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 عناوین السامی جهت آزمون صالحيت بالينی 

 

  

 پروسيجر ارتباط بين فردی معاینه فيسیکی گرفتن شرح حال مبحث رشته

 قلب

     (chest pain)ثزخَرد ثب درد لفسِ سيٌِ  

     dyspneaتٌگي ًفس ثزخَرد ثب 

     hypertensionثزخَرد ثب 

     hyperlipidemiaثزخَرد ثب 

ًحَُ اًدبم هبًيتَريٌگ للجي ٍاحيبي همذهبتي ٍ 
 پيشزفتِ

 
  

 

     وبر ثب دستگبُ الىتزٍشَن

     ECGگزفتي ٍ تفسيز 

     ثزخَرد ثب آريتوي ّب

 نفرولوشي
     (hematuria)ثزخَرد ثب ّوبچَري 

     ثزخَرد ثب پزٍتئيٌَريب 

     ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ ادم

 غدد

     هعبيٌِ تيزٍئيذ

آهَسش ثِ ثيوبر در هَرد ًحَُ وبر ثب گلَوَهتز ٍ 
 هزالجت اس پبي ديبثتي ٍ تشريك اًسَليي

 
  

 

     درهبى لذم ثِ لذم ّبيپَگاليسوي

     درهبى اٍليِ ديبثت در حذ پششه عوَهي

 ريه

ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ حولِ حبد آسن 

(asthma) 
 

  
 

     وبر ثب پبلس اوسيوتزي

     ABGاًدبم ٍ تفسيز 

     اًدبم پًَىسيَى هبيع پلَر

 روماتولوشي

     (low-back pain)ثزخَرد ثب ووزدرد 

     ثزخَرد ثب گزدى درد

     ًحَُ ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ پَوي استخَاى

     آهَسش ثِ ثيوبر در هَرد استئَآرتزيت

     (آرتزٍسٌتش)ًحَُ اًدبم آسپيزاسيَى هفصل 

 خون

     هعبيٌِ غذد لٌفبٍي

     هعبيٌِ طحبل

     ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ آًوي

     ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ تزٍهجَسيتَپٌي
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 پروسيجر ارتباط بين فردی معاینه فيسیکی گرفتن شرح حال مبحث رشته

 عفوني
     ثزخَرد ثب ثيوبر تت دار

     ًحَُ استفبدُ اس تزهَهتز

     PPDاًدبم 

 گوارش

     هعبيٌِ وجذ

     هعبيٌِ شىن

     AST/ALTثزخَرد ثب آًشيوْبي ثبال 

 fatty)آهَسش ثيوبر در هَرد وجذ چزة 

liver) 
 

  
 

     گذاشتي لَلِ هعذُ

     پًَىسيَى هبيع آسيت

 نورولوشي

     ثزخَرد ثب ثيوبر داراي سزدرد

     ثزخَرد ثب ثيوبر داراي تشٌح

     unconsciousثزخَرد ثب ثيوبر 

     (LP)لَهجبر پبًىچز 

 جراحي

     وبر ثب دستگبُ سبوشي

     PEGآهَسش ثِ ثيوبر ولستَهي ٍ 

     ًحَُ دادى هبيع ٍ خَى

ثزخَرد ثب ثيوبر هصذٍم ثزق گزفتگي، غزق 
 شذگي ٍ سَختگي

 
  

 

     وبر ثب پٌَهَتَراوس فشبري

     ًحَُ اًدبم تَراوَسٌتش ٍ گذاشتي لَلِ صذري

     وبت داى

     تزهين سخن

     تشريمبت

     پبًسوبى

     هعبيٌِ پستبى

     تَشِ روتبل

     ًحَُ حول ثيوبر تزٍهبيي

 كودكان

     ثزخَرد ثب ثيوبر داراي ايىتز ًَسادي

     ثزخَرد ثب تت در وَدوبى ٍ ًَسادى

     اسْبل ٍ هبيع درهبًي

     ٍاوسيٌبسيَى

     ثزخَرد ثب وَدن هجتال ثِ آًوي

     تىبهل وَدن

     وبت داى

     احيبي للجي ريَي وَدوبى ٍ ًَساداى

     خَى گيزي وف پبي ًَساد
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 پروسيجر ارتباط بين فردی معاینه فيسیکی گرفتن شرح حال مبحث رشته

 زنان

     IUDگذاشتي 

     ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ آهٌَرُ

ثزخَرد ثب ثيوبر داراي خًَزيشي سِ هبِّ ّبي 
 هختلف حبهلگي

 
  

 

     ًحَُ اًدبم فزايٌذ سايوبى 

     ًحَُ اًدبم پبح اسويز

     ًحَُ اًدبم سايوبى ثب ٍاويَم

     اپيشيبتَهي

     فشبر خَى حبهلگي

 روانپسشكي
    هَاخِْ ثب ثيوبر پزخبشگز

    ًحَُ ثزخَرد ثب ثيوبري وِ لصذ خَدوشي دارد 

    ًحَُ گفتي خجز ًبگَار

 ارتوپدي
     ًحَُ آتل گزفتي

     وشيذى ًبخي

 اورولوشي

 suprapubic)ًحَُ گزفتي ادرار اس هثبًِ 

aspiration) 
 

  
 

     ختٌِ 

 acuteثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ 

testicular pain 
 

  
 

 چشم پسشكي

     هعبيٌِ تِ چشن

     گزفتي فشبر چشن

     خبرج وزدى خسن خبرخي اس چشن

     شستي چشن

گوش و حلق و 

 بيني

     ًحَ ُ اًدبم تبهپَى لذاهي ثيٌي

     خبرج وزدى خسن خبرخي اس گَش ٍ ثيٌي

     اًدبم هبًَر ّوليخ

     اًدبم وزيىَتيزٍئيذٍتَهي سَسًي

     شستي گَش

 پوست
     ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ ثثَرات پَستي

     ثزخَرد ثب ثيوبر هجتال ثِ وْيز ٍ آًضيَادم

 راديولوشي

     تفسيز راديَلَصي لفسِ سيٌِ

     تفسيز راديَلَصي ايستبدُ شىن

 protection of)ثزخَرد ثب حفبظت اشعِ 

radiation) 
 

  
 

     اصَل ًسخِ ًَيسي فارماكولوشي

 پاتولوشي
طجيعي ٍ )ثزخَرد ثب سلَلْبي خًَي 

 (غيزطجيعي
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     ثزخَرد ثب خَى در ادرار

     (وست)ًحَُ خَاًذى آًبليش ادراري 

 


