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1.

از جذب انواع پرتوها در بافت را منظور  یناش یکیولوژیاست که اثرات ب یتیکم ...........................
  .دارد یم
  معادل دز

  دز موثر
 تهیویواکتیراد
  دز

2.

.کمیتی است که اثرات بیولوژیکی ناشی از جذب انواع پرتوها در بافت را منظور می دارد ...........................

دز معادل
رادیواکتیویته

دز
 دز موثر

3.

.کمیتی است که اثرات بیولوژیکی ناشی از جذب انواع پرتوها در بافت را منظور می دارد ...........................

دز
رادیواکتیویته

دز موثر
 دز معادل

4.

مختلف را در بروز  ینقش پرتوده نکهیاست که عالوه بر ا یتیکم ..................................
 .ردیگ یدر نظر م زیمختلف بدن را ن يبافت ها تیدارد، نقش حساس یمنظور م یکیولوژیاثرات ب

  دز معادل

 تهیویواکتیراد

  دز
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 موثر دز

5.

.از زمان الزم براي آنکه نصف هسته هاي پرتوزا واپاشی کنند ، عبارت است

دز
پرتو

عمرنیمه 
 پرتوزایی

6.

 .شود یسال ........................ م 4آن پس از  یسال باشد، پرتوزائ 2ماده پرتوزا  کیعمر  مهیاگر ن
  چهارم کی
  شانزدهم کی
  دوم کی
  هشتم کی

7.

.سال ........................ می شود 4باشد، پرتوزائی آن پس از سال  2اگر نیمه عمر یک ماده پرتوزا 

یک شانزدهم
یک چهارم
یک هشتم
 یک دوم

8.

.امواج یا ذراتی هستند که در محیط منتشر می شود

پرتو
پرتو نور آبی -ماده رادیو اکتیو 
ماده رادیواکتیو

 پرتوزایی
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9.

 .امواج یا ذراتی هستند که در محیط منتشر می شود

پرتو نور آبی -ماده رادیو اکتیو 
ماده رادیواکتیو

پرتو
پرتوزایی

10. 

برخورد نامناسب با حوادث هسته اي موجب بروز کدام آثار می شود؟

همه موارد
سیاسی
روانی

 اقتصادي

11. 

برخورد نامناسب با حوادث هسته اي موجب بروز کدام آثار می شود؟

روانی
مه موارده

اقتصادي
 سیاسی

12. 

 شود؟ یموجب بروز کدام آثار م يبرخورد نامناسب با حوادث هسته ا

  موارد همه

 ياقتصاد

 یاسیس

 یروان
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13. 

 .تعداد ........................... در واحد زمان یماده پرتوزا عبارتست از واپاش کی یپرتوزائ

  الکترون ها

  پروتون ها

  ها-نوترون

  هسته ها

14. 

  :بدن عبارتست از یداخل يریپرتوگ

  موجود در داخل بدن ياز بدن از ماده پرتوزا یبخشهائ ایتمام  يریرتوگپ

  موجود در خارج بدن يداخل بدن از ماده پرتوزا ياعضا يریپرتوگ

 موجود در خارج بدن ياز بدن از ماده پرتوزا یبخشهائ ایتماما  يریپرتوگ

  موجود در داخل بدن يتمام بدن از ماده پرتوزا يریرتوگپ

15. 

 :پرتوگیري داخلی بدن عبارتست از

پرتوگیري تمام یا بخشهائی از بدن از ماده پرتوزاي موجود در داخل بدن
پرتوگیري اعضاي داخل بدن از ماده پرتوزاي موجود در خارج بدن 

پرتوگیري تمام بدن از ماده پرتوزاي موجود در داخل بدن
تماما یا بخشهائی از بدن از ماده پرتوزاي موجود در خارج بدنپرتوگیري 

16. 

پرتوها توسط کدام حس شناسایی می شوند؟

هیچکدام
دیداري
چشایی
المسه
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17. 

 :باشد که یدز معادل در بافت م ایمشخص از دز موثر  يحد دز مقدار
  از آن ممنوع است شتریب يریپرتوگ
  باشد یم یطیمح نهیزم يریآن معادل پرتوگ مقدار
  کمتر از آن حد مجاز است يریپرتوگ
  گردد یم یاز آن باعث بروز اثرات قطع شتریب يریپرتوگ

18. 

 :باشد که یدز معادل در بافت م ایمشخص از دز موثر  يحد دز مقدار

  از آن ممنوع است شتریب يریپرتوگ

  باشد یم یطیمح نهیزم يریآن معادل پرتوگ مقدار

  گردد یم یاز آن باعث بروز اثرات قطع شتریب يریرتوگپ

  کمتر از آن حد مجاز است يریپرتوگ

19. 

 :باشد که یدز معادل در بافت م ایمشخص از دز موثر  يحد دز مقدار

  کمتر از آن حد مجاز است يریپرتوگ

  باشد یم یطیمح نهیزم يریآن معادل پرتوگ مقدار

  گردد یم یاز آن باعث بروز اثرات قطع شتریب يریتوگپر

  از آن ممنوع است شتریب يریپرتوگ

20. 

:حد دز مقداري مشخص از دز موثر یا دز معادل در بافت می باشد که

مقدار آن معادل پرتوگیري زمینه محیطی می باشد
رتوگیري بیشتر از آن باعث بروز اثرات قطعی می گرددپ

پرتوگیري بیشتر از آن ممنوع است
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21. 

 ست؟یکار چ نیو اول نیهشدار بهتر ینواح در
  الف و ب نهیگز

  در ساختمان يریپناه گ
  چکدامیه

 از منطقه هیخلت

22. 

 ست؟یکار چ نیو اول نیهشدار بهتر یدر نواح

  از منطقه هیتخل

  چکدامیه

  الف و ب نهیگز

  در ساختمان يریپناه گ

23. 

 رابطه معکوس دارد؟ یخارج يریحفاظت در برابر پرتوگ يدز با کدام عامل برا

  زمان عامل

  چکدامیه

  فاصله عامل

  عامل حفاظ

24. 

 رابطه معکوس دارد؟ یخارج يریحفاظت در برابر پرتوگ يدز با کدام عامل برا

  عامل حفاظ

  زمان عامل
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 چکدامیه

 فاصله عامل

25. 

دز با کدام عامل براي حفاظت در برابر پرتوگیري خارجی رابطه معکوس دارد؟

عامل فاصله
زمانعامل 

هیچکدام
 عامل حفاظ

26. 

دز با کدام عامل براي حفاظت در برابر پرتوگیري خارجی رابطه معکوس دارد؟

هیچکدام
عامل حفاظ
عامل زمان
عامل فاصله

27. 

 :عبارتند از یخارج يریسه عامل مهم در پرتوگ

  حفاظ مناسب، کاهش زمان، کاهش فاصله

  فاصله، حفاظ مناسب شیزمان، افزا اهشک

  فاصله، حفاظ مناسب شیزمان، افزا شیافزا

  فاصله شیافزا متر،یحفاظ مناسب، نصب دز

28. 
عبارت است از مدت زمانی که طی آن پرتوزایی به نصف مقدار اولیه اش می رسد

نیمه عمر
دز معادل
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دز
 پرتو

29. 

 رسد یاش م هیبه نصف مقدار اول ییآن پرتوزا یکه ط یعبارت است از مدت زمان

  معادل دز

  عمر مهین

  دز

  پرتو

30. 

 رسد یاش م هیبه نصف مقدار اول ییآن پرتوزا یکه ط یعبارت است از مدت زمان

  عمر مهین

  معادل دز

  پرتو

  دز

31. 

عالمت هشدار سه پره نشان دهنده چیست؟
پرتوزایی
هیچکدام

وجود چشمه هاي پرتوزا
  رادیواکتیو

32. 

 :بدن به مواد پرتوزا عبارتست از یداخل یراه آلودگ نتری -عمده
  چکدامیه

 آلوده ياستنشاق هوا
 جذب از راه پوست بدن

  مواد آلوده بلع
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33. 

 :بدن به مواد پرتوزا عبارتست از یداخل یراه آلودگ نیعمده تر

  چکدامیه

  جذب از راه پوست بدن

 آلوده ياستنشاق هوا

 مواد آلوده بلع

34. 

 :بدن به مواد پرتوزا عبارتست از یداخل یراه آلودگ نتری -عمده

  مواد آلوده بلع

  چکدامیه

  جذب از راه پوست بدن

 آلوده ياستنشاق هوا

35. 

 کند؟ یم يریکدام آشکارساز نرخ دز پرتو موجود را اندازه گ

  چکدامیه

  متریدز

  سنج یآلودگ

  سنج فیط

36. 
کدام آشکارساز نرخ دز پرتو موجود را اندازه گیري می کند؟

دزیمتر

آلودگی سنج
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هیچکدام
 طیف سنج

37. 

 ست؟یکدام پرتو ذره ن

  کسیا

  الف و ب نهیگز

  آلفا

  گاما

38. 

کدام پرتو ذره نیست؟

گزینه الف و ب
آلفا

ایکس
 گاما

39. 

 کدام پرتو فاقد جرم است؟
 کسیا
 بتا

 نوترون
 آلفا

40. 

کدام پرتو یون ساز نیست؟

گاما
فروسرخ
نوترون

 یون هاي سنگین

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار
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41. 

 ست؟یساز ن ونیکدام پرتو 

  گاما

  روسرخف

  نوترون

  نیسنگ يها ونی

42. 

کدام پرتو یون ساز نیست؟

یون هاي سنگین
نوترون
گاما

فروسرخ

43. 

کدام ذره سنگین ترین ذره تابشی است؟

الکترون
نوترون
آلفا

 پرتون

44. 

کدام ذره سنگین ترین ذره تابشی است؟

آلفا
پرتون
نوترون
 الکترون

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار
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45. 

وارد بدن بشود مخاطره دارد؟کدام ذره فقط اگر 

نوترون
الکترون

آلفا
 پرتون

46. 

 کدام ذره فقط اگر وارد بدن بشود مخاطره دارد؟

  پرتون

  نوترون

  الکترون

  آلفا

47. 

کدام ذره فقط اگر وارد بدن بشود مخاطره دارد؟

الکترون
نوترون
آلفا

 پرتون

48. 

کدام غیریون ساز است؟

ایکس
آلفا
اکروویوم

 پرتون
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49. 

غیریون ساز است؟کدام 

آلفا
پرتون
ایکس

 ماکروویو

50. 

کدام غیریون ساز است؟

آلفا
ایکس
پرتون

 ماکروویو

51. 

 است؟ ياقدامات قرارگاه پدافند پرتو نیاز اول نهیکدام گز

  یمل يقرارگاه ها لیتشک

  یمحل يقرارگاه ها لیتشک

  یاستان يقرارگاه ها لیتشک

  يشهر يقرارگاه ها لیتشک

52. 

 باشد؟ یم یداخل یاز طرق آلودگ نهیکدام گز

  استنشاق

  بلع

  موارد همه

  زخم قیجذب از طر
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53. 

کدام گزینه از طرق آلودگی داخلی می باشد؟

همه موارد
استنشاق

جذب از طریق زخم
بلع

54. 

 باشد؟ ینم يو پرتو يحوادث هسته ا يها یژگیاز و نهیکدام گز

  یکیولوژیب ریجبران ناپذ اثرات

  یطیمح ،ياقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ،یاثرات روان

  است ياثرات سوانح پرتو شیباعث افزا یرعت در کمک رسانس

  یطیمح ستیمخرب ز اثرات

55. 

 باشد؟ ینم يو پرتو يحوادث هسته ا يها یژگیاز و نهیکدام گز

  است ياثرات سوانح پرتو شیباعث افزا یسرعت در کمک رسان

  یطیمح ستیمخرب ز اثرات

 یطیمح ،ياقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ،یاثرات روان

  یکیولوژیب ریجبران ناپذ اثرات

56. 

 باشد؟-ینم يو پرتو يحوادث هسته ا يها یژگیاز و نهیکدام گز

  یطیمح ،ياقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ،یاثرات روان

  یکیولوژیب ریجبران ناپذ اثرات

  است ياثرات سوانح پرتو شیباعث افزا یرعت در کمک رسانس
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 یطیمح ستیمخرب ز اثرات

57. 

 متفاوت است؟ يریبا پرتوگ نهیکدام گز

  یآلودگ

  الف و ب نهیگز

  چکدامیه

  یدز جذب

58. 

 متفاوت است؟ يریبا پرتوگ نهیکدام گز
  الف و ب نهیگز
  چکدامیه

  یآلودگ
  یدز جذب

59. 

کدام گزینه با پرتوگیري متفاوت است؟

هیچکدام
دز جذبی

گزینه الف و ب
لودگیآ

60. 

  است؟ حیصح نهیگز کدام

  چکدامیه

 .باشد شتریحد آستانه ب کیاز  يریکه پرتوگ کند-یبروز م یپرتوها زمان یقطع اثرات
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  .ندارد یپرتوها به حد آستانه دز بستگ یو احتمال یبروز اثرات قطع

 باشد. شتریحد آستانه ب کیاز  يریکه پرتوگ کند-یبروز م یپرتوها زمان یاثرات احتمال

61. 

  است؟ حیصح نهیکدام گز
 .باشد شتریحد آستانه ب کیاز  يریکه پرتوگ کند-یبروز م یپرتوها زمان یاثرات احتمال

  .باشد شتریحد آستانه ب کیاز  يریکه پرتوگ کند-یبروز م یپرتوها زمان یقطع اثرات
  موارد الف و ب
  ندارد. یپرتوها به حد آستانه دز بستگ یو احتمال یبروز اثرات قطع

62. 

صحیح است؟کدام گزینه 

.تندي دز به بروز اثرات احتمالی آن بیشتر است

.هرچه مقدار دز دریافتی بیشتر باشد اثرات احتمالی آن بیشتر است

همه موارد
 .هرچه مقدار دز دریافتی بیشتر باشد اثرات قطعی آن بیشتر است

63. 

  است؟ حیصح نهیکدام گز

  .باشد شتریحد آستانه ب کیاز  يریکه پرتوگ کند-یبروز م یپرتوها زمان یقطع ثراتا

  موارد الف و ب

  .ندارد یپرتوها به حد آستانه دز بستگ یو احتمال یبروز اثرات قطع

 باشد. شتریحد آستانه ب کیاز  يریکه پرتوگ کند-یبروز م یپرتوها زمان یاثرات احتمال

64. 

  است؟ حیصح نهیکدام گز

  باالتر هیمربوطه و رفتن به ال هیعبارتست از جداشدن الکترون از ال ونشی

 هسته یکولن دانیعبارتست از جداشدن الکترون از اتم و ماندن در م ونشی
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 ب و ج موارد

 عبارتست از جداشدن الکترون از اتم و باردار شدن اتم ونشی

65. 

  است؟ حیصح نهیکدام گز

  موارد همه

 .است شتریآن ب یباشد اثرات احتمال شتریب یافتیمقدار دز در هرچه

  .است شتریآن ب یباشد اثرات قطع شتریب یافتیهرچه مقدار دز در

  است. شتریآن ب یدز به بروز اثرات احتمال يتند

66. 

  است؟ حیصح نهیکدام گز

  ب و ج موارد

  عبارتست از جداشدن الکترون از اتم و باردار شدن اتم ونشی

 هسته یکولن دانیعبارتست از جداشدن الکترون از اتم و ماندن در م ونشی

  باالتر هیمربوطه و رفتن به ال هیعبارتست از جداشدن الکترون از ال ونشی

67. 

  است؟ حیصح نهیکدام گز

  ب و ج موارد

 هسته یکولن دانیعبارتست از جداشدن الکترون از اتم و ماندن در م ونشی

  عبارتست از جداشدن الکترون از اتم و باردار شدن اتم ونشی

  باالتر هیمربوطه و رفتن به ال هیعبارتست از جداشدن الکترون از ال ونشی

 است؟ حیصح نهیکدام گز   .68
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  .است شتریآن ب یباشد اثرات قطع شتریب یافتیهرچه مقدار دز در

 .است شتریآن ب یباشد اثرات احتمال شتریب یافتیمقدار دز در هرچه

  موارد همه

  است. شتریآن ب یدز به بروز اثرات احتمال يتند

69. 

کدام گزینه صحیح است؟

.کند که پرتوگیري از یک حد آستانه بیشتر باشداثرات احتمالی پرتوها زمانی بروز می

.بروز اثرات قطعی و احتمالی پرتوها به حد آستانه دز بستگی ندارد

موارد الف و ب
 .باشدکند که پرتوگیري از یک حد آستانه بیشتر اثرات قطعی پرتوها زمانی بروز می

70. 

کدام گزینه صحیح است؟

یونش عبارتست از جداشدن الکترون از اتم و باردار شدن اتم
همه موارد

یونش عبارتست از جداشدن الکترون از اتم و ماندن در میدان کولنی هسته
 یونش عبارتست از جداشدن الکترون از الیه مربوطه و رفتن به الیه باالتر

71. 

کدام گزینه صحیح است؟

یونش عبارتست از جداشدن الکترون از الیه مربوطه و رفتن به الیه باالتر
یونش عبارتست از جداشدن الکترون از اتم و باردار شدن اتم

همه موارد
 یونش عبارتست از جداشدن الکترون از اتم و ماندن در میدان کولنی هسته
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72. 

کدام گزینه هدف از مدیریت بحران هسته اي نیست؟

اثرات احتمالی کاهش
حفاظت نکردن از محیط زیست

جلوگیري از بروز اثرات قطعی بر مردم
 به حداقل رساندن آسیب هاي ناشی از پیامد حادثه

73. 

 ست؟ین يبحران هسته ا تیریهدف از مد نهیکدام گز

  بر مردم یاز بروز اثرات قطع يریجلوگ

  حادثه امدیاز پ یناش يها بیحداقل رساندن آس به

 ستیز طینکردن از مح حفاظت

 یاثرات احتمال کاهش

74. 

کدام گزینه هدف اصلی قرارگاه پدافند پرتوي است؟

همه موارد
باال بردن سطح هماهنگی و آمادگی دستگاه هاي مختلف
باال بردن سطح هماهنگی و آمادگی روانی و اجتماعی

باال بردن سطح هماهنگی و آمادگی در سطح ملی و محلی

75. 

کدام ماده جهت حفاظت در برابر نوترون ها کاربرد دارد؟

سرب
پالستیک

گزینه الف و ج
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 آب

76. 

 کدام ماده جهت حفاظت در برابر نوترون ها کاربرد دارد؟

  سرب

  آب

  ج الف و نهیگز

  کیپالست

77. 

کدام ماده جهت حفاظت در برابر نوترون ها کاربرد دارد؟

پالستیک
سرب

سرب -ب آ
 آب

78. 

 تابش است؟ یمنابع مصنوع کدام منبع جز
  چکدامیه

  دیخورش
  اسکن یت یس تگاهدس

  نیگاز رادن داخل سطح زم

79. 

 باشد؟ یم يهسته ا يتکنولوژ يکدام مورد از کاربردها
  ییفضا
  یپزشک
  موارد همه
  برق
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80. 

کدام مورد از کاربردهاي تکنولوژي هسته اي می باشد؟

همه موارد
برق

پزشکی
 فضایی

81. 

کاربردهاي تکنولوژي هسته اي می باشد؟کدام مورد از 

برق
فضایی

همه موارد
 پزشکی

82. 

 باشد؟ یم يهسته ا يتکنولوژ يکدام مورد از کاربردها

  ییفضا

  برق

  موارد همه

  یپزشک

83. 

 هستند؟ یمصنوع يجزء منابع پرتوزا ریز ياز منابع پرتوزا کیکدام 

  پسمان ها ن،یپوسته زم يپرتوزا يهسته ها ،یهانیک يپرتوها

  یهانیک يها، پرتوها زوتوپیوایراد ،يهسته ا ساتیتاس

  زوتوپیوایراد ،يانفجارات هسته ا د،یخورش يگاما يپرتوها

  يها، انفجارات هسته ا زوتوپیوایراد ،يهسته ا يپسمان ها
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84. 

کدام یک از منابع پرتوزاي زیر جزء منابع پرتوزاي مصنوعی هستند؟

اي، رادیوایزوتوپپرتوهاي گاماي خورشید، انفجارات هسته 
پرتوهاي کیهانی، هسته هاي پرتوزاي پوسته زمین، پسمان ها

سمان هاي هسته اي، رادیوایزوتوپ ها، انفجارات هسته ايپ
 تاسیسات هسته اي، رادیوایزوتوپ ها، پرتوهاي کیهانی

85. 

 هستند؟ یمصنوع يجزء منابع پرتوزا ریاز منابع ز کیکدام 
  اي-انفجارات هسته

  سوخت يبازفراور
  موارد همه

  یاتم يراکتورها

86. 

کدام یک از منابع زیر جزء منابع پرتوزاي مصنوعی هستند؟

راکتورهاي اتمی
همه موارد

بازفراوري سوخت
 ايانفجارات هسته

87. 

 هستند؟ یمصنوع يجزء منابع پرتوزا ریاز منابع ز کیکدام 

  اي-انفجارات هسته

  موارد همه

  سوخت يبازفراور

  یاتم يراکتورها

 هستند؟ یمصنوع يجزء منابع پرتوزا ریاز منابع ز کیکدام    .88
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  سوخت يبازفراور

 اي-انفجارات هسته

  موارد همه

  یاتم يراکتورها

89. 

 هستند؟ یمصنوع يجزء منابع پرتوزا ریاز منابع ز کیکدام 

  موارد همه

  اي-انفجارات هسته

  سوخت يبازفراور

  یاتم يراکتورها

90. 

پرتوگیري خارجی نمی باشد؟ کدام یک جز عوامل حفاظت در برابر

عامل حفاظ
مهیچکدا

عامل فاصله
 عامل زمان

91. 

مقدار میانگین پرتوگیري طبیعی سالیانه چقدر است؟

mSv 2/4

SV

1/1 mSv

3/1 Sv

 باشد؟ یم يولوژیمعادل چند عکس راد انهیسال یعیطب يریپرتوگ زانیم .92
240  
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60 
120 

480 

93. 

 باشد؟ یم يولوژیمعادل چند عکس راد انهیسال یعیطب يریپرتوگ زانیم
480
240  

60
120  

94. 

 باشد؟ یم يولوژیمعادل چند عکس راد انهیسال یعیطب يریپرتوگ زانیم
60

120
480
240 

95. 

 باشد؟ یم يولوژیمعادل چند عکس راد انهیسال یعیطب يریپرتوگ زانیم
480
240  

60
120  

96. 

رادیولوژي می باشد؟میزان پرتوگیري طبیعی سالیانه معادل چند عکس 

240

120

60

480

97. 

  :عمر ماده پرتوزا عبارت است از مهین

  چکدامیه

 کند یهسته پرتوزا واپاش کیکشد تا -یکه طول م یدت زمانم
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 ماده پرتوزا نصف شود يکشد تا تعداد هسته ها یکه طول م یمدت زمان

  کند یهسته پرتوزا واپاش کیکشد تا -یکه طول م زمانی مدت ½

98. 

.است بیشتر دز دریافتی بیشترهرچه ............. کمتر و ........................ 

زمان، حفاظ
پرتوگیري، فاصله

زمان، فاصله
 فاصله، زمان

99. 

 .است شتریب یافتیدز در شتریبهرچه ............. کمتر و ........................ 

  زمان فاصله،

  زمان، فاصله

  فاصله ،يریپرتوگ

  حفاظ زمان،

100.

 .کمتر است یافتیدز در شتریبهرچه ............... کمتر  و  ..................... 

  يریفاصله، پرتوگ

  زمان فاصله،

  حفاظ، زمان

  فاصله زمان،

101.

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



 

 

 

 

 

 

همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها 

:در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 
 
 
 

براي ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاي باال را بفشارید. ) (  

http://ltmsyar.ir/
https://t.me/LTMSyarIR
http://ltmsyar.ir



