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 رالعمل فهرست کاالهای پایهدستو

 ........ : دانشگاهكميته فني دارو وتجهيزات  -1
نااب  و معااون نفره با مسئولیت معاون غذا و دارو وعضويت نمايندگان معااون درماان، معااون توساعه ماديريت و م 9 میته ايک الف(

 .ه می باشدنفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگا 4آموزشی، 

 4معاون آموزشای،  عضويت نمايندگان غذا و دارو ، معاون توسعه مديريت و مناب  و نفره با مسئولیت معاون درمان و 9 میته ايب( ک

 .نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد

اب  و معااون ت نماينادگان معااون درماان، معااون توساعه ماديريت و مناعضوي نفره با مسئولیت معاون غذا و دارو و 7 میته ايج( ک

 .نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد 2آموزشی، 

  عضويت نمايندگان غذا و دارو ، معاون توسعه مديريت و مناب  و نفره با مسئولیت معاون درمان و  7میته ايد( ک

 .نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد 2زشی، معاون آمو

 ؟كه كاالیي مشابه توليد داخل داشته باشد وظيفه مركز درماني در خصوص بخشنامه توليد داخل چيست ر صورتيد -2
ی باشاد حتای از اداره کال تجهیازات پزشاککه کااليی مشابه تولید داخل داشته باشد و داراي پرواناه سااخت معت ار  ورتیرصد الف(

 .باشند درصورت قیمت گذاري شدن اقالم مورد تائید وارداتی مراکز درمانی ملزم به خريد کاالي تولید داخل می

 .حق انتخاب با کمیته فنی دارو وتجهیزات پزشکی دانشگاه می باشدب( 

 .حق انتخاب با متخصصان ذيربط می باشدج( 

 .ت قیمت گذاري شده خريد نمايدفهرس مرکز می بايست ازد( 

 نمي باشد؟ پزشكي دام یک از موارد زیر از وجمله وظایف مسئول فني تجهيزات و ملزوماتك -3       

 خاودداري ان ار رد پزشکی ملزومات رسوب از که نحوي به و انجام شده قرارداد طی درمانی مرکز خريدهاي کلیه اينکه بر نظارتالف( 

 .باشد داشته وجود( Exchange) فروشنده ان ار در موجود اقالم با کاال جابجايی امکان و گرديده

 یقانون توزي  ش که در کاال فروش نحوه و فاکتور پیش و فاکتور ضوابط بر نظارتب( 

 هکمیت دبیر عنوان به دانشگاه پزشکی و تجهیزات دارو کمیته در عضويت ج(

 (خصوصی بخش به داروخانه واگذاري درصورت)وخانهدار پزشکی ملزومات فنی مسئول بر نظارتد( 

 ؟نظور از توزیع در دستورالعمل كاالهای ليست پایه چيستم -4       
 فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی به صورت عمده توسط هر فردالف( 

 لوز اداره ککننده با مج وارد کننده و شرکت هاي توزي  /تولید کننده روش تجهیزات و ملزومات پزشکی به صورت عمده توسطف ب(

 ف تجهیزات پزشکیاصناپزشکی توسط  و ملزومات تجهیزات ج( فروش

 د( هیچکدام

 ر خصوص تهيه كاالهای فهرست پایه مراكز مي بایست ...د -5
 صرفا نس ت به تهیه و تامین کاالهايی که داراي اعالم قیمت توسط اداره کل می باشند اقدام نمايند.الف( 

 ه کمیته فنی دارو وتجهیزات دانشگاه اقدام نمايند.برابر نظريب( 

 ز آن دسته از ملزومات که قیمت آنها به تائید اداره کل رسیده خريد نمايند.ج( ا

 همه موارد د(

 ؟يستدسته از ملزومات مصرفي كه هنوز در فهرست پایه درج نشده اند وظيفه مراكز درماني چ درخصوص خرید آن -6

 .برندهاي ديگر به غیر از فهرست تعیین شده را دارند خريدحق  ،متخصص با تائید پزشکانالف( 

 .می بايست با تائید کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی و از طريق ش که توزي  قانونی اقدام نمايند ب(

 .تا زمان اعالم قیمت توسط اداره کل می توانند هر برند ديگري را خريد نمايندج( 

 د( همه موارد

 ت؟چيسنماینده توزیع منظور از  -7       
 موده اند.نکلیه شرکت هايی که اقدام به اخذ نمايندگی توزي  از سوي تولید کنندگان يا وارد کنندگان تجهیزات پزشکی الف(
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داره خذ مجوز از اکلیه شرکت هايی که متعاقب اخذ نمايندگی توزي  از سوي تولید کنندگان يا وارد کنندگان تجهیزات پزشکی و اب( 

  .کل به عنوان نماينده توزي  و پخش تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی معرفی می گردند

 یازات باه فاروش تجه هرشرکتی با اخذ نامه نمايندگی از شرکت ديگر بدون تائید اداره کل می تواند به عنوان توزي  کننده اقادامج(  

 پزشکی نمايد.

 هیچکدامد(  

 : عبارتست ازتجهيزات پزشكي  كميته فني -8 

ت و ارزياابی کمیته اي با مسئولیت رياست سازمان غاذا و دارو و عضاويت معااون درماان وزارت مت اود ، مادير کال اداره نظاار الف(

 گردد.  تجهیزات پزشکی و اعضاي منتخب هیأت علمی دانشگاه ها و متخصصین ذيربط که به تشخیص مقام عالی وزارت تعیین می

  و معااون مسئولیت معاون غذا و دارو وعضاويت نماينادگان معااون درماان، معااون توساعه ماديريت و مناابنفره با  9کمیته ايب( 

 .نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد 4آموزشی، 

  پزشکی به عنوان دبیر کمیتهکمیته تجهیزات پزشکی مرکز درمانی با حضور مسئول تجهیزات ج( 

 هیچکدامد( 

ر زمينه توزیع كدام یک از موارد ذكر شده ملزم به ثبت در سامانه اداره كل تجهيزات پزشكي و اخذ تائيدیه فعاليت د -9

 ؟و عرضه در حوزه كاالهای فهرست پایه مي باشند
 نمايندگان توزي  و عرضهالف( 

 داروخانه هاي بیمارستانیب( 

 اصناف و شرکت هاي توزي  کننده ج( 

 همه موارد د(

 قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی و موضوعآیین نامه 

 امحاء تجهيزات پزشكي توسط شركتها و افراد فعال در عرصه تجهيزات پزشكي ......... -10
 بالمان  است.الف( 

  در صورت جايگزينی تجهیزات مستعمل با نو، بالمان  می باشد.ب( 

 کل تجهیزات پزشکی يا دانشگاه، بالمان  است.پس از بازديد و بررسی از جانب اداره ( ج

 ممنود است.د( 

 از: است قاچاق عبارت -11
 غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی ورود وخروج پنهانی کاال از م ادي رسمی و( الف

 غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی ورود وخروج آشکار کاال از م ادي رسمی وب( 

 غیر رسمی با پرداخت عوارض دولتی از م ادي رسمی و ورود وخروج پنهانی کاال( ج

 غیر رسمی با پرداخت عوارض دولتی ورود و خروج آشکار کاالاز م ادي رسمی ود( 

 سئوليت ایمني و عملكرد وسيله پزشكي عرضه شده برعهده ................. مي باشد.م -12
 ( تولیدکننده/ واردکننده و نماينده قانونی ايشانالف

 رکت توزي  کنندهش ب(

 ج( فروشنده وسیله

 د( موارد ب و ج

 اردات تجهيزات و دستگاههای پزشكي مستعمل .................و -13
 ممنود می باشد.( الف

 محترم وزارت، بالمان  است. در صورت موافقت مقامب( 

 بالمان  است. )Refurbished (جهت استفاده بمنظور بازسازي( ج

 عات آن، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش بالمان  می باشدجهت استفاده از قطد( 
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 ؟مبارزه با قاچاق كاال وارز چيست راهكارهای اقتصادی -14
 طرح مالیات بر ارزش افزوده( الف

 اعمال هدفمند، برنامه ريزي شده و محدوده نرخ حقوق وعوارض گمرکی ب(

 شناسنامه دار کردن کاالهاي وارداتیج( 

 هر سه مورد د(

 ؟مد دولت كاهش یابدآدر خصوص قاچاق كاال چه پدیده ایي سبب مي شود در -15
 فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد زيرزمینی( الف

 افزايش تعرفه ها و عوارض گمرکی( ب

 افزايش درامدهاي ارزي( ج

 هر سه مورد( د

 كه: به گونه ای باشدسطح خطر وسایل پزشكي باید پزشكي، و ملزومات با توجه به آیين نامه تجهيزات  -16

 الف( باعث انتقال بیماريها نشود.

 ب( وسیله پزشکی کامالً در جهت تامین به ودي بیماران عمل کند.

 ج( باعث اخذ مجوز ورود وسیله از طرف اداره کل شود.

 .( مناف  استفاده از وسیله به مراتب بیش از ضررهاي احتمالی آن باشدد

 

 الزامات توزیع و عرضه محصول

 ................ نام برد.از از مشخصات نظام توزیع مستقيم مي توان  -17

  د(هیچکدام             ج( پوشش نقاط غیر اقتصادي           هزينه بیشتر ب(          الف( هزينه کمتر

ظيفهه مهيها وكه مجموعه ای درهم آميخته از سازمانها یا افراد است  "جمله مقابل، تعریف كدام گزینه مي باشد؟  -18

 "نمودن كاال و خدمات را برای مصرف كننده نهایي برعهده دارد.
 د(هیچکدام         کانال هاي توزي  ج(        شرکتهاي توزيعیب(     اصنافالف( 

 اشاره كرد. ..........به از معایب توزیع غير مستقيم مي توان  -19
 ت افراد در بیرون از مجموعهج( فعالی   الف( افزايش پوشش نقاط غیر اقتصادي 

 کاهش ارت اط صنعت و مصرف کننده د(     هاب( کاهش هزينه

 ................. است با توزیع یكي از اجزای آميخته -20
 امهیچکدد( بازاريابی                     ج(تولید                    ب( فروش                    الف( 

 راردهد.ماني كار آمد است كه بتواند محصول را در ........... در اختيار مصرف كننده قیک كانال توزیع ز -21
 ( زمان، مکان و شرايط مناسبالف

 زمان، مکان مناسب و با هزينه مناسب ب(

 زمان، مکان، شرايط مناسب و با میزان و هزينه مناسب ج(

 د( زمان و شرايط مناسب و با هزينه مناسب

 : ی بازاریابي عبارتند ازسيستمهاانواع  -22
 مورب، سنتی   ،ب( افقی                                       الف( عمودي، افقی

 عمودي، افقی، چند کاناله د(                        ج( چند کاناله، عمودي، مورب 

 

 دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان

 ؟توزیع كنندگان الزامي مي باشد برای مسئول فني، استخدام يیدركدام سطح كاال -23
 1سطح  الف(
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 2ب( سطح 

 3ج( سطح 

 د( همه موارد

ني توزیع كنندگان با رشته داروسازی، جندسال سابقه كار در زمينه تجهيزات و ملزومهات پزشهكي فبرای مسئول  -24

 الزامي است؟
 الف( يک سال

 سال 2ب( 

 سال 3( ج

 سال 4د( 

 فهرست پایه نمي باشند؟ 1م سطح كداميک از موارد ذیل جزء اقال -25
 الف( ملزومات قل ی

 ارتوپدي -ب( ملزومات چشمی

 تنفسی -ج( مصرفی هاي تخصصی بیهوشی

 می باشند. 1همه موارد جزء اقالم سطح  د(

 چند سطح كاال برای توزیع كنندگان تعریف شده است:العمل ثبت توزیع كنندگان، مطابق با دستور -26
 طحس 2 د(                       سطح 5ج(                         سطح 4ب(                   سطح 3الف( 

 فهرست پایه نمي باشند؟ 1داميک از موارد ذیل جزء اقالم سطح ك -27
 الف( ملزومات قل ی

 ارتوپدي -ب( ملزومات چشمی

 تنفسی -ج( مصرفی هاي تخصصی بیهوشی

 می باشند. 1همه موارد جزء اقالم سطح  د(

 توزیع اقالم فهرست پایه بایستي در چه قالبي و توسط كداميک از موارد ذیل مجاز مي باشد؟ -28
 هیازات پزشاکی،و توسط شرکتهاي واردکننده/ تولیدکننده، شرکتهاي توزي  کننده مجاز مورد تأيیاد اداره کال تج فروشی عمدهالف( 

 ید اداره کل تجهیزات پزشکیاصناف داراي پروانه کسب از اتحاديه اصناف کشور و مورد تأي

 زات پزشکیو توسط شرکتهاي واردکننده/ تولیدکننده، شرکتهاي توزي  کننده مجاز مورد تأيید اداره کل تجهی فروشی عمدهب( 

 زات پزشکیو توسط شرکتهاي واردکننده/ تولیدکننده، شرکتهاي توزي  کننده مجاز مورد تأيید اداره کل تجهی خرده فروشیج( 

زات پزشاکی، و توسط شرکتهاي واردکننده/ تولیدکننده، شرکتهاي توزي  کننده مجااز ماورد تأيیاد اداره کال تجهیا فروشی هد( خرد

  اصناف داراي پروانه کسب از اتحاديه اصناف کشور و مورد تأيید اداره کل تجهیزات پزشکی

 

 آشنایی با ملزومات پزشکی )لوازم مصرفی(

 ................. مي باشد.مش كيج از ایمپلنت های ..... -29
 ( ستون فقراتالف

 ب( فک و صورت و جمجمه

 ج( پزشکی ورزشی

 د( هیچکدام

 رهای حلقوی در كدام مورد استفاده مي شود؟استپل -30
 الف( الپاروسکوپی

 ب( برش آندوسکوپی

 عمل جراحی همورويید ج(

 د( هیچکدام
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 .....و......... مي باشندكاتترهای نفروستومي و استنت حالب به ترتيب ..... -31
 کوتاه مدت -الف( بلندمدت

 کوتاه مدت -ب( کوتاه مدت

 بلندمدت -( کوتاه مدتج

 بلندمدت -د( بلندمدت

 ستحواني مي باشد؟كداميک جزء بيومواد ا -32
 الف( سیمان استخوانی

 ب( پرکننده استخوانی

 ج( واشر

 موارد الف و ب د(

 ن اكسيژن را به بيمار مي رساند؟كداميک از ماسک ها، بيشترین ميزا -33

 الف( ماسک اکسیژن تنفس مجدد

 ب( ماسک اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد

 ( ماسک ونچوريج

 د( ماسک آئروسل

 ان كدام بيماری استفاده مي شود؟كویل در درم -34
 الف( هیدروسفالی

 ب( سکته مغزي

 ( آنوريسم مغزيج

 د( همه موارد

 هيدروكسي آپاتایت در كدام گروه قرار دارد؟ -35
 الف( رينگ هاي داخل چشمی

 ب( درپوش هاي مجراي اشکی

 ( کاشتنی هاي کره چشمج

 د( هیچکدام

 ؟كداميک جزء دستكش های مصنوعي مي باشد -36
 وينیلالف( 

 نیتريلب( 

 التکسج( 

 2و1موارد ( د

 ؟پين شانز جزء كدام گروه از فيكساتورها مي باشد -37
 ايمپلنت هاي استخوانی جذبیالف(  

 ايمپلنت هاي استخوانی ستون فقراتب(  

 ايمپلنت هاي پزشکی ورزشیج(  

 فیکساتورهاي خارجی استخوان د( 

 ؟جزء گروه.......... مي باشد ACL/PCLپيچ  -38

 ايمپلنت هاي پزشکی ورزشی( لفا 

 فیکساتورهاي خارجی استخوانب(  

 تون فقراتايمپلنت هاي استخوانی سج(  

 ايمپلنت هاي استخوانی جذبید(  
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 و برچسب گذاری  FDA, CE, ISO 13485آشنایی با استانداردها، 

 ؟باشد نمي استاندارد ملي های سازمان جزو مورد كدام -39
  ISO الف( 

  ISIRIب(  

 BSIج( 

 DINد( 

جزء كدام یک از  "س تشخيصيابر تشعشع برای تجهيزات اشعه ایكحفاظت در بر" IEC60601-1-3 استاندارد -40

  انواع استانداردها است؟

IEC60601-1-3: Radiation Protection for Diagnostic X-ray Systems 

  استاندارد گروه( الف

 استاندارد پايهب( 

 استاندارد محصولج( 

 هیچکدامد( 

 استانداردها چه ویژگي هایي از یک محصول را بيان مي كنند؟ -41
 نی و مديريتیالف( طراحی، ايم

 تجويزي)ظاهري(، طراحی، عملکرد و مديريتی ب(

 ج( تجويزي)ظاهري(، مواد مورد استفاده در تولید، عملکرد و مديريتی

 د( هیچکدام

 .مربوط به ............ است ISO 13485گواهينامه استاندارد  -42
 ت ريسک                  د( مشتريسازمان                   ج( مديري ب(محصول                   الف(  

 ؟است الزامي پيشرفته كشورهای از بسياری در كيفيت مدیریت سيستم چرا -43
 الف( افزايش رضايت مشتري 

 ب( باال رفتن کیفیت محصوالت

 ج( اطمینان از ثابت بودن کیفیت در خط تولید

 همه موارد د(

 صحيح است؟ CEتایيدیه  خصوصدر كدام مورد  -44
 نشان کیفیت کاال است. CEتايیديه  (الف

 مجوز فروش کاال در اتحاديه اروپا است. CEتايیديه  (ب

 يک نود استاندارد است. CEتايیديه  (ج

 همه موارد (د

 ؟مي باشد CEكدام یک از موارد زیر جزء مراحل اخذ نشان  -45
 تعیین کالس وسیلهو  انتخاب دايرکتیو مناسبالف( 

 (Conformity Assessment Routes)  ارزيابی انط اقانتخاب بهترين مسیر ب( 

 تطابق با الزامات اساسی ج(

 همه موارد د(

 ، كدام عبارت صحيح است؟(New Approach)درخصوص الزامات اساسي دایركتيوهای رویكردجدید -46

 الف(  الزامات اساسی به جزئیات طراحی محصوالت می پردازد.

 شده است. ات اساسی براي تولید کنندگان بصورت اختیاري در اتحاديه اروپا درنظر گرفتهب( تطابق داشتن محصوالت با الزام

 ی گردد.ج(  الزامات اساسی به جن ه هاي عمومی ايمنی و عملکرد محصوالت که محافظت کننده مناف  عمومی جامعه است بر م

 د( همه موارد
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 ( چيست؟ Notified Bodyنقش اصلي ارگان مطلع )  -47

 ارزيابی تولیدکنندگان شامل بررسی محصوالت و طراحی و تولید آن هاالف(  

 ب( قانون گذاري در خصوص نحوه تايید محصوالت در سطح اتحاديه اروپا

 ج( ارائه خدمات مشاوره به تولیدکنندگان درخصوص طراحی و تولید محصوالت

 د(  همه موارد

48- PMN و PMA از عبارتند ترتيب به: 
 فروش از پیش اعالم فروش، از شپی تايیديه الف(

 فروش از پس اعالم فروش، از پیش تايیديه ب(

 فروش از پیش تايیديه فروش، از پیش اعالم (ج

 فروش از پس تايیديه فروش، از پیش اعالم د(

 باشد؟ نمي FDA مربوط به   عمومي های كنترل از مورد كدام -49

 FDA در وسیله و موسسه مشخصات و نام ث تالف( 

 FDA قوانین اساس بر وسیله گذاري برچسب ب(

 GMP قواعد و اصول با مطابق وسیله تولیدج( 
 عملکرد اج اري انجام استانداردهاي د(

 :برابری ذاتي به این معناست كه، FDAبر اساس  -50
 ( وسیله جديد همانند وسیله مرج  ايمن و اثربخش است.الف

 ب( کاربرد وسیله همانند وسیله مرج  است.

 وسیله مشخصات فنی مشابهی با وسیله مرج  دارد. ج(
 د( همه موارد

سيله پزشكي ایران، ذكر كدام مورد در مدارک همراه ودر ضوابط برچسب گذاری  "مدارک همراه"مطابق تعریف  -51

  ضروری نيست؟

 اطالعات مربوط به ايمنی وسیله پزشکی الف(

 اطالعات مربوط به شناسايی وسیله پزشکی ب(

 مدارک حمل وسیله پزشکیعات مربوط به اطال ج(
 اطالعات مربوط به عملکرد وسیله پزشکی د(

 ؟مطابق الزامات عمومي ضوابط برچسب گذاری در ایران، كدام مورد صحيح نمي باشد -52

 شود. انیب يهشدار در برچسب گذار ايکاربرد  تيبه عنوان محدود ديمانده با یباق سکير الف(

 اياو  ندهدکنیتول ینترنتيا تيسا له،یمانند مستندات چاپ شده، صفحه نمايش وس متعدد ياست به روشهاممکن  يبرچسب گذار ب(

 فراهم گردد. یسیاطالعات مغناط رهیذخ يابزارها

 باشد. یسیانگل یالملل نیبه زبان ب ديفقط با يبرچسب گذار ج(
  .باشد زینمرت ط  يها اگرامينقشه ها و د شامل استممکن   يدستورالعمل کاربر د(

 

 بيانگر كدام مورد مي باشد؟ عالمهههههههههههههههت                                 -53

 وسیله پزشکی براي استفاده، داراي محدوديت فشار جوي است. الف(

  وسیله پزشکی براي استفاده، داراي محدوديت دما است.ب( 

 وسیله پزشکی براي استفاده، داراي محدوديت رطوبت است. ج( 
 پزشکی با گاز اتیلن اکسايد استريل شده است د( وسیله

 

     عالمت                      -54 به معنای :                                                                                         

 در محیط هاي با شرايط آب و هواي بارانی استفاده نشود.الف( 
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 ايط آب و هواي بارانی، قابل استفاده می باشد.در محیط هاي با شرب( 

 دور از آب نگهداشته شود. ج(
 د( هیچکدام

  انبارش و آشنایی با مفاهیم فراخوان

قابل  ودر این نوع فراخوان، صدمات محتمل، موقت  "تعریف مقابل، در خصوص كدام كالس از فراخوان ها است؟ -55

 "برگشت هستند.

 I الف( کالس  

 II( کالس  ب

 IIIج( کالس  

  هیچکدامد( 

 :حادثه ناگوار عبارت است از -56
 حادثه اي که منجر به مرگ بیمار می شود.( الف

 حادثه اي که منجر به مرگ يا آسیب جدي به بیمار می شود.( ب

 حادثه اي که منجر به مرگ بیمار،کاربر وسیله يا ساير افراد می شود. (ج

 ب جدي به بیمار، کاربر وسیله يا ساير افراد می شود.حادثه اي که منجر به مرگ يا آسی (د

های تماسي به علت گزارشات متعدد و معتبر مبني بر عفونت شدید، قرمزی و درد چشم ناشي از استفاده لنز -57

 است از  بارتع(، كمپاني سازنده اقدام به فراخوان محصول نموده است. طبقه بندی این فراخواني All lots, all sizes) x كمپاني
 I کالس   الف(

 IIب( کالس  

 IIIج( کالس  

 هیچکدامد( 

 ریق رسانه های عمومي  الزامي است؟طدر كدام نوع فراخواني، اطالع رساني از ، FDAبر اساس ضوابط  -58

  Iکالس   الف(

 IIب( کالس  

 IIIج( کالس  

 هیچکدامد( 

 ؟ي پذیردطبقه بندی فراخواني وسایل پزشكي بر چه اساسي صورت م -59
 کالس خطر وسیله پزشکی الف(

 احتمال خطر ناشی از مشکالت مربوط به ايمنی و عملکرد وسیله ب(

 بر اساس سطح تکنولوژي وسیله پزشکی (ج

 احتمال خرابی وسیله در طی يک دوره يکساله د(

  ماه2عدد و مدت زمان تهيه آن،  40متوسط مصرف ماهانه شير برقي دستگاهي برای یک شركت  -60

 مي باشد. باتوجه به فرمول مقابل، نقطه سفارش انبار این وسيله چه تعدادی است؟
 متوسط مصرف ماهانه( ×)نقطه سفارش = ذخيره احتياطي + )مدت زمان تهيه كاال  

 128 د(                           120ج(                    148ب(                    200الف( 

 ( عبارتند از:Physical Inventory) گردانيانواع انبار  -61

  )Random Phy.inv( ,)Complete Phy.Inv( الف(

  (Cycle Counting) ,(Complete Phy.Inv) ب(

 (Random Phy.inv) ,(Cycle Counting )    ج(

 ب الف وموارد  د(
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 : یعنيFEFO  ،در سيستم انبارداری -62
 نگهداري خاصی دارد.الف( اولین خروجی کااليی است که شرايط 

 ب( اولین ورودي، آخرين خروجی

 اولین خروجی، کااليی است که تاريخ انقضاي آن نزديک تر می باشد.  ج(

 د( اولین ورودي، اولین خروجی

 ساختمان انبار مي بایست دارای كدام یک از مشخصات ذیل باشد؟ -63
 الف( بدون درز و شکاف در ديوار و پنجره و درها

 نظافت آسان، مجهز بودن پنجره ها به توري مناسبب( قابلیت 

 ج( ديوارها از جنس سیمان و آجرباشد.

 همه موارد د(

 ، دستورالعمل پرداخت تعرفه و ضوابط کنترل کیفیفروشآشنایی با ضوابط خدمات پس از 

 ر است؟مناسب ت به منظور ارائه خدمات بهتر برای دستگاههای سرمایه ای و حياتي كداميک از گزینه های ذیل -64
  بازديد هفتگیالف( 

  بازديد ماهانه ب(

  قرارداد سرويس و نگهداري ج(

 بازديد ساالنه د(

 برای كداميک از گروههای تجهيزات ذیل اجباری مي باشد؟  (Tracing)ردیابي محصوالت  -65
 تجهیزات پزشکی حیاتی )مانند دستگاه تنفس مصنوعی يا دستگاه ديالیز و... ( الف(

 ايمپلنت هاي جراحی ب(

 هاي جدي شود.تواند منجر به آسیبوسايل پزشکی که بروز مشکل در آنها می ج(

 همه موارد مذکور د(

 زد عادی افزایشساعتمزد خدمات انجام شده خارج از ساعات اداری و روزهای تعطيل ...... درصد به نسبت ساعتم -66

 مي یابد؟

 هیچکدامد(            %   20ج(                   % 40(ب%                     50 الف(

 كدام گزینه صحيح مي باشد؟ -67
 د.ندازي می باشامدت زمان گارانتی/ وارانتی براي کلیه دستگاههاي پزشکی بصورت کلی، حداقل يکسال پس از زمان نصب و راه  الف(

 مدت زمان گارانتی/ وارانتی نمی تواند افزايش يابد. ب(

 اشد.بهزينه هاي جان ی ارائه خدمات گارانتی/ وارانتی شامل اياب و ذهاب، حمل و .... بعهده فروشنده می پرداخت ج( 

 د( گزينه هاي الف و ج

 ؟جمله زیر تعریف كدام گزینه است -68
دوره  انجام تمام اقدامات ضروری شامل آزمایشات، اندازه گيری ها و تعویض قطعات به منظور نگههداری تجهيهزات بهرای یهک "

 "طوالني مدت در شرایط عملياتي بهينه و پيشگيری از بروز نقصان در آنها

 د( هیچکدام             (PMنگهداري پیشگیرانه ) ج(  ب( کالی راسیون        الف( تعمیرات

 ؟حداقل اطالعات مورد نياز جهت درج در گزارش فني چيست -69
  نام ونشانی آزمايشگاهالف( 

 مورد استفاده در هر روش ذکر استانداردب( 

 . سمت، امضاء و مهر مدير فنی که گزارش آزمون را تائید می کند نام،ج( 

 همه موارد د(

 مراكز درماني مي بایست چه مداركي را از شركتهای كنترل كيفي دارای مجوز اخذ نمایند؟ -70
 ام آزمونتجهیزات پزشکی جهت انج مورد تايید اداره کلشرکت لیست نیروهاي فنی الف( 
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 ب( پیش فاکتور 

 ج( مجوز کنترل کیفی معت ر صادره از جانب اداره کل تجهیزات پزشکی

 همه موارد د(

 آشنایی با ایمنی الکتریکی عمومی

 :عبارت است از قسمت كاربردی -71

 قسمتهايی از دستگاه  که در تماس با بدن بیمار هستند. (الف

 با بدن بیمار هستند.قسمتهايی از دستگاه  که در تماس دائم ب( 

 قسمتهايی از دستگاه  که در تماس با بدن  کاربر هستند. ج(

 .قسمتهايی از دستگاه  که در تماس دائم  با بدن کاربر هستند د(

شدت تحریک مي  جریاني است كه طي عبورآن از بدن، ماهيچه ها و اعصاب به" عبارت مقابل تعریف كدام گزینه است؟  -72

 "مكان واكنش ارادی وجود دارد شوند ولي هنوز ا

 جريان نشتی زمینالف( 

 جريان آستانه قابل درکب( 

 (Let- go)جريان آزاد ج( 

 هیچکدامد( 

 .   ...........................  دستگاه  یو قسمت كاربرد یورود نيب یبند قیعا  ک،یالكتر یدر آزمون استقامت د -73
 بستگی به کالس ايمنی وسیله دارد. (الف

 بستگی به نود قسمت کاربردي دارد. ب(

 .بايد عايق اولیه  باشد ج(

 .بايد مضاعف يا تقويت شده باشدد( 

 مقادیر مجاز جریان نشتي زمين مي باشد؟كدام گزینه، بيانگر  -74
 میلی آمپر        15میلی آمپر و در حالت تک اشکالی  10در استفاده عادي  (الف

 میلی آمپر        10میلی آمپر و در حالت تک اشکالی حداکثر  5( در استفاده عادي  حداکثر ب

 میلی آمپر     5/0میلی آمپر و در حالت تک اشکالی حداکثر  1/0در استفاده عادي  حداکثر  ج(

 هیچکدام د(

 كدام گزینه درست نمي باشد؟ -75

 سترس زمین شوند.عالوه بر عايق بندي اصلی بايد قسمت هاي فلزي در د IIالف( در دستگاه ط قه 

 ايمنی تکمیلی از طريق عايق بندي مضاعف يا تقويت شده تأمین می شود. IIب( در دستگاه ط قه 

 محفظه عايق دستگاه تحت شرايطی می تواند به عنوان عايق تکمیلی محسوب شود. IIج( در دستگاه ط قه 

 .بايد از عايق بندي اصلی استفاده شده باشد Iد( در دستگاه ط قه 
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