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 1صفحه  
 

 یپزشک یربرداريتصو

ز بیمار ............ کیفیت ومنجر به .......... د (Bowtie filter) تی، استفاده از فیلتر پاپیونیدر تصویربرداري سی ـ 1
 شود.تصویر می

 بدون کاهش ـ کاهش )الف
 به همراه افزایش  ـافزایش  )ب
 به همراه کاهش ـکاهش  )ج
 و کاهش ـافزایش  )د

دهنده رابطه ) کدام پارامتر نشانsubjective( يفرد يهابا استفاده از روش ریتصو یشینما تیفیک یدر بررس ـ 2
 باشد؟یم تیو حساس یژگیو نیب

 صحت الف)
 ROC یمنحن ب)
 صیآستانه کنتراست قابل تشخ ج)
 دقت د)

 رود؟ی) به شمار مDASها (داده يکدام مورد از مشکالت جمع آور رالیاسپ یتیس يربرداریدر تصو ـ 3
 ضخامت موثر برش شیافزا الف)
 زامشکل در استفاده از ماده کنتراست ب)
 از بدن به علت تنفس ییهاحذف قسمت ج)
 شده يربازسازیشدن تصو ياپله د)

 ؟شودینمنسل چهارم نسبت به نسل سوم محسوب  يهاتیاسکن کدام مورد از محدودیتیدر س ـ 4
 پرتو و آشکارساز نیب يعدم امکان انطباق محور الف)
 آشکارسازها نگیپک تهیدانس تیمحدود ب)
 يربرداریتصو ستمیس ونیبراسیکال ج)
 باالتر ساخت دستگاه نهیهز د)

 رگذاریتاث ییبر رزلوشن فضا ،)يافزار(سخت یهندس يکدام مورد از فاکتورها یتیس يربرداریدر تصو ـ 5
 ؟شودینممحسوب 

 یشکل نقطه کانون اندازه و الف)
 شینما سیابعاد ماتر ب)
 ونیماسیکول زانیضخامت برش و م ج)
 دهانه آشکارساز يپهنا د)

 ؟شودینممحسوب  Xبا اشعه  يبردار ریدر تصو زیاز منابع نو ریز يزهایاز نو کدامیک ـ 6
 یکوانتوم الف)
 يحاصل از بازساز ب)
 یذات ج)
 یحرارت د)
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 2صفحه  
 

 گنالیهمه اکوها هستند و با س نیشامل .......... و .......... در ب بیبه ترت k يفضا يو سطر مرکز يستون مرکز ـ 7
 نمود. جادی.......... از ساختارها ا اریبس يهابا لبه يریتوان تصویم k يمرکز فضا

 واضح ـ کیپ نیتريقو ـ گنالیس نیدتریشد الف)
 محو ـ کیپ نیتريقو ـ گنالیس نیدتریشد ب)
 واضح ـ گنالیس نیدترشدی ـ کیپ نیتريقو ج)
 محو ـ گنالیس نیدترشدی ـ کیپ نیتريقو د)

 يو زمان اکو هیثانیلیم 30اکو با زمان تکرار  انیگراد کیتکن کیبرش در  15به دست آوردن  يبرا ـ 8
باشد،  2 و 256برابر  بیبه ترت گنالیس يآورفاز و جمع يکه تعداد دفعات کدگذار یطیدر شرا ه،یثانیلیم 10

 )هی(بر حسب ثان ؟چقدر خواهد بود يربرداریزمان تصو
 2304 د) 230.4 ج) 153,6 ب) 15,36 الف)

لگن  هیناح يربردارینامنظم و تصو يهابافت یسطح لیکو يبرا بی.......... و .......... به ترت يهالیکو يریبه کارگ ـ 9
 .استمناسب 

 دیسلنوئ ـ یمربع الف)
 يفاز هیآرا ـ یمربع ب)
 دیسلنوئ ـ يفاز هیآرا ج)
 يفاز هآرای ـ دیسلنوئ د)

 يهايجهت از کدگذار نیدر کدام بیبه ترت پریآزاد و ز يالقا ی، فروپاشGibbs دهیپد يهافکتیاز آرت کیهر  ـ 10
 شوند؟یفرکانس ظاهر م ایفاز 
 فاز ـ فاز ـ فرکانس الف)
 فرکانس ـ فاز ـفرکانس  ب)
 فاز ـ فرکانس ـفاز  ج)
 فرکانس ـ فرکانس ـفاز  د)

از آن در  يبردارشود و نمونهیتابع .......... حاصل م کیدر حوزه .......... به فرم  یتابع مربع کی هیفور لیتبد ـ 11
MRI ردیپذیتابع ........... انجام م یبه کمک استفاده از توال. 

 ادلت ـ نکسی ـفرکانس  الف)
 پالسی ـ ینوسسی ـفرکانس  ب)
 ادلت ـ نکسی ـزمان  ج)
 پالسی ـ ینوسسی ـزمان  د)

ها و همچنین نور تولید شده در آشکارسازهاي سوسوزن آوري فوتونکه نوسانات آماري در جمعدرصورتی ـ 12
 شود.کاهش یابد، ..................................  می

 انرژي بهتررزولوشن  )الف
 بازدهی بیشتر  )ب
 بازدهی ذاتی بهینه  )ج
 رزولوشن انرژي بدتر  )د
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 3صفحه  
 

 ژيپرانـر يپرتوهـا عیـاز توز يربرداریتصـو ي) براHigh energyباال ( يانرژ یسرب ماتوریدر استفاده از کول ـ 13
 )KeV 364(   I 131 ، با فرض قطر سوراخ)  یخطـ فیتضـع بیضر و متریلیم 25، طول سوراخ  متریلیم 2,5 
 1-cm 2,49   يدر انرژ   KeV 364( مـاتوریکول وارهید ازی)، ضخامت مورد نSeptaمتـریلی) حـداقل چنـد م 

 خواهد بود؟
 3.64 د) 6.65 ج) 4.65 ب) 5,64 الف)

 در حصول داده frame modeروش  يایجزو عدم مزا نهیکدام گز ياهسته یپزشک يربرادریدر تصو ـ 14
 Data acquisition)است؟ ( 

 نظر دورها در فرمت مداده عیسر يسازآماده الف)
 هاداده یانتخاب يدستکار طیشرا يسازانعطاف و فراهم ب)
 هاداده يباالتر برا يسازرهیذخ يبه فضا ازین ج)
 )DAقبل از حصول داده ( ریتصاو سیفرمت و ابعاد ماتر نییاجبار در تع د)

یک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را در بهبود کدام در یک سیستم تصویربرداري توموگرافی نشر پوزیترون، ـ 15
 کنتراست تصویر دارد؟

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

جلو  يمتریسانت 10که در فاصله  يویواکتیمنبع راد يمتر، برایسانت 5واگرا با ضخامت  ماتوریکول کیدر  ـ 16
 چقدر است؟ يسازمتر قرار دارد، فاکتور کوچکیسانت 50 یبا فاصله کانون ماتوریکول

3 الف)
5

3 ب) 
4

2 ج) 
3

2 د) 
5

 

 متناسب است؟ ریز ياز پارامترها کدامیکدوم با مربع  کیدامنه هارمون ،یفراصوت کیهارمون يربرداریدر تصو ـ 17
 فرکانس مبدل الف)
 یکیفشار آکوست ب)
 عمق انتشار ج)
 سرعت ذرات در عمق انتشار د)

بر  کینزد دانیدر نصف عمق م کهیبار يمتر، پهنایلیم 20با قطر  يمگاهرتز 5به هنگام استفاده از مبدل  ـ 18
 برابر خواهد بود با: متریلیحسب م

 20 )د 15 )ج 10 )ب 5 )الف

کدامیک از پارامترهاي زیر جهت تعیین شعاع رزونانس حباب در  در تصویربرداري فراصوت، براي محاسبات ـ 19
 شود؟کیلوهرتز در نظر گرفته می 100هاي بیش از فرکانس

 فرکانس )الف
 کشش سطحی )ب
 سرعت صوت در محیط )ج
 دانسیته )د
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 4صفحه  
 

برابر  بیخون به ترت انیجر نیگانیو م نهیکم نه،یشیسرعت ب ری، مقادانیشر یداپلر رنگ يربرداریاگر در تصو ـ 20
 شوند با:یبرابر م بایتقر بیبه ترت S/Dو  PI يباشد، پارامترها هیمتر بر ثانیسانت 57/23و  01/13، 05/52

 25/0و  65/1 د) 25/0و  75/0 ج) 4و  65/1 ب) 4و  75/0 الف)
 

  یمهندس یاضیاتر

4در مورد معادله  ـ 21 4 10z i z i− + +  کدام گزینه درست است؟ =
,0)هاي نمایش بیضی با کانون )الف 2)± 

  10اي با شعاع نمایش دایره )ب
,0)هاي نمایش بیضی با کانون )ج 4)±  
 10اي با شعاع نمایش دایره )د

)7مقدار عبارت  ـ 22 1 )i−  برابر است با: +
1)8 الف) )− i (1)8 ب )− + i (1)7 ج )− − i (1)7 د )+ i 

که تابع  در صورتی ـ 23
1( ) ( 0)f z z z
z

= + )را به شکل  ≠ ) ( , ) , ( , )f z u r iv rθ θ= کدام  ،بنویسیم

 گزینه درست است؟

 الف)
1 1( )cos ( )sin+ + −r i r
r r

θ θ 

 ب)
1 1( )cos ( )sin− + +r i r
r r

θ θ 

 ج)
1 1( )sin ( )cos+ + −r i r
r r

θ θ 

 د)
1 1( )sin ( )cos− + +r i r
r r

θ θ 

)براي تابع  ـ 24 )f z z z=  ، کدام گزینه درست است؟−
) الف) )f z′ در همه جا وجود دارد 
) ب) )f z′ اي موجود نیستدر هیچ نقطه 
) ج) )f z′  0در همه جا موجود است به غیر ازz = 
) د) )f z′ 0اي موجود نیست به غیر از در هیچ نقطهz = 

)مزدوج همساز  ـ 25 , ) sinh( )sin( )u x y x y= کدام گزینه است؟ 

) الف) , ) cosh( )cos( )v x y x y= 

) ب) , ) cosh( )sin( )v x y x y= 

) ج) , ) cosh( )cos( )v x y x y= − 

) د) , ) cosh( )sin( )v x y x y= − 
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 5صفحه  
 

هاي معادله ریشه ـ 26
1cosh( )
2

z  کدام گزینه است؟ =

 الف)
1(2 ) , 0, 1, 2,......
2

+ = ± ±n i nπ 

2)1 ب) ) , 0, 1, 2,......
3

+ = ± ±n i nπ 

 ج)
1(2 ) , 0, 1, 2,......
4

+ = ± ±n i nπ 

 د)
1( ) , 0, 1, 2,......
2

+ = ± ±n i nπ 

33حاصل انتگرال  ـ 27

1
( 2)z dz−∫ گیري گیري مسیري دلخواه بین حدود انتگرالکه در آن مسیر انتگرال

 باشد کدام گزینه است؟می
 i د) 0 ج) 1- ب) 1 الف)

نمایش سري تیلور تابع  ـ 28
1( )

1
f z

z
=

−
2zکه  هنگامی  i−  کدام گزینه است؟ باشد، >

1 الف)
0

( )
(1 )

n

n
n

z i
i

∞

+
=

−
−∑ 

 ب)
0

( )
(1 )

n

n
n

z
i

∞

= −∑ 

 ج)
1
( )n

n
z i

∞

=

−∑ 

 د)
1
( )n

n
z i

∞

=

+∑ 

)1براي تابع  ـ 29 )
( 1)( 2)

f z
z z

−
=

− −
2 که هنگامی  z< <  باشد، کدام سري معتبر است؟ ∞

1 الف) 1
0 0

1
2

n

n n
n n

z
z

∞ ∞

+ +
= =

+∑ ∑ 

1 ب)

0
(2 1)n n

n
z

∞
− −

=

−∑ 

1 ج) 1
0 1

1 12n n
n nz z

∞ ∞

+ +
= =

−∑ ∑ 

1 د)
0

1 2n

n
n z

∞

+
=

−∑ 
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 6صفحه  
 

حاصل انتگرال  ـ 30
sinh(2 )c

dz
z∫  کدام گزینه است اگر: 2c z  در جهت مثبت باشد؟ =

2 الف) iπ (2 ب iπ− (ج iπ− (3 د iπ 
 

 یرو تصو یگنالپردازش س

𝒙𝒙(𝒕𝒕)توصیف اتوکرولیشن سیگنال  ـ 31 = 𝒆𝒆−𝒂𝒂𝒕𝒕𝒖𝒖(𝒕𝒕)  کدام است؟ 

𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 الف)

𝑎𝑎2 

𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 ب)

2�
 

𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 ج)

𝑎𝑎2 

𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 د)

2�
 

𝒙𝒙(𝒕𝒕)تبدیل الپالس سیگنال ـ 32 = 𝒖𝒖(𝒕𝒕 + 𝟐𝟐) − 𝒖𝒖(𝒕𝒕 −  کدام است؟  (𝟐𝟐

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(2�) الف)
𝐶𝐶

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ(2�) ب)
𝐶𝐶

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ(2�) ج)
𝐶𝐶

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(2�) د)
𝐶𝐶

 

 به شکل زیر باشد، x[n]اگر تبدیل فوریه تابع زمان گسسته  ـ 33

 𝑿𝑿�𝒆𝒆𝒋𝒋𝒋𝒋� = (𝒃𝒃−𝒂𝒂)𝒆𝒆𝒋𝒋𝒋𝒋

𝒆𝒆−𝒋𝒋𝟐𝟐𝒋𝒋−(𝒃𝒃+𝒂𝒂)𝒆𝒆𝒋𝒋𝒋𝒋+𝒂𝒂𝒃𝒃
 , |𝒃𝒃| < 𝟏𝟏 < |𝒂𝒂|     

 کدام گزینه است؟  𝒙𝒙[𝒏𝒏] توصیف زمان گسسته 
𝑏𝑏𝑆𝑆𝑢𝑢[𝑛𝑛] الف) + 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑢𝑢[𝑛𝑛 − 1] 

𝑏𝑏𝑆𝑆𝑢𝑢[𝑛𝑛] ب) − 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑢𝑢[−𝑛𝑛 − 1] 

𝑏𝑏𝑆𝑆𝑢𝑢[𝑛𝑛] ج) + 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑢𝑢[−𝑛𝑛 − 1] 

𝑏𝑏𝑆𝑆𝑢𝑢[𝑛𝑛] د) − 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑢𝑢[𝑛𝑛 + 1] 

𝒇𝒇(𝒕𝒕)نرخ نایکوییست سیگنال  ـ 34 = 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 (𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝝅𝝅𝒕𝒕)
𝝅𝝅𝒕𝒕

 کدام است؟     

 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 500 د) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 500 ج) 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 2 ب) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 2 الف)
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 7صفحه  
 

 کدام است؟  x(t)به سیگنال ورودي متناوب   h(t)پاسخ سیستم  ـ 35
 

 

 
Y(t)= 1 الف)

4
− 𝑡𝑡 + 𝑡𝑡2;  −1

2
< 𝑡𝑡 < 3

2
 

 

� =y(t+2)=y(t)   Y(t) , ب)

1
4

+ 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡2;  − 1
2

< 𝑡𝑡 < 1
2

7
4
− 3� + 𝑡𝑡2;  1

2
< 𝑡𝑡 < 3

2
 

� 

 
y(t+2)=y(t) Y(t)= 1 , ج)

4
− 𝑡𝑡 + 𝑡𝑡2;  −1

2
< 𝑡𝑡 < 3

2
 

 

� =Y(t) د)

1
4

+ 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡2;  − 1
2

< 𝑡𝑡 < 1
2

7
4
− 3� + 𝑡𝑡2;  1

2
< 𝑡𝑡 < 3

2
 

� 

𝒉𝒉[𝒏𝒏] با پاسخ ضربه  LTIسیستم گسسته  براي ـ 36 = 𝒏𝒏(𝟏𝟏
𝟐𝟐
)𝒏𝒏 𝒖𝒖[𝒏𝒏] ؟یستکدام مورد صحیح ن 

 سیستم علی است. )الف

 دار است.سیستم حافظه )ب

 سیستم پایدار است. )ج

 پذیر نیست.سیستم مطلقا جمع )د

 

𝒙𝒙[𝒏𝒏]را در نظر بگیرید. پاسخ به ورودي S2و  S1دو سیستم متوالی  ـ 37 = 𝜹𝜹[𝒏𝒏] − 𝜶𝜶 𝜹𝜹[𝒏𝒏 −  را بدست آورید.  [𝟏𝟏

 
𝒉𝒉𝟏𝟏[𝒏𝒏] = 𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬−𝟏𝟏 (𝟖𝟖𝒏𝒏) 
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𝒉𝒉𝟐𝟐[𝒏𝒏] = 𝜶𝜶𝒏𝒏 𝒖𝒖 [𝒏𝒏] 

𝑦𝑦[𝑛𝑛] الف) = sinh−1 (8�) 

𝑦𝑦[𝑛𝑛] ب) = 𝛼𝛼𝑆𝑆 sinh−1 (8�) 

𝑦𝑦[𝑛𝑛] ج) = 𝛼𝛼𝑆𝑆sin−1 (8�) 

𝑦𝑦[𝑛𝑛] د) = sin  (8�) 

 :باشدي آن به صورت زیر و بسط فوریه 𝒇𝒇(𝒕𝒕)اگر تابع  ـ 38
 

𝒇𝒇(𝒕𝒕) = 𝒕𝒕     ,                                                − 𝟏𝟏 < 𝒕𝒕 < 𝟏𝟏 
 

𝒇𝒇(𝒕𝒕) =
𝟐𝟐
𝝅𝝅

 �
(−𝟏𝟏)𝒏𝒏+𝟏𝟏

𝒏𝒏

∞

𝒏𝒏=𝟏𝟏

𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬(𝒏𝒏𝝅𝝅𝒕𝒕)     ,     − 𝟏𝟏 < 𝒕𝒕 < 𝟏𝟏 

 
 را بدست آورید. 𝒈𝒈(𝒕𝒕)ي تابع بسط فوریه

𝒈𝒈(𝒕𝒕) = 𝒕𝒕𝟐𝟐      ,                                            − 𝟏𝟏 < 𝒕𝒕 < 𝟏𝟏 
 

𝑔𝑔(𝑡𝑡) الف) = 1
3

+ 4
𝜋𝜋2  ∑ (−1)𝑛𝑛

𝑆𝑆2
∞
𝑆𝑆=1 cos(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡) 

𝑔𝑔(𝑡𝑡) ب) = 1
6

+ 2
𝜋𝜋2  ∑ (−1)𝑛𝑛

𝑆𝑆
∞
𝑆𝑆=1 cos(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡) 

𝑔𝑔(𝑡𝑡) ج) = 1
2

+ 2
𝜋𝜋

 ∑ (−1)𝑛𝑛+1

𝑆𝑆2
∞
𝑆𝑆=1 cos(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡) 

𝑔𝑔(𝑡𝑡) د) = 2
𝜋𝜋2  ∑ (−1)𝑛𝑛

𝑆𝑆2
∞
𝑆𝑆=1 cos(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡) 

= سیگنال  اگر ـ 39 ∫ 𝒙𝒙(𝝉𝝉)𝒅𝒅𝝉𝝉𝒕𝒕+𝑻𝑻
𝒕𝒕−𝑻𝑻 𝒚𝒚(𝒕𝒕) ،عبارت است از: آني فوریه تبدیل باشد 

𝑌𝑌(𝑓𝑓) الف) = 𝑋𝑋(𝑓𝑓). 2�. 𝑠𝑠−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑠𝑠(2��) 

𝑌𝑌(𝑓𝑓) ب) = 𝑋𝑋(𝑓𝑓). 1/𝑇𝑇. 𝑠𝑠−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑓𝑓/𝑇𝑇) 

𝑌𝑌(𝑓𝑓) ج) = 𝑋𝑋(𝑓𝑓). 2�. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑠𝑠(2��) 

𝑌𝑌(𝑓𝑓) د) = 𝑋𝑋(𝑓𝑓). 1/𝑇𝑇. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑠𝑠(𝑓𝑓/𝑇𝑇) 
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𝒙𝒙(𝒕𝒕) سینوسی سیگنال rmsمیزان  ـ 40 = 𝐚𝐚𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬(𝒃𝒃𝒕𝒕 + 𝒄𝒄) با چه پارامترهایی در ارتباط است؟ 
 دخیل هستند. rmsدر تعیین میزان  bو ضریب فشردگی زمان  c ، فازa دامنههر سه پارامتر  )الف
 دخیل هستند. rmsدر تعیین میزان  bدو پارامتر دامنه و ضریب فشردگی زمان  )ب
 و بطور خطی دخیل است. rmsتنها دامنه در تعیین  )ج
 دخیل هستند. rmsین میزان به شکل خطی در تعی bصورت مجذور و ضریب فشردگی زمان ه پارامتر دامنه ب )د

 

 یو نوروآناتوم یزیولوژينوروف

 نقش مهمتري دارد؟) LTP(کدام یون زیر در ایجاد تقویت طوالنی مدت  ـ 41
 کلر )د کلسیم )ج سدیم )ب پتاسیم )الف

 پتانسیل سیناپسی دخالت دارند؟به ترتیب در ایجاد پتانسیل استراحت غشا و  کدامیک از موارد زیر ـ 42
 هاي وابسته به ولتاژکانال ـ هاي نشتی پتاسیمکانال )الف
 هاي وابسته به ولتاژکانال ـ هاي وابسته به لیگاندکانال )ب
 هاي وابسته به لیگاندکانال ـ هاي نشتی پتاسیمکانال )ج
 هاي وابسته به لیگاندکانال ـ هاي وابسته به ولتاژکانال )د

 ؟توانند تحریک کنندمی کمتريهاي چشایی را با غلظت کدامیک از مواد زیر گیرنده ـ 43
 شکر )د نمک )ج ساکارین )ب استرکنین )الف

 :بجز ،شودمیفیبر عصبی مشاهده  در پمپ سدیم پتاسیممهار  پیروتمام اثرات زیر  ـ 44
 سلولی یون سدیمافزایش غلظت داخل  )الف
 هیپرپوالریزه شدن پتانسیل غشاي نورون )ب
 اختالل عملکرد انتقال فعال ثانویه )ج
 هاي سیناپسیاختالل در ورود نوروترانسمیترها به وزیکول )د

 عملکرد کدام بخش از مخچه بدرستی بیان شده است؟ ـ 45
 کنترل عضالت محوري بدن :مخچه مغزي )الف
 هاي عضالنی متوالیریزي جامع حرکتبرنامه :ورمیس از طریق سیستم حرکتی مدیال )ب
 هاي فوقانی و تحتانیهاي دیستال اندامکنترل انقباضات عضالت قسمت: ناحیه بینابینی )ج
 کنترل حرکات چشم و هماهنگی حرکات سر و چشم: مخچه دهلیزي از طریق هسته وستیبوالر لترال )د

 هاي دینامیک در کدام قسمت بیشتر است؟رونودرصد ن ـ 46
 ي قرمزهسته )الف
 قشر حرکتی اولیه )ب
 ناحیه پیش حرکتی )ج
 ناحیه ضمیمه )د
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همراهانش وي را به اورژانس . اي در یک تصادف رانندگی دچار شوك نخاعی شده استساله 49آقاي  ـ 47
 ؟است ضعیفبسیار  احتمال مشاهده کدامیک از عالئم زیر در وي. اندبیمارستان آورده

 کاهش فشار خون شریانی )الف
 ها زیر ناحیه قطعفقدان رفلکس )ب
 مهار فعالیت سیستم سمپاتیک )ج
 ها زیر ناحیه قطعماهیچه spasticity د)

 :بجز ،دارند پذیري زمانیها قابلیت جمعتمام گزینه ـ 48
 پتانسیل گیرنده )الف
 پتانسیل عمل )ب
 سیناپسی تحریکیپتانسیل پس )ج
 سیناپسی مهاريپتانسیل پس )د

هاي زیر به ترتیب از راست به چپ در ایجاد پتانسیل سیناپسی و پتانسیل استراحت غشا کدامیک از گزینه ـ 49
 نقش دارند؟

 هاي وابسته به ولتاژ سدیمیکانال ـ هاي وابسته به لیگاندکانال )الف
 وابسته به لیگاند هايکانالـ  هاي وابسته به ولتاژ سدیمیکانال )ب
 هاي وابسته به لیگاندکانال - کانالهاي نشتی پتاسیم )ج
 هاي نشتی پتاسیمکانالـ  هاي وابسته به لیگاندکانال )د

سدیمی وابسته به ولتاژ در غشاي عضله گردد، کدام گزینه اتفاق  هاياگر دارویی سبب غیر فعال شدن کانال ـ 50
 افتد؟می
 .شودپتانسیل عمل ایجاد نمی )الف
 .ایجاد نخواهد شد endplate potential )ب
 .شوندهاي وابسته به لیگاند سدیمی غیر فعال میکانال )ج
 .نخواهد شد) Propagate(شود اما منتشر پتانسیل عمل ایجاد می )د

 در بیماران مبتال به پارکینسون چیست؟ Carbidopaدلیل تجویز  ـ 51
 هاي دوپامینیتحریک گیرنده )الف
 هاي استیل کولینیگیرندهمهار  )ب
 مهار آنزیم دوپادکربوکسیالز )ج
 مهار آنزیم منوآمین اکسیداز )د

 ؟شوندهاي مغزي و میکروگلیا بیان میترتیب از راست به چپ در مویرگکدامیک از ترانسپورترهاي گلوکز به  ـ 52
 GLUT 5 - GLUT 1 55k الف)
 GLUT 1 45k - GLUT 5 ب)
 GLUT 3 - GLUT 1 55k ج)
 GLUT 1 45k - GLUT 3 د)
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 گیرد؟میهاي مغز انجام اداي کلمات و پردازش آنها به ترتیب از راست به چپ توسط کدام بخش ـ 53
 رابط قوسیـ  ورنیکه )الف
 ورنیکهـ  بروکا )ب
 بروکا ـ رابط قوسی )ج
 رابط قوسی ـ بروکا )د

 درستی بیان شده است؟ه ب Non-REMها در مورد مراحل خواب کدامیک از گزینه ـ 54
 موج تتا در مرحله اول )الف
 موج دلتا در مرحله دوم )ب
 در مرحله سوم K هايکمپلکس )ج
 مرحله سوم هاي خواب دردوك )د

هاي دوپامینرژیک جسم سیاه و ناحیه تگمنتوم شکمی به ترتیب از راست به چپ به کدام نواحی مغز نورون ـ 55
project کنند؟می 

 Prefrontal cortex-Striatum الف)
 Striatum-Hypothalamus ب)
 Forebrain -Putamen ج)
 Hypothalamus-Putamen د)

 باشد؟ساز میکدام سلول ذیل در دستگاه عصبی محیطی میلین ـ 56
 الیگودندروسیت )د آستروسیت )ج مالنوسیت )ب سلول شوآن )الف

 باشد؟می زیرریشه قدامی عصب نخاعی از چه نوع  ـ 57
 هاي شاخ خلفی نخاعآکسون سلول )الف
 (DRG)هاي عقده شوکی آکسون سلول )ب
 هاي شاخ قدامی نخاعآکسون سلول )ج
 هاي بینابینی نخاعآکسون سلول )د

 ها نقش حفظ اسکلتی سلول را به عهده دارد؟رونویک از عناصر داخل سلولی نکدام ـ 58
 Mitochondria الف)
 Ribosom ب)
 Neurofilament ج)
 Reticulo Endoplasmic د)

 اند؟ها از چه اجزایی تشکیل شدهرونودر ن Nissel body ـ 59
 میتوکندري و لیزوزوم )الف
 شبکه رتیکولوآندوپالسمیک و ریبوزوم )ب
 ریبوزوم و میتوکندري )ج
 نوروفیالمنت و میتوکندري )د
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 هاي نخاعی قرار دارد؟از سگمانیک هاي سمپاتیک در نخاع در کدامنرون ـ 60
 S2تا  T5 د) L5تا  T5 ج) L2تا  T1 ب) L2تا  C5 الف)

 کند؟نخاع عبور می Ventral funiculusاز  زیرکدام راه عصبی  ـ 61
 Dorsal spinocerebellar الف)
 Ventral spinocerebellar ب)
 Vestibular spinal ج)
 Latral cortico spinal د)

 هسته رافه در تشکیالت مشبک مغزي از چه نوعی است؟ ـ 62
 کولینرژیک )د سرتونرژیک )ج آدرنرژیک )ب گلوتامرژیک )الف

 :بجزشوند، خارج می Medullaاز  زیرهمه اعصاب  ـ 63
 زوج نهم مغزي )الف
 زوج دوازدهم مغزي )ب
 زوج ششم مغزي )ج
 دهم مغزي زوج )د

 :بجزقرار دارند،  Mid braiuدر  زیرهاي همه هسته ـ 64
 Abdocent د) Occulomotor ج) Substantia nigra ب) Red nucleus الف)

 کدام هسته تاالموس مربوط به راه شنوایی است؟ ـ 65
 Medial geniculate body الف)
 Antro ventral ب)
 Pulvinar ج)
 Interlaminar د)

 قشر شنوایی نیمکره مغزي کدام است؟ ـ 66
 Inferior frontal gyrus الف)
 Superior temporal gyrus ب)
 Middle frontal gyrus ج)
 Inferior temporal gyrus د)

 است؟ زیرمرکز درك هیجان ترس کدام بخش  ـ 67
 شیار طرفی )د پاراسنترال )ج آمیگدال )ب مپهیپوکا )الف

 کره قرار دارد؟در کدام ناحیه نیم Insula ـ 68
 کرهسطح داخلی نیم )الف
 کرهسطح تحتانی نیم )ب
 در عمق شیار طرفی )ج
 در شیار مرکزي )د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  سلولی مولکولیگرایش ـ  هاي تصویربرداري پزشکی علوم و فناوريرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 13صفحه  
 

 :بجزهستند،  Basal Gangliaهمه عناصر زیر جزء  ـ 69
 Putamen الف)
 Septal Area ب)
 Caudate Nucleus ج)
 Subthalamic Nucleus د)

 مرکز حرکتی گفتار کدام ناحیه مغز است؟ ـ 70
 Inferior Frontal Gyrus الف)
 Medial Frontal ب)
 Orbito Frontal ج)
 Supramarginal د)

 

 یو ملکول یسلول یستز

 :بجزباشند، کننده آپوپتوز میها، اجزاي اصلی ایجادگزینهتمام  ـ 71
 هاي متصل به غشاءپروتئین )الف
 هاي تنظیمی سیتوزولیپروتئین )ب
 پروتئازها )ج
 فاکتورهاي تروفیک )د

 ؟باشدنمیکدام گزینه پروتوزوآ  ـ 72
 Plasmodium Falciparum الف)
 Entamoba Histoletica ب)
 Eschericha Coli ج)
 Trypanosoma Brucei د)

 :بجزها درست است، همه عبارات زیر در رابطه با سازماندهی میکروتوبول ـ 73
 خودي است.ها یک فرآیند مساعد و خودبهزایی میکروتوبولاز لحاظ انرژي، هسته )الف
 یابند.سام بازال) تجمع میاي (اجها از اجسام پایهدر مژك و تاژك، میکروتوبول )ب
 انتهاي میکروتوبول که از سانتروزوم دور است، همیشه انتهاي مثبت است. )ج
 کنند.هاي دوك نقش مراکز سازماندهی میکروتوبول را در میتوز بازي میقطب )د

 :بجزها درست است، ها توسط میکروتوبولهاي زیر در رابطه با انتقال اندامکهمه عبارت ـ 74
 شوند.ها میها به سمت انتهاي مثبت میکروتوبولها و وزیکولتمام اعضاي خانواده کاینزین باعث انتقال اندامک )الف
 دهد.ها در آکسون سلول عصبی در دو جهت رخ میها و وزیکولانتقال اندامک )ب
 ها در انتقال نقش دارد.ولو پلیمر و دپلیمرشدن میکروتوب GTPانرژي حاصل از هیدرولیز  )ج
 همیشه به طور محکم به یک زیر واحد بتاتوبولین در یک پروتوفیالمان متصل است، 1جایی که یک سر کاینزین از آن )د

 کند.به طور ممتد روي میکروتوبول حرکت می 1کاینزین 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  سلولی مولکولیگرایش ـ  هاي تصویربرداري پزشکی علوم و فناوريرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 14صفحه  
 

 خونی است؟هاي گلیال در سیستم عصبی، شبیه کدام سلول عملکرد سلول ـ 75
 مونوسیت )د لنفوسیت )ج بازوفیل )ب ائوزینوفیل )الف

 کدام ساختار در غشاي پالسمایی نقش اصلی را در نفوذپذیري انتخابی دارد؟ ـ 76
 فسفولیپیدها )الف
 هاي گذرا از غشاءپروتئین )ب
 گلیکولیپیدها در الیه خارجی غشاء )ج
 الیه داخلی غشاءهاي محیطی در پروتئین )د

 اند؟هاي فرآیند گلیکولیز در کجا قرار گرفتهآنزیم ـ 77
 دستگاه گلژي )الف
 نوکلئوپالسم )ب
 میتوکندري )ج
 سیتوزول )د

 :بجز) درست است، Scurvyها در مورد بیماري اسکوروي (تمام گزینه ـ 78
 شود.شکستگی پوست در این افراد میجهش در ژن کالژن باعث  )الف
 هاي طبیعی درآید.تواند به صورت فیبریلدر دماي طبیعی بدن، پروکالژن نمی )ب
 شود.هاي هیدروکسیل به پرولین و لیزین توسط آنزیم هیدروکسیالز میشدن گروهنبود کوفاکتور مناسب، مانع از اضافه )ج
 گیرد.به درستی صورت نمی Pro-αهاي تغییرات پس از ترجمه روي زنجیره )د

 گردد؟کدامیک باعث افزایش سیاست غشاي پالسمایی می ـ 79
 افزایش اسیدهاي چرب اشباع )الف
 افزایش اسیدهاي چرب غیراشباع )ب
 افزایش مقدار فسفولیپیدها )ج
 افزایش میزان گلیکولیپید )د

 گراد است؟درجه سانتی 31، چند نوکلئوتید در هر دقیقه در دماي DNAسرعت سنتز رشته  ـ 80
 1000 )د 100 )ج 600 )ب 60 )الف

 کدام گزینه در مورد بازهاي پورینی درست است؟ ـ 81
 اي هستند.حلقهتک )الف
 شرکت کنند. RNAتوانند در ساختمان می )ب
 هاي پورینی است.اوراسیل از بازي )ج
 گردند.) میPrimidineدادن فسفر، تبدیل به بازهاي پریمیدینی (دست از راحتی بابه )د

 نوکلئوزید چیست؟ ـ 82
 است. '5فسفات بر روي کربن  3ترکیب قند و باز داراي  )الف
 ترکیب قند و باز بدون فسفات است. )ب
 است. '3مولکول فسفر روي کربن  2ترکیب قند و  )ج
 ترکیب باز و فسفات بدون حضور قند است. )د
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 عامل اساسی ساختار یک پروتئین، کدام است؟ ـ 83
 آمینه (ساختمان اول) توالی خطی اسید )الف
 ترتیب فضایی پایدار (ساختمان دوم) )ب
 پپتید (ساختمان سوم)خوردگی یک زنجیره پلیپیچ )ج
 ین (ساختمان چهارم)مري پروتئآرایش و ساختار مولتی )د

 برابر صفر باشد، کدام گزینه درست است؟ G∆چنانچه در یک واکنش شیمیایی،  ـ 84
 شود.خود، انجام میواکنش رفت به طور خودبه )الف
 شود.خود، انجام میواکنش برگشت به طور خودبه )ب
 خواه است.واکنش از نوع انرژي )ج
 برگشت، یکسان است.سرعت واکنش رفت و  )د

 ساختمانی که بخشی از مولکول پروتئین است، درست است؟ (Domain)کدام گزینه در مورد یک دومین  ـ 85
 آمینه تشکیل و به صورت ساختان دوم و سوم پایدار، آرایش یافته است. اسید 40از حدود  )الف
 هاي پروتئین است.قسمتبه صورت ساختمان دوم و سوم وابسته به سایر  )ب
 داراي ساختمان سوم و چهارم و مستقل از قسمت اصلی پروتئین است. )ج
 باشد.هاي پروتئین میآمینه و اغلب مستقل از سایر قسمت اسید 40داراي  )د

 :بجزباشد، همه موارد زیر در مورد لیزوزوم صحیح می ـ 86
 شوند.از غشاي سلولی مشتق می )الف
 غشاي یک الیه دارند. )ب
 از هیدروالزهاي زیادي برخوردار هستند. )ج
 گیرند.منشأ می GRELاز ناحیه  )د

 :بجزها در مورد استریفیکاسیون درست است، تمام گزینه ـ 87
 همان دهیدراتاسیون است. )الف
 شود.باعث پیوند بین دو اسید چرب می )ب
 پروتئین قطبی و غیرقطبی است.پیوند بین دو  )ج
 کند.ایجاد گروه آسیل می )د

 گردد؟فعالیت کدام اینترلوکین موجب التهاب می ـ 88
 IL-8 د) IL-6 ج) IL-5 ب) IL-4 الف)

 بادي، کدام سلول است؟منشاء تولید آنتی ـ 89
 Monocyte د) NK Cell ج) T Cell ب) B Cell الف)

 ارتباط بین ژنوم و پیچیدگی تکاملی موجودات زنده به چه صورت است؟ ـ 90
 ها مرتبط است.پیچیدگی تکاملی موجود زنده با تعداد ژن )الف
 ها مرتبط است.پیچیدگی تکاملی موجود زنده با تعداد کروموزوم )ب
 مرتبط است. آن DNAپیچیدگی تکاملی موجود زنده با طول کل  )ج
 آن مرتبط است. DNAپیچیدگی تکاملی موجود زنده با میزان رونویسی از  )د
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 :بجزها در مورد دپالریزاسیون درست است، تمام گزینه ـ 91
 نوعی تغییر ولتاژ است. )الف
 درون سلول نسبت به بیرون آن منفی است. )ب
 گردد.موجب ایجاد پتانسیل عمل می )ج
 گردد.انتقال موج عصبی ایجاد می )د

 گردد؟رسان سلولی فعال میدر کدام مسیر پیام AKTآنزیم  ـ 92
 JAK-STAT د) P53 ج) NFK-B ب) P13-K الف)

 کند؟کدام سلول، بیشترین گیرنده انسولین را بیان می ـ 93
 عصبی )د عضالنی )ج کبدي )ب گلبول قرمز )الف

 شود؟در طی تقسیم میوز در کدام مرحله پروتئین کوهزین به طور کامل برداشته می ـ 94
 IIمتافاز میوز  )د IIتلوفاز میوز  )ج Iآنافاز میوز  )ب Iتلوفازمیوز  )الف

 توان داشت؟هاي آن چه انتظاري میپپتید به صورت مارپیچ آلفا است. در مورد ویژگیساختار دوم یک پلی ـ 95
 هاي کربوکسیل و آمینو آن از طریق پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل هستند.) تمام گروه1 
 آمینواسید وجود دارد. 3,6) در هر پیچ، 2 
 ) معموال اسیدآمینه پرولین ندارد.3 
هاي کربوکسیل و جانبی، به گروههاي دوستی نسبی عالوه بر خصوصیت زنجیرهگریزي یا آب) ویژگی آب4 

 آمینوي قطبی در اسکلت پپتیدي نیز بستگی دارد.
 4و  1 )د 3و  2 )ج 4و  3، 2 )ب 3و  2، 1 )الف

 کنند؟ها با توالی کوتاه شرکت میها در ساختار موتیفمعموال کدام گروه از اسیدآمینه ـ 96
 گلوتامیک ـ لوسین ـ آرژنین اسید )الف
 والین ـ ایزولوسین ـ اسیدگلوتامیک )ب
 آسپارتات ـ پرولین ـ گلوتامات )ج
 اسید آسپاراتیک ـ هیستیدین ـ والین )د

 شده سلولی (آپوپتوز) کدام گروه از موجودات مناسب مطالعه است؟ریزيجهت بررسی مکانیسم مرگ برنامه ـ 97
 Roundworm - Zebrafish الف)
 Fruitfly - Roundworm ب)
 Fruitfly - Mice ج)
 Yeast - Zebrafish د)

 فاکتور مستقل القاکننده تمایز سلولی کدام است؟ ـ 98
 TNF-α د) IGF-1 ج) TGF-β ب) EGF الف)

 مهارکننده کدام مسیر پیام رسان سلولی است؟ PTEN ـ 99
 P13-K د) TGF-β ج) MAPK ب) JAK-STAT الف)

 دهد؟در کدام مرحله روي می Premordial Germ Cellهاي زایاي پرموردیال تشکیل سلول ـ 100
 کلیواژ )د گاستروالسیون )ج بالستوال )ب مروال )الف

 موفق باشید
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