ج)
 شود.هاي وستیبوالر سمت چپ میموجب افزایش فعالیت عصبی هستهاي مهار مخچه د)

 باشد؟طرفه جبران شده کدام گزینه صحیح میطرفه حاد با افت دهلیزي یکدر مقایسه افت دهلیزي یک ـ 94
 باشد.هاي اصلی بیمار در حالت حاد میعدم تعادل همراه با حرکت سر جزو شکایت الف)
 طرفه جبران شده، آزمون رومبرگ مثبت است.افت وستیبوالر یکدر  ب)
 در افت وستیبوالر حاد ممکن است بیمار بتواند روي یک پا بایستد. ج)
 هیچکدام د)

 درمان توانبخشی دهلیزي در کدام گروه از بیماران بیشترین سودمندي را خواهد داشت؟ ـ 95
 Superior-Canal Dehiscence (SSCD( الف)
 Transient Ischemic Attack (TIA( ب)
 Auto-immune disease ج)
 Multiple sclerosis د)

اي چرخشی و اختالل تعادل در اثر تحریکات بینایی یا حرکتی مراجعه هاي دورهبیمار با شکایت سرگیجه ـ 96
ی شود و آزمون کالریک نشان دهنده ضعف طرفنمینموده است. در آزمایشات، نیستاگموس خودبخودي دیده 

 ؟نیستاهداف توانبخشی دهلیزي  ءدرصد است. کدام مورد جز 40معادل 
 يکریپ یو حس یینایمانند اطالعات ب یحس يهايگر ورودیجایگزینی د الف)
 دهیب دیبوالر سمت آسیوست يهافعال کردن دوباره هسته ب)
 بهبود ثبات دید ج)
 اسچرالبهبود ثبات پ د)

 هاي وستیبوالر دوطرفه دانست؟یابی به ثبات دید در افتتوان مکانیزم اولیه براي دستکدامیک را می ـ 97
 پروگرامینگ مرکزي حرکات چشمی الف)
 بهره مندي از ساکاد اصالحی ب)
 تغییر در دامنه ساکاد ج)
 تغییر و تعدیل در حرکات تعقیب آرام د)
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 ؟نیستدر توانبخشی دهلیزي کودکان کدام گزینه صحیح  ـ 98
 کند.دفعات توانبخشی دهلیزي چند بار در روز و با مدت کوتاه بهبودي بیشتري ایجاد می الف)
  باشد.در کودکان توانبخشی و هماهنگی تمرینات با سطوح شناختی و عالقه کودك چندان موثر نمی ب)
  تواند راهکاري مفید براي کودکان مبتال به اوتیسم و نوزادان نارس با وزن کم باشد.توانبخشی دهلیزي می ج)
تر از کودکانی است که اختالل دهلیـزي دوره توانبخشی دهلیزي کودکانی که اختالل مادرزادي دهلیزي دارند طوالنی د)

 اکتسابی پس از تولد دارند.

پاسخ دهی بیش از حد سریع داشته  APDاگر در حین اجراي تمرینات حافظه کوتاه مدت، کودك مشکوك به  ـ 99
 کنید؟باشد، چه راهکاري براي غلبه بر این پاسخ دهی سریع انتخاب می

 دهید.ها را تغییر میه آیتمئشدت ارا الف)
 هاي صحیح را نشان دهد.از کودك میخواهید تصویر پاسخ ب)
 کنید.ه میئها را در سطح دشواري کمتري اراگردید و آیتممرحله قبلی باز میبه  ج)
 تر صحبت کند.تر و شمردهخواهید واضحاز کودك می د)

 در چه شرایطی با اطمینان بیشتري قابل ثبت است؟ AMLRاز امواج  Pbموج  ـ 100
 فقط ثبت از گوش چپ الف)
 فقط ثبت از گوش راست ب)
 ثبت از گوش راست و ثبت دوگوشی ج)
 ثبت از گوش چپ و ثبت دو گوشی د)

 موفق باشید
 


