
  كنترل كيفي تجهيزاتوبينار  سواالت
  
  است؟ير ز يها يپتاز انواع پ يككدامدقيق ترين كالس پي پت  -1

  Bپي پت كالس  -الف
  استاندارد Aپي پت كالس  -ب
  Aپي پت كالس  -ج
  Sپي پت كالس  -د
  
  ؟از پي پت سرولوژيك به چه منظور استفاده ميشود -2

  انتقال حجم مشخص و دقيقي از مايعات-الف
  براي تهيه استاندارد -ب
  براي تهيه كاليبراتور -ج
  و انجام تست به طور معمول يشآزما ينددر فرآ  يتك يانتقال محلول ها  -د
  
  ؟صحت قابل قبول در پي پتها كدام است -3

  %1 -الف
  %5 -ب
  %20 -ج
  %40 -د
  
  يشود؟ استفاده نم يراز موارد ز يككدام   يترانسفر برا يپت ها ياز پ -4

  تهيه استانداردها -الف
  تهيه كاليبراتور -ب
  انتقال جسم مشخصي از مايع -ج
  معمولانتقال محلولهاي كيت در تستهاي  -د
  
  است؟ يحصح يراز موارد ز يككدام صحت قابل قبول در كنترل كيفي سمپلرها -5

 %3كمتر از -الف

 %20كمتر از -ب

  %40كمتر از -ج
  %50كمتر از -د
  
  است؟ يحصح يراز موارد ز يككدامدقت قابل قبول در كنترل كيفي سمپلرها  -6

 %70 كمتر از -الف

 %50 كمتر از -ب

  %20 كمتر از -ج
  %2 كمتر از -د
  
  



  است؟ يرز ياز انواع دسته ها يكسمپلرها از كدام -7
 TC -الف

 TD -ب

  هر دو -ج
  هيچكدام -د
  
  مشخص انجام شود؟  يهادر زمان يستياز صحت عملكرد سمپلر با ينانو اطم  يفيتجهت كنترل ك يرز ياز شاخص ها يككدام -8

  بودن يخط-الف
  كنترل دقت و صحت -ب
  .  يكندم يتكفا ييكنترل دقت به تنها -ج
  يكندم يتكفا ييكنترل صحت به تنها -د

  
  ؟ميشودفيلترهاي شيشه اي استاندارد در كدام يك از موارد زير در اسپكتوفتومتر استفاده  -9

  صحت طول موج -الف

 خطي بودن -ب

  انوار ناخواسته -ج
  همه موارد -د
  

  ؟انجام ميشودير ز يصحه گذار يشاخص ها يا يفيتك يندهاياز فرآ يكدر كدام بررسي اختالل در منبع نوري اسپكتوفتومتر  -10
 خطي بودن -الف

 صحت كاليبراسيون  -ب

  رانش فتومتريك -ج
  انوار ناخواسته -د
  

  ؟انوار ناخواسته كدام يك از موارد زير را در اسپكتوفتومتر بررسي ميكند -11
 خطي بودن -الف

 مونوكروماتور -ب

  صحت طول موج -ج
  صحت فتومتريك  -د
  

  ؟انجام ميشوديفيت صحت عملكرد و كنترل ك يابيرزادر اسپكتوفتومتر كدام يك از موارد زير در  -12
 خطي بودن -الف

 انوار ناخواسته -ب

  رانش فتومتريك -ج
  همه موارد  -د
  
  
  
  



  ؟هم تر استپارامترها مكدام يك براي ارزيابي دستگاه اتوآنااليزر از بقيه  -13
    Carry Over -الف
     (CV)تكرارپذيري  -ب
      خطي بودن  -ج
  صحت طول موج -د
  

  است؟ ارجحبراي ارزيابي دستگاه اتوآنااليزر و چك كاليبراسيون آن استفاده از كدام يك  -14
      استفاده از تست بيوشيمي شاخص -الف
  ماده رنگي -ب
          فيلترهاي خاص -ج
  استفاده از سرمهاي بيماران -د
  

  ؟استفاده نمود. يتوانم يراز موارد ز يكاز كدام ريدر  االيزابراي ارزيابي و چك كاليبراسيون دستگاه  -15
          Check Plate -الف
  محلولهاي رنگي -ب
        تست شاخصاستفاده از  -ج
  2و  1مورد  -د
  

  است؟ يضرور يدرر يزااال يدر دستورالعمل فن يستيمورد استفاده با ياز موارد مطابق منابع و  استاندارها يكدرج كدام -16
          چك كاليبراسيون -الف
  شاخص كنترل كيفي دوره اي -ب
      ارزيابي پس از تعمير و سرويس عمده -ج
  همه موارد  -د
  

  ؟بررسي خطي بودن دستگاه اتوآنااليزر چيدمان نمونه ها چگونه استبراي  -17
  بار خوانش ميشود. 20يك نمونه متوالي براي مثالً  -فال
  رقتهاي متوالي از يك نمونه انجام و خوانش ميشود. -ب
  نمونه هاي باال و پايين در بين هم خوانش ميشود. -ج
  انجام ميشود.از يك نمونه خيلي پايين خوانشهاي متوالي  -د
  

  ؟ريدر كدام جمله درست است دستگاه االيزا CVبراي بررسي  -18
  است. 1تا  0,1در محدوده  )OD( ينور يچگال ينبهتر -الف
  است.  3تا 2در محدوده ) OD( ينور يچگال ينبهتر -ب
  است 0,1 يردر محدوده ز )OD(ينور يچگال ينبهتر -ج
  است  2تا  1ر محدوده د )OD( ينور يچگال ينبهتر -د
  
  
  
  



  ؟ريدر كدام جمله درست است براي بررسي كارايي سرويس دستگاه االيزا -19
اً بررسي شود مثالً حركت صفحه متحرك متي دستگاه داشته است آن مورد هم ح، بعالوه اگر مشكل خاص CVبررسي تكرارپذيري  -الف

  Check Plateبا  Alignmentو ارزيابي 
  بررسي خطي بودن -ب
  طول موجصحت  -ج
  هيچ كدام -د
  

  ?براي كنترل كيفي داخلي اتوآنااليزر كداميك كاربرد بيشتري دارد -20
  تست مشخص از طريق چارتهاي كنترل كيفي داخلي 2حداقل  CVاستفاده از  -الف
  CVبررسي دوره اي با ماده رنگي از نظر  -ب
  بررسي خطي بودن دوره اي با ماده رنگي -ج
  هيچ كدام -د
  

  تقريباً در تمام دستگاههاي سل كانتر محاسبه اي ميباشد؟ CBCكدام يك از شاخصه هاي  -21
  Hbالف) 
  MCVب) 
  HCTج) 
  MCHد) 
  

  در كدام يك از شرايط زير ضروري است كه دستگاه سل كانتر كاليبر شود؟ -22
  الف) ابتداي راه اندازي

  ب) بعد از هر تعمير يا سرويس
  كنترل كيفي روزانهج) قابل قبول نبودن نتايج 

  د) همه موارد 
  

را با فاصله دو هفته از  CBCاخير خونريزي، دريافت خون، مصرف دارو يا بيماري، در آزمايشگاه شما آزمايش فردي بدون سابقه  -23
  نوبت قبل، تكرار كرده است. كدام ميزان تغيير در شاخصه هاي خوني نشانه خطاي احتمالي است؟

  يتر هماتوكرد يدرصد 5 ييرتغالف) 
  MCVفمتوليتر در  5ب) تغيير 
  Hbدر  1gr/dLج) تغيير 

  MCHدر  10pg ييرتغد) 
  

  تهيه رقت هاي مختلف از خون كنترل و خوانش نتايج آن، براي تعيين كدام شاخصه كنترل كيفي دستگاه سل كانتر به كار ميرود؟ -24
  الف) دقت
  ب) صحت

  ج) خطي بودن
  Carry Overد) 


