امتحان دستگاه اعصاب قسمت دوم مورخ 86/4/9:تعداد سوال81:

زمان70 :دقیقه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -1کسام لؽوت اظ ُیپْتبالهْغ هْخت افعایؿ ففبض ـطیبًی ّ تؼساز ضطثبًبت للت هی ـْز؟
ز)ـکوی ّ هیبًی
ج)ذلفی ّ خبًجی
ة)لساهی
الف)خلْی ثصطی
 -2پطذْضی ثیؿ اظ حس هطثْط ثَ کسام هْضز ظیط زض ُیپْتبالهْغ هی تْاًس ثبـس؟
ة)ترطیت هطکع تغصیَ ای
الف)تحطیک ُؽتَ ـکوی هیبًی
پبضاًّتیکْلط
ض
ز)ضبیؼَ ُؽتَ ُبی
ج)ترطیت ُیپْتبالهْغ کٌبضی
 – 3کسام لؽوت جظء هساض پبپع هحؽْة ًوی ـْز؟
ة) لفط ؼیٌگْلیت
الف) ُؽتَ ُبی ذلفی تبالهْغ

ج)ًبحیَ ُیپْکبهپ

ز) اخؽبم پؽتبًی

 – 4ثَ ذبعط آّضی یک کلوَ ٌُگبهیکَ چٌس حطف اّل آى ػطضَ هی ـْز ) (primingچَ ًْع حبفظَ ای
هحؽْة هی ـْز؟
ز) غیط اضتجبعی
ج)اضتجبعی
ة) صطیح
الف)هفِْهی
 – 5ثطًبهَ ضیعی عطحِب ّ تْالی ُبی پیچیسٍ اػوبل حطکتی ثَ ػِسٍ کسام ًبحیَ اؼت؟
ة)اضتجبعی خلْی پیفبًی
الف)اضتجبعی آٍ یبًَ ای – پػ ؼطی -گیدگبُی
ز)ـکٌح ظاّیَ ای ّ ّضًیکَ
ج)اضتجبعی لیوجیک
 – 6کسام هْج هغعی ًبُوعهبى ّ ًبهٌظن تط اؼت؟
ج)تتب
ة)ثتب
الف)آلفب

ز)زلتب

 – 7زضهْضز ذْاة ثب اهْاج آُؽتَ کسام ػجبضت صحیح اؼت؟
ة)هتبثْلیؽن هغع افعایؿ هی یبثس
الف)ضطثبًبت للت ّ تٌفػ ًبهٌظن اؼت
ز)تًْْغ ػضالت پبئیي هی آیس
ج)فؼبلیت ؼوپبتیک کبُؿ هی یبثس
 – 8اظ کسام فیجط ػصجی ًْضآزضًبلیي تطـح هی ـْز؟
ة)پػ ػمسٍ ای ؼوپبتیک
الف)پیؿ ػمسٍ ای ؼوپبتیک
ز)پػ ػمسٍ ای پبضاؼوپبتیک
ج)پیؿ ػمسٍ ای پبضاؼوپبتیک
 – 9کسام گعیٌَ ظیط هْخت تفٌگی هی ـْز؟
ة)افعایؿ حدن هبیغ ذبضج ؼلْلی
الف)افعایؿ اؼوْاللیتَ پالؼوب
ز)کبُؿ آًژیْتبًؽیي –2
ج)آؼیت هؽتمین ثَ زیبًؽفبل
 – 10زض هطحلَ  4ذْاة کسام هْج  EEGهفبُسٍ هی ـْز؟
ج)ثتب
ة)تتب
الف)زلتب

ز)آلفب

 – 11زض هْضز هبُیت اهْاج هغعی زض لفط هغع ،گعیٌَ صحیح کساهؽت؟
الف)پتبًؽیل ُبی ػول ایدبز ـسٍ زض اکؽًِْب هی ثبـٌس
ة)پتبًؽیل ُبی پػ غیياپغی زضزًسضیت ُب هی ثبـٌس
ج)ثب لغغ اضتجبعبت ظیط لفطی ُوچٌبى ثبلی هی هبًٌس
ز) ّلبیغ الکتطیکی ُؽتٌس کَ ثؼس اظ تحطیک یک اًسام حؽی ثْخْز هی آیٌس
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 – 12ثیوبضی لبزض اؼت کلوبت ضا ثجیٌس ّلی ًوی تْاًس هؼبًی آًِب ضا تفؽیط کٌس هفکل ّی زض کدبؼت؟
ز)ـکٌح ظاّیَ ای
ج)ًبحیَ ثطّکب
ة)لفط ثیٌبیی اصلی
الف)ًبحیَ ّضًیکَ
 – 13کسام هبزٍ اـتِب ضا کبُؿ هی زُس؟
ج)اّضکؽیي
ة)لپتیي
الف)گطلیي

ز)ًْضّپپتیسy

 – 14هحل خؽتدْی اًجبضُبی شذیطٍ حبفظَ زض کدبؼت؟
ج)لْة خلْی پیفبًی
ة)ُیپْکبهپ
الف)تبالهْغ

ز)لْة گیدگبُی هیبًی

 – 15زض ُؽتَ ُبی هفجکی پل هغعی کسام ًْضّى ـطّع کٌٌسٍ اصلی ذْاة  REMهی ثبـس؟
ز)کْلیٌطژیک
ج)گبثباضژیک
ة)ًْضآزضًطژیک
الف)ؼطّتًْیٌی
 – 16ىاضکْلپؽی) (narcolepsyچَ ًْع ثیوبضیؽت؟
ة)ثرْاة ضفتي زض خطیبى فؼبلیت ُبی ضّظاًَ اؼت
الف)ُوبى ضاٍ ضفتي زض ذْاثؽت
ز)ثیوبض فبلس ذْاة  REMهی ثبؾز
ج)ثی ذْاثی فبهیلی کفٌسٍ کَ اضثی غبلت اتْظّهی هی ثبـس
 – 17ضؼپتْضُبی هْؼکبضیٌی اؼتیل کْلیي زض کدب یبفت هی ـًْس؟
ة)توبم ػمسٍ ُبی پبضاؼوپبتیکی
الف)ػمسٍ ؼوپبتیکی ؼلیبک
ز)ػضالت اؼکلتی
ج)ػضلَ صبف هثبًَ
 – 18تحطیک پبضاؼوپبتیک هْخت کسام هْضز ظیط هی ـْز؟
ة)تحطیک غسز اـکی
الف)هیسضیبظیػ
ز)افعایؿ تطـح غسز ػطق
ج)افعایؿ تٌْغ اؼفٌکتط پیلْض
 – 19هیلیٌیعاؼیْى زضؼیؽتن اػصبة هطکعی زضچَ ؼٌی کبهل هی ـْز؟
ج)زض  2ؼبلگی
ة)ثسّ تْلس
الف)هبٍ پٌح خٌیٌی
 -20کسام ضفلکػ زض ـیطذْاض یک ؼبلَ عجیؼی هی ثبـس؟
ة)چتطثبظیparachute
الف)هْضّMoro

ز)اّایل ثعضگؽبلی

ج)ؼبکیٌگsucking

ز)Rooting

 – 21زض ـیطذْاض  6هبَُ عجیؼی کسام هْضز هفبُسٍ هی ـْز؟
ة)چِبض زؼت ّ پب هی ضّز
الف)اـیبء ضا زض زؼت گطفتَ ّ زضزُبى هی گصاضز
ز)هی تْاًس ثسّى کوک ثٌفیٌس
ج)ثب گطفتي زؼت ّی  ,لبزض ثَ ضاٍ ضفتي هی ثبـس
 – 22اضغطاة خسایی زضچَ ؼٌی ایدبز هی ـْز؟
ة) 4تب  5هبُگی
الف)2تب 3م اُگی

ج) 7تب  8هبُگی

 – 23کْزک  18هبَُ کسام ػول ضا اًدبم ًوی زُس؟
الف)ؼَ هکؼت ضا ضّی ُن لطاض هی زُس
ج)اظ فٌدبى هی تْاًس هبیؼبت ضا ثٌْـس

ة)صفحبت کتبة ضا ّضق هی ظًس
ز)اظ لبـك ثرْثی اؼتفبزٍ هی کٌس
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ز)یکؽبلگی

 – 24زض چَ ؼٌی کْزک هی تْاًس اظ لیچی اؼتفبزٍ کٌس؟
ج) 3ؼبلگی
ة) 2/5ؼبلگی
الف) 2ؼبلگی

ز) 3/5ؼبلگی

 – 25ثب کبُؿ اًطژی اـؼَ  Xثکبض ضفتَ زض  CTؼکي هغع ،کساهیک اظ هْاضز شیل صبزق اؼت؟
الف)تضؼیف اـؼَ Xتْؼظ ثبفت ُب افعایؿ هی یبثس
ة)کٌتطاؼت ثیي اؼترْاى ّ ثبفت ًطم کبُؿ هی یبثس
ج)خصة اـؼَ  Xزض ثبفت ًطم هغع کبُؿ هی یبثس
ز)توبیع ثیي هبزٍ ؼفیس ّ ذبکؽتطی هغع کبُؿ هی یبثس
 – 26کسام یک اظ ُؽتَ ُبی ظیط زاضای ثیفتطیي ـست ؼیگتبل تـسیس هغٌبعیؽی ُؽتَ ای اؼت؟
31
1
13
23
ز)P
ج)H
ة)C
الف)Na
 – 27اگط ـست هیساى هغٌبعیؽی ذبضخی ثکبض ضفتَ زض ضّؾ تصْیط ثطزاضی  NMRضا زّثطاثط کٌین.
فطکبًػ الضهْض چٌس ثطاثط هی ـْز؟
ز)2
ج)1
ة)4
الف)یک ؼْم
 – 28زض تصْیط ثطزاضی  MRIکَ ثب هؼیبض  T2اًدبم هی ـْز  ،کساهیک اظ هٌبعك ظیط زاضای لْی تطیي
ؼیگٌبل هی ثبـس؟
ز)هبزٍ ذبکؽتطی
ج)هبزٍ ؼفیس
ة)اؼترْاى
الف)CSF
 – 29اذتالف ثیي هبزٍ ؼفیس ّ ذبکؽتطی هغع زض کساهیک اظ ضّؾ ُبی تصْیط ثطزاضی شیل ثیفتط اؼت؟
ز)PET
ج)MRI
ة)SPECT
الف) CTاؼکي
 – 30خِت ثطضؼی تْهْضُبی هغعی کَ ثبافعایؿ هتبثْلیؽن ُوطاٍ اؼت ،کسام یک اظ هْاز پطتْزاضّی ظیط
ثِتطیي گعیٌَ هی ثبـس؟
99m
99m
123
18
ز)TC- ECD
ج)TC- HMPAO
ة)I-IMP
الف)F-FDG
 – 31کساهیک اظ ًبللیي ظیط ثطضّی فطًِّب لطاض زاـتَ ّ اخبظٍ اًتمبل گلْکع اظ  ECFضا ثساذل فطّى هی
زُس؟
ز)GLUT4
ج)GIUT3
ة)GIUT2
الف)GIUT1
 – 32زض کساهیک اظ ّاکٌفِبی ظیط ًْضاپی ًفطیي تْلیس هی ـْز؟
ة)ُیسضّکؽیلَ ـسى زّپبهیي
الف)هتیلَ ـسى اپی ًفطیي
ز)زی کطثْکؽیلَ ـسى زّپب
ج)زی کطثْکؽیلَ ـسى زّپبهیي
 – 33کساهیک اظ هْاضز ظیط ّیژگی پطّتئیي ُبی هطثْط ثَ گیطًسٍ ُبی هتبثْتطّپیک ضا ثیبى هی ًوبیس؟
الف)هٌْهطثْزٍ هتصل ثَ پطّتئیي  Gهی ـْز ّ کٌس ػول هی ًوبیس
ة)هٌْهط ثْزٍ تفکیل کبًبل یًْی ضا هی زُس ّؼطیغ ػول هی ًوبیس
ج)حبّی چٌس ظیط ّاحس ثْزٍ ،تفکیل کبًبل یًْی ضا هی زُس ّ ؼطیغ ػول هی ًوبیس
ز)حبّی چٌس ظیط ّاحس ثْزٍ  ،هتصل ثَ پطّتئیي  Gهی ـْز ّکٌس ػول هی ًوبیس
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 – 34گیطًسٍ کساهیک اظ ًبللیي ػصجی ظیط تفکیل کبًبل یًْی ضا زازٍ ّ پػ اظ اتصبل ًبلل ػصجی ٍةآى
هْخت زی پالضیعٍ ـسى ًطّى پػ ؼیٌبپتیک هی ـْز؟
ة)ًیکْتٌیک اؼتیل کْلیي
الف)زّپبهیي)(D1
ز) – γآهیٌْثْتیطیک اؼیس )(GABAa
ج)ازًْظیي)(A2
 – 35کساهیک اظ هْاضز ظیط زض هْضز ػول هًْْآهیي اکؽیساظُب) (MAOصحیح اؼت؟
الف)کبتیکْل آهیي ُب ضا زض ـکبف ؼیٌبپتیک غیط فؼبل هی ًوبیس
ة)ػول آًِب پػ اظ ػول کبًیکْل آهیي هتیل تطاًؽفطاظُب) (COMTصْضت هی گیطز
ج)زض غفبء ذبضخی هیتْکٌسضی لطاض زاضًس
ز)کبتیکْل آهیعُبئی ضا غیط فؼبل هی ًوبیس کَ زض ّظیکْل ُب لطاض زاضًس
 – 36زض عی هتبثْلیؽن اؼیسُبی آهیٌَ ّ افعایؿ آهًْیبک  CNSغلظت کساهیک اظ هْاز ظیط افعایؿ هی
یبثس؟
ز)گلْتبهیي
ج)GABA
ة)گلْتبهبت
الف)ATP
 – 37زض ـطایظ ُیپْکؽی ) (CNSکساهیک اظ هْاضز ظیط صحیح اؼت؟
ة)افعایؿ فؼبلیت آًعین اؼپطّّات زُیسضژًبظ
الف)کبُؿ ؼغح  NADHزض هیتْکٌسضی
ز)افعایؿ غًتع اؼتیل کْلیي
ج)کبُؿ ؼٌتع  – γآهیٌْثْتیطیک ) ّ (GABAگلْتبت
 – 38زض عی گطؼٌگی ـسیس کساهیک اظ هْاز ظیط هی تْاًٌس زضصس ثیفتطی اظ اًطژی هْضز ًیبظ CNSضا
فطاُن ًوبیٌس؟
ز)اؼیس ُبی آهیٌَ
ج)اخؽبم کیتًْی
ة)اؼیس ُبی چطة
الف)گلْکع
ّ – 39ائیلیل هٌسلیک اؼیس) (VMAهحصْل ـکؽتَ ـسى کساهیک اظ هْاز ظیط اؼت؟
ز)ؼطّتًْیي
ة)اپی ًفطیي ج)زّپبهیي
الف) – γآهیٌْثْتیطیک اؼیس
 – 40زض کساهیک اظ ثیوبضیِبی ظیط اتْآًتی ثبزی ثب هکبًیؽن هِبض ضغپتْضزض این ًْپبتْژًع ثیوبضی ًمؿ زاضز؟
ز)هیبؼتٌی گطیْظ
ج)ؼٌسضم گیلى ثبضٍ
ة)ثیوبضی گطیْظ
الف)هْلتیپل اؼکلضّظیػ
 – 41گیطًسٍ ُبی  βآزضىضژیک زض ؼغح ؼلْلِبی  T ّ Bثتطتیت چَ ًمفی زاضًس؟
ج)هِبضی – تحطیکی ز)هِبضی – هِبضی
ة)تحطیکی – هِبضی
الف)تحطیکی – تحطیکی
 - 42زض حضْض anti – CRFتحطیک تْلیس  ACTHتْؼظ کساهیک اظ ؼبیتْکبیٌِبی ظیط هِبض هی ـْز؟
ز)INF
ج)TNF- α
ة)IL-6
الف)IL-1
 – 43زض هْضز تاثیط  INF-αثطهحْض  HPAکسام خولَ زضؼت اؼت؟
الف)ًمؿ تحطیکی زاضز ّ اظ عطیك گیطًسٍ  Opiateػول هی کٌس
ة)ىلؿ تحطیکی زاضز ّ اظ عطیك گیطًسٍ آزضًطژیک ػول هی کٌس
ج)ًمؿ هِبضی زاضز ّ اظ عطیك گیطًسٍ  Opiateػول هی کٌس
ز)ًمؿ هِبضی زاضز ّ اظ عطیك گیطًسٍ آزضىضژیک ػول هی کيز
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 – 44ةیؿ فؼبلی ّ کن فؼبلی هحْض HPAثتطتیت هْخت کساهیک اظ هْاضز ظیط هی ـْز؟
ة)تحطیک پبؼد ایوٌی  -اتْایوٌی
الف)هِبض پبؼد ایوٌی – اتْایوٌی
ز)اتْایوٌی – تحطیک پبؼد ایوٌی
ج)اتْایوٌی – هِبض پبؼد ایوٌی
 – 45کساهیک اظآتْآًتی ژًِبی ظیط زض ایدبز ثیوبضی  Peripheral Neuritisزذبلت زاضز؟
ة)proteolipid protein
الف) myelin basic protein
ز)TSH Receptor
ج)p2 protein
 -46زض ضاثغَ ثب فیعیْلْژی ّاحس حطکت ) (motor unitکسام گعیٌَ صحیح اؼت؟
الف)اّلیي ثرؿ اخطای فطهبى حطکت اؼت
ة)فطکبًػ فؼبلیت آى ثب هیظاى اًمجبض هبُیچَ هطثْعَ اؾ اضتجبط ًساضز
ج) یک ًْضّى حطکتی آلفب ّ تبضُبی ػضالًی هطثْط ذْز یک ّاحس حطکت اؼت
ز)چٌس  motor poolذْز یک ّاحس حطکت ضا تفکیل هی زُس
 -47کسام گعیٌَ زض اضتجبط ثب فیعیْلْژی ًْضّى ُبی حطکتی تًْیک صحیح هی ثبـس؟
الف)اًساظٍ آًِب ثعضگ ّ هبُیچَ ُبی ذؽتگی پصیط ضا ػصت زُی هی کٌٌس
ة)اًساظٍ آًِب کْچک ّ هبُیچَ ُبی ذؽتگی ًبپصیط ضا ػصت زُی هی کٌٌس
ج)ؼجت اًمجبض ؼطیغ ّ لْی زض هبُیچَ هطثْط ثَ ذْز هی ـًْس
ز)حطکبت ؼطیغ ،کْتبٍ ّ پطتبثی ضا ایدبز هی کٌٌس
 – 48کسام یک اظ هْاضز ظیط ؼجت پالؼتیؽیتی ًْضّى ُبی حطکتی هی ـْز؟
ة)کْتبٍ ـسى زًسضیت
الف)chromatolysis
ز)sprouting
ج)کبُؿ اضتجبط پیؿ ؼیٌبپؽی
 – 49گیطًسٍ ُبی حؽی کففی هبُیچَ ) (MSRچگًَْ فؼبل هی ـًْس؟
الف)اکؽْى ًْضّى ُبی گبهب اؼتبتیک Nuclear Bagضا تحطیک هی کٌٌس
ة)اکؽْى ًْضّى ُبی گبهب زیٌبهیک  Nuclear chainضا تحطیک هی کٌٌس
ج)آّضاى ُبی  IIّ Iaکففی اؼتبتیک ّ زیٌبهیک هبُیچَ ضا ایدبز هی کٌس
ز)آّضاى ُبی  Ibگیطًسٍ کففی ضا تحطیک هی کٌٌس
 -50آپپتْظ ًْضّى ُبی حطکتی زض افطاز کٌِؽبل ثَ چَ ػلت ؼجت کٌسی حطکت هی ـْز؟
ة)گػتطؾ اضتجبط هبُیچَ ای motor unit
الف)تحطیک پصیطی ثیفتط ًْضّى ُبی حطکتی آ لفب
ز)افعایؿ تؼسازmotor unit
ج)تحطیک پصیطی ثیفتط ًْضّى ُبی حطکتی گبهب
 – 51زض هساض ضفلکػ کففی پطؾ ظاًْ هکبًیعم اضتجبط چگًَْ اؼت؟
الف)آّضاىًْ laضّى حطکتی ػضلَ  Extensorضا تحطیک هی کٌس
ة)آّضاى laثب ًْضّى حطکتی ػضلَ  Extensorاضتثبط چٌس ؼیٌبپؽی ثطلطاض هی کٌس
ج)آّضاى ًْlaضى حطکتی Flexorضا تحطیک هی کٌٌس
ز)آّضاى  laثبًْضّى حطکتی ػضلَ Flexorاضتجبط تک ؼیٌبپؽی ثطلطاض هی کٌس
 -52کساهیک اظ ضفلکػ ُبی ظیط پلی ؼیٌبپتیک هی ثبـس؟
ة)Withdrawal Reflex
الف)knee Jerk Reflex
ز)Stretch Reflex
ج)Myotatic Reflex
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 – 53کسام ّضؼیت زض اذتالل هساض ضفلکػ کففی هفبُسٍ ًوی ـْز؟
ة)Hyper Reflexia
الف)Spastic paralysis
ز)Flaccid paralysis
ج)Stretch Reflex
 – 54زض هفبُسٍ یک حطکت کسام یک اظ ًْضّى ُبی ظیط تحطیک هی ـًْس؟
ز)Gamma
ج)Alpha
ة) Betz
الف)Mirror
 – 55ترطیت  Frontal Eye Fieldزض ًیوکطٍ چپ ؼجت اذتالل زض کسام زؼتَ اظ هبُیچَ ُبی زّکطٍ چفن
هی ـْز؟
ة)لتطال ضکتْغ چپ ّ هیسیبل ضکتْغ چپ
الف)لتطال ضکتْغ ضاؼت ّ هیسیبل ضکتْغ ضاؼت
ز)هیسیبل ضکتْغ ضاؼت ّ لتطال ضکتْغ چپ
ج)لتطال ضکتْغ ضاؼت ّ هیسیبل ضکتْغ چپ
 – 56کسام ثیوبضی حطکتی هطثْط ثَ ترطیت  Upper Motor Neuronsهی ثبـس؟
ة)Bell ′ S palsy
الف)Polio
ز)(MS) Multiple sclerosis
ج)Strok paralysis
ًْ – 57احی ضویوَ کْضتکػ حطکتی زض حطکبت اضازی چگًَْ ػول هی کٌٌس؟
الف)تحطیک  SMAؼجت پبؼد حطکتی زض ُوبى عطف ثسى
ة)ترطیت  SMAؼجت اذتالل زض ُوبٌُگی حطکبت هتفبّت زؼت ُب
ز)ترطیت  PMAؼجت کبُؿ ضفلکػ ُب
ج)تحطیک  PMAؼجت اخطای حطکت
 – 58زض هساض اضتجبعی کْضتکػ حطکتی ّ هرچَ کسام گعیٌَ صحیح اؼت؟
الف) ←M1پًْع← پبیک هیبًی← هرچَ
ة)ًربع← -پًْع← پبیک تحتبًی← هرچَ
ج)ظیتْى تحتبًی← پًْع← پبیک تحتبًی ← هرچَ
ز)هرچَ ← پًْع← پبیک فْلبًی ← M1
 – 59زض هْضز کبض هرچَ زض حطکت کسام گعیٌَ صحیح اؼت؟
الف)پبلئْ ؼط ثَ ثلْم کٌتطل حطکبت اضازی ضا ثؼِسٍ زاضز
ة)ًئْؼطثلْم ُوبٌُگی هبُیچَ ُبضا کٌتطل هی کٌس
ج)ترطیت یک عطف هرچَ تؼبزل ثَ ؼوت همبثل ضا هرتل هی کٌس
ز)ترطیت ّضهیػ هرچَ تؼبزل خلْ ثَ ػمت ضا هرتل هی کٌس
 – 60کسام ًفبًَ هطتجظ ثب اذتالل زض کبض هرچَ ًوی ثبـس؟
الف)لطظؾ) (tremorزض ظهبى اؼتطاحت
ة)لبزض ًجْزى ثَ اًدبم حطکبت پی زضپی adiadocokinesia
ز)ataxia
ج)Dismetria
 – 61زض هْضز ًمؿ اؼتطیبتْم زض حطکت کسام گعیٌَ صحیح اؼت؟
الف)ثبًْضّى ُبی حطکتی ًربع ؼیٌبپػ هی کٌس
ة)اعالػبت اظ کْضتکػ حطکتی زضیبفت ّ ثَ هرچَ ضلَ هی کٌس
ج) تْؼظ کْضتکػ حطکتی تحطیک ّ ُؽتَ ُبی حطکتی تبالهْغ ضا هِبض هی کٌس
ز)کٌتطل حطکبت اضازی چفن ُب ضا ثؼِسٍ زاضز
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 – 62ترطیت کسام ثرؿ اظ ُؽتَ ُبی لبػسٍ ای ؼجت ثیوبضی ثبلیؽن هی ـْز؟
ج)خؽن ؼیبٍ
ة)پْتبهي
الف)ُؽتَ ػسؼی

ز)ُؽتَ ؼبة تبالهیک

 – 63کسام ثیوبضی حطکتی زض ضاثغَ ثب ؼیؽتن ثبظال گبًگلیب ًوی ثبـس؟
ز)polio
ج)آتتْظ
ة)کطٍ ُبًتیٌگتْى
الف)پبضکیٌؽْى
 -64ثطّظ ضبیؼَ زض کساهیک اظ ًْاحی شیل هٌدط ثَ اذتالل زض حطکت هی ـْز.
ج 3b .
ة2.
الف 1 .

ز ُ .یچکسام

 -65کساهیک اظ هْاضز شیل زض ثِجْز زضز ثیوبض تبثیط ًساضز.
ة .ایخبز ضبیؼَ زض ُؽتَ Interalaminar
الف  .لغغ فیجطُبی Anterolateral
ز .لغغ فیجطُبی خبًجی هؽیط Lemniscal
ج  .ایدبز ضبیؼَ زض ُؽتَ POM
ً -66بحیَ  2لفط  SIؼوت چپ فطزی زچبض ضبیؼَ هی گطزز .کساهیک اظ ـطایظ شیل هحتول تط اؼت.
ة  .اذتالل زض حػ ّضؼیت ػومی ؼوت ضاؼت
الف  .اختالل زض حػ زضز ؼوت ضاؼت
ز .اذتالل زض حػ  Textureاـیبء
ج  .اذتالل زض کٌتطل حطکبت ؼوت ضاؼت
 -67ؼٌسضم تبالهْغ زاللت ثط کساهیک اظ ضّـِبی کس ًوْزى اعالػبت حؽی هی ًوبیس؟
ج Labeled Line Coding .
الف Ferquency Coding .
ز ُ .یچکسام
ة Population Coding .
 -68ذصْصیبت پبؼری هفتطک ثَ هحطک زضز آّض ّ هحطک هکبًیکی زض کساهیک اظ ثرفِبی شیل
ّخْز زاضز ؟
ج Subtantia Gelatineza .
الفُ .ؽتَ DCN
ز  .ثرؿ هیبًی ضاٍ Lemniscal
ة  .هطکع ُؽتَ VPL
 -69کساهیک اظ ضّـِبی کس ًوْزى اعالػبت زض ؼیؽتوِبی حؽی زاضای اعالػبت ثیفتطی ًؽجت ثَ
ؼبیط ضّـِب هی ثبـس.
ة Frequency Coding .
الف Population Cocing .
ز  .اظ ایي ًظط تفبّتی ثیي ایي ضّـِب ّخْز ًساضز
جLabeled Line Code .
 -70کساهیک اظ ثرفِبی ظیط زض اًتمبل اعالػبت حػ زضز هفبضکت کوتطی زاضز؟
ة ُ .ؽتَ DCN
ج ُ .ؽتَ VPL
الف  .الهیٌبی ً Vربع
 -71زض صْضت هِبض ضؼپتْضُبی ًطّپپتیسی ـبخ ذلفی ًربع
الف  .هیساى گیطًسٍ ًطّىُبی  SAثعضگ هی ـْز
ة .هیساى گیطًسٍ ًطًِّبی  SAکْچک هی ـْز
ج  .فؼبلیت ًطًِّبی هؽیط  Neospinothalamicافعایؿ هی یبثس.
ز  .فؼبلیت ًطًِّبی هؽیط  Neospinothalamicکبُؿ هی یبثس.
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ز  .الهیٌبی ً IIربع

 -72ثب تعضیك خطیبى الکتطیکی زض ُؽتَ  VPLتبالهْغ زض اًدبم آظهْى ـٌبؼبیی  Textrueاخؽبم
اذتالل ایدبز هی ــْز ایي هْضْع ًفـبى زٌُـسٍ ًمؿ کساهیـک اظ ضّـِـبی کسیٌگ اعالػبت زض ؼیؽتوِبی
حؽی اؼت:
ة Frequency Coding .
الف Population Coding .
ز ُ .یچیک اظ هْاضز فْق تْؼظ ایي آظهبیؿ تبییس یب ضز ًوی ـْز.
ج Labeled Line Code .
 -73کساهیک اظ هْاضز شیل غلظ اؼت؟
الف ً .بحیَ  3bثَ هحطک زضز آّض پبؼد هی زُس.
ج ً .بحیَ  2ثب لفط  SIIاضتجبط زاضز.

ة .لفط  3aهؽتمیوبً ثب لفط حطکتی هطتجظ هی ثبـس.
ز ُ .یچیک اظ هْاضز فْق

 -74ثسّى هِبض خبًجی توبیع فضبیی هحطک ..................
الف  .کبُؿ هی یبثس.
ج  .هِبض خبًجی تبثیطی ثط توبیع فضبیی هحطک ًساضز .
ز  .ثؽتَ ثَ ًْع هحطک گبُی افعایؿ ّ گبُی کبُؿ هی یبثس.

ة  .افعایؿ هی یبثس.

ُ -75ؽتَ  Intralaminarتبالهْغ زضیبفت کٌٌسٍ کسام ًْع اعالػبت حؽی اؼت؟
ز .حطکت ضّی پْؼت
ج  .ترطیت عهمی ثبفتی
ة .ففبض هکبًیکی ثط پْؼت
الف .ثیٌبیی
 -76کساهیک اظ حْاغ ظیط زض ؼتْى ذلفی ( )DCهٌتمل ًوی ـْز.
ج  .اضتؼبؾ
ة  .لوػ زلیك
الف  .گطهب

ز  .حػ ّضؼیت

 -77کساهیک اظ هْاضز شیل زض هْضز زضز ؼطیغ صبزق اؼت؟
ة  .ثَ ُؽتَ  Intralaminarهٌتِی هی ـْز.
الف ً .بـی اظ ترطیت ػومی اؼت
ز.ةّج
ج .ػوستبً ًبؾی اظ ترطیت هکبًیکی ّ حطاضتی اؼت
 -78زض صْضت ثطّظ آؼیت زض ًیوَ ـبخ ذلفی ًربع (زض همغغ  )C3کساهیک اظ لبثلیت ُبی شیل
هرتل هی ـْز.
ج  .حػ توبغ پبی چپ
الف  .زضک زهب زض پْؼت زؼت چپ
ز  .حػ توبغ زؼت چپ
ة  .حطکت اًگفتبى زؼت چپ
 -79زض صْضت ثطّظ ضبیؼَ پْؼتی ًبـی اظ ؼْذتگیً ،طًِّبی کساهیک اظ ًْاحی ظیط کوتط فؼبل هی
ـًْس؟
ة ُ .ؽتَ  POMتبالهْغ
الف  .الهیٌبی ً Vربع
ز ُ .وَ ًْاحی فْق ثَ عْض یکؽبى فؼبل هی ـًْس
ج ُ .ؽتَ ؼتًْی پفتی () DCN
 -80زض هْضز ؼیؽتن حػ توبغ ُوَ هْاضز شیل صبزق اؼت ثَ خع:
الف .ثب افعایؿ ـست تحطیک غفبء ضؼپتْضُبی هکبًیکی زپالضیعٍ هی ـًْس.
ة .ضؼپتْضُبی هفصلی تغبثك آُؽتَ زاضًس.
ج  .ضؼپتْضُبی زضز هیساًِبی گیطًسٍ ( )RFکْچکتط اظ ضؼپتْضُبی هکبًیکی زاضًس.
ز  .فیجطُبی هؽیط آًتطّالتطال ثَ ُؽتَ ُبی ؼبلَ هغعی ؼیٌبپػ هی زٌُس.
ً -81طًِّبی کساهیک اظ ًْاحی شیل ثَ ّضؼیت ػومی اًسام پبؼد هی زٌُس.
الف 3b .

ج1.

ة 3a .
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ز ُ .یچکسام

