
واردکنندگان و   مختص آزمون مسئولين فنی تجهيزات و ملزومات پزشكی  هاینمونه سوال

 1400آبان   مانیر و مراکز د  توليدکنندگان
 

  برگزار1400 سال آبان یكم در آنالین صورت به که درمانی مراکز و کنندگان توزیع مختص پزشكی ملزومات و  تجهيزات فنی مسئولين آزمون در این بخش نمونه سوال های

توصيه ميشود برای آزمون اصلی حتما از جزوات اساتيد اداره   و بوده  آزمون سواالت نحوه  با شما آشنایی جهت صرفا سواالت این که است ذکر به الزم .است شده داده  قرار شده،

 .کل تجهيزات پزشكی استفاده شود

  ادامه در آزمون این از سوال  چند نمونه برای. باشد نمی منفی نمره  دارای شود، داده  پاسخ دقيقه 60 زمان مدت در باید که است ای گزینه چهار سوال،  60این آزمون شامل 

 .است آمده 

 ....... تمزد ساعات بين راهی جهت ارائه خدمات پس از فروشساع -1

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a. معادل با ساعتمزد ساعات مفيد است. 

b.  ساعتمزد ساعات مفيد است %50معادل با. 

c.  ساعتمزد ساعات مفيد است  %70معادل با 

d. برای تمامی دستگاه ها یكسان است. 

 به چند کالس تقسيم می شود؟ "فراخوان"ر آمریكا، طبق ضوابط وسایل پزشكی د -2

 

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a.  کالس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سالمتی و یا مرگ برای کاربر قابل پيش و بينی است -سه کالس. 

b. کاربر قابل پيش بينی است سه کالس کالس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سالمتی و یا مرگ برای. 

c. است بينی پيش قابل کاربر برای مرگ یا و سالمتی برای جدی خطر ایجاد که است وسایلی برای یک کالس ۔چهار کالس. 



d. چهار کالس d  کالس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سالمتی و یا مرگ برای کاربر قابل پيش بينی است 

 

صورت رمزینه  شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کاال است و مشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و در یک سامانه ثبت ميشود و به  .............. -3

 .و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج ميگردد

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a .  شناسه رهگيری 

b.  شناسه ردیابی 

c. شناسه کاال 

d. شناسه اصالت 

  

 هميشه خرده فروشانی موفق خواهند بود که بتوانند کاالی ......... در اختيار مشتریان خود قراردهند  -4

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a. با قيمت نازلتر 

b.  مرغوبتر 

c.  مرغوبتر و با قيمت نازلتر 

d .  با قيمت نازلتر ودرکوتاه ترین زمان 

  

 عبارات ذیل نادرست استکداميک از  -5



 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a. کليه پيش فاکتورهای صادر شده جهت توزیع کنندگان باید عالوه بر قيمت فروش به توزیع کننده، دارای قيمت مصرف کننده نيز باشند. 

b. ذکر شماره پيش فاکتور در تمام صفحات پيش فاکتور الزامی نمی باشد. 

c. ش فاکتور در تمام صفحات پيش فاکتور الزامی استذکر مهلت اعتبار پي. 

d.  ذکر نام کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن وی در پيش فاکتور الزامی است. 

 

 

 یک نشانه مكتوب و یا هر عالمت گرافيكی است که بهمراه وسيله ویا پوشش خارجی آن در بروشور، راهنما، و............. موجود باشد ---------- -6

 :ک گزینه را انتخاب کنيدی

a. برچسب گذاری 

b.  برچسب 

c.  حيطه کاربرد وسيله پزشكی 

d.  نام تجاری وسيله پزشكی 

  برگزار1400 سال دی یكم در آنالین صورت به که درمانی مراکز و کنندگان توزیع مختص پزشكی ملزومات و  تجهيزات فنی مسئولين آزمون در این بخش نمونه سوال های

  اداره  اساتيد جزوات از حتما اصلی آزمون برای  ميشود توصيه  و بوده  آزمون سواالت نحوه  با شما آشنایی جهت صرفا سواالت این که است ذکر به الزم اده شده است.د قرار شده،

 .شود استفاده  پزشكی تجهيزات کل

ه شود، دارای نمره منفی نمی باشد. برای نمونه چند سوال از این آزمون در ادامه  داد پاسخ دقيقه 60 زمان مدت در باید که است ای گزینه چهار سوال،  60این آزمون شامل 

 .آمده است

 ............. براساس آیين نامه تجهيزات پزشكی، مؤسسه پزشكی عبارت است از -1

 :یک گزینه را انتخاب کنيد



a.  کليه مراکز درمانی و واحدهای پزشكی، درمانی و دارویی 

b.  سازمان نظام پزشكی کليه اعضای 

C.  کليه آزمایشگاه ها و مراکز تشخيص طبی 

d.  همه موارد 

 

 به چه چيزی اطالق می شود؟ Reserved Devices عبارت"در سازمان غذا و داروی آمریكا  -2

 

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a. وسایل پزشكی با کالس خطر ا با معافيت PMN 

b.  بدون معافيتوسایل پزشكی با کالس خطر ا PMN co 

c. وسایل پزشكی با کالس خطر البا معافيت PMN d0 

d. وسایل پزشكی با کالس خطر ابدون معافيت PMN 

  

 شامل کداميک از مراحل زیر نمی باشد ؟  "قبل از فروش  "نظارت سازمان غذا و دارو آمریكا در مرحله -3

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a. تبليغات 

b.  توليد وسيله 

c.  طراحی و توسعه 

d بسته بندی و برچسب گذاری ، 



  

 فراخوان به چند کالس تقسيم می شود؟"طبق ضوابط وسایل پزشكی در امریكا ،  -4

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a. سه کالس کالس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سالمتی و یا مرگ برای کاربر قابل پيش بينی است. 

b. است بينی پيش قابل کاربر برای مرگ یا و سالمتی برای جدی خطر ایجاد که است وسایلی برای سه کالس ۔سه کالس. 

c. است بينی پيش قابل کاربر برای مرگ یا و سالمتی برای جدی خطر ایجاد که است وسایلی برای یک کالس ۔چهار کالس. 

d. رای سالمتی و یا مرگ برای کاربر قابل پيش بينی است ب جدی خطر ایجاد که است وسایلی برای سه کالس ۔چهار کالس 

  

 .کليه توزیع کنندگان تجهيزات پزشكی، ملزم به معرفی مسئول فنی با مدرک تحصيلی ....... می باشند -5

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

 aمهندسی پزشكی ، 

 b. پزشكی 

 C.  داروسازی 

d.  همه موارد 

  

 کيفی کاال کدام یک از موارد زیر ميباشد؟ شاخص خرابی و اشكاالت  -6

 :یک گزینه را انتخاب کنيد

a. شكستگی و ترک خوردگی و پارگی 

b. تغيير رنگ در بدنه دستگاه ها 



c.  بوی غير معمول 

d.  همه موارد 

  

 داروخانه های شهری در زنجيره تامين به عنوان .................. محسوب می گردند -7

 :کنيدیک گزینه را انتخاب 

a.  توزیع کننده 

b. تامين کننده 

c. عرضه کننده 

d.  همه موارد 

  

 


