
 استقرار و طراحی کنترل کیفیت و صحه گذاری تجهیزاتسواالت 

 است؟یر ز یها یپتاز انواع پ یککدامدقیق ترین کالس پی پت  -1

 Bپی پت کالس  -الف

 استاندارد Aپی پت کالس  -ب

 Aپی پت کالس  -ج

 Sپی پت کالس  -د

 

 از پی پت سرولوژیک به چه منظور استفاده میشود؟ -2

 مشخص و دقیقی از مایعاتانتقال حجم -الف

 برای تهیه استاندارد -ب

 برای تهیه کالیبراتور -ج

 و انجام تست به طور معمول یشآزما ینددر فرآ  یتک یانتقال محلول ها  -د

 

 قابل قبول در پی پتها کدام است؟صحت عدم  -3

 %1 -الف

 %5 -ب

 %20 -ج

 %40 -د

 

 یشود؟ استفاده نم یراز موارد ز یککدام   یترانسفر برا یپت ها یاز پ -4

 تهیه استانداردها -الف

 تهیه کالیبراتور -ب

 انتقال جسم مشخصی از مایع -ج

 انتقال محلولهای کیت در تستهای معمول -د

 

 است؟ یحصح یراز موارد ز یککدام صحت قابل قبول در کنترل کیفی سمپلرهاعدم  -5

 %3کمتر از -الف

 %20کمتر از -ب

 %40کمتر از -ج

 %50کمتر از -د

 

 است؟ یحصح یراز موارد ز یککدامدقت قابل قبول در کنترل کیفی سمپلرها عدم  -6

 %70 کمتر از -الف

 %50 کمتر از -ب

 %20 کمتر از -ج

 %2 کمتر از -د

 



 

 است؟ یرز یاز انواع دسته ها یکسمپلرها از کدام -7

 TC -الف

 TD -ب

 هر دو -ج

 هیچکدام -د

 

 مشخص انجام شود؟  یهادر زمان یستیاز صحت عملکرد سمپلر با ینانو اطم  یفیتجهت کنترل ک یرز یاز شاخص ها یککدام -8

 بودن یخط-الف

 کنترل دقت و صحت -ب

 .  یکندم یتکفا ییکنترل دقت به تنها -ج

 یکندم یتکفا ییکنترل صحت به تنها -د

 
 برای تمیزکردن پارافین از ظروف کدام گزینه مناسب تر است؟ -9

 تراشیدن با اسپاچوالی غیرفلزی -الف

 استفاده از گزیلول -ب

 دستمال مرطوب -ج

 آب ژاول -د

 

و هنگام برش از بین  سطح قالب های پارافینی بخش پاتولوژی مرکزی فرو رفته بوده و در منطقه وسط قالب نرم و غیرشفاف است-10

 می رود. کدام مرحله ایراد دارد؟

 Fixation -الف

 Dehydration -ب

 Clearing -ج

  Impregnation -د

 

 پردازشگر بافتی )تیشوپراسسور( صحیح است؟کدام گزینه درباره مالحظات ایمنی کار با دستگاه  -11

 استفاده از دستکش و پیش بند حین کار با دستگاه -الف

 تهویه مناسب در محل استقرار دستگاه -ب

 دستگاهاجتناب از قرارگیری مواد احتراق زا در نزدیکی  -ج

 همه موارد -د

 

 صحیح است؟ بافتی پردازشگرکیفی دستگاه کدام گزینه درباره کنترل  -12

 کنترل کیفی دمای حمام پارافین -الف

 کنترل حجم محلول ها -ب

 سرویس سالیانه دستگاه از نظر الکتریکی و مکانیکی توسط شرکت -ج

 همه موارد -د
 



 باید در چه محدوده دمایی باشد؟دمای صفحه و تیغه دستگاه فروزن سکشن  -13

 درجه سانتی گراد -4تا  0بین  -الف

 درجه سانتی گراد -8تا  -4بین  -ب

 درجه سانتی گراد -30تا  -20بین  -ج

 درجه سانتی گراد -80تا  -70بین  -د

 

 جهت ضدعفونی دستگاه فروزن سکشن پس از برش هر نمونه از کدام مورد زیر استفاده می شود؟ -14

 یپوکلریت سدیمه -الف

 درصد 70الکل  -ب

 (UV)بنفش ماورا اشعه -ج

 نرمال سالین -د

 

 فیکساتیو در نمونه های پذیرش شده پاتولوژی چه مقدار باید باشد؟نسبت  حجم بافت به  -15

 10به  1 -الف

 2به  1 -ب

 5به  1 -ج

 4به  1 -د

 

دستگاه جهت فرآیند تهیه بلوک و آماده سازی الم در بخش پاتولوژی استفاده می کدامیک از شاخص های کنترل کیفی فور در مواقعی که صرفا این  -16

 ؟شود، نسبت به بقیه موارد الزامی و اهمیت بیشتری دارد

 کنترل روزانه دما -الف

 دوره ایکالیبراسیون  -ب

 ج استفاده از اندیکاتور شیمیایی

 استفاده از اندیکاتور بیولوژیک -د

 

 است؟ مورد کدام اتوماسیون سیستم یک کارکرد درستی برای فاکتور مهمترین-17

 تکرارپذیری-الف

 Corryover نداشتن -ب

 Bias نداشتن -ج

 بودن خطی -د

 

 است؟ اول انتخاب پارامتر کدام آزمایشگاهی درون ای دوره کیفی کنترل برای-18

 مرجع مواد با کالیبراسیون چک -الف

 شاخص تست cv ای دوره پایش -ب

 bias ای دوره بررسی-ج

 بودن خطی ای دوره بررسی -د

 

 شود؟ می انجام پروتکل کدام بودن خطی بررسی برای -19

 تست یک مکرر انجام -الف

 زیاد و کم غلظتهای ای دوره انجام -ب



 مرجع ماده یک تست انجام -ج

 غلیظ ماده یک متوالی تستهای انجام -د

 

 کرد؟ تعریف باید دستگاه یک کارکرد برای شاخصها کدام-20

 بودن خطی بررسی ، Bias بررسی ای، دوره کیفی کنترل -الف

 بودن خطی بررسی ، Bias بررسی ،  Corryover بررسی -ب

 عمده سرویس و تعمیر از پس ها بررسی ای، دوره کالیبراسیون چک ای، دوره کیفی کنترل -ج

 کدام هیچ -د

 

 شود؟ می انجام پروتکل کدام  Corryover انجام برای-21

  پایین و باال غلظتهای بینابینی انجام -الف

 غلیظ ماده یک متوالی تستهای انجام-ب

 تست یک مکرر انجام -ج

 موارد همه -د

 

 شود؟ چک حتما باید شاخصها کدام کالیبراسیون چک بررسی برای-22

   Corryover و بودن خطی بررسی -الف

 صحت یا بودن خطی و cv بررسی -ب

 صحت و بودن خطی بررسی -ج

   Corryover و cv بررسی -د

 

 کند؟ می بیان را چیزی چه آماری نظر از رگرسیون-23

 هم با متغیر دو ارتباط -الف

 متغیر دو پراکندگی -ب

 متغیر یک نوسانات -ج

 کدام هیچ -د

 

 است؟ چگونه آماری نظر از رگرسیون های پارامتر-24

 است همبستگی ضریب دارای -الف

 است خط شیب و مبدا از عرض دارای -ب

 است خط شیب و مبدا عرض و همبستگی ضریب دارای -ج

 است پراکندگی شاخص دارای -د

 


