
  شرکت خصوصی آوا سالمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -98سواالت آزمون استخدامی سال 

  محل برگزاري آزمون: دانشکده علوم دانشگاه آزاد واحد اردبیل

  

  

توصیه می  AP. در کدام ناهنجاري هاي انگشتان دست، به خصوص سر متاکارپ ها، پرتونگاري روبرو، ترجیحاً 1

  شود؟

  مطالعه فواصل بین مفصلی             ب) شکستگی هاي مرکبالف) 

  ج) مطالعه اجسام خارجی                      د) شکستگی هاي جابجا شده

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 43صفحه  -گزینه الف

*******************************************************************************

  در کدام پراجکشن انگشت شست دست روبرو و بدون درشتنمائی تصویر پرتونگاري می شود؟-2

  Obliqueد)                   Lateralچ)       PAب)             APالف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول ولوژیستمنبع: رادیولوژي براي رادیوتکن

  کتاب 43صفحه  -گزینه الف

*************************************************************************

  در پرتونگاري نیمرخ مفصل آرنج، به طور روتین، چه میزان زاویه اي بین بازو و ساعد باید ایجاد شود؟ -3

  درجه 45درجه                 د)  90درجه         ج)  30ب)       درجه         10الف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 54صفحه  -جگزینه 

*************************************************************************  

  آرنج موجب پرتونگاري نیمرخ در چهار حرکت مختلف دست می شود؟کدام شکستگی در مفصل  -4

  الف) سر رادیوس        ج) تروکلیا          ج) کاپیتلیوم    د) حفره کرونوئید

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 54صفحه  -الفگزینه 

*************************************************************************

  درجه باشد؟ 30چرا در پرتونگاري ابلیک پا، میزان زاویه کف پا با سطح فیلم نباید بیش از  -5

  ب) به روي هم افتادن بعضی از استخوان هاي مچ         الف) ایجاد بزرگنمایی    

  د) عدم دقت در محل صحیح جسم خارجی         ج) کاهش کیفیت تصویر 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 71صفحه  -بگزینه 

*************************************************************************  

  به خوبی دیده می شود؟ Cuboidدر کدام یک از تابش هاي زیر، استخوان   -6

  الف) نیمرخ      ب) روبرو             ج) مدیال ابلیک        د) لترال ابلیک 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  25و سوال  کتاب 70صفحه  -جگزینه 

  تکنیک هاي پرتونگاري



  پرتونگاري زیر مربوط به پراجکشن آگزیال پاشنه می باشد؟کدام یک از روش هاي  -7

  Coalitionد)              Brodenج)              Hollyب)         Kiteالف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  87آزمون کاردانی به کارشناسی سال  22و سوال  کتاب 76صفحه   -دگزینه 

*************************************************************************

  جهت سیستورتروگرافی از یک بیمار مرد بالغ مرکز کاست باید در چه سطحی قرار گیرد؟ -8

  L3الف) سیمفیزپوبیس             ب) مهره 

  T12د) مهره                         L5ج) مهره 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  86آزمون کاردانی به کارشناسی سال  23و سوال  کتاب 228صفحه   -الفگزینه 

*************************************************************************  

  کدام یک از روش هاي زیر به تشخیص تومورهاي پانکرانس کمک می کند؟ -9

  د) نفروتوموگرافی       د) پنوموگرافی خلف صفاقی      Upper GIب)                    P.T.Cالف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  2و سوال  کتاب 197صفحه   -بگزینه 

*************************************************************************  

  جهت نمایان کردن تمام سینوس هاي صورت کدام تکنیک به کار می رود؟ -10

  الف) کالدول       ب) لترال     ج) مایر           د) واترز

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول براي رادیوتکنولوژیست منبع: رادیولوژي

  77آزمون کاردانی به کارشناسی سال  19و سوال  کتاب 161صفحه   -بگزینه 

*************************************************************************  

  انجام می شود؟ (AP)در نزد کدام بیماران پرتونگاري قلب و ریتین در وضعیت روبرو  -11

  الف) بزرگساالن  ب) اطفال زیر نشستن           ج) کهنساالن       د) اطفال باالي نشستن

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

   کتاب 287صفحه   -بگزینه 

*************************************************************************  

  تمرکز اشعه در پرتونگاري شکم در کدام نقطه متمرکز می شود؟ -12

  الف) باالي ناف         ب) حدفاصل بین سیمفیزپوبیس و دیافراگم ها     

  ASISج) پایین ناف            د) حدفاصل بین 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

   کتاب 252صفحه   -(البته گزینه صحیح صحیح نمی باشد) بگزینه 

 این سوال از لحاظ علمی اشتباه می باشد، چرا که در صورت سوال حتما بایستی به نوع پوزیشن بیمار( ایستاده

  .شدیا خوابیده بودن) اشاره می 

 اشعه مرکزي در حالت خوابیده در حد ایلیاك کرست (L4) ) سانتی متر  5گزینه د) و در حالت ایستاده  نزدیک به

  باالتر از ایلیاك کرست (گزینه الف) است. 

  است.البته تمامی گزینه ها به نحوي صحیح   

************************************************************************  



وس هاي صورت فکی و سین-امروزه یکی از روش هاي تصویربرداري متداول براي مطالعه مفصل گیجگاهی -13

  همزمان کدام روش است؟

  MRIد)                             CT.scanج)             PTCب)      OPGالف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

   کتاب 287صفحه   -الفگزینه 

*************************************************************************  

  

  

  

  ندارد؟کدام استخوان مدوال  -1

  د) کالویکل                      ج) فیبوال                ب) رادیوس         الف) اولنا       

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 299صفحه  -دگزینه 

*************************************************************************  

  حفره گلنوئید جزء کدام یک از استخوان هاي زیر است؟ -2

  الف) اسکاپوال             ب) رادیوس            ج) کالویکل     د) هومروس

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 302صفحه  -الفگزینه 

*************************************************************************  

  از لحاظ تشریحی داراي چند بخش است؟ روسمانتهاي فوقانی هو -3

  6د)                 5ج)                    4ب)                      3الف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  3و سوال  کتاب 304صفحه  -دگزینه 

*************************************************************************

  دارد؟در بررسی انتهاي تحتانی، هومروس از طرف جلو دو حفره دارد حفره سطح قدامی قسمت مدیال چه نام  -4

  الف) کورونوئید        ب) اوله کرانون               ج) ریدیال                د) کوراکوئید

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 306صفحه  -الفگزینه 

*************************************************************************  

  از کدام نوع زیر می باشد؟ (Midcarpal)مفصل میدکارپال  -5

  الف) زینی       ب) لوالیی      ج) مسطح      د) بیضوي

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

    85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  24و سوال  کتاب 317صفحه  -جگزینه 

  مفاصل میدکارپال، مفاصل ایجاد شده بین استخوان هاي کارپال هستند که همگی از نوع مسطح یاPlane  می

  باشند. 

  کتابRTE  .گزینه ب را گزینه صحیح اعالم نموده است که اشتباه است  

*************************************************************************  

  زائده کورونوئید استخوان اولنا چند سطح دارد؟ -6

  آناتومی



  سطح 3سطح        د)  4سطح             ج)  5سطح        ب)  6الف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

   85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  13و سوال  کتاب 311صفحه  -جگزینه 

  چه سنی با تنه جوش می خورد؟ اپیفیزهاي فوقانی و تحتانی رادیوس در دختران در -7

   18و  16د)     19و  17ج)      16و  14ب)           17و  14الف) 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

   85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  14و سوال  کتاب 496صفحه  - الف گزینه

*************************************************************************  

  سر اولنا در کدام طرف رادیوس قرار دارد؟ -8

  ج) انترومدیال         د) انترومدیال              الف) مدیال                      ب) لترال   

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 312صفحه  - الف گزینه

*************************************************************************  

  به کدام استخوان مربوط است؟ (Tubercle of crest)برجستگی  - 9

  الف) فمور       ب) هیپ         ج) فرونتال              د) اکسی پیتال

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

   85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  2و سوال  کتاب 342صفحه  - ب گزینه

*************************************************************************  

  سوستانتاکولوم تالی مربوط به کدام استخوان است؟ -10

  د) ناویکوالر      ج) کالکانئوس         ب) کوبوئید      الف) تالوس       

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 370صفحه  - ج گزینه

*************************************************************************  

  برآمدگی قرقره مانند فیبوالر (پرونئال) در کدام استخوان قرار دارد؟ -11

  د) کالکانئوس           ج) تالوس        الف) تیبیا         ب) فیبوال       

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست 

  85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  29و سوال  کتاب 370صفحه  - د گزینه

*************************************************************************

  عرضی پا دخالت ندارد؟کدام استخوان در تشکیل قوس  -12

  د) میخی خارجی              ج) کالکانئوس              ب) میخی داخلی         الف) کوبوئید 

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  4و سوال  کتاب 364صفحه  - ج گزینه

*************************************************************************  

  کدام سینوس به مئاتوس میانی تخلیه نمی شود؟ -13

  الف) اسفنوئید         ب) فرونتال        ج) اتموئیدال خلفی       د) اتموئیدال قدامی

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  6و سوال  کتاب 417صفحه  - الف گزینه

*************************************************************************  



  محل اتصال مري به معده در محاذات کدام مهره پشتی است؟ -14

  ج) دهم         د) نهم     الف) دوازدهم        ب) یازدهم  

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  85آزمون کاردانی به کارشناسی سال  19و سوال  کتاب 503صفحه  - ب گزینه

*************************************************************************  

  ربوط به کدام غده بزاقی است؟مجاري رینوس م -15

  ت فکی       ج) زیرزبانی     د) هیچکدامالف) بناگوش    ب) تح

  انتشارات حیدري) -97(چاپ:  جلد اول منبع: رادیولوژي براي رادیوتکنولوژیست

  کتاب 502صفحه  - ج گزینه

*************************************************************************  

  

  

  

  حرکت کند، افزایش جرم آن ها چند درصد است؟ c6/0اگر الکترونی با سرعت  -1

  80د)                 60ج)                            25ب)                            10الف) 

  منبع: فیزیک عمومی هالیدي

  رادیوبیولوژي) 87( و سال 97تصویربرداري پزشکی سال آزمون کارشناسی ارشد  42سوال  -گزینه ب

  سطح سوال: غیرمرتبط با رادیولوژي

************************************************************************  

  باشد، نسبت شدت آن ها چقدر است؟ -dB20دو تراز صوتی  اختالف  -٢

  01/0د)         1/0ج)        10ب)           100الف) 

  منبع: فیزیک عمومی هالیدي

  97آزمون کارشناسی ارشد تصویربرداري پزشکی سال  3سوال  گزینه الف

  سطح سوال: غیرمرتبط با رادیولوژي

*************************************************************************  

  است؟ بر اساس مدل قطره مایع هسته اتم، کدام جمله نامعتبر -3

  الف) هسته متشکل از ماده غیرقابل تراکم است.

ب) رابطه بین شعاع هسته با عدد جرمی آن 
2
3R A .می باشد  

  ج) نیروي هسته اي براي هر نوکلئون مستقل از نوع نوکلئون می باشد.

  د) نیروي هسته اي اشباع می باشد.

  هسته اي و اتمیمنبع: فیزیک 

  97آزمون کارشناسی ارشد تصویربرداري پزشکی سال  30سوال  گزینه ب

  سطح سوال: غیرمرتبط با رادیولوژي

*************************************************************************  

تولید در المپ تقویت کننده تصویر در سیستم هاي فلوروسکوپی، برخورد الکترون ها با کدام یک از موارد زیر  -4

  نور می کند؟

  فسفر ورودي      ب) فتوکاتد      ج) فسفر خروجی    د) عدسی هاي الکتروستاتیکی   الف) 

  انتشارات اطمینان -289مبانی فیزیک تصویربرداري بوشبرگ صفحه منبع: 

  فیزیک پرتونگاري



  97آزمون کارشناسی ارشد تصویربرداري پزشکی سال  49سوال  گزینه ج

*************************************************************************  

  می باشد؟ CTآرتیفکت حلقوي مربوط به کدام نسل از  -5

  الف) اول    ب) دوم      ج) سوم    د) چهارم

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  -821رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم صفحه منبع: 

  97آزمون کارشناسی ارشد تصویربرداري پزشکی سال  67سوال  گزینه ج

*************************************************************************  

  ریه چند میلی متر می باشد؟ HRCTحداکثر ضخامت مجاز براي برش هاي  -6

  0/2د)     5/1ج)       0/1ب)     5/0الف) 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  -802رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم صفحه منبع: 

  97 آزمون کارشناسی ارشد تصویربرداري پزشکی سال 78سوال  گزینه د

*************************************************************************  

  کدام گزینه را افزایش می دهد؟در ماموگرافی، فشرده سازي بافت پستان  -7

  الف) کنتراست    ب) پرتوهاي پراکنده      ج) دوز جذبی بیمار     د) ضخامت بافت 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  -923رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم صفحهمنبع: 

  97 آزمون کارشناسی ارشد تصویربرداري پزشکی سال 48سوال  گزینه الف

*************************************************************************  

  اختالف دانسیته در روي کلیشه رادیوگرافی را چه می نامند؟ -8

  الف) کنتراست           ب) جزئیات          ج) ناواضحی      د) بزرگنمایی

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  -1079رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم منبع: 

  گزینه الف

*************************************************************************  

  گلوترآلدهید به چه عنوان در داروي ظهور به کار می رود؟ -9

  الف) بازدارنده      ب) سخت کننده   ج) ضد مه آلودگی       د) محافظت کننده 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  -1041رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم منبع: 

  گزینه ب

*************************************************************************  

  نسبت گرید در دستگاه هاي ماموگرافی کدام است؟ -10

  د) الف و ب              1:10ج)                 1:5ب)         1:3الف) 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  -978رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم منبع: 

  گزینه د

*************************************************************************  

  ه رادیولوژي ساده چیست؟نسبت ب CTمحدودیت  -11

  الف) کنتراست         ب) رزولوشن      ج) پرتوي پراکنده      د) روي هم افتادگی تصویر

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  -825و 743 رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم منبع: 

  گزینه ب

  ینه الف است که اشتباه تایپی است. توجه: پاسخ این سوال در منبع معرفی شده؛ گز

*************************************************************************  



  چیست؟ CTبه روش  MRIمزیت اصلی روش  -12

  الف) بهتر بودن قدرت تفکیک فضایی 

  ب) کم بودن مقدار نویز

  ج) بهتر بودن قدرت تفکیک کنتراست

  د) هر سه مورد

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  716رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم  منبع: 

  گزینه ج

*************************************************************************  

13- FOVmin با کدام یک از موارد زیر رابطه مستقیم دارد؟  

  د) قدرت گرادیان            TEج)   TRب)     BWالف) 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  717رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم  منبع: 

  گزینه الف

*************************************************************************  

  اندکس میتوتیک در کجا بیشتر است؟ -14

  مغز استخوان قرمزالف) بافت کبدي       ب) 

  د) بافت عصبی     ج) بافت عضالنی   

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  695رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم  منبع: 

  گزینه ب

*************************************************************************  

  ، کدام بافت از حساسیت پرتوي بیشتري برخوردار است؟رگونیه و تریباندوببا توجه به قانون  -15

  الف) پوست               ب) پیوندي                      ج) عضالنی               د) مغز استخوان 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  694رادیوتکنولوژي براي رادیوتکنولوژیست جلد دوم  منبع: 

  گزینه د

*************************************************************************  

  باالترین حساسیت پرتوي مربوط به کدام یک از سلول هاي زیر می باشد؟-16

  الف) اسپرماتید    ب) استئوبالست      ج) اریتروبالست          د) سلول هاي اندوتلیال

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  694رادیوتکنولوژیست جلد دوم  رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  جگزینه 

  کتاب چهار استاد وRTE .گزینه صحیح را الف اعالم نموده اند  

  .اگر این سوال با توجه به جدول موجود در بوشانگ طرح شده باشد گزینه صحیح گزینه ج است  



  
  بوشبرگ و اریک ج هال هم اریتروبالست ها مقدم بر اسپرماتیدها البته در کتاب حفاظت پرتوي اوکلید سرام و

  می باشند.:



 

  
 فرآیند تبدیل شدن اسپرماتوگونیا به اسپرماتید  

  
  سلول هاي اسپرماتوگونیا چون سلول هاي بنیادین هستند خیلی حساس می باشند و سلول هاي پس از

  اسپرماتوگونیا نسبتاً مقاوم می باشند. 

*************************************************************************  

  نیمه عمر چه میزان از یک ماده رادیواکتیو تجزیه می گردد؟ 5بعد از  -17

  %88/96د)                   %75/93ج)             %5/87ب)             %75الف) 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  533رادیوتکنولوژیست جلد دوم  رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  دگزینه 

  درصد اکتیویته نمونه واپاشی می شود، پس خواهیم داشت: 50با توجه به این در هر نیمه عمر، 

  5  4  3  2  1  0  نیمه عمرهاتعداد 

  125/3  25/6  5/12  25  50  100  درصد باقی مانده

  3.125-100=88/96  6,25-100=75/93  12,5-100=5/87  25-100=75  50-100=50  0  درصد واپاشی شده

*************************************************************************  

  از چه نظر باهم متفاوتند؟ Na -23و  Na-25اتم هاي  -18

  الف) عدد اتمی         ب) تعداد الکترون ها    ج) تعداد نوترون ها      د) خاصیت شیمیایی



  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  542رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  ج گزینه

  هاست. (N)ا در تعداد نوترونن هکترون ها باهم برابر است. تفاوت آاین دو عنصر ایزوتوپ هم هستند، تعداد پروتون ها و ال

  است. Na ،11عدد اتمی 

  23 25( 23 11 12, ( 25 11 14)Na N Z A Na N A Z           

*************************************************************************  

  کدام یک از واحدهاي زیر، مقدار تابش گیري در هوا، اندازه گیري می شود؟ -19

 نتگن وج) بکرل          د) ر               ب) راد      الف) رم         

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  693رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  د گزینه

*************************************************************************  

  با سه برابر شدن انرژي فوتون اشعه ایکس، طول موج ان چند برابر می شود؟ -20

الف) 
1

3
ب)                        

1

9
  9د)                    3ج)            

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  542رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  لفا گزینه

1 1

3
E


   

*******************************************************************************  

خورد نماید، درصد نوسانات رفوتون اشعه ایکس ب 610در صورتی که در هر میلی متر مربع از فیلم رادیوگرافی  -21

  چه میزان خواهد بود؟

   001/0د)             01/0ج)                   1/0ب)          1الف) 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  600رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  ب گزینه

  از رابطه زیر به دست می آید: (SE)درصد نوسانات

  
6 3

6 6

10 10
100 100 100 0 / 001 100 0 /1%

10 10

N
SE

N
           

*************************************************************************    

درصد نور تابشی از صفحه  10و  1در یک کلیشه رادیوگرافی نور خروجی از دو ناحیه مجاور هم به ترتیب  -22

  کنتراست این دو ناحیه کلیشه چقدر است؟نگاتوسکوپ است، 

  2د)        5/1ج)           3ب)        1الف) 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  600رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  الف گزینه

  

2 1

1

2

2 1

100
log log10 1

10

100
log log100 2

1

2 1 1

C D D

D

D

C D D

 

  

  

    

   



چند جفت خط در هر اینچ وجود  mm3/0و فاصله بین تیغه اي  mm03/0در یک گرید با ضخامت تیغه سربی  -23

  دارد؟

   98د)             84ج)             77ب)                71الف) 

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  625رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  ب گزینه

*************************************************************************  

  پاسخ می باشد؟-پرتوگیري داراي چه نوع منحنی دوز از سرطان خون حاصل -24

  بدون آستانه  -تانه دار        ب) توانیآس -توانیالف) 

  آستانه دار -بدون آستانه          د) خطی -ج) خطی

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  685رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  .(لوسمی= سرطان خون) ج گزینه

*******************************************************************************  

  کدام یک داراي طول موج کمتري است؟ -25

  الف) امواج رادیویی مخابرات    ب) نور زرد               ج) امواج گاما          د) امواج مادون قرمز

  )97انتشارات حیدري( سال چاپ:  534رادیوتکنولوژیست جلد دوم رادیوتکنولوژي براي منبع: 

  الف گزینه

*************************************************************************  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نکات:

  طرح سوال از دروس فیزیولوژي غیرضروري است. -1

طرح سوال از فیزیک هالیدي که منبع معرفی شده براي رشته کارشناسی ارشد تصویربرداري پزشکی و فیزیک پزشکی است، ضروري  -2

  نیست.

اطالعات کافی از دانش داراي ژي هستند و به احتمال زیاد طراحان محترم سواالت آزمون هاي استخدامی غیرمرتبط با رشته رادیولو -3

  نمی باشند. رادیولوژي 

براي هر رشته باشد، طرح سواالت بی اساس، لطمه اساسی را به دانش داوطلب  سواالت کاربرديسواالت آزمون هاي استخدامی باید  -4

  زده و آن ها را از اهداف اصلی خود دور می نماید. 

  می رقابت در عرصه علم و عمل است نه رقابت در کسب دانش هاي غیرضروري. آزمون هاي استخدا -5

ر کسب وقت داوطلب د به ن هم به تعداد فراوان و بدون معرفی هیچگونه منابع خاصی، بزرگترین ضربه راگنجاندن دروس عمومی آ -6

فعت میلیاردي مافیان دروس عمومی این دروس هرگز جاي خود را به دروس تخصصی می زند؛ متاسفانه به دلیل من علمی -دانش مهارتی

  نخواهند داد. 

رین کمک آزمون هاي استخدامی، بزرگتاز سوي مراجع برگزاري  استاندارد و اصولی با مشاوره با کارشناسان خبره هر رشته معرفی منابع -7

  را به داوطلبان در جهت جلوگیري از اتالف وقت و اختصاص زمان هاي بسیار زیاد به کسب دانش هاي غیرمهارتی و غیرضروري می کند. 

  و.... -8

  با سپاس فراوان

  آقاي حسینی
  کارشناس رادیولوژي

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

 


