
 
 

 

 موسسه علوم پزشکی سنا 1041سال مرحله ای  9سرفصل آزمون های آزمایشی 

 فیزیک پزشکی
 جامع 9و  8 و 7مرحله ( 5 و 4مرور ) 6مرحله  (2 و 1مرور ) 3مرحله 

 منابع مرحله پنجم چهارممرحله  مرحله دوم مرحله اول نام درس

 1 کیزیف
ره زرنیک -هالیدی نیروه های مرکزی و گرانش –نوسان  دینامیک دورانی -سینماتیک دورانی تکانه، برخورد و مرکز جرم دینامیک  -سینماتیک  

شده( هیتوص )منبعفیزیک عمومیصفر تا صد   

 2 کیزیف
ره زرنیک -هالیدی القای الکترومغناطیس میدان مغناطیسی مقاومت ، جریان وخازن الکترواستاتیک  

شده( هیتوص )منبعفیزیک عمومیصفر تا صد   

 4 و 3فیزیک 
ره زرنیک -هالیدی نور امواج و صوت ترمودینامیک شاره ها  

شده( هیتوص )منبعفیزیک عمومیصفر تا صد   

 پرتوها فیزیک

 فیزیک بر ای مقدمه

 تشعشع

 ای هسته پرتوهای و ها واکنش 

 بوشانگ ۲-۱فصل 

 اشعه کیفیت با ماده فوتون هایکنش برهم

 Xفیلتر 

 گاما یا ایکس پرتوهای اثرات

 بوشانگ 3فصل 

 در موثر هندسی فاکتورهای

 رادیوگرافی تصویر 

 تشعشع گیری اندازه و سنجش

 بوشانگ ۴ فصل

 کنتراست

 آشکارسازی

 ای هسته پزشکی در تصویربرداری های دستگاه

-بوشانگ ۶-۵فصل -رادیوتراپی بر ای چکیده

 رادیولوژی تشخیصی

1‐ david j dawset, patrick a kenny, eugen 

johnston. the phisics of diagnostic 

imaging, latest edition, chapman & hall 

medical. 

2‐  jerrold t bushberg, j anthony slebert, 

edwiv m leidholdt jr, john m.boone. the 

essential phisics of medical imaging. 

latest edition, loppincott williams & 

wilkins. 

3‐ thoms s curry, jams e dowdey, robert c 

murry. Cheristensens phisics of 

diagnostic radiology, latest edition, 

loppincott williams & wilkins. 

 اتمی فیزیک

 

 تابندگی -کوانتومیکمیت های 

 نظریه نسبیت خاص

 اتم هیدروژن درمکانیک موجی -مدل های اتمی ی ذراتخواص موج گونه خواص ذره گونه تابش الکترومغناطیسی

 اتم های چند الکترونی

بهرام  منیژه رهبر، ترجمه فیزیک جدید: کنت کرین

 معلمی

 رادیوبیولوژی

 و DNA ساختمان از کلی عریف

 سلول بقای -پارگی انواع

-سلولی چرخه مراحل نمایش نحوه و سلولی چرخه

 OER و اکسیژن اثر ماهیت تشعشع هایآسیب انواع

 خطی انتقال و انرژی واگذاری-متفاوت پرتوهای برای

 انرژی

 زودرس کشنده آثار

 پرتویی های محافظ تاریخچه 

 احتمالی و قطعی آثار

 عقیمی برای دز و زن و مرد در جنسی سلولهای تولید

 دائم و موقت

 زا ناشی دزهای-کاتاراکت -جنین و رویان بر پرتوها اثر

 ها تکمی-داخلی گیری تابش و طبیعی زمینه تشعشع

 یکاها و

 پرفسور تالیف – ها رادیولوژیست برای رادیولوژی -۱

 پور مهدی علی لطف دکتر ترجمه هال جی اریک

 رادیوبیولوژی و تشعشع برابر در عملی حفاظت -۲

 حسین دکتر ترحمه – داود استیفن دکتر – کاربردی

 مزدارانی

3-Radiation Biology: Hand book for 

Teachers and Students/ IAEA 



 
 

 فیزیک 

 هسته ای

 دوترونخواص هسته ها 

 خواص نیروی هسته ای

 مدل های هسته ای

 لفازا، بتازا، گامازاواپاشی آ

 شکافت هسته ای

 واپاشی رادیواکتیو

 های واپاشیی سر 

 عمر سنجی رادیواکتیو

 آشکارسازی تابش ها -برهمکنش تابش با ماده

 واکنش های هسته ای  -فیزیک نوترون

 راکتور ها و شتابدهنده ها

ترجمه ابراهیم  کرین ( کنتجلداول) یافیزیک هسته 

 رهبر ژهیمن ابوکاظمی،

 ریاضی

حد  -تابع -بسط دو جمله ای

 -مختلطاعداد -وپیوستگی و مجانب

 مثلثات معادالت و -دنباله و سری

 مشتق

 کاربرد مشتق

 مختصات قطبی کاربردهای انتگرال انتگرال 

 ماتریس و دستگاه خطی  -هندسه تحلیلی -جبربرداری

 رویه ها و حساب توابع برداری -توابع چند متغیره 

 حد و پیوستگی توابع چند متغیره

 مشتق توابع چند متغیره مشتق و کاربرد

انتگرال خمیده  -انتگرال سه گانه -تگرال دوگانهان 

مختصات های  -انتگرال گیری روی سطوح -خطی

 قطبی وکروی و استوانه ای در انتگرال ها

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف: 

دیفرانیسیل و انتگرال با هندسه   -حساب -جرج توماس؛ 

 هولد – لیت –تحلیلی تالیف: لوپی 

 

 فیزیولوژی

 فیزیولوژی و سلول :اول بخش

 عمومی

 سلول بندی سازمان. ۱

 آن عملکرد و سلول. ۲

 ین،پروتئ سنتز ژنتیکی کنترل. 3

 سلولی مثل تولید و عملکرد

 عصب غشا فیزیولوژی :دوم بخش 

 عضله و

 سلولی غشای از مواد انتقال. ۱

 پتانسیل و غشاء های پتانسیل. ۲

 عمل های

 یاسکلت عضله انقباض و تحریک. 3

 صاف عضله انقباض و تحریک. ۴

 قلب :سوم بخش

 قلب عضله -۱

 قلب ریتمیک تحریک -۲

 الکتروکاردیوگرام -3

 خون گردش :چهارم بخش

 خون گردش-۱

 سیستم عملکردهای و عروقی پذیری اتساع -۲

 وریدی شریانی

 لنفاوی سیستم و کوچک عروق در خون گردش -3

 خون جریان موضعی و هومورال تنظیم -۴

 خون گردش عصبی تنظیم -۵

 شریانی فشار بلندمدت تنظیم در ها کلیه نقش -۶

 وریدی بازگشت قلبی، ده برون -7

 قلب نارسایی -8

 قلبی صداهای و قلبی های دریچه -9

 خون گردش شوک -۱1

 خون فیزیولوژی :پنجم بخش

 سیتمی پلی و خونیکم خون، قرمز هایگلبول. ۱

 عفونت برابر در بدن مقاومت. ۲

 خون انعقاد و هموستاز. 3

 ادراری دستگاه ششم بخش

 داخل و سلولی خارج مایعات بدن مایع هایبخش -۱

 سلولی

 ادراری دستگاه -۲

 گلومرولی فیلتراسیون -3

 توبولی ترشح و بازجذب -۴

 ادرار سازی رقیق و تغلیظ-۵

 نیزیم؛م و فسفات کلسیم، پتاسیم، کلیوی تنظیم -۶

 کربنات بی یون دفع افزایش و هیدروژن یون

 باز اسید تعادل -7

 کلیوی های بیماری و دیورتیکها -8

 هفتم بخش

 ریوی تهویه. ۱

 ریوی خون گردش. ۲

 دیساکید و اکسیژن انتشار گاز تبادل فیزیکی اصول. 3

 تنفسی غشای از کربن

 آلرژی و خون در کربن دیاکسید و اکسیژن انتقال. ۴

 تنفس تنظیم. ۵

 تنفسی نارسایی. ۶

 گوارش دستگاه هشتم بخش

 گوارشی عملکرد کلی اصول. ۱

 غذا سازی مخلوط و انتقال. ۲

 ترشحی اعمال. 3

 جذب و هضم. ۴

 گوارشی اختالالت. ۵

 هاهورمون :هشتم بخش

 زیردرون غدد بر یامقدمه. ۱

 توسط هاآن کنترل و هیپوفیز یهاهورمون. ۲

 هیپوتاالموس

 تیروئید متابولیک های هورمون. 3

 کلیه فوق قشر یهاهورمون. ۴

 قندی دیابت و گلوکاگون انسولین،. ۵

 تونین کلسی پاراتیروئید، هورمون. ۶

 مردانه هورمونی و مثلی تولید اعمال. 7

 هورمونهای و حاملگی از پیش زنان فیزیولوژی. 8

 شیردهی

 شیردهی و حاملگی. 9

 نوزاد و جنین فیزیولوژی .۱1

 عصبی سیستم نهم بخش

 بنیادین عملکردهای عصبی، دستگاه سازماندهی. ۱

 عصبی های میانجی و ها سیناپس

 پردازش برای نورونی مدارهای حسی، های گیرنده. ۲

 اطالعات

 پیکری حسهای. 3

 اعصاب و چشم. ۴

 اعصاب و شنوایی. ۵

 (بویایی و چشایی) شیمیایی های حس. ۶

 نخاعی های رفلکس نخاع حرکتی اعمال. 7

 مغز ساقه و قشر وسیله به حرکتی اعمال کنترل. 8

 کنترل در ای قاعده های عقده و مخچه همکاری. 9

 و یادگیری مغز، هوشمندانه اعمال مغز، قشر. ۱1

 حافظه

 دستگاه - مغز انگیزشی و رفتاری های مکانیسم. ۱۱

 هیپوتاالموس و لیمبیک

 صرع، مغزی، امواج خواب، - مغز فعالیت حاالت. ۱۲

 حرکتی

 فوق غده مدوالی و مختار خود عصبی دستگاه. ۱3

 کلیه

 و نخاعی - مغزی مایع مغز، خون جریان. ۱۴

 مغز متابولیسم

 گایتون :پزشکی فیزیولوژی

The Anatomy and physiology Learning 

system: Editor: Applegate 



 
 

 تشریح
 آناتومی بافت -۱

 استخوان -۲

 عضالت -۱

 دستگاه گردش خون -۲

 سیستم قلبی و عروقی -3

 دستگاه گوارش-۱

 تنفس دستگاه-۲

 دستگاه ادراری و تناسلی -3

 عالوه بر مباحث مرحله قبلی

 دستگاه عصبی و راه های عصبی -۱

 حواس -۲

 و نیکروش محمدرضا دکتر تالیف ساده، زبان به آناتومی

 چاپ آخرین رضایی، حسین دکتر

 شده( هیتوص )منبعآناتومیصفر تا صد 

 زبان عمومی
 %111جامع 

 جعبه سیاه زبان ارشد منبع مورد توصیه شده رتبه های برتر


