
 1400سال  فیزیک پزشکیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 و آمار  یزیکف یاضیر
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 محاط شده است. حداکثر مساحت ممکن براي این مستطیل چقدر است؟ 3دایره به شعاع مستطیلی داخل نیم ـ 4
 9 )د 8 )ج 4 )ب 3 )الف
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ــودن  ـ 6 ــروض ب ــا مف 𝑪𝑪𝒈𝒈𝑪𝑪𝒏𝒏𝒙𝒙𝒅𝒅𝒙𝒙∫ب = 𝑪𝑪𝒈𝒈𝑪𝑪𝒏𝒏−𝟏𝟏𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒏𝒏𝒙𝒙
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∫، aبه ازاي کدام مقدار  ـ 7
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اي که از نقاط  در دایره )a + b + c(باشد. مقدار می ax + by + c =  2+ y 2x +0معادله عمومی دایره به صورت  ـ 8
 گذرد، چقدر است؟و مبدا مختصات می (2،1) , (4،0)

 2 )د 1 )ج 1- )ب 2- )الف

 قرار دارد. y = 2و خط  y = 2tanhxاي را بیابید که در ربع اول بین خم مساحت ناحیه ـ 9
 2��2 د) 2𝑙𝑙𝑙𝑙2√ ج) ln2 ب) 1 )الف

 .(3،1) , (1،3) , (1-,2-)مساحت مثلثی را بیابید که رئوس آن عبارتند از:  ـ 10
 9 )د 8 )ج 7 )ب 6 )الف

 بیابید. A  =2 � + �-2�و در جهت بردار  P)-1،0،1(را در نقطه  z 2xy – 3f(x,y,z) = x +2مشتق  ـ 11
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 و خط 2y = xقرار گرفته و محدود به سهمی  xyحجم جسمی را بیابید که قاعده پایینی آن روي صفحه  ـ 12
 y = 2x  است. قاعده باالیی جسم محدود به صفحهz = x + 2 باشد.می 

 12 )د 8 )ج 6 )ب 4 )الف

روي مکعب مستطیلی که در یک هشتم واقع است و به صفحات    = z2xy2f(x,y,z)مطلوب است مقدار متوسط  ـ 13
x = 1 , y = 2 , z = 3 باشد.محدود می 

 8 )د 6 )ج 4 )ب 2 )الف

سال باشد،  1 و بیشترین خطاي قابل قبول 3اگر انحراف معیار سن بیماران مبتال به سرطان معده در ایران  ـ 14
 ست؟چقدر ا درصد 95 اطمینان سطح با جامعه در سن این بیماران میانگین برآورد براي الزم نمونه اندازه

 48 )د 35 )ج 26 )ب 12 )الف

در روش فتودینامیک تراپی از  Upconversionدر یک مطالعه براي بررسی اثر حساس کنندگی نوري نانوذرات  ـ 15
ها چه دو نوع ترکیب نانوذره در حضور دو توان متفاوت لیزر استفاده شده است. براي مقایسه نتایج گروه

 آزمون آماري مناسب است؟
 ANOVA )د Z )ج کاي دو )ب t )الف

 5 رادیوتراپی از توزیع نرمال با انحراف معیار متوسط دز رسیده به بیماران مبتال به سرطان کولون در یک مرکز ـ 16
تر از درصد بیماران دز  بیش 2 کند. بر اساس توصیه پزشک انکولوژیست این مرکز، نبایستی بیش ازتبعیت می

 یماران در این مرکز چند گري است؟گري دریافت کنند. میانگین دز رسیده به ب 70
)Z(0.48) = 2.06 , Z(0.44) = 1.56, Z(0,02) = 0,05( 

 69.9 )د 65,0 )ج 62,2 )ب 59,7 )الف

کنیم. احتمال اینکه تنها یک رقم از ارقام این طور تصادفی انتخاب میه یک عدد ب ،999 تا 100 از بین اعداد ـ 17
 باشد، چقدر است؟ 6 تر ازعدد بزرگ

 0.62 )د 0,54 )ج 0,44 )ب 0,34 )الف

 برابر در قسمت کنترل کیفیت بازگشت داده شود، صبه علت نق دارو، احتمال اینکه دارودر یک کارخانه تولید  ـ 18
 ؟است چقدر شود داده برگشت دارو 5 تولیدي داروي 300 بین در آنکه احتمال. است درصد 1

 15 )د 10,08 )ج 0,15 )ب 0,1008 )الف

که منحنی از گوشه باال سمت چپ عبور کند، کدام ) درصورتیROCعملکرد یک سیستم (در منحنی مشخصه  ـ 19
 گزینه صحیح است؟

 نرخ مثبت واقعی و نرخ منفی کاذب آن پائین است. )الف
 نرخ مثبت واقعی آن پائین و نرخ منفی کاذب آن باالست. )ب
 نرخ مثبت واقعی آن باال و نرخ منفی کاذب آن پائین است. )ج
 مثبت واقعی و نرخ منفی کاذب آن باالست. نرخ د)
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که توزیع سطح کلسترول مراجعین به یک آزمایشگاه مرکزي داراي چولگی به سمت چپ باشد، کدام درصورتی ـ 20
 گزینه صحیح است؟

 دنباله منحنی به سمت چپ متمایل است. )الف
 قله منحنی به سمت چپ متمایل است. )ب
 .حنی به سمت راست متمایل استدنباله من )ج
 .قله منحنی به سمت راست متمایل است د)

 

  یپزشک یزیکف

سوسوزن  يشده در آشکار سازها دینور تول نیهمچن ها وفوتون يآوردر جمع ينوسانات آمار کهی در صورت ـ 21
  ............... . ،ابدیکاهش 

 .شودرزولوشن انرژي بهتر می )الف
 .رودبازدهی باالتر می )ب
 .شودبازدهی ذایی بهینه می )ج
 .شودرزولوشن انرژي بدتر می د)

چگونه  بیبه ترت تیرزولوشن و حساس ي،سوراخ مواز ماتوریگاما با کول نیفاصله چشمه از هد دورب شیبا افزا ـ 22
 ؟کندیم رییتغ

 ثابت ـ افزایش د) کاهش       ـ ثابت )ج افزایش    ـ کاهش )ب ثابت  ـ کاهش )الف

 FWHMمتر و یلیم 8چشمه از هد برابر  يمتریسانت 10در فاصله  ماتوریمربوط به کول FWHM کهی در صورت ـ 23
 متر است؟یلیچند متقریبا  ستمیس یکل FWHMمتر باشد، یلیم 2مربوط به آشکارساز برابر 

 6 د) 8 )ج 10 )ب 20 )الف

خصوص در ه ب ،PET (Blurring) ریمخرب بر تارشدن تصو ریتاث نیشتریتواند بیم ریاز عوامل ز کی کدام ـ 24
 کند؟ جادیارا  ،دید دانیم يهاکناره

 هاي نابوديراستایی فوتونناهم )الف
 FBPروش بازسازي  )ب
 خطاي پاراالکس )ج
 برد پوزیترون د)

 باشد؟یم حیصح ویواکتیماده راد کیساطع شده از  يدر مورد آمار شمارش پرتوها ریاز عبارات ز کی کدام ـ 25
 واژه صحت در شمارش براي توضیح خطاهاي تصادفی و واژه دقت براي بیان خطاهاي سیستماتیک است. )الف
 یابد.ماده رادیواکتیو کاهش میدقت یک شمارش با افزایش مدت زمان شمارش پرتوهاي ساطع شده از یک  )ب
صـورت هتـوان بها توزیـع را میکند و در صورت افـزایش تعـداد سـنجشها از توزیع گاوسی تبعیت میتوزیع شمارش )ج

 تقریبی یک توزیع پواسون در نظر گرفت.
 رود.تر باشد، دقت شمارش باالتر میهر چقدر سنجش به مقدار میانگین نزدیک د)
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را در  ریتاث نیشتریب ریاز عوامل ز کی کدام ،(PET) ترونینشر پوز یتوموگراف يربرداریتصو ستمیس کیدر  ـ 26

 دارد؟ ریبهبود کنتراست تصو

 میزان اکتیویته تجویزي افزایش )الف
 افزایش شعاع حلقه سیستم آشکارسازي )ب
 ها در پدیده نابودي زوجزاویه تابش فوتون )ج
 پوزیترونکاهش انرژي  د)

ه ب ي) روزنه موازCollimator( سازخطروزنه هم قطر شیافزا ،يهسته ا یپزشک يربرداریتصو ستمیدرس ـ 27

 دارد؟ ستمیس تیحساس و ییفضا کیدرقدرت تفک يریچه تاث بیترت

 کمتر تیحساسـ  بدتر کیقدرت تفک الف)

 شتریب تیحساسـ  بدتر کیقدرت تفک ب)
 کمتر تیحساسـ  بهتر کیتفکقدرت  ج)

 حساسیت بیشترـ  قدرت تفکیک بهتر د)

 هاي گاما کمرا چیست؟مهمترین ایراد کریستال یدور سدیم در سیستم ـ 28

 حساسیت به رطوبت  )الف
 خودجذبی باال  )ب
 بهره پایین  )ج
 PMTهاي عدم تجانس بین طیف تابشی و دامنه حساسیت المپ د)

و نسبت نوترون به پروتون کمتر از خط  MeV 1,022هسته مادر و دختر کمتر از  نیب ياگر تفاوت تراز انرژ ـ 29

 ؟شودیانجام م ریبا کدام روش ز یواپاش ،باشد يداریپا

 تبدیل داخلی د) گیراندازي الکترون )ج انتشار بتاي مثبت )ب انتشار بتاي منفی )الف

 کنند؟یم يرییچه تغ بیبه ترت ریز یژگیسه و کس،یا يپرتو وبیآند در ت هیبا کاهش زاو ـ 30

 .ی) موثر نقطه کانونlength) و طول (width)، عرض (field coverage( دانیپوشش م اندازه

 شودشود، کوچک میشود، کوچک میکوچک می )الف
 شودشود، کوچک میکند، کوچک میتغییري نمی )ب
 شودکند، کوچک میکند، تغییري نمیتغییري نمی )ج
 کندکند، تغییري نمیکند، تغییري نمیتغییري نمی د)
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 به ترتیب دز بیمار .......، پارامترها) سایرثابت بودن (در صورت  kV شیبا افزا ،کسیا يبا پرتو يربرداریدر تصو ـ 31
 .یابدیمکیفیت پرتو .......، کمیت پرتو ...........و انرژي موثر  ............ 

 کاهش ،کاهش، کاهش، کاهش )الف
 افزایش ،کاهش، کاهش، کاهش )ب
 کاهش  ،افزایش، افزایش، کاهش )ج
 افزایش ،افزایش، افزایش، افزایش د)

، نسبت mA يدو برابر شی) و افزاslice thicknessضخامت برش ( يبا کاهش دو برابر ،اسکن یت یدر س ـ 32
 کند؟یم يریی) چه تغCNR( زیکنتراست به نو

 .یابدیابد، زیرا کنتراست افزایش و نویز کاهش میافزایش می )الف
 .یابدیابد، زیرا کنتراست کاهش و نویز افزایش میکاهش می )ب
 .یابدچون نویز افزایش می یابد،کاهش می )ج
 .کندتغییر چندانی نمی د)

  ؟کدام است Compression Paddleهدف استفاده از  ی،ماموگراف يهادر دستگاه ـ 33
 کاهش پرتوهاي پراکنده  )الف
 افزایش فاصله جسم تا تصویر  )ب
 آمپر مورد استفاده کاهش مقدار میلی )ج
 پرتودهیکاهش زمان  د)

 یطور قابل توجهه ب ریاز موارد ز کی کدام ،ی یک تیوب اشعه ایکس تشخیصیدر اندازه لکه کانون رییبا تغ ـ 34
 رد؟یگیقرار م ریتحت تأث

 قدرت تفکیک کنتراست )الف
 ناواضحی هندسی )ب
 بزرگنمایی تصویر )ج
 دز جذبی بیمار د)

 ) چیست؟Partial Volumeتی، عامل اصلی رخداد آرتیفکت حجم جزیی (برداري سیدر تصویر ـ 35
 وجود مواد با تضعیف خیلی زیاد در مسیر پرتو )الف
 هاي منفردوجود مواد متنوع با تفاوت زیاد در وکسل )ب
 هاي رسیده به آشکار سازکاهش بیش از حد تعداد فوتون )ج
 درجه 360در یک دوران کم بودن تعداد نماهاي گرفته شده  د)

 هیرا توص ریز يهالمیاز ف کیکدام ،متفاوتترکیبات بسیار با هایی بافتبا  ییهااز اندام يربرداریتصو يبرا ـ 36
  ؟دیکنیم

 فیلم با سرعت زیاد )الف
 فیلم با شیب زیاد  )ب
 فیلم با گستره زیاد )ج
 فیلم با کنتراست زیاد د)
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 گردد. ی... م.......... منجر به (Bowtie filter) یونیپاپ لتریاستفاده از ف ی،تیس يربرداریدر تصو ـ 37
 کاهش دز بیمار بدون کاهش کیفیت تصویر )الف
 افزایش دز بیمار به همراه افزایش کیفیت تصویر )ب
 کاهش دز بیمار به همراه کاهش کیفیت تصویر )ج
 افزایش دز بیمار و کاهش کیفیت تصویر  د)

اسکن انجام شده از ناحیه مغز براي تشخیص  100در یک مدالیته تصویربرداري با اشعه ایکس، از تعداد  ـ 38
ذب به و موارد مثبت و منفی کا 30و  40ضایعات، تعداد موارد مثبت حقیقی و منفی حقیقی به ترتیب برابر 

 عدد بوده، شاخص حساسیت این مدالیته تقریباً چند درصد است؟ 12و  18ترتیب برابر
 77 د) 69 )ج 63 )ب 43 )الف

 کرومتریم 80ها غهیو عرض ت کرومتریم 370 یسرب يهاغهیت نیاگر فاصله ب ،يمواز يهاغهیبا ت دیگر کیدر  ـ 39
 کند؟یعبور م دیاز گر هیاول ياز پرتوها يدرصدچه باشد، 

 71 د) 66 )ج 93 )ب 87 )الف

 چگونه است؟ ریتصو تیفی) و کtemporal resolution( یزمان کیرابطه قدرت تفک تال،یجید یدر فلوروسکوپ ـ 40
 یابد.تر باشد، دز بیمار افزایش و نویز تصویر نیز افزایش میدر فلوروسکوپی پالسی، هر چه زمان پالس کوتاه )الف
 یابد.تر باشد، دز بیمار کاهش و نویز تصویر نیز کاهش میدر فلوروسکوپی پالسی، هر چه زمان پالس کوتاه )ب
 یابد.)، قدرت تفکیک مکانی افزایش و نویز نیز افزایش میframesها (گیري بین قاببا میانگین )ج
 .یابدتصویر نیز کاهش می )، قدرت تفکیک مکانی کاهش و نویزframesها (گیري بین قاببا میانگین د)

 ؟شودیاستفاده م یکیاز چه تکن انیحرکت جر يهاکتفیکردن آرت نهیبه منظور کم ،MRIدر  ـ 41
 GMNصفر کردن گشتاور مغناطیسی با  )الف
 هاي تخریب کنندهاستفاده از گرادیان )ب
 RFطوالنی کردن پالس  )ج
 افزایش پهناي باند د)

 شود؟یبه کدام مورد اطالق م يمواز يربرداریدر تصو يعبارت مواز ،MRIدر  ـ 42
 به صورت موازي RFارسال پالس  )الف
 هاجمع آوري همزمان داده توسط کویل )ب
 آرایه ـ هاي کدگزاري فازترکیبی از کویل )ج
 هاي موازيتحریکی از کویل RFارسال پالس  د)

 ؟ندارد یبستگ ریز ياز پارامترها کیبه کدام یمکان کیقدرت تفک ی،سیمغناط دیتشد يربرداریدر تصو ـ 43
 سایز ماتریس  د) میانگین گیري )ج شیب گرادیان )ب میدان دید )الف

و ضخامت  matrix size= 256×256و  FOV=250 mmبا انتخاب  ی،سیمغناط دیتشد يربرداریدر تصو ـ 44
 متر مکعب است؟چند میلیحجم وکسل  ،متریلیم 1 سیاسال
 2 د) 1,5 ج) 1 ب) 0,95 الف)
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 ؟گرددیم SNR شیسبب افزا ریز يهانهیاز گز کی کدام ،MRIدر  ـ 45
  افزایش زاویه چرخش ـ TEکاهش  ـ TRافزایش  الف)
 افزایش زاویه چرخش ـ TEافزایش  ـ TRکاهش  ب)
 کاهش زاویه چرخش ـ TEکاهش  ـ TRافزایش  ج)
 کاهش زاویه چرخش ـ TEافزایش  ـ TRکاهش  د)

 90درجه بعد از پالس  180پالس  3استفاده از  TSpin Echoاز خانواده  Multi-slice sequenceدر پروتکل  ـ 46
 د؟شویم...............  باعث TRدر هر  یطور اختصاصه درجه ب

 Kسه خط از فضاي پر شدن  )الف
 مربوط به سه اسالیس Kیک خط مشابه از سه فضاي پر شدن  )ب
 ها اسپینشدن فازدوباره هم ج)
 کاهش میزان آرتیفکت فلزي د)

 شود؟یاستفاده م یکیاز چه تکن Cross talk artefactکاهش  يبرا، MRIدر تصویربرداري  ـ 47
 درجه. 90درجه بعد از پالس  180یک پالس  استفاده از الف)
 هاي ناحیه تصویربرداري به صورت یک در میان.تحریک اسالیس ب)
 هاي ناحیه تصویربرداري به صورت متوالی یا پی در پی.تحریک اسالیس ج)
 درجه. 90درجه بعد از پالس  180استفاده از دو پالس  د)

 دیبا ریز ياز پارامترها کی از کدام gradient echo-T1 weighting  ریتصو هیته يبرا، MRIدر تصویربرداري  ـ 48
 استفاده نمود؟

  Long TR, Long TE, Small flip angle الف)
 Long TR, Long TE, Large flip angle ب)
 Short TR, Short TE, Large flip angle ج)
 Short TR, Short TE, Small flip angle د)

شود. یم Ghost Image دهیموجب پد )مثل قلب در بدن کیودیحرکات پر ژهیبه و(حرکات  ،MRIدر روش  ـ 49
 چگونه یسیمغناط دانیم انیگراد (TR)زمان تکرار پالس  راتییبا تغ یواقع ریو تصو Ghost Imageفاصله 

 کند؟یم رییتغ
 یابد. افزایش می G∆و  TRبا افزایش  الف)
 یابد.افزایش می G∆و  TRبا افزایش  ب)
 یابد.کاهش می G∆افزایش و با افزایش  TRبا افزایش  ج)
 یابد. افزایش می G∆کاهش و با افزایش  TRبا افزایش  د)

 کدام است؟ زریل یکننده توان خروج نییدو عامل مهم تع ـ 50
 مشخصات کاواك لیزري  ـ جنس محیط فعال )الف
 هاطول آینه ـ استفاده از توري یا رزو )ب
 طول موج نشري ـضریب بازتاب آینه  )ج
 ضخامت آینه ها ـنحوه پمپاژ  د)
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چه  يدارا یکیکدام است و از نظر اپت ینیبال کینامیفتودا يهاساز در درمانشیمواد پ نیتراز جمله مهم ـ 51
 باشد؟یم یژگیو

 .باشدیقله جذب نم دارايـ  9نیپروتوپورفر الف)
 .باشدینانومتر م 630قله جذب در  دارايـ  9نیپروتوپورفر )ب
 .باشدیقله جذب نم يداراـ  دیاس کینینولوولیآم 5 )ج
 .باشدینانومتر م 630قله جذب در  يداراـ  دیاس کینینولوولیآم 5 د)

 ست؟یچ بیبه ترت یو نورکندگ ییپالسما ییالقا یمهم کندگ ياز جمله کاربردها ـ 52
 جراحی انکساري قرنیه ـ آشکارسازي کانی زدایی در تشخیص پوسیدگی دندان )الف
 آشکارسازي کانی زدایی در تشخیص پوسیدگی دندان ـ تحریک سنتز کالژن )ب
 تحریک سنتز کالژن ـ جراحی انکساري قرنیه )ج
 پر کردن دندان ـ هاي اندوتلیالتحریک تکثیر سلول د)

 .............. است. يزریل يهاستمیس تیجمع یوارونگ دهیدر پد ـ 53
  ماندهیباق يهااز اتم شتریب ختهیبرانگ يهادرصد اتم  الف)
 ماندهیباق يهاکمتر از اتم ختهیبرانگ يهادرصد اتم ب)
  یکیکمتر از تراز تحر داریپا مهیطول عمر تراز ن ج)
  یکیاز تراز تحر شتریب داریپا مهیتراز ن يانرژ  د)

شدت موج  ابد،یکاهش درصد25 تالسیثابت و سطح کر ستالیتوان کردر تصویربرداي فراصوت چنانچه  ـ 54
 .ابدییم............ 

 درصد افزایش 25 )الف
 درصد کاهش 25 )ب
 درصد افزایش 50 )ج
 درصد کاهش 50 د)

 يهافرکانس ينانس حباب براوشعاع رز نییجهت تع ریز ياز پارامترها کی کدام ،فراصوت ريربردایدر تصو ـ 55
 ؟شودیهرتز در محاسبات در نظر گرفته م لویک 100 يباال
 فرکانس )الف
 کشش سطحی )ب
 سرعت صوت در محیط )ج
 دانسیته د)

 .شودیم ) باعث..............scan lineخط اسکن ( شیافزا ،ج فراصوتبا اموا يبردارریدر تصو ـ 56
 افزایش عمق تصویر )الف
 افزایش سرعت پالس )ب
 محدود شدن میزان تصویر )ج
 کاهش جزئیات تصویر د)
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 . برابر شود و فرکانس ثابت نگه داشته شود، طول موج .......... اگر سرعت انتشار صوت دو ـ 57
 کندتغییري نمی د) شودبرابر می چهار )ج شودنصف می )ب شودبرابر می دو )الف

نام  و گرددیمم میع مجاور ماکزیدامنه ارتعاش ذرات ما ،ک فرکانس مشخصیدر  ،يدر کدام نوع از حفره ساز ـ 58
  ست؟یچ دهیپد نیا

 کاویتاسیون حجمی ـ پایدار )الف
 تشدید حجمی ـ پایدار )ب
 تشدید حجمی  ـ گذرا )ج
 کاویتاسیون ـ گذرا د)

 دارد؟ یبستگ ریز ياز پارامترها کیدما به کدام شیاز فراصوت، نرخ افزا یناش ییگرما يهاکنشدر برهم ـ 59
 انتقال گرماط، سطح مقطع طولی پرتو، مدت زمان تابش و مراحل یب عبور محی، ضرین زمانیانگیشدت م )الف
 پرتو، مدت زمان تابش و مراحل انتقال گرما یط، سطح مقطع عرضیب بازتاب محیضر )ب
 پرتو، مدت زمان تابش و مراحل انتقال گرما یط، سطح مقطع عرضیب جذب محی، ضرین زمانیانگیشدت م )ج
 ط، مدت زمان تابش و مراحل انتقال گرمایب جذب محین مکانی، ضریانگیشدت م د)

 گردد؟یو چگونه فعال م ستی، هر پنجره متناظر با چیع داپلر موج پالسیه سریل فوریدر روش تبد ـ 60
  کتحری پالس از پس ـ ییوکسل فضا الف)

 کتحری پالس از پس ـ کسلیپ )ب
  کتحری پالس از قبلـ  ییفضا وکسل )ج
 کیقبل از پالس تحر ـ کسلیپ د)

 است؟ حیصح وستهیداپلر موج پ ستمیدرباره استفاده از س ریاز موارد ز کیکدام  ـ 61
 ان بطن چپیع جریوس يهاارزیابی دقیق حجم )الف
 فراهم نمودن اطالعات عمقی )ب
  TGCعدم توانایی در بکار بردن  )ج
 باال یکیکوستادر سطوح توان عمل کردن  د)

چند درجه  30ه برخورد یه و زاویمتر بر ثان 50ک سطح برخورد متحرك با سرعت یاز اسکن  یداپلر ناش فتیش ـ 62
 )مگاهرتز 5/3 :مبدل يفرکانس مرکز( هرتز است؟

  500 د)  1000 )ج  984 )ب  1968 )الف

اشعه در فضا (قدرت تفکیک تواند باالترین تغییرات میدان در کاربردهاي پرتودرمانی، کدام نوع دزیمتر می ـ 63
 فضایی) را به دست دهد؟

 اتاقک یونیزاسیون  )الف
 دزیمتر ترمولومینسانس )ب
 دزیمتر فتوگرافیک )ج
 دزیمتر دیودي د)
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 باشد.... .........ب ............ و یباید به ترت یو فوتون یالکترون يمترهایواره جلویی و پشتی در دزیضخامت د ـ 64
 متفاوت ـمتفاوت  د) کسانی ـکسان ی )ج متفاوت ـکسان ی )ب کسانی ـمتفاوت  )الف

گیري شده در ) موقعیت نقطه موثر دز جذبی اندازهParallel Plateگیري با دزیمترهاي سطح موازي (در اندازه ـ 65
 گیرد؟چه مکانی قرار می

 تر به سطح ورودي اشعهنزدیک )الف
 بین دو صفحه ورودي و خروجی وسط )ب
 تر به سطح خروجی اشعهنزدیک )ج
 در محل سطح خروجی اشعه د)

براساس کدام نظریه حفره دزیمتري، یونیزاسیون در واحد جرم گاز، تابع حجم حفره و فشار گاز داخل آن  ـ 66
 است؟

 )Bragg- Gray)گري (ـ  براگ الف)
 )Spencer-Attixاتیکس ( ـ اسپنسر ب)
 )Burlinبرلین ( ج)
 )Fanoفانو ( د)

با ماده، محاسبه بهره فلورسانس در یک الیه یا زیر الیه اتمی در کدام فوتونی در برخورد پرتوهاي یونیزان  ـ 67
 ؟ندارداهمیت چندانی مورد ناچیز است و 

 مواد با عدد اتمی کم الف)
 عناصر سنگین ب)
 دزیمتري میکرو ج)
 اورانیم د)

کدام پدیده تقریباً در تمامی  ،با توجه به اهمیت نسبی فرآیندهاي فوتوالکتریک، کمپتون و تولید زوج ـ 68
 کاربردهاي پرتو ایکس و گاما در پزشکی پدیده غالب است؟

 رایله د) تولید زوج ج) کمپتون ب) فوتوالکتریک الف)

 گیري پرتوهاي فوتونی دارد؟کدامیک از ابزارهاي دزیمتري زیر، باالترین حساسیت را در اندازه ـ 69
 Thimble ionization chamber الف)
 Extrapolation chamber ب)
 Parallel-plate chamber ج)
 Silicon diodes د)

محدوده در گیري دز پرتوهاي فوتونی ) براي اندازه (Frickeبراي گسترش پاسخ خطی دزیمتر شیمیایی فریکه ـ 70
 :)، بایدkVهاي کم (انرژي

 غلظت اسید سولفوریک در محلول فرو را افزایش داد. )الف
 غلظت اسید سولفوریک در محلول فرو را کاهش داد. )ب
 محلول را با اکسیژن اشباع نمود. )ج
 محلول را با هوا اشباع نمود. د)
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 30 ) تا دهانه کلیماتورsourceمتر و فاصله منبع (یسانت 1 به شعاعاي در یک دستگاه کبالت با چشمه ـ 71
 متر است؟مم دز چند سانتییسایه هندسی در عمق ماکزاندازه نیم ،SSD=80cmمتر و یسانت
 3.4 د) 2,6 ج) 1,7 ب) 1,3 الف)

 ؟دیآیاز کدام روش بدست م یهستند، برد درمان يمریتر يکاتورهایاپل يکه داراد یجد يهادهندهدر شتاب ـ 72
 3,2م بر یدر سطح فانتوم تقس ين انرژیترمحتمل )الف
 3,2م بر یمتوسط در عمق مرجع تقس يانرژ )ب
 3,2م بر یمتوسط در سطح فانتوم تقس يانرژ )ج
 3,2م بر یمم در سطح فانتوم تقسیماکز يانرژ د)

 ؟نداردک براگ وجود یاي زیر پدر کدام یک از پرتوهاي یونیزان ذره ـ 73
 الکترون د) نوترون )ج پروتون )ب آلفا )الف

میانگین براي ایزوسنتر (که در مرکز فانتوم  TARبراي یک فانتوم استوانه اي، در تابش دهی با فوتون مقدار  ـ 74
باشد. می گري بر دقیقهسانتی 86,5 و آهنگ دوز دستگاه در هوا و در ایزوسنتر  0,538گیرد) برابر با قرار می

بشی ثابت گري به ایزوسنتر، چند ثانیه خواهد بود؟ (اندازه میدان تاسانتی 200 مدت زمان الزم براي واگذاري
 ).است

 310 د) 270 )ج 230 )ب 210 )الف

هاي حرکتی فیزیولوژیکی و ) مربوط به جابجاییmargin، حاشیه (ICRUموسسه  62بر طبق گزارش شماره  ـ 75
 هاي زیر در نظر گرفته شده است؟از حجم یککدامتغییرات اندازه تومور در 

 GTV د) ITV ج) PTV ب) CTV الف)

 5 رسد) برابر بادرصد ماکزیمم می 50 عمقی که دوز به( R50اگر طیف پرتو الکترونی تابشی در آب داراي  ـ 76
 باشد؟هاي برخوردي چند مگا الکترون ولت میمتر باشد، انرژي متوسط الکترونسانتی

)C4=2.33 MeV/cm( 
 23.3 د) 17,46 ج) 11,65 ب) 5,82 الف)

ماکزیمم نسبت دوز محیطی به دوز نقطه میانی بیمار )، (Parallel opposed field براي دو میدان موازي مقابل ـ 77
)Peripheral Dose/MID Point Doseهاي زیر در مورد نسبت فوق صحیح یک از گزینه ) مفروض است، کدام

 است؟
 هاي باالتر بیشتر است.براي انرژي )الف
 هاي باالتر کمتر است.براي انرژي )ب
 هاي مختلف مقدار ثابتی است.براي انرژي )ج
 به ناحیه بیلدآپ بستگی دارد. د)

ها ........... و ولتاژ در یک عمق معین از بافت، مقدار درصد دز عمقی با افزایش انرژي فوتون در پرتودرمانی ارتو ـ 78
 .یابد................ می )SSDبا افزایش فاصله بیمار از منبع (

 افزایش ـ کاهش د) کاهش ـ کاهش )ج کاهش ـ افزایش )ب افزایش ـ افزایش )الف
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 از کدام پارامتر مستقل است؟ TAR (Tissue Air Ratio)ضریب  ـ 79

 )SSDفاصله چشمه از پوست ( الف)
 )dعمق ( ب)
 انرژي فوتون ج)
 ابعاد میدان تابش در سطح بدن د)

 خارج از محور مرکزي اندازه گیري، کدام پارامتر زیر الزم است؟براي تعیین توزیع دوز در راستاي  ـ 80

 Percentage Depth Dose (PDD) الف)

 Tissue Maximum Ratio (TMR) ب)

 Relative Dose Factor (RDF) ج)

 Beam Profile (PF) د)

یرهاي زیر به ترتیب ارتباط مستقیم و یک از متغ با کدام ، (Percentage Depth Dose)تابع درصد دوز عمقی ـ 81

 معکوس دارد؟

 عمق ـ اندازه میدان )الف
 فاصله از چشمه تابش ـ اندازه میدان )ب
 اندازه میدان ـ انرژي )ج
 انرژي ـ عمق د)

کاهش  ایو یلیدریسولف يهاک تابش را در حضور گروهیولوژیتواند کاهش اثرات بیر میل زیک از دالیکدام ـ 82

 ه کند؟یتوج ژنیغلظت اکس

 وجود آمده هب يهاکالیراد قیپرتوها از طر میمستق ریغ يهاکاهش اثرات واکنش الف)
 يریگر کشنده حاصل از تابشیب زیم آسیکاهش ترم ب)
 يریگب بالقوه کشنده حاصل از تابشیم آسیکاهش ترم ج)
 يریگحاصل از تابشر کشنده یب زیب بالقوه کشنده و آسیم آسیکاهش ترم د)

 ؟شودینممحسوب  نیجن ییزااز موارد اثر تابش در مرحله اندام نهیکدام گز ـ 83
 ییزاو سرطان يعملکرد يهابیآس جادیاحتمال ا الف)
 یدروسفالیو ه یکروسفالیم ب)
 مرگ قبل از تولد ج)
 مرگ پس از تولد د)

مانده در اثر  یباق يتومور يهاباشد، تعداد سلول يگر 1,5 نوع تومور خاص کی يکشنده برااگر متوسط دز  ـ 84
 )؟=2eفوق چقدر خواهد بود ( يسلول تومور 610گاما به  يپرتو يگر 30تابش 

 0,96×610 د) 9,53 ج) 0,96 ب) 9,53×10-1 الف)
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پذیر در دقایق اولیه پس از تابش، با کمک کدام روش امکان هاي کروماتین اینترفازيمشاهده مستقیم شکست ـ 85
 است؟

 آنالیز متافاز )الف
 )PCCرس کروموزومی (تراکم پیش )ب
 Commet ج)
 FISH د)

 برخوردار است؟ يانسان از مقدار کمتر ياز تومورها کیکدام يبرا 2SFپارامتر  ـ 86
 نومایآدنوکارس د) مالنوما ج) لنفوما ب) وبالستومایگل الف)

 ي(دز به ازا يابا دز روزانه یعیتقط میرژ کیاز دز کل از  يدر بافت نرمال، چه مقدار ررسیاثرات د جادیا يبرا ـ 87
هر  يزاابه  يگر 2 جلسه با دز 30 در مدت یعیمتداول تقط میرژ کیمعادل با  باًیتقر Gy 1,5هر جلسه) برابر 

 )دیریدر نظر بگ 3 ) را برابرα/βمقدار کسر آلفا به بتا ((جلسه خواهد بود؟ 
 72 د) 67 )ج 63 )ب 60 )الف

 وجود دارد؟ یپوکسیامکان غلبه بر ها ،یعیتقط یپرتودرمان يهاک از روشی در کدام ـ 88
 CHART الف)
 ع شدهیدرمان تسر ب)
 ARCON ج)
 ش از حد معمولیب یعیتقط یپرتودرمان د)

 هستند؟ radiation mitigatorاز دسته  ریز باتیاز ترک کی کدام ـ 89
 نوپوژن د) نیستامیس ج) نیفوستیآم ب) ها ولینوتیآم الف)

 صادق است؟ يماریبه منظور محافظت در برابر ب میترم سمیفعال شدن مکان ،ریز يهاهیاز فرض کی در کدام ـ 90
 Linear with threshold د) Bystander ج) Hormesis ب) LNT الف)

 شود؟یم ریاز اختالالت ز کی کدام جادیباعث ا يریدر اثر پرتوگ کیولوژیوبیراد راتییتغ ـ 91
 DNAدر سنتز  یو کاهش کل Sدر عبور از فاز  عیو تسر DNAدر شروع سنتز  ریتأخ الف)
 DNAدر سنتز  یو کاهش کل Sدر عبور از فاز  ریو تأخ DNAدر شروع سنتز  عیتسر ب)
 DNAدر سنتز  یکل شیو افزا Sدر عبور از فاز  ریو تأخ DNAدر شروع سنتز  عیتسر ج)
 DNAدر سنتز  یو کاهش کل Sدر عبور از فاز  ریو تأخ DNAدر شروع سنتز  ریتأخ د)

 تهیویشدت اکتاز قرنطینه،  ویواکتیراد دیو تحت درمان با  دیروئیمبتال به سرطان ت مارانیببراي خارج کردن  ـ 92
 ابد؟ی کاهشبایستی  رم در ساعتند میلیتا چدر فاصله یک متري  هاآن ع شده از بدناطس

 5 د) 20 )ج 50 )ب 100 )الف
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 mrad/h 0,2برابر  کیهر  کلوترونیس کیدر خارج از حفاظ  عیسر يهاگاما و نوترون یآهنگ دز جذب ـ 93
ه ب عیسر يهاگاما و نوترونهاي پرتو یب وزنیضرپرتوها مجموعا چقدر است؟ ( نیباشد. آهنگ دز معادل ایم

 باشد).یم 20 و 1 بیترت
 Sv/h 4.2 د) rem/h 4,2 ج) mSv/h 4,2 ب) mrem/h 4,2 الف)

 ست؟یچ دیونوکلئیراد نیا يحفاظ برانوع  نیشود و بهتریم زیتجو یقیاز چه طر P-32 کیکرومفسفات  ـ 94
 یسرب ـ يدیداخل ور الف)
 یسرب ـ صفاقیداخل  ب)
 پالستیکی ـ يدیداخل ور ج)
 پالستیکی ـ صفاقیداخل  د)

چقدر  I-131 میسد دیدی ودارویراد افتیمادران پس از در یده ریشده جهت قطع ش هیمدت زمان توص ـ 95
 باشد؟یم

 قطع دائم د) روز 4 )ج ساعت 24 )ب ساعت 12 الف)

 کیتمام بدن  ي) براCumulative effective Dose( یدُز موثر تجمع، ICRP يهاهیتوصآخرین براساس  ـ 96
 ؟مورد است ساله کدام 44پرتوکار 

 mSv 20 د) mSv 50 ج) mSv 440 ب) mrem 440 الف)

آهنگ دُز  میبخواه کهی تراست. در صو Sv/hμ 510، آهنگ دُز 192-میدیریچشمه ا کیاز  يمتر میدر فاصله ن ـ 97
خامت (ض استفاده کرد؟ دیمتر بایبا ضخامت چند سانت یاز حفاظ سرب ،تجاوز نکند μSv/h 1 فاصله از نیدر ا

 متر است)یسانت 1,9دهم کننده  کی هیال
 9.5 د) 7,6 ج) 5,7 ب) 3,8 الف)

 چگونه است؟ ،عوامل ریپرتوکار با مقدار حفاظ، با ثابت در نظر گرفتن سا کیبه  دهیرس یارتباط مقدار دز جذب ـ 98
 معکوس د) یینما ج) يعکس مجذور ب) یخط الف)

ند ماده چ نیا TVL ،باشد متریلیم 5رابر ب MeV  1يبا انرژ کسیدر مقابل پرتو ا ياجذب ماده مین هیاگر ال ـ 99
 ست؟متر امیلی
 50 د) 10 ج) 16,6 ب) 15,5 الف)

 U=T=d=1راد بر هفته و  W=1000که  یراد بر هفته برساند وقت 0,01که بتواند تابش را به مقدار  یحفاظبراي  ـ 100
 چقدر در نظر گرفته شود؟ Bمقدار  ،است
 -5 د) 5 ج) 10-5 ب) 510 الف)

 موفق باشید


