
  
 مشاوره و راهنمايي ارشد فيزيك پزشكي

 
شامل معرفي اجمالي رشته و منابع مورد نياز  

 جهت قبولي در آزمون ارشد
 

سيد عرفان سعادتمند: گرد آوري و تنظيم   
 دانشجوي ارشد فيزيك پزشكي علوم پزشكي تهران

 
شده توسط وبسايت و كانال تخصصي فيزيك پزشكي تهيه  

MPtest.ir          @arshadmp 
 
 



 
  ؟فيزيك پزشكي چيست 

رشته فيزيك پزشكي شاخه اي از علوم پايه پزشكي مي باشد، كه بر خالف تصور عده زيادي از داوطلبان 
در كشور ما اين رشته در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به  .نبوده و سابقه زيادي داردرشته جديدي 

همان طور كه از نام رشته مشخص است حيطه اصلي . عنوان يك رشته ميان رشته اي دانشجو مي پذيرد
كي مي كار اين رشته در رابطه با كاربرد پرتوهاي يونيزان و غيريونيزان در اهداف تشخيصي و درماني پزش

  .باشد كه در ادامه به اختصار به آن ها اشاره مي شود
:شاخه هاي مختلف و زمينه هاي كاري   

. در مقاطع ارشد و دكتري اين رشته با توجه به موضوع پايان نامه گرايش هاي مختلفي مطرح مي شود
يم كرد كه در يك دسته بندي كلي مي توان ان ها را به گرايش هاي تشخيصي ، درماني و حفاظت تقس

: در بحث تشخيص كه بطور عمده تصويربرداري ها را شامل مي شود. هر كدام شاخه هاي متعددي دارند
،تصويربرداري بر پايه ...)سي تي اسكن و  - راديوگرافي(روش هاي تصويربرداري مختلف مانند اشعه ايكس 
). سونوگرافي( مواج فراصوت،تصويربرداري با ا)MRI(امواج راديويي يا تصويربرداري تشديد مغناطيسي

و SPECT،دوربين گاماپزشكي هسته اي شامل تصويربرداري از متابوليسم سلولي مي شود كه مي توان به 
PET پرتو درماني يا راديوتراپي نيز هدف بهبود كيفيت بيماران سرطاني بوده و كارهايي از  در.اشاره كرد

بين بردن بافت تومورال به فيزيسيست مرتبط مي قبيل طراحي درمان به منظور حفظ بافت سالم و از 
يكي از شاخه هاي ديگر راديوبيولوژي و حفاظت مي باشد كه در آن اهداف حفاظتي و آسيب هاي . شود

درمان و تصويربرداري همچنين توسط ليزر نيز انجام . احتمالي وارده توسط پرتو به بدن بررسي مي شود
  .ي گيردمي شود كه در گرايش خاص خود قرار م

  
:دانشگاه هاي پذيرنده   

مقطع ارشد عبارتند از تهران ، اروميه ، ايران ، تربيت مدرس ،  دانشگاه هاي پذيرنده فيزيك پزشكي در
ظرفيت هاي . شهيد بهشتي ، اصفهان ، شيراز ، كرمانشاه ، اهواز ، مشهد ، سمنان ، كاشان ، يزد و تبريز 

  :به شرح زير مي باشد 95نفر در آزمون ارشد سال  5000الي  4000پذيرش اين رشته از بين تقريبا 



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اصفهان و مشهد نيز دانشجو مي پذيرنداي تهران،ايران،تربيت مدرس،در مقطع دكتري نيز دانشگاه ه
  
  

:رشته هاي مجاز   
پرتو (اي ، مهندسي هسته ) تمامي گرايش ها(داوطلباني كه مقطع كارشناسي آنها در رشته هاي فيزيك 

، راديولوژي ، تكنولوژي پزشكي هسته اي و راديوتراپي بوده اند مجاز به شركت در اين آزمون ) پزشكي
  .مي باشند

   



 
:منابع آزمون ارشد   

منابع اعالم شده از طرف وزارت بهداشت براي آزمون ارشد رشته فيزيك پزشكي به شرح جدول ذيل مي 
  :باشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .زبان عمومي پزشكي نيز در اين آزمون مورد سوال استعالوه بر دروس فوق 
  :تست آزمون  150ضريب هر درس و سهم آن ها در 

  سوال  40و  4فيزيك عمومي داراي ضريب 
  سوال 30و  3فيزيك هسته اي و اتمي ضريب 

  سوال 20و  2رياضي عمومي ضريب 
  سوال  10و هر كدام  1آناتومي و فيزيولوژي ضريب 

  سوال  40و   2زبان با ضريب 



 
: 94نمونه كارنامه هاي قبولي   

و كنار گذاشته شدن روش نمره  1394با توجه به مطرح شدن تراز در آزمون هاي علوم پزشكي از سال 
معيار دقيقي براي بدست آوردن ميانگين درصد قبولي نمي باشد وبايستي  94خام ، كارنامه هاي قبل از 

به همين منظور در زير كارنامه تعدادي از قبولي هاي . قرار دهيد  به بعد را مورد بررسي 94كارنامه هاي 
  .فيزيك پزشكي آورده شده است 94سال 

  
:شرايط قبولي و سطح رقابت   

با توجه به اين كه داوطلبان از رشته هاي مختلفي تصميم به ورود به اين رشته را دارند و آينده شغلي 
بهتر مي باشد، و همچنين پذيرش ... اين رشته نسبت به رشته هايي مانند فيزيك و مهندسي هسته اي و 

نفر باعث بيشتر شدن  هزار 4الي  3هفتاد نفر در سهميه روزانه و مازاد از بين  70الي  50ميانگين 
  . رقابت در اين رشته نسبت به ساير رشته هاي هم رده شده است

  
:منابع توصيه شده توسط ما   

آزمون ارشد اين رشته داراي سبك خاص خود بوده و با آزمون هاي وزارت علوم كامال متفاوت مي باشد و 
  )150(نسبت به تعداد سواالت ) دقيقه 160(به دليل باال بودن سطح رقابت داوطلبان و زمان كم آزمون 



دليل . منابع مورد استفاده و همچنين روش مطالعه بيشترين نقش را در قبولي هاي هر ساله ايفا مي كند 
تاكيد ما بر استفاده از منابع و مشاوره صحيح اين است كه هر ساله بخش زيادي از سواالت اين آزمون 

  . بصورت مشابه و يا حتي تكرار مي باشد
برخي منابع مورد توجه را در زير به شما معرفي كرده و متذكر مي شويم كه انتخاب آن ها به عهده خود 

  .داوطلب مي باشد و ما فقط سعي در كمك به شما جهت گرفتن بهترين نتيجه را داريم 
  

كتاب فيزيك عمومي مدرسان شريف به عنوان درسنامه اصلي ، مجموعه سواالت  :فيزيك عمومي 
  سال هاي قبل فيزيك پزشكي و كتاب هاي ديباگران چاپ قديم به عنوان مهمترين منبع تست  كنكور

الزم به ذكر است كه چاپ قديم اين كتاب ها مد نظر است نه چاپ جديد، كه متاسفانه چاپ (( 
قديم به هيچ عنوان در بازار موجود نبوده ولي خوشبختانه ما نسخه هاي پي دي اف آن را روي 

  ))استفاده داوطلبان قرار داده ايم  سايت جهت
  

فيزيك هسته اي و اتمي درسي مهم در اين آزمون بوده و به سادگي با  : هسته اي و اتميفيزيك 
براي اين درس ما دو راه را به شما . استفاده از منابع صحيح مي توان درصد بااليي در آن كسب كرد

  :معرفي مي كنيم 
و كتاب فيزيك جديد كنت ) با حجم خيلي باال ( استفاده از كتاب فيزيك هسته اي كنت كرين  :اول 

كه همانطور كه مي دانيد اين دو كتاب حجم خيلي زياد و ) با حجم زياد ( كرين يا فيزيك جديد سلز 
ت آزمون بيان كامال مفهومي دارند كه كمكي به تست زني داوطلب نمي كند و بسياري از مطالب آنها جه

  . فيزيك پزشكي مد نظر طراحان نيست
دقت كنيد كه كتاب مهندسي هسته اي راهيان ارشد نيز مختص رشته مهندسي هسته اي 

درصد اين كتاب براي فيزيك پزشكي مفيد مي باشد ، پس بنا به توصيه  10بوده و شايد حدود 
  .برخي سايت ها و داوطلبان اشتباها اين منبع را انتخاب نكنيد



جزوه فيزيك هسته اي و اتمي تاليف آقاي سعادتمند با حجمي كم كه مورد تاييد و تضمين ما و : م دو 
اين . كه تنها ازين منبع استفاده كرده اند، مي باشد 95عده بسياري از داوطلبان و قبولي هاي ارشد 

ي فيزيك پزشكي را پوشش مي دهد و همچنين حاو 95تا  79درصد سواالت سال هاي  95جزوه 
و تمام نكات و روش ) كه حجم مطالب اضافي شما را كم مي كند ( مطالب مورد نياز فيزيك پزشكي 

با استفاده ازين جزوه هم هزينه كمتري . ايشان در تهران، مي باشدهاي تستي كه در كالس هاي تست 
  .نسبت به تهيه چندين كتاب داده و هم نتيجه خيلي بهتري خواهيد گرفت

قابل  09399669713اين جزوه فقط از طريق وبسايت فيزيك پزشكي و شماره  توجه كنيد كه
تهيه مي باشد و فريب عده اي از افراد سودجو كه خود ازين منبع استفاده كرده اند را نخوريد 

  .زيرا اين جزوه در سال جديد ويرايش شده و مطالب بيشتري به آن اضافه گشته است 
فاه داوطلبان بوده و به منظور تبليغ نمي باشد زيرا بسياري ضمنا اين يك پيشنهاد به جهت ر((

از داوطلبان سال گذشته در ابتدا از كتاب ها مذكور استفاده كرده و بعد از نتيجه نگرفتن به 
  .))سراغ اين جزوه آمده اند و از لحاظ وقت و هزينه دچار ضرر و زيان شده اند 

  .زيك مدرن را نيز حتما استفاده كنيددر كنار اين جزوه فايل ناياب ديباگران في* 
كتاب رياضي عمومي يك و دو مدرسان شريف بهترين منبع براي اين درس بوده و  : رياضي عمومي 

  .اصال نياز به هيچ منبع و جزوه اي ديگر نيست 
  

  و سواالت سال هاي قبلكتاب آناتومي به زبان ساده دكتر نيكروش  : )تشريح(آناتومي 
  
  كتاب چكيده فيزيولوژي گايتون :زيولوژي في
  

  كتاب درسنامه جامع زبان علوم پزشكي تاليف امير لزگي يا كتاب دكتر رضازاده : زبان 



 
 آيا از كالس استفاده كنيم ؟

با توجه ضعف و هراس بسياري از داوطلبان از دروس فيزيك عمومي ، هسته اي و اتمي و رياضي استفاده 
در اين رشته با . شرايط شركت را دارند توصيه مي كنيم البته نه هر كالسياز كالس را به داوطلباني كه 

توجه به تم و سبك خاص سواالت تنها مدرساني كه خود در اين آزمون موفق شده اند و نيز كالس هاي 
آنها در آزمون قبولي داده است ،مي توانند به شما كمك نه هركسي و همچنين تجربه نشان داده كه تنها 

  .اي در حال برگزاري در تهران معتبر و قابل اعتماد مي باشدكالس ه
به تازگي افرادي با رتبه هاي معمولي به داوطلبان توصيه مي كنند كه از هيچ  توجه كنيد كه

به توصيه افراد بي پس !!! كالسي استفاده نكنيد در حالي كه خود از كالس استفاده كرده اند
  .بگيريد چون هركسي شرايط خودش را بهتر مي داندسابقه توجه نكرده و خودتان تصميم 

  
  آيا آزمون آزمايشي مي تواند مفيد باشد ؟

قطعا بايستي قبل از آزمون اصلي شرايط و ضعف هاي خود را در جلسه بدانيد و سعي كنيد آن ها رفع 
بايستي !!! شود، به همين منظور استفاده از آزمون آزمايشي به شما توصيه مي شود ولي نه هر آزموني 

آزموني به شما كمك مي كند كه منطبق و . طراح سواالت موسسه مد نظر و سطح سواالت آن را بدانيد 
بعنوان مثال سواالت طرح شده توسط مولف و مشاور ما . هم سطح با آزمون هاي فيزيك پزشكي باشد

كرار شدند و يا فقط اعداد در موسسه علوم پزشكي سنا با آمار بااليي در آزمون اصلي ت) آقاي سعادتمند(
  .تغيير كرد در حاليكه اين سواالت براي اولين بار در آزمون هاي آزمايشي مطرح شده بودند

پس در انتخاب آزمون مورد نظر دقت كنيد چون در شرايطي مي تواند كمك به تكراري شدن سواالت 
  .با ما در ارتباط باشد  جهت انتخاب درست حتما قبل از تصميم گيري. كنكور اصلي براي شما كند

  )) 09399669713شماره تماس و تلگرام (( 
  
  



 
  ؟ مشاوره هاي چه كسي قابل اعتماد است

متاسفانه به تازگي تعدادي از افراد فرصت طلب و تازه كار به منظور ايجاد فضايي غير قابل اعتماد براي 
ره دادن به داوطلبان كرده اند ، با دست به تاسيس گروه هاي مشاوره اي زده و اقدام به مشاوداوطلبان 

توجه به تجربه مي توان تشخيص داد هدف اين اشخاص كمك به داوطلبان نبوده و تنها استفاده از آنها 
مي باشد ، زيرا اين اشخاص خود از مشاوره و خدمات گروه ما استفاده مي كرده و اكنون تمام نكات فرا 

و قطعا نهايت سطح كمك آن ها در حد مشاور اوليه خودشان  گرفته از مشاورين ديگر را منتقل مي كنند
همچنين عدم سابقه نيز باعث مي . مي باشد و فراتر از آن نخواهد بود و ابتكار عملي وجود نخواهد داشت 

  . شود كه نتوان به آنها اعتماد كامل داشت
روه ما موفق به تعداد چشمگيري از داوطلبان استفاده كننده از مشاوره هاي گ توجه كنيد كه

  .و سابقه كاري ما مشخص است كسب رتبه در آزمون شده اند از جمله مشاوران جديد مذكور
  

  ؟ آيا تمام گروه ها و كانال هاي تلگرامي قابل اعتماد هستند
اگر گروهي در تنها بر مبناي كمك به داوطلبان تشكيل شده باشد و نكات علمي را نشر دهد كه حتما 

ي كه و موسسات ولي اگر گروهي با هدف تخريب اشخاص. باشند قطعا مي تواند مفيد باشدكاربردي مي 
. تشكيل شده باشد قطعا موجب ضربه زدن به داوطلبان خواهد شد مورد اعتماد داوطلبان هستند

همانطور كه مي دانيد گروه و كانال ما با يك سال سابقه و آمار قبولي چشمگير در دو رشته فيزيك و 
برداري پزشكي در حال حاضر با سابقه ترين گروه و معتمد مي باشد و اين موضوع را نظر داوطلبان تصوير

  .تاييد مي كند
  به توصيه ها و گفته هاي هر شخص ، گروه و كانالي اعتماد نكنيد

  
  لينك سوپر گروه اصلي فيزيك پزشكي

ZQxEckQ-Qfalr96-Fj-https://telegram.me/joinchat/Bpg  



 
كه از خدمات ما  95برخي از قبولي هاي آزمون ارشد فيزيك و تصويربرداري پزشكي سال 

  :استفاده كرده اند 
  فيزيك پزشكي  2رتبه  -سركار خانم ماهك اصولي علمداري 

  عضو گروه تلگرامي مشاوره -استفاده از جزوه فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند 
  
  
  

   تصوير برداري پزشكي 4رتبه  - مازيار جاللوندي  جناب آقاي
  استفاده از جزوه فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند 

  
  
  

  فيزيك پزشكي  6رتبه  ندا محموديسركار خانم 
  مشاوره -جزوه فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند استفاده از 

  
  



 
  فيزيك پزشكي  12رتبه   -حديث قدري جان سركار خانم 

و  مشاوره  - عضو گروه تلگرامي -استفاده از جزوه فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند 
  كالس فيزيك عمومي و هسته اي سعادتمند - پشتيباني 

  كارنامه موجود نيست
  درصد 77فيزيك هسته اي و اتمي  -درصد  57فيزيك عمومي به گفته ايشان 

  
   راديوبيولوژي 18تصويربرداري پزشكي و رتبه  13رتبه  - جناب آقاي آرش پاپي

  مشاوره -استفاده از جزوه فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  فيزيك پزشكي  25رتبه  -الهام رباط سرپوشي سركار خانم 

  مشاوره  - عضو گروه تلگرامي -فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند استفاده از جزوه 
  
  
  
  

  فيزيك پزشكي  36رتبه  -ميترا شيني سركار خانم 
  عضو گروه تلگرامي مشاوره -استفاده از جزوه فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند 

  
  
  
  

  فيزيك پزشكي  58رتبه   -................... 
  عضو گروه تلگرامي مشاوره

  
  



 
  فيزيك پزشكي  67رتبه   -مريم صادقي فر سركار خانم 

و  مشاوره -عضو گروه تلگرامي  -استفاده از جزوه فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند 
  كالس فيزيك  سعادتمند - پشتيباني 

  
  
  
  

  فيزيك پزشكي  85رتبه   - ................. سركار خانم 
  عضو گروه تلگرامي مشاوره -سعادتمند استفاده از جزوه فيزيك هسته اي و اتمي 

  
  
  
  

  فيزيك پزشكي  90رتبه   - ................. سركار خانم 
  عضو گروه تلگرامي مشاوره -فيزيك هسته اي و اتمي سعادتمند  كالس فيزيك واستفاده از 

  
  



  :قابل توجه داوطلبان گرامي  
دليل ضعف در درس هايي داوطلباني كه رتبه آن ها به نسبت بقيه خوب نشده است به 

مانند زبان و آناتومي و فيزيولوژي بوده و اكثريت در درس هاي اصلي درصد هاي خوبي 
  .را كسب كرده اند

  
ليست باال دليلي بر تاييد و تضمين كيفيت جزوه فيزيك هسته اي و اتمي و ساير جزوات 

اد سودجو نمي كيفيت مشاوره و كالس ها مي باشد و قطعا سخنان عده اي از افر، ما 
  .تواند اين موفقيت ها را از چشم داوطلبان پاك كند

  
در انتها اميدواريم كه با توضيحات موجود در اين فايل توانسته باشيم تا حدودي شما را در 
تشخيص و داشتن يك انتخاب درست در مورد آينده خويش راهنمايي كرده باشيم تا از 

  .استفاده نماييد و منجر به موفقيتتان گرددبهترين و با كيفيت ترين امكانات 
  با تشكر 

  .در صورت داشتن هرگونه سوال از طريق وبسايت،كانال،گروه و شماره تماس با ما در ارتباط باشيد
  http://www.mptest.ir:               آدرس وبسايت تخصصي فيزيك و تصويربرداري پزشكي 

 .telegram.me/arshadmphttp://www: تخصصي فيزيك و تصويربرداري پزشكي آدرس كانال 
  ZQxEckQ-Qfalr96-Fj-https://telegram.me/joinchat/Bpg: لينك گروه فيزيك پزشكي 

  09399669713:                                          شماره تماس 
 .تمام حقوق اين فايل در اختيار وبسايت تخصصي فيزيك پزشكي بوده و كپي بدون ذكر منبع ممنوع مي باشد 


