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مقدمه 

به نام خدا

من نیست شدم در تو از آنم همه تو ي من من شدي از آنی همهتو هستی 

. سپاس خداوند یکتا و مهربان که به ما راه آموخت
است که قابـل  2019فارو کتاب حاضر دربردارنده سؤاالت تألیفی و نکات مهم کتاب رادیولوژي وایت

سـعی  . باشـد مندان میو کلیه عالقهاستفاده براي دانشجویان، داوطلبین امتحان دستیاري و بورد و ارتقا
هـاي  الت متنوع بیان شود و سپس در پاسـخ ابر این بوده است که کلیه نکات مهم هر فصل در قالب سؤ

تشریحی پایان هر فصل به ذکر جزئیات مطالب پرداخته شود تا در کمترین زمان ممکن اسـت حـداکثر   
. دست آیدآمادگی براي تسلط بر منابع به

تردید خـالی از اشـکال نیسـت و نظـرات خواننـدگان گرامـی قطعـًا مایـه افتخـار و          بیکتاب حاضر 
. هاي بعدي کتاب مورد استفاده قرار گیردخرسندي مؤلفان خواهد بود تا در ویرایش

.امید است با توکل بر ایزد منان این کتاب مورد استقبال قرار گیرد

دکتر مریم فروزنده ـ دکتر فوزیه زاهدي 



1فصل 
فیزیک

داراي چنـد الکتـرون   Lالیـه طبق مدل بـوهر  -1
است؟ 

4) ب2) الف
8) د6) ج

روتون و نـوترون مسـاوي   پکدام گزینه داراي -2
نیست؟ 

هیدروژن ) بهلیوم ) الف
کربن ) داکسیژن ) ج

ها با افزایش عدد اتمی ندینگ الکترونباانرژي -3
...... و ...... سته بـه ترتیـب   و افزایش نزدیکی به ه

. یابدمی
کاهش ـ افازیش) بکاهش ـ کاهش) الف

افزایش ـ افزایش ) دافزایش ـ کاهش ) ج

در کدام گزینه ماهیت تشعشع الکترومگنتیک -4
غیریونیزان است؟

MRI) بCT) الف

یپدر کنسرتراXاشعه ) دگاما ) ج

از xه هسـته و اشـع  ....... ماهیت اشعه گاما از -5
. هسته است...... 
خارج ـ خارج ) بداخل ـ داخل ) الف

خارج ـ داخل ) دداخل ـ خارج ) ج

...... و رادیاســیون گامــا ....... UVرادیاســیون -6
. است

غیریونیزان ـ غیریونیزان ) الف
یونیزان ـ یونیزان ) ب
غیریونیزان ـ یونیزان ) ج
یونیزان ـ غیریونیزان ) د

موجی در توجیه کـدام گزینـه موفـق    تئوري -7
نیست؟ 

diffractionانکسار ) الف

interferenceتداخل ) ب

interactionتداخل ) ج

refractionتفرق ) د

روتـون  پایـدار بـا   پهاي نااشی اتمپحاصل فرو-8
اضافی کدام اجزا است؟ 

وزیترون، نوترون پنوترینو، ) الف
روتون پ، -Bنوترینو، ) ب
روتونپ، +Bنوترینو،) ج
وزیترون، نوترون، الکترون پ) د

ایـدار بـا نـوترون    پهاي نااشی اتمپحاصل فرو-9
اضافی کدام اجزا است؟ 

-Bن، وروتپنوترینو، ) الف

+Bروتون، پنوترینو، ) ب
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-Bنوترینو، نوترون، ) ج

+Bنوترینو، نوترون، ) د

هـا  اشی اتمپکدام گزینه در هر دو واکنش فرو-10
روتون اضافی مشترك است؟ پیا با نوترون 

نوترون ) بروتون پ) الف
نوترینو ) دالکترون ) ج

کدام گزینه صحیح است؟ -11
تر، بار بیشتر و سرعت بیشـتري  هرچه ذره بزرگ) الف

. آن باالتر استLETداشته باشد 
در درمان سرطان تیروئید کاربرد دارند و -Bذرات ) ب

ــمپاز فرو ــا اشــی ات ــونپهــا ب اضــافی حاصــل روت
. شوندمی

بـاال نفـوذ کمـی در بافـت دارنـد و      LETذرات بـا  ) ج
. یونیزان هستند

. استxتولید اشعه PETاساس ) د

حـاوي  و سر تیـوب ...... حاوي xتیوب اشعه -12
. است...... 
خأل ـ روغن ) بروغن ـ روغن ) الف

خأل ـ خأل ) دروغن ـ خأل ) ج

افـزوده  xر تیـوب اشـعه   د....... توریوم بـه  -13
. است.... شودو هدف آن می
ها از سـیم گـرم   سازي الکترونآند ـ افزایش آزاد ) الف

شده 
رتـو  پدر یـک  xرتـو اشـعه   پآند ـ متمرکز کـردن   ) ب

باریک 
هـا از سـیم گـرم    سازي الکترونکاتد ـ افزایش آزاد ) ج

شده 
رتـو  پدر یـک  xرتـو اشـعه   پکاتد ـ متمرکزکـردن   ) د

باریک

اسـت  ...... یکی از اجزاي متمرکز کنندهپکا-14
. است...... که جنس آن 

کاتد ـ مولیبدن ) بکاتد ـ تنگستن ) الف
آند ـ مولیبدن ) دآند ـ تنگستن ) ج

در کدام دو مورد xجنس ماده در تیوب اشعه -15
یکسان است؟ 

متمرکزکننده ـ تارگت کاپ) الف
فیالمنت ـ تارگت ) ب
قه آند ـ فیالمنت سا) ج
تمرکزکننده ـ ساقه آند کاپ) د

هاي ماده مناسب بـراي  کدام گزینه از ویژگی-16
نیست؟ تارگت 

عدد اتمی باال ) الف
نقطه ذوب باال ) ب
رسانایی حرارتی باال ) ج
فشار بخار باال ) د

نس تصویر و گرماي آند کـدام  پدر مورد شار-17
نیست؟ گزینه صحیح 

ات مـؤثر  پویـه تارگـت روي آنـد فوکـال اسـ     با زا) الف
. شودات حقیقی میپتر از فوکال اسکوچک

Focal trackدار مسـیر چـرخش   هاي زاویهدر آند) ب

. صورت یک دیسک بول شده استبه
. شوددر سفالومتري گاهی از آند دوار استفاده می) ج
10-50هاي با آنـد دوار  جریان تولیدي در دستگاه) د

. تر از آند ثابت استبرابر بیش

در قسمت ولتـاژ  xکدام گزینه در مدار اشعه -18
گیرد؟ باالي مدار قرار می

ترانسفرمر فیالمنت و اتوترنسفرمر ) الف
سنجو زمان kvp selector) ب
mA meterو kvp dial) ج

mA meterو سنجزمان ) د
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و ....... xترانسفرمرفیالمنت در مـدار اشـعه   -19
. است....... ر ولتاژ باال ترانسفرم

افزاینده ـ افزاینده ) الف
افزاینده ـ کاهنده ) ب
کاهنده ـ افزاینده ) ج
کاهنده ـ کاهنده ) د

کدام گزینه ولتاژ واقعی بکـار رفتـه در یـک    -20
کند؟ را تنظیم میxدستگاه اشعه 

ترانسفرمر افزاینده ولتاژ باال ) الف
kvp dial) ب

kvp selector) ج

اتوترنسفرمر ) د

تأثیرگـذار  xکدام عامـل بـر کیفیـت اشـعه     -21
باشد؟ می
زمان تابش ) الف
جریان تیوب) ب
فاصله منبع اشعه تا بیمار ) ج
میزان فیلتراسیون ) د

موج با یک سوکننده نیمxیک مدار اشعه در -22

1الس پزمان هر 
60

ثانیه است در هـر ثانیـه چنـد    

شود؟ تولید میxالس اشعه پ
120) ب60) الف

20) د30) ج

Directهاي اسـتفاده از  یامدپکدام گزینه از -23

Current (DC) در ماشین اشعهx است؟
زمان تابش بیشتر ) الف
انرژي متوسط باالتر ) ب
باالتر Kvp) ج
دوز بیمار باالتر ) د

باشـد  الس داشـته پx ،15اگر دستگاه اشعه -24
الس چند ثانیه خواهد بود؟ پزمان هر 

5/0) ب25/0) الف
2) د1) ج

درکدام قسمت از سیکل xالس اشعه پشدت -25
حداکثر است؟ xتولید اشعه 

ابتدا ) الف
وسط ) ب
انتها ) ج
xالس اشـعه  پـ هاي سـیکل شـدت   در همه قسمت) د

. یکسان است

آنـد مسـی و   از تارگت به....... گرما از طریق -26
به اتمسـفر  ....... وشش تیوب و از طریق پروغن و 

. شودمنتقل می
همرفت ـ همرفت ) الف
ـ رساناییرسانایی ) ب
رسانایی ـ همرفت ) ج
همرفت ـ رسانایی ) د

تـابع کـدام گزینـه    xچرخه کارتیوب اشعه -27
نیست؟ 

تابش kvP) باندازه آند ) الف
زمان تابش ) دتابشmA) ج

کدام گزینـه صـحیح   xدر مورد تیوب اشعه -28
نیست؟ 

تایمر الکترونیک xتایمر بکار رفته در مدار اشعه ) الف
. است

ــ tube rating) ب ــداد اکس ــوالیپتع اي را وژرهاي مت
دهد که دستگاه بدون گرم شدن بیش از نشان می

. تواند انجام دهدحد آند می
Kvpگرماي تولید شده در آند از فرمـول  ) ج ´ mAS

. شودمحاسبه می
. گیردتایمر در مدار با ولتاژ باال قرار می) د
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هـاي  رابطه تعداد نسبی فوتوندر نمودارهاي -29
xبا افزایش کدام فاکتور نمـودار  ها با انرژي فوتون

شود؟ جا مین جابهیایپبه راست و 
رپآممیلی) بkvP) الف

فیلتراسیون ) دزمان ) ج

xهاي رابطه تعداد نسبی فوتوناي در نموداره-30

با افزایش کـدام فـاکتور   xاشعه ها با انرژي فوتون
شود؟ جا مینمودار به سمت راست و باال جابه

رپآممیلی) بkvP) الف
فیلتراسیون ) دزمان ) ج

يحداکثر انـرژ و فیلتراسیون kvPبا افزایش -31
) ترتیببه(کند؟ چه تغییري میهافوتون

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

متوسط انـرژي و فیلتراسیون kvPبا افزایش -32
) ترتیببه(کند؟ ها چه تغییري میفوتون

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

ذاتـی محسـوب   کدام گزینه جز فیلترهـاي -33
شود؟ نمی
اي تیوب دیواره شیشه) الف
آلومینیم ) ب
روغن ) ج
. شوندمواد حائلی که مانع خروج روغن می) د

کـار  kvP75بـا ولتـاژ   xیک دستگاه اشـعه  -34
باشـد چـه   5/1اگر فیلتراسیون ذاتی آن . کندمی

مقدار فیلتراسیون اضافی آلـومینیم الزم اسـت؟   
) متربرحسب میلی(
1) ب5/0) لفا

2) د5/1) ج

با افزایش هر یک از فاکتورهـاي کیلوولتـاژ،   -35
xآمپر و فیلتراسیون، میانگین انرژي اشـعه  میلی

کند؟ترتیب چه تغییري میبه
افزایش ـ افزایش ـ ثابت ) الف
افزایش ـ کاهش ـ ثابت ) ب
افزایش ـ ثابت ـ کاهش ) ج
افزایش ـ ثابت ـ افزایش ) د

........ دوز بیمـار و  ........ یماسیون باعـث  کول-36
. دشوکیفیت تصویر می

افزایش ـ افزایش ) بافزایش ـ کاهش ) الف
کاهش ـ افزایش ) دکاهش ـ کاهش ) ج

گـري  2متري برابـر بـا   2اگر دوز در فاصله -37
متـري چقـدر خواهـد بـود؟     5/0باشد در فاصله 

) برحسب گري(
5/0) ب1) الف

32) د8) ج

با مـاده سـهم   xکدام یک از تداخالت اشعه -38
بیشتري دارد؟ کدام یـک عامـل اصـلی تشـکیل     

) ترتیببه(تصویر است؟ 
تون پتون ـ کمپکم) الف
تون ـ فتوالکتریک پکم) ب
تون پفتوالکتریک ـ کم) ج
فتوالکتریک ـ فتوالکتریک ) د

با مـاده  xکدام گزینه در بین تداخالت اشعه -39
شود؟ نمییونیزاسیون باعث 

تون پکم) بفتوالکتریک ) الف
گزینه ب و ج ) دکوهرنت ) ج
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نیست؟ صحیح xکدام در ارتباط با اشعه -40
تولید اشعه ترمزي با مربع عـدد اتمـی متناسـب    ) الف

. است
تولید اشعه اختصاصـی بـا انـرژي معـادل تفـاوت      ) ب

. ها متناسب استانرژي باندینگ اوربیتال
اخالت فتوالکتریک بـا مربـع عـدد اتمـی مـاده      تد) ج

. جاذب متناسب است
ــده کمپاحتمــال ) د ــی  پدی ــا دانســیته الکترون ــون ب ت

. متناسب است

با الکترون اوربیتال xتون اشعه پدیده کمپدر -41
........ و در فتوالکترونیک با الکترون اوربیتال ........ 

. کندتداخل می
خلی ـ خارجی دا) بداخلی ـ داخلی ) الف

خارجی ـ خارجی ) دخارجی ـ داخلی ) ج

عناصر نادر زمینی که به جـاي فیلتـر بکـار    -42
کنتراسـت  ........ دوز بیمـار و  ........ روند باعث می

. شوندتصویر می
ایش زکاهش ـ اف) بکاهش ـ کاهش ) الف

افزایش ـ کاهش ) دافزایش ـ افزایش ) ج

رتوهـاي بـا   پث حذف عناصر نادر زمینی باع-43
رتو به دلیـل  پشدن شوند و سختمی........ انرژي 

. دهدرخ می........ هاي با انرژي حذف فوتون
ایین پباال ـ ) بباال ـ باال ) الف

ایین پایین ـ پ) دایین ـ باال پ) ج

ها برابر در شرایطی که دوز معادل همه گزینه-44
ارد؟ ثر باالتري دؤباشد کدام بافت دوز م

ریه ) بگناد ) الف
تیروئید ) دمثانه ) ج

ها برابر در شرایطی که دوز جذبی همه گزینه-45
باشد کدام گزینه دوز معادل باالتري دارد؟ 

بتا ) بآلفا ) الف
روتون پ) دxاشعه ) ج

ها کدام گزینه براي ارزیابی میزان خطر انسان-46
رود؟ در رادیاسیون بکار می

دوز معادل ) بجذبی دوز) الف
وژر پاکس) ددوز مؤثر ) ج

در صورتی که دوز جذبی مساوي باشد کدام -47
دو مورد داراي دوز معادل برابر خواهند بود؟ 

روتون پنوترون و ) الف
نوترون و آلفا ) ب
xروتون و اشعه پ) ج

xنوترون و اشعه ) د



هاي تشریحیپاسخ6

.صحیح است) د(ینه گز-1
الکترون 22nداراي در مدل بوهر یا کالسیک الیههر 

K–Lها از سمت هسته بـه بیـرون  ترتیب الیه. است
–M–N–O وPاست .
)1، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -2
. روتون داردپهیدروژن فقط یک 

)1، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : عمنب(

.صحیح است) د(گزینه -3
)1، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -4
شـود کـه غیـر    از امواج رادیویی استفاده مـی MRIدر 

.یونیزان است
)2، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -5

)2، ص 1تاب وایت رادیولوژي، فصل ک: منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -6
. و گاما یونیزان هستندxو UVهایی مثل اشعه

)2، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -7
را توجیـه  ) interaction(دیده تداخل پتئوري کوانتوم 

. کندمی
)2ص ،1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -8

اتم با پروتون اضافی®)نوترون(B+ +n+ نوترینو 
)3، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -9

اتم با نوترون اضافی ®) روتونپ(B- +P+ نوترینو 
)3، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -10

9و8رجوع شود به سؤال 
)3، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -11

بـاالتر  LETتـر باشـد   در گزینه الف هرچه سرعت کم
. است

ن اضـافی  وهـا بـا نـوتر   اشی اتمپاز فرو-Bدر گزینه ب 
. شودحاصل می

. تولید اشعه گاما استPETدر گزینه د اساس 
)3، ص 1وایت رادیولوژي، فصل کتاب : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -12
، 1فصل 1-5زیرنویس شکل کتاب وایت رادیولوژي، : منبع(

)4ص 

.صحیح است) ج(گزینه -13
)4، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -14
)4، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(
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.ح استصحی) ب(گزینه -15

تنگستن : جنس فیالمنت کاتد و تارگت آند 
مسی : ساقه آند 

مولبیدن : متمرکزکننده کاپ
)4، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -16

ایین باشد تا بتوانـد در دماهـاي بـاال    پار باید بخفشار 
. خأل را درون تیوب حفظ کند

)4، ص 1وژي، فصل کتاب وایت رادیول: منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -17

Focal trackشود بـه ایـن   در آندهاي دوار تعریف می
صورت که در استفاده از آنـد دوار یـک دیسـک بـول     

. چرخدشده می
)5، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -18
)6، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(زینه گ-19

1-10شکل : مطلب خارج از کتاب
n v
n v

=2 2

1 1
)n =پــیچ و تعــداد دور ســیمvبــه ) ولتــاژ

هـاي ترانسـفر فیالمنـت دقـت کنیـد      پـیچ شکل سیم
تري نسبت به اولیـه دارد  پیچ ثانویه تعداد دور کمسیم

و ) کاهنـده (پس ولتاژ ثانویه کمتر از اولیه خواهد بود 
. در ترانسفر فیالمنت برعکس این موضوع صادق است

)6، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -20
)6، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -21
xسه گزینه اول فقـط روي کمیـت یـا شـدت اشـعه      

ث کـاهش  تأثیرگذار است اما افزایش فیلتراسیون باعـ 
. شودمیxکمیت و همچنین افزایش کیفیت اشعه 

)6، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -22
س پـ موج است در نصف تـایم مـوجی نـدارد    چون نیم
1الس در پعمالً هر 

30
س در هر پ. شودثانیه تولید می

. تالس خواهیم داشپ30ثانیه 1
)7، ص1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -23
جریـان  ،ترزمان کوتاهDirect currentهاي با سیستم

هـاي  ویـژه در سیسـتم  بـه (تـر  تر و قابـل اعتمـاد  ثابت
درصـد در  40تـا  35(تـر  ـ دوز بیمـار کـم  ) دیجیتال

تـر  کـم kvPو انرژي متوسط بـاالتر و  ) ACمقایسه با 
. خواهیم داشت) 60-65معموًال (
)7، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -24

= زمان هر پالس 
60

)7، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -25
. دقت کنید1-11به شکل 

)7، ص 1فصل کتاب وایت رادیولوژي، : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -26
)7، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -27
ــد،   ــایز آن ــابعی از س ــارتیوب ت mAو KVPچرخــه ک

. باشدسازي تیوب میخنکاکسپوژر و روش 
)8، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

تعداد پالس
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.صحیح است) ب(گزینه -28

. استduty cycleمربوط به چرخه کار یا تعریف فوق
)7، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -29

کـم و متوسـط   xبا افزایش فیلتراسیون شـدت اشـعه   
. یابدرتو افزایش میپانرژي 

)10، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -30
)10، ص 1ایت رادیولوژي، فصل کتاب و: منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -31

هـا دامنـه نمـودار اسـت کـه بـا       حداکثر انرژي فوتون
شـود ولـی بـا افـزایش     تر میدامنه وسیعkvPافزایش 

. ماندفیلتراسیون دامنه نمودار ثابت می
)9، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -32

کردن قله نمودارها بـه محـور افقـی متوسـط     با وصل
ــه  ــرژي ب ــی ان ــت م ــزایش   دس ــا اف ــه ب ــد ک و kvPآی

. یابدفیلتراسیون افزایش می
)9، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -33

. است) added(آلومینیم جز فیلترهاي اضافی 
)10، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -34

mm5/2نیـاز بـه   70بیشتر از kvPهاي با در دستگاه
س بایـد  پـ متر آن ذاتی است میلی5/1فیلتر است که 

. متر اضافه شودمیلی1
)10، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -35
)11، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -36
)11، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -37

: قانون عکس مجذور
I D I

( ) ( ) I
I D .
= Þ = Þ =2 22 1 2

2
1 2

2 32
2 0 5

)11، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -38

درصـــد از تـــداخالت اســـت و 57تـــون پســـهم کم
. یل تصویر داردفتوالکتریک نقش اصلی را در تشک

)12، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -39
)12، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -40

عـدد اتمـی   ) Z3(م وتداخالت فتوالکتریک با تـوان سـ  
. ماده جاذب متناسب است

)12، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -41
)13، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -42

کننـد و  رانـرژي را جـذب مـی   پهاي این عناصر فوتون
از طرفـی ایـن   . شـوند بنابراین باعث کـاهش دوز مـی  

انــرژي کنتراســت را کــاهش پــر انــرژيهــاي فوتــون
اسـت زیـاد   هـا کنتر دهنـد بنـابراین بـا حـذف آن    مـی 
. شودمی

)14، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(



13فیزیک  : 1فصل 

.صحیح است) ب(گزینه -43
)14، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -44

ب داراي فاکتور وزنی باالتري گزینه1-5طبق جدول 
ضرب مجمـوع دوز معـادل هـر    دوز مؤثر حاصل. است

. زنی بافت استارگان در فاکتور و
)15، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -45

ذبی متوسط یـک  جضرب دوز چون دوز معادل حاصل
بافت یـا ارگـان در فـاکتور وزنـی رادیاسـیون اسـت و       

و 5= روتـون  پو نـوترون و  x =1فاکتور وزنـی اشـعه   
. استa =20ذرات 

)15، ص 1لوژي، فصل کتاب وایت رادیو: منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -46

.ها کاربرد دارددوز مؤثر براي تخمین ریسک در انسان
)15، ص 1کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -47

رانرژي پهاي روتونپفاکتور وزنی رادیاسیون نوترون و 
. است5برابر و مساوي با 

)15، ص 1دیولوژي، فصل کتاب وایت را: منبع(



2فصل 
اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان

هــاي آزاد بــراي ســلول   کــدام رادیکــال -1
تر هستند؟ رسانآسیب

روکسیل پراکسید و هیدروپهیدروژن ) الف
روکسیل و هیدروکسیل پهیدرو) ب
روکسید و هیدروژن پهیدروژن ) ج
راکسید پهیدروکسیل و هیدروژن ) د

بر xکدام گزینه در مورد اثرات بیولوژیک اشعه -2
؟نیستها صحیح سلول

تواننـد  هر دو اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـی   ) الف
. هاي آزاد تولید کنندرادیکال

تواننـد  هر دو اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـی    ) ب
. باعث ایجاد آثار قطعی و احتمالی شوند

د هیدروکسـیل و  هـاي آزا با رادیـولیز آب رادیکـال  ) ج
. شوندهیدروژن حاصل می

اثـرات مسـتقیم کمتـري    bنسبت به aرادیاسیون ) د
. دارد

آسیب کروماتیدي در صورت آسیب به کـدام  -3
شود؟ مرحله از سیکل سلول ایجاد می

G2و Sاوایل ) بG1و Sاوایل ) الف

G1و Sاواخر ) دG2و Sاواخر ) ج

سیب به کـدام  آسیب کروموزومی در صورت آ-4
شود؟ مرحله از سیکل سلول ایجاد می

G2و Sاوایل ) بG1و Sاوایل ) الف
G1و Sاواخر ) دG2و Sاواخر ) ج

G2و در ......... صـورت نقـص   بهG1آسیب در -5

. کندبروز می...... صورت نقص به
کروماتیدي ـ کروموزمی ) الف
کروماتیدي ـ کروماتیدي ) ب
کروموزومی کروموزومی ـ) ج
کروموزومی ـ کروماتیدي ) د

ترین قسمت در سیکل سلولی نسـبت  حساس-6
کدام است؟ xبه اشعه 

G2و G1) بتوز یو مG1) الف
G2میتوز و ) دو میتوز Sاواخر ) ج

ترین قسمت در سیکل سلولی نسبت به مقاوم-7
کدام است؟ xاشعه 

G2) بG1) الف
Sاواخر ) دSاوایل ) ج

کدام گزینه در مورد آثـار قطعـی و احتمـالی    -8
نیست؟ رادیاسیون صحیح 

. در اثرات قطعی شدت اثر متناسب با دوز است) الف
.اسخ همه یا هیچ در مورد اثرات قطعی مطرح استپ) ب
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. در اثرات احتمالی شیوع اثر متناسب با دوز است) ج
در اثرات قطعی اگر دوز باالي آسـتانه باشـد همـه    ) د

. دهنداد آن اثر را نشان میافر

کــدام نــوع لوســمی در اثــر رادســیون القــا  -9
شود؟نمی
لنفوسیتیک حاد ) بلنفوسیتیک مزمن ) الف

میلوئیدي حاد ) دمیلیوئیدي مزمن ) ج

کـدام سـلول بـا    casarettبنـدي  طبق طبقه-10
ویژگی ذکر شده برایش همخوانی ندارد؟ 

Fully differentiatedهـا بـه صـورت    اتوسیتپه) الف

. هستند
هـاي بـازال مخـاط دهـان سـرعت تقسـیم       سلول) ب

Rapidدارند .
هـــا داراي حساســـیت بـــه اشـــعه فیبروبالســـت) ج

intermediateهستند .
ــیتپاس) د ــیم  رماتوس ــرعت تقس ــا داراي س Rapidه

. هستند

کدام گزینه در مورد اثرات قطعی رادیاسـیون  -11
صحیح است؟ 

ــث preimplantationه تــــابش در دور) الــــف باعــ
. ماندگی ذهنی خواهد شدعقب

بـارداري باعـث میکروسـفالی    10تابش در هفتـه  ) ب
. خواهد شد

high LETهـاي  دوز آستانه کاتاراکت براي اشـعه ) ج

. گري است5/0
ایجاد یهاي تشخیصممکن است در اثر رادیاسیون) د

. شوند

ـ ترااولین تغییر بعد از رادیاسـیون -12 حفـره  ی پ
دهان کدام گزینه است؟ 

تغییر حس چشایی) بموکوزیت ) الف
وسیدگی پ) دکاهش بزاقی ) ج

ـ ترااولین تغییري که بعـد از رادیاسـیون  -13 ی پ
یابد کدام گزینه است؟ حفره دهان بهبود می

موکوزیت ) الف
از دست رفتن حس چشایی ) ب
کاهش بزاقی ) ج
وسیدگی پ) د

ـ ترااز رادیاسیونآخرین تغییر بعد -14 ی حفـره  پ
دهان کدام گزینه است؟ 

وسیدگی پ) بتریسموس ) الف
کاهش بزاق ) داستئورادیونکروز ) ج

ی دهان مانـدگار  پتراکدام عارضه رادیاسیون-15
نیست؟ مدت براي طوالنی

کاهش بزاقی ) بتریسموس ) الف
از دست رفتن چشایی) دوسیدگی پ) ج

ی دیرتر از بقیـه  پترایونکدام عارضه رادیاس-16
افتد؟ اتفاق می

تریسموس ) الف
وسیدگی پ) ب
کاهش بزاق ) ج
از دست رفتن حس چشایی ) د

مـدت بـه   هاي کوتـاه کدام گزینه جز آسیب-17
ـ تراهاي مخاط دهـان حـین رادیاسـیون   بافت ی پ

نیست؟ 
غشا کاذب ) بموکوزیت ) الف

مخاط آتروفیک ) دعفونت کاندیدا ) ج

تر است؟ حساسxکدام غده بزاقی به اشعه -18
اروتید پ) الف
مندیبوالر ساب) ب
لینگوال ساب) ج
. اندهر سه به یک اندازه حساس) د
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ـ کدام مورد بعد از رادیاسیون ترا-19 ی در بـزاق  پ
یابد؟ افزایش می

ظرفیت بافري ) بpH) الف
حجم بزاق ) دویسکوزیته ) ج

ر کــدام گزینــه دیــده هــاي کوتــاه دریشــه-20
شود؟ نمی
وتیروئیدیسم پهی) الف
تاالسمی) ب
ی به حفره دهان پترارادیاسیون) ج
آنمی داسی شکل ) د

کدام گزینه تحت تأثیر تابش رادیاسیون بعد -21
گیرد؟ ی حفره دهان قرار نمیپترااز رادیاسیون

غدد موکوسی بزاقی ) الف
ها مکانیسم رویش دندان) ب
وان کورتیکال استخ) ج
رشد عمومی ) د

ــایع-22 ــرین شـ ــیدگی ناشـــی از  پتـ وسـ
ی حفره دهان کدام مورد است؟ پترارادیاسیون

ضایعات سطحی سطح باکال و لینگوال ) الف
ضایعات سرویکالی ) ب
هاي منتشر یگمانتاسیونپ) ج
. اندشایعوسیدگیپهمه انواع ) د

ی دهـان  پتراکدام گزینه درمورد رادیاسیون-23
نیست؟ صحیح 

سیب اولیه به استخوان بالغ از طریق آسـیب بـه   آ) الف
. ریوست و استخوان اسفنجی استپعروق 

هـا و کمتـر   رادیاسیون بیشـتر روي استئوبالسـت  ) ب
. ها اثر داردروي استئوکالست

ــدید) ج ــتخوان  شـ ــه اسـ ــیب بـ ــت آسـ ــرین حالـ تـ
. استئورادیونکروز است

ــاالتر ) د ــک  ب ــتئورادیونکروز(ORNریس ــا دوز ) اس ب
. باالتر رابطه مستقیم دارد

بیشترین عضالتی که تحت تأثیر تریسموس -24
ها هستند؟ شوند کدامناشی از رادیاسیون می

ورالیس پتمر و تسم) الف
مستروتریگوئید ) ب
مایلوهایوئید و مستر ) ج
ید ئمایلوهایوئید و تریگو) د

بـا بقیـه   xحساسیت کدام ارگان بـه اشـعه   -25
متفاوت است؟ 

lungs) بsalivary gland) الف

liver) دtestes) ج



هاي تشریحیپاسخ6

.صحیح است) الف(گزینه -1

راکسـاید از  پو هیدروژن هیدروپروکسیل هاي رادیکال
شـده  عوامل اکسیدکننده بوده و توکسین اصلی تولیـد 

. باشنداسیون یونیزان میدر بدن توسط رادی
)17، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -2

a. باال اثـرات مسـتقیم بیشـتري دارنـد    LETذرات با 

. استbباالتري نسبت به LETداراي 
)17، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -3

یـا  Early-Sآسیب در مرحله در هر سیکل سلولی اگر 
G1)اي رخ دهد آسیب دورشـته ) قبل از همانندسازي

اي رشــتهصــورت تــکو بعــد از آن بــه) کرومــوزومی(
.گرددمی) کروماتیدي(
)17، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -4
)17، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.حیح استص) د(گزینه -5
)17، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -6

و میتـوز  G2ترین مرحلـه در سـیکل سـلولی    حساس
Sتـرین مرحلـه در بخـش انتهـایی فـاز      است و مقاوم

. است
)17، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -7

. به سؤال قبل رجوع شود
)17، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : نبعم(

.صحیح است) ب(گزینه -8

در اثرات قطعـی شـدت اثـر متناسـب بـا دوز اسـت و       
احتمال وجـود اثـر مسـتقل اسـت از دوز و در اثـرات      

اسـخ  پاحتمالی شـدت اثـرات مسـتقل از دوز اسـت و     
که شیوع اثر متناسـب  همه یا هیچ وجود دارد درحالی

. با دوز است
)19، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -9

CLLشوددر اثر رادیاسیون القا نمی .
)20، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -10

بـه  . دارنـد regularهـا سـرعت تقسـیم    رماتوسیتپاس
. مراجعه کنید2-2جدول 

)20، ص 2ي، فصل کتاب وایت رادیولوژ: منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -11

گزینه الف تـابش در ایـن دوران باعـث مـرگ رویـان      
گزینــه ج دوز آســتانه کاتاراکــت بــراي . خواهــد شــد

گزینـه د  . گري اسـت 5/0برابر با low LETرتوهاي پ
هــاي تشخیصــی ایجــاد اثــرات قطعــی بــا رادیاســیون

. شوندنمی
)20، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل: منبع(
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.صحیح است) ب(گزینه -12

. توجه کنید2-6به شکل 
)21، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -13
)2-6، شکل 21، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -14
)2-6، شکل 21، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(زینه گ-15
)2-6، شکل 21، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -16
)2-6، شکل 21، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -17

رتـودهی تـرمیم خـود را    پایـان  پمخاط دهان بعـد از  
وز کند اما غشـاي مخـاطی هنـ   ظرف دو ماه کامل می

تمایل دارد آتروفیـک و نـازك و نسـبتًا بـدون عـروق      
. باشد

)21، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -18
)22، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -19

تـر  د کـم حـ یـک وا pH. یابـد ویسکوزیته افزایش مـی 
. یابدرصد کاهش مید44ظرفیت بافري . شودمی

)21، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) د(گزینه -20
)25کتاب وایت رادیولوژي، تلفیق با فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -21

. ها مقاوم به رادیاسیون استمکانیسم رویش دندان
)22، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) لفا(گزینه -22
)22، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) الف(گزینه -23

سیب اولیه به اسـتخوان از طریـق آسـیب بـه عـروق      آ
ریوست و اسـتخوان کورتیکـال اسـت کـه در حالـت      پ

. عادي هم عروق کمی دارد
)22، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ب(گزینه -24
)24، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(

.صحیح است) ج(گزینه -25

هـا حساسـیت   بـاال و سـایر گزینـه   Testesحساسیت 
intermediateدارند .

)2-2، باکس 20، ص 2کتاب وایت رادیولوژي، فصل : منبع(



3فصل 
حفاظت و ایمنی

منابع ها و کدام گزینه در مورد انواع رادیاسیون-1
نیست؟ وژر صحیح پاکس
. ها از رادون استترین منبع تابشعمده) الف
. کننده گاما استرادون ساطع) ب
بـاالترین میـزان دوز   CTزشـکی  پدر میان منـابع  ) ج

. مؤثر را دارد
تـرین دوز  زشـکی کـم  پزشکی دندانپدر میان منابع ) د

. مؤثر را دارد

ـ -2 صـحیح  وژرپکدام گزینه در مورد منابع اکس
است؟ 

Radon > Space > Terrestrial > internal) الف

ــکوپی <Conveutional radiography)ب فلوروسـ
Nuclear midicine<اي مداخله

ــ) ج ــهپاکس ــاکی ب ــده وژرهاي خ ــور عم ــیم و پط تاس
اشی اورانیوم و توریوم و اشعه آلفـا  پمحصوالت فرو

. است
توانـد  مـی ترین منبـع تـابش   رادون به عنوان عمده) د

. هاي گوارشی شودباعث سرطان

دهد؟ کدام الگو را نشان میLNTفرضیه-3
خطی بدون آستانه ) الف
خطی با آستانه ) ب
غیرخطی بدون آستانه ) ج
غیرخطی با آستانه ) د

کدام گزینه در مورد ارتبـاط دوز بـا ریسـک    -4
نیست؟ سرطان صحیح 

. استنده تأثیر واکسنکنهورمسیز توجیه) الف
صورت غیرخطی است و ریسـک  بهBystanderاثر ) ب

. گیردرا درنظر میLNTتري از مدل ایینپ
. در هورمسیز دوز آستانه وجود دارد) ج
LNTتـرین مـدل   ذیرفتـه شـده  پامروزه همچنـان  ) د

. است

در نمودار زیر  کدام گزینه نمایانگر هورمسیز و -5
است؟ Bystanderکدام 

A - D) بA – C) الف

C – D) دC – A) ج

A
C

D

F

B
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و LNTدر نمودار سؤال قبل کدام گزینه بیانگر -6
بیانگر چه دوزي است؟ Fنقطه دوز 

سیورت میلی100ـ B) الف
سیورت میلی200ـ B) ب
سیورت میلی200ـ D) ج
سیورت میلی100ـ D) د

Offکدام نمودار بیانگر اثـر  5در نمودار سؤال -7

target     است و واحـد دوز در محـور افقـی کـدام
است؟ 

ـ دوز مؤثرC) بـ دوز معادل C) الف
ـ دوز مؤثر A) دـ دوز معادل A) ج

انورامیک تقریباً برابر با چند روز پیک تصویر -8
اي اشعه دارد؟ تابش زمینه

2) ب5/1) الف
5) د5/2) ج

ر تابشی بر ترین دوز مؤثکدام گزینه داراي کم-9
بیمار است؟ 

انورامیک پ) الف
سفالومتري ) ب
-Fبـا کولیمـاتور مسـتطیلی و فـیلم     Full-mouth) ج

speed
CCDبا کولیماتور مستطیلی و سنسور Fulmouth) د

F-speedتهیه تصاویر بایت وینـگ بـا فـیلم    -10

معادل با کدام گزینه دوز مؤثر دارد؟ 
انورامیک پ) الف
سفالومتري ) ب
ــیلم  Fullmauth) ج ــا کولیمــاتور مســتطیلی و ف -Fب

speed
ــور   Fullmouth) د ــتطیلی و سنس ــاتور مس ــا کولیم ب

CCD

ــوع  -11 ــدام نـ ــی در کـ ــاالترین دوز تابشـ بـ
تصویربرداري وجود دارد؟ 

با کنتراست ابدومن CT) الف
سر CT) ب
قفسه سینه CT) ج
ماگزیلوفاشیال CT) د

وگرافی مناسـب  انتخاب بیمـار و نـوع رادیـ   -12
مربوط به کدام اصل راهنما است؟ 

سازي بهینه) بتوجیه ) الف
همه موارد ) دسازي محدود) ج

فاکتورهاي اقتصادي و اجتماعی مربـوط بـه   -13
کدام اصل راهنما است؟ 

سازي بهینه) بتوجیه ) الف
همه موارد ) دسازي محدود) ج

ا مربوط بـه کـدام اصـل راهنمـ    ALARAاصل -14
است؟ 

سازي بهینه) بتوجیه ) الف
همه موارد ) دسازي محدود) ج

کدام گزینه در مورد اصـول راهنمـا صـحیح    -15
نیست؟ 

. استjustificationانتخاب بیمار مربوط به اصل ) الف
مورد optimizationفاکتورهاي اجتماعی در اصل ) ب

. توجه است
Dose limitationمحدودیت دوز بیماران در اصـل  ) ج

. مورد توجه است
رسنل کیفیـت  پهاي کاهش دوز بیمار و همه روش) د

. بخشدتصاویر گرافی را هم بهبود می

هـا  کدام گزینه در مورد سـرعت و دوز فـیلم  -16
نیست؟ صحیح 

. استDدو برابر فیلم E/Fسرعت فیلم ) الف
و Eسنسورهاي دیجیتال همان یا حتی بیشـتر از  ) ب

Fکنندراهم میکاهش دوز ف .



21حفاظت و ایمنی  : 3فصل 

هاي خارجی دهانی با صـفحات نـادر زمینـی    فیلم) ج
. یا بیشترند400هاي داراي سرعت برابر با فیلم

هاي خارج دهانی با تنگسـتات کلسـیم داراي   فیلم) د
. یا بیشترند400هاي سرعت برابر با فیلم

زشکی پکند که دوز بیمار دندانبیان می........ -17
........ هاست و general practiceدرصد 75معادل 

درصـد  50کند که دوز معمـول برابـر بـا    بیان می
. عمومی است

Achievable dose - DRL) الف
DRL – Achievable dose) ب

DRL – maximum dose) ج
Achievable  dose– maximum dose) د

کدام گزینه درصد بـاالتري از کـاهش دوز را   -18
کند؟ فراهم می

چهارگوش نسبت به نوع گرد PID) الف
تانسیل ثابت پسیستم ) ب
بلند PID) ج
فیلتر آلومینیم ) د

صـحیح  xکدام گزینه در مورد حفاظت اشعه -19
نیست؟ 

رتوهـاي کـم انـرژي    پهدف از فیلتراسیون حذف ) الف
. است

بنـد سـربی   یشپو کولیماتور چهارگوش Fبا فیلم ) ب
. غیرضروري است

گیري بیشتر چهارگوش با سیلندر هدفکولیماتور ) ج
. دهندچهارگوش اشعه را کاهش میPIDاز 

تیروئید به دلیل موقعیت آناتومیک خود نسبت بـه  ) د
. حساس استxاشعه 

بهترین روش جهت حفـظ غـده تیروئیـد در    -20
نیست؟ ها شامل کدام گزینه بچه
بلند PID) بتور سریع پسر) الف

تیروئیديکالر) دکولیماسیون چهارگوش) ج

هاي بدون وشپکدام ماده براي استفاده در رو-21
شود؟ نمیسرب استفاده 

موان آنتی) بقلع ) الف
مولیبدن ) دبیسموت ) ج

هاي بدون سرب وشپکدام گزینه در مورد رو-22
صحیح است؟ 

ها کاهش دوز بیشتر وشپدلیل استفاده از این رو) الف
. سربی استها نسبت به انواع آن

هـا عـدد اتمـی    وشپمواد مورد استفاده در این رو) ب
. ایین دارندپایین و دانسیته پ

ها نسبت به انواع سـربی در حـدود   کاهش وزن آن) ج
. درصد است60

هـا  وشپـ یکی از مـوارد مـورد اسـتفاده در ایـن رو    ) د
. مولیبدن است

کدام فاکتور مؤثر بر کیفیت تصـویر از بقیـه   -23
است؟ تر مهم
فیلتراسیون ) بولتاژ تیوب ) الف

ر پآممیلی) دوژر پزمان اکس) ج

هـا   OSLDکدام گزینه در مـورد اسـتفاده از   -24
رسنل صحیح است؟ پبراي حفاظت 

حساس به اشـعه  Al203هاي در آن از کریستال) الف
. شوداستفاده می

. اندحساس10mSVهاي آن به دوز کریستال) ب
. گیردرا اندازه میدوز تجمعی) ج
. همه موارد صحیح هستند) د

کدام گزینه درمورد قانون موقعیت و فاصـله  -25
نیست؟ صحیح 

در این حالت از قانون عکـس مجـذور فاصـله در    ) الف
. شوداستفاده میxکاهش شدت اشعه 

بیمار رراکنده توسط سپدر این قانون بیشتر اشعه ) ب
. شودمیجذب
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فـوتی و در زاویـه   2د حداقل در فاصـله  راتور بایپا) ج
. درجه قرار گیرد135تا 90

اگر ترك اتاق یا ایجاد سد محافظ غیرممکن اسـت  ) د
. این قانون استفاده خواهد شد

در کدام مورد کـاربرد  Dose limitationاصل -26
دارد؟ 

محدودیت دوز بیماران ) الف
زشکان پمحدودیت دوز دندان) ب
ALARAقانون ) ج

) توجیه(justification) د


