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 ِیضسپیـٍیشی اص ػٛأُ صیاٖ آٚس فیضیىی دس ٔحیط واس تا -(1)

 ػش ٚ صذا ٚ استؼاؽ: .1

زض هؼطو قبن ٍیَ هىبًیىی زض  ووشط بی ِیطبً ًبًَچٌس  زض فمظ ٍ غیؾط یلیذ ثبفز وِ زّس یه ضخ یٍلش یىیهىبً گطهب بی ینَس اططار

 طیسجر بزیظ بضیثؿ یزهب زض اؾز هوىي یثبفش غیهب ِ،یطبً ًبًَچٌس  اظ ووشط وَسبُ، بضیثؿ یدبلؿْب ثب هؼوَل عَض ثِ ذالل ثبفز لطاض هی گیطز.

ز. ایي سغییط فبظ ثِ حسی ؾطیغ اؾز وِ اًفؼبضی ثَزُ ٍ ؾلَل ّب دبضُ هی قًَس. سبطیطار زیگط هبًٌس سوطوع ثط قٍَ ثِ گبظّبی زاؽ سجسیل 

 اقؼِ لیعض هی سَاًس ثبػض آؾیت ّبی چكوی قَز.

طبثز، نساّبی ًبذَقبیٌسی ایؼبز وٌٌس وِ ثطای گَـ ضطض ثطذی زؾشگبُ ّبی لیعض هی سَاًٌس زض فطوبًؽ ثبال یب ٌّگبم اؾشفبزُ ثب ؾطػز 

 ذبل یعضّبیل اظ نسا ٍ ؾط ؾغح .هی گیطز ؾطچكوِ عضیل ّوچٌیي ضًٍس وبض ثب ٍ زٍز اؾشرطاع زؾشگبُ عض،یل ؿشنیؾ ذَز اظ نسا يیازاضز. 

 هَاضز یبضیثؿ زض .ثبقس الظم نَر وٌشطل وِ ثبقس یحس ثِ اؾز هوىي آًْب وبض ظیهح ٍ( دبلؽ وٌٌسُ ِیسرل یعضّبیل ، هظبل ػٌَاى ثِ)

 .قَز ثطعطف سیثب وِ ایؼبز وٌس هعاحوز اؾز هوىي اهبهَاػِْ ظیبز ثب نَر ًوی قَز  ثِ هٌؼط نسا ؾغح

 زؾی ثل 90 اظ ثبالسط نسا ٍ ؾط ؾغح وِ قَز اػطا ییػب زض سیثب ،OSHA 29CFR1910.95 اؾشبًساضز ِیسَن عجكیی قٌَا اظ حفبظز

ثِ ػٌَاى یه وٌشطل ؾطاًگكشی ٍ ؾبزُ چٌبًچِ اهىبى قٌیسى  .ثبقس مِیزل 15 ظهبى هسر یثطا ثل یزؾ 110 بی ضٍظ زض ؾبػز 8 هسر ثِ

 نحجز هحبٍضُ ای ٍ هؼوَلی اظ فبنلِ سمطیجبو یه هشط هوىي ًجبقس، الظم اؾز اظ هحبفظ گَـ اؾشفبزُ قَز.

 الساهبر دیكگیطاًِ:

 سیوٌ بزُید یازاض یّب وٌشطلنَر افطاز،  هؼطو زض گطفشي لطاض ظهبى وطزى هحسٍز یثطا. 

 سیثجط يیث اظ نسا وٌٌسُ ػصة هَاز ًهت ثب ضا بزیظ ینسا ٍ ؾط ،اهىبى نَضر زض. 

 ِسیوٌ اؾشفبزُ یثهط ّكساض اظ ،اضیسیقٌ یّكساضّب یػب ث. 

 سیوٌ اؾشفبزُ گَـ هحبفظ اظثَز  هؼبظ حس اظ فیث نسا ٍ ؾط وِ نَضسی زض. 
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 MPE٘ٛس ٚ ٔفْٟٛ  .2

 عیف سبثف ّبی ًَضی وِ ثِ عَض ولی ثطاؾبؼ عَل هَع سمؿین ثٌسی قسُ، زض ػسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾز:

 C" (UV-C) nm 280- nm 100"فطاثٌفف 

 B" (UV-B) nm 315- nm 280"فطاثٌفف 

 A" (UV-A) nm 400- nm 315"فطاثٌفف 

 nm 700- nm 400 ًَض هطئی

 A" (IR-A) nm 1400- nm 700"فطٍؾطخ 

 B" (IR-B) nm 3000- nm 1400"فطٍؾطخ 

 C" (IR-C) (mm 1- µm 3 )nm 1000000- nm 3000"فطٍؾطخ 

 

 ٘فٛر ٘ٛس دس چـٓ:

ثب ٍضٍز ثِ چكن اظ عطیك ػجَض اظ لطًیِ، ظاللیِ، ؾذؽ اظ عطیك هطزهه ٍ اظ عطیك ػسؾی ٍ ظػبػیِ، ضٍی  IR-Aًَض هطئی ٍ سبثف ًَضی 

ثط ضٍی چكن زض ػوك ّبی  IR-Cف ٍ سبث UV-C ،UV-Bقجىیِ هشوطوع هی قَز. ثب سَػِ ثِ گؿشطُ ّبی زیگط عَل هَع، سبثف 

 ٍی قجىیِ چكن ػصة هی قَز.ؼِ اًؿساز اًشكبضقبى ثط ضهرشلف سَؾظ ثرف ػلَیی چكن، زض ًشی

 

 ٘فٛر طَٛ ٔٛج ٞای ٔختّف اص طشتك چـٓ

 ػاختاس پٛػت

الیِ ثیطًٍی دَؾز، ادیسضم، ػوسسبً قبهل ؾلَل ّبی وطاسیٌَؾیز )ؾٌگفطقی( اؾز وِ زض الیِ ثبظال سَلیس قسُ ٍ زض ؾغح الیِ هطزُ دَؾز 

 قبهل اًشْبی ػهت، غسز ػطق، فَلیىَل ّبی هَ ٍ ػطٍق ذًَی اؾز.ثبال هی آیس. زضم ثِ عَض ػوسُ اظ فیجطّبی والغى سكىیل قسُ ٍ 



 

 ٘فٛر طَٛ ٔٛج ٞای ٔختّف اص طشیك پٛػت

 ظهبى ٍ فبنلِ لسضر، هَع، عَل: ػولِ اظ اؾزیی طّبیهشغ اؾبؼ ثط وِ اؾز یبضیض هحبؾجِ ه، ی(MPE)هبوعیون هیعاى ًَضزّی هؼبظ 

و ًَض؛ وِ ثبػض ایؼبز هسر ظهبًی هی قَز وِ چكن هحبفظز ًكسُ هی سَاًس ثسٍى آؾیت زض هؼطو سبثف لیعض لطاض هؼط زض گطفشي لطاض

 بی چكن زض هضط یىیَلَغیث طارییسغ بی ذغطًبن اطط چگًَِیّ قَز سُیسبث قرم هی ثِ اگط وِ اؾز عضیل سبثف اظ یؾغح MPEگیطز. 

 بظیً گطیز قَز، گطفشِ وبض ثِ ذغطار آى یثطا هٌبؾت یوٌشطلْب ٍ ثبقس هكرم عضیل ذغط بلؽد ًَع اگط هَاضز اوظط زض .ًىٌس ؼبزیا دَؾز

. زاقز ًگِ MPE طیهمبز اظ ٌشطییدب هوىي حس سب ضا سبثف ؾغح وِ اؾز یذَث يیسوط .گطفز وبض ثِ نیهؿشم نَضر ثِ ضا MPE وِ ؿزیً

 .ثبقس ٌسیًبذَقب دَؾز ثِ ثطذَضز بی وطزى ًگبُ یثطا اؾز هوىي MPE طیهمبز حس زض سبثف وِ اؾز يیا لیزل هی

 دٔا ٚ سطٛتت، ٌشد ٚ غثاس .3

لطاض زاقشِ ثبقس ٍ زهبی اسبق ثبیس ثِ نَضر ضٍظاًِ وٌشطل گطزز. ثِ هٌظَض وٌشطل زهبی  ºC 25الی  ºC 18زهبی اسبق لیعض ثبیس زض هحسٍزُ 

 اسبق اؾشفبزُ اظ زهبؾٌغ سَنیِ هی گطزز.

% دیكٌْبز هی گطزز(. ثِ زلیل 60وٌشطل قَز ٍ سبحس هوىي دبییي ًگِ زاقشِ قَز )ظعَثز ًؿجی ووشط اظ  ضعَثز اسبق ثبیس ثِ عَض ضٍظاًِ

 احشوبل ایؼبز ضعَثز ٍ اذشالل زض زهبی اسبق، سَنید هی گطزز اظ ًهت زٍـ زض زاذل اسبق لیعض ذَززاضی گطزز.

ًوبییس ظیطا ػالٍُ ثط گطز ٍ غجبض ٍ ضعَثز ثبػض اسالف زهبی  زض نَضر ػسم سَْیِ هٌبؾت، اظ ثبظ وطزى زضة ٍ یب دٌؼطُ اسبق ذَززاضی

 ثطای ػلَگیطی اظ ٍضٍز گطز ٍ غجبض ثِ زاذل اسبق لیعض اظ وفف هرهَل اسبق اؾشفبزُ وٌیس. ذٌه اسبق هی گطزز.

اظ ثسى ثیوبض، ًیبظ ثِ ؾیؿشن * ثِ هٌظَض حفظ ؾالهز ادطاسَض ٍ ثیوبض، ثطذی اظ زضهبى ّبی لیعضی دَؾشی، ثِ زلیل هَاز ٍ ثَی هشهبػس قسُ 

 هىٌسُ زٍز ٍ یب سؼجیِ سَْیِ یب في هٌبؾت ػْز اًشمبل ایي هَاز ظائس ٍ ثَ ثِ ذبضع اظ اسبق لیعض زاضًس.
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 ٘ٛع تاتؾ ِیضس .4

 زؾشِ ولی سمؿیجن ثٌسی هی قًَس: 4ایوٌی ثِ  لیعضّب اظ ًظط والؼ

: زض ایي ًَع لیعضّب اهىبى ّیچ گًَِ نسهِ ثِ چكن ٍػَز ًساضز. ایي هی سَاًس ثِ ػلز سَاى ذطٍػی دبییي ثبقس. ثِ ّویي ػالر 1والؼ 

ایي لیعضّب شاسبً ایوي قٌبذشِ قسُ اًس )زض ایي ًَع لیعضّب، آؾیت ثِ چكن حشی دؽ اظ ؾبػز ّب لطاض گطفشي زض هؼطو سبثف، غیط هوىي 

 اؾز.(

ػىؽ الؼول عجیؼی چكن )هبًٌس دله  هیلی ٍار هی ثبقس. 1لیعضّبیی زض لؿوز ًَض هطئی ثَزُ ٍ سَاى ذطٍػی آًْب سب : چٌیي 2والؼ 

 ظزى( هی سَاًس اظ آؾیت چكن ػلَگیطی وٌس، هگط ایٌىِ قرم ػوسسبً ثِ دطسَ ثطای هسر عَالًی ذیطُ قَز.

هیلی ٍار سؼبٍظ  1ثیكشط ثَزُ ٍلی سَاى سبثكی آًْب اظ  2ّبی والؼ الف: لیعضّبی ون سَاى هطئی وِ سَاى ذطٍػی آًْب اظ لیعض 2والؼ 

 ًوی وٌس.

هیلی ٍار اؾز. ایي لیعضّب هؼوَالً آؾیت ػسی ثِ چكن  5هیلی ٍار ٍ  1الف: لیعضّبیی ّؿشٌس وِ سَاى ًَض ذطٍػی آًْب  ثیي  3والؼ 

 وطوع وٌٌسُ ًَض زیس قَز.ًوی ظًٌس هگط آًىِ قرم ثِ ًَض آًْب ذیطُ قَز یب ًَض آًْب ثب ٍؾبیل هش

هیلی ٍار اؾز. یب لیعضّبی دبلؿی ّؿشٌس وِ  500هیلی ٍار ٍ  5ة: لیعضّبی دیَؾشِ ای ّؿشٌس وِ سَاى دطسَ ذطٍػی آًْب ثیي  3والؼ 

ذغطًبن  غٍل اؾز. لیعضّبی ایي عجمِ ثطای چكن 125/0)ظهبى هَضز ًیبظ ثطای دله ظزى اًؿبى( ووشط اظ  طبًیِ 25/0اًطغی آًْب زض هسر 

 قس.ّؿشٌس ٍ ًگبُ وطزى ثِ دطسَ هؿشمین آًْب هی سَاًس ثِ چكن آؾیت ػسی ٍاضز وٌس. زض وبض ثب ایي لیعضّب الساهبر وٌشطلی هؼیٌی الظم هی ثب

وِ هیلی ٍار ثبقس ٍ یب لیعضّبی دبلؿی ّؿشٌس  500: لیعضّبی دطسَاى، لیعضّبی دیَؾشِ ای ّؿشٌس وِ سَاى ذطٍػی آًْب ثیكشط اظ 4والؼ 

. دطسَ هؿشمین آًْب یب اًؼبؾبر آیٌِ ای ٍ غٍل اؾز. ایي لیعضّب ثؿیبض ذغطًبن ّؿشٌس 125/0طبًیِ ثیكشط اظ  25/0اًطغی سبثكی آًْب زض هسر 

س ثِ دَؾز ًیع آؾیت ثطؾبًس ٍ یب حشی اًؼىبؾبر دطاوٌسُ دطسَی آًْب ثطای چكن ذغط ػسی هحؿَة هی قَز. دطسَی ایي لیعضّب هی سَاً

 ع آسف ؾَظی قَز.جت ٍلَؾ

 * اؾشفبزُ اظ آیٌِ ٍ یب ّط ٍؾیلِ زیگطی وِ ثبػض ثبظسبة دطسَّبی لیعض هی گطزز، زض اسبق لیعض هوٌَع هی ثبقس.

 * زض ٌّگبم ضٍقي ثَزى زؾشگبُ، حشی ثب زاقشي ػیٌه حفبظشی، اظ ًگبُ هؿشمین ثِ ًَض ضاٌّوبٍ یب ًَض زضهبًی لیعض ػسا ذَززاضی گطزز.

 ّبی دعقىی، آظهبیكبر ٍ هؼبیٌبر ذبنی ثبیس اظ دطسَوبضاى لیعض ثِ ػول آیس: ثِ هٌظَض هطالجز

هؼبظ ثِ وبض ثب لیعض اؾز. ضوٌبً قطایظ  ( هؼبیٌِ چكن: ٌّگبم اؾشرسام ٍ زض قطٍع وبض ثب لیعض، ثطای حهَل اعویٌبى اظ ایٌىِ قرم1

ِ ثیوبضی ذبنی وِ احشوبل سأطیط گصاقشي ثط چكن ضا ؾالهز ػوَهی قرم ثبیس وٌشطل قَز سب اعویٌبى حبنل قَز وِ قرم هجشال ث

زاضز ًجبقس. ٌّگبم ذبسوِ زٍضُ وبض ثب لیعض، زض نَضر ثطٍظ ؾبًحِ ٍ دطسَگیطی یب ّط ظهبًی وِ احشوبل هی ضٍز قرم دطسَگیطی زاقشِ اؾز 

 ٍ زض نَضر آؾیت زیسى ػسی چكن ًیع ثبیس هؼبیٌِ چكن نَضر گیطز.

ؾبًحِ یب ضٍیساز ٍ دطسَگیطی، الظم اؾز ثِ هشرهم دَؾز هطاػؼِ قَز ٍ ضبیؼبر احشوبلی ثطضؾی ٍ ( دَؾز: فمظ زض نَضر ثطٍظ 2

 زضهبى گطزز.

 



 است کسی چه عهده به اشکاالت وگزارش شناسایی چگونگی پزشکی وسیله کارکرد واصول اجزاء معرفی -1

 فروش بخش(1

 مشاور بخش(2

 فنی بخش(3

 مدیریت بخش(4

 ازلیزرهاست دسته کدام جزء یاقوت-2

 گازی(1

 مایع(2

 جامد(3

 رسانا نیمه(4

 میگویند..........است ازالکترون تهی راکه نوارباالتر و.........را ازالکترون نوارپرشده باالترین-3

 رسانایی و اشباع(2                ورسانایی ظرفیت(1

 ونارسانا اشباع(4                     ونارسانا ظرفیت(3

 ؟ نیست IPLکدام مورد از موارد منع کاربرد با دستگاه  -4

 dysplastic(خال های 1

 (صرع2

 (سابقه مصرف داروی ایزوترتینویین3

 (پوست چرب4

  

 ؟ نمی باشدکدام گزینه از عوارض دستگاه موی زاید -5

 (زخم هایپرتروفیک1

 (پوست فرد شکننده و حساس2

 (تورم3

 (ایجاد خال4

 

 ؟ نیست ختگی با دستگاه بر طرف کننده موهای زایدکدام گزینه از علل سو -6

 (داشتن آرایش1

 m 0.5(مو های بلندتر از 2

 (کرم و لوسیون برنزه کننده3



 (حمام آفتاب4

 

 ؟ نیستکدام گزینه شرایط نگهداری هندپیس های دستگاه بر طرف کننده موهای زاید -0

 (با دستگاه خاموش هندپیس را تمیز می نماییم.1

 کردن با دستمال مرطوب(تمیز 2

 (نیازی به از برق کشیدن هر روزه دستگاه نیست.3

 (تمیز کردن دستگاه بعد از هر استفاده ضروری است.4

 

 

 مایع کولینگ آب مقطر هر چند روز یک بار عوض شود ؟-8

 روز 24(1

 روز 34(2

 روز 14(3

 روز 44(4

 

 ؟شود نمیدر انجام عملیات رفع مو های زاید کدام یک پیشنهاد -9

 (داشتن جواهرات موردی ندارد1

 باشد shave(بدن فرد کامال 2

 (از همراه داشتن تلفن همراه خودداری شود3
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 پیـٍیشی اص ػٛأُ صیاٖ آٚس ؿیٕیایی دس ٔحیط واس تا ِیضس -(2)

 ا٘ٛاع ٔٛاد ؿیٕیایی ٚ تش ٞٓ وٙؾ ٘ٛس ِیضس تا ٔادٜ .1

 : زاضز یانل هكرهِ چْبض َضً

 ٍ یاًطغ ضًگ، سؼییي ثب. اؾز هَع ضًگ وٌٌسُ هكرم وِ ثبقس هی هَع یىؿبى ًمغِ زٍ ثیي فبنلِ(: wave length) هَع عَل -الف

 فَق ٍ یآث ثیي ًبحیِ زض یهطئ عیف زض وَسبُ یّب هَع عَل هظبل ػٌَاى ثِ. ؾٌؼیس ّب هَع زیگط ثِ ًؿجز ضا هَع یه سَاى یه هَع عَل

 وِ اؾز وَچه چٌبى آى هَع یّب للِ ایي ثیي فبنلِ. ثبقس یه یثلٌسسط یّب هَع عَل یزاضا لطهع ضًگ حبلیىِ زض گیطز یه لطاض ثٌفف

 .اًس زازُ لطاض(  قف هٌفی سَاى ثِ زُ) هیىطٍى یب(  ًِ هٌفی سَاى ثِ زُ) ًبًَهشط ضا آى ٍاحس

 .قَز هی قبهل ضا ایىؽ اقؼِ وَسبُ ّبی هَع عَل سب ضازیَیی ثلٌس ّبی هَع عَل اظ عَالًی عیف الىشطٍهغٌبعیؿی سكؼكغ

 آى ٍاحس.  ثبقس هی هكرم ظهبًی فبنلِ یه زض ًمغِ یه اظ وطزُ ػجَض ّبی هَع سؼساز هَع فطوبًؽ(: Frequency) فطوبًؽ -ة

 .اًس ٍاثؿشِ هَع ؾطػز ثِ هَع عَل ٍ فطوبًؽ. ثبقس هی Hz ّطسع یب طبًیِ ثط ؾیىل

 سَاى ثِ زُ)  اؾز ثبال ذیلی ول زض فطوبًؽ ٍلی زاضًس لطاض آثی ًَض سطاظ دبییي ّبی فطوبًؽ زض لطهع ًَض لجیل اظ سط ثلٌس ّبی هَع عَل

 (. ّطسع چْبضزُ

 زض ًَض ػجَض ؾطػز هظبل ػٌَاى ثِ. ثبقس یه هكرم ظیهح یه اظ هَع ػجَض سٌسی وٌٌسُ سؼییي هَع ؾطػز( : Velocity) ؾطػز – ة

 .یبثس هی وبّف آة یب قیكِ هظل ّبیی هحیظ زض ؾطػز. ثبقس هی طبًیِ زض هشط ویلَ ّعاض ؾیهس ذالء

 .هیكَز هكرم هغٌبعیؿی یب الىشطیىی هیساى(  height) ثلٌسی یب اضسفبع ثب هَع قسر یب زاهٌِ( :  Amplitude) زاهٌِ -ر

 ( interaction of light with matter) هبزُ ثب ًَض وٌف ّن ثط

 الىشطیىی هیساى هْن هیساى. زٌّس یه ًكبى وٌف ّن ثط هبزُ ثب هیساًْب ایي ثبقس هی هغٌبعیؿی ٍ الىشطیىی هیساى زاضای ًَض وِ آًؼب اظ

 ٍاضزُ ًَض ثبهَع ٍّوبٌّگ ّوهسا الىشطًٍْب ایي. زاضز وٌف ّن ثط زاضًس قطوز هَاز سطویجبر زض وِ وَچه الىشطًٍْبی ثب چَى اؾز

 .زٌّس اًؼبم عطیك چٌس ثِ هبزُ یه هیبى اظ ًَض ػجَض زض سغییط یب سأطیط سَاًٌس هی ٍ ًوبیٌس هی ًَؾبى

 .هیكَز هٌحطف انلی هؿیط اظ ًَض هَع(  Scattering) وطزى درف -1

 .ثطهیگطزز هبزُ اظ ذبضع هحیغی زاذل ثِ هَع(  Reflection) اًؼىبؼ -2

 .ًوبیس هی ػجَض قسر سغییط ووشطیي ثب هبزُ اظ هَع(  Transmission) اًشمبل -3

 اًطغی اظ ظیبزی همساض. هبًس هی ثبلی هبزُ زض ًَض هَع اًطغی وِ ثبقس هی ػصة ػبّب ذیلی زض دطٍؾِ هْوشطیي(  Absorption) ػصة -4

 .قَز هی هبزُ ذَال زض سغییط ٍ حطاضر ایؼبز ثبػض
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 Generation of light ًَض سَلیس

 .قًَس هی الىشطٍهغٌبعیؽ سكؼكغ ایؼبز ثبػض ًَض عیف وٌٌسُ سؼییي فطآیٌس چٌسیي

 یثطه ًَض سیسَل ؼزیعج اظ يیا .ثبقس یه ّن اظ ػسا یضًگ یًَاضّب بی ضًگْب قبهل قَز یه ؾبعغ ػؿن یه اظ وِ یًَض عیف: سكؼكغ عیف

 .جبقسیه هكرم یهمساض یزاضا ػؿن آى اظ قسُ ؾبعغ یًَضاً یاًطغ وِ اؾز آى ًكبًِ ٍ عزیذ

 آًىِ اظ دؽ ؾیؿشن یاًطغ .قَز آظاز یب ػصة ّن اظ ػسا یّب ثؿشِ زض سَاًس هی یاًطغ ایي وِ ثبقس هی وَاًشبیی ؾیؿشوْب سوبم یاًطغ

 اسفبلی یب ضاًسٍم قَز هی آظاز یاًطغ ایي وِ هسسی. قَز هی آظاز یاًطغ آى یثؼس هطحلِ زض ٍ یبثس هی افعایف قَز ؾیؿشن آى ػصة یاًطغ

 .قَز هی ًبهیسُ یذَزثرَز ًكط وِ ثَزُ

 هكرم حبل ثْط. ًوَز ٍاضز ؾیؿشن زیگطثِ یّب گًَِ یب قیویبیی ٍاوٌف ذبضػی، هٌجغ اظ ًَض الىشطیىی، ػطیبى سَؾظ سَاى هی ضا یاًطغ

 آظاز ثبػض ٍ وٌس سحطیه اًگیرشِ ثط اظؾیؿشن ضا هَػْب قسى آظاز سًسَا هی اؾز هؼیٌی یاًطغ یزاضا وِ ٍاضزُ هَع یه وِ اؾز قسُ

 .زاضًس هْوی ذَال ّب هَع ایي .گَیٌس هی اًگیرشِ ثط ًكط حبلز ایي ثِ. قَز هَع زٍ ًوَزى

 .ّؿشٌس ّوبٌّگ نَضر ثِ هَػْب( :  Coherent) ّوسٍؼ -1

 .ّؿشٌس یىؿبًی ضًگ یزاضا هَػْب( :  Monochromatic) ضًگ سه -2

 اظ ثبالسط ثؿیبض آى قسر وٌین سَلیس(  Coherent) ّوسٍؼ یًَضّب ایي اظ وبفی همساض ثِ هب اگط(:  High Intensity) ثبال قسر -3

 .اؾز ّوسٍؼ غیط ًَض هٌبثغ

 .ًوَز ثبضیه سَاى هی یووشط ذیلی یلغطّب لٌعسب ثَؾیلِ ّوسٍؼ غیط ًَض ثب همبیؿِ زض ضا لیعض( :  Low divergence) ون ٍاگطایی -4

 هی سغییط آى زًجبل ثِ ًیع ذطٍػی یاًطغ ًوَز وٌشطل سَاى هی لیعض زض ضا یٍضٍز یاًطغ چَى( :  Pulsed nature) ضطثبًی عجیؼز -5

 .اؾز هْن ذیلی ذبنیز ایي. قس ذَاّس سَلیس وَچه یدبلؿْب ثب لیعض قَز اًؼبم وَچه یدبلؿْب ثب لیعض ثطاًگیرشگی اگط ثٌبثطایي. یبثس

 لیعض

 :اؾز ظیط ولوبر هرفف لیعض ولوِ. ًوَز ایؼبز لیعض ثٌبم یا ٍؾیلِ زض سَاى هی ضا ثطاًگیرشِ ًكط

Light Amplification Stimulated Emission of Radiation 

 .ثبقس هی ثطاًگیرشِ ًكط ثب قسُ سمَیز ًَض هؼٌی ثِ وِ

 یاًطغ ٍ سَاى لبًَى

 ثب ّبیی ًمغِ ثِ سَاًس هی لیعض اقؼِ. قَز ثطگكز لبثل غیط سغییطار ایؼبز ٍ هَاز سجریط ثبػض سَاًس یه وِ اؾز یحس ثِ لیعض ًَض قسر

 .وٌس هی ضا ًَض هرشلف یّب قسر سَلیس نَضر ّویي ثِ ٍ قَز(  فَوَؼ) سٌظین هرشلف یّب اًساظُ

. فطؾشس هی ػمت ٍ ػلَ ثِ لیعض هحیظ زض ضا ًَض اهَاع وِ قَز هی سؼطیف ّب آیٌِ اظ یا هؼوَػِ ثب لیعض حفطُ یه(Cavity: )  لیعض حفطُ

 ٍ قسُ سٌظین زلیمبً ثبیس ّب آیٌِ. زّس هی ػجَض اػبظُ لیعض ًَض اظ ووی همساض ثِ ػلَ آیٌِ حبلیىِ زض وٌس هی هٌؼىؽ وبهأل هؼوَأل ػمت آیٌِ

 .قًَس ثؿشِ هغوئٌی ثغَض



(  Watt/ Cm2)  هطثغ هشط ؾبًشی ثط ٍار ٍاحس ثب ؾغح ٍاحس ثط لیعض ًَض سَاى ، سكؼكغ یه( power density)زًؿیشی دبٍض یب سَاى

 .اؾز

 .ثبقس هی Power density وٌٌسُ هكرم لیعض سَاى ٍ ًَض ًمغِ هؿبحز

 یاًطغ ثب لیعض لسضر. ثبقس هی طبًیِ یه هسر یثطا ٍار یه ثب ثطاثط غٍل یه.  اؾز غٍل آى ٍاحس ٍ ثبقس هی ًَض یاًطغ ول هؼطف:  یاًطغ

 هی ضا غٍل 100 ، هظبل ػٌَاى ثِ. وٌس هی سؼییي ضا یاًطغ اًشمبل ؾطػز Fluence. زاضز ضاثغِ(  دبلؽ یه هسر عَل یب)  ظهبى ثط سمؿین

 .ًوَز هٌشمل ٍار 1 ثب طبًیِ 100 زض یب ٍ ٍار 100 ثب طبًیِ 1 زض سَاى

 هی هكرم ظیط هَاضز ثب ًمغِ اًساظُ .ثبقس هی power density وٌشطل فبوشَض زٍ اظ یىی لیعض ًمغِ اًساظُ( :  Spot Size) ًمغِ اًساظُ

 .قَز

 .وٌٌسُ فَوَؼ لٌع وبًًَی فبنلِ -1

 لیعض هَع عَل -2

 لیعض ًَع -3

 .ثبقس هی ًمغِ یه زض لیعض سَاى سَظیغ زٌّسُ ًكبى ٍ قَز هی هكرم(  laser cavity)  لیعض حفطُ یضٍ اظ لیعض ًَع

 (Beam Divergence)اقؼِ ییٍاگطا

 كَزیه بىیث سط یذبضػ اقؼِ ثطزاض ٍ یىیادش هحَض يیث ِیظاٍ ثب ییٍاگطا. ثبقس یه اقؼِ درف عاىیه اقؼِ ییٍاگطا

 اًساظُ ثِ اقؼِ یه لغط زض ثبافعایف اؾز هؼبزل ضازیبى هیلی 1 اقؼِ ٍاگطایی( .  زضػِ 180;  ضازیبى) قَز هی یگیط اًساظُ ضازیبى ثب ظاٍیِ

 .یهشط یه فبنلِ زض هشط هیلی یه

 

 ذالنِ

 هی ًَض اظ هْوی ذیلی ًَع سَلیس یثؼس وٌف ّن ثط. ثبقس هی ثبالسط یاًطغ ؾغَح ثِ ضفشي ثِ هبزُ ًوَزى ٍازاض لِیٍؾ ثِ لیعض ًَض سَلیس

 هبزُ ثب لیعض الىشطیىی هیساى وٌف ّن ثط. قَز سَلیس وَسبُ ذیلی هسر ثِ یب ًوَزُ فَوَؼ وَچه الؼبزُ فَق ثطًمبط سَاًس هی وِ ًوبیس

 دعقىی ػطنِ اًشظبض هَضز هحیظ سطیي هشٌَع. ًوبیس ایؼبز ذَثی ًشبیغ سَاًس هی ثبال قسر ثب ًَض. گطزز هی اًشظبض هَضز ًشبیغ قطٍع ثبػض

 اؾز هشفبٍر ثبّن ذیلی ثیَلَغیىی گًَبگَى یّب هحیظ ثط ًَض اطط چَى. اؾز
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 ا٘ٛاع ٔٛاد لاتُ اؿتؼاَ ٚ یا ا٘فداس .2

  ولی اًَاع هَاز ؾَذشٌی ٍ لبثل اقشؼبل وِ زض ظًسگی ضٍظهطُ ثب آًْب هَاػِ ّؿشیس ػجبضسٌساظ:ثغَض 

  ( ...هَاز ؾَذشٌی ػبهس ) هبًٌس چَة، دبضچِ،الؾشیه ٍ  -1

  (...هَاز ؾَذشٌی هبیغ ) هبًٌس فطاٍضزُ ّبی ًفشی، الىلْب ٍ  -2

 ( ...هَاز ؾَذشٌی گبظی ) هبًٌس اًَاع گبظّبی لبثل اقشؼبل هظل ثَسبى، هشبى، اؾشلیي ٍ  -3

هبزٍى لطهع یب لطهع هی سَاًٌس ؾجت اًفؼبض هحلَل ّبی لبثل اقشؼبل، گبظّب ٍ هَاز هٌفؼطُ قًَس.  IVدطسَّبی هؿشمین لیعضّبی والؼ 

 ثطای وبّف ذغط آسف ؾَظی ٍ اًفؼبض ثبیس:

 ض حشی اإلهىبى هؿسٍز قَز؛هؿیط دطسَّبی لیع 

 هَاز غیط ضطٍضی زض هؼبٍضر لیعض لطاض ًگیطز؛ 

 .هَاز لبثل اقشؼبل یب اًفؼبض زض هؼبٍضر لیعض لطاض ًگیطز ٍ زٍض اظ لیعض شذیطُ ٍ ًگْساضی قَز 
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 MSDSواستشي  .3

ثِ ًَػی زفشطچِ ضاٌّوبی یه هبزُ قیویبیی هحؿَة هی ” ثطگِ اعالػبر ایوٌی هَاز“یب  (Material Safety Data Sheet) هرفف
زض ؾبیز ّبی  MSDSز. وٌشطل آى، زض اذشیبض هب هی گصاض ػَاهل ذغط ثبلمَُ ٍ ضاُ ّبی قَز وِ اعالػبسی زض هَضز هبّیز هبزُ، قٌبذز

ایي زفشطچِ ضاٌّوب هوىي اؾز اعالػبر ظیبزی ضا ثِ قوب ثسّس ٍ اظ عطفی  .ًكبى زازُ هی قَز SDS سَلیس وٌٌسُ هَاز قیویبیی گبّب ثب
ّط وسام اظ آًْب هی سَاًٌس اعالػبر هشفبٍسی ضا اضائِ زٌّس وِ ایي ثبػض  چَى سَلیس وٌٌسُ ّبی هَاز قیوبیی زض زًیب ثؿیبض ظیبز ّؿشٌس،

یه فطهز  ANSI Z400.1-2004 اًؿشیشَ هلی اؾشبًساضز اهطیىب زض اؾشبًساضز قوبضُ 2004ؾطزضگوی وبضثط هی قَز. اظ ایي ضٍ اظ ؾبل 
ضا سسٍیي هی  MSDS آى ضا دصیطفشِ ٍ عجك ایي اؾشبًساضز لؿوشی ضا ثطای آى دیكٌْبز زازُ اؾز ٍ اهطٍظُ سمطیجب اوظط وكَضّبی زًیب 16

 .ٌسهی گَی MSDS لؿوز زاضز، فطهز دیكطفشِ 16وِ  MSDS وٌٌس. ثِ ایي ًَع

ٍػَز ثطگِ اعالػبر ایوٌی زض وٌبض هبزُ هَضز ًظط، اعالػبسی زض اذشیبض ههطف وٌٌسُ لطاض هی زّس وِ ههطف وٌٌسُ ثب آگبّی اظ هبّیز آسی 

لبزض ذَاّس ثَز اظ ذغطار ٍ ضبیؼبر ًبقی اظ اؾشفبزُ، ػبثؼبیی ٍ اًجبضـ ًبزضؾز آى زض اهبى ثبقس. ثسیي سطسیت وِ اعالػبر هبزُ هعثَض، 

ّط هبزُ ای ثیبًگط ایي اؾز وِ ًحَُ نحیح اؾشفبزُ اظ آى ثبیس چگًَِ ثبقس، زض چِ زضػِ حطاضر ٍ چِ ًَع هحیغی  MSDS هٌسضع زض

ثب ػَاضو آى هبزُ چگًَِ ٍ ػبثؼبیی آى چِ ًىبر ایوٌی ثبیس ضػبیز قَز ٍ زض نَضر ثطٍظ ذغط ًحَُ همبثلِ  ثبیس ًگْساضی قَز، زض اًجبضـ

 هكبّسُ یهشفبٍس یّب MSDS اؾز هوىي آى حؿت ثط ٍ ثبقس یه هشفبٍر ینٌؼش ٍ وكَض ّط زض ثْساقز ٍ یوٌیا يیلَاًز. ذَاّس ثَ

 .نیوٌ

 ٚ ا٘ٛاع تیٕاسی ٞای ٔشتٛط تٝ آٖ ا٘ٛاع ٔٛاد ػٕی، ؿیٕیایی خٛس٘ذٜ .4

ثب هَاز هوىي اؾز هَاز ؾوی ٍاضز َّا قَز. همساض، ًَع ٍ سطویت قیویبیی ایي  IIIB  ٍIVزض اطط ثطّن وٌف دطسَّبی لیعضّبی والؼ 

هَاز ثِ هبًؼی وِ ًَض ثِ آى ثطذَضز هی وٌس ٍ ًیع ًَع ٍ قسر دطسَی لیعض ثؿشگی زاضز. هَازی هبًٌس دالؾشیه ّب، وبهذَظیز ّب، فلعار ٍ 

ثب ًَض فطاثٌفف  IVس وٌٌس. زض اعطاف فلف الهخ ّب ٍلیعضّبی والؼ ًؿَع ظًسُ هی سَاًٌس هَاز ؾطعبى ظا یب ؾوی ٍ آالیٌسُ َّا سَلی

هی ضًٍس ًیع هوىي اؾز  ضهوىي اؾز گبظ ؾوی اٍظٍى سَلیس قَز. هَاز ادشیىی ذبل وِ ثطای فیلشط ّبی هبزٍى لطهع ٍ ػسؾی ّب ثِ وب

 الساهبر ظیط نَضر گیطز: هَاز آالیٌسُ َّا سَلیس وٌٌس. ثطای ػلَگیطی اظ افعایف غلظز ایي گبظّب زض َّا ثبیس

 اظ سَْیِ هٌبؾت اؾشفبزُ قَز -

 حشی اإلهىبى هحل ثطذَضز دطسَ ثِ هَاز اظ ؾبیط ًَاحی سفىیه قَز )هظالً سَؾظ َّز( -

 ثیوبضی ّب ٍ هكىالر ؾالهشی حبنل اظ هَاز قیویبیی زض هحیظ وبض ػجبضسٌس اظ:

 )ؾویز حبز )زّبًی، دَؾشی ٍ سٌفؿی 

 دَؾز هیسحط/  یذَضزگ 

 چكن ؾَظـ/  چكن یػس تیؾآ 

 ایؼبز حؿبؾیز سٌفؿی یب دَؾشی 

 ییظا ػْف 

 ییظا ؾطعبى 

 ایؼبز سغییط زض لبثلیز سَلیس هظل 

 هؼطو زض گطفشي لطاضیه یب چٌسثبض  اظ دؽ ّسف اًسام زض زیؾو زیذبن 

 ذغط ثطای سٌفؽ 

 



 

پیشگیری از عوامل زیان آور بیولوژیکی در محیط کار با لیسر-(3)  

 
 ّبضی , ایسظ ظگیل ٍ ًیَوبؾل,  Bثیوبضی ّبی ًبقی اظ ٍیطٍؼ ّب : ّذبسیز 

 ضیاه زخن , ترًضلٌز , کساز , ضل ً طاعٌى تاکتری ىا : ثیوبضی ّبی ًبقی اظ

 رکنسیاىا: تة کیٌ  ثیوبضی ّبی ًبقی اظ

 انگل ىا : کرم قالتدار , شیطتٌزًهیاز , جرب )گال( ً تیفٌش ثیوبضی ّبی ًبقی اظ

 ىای ناشی از قارچيا : ىیطتٌپالضوٌز , آضپرژیلٌز , درهاتٌفیتٌز , کچلی تیواری

 عٌاهل پاتٌژى ىٌاترد : تاضیل تٌتر کلٌزیص , ًیرًش آنفلٌانسا , آتلو هرغاى ً هنژیت 

  HIV-Bعٌاهل پاتٌژى خٌى ترد : ىپاتیت 

 

 

 ثیوبضی ّبی ًبقی اظ ٍیطٍؼ ّب ًیؿز ؟کدام یک از گسینه های زیر از 

 Bهپاتیت  (1

 هاری (2

 سل و طاعون  (3

 ایدز زگیل (4

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیـٍیشی اص ػٛأُ صیاٖ آٚس سٚحی ٚ سٚا٘ی دس ٔحیط واس تا ِیضس-(4)

 اػتشع ٚ فـاس واسی .1

 ػالٔت سٚحی ٚ سٚا٘ی ٚ ِضْٚ ٚخٛد آٖ دس ٔحیط واس .2

 آثاس سٚحی ٚ سٚا٘ی آػیة دیذٌی تا ِیضس .3

 سٚؽ ٞای استثاط واسوٙاٖ دس ٔحیط واس .4

 آساػتٍی ٚ چیذٔاٖ ٔحیط واسسٚؽ ٞای  .5
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 سػایت اسٌٛ٘ٛٔی دس ٔحیط واس ِیضس-(5)

 تٙاػة تیٗ واس ٚ ا٘ؼاٖ .1

 ٍ وبض قٌبذز زاًف یهؼٌ ثِ ٍ قسُ لیسكى یؼیعج يیلَاً یهؼٌ ثِ« nomoi»  ٍ وبض، یهؼٌ ثِ« ergon»  یبًًَی ی ٍاغُ زٍ اظ یضگًََها

 ٍ یضاحش ؼبزیا یؼٌی یاضگًََه دؽ. قَز یه كشطیث یٍض ثْطُ ٍالغ زض قًَس اًؼبم سط ضاحز وبضّب ّطچِ .اؾز وبض آى ثب افطاز ی ضاثغِ

 .كشطیث یٍض ثْطُ

 سٚؽ ٞای صحیح تّٙذ وشدٖ اخؼاْ، حُٕ ٚ خاتدایی تاسٞای ػٍٙیٗ ٚ ػثه .2

قی اظ زؾشبًشبى ثِ ثطای ثلٌس وطزى یه ػؿن ثب یه  اظ دیچ ذَضزى ووط ٍ ثسًشبى زض ٌّگبم ثلٌس وطزى ٍ ػبثؼبیی یىجبضُ ػلَگیطی وٌیس/

 ػبی ووطسبى اؾشفبزُ وٌیس / ؾط ذَز ضا ذیلی ذن ًىٌیس ٍ...

 سٚؽ ٞای صحیح اػتفادٜ ٔٙاػة اص اتضاس واس ٔشتثط تا ِیضس .3

 افطاز ػْز ٍضٍز ثِ ًبحیِ سحز وٌشطل ثبیس اظ سؼْیعار حفبظشی سؼییي قسُ )ػیٌه هرهَل ٍ احشوبالً دَقف دَؾز( اؾشفبزُ وٌٌس.

زض قطایغی وِ احشوبل ثطذَضز ثبضیىِ لیعض یب اًؼىبؾبر آى ثِ چكن ٍػَز زاضز، اؾشفبزُ اظ ػیٌه  IIIB  ٍIVیعضّبی عجمِ ٌّگبم وبض ثب ل

 هرهَل العاهی اؾز.

ٍ وبفیؿز احشیبط الظم ػْز هوبًؼز اظ ثطذَضز ثبضیىِ ثِ  هؼوَالً اؾشفبزُ اظ ػیٌه ضطٍضر ًساضز I  ٍII  ٍIIIAٌّگبم وبض ثب لیعضّبی 

 چكن نَضر گیطز.

اض گطفشي زض هحیغی وِ لیعض ٍػَز زاضز اظ ػیٌه هحبفظ اؾشفبزُ قَز، ثطای گعیٌف طظم اؾز ٌّگبم وبض ثب لیعض یب لوِ الزض قطایغی 

 ػیٌه، ثبیس ػَاهل ظیط زض ًظط گطفشِ قَز:

 َل هَع لیعض هَضز اؾشفبزُ لطاض گیطز؛سضؼیف ًَض سَؾظ ػیٌه زض ّوبى ع 

  وویزOD  ػیٌه هكرم وٌٌسُ هیعاى سضؼیف ًَض سَؾظ ػیٌه اؾز. همساض ایي وویز ثبیس ثِ گًَِ ای ثبقس وِ قسر ًَض

 دكز ػیٌه ٍ زض هحل چكن ووشط اظ حسٍز سؼییي قسُ ثبقس؛

 ًَض هطئی ػجَضی ثِ هٌظَض اهىبى دصیطی زیس ضاحز زض هحیظ ثِ چكن ثطؾس؛ 

 ى ضًگ ّب ؾجت ایؼبز اقىبل زض فؼبلیز ًكَز؛یسطیط ػیٌه ثط زسأ 

 هیساى زیس قرم ٌّگبم اؾشفبزُ اظ ػیٌه وبفی ثبقس؛ 

 طار قیویبیی ایؼبز قسُ ثط هبزُ ػبشة ػیٌه ؾجت ایؼبز اقىبل زائوی زض ػیٌه ًكَز؛اط 

 اؾشفبزُ اظ ػیٌه ّبی عجی ظیط ػیٌه هحبفظ همسٍض ثبقس؛ 

  ثبقس ٍ ثِ ذَثی ضٍی نَضر سٌظین قَز ثِ گًَِ ای وِ اظ ضؾیسى ًَض اظ ّط عطف ثِ چكن هوبًؼز اؾشفبزُ اظ ػیٌه ضاحز

 قَز؛

 ی زض ثطاثط دطسَّبی لیعضی ٍ ػَاهل هىبًیىی زاقشِ ثبقس.جهمبٍهز وبفی ٍ هٌبؾ 

 َل هَع وبضایی زاضز ٍ ًیع ؿت ثبیس عَل هَػی وِ ػیٌه زض آى عػیٌه هحبفظ زاضای ثطچؿت هكرهبر ثبقس. ضٍی ایي ثطچ

OD .طجز قَز 

 هحبفظ یب لجبؼ یب زؾشىف هحبفظ، ًىبر ظیط ثبیس هَضز سَػِ لطاض گیطز:زض هَضز ؾبیط هحبفظ ّب، ًظیط دطزُ ّبی 



 ٍیػگی ّبی هبزُ هحبفظ دؽ اظ ثطذَضز ًَض لیعض ثِ آى سغییط ًىٌس؛ 

 زض نَضر وبض ثب لیعضّبی هبزٍى لطهع زچبض آسف ؾَظی ًكَز؛ 

 ی اإلهىبى هٌؼىؽ وٌٌسُ ًَض ًجبقس ثلىِ ػبشة ًَض ثبقس.حش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



میلی متراست راچه 1نانومترتا 184تمامپرت.های الکتر.مغناطیسی توسط یک سیستم لیزری که درمحدوده طول موج های -1

 مینامند

 (پرتولیزری1

 (پرتومرئی2

 (طول موجج3

 (گزینه الف وب4

 طبقه بندی میشوندلیزرهابرچه اساس -2

 (قدرت1ا

 (احتمال اسیب رسانی2

 (میزان نور3

 (کشورهای سازنده4

 کدام کالس لیزردرشرایط عادی به چشم اسیب نمیزند-3

 I(کالس 1

 II(کالس 2

 IIIA(کالس 3

 IV(کالس 4

 کدام کالس لیزربای چشم خطرناک وبه پوست اسیب میرساند و موجب اتش سوزی میشود-4

1 )II 

2  )IIIA 

3 )IIIB 

4 )IV 

 عالمت هشدارباید روی کدام کالس لیزرچسبانده شود-5

1   )I              2   )II                         3  )IIIA                 4همه موارد) 

 

 مقررات نصب وبه کارگیری لیزرکدام است-6

 (کنترل مسیرباریکه ایزر1

 (تعیین ناحیه تحت کنترل2

 (اجرای دستورالعمل3



 (همه موارد4

 درکدام کالس لیزرناحیه تحت کنترل محدود به تخت بیماریاصندلی محل نشستن بیمارمیباشد-0

1  )II         2   )IIIA 

3    )ΙΙΙΒ           4الف و ب) 

 بازدیدکنترلی ازمراکزکاربردلیزرهای پزشکی چه وظیفه ای دارند-8

 (مقررات بازدیدکنترلی1

 ها (ثبت نتایج وارائه توصیه2

 (گزینه الف وب3

 (هیپکدام4

 مراقبت های پزشکی که پرتوکاران معاینات انرا انجام میدهند چیست-9

 (پشم1

 (پوست2

 (مو3

 (پزینه الف ود4

 چنانچه پوست وچشم فردپرتودیده هردواسیب ببیند چه اقدامی مجازاست-14

 (استفاده ازپمادسوختگی1

 (کمپرس اب سرد2

 (استفاده ازپودر3

 (هیچکدام4

 کدام گزینه ازمفادتهیه ی گذارش سانحه میباشد-11

 (تاریخ،زمان ومکان سانحه1

 (نحوه وقوع سانحه2

 (اسامی ومشخصات افرادی که درمحل حضورداشتند3

 (همه موارد4

 تعرفه خدمات پس ازفروش توسط کدام اداره تعیین میشود-12

 (اداره کل1

 (اداره تجهیزات2

 (اداره نظارت3



 (هیچکدام4

 های ثالث برای ارائه ی خدمات ازکدام اداره مجوزمیگیرندشرکت -13

 (اداره تجهیزات1

 (اداره کل2

 (اداره نظارت3

 (هیچکدام4

 حداکثرزمان موردنیازجهت ارسال وعودت دستگاه های تعمیری چقدرمیشود-14

 ماه6(1

 (یک سال2

 سال14(3

 (یک ماه4

 نامیده میشود که دران قوانین ملی کاربرد دارد چه IPLناحیه ی اطراف-15

 IPL(محیط1

 (ناحیه کنترل شده2

 (ناحیه تحت الشعاع3

 (سطح مورددرمان4

 ایجادمیشودIPLچه نوع زخمی بالیزر -16

 (کلوئیدهایپرتروفیک1

 (زخم سطحی2

 (بدون زخم3

 (زخم عمیق4

 لک های خونریزی)پورپورا( زیرپوست به چه عال ایجادمیشود-10

 (درمان لیزربا دوزنامناسب2         (پارگی عروق کوچک                 1

 (گزینه الف وب4(بالیزرایجادنمیشود                                  3

 کدام تعهد فروشنده راموظف میکنددرصورت تغییریاتعویض قطعات ازخریدارهزینه ای دریافت نکند-18

 (گارانتی1

 (وارانتی2

 (قرارداد3



 (هیچکدام4

 استانواع محیط فعال کدام -19

 (گاز1

 (مایع2

 (جامدونیمه رسانا3

 (همه موارد4

 اولین بارلیزرهای گازی به کمک کدام گازهاساخته شد-24

 (هلیوم،نئون1

 (اکسیژن،هیدروژن2

 (هلیوم،اکسیژن3

 (نئون،هیدروژن4

 کدام گزینه ازانواع لیزرهای گازی است-21

 (هلیوم،نئون1

 (دی اکسیدکربن2

 (لیزراگزایمر3

 (همه موارد4
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 سٚؽ ٞای طشاحی تدٟیضات ِیضسی خٟت واستشی ٔطّٛب ٚ واٞؾ خؼتٍی واس .4

 

 (PPE)اػتفادٜ اص ٚػایُ حفاظت فشدی دس ٔحیط واس -(6)

 ٘أٝ اػتفادٜ اص ٚػایُ حفاظت فشدیآئیٗ  .1

ثِ هٌظَض سأهیي ٍ اضسمبی ؾغح ایوٌی ٍ حفبظز ًیطٍی وبض ٍ ّوچٌیي نیبًز ًیطٍی اًؿبًی ٍ هٌبثغ هبزی وكَض ٍ زض ضاؾشبی دیكطفز 

ي آئیي ًبهِ سىٌَلَغی ٍ ایوي ؾبظی هحیظ وبضگبّْب ٍ ثِ هٌظَض دیكگیطی اظ حَازص هٌؼط ثِ نسهبر ػبًی ٍ ذؿبضار هبلی، همطضار ای

 سسٍیي گطزیسُ اؾز.

 ِثاع واس ٔٙاػة یىؼشٜ .2

لجبؼ وبض ثبیس ضوي سأهیي حفبظز وبفی، ضاحز، ؾجه ٍ هشٌبؾت ثب ثسى ثبقس. لجبؼ وبض ثبیس ؾبزُ ٍ یىؿطُ ثَزُ ٍ اظ آٍیعاى وطزى ظًؼیط، 

 ؾبػز، ولیس ٍ ًظبیط آًْب ٍ ًیع اؾشفبزُ اظ قبل گطزى ضٍی لجبؼ ذَززاضی قَز.

 ٔحافظٌٛؿی  .3

ثب لطاضگیطی زض ضٍی گَـ ٍ دَقبًسى اللِ آى اظ ضؾیسى اهَاع نَسی ثبالسط اظ حس هؼبظ ثِ گَـ ًَػی ٍؾیلِ حفبظز قٌَایی اؾز وِ 

 ػلَگیطی هی وٌس.

 دػتىؾ واس .4

 ثبیس هشٌبؾت ثب ذغطار احشوبلی ًبقی اظ وبض اًشربة قًَس.زؾشىف ّبی حفبظشی 

 ػیٙه ٔحافظ .5

هی ثبیؿز حشوبً اظ ػیٌه هرهَل ثب ّوبى عَل هَع وبضی زؾشگبُ اؾشفبزُ ًوبیس، اؾشفبزُ اظ ػیٌه ّبی هحبفظ ادطاسَض ٌّگبم وبض ثبلیعض 

زض وبضثطزّبی زیگط هی سَاًس هَػت آؾیت ثِ ثیٌبیی قَز. اظ ػیٌه ّبیی وِ زچبض سطن ذَضزگی، ضؼف الیِ دَقبًٌسُ ٍ غیطُ هی  لیعض

زض ٌّگبم ضٍقي ثَزى زؾشگبُ، حشی ثب ى، حشوبً ثبیس اظ هحبفظ چكن هرهَل ثیوبض اؾشفبزُ ًوبیس. ثبقٌس اؾشفبزُ ًگطزز. ثیوبض زض ٌّگبم زضهب

 زاقشي ػیٌه حفبظشی اظ ًگبُ هؿشمین ثِ ًَض ضاٌّوب ٍ یب ًَض زضهبًی لیعض ػساً ذَززاضی گطزز.

هكرم ٍ سَنیِ هی قَز. وبضثط ثْشط اؾز ایي سَنیِ ّب ضا  IPLسَؾظ فطٍقٌسُ سؼْیعار  IPLزؾشگبُ  * هؼوَالً ػیٌه حفبظشی

عطاحی ًكسُ اؾز، اظ ػولِ ػیٌه آفشبثی، ػیٌه  IPLهكبّسُ وٌس. ػیٌىی وِ ثِ عَض ذبل ثطای هحبفظز زض ثطاثط دطسَگیطی ثب گؿیل 

 IPLچٌیي ػیٌىی ثب گؿیل ّبی ػَقىبضی ٍ ػیٌه حفبظشی لیعض، ًجبیس سَؾظ هطاػؼِ وٌٌسگبى یب وبضوٌبى اؾشفبزُ قَز. عیف ػصثی 

 ؾبظگبض ًیؿز ٍ زض حبلی وِ هوىي اؾز ایوي ثِ ًظط ثطؾٌس، ایي عَض ًیؿشٌس.

 وفؾ واس .6

 .ثبیس ػبیك ٍ هٌبؾت ثطای هسر عَالًی حیي وبض ثبقس



 ٔاػه حفاظتی .7

 حشوب ثبیس اؾشفبزُ قَز ثطای حفبظز اظ ؾیؿشن سٌفؿی

 والٜ .8

 طزى زض حیي وبض ثبیس اؾشفبزُ قَز.اظ آقفشگی هَ زٍض گ ثطای دَقبًسى هَّب ثِ عَض وبهل ٍ ػلَگیطی

اسبق لیعض ثبیس ثب ػالهز هرهَل ثط ضٍی زضة اسبق اظ ؾبیط اسبق ّب سفىیه گطزز، ثِ عَضی وِ آگبّی الظم ػْز ٍاضز ًكسى افطاز هشفطلِ 

 لیعض هی گطز، زض اسبق لیعض هوٌَع هی ثبقس. ثِ زاذل اسبق زازُ قَز. اؾشفبزُ اظ آیٌِ ٍ یب ّط ٍؾیلِ زیگطی وِ ثبػض ثبظسبة دطسَّبی

 ثِ هٌظَض سَْیِ هٌبؾت اسبق لیعض، اعطاف زؾشگبُ لیعض ثِ قؼبع ًین هشط آظاز ًگِ زاقشِ قَز ٍ ّیچگًَِ زؾشگبُ زیگطی ًهت ًگطزز. زؾشگبُ

اظ ثبظ وطزى زضة ٍ یب دٌؼطُ اسبق زض نَضر ػسم سَْیِ هٌبؾت،  لیعض ٍ وَلیٌگ ّوطاُ آى ًجبیس زض وٌبض ٍؾبیل گطهبیكی لطاض گیطًس.

ذَززاضی ًوبییس ظیطا ػالٍُ ثط گطز ٍ غجبض ٍ ضعَثز ثبػض اسالف زهبی ذٌه اسبق هی گطزز. ثطای ػلَگیطی اظ ٍضٍز گطز ٍ ذبن ثِ زاذل 

 اسبق لیعض، اظ وفف هرهَل اسبق اؾشفبزُ قَز.
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 آٔادٜ ػاصی ٔحیط واستشی ِیضس -(7)

 ضٍـ ّبی چیسهبى آظهبیكگبّی لیعضّب

                        High-voltageٔٙاتغ تغزیٝ  .1

 

 یه ویلَ ٍلز یب ثبالسط ضا ثط ػْسُ زاضز.                                            هبًٌس ثبال یّب ٍلشبغ يیسبه

یب  ًؼىبؾیزض ثؿیبضی اظ هطاوع وبضثطز لیعضّبی دعقىی هوىي اؾز دطسَوبضاى لیعض ػالٍُ ثط ذغطار دطسَگیطی ثب دطسَّبی هؿشمین یب ا

 دطاوٌسُ لیعض ثب ذغطار زیگطی ًیع هَاػِ قًَس. هحشول سطیي ایي ذغطار زض ازاهِ آهسُ ٍ ضاّىبضّبی وبّف آًْب اضائِ قسُ اؾز.

 آالیٌسُ ّبی قیویبیی زض َّا -الف

ثب هَاز هوىي اؾز هَاز ؾوی ٍاضز َّا قَز. همساض، ًَع ٍ سطویت قیویبیی ایي  IIIB  ٍIVزض اطط ثطّن وٌف دطسَّبی لیعضّبی والؼ 

هَاز ثِ هبًؼی وِ ًَض ثِ آى ثطذَضز هی وٌس ٍ ًیع ًَع ٍ قسر دطسَی لیعض ثؿشگی زاضز. هَازی هبًٌس دالؾشیه ّب، وبهذَظیز ّب، فلعار ٍ 

 ثب ًَض فطاثٌفف  IVس وٌٌس. زض اعطاف فالـ الهخ ّب ٍ لیعضّبی والؼ ًؿَع ظًسُ هی سَاًٌس هَاز ؾطعبى ظا یب ؾوی ٍ آالیٌسُ َّا سَلی

هوىي اؾز گبظ ؾوی اٍظٍى سَلیس قَز. هَاز ادشیىی ذبل وِ ثطای فیلشطّبی هبزٍى لطهع ٍ ػسؾی ّب ثِ وبض هی ضًٍس ًیع هوىي اؾز 

 یس الساهبر ظیط نَضر گیطز:هَاز آالیٌسُ َّا سَلیس وٌٌس. ثطای ػلَگیطی اظ افعایف غلظز ایي گبظّب زض َّا ثب

 ٍ اظ سَْیِ هٌبؾت اؾشفبزُ قَز 

 .)حشی اإلهىبى هحل ثطذَضز دطسَ ثِ هَاز اظ ؾبیط ًَاحی سفىیه قَز )هظالً سَؾظ َّز 

 ذغط آسف ؾَظی ٍ اًفؼبض -ة

لطهع یب لطهع هی سَاًٌس ؾجت اًفؼبض هحلَل ّبی لبثل اقشؼبل، گبظّب ٍ هَاز هٌفؼطُ قًَس.  هبزٍى IVؿشمین لیعضّبی والؼ دطسَّبی ه

 ثطای وبّف ذغط آسف ؾَظی ٍ اًفؼبض ثبیس:

 هؿیط دطسَّبی لیعض حشی اإلهىبى هؿسٍز قَز؛ 

 هَاز غیط ضطٍضی زض هؼبٍضر لیعض لطاض ًگیطز؛ 

 ز ٍ زٍض اظ لیعض شذیطُ ٍ ًگْساضی قَز.هَاز لبثل اقشؼبل یب اًفؼبض زض هؼبٍضر لیعض لطاض ًگیط 

 ؾط ٍ نسا -ح

 ٌّگبم وبض ثب ثطذی لیعضّب هبًٌس اگعایوطلیعضّب، ًَیع ٍ ؾطٍنسا ظیبز اؾز ٍ الظم اؾز اظ گَـ هحبفظز قَز.

ثبیس زض هحل  "ّكساض"ػالئن ّكساض یب ذغط ثبیس ضٍی زؾشگبُ ّبی لیعض ٍ ًیع زض هطظّب ٍ زاذل ًَاحی سحز وٌشطل ًهت قَز. ػالهز 

ذغط "ثبیس زض ٍضٍزی سوبم ًبحیِ ّبی سحز وٌشطل ًهت قَز، ػجبضر  "ّكساض"اًشظبض ثیوبضاى یب ّوطاّبى آًبى ًهت قَز. ػالهز 

ز وٌشطل ًهت قَز ٍ ظیط آى طز. ػالهز ذغط ثبیس زاذل ًبحیِ سحًیع ثبیس زض ظیط ػالهز فَق لطاض گی "ٍضٍز افطاز هشفطلِ هوٌَع-دطسَگیطی

ٍ زض هؼطو زیس ثبقٌس. هشي ّبی ًَقشِ ر حفبظشی الظم ػْز اؾشفبزُ زض ایي ًبحیِ شوط گطزز. ػالئن ًهت قسُ ثبیس وبهالً ٍاضح سؼْیعا

 قسُ ضٍی آًْب ثِ فبضؾی ثبقس.



 ٚ سػایت تٟذاؿت فشدی ٚ ػٕٛٔیپیؾ تیٙی ٚ پیؾ ٌیشی اص خطشات  -(8)

 دخا٘یات ٚ خطش اػتفادٜ اص آٖ دس ٔحیط واس .1

وبّف ضقس هَ / چیي ٍ چطٍن / ؾطعبى ضحن / ثَی ثس ًبقی اظ وكیسى ؾیگبض فطز ؾیگبضی اظ ههطف زذبًیبر ػجبضسٌس اظ: ػَالت ًبقی 

 هَػت ثی حبلی ٍ اؾشطؼ افطاز حبضط زیگط هی گطزز.

 سفتاس ٘اایٕٗ .2

/ ػسم ضػبیز ثْساقز ٍ ضس  ضػبیز ًىطزى ًىبر ایوٌی ثِ عَض ولی هبًٌسػسم ضػبیز ػالهشْبی ّكساض / اؾشفبزُ ًىطزى اظ ػیٌه لیعض

 ػفًَی وطزى زؾشگبُ ٍ ...

 .ذغطار ًبقی اظ وبض ثب لیعض3

 

 ا٘داْ وٕه ٞای اِٚیٝ-(9)

 خؼثٝ وٕه ٞای اِٚیٝ .1

هحلَل ثشبزیي ٍ ؾطم فیعیَلَغی ) ضس ػفًَی وٌٌسُ ( / الىل ؾفیس / دٌجِ / گبظ اؾشطیل زض اثؼبز هرشلف / ویف ید / زضػِ ست / لیچی ٍ 

 آهبزُ ثطای سعضیك ضطٍضیدٌؽ / ؾطًگ 

 ذْٚصػالئٓ ایٕٙی ٔ .2

 .ثبیس زض نَضر ضٍیز، اضػبع ثِ دعقه زازُ قَز

 ػالئٓ آػیة دیذٌی چـٕی ٚ یا پٛػتی ِیضسی .3

 ّوچَى یؾَذشگ يیا. ًساضز دعقه ثِ هطاػؼِ ٍ زضهبى ثِ یبظیً ٍ اؾز یؾغح بی اٍل زضػِ یؾَذشگ ًَع اظ عضیل ثب یؾَذشگ ػوَالً

 عضیل ثب یؾَذشگ زچبض هؼوَالً عض،یل اًؼبم زض زاضًس حؿبؼ یّب دَؾز وِ یافطاز. ؾَظاًس یه یبزیظ حس سب ضا دَؾز ٍ اؾز یؾَذشگ آفشبة

 ًَع هیشعدبسطیف بؼیهم اؾبؼ ثط سیثب عضیل. اؾز عضیل اظ اؾشفبزُ زض هشرهم ییسَاًب ػسم عض،یل ثب یؾَذشگ ؼبزیا گطیز لیزل. قًَس یه

 ییسَاًب اظ كشطیث عضیل قسر وِ ینَضس زض. نیّؿش سط كیػو نَضر ثِ عضیل ثب یؾَذشگ قبّس یوو بضیثؿ هَاضز زض. قَز سُیؾٌؼ دَؾز

 .وطز نیذَاّ هكبّسُ ضا سبٍل ثب ّوطاُ یؾَذشگ ثبقس، دَؾز

لطًیِ یب ثطذی اظ آؾیت ّبی چكوی زضزًبن ثَزُ ٍ ثطذی زضز ًساضًس. ؾَذشگی زض ًبحیِ قجىیِ ثی زضز اؾز اهب ؾَذشگی چكن ثب لیعض زض 

ی نلجیِ هی سَاًس ثب زضز زض ًبحیِ هَاػِْ ّوطاُ ثبقس. آؾیت ّبی ووشط قبیغ اهب قسیس چكوی ػجبضسٌس اظ اظ ثیي ضفشي وبهل ثیٌبیی، ذًَطیع

 زض اعطاف چكن. 3یب  2چكن ٍ ؾَذشگی زضػِ 

 سٚؽ احیاء لّة .4

 :سیزّ اًؼبم تیسطس ثِ ضا طیظ هطاحل سیثب ،یَیض یللج یبیاح اًؼبم یثطا



 ؼبًیؾط ٍ سیطیثگ سوبؼ 115 ثب ثالفبنلِ ًساضز، یؼیعج سٌفؽ بی وكس یًو ًفؽ ٍ ًساضز ٍاوٌف وبضیث اگط. سیوٌ چه ضا وبضیث یّب ٍاوٌف - 1

 یللج یبیاح اًؼبم ًحَُ هَضز زض ضا قوب سَاًس یه ّس، ز یه ػَاة اٍضغاًؽ سلفي ثِ وِ یقره ّوبى هَاضز، اغلت زض. سیثطگطز وبضیث ؾط ثبالی

 .وٌس ییضاٌّوب یَیض

 لؿوز. سیوٌ ٌِیؾ لفؿِ زازى فكبض ثِ قطٍع زّس، یه ًكبى یؼیطعجیغ حطوبر ٍ ّب ؾطفِ بی ٍ ًساضز یؼیعج سٌفؽ وبضیث ّن ٌَّظ اگط - 2

 یؼٌی مِ،یزل زض ثبض 100 ؾطػز ثب غیؾط ٍ هحىن سیثب ضا زازى فكبض. سیزّ فكبض يییدب ثِ هطسجِ 30 هشط، یؾبًش 5 حسٍز ضا ٌِیؾ لفؿِ هطوع

 .سیزّ اًؼبم ِیطبً زض ثبض هی اظ فیث

 وبضیث زّبى یضٍ ثط وبهل عَض ثِ ضا ذَز زّبى ٍ سیزاض ًگِ هحىن ضا یٌیث. سیثسّ ثبال عطف ثِ ضا چبًِ ٍ سیثطگطزاً ػمت ثِ ضا وبضیث ؾط - 3

 .ثىكس عَل ِیطبً هی سیثب ًفؽ ّط ٍ سیثسّ ًفؽ وبضیث ثِ ثبض زٍ. سیٌیثج ضا وبضیث ٌِیؾ لفؿِ آهسى ثبال سب سیثسه آى زض ٍ سیزّ لطاض

  اطفاء حشیك-(11)

 حشیك ٚ ا٘ٛاع آٖ .1

 یه ثٌسی نیسمؿ یهرشلف بیّ شِزؾ ثـِ یشٌذؾَ هـَاز زیهبّ حؿت ثط ضا ّب كیحط ؾَظی، آسف وٌشطل ٍ طییكگید زض ؾَْلز ثطای

 .وٌٌس

 طاُّو ِث َالًهؼو بآًْ زض ؾَظی آسف ٍ ّؿشٌس یآل ؾبذشبض زاضای هؼوَالً وِ ػبهسی هَاز ثِ هطثَط ّبی ؾَظی آسف : A گطٍُ

 سّس؛یه ضخ گساذشِ ػبهس هَاز لیسكى

 قسى؛ غیهب لبثل ػبهسار ٍ ؼبریهب ثِ هطثَط ّبی ؾَظی آسف: B گطٍُ

 گبظّب؛ ثِ هطثَط ّبی ؾَظی آسف: C گطٍُ

 فلعار ثِ هطثَط ّبی ؾَظی آسف: D گطٍُ

 .زاضز اضسجبط شِیؿیالىشط اظ یًبق طارذغ بوِ ث: Eگطٍُ 

 ا٘ٛاع خأٛؽ وٙٙذٜ ٞا ٚ سٚؽ ٞای اطفاء حشیك .2

 اعفبئی هـبزُ طیيس ٍؾطیغ سطیي الشهبزی وِ ثبقس هی وطزى ؾطز اقشؼبل( لبثل ػبهسار) A گطٍُ ّبی حطیك اعفبء ػْز ضٍـ ثْشطیي
 .اؾز آة

 :(B )والؼ اقشؼبل لبثل هبیؼبر ّبی ؾَظی آسف

 .اؾز وطزى( اوؿیػى)ذفِ وطزى ضلیك اقشؼبل لبثل هبیؼبر هَضز زض حطیك اعفبی ضٍـ ثْشطیي

  :اقشؼبل لبثل گبظّبی ّبی ؾَظی آسف C والؼ

 .اؾز ؾَذز( )لغغ ؾبظی ػسا ضٍـ گبظ ّبی ؾَظی آسف ثطای اعفبء ضٍـ ثْشطیي

  :اقشؼبل لبثل فلعار ّبی ؾَظی آسف D والؼ

  …ٍ آلَهیٌیَم ـ هٌیعین ـ دشبؾین ـ ؾسین : هظل

  :اعفبء عطیمِ

 هـَاز اؾز.) اوؿیػى وطزى ضلیك یب وطزى ذفِ ػول ًوَز دیكٌْبز ّب حطیك ایي اعفبء ثطای سَاى هی وِ ضا ضٍـ ثْشطیي

 س(.ّؿشٌ ذغطًبن حشی ٍ اطط ثی ؾَظیْب آسف ایي ثطای ثبقٌس آة زاضای وِ حطیك اعفبء



  :الىشطؾیشِ ّبی ؾَظی آسف ـ E والؼ

 سلَیعیَى ـ ؾكَاض ـ ضجظ ـ ضازیَ ـ سطاًؿفَضهبسَضّب ـ غًطاسَضّب ـ الىشطًٍیىی ٍ الىشطیىی ٍؾبیل ؾَظی آسف قبهل ّب ؾَظی آسف ایي
 الىشطؾیشِ ؾَظیْبی آسف ػـعء قـَز ؾـَظی آسـف زچـبض ٍ ثبقـس ثطلـطاض آى زض ثـطق ػطیـبى وـِ ای ٍؾـیلِ ّـط ولـی ثغَض ٍ …ٍ

  .قَز هی هحؿَة

 ؾَظز هی وِ آًچـِ حطیك عفبءا ثطای نحیح ضٍـ اظ اؾشفبزُ ؾذؽ ٍ ثطق لغغ اثشسا ّب ؾَظی آسف زضایي هؼوَلی ضٍـ :اعفبء عطیمِ
 .ثبقس هی

 هبًـس، هی ثبلی وِ آًچِ اظ هؼسز اؾشفبزُ ػْز ٍ ٍؾبیل گًَِ ایي اّویز ثِ سَػِ ثب ثبیس اهب

 .ثبقس ًساقشِ َزىسویعًو ثِ ًیبظی ٍ ًطؾبًسُ ؾیؿشن ثِ آؾیت وِ هَاضزی سَؾظ وطزى ذفِ ضٍـ بءاعف ضٍـ ثْشـطیي

 ػطیبى ػبیك گبظ ایي )ضـوٌبً ثبقـس َضهٌظ ایي ثطای ذَثی وٌٌسُ ذبهَـ سب قَز اؾشفبزُ CO2 وطثي اوؿیس زی گبظ اظ قَز هی سَنیِ لصا
 اؾز(. الىشطؾیشِ

 

 ا٘ٛاع ػٛأُ آتؾ صا تٛػط ِیضس .3

ثبػض آسف ؾَظی هی قَز.  اوؿیػى ًجبیس اؾشفبزُ گطزز ظیطالیعض زض هحیظ زاضای هَاز لبثل اقشؼبل ٍ فطاض ّوچَى الىل ٍ فضبی غٌی اظ 

)وذؿَل آسف ًكبًی( ثبیس زض زؾشطؼ  CO2لیعض ثبیس اظ آى هحل زٍض قَز ٍ یب ثب هَاز همبٍم زض ثطاثط آسف ؾَظی دَقبًسُ قَز. وذؿَل گبظ 

 ثبقس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارمیباشد نشستن محل بیماریاصندلی تخت به محدود کنترل تحت لیزرناحیه کالس درکدام-1

1  )II          2   )IIIA 

3    )ΙΙΙΒ           4)ب و الف 

 دارند ای وظیفه چه پزشکی ازمراکزکاربردلیزرهای بازدیدکنترلی-2

 بازدیدکنترلی مقررات(1

 ها توصیه وارائه نتایج ثبت(2

 وب الف گزینه(3

 هیپکدام(4

 چیست میدهند انجام انرا معاینات پرتوکاران که پزشکی های مراقبت-3

 پشم(1

 پوست(2

 مو(3

 ود الف پزینه(4

 مجازاست اقدامی چه ببیند هردواسیب فردپرتودیده وچشم پوست چنانچه-4

 ازپمادسوختگی استفاده(1

 سرد اب کمپرس(2

 ازپودر استفاده(3

 هیچکدام(4

 میباشد سانحه گذارش ی ازمفادتهیه گزینه کدام-5

 سانحه ومکان تاریخ،زمان(1

 سانحه وقوع نحوه(2

 حضورداشتند درمحل که افرادی ومشخصات اسامی(3

 موارد همه(4

 میشود تعیین اداره کدام توسط ازفروش پس خدمات تعرفه-6

 کل اداره(1

 تجهیزات اداره(2

 نظارت اداره(3

 هیچکدام(4



 مجوزمیگیرند اداره ازکدام خدمات ی ارائه برای ثالث های شرکت-0

 تجهیزات اداره(1

 کل اداره(2

 نظارت اداره(3

 هیچکدام(4

 چقدرمیشود تعمیری های دستگاه وعودت ارسال موردنیازجهت حداکثرزمان-8

 ماه6(1

 سال یک(2

 سال14(3

 ماه یک(4

 میشود نامیده چه دارد کاربرد ملی قوانین دران که IPLاطراف ی ناحیه-9

 IPLمحیط(1

 شده کنترل ناحیه(2

 الشعاع تحت ناحیه(3

 مورددرمان سطح(4

 ایجادمیشودIPL بالیزر زخمی نوع چه-14

 کلوئیدهایپرتروفیک(1

 سطحی زخم(2

 زخم بدون(3

 عمیق زخم(4

 ایجادمیشود عال چه به زیرپوست( پورپورا)خونریزی های لک-11

 دوزنامناسب لیزربا درمان(2                          کوچک عروق پارگی(1

 وب الف گزینه(4                                 بالیزرایجادنمیشود(3

 نکند دریافت ای ازخریدارهزینه قطعات تغییریاتعویض میکنددرصورت راموظف فروشنده تعهد کدام-12

 گارانتی(1

 وارانتی(2

 قرارداد(3

 هیچکدام(4



 است کدام فعال محیط انواع-13

 گاز(1

 مایع(2

 رسانا جامدونیمه(3

 موارد همه(4

 شد گازهاساخته کدام کمک به گازی بارلیزرهای اولین-14

 هلیوم،نئون(1

 اکسیژن،هیدروژن(2

 هلیوم،اکسیژن(3

 نئون،هیدروژن(4

 است گازی لیزرهای ازانواع گزینه کدام-15

 هلیوم،نئون(1

 اکسیدکربن دی(2

 لیزراگزایمر(3

 موارد همه(4
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 1آصٖٔٛ ػشی 

 دس وذأیه اص ٔٛاسد صیش واستشد داسد ؟ (IIIT)ِیضس ٞای وٓ تٛاٖ -1

 (صخٓ ٞای ٔضٔٗ ٚ دیاتتیه1

2)HIV  تیٕاسی ٞای صة اِؼالج ٚ 

 (ضایؼات ػشٚلی3

 (دسٔاٖ ٔٛی صایذ4

 ِیضس تٛػط وذاْ ٟ٘اد تیٗ إِّّی تٟیٝ ٔی ٌشدد ؟لٛا٘یٗ ٔشتثط تا سػایت ایٕٙی ٚ ػالٔت واس تا -2

1)IEC 

2)IEEE 

3)CDC 

4)NDK 

ػالٜٚ تش ػاصٔاٖ ٞای تیٗ إِّّی تٟیٝ وٙٙذٜ لٛا٘یٗ ایٕٙی ِیضس , ٟٕٔتشیٗ ٟ٘اد داخّی دٚ وـٛس -3

 وٝ تٛا٘ایی تذٚیٗ ٚ تىٕیُ لٛا٘یٗ ٔشتثط سا داسد وذاْ اػت ؟

 اداسٜ اػتا٘ذاسد-1

 ػاصٔاٖ ا٘شطی اتٕی-2

 وٕیؼیٖٛ ا٘شطی-31

 ٚصاست تٟذاؿت-4

 دس پضؿىی تٛػط چٝ فشدی ٔداص اػت؟ 4ٚ  3واس وشدٖ تا ِیضس ٞای پش تٛاٖ والع -4

 فمط پضؿه(1

 (پشػتاس2



 (اپشاتٛس3

 (ٟٔٙذػی پضؿىی4

 دس پضؿىی تٛػط چٝ وؼا٘ی ٔداص ٔی تاؿذ ؟ 2ٚ  1واس وشدٖ تا ِیضس ٞای والع -5

 (فمط پضؿه1

 (پضؿه ٚ تحت ٘ظش پضؿه2

 (ٟٔٙذػی پضؿىی3

 (افشاد دٚسٜ دیذ4ٜ

 سٚؽ پان وشدٖ آِٛدٌی ٚ تٕیض وشدٖ لطؼات ٔختّف دػتٍاٜ ِیضس چٍٛ٘ٝ اػت ؟-6

 (ایضٚپضٚپیُ اِىُ ٚ دػتٕاَ تذٖٚ پشص1

 (اِیاف ٘ا2ٛ٘

 (اػپشی ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی3

 (پٙثٝ ٚ اػت4ٖٛ

 سٚؽ ضذػفٛ٘ی لطؼات لاتُ ؿؼتـٛی ِیضس چٍٛ٘ٝ اػت؟-7

 ػپغ آتىـی(اػپشی ضذػفٛ٘ی 1

 (ؿؼتـٛ آتىـی ٚ ػپغ ضذ ػفٛ٘ی2

 (ضذ ػفٛ٘ی  تذٖٚ آتىـی3

4) 

8- 

1) 

2) 



3) 

4) 

 دس صٔاٖ واس وشدٖ تا ِیضس ٞای والع یه ٕٞا٘ٙذ چاپٍش ٚ ػیذی ساْ ... ؟-9

 (ػٕٛٔا ٘یاصی تٝ اػتفادٜ اص ػیٙه ٔحافظ ٕ٘ی تاؿذ1

 (تٟتش اػت اص ػیٙه ٞای ٔحافظ اػتفادٜ ؿٛد2

 س تصٕیٓ ٌشفتٝ ٔی ؿٛد(تؼتٝ تٝ تٛاٖ ِیض3

 (اػتفادٜ اص ػیٙه ٔحافظ دس ٞش حاِتی اِضأی اػت4

 تصٛست ػادٜ تا افضایؾ والع طثمٝ تٙذی ِیضس اص یه تٝ چٟاس... ؟ -11

 (سیؼه ٚ ٔخاطشات ِیضس افضایؾ ٔی یاتذ1

 (اتؼاد دػتٍاٜ ِیضس وٛچه تش ٔی ؿٛد2

 (تٛاٖ ٔصشفی ٔٙثغ تغزیٝ ِیضس وٕتش ٔی ؿٛد3

 (سیؼه ٚ ٔخاطشات ِیضس واٞؾ ٔی یاتذ 4

دس صٛست ایداد احتشاق دس دػتٍاٜ ٞای اِىتشیىی اػٓ اص ِیضس وذاْ ٘ٛع وپؼَٛ آتؾ ٘ـا٘ی -11

 سا پیـٟٙاد ٔی وٙیذ ؟

 (پٛدس1

 (وف 2

 CO2(ٌاص 3

 (آب تحت فـاس4

 ٘یاص تٝ تؼٛیض فیٛص دػتٍاٜ ٞای ِیضس وذاْ سٚؽ صیش دسػت اػت ؟ دس صٛست-12

 دادٖ دوٕٝ تٛلف فٛسی لشٔض سً٘ , اػتفادٜ اص دػتىؾ واس(فـاس 1



 (خذا وشدٖ دػتٍاٜ ِیضس اص تشق , اتصاَ واتُ است2

 (خأٛؽ وشدٖ دػتٍاٜ تا ػٛییچ , تؼٛیض تا وٕه اتضاس 3

 (تشلشاس وشدٖ اتصاَ وٛتاٜ تا یه تىٝ ػیٓ خٟت چه ٔـىُ فیٛص4

 چٝ ٔی ٘أٙذ ؟ٔٛخٛد دس ٔحیط واس سا تشٌٝ ٔـخصات ٔٛاد ؿیٕیایی -13

1)MSDS 

2)OHSA 

3)IEEE 

4) FDA 

 ٔٛسد ػیٙه ٔحافظ واس تا ِیضس پاسأتش ٟٔٓ ا٘تخاب ػیٙه تش ٔثٙای چٝ چیضی ٔی تاؿذ؟دس -14

 (تٛاٖ ِیضس1

 (ٔحیط واس تا ِیضس2

3) 

4) 

 ِیضس دس وذاْ ٔشحّٝ اص چشخٝ سؿذ ٔٛ دس ا٘ؼاٖ ٔٛثش اػت؟-15

 (ٔشحّٝ سؿذ یا آ٘اط1ٖ

 )واتاطٖ( (ٔشحّٝ ا٘تتماِی2

 (ٔشحّٝ اػتشاحت )تّٛطٖ(3

 (ٞیچ وذا4ْ

 وذأیه اص ِیضس ٞای ٔٛٞای صایذ صیش أشٚصٜ ٔتذاَٚ ٕ٘ی تاؿذ ؟-16

  ALEX(ِیضس 1



 DIODE(ِیضس 2 

 NDIAG(ِیضس 3

 PDLV(ِیضس 4

 چٝ وؼا٘ی وا٘ذیذای ٔٙاػة تشای ِیضس ٔٛی صایذ ٞؼتٙذ؟-17

 داس٘ذ(افشادی وٝ پٛػت سٚؿٗ , ٔٛی ضخیٓ ٚ تیشٜ 1

 (ٞیشػٛتیؼ2ٓ

 (ِیضس ٔٛٞای ػفیذ ٚ تّٛ٘ذ ٚ لشٔض 3

 (ٞیچ وذاْ 4

 اِىتشِٚیض تشای  چٝ وؼا٘ی ٔٙاػة اػت ؟-18

 (ٔٛٞای صایذ ػفیذ س1ً٘

 (٘ٛاحی ٚػیغ2

 (دسٔاٖ ػشٚق ػٙدی3

 پٛػت ٞای ػٛختٝ ٚ آفتاب خٛسدٜ(4

 فٛاصُ تیٗ خّؼات دس ِیضس ٔٛ ٞای صایذ تٝ چٝ ؿىُ اػت؟-19

 تاس ٞفتٝ یه 2(ٞش 1

 ٞفتٝ یىثاس  4(ٞش 2

 ٔاٜ یىثاس  6(ٞش 3

 ٞفتٝ یىثاس 8تا6(تٝ طٛس ٔتٛػط اص ٘احیٝ ٌشدٖ تٝ پاییٗ ٞش 4

 وذاْ سٚؽ خض سٚؽ ٞای دسٔا٘ی تیشٌی پٛػت ٕ٘ی تاؿذ؟-21

 (وشْ ٞای سٚؿٗ وٙٙذٜ حاٚی ٞیذسٚوی1ّٖٛ



 (ٔیىشٚدسْ اتشیظ2ٖ

 (ٔیىشٚدس3ْ

4)RF  اِىتشٚػشخشی 

 ایشیظٖ چٝ واستشدی داسد؟پیّیًٙ ٚ ٔیىشٚدسْ -21

 دس دسٔاٖ اػىاس ٞای ػٕمی(1

 (اػىاس ٞای ػطحی ٚ تٝ ؿىُ فیضیىی تشداؿتٝ ٔی ؿٛد2

 (اػىاس ٞای تؼیاس ػٕیك ٚ وّٛییذی3

 (دس دسٔاٖ ٔالػٕای ؿذیذ4

تٟتشیٗ سٚؽ تشای ضایؼات ػطحی ٚ چشٚن ٞای سٚی صٛست ٚ ضایؼات ػٕمی وذاْ ٔٛسد -22

 اػت ؟

 (پیّی1ًٙ

2)IPL 

  CO2-FRACT(ِیضس 3

 (وشْ ٞای سٚؿٗ وٙٙذ4ٜ

٘ـش خٛد تخٛدی داسای فٛتٖٛ ٞای .... ٚ ٘ـش   LASERدس تٛخیٝ تِٛیذ ِیضس ٚ ٔفْٟٛ -23

 تشاٍ٘یختٝ داسای فٛتٖٛ ٞای .... ٔی تاؿذ؟

 (غیش ٞٓ فاص , غیش ٞٓ فاص1

 (غیش ٞٓ فاص , ٞٓ فاص2

 (ٞٓ فاص , غیش ٞٓ فاص3

 (ٞٓ فاص , ٞٓ فاص4

 اص ٔـخصٝ ٞای صیش دس ِیضس ٞا ثاتت تٛدٜ  ٚ لاتُ تغییش ٕ٘ی تاؿذ؟ وذاْ یه-24



 (طَٛ ٔٛج1

 (ا٘شطی2

 (ٚاٌشایی3

 (ؿذت4

 وذأیه اص خٕالت صیش صحیح اػت ؟-25

 (ِیضس ٞای تىاس سفتٝ دس ِیضستشاپی حتٕا  تایؼتی داسای ؿذت ٚ تٛاٖ حذاوثش پاییٗ تاؿذ1

 (ِیضس ٞای تىاس سفتٝ دس ِیضستشاپی تشای حصَٛ ٘تایح دسٔا٘ی تٟتش داسای تٕشوض تاالیی ٞؼتٙذ 2

 (تٛاٖ تىاس سفتٝ دس ِیضس ٞای دسٔا٘ی اٌش افضایؾ یاتذ تٝ ِیضس خشاحی تثذیُ ٔی ؿٛ٘ذ3

(ِیضس ٞای تىاس سفتٝ دس ِیضس تشاپی تٝ خٟت تٛاٖ ٔتٛػط پاییٗ ٚاٌشایی فشاٚاٖ , داسای واٞؾ 4

 ذت پشتٛ ٞؼتٙذ ؿ

 ٞای صیش دس ِیضس ٔی تاؿذ؟ ٔٙظٛس اص ِیضستشاپی وذأیه اص واستشد-26

 (طشاحی صٙؼتی1

 (چالٛ خشاحی2

 (ٚػیّٝ ی تـخیص 3

 (تؼىیٗ ٚ دسٔا4ٖ

 وذاْ تؼشیف صیش تیاٍ٘ش ٚیظٌی ِیضس ٞای پیٛػتٝ ٔی تاؿذ؟-27

 (تٛاٖ خشٚخی یه ػذد ٔتغیش ٔی تاؿذ وٝ تاتغ صٔاٖ ٔی تاؿذ1

 تٛاٖ خشٚخی یه ػذد ثاتت ٔی تاؿذ وٝ تاتغ صٔاٖ ٔی تاؿذ (2

 تٛاٖ خشٚخی یه ػذد ثاتت ٔی تاؿذ وٝ تاتغ صٔاٖ ٕ٘ی تاؿذ (3

 تٛاٖ خشٚخی یه ػذد ٔتغیش ٔی تاؿذ وٝ تاتغ صٔاٖ ٕ٘ی تاؿذ (4



 تٛاٖ خشٚخی ِیضس ٞای پیٛػتٝ ػٕٛٔا دس وذاْ ٔحذٚدٜ  صیش لشاس ٔی ٌیشد؟-28

 (چٙذ صذ ٚات1

 ٞضاس ٚات(چٙذ 2

 (ٔیّی ٚات تا ویّٛ ٚات3

 (ٔیىشٚ ٚات تا ٔیّی ٚات4

 ٔؼادَ اختصاس اٍّ٘یؼی ِیضس دسٔا٘ی وذأیه اص ٌضیٙٝ ٞای صیش اػت؟-29

1)LLLT 

2)LSWT 

3)LBWT 

4)ACWT 

 ٔفْٟٛ فٛتٖٛ وٝ ٔاحصُ خشٚخی ِیضس ٞا ٔی تاؿذ چیؼت؟-31

 (رسٜ خٙثی1

 ( رسٜ داسای ا٘شطی2

 (تؼتٝ ا٘شطی داسای خش3ْ

 تؼتٝ ا٘شطی فالذ خشْ(4

 خضٚ وذاْ ٌشٜٚ صیش اػت ؟  CD-ROMِیضس تىاس سفتٝ دس دػتٍاٜ ػیذی ساْ -31

 (ِیضس ٞای تی خطش1

 (ِیضس ٞای وٓ خطش2

 (ِیضس ٞای خطش٘ان3

 (ِیضس ٞای خیّی خطش٘ان4



دس وذاْ ا٘ذیىاػیٖٛ د٘ذا٘پضؿىی صیش ِیضس تشاپیی فمط تٝ صٛست سفغ ػالٔت )ػپتٛٔا٘یه( -32

 وٙذ ٚ تاثیش چٙذا٘ی دس اصُ ٔـىُ ٘ذاسد؟ػُٕ ٔی 

 (صخٓ ِة1

 (سٚت وا٘ا2َ

 (ٌّٛػیت3

 (ایٕپّٙت4

 فتٛدیٙأیه تشاپی دس د٘ذا٘پضؿىی تا اثش .... ٔٛخة تاثیش ٔثثت دس تیٕاسی ٞای پشیٛد٘تاَ داسد؟-33

 (والطٖ ػاص1

 (اػتخٛاٖ ػاص2

 (تاوتشی ػیذ3َ

 (وٛاٌٛالػی4ٖٛ

 ٚ سٚؽ دس خٛا٘ؼاصی واستشد داسد ؟ ٔیىشٚدسْ اتشیظٖ اص وذاْ تىٙیه-34

 (ؿیٕیایی1

 (ٔىا٘یىی2

 (حشاستی3

4)ABLATION 

 تٟتشیٗ ٚ واستشدی تشیٗ ِیضس دس دسٔاٖ تال٘ظوتاصی ٞای صٛست وذاْ ٔی تاؿذ؟-35

1)QS-(SUPER PULSE) 

2)ALEXANDRITE 

3)LED 



4)DIODE 

 وذاْ یه اص دػتٍاٜ ٞای صیش ِیضس ٔحؼٛب ٕ٘ی ؿٛد؟-36

1)IPL 

2)ND:YAG 

3)CO2 

4)DIODE 

 وذأیه ٚیظٌی ِیضس ٞای ٔی تاؿذ؟-37

 (ا٘شطی فتٖٛ ٞا ٔتفاٚت1

 (طَٛ ٔٛج فتٖٛ ٞا ٔتفاٚت2

 فتٖٛ ٞا ٔتماطغ(3

 (فتٖٛ ٞای ٔٛاصی4

 وذاْ یه اص حاالت تٙظیٓ ا٘شطی صیش, تٛصیغ ا٘شطی ٔٙطمی تشی سا تٝ واستشد ٔی دٞذ ؟-38

 (ط1َٚ

 (پاٚس2

 (دا٘ؼیت3ٝ

 (ٚات4

اص حاالت تٙظیٓ ا٘شطی صیش ٚاحذ ػطح تٝ ٘ؼثت ا٘شطی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ دس وذاْ یه  -39

 اػت؟

 (ط1َٚ

 (پاٚس2



 (دا٘ؼیت3ٝ

 (ٚات4

 ٚاحذ ا٘شطی طَٚ تش ػا٘تی ٔتش ٔشتغ تؼشیف وذأیه اص ٔٛاسد صیش اػت؟-41

 (پاٚس1

 (دا٘ؼیت2ٝ

 (ایشادیا٘غ3

 (تٛا4ٖ
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 ٔیىطٚ٘یسیّیًٙ زض چٝ ٔٛاضزی وبضثطز ٘ساضز؟ -1

 ضفغ خبی خٛـ -اِف

  زضٔبٖ ٔٛی ظیس -ة

 خٛا٘ؿبظی دٛؾز -ج

 ضفغ سطن ٞبی دٛؾشی -ز

 ٔیىطٚ٘یسیّیًٙ چٍٛ٘ٝ ٚزض چٙس خّؿٝ ا٘دبْ ٔی قٛز؟ -2

  ٞفشٝ( 8-4خّؿٝ )فٛانُ زضٔبٖ  4سب  3-اِف

 ضٚظ( 10خّؿٝ )فٛانُ زضٔبٖ ٞط  2سب 1-ة

 خّؿٝ )فٛانُ زضٔبٖ ٞط زٚ ٞفشٝ( 4سب 3-ج

 ٞیچىساْ -ز

 ٔیىطٚ٘یسیّیًٙ زض چٝ افطازی ٘جبیس ا٘دبْ قٛز؟ -3

 وؿب٘یىٝ خبی خٛـ ٚ اؾىبض آوٙٝ زاض٘س -اِف

ٔبٜ ٌصقشٝ اؾشفبزٜ  3وؿب٘یىٝ سطویت ضسٙٛ٘یس ذٛضاوی یب ٔٛضؼی ٔثُ ضٚاوشٛاٖ ٚ وطْ ایعٚسطسیٖٛ زض  -ة

  وطز٘س

 اؾشفبزٜ ٔی وٙٙس non ablativeاظ ِیعضٞبیوؿب٘یىٝ  -ج

 زض زضٔبٖ خبی ؾٛذشٍی -ز

 اْ ٔطحّٝ اظ چطذٝ ضقس ٔٛ زض ا٘ؿبٖ ٔٛثط اؾز؟سِیعض زض و -4

 ٔطحّٝ ضقس )وبسبغٖ( -ٔطحبٜ ضقس یب آ٘بغٖ                                       ة -اِف

 ٞیچ وساْ -ز      ٔطحّٝ اؾشطاحز )سّٛغٖ(                               -ج

 قٛز؟ٔشساَٚ سطیٗ عجمٝ ثٙسی دٛؾز، عجمٝ ثٙسی زوشط فیشطدبسیطیه ثٝ چٙس ٌطٜٚ سمؿیٓ ٔی -5

 ٘ٛع سیخ دٛؾشی 4 -٘ٛع سیخ دٛؾشی                                         ة 3 -اِف

 دٛؾشی  ٘ٛع سیخ 5 -٘ٛع سیخ دٛؾشی                                            ز 6 -ج

 ثبقس؟وسأیه اظ ِیعضٞبی ٔٛی ظائس ظیط أطٚظٜ ٔشساَٚ ٕ٘ی -6

  PDLVِیعض  -ز     NDIAGِیعض  -ج       Diodeِیعض  -ة      Alexِیعض  -اِف
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 چٝ وؿب٘ی وب٘سیسای ٔٙبؾت ثطای ِیعض ٔٛی ظائس ٘یؿشٙس؟ -7

 افطازی وٝ دٛؾز ضٚقٗ، ٔٛی ضریٓ ٚ سیطٜ زاض٘س  -اِف

 ٞیطؾٛسیؿٓ -ة

 ِیعض ٔٛٞبی ؾفیس ٚ ثّٛ٘س ٚ لطٔع  -ج

 وساْ ٞیچ -ز

 آٔبزٌی ثطای ِیعض ٔٛی ظائس وساْ اؾز؟ -8

 ثطزاقشٗ ٔٛ ثب ادیالؾیٖٛ، ٔٛچیٗ، ٔٛٔه  -اِف

 دٛؾز آفشبة ٌطفشٝ ٚ یب ثؼس اظ ؾٛالضیْٛ  -ة

 ٔیّی ٔشط 3-5ٔٛی ثّٙس قس یب ضقس ٌطفشٝ زض حس  -ج

  ٔشط(ٔیّی  2سب  1ٔٛی سیغ ظزٜ ٚ حسٚز ٔٛ ) -ز

 اِىشطِٚیع چٝ وؿب٘ی ٔٙبؾت اؾز؟ -9

 ٔٛٞبی ظائس ؾفیس ضً٘  -اِف

 ٘ٛاحی ٚؾیغ  -ة

 زضٔبٖ ػطٚق ؾٙدی -ج

 دٛؾز ٞبی ؾٛذشٝ ٚ آفشبة ذٛضزٜ -ز

 فٛانُ ثیٗ خّؿبر زض ِیعض ٔٛٞبی ظائس ثٝ چٝ قىُ اؾز؟ -10

 ٞفشٝ یىجبض 2ٞط  -اِف

 ٞفشٝ یىجبض 4ٞط  -ة

 ٔبٜ یىجبض 6ٞط  -ج

  ٞفشٝ یىجبض 8سب  6ٔشٛؾظ اظ ٘بحیٝ ٌطزٖ ثٝ دبییٗ ٞط ثٝ عٛض  -ز

 ثبقسخعء ضٚقٟبی زضٔب٘ی سیطٌی دٛؾز ٕ٘یوساْ ضٚـ  -11

 وطْ ٞبی ضٚقٗ وٙٙسٜ حبٚی ٞیسضٚویٖٙٛ  -اِف

 ٔیىطٚزضْ اثطیػٖ  -ة

 ٔیىطٚ٘یسِیًٙ  -ج
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  اِىشطٚؾطخی RF -ز

 دیّیًٙ ٚ ٔیىطٚزضْ اثطیػٖ چٝ  وبضثطزی زاضز؟ -12

 ٞبی ػٕمی بٖ اؾىبضزض زضٔ -اِف

 قٛز اؾىبضٞبی ؾغحی ٚ ثٝ قىُ فیعیىی ثطزاقشٝ ٔی -ة

 ٞبی ثؿیبض ػٕیك ٚ وّٛ٘یسی اؾىبض -ج

 زض زضٔبٖ ٔالؾٕبی قسیس -ز

 ثٟشطیٗ ضٚـ ثطای ضبیؼبر ؾغحی ٚ چطٚن ٞبی ضٚی نٛضر ٚ ضبیؼبر ػٕمی وساْ ٔٛضز اؾز؟ -13

 وطْ ٞبی ضٚقٗ وٙٙسٜ  -CO2-Fract        4ِیعض  -ح          IPL -دیّیًٙ         ة -اِف

 ثبقس؟فطاوكٙبَ ٕ٘ی RFیه اظ ٔٛاضز ظیط ٔٙغ ا٘دبْ وساْ -14

 ثبضزاضی -اِف

 ػفٛ٘ز فؼبَ یب قسیس زض ٔحُ ا٘دبْ وبض  -ة

 ؾبثمٝ وّٛ٘یس  -ج

  فكبضذٖٛ وٙشطَ ٘كسٜ -ز

 ثبقس؟زض ِیعض نحیح ٔی TDT  ٚTRTوسأیه اظ ٔفبٞیٓ ظیط زض نٛضر  -15

 ثبقس.اظ ٘ظط ظٔبٖ وٛسبٜ سط ٔی TRTػٕٛٔب اظ   TDT -ِفا

 ثٝ ٔؼٙبی ظٔبٖ اؾشطاحز ٌطٔبیی ثبفز یب وطٚٔٛفٛض اؾز. TDT -ة

 ثٝ ٔؼٙبی ظٔبٖ آؾیت ٚ نسٔٝ ٌطٔبیی ثطای وُ وطٚٔٛفٛض ٔٛضز ٘ظط اؾز. TDT -ج

اظ وطٚٔٛفٛض ثٝ  ظٔب٘ی عٛال٘ی سط اؾز وٝ ثشٛا٘س اخبظٜ درف ٚ ٌؿشطـ ٌطٔبییاظ ٘ظط  TRTاظ  TDT -ز

  وُ ثبفز ٞسف ضا زاقشٝ ثبقس.

 ثبفز زض ِیعض ٘ساضز؟یب ذٙه وطزٖ  Coolingوسأیه اظ زالیُ ظیط ٘مف وّیسی زض  -16

 ِیعض Safetyافعایف أٙیز ٚ  -اِف

 وبضایی چٙس ٔٙظٛضٜ زؾشٍبٜ -ة

 وبٞف ذغط ٚ ضیؿه وٝ عَٛ ٔٛج ثٝ ثبالسطیٗ لسضر خصة ٚ ػٕك ثبفز ثطؾس -ج

 ساْٞیچ و -ز
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 ثبقس؟نحیح ٔی Q-switchوسأیه اظ ٔؼب٘ی ظیط زض ٔٛضز  -17

 ثبقسخعٚ ِیعضٞبی وٓ سٛاٖ ٔی -اِف

 ثبقس؟خعٚی اظ ِیعضٞبی دطسٛاٖ ٚ دبِؽ عٛال٘ی ٔی -ة

 ٞبIPLثبقس ٔب٘ٙس خعٚی اظ عیف ٘ٛض ٌؿشطزٜ ٔی -ج

  ثبقسٚ یب دبِؽ ٞبی ثؿیبض وٛسبٜ ٔی Super pulseخعٚ ٌطٜٚ ِیعضٞبی  -ز

 چیؿز؟ hair reductionثیكشطیٗ ٚ ٔٙبؾجشطیٗ عَٛ ٔٛج زضزضٔبٖ ٔٛی ظائس ٚ یب  -18

 ٞیچ وساْ -٘ب٘ٛٔشط  ز 10600سب  1450 -٘ب٘ٛٔشط   ج 600-400 -٘ب٘ٛٔشط   ة 1200-600 -اِف

 ثبقٙس؟ٔعایبی ِیعض زض أط دعقىی وساْ ٌعیٙٝ ٕ٘ی -19

 ثٟجٛز ٘شبیح زضٔبٖ  -اِف

 وبٞف آِٛزٌی ٚ ػفٛ٘ز  -ة

 وبٞف ٔحسٚزٜ خطاحی  -ج

  افعایف ذٛ٘طیعی زض ػُٕ -ز

 ثبقس؟وسأیه اظ ٌعیٙٝ ٞبی ظیط قبُٔ ٚیػٌی ٞبی ٘ٛض ِیعض ٔی -20

 سه فبٔی، ٕٞسٚؾی، ٚاٌطایی ظیبز، قسر ثبال -اِف

  ٕٞسٚؾی، ٚاٌطایی وٓ، قسر ثبال، سه فبٔی -ة

 چٙس فبٔی، ٕٞسٚؾی، ٚاٌطایی وٓ، قسر ثبال -ج

 ٚ سٛاٖ ثبال، سه فبٔی، ػسْ ٕٞسٚؾی ٚاٌطایی وٓ، قسر -ز

 قٛز؟ ِیعض ٞبی دبِؿی ثٝ چٙس ٌطٜٚ سمؿیٓ ٔی -21

  Q-switch ،Mode lockedدبِؿی ٔؼِٕٛی،  -اِف

 ِیعض ٞبی دیٛؾشٝ، ِیعض ٞبی دبِؿی -ة

 ِیعض ٞبی خبٔس، ِیعضٞبی ٌبظی ٘یشطٚغٖ، ِیعضٞبی ٌبظ وطثٙیه -ج

 Q-switchِیعضٞبی دبِؿی ٔؼِٕٛی،  -ز

 قٛز؟حطاضر ٘بقی اظ ثطذٛضز ٘ٛض ِیعض ؾجت وسأیه اظ دسیسٜ ٞبی ظیط ٕ٘ی -22

 ثطـ ثبفز -اِف
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 وطثٛ٘یعٜ وطزٖ  -ة

 ٚاوٙف قیٕیبیی -ج

  أىبٖ ػفٛ٘ز ٚ آِٛزٌی -ز

 قٙٛز؟عجمٝ ثٙسی ٔیِیعض ٞب اظ خٟز ٔبزٜ فؼبَ ثٝ چٙس ٌطٜٚ  -23

  ٘یٕٝ ٞبزی -ٔبیغ -حبِز خبٔس -ٌبظی -اِف

 NDYAG -٘ئٖٛ -ّیٌْٛبظ وطثٙیه، ٞ -ة

 یبلٛر -NDYAG -٘ئٖٛ -ّٞیْٛ -ٌبظ وطثٙیه -ج

 ِیعضٞبی وٓ سٛاٖ -ِیعضٞبی ٘یٕٝ ٞبزی -ِیعضٞبی ٔبیغ -خبِز خبٔس -ٌبظی -ز

 قٛ٘س؟ِیعض ٞب اظ ٘ظط ایٕٙی ثٝ چٙس ٌطٜٚ سمؿیٓ ٔی -24

 قٛ٘سٔی ثٝ عٛض ػٕسٜ ثٝ یه ٌطٜٚ سمؿیٓ -ٌطٜٚ     ز 4 -ٌطٜٚ      ج 3 -ٌطٜٚ     ة 2 -اِف

 وسأیه اظ ا٘ٛاع ِیعض ٞبی ظیط خٟز ضفغ ذبِىٛثی )سبسٛ( اذشهبنی اؾز؟ -25 

 Diode-زQ-Switch         -ج   IPL -ة      C02 -اِف

 قٛز؟قسر دطسِٛیعض ثٝ چٝ قىّی سؼطیف ٔی -26

 قسر=سٛاٖ ِیعض/ؾغح ٔمغغ  -اِف

 P=I/A -ة

 وٙٙسسٛاٖ ٚ ؾغح ٔمغغ ثبٞٓ سغییط ٔی -ج

 وساْٞیچ  -ز

 ثبقس؟اظ ػیٙه زض ایٕٙی ِیعض وساْ ٘ىبر وّیسی ٔیخٟز اؾشفبزٜ  -27

 ػیٙه ثبیس زضثطاثط قسر ِیعض ٔمبٚٔز وٙس  -اِف

  ثبقسٔیعاٖ ػجٛض دطسٛ ٘بحیٝ ٔطئی ٟٔٓ ٕ٘ی -ة

 اعالع اظ عَٛ ٔٛج ذطٚخی ِیعض -ج

 اعالع اظ حساوثط سبثف ٔدبظ -ز

 ثبقس؟ٔحبفظ چكٓ ٔیزض چٝ ظٔب٘ی ٘یبظ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ػیٙه -28

  ثبقس. MPEثطذٛضز دطسٛ ثب چكٓ ا٘ؿبٖ ثیف اظ حس ٍٞٙبٔی وٝ احشٕبَ  -اِف
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 ثبقس. MPEٔیعاٖ دطسٛ زٞی ِیعض ثٝ ا٘ساْ ٞبی ا٘ؿبٖ وٕشط اظ حس  -ة

 ػیٙه ثطای ٔحبفظ لبزض اؾز سب حسی اظ ٔحسٚزٜ عَٛ ٔٛج خصة ٕ٘بیس. -ج

 ِیعضٞب لبثُ اؾشفبزٜ اؾز.ػیٙه ٞب ثطای ٔحسٚزٜ ٚؾیؼی اظ ٕٞٝ ا٘ٛاع  -ز

 ثبقس؟زض چٝ عَٛ ٔٛخی ٚ وطٚٔٛفٛض ٔٛضز ٘ظط آٖ چٝ ٔی KTPِیعض زضٔب٘ی  -29

  ٌّٕٞٛٛثیٗ، آة ٚ دیٍٕب٘ز -٘ب٘ٛٔشط 532 -اِف

 ٌّٕٞٛٛثیٗ -٘ب٘ٛٔشط 1064 -ة

 سٕبْ وطٚٔٛفٛضٞبی ٔٛضز ٘ظط ِیعض ٞبی دطسٛاٖ -٘ب٘ٛٔشط 755 -ج

 فمظ ٌّٕٞٛٛثیٗ -٘ب٘ٛٔشط 532 -ز

 ثبقس؟زض چٝ ٔٛاضزی ٔی PDLثیكشطیٗ وبضثطز ٚ ضضبیز ِیعض  -30

 اظ ثیٗ ثطزٖ ٔٛٞبی ظائس -اِف

 دیٍٕب٘شبؾیٖٛ -ة

  ضبیؼبر ػطٚلی -ج

 ِیعض ِیذِٛیع -ز

 ثط چٝ اؾبؾی زض زضٔبٖ خٛا٘ؿبظی وبضثطز زاضز؟ HIFUزؾشٍبٜ  -31

 ٞیچ وساْ -قیٕیبیی       ز -ج        حطاضسی -ٔىب٘یىی      ة -اِف

-وسأیه اظ زؾشٍبٜ ٚ اثعاض ٞبی خٛا٘ؿبظی نٛضر سمؿیٓ ثٙسی ٔیcategory  خع HIFUزؾشٍبٜ  -32

 قٛز؟

  ELOS -اِٚشطا ؾٛ٘یه     ز -ضازیٛ فطوٛ٘ؿی    ج -ِیعض ٞبی وٓ سٛاٖ    ة -اِف

 دیطی ٚ نسٔبر ٚ آؾیجٟبی ٘ٛضی دٛؾز ثٝ چٝ قىُ اؾز؟  hiotology  سغییطار ثبفز قٙبؾی یب -33

  افعایف اؾشمبٔز، اؾشطاسْٛ وط٘یْٛ غكبی دٛؾز -اِف

 وٓ قسٖ ٌّیٛأیٌّٙٛیىبٖ زض ٘بحیٝ ادیسضٔیؽ -ة

 وٓ قسٖ ٘بحیٝ ٞبی االؾشیىی زض ٘بحیٝ زضْ دٛؾشی -ج

 وٓ قسٖ ٔال٘یٗ زض ٘بحیٝ ادیسضٔیؽ -ز

 یبثس؟ٔشبثِٛیؿٓ والغٖ دٛؾز چٝ سغییطاسی ٔی agingزض ٞط ؾبَ ثب افعایف ؾٗ ٚ -34
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 یبثس% افعایف ٔی1ِیؿٓ والغٖ ثب ٞط ؾبَ ٔشبثٛ -اِف

 قٛزسغییطاسی زض ٔشبثِٛیؿٓ والغٖ ایدبز ٕ٘ی -ة

 وبٞف ٔشبثِٛیؿٓ والغٖ ثب ٞط ؾبَ -ج

  % اظ ٔشبثِٛیؿٓ والغٖ ثب افعایف ؾ1ٗوبٞف  -ز

 زض وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط وبضثطز زاضز؟ (IIIT)ِیعضٞبی وٓ سٛاٖ  -35

  ظذٓ ٞبی ٔعٔٗ ٚ زدب٘یشیه -اِف

 ٚ ثیٕبضی ٞبی نت اِؼالج  HIV -ة

 ضبیؼبر ػطٚلی  -ج

 زضٔبٖ ٔٛی ظائس -ز

 (FDA approval)ثبقس؟ِیفشیًٙ اثطٚ وساْ ٔیاِٚیٗ زؾشٍبٜ ٚ سىٙیه خٛا٘ؿبظی زض خٟز -36

 Fractionalِیعضٞبی  -ز   RFسىِٙٛٛغی  -ج       ultra sound-ة       Elos -اِف

 ٚ ضٚـ زض خٛا٘ؿبظی وبضثطز زاضز؟ٔیىطٚ زضْ اثطیكٗ اظ وساْ سىٙیه  -37

 Ablation -حطاضسی      ز -ٔىب٘یىی      ج -قیٕیبیی      ة -اِف

 ثبقس؟ثٟشطیٗ ٚ دطوبضثطزسطیٗ ِیعض زض زضٔبٖ سال٘ػوٙبظی ٞبی نٛضر وساْ ٔی -38

 Diode -ز    LED -ج    Alexandrite-ة     QS-(super pulse)-اِف

 ِیعض ٔحؿٛة ٕ٘ی قٛز؟ظیط وسأیه اظ زؾشٍبٜ ٞبی -39

 Diode-ز             CO2 -ج            ND:YAG -ة            IPL -اِف

 ثبقس؟وسأیه ٚیػٌی ِیعضٞبی ٔی -40

 ا٘طغی فشٖٛ ٞب ٔشفبٚر  -اِف

 عَٛ ٔٛج فشٖٛ ٞب ٔشفبٚر  -ة

 فشٖٛ ٞبی ٔشمبعغ  -ج

  فشٖٛ ٞبی ٔٛاظی -ز

 

 سٛظیغ ا٘طغی ٔٙغمی سطی ضا ثٝ وبضثط ٔی زٞس؟وسأیه اظ حبالر سٙظیٓ ا٘طغی ظیط،  -41
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 ٚار -زا٘ؿیشٝ                  ز –دبٚض           ج  -غَٚ            ة -اِف

 زض وسأیه اظ حبالر سٙظیٓ ا٘طغی ظیطٚاحس ؾغح ثٝ ٘ؿجز ا٘طغی  زض٘ظط ٌطفشٝ قسٜ اؾز؟-42

 ٚار -ز          زا٘ؿیشٝ         –دبٚض           ج  -غَٚ            ة --اِف

 سؼطیف وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط اؾز؟   I/Cm^2ٔشط ٔطثغ ٚاحس ا٘طغی غَٚ ثط ؾب٘شی-43

 سٛاٖ-ایطازیب٘ؽ          ز-زا٘ؿیشٝ                ج -دبٚض           ة -اِف

 ثب افعایف عَٛ ٔٛج زض ِیعضٞب ػٕك ٘فٛش آٟ٘ب.........؟ -44

 قٛزٔشغیط ٔی -وٙس      زسفبٚسی ٕ٘ی -قٛز       جوٕشطٔی -قٛز             ةثیكشط ٔی -اِف

 ثب افعایف عَٛ ٔٛج زض ِیعضٞب ا٘طغی شاسی أٛاج  آٟ٘ب.........؟  -45

 قٛزٔشغیط ٔی -وٙس      زسفبٚسی ٕ٘ی -ج        قٛزوٕشطٔی -قٛز               ةثیكشط ٔی -اِف

 ثبقٙس؟ػطٚلی ٔیوصأیه اظ ا٘ٛاع ِیعض ظیطاذشهبنی ضبیؼبر -46

 Alex-ز               Diode  -ج                     PDL -ة                IPL -اِف

 وسأیه اظِیعضٞبی ٔٛٞبی ظایس زضدٛؾشٟبی سیطٜ ٔٙبؾت ٘یؿز؟ -47

    ND:YAG-ز     IPL-اِىؿب٘سضایز            ج -زیٛز                  ة-اِف

 ظیط اظ ٔىب٘یؿٓ ٘ٛض ثٝ خبی ِیعض ثٟطٜ ٔی ثط٘س؟وسأیه اظ زؾشٍبٟٞبی -48

                         PDL -ز        IPL-اِىؿب٘سضایز            ج -زیٛز                  ة-اِف

 وسأیه اظ ِیعضٞبی ظیطخٟز ضفغ ٔٛٞبی ظائس وبضثطز ٘ساض٘س؟ -49

 Alex -ز          Diode -ج                      CO2-ة               IPL -اِف

 ضٚز؟وسأیه اظ ِیعضٞبی ظیط خٟز زضٔبٖ خبی ظذٓ ثىبض ٔی-50

 Alex -ز               Diode -ج                   CO2-ة           IPL -اِف

 ثطز؟وسأیه اظ ِیعضٞبی ظیطعیف ٘ٛضثٝ خبی عَٛ ٔٛج ذبل ثٟطٜ ٔی-51

 Alex -ز                    CO2 -ج         IDL -ة             PDL -اِف

 وسأیه اظ ِیعضٞبی ظیط آة اؾز؟وطٚٔٛفط )ثبفز ٞسف(  -52
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 Diode—ز             IPL -ج          CO2-ة            PDL -اِف

 ظضز اذشهبنی اؾز؟-وسأیه اظ حبالر ِیعض ظیطخٟز ضفغ ذبِىٛثی عیف لطٔع -53

 CO2 -ز           RUBY -ج           KTP-ة         ND:YAG -اِف

 لٟٜٛ ای اذشهبنی اؾز؟-وسأیه اظ حبالر ِیعض ظیطخٟز ضفغ ذبِىٛثی عیف ٔكىی -54

            RUBY -ز             IPL -ج          KTP-ة       ND:YAG -اِف

 وسأیه اظ حبالر ِیعض ظیطخٟز ضفغ ذبِىٛثی ؾجع ضً٘ )ؾٙشی( ٔفیسسط اؾز؟ -55

           KTP -ز           RUBY -ج            PDL -ةاِىؿب٘سضایز       -اِف

 اؾز؟  Q-Switchوسأیه اظ سؼبضیف حبِز ذطٚخی ٔٛج ظیط ثیبٍ٘ط  -56

  High Peak Pulse-ز        Continous  -ج         Pulse-ة            Normal -اِف

 وسأیه اظ ِیعضٞبی ٔٛٞبی ظائس ظیط دٛؾشٟبی سیطٜ ٔٙبؾت سط اؾز؟-57

 l2PL-ز       Alex -ج              IPL -زیٛز                ة -اِف

58- 

 -ز       -ج          -ة                 -اِف

 زض ظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض ثب ؾغح دٛؾز)ثبفز( اِٚیٗ اسفبق وساْ اؾز؟ -59

 ضؾیسٖ ثٝ ٞسف -ػجٛض          ز -قىؿز          ج -ا٘ؼىبؼ             ة-اِف

 زض ظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض ثب ؾغح دٛؾز)ثبفز( زٚٔیٗ اسفبق وساْ اؾز؟ -60

 ضؾیسٖ ثٝ ٞسف -ػجٛض          ز -قىؿز          ج -ا٘ؼىبؼ             ة-اِف

 زض ظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض ثب ؾغح دٛؾز)ثبفز( ؾٛٔیٗ اسفبق وساْ اؾز؟ -61
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  ضؾیسٖ ثٝ ٞسف -ػجٛض          ز -قىؿز          ج -ا٘ؼىبؼ             ة-اِف

 زض ظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض ثب ؾغح دٛؾز)ثبفز( چٟبضٔیٗ اسفبق وساْ اؾز؟ -62

 ضؾیسٖ ثٝ ٞسف -ػجٛض          ز -قىؿز          ج -ا٘ؼىبؼ             ة-اِف

 )ثبفز ٞسف( اِٚیٗ اسفبق وساْ اؾز؟زض ظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض ثب وطٚٔٛفٛض  -63

 ا٘ؼىبؼ -ایدبز حطاضر             ز   -سرطیت نٛر      ج  -ایدبز اضسؼبؼ          ة -اِف

 ٔىب٘یؿٓ سرطیت  ثبفز ٞسف زض ظٔبٖ ثطذٛضز ثب ِیعض وساْ اؾز؟ -64

  سِٛیس حطاضر -سدٕغ                ز -ا٘ؼىبؼ         ح -اضسؼبؼ         ة -اِف

 دبضأشط ٟٔٓ سط اؾز؟ثطای ضؾیسٖ ثٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ خصة زض ثبفز ٞسف )وطٚٔٛفٛض( وساْ  -65

 ؾغح ثبفز-زا٘ؿیشٝ                     ز  -ا٘طغی       ج -عَٛ ٔٛج          ة -اِف

 ثبقس؟وسأیه وبضثطز ِیعض وٓ سٛاٖ ٕ٘ی-66

  ثطـ ثبفز -ضقس ٔدسز ٔٛٞب     ز -ثٟجٛز ذٖٛ ضؾب٘ی           ج -وبٞف زضز          ة -اِف

 ثبقس؟دطسٛاٖ ٔیوسأیه وبضثطز ِیعضٞبی  -67

 سؿطیغ ثٟجٛزی-ضفغ ٔٛٞبی ظائس         ز-وبٞف زضز              ج -ثٟجٛز ظذٓ          ة-اِف

 قٛز؟ایدبز سغیطار ٔكٟٛز زض ثبفز زضظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض ثب ثبفز زضوساْ ٌطٜٚ اظِیعضٞب زیسٜ ٔی-68

 ثٟجٛز ظذٓ زیبثز-ز         فیعیٛسطادی -دطسٛاٖ              ج -وٓ سٛاٖ             ة -اِف

 قٛز؟ثب ثبفز زضوساْ وطٜٚ اظ ِیطظٞب زیسٜ ٔی ایدبز سغییطار ؾِّٛی ِٚٔٛىِٛی زضظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض-69

 ضفغ خبی ظذٓ-وٓ سٛاٖ                  ز -حصف ٔٛٞبی ظائس        ج-دطسٛاٖ            ة-اِف

 اِعأی اؾز؟ اؾشفبزٜ اظ ػیٙه ٔحبفظ چكٓ زضِیعض ثطای چٝ وؿی-70
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 ٞیچىساْ-دعقه ٚثیٕبض         ز-ثیٕبض               ج-دعقه             ة-اِف

 ثٟشطیٗ ضاٜ ٔحبفظز اظ چكٓ حیٗ ثىبضٌیطی ِیعض وساْ اؾز؟-71

 ثؿشٗ چكٕٟب ثب زؾز-ز     ػیٙه چكٓ ثٙس   -ػیٙه غیط دٛالیعٜ      ج -ػیٙه دٛالیعٜ        ة -اِف

 اظچكٓ دعقه ثب ادطاسٛضحیٗ ثىبضٌیطی ِیعض وساْ اؾز؟ثٟشطیٗ ضٜ ٔحبفظز -72

 ثؿشٗ چكٕٟب ثب زؾز-ػیٙه چكٓ ثٙس    ز   -ػیٙه غیط دٛالیعٜ      ج -ػیٙه دٛالیعٜ        ة -اِف

 وساْ اؾز؟ IPLػّز اؾشفبزٜ اظ غَ ٍٞٙبْ وبضثطز زؾشٍبٜ -73

 ذٙه وطزٖ دٛؾز دٛؾز ثیٕبض  -اِف

  خٌّٛیطی اظ ا٘ؼىبؼ ٘ٛض-ة

 قسٖ ٞٙسدیؽ ذٙه-ج

 سٕطوع ا٘طغی-ز

 وساْ اؾز؟ IPLثٟشطیٗ ٘ٛع غَ زضظٔبٖ وبضثطز زؾشٍبٜ -74

 ؾٌٛ٘ٛطافی ضٍ٘ی—اِف

  ؾٌٛ٘ٛطافی ثسٖٚ ضً٘-ة

 آة ضً٘-ج

 ظضزضً٘-ز

 اؾشفبزٜ اظید زضظٔبٖ زفغ ٔٛٞبی ظائسچٝ ظٔب٘ی ٔٙبؾت اؾز؟-75

 لجُ زضٔبٖ-اِف

 ثؼساظزضٔبٖ-ة
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 حیٗ زضٔبٖ-ج

  اظزضٔبٖلجُ ٚ حیٗ ٚثؼس -ز

 ثبقس؟ٕ٘ی IPLٞٙسدیؽ زؾشٍبٜ  وسأیه ٔحبؾٗ ؾیؿشٓ ذٙه وٙٙسٜ)وِٛیًٙ(-76

 وبٞف زضز ثیٕبض-اِف

 ثٟجٛز ػّٕىطز ٞٙسدیؽ-ة

 افعایف ؾطػز ػّٕىطز زؾشٍبٜ-ج

  افعایف ػٕك ٘فٛش-ز

 وساْ اؾز؟IPL ٔٛثطسطیٗ ضٚـ ذٙه وٙٙسٜ )وِٛیًٙ(ثطای ٞٙسدیؽ ِیعض-77

 نفحبر ٘یٕٝ ٞبزی-آة ٚٞٛا              ز-ٞٛا                      ج -ةآة                    -اِف

 ٔٛثطسطیٗ ضٚـ ذٙه وٙٙسٜ )وِٛیًٙ(ثطای ٞٙسدیؽ ِیعضثطای ضضبیز ثیٕبض وساْ اؾز؟ -78

 نفحبر ٘یٕٝ ٞبزی-آة ٚٞٛا              ز-ٞٛا                      ج -آة                   ة -اِف

 ـ ذٙه وٙٙسٜ )وِٛیشً(ٔىُٕ ٞٙسدیؽ ِیعض وساْ اؾز؟لٛی سطیٗ ضٚ-79

  اؾذطی ٘یشطٚغٖ-نفحبر ٘یٕٝ ٞبزی          ز-ٞٛا                       ج -آة             ة-اِف

 قطایظ ٔٙبؾت لطاضٌیطی زؾشٍبٜ ِیعض چٝ ٔحیغی اؾز؟ -80

 ثؿشٝ ثسٖٚ سٟٛیٝ-اِف

 ثؿشٝ ثب سٟٛیٝ -ة

 ثبظثب سٟٛیٝ-ج 

 سٟٛیٝثبظ ثسٖٚ -ز
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 ٚذغبی ػّٕىطز آٖ وساْ اؾز؟ضـ ٔٛثط دیكٍیطی اظ افز ػٕىّطز زؾشٍبٜ ِیعض-81

 وبٞف وبضوطز  -اِف

  ؾٛیؽ فٙی زٚضٜ ای-ة

 4ثٟجٛز سٟٛیٝ فضب-ج

 ثطضؾی سٛؾظ ادطاسٛض-ز

 ثطای دیكٍیطی اظ آؾیت ٔساضاِىشطٚ٘یىی ِیعض زض وساْ ضٚـ ثٟشطیٗ اؾز؟-82

 ٔحبفظ اِىشطٚ٘یىی -اِف

 سطا٘ؽ -ة

 اؾشفبزٜ اظ ثطق ؾٝ فبظ -ح

  stabilizerسثجیز وٙٙسٜ خطیبٖ -ز

 ثبفز ٞسف)وطٚٔٛفٛض(زض ِیعضٞبی ػطٚلی وساْ اؾز؟ -83

 والغٖ -اِف

  ٌّٕٞٛٛثیٗ)وّجَٛ لطٔع(-ة

 ٔال٘یٗ -ج

 آة -ز

 ثبفز ٞسف)وطٚٔٛفٛض(زض ِیعضٞبی خٛا٘ؿبظی وساْ اؾز؟ -84

 آة-والغٖ                ز-ج           ٔال٘یٗ        -ٌّٕٞٛٛثیٗ                   ة -اِف

 ثبفز ٞسف)وطٚٔٛفٛض(زض ِیعضٞبی خطاحی یب ثطـ ثبفز  وساْ اؾز؟ -85



 

15 

 

  آة-والغٖ                 ز-ٔال٘یٗ                   ج-ٌّٕٞٛٛثیٗ                   ة -اِف

 ثبفز ٞسف)وطٚٔٛفٛض(زض ِیعضٞبی حصف ٔٛٞبی ظائس وساْ اؾز؟ -86

 آة-والغٖ                 ز-ٔال٘یٗ )ضٍ٘سا٘ٝ(                 ج-ٌّٛٛثیٗ              ةٕٞ -اِف

 ثبفز ٞسف)وطٚٔٛفٛض(زض ِیعضٞبی ضفغ ِه وساْ اؾز؟ -87

 آة-والغٖ                 ز-ٔال٘یٗ )ضٍ٘سا٘ٝ(                 ج-ٌّٕٞٛٛثیٗ              ة -اِف

 ثی )سب٘ٛ( حطفٝ ای وساْ ِیعض اؾز؟دیكٟٙبز قٕب ثطای ضفغ ذبِىٛ-88

 Alexndrite-ز               PDL -ج              ND:YAG -ة              IPL -اِف

 دیكٟٙبز قٕب ثطای ضفغ ذبِىٛثی )سب٘ٛ( ؾٙشی وساْ ِیعض اؾز؟-89

  Alexndrite-ز               PDL -ج              ND:YAG -ة              IPL -اِف

 ثبقس؟ٔٙظٛض اظ ذبِٛثی )سبسٛ( حطفٝ ای چٝ ضٍٟ٘بیی ٔی-90

 عیف ٘بض٘دی -ای ٚلطٔع    ز ٜٛعیف لٟ-عیف آثی ٚؾجع                ج-عیف ؾجعٚظضز      ة -اِف

 ثبقس؟ٔٙظٛض اظ ذبِٛثی )سبسٛ( ؾٙشی چٝ ضٍٟ٘بیی ٔی-91

 عیف ٘بض٘دی -ز    ٜٛ ای      عیف لٟ-ج                ظضزعیف -عیف ؾجع     ة -اِف

 حسٚز زضنس ثٟجٛزی ثیٕبضدؽ اظ عی خّؿبر ِیعضٞبی ضفغ خبی ظذٓ چٝ لسض اؾز؟-92

  70-ز                   50-ج                     40 -ة               30 -اِف

 زضٞطخّؿٝ چٝ لسض اؾز؟ IPLزضنس ضفغ ٔٛٞبی ظائس ثب  زؾشٍبٜ -93

 65-ز                   50-ج                    15 -ة               10 -اِف

 زضٞطخّؿٝ چٝ لسض اؾز؟ زیٛززضنس ضفغ ٔٛٞبی ظائس ثب  زؾشٍبٜ  ِیعض  -94
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 85-ز                 65-ج                     15 -ة               10 -اِف

 چٝ لسض اؾز؟ ضنس ضفغ ٔٛٞبی ظائس ثب  زؾشٍبٜ  ِیعض اِىؿب٘سضیز زضٞطخّؿٝز -95

  85 -ز      65-ج      15 -ة   10 -اِف

 حسالُ ٚحساوثط خّؿبر الظْ ثطای ضفغ ذبِىٛثی)سبسٛ( چمسض اؾز؟-96

 5-20-ز                3-8-ج                           2-5-ة              1-5 -اِف

 حساوثط زضنس ٔیعاٖ حصف ضٍ٘سا٘ٝ ذبِىٛثی )سبسٛ(دؽ اظ خّؿبر ِیعض چمسض اؾز؟- 97

  90-ز                   70-ج                     40 -ة               20 -اِف

 ٔیعاٖ ثٟجٛزی اذشالفبر ػطٚلی دؽ اظ ِیعض وساْ اؾز؟-98

 ٘ب وبُٔ-ز                ٘ؿجی  -٘یٕٝ وبُٔ              ج -وبُٔ            ة-اِف

 ثٟشطیٗ ضٚـ حصف زٚز ٘بقی اظ ِیعض وساْ اؾز؟ -99

  ٔىٙسٜ زٚز -اِف

 ثبظٌصاقشٗ دٙدطٜ ٞب -ة

 اؾشفبزٜ اظدٙىٝ -ج

 ٘یبظی ٘یؿز-ز

 وساْ اؾز؟  IPLسؼساز خّؿبر الظْ ثطای ضفغ ٔٛٞبی ظائس ثب زؾشٍبٜ -100

  5-8-ز                4-5-ج                           2-3-ة              1-2 -اِف

 سؼساز خّؿبر الظْ ثطای ضفغ ٔٛٞبی ظائس ثب زؾشٍبٜ زیٛیس وساْ اؾز؟-101

 5-8-ز                4-5-ج                           3-4-ة              1-2 -اِف 
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 سؼساز خّؿبر الظْ ثطای ضفغ ٔٛٞبی ظائس ثب زؾشٍبٜ اِىؿب٘سضیز وساْ اؾز؟ -102

 5-8-ز                4-5-ج                         2-3-ة              1-2 -ِفا

 وسأیه اظ ضٚقٟبی ظیط ثطای ضفغ ضبیؼبر ػطٚلی ثؿیبض وٛچه ٔٙبؾت اؾز؟ -103

   Alexndrite-ز               ND:YAG -ج        PDL -ة             IPL -اِف

 ثبقس؟ضبیؼبر ػطٚلی ثعضي  ٔٙبؾت ٕ٘ی وسأیه اظ ضٚقٟبی ظیط ثطای ضفغ -104

   Alexndrite-ز               ND:YAG -ج        PDL -ة              IPL -اِف

 ثبقس؟وسأیه اظ وطْ ٞبی ظیط دؽ اظا٘دبْ ِیعض ٘یبظ ٕ٘ی-105 

  وٙٙسٜ ضٚقٗ-ضس اِشٟبی               ز-وطْ سطٔیٕی                 ج -ضسآفشبة             ة -اِف

 ٟٕٔشطیٗ وطْ دؽ اظ ا٘دبْ ِیعض وساْ اؾز؟ -106

 ضٚقٗ وٙٙسٜ-ضس اِشٟبی               ز-وطْ سطٔیٕی                 ج -ضسآفشبة             ة -اِف

 عَٛ ٔسر ٔهطف وطْ سطٔیٕی دؽ اظ ِیعض خٛا٘ؿبظی چٙس ضٚظ اؾز؟-107

  ضٚظ )زٚٞفشٝ(14-ضٚظ                  ز 10-ج   ضٚظ               7 -ضٚظ                   ة5-اِف

 اؾشفبزٜ اظوٕذطؼ ید دؽ اظ ا٘دبْ ِیعض حساوثط سب چٙس ضٚظ ٘یبظ اؾز؟-108

 یه ؾبػز  -ؾبػز            ز8 -ؾبػز                   ج 48-ؾبػز           ة24 -اِف

 ظائس ٔٙؼی ٘ساضز؟ ا٘دبْ وسأیه اظ ضٚقٟبی ظیط زضفٛانُ ثیٗ خّؿبر ِیعض ٔٛٞبی-109

 ٔٛچیٗ-سطاؾیسٖ                ز-ادیالؾیٖٛ         ج-وطْ ٔٛثط            ة -اِف

 ثبقس؟وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط خعٚ ٚیػٌی ٞبی ٘ٛض ِیعض ٕ٘ی -110

  polychromicچٙس فبظی  -اِف
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 Coherencyٕٞسٚؾی  -ة

 low divergenceٚاٌطایی وٓ  -ج

 high intensityقسر ثبال  -ز

 زٞس؟زض ظٔبٖ ثطذٛضز ٘ٛض ثب ٔبزٜ وساْ اسفبلبر ظیط ضخ ٔی -111

 ٚاٌطایی، خصة، ٘كط -اِف

 خصة، ٘كط، ػجٛض  -ة

 صةخا٘ؼىبؼ، ػجٛض،  -ج

 سمٛیز، ٘كط، ثطاٍ٘یرشٍی -ز

 ٔٙظٛض اظ وبٚان ِیعض وسأیه اظ سؼبضیف ظیط اؾز؟ -112

 ٞٙسدیؽ ِیعض خٟز ادطاسٛض  -اِف

 سدٟیعار ثس٘ٝ زؾشٍبٜ ِیعض قبُٔ  -ة

 ٔٙجغ سغصیٝ زؾشٍبٜ ِیعض  -ج

  ٌیطزی فؼبَ ِیعض زضٖٚ آٖ لطاض ٔیٔحفظٝ ای وٝ ٔبزٜ -ز

 ِیعضٞبی ظیط اؾز؟ثیكشطیٗ ٔیعاٖ ٚاٌطایی زٚضثیٗ ِیعضٞبی ٔطثٛط ثٝ وساْ زؾشٝ اظ  -113

 ِیعضٞبی ٌبظی -اِف

 ِیعضٞبی حبِز خّٕس -ة

  ِیعضٞبی ٘یٕٝ ٞبزی )زیٛز( -ج

 ِیعضٞبی ٔبیغ -ز
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 سطیٗ ٌطٜٚ ِیعضی خٟز ٔمبنس زضٔب٘ی )ِیعضسطادی( وساْ زؾشٝ اؾز؟ٔٙبؾت -114

 ِیعضٞبی ٌبظی -اِف

 ِیعضٞبی حبِز خبٔس -ة

 ِیعضٞبی ٔبیغ -ج

 ِیعضٞبی ٘یٕٝ ٞبزی )زیٛز(  -ز

 ضٚـ ٔٛاظی وطزٖ دطسٛٞبی ذطٚخی ِیعض ٚ وبٞف ٚاٌطایی دطسٛٞب چیؿز؟ -115

 سغییط زض عَٛ ٔٛج ِیعض -اِف

 وطزٖ اثؼبز ِیعض ذطٚخی وٛچه -ة

 ثعضي وطزٖ اثؼبز ِیعض  -ج

  ثىبضٌیطی ػسؾی ٞبی ٔرشّف زض وٙبض یىسیٍط زض ٔؿیط ِیعض ذطٚخی -ز

خبیی ضا اقغبَ ....... ٚ ثؼٙٛاٖ یه  زٞس، اظ خٙؽ ٔبزٜ ...... ٚ زض فضبفٛسٖٛ ...... ثرف ٘ٛض ضا سكىیُ ٔی-116

 قٛز؟ثؿشٝ ٔٛج حبٚی ...... زض ٘ظط ٌطفشٝ ٔی

 وٙس، ٔغٙبعیؽثبقس، ٔیثعٌشطیٗ، ٔی -اِف

 وٙس، ضازیٛفطوٛ٘ؿی ثبقس، ٔیٟٕٔشطیٗ، ٕ٘ی -ة

  وٙس، ا٘طغیٕ٘یثبقس، خعئی سطیٗ، ٕ٘ی -ج

 وٙس، ٘ٛضثبقس، ٕ٘یدطا٘طغی سطیٗ، ٔی -ز

٘كط ذٛزثرٛزی زاضای فٛسٖٛ ٞبی ....... ٚ ٘كط ثطاٍ٘یرشٝ زاضای  laserزضسٛخیٝ سِٛیس ِیعض ٚ ٔفْٟٛ  -117

 ثبقس؟فٛسٖٛ ٞبی ...... ٔی
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 غیطٞٓ فبظ، غیطٞٓ فبظ -اِف

  غیطٞٓ فبظ، ٞٓ فبظ -ة

 ٞٓ فبظ، غیطٞٓ فبظ -ج

 ٞٓ فبظ، ٞٓ فبظ -ز

 ثبقس؟وسأیه اظ ٔكرهٝ ٞبی ظیط زض ِیعضٞب ثبثز ثٛزٜ ٚ لبثُ سغییط ٕ٘ی -118

 ٔٛجعَٛ  -اِف

 ا٘طغی -ة

 ٚاٌطایی -ج

 قسر -ز

 وسأیه اظ خٕالر ظیط نحیح اؾز؟ -119

 وثط دبییٗ ثبقٙسِیعضٞبی ثىبض ضفشٝ زض ِیعضسطادی حشٕب ثبیؿشی زاضای قسر ٚ سٛاٖ حسا -اِف

 ثىبض ضفشٝ زض ِیعضسطادی ثطای حهَٛ ٘شبیح زضٔب٘ی ثٟشط زاضای سٕطوع ثبالیی ٞؿشٙسِیعضٞبی  -ة

 قٛززض ِیعضٞبی زضٔب٘ی اٌط افعایف یبثس ثٝ ِیعض خطاحی سجسیُ ٔیسٛاٖ ثىبض ضفشٝ  -ج

ِیعضٞبی ثىبض ضفشٝ زض ِیعضسطادی ثٝ خٟز سٛاٖ ٔشٛؾظ دبییٗ ٚاٌطایی فطاٚاٖ، زاضای وبٞف قسر دطسٛ  -ز

  ٞؿشٙس

 ثبقس؟ِیعضسطادی وسأیه اظ وبضثطزٞبی ظیط زض ِیعض ٔیٔٙظٛض اظ  -120

 عطاحی نٙؼشی  -اِف

 خطاحیخبلٛی  -ة
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 ٚؾیّٝ سكریم -ج

 سؿىیٗ ٚ زضٔبٖ -ز

 ثبقس؟ِیعضٞبی دیٛؾشٝ ٔی وساْ سؼطیف ظیط ثیبٍ٘ط ٚیػٌی -121

 ثبقسثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ ٔیسٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ٔشغیط ٔی -اِف

 ثبقسثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ ٔیسٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ثبثز ٔی -ة

  ثبقسٕ٘یثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ سٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ثبثز ٔی -ج

 ثبقسثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ ٕ٘یسٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ٔشغیط ٔی -ز

 ٌیطز؟سٛاٖ ذطٚخی ِیعضٞبی دیٛؾشٝ ػٕٛٔب زض وساْ ٔحسٚزٜ ظیط لطاض ٔی -122

 چٙس نس ٚار -اِف

 چٙسٞعاض ٚار -ة

  ٚار سب ویّٛٚارٔیّی -ج

 ٔیىطٚ ٚار سب ویّی ٚار  -ز

 ثبقس؟ِیعضٞبی دبِؿی ٔیوساْ سؼطیف ظیط ثیبٍ٘ط ٚیػٌی -123

 ثبقسثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ ٔیسٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ٔشغیط ٔی -اِف

 ثبقسثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ ٔیسٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ثبثز ٔی -ة

 ثبقسثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ ٕ٘یسٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ثبثز ٔی -ج
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 ثبقسثبقس وٝ سبثغ ظٔبٖ ٕ٘یسٛاٖ ذطٚخی یه ػسز ٔشغیط ٔی -ز

 زضٔب٘ی وسأیه اظ ٌعیٙٝ ٞبی ظیط اؾز؟ٔؼبزَ اذشهبض اٍّ٘یؿی ِیعض  -124

  LLLT -اِف

 LSWT -ة

 LBWT -ج

 ACWT  -ز

 ثبقس چیؿز؟ٔفْٟٛ فٛسٖٛ وٝ ٔبحهُ ذطٚخی ِیعضٞب ٔی -125

 شضٜ ذٙثی -اِف

 شضٜ زاضای ا٘طغی  -ة

 ثؿشٝ ا٘طغی زاضای خطْ  -ج

  ثؿشٝ ا٘طغی فبلس خطْ -ز

 خعٚ وساْ ٌطٜٚ ظیط اؾز؟  CD-ROM زض زؾشٍبٜ ؾیسی ضاِْیعض ثىبض ضفشٝ  -126

  ذغطِیعضٞبی ثی -اِف

 ِیعضٞبی وٓ ذغط -ة

 ِیعضٞبی ذغط٘بن -ج

 ِیعضٞبی ذیّی ذغط٘بن -ز
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وٙس زضوساْ ا٘سیىبؾیٖٛ ز٘سا٘ذعقىی ظیط ِیعضسطادی فمظ ثهٛضر ضفغ ػالٔز )ؾٕذشٛٔبسیه( ػُٕ ٔی -127

 ٚ سبثیط چٙسا٘ی زض انُ ٔكىُ ٘ساضز؟

 ظذٓ ِت -اِف

 ضٚر وب٘بَ -ة

  ٌّٛؾیز -ج

 ایٕذّٙز -ز

 فشٛزیٙبٔیه سطادی زض ز٘سا٘ذعقىی ثب اثط ....... ٔٛخت سبثیط ٔثجز زض ثیٕبضی ٞبی دطیٛز٘شبَ زاضز؟ -128

 والغٖ ؾبظ  -اِف

 اؾشرٛاٖ ؾبظ -ة

  ثبوشطی ؾیسَ -ج

 وٛاٌٛالؾیٖٛ  -ز

 ٟب وبضثطز ٘ساضز؟ز٘سا٘ (bleaching)وساْ ِیعض ظیط زض ؾفیس وطزٖ  -129

 آضٌٖٛ  -اِف

  CO2 -ة

 ND:YAG -ج

  ALEX -ز
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زض سٕبٔی ِیعضٞب ٚ اظ خّٕٝ ِیعضٞبی دبِؿی، ثطلطاضی دبِؿٟبی ٔكرم ٚ ثسٖٚ سغییط زض سٕبْ ٔسر  -130

 ثىبضٌیطی ِیعض ثؿشٍی ثٝ ........ زاضز؟

 سٛاٖ ٔٙجغ سغصیٝ  -اِف

 ٘ٛع ٔبزٜ ٔٛثطٜ ِٔٛس ِیعض -ة

  ؾبذز ِیعضویفیز عطاحی ٚ  -ج

 ویفیز وبٚان زؾشٍبٜ  -ز

 وٙٙس؟اظ ٘ٛع ِیعضٞبی ...... ثٛزٜ ٚ دبِؽ ٞبی ....... ٚ ثب سٛاٖ ....... ایدبز ٔی Q-switchedِیعضٞبی  -131

 دبییٗ  -ثّٙس -دیٛؾشٝ -اِف

 دبییٗ -ثّٙس -دبِؿی -ة

 ثبال -ثّٙس -دیٛؾشٝ -ج

 ثبال -وٛسبٜ -دبِؿی -ز

 سٛا٘س سب چٙس ٘ب٘ٛ ثب٘یٝ وبٞف یبثس؟ا٘ٛاع ِیعض ظیط ٔی دٟٙبی دبِؽ وساْ ٘ٛع اظ -132

 دیٛؾشٝ -اِف

 دبِؿی ٔؼِٕٛی -ة

  Q-switched -ج

 Model locked -ز
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 ثبقس؟ٕ٘ی photo Bio stimulationوساْ ٌعیٙٝ اظ ٔحبؾٗ وبضثطز ِیعض زضٔب٘ی ٚ سحطیه ؾِّٟٛب  -133

 فؼبَ ٚ سحطیه ٕ٘ٛزٖ ؾیؿشٓ ایٕٙی -اِف

 اِشٟبثیوبٞف دبؾد  -ة

  وبٞف ٚاوٙف ٞبی قیٕیبیی -ج

 فؼبَ ؾبظی آ٘عیٓ ٞب -ز

 ثبقس؟وساْ ٔٛضز ظیط ٔبزٜ اِٚیٝ ِیعضٞبی ٘یٕٝ ٞبزی )زیٛز( ٕ٘ی -134

 ؾیّیىٖٛ -اِف

 ٌبِیٓ -ة

 آضؾٙیه -ج

  عال -ز

 ثبقس؟ٕ٘ی IRوسأیه اظ ِیعضٞبی ظیط اظ ٘ظط ٔحسٚزٜ عَٛ ٔٛج زض ضزٜ ِیعضٞبی ٔبزٖٚ لطٔع -135

 CO2اوؿیس وطثٗ زی -اِف

 اِىؿب٘سضایز -ة

 زیٛز  -ج

  (He-Ne) ٘ئٖٛ  -ّٞیْٛ -ز

 زض وسأیه اظ ا٘سیىبؾیٖٛ ٞبی دعقىی ظیط ٞٓ زض دیكٍیطی ٞٓ زضٔبٖ ِیعضسطادی ٔٛثط اؾز؟ -136
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  آِِٛ٘ٛیز -اِف

 آفز -ة

 غیٙػیٛیز  -ج

 ٞطدؽ ظٚؾشط -ز

 ٌطزز؟ثب ........ ٔٛخت ........ ٔی ِیعضسطادی زض ز٘سا٘ذعقىی زض وبضثطز ثی حؿی ثب ...... ٚ -137

  افعایف آؾشب٘ٝ زضز، ثٟجٛز سحُٕ زضز، افعایف خطیبٖ ذٖٛ ٔٛضؼی، وبٞف ٔسر اثط زاضٚی ثیحؿی -اِف

 وبٞف آؾشب٘ٝ زضز، ثٟجٛز سحُٕ زضز، افعایف خطیبٖ ذٖٛ ٔٛضؼی، وبٞف ٔسر اثط زاضٚی ثیحؿی  -ة

 خطیبٖ ذٖٛ ٔٛضؼی، وبٞف ٔسر اثط زاضٚی ثیحؿیوبٞف آؾشب٘ٝ زضز، ثٟجٛز سحُٕ زضز، وبٞف  -ج

 افعایف آؾشب٘ٝ زضز، ثٟجٛز سحُٕ زضز، وبٞف خطیبٖ ذٖٛ ٔٛضؼی، وبٞف ٔسر اثط زاضٚی ثیحؿی -ز

 ٌطزز؟ٞبی ٕٔىٗ زض ِیعض سٛؾظ وساْ زؾشٝ اظ ِیعض ٞبی ظیط ایدبز ٔیوٛسبٜ سطیٗ دبِؽ -138

 دبِؽ ٔؼِٕٛی -اِف

 دیٛؾشٝ  -ة

  Mode-locked -ج

 Q-switched -ز

 فطَٔٛ ؾبزٜ ٔحبؾجٝ ا٘طغی دبِؽ زض ِیعضٞبی دبِؿی وساْ اؾز؟ -139

  E=t*Pmaxسٛاٖ لّٝ* دٟٙبی دبِؽ= ا٘طغی دبِؽ  -اِف

 t=E*Pmaxسٛاٖ لّٝ* ا٘طغی دبِؽ= دٟٙبی دبِؽ  -ة
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  Pmax=t*Eا٘طغی دبِؽ* دٟٙبی دبِؽ= سٛاٖ لّٝ -ج

 E=t*1.2Pmax٘هف سٛاٖ لّٝ* دٟٙبی دبِؽ= ا٘طغی دبِؽ  -ز

 زض ِیعضٞبی دبِؿی وساْ اؾز؟سىطاض )فطوب٘ؽ( ٔٙظٛض اظ آًٞٙ  -140

 ٞب زض ٔحسٚزٜ ظٔب٘ی ٔكرما٘طغی حساوثط دبِؽ -اِف

 ٞبی زاضای ا٘طغی حساوثطسؼساز ٔكرهی اظ دبِؽ -ة

 سؼساز سىطاض ٞط دبِؽ زض ثب٘یٝ -ج

  ٞبی زاضای دٟٙبی وٓ أب سؼساز ظیبز دبِؽ -ز

 ثبقس)خّٕٝ اقشجبٜ( ضا ا٘شربة ٕ٘بئیس؟نحیح ٕ٘یخّٕٝ ای وٝ  -141

 ثبقسٞبی ثب ٚاٌطایی ثبال ذغط آفطیٗ سط ٔیِیعضٞبی ثب دطسٛ ٔٛاظی ٚ ٚاٌطایی ا٘سن زض لیبؼ ثب ِیعض -اِف

 ثبقسلسضسٛاٖ ذطٚخی ِیعض ثیكشط ثبقٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ِیعضٞبی وٓ سٛاٖ ذغطآفطیٗ سط ٔی ٞطچٝ -ة

 ٔٛج ٔحسٚزٜ ٔطئی ٞؿشٙس ذغط ثیكشطی ثطای چكٓ زاض٘س ِیعضٞبیی وٝ زاضای عَٛ -ج

  ِیعضٞبیی وٝ زاضای عَٛ ٔٛج ٔحسٚزٜ ٔطئی ٘یؿشٙس)ٔبزٖٚ لطٔع( ذغط ثیكشطی ثطای چكٓ زاض٘س -ز

 ثبقس؟ٕ٘ی (He-Ne)٘ئٖٛ  -وساْ ٌعیٙٝ ظیط اظ وبضثطزٞبی ِیعض ّٞیْٛ -142

 وبضثطز ز٘سا٘ذعقىی -اِف

 زضٔبٖ دٛؾشی -ة

 سجربَظٚ٘ب ٚ  -ج

 خطاحی -ز

 ثبقس؟اظ ٔغط ٔحسٚزٜ عَٛ ٔٛج زض ضزٜ ِیعضٞبی ....... ٔی (He-Ne)٘ئٖٛ  -ِیعض ّٞیْٛ -143
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 ٔبزٖٚ لطٔع -اِف

 ٘عزیه ٔبزٖٚ لطٔع -ة

  ٔطئی -ج

 ٔبٚضا ثٙفف -ز

 وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط اظ ٔحبؾٗ ِیعض زضٔب٘ی ٕ٘ی ثبقس؟ -144

  ؾِّٛیز ػفٛ٘ی -اِف

 ؾیٙٛظیز -ة

 ٘ٛضیز -ج

 فبقٙیز دال٘شبض -ز

 وساْ ٌعیٙٝ ظیط اظ اسفبلبر ٘بقی اظ وبضثطز ِیعض زضٔب٘ی زض زضٔبٖ ظذٓ ٘یؿز؟ -145

 ثٟجٛز ؾطػز سطٔیٓ  -اِف

 وبٞف ٚضْ -ة

 وبٞف زضز -ج

  وبٞف خطیبٖ ذٖٛ ثبفز -ز

146- 

  -ز     -ج    -ة   -اِف

147-  

 -ز    -ج    -ة    -اِف
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148-  

  -ز    -ج     -ة   -اِف

 اِٚیٗ ِیعض زض چٝ ؾبِی ٚ سٛؾظ چٝ وؿی ؾبذشٝ قس؟ -149

 ػّی خٛاٖ -1961 -دبسُ      ز -1964 -ٔیٕٗ    ج -1960 -ا٘یكشیٗ    ة-1917 -اِف

 اِٚیٗ ِیعض ثٝ وٕه وساْ ؾبذشبض فطاٞٓ قس؟ -150

  LED-ز        Diode-ج     CO2 -ة     Ruby -اِف

151- 

  -ز   -ج    -ة    -اِف

 وبضثطز زاضز؟ ِیعضٞبی ظیط زض زضٔبٖ غیطخطاحی ٕٞٛضٚئیسوسأیه اظ -152

 زی اوؿیس وطثٗ -اِف

 زیٛز -ة

 آضٌٖٛ  -ج

 ٘ئٖٛ ّٞیْٛ/ -ز

 ٔٙظٛض اظ ثٟجٛز ٔیىطٚؾیطوٛالؾیٖٛ زض ِیعض زضٔب٘ی وساْ سؼیف ظیط اؾز؟ -153

 افعایف ؾطػز سطٔیٓ  -اِف

 افعایف ٌطزـ ؾِّٛی -ة

  افعایف ٌطزـ ذٖٛ ٔٛیطٌی -ج

 زٔبی ثبفز افعایف -ز
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ثبقٙس، خٟز ٔكرم وطزٖ وٝ زض ٔحسٚزٜ زیس چكٓ ٕ٘ی CO2زض ظٔبٖ وبضوطزٖ ثب ِیعضٞبیی ٔثُ  -154

 قٛز؟ٔحُ لطاضٌیطی دطسٛ ِیعض اظ ........ اؾشفبزٜ ٔی

 ٞٙسدیؽ -اِف

  ِیعض وٕىی)ضإٞٙب( -ة

 ػسؾی ٔمؼط  -ج

 ٔشٕطوع وٙٙسٜ -ز

 ٔمبنس ظیط ٔٙبؾت اؾز؟یه اظ ٔشٕطوع وطزٖ دطسٛ ِیعض خٟز وساْ -155

 خٛا٘ؿبظی -اِف

 ضفغ چطٚن  -ة

  ثطزاقشٗ ذبَ ٚظٌیُ -ج

 ثؿشٗ ٔٙبفص دٛؾز -ز

 وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط اؾز؟ Er:YAG ٟٔٓ سطیٗ ٚیػٌی ِیعض  -156

 ػٕك ٘فٛش ظیبز -اِف

 سٛاٖ سرطیت ظیبز  -ة

  أىبٖ وبضثطز ؾغحی -ج

 ایدبز حطاضر ذٙثی -ز

 ٌیط٘س؟چبدٍطٞبی ِیعضی زض وساْ والؼ عجمٝ ثٙسی لطاض ٔیِیعضٞبی ثىبض ضفشٝ زض  -157

  I -اِف
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 II -ة

 III -ج

 IV -ز

وساْ والؼ عجمٝ ثٙسی ِیعض حشی زض ثطذٛضز ثب چكٓ ا٘ؿبٖ ذغط آفطیٗ ٘جٛزٜ ٚ نسٔٝ ای ایدبز  -158

 ٘رٛاٞٙس وطز؟

  I -اِف

 II -ة

 III -ج

 IV -ز

 وسأیه اظ خٕالر ظیط نحیح اؾز؟ -159

 ثبضیىٝ ِیعض سٛؾظ شضٜ ثیٗ ٚ یب زٚضثیٗ چكٕی ثطای چكٓ ذغط٘بن اؾزٞسٜ ٔكب -اِف

 ٔكبٞسٜ ثبضیىٝ ِیعض سٛؾظ شضٜ ثیٗ ذغط٘بن اؾز أب سٛؾظ زٚضثیٗ زٚ چكٓ ثی ذغط اؾز -ة

 ٔكبٞسٜ ثبضیىٝ ِیعض سٛؾظ زٚضثیٗ زٚچكٓ ذغط٘بن اؾز أب سٛؾظ شضٜ ثیٗ ثی ذغط اؾز -ج

 ثیٗ ذغطی ثطای چكٓ ٘ساضززٚچكٕی ٚ شضٜٔكبٞسٜ ثبضیىٝ ِیعض سٛؾظ زٚضثیٗ  -ز

 ثبقٙس؟ وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط خعٚ ٔٛاضز ٔٙغ ٘ؿجی وبضثطز ِیعض ٕ٘ی -160

 آؾٓ -اِف

 زیبثز -ة

 ٔهطف آؾذیطیٗ -ج
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 ٔهطف ٚاضفبضیٗ -ز

 .....؟ذبَ نٛضر ٚ ظٚ٘ب ...................... ٚ زض زضٔبٖ سجربَ سٙبؾّی .......ِیعض زضٔب٘ی زض زضٔبٖ ست -161

  ثبقسثبقس، ٔٛثط ٕ٘یٔٛثط ٔی -اِف

 ثبقسثبقس، ٔٛثط ٔیٔٛثط ٕ٘ی -ة

 ثبقسثبقس، ٔٛثط ٕ٘یٔٛثط ٕ٘ی -ج

 ثبقسثبقس، ٔٛثط ٔیٔٛثط ٔی -ز

 زض وسأیه اظ ِیعضٞبی ظیط أىبٖ ایدبز حبِز دیٛؾشٝ ٚخٛز ٘ساضز؟ -162

 (CO2)ِیعض -اِف

  ِیعض اٌعایٕط -ة

 Rubyِیعض  -ج

 زیٛزِیعض  -ز

 وساْ اؾز؟زضخٝ ثٝ سطسیت  180سب 80سطسیت اسفبلبر ثبفشی زض ظٔبٖ ثطذٛضز ِیعض اظ زٔبی  -163

 ا٘ؼمبز، ثطـ، وطثٛ٘یعٜ وطزٖ -اِف

 سرطیت، خٛـ ذٛضزٖ ثبفز، ا٘ؼمبز -ة

 ثطـ، وطثٛ٘یعٜ وطزٖ، سرطیت -ج

  سرطیت، وطثٛ٘یعٜ وطزٖ، ثطـ ثبفز -ز

 ض اظ ٘ظط ٌطز ٚ غجبض ٚ آِٛزٌی وساْ ٔٛضز ظیط اؾز؟ٟٕٔشطیٗ زِیُ سٕیع ثٛزٖ ٔحیظ ِیع -164

 دیكٍیطی اظ ا٘شمبَ ػفٛ٘ز ثٝ دٛؾز ثیٕبض  -اِف
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 دیكٍیطی اظ ایدبز اذشالَ زض حیٗ وبض ضٚی ثیٕبض -ة

  ی سِٛیس ِیعضٚ غجبض ثط ضٚی آیٙٝ ٞبی ٔحفظٝدیكٍیطی اظ سبثیط ٔٙفی ٌطز  -ج

 ضػبیز ثٟساقز ٔحیظ زض عی ثبظزیس ثبظضؾبٖ -ز

 ثیكشطیٗ ذغطار ثطای ثیٙبیی ٚ دٛؾز زض وساْ والؼ ٞبی عجمٝ ثٙسی ِیعض لطاضزاضز؟-165

 I,II -اِف

 II,IIIA -ة

 IIIA,IIIB -ج

  III,IV -ز

 قٛز؟زضوساْ زؾشٝ اظ والؼ عجمٝ ثٙسی ِیعض ػٕٛٔب اظ ثطچؿت ٞكساض ضٚی زؾشٍبٜ اؾشفبزٜ ٕ٘ی -166

 I -اِف

 II -ة

 III -ج

 IV -ز

 .......؟ FDAاؾشفبزٜ اظ ِیعض زضٔب٘ی زض ....... زاضای سبییسیٝ  -167

 ثبقسسٕبْ ٔٛاضز زضٔب٘ی، ٔی -اِف

  ثبقسثطذی ٔٛاضز زضٔب٘ی، ٔی -ة

 ثبقسسٕبْ ٔٛاضز ظیجبیی، ٔی -ج

 ثبقسسٕبْ ٔٛاضز دعقىی، ٔی -ز
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 .....؟اؾشفبزٜ اظ ِیعض زضٔب٘ی زضزٞبی ػضال٘ی ........ ٚ اِشٟبة ثبفشی ضا .. -168

 افعایف، افعایف -اِف

  وبٞف، وبٞف -ة

 افعایف، وبٞف -ج

 وبٞف، افعایف -ز

 ِیعض زضٔب٘ی ٔٛخت ایدبز ؾطعبٖ .......... ٚ زض ٔطاحُ اثشسایی ؾطعبٖ ٔٛخت سؿطیغ ٚ -169

 دیكطفز ..........؟

 ٌطززٌطزز، ٕ٘یٔی -اِف

 ٌطززٌطزز، ٕ٘یٕ٘ی -ة

 ٌطززٌطزز، ٔیٕ٘ی -ج

 ٌطززٌطزز، ٔیٔی -ز

 زض خطاحی چیؿز؟ CO2ٟٕٔشطیٗ سٛخیٝ وبضثطز ِیعض ٌبظ  -170

 زلز ثبالسط -اِف

 ؾطػز ثیكشط -ة

  ذٛ٘طیعی وٕشط -ج

 ػٕك ٘فٛش ثیكشط -ز

 ؾبذشٝ قسٜ اؾز؟ 1961اِٚیٗ ِیعض ٌبظی سٛؾظ یه دطٚفؿٛض ........... زض ؾبَ  -171
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 ضٚؾی -اِف

  ایطا٘ی -ة

 إِٓب٘ی -ج

 غادٙی -ز

 قٛز؟ٌبظی ػٕٛٔب ثٝ ٔٙظٛض ........... اظ ٌبظٞبی وٕىی زیٍطی اؾشفبزٜ ٔی زض ِیعضٞبی -172

 ٞبی ٔرشّفایدبز عَٛ ٔٛج -اِف

 افعایف سٛاٖ ِیعض -ة

 فؼبَ وطزٖ ػٙهط انّی ِٔٛس ِیعض -ج

 ثبالثطزٖ ثٟطٜ ِیعض ٚ افعایف عَٛ ػٕط  -ز

 ثبقس؟ثطچؿت ٞكساضزٞٙسٜ ضٚی ثس٘ٝ ِیعض حبٚی وساْ ٔٛضز ظیط ٕ٘ی-173

 والؼ ِیعض -اِف

 ی فؼبَٔبزٜ -ة

 سٛاٖ ذطٚخی -ج

  ضیؿه ذغط -ز

 اظ ٘ظط ذغط ثطای چكٓ ا٘ؿبٖ چٍٛ٘ٝ ٞؿشٙس؟ pointerِیعضٞبی ثىبضٌطفشٝ قسٜ زض  -174

 وبٔال ثی ذغط  -اِف
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 زاضای ذغط ٘ؿجی -ة

  ثؿیبض ذغط٘بن -ج

 ٘بٔكرم -ز

 خّٕٝ نحیح ضا ا٘شٟبة ٕ٘بئیس؟ -175

  ثبقس ِٚی ذغط ثطای چكٓ ٘ساضزثطای دٛؾز ٔیِیعضسطادی زاضای ذغط  -اِف

 ثبقس ِٚی ذغط ثطای چكٓ ٞٓ ٘ساضزِیعضسطادی زاضای ذغط ثطای دٛؾز ٕ٘ی -ة

 ثبقس ِٚی ذغط ثطای چكٓ ٞٓ زاضزِیعضسطادی زاضای ذغط ثطای دٛؾز ٔی -ج

  ثبقس ِٚی ذغط ثطای چكٓ ٞٓ زاضزِیعضسطادی زاضای ذغط ثطای دٛؾز ٕ٘ی -ز

 ٌطزز؟ِیع زضٔب٘ی اثطار زضٔب٘ی وبٞف زضز ......... ٚ سطٔیٓ ثبفز ........... ظبٞط ٔیزض ظٔبٖ -176

 ؾطیغ،ؾطیغ -اِف

 آٞؿشٝ، ؾطیغ -ة

  آٞؿشٝ، آٞؿشٝ -ج

 ؾطیغ، آٞؿشٝ -ز

 ٔیعاِٖیعض ٘مف وّیسی زض دبیساضی ِیعض ٚ زٚ ٚیػٌی ٟٔٓ ظیط زض آیٙٝ ٞبی ٔحفظٝ وبٚان سِٛیس  -177

 ِیعض زاضز؟ٚاٌطایی دطسٛ ذطٚخی 

 ٘ٛع آِیبغ ثىبض ضفشٝ زٚ آیٙٝ -اِف
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 نیمّی ثٛزٖ ؾغح آیٙٝ  -ة

 سٕیع ثٛزٖ آیٙٝ  -ج

  ا٘ساظٜ قؼبع ا٘حٙب آیٙٝ ٞب ٚ ٘یع فبنّٝ ثیٗ آٖ زٚ -ز

 ِیعضٞبیی وٝ زض ٔحسٚزٜ ٔبزٖٚ لطٔع لطاض زاض٘س زض لیبؼ ثب ِیعض ٞبی ٔبٚضا ثٙفف زاضای ا٘طغی  -178

 .......ٞؿشٙس؟

 طثبالس -اِف

 ثطاثط -ة

  دبییٗ سط -ج

 یىؿبٖ -ز

 ثبقس؟ثبقس اظ چٝ خٙؿی ٔیآیٙٝ ػمت ِیعض وٝ زاضای ضطیت ا٘ؼىبؼ ٘عزیه نس زض نس ٔی -179

 قیكٝ ثب الیٝ عال یب ٔؽ -اِف

 قیكٝ ثب الیٝ خؿٜٛ -ة

 قیكٝ ثب الیٝ ؾطة -ج

 قیكٝ ثب الیٝ لّغ -ز

 زؾشٝ وّی اظ ِیعض ٞب لطاضزاضز؟ ی ِٔٛس ِیعض زض وساِْیعض ٞبی اٌعیٕطاظ ٘غط ٔبزٜ -180

 ِیعضٞبی ٌبظی -اِف
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 ِیعضٞبی خبٔس -ة

 ِیعضٞبی ٔبیغ -ج

 ِیعضٞبی ٘یٕٝ ضؾب٘ب -ز

 ٌیطز؟ِٔٛس ِیعض زض وساْ زؾشٝ وّی اظ ِیعضٞب لطاضٔی ِیعض اضثیْٛ اظ ٘ظط ٔبزٜ -181

 ِیعضٞبی ٌبظی -اِف

  ِیعضٞبی خبٔس -ة

 ِیعضٞبی ٔبیغ -ج

 ِیعضٞبی ٘یٕٝ ضؾب٘ب -ز

 خّٕٝ نحیح ضا ا٘شربة ٕ٘بئیس؟ -182

 سبثف ٔؿشمیٓ ثبضیىٝ ِیعض ثٝ چكٓ زض نٛضر دبییٗ ثٛزٖ سٛاٖ ِیعض ذغطی ٘ساضز -اِف

 سبثف ٔؿشمیٓ ثبضیىٝ ِیعض ثٝ چكٓ حشٕب زض سٛاٖ دبییٗ زض ثؼضی عَٛ ٔٛخٟب ذغط٘بن اؾز -ة

  ذغط٘بن اؾزسبثف ٔؿشمیٓ ثبضیىٝ ِیعض ثٝ چكٓ ثٝ ػّز سٕطوع حشی زض سٛاٖ دبییٗ  -ج

 سبثف ٔؿشمیٓ ثبضیىٝ ِیعض ثٝ چكٓ فمظ زض سٛاٖ ٞبی ثبال ذغط٘بن اؾز -ز

 خّٕٝ نحیح ضا ا٘شربة ٕ٘بئیس؟ -183

 ِیعض زض سٕبْ ٔحسٚزٜ عَٛ ٔٛخٟبی ٔرشّف ٞیچ سبثیطی ثط ضٚی ایدبز ؾطعبٖ ٘ساضز -اِف

 ساضزٞبی ٔرشّف ٞیچ سبثیطی ثط ضٚی وطٚٔٛظْٚ ِ٘یعض زض سٕبْ ٔحسٚزٜ ا٘طغی -ة
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 ذغط اؾزِیعض زض سٕبْ ا٘طغی ٞب ٚ عَٛ ٔٛخٟبی ٔرشّف وبٔال اظ ٘ظط غ٘شیه ثی -ج

  ِیعض زض ٔحسٚزٜ عَٛ ٔٛخٟبی لطٔع ٚ ٔبزٖٚ لطٔع سبثیطی ثط ضٚی ایدبز ؾطعبٖ ٘ساضز -ز

 ثبقس.ثبظٚی ادشیىی ِیعض ٔؼٕٛال ٔشكىُ اظ ...... ٔی -184

 سمٛیز وٙٙسٜ -اِف

  چٙسیٗ آیٙٝ ٚ یه ػسؾی -ة

 ٔشٕطوع وٙٙسٜ  -ج

 سكسیس وٙٙسٜ  -ز

 ثبقس؟وبضثطز ػسؾی زض ثبظٚی ادشیىی ِیعض چٝ چیعی ٔی-185

 سمٛیز وٙٙسٜ  -اِف

 وبٞف ؾغح ٔمغغ دطسٛ -ة

 سكسیس وٙٙسٜ  -ج

 وبٞف زٞٙسٜ -ز

 وساْ ضٚـ ظیط ثطای ٍٟ٘ساضی ِیعضٞبی ٌبظی زض زضاظٔسر نحیح اؾز؟ -186

 طازی ٘ساضزذبٔٛـ ثٛزٖ عٛال٘ی ٔسر ِیعض ای -اِف

  ٞطچٙس ٞفشٝ ِیعض ضا ضٚقٗ ٚ زض حبِز ػّٕیبسی لطاضزاز -ة

 زؾشٍبٜ ِیعض ثبیس یىطٚظ زض ٔیبٖ ضٚقٗ قٛز -ج
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 ذبٔٛـ ٚ ضٚقٗ وطزٖ ٔشٙبٚة سبثیطی زض ػّٕىطز زؾشٍبٜ ِیعض ٘ساضز -ز

 ِیعض اِىؿب٘سضایز اظ ٘ظط ٔبزٜ ِٔٛس ِیعض زض وساْ زؾشٝ وّی اظ ِیعض ٞب لطاض ٔیٍیطز؟ -187

 ِیعضٞبی ٌبظی -اِف

  ِیعضٞبی خبٔس -ة

 ِیعضٞبی ٔبیغ -ج

 ِیعضٞبی ٘یٕٝ ضؾب٘ب -ز

 ٌیطز؟اظ ٘ظط ٔبزٜ ِٔٛس ِیعض زض وساْ زؾشٝ وّی اظ ِیعض لطاض ٔی ND:YAGِیعض -188

 ِیعضٞبی ٌبظی -اِف

 ِیعضٞبی خبٔس -ة

 ِیعضٞبی ٔبیغ -ج

 ِیعضٞبی ٘یٕٝ ضؾب٘ب -ز

 ثبقس؟ٕ٘ی ND:YAGوسأیه اظ ػٙبنط قیٕیبیی ظیط اظ اخعا سكىیُ زٞٙسٜ  -189

 ّٞیْٛ -اِف

 ایشطیْٛ -ة

 آِٛٔیٙیْٛ  -ج

 ٌبض٘ز -ز
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 ٕٞب٘ٙس چبدٍط ٚ ؾیسی ضاْ ........؟ Iزض ظٔبٖ وبضوطزٖ ثب ِیعضٞبی والؼ یه -190

  ثبقسػٕٛٔب ٘یبظی ثٝ اؾشفبزٜ اظ ػیٙه ٔحبفظ ٕ٘ی -اِف

 ٙه ٞبی ٔحبفظ اؾشفبزٜ قٛزثٟشط اؾز اظ ػی -ة

 قٛزثؿشٝ ثٝ سٛاٖ ِیعض سهٕیٓ ٌطفشٝ ٔی -ج

 اؾشفبزٜ اظ ػیٙه ٔحبفظ زض ٞط حبِشی اِعأی اؾز -ز

 ثٝ نٛضر ؾبزٜ ثب افعایف والؼ عجمٝ ثٙسی ِیعض اظ یه ثٝ چٟبض .......؟ -191

 یبثس ضیؿه ٚ ٔربعطار ِیعض افعایف ٔی -اِف

 قٛزاثؼبز زؾشٍبٜ ِیعض وٛچىشط ٔی -ة

 قٛزسٛاٖ ٔهطفی ٔٙجغ سغصیٝ ِیعض وٕشط ٔی -ج

 یبثسضیؿه ٚ ٔربعطار ِیعض وبٞف ٔی -ز

ٞبی اِىشطیىی اػٓ اظ ِیعض وساْ ٘ٛع وذؿَٛ آسف ٘كب٘ی ضا دیكٟٙبز زض نٛضر ایدبز احشطاق زض زؾشٍبٜ -192

 وٙیس؟ٔی

 دٛزض  -اِف

 وف -ة

  CO2ٌبظ  -ج

 آة سحز فكبض -ز
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 ٞبی ِیعض وساْ ضٚـ ظیط زضؾز اؾز؟سؼٛیض فیٛظ زؾشٍبٜزض نٛضر ٘یبظ ثٝ  -193

 فكبض زازٖ زوٕٝ سٛلف فٛضی لطٔع ضً٘، اؾشفبزٜ اظ زؾشىف وبض -اِف

 خساوطزٖ زؾشٍبٜ ِیعض اظ ثطق، اسهبَ وبثُ اضر -ة

 ذبٔٛـ وطزٖ زؾشٍبٜ ثب ؾٛییچ، سؼٛیض ثب وٕه اثعاض -ج

 كىُ فیٛظثطلطاض وطزٖ اسهبَ وٛسبٜ ثب یه سىٝ ؾیٓ خٟز چه ٔ -ز

 ٘بٔٙس؟ثطٌٝ ٔكرهبر ٔٛاز قیٕیبیی ٔٛخٛز زض ٔحیظ وبض ضا چٝ ٔی-194

   MSDS-اِف

  OHSA-ة

  IEEE-ج

  FDA-ز

 ثبقس؟زضٔٛضز ػیٙه ٔحبفظ وبض ثب ِیعض دبضأشط ٟٔٓ ا٘شربة ػیٙه ثط ٔجٙبی چٝ چیعی ٔی -195

 سٛاٖ ِیعض -اِف

 ٔحیظ وبض ثب ِیعض -ة

  MPEحساوثط ٔٛاخٟٝ ٔدبظ  -ج

 ضعٛثز ٔحیظ -ز

 ٌطزز؟لٛا٘یٗ ٔطسجظ ثب ضػبیز ایٕٙی ٚ ؾالٔز وبض ثب ِیعض سٛؾظ وساْ ٟ٘بز ثیٗ إِّّی سٟیٝ ٔی -196
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  IEC -اِف

  IEEE-ة

  CDC-ج

 NDK -ز

ػالٜٚ ثط ؾبظٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّی سٟیٝ وٙٙسٜ لٛا٘یٗ ایٕٙی ِیعض، ٟٕٔشطیٗ ٟ٘بز زاذّی زٚ وكٛض وٝ  -197

 ا٘یٗ ٔطسجظ ضا زاضز وساْ اؾز؟سٛا٘بیی سسٚیٗ ٚ سىٕیُ لٛ

 ازاضٜ اؾشب٘ساضز  -اِف

 ؾبظٔبٖ ا٘طغی اسٕی -ة

 وٕیؿیٖٛ ا٘طغی  -ج

 ثٟساقزٚظاضر  -ز

 ثبقس؟زض دعقىی سٛؾظ چٝ فطزی ٔدبظ ٔی 3ٚ4ٞبی دطسٛاٖ والؼ وبضوطزٖ ثب ِیعض -198

 فمظ دعقه  -اِف

 دطؾشبض -ة

 ادطاسٛض -ج

 ٟٔٙسؾی دعقىی -ز

 ثبقس؟زض دعقىی سٛؾظ چٝ وؿب٘ی ٔدبظ ٔی 1ٚ2ِیعضٞبی والؼ وبضوطزٖ ثب  -199
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 فمظ دعقه -اِف

  دعقه ٚ سحز ٘ظط دعقه -ة

 ٟٔٙسؼ دعقىی -ج

 افطاز زٚضٜ زیسٜ -ز

 ِیعض چٍٛ٘ٝ اؾز؟ ضٚـ دبن وطزٖ آِٛزٌی ٚ سٕیع وطزٖ لغؼبر ٔرشّف زؾشٍبٜ -200

  ایعٚدعٚدیُ اِىُ ٚ زؾشٕبَ ثسٖٚ دطظ -اِف

 اِیبف ٘ب٘ٛ -ة

 اؾذطی ٔحَّٛ ضسػفٛ٘ی -ج

 دٙجٝ ٚ اؾشٖٛ -ز

 ضٚـ ضسػفٛ٘ی لغؼبر لبثُ قؿشكٛی ِیعض چٍٛ٘ٝ اؾز؟ -201

 اؾذطی ضسػفٛ٘ی ؾذؽ آثىكی -اِف

  قؿشكٛ آثىكی ٚ ؾذؽ ضس ػفٛ٘ی -ة

 ضسػفٛ٘ی ثسٖٚ آثىكی -ج
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