
 1400سال  سنجیبیناییرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 چشم  هايیماريو ب ینیبال ياپتومتر

 دهد؟کمی از اختالل دید رنگ کودکان قبل از سن مدرسه انجام میگري غربالهاي زیر، ارزیابی کدامیک از آزمون ـ 1
 Cardiff 35 د) A.O. 23 ج) FM100 ب) PV-16 الف)

 دارد؟ تريمناسب استفاده کودکان و نوزادان تماسی هايعدسی ساخت در زیر پلیمرهاي ازکدامیک  ـ 2
 Betaflicon A الف)
 Hema ب)
 silicon elastomer ج)
 Simflicon B د)

 ؟کندنمی اربیت هايآنومالی ایجاد نوزادان در زیر موارد ازکدامیک  ـ 3
 blastoma syndrome الف)
 Goldenhar syndrome ب)
 Apert syndrome ج)
 Plagicephaly د)

 شود؟گري دید بعد در کودکان کدامیک از موارد زیر به عنوان آزمون مرجع در این زمینه محسوب میجهت غربال ـ 4
 MUH د) RDS ج) MCT ب) T.N.O الف)

 نماید؟استاندارد مرجع براي سایکلورفرکشن را بیان می ،کدام گزینه زیر ـ 5
 دوز آتروپین 10 الف)
 دوز هماتروپین 3 ب)
 دوز سایکلوپنتوالت 3 ج)
 دوز میدریاکس 3 د)

 شود؟تیزبینی می کاهشکدامیک از موارد زیر باعث   Crawford effect-Stilesبراساس  ـ 6
 آستیگمات مایل الف)
 آستیگمات مخالف قاعده ب)
 high myopia ج)
 high hyperopia د)

 شود؟از اختالالت زیر می کدامیکباعث  18تریزومی  ـ 7
 ايسندرم فریاد گربه د) گاالکتوزمی ج) patauسندرم  ب) سندرم ادوارد الف)

 شود؟براي ارزیابی کدام ویژگی زیر انجام می Doll's Headمانور  ـ 8
 دید بعد د) درك عمقی ج) سیستم وستیبوالر ب) تیزبینی الف)

 براساس معیارهاي موجود حداقل میزان آنیزومتروپی که ممکن است شانس ایجاد آمبلیوپی داشته باشد چقدر است؟ ـ 9
 پتردیو 1تر از بیش الف)
 دیوپتر 1,5بیش از  ب)
 دیوپتر 2بیش از  ج)
 دیوپتر 2,5بیش از  د)
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 2صفحه  
 

 شود؟سال به سختی انجام می 3کدامیک از موارد زیر در کودکان زیر  ـ 10
 سایکلورفرکشن الف)
 کراتوسکوپی ب)
 فوتورفرکشن ج)
  رتینوسکوپی دور د)

 هاي مامبران بروك قرار دارد؟الیه از دروزن سخت بین کدامیک ـ 11
 کالژن خارجی واالستیک الف)
  اپیتلیوم پیگمانتر و کالژن داخلی ب)
 کیکالژن داخلی و االست ج)
 کالژن خارجی و غشاپایه کوریو کاپیلر د)

 بیماري افتالمی سمپاتیک پان اووییت از چه نوعی است؟ در ـ 12
 تدوطرفه نکروزان الف)

 طرفه گرانولوماتوکی )ب
 طرفه نکروزانتکی )ج
 دوطرفه گرانولوماتو د)

 میدان دید در آدنوم پیشرفته غده هیپوفیز به چه صورتی است؟ اختالل ـ 13
 Binasal Hemianopia الف)
  Right Homonimous Hemi ب)
 Bitemporal Hemianopia ج)
 Left Homonimous Hemi د)

در معاینه: اوییت حاد قدامی،  .کندها به درمانگاه مراجعه میکاهش دید چشم و درد، قرمزي ساله با 37بیمار  ـ 14
 کنژنکتیویت، اپی اسکریت، انفیلتراسیون محیطی قرنیه و پري فلبیت رتین دارد.

 ترین تشخیص شما چیست؟محتمل
 کرون الف)
 آرتریت روماتویید ب)
 پلی آرتریت نودوزا ج)
 اسپوندیلیت آنکیلوزان د)

 شود؟میهاي شبکیه دیده اگزوداي نرم در بیماري دیابت در کدامیک از الیه ـ 15
 گانگلیونی د) فیبرهاي عصبی ج) دار خارجیهسته ب) مشبک داخلی الف)

 ؟شودمی دیده زیر هاياريبیم از درکدامیک ایریس Brushfield spots ـ 16
 نوروفیبروماتوز د) پاژه استخوانی ج) مارفان ب) داون الف)

 در سندرم مارفان جابجایی لنز به چه سمتی است؟ ـ 17
 نازال تحتانی د) نازال فوقانی ج) تامپورال فوقانی ب) تامپورال تحتانی الف)
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 3صفحه  
 

 شود؟هاي زیر دیده میکدامیک از کنژنکتیویتغشاء واقعی در  ـ 18
 استرپتوکوکسی الف)
 استافیلوکوکسی ب)
 گونوکوکسی ج)
  مننگوکوکسی د)

 ؟کراتوکنژنکتیوایتیس سیکا کدامیک از موارد زیر است Evaporative علل از  ـ 19
 شوگرن الف)
 پارکینسون ب)
 استیون جانسون ج)
 میبومیناختالل عمل غدد  د)

ز بهتر نشود، کدامیک ا PIN HOLEبیماري از دوبینی شکایت دارد. اگر دوبینی او تک چشمی باشد و با  ـ 20
 بینی باشد؟عوامل زیر ممکن است علت این دو

 الیه اشکی الف)
 عیب انکساري ب)
 کدورت مدیا ج)
 EPIRETINAL MEMBRANE د)

 کیست فوقانی، پلک کلوبوم کند.عالئم زیر توسط والدین به درمانگاه مراجعه می ک ساله باکودك ی ـ 21
 .دیسک کلوبوم و اوریکوالر پري تگ میکروفتالموس، درمویید،اپی

 تشخیص شما چه سندرمی است؟
 اوري بلفارون د) گلدن هار ج) کروزون ب) آلپورت الف)

حدت  NEUTRAL DENSITYکه با فیلتر با سابقه امبیلوپی مراجعه کرده است. درصورتیاي ساله 8بیمار  ـ 22
 نوع امبلیوپی چیست؟ ،بینایی بیشتر کاهش پیدا کند

 ارگانیک د) انیزومتروپیک ج) استرابیسمیک ب)  رفرکتیو الف)

 کدامیک از جمالت زیر در مورد میکروتروپیا درست است؟ ـ 23
 دید بعد در این افراد وجود ندارد. الف)
 کمتر از نرمال است. TNOعملکرد در تست  ب)
 .کمتر از نرمال است TITMUSعملکرد در تست  ج)
 پریفرال فیوژن در این افراد ناچیز است. د)

 را تجربه نماید؟ luster appearanceهاي زیر کودك ممکن است تدر کدامیک از تس ـ 24
  Haidinger BrushesTest الف)
 Portnoy Test ب)
 Lang Stereo Test ج)
 Worth Four-Dot Test د)
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 4صفحه  
 

 توسط کدامیک از ابزارهاي زیر قابل ارزیابی است؟ relative vergence demand ـ 25
 Television trainer الف)
 Bernell mirror stereoscope ب)
 Haidinger brush ج)
 Vodnoy stereotest د)

 گیري زاویه انحراف چشم کودکان به کمک تست هرشبرگ کدامیک از توضیحات زیر صحیح است؟در اندازه ـ 26
 را در هر چشم ارزیابی نمائیم. CLRچشمی موقعیت ابتدا باید در حالت دوچشمی و سپس تک الف)
ها در نظـر گیرياندازهنمائیم تا اثر زاویه کاپا را در را بررسی می CLRچشمی موقعیت ابتدا قبل از تست در حالت تک ب)

 بگیریم.
 گیریم.پریزم دیوپتر انحراف در نظر می 22جایی از مرکز مردمک متر جابهبه ازاي هر یک میلی ج)
 .باشدبه طرف تامپورال نشان دهنده ایزوفوریا می CLRجایی جابه د)

 جهت کمک به کدامیک از اختالالت زیر کاربرد بیشتري دارد؟ both lateral rectus recession ـ 27
 Divergence excess الف)
 convergence excess ب)
 basic esotropia ج)
 intermitant esotropia د)

 را دارد؟ کاربرد کمترینکدامیک از ابزارهاي زیر جهت درمان ساپرشن  ـ 28
  Pola mirror الف)
 Brock string ب)
 Brewster stereoscope ج)
 Oagle disparometer د)

نیم دیوپتري میوپی  ساله در سیکلورتینوسکوپی چشم راست دو دیوپتري و در چشم چپ دو و 4کودکی  ـ 29
یک و دو چشمی بدون کورکشن در دور ارتو فورها نرمال و از لحاظ دید دهد. در فاندوسکوپی یافتهنشان می

  دهد. بنابر این:در نزدیک شش پریزم دیوپتر اگزوفوریا نشان می
 ماه ضروري است. 4نیازي به تجویز اپتیکی ندارد ولی فالوآپ هر  الف)
 نیاز به تجویز اپتیکی داشته و فالوآپ ضروري است. ب)
 ماه ضروري است. 4گیري هر ي کاهش فعالیت دید نزدیک و پیهانیاز به تجویز اپتیکی ندارد ولی توصیه ج)
 گیري هر شش ماه ضروري است.نیاز به تجویز اپتیکی حداقل نیمی از نتایج سیکلورتینوسکوپی دارد و پی د)

 در مرحله اولیه طفولیت آستیگماتیسم چه نقشی در تکامل بینایی دارد؟ ـ 30
 گذارد و زیر سن دو سال غالبا نیاز به تجویز ندارد.و اثر کمی روي تکامل بینایی میاغلب گذرا بوده  الف)
 گذارد و زیر سن شش ماه غالبا نیاز به تجویز ندارد.اغلب گذرا بوده و اثر کمی روي تکامل بینایی می ب)
 ز دارد.تواند بر روي تکامل بینایی تاثیر بگذارد و نیاز به تجویاگر چه گذرا بوده ولی می ج)
 تواند بر روي تکامل بینایی تاثیر بگذارد نیاز به تجویز دارد.اگر چه بندرت گذرا بوده ولی چون می د)
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 5صفحه  
 

و کوررنگی وابسته به جنس  rod monochromacyتواند بین کوررنگی اتوزومال کدام تست زیر می ـ 31
blue cone monochromacy وجه افتراق ایجاد نماید؟ 

 F2 plates Test الف)
 Portnoy Plates Test ب)
 Berson Plates Test ج)
 forced-choice Test د)

  نمایند؟می تظاهر فاندوس از نرمال ظاهري با Congenital Stationary Night Blindnessاز انواع  کدامیک ـ 32
 autosomal recessive الف)
 autosomal dominant ب)
 X-linked ج)
 CSNB د)

 دارد؟ جهت تمرین بهبود کدامیک از اختالالت زیر کاربرد بیشتري superimpositionاسالیدهاي  ـ 33
 suppression الف)
 fixation disparity ب)
 associated phoria ج)
 disociated phoria د)

 هاي زیر به طور موثري قابل انجام است؟از سیستمتوسط کدامیک  macular massage ـ 34
 diploscoe الف)
 stereoscope ب)
 Major amblyoscope ج)
 Optosys grattings rotators د)

 هاي زیر قابل استفاده است؟جهت پایش روند تغییرات تیزبینی در بیماران آمبلیوپ کدامیک از مکانیزم ـ 35
 Psychometric الف)
 poly morphic ب)
 Marseden prefrential fixation ج)
 Bangerter persuit developer د)

 است؟ استفاده قابل زیر هايسیستم ازجهت ارزیابی و تمرینات هماهنگی چشم و دست کدامیک  ـ 36
 DynaVision الف)
 Motive vision care ب)
 Allow vision ج)
 handy care vision د)

 جهت ارزیابی کدامیک از موارد زیر کاربرد دارد؟ King Devickآزمون  ـ 37
 fusional vergences الف)
 accommodation facility ب)
 accommodation spasm ج)
 saccadic eye movements د)
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 6صفحه  
 

 تر است؟) صحیحNEIخشکی چشم توسط انستیتوي ملی چشم ( د تعریفرکدامیک از عبارات زیر در مو ـ 38
 کاهش کیفیت اشک الف)
 کاهش کمیت اشک ب)
 شوداختالل الیه اشکی بر اثر کاهش یا تبخیر زیاد اشک که سطح چشمی را تخریب کرده و باعث ناراحتی بیمار می ج)
 ث ناراحتی و عالئم در بیمار شوداشک ریزش که باع د)

دیوپتر باشد، عمق برداشت قرنیه چند  5متر و مقدار مایوپی میلی 3اگر در بیماري قطر ناحیه برداشت قرنیه  ـ 39
 میکرون است؟

 هیچکدام د) 4,60 ج) 1,33 ب) 15 الف)

تومتري جهت به کلینیک اپ L=Plano-2.25×10و  R=+0.50-2.50×180ساله با عیوب انکساري  22بیماري  ـ 40
ترین لنز باشد. مناسبمی L:90/770mm , R =7.80/7.40 mmتجویز لنز نرم مراجعه کرده است. کراتومتري 

 براي این بیمار کدام است؟
 لنز نرم توریک قدامی الف)
 لنز سخت کروي ب)
 لنز سخت توریک خلفی ج)
 لنز نرم توریک خلفی د)

ترین روش براي تثبیت لنز و مخالف قاعده باشد، مناسب 2,5-و آستیگماتیسم  8- مایوپیاگر بیماري دچار  ـ 41
 روي چشم کدام است؟

 ترانکیشن د) تعادل پري ج) تعادل منشوري ب) سطح خلفی توریک الف)

استفاده از لنز تماسی نرم ساله به کلینیک اپتومتري مراجعه کرد و شکایت از تیزبینی متغیر پس از  30بیماري  ـ 42
 کدامیک از موارد زیر است؟ ،بعد از عمل کراتوتومی شعاعی دارد. علت

 عدم اصالح کامل عیوب انکساري با لنز الف)
 افزایش خشکی چشم ب)
 تطابق بیش از حد با لنز ج)
 متغیر بودن پریفرال قرنیه د)

 شکی چشم پس از عمل لیزیک کدام است؟با عنایت به نتایج تحقیقات، علت خ ـ 43
 زدن بیمارکاهش پلک الف)
 کاهش ترشح اشک ب)
 دقیقا مشخص نیست ج)
 کاهش کیفیت اشک د)

با خیره شدن شخص به یک تارگت تطابقی و بررسی حرکات چشمی توسط  »کاور تست«تست پوشاندن یا  ـ 44
 گردد. بنابراین:کننده اجرا میمعاینه

 یک تست ابجکتیو است. الف)
 یک تست سابجکتیو است. ب)
 در بخشی ابجکتیو و در بخشی دیگر سابجکتیو است. ج)
 تشخیص نوع و اندازه انحراف ابجکتیو ولی فیکساسیون شخص سابجکتیو است. د)
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 7صفحه  
 

 هاي افقی رتین پستانداران صحیح است؟کدام گزینه زیر در مورد سلول ـ 45

 اند.اند که از نظر شکل با هم متفاوتتشکیل شده A11و  A1 نوع از دو الف)
 اند که از نظر میدان گیرندگی متفاوت هستند.تشکیل شده Cو  A ،B از سه نوع ب)
 .اند که تنها از نظر سرعت نقل و انتقال سیگنال یکسان هستنداز دو نوع تشکیل شده ج)
 تر هست.هاي ضخیمداراي دندریت Aاند که نوع تشکیل شده Bو  A نوع از دو د)

هاي پتاسیم در ویتره با عمل کدام وسیله پمپاژ فعال یونه نگهداري میزان مناسب یون پتاسیم در رتین ب ـ 46

 شود؟ام میجهاي رتین انسلول

 گانگلیون د) مولر )ج مخروطی ب) اياستوانه الف)

اید. اگر هنگام نگاه کردن به نزدیک قرار داده GP translatingاي لنز دودید ساله 50بر روي چشم فرد  ـ 47

 دهید؟جایی سگمانت صورت نگیرد، چه اقدامی انجام میجابه

 .کنیمکرو را استیپ میبیس الف)
 .کنیمکرو را فلت میبیس ب)
 .وریمآسگمانت را پایین می ج)
 .باید موقع مطالعه سرش را پایین بیاوردبیمار  د)

 کند. علت این شکایت کدامیک از موارد زیر است؟بیماري پس از برداشتن لنز تماسی نرم احساس ناراحتی می ـ 48

 حساسیت به محلول الف)
 ادم قرنیه ب)
 زخم قرنیه ج)
 رسوب روي لنز د)

کرده است دچار تاري دید شده است. پس از معاینه زهاي هیدروژل به صورت شبانه استفاده میبیماري که از لن ـ 49

 ؟شودنمیشود. کدامیک از موارد زیر را به بیمار توصیه با اسلیت، ادم مرکزي قرنیه مشاهده می

  ترك استفاده از لنز الف)
 فقط استفاده روزانه از لنز ب)
 هیدروژلاستفاده از لنزهاي سیلیکون  ج)
 هاي هایپرتونیکاستفاده از محلول د)

 تري براي ارتوکراتولوژي هستند؟کدامیک از افراد زیر کاندید مناسب ـ 50

 متر، آستیگمات قرنیه موافق قاعدهمیلی 6تر از دیامتر مردمک کوچک الف)
 قاعدهمتر، آستیگمات قرنیه مخالف میلی 6تر از دیامتر مردمک کوچک ب)
 متر، آستیگمات قرنیه موافق قاعدهمیلی 6تر از دیامتر مردمک بزرگ ج)
 متر، آستیگمات قرنیه مخالف قاعدهمیلی 6تر از دیامتر مردمک بزرگ د)
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 8صفحه  
 

بیماري مبتال به قوز قرنیه است و تحت جراحی کراس لینکینیگ قرار گرفته است. احتمال بروز کدامیک از  ـ 51
 ؟نداردعوارض زیر وجود 

 هاي اندوتلیومکاهش سلول الف)
 کاهش فشار چشم ب)
 کاهش نفوذپذیري قرنیه به داروهاي موضعی ج)
 تشکیل اسکار قرنیه د)

 مشخصات زیر است: فردي داراي ـ 52
Simk  42,75@45  45,50@135, Refraction  -4.00-2.00x45 

 بهترین گزینه براي این فرد کدام لنز است؟
 soft toric د) bitoric ج) Spherical soft ب) spherical GP الف)

 فردي داراي مشخصات زیر است: ـ 53
180 Sim k 42.50@180 43.00@90 , refraction : -4.00-2,00�  

 چیست؟توان براي این فرد انتخاب کرد بهترین نوع لنزي که می
 Soft toric د) Spherical soft ج) Spherical GP ب) front toric GP الف)

 تر است؟تعریف کراتوکونوس صحیح کدامیک از موارد زیر در ـ 54
 وجود استریا وگت در عمق استروما الف)
 وجود حلقه فیشر و اسکار در قرنیه ب)
  حلقه فیشر یا اسکار قرنیه ـ وجود استریا وگت ج)
 تعریف دقیق وجود ندارد د)

 لنز با توجه به يکدام شعاع انحنا ،قرنیه در بیمار کراتوکونوس بابراي حداقل تماس لنز سخت اسفریکال  ـ 55
 k- reading تر است؟مناسب  

 k-readingبین میانگین و استیپ  الف)
  k-readingبین فلت و استیپ  ب)
  k-readingبین میانگین و فلت  ج)
  k-readingترین فلت د)

 نشان دهنده پس زدن کدام الیه قرنیه پس از کراتو پالستی است؟ ،در قرنیه khodadoost lineوجود  ـ 56
 Epithelial الف)
 Stroma ب)
 Endothelial ج)
 Entire cornea د)

 است؟ کمترتاثیر ارتوکراتولوژي براي اصالح کدام نوع عیوب انکساري  ـ 57
 دیوپتر 5,00تا  4,00مایوپی  الف)
 دیوپتر 1,50ستیگماتیسم موافق قاعده آ ب)
 دیوپتر 1,00ابلیکستیگماتیسم آ ج)
 دیوپتر موافق قاعده 1,50ستیگماتیسم آدیوپتر با  3,00مایوپی  د)

mailto:42.25@45
mailto:44.50@135,
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 کدام است؟ ،استاندارد طالیی براي تشخیص خشکی چشم بر اثر استفاده لنز تماسی ـ 58
 زدن ناقصپلک الف)
 ککاهش موسین اش ب)
 غیرطبیعی بودن لیپید اشک ج)
 تاریخچه کلینیکی بیمار د)

 جالنزي قرار دهید؟ در باید محلولی چههاي تماسی در مطب، براي اتوکالو عدسی ـ 59
 محلول چند منظوره الف)
 دارندهسالین نرمال بدون ماده نگه ب)
 هیدروژن پراکساید ج)
 اشک مصنوعی د)

 گیري تطابق و هماهنگی دوچشمی الزم است؟کدامیک از شرایط زیر براي اندازه ـ 60
 رفرکشن با فول پالس و باالنس دوچشمی الف)
 رفرکشن با مانیفست پالس و باالنس دوچشمی ب)
 چشمیرفرکشن با مانیفست پالس و باالنس تک ج)
 چشمیرفرکشن با فول پالس و باالنس تک د)

 

  يدر اپتومتر ینیکپاراکل یزاتتجهها و یکتکن

 هاي زیر قدرت تشخیص بهتري در مراحل اولیه کراتوکونوس خواهد داشت؟کدامیک از تکنیک ـ 61
 Ruhbby lens د) retinoscopy ج) Air puff ب) اسلیت لمپی الف)

 کدام شاخص میسر خواهد بود؟ از طریق mfERGتوسط  retinitis pigmentosaتشخیص زودهنگام بیماري  ـ 62
 M mode د) duty cycles ج) implicit time ب) amplitude الف)

 دهد؟هاي زیر را تشکیل میمبناي کدامیک از سیستم Airy's disc ـ 63
  Scheimpflug الف)
   placido ب)
  aberrometry ج)
 slit scanning د)

ها ممکن است در کدامیک از پاسخ full field ERGسال مبتال به اشتارگارت، نتایج  15در بیماران کمتر از  ـ 64
  کامال نرمال باشد؟

 flicker د) oscillatory ج) Max ب) Rod الف)

 چگونه است؟ RKدر بیماري با سابقه  Q value ـ 65
 قابل تخمین نخواهد بود د) صفر ج) منفی ب) مثبت الف)

 گیرد؟هاي زیر مورد استفاده قرار میدر کدامیک از سیستم small cone placido ـ 66
 PARK 210 د) Inami 8200 ج) Tomey ب) orbscan الف)
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 زیر طراحی شده است؟هاي براساس کدامیک از مکانیزم Alcon Eye Mapسیستم تصویربرداري  ـ 67
 slit scanning الف)
 Ray trace ب)
 optical path difference ج)
 placido د)

 به کدام مولفه بایستی بیشتر دقت نمود؟ arRPو  XIRPجهت تمایز  full field ERGدر آزمون  ـ 68
 cone د) Oscilatory ج) Max ب) Rod الف)

 در چه طول موجی است؟ ICGه جذب طیفی آزمون قل ـ 69
 نانومتر 1024 د) نانومتر 800 ج) نانومتر 532 ب) نانومتر 480 الف)

 در تصویربرداري قرنیه کدامیک از موارد زیر است؟ axialمترادف تصاویر  ـ 70
 float د) sagittal ج) tangential ب) local الف)

 شود؟دیده می Sorsby’s fundus dystrophy (SFD)کدام مورد زیر در  ـ 71
 .دهددید مرکزي نرمال است ولی دید محیطی در قسمت فوقانی شدیدا کاهش نشان می الف)
 .یابدکاهش زیادي می ERGs از b جزء تاخیر زمان تودو امپلی همکاران و Caponطبق نظر  ب)
 .شودابنرمال است و با افزایش سن بدتر می Dark adaptation در مرحله اول بیماري معموال ج)
 .شودسال نرمال می 4ابنرمال ولی بعد از  ERG ابتدا در همکاران و Felborطبق نظر  د)

 گیري است؟هاي زیر قابل اندازهمتکدامیک سیس برخی مدلهاي روزآمد طول محوري چشم توسط ـ 72
 Pentacam د) OPD I ج) Eye sys ب) Orbscan II الف)

 شود؟استفاده می Scheimpflugکدامیک از سیستمهاي زیر از مکانیزم در  ـ 73
 IOL master 700 د) O.R.A ج) PARK ب) Corvis الف)

 حداکثر کانتراست مورد استفاده معموال چقدر است؟ contrast sensitivityهاي بالینی در آزمون ـ 74
 %100کمتر از  الف)
 %120 ـ %100 ب)
 %130 ـ %120 ج)
 %130بیش از  د)

 دارد؟ UBMهاي تصویربرداري زیر شباهت بیشتري با سیستم کدامیک از سیستم ـ 75
 B scan د) Galileo ج) pentacam ب) IOL master الف)

 عنوان به زیر ویژگی کدام شود،می استفاده differential amplifierهاي الکتروفیزیولوژیک که از در سیستم ـ 76
 شود؟می مطرح ،کیفیت شاخص یک
  C.MM.R الف)
  Op. Amp ب)
  gate window ج)
 triger window د)
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 دارد؟ کمتريختالالت زیر کاربرد در کدامیک از ا chromatic VEP ـ 77
 glaucoma الف)
 Parkinson ب)
 dysthyroid eye disease ج)
 Usher syndrome د)

 هاي حساسیت کانتراست زیر ارتباط بیشتري با توانایی و میزان خواندن دارد؟کدامیک از تست ـ 78
 رابسون حروفیپلی الف)
 پایینکمبریج با کانتراست  ب)
 ملبورن اج تست ج)
 آردن گریتینگ د)

 شود؟هاي تصویربرداري زیر به طور متمایزتري دیده میاز شاخص کدامیکمشاهده ضایعات موضعی قرنیه با  ـ 79
 Axial map الف)
 spherical map ب)
 tangential map ج)
 oval extended د)

 شود؟مولفه چندم زرنیکه محسوب می vertical comaمولفه  ـ 80
 13 د) 11 ج) 9 ب) 7 الف)

 

 یناییبو کمک ینکو ساخت پرتز ع یسپنسینگد

 شود؟از چه چسبی استفاده می ،پریزم فرنل به سطح عدسی عینک یابراي چسباندن عدسی  ـ 81
 پلی آکریامید الف)
 پلی هیدروکسی آمید ب)
 Balsam optic ج)
 نیاز به چسب خاصی ندارد د)

 شود؟گیري کدامیک از پارامترهاي زیر استفاده میبراي اندازه Distometerابزار  ـ 82
 datum line د) Decentration ج) ED ب) BVD الف)

 نقش را دارد؟ کمترین ،)major reference point )MRPکدامیک از موارد زیر در تعیین  ـ 83
 زاویه پانتوسکوپیک الف)
 pupil center height ب)
 face form angle ج)
 optical center د)
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 معموال چقدر است؟ ،ابعاد منطقه داراي اعوجاج blended bifocalهاي در عدسی ـ 84
 مترمیلی 1کمتر از  الف)
 مترمیلی 3-1 ب)
 مترمیلی 5-3 ج)
 مترمیلی 5بیش از  د)

 شود؟براي کدامیک از موارد زیر بیشتر توصیه می Riding bowهاي عینک دسته ـ 85
 هاي چاق و گرد بزرگصورت الف)
 کودکان ب)
 هاي مطالعهعینک ج)
 دیوپتر 4هاي بیش از آستیگمات د)

 55برابر  effective diameterمتر در فریم عینکی با میلی 2,2و ضخامت مرکزي  6,00-ت عدسی با قدر ـ 86
 متر خواهد بود؟متر قرار دارد. ضخامت لبه عدسی تقریبا چند میلیمیلی
 9.6 د) 8,6 ج) 7,6 ب) 6,6 الف)

 متناظر با چیست؟ Boxingدر سیستم  Bشاخص  ـ 87
 هافاصله بین عدسی الف)
 ماکزیمم ارتفاع عمودي فریم ب)
 تا لبه افقی فریم MRPفاصله  ج)
 ابعاد افقی فریم د)

 هاي زیر حداقل مقدار خواهد بود؟از فریم کدامیکدر  frame difference ـ 88
  بیضی الف)
  مستطیل ب)
  گرد ج)
 نیمه د)

 نظر گرفت؟ اي باید درچه نکته high plus lensesدر انتخاب فریم براي  ـ 89
 .باشد ترکوچک eye sizeمتر از میلی 2بیشتر از  effective diameter الف)
 .باشد ترکوچک eye size  متر ازمیلی 2کمتر از  effective diameter ب)
 .باشد تربزرگ eye size  متر ازمیلی 2کمتر از  effective diameter ج)
 .باشد تربزرگ eye size  متر ازمیلی 2بیشتر از  effective diameter د)

 ؟ندارد) به کدامیک از عوامل زیر بستگی MBS) minimum blank size ـ 90
 )DBl (distance between lenses الف)
 PD ب)
 )ED (effective diameter ج)
 base curve د)
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هاي زیر است و از کاهش دیدرنگ شکایت دارد. کدامیک از تست 20.400اي داراي حدت بینایی ساله 65ار بیم ـ 91
 تر هستند؟گیري دیدرنگ مناسببراي اندازه

 Fransworth 100 Hue الف)
  Jumbo Fransworth D15 ب)
 city color vision test ج)
 Ishihara's Pseudo Isochromatic Plates د)

سم فرنل را چگونه براي او یانوپی سمت راست شده است. پراي پس از سکته مغزي دچار همیساله 70بیمار  ـ 92
 نصب خواهید کرد؟

 راست سمت به قاعده وپریسم بر نیمه راست عدسی  الف)
 پریسم بر نیمه راست عدسی و قاعده به سمت چپ ب)
 قاعده به سمت راستپریسم بر نیمه چپ عدسی و  ج)
 پریسم بر نیمه چپ عدسی و قاعده به سمت چپ د)

کدامیک از  ،اگر بیماري در استفاده از صفحه نمایش رایانه از فونت سفید در پس زمینه سیاه استفاده کند ـ 93
 موارد زیر را تجربه خواهد کرد؟

 کاهش خیرگی و کاهش تاري الف)
 افزایش تاريکاهش خیرگی و  ب)
 افزایش خیرگی و کاهش تاري ج)
 افزایش خیرگی و افزایش تاري د)

 4دیوپتر است. اگر فردي با  20دیوپتر و عدسی شیئی مثبت  40در یک تلسکوپ گالیله عدسی چشمی منفی  ـ 94
 چقدر خواهد بود؟ نمایی ایجاد شدهدیوپتر هایپروپی بدون عینک از این تلسکوپ استفاده کند، بزرگ

 1.6 د) 1,8 ج) 2,2 ب) 2,5 الف)

 درست است؟ ،کدامیک از موارد زیر در مورد مردمک خروجی تلسکوپ گالیله ـ 95
 .گر دارددر خارج از تلسکوپ و حرکت موافق با سر نظاره الف)
 .گر دارددر خارج از تلسکوپ و حرکت مخالف با سر نظاره ب)
 .گر داردتلسکوپ و حرکت موافق با سر نظاره در داخل ج)
 .گر دارددر داخل تلسکوپ و حرکت مخالف با سر نظاره د)

اي بین عینک و دیوپتر است. در چه فاصله 10بین دیوپتر و قدرت ذره 5بینایی قدرت ادیشن در بیمار کم ـ 96
 تجربه خواهد دارد؟بین بیمار بیشترین بزرگنمایی از سیستم را ذره
 مترسانتی 10در فاصله کمتر از  الف)
 مترسانتی 15تا  10بین  ب)
 مترسانتی 20تا  15بین  ج)
 مترسانتی 20بیشتر از  د)
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 دار با فوکوس ثابت و قدرت باال صحیح است؟کدامیک از مشخصات زیر در مورد مگنی فایرهاي پایه ـ 97

 .شوندمتر و در فاصله نزدیک استفاده میمیلی 80ی طمتر و میدان دید خمیلی 60آسفریک با دیامتر هاي از عدسی الف)
 .شوندمتر استفاده میمیلی 70متر و میدان دید خطی میلی 30هاي اسفریک با دیامتر صورت بایناکوالر و از عدسیه معموال ب ب)
 .شوندو نزدیک به سطح عینک استفاده می مترمیلی 100میدان دید خطی  متر ومیلی 20هاي دوبل با دیامتر صورت عدسیه ب ج)
 .شوندمتري از چشم استفاده میسانتی 40متر در فاصله میلی 40متر و میدان دید خطی میلی 75از نوع اسفریکال با دیامتر  د)

دید براي معاینه در بین وسایل کمک Low Vision کلینیک براي الزم و مفید تلسکوپ یک داشتن حداقل ـ 98

 بیماران کدام است؟

 �6تلسکوپ منوکوالر دستی با بزرگنمایی  الف)
 �3 صورت عینک با بزرگنماییهتلسکوپ بایناکوالر ب ب)
 �6 تلسکوپ دستی بایناکوالر با بزرگنمایی ج)
 �5 بزرگنمایی با دستی نزدیک تلسکوپ )د

 فایرها چیست؟مگنی depth of fieldمنظور از  ـ 99

 بدون تغییر در وضوح تصویر ءفایر تا شیدامنه جابجایی مگنی الف)
 فایر تا چشم بر بطوري بدون تغییر در بزرگنماییتغییر فاصله مگنی ب)
 فایرتغییر فاصله کاري براي ایجاد وضوح تصویر بدون جابجایی مگنی ج)
 فایر با کاهش فاصله آن تا چشمیافزایش میدان دید مگن د)

اسکوتوماي  کاهشهاي زیر باعث هاي مرکب از عدسی مثبت و لنز تماسی، استفاده از کدام عدسیدر تلسکوپ ـ 100

 شود؟اي اطراف لنز میدایره

 Plano- convex الف)
 aspheric blended lens ب)
 bulky spherical ج)
 fused lenticular د)

 موفق باشید




