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 كند كند. پزشك با تجويز دارو وبدون معاينه وي را مرخص مي ساله با تعريق و درد شانه چپ به پزشك مراجعه مي 65. مردي 1

شود. قصور پزشك  انجام شده، علت مرگ سكته قلبي اعالم مي كند و در كالبدگشايي  عصر همان روز بيمار در منزل فوت مي

  معالج از چه نوعي بوده است؟

  د. عدم رعايت نظامات دولتي  ج. عدم مهارت  احتياطي ب. بي  ف. بي مباالتيال  

  . دركدام گزينه پديده مرگ ظاهري كمتر مشاهده مي شود ؟2

            ب. مسموميت فنوباربيتال    الف. غرق شدگي  

  د. برق گرفتگي  ج. مسموميت با فني توئين   

ها پيدا شده است،  دور ريشه بند ناف يك حلقه مشخص  در ميان زباله. در بررسي جسد نوزادي كه توسط يك كارگر شهرداري 3

  توان نمود؟ در پوست تشكيل شده است . در مورد اين جسد چه اظهار نظري مي

  الف. اين نوزاد زنده به دنيا آمده و بالفاصله مرده است.  

  است. ساعت بدنبال آن زنده بوده 12 - 24ب. اين نوزاد زنده به دنيا آمده و حداقل   

  ج. اين نوزاد مرده به دنيا آمده است.  

  ساعت به دنبال آن زنده بوده است. 36 -48د. اين نوزاد زنده به دنيا آمده و حداقل   

. در گودبرداري از يك زمين در خارج شهر مقداري استخوانهاي ريز خرد شده و مو به دست آمده است. در بررسي هاي 4

موهاي موجود   باشد. در مورد منشا ميكرون مي 8ميكرون و قطر ساقه مو حدود  5دود آزمايشگاهي، قطر قسمت مغزي مو ح

  كنيد؟ چگونه اظهار نظر مي

    الف. موها مربوط به انسان است  

  ب. موها مربوط به حيوانات است.  

  توان اظهار نظر كرد. به منشا موها نمي عج. با اطالعات موجود راج  

  تواند درست باشد. وابهاي باال ميد. بنا به شرايط، هر كدام از ج  

  در محيط) فوت نموده است مكانيسم مرگ كدامست؟ 2NO. در فردي كه به علّت ورود به سيلوي يونجه( افزايش 5

  د. استرانگوالسيون  ج. چوكنينگ  ب. اسموترينگ  الف. سوفوكاسيون  

  دهد؟ ت، چه مدت پس از مرگ رخ مي. نمايان شدن اسكلت در جسدي كه از آب گرفته شده اس6

    هفته بعد 4 - 8ب.     هفته بعد 2-4الف.   

  ماه بعد از مرگ 6د. حدود     هفته بعد 8 -12ج.   

  . عبور چه شدت جرياني براي بيش از چند ثانيه سبب مرگ خواهد بود؟7

  ميلي آمپر 100 - 40ب.   الف. ولتاژ اثري در مرگ ندارد  

  ميلي آمپر 50 – 80د.     ميلي آمپر 20 -40ج.   
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هاي متعدد فاقد  كنيد. در فاصله سينه وي آثار پارگي . جسد فردي كه در اثر آتش سوزي فوت نموده است  را بررسي مي8

    شود. علت اين ضايعات كدامست؟ خونريزي مشاهده مي

  اند الف. اين ضايعات در اثر اصابت چاقو ايجاد شده  

  اند. ده مثل شيشه ايجاد شدهب. اين ضايعات در اثراصابت جسم برن  

  اند. ج. اين ضايعات پس از مرگ و به علت حرارت ايجاد شده   

  توان اظهار نظر نمود (قبل از مرگ) د. در مورد منشا اين ضايعات نمي  

ت كند توسط دوستش در يك نزاع خياباني در حالي كه فرد لباس به تن داشته است مورد اصاب . در معاينه فردي كه ادعا مي9

شود اما لباسها خوني هستند در مورد نوع صدمه وارده چطور اظهار  در معاينه لباسها پارگي يافت نمي. چاقو قرار گرفته است

  كنيد؟ نظر مي

  الف. نامبرده خودزني كرده است.  

  ب. نامبرده مورد اصابت چاقو توسط دوستش قرار گرفته است.  

  باشد. دليلي بر خودزني و يا ديگر زني در نزاع نميج. وجود يا عدم وجود پارگي در لباسها   

  تواند با توجه به شرايط صحيح باشد د. همه موارد فوق مي  

  . جرح  به منظور خودكشي در شكم اغلب چگونه است؟10

  د. هيچكدام  ج. مورب  ب. عرضي  الف. طولي  

  نيست؟. در كداميك از موارد زير نياز به انجام معاينه روانپزشكي 11

  ب. افرادي كه قصد استخدام در سازمانهاي دولتي را دارند  . دعواي حضانت بين والدينالف  

  د. افراد پرسنل پزشكي و اورژانس    ج. متكديان  

  . تنها مورد استثنا در مورد قاعده طاليي كدامست؟12

  الف. دستكاري صحنه جرم توسط ماموران نيروي انتظامي انجام شود.  

  ب. نجات جان مجني عليه  

  ج. دستكاري صحنه جرم با اجازه قاضي پرونده انجام شود.  

  د. هيچكدام  

  . ترتيب اعمال انجام شده در صحنه جرم كدامست؟13

  الف. عكسبرداري+ يادداشت برداري+ تهيه كروكي  

  ب. تهيه كروكي + يادداشت برداري+ عكسبرداري  

  ج. يادداشت برداري+  عكسبرداري + تهيه كروكي   

  داري+ تهيه كروكي+ عكسبرداري  د. يادداشت بر  
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شود. فاصله شليك  به احتمال زياد  . در بررسي جسدي كه مورد اصابت گلوله  قرار گرفته است سوراخ وردي مركزي ديده نمي14

  چقدر بوده است؟

  متر 20د. بيش از   متر 6 -10ج. بيش از   متر 4-6ب. بيش از   متر 2-5الف. بيش از   

  سبب له شدگي بافتها مي گردد؟ . درچه صورتي گلوله15

  ب. اگر با بافت نرم برخورد نمايد    الف. گلوله با سرعت باال  

  د. دربرخورد با بافتهاي متراكم  ج. اگر سرعت گلوله كم باشد  

كند مسموميت با كدام ماده مطرح  هاي بينايي و تلقين پذيري مراجعه مي . مرد جواني پس از مصرف ماده نامشخصي با توهم16

  ست؟ا

  د. كوكائين  ج. آمفتاهين  ب. حشيش  LSDالف.   

  . مهمترين علت مرگ در جواني كه در اثر سوء مصرف مواد حالل فوت كرده چيست؟17

  ب. افزايش حساسيت عضله قلب      الف. تحريك عصب داگ  

  د. تهوع و استفراغ و آپيراسيون آنها    ج. يخ زدن نسوج حلق  

    شود؟ نميزير مشاهده  . تحمل يا تولرانس در كدام داروي18

   LSDد.     ج. كوكائين  ب. متادون   الف. باربيوت ها    

گيرد. متاسفانه فرد حين  . بيماري با مراجه به اورژانس با تشخيص پارگي احساس شكمي تحت عمل جراحي اورژانس قرار مي19

وده است در مورد مسئوليت پزشك چگونه كند. قبل از شروع عمل، پزشك از خود بيمار رضايت نامه اخذ نم عمل جراحي فوت مي

  كنيد؟ اظهار نظر مي

  الف. پزشك مسئوليت ندارد چون در هر صورت وي فوت مي كرده.  

  ب. پزشك مسئوليت دارد چون برائت نامه اخذ نگرديده است.  

  گرديد. ج. پزشك مسئوليت دارد چون رضايت نامه بايد از همراهان وي اخذ مي  

  چون عمل جراحي اورژانسي بوده است. مسئوليت نداردد. پزشك   

. در بررسي جسدي كه در رودخانه پيدا شده است صابوني شدن چربيهاي نعشي و ته نشين شدن مواد آهكي مشاهده شده 20

  است . چه مدت از زمان مرگ وي گذشته است؟

  ماه 5/2د. بعد از  ماه 3ج.   ماه   5/4ب. بعداز  ماه 1-2الف.   
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