
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

موختآ تنکه جان را فکرآهب انم   

گروه آموزشی بیناب پزشکی  

 اولین و تنها مرکز آمورش مجازی علوم پزشکی در کشور

برگزارکننده کالس ها و آزمون های آزمایشی آنالین کارشناسی ارشد  
کمترین هزینه در علوم پزشکیباالترین کیفیت و   

 

69-69سال تحصیلی   

 سواالت آزمون آمادگی کارشناسی ارشد

 

 رشته

 فیزیک پزشکی

 
                      051مشخصات داوطلب :                                          تعداد سواالت :       

دقیقه 061زمان پاسخگویی:              نام و نام خانوادگی: .............................        
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استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز می باشد.توجه:   

 

داوطلب عزیز خواهشمندست قبل از شروع به پاسخگویی به زمان آزمون و 

فرمایید. تعداد سواالت دقت  

 صبح 

 جمعه

81/8/69  

ی
شک

پز
ک 

زی
 فی



                       فیزیک و تصویربرداری پزشکی                         نمونه آزمون آمادگی کارشناسی ارشد 

 

 

                                            فیزیک عمومی                                           

( ، tبه طرف باال پرتاب شود ، پس از چه مدت ) 𝑽𝟎اگر جسمی با سرعت اولیه  -0
𝟑

𝟒
 ارتفاع مسیر پرتاب را طی می کند؟ 

𝑡الف(  =
𝑉0

g
𝑡ب(                                 =

𝑉0

2g
𝑡ج(                                 =

2𝑉0

g
𝑡د(                                =

3𝑉0

4g
 

و  1g/ccوزن دارد. اگر چگالی آب برابر  0/3Nو وقتی که کامال در آب غوطه ور باشد  0/5Nیک گلوله شییشیه ای در هوا    -2

 باشد، چگالی شیشه چند گرم بر سانتی متر مکعب است ؟ 210m/sشتاب سقوط آزاد 

 5/2د(                                    66/1ج(                                        5/1ب(                                   6/0الف( 

 غلتش هیک اسیتوانه توخالی و یک حلقه هر دو به جرم مساوی و به شعاع یکسان را بر روی یک سح  افقی بدون لززش ب  -3

در می آوریم، بحوریکه سرعت خحی استوانه دو برابر سرعت خحی حلقه باشد. نسبت انرژی جنبشی استوانه به انرژی جنبشی 

 حلقه چقدر است؟

ب(                                  3الف( 
1

3
د(                                        6ج(                                        

1

6
 

𝛄افزایش می یابد. اگر  𝑻𝒇به  𝑻𝐢در یک فرآیند آدیاباتیک برای یک مول گاز ایده آل، دمای گاز از  -4 =
𝑪𝐩

𝑪𝐯
باشیید، قدر محل   

 کار انجام یافته برابر است با :

γ)الف(  − 1)𝑅(𝑇𝑓 − 𝑇i)                                )ب
𝑅

(γ+1)
(𝑇𝑓 − 𝑇i) 

γ)ج(  + 1)𝑅(𝑇𝑓 − 𝑇i)                                  )د
𝑅

(1−γ)
(𝑇𝑓 − 𝑇i) 

 سه برابر مقدار اولیه برسد چقدر است ؟مول گاز ایده آل را که تحت یک انبساط آزاد حجمش به  2تزییر آنتروپی  -5

 -6/4د(                                 6/4ج(                                    3/11ب(                              -3/11الف( 

قرار دارد. این عدسی  2/1در مایعی به ضریب شکست  4/2و به ضریب شکست  Rیک عدسی ضخیم به شکل کره به شعاع  -6

 .................... بوده و فاصله کانونی آن نسبت به راس برابر با ................... می باشد.
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 2R -د( همگرا                            R -ج( همگرا                            2R -ب( واگرا                    R -الف( واگرا 

 90eدر فاصله ای بسیار دور  مستقیما به سوی یک هسته سنگین ثابت با بار الکتریکی  1Mevپروتونی با انرژی جنبشیی   -7

 پرتاب می شود. نزدیک ترین فاصله پروتون از هسته تقریبا چند فرمی است ؟ ) از پس زنی هسته چشم پوشی شود ( 

 021ج(                                    10ج(                                   0/0ب(                           00000/0الف( 

، نسبت جریان الکتریکی لحظه RCتخلیه می کنیم. پس از مدت زمان  Rرا در مقاومت  𝒒𝟎و بار اولیه  Cیک خازن به ظرفیت  -8

 می باشد ؟ ای به جریان اولیه برابر کدام گزینه

الف( 
1

𝑒
ب(                                

𝑒−1

𝑒
ج(                                 

1

𝑒+1
د(                                    

1

𝑒−1
 

درجه به سمت پایین در غلتش است. اگر نیروی کلی که سبب  60بر روی سطح شیبداری به شیب  Mاسیتوانه ای به جرم   -9

باشد ، نسبت  Fو نیروی اصطکاک غلتشی برابر  Qرکز جرم آن برابر جابجایی م
𝑸

𝐅
 کدام است ؟ 

الف( 
2

√3
ب(                           

4

√3
 2د(                       3√ج(                             

𝟏/𝟓ثانیه  5سانتی متر مربع است و در مدت  3سطح موثر یک میکروفون  -11 × انرژی صوتی به آن می رسد. شدت  𝟏𝟎−𝟏𝟏

 این صوت چقدر است ؟

3الف(  × 3ب(                         10−4 ×  8−10د(                           4−10ج(                             10−8

می باشد. اگر شنونده ای با سرعت معدل نصف سرعت صوت در محیط از  𝝀طول موج یک منبع صوتی در حال سکون برابر  -11

 منبع دور شود، طول موج صوتی که دریافت می کند برابر است با :

الف(  
𝜆

2
ب(                                    

3𝜆

2
د(                               2𝜆ج(                                            

3

𝜆
 

می شود. راستای سرعت ورود به  B=1Tوارد ناحیه ای با میدان مغناطیسی یکنواخت  1/6evالکترونی با انرژی جنبشیی   -12

 درجه می سازد. گام مسیر مارپیچ الکترون تقریبا کدام است ؟ 45زاویه  Bمیدان مغاطیسی با راستای 
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1/8الف(  × 10−2𝑚𝑚               )3/8ب × 10−2𝑚𝑚                )2ج × 10−2𝑐𝑚                  )3د × 10−4𝑐𝑚 

تعداد ضلعی که جریان N ضلعی منتظم در وسط آن از کدام رابطه زیر بدست می آید ؟) nمیدان مغناطیسی حاصل از یک  -13

 تعداد کل اضالع است .( nاز آن عبور می کند و 

الف( 
𝜇0𝑛𝐼

2𝜋𝑅
ب(                               

𝜇0𝑁𝐼

2𝜋𝑅
𝑡𝑔

𝑛

𝜋
ج(                             

𝜇0𝑁𝐼

2𝜋𝑅
𝑡𝑔

𝜋

𝑛
د(                            

𝜇0𝑁𝐼

4𝜋𝑅
𝑡𝑔

𝜋

𝑛
 

𝑰𝟏از یکدیگر قرار دارند. از اولی جریان   5cmدو سیییم راسییت ، موازی و دراز به فاصییله  -14 = 𝟒𝑨  می گذرد ، از دومی چه

𝟖ی بگذرد تا بر هر متر از سیم ها نیروی ربایشی جریانی و در چه جهت × 𝟏𝟎−𝟓𝑵  . وارد شود 

         𝐼1در خالف جهت جریان  -آمپر  0ب(                                 𝐼1هم جهت با جریان  -آمپر  0الف( 

      𝐼1در خالف جهت جریان  -آمپر  5د(                                   𝐼1هم جهت با جریان  -آمپر  5ج( 

حلقه است ، چند برابر میدان مغناطیسی در  311متر که دارای  3/1میدان مغناطیسی یکنواخت درون سیملوله ای به طول -15

 هر دو یکسان است. (   ر است؟ ) شدت جریان هایتسانتی م 31حلقه و شعاع  311مرکز پیچه مسطحی با تعداد 

 4د(                                         0ج(                                        2ب(                                     0الف( 

                                            فیزیک هسته ای و اتمی                                           

 رابطه متناظر بین فیزیک کالسیک و فیزیک کوانتومی با کدام گزینه زیر همخوانی دارد ؟ -16

𝑙𝑖𝑚الف( 
ℎ→0

(فیزیک کوانتومی) = 𝑙𝑖𝑚ب(                   فیزیک کالسیک
ℎ→0

(فیزیک کالسیک) =  فیزیک کوانتومی

𝑙𝑖𝑚ج( 
ℎ→∞

(فیزیک کوانتومی) = 𝑙𝑖𝑚د(                    فیزیک کالسیک
ℎ→∞

(فیزیک کالسیک) =  فیزیک کوانتومی

پدیده تولید زوج در مجاورت یک الکترون رخ می دهد، انرژی آستانه برای وقوع آن .................. می باشد و علت آن است  -17

 که .....................

 ری پایستگی تکانه بایستی با سرعت زیاد به عقب پرتاب شود.الکترون پس زننده برای برقرا - 3𝑚0𝑐2الف( 
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 بایستی پایستگی بار بر قرار باشد. - 4𝑚0𝑐2ب( 

 الکترون پس زننده برای برقراری پایستگی تکانه بایستی با سرعت زیاد به عقب پرتاب شود. - 4𝑚0𝑐2ج( 

 بایستی پایستگی بار بر قرار باشد. - 3𝑚0𝑐2د( 

( به تابش Linac(یک شییتاب دهنده خطی )z=74از انرژی الکترون هیای برخوردی بیه هدت تنگسییتن )   درصیید 18/5 -18

( شتابدهنده برابر Electron Gunبرمزاشترالونگ تبدیل شده است. انرژی دسته الکترون های تولید شده در تفنگ الکترونی )

 کدام مقدار زیر می باشد؟

 4𝑀𝑒𝑣د(                              3𝑀𝑒𝑣ج(                               2𝑀𝑒𝑣ب(                            1𝑀𝑒𝑣الف( 

𝟎/𝟓𝟏𝟑تقریبا برابر   Kev91برای پرتوهای ایکس با انرژی  ALضیریب تعیعیف جرمی برای    -19
𝒄𝒎𝟐

𝒈𝒓
درصد  71می باشید. اگر   

تحت  ALمیلی متر از  15اثر پدیده فوتوالکتریک باشد، چند درصد پرتوهای مذکور در اثر عبور از تعیعیف این دسته اشعه در  

 این پدیده جذب می شوند ؟

 5/15د(                                   5/02ج(                                    55/1ب(                                 10الف( 

 سومین حالت برانگیخته برلیوم سه بار یونیزه به انرزی اولین حالت برانگیخته اتم هیدروژن کدام است ؟ نسبت انرژی -21

الف( 
9

4
ب(                                 

4

9
ج(                                  

1

4
 4د(                               

اتم هیدروژن به تراز سیوم آن منتقل می شود و بالفاصله با گسیل فوتونی به تراز  الکترونی با جذب یک فوتون از تراز اول  -21

 دوم اتم می رود. انرژی جذب شده چند برابر انرژی فوتون گسیل شده است ؟

 4/1د(                           05/2ج(                               5/0ب(                             5/0الف( 

یک فوتون گامای پر انرژی از یک جسیم که از اتم های سیبک تشکیل شده عبور می کند، کدام یک از برخورد های زیر    -22

 محتمل تر است ؟
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 الف( فوتوالکتریک                     ب( تولید زوج                         ج( کمپتون                        د( رایلی

 همراه پوزیترون به وجود می آید، به سختی قابل آشکارسازی است زیرا ....................ذره نوترینو که به  -23

 الف( فقط با پوزیترون میانکنش می دهد.

 ب( فقط با ذرات باردار میانکنش می دهد.

 ج( فقط از طریق نیروی ضعیف با مواد میانکنش دارد.

 د( فقط از طریق نیروی قوی با مواد میانکنش می دهد.

𝟔/𝟒رادیوایزوتوپی با احتمال  -24 × گرم از این رادیوایزوتوپ در دسترس  16درصید در هر ثانیه واپاشی می کند. اگر   𝟏𝟎−𝟑

 ساعت ، چند گرم از آن دچار واپاشی شده است ؟ 12باشد، پس از 

 04د(                                 2ج(                                05ب(                              0الف( 

و نیمه عمر  GBq111با اکتیویته  𝑰𝒏𝟏𝟏𝟑𝒎ساعت با  6و نیمه عمر  GBq21با اکتیویته  𝑻𝒄𝟗𝟗𝒎پس از چند ساعت، پرتوزایی  -25

 ساعت برابر می شود ؟ 7/1

 00د(                           5/5ج(                            25/2ب(                          02/0الف( 

اکتیویته یک نمونه رادیواکتیو یک میلی کوری است. اگر هسته های این ماده در هر واپاشی یک فوتون گاما تابش نمایند،  -26

 ثانیه چقدر است؟ ) نیمه عمر ماده رادیو اکتیو طوالنی است( 21تعداد فوتون های گامای تولید شده در 

3/7الف(  × 3/7ب(                 108 × 7/4ج(                      1011 × 7/4د(                   108 × 1011 

مگاالکترون ولت جذب شده است. اگر انرژی الزم برای تولید یک جفت  1در یک آشیکارساز نیمه هادی، تابشی با انرژی   -27

 11میلی ولت است ؟ ) ظرفیت آشکارساز  الکترون ولت باشید، ارتفاع پالس تولید شیده در آشکارساز چند   5/2الکترون حفره 

 پیکوفاراد است (
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 0/01د(                             1/02ج(                               4/1ب(                             2/0الف( 

                                            ریاضی عمومی                                           

𝒇(𝒙)دامنه تعریف تابع  -28 =
𝒙+𝟏

√𝒙−|𝒙|
 کدام است ؟ 

 Rد(                                      ∅ج(                                        −𝑅ب(                                 +𝑅الف( 

}مشتق دوم منحنی پارامتری  -29
𝒙 = 𝒕𝟑 + 𝟑𝒕 + 𝟏
𝒚 = 𝒕𝟑 − 𝟑𝒕 + 𝟏

 کدام است ؟ xنسبت به  

الف( 
𝑡2−1

𝑡2+1
ج(                                4tب(                                

4

3(𝑡2+1)3
د(                               

4𝑡

3(𝑡2+1)3
 

𝒍𝒊𝒎مقدار  -31
𝒙→𝟎+

(𝒔𝒊𝒏 𝒙)𝒔𝒊𝒏 𝒙 : برابر است با 

 ∞+د(                                      eج(                                     0ب(                                  0الف( 

𝒇(𝒙)مشتق مرتبه هشتم تابع  -31 = 𝒔𝒊𝒏 𝟐𝒙 کدام است ؟ 

256الف(  𝑐𝑜𝑠 2𝑥                         )256ب 𝑠𝑖𝑛 2𝑥                           )128ج 𝑐𝑜𝑠 2𝑥                           )128د 𝑠𝑖𝑛 2𝑥 

𝒇(𝒙)شیب خط مماس بر تابع معکوس  -32 = 𝒙𝟐 + 𝒙 −  در نقطه ای به طول صفر روی تابع معکوس کدام است ؟ 𝟐

د(                                   0ج(                                         0ب(                                 -0الف( 
1

4
 

𝒇(𝒙)در نقطه بحرانی ، تابع  -33 = 𝟐𝒙𝒆𝟐𝒙 کدام وضع را دارد ؟ 

 یممالف( بازگشت                            ب( عطف                              ج( مینیمم                                  د( ماکز

𝑭(𝒙)اگر  -34 =
𝟏

𝒙
∫ 𝒕 𝒄𝒐𝒔 𝒕 𝒅𝒕  آنگاه ،𝒍𝒊𝒎

𝒙→𝟎
𝑭(𝒙) : برابر است با 

 0د(                                             2ج(                                    0ب(        الف( صفر                        
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∫حاصل  -35
𝒔𝒊𝒏 𝒙

𝒄𝒐𝒔𝟑 𝒙
𝒅𝒙

𝝅

𝟐
𝟎

 کدام است ؟ 

الف( 
1

2
ب(                                 

2

3
د(                                   0ج(                                      

3

2
 

𝒛نقطه بحرانی تابع  -36 = 𝒙 + 𝒚  با شرط𝒙 > 𝒙𝟐و  𝟎 + 𝒚𝟐 =  کدام است ؟ 𝟏

 د( با شرط فاقد نقطه بحرانی       الف( ماکزیمم                      ب( مینیمم                                 ج( زینی                       

𝒙𝒚𝟑𝒛𝟐بردار یکه عمود بر سطح  -37 =  ( کدام مقدار است ؟-1و-1و2در نقطه ) 𝟒

الف( 
1

12
(4,5, ب(                       (6−

1

√176
ج(                      (4,12,4)

1

12
(5, د(                   (6,4−

1

√176
(−4, −12,4) 

𝒛انتگرال دوگانه  -38 = 𝒄𝒐𝒔(𝒙𝟐 + 𝒚𝟐)  در ناحیه محصور به دایره𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 =
𝝅

𝟔
 کدام است؟ 

الف( 
𝜋

2
ج(                                𝜋ب(                                   

𝜋

6
 2𝜋د(                                

𝒛حجم محدود بین صفحات  -39 = 𝟒 − 𝒚   وz=0  و استوانه𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 =  کدام است ؟ 𝟒

 16𝜋د(                               8𝜋ج(                               4𝜋ب(                                2𝜋الف( 

                                             فیزیک پرتوشناسی تشخیصی                                           

مگا الکترون ولت است. حداکثر انرژی فوتونی که از ترمز این الکترون به دست می آید چند مگا  3الکترون  انرژی کل یک -41

 مگا الکترون ولت در نظر گرفته شود.( 5/1الکترون ولت است؟ )انرژی در حال سکون الکترون 

            5/2د(                   2ج(                 5/0ب(                0الف( 

در برخورد اشیعه ایکس با ماده در محدوده انرژی تشیخیصی احتمال برهمکنش کموتون به ترتیب با ............ انرژی فوتون    -41

 تابشی و با ............ چگالی الکترونی ماده افزایش می یابد.

 کاهش –افزایش         د( کاهش  –افزایش     ج( کاهش  –افزایش       ب( افزایش  –الف( کاهش 
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 ( در یک ماده به کدام یارامتر وابسته نیست؟ (HVLبرای یک دسته اشعه ایکس عمومی ضخامت الیه نیم جذب  -42

 د( عدد اتمی ماده مورد نظر          ج( چگالی الکترونی                 ب( بیناب دسته اشعه            الف( شدت دسته اشعه  

 

در مد تصیویر برداری ماموگرافی چرا از صیفحه تک اسالیس استفاده میشود و به چه منظور صفحه تشدید کننده بعد از    -43

 فیلم قرار می گیرد؟

 د(کاهش دز بیمار            ج( افزایش رزولیشن              ب( کاهش آرتیفکت                الف(بهبود کنتراست  

 دارای ................. MRIدر جامدات، تصاویر استخوانی در  𝑻𝟐و  𝑻𝟏با توجه به محدوده  -44

 هستند. FIDکوتاه و افزایش سیگنال  𝑇2کوتاه، 𝑇1هستند.                ب(  FIDکوتاه و کاهش سیگنال  𝑇2بلند، 𝑇1الف( 

 هستند.  FIDبلند و افزایش سیگنال  𝑇2بلند، 𝑇1هستند.                   د(  FIDبلند و کاهش سیگنال  𝑇2بلند، 𝑇1ج( 

 از اهمیت کمتری برخوردار است؟ MRIکدامیک از عوامل زیر در ایجاد کنتراست بافت در  -45

      𝑇2و  𝑇1الف( تعداد پروتون های تشکیل دهنده بافت                          ب( زمان های استراحت 

 د( حرکت بافت                                          ج( نوع مگنت                     

 زمان کل تصویربرداری به کدام عامل بستگی ندارد؟ MRIدر روش  -46

 Encoding  Phaseب( تعداد مراحل                     Frequency Encodingالف( تعداد مراحل 

 تعداد اطالعات دریافتی د(  (                                         TRج( زمان تکرار پالس )

 را افزایش می دهند؟ Pitchبه چه منظور مقدار  Spiral CTدر  -44

 الف( افزایش قدرت نفوذ دسته اشعه                             ب( کاهش زمان تصویربرداری
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 د( افزایش قدرت تفکیک فضایی تصویر            ج( کاهش آرتیفکت سخت شدن اشعه             

 افزایش کدام عامل سبب افزایش نویز می شود؟ CTدر روش  -44

 ج( ابعاد وکسل ها                      د( ابعاد ماتریس تصویر                   mAsالف( ضخامت مقطع                  ب( مقدار 

 عامل بیشترین اثر را بر میزان نویز تصویر دارد؟در فلوروسکوپی تزییرات کدام  -44

 

 الف( ضخامت فسفر ورودی                                          ب( ضخامت فسفر خروجی

 (mA(                                                     د( جریان المپ )KVpج( ولتاژ )

                                             تکنیک های تصویربرداری پزشکی                                           

از سییتون فقرات گردنی، نقشییی در کاهش آرتیفکت های  MRبکارگیری کدامیک از تکنیک های زیر در تصییویربرداری  -51

 حرکتی ندارد ؟

 saturationب( پالس                                 flow compensotainالف( پالس 

 inversion recoveryد(                                           Respiratory gatingج( 

 دارای شدت سیگنال باالیی است؟ MRIکدام قسمت غده هیپوفیز در تصاویر بدون تزری  در  -50

 ب( قسمت قدامی                     الف( قسمت خلفی )نوروهیپوفیز(         

 بدون تزریق دیده نشده و نیاز به تزریق داینامیک دارد. MRIج( ساقه هیپوفیز                                                  د( غده هیپوفیز در 

در مزز استخوان بکار می م کدام یک از پروتوکل های زیر برای مشیاهده علت شکستگی مهره در فقرات کمری و وجود اد  -52

 رود؟

 FSE1 Tب(                                                         FSE2 Tالف( 

 SE2 Tد(                                                  STIR-FSE2 Tج( 
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                                             آناتومی )تشری  (                                           

ل صااستخوان بازو در نمای قدامی به ترتیب به وسیله ................... با استخوان رادیوس و .................... با استخوان اولنا ات   -53

 دارد.

 حفره کرونوئید -کاپیتولوم کاپیتولوم                              ب(  -الف( حفره کرونوئید

 قرقره -حفره اولکرانون                                    د( حفره اولکرانون  -ج( قرقره 

 ( می باشد، بجز :Hipتمام استخوان های زیر جز قسمت های کمربند لگنی ) -54

 ج( ایسکیوم                           د( پوبیس  الف( ایلیوم                          ب( ساکروم                           

 حجیم ترین استخوان مچ پا ................. بوده و در جلو با استخوان .................... مفصل می شود. -55

 کونئیفورم داخلی -کونئیفرم داخلی                                ب( تالوس  -الف( کالکانئوس

 کوبوئید -کوبوئید                                           د( تالوس  -ج( کالکانئوس 

 ( بازو نمی باشد ؟Supinationعمل کدام عضله ) -56

 الف( گرد بزرگ                    ب( تحت خاری                     ج( گرد کوچک                    د( فوق خاری

 ........... برای مفصل آرنج داشته و عضله ................. عمل مقابل آن را انجام می دهد.عضله دوسر بازو نقش ........ -54

 براکیالیس -براکیالیس                              ب( بازکننده  -الف( خم کننده 

 سه سر بازو -سه سر بازو                               د( بازکننده  -ج( خم کننده 

                                             فیزیولوژی                                           

 فشار سیاهرگی اندام های تحتانی بدن در کدام یک از حالت های زیر از همه بیشتر است؟ -54
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 دویدن                            د( ایستادنالف( قدم زدن                          ب( خوابیدن                             ج( 

 هموگلوبین به چپ منحرف می شود؟-در کدام مورد زیر منحنی تجزیه اکسیژن -54

 الف( مویرگ های ریوی                                        ب( مویرگ های بافتی 

 خون                                         د( افزایش درجه حرارت خون CO2ج( افزایش 

 شدید است؟ ADHکدام تزییر زیر در سندروم ترش  نامتناسب  -61

 الف( افزایش آب بدن                                              ب( کاهش غلظت سدیم پالسما 

 د( افزایش اوره در بدن                   ج( کاهش غلظت پتاسیم پالسما             

 پدیده انتشار یونی از غشای سلول :  -60

 الف( با درجه حرارت نسبت عکس دارد.

 ب( با تعداد کانال های پروتئینی غشا نسبت مستقیم دارد.

 ج( با سطح غشا نسبت عکس دارد.

 د( با ضخامت غشا نسبت مستقیم دارد.

 ( درست می باشد؟EEGج مززی )کدام عبارت در مورد اموا -62

 الف( فرکانس موج آلفا کمتر از بتا است و در شرایط استراحت و بیداری از مغز قابل ثبت است.

 ب( فرکانس و دامنه امواج بتا کمتر از امواج دلتا است.

 ج( امواج تتا با بستن چشم ها نا پدید می شود.

 اکثر امواج مغزی از نوع دلتا است. REMد( در خواب 
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                                             زبان عمومی                                           

Part One: Reading comprehension 

PASSAGE ONE: 
Hyperbaric Oxygen Therapy ( or HBOT ) in veterinary medicine is the Same as human medicine ,that is, the 
delivery of 100 %oxygen under pressure to the "patient ."In this case the patient rather than being a human, is an 
animal .The pressure we use is generally 1.5 to 2.4 atmospheres (a pressure equal to that produced by 16 to 46 
feet of seawater ) .The pressure is provided using a 
monoplane stainless steel pressure chamber that looks similar to diving decompression chambers used on ships 
.Clients tell use that it resembles a mini-submarine with two portholes and a "hatch "at one end .It is 
pproximately 3 feet in diameter and 4 feet long .Oxygen at high flow is infused into the chamber until the desired 
pressure is reached .This generally takes 10 
minutes to reach the desired pressure in our animal patients .We observe then though the portholes and note any 
changes in their attitude that might indicate some distress presumably due to pressure changes in the sinus or 
middle ear .It has been rare to have to stop the descent but on occasion we have slowed the descent down 
because of observed discomfort .In animals that are very excited, we tranquilize with a phenothiazine-based 
anxiolytic such as acetylpromazine . Most animals become comfortable in the chamber, only requiring a small 
amount (1/2-1 mg )of the tranquilizer .Occasionally, up to 2-3 mg will be required .The treatment times begin 
when the desired pressure is reached and they range from 30 minutes to 2 hours, depending on the patient's  
condition and the indication for which it is begin used .Most treatment times average one hour . Decompression, 
which takes another 10 minutes, is then accomplished and the patient is removed from the chamber.  
 
 
 
63 -The Hyperbaric Oxygen Therapy is . ........... 
a) specific to human medicine 
b) limited to veterinary medicine 
c) used for an animal rather then a human patient 
d) applied to human or veterinary medicine 
 
64 -The pressure chamber providing the pressure is . ............ 
a) generally installed on ships 
b) lacking portholes and hatch 
c) a diving decompression chamber 
d) similar to mini-submarine 
 
65 -The underlined term "portholes"(line 6) is synonymous with . .........  
a) gates   b) cavities   c) Windows    d) doors 
 
66 -The time taken for the "chamber "to reach the desired pressure seems to ……… . 
based on the patient condition. 
a) remain constant 
b) fluctuate 
c) be of no significance 
d) overlap 
 
67 -The writer uses the term "descent”(line 11) to indicate the ...........the chamber.  
a) transfer of a tranquilizer into 
b) spread of pressure in 
c) discomfort of animal patient in 
d) infusion of oxygen into 
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Part One: Vocabulary Questions 

68.It is not too ……….. to make a selection from the box ,since the contents are homogeneous.  
a) costly                                b) easy   c) soon   d) difficult  
 
69.In an autocracy, all power is vested in the ………………….. .  
a) noblemen             b) ruler                    c) people                d) clergy  
 
70.Automation has made the clothes –washing process……………………… .  
a)  unorthodox    b) democratic   c) burdensome  d) self –operating  
 
72.A study of the ruler`s genealogy will acquaint you with his………………. .  
a) life                     b) beliefs                c) descent                      d) government  
 
73.An autopsy should reveal the true cause of the patient`s………………. .  

d) decease  b) complaints   c) illness  a) relapse 

 

 موفق و پیروز باشید          

 

 

 

 

 

 

 

 


