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 بسمه تعالی

 سابقه فعالیت مرکز تخصصی دندانپزشکی ماهان

با ثبت  وتخصصی دندانپزشکی ماهان با خرید تمامی امکانات موسسسه نوآوران دانش  مرکز 1394در سال 

جهیزات ید با تماهان و همچنین تجمیع تمامی امکانات در محل جدجدید و تبدیل آن به موسسه نوآوران دانش 

وسط تهر ها و امکانات در خور شآن  دندانپزشکان گرامی ادامه فعالیت داد.تعدادی نمایندگی در برخی ش

عزیزان  ردادآنهمکاران قدیم اعطاء شده است که با سیاست های جدید نمایندگی جدیدی اعطاء نمیگردد و قرا

 یان موعد مقرر )توافق شده( معتبر می باشد.فقط تا یا

ظران نجهت ارتقا کیفیت خدمات موسسه تغییر و تحوالت اساسی اتفاق افتاد از جمله دعوت از صاحب 

ه د جامعدندانپزشک  و متخصص و احیاء کادر حرفه ای و مجرب که همگی اعضاء از با تجربه ترین افرا

 دندانپزشکان می باشند.

ه و به عالق ی نیازود در این قسمت سخنی با شما همکار گرامی داشه باشم، ارائه خدمات آموزشبه جا  خواهد ب 

وقت  وعشق وافر است ، همانطور که مطلع هستید جامعه دندانپزشکان خصوصا متخصصان به جای آموزش 

آمد  رد چندین برابر .گذاشتن های بسیار در این امور به راحتی می توانند با استفاده از دانش خود در مطب و ..

 یمی ترینم و قدداشته باشند ولی عشق و عالقه وافر به تدریس و علم و دانش باعث شده است اساتید صاحب نا

ظیفه ور خود افراد نام آشنا در حوزه تخصص، بعد از سالها تدریس همچنان حضور فعاالنه داشته باشند. ب

دکتر  ، یدکتر ایروان خانم ها : به ترتیب حروف الفبا ) دکتر آقامحمدی ، کادر منحصر به فرد ماهاندانیم از می

و  کتر علمیری ، دب زاده ، دکتر صبوسپیرمرادیان ، دکتر تدین ، دکتر خوشخونژاد ، دکتر کلهری ، دکتر گرشا

 دکتر مطلبی(

،  ،دکتر طاهریان ع پسند،فری ، دکتر ساعتی،دکتر صانعی،دکترطال، دکتر بهرامی ، دکتر جعآقایان )دکتر بصیر 

ر سایوب خدکتر میرهاشمی ، دکتر هادی ، دکتر معتمدیان ( که شگفتی ساز بوده اند و همچنین اساتید 

ا رقابت سالم و ر 95از جمله )به ترتیب حروف الفبا ( پارسه و جهاد تشکر و قدردانی نمایم و سال  موسسات

امش توانیم آربوارم  یر مشکالت بسیار بوده اند بنامیم و امیداهتمام همه جانبه برای کمک به داوطلبان که درگ

 بخش و پشتیبان این عزیزان باشیم.

 اشت.واهم دخبه زودی در مصاحبه مطبوعاتی رسما و شفاها از صاحب نظران امر جهت اتحاد و همدلی صحبتی 

 ت مدیرهانماینده هی

 دکتر ممتاز
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 اساتید و کادر منحصر به فرد ماهان 

ر ین ، دکتکتر تدبه ترتیب حروف الفبا ) دکتر آقامحمدی ، دکتر ایروانی ، دکتر پیرمرادیان ، د : خانم ها

 ب زاده ، دکتر صبوری ، دکتر علمی و دکتر مطلبی (سخوشخونژاد ، دکتر کلهری ، دکتر گرشا

  ،دکتر صانعی  ،)دکتر بصیر ، دکتر بهرامی ، دکتر جعفری ، دکتر ساعتی  به ترتیب حروف الفبا  :آقایان  

 دکتر طاهریان ، دکتر میرهاشمی ، دکتر هادی ، دکتر معتمدیان (دکتر طالع پسند،

 

 .دش خواهد فعال آتی هفته از و بود فعال غیر مدتی دامین، مالکیت تغییر دلیل به موسسه سایت*

 

 : 1395کادر اجرایی سال 

 ت مدیره : دکتر ممتاز انماینده هی 

 مدیر آموزش : خانم جمالی  

 کارشناسان آموزش : خانم احتشام و مهندس پویا 

 واحد انفورماتیک  : خانم گودرزی و سایر همکاران   

 واحد تکثیر و چاپ: آقای حسینی و سایر همکاران
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 ارتودانتیکس

 تاکید بر کدام مورد است؟ ،Soft tissue paradigmدر  -1

 فکی و ارتباط آن با اکلوژن دندانی –الف( مفصل گیجگاهی 

 ب( حرکت بافت سخت جهت تعدیل فشارهای بافت نرم

 ج( حرکت بافت نرم و ارتباط آن با میزان دیده شدن دندان ها

 د( حرکت دندان ها برای ایجاد اکلوژن ایده آل 

 ایزوتوپ های ساطع کننده اشعه گاما در بررسی رشد استخوانی صحیحاده از کدام مورد در خصوص استف -2

 است؟

 الف( فقط در حیوانات آزمایشگاهی قابل انجام است

 ب( بیشترین کاربرد آن در تشخیص مشکالت رشد موضعی است

 ، کالژن مترشحه خارج سلولی را نشاندار می کندH-thymidineج( در این روش 

 ای رشدی بهتر از تشخیص مشکالت موضعی رشد عمل می کندتشخیص الگوهد( این روش در 

 ر دوران جنینی محل اولیه استخوان سازی مندیبل در کجا قرار دارد؟د -3

 الف( ناحیه سمفیز

 ب( قسمت داخلی غضروف مکل

 ج( محل انشعاب عصب آلوئوالر تحتانی و عصب لینگوال

 د( محل انشعاب شاخه عصب منتال

 دکان در حال رشد:فک پایین کو در Incisor Liabilityدر شرایط نرمال،  -4

 تا پایان رویش آخرین دندان دائمی منفی باقی می ماند الف(

 می تواند سبب ایجاد کرودینگ خفیف گذار شود ب(

 فقط در جنس مونث دیده می شود ج(

 یک نوع انحراف از حالت تکاملی نرمال محسوب می شود د(

یزان میلیمتر باشد، م 12نه استخوان ماگزیال به سمت پایین و جلو تجابه جایی اگر در سنین رشد، میزان  -5

 جلوی بخش قدامی ماگزیال چند میلیمتر خواهد بود؟حرکت رو به 

 15( د                             12ج(                           9ب(                         6الف( 
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 Pierreجهت جلو آوردن مندیبل در نوزاد مبتال به  Distraction Osteogenesisعلت انجام زود هنگام  -6

Robin Sequence چیست؟ 

 کم کردن عرض شکافالف( 

 بهبود تغذیه ب(

 بستن لوله تراکئوستومی ج(

 کاهش نیاز به فلپ فارنژیال د(

صورت از مشخصات قصان در رشد غضروف، اندام های انتهایی کوتاه و نقص در تکامل قسمت میانی ن -7

 کدام سندرم می باشد؟

 Hapsburg jawالف( 

 Ectodermal dysplasia  ب(

 Fetal alcohol syndrome (FAS)  ج(

 Achondroplasiaد( 

نم ها به ترتیب از راست به چپ آقایان و خا ( درAdulthood)در دوران بزرگسالی ادامه چرخش فک پایین  -8

 چگونه است؟

 backward - backwardالف( 

 forward - backward  ب(

 forward  forward -ج(

 backward – forwardد( 

 کدام نقطه سفالومتریک خلفی تر از بقیه است؟-9

 Boالف( 

  Baب(

  Arج(

  Poد(

تلفظ  ودکی که دچار کرودینگ شدید دندان های قدامی باال به ویژه لینگوورژن اینسایزرها می باشد، درک -10 

 ار اشکال است؟کدام حروف دچ

  s, z(د                          t, dج(                      f , vب(                       th , chالف( 
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 کدام مورد صحیح است؟   Hemimandibular hypertrophyدر ارتباط با  -11

 کندیل بیانگر عدم وجود رشد هیپرپالستیک می باشد Bone scanالف( نتایج منفی 

 ب( بازسازی مفصل معموال با استخوان لگن انجام می شود

 معموال در سنین جوانی و غالبا در پسران دیده می شودج( 

 ل پیشنهاد می شودد سریع در حال وقوع است قطع کندیدر مواردی که رش د(

 بیماران مبتال به شکاف لب و کام :ن آلوئول در انجام پیوند استخوا -12

 خلفی فک انجام می شود Expansionالف( قبل از 

 ب( در صورت وجود دندان لترال، می تواند زودتر صورت گیرد

 ج( بستر مناسبی را برای تعبیه ایمپلنت تامین می کند

 د( در دوران نوزادی پیشنهاد می شود

 

13- Anchoroge value با معادل خود در فک پایین برابر است؟ در کدام دندان فک باال 

 الف( مولر دوم

 ب( الترال

 ج( پره مولر اول

 د( مولر اول

 ت دندان بعد از چه مدت شروع می شود؟حرک (heavyبا اعمال نیروی سنگین ) -14

 ساعت 6الف( 

 هفته 3ب( 

 روز 7 – 14ج( 

 روز 1 – 2د( 

احیه پره ندندانی به طور میانگین چند میلیمتر اکسپنشن در میلیمتر در قوس  5/3رای ایجاد فضا به میزان ب -15

 مولرها ضرورت دارد؟

 7( د                               5ج(                            4ب(                     3الف( 
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 ولوژیک کراس بایت های قدامی غیراسکلتی کدام است؟شایع ترین عامل اتی -16

 برای دندان های قدامی الف( کمبود فضا

 ب( وجود یک دندان اضافی در قدام

 ج( باقی ماندن بیش از حد دندان های شیری

 د( جا به جایی دندان های قدامی در اثر ضربه  به دندان های شیری

 کدام است؟ Lip Bumperمورد کاربرد  -17

 major space regainingالف( 

  decrease arch lengthب(

  move anterior teeth ligually  ج(

  moderate arch expansion د(

 ؟می باشد Passiveانکشنال از نظر جلو آوردن مندیبل کدام دستگاه ف -18

 Activatorالف( 

  MARAب(

  Twin Blockج(

  Herbstد(

 نکشنال مربوطه مطابقت دارد؟کدامیک از اجزاء با دستگاه فا -19

 Twin Blockدر  Buccal Shieldالف( 

 Herbstدر  Lip Padsب(

 MARAدر   Elbow+ Elastometric Tieج(

 Frankelدر   Plunger & tubeد(

 وثرترین دستگاه جهت درمان بیمار در حال رشد با مشخصات سفالومتریک زیر چیست؟م -20

SNA : 76  

SNB: 82 

Wits: -3mm 

GoGn to SN : 25 
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  Facemask الف(

  Frankel IIب(

  Headgearج(

  Chin Capد(

 

 آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 وشش اپی تلیالی در کدام کیست دارای تنوع زیادی است؟پ -21

 الف( کیست نازوپاالتین

 ب( کیست نازولبیال

 ج( کیست میانی کام

 د( کیست میانی مندیبل

 می شود؟دام یک از انواع سایش های دندانی بر اثر خمیدگی ناشی از فشارهای اکلوزالی ایجاد ک -22

 attritionالف( 

 abrasion  ب(

  erosionج(

  abfraction د(

 کدام است؟ Periostitisشایع ترین علت ایجاد  -23

 الف( عفونت پریودنتال 

 ب( ترومای دندانی

 ج( پوسیدگی دندانی

 د( کیست فورکای باکال

 

 

 

 



 

 NDmahan@ل : آدرس کانا           09361700851     -  88854557 صصی دوره های رزیدنتی دندانپزشکینوآوران دانش )ماهان( مرکز تخ

د می تواند سبب بروز کدام مورشکیل و پاره شدن وزیکول های مخاطی در بیماری های وزیکولوبولوز، ت -24

   زیر شود؟

 gingivitis  Desquamative الف(

  Plasma cell gingivitisب(

  Chronic hyperplastic gingivitis ج(

  Granulomatous gingivitisد(

ودای یماری با شکایت از تنگی نفس و اختالل در غذا خوردن مراجعه کرده است. در معاینه بالینی، اگزب -25

ص تشخی خاکستری در ناحیه لوزه ها و اوروفارنکس و اختالل عملکرد عضالت کام نرم مشاهده می شود. کدام

 محتمل تر است؟

 ( تونسیلیتد                              ج( سل                    ب( دیفتری                 الف( سیفلیس 

 کاندیدایی می باشد؟ک از ضایعات زبان ناشی از عفونت یکدام  -26

 Geographic tongue الف( 

  Median rhomboid glossitis ب(

  Fissured tongueج(

  Macroglossiaد(

 یروسی دارد؟ومنشا  HIVکدام یک از ضایعات زیر در مبتالیان به  -27

 Aphthous ulcerationالف( 

  Histoplasmosisب(

  Molluscum contagiosumج(

  Tuberculosis د(

 نسداد استیوم سینوس ماگزیالری در اتیولوژی کدامیک از اختالالت زیر مطرح است؟ا -28

 Surgical ciliated cystالف( 

  Antral Pseudocyst ب(

  Sinus mucoceleج(

  Retention cystد(
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 ت؟به مواد دندانی، مشابه کدام ضایعه اس Allergic contact stomatitisنمای هیستوپاتولوژیک  -29

 الف( لیکن پالن

 ب( پمفیگوس 

 ج( پاپیلوما

 د( آفت

 هم ترین عامل پروگنوستیک در کارسینوم اوروفارنژیال کدام است؟م -30

 Tumor stageالف( 

 Tumor gradeب(

  Depth of invasion ج(

  Hpv tumor statusد(

 ست؟ا non-keratinocyteنشأ کدام یک از کارسینوماهای زیر از سلول های م -31

 Basal cell carcinomaالف( 

  Nasopharyngeal carcinomaب(

  Merkel cell carcinomaج(

  Basaloid squamous carcinoma د(

ا کدام یک از ب، در تشخیص افتراقی high-gradeمای میکروسکوپی موکواپیدرموئید کارسینومای ن -32

 بدخیمی های زیر قرار می گیرد؟

 Adenoid cystic carcinomaالف( 

  Basal cell carcinoma ب(

  Clear cell carcinoma ج(

  Squamous cell carcinomaد(

سیستیک  ج به دست آمده از اغلب مطالعات، کدام عامل کمترین تاثیر را بر پیش آگهی آدنوئیدبراساس نتای -33

 کارسینوما دارد؟

 الف( تهاجم به عصب

 ب( الگوی هیستوپاتولوژیک 

 رج( محل تومو

 د( سن بیمار 
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م ز تومورهای بدخیم مزانشیمی، مثبت شدن مارکرهای ایمونوهیستوشیمیایی اپی تلیالی هادر کدام یک  -34

 مشاهده می شود؟

 Ewing sarcomaالف( 

  Rhabdomyo sarcomaب(

  Synovial sarcoma ج(

  Leiomyo sarcomaد(

تال، نموده است. در معاینه فیزیکی و بررسی اسکلساله ای با تورم یک طرفه لوزه کامی مراجعه  55رد م -35

ی از هیچ مشکل قابل توجهی مشاهده نگردید. در بررسی میکروسکوپی ضایعه، تخریب بافت لوزه توسط فحات

اپا کسبک  پالسماسل های آتیپیک وجود دارد. در بررسی ایمونوهیستوشیمیایی، ایمونوراکتیویتی علیه زنجیره

 مان کدام است؟دیده شد. مناسب ترین در

 الف( کموتراپی 

 ب( جراحی

 ج( ایمونوتراپی

 د( رادیوتراپی

د یا اتولوژیک "ندول های غضروفی به خوبی تمایز یافته به همراه صفحاتی از سلول های گرنمای هیستوپ -36

 دوکی شکل کوچک تمایل نیافته" در کدام یک از انواع کندروسارکومای مشاهده می شود؟

 Clear cellالف( 

  Dedifferentiatedب(

  Myxoidج(

  Mesenchymalد(

 ر درمان کدام یک از ضایعات ادنتوژنیک، جراحی وسیع تری توصیه می شود؟د -37

 Ameloblastic fibromaالف( 

  Odontoameloblastomaب(

  Odontomaج(

 Ameloblastic fibro – odontomaد(

 ادنتوژنیک کمتر است؟حتمال وقوع تغییرات بدخیمی در کدام کیست ا -38

 Odontogenic keratocystالف( 

  Orthokeratinized odontogenic cystب(
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  Dentigerous cyst ج(

  Residual cystد(

 رد ؟قرار دا در کدام یک از انواع اپیدرمولیز بولوزا، محل ایجاد شکاف در عمق بیشتری از اپی تلیوم – 39

 Simplexالف( 

 junctional   ب(

 Kindler  ج(

 Dystrophicد( 

مسن  یک فرد درد بسیار شدید ناگهانی تیر کشنده و چند دقیقه ای که با لمس مالیم یک نقطه از صورت در – 40

 ایجاد می شود، از مشخصات کدام است ؟

 Atypical facial painالف( 

 Trigeminal neuralginب( 

 Cluster headacheج( 

 Postherpetic neuralginد( 

 

 

 

 

 

 

 

 پروتزهای دندانی 

 کدام عبارت در مورد مواد پلی اتر صحیح است ؟   -41

 آن ضعیف است . wettabilityالف( 

 ب( هیدروفوب است .

 ج( ریختن آن با گچ نسبت به سیکیون های افزایشی راحت تر است .

 د( ماده انتخابی هنگام قالب گیری از اندرکات های شدید است .

 ان ها به ترتیب چگونه است ؟ئول و قوس ماگزیال پس کشیدن دندتغییرات ریچ آلو -42
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 الف( کاهش ارتفاع و کوتاه شدن طول قدامی خلفی

 ب( عدم تغییر ارتفاع و کوتاه شدن طول قدامی خلفی

 ج( کاهش ارتفاع و عدم تغییر عرض ریج

 لفیخ -د( باریک شدن عرض ریج و عدم تغییر طول قدامی 

 ( می باشد ؟ Combination Syndrome   ی )کلر مربوط به سندرم کدام یک از عالئم زی -43

 الف( تحلیل در قدام مندیبل

 ب( تحلیل در ناحیه توبروزیته

 ج( تحلیل استخوان پره ماگزیال

 د( هیپرپالزی خلف مندیبل

 راحی و برداشت ریج های با کرست خردار، کدام ویژگی مورد نیاز دنچر را بهبود می بخشد ؟ج -44

 گیر الف(

 ب( ساپورت

 ج( ثبات

 د( سیل محیطی

 دام مورد از معایب اکلوژن لینگوالیزه در پروتز کامل است ؟ک -45

 الف( زیبایی کمتر در دندان های پره مولر باال

 ب( نیاز به تراش سطوح اکلوزال

 ج( استفاده از دندان های غیر آناتومیک در فک باال

 ی بدون کاسپد( کاهش توانایی جویدن نسبت به دندان ها

 ر پروتز کامل، اصالح تماس پیش رس دندان ها در سمت کارگر در چه شیبی انجام می شود ؟د -46

 الف( باکالی کاسپ باکال پایین 

 ب( لینگوالی کاسپ باکال باال

 ج( لینگوالی کاسپ لینگوال پایین

 د( لینگوالی کاسپ پاالتال باال

 لرزش تارهای صوتی ایجاد می شود ؟ز اصوات زیر بدون ایجاد کدام دسته ا -47

  P, T , Sد(             O, I , Mج(           I , E, Aب(                V, E, Aالف( 
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 است ؟ stress breaking دام جزء ایجاد کننده گیر اوردنچر متکی بر ایمپلنت، براساس مکانیسمک -48

 الف ( بار تخم مرغی شکل

 شکل Uبار  ب(

 دقیق تراشکاری شده –بار اختصاصی  ج(

 کوپینگ های تلسکوپیک ریختگی اختصاصی د(

اخت جنس کدام دندان به عنوان دندان مورد انتخاب در س Zarbوجه به خصوصیاتی اشاره شده در کتاب تبا  -49

 در مقابل دندان طبیعی توصیه شده است ؟ (single denture) دنچر تکی 

 الف( پرسلنی

 ب( کامپوزیتی

 ج( آکریلی

 د(فلزی

 

 لوالیی کدام مورد است ؟ Iabial barمهم ترین علت عدم تجویز  -50

 الف( کانتور نامناسب نسج نرم

 ب( عمق کم وستیبول لیبیال

 ج( بهداشت ضعیف

 د( فقدان دندان های کلیدی 

ر دندان های مولهترین محل جهت قرار دادن نگهدارنده غیرمستقیم در دنچر پارسیل برای بیماری که ب -51

 ماگزیال را از دست داده است، کجاست ؟

 الف( سینگلوم دندان های سانترال

 ب( سینگلوم دندان های لترال

 ج( سطح مزیواکلوزال پره مولر اول

 د( سطح مریواکلوزال پره مولر دوم

 هنگام ساخت دنچر پارسیل کدام است؟بهترین ماده جهت ثبت روابط فکی  -52

 الف( موم

 اندب( کامپ

 ج( گچ
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 د( مواداالستومری

باید در جهت عمودی ... و  IIIیل کالس یک دنچر پارس برای  (guiding plansراهنما )طراحی سطوح  -53

 در جهت افقی به سمت باکال ....... باشند.

 واگرا -الف( موازی 

 موازی -ب( واگرا 

 موازی -ج( موازی 

 واگرا –د( واگرا 

وش که مخاط دهان وی به راحتی جا به جا می شود، کدام ر پارسیل متحرک بیماریبرای ریالین پروتز  -54

 ارجح است؟

 الف( دهان باز با فشار انتخابی

 ب( دهان بسته با فشار انتخابی

 ج( دهان باز بدون فشار 

 د( دهان بسته بدون فشار

 

 می باشد؟ RPI دام گزینه نشان دهنده مجموعه کالسپ با طرحک -55

 مزیالی+ صفحه پروگزیمالی+ کالسپ حلقوی در مزیوباکالالف( رست 

 ب( رست دیستالی+ صفحه لینگوالی+ کالسپ حلقوی در مزیوباکال

 ج( رست مزیالی+ صفحه پروگزیمالی+ بار کالسپ در میدباکال

 د( رست دیستالی+ صفحه لینگوالی+ بار کالسپ در میدباکالی

 ال دارد؟دام عضله به دیسک مفصل گیجگاهی فکی اتصک -56

 الف( پتریگوئید خارجی فوقانی

 داخلیب( پتریگوئید 

 پتریگوئید خارجی تحتانی ج(

 تمپورال د(

 رای تنظیم راهنمای کندیلی آرتیکوالتور از کدام رکود باید استفاده کرد؟ب -57

 maximal intercuspation recordالف( 
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  centeric relation recordب(

  lateral interocclusal recordج(

  centric relation contact position record د(

 ی کند؟شباعیت و میزان نسبی روشنایی یا تیرگی رنگ را به ترتیب از راست به چپ تعیین مکدام مورد ا -58

 والیو -الف( کروما 

 کروما -ب( والیو 

 کروما  –ج( هیو 

 هیو -د( کروما 

                                                      ی دندان های از دست رفته              با پروتز ثابت از کدام طرح درمان استفاده می شود؟برای جایگزین -59

2  1 

   در مزیال دندان   keyالف( قرار دادن 

                                                          1        

 در دیستال دندان  key wayب( تعبیه 

                                                          1 

 در ناحیه مزیال key wayج( تعبیه 

 rigidد( استفاده از پروتز ثابت کامال 

 امل اصلی ایجاد گیر در پروتز ثابت خارج تاجی کدام است؟ع -60

 (pin holeالف( ایجاد سوراخ پین )

 ب( تراش باکس 

 ج( ایجاد شیار

 د( تراش سطوح عمودی متقابل

 دام مورد در تراش کراون کامل دندان های مولر و پره مولر با ارتفاع یکسان صحیح است؟ک -61

 الف( گیر و ثبات مولر بیشتر از پره مولر است

 ب( گیر و ثبات پره مولر بیشتر از مولر است

 مولر و ثبات پره مولر بیشتر از مولر استج( گیر مولر بیشتر از پره 

 د( گیر پره مولر بیشتر از مولر و ثبات مولر بیشتر از پره مولر است

3 
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ام اش چمفر در سمت لینگوال یک دندان قدامی برای کراون متال سرامیک، جهت تامین کدخط خاتمه تر -62

 مورد می باشد؟

 الف( تطابق مارجینال 

 ب( ثبات

 ج( گیر

 structural durabilityد( 

متداد تا کدام ناحیه ا ( بایدFluteعمودی )ر تراش سطوح محوری دندان مولر با فورکای نمایان، تقعر د -63

 یابد؟

 الف( یک سوم جینجوالی

 ب( یک سوم میانی

 ج( یک سوم اکلوزالی 

  د( یک دوم جینجیوالی

 قطع کدام ریشه حاصل می شود؟ از Lamb chapنمای اکلوزالی  -64

 الف( مزیال مولر پایین

 ب( مزیوباکال مولر باال

 ج( دیستال مولر پایین

 د( دیستوباکال مولر باال

 ساخت روکش های موقت محسوب می شود؟ برای Bis-acryl compositکدام مورد از معایب ماده  -65

 Low shrinkageالف( 

  Brittleب(

  Low exothermic heatج(

  Flexibilityد(

 اثر نامطلوب دارد؟ کدام ماده قالبگیری روی (Alumپتاسیم سولفات )آلومینیوم  -66

 الف( سیلیکون تراکمی

 ب( پلی وینیل سایلوکسان

 ج( پلی اتر
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 د( پلی سولفید

 ؟چیست wax upکراون فلزی هنگام ایع ترین خطا در بازسازی کانتور سطوح آگزیالی ش -67

 الف( ایجاد سطح محدب

 مقعرب( ایجاد سطح 

 ج( ایجاد سطح صاف

 د( ایجاد سطح نامنظم

ز راست به چپ نسبت به سمان سمان گالس آینومر به ترتیب ا PH( و solubilityقابلیت حل شوندگی ) -68

 زینک فسفات چگونه است؟

 بیشتر -الف( بیشتر 

 کمتر  –ب( کمتر 

 کمتر -ج( بیشتر 

 بیشتر -د( کمتر 

 آلیاژهای نیکل کروم چیست؟ در berylliumنقش  -69

 الف( افزایش الیه اکسید و افزایش قابلیت ریختگی

 ب( کاهش الیه اکسید و کاهش قابلیت ریختگی

 ج( افزایش الیه اکسید و کاهش قابلیت ریختگی 

  د( کاهش الیه اکسید و افزایش قابلیت ریختگی

 الب گیری رادیواپک است؟کدام ماده ق -70

 reversible hydrocolloidالف( 

  polyether rubber baseب(

  polysulfide rubber baseج(

  polyvinyl siloxaneد(
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 پریودانتیکس 

 ر اپی تلیوم جانکشنال، مهاجرت کرونالی سلول های دختری فراهم کننده چه شرایطی است؟د -71

 الف( افزایش نفوذپذیری به مایع شیار لثه ای

 لثه ایب( حفظ پیوستگی الیاف 

 ج( چسبندگی پیوسته اپی تلیوم به دندان

 د( نوسازی مداوم سمان آفیبریالر

 

چه ناحیه ای، احتمال وقوع  ( درLiner gingival erythemaاریتم لثه ای )مشاهده بالینی نمای  -72

 عفونت کاندیدایی را قوی تر می کند؟

 پاپی بین دندانی الف(

 لثه مارژینال  ب(

 تمام لثه کراتینیزه  ج(

 لثه چسبنده د(

 نزیم استراز در کدام دسته از باکتری ها دیده می شود؟آ -73

 الف( کوکسی ها

 ب( باسیل ها و فیالمنتوس ها

 ج( فیالمنتوس ها و کوکسی ها

 د( کوکسی ها و باسیل ها

آپوپتوز و مرگ فیبروبالست اثر کدام یک از عوامل زیر در مراحل التهاب لثه، باعث به تاخیر انداختن  -74

 ها می باشد؟
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 TNF-αالف( 

  IL-1β ب(

  INFج(

  PGE2د(

 

 ک از سیتوکین های ذیل در تنظیم ریمادلینگ ماتریکس خارج سلولی نقش دارند؟کدام ی -75

 MMP14و  MMP2الف( 

 MMP2و  MMP9ب( 

 MMP9و   MMP14ج(

 MMP2و  MMP8د( 

 یک واکنش افزایش حساسیت محسوب می شود؟م لثه ناشی از کدام دارو، افزایش حج -76

 الف( فنی توئین

 ب( سیکلوسپورین

 ج( نیفیدیپین

 پیند( آملودی

 ؟می شود NUGها در مبود کدام ویتامین های زیر باعث تشدید فعالیت فوزواسپیروکت ک -77

  C , B2الف( 

  A , B2ب(

  A , Cج(

  A , C , Dد(

 ؟از کدامیک از داروهای زیر را کاهش می دهد حجم لثه ناشیاستفاده از مکمل اسیدفولیک، افزایش  -78

 الف( سیکلوسپورین

 ب( والپرونیک اسید

 ج( نیفیدیپین

 د( فنی توئین

 ط به کدام ناحیه است؟دیدترین تغییرات دژنراتیو در شکل گیری پاکت پریودنتال مربوش -79
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 الف( اپی تلیوم قاعده پاکت

 ب( اپی تلیوم دیواره جانبی پاکت

 استخوان کرستال  ج(

 د( لیگامان پریودنتال 

 ف آن ها درانجام شده تاثیر باکتری ها را بر تحلیل استخوان حداکثر تا چند میلی متر اطرا طبق مطالعات -80

 نظر گرفتند؟

 الف( یک و نیم

 ب( دو و نیم

 ج( سه و نیم

 د( چهار و نیم

نر قلبی پریودنتیت و بیماری عروق کروواضح بین ارتباط  Genome wide associationمطالعات  -81

 را به علت تغییر در کدام ژن نشان داده اند؟

 GLT6Dالف( 

  COX2ب(

  CDKN2BASج(

  ANRIL د(

 ت؟مطمئن ترین مارکر تشخیص در پریودنتیت چیس -82

 الف( رادیوگرافی پری آپیکال

 ب( پروبینگ پریودنتال

 ج( رادیوگرافی بایت وینگ

 د( لقی دندان

ه چحت نظر، نشاندهنده د خونریزی حین پروبینگ در یک فرد مبتال به پریودنتیت درمان شده و توجو -83

 ؟می باشد Attachment lossافزایش چیزی برای 

  Risk factorالف( 

  Risk indicator ب(

  Risk predictorج(

  Risk markerد(
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 نمی باشد؟تشخیص کدام تغییرات مناسب  بطور معمول، رادیوگرافی برای -84

 در مرحله دوم پریودنتیت  Wedge – shapeالف( نمای 

 تحلیل نواحی متعدد روی ریشه دندان در نتیجه ترومای اکلوزالیب( 

 تخریب ترابکوالر اسفنجی در اینترپروگزیمال ج(

 همراه با تروما و التهاب Cavernous lesion د(

 پریودنتیت براساس مطالعات و شواهد باشد؟دامیک می تواند مهمترین ریسک فاکتور محیطی در ک -85

 الف( استرس

 ب( فاکتور ژنتیک 

 ج( بیماری سیستمیک 

 د( سیگار

 ( می شود؟Granulation tissueن )دام مورد موجب افزایش و تسریع رگ زائی بافت گرانولیشک -86

 الف( پروژسترون

 ب( استروژن 

 ج( تستوسترون

 ACTHد( 

 به کدام فاز یا فازهای درمان پریودنتال می باشد؟ مربوط Restorationدرمان  -87

 IIو  Iالف( در فاز 

 IIفاز   ب(

 III و   Iج( فاز 

 IVد( فاز 

 

 گزینه درست است؟ کدام ANUGبیماران در درمان  -88

 الف( پروبینگ پریودنتال تا جلسه دوم درمان به تعویق می افتد

 برداشت جرم های زیر و باالی لثه ای در جلسه اول درمانی توسط اولتراسونیک انجام می شود ب(

 خارج نمودن دندان ها در هیچ شرایطی در جلسه اول درمانی امکان پذیر نمی باشد ج(

 متوسط یا شدید که عالیم سیستمیک دارند پیشنهاد می شود NUGآنتی بیوتیک تراپی در بیماران با  د(
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رین است؟ نوع رست و پوزیشن گریسی بهت 15-16رای برداشت جرم زیر لثه ای در کدام مورد کورت ب -89

(Rest and Position )صحیح چیست؟ 

 Lateral positionو  opposite – arch  الف( سطح مزیال مولر مندیبل با رست

 Front positionو  intra oral سطح مزیال مولر مندیبل با رست   ب(

 Front positionو  intra oralج( سطح دیستال مولر مندیبل با رست 

 Front positionو   extra oralد( سطح مزیال مولر مندیبل با رست 

 ملکول یا ترکیب زیر دارا می باشد؟ را کدام substantivityدر میان مواد تولیده کننده بو، بیشترین  -90

 الف( ایندول

 ب( متیل مرکاپتان

 هیدروژن سولفایدج( 

 د( اسکاتول

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیماری های دهان و فک و صورت

 ر تشخیص افتراقی بیمار مبتال به ژنژیویت دسکواماتیو کدام بیماری قرار می گیرد؟د -91

 الف( پمفیگوس ولگاریس

 ب( موکوزیت ناشی از شیمی درمانی

 ج( اپیدرمولیز بولوز

 د( هرپس اولیه

چ فا براساس یافته های بالینی بوده و تست های البراتواری هیت زیر صرتشخیص کدام یک از ضایعا -92

 کمکی در این رابطه نمی کند؟



 

 NDmahan@ل : آدرس کانا           09361700851     -  88854557 صصی دوره های رزیدنتی دندانپزشکینوآوران دانش )ماهان( مرکز تخ

 الف( هرپس حاد اولیه

 ب( زونا

 ج( اریتم مالتی فرم 

 د( پمفیگوس ولگاریس 

 نتی بیوتیک سیستمیک در درمان کدام یک از انواع زخم های تروماتیک تجویز می گردد؟آ -93

 الف( الکتریکی

 ب( شیمیایی

 ج( حرارتی 

 د( مکانیکی

 فیدترین تست شخصی در پالسماسل استوماتیت و واکنش های ازیاد حساسیت دهانی کدام است؟م -94

 الف( پچ تست

 ب( ایمونوهیستوشیمی

 ج( بیوپسی

 د( بررسی سرمی آنتی بادی مونوکلونال

 تدخینی در مخاط دهان است؟تباط با مصرف تنباکوی غیر در ارکدام یک شایع ترین آسیب  -95

 الف( تحلیل و عقب نشینی لثه

 ب( چین خوردگی سالکوس باکال

 ج( اریتم ژنرالیزه سطح پشتی زبان

 د( هیپرکراتوز کف دهان

رح مط ( از لکوپالکیاpvlپرولیفراتیو )مام موارد زیر در مورد افتراق بالینی لکوپالکیای وروکوز ت -96

 است، بجز:

 ی بیشتری داردالف( پتانسیل بدخیم

 ب( تمایل به عود بیشتری دارد

 ج( محل شایع آن لثه فک پایین است

 د( در مردان مسن شیوع بیشتری دارد

 مه موارد زیر با داروهای ضد انعقاد تداخل دارند، بجز:ه -97
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 الف( کلوتریمازول 

 ب( میکونازول

 ج( کتوکونازول

 د( فلوکونازول

 در لیکن پالن می باشد؟ی موضعی کدام یک درمان انتخاب -98

 الف( استروئیدها

 ب( رتینوئیدها

 ج( فتوتراپی ماوراء بنفش

 د( مهارکننده های کلسی تونین

 شود؟ اشتباه S.C.Cبالینی با دام یک از ضایعات زیر ممکن است به لحاظ خصوصیات ک -99

 یوزوم الف( مولوسکوم کنتاژ

 کراتوآکانتوما ب(

 وروکا ولگاریس ج(

 پاپیلوما د(

 

 دام یک از ضایعات زیر ممکن است مرتبط با افزایش خطر سرطان باشد؟ک -100

 الف( مالنوزیس سیگاری

 ب( مسمومیت با سرب

 ج( مالنوزیس الکلی

 د( مالنواکانتوما

له به علت درگیری منتشر پریودنتال و لقی دندان مراجعه نموده است. در نمای سا 13کودکی  -101

 د آلوئول مشهود است. کدام یک در تشخیص افتراقی مطرح می شود؟رادیوگرافی تحلیل منتشر زوای

 الف( النگرهانس سل هیستیوسیتوزیس

 ب( لوسمی میلوسیتیک

 ج( چروبیسم 

 د( سندرم نونان
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ه های کدام یک از بیماری های ناحیه زیر بغل و کشاله ران( از نشان )فریکل های  crowesعالمت  -102

 زیر است؟

 الف( سندرم آلبرایت 

 ب( سندرم پوتز جگر

 ج( نوروفیبروماتوزیس تیپ یک 

 د( بیماری آدیسون

 ندیلوما آکومیناتوم در نمای بالینی و هیستوپاتولوژی به کدام یک نزدیک تر است؟ک -103

 الف( هیپرپالزی اپی تلیالی )بیماری هک(

 ب( وروکو ولگاریس

 ج( اسکواموس پاپیلومای دهانی

 د( موالسکوم کونتاژیوزوم

 

 

 سکلروتراپی در درمان کدام تومور دهانی پیشنهاد می شود؟ا -104

 الف( گرانوالرسل تومور

 ب( تومور گلوموس

 ج( لنفانژیوم

 د( شوانوما

وارض م های تحتانی که منجر به قطع عضو هم می گردد بیشتر در رابطه با کدام یک از عگانگرن اندا -105

 دیابت ایجاد می شود؟

 الف( نوروپاتی

 میکروآنژیوپاتیب( 

 ج( آرتریوسکلروزیس 

 د( افزایش استعداد به عفونت 

ن له به دلیل نارسایی حاد اولیه آدرنال تحت درمان می باشد که جهت پالپوتومی  دنداسا 35خانمی  -106

ین عمل اطات حکانین فک باال مراجعه نموده است. وی سابقه تشنج نیز دارد. تمامی موارد زیر به عنوان احتی

 صیه می شود، بجز:تو

 الف( کنترل فشار خون
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 ب( تجویز بی حسی بوپی واکائین

 ج( عدم تجویز باربیتورات ها

 میلی گرم دگزامتازون 20د( تجویز پروفیالکتیک 

رضه در بیماری که پروپیل تیوراسیل مصرف می کند و جهت جراحی دندان عقل به جدی ترین عا -107

 ی باشد؟کلینیک ارجاع داده شده است، کدام م

 الف( آگرانولوسیتوز

 ب( استئوپنی

 ج( ترومبوسیتوپنی

 د( پاراستزی 

ه کمتری توجه به اینکه در کبد متابولیزه می شود اثر نفروتوکسیستاز ترکیبات زیر با  مصرف کدام یک -108

 دارد؟

 آسیکلوویرالف( 

 تتراسیکلین ب(

 جنتامایسین ج(

 استامینوفن د(

ست. با ک ماه اخیر برای درمان ریشه دندان مراجعه نموده اانفارکتوس میوکارد در یبیماری با سابقه  -109

 توجه به درد شدید دندانی بیمار، بهترین داروی مسکن پیشنهادی شما چیست؟

 الف( ایبوپروفن

 ب( ناپروکسن

 ج( آسپرین

 د( مفنامیک اسید

دقیقه  30-60گرم  2وز و به میزان ر کدام از آنتی بیوتیک های زیر را می توان به صورت تک ده -110

 قبل از اعمال دندانپزشکی به منظور پیشگیری از اندوکاردیت توصیه نمود، بجز:

 الف( آموکسی سیلین

 ب( سفالکسین 

 ج( آمپی سیلین

 د( سفازولین
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 جراحی دهان و فک و صورت

111- Pka کدام یک از داروهای بی حسی موضعی زیر بیشتر است؟ 

 لیدوکائینالف( 

 ب( مپی واکائین

 ج( پروکائین

 د( پریلوکائین

 دام یک از داروهای بی حسی موضعی زیر اثر دپرسیون قلبی کمتری دارد؟ک -112

 Lidocaineالف( 

  Ropivacaineب(

  Etidocaineج(

  Bupivacaineد(

 ز اول است؟فاکدام یک از موارد زیر در انسداد راه هوایی به علت جسم خارجی، جزء عالئم  -113

 الف( کاهش سطح هوشیاری

 ب( کاهش تعداد تنفس

 ج( کاهش فشار خون

 د( تنفس پارادوکس بدون حرکت و صدا

 اریخ انقضاء مصرف کدام یک از داروهای موجود در کیت اورژانس دندانپزشکی کمتر است؟ت -114

 الف( آمپول اپی نفرین

 ب( آمپول هیدروکورتیزن

 ج( قرص نیتروگلیسرین

 قرص آسپریند( 
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 ز داروی میدازوالم در موارد اورژانسی زیر استفاده می شود، بجز:ا -115 

 الف( حمله آسم

 ب( حمله تشنجی ناشی از تزریق بیش از حد داروی بی حسی موضعی

 ج( سندرم هیپرونتیالسیون

 د( طوفان تیروئیدی

 وازودپرسور می باشد؟دام یک از عالئم زیر جزء عالیم اولیه زودرس سنکوپ ک -116

 Hyperpneaالف( 

  Tachycardia ب(

  Papillary dilation ج(

  Cold hand and feetد(

به جای صبح، به بعدازظهر موکول هتر است جلسه درمان دندانپزشکی بدر کدام یک از موارد زیر  -117

 شود؟

 الف( بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب

 نارسایی کلیوی تحت دیالیزب( بیماران مبتال به 

 ج( بیماران مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریوی

 د( بیماران مبتال به دیابت تحت درمان  با انسولین

 ر کند؟شیده شده توسط بیمار بلیعده شود، چند روز طول می کشد تا از دستگاه گوارش عبواگر دندان ک -118

 روز 1الف( 

 روز 2-4ب( 

 روز  4-7ج( 

 روز  7-10د( 

 

 

وقتی که اتصاالت فرنوم لبیال وسیع باشد، کدام یک از روش های جراحی زیر جهت حذف آن به کار  -119

 می رود؟
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 Simple excisionالف( 

  Z - plasty ب(

  W – plastyج(

  Localized vestibuloplastyد(

 سینوسی همه موارد ذیل صحیح است، بجز: –ر درمان فیستول های وسیع و مزمن دهانی د -120

 الف( استفاده همزمان از فلپ های باکالی و پاالتالی

 پوشش ناحیه فیستول با توده چربی باکالی ب(

 استفاده از فویل های فلزی ج(

 انجام سینوس لیفت همراه با قرار دادن مواد جایگزین استخوان د(

 رابر رادیوتراپی زودتر تخریب می شود؟م قسمت از بافت های غدد بزاقی در بکدا -121

 الف( اپی تلیوم

 ب( عروق ظریف

 ج( آسینی ها

 د( بافت همبند

 دام یک از گزینه های زیر در مورد بیوپسی از ضایعات داخل دهان صحیح است؟ک -122

 شود در بیوپسی ضایعات بافت نرم ترجیح داده می Blockبر بی حسی  Infiltrationالف( معموال بی حسی 

 برای تمام ضایعات داخل دهانی قبل از بیوپسی بدون اشکال است Aspirationب( انجام 

 تزریق بی حسی موضعی ضرورت دارد brushج( برای انجام بیوپسی به روش 

 ودمیلی متر از بافت سالم اطراف ضایعه نیز برداشته می ش 3تا  Excisional ،2د( در روش بیوپسی 

 

 

 

 زاق، عالمت کدام یک از موارد زیر می باشد؟کاهش پتاسیم در آزمایش مایع بافزایش سدیم و  -123

 الف( سنگ غده بزاقی

 ب( عفونت غده بزاقی

 ج( تومور بدخیم
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 د( بیماری میکولیکس

124- Bruise نام معمول کدام یک از آسیب های زیر می باشد؟ 

 Abrasionالف( 

 Lacerationب( 

  Contusionج(

  Avulsionد(

کدام  د ازبای Suspension wiringو تصمیم جراح به استفاده از  Lefort IIIشکستگی در صورت  -125

 استفاده کرد؟ Suspensionاستخوان جهت 

 الف( قوس گونه

 ب( لبه تحتانی اوربیت

 ج( زائده گونه ای استخوان فرونتال

 بینی piriformد( 

( ی مجددیرون افتاده از ساکت ) قبل از جایگزینکدام محلول آنتی بیوتیکی جهت غوطه وری دندان ب -126

 توصیه شده است؟

 الف( آموکسی سیلین

 ب( کوآموکسی کالو

 ج( داکسی سیلین

 د( کلیئدامایسین

عه ی با محدودیت شدید به حرکات فکی با سابقه ترومای ناشی از سقوط از ارتفاع، مراجاساله  8پسر  -127

ا محدودیت به صورت پیشرونده زیاد شده است. تشخیص احتمالی شمکرده است و حدود یک سال است که 

 کدام است؟

 الف( اسپاسم شدید عضالت جونده

 ب( انکیلوز مفصل گیجگاهی فکی

 ج( جابجایی قدامی دیسک بدون برگشت

 استیلوماندیبوالرد( کلسیفیکاسیون لیگامان 

 تداخل دارد؟دام یک از آنتی بیوتیک های زیر با رشد بافت غضرفی ک -128

 Moxifloxacinالف( 
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  Tetracyclineب(

  Cefadroxilج(

  Erythromycinد(

129- Pannus  در کدام یک از اختالالت مفصلTMJ ایجاد می شود؟ 

 الف( بیماری های دژنراتیو مفصلی

 ب( استئوآرتریت

 ج( آرتریت روماتوئید

 د( لوپوس

بدون افزایش  IIر کدام یک از تکنیک های جراحی ارتوگناتیک، امکان تصحیح مال اکلوژن کالس د -130

 برجستگی چانه وجود دارد؟

 استئوتومی ساژیتال اسپلیت الف(

 استئوتومی عمودی راموس به روش خارج دهانی ب(

 جنیوپالستی ج(

 استئوتومی ساب اپیکال کامل  د(

 

 دندانپزشکی ترمیمی 

 کدام یک از موارد زیر است؟)کریگ( تقریبا مشابه TEGDMA. ساختار اتمی 131

 bis gmaالف( 

 udmaب( 

 bis emaج( 

 oxiraneد( 

 . کدام یک از کامپوزیت های زیر بیشترین شیرینکیج را دارا می باشد؟ )کریگ(132

 micro filledالف( 

 nano filledب( 

 packableج( 

 hybridد( 
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 ، قوی ترین فاز کدام است؟ )کریگ(low-copper. در آمالگام 133

 الف (گاما یک 

 ب( گاما دو

 ج( گاما

 د( اتاپریم

 کریگ(آمالگام تاثیر دارد؟) setting. کدام یک از عناصر فلزی زیر در تنظیم زمان 134

 agالف( 

 snب( 

 hg ج(

 cuد( 

 

 

 

 باند را دارند؟)کریگ(. سمان های گالس آینومر به کدام ماده کمترین 135

 الف( سرامیک کور با استحکام باال 

 ب( آلیاژ تیتانیوم

 ج( آلیاژ استنلس استیل

  د( آلیاژ غیر قیمتی

 مثبت برای کدام مورد توصیه می شود؟)شوارتز(RAKE. فرز با زاویه 136

 الف( مینای سالم 

 ب( عاج سالم 

 ج( مینای پوسیده

 د( عاج پوسیده نرم 

 را دارند؟)شوارتز( پالپی repairتحریک . کدام پروتئین زیر توانایی 137

 BMP , TGF-B2الف( 
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 BMP ,TGF-B1ب( 

 TGF-B3,TGF-B2 ج(

 TGF-B3 , BMPد( 

در طول زمان   ()نیرو loadماده تحت . دو خصوصیت آمالگام که مربوط به تغییر شکل 138

 هستند،کدامند؟)آرت(

 الف( کریپ و فلو 

 و ضریب االستیسیتهب( کریپ 

 ج( کریپ و استحکام فشاری 

 د( فلو و ضریب االستیسیته

 

 

 

 استفاده می شود؟)شوارتز( FRC. کدام یک از تست های استحکام باند،معموال برای 139

 pull outالف( 

 micro tensileب( 

 push outج( 

 micro shearد( 

 

است؟ )شوارتز(.کدام گزینه در خصوص زوایای تیغه سرفرز صحیح 140  

   منفی مرمفید فرز را کاهش می دهد.  RAKEالف( زاویه  

 منفی موثرترین کارایی را فقط در دامنه سرعت باال تامین می کند. RAKEب( زاویه 

 مثبت برای تراش مواد نرم تر و ضعیف تر مثل عاج پوسیده نرم کاربرد دارد. RAKEج( زاویه 

 منفی زاویه لبه ای تیزتری را ایجاد می کند.  RAKEد( زاویه 

 

ند نگ( چ.استفاده از پین داخل عاجی در ترمیم های وسیع کالس چهار کامپوزیتی )به همراه پروسه باندی141

 درصد باعث افزایش استحکام شکست می گردد؟ )شوارتز(

 5الف( 
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 10ب( 

 30ج( 

 60د( 

 

 طح صافبه جای آنکه شکل نرمال دندان را ایجاد کند، یک س. کدام یک از وسایل پالیشینگ زیر، بیشتر 142

 برجا می گذارد؟)شوارتز(

 الف( الستیک های اشباع شده)ایمپرگنیتد(مخروطی

 ب( دیسک های قابل انعطاف 

 ج( الستیک های اشباع  شده فنجانی 

 د( فینیشینگ استریپ

 

 باشد؟ )آرت(. عملکرد کدام دوالمان بزاقی،اگلوتینه کردن باکتری ها می 143

 گلیکوپروتئین  -الف( آمیالز

 گلیکوپروتئین -lgAب( 

 گلیکوپروتئین -ج( لیزوزیم

 الکتوپراکسیداز -lgAد( 

 .کدام گزینه در مورد نوارهای هانترشرگرصحیح می باشد؟ )آرت(144

 الف( نوعی تظاهر نوری است که مربوط به تغییر جهت توبول های عاجی است.

 دندان های نیش تا دندان های آسیای کوچک کاهش می یابد.ب( تعداد آنها از 

 ود.شج( متشکل از نواحی متناوب تیره و روشن هستند که تفاوت اندکی در محتوای غیرآلی آنها دیده می 

 د( متشکل از نواحی متناوب تیره و روشن هستند که تفاوت اندکی در تراوایی آنها دیده می شود.

یش بر سایش اتریشنی مقاومت کمتری داشته ولی مقاومت بیشتری در برابر سا.کدام کامپوزیت در برا145

 ابریژنی نشان می دهد؟ )شوارتز(

 الف( میکروفیلد 

 ب( هیبرید

 ج( نانوفیلد

 د(میکروهیبرید
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 به منظور ارزیابی شدت پوسیدگی، درجه ارائه شده برای کدام گزینه ICDAD.براساس تقسیم بندی 146

 )آرت( زیرصحیح می باشد؟

 I Sound tooth structure =1الف( 

 First visual change in enamel =2ب( 

 Enamel breakdown, no dentin visible =3ج( 

 Distinct cavity with visible dentin=6د( 

 

 .جذب آب توسط کامپوزیت بطور مستقیم وابسته به کدام عامل است؟ )آرت(147

 الف( میزان فیلر

 ب( نوع رزین 

 ج( میزان کیورینگ

 د( حجم کامپوزیت

 .کدام گزینه درمورد ترمیم های آمالگام کالس دو صحیح است؟ )آرت(148

 ایجاد شیارهای گیردار ضروری نیست. box onlyالف( در حفرات 

 روی ریشه معموال از سمت فشیال است. slotب( آغاز تهیه حفرات 

 پرمولرها یکسان است.ج( عمق پالپی در باکس های پروگزیمالی مولرها و 

 ( است.Outline form، جزء شکل حدود خارجی حفره ) د( ایجاد قوس معکوس

تمال اح ان،. در حین پین گذاری در سطح  دیستال دندان مولر دوم پایین در بیماری با محدودیت بازشدن ده149

 وجود دارد؟ )آرت( failureکدام 

 PDLالف( پرفوراسیون 

 ب( پرفوراسیون پالپی 

 ج( شل شدن پین 

 د(شکستن دریل

راحل .درصورت لزوم انجام ترمیم های کالس دو و پنج بر روی یک دندان، کدام گزینه درمورد ترتیب م150

 تهیه حفره و پرکردن صحیح است؟ )آرت(
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 الف( تهیه حفره کالس دو قبل از کالس پنج و پرکردن آن بعد از کالس پنج

 دو و پرکردن آن بعد از کالس دو ب( تهیه حفره کالس پنج قبل از کالس

 ج( تهیه حفره و پرکردن کالس پنج قبل از کالس دو

 د( تهیه حفره و پرکردن کالس دو قبل از کالس پنج

 دندانپزشکی کودکان 

 Mc Donald( 2011سواالت کتاب )

برای رعایت  AAPD(American Academy of Pediatric Dentistry)های . درارتباط با توصیه 151

 بهداشت دهان و پیشگیری در کودکان سالم، کدام مورد زیر درست است؟

 سال به باال انجام می شود. 6الف( ارزیابی نیاز به انجام فیشورسیالنت از سن 

 سال به باال انجام می شود. 6ب( بررسی و درمان مشکالت اکلوژتی از سن 

 سالگی توصیه می شود. 12اید تا سن ج( در صورت نیاز، استفاده از مکمل های فلوئور

 سالگی شروع می شود. 2د( مشاوره جهت رعایت بهداشت دهان به کودک / والدین از سن 

 

 . شکل روبرو کدام دندان شیری و از کدام نما را نشان می دهد؟152

 مزیال  -55الف( 

 مزیال  -54ب( 

 دیستال  -65ج( 

 دیستال  -64د( 

 ( می باشد؟pink diseaseزیر از عالئم بیماری صورتی ) . کدام یک از گزینه های153

 الف( هیپرتونیا

 ب( برادی کاردیا 

 ج( تاخیر در ریزش دندان ها

 د( تب

 ( به چه وضعیتی داللت دارد؟periodontal screening and recording)PSRدر شاخص  2.نمره 154

 ، بدون جرم  mm 5/3الف( عمق سالکوس کمتر از 

 ، با جرم  mm 5/3کمتر از  ب( عمق سالکوس
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 ، بدون جرم mm 5/3-5/5ج( عمق سالکوس 

 ، با جرم mm 5/3-5/5د( عمق سالکوس 

 .اتیولوژی کدام یک از آنومالی های زبان وابسته به مصرف آنتی بیوتیک ها است؟155

 Black hairy tongueالف( 

 Fissured tongueب( 

 Coated tongueج( 

 Geographic tongueد( 

 

 .کدام یک از موارد زیر در مورد رویش نابجای مولر اول دایمی صحیح می باشد؟156

 الف( در دخترها و در فک پایین شایع تر است.

 ب( معموال در یک کوآدرانت اتفاق می افتد.

 ج( در اکثر موارد نیاز به درمان دارد.

 .د( یکی از علل آن، کوتاه بودن ماگزیال نسبت به کرانیال بیس است

 د؟. جهت کنترل دردهای شدید در بیماران هموفیلی کدام یک از داروهای زیر را می توان تجویز کر157

 الف( استامینوفن

 ب( نارکوتیک ها 

 Darvon compound-65ج( 

 د( ایبوپروفن

 

ی دا نم. درحالت شدید کدام یک از ناهنجاری های زیر، دندان های دایمی تکامل می یابند ولی رویش پی158

 ند؟کن

 الف( کوتوله گی آکوندروپالستیک 

 ب( هیپوپیتیوتیریسم

 ج( هیپوتیروئیدیسم جوانی )اکتسابی(

 د( هیپوتیروئیدیسم مادرزادی )کرتینیسم(

 



 

 NDmahan@ل : آدرس کانا           09361700851     -  88854557 صصی دوره های رزیدنتی دندانپزشکینوآوران دانش )ماهان( مرکز تخ

 .در ارتباط با تحریک ترشح بزاق از غدد بزاقی کدام گزینه صحیح است؟159

 می شود.الف( تحریک پاراسمپاتیک غده ساب لینگوال منجر به ترشح بزاق آبکی 

 ب( تحریک سمپاتیک غده ساب ماگزیالری منجر به ترشح بزاق فراوان می شود.

 ج( تحریک سمپاتیک غده پاروتید منجر به ترشح کم بزاق غلیظ می شود.

 د( تحریک پاراسمپاتیک غده پاروتید سبب ترشح بزاق نمی شود.

 

 . کدام گزینه در مورد آرتیکایین صحیح می باشد؟ 160

 اد بی حسی استری طبقه بندی می شود.الف( جزو مو

 ب( متابولیزه شدن آن به طور کامل در پالسما صورت می گیرد.

 ج( در مقایسه با لیدوکایین نیمه عمر کوتاه تری دارد.

 د( براساس مطالعات نفوذ استخوانی کمتری دارد.

 کم ایمن تر است؟ . کدام یک از عضالت زیر جهت تزریق در آرام بخشی عضالنی در کودکان با سن161

 Deltoidالف( 

 Vastus Iateralisب( 

 Gluteus maximusج( 

 Rectus femorisد( 

 

 . برداشت اضافه ماده فیشور سیالنت با کدام یک از فرزهای زیر به طور موثر انجام می گیرد؟162

 الف( روند بزرگ با سرعت پایین 

 ب( روند کوچک با سرعت پایین

 باالج( روند بزرگ با سرعت 

 د( روند کوچک با سرعت باال

 

 

 است؟ . بر اساس مطالعات انجام شده، مزیت فرموکروزول رقیق شده نسبت به فرموکروزول باکلی ، کدام163

 الف( رژنراسیون پالپ 
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 ب( ریکاوری سریع تر سلول های درگیر

 سریع تر پالپ  fixationج( 

 د( موفقیت طوالنی مدت باالتر

 

 ود؟رچه نوع حرکتی برای بلند کردن پاپیال به کار می  Molt elevator. حین کشیدن دندان به وسیله 164

 twistingالف( 

 rotationب( 

 apicallyج( 

 wedgingد( 

 Koch( 2009سواالت کتاب )

165 .Growing pain بیشتر در کدام قسمت بدن نوجوانان و در چه هنگام رخ می دهد؟ 

 فعالیت  –الف( پا 

 استراحت  _ب( پا 

 فعالیت –ج( تنه 

 استراحت –د( تنه 

گی . گرد شدن لبه های خارجی خط شکستگی در رادیوگرافی در کدام یک از انواع ترمیم بعد از شکست166

 ریشه دیده می شود؟

 الف( بافت کلسیفیه

 ب( بافت همبند

 ج( استخوان و بافت همبند

 د( بافت گرانوله

ق و به صورت آهسته تزری Aspirationحاوی آدرنالین، در صورتی که با  local analgesia. داروهای 167

 شوند، در کدام مورد عدم تجویز دارند؟

 الف( بیماری های شدید کبدی

 ب( بیماران با فشار خون باال و آریتمی قلبی

 ج( در بیمارانی که داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای استفاده می کنند.

 اران مبتال به دیابت پیشرفته د( در بیم
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 . در درمان دندانپزشکی کدام بیماری، مساله حساسیت به التکس باید مد نظر قرار گیرد؟168

 الف( فلج مغزی

 ب( اسپینا بیفیدا

 ج( دیستروفی عضالنی 

 د( سندروم داون

ه ببوط های زیر مر . در ارتباط با عوامل ایجاد کننده ترس و اضطراب دندانپزشکی ، کدام یک از گزینه169

 کودک و فردی

 می باشد؟ 

 temperamentالف( 

 Knowledgeو   attitudeب( 

 Social factorج( 

 Painful treatmentد( 

 

سب تر شدید استفاده از کدام بی حسی های موضعی در هنگام قالب گیری منا gag reflex. در کودکان با 170

 است؟

 درصد 20الف( ژل بنزوکائین 

 درصد 20لیدوکائین ب( ژل 

 درصد 5ج( محلول لیدوکائین 

 درصد 5د( محلول بنزوکائین 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت

اال انس ب. متوسط انرژی دسته پرتوایکس و میزان دوز دریافتی بیمار در دستگاه های رادیوگرافی با فرک171

 نسبت به دستگاه های معمول در یک ولتاژ ثابت به ترتیب چگونه است؟

 الف( باالتر، کمتر 

 ب( پایینتر،بیشتر

 ج( باالتر، بیشتر

 د( پایینتر ، کمتر

.با افزایش هر یک از فاکتورهای کیلوولتاژ،میلی آمپر و فیلتراسیون،میانگین انرژی اشعه ایکس به ترتیب 172

 چه تغییری می کند؟
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 بدون تغییر –افزایش  –الف( افزایش 

 بدون تغییر –کاهش  –ب( افزایش 

 کاهش  –بدون تغییر  –ج( افزایش 

 افزایش –بدون تغییر  –د( افزایش 

غییری ( ، دوز مورد نیاز برای ایجاد اثرات بیولوژیک چه تLET) Liner Energy Transfer . با افزایش 173

 می یابد؟

 الف( افزایش 

 ب( کاهش 

 ج( ابتدا افزایش و سپس کاهش

 د( ابتدا کاهش و سپس افزایش

 د؟و بیشترین دامنه اکسپوژر به ترتیب متعلق به کدام یک از گیرنده های تصویر می باش. کمترین 174

 PSP  --> CCDالف( 

 فیلم  <-- CCDب( 

 CMOS--> CCDج( 

 PSP <--د( فیلم 

 

 

تور در اپرا . برای تهیه رادیوگرافی از ناحیه دندان های مولر سمت راست بیمار، بهترین موقعیت قرارگیری175

 اکسپوژر کدام مورد می باشد؟هنگام 

 فوت فاصله  6الف( در مسیر دندان کانین چپ بیمار و 

 فوت فاصله  6ب( در مسیر دندان کانین راست بیمار و 

 فوت فاصله  9ج( در مسیر دندان کانین چپ بیمار و 

 فوت فاصله 9د( در مسیر دندان کانین راست بیمار و 

دام وضع کرم شدید مراجعه نموده است. هنگام تهیه رادیوگرافی از م. بیماری پس از ضربه به صورت با تو176

 مورد از موضع کدام مورد باید رعایت شود؟

 الف( کاهش زمان تابش با کیلو ولتاژ ثابت 

 ب( افزایش زمان تابش با کیلو ولتاژ ثابت
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 ج( افزایش کیلو ولتاژ همراه با کاهش زمان تابش

 تابش ثابت د( کاهش کیلو ولتاژ همراه با زمان

 

 

 . مناسب ترین رادیو گرافی جهت ارزیابی ناحیه خلف فک باال کدام است؟177

 الف( پانورامیک 

 ب( ساب منتوورتکس

 قدامی –ج( خلفی 

 د( مایل جنبی 

 . کدام دیواره سینوس ماگزیالری در رادیوگرافی اکلوزال دیده نمی شود؟178

 الف( مدیالی 

 ب( قدامی

 ج( لترالی 

 د( خلفی

 د؟. از کدام گیرنده های تصویر برای انجام رادیو گرافی اکلوزال فک باال می توان استفاده نمو179

 CCDالف( فیلم و 

 PSPو   CMOSب( 

 PSPج( فیلم و 

 CMOSد( فیلم و 

 

اشد،کدام ، هنگامی که اندازه وکسل انتخاب شده از اندازه جسم بزرگتر بCBCT. در تصویربرداری به روش 180

 آرتیفکت ایجاد 

 می شود؟

 Partial volume averagingالف( 

 Ringب( 

 Cuppingج( 
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 Cone beam Effectد( 

 

 . سر و گردن کندیل، در کدام تکنیک رادیو گرافی به خوبی تصویر می شوند؟181

 الف( لترال راموس

 ب( واترز

 ج( تاون معکوس

 د( ساب منتوورتکس

( باعث ROIبه اندازه ناحیه مورد نظر ) Field of view، کاهش اندازه CBCT. در تصویربرداری 182

 .......دوز بیمار و ...... کیفیت تصویر می شود.

 الف( افزایش ، کاهش 

 ب( کاهش ، افزایش

 ج( افزایش ، افزایش

 د( کاهش ، کاهش

 از تجویز رادیوگرافی برای بیمار کدام است؟ . اولین مرحله قبل183

 الف( محاسبه میزان دوز رادیوگرافی های قبلی

 ب( معاینه دقیق کلینیکی

 ج( بررسی تصاویر رادیوگرافی های قبلی 

 د( مشخص نمودن طرح درمان

ت تعدادی سخساله به بهداشت مناسب و افزایش ژنرالیزه حجم لثه، در کام  37. در معاینات کلینیکی خانم 184

رین پتشی مشاهده می شود. در رادیوگرافی پانورامیک کاهش دانسیته کلی فکین مشهود می باشد. محتمل ت

 تشخیص چیست؟

 الف( آنمی همولیتیک

 ب( لوسمی

 ج( مولتیپل میلوما

 Xد( هیستیوسیتوز
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( کدام ABCستخوانی )( از کیست آنوریسمال اCGCG.در افتراق رادیوگرافیک سنترال ژانت سل گرانولوما )185

 موارد کمک کننده می باشند؟

 الف( میزان اکسپنشن و محل ایجاد ضایعه 

 ب( محل ایجاد ضایعه و عمود بودن سپتاها بر بوردر

 ج( تحلیل ریشه و میزان اکسپنشن

 د( تحلیل ریشه و محل ایجاد ضایعه

 . روش تصویربرداری انتخابی در استئورادیونکروز کدام است؟186

 Scintigraphyالف( 

 MRIب( 

 Panoramicج( 

 CT Scan د(

ده ..... دی ال در. جابجایی فوقانی کانال آلوئوالر تحتانی در ...... و عریض شدگی کانال با حفظ بوردرکورتیک187

 می شود.

 )به ترتیب از راست به چپ(

 نئوپالسم بدخیم  <--الف( دیسپالزی فیبروز 

 خیم با منشا عروقیضایعات خوش  <--ب( نئوپالسم بدخیم 

 ضایعات خوش خیم با منشا عروقی <--ج( دیسپالزی فیبروز 

 دیپالزی فیبروز <--د( ضایعات خوش با منشا عروقی 

یته ار دانسساله با سابقه درد معده و کلیه مراجعه نموده است. در رادیوگرافی پانورامیک بیم 40. خانم 188

حتمل مشود.  دارند و المینا دورا اطراف دندانها بخوبی دیده نمیاستخوانی کاهش و ترابکول ها حالت گرانولر 

 ترین تشخیص کدام است؟

 الف( استئوپروز

 ب( هیپرپاراتیروئیدیسم 

 ج( هیپوفسفاتازیا

 د(هیپرتیروئیدیسم

 ردد؟. در نمای رادیوگرافیک کدام ضایعه پرفوراسیون کورتکس استخوان با احتمال بیشتری مطرح می گ189

 سل گرانولومای مرکزی الف( ژانت 

 ب( آدنوماتوئید ادونتوژیک تومور
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 ج( کیست ساده استخوانی

 د( سمنتو اسی فاینگ فایبروما

 . کدام ضایعه تشابه رادیوگرافیک بیشتری با استئوژنیک سارکوما دارد؟190

 الف( ژانت سل گرانولومای مرکزی

 ب( آملوبالستوما

 ج( همانژیوما

 د( سمنتوبالستوما

 دندانی مواد 

 در کدام یک از آزمونهای سختی سطحی به شکل کروی است؟ Indentor. شکل 191

 Vickersالف( 

 Knoopب( 

 Brinellج( 

 Rockwellد( 

 

 . کدام یک از گزینه های زیر در مورد مراحل پلیمریزاسیون رادیکال آزاد صحیح می باشد؟192

و  Initiation ،Activation،Propagationالف( مراحل این نوع پلیمریزاسیون به ترتیب عبارت است از: 

Termination 

 ، رادیکال آزاد با مونومر وارد واکنش می شود.Initiationب( در مرحله 

 ، ترکیب پراکساید به حالت غیرفعال در می آید. Propagationج( در مرحله 

 ، همیشه دو زنجیره در حال رشد با یکدیگر پیوند می یابند.Terminationد( در مرحله 

ی مماده قالبگیری زینک اکساید اوژنول صحیح   Setting. کدام یک گزینه های زیر در مورد واکنش 193

 باشد؟

 الف( سرعت واکنش بین زینک اکساید و اوژنول در محیط مرطوب کاهش می یابد.

 اوژنول به عنوان یک گروه اسیدی قوی عمل می کند. Phenolic – OHب( 

 ج( واکنش بر پایه ایجاد پیوندهای کواالنسی می باشد.

 د( دومولکول اوژنول با یک مولکول زینک اکساید ترکیب می شود.
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 نامیده می شوند، چیست؟ Pre-amalgamated Alloys. ویژگی بارز آلیاژهای آمالگام که تحت عنوان 194

 قرار گرفته است. heat treatmentل تحت الف( از قب

 ب( ذرات آنها کامال هموژن و یکنواخت است.

 درصد جیوه به آنها اضافه شده است . 3ج( تا حد 

 د( روی در ترکیب آنها به کار برده شده است.

 

 د؟. افزایش میزان درصد فیلر موجود در رزین های آکلریلیک چه تاثیری بر خصوصیات این ماده دار195

 الف( کاهش ضریب انبساط حرارتی ، کاهش انقباظ ستینگ ، افزایش سختی سطح

 ب( کاهش ضریب انبساط حرارتی،کاهش انقباض ستینگ ، کاهش سختی سطح

 ج( افزایش ضریب انبساط حرارتی،کاهش انقباض ستینگ،کاهش سختی سطح

 د( کاهش ضریب انبساط حرارتی،افزایش انقباظ ستینگ،افزایش سختی سطح

 جز:همه گزینه های زیر در باره اثرات مواد ترمیمی در آسیب های حرارتی پالپ صحیح می باشد، ب .196

و احتمال  درجه سانتیگراد حرارت گردد15الف( ترمیم کامپوزیت در یک حفره ی متوسط می تواند منجر به حدود 

 آسیب پالپ وجود دارد.

 ار حرارتی ماده ترمیمی می باشد.ب( میزان آسیب پالپی وابسته به هدایت حرارتی و انتش

الپی سیب پآج( استرس های حرارتی خارجی و استرس های حرارتی ناشی از ستینگ مواد ترمیمی می تواند منجر به 

 شود.

 ند.د( استفاده از وارنیش در ترمیم های عمیق آمالگام از انتقال حرارتی و آسیب پالپ جلوگیری می ک

 معموال برای پرداخت کدام یک از موارد زیر کاربرد دارد؟ Electrolytic polishing. روش 197

 کروم –الف( آلیاژهای بیس متال بجز آلیاژهای نیکل 

 کبالت –ب( آلیاژهای بیس متال بخصوص آلیاژهای کروم 

 پاالدیوم –ج( آلیاژهای نابل بخصوص آلیاژهای پالتین 

 د( آلیاژهای نابل بجز آلیاژهای حاوی طال

به ژل ماده قالبگیری آلژیانت می  و تبدیل سل Cross-Iinking.کدام یک از موارد زیر منجر به افزایش 198

 گردد؟

 الف( واکنش سریع بین فسفات سدیم و یون های کلسیم حاصل از انحالل سولفات کلسیم 

 ب( جایگزین شدن سدیم یک ظرفیتی با کلسیم دو ظرفیتی در زنجیره آلژینات
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 ضور مولکول های آب در بین زنجیره های به هم پیوسته آلژیناتج( افزایش ح

 د( انحالل سطحی ذرات پودر آلژینات و آزاد شدن یونهای سولفات

 

 

 به کار می روند، بجز:  Dentin Conditioner.ترکیبات زیر به عنوان 199

 درصد 10الف( اسید فسفریک 

 درصد EDTA 17ب( 

 درصد 10ج( اسید مالئیک 

 درصد 15تارتاریک د( اسید 

 

 کدام .علیرغم خاصیت اسیدی، زیست سازگاری سمان گالس آینومر در حد قابل قبول است ، دلیل این امر200

 یک از موارد زیر است؟

آنها  Phان الف( اسیدهای مورد استفاده در ترکیب گالس آینومر در طی واکنش کامال خنثی می شوند و در طی زم

 افزایش می یابد.

ار لسیم ساختکنهای سید موجود در ترکیب گالس آینومر زنجیره های طویلی دارد و تمایل به ایجاد باند با یوب( پلی ا

 دندان دارد.

 ج( گالس سیلیکای موجود در ترکیب گالس آینومر،خاصیت اسیدی گالس آینومر را تضعیف می نماید.

 س آینومر می باشد.د( ترکیب فلوراید موجود در ذرات گالس عامل کاهش خاصیت اسیدی گال

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 . کدام یک از نیازهای زیر توسط افراد حرفه ای تعیین می شود؟201

 (Feltالف( احساس شده )

 (Normativeب( هنجاری )

 (Expressedج( بیان شده ) 

 (Comparativeد( مقایسه ای )

( کدام عامل با بیماری های Common risk factor approach. در رویکرد عامل خطر مشترک )202

 کمتری ارتباط دارد؟

 الف( رژیم غذایی
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 ب( فعالیت بدنی

 ج( استرس

 د( آسیب

( اولین مشکل ایجاد شده توسط بیماری ، کدام مورد Locker 1988. در مدل مفهومی سالمت دهان )203

 است؟

 (Impairmentالف( نقص )

 (Pain and discomfortب( درد و ناراحتی ) 

 (Functional Iimitationج( محدودیت عملکردی )

 (Disabilityد( ناتوانی )

 اد براساس برنامه های غربالگری در کدام یک از رویکردهای ارتقا، سالمت دهان صورتشناسایی افر -204

 می گیرد؟

 الف( متمرکز بر کل جمعیت 

 ب( متمرکز بر گروه های هدف

 ج( متمرکز بر پر خطری 

 متمرکز بر جمعیت تحت پوشش د(

 . در کدام یک از انواع مطالعاتی کیفی ، نقش مصاحبه کننده تسهیل روند است نه مشارکت فعال؟205

 (Structuredالف( ساختار مند)

 (Semi structurdب( نیمه ساختارمند) 

 (Unstructured) ج( غیرساختارمند

 (Full structuredد( کامال ساختارمند)

 روش در دندانپزشکی مبتنی بر شواهد جهت جمع آوری مستندات، کدام مورد است؟.بهترین 206

 الف( سوال از خبره

 ب( استفاده از کتاب مرجع

 ج( پیدا کردن مقاله مرتبط در کتابخانه

 د( جستجو در بانک های اطالعاتی
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 برای ارزیابی چه مطالعاتی مورد استفاده قرار می گیرد؟ Quorum. چک لیست 207

 الف( هم گروهی 

 ب( کارآزمایی بالینی

 ج( مرور نظام مند

 شاهدی –د( موردی 

 ( است؟Ottawa. کدام مورد از اصول ارتقا، سالمت مطروحه در بیانیه اتاوا )208

 الف( تمرکز بر پیشگیری 

 ب( ایجاد محیط های حمایت کننده 

 ج( به کارگیری فناوری مناسب 

 د( توزیع عادالنه خدمات سالمت

 

 فایده در کدامیک از مدل ها و تئوری های زیر مطرح است؟ –. تحلیل هزینه 209

 (Life course analysisالف( تحلیل دوره زندگی )

 (Health locus of controlب( منشا، کنترل سالمت ) 

 (Stages of change modelج( مراحل تغییر ) 

 (Health belief modelد( باور سالمت ) 

 از معایب فلوریداسیون آب آشامیدنی است؟  . کدام مورد210

 اثربخشی باال –الف( هزینه 

 ب( نیاز به زیر ساخت پیچیده 

 ج( خطر باالی اوردوز

 د( آزادی انتخاب مصرف کننده 

 

 

 اندودانتیکس 

 . کدام مورد کمترین نقش را در کاهش درد بیمار مبتال به پالپیت سمپتوماتیک دارد؟211

 الف( پالپوتومی
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 پالپکتومیب( 

 ج( مسکن

 د( آنتی بیوتیک

 . درمان رژنریشن اندودانتیک در کدام دندان توصیه می شود؟212

 الف( نابالغ با پالپ آماسی

 ب( بالغ با پالپ آماسی 

 ج( نابالغ با پالپ نکروتیک

 د( بالغ با پالپ نکروتیک 

 . کدام یک از موارد زیر مخلوطی از ذرات گوتاپرکا، نقره و سیلر با بیس سیلیکون است؟ 213

 Resilonالف( 

 Guttaflowب( 

 Thermaseal plusج( 

 AH plusد( 

 .شایع ترین باکتری گرم منفی عفونت های اولیه اندودانتیک عبارتست از:214

 Dialisterالف( 

 Capnocytophageب( 

 Actinomyces ج(

 Corynobacteriumد( 

 

 

 

ن ستخوا. برای تشخیص بهتر دندانی که در اثر تروما،ریشه آن به سمت باکال جا به جا شده و شکستگی ا215

 کورتیکال دارد،کدام روش رادیوگرافی مناسب تر می باشد؟

 الف( پانورامیک 

 Occlusalب( 

 CBCTج( 
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 د( پری اپیکال با زوایای مختلف

 اثر چین خوردگی انامل ارگان ایجاد می شود؟ . کدام آنومالی در216

 Dens Invaginationالف( 

 Lingual grooveب( 

 High Pulp Hornج( 

 Dilacerationد( 

 ریشه . دندان پره مولر دوم مندیبل با پوسیدگی عمیق ، به تست های حیاتی پاسخ نمی دهد، در اطراف217

 . ی شودیودنتال یک پاکت منفرد،باریک و عمیق مشاهده مدندان یک رادیولوسنسی دیده می شود و در پروب پر

 تشخیص احتمالی عبارتست از :

 اندودانتیک ثانویه  –الف( نقص پریودونتال 

 پریودانتیک –ب( نقص پریودونتال اولیه با منشا، اندودانتیک 

 ج( نقص پریودونتال اولیه با منشا، پریودانتیک

 پالپ )اندودانتیک(د( نقص پریودونتال اولیه با منشا، 

 . حدود خارجی حفره دسترسی در دندان های پره مولر اول پایین به چه صورت می باشد؟218

 الف( دایره در مرکز دندان 

 ب( بیضی در مرکز دندان 

 ج( بیضی در لینگوال شیار مرکزی

 د( بیضی در باکال شیار مرکزی

لپ حدود پادندان سانترال باال همراه با بازشدن م ساله ای که در اثر تروما دچار شکستگی تاج 8. کودک 219

 ساعت مراجعه نموده است. مناسب ترین درمان کدام می باشد؟ 48شده ، پس از 

 الف( پالپ کپ 

 ب( پالپوتومی سطحی 

 ج( پالپوتومی کامل 

 د( پالپکتومی 

به  . دندانمراجعه نموده است. بیماری با درد کوتاه مدت و تیز هنگام جویدن روی دندان مولر اول پایین 220

 سرما حساس بوده و درد ضمن برداشتن فشار موقع جویدن واضح تر می شود. تشخیص احتمالی چیست ؟
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 Craze Lineالف( 

 Cusp Fractureب( 

 Vertical Root Fractureج( 

 Split Toothد( 

 رد زیرسی مولر اول، کدام مو. برای افزایش موفقیت تزریق بالک عصب آلوئوالر تحتانی به منظور بی ح221

 توصیه می شود؟

 الف( تکرار تزریق بالک با لیدوکائین 

 ب( انفیلتراسیون باکال با آرتیکائین 

 ج( انفیلتراسیون باکال با لیدوکائین 

 د( تکرار تزریق بالک با آرتیکائین 

 ارد؟دسفید کردن دندان . تغییر رنگ تاجی ایجاد شده ناشی از کدام مورد زیر،پیش آگهی بهتری برای 222

 الف( آملوژنزیس ایمپرفکتا

 ب( سیلرهای حاوی ترکیبات فلزی 

 ج( تغییر رنگ ناشی از آمالگام

 د( باقی ماندن اجزا پالپ 

 

ن توصیه آدر حذف کامل الیه اسمیر استفاده از کدام ماده قبل از کاربرد  MTAD.به منظور تاثیر بیشتر 223

 می شود؟

 lklالف( 

 EDTAب( 

 Chlorhexidineج( 

 NaOClد( 

 . شایع ترین شکل عفونت خارج ریشه ای مرتبط با کانال کدام است؟224

 الف( پریودنتیت حاد اپیکال 
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 ب( اکتینومایکوزیس اپیکال

 ج( آبسه حاد اپیکال

 د( پریودنتیت مزمن اپیکال

 . پیش آگهی درمان کدام آنومالی ضعیف تر می باشد؟225

 Lingul Grooveالف( 

 Dens in Dentب( 

 Dens Evaginationج( 

 Dilacerationد( 

 . انجام کدام تست حیاتی برای کدام مورد دندان های نابالغ قابل اطمینان می باشد؟226

 الف( برف دی اکسید کربن

 ب( پوار هوای سرد

 ج( یخ معمولی

 د( اتیل کلراید

دام کقلب دارد و به پنی سیلین حساس است، . رژیم پروفیالکسی برای بیماری بالغ که دریچه مصنوعی 227

 مورد می باشد؟

 میلی گرم سفالکسین 1000الف( 

 میلی گرم سفالکسین  500ب( 

 میلی گرم کلیندامایسین 300ج( 

 میلی گرم کلیندامایسین 600د( 

 . کدام جمله در ارتباط با تهیه حفره دسترسی دندان لترال پایین دو کاناله ، صحیح می باشد؟228

 ف( کانال لینگوال سخت تر پیدا می شود و مستقیم تر است.ال

 ب( کانال فاسیال راحت تر پیدا می شود و مستقیم تر است.

 ج( کانال فاسیال سخت تر پیدا می شود و انحنای آن بیشتر است.

 د( کانال لینگوال راحت تر پیدا می شود و انحنای آن بیشتر است.

ان لقی و اپیکالی شده است. دند 3/1تروما دچار شکستگی افقی در قسمت  . دندان سانترال بیماری در اثر229

 جابجایی ندارد.طرح درمان کدام است؟
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 روز  10الف( اسپلینت ریجید دندان به مدت 

 ب( درمان ریشه قسمت تاجی

 ج( عدم درمان + پیگیری و کنترل دندان 

 روز 14د( اسپلینت نان ریجید دندان به مدت 

 

 ؟توسط چه سلول هایی ترشح می شود Hopewell-smith. الیه  هیالینی 230

 الف( سلول های داخلی غالف هرتویگ

 ب( سلول های خارجی غالف هرتویگ

 ج( ادنتوبالست ها

 د( سمنتوبالست ها

 

 

 

 

Part one: Reading Comprehnsion 
Passage one 

With an inordinate amount of research of an increasingly high standard taking place , 

the ges in the field of endodontics during the last decade have even greater. There 

arenahc first consequences of this , which relate to this textbook ( clinica guide to 

endodontics ) . the owt ingkhat a thired edition is now reqired to keep practitioners up 

– to – date with current thint si practice. The second is that, becauses of their research 

commitments , Dr stock and Dr dna nehammer do no have any time to devote to such a 

task. 

I am therefore honored and delighted to have edited this of their text. In some aspects 

of the subject there hase been little change , whilst the developments in others have 

been immense. I may be criticized for retaining some historic material which could seem 

outdated to the modern practitioner using the latest canal preparation techniques. 

However , few dental schools have the resources necessary to introduce many of the 

recent developments , therefore , undergraduate students still learn conventional 

techniques. It is important that they understand how these have developed and it is 
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essential , as with most things in life , that they develop basic skills before advanced 

ones. 

The format of the book remains the same , indeed , the preface to the second edition 

remains as valid today as it was then. This is a practical textbook written for the practice 

of endodontics. 

The research which underpins this practice is discussed where necessary , but the prime 

aim of the book is to guide practitioners through everday treatment of  teeth with 

endodontic problems. 

231. choose the best title for this reading passage from an endodontic textbook. 

a) Preface to new Edition  

b) Guide Practitioners 

c) Introduction to first edition 

d) Conclusion to New Edition 

 

 

 

 

232. based on first paragraph , a(n)…………amount of high-standard research is being 

carried out currently. 

a) Moderate 

b) Excessive  

c) Unusual 

d)Inadequate 

233. What dose the text say about Dr stock and DR Nehammer? 

a)They have kept the readers up-to-date with current developments. 

b) They are very busy and no longer able to update the text. 

C) They are honored to have edited this edition. 

d) They are the endodintic authors of both editions. 

234.why  would the author be criticized according to this passage? 

a) Because they are addressing students. 

b) Because they have excluded historic material. 
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c) Because the text is written for modern practitioners. 

d) Because they have included historic aspects. 

235. what topic is centrally discussed in the last paragraph? 

a) The layout and goals of this textbook. 

b) The preface of stock and Nehammer 

c) The everyday practice of endodontics 

d) The aims and conclusions of endodontic research 

Passage Two 

Pthogens or factors suspected to be associated with Kaposi’s sarcoma (KS) include 

human herpes  virus type 6, cytomegalovirus , human immunodeficiency virus , 

mycoplasma penetrans, sex hormone and nitrite inhalants. However, solid evidence of 

etiologic association among any of these agents with acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS) or non-AIDS KS has not been established yet . recently , a new herpes – 

like DNA sequence was consistently identified by representative difference analysis 

method in AIDS KS  tumor tissuse. The emerging evidence suggests that this is an 

entirely new and unique herpes virus that contain 270 kb pairs , making it the largest 

known herpes virus , even though the virus has not been observed by electron 

microscopy.Further studies revealed that this viral sequence can be identified by 

polymerase chain reaction (PCR) not only in AIDS KS but also in non-AIDS KS. The 

corresponding control skin and other nearby tissue from those KS  patients were 

negative for this sequence. 

This DNA  sequence has been consistently absent in normal control tissue and other 

types of human malignancies. Because this new herpes-like DNA  sequence is most 

likely related to KS in AIDS and non-AIDS patients and the majority of patients whis AIDS 

 who develop KS  have involvement of the oral (71%) , analysis of oral KS and other oral 

neoplasms are indicated. 

 

236. the newly identified herps-like DNA sequence is ……. Found in …… tissues. 

a) never , KS tumor tissues  

b) never, normal 

c) always , normal  

d) always , KS patients’s skin 
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237. A strong correlation …….. established between Kaposi’s sarcoma and human 

immunodeficiency virus. 

a) has been  

b) is not likely to be 

c) has not yet been 

d) can never be 

 

238. It can be deduced from the reading passage that Kaposi’s sarcoma developes 

…………… 

a) only in patients with AIDS  

b) only in patients with cytomegalovirus contamination. 

c) in patients with and without AIDS  

d) only in patients without AIDS  

 

239. what does new research show in relation to KS according to this passage? 

a) A relationship between KS and viruses 

b) A relationship between KS and various pathogens 

c) An association bet ween AIDS and oral tumors  

d) An association between a long herpes-like DNA sequence and KS  

 

240. the newly discovered herpes-like DNA  sequence is ………. Related to kaposi’s 

sarcoma in …….. 

a) not probably , AIDS and non – AIDS patients 

b) very probably, AIDS  victims. 

C) not probably, AIDS and non-AIDS patients 

d) very probably, AIDS victims and non-AIDS  patients 

 

part two : general English vocabulary  

directions: complete the following sentences by choosing the best answer. 
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241. despite repeated attempts to describe an ideal occlusal scheme,descriptions of 

ideal occlusion become occlusion become so restrictive that few individuals can be 

found to ……… the criteria. 

a) Mix 

b) Fit 

c) Make  

d) Fix 

242. corrective surgery for cleft palate is usually successful and is ………….. after 18 

months of age. 

a)scheduled 

b) mediated 

c) postponed  

d) resumed 

 

243. carcinoma may ……… within lingual thyroid , but the rate of malignant 

transformation is no greater than that seen in normally placed gland 

a) range  

b) rise 

c) raise 

d) arise 

 

 

 

244.associations suggest that the presence of an allele ………. Disease within a defined 

environment 

a) confers  

b) refers  

c) defers 

d) infers 
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245. some patients will complain and seek correction of even very minor vertical ………. 

In occlusal contact.thus the operative dentist must understand the precise details of 

occlusion 

a) dimensions 

b) discrepancies  

c) dispositions 

d) disputations 

 

part three: dental terminology 

directions: complete the following sentences by choosing best answer . 

246. cusps that contact opposing teeth along the central fossa line are………… cusps 

a) gliding  

b) supporting 

c) colliding 

d) non- supporting 

247. the division of the uvula into two lobes, which represents the mildest from of cleft 

palate , is referred to as ………. Uvula 

a) bisected 

b) furcated 

c) fissured 

d) bifid 

 

248. the bodily movement of an object from one place to another is referred to as 

………….. 

a) translation 

b) transcription 

c) transformation 

d) transmission 

249. multiple tooth contacts during lateral jaw movement is referred to as group………. 

a) connection 
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b) closure 

c)function 

d) guidance 

250. heat flow through a material is terms of either the relative rate of heat conduction( 

thermal conductivity) ot the amount of heat conduction per unit time ( thermal ………….) 

a) discontinuity 

b)diffusivity 

c) dissidence 

d)difference 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه

 95آزمون ورودی رزیدنتی 

 

 

  

 اقدام اهانم موسسه اساتید پاسخنامه، دریافت جهت 95 رزیدنتی آزمون داوطلبان درخواست به بنا

 شخصی نظر فقط پاسخنامه این که نمودند سواالت دهی پاسخ و شخصی نظرات بندی جمع به

 بود خواهد اشتبهد وزارت دندانپزشکی محترم دبیرخانه اعالم اساس بر نهایی نظر و باشد می اساتید

 .داشت نخواهد رابطه این در قطعی نظر و مسئولیت  هیچگونهو اساتید  موسسه و
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)ماهان(با جزوات و فلش کارت ها و منابع تکمیلی نوآوران دانش جدول انطباق سواالت آزمون رزیدنتی   

 ردیف درس استاد میزان انطباق

 1 اطفال خانم دکتر تدین درصد سواالت در جزوه و فلش کارت موسسه موجود است100

 2 رادیو خانم دکتر حمیدی درصد سواالت در جزوه و فلش کارت موسسه موجود است 100

 جزوه و فلش کارت موسسه موجود است درصد سواالت در 100

 تست در پاورپوینت کالسی ( 1تست در جزوه و  19)

 3 پریو خانم دکتر مطلبی

 4 پارسیل خانم دکتر خوشخونژاد درصد سواالت در جزوه و فلش کارت موسسه موجود است 100

 105و  103درصورت حذف سوال 

 استدرصد سواالت در جزوه و فلش کارت موسسه موجود  100

 5 بیماریهای دهان خانم دکتر صبوری

 خانم دکتر ایروانی درصد سواالت در جزوات و فلش کارتهای موسسه موجود است 95

 و آقای دکتر طاهریان

 6 اندو

 159در صورت حذف سوال 

 درصد سواالت در جزوه و فلش کارت موسسه موجود است95

خانم دکتر آقامحمدی ، 

 آقای دکتر ساعتی

 صانعیآقای دکتر 

 7 ترمیمی

 ی درصد سواالت در جزوه ایشان و جزوه کمکی آقای دکتر باقر 100

 و فلش کارت ها موجود است

 8 مواد دندانی خانم دکتر پیرمرادیان

سالمت دهان و  آقای دکتر خامی درصد سواالت در کتاب و فلش کارت و تست موسسه موجود است. 100

 دندانپزشکی اجتماعی

9 

 سواالت در جزوه ، سواالت مرور و فلش کارت موجود است.درصد  70

 را مالحظه نمایید( 1)تبصره 
 10 پاتو خانم دکتر کلهری

 درصد سواالت در جزوه ، سواالت مرور و فلش کارت موجود است. 70

 را مالحظه نمایید( 2)تبصره 
 11 جراحی آقای دکتر جعفری

 

 

زمون در آروز بعد از  1درس با توجه به اینکه استاد مربوطه دراین سه 

سط دسترس نبودندو موسسه می بایست پاسخ را اعالم میکرد پاسخ تو

 استاد مرور این دروس طبق جمع بندی زیر اعالم گردید

 

 آقای دکتر میر هاشمی

 

 ارتو

 

12 

 

 

 دکتر هادی

 

 پروتز ثابت

 

13 

 

 دکتر بهرامی

 

 بوچر

 

14 

 

 

 قایآ جناب محترم استاد نظارت تحت را زبان ویژه ترم 2 که افرادی

 هتریب آرامش رقبا به نسبت درس این در اند گذرانده پسند طالع دکتر

 .داشتند

 15 زبان دکتر طالع پسند

گزیده ایشان درس : ارتو ، تشخیص ، پروتز ثابت و بوچر کالس مرور به معرفی شدگان بر4*با معرفی و حمایت اساتید اصلی 

مرور سریع  ساعته 8کالس مرور اساتید جدید را بررسی نمودیم  .قائدتا انتظار از یک کالس  درس 4تفویض گردید در این 

 شدیم. درصد نکات متصور است ولی در این قسمت نیز با کمال مسرت با آمار خیره کننده ای مواجه 60حداکثر انتقال 

ساعته و جزوه و خالصه فلش  8سوال در کالس مرور   13درصد :  70  16 ارتو آقای دکتر معتمدیان
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 موجود استکارت 

ر تمام سواالت آزمون به صورت مرور نکات در کالس مرور سریع ذک

ه عینا مشابه سوال مرور ب 70، 69، 64، 44، 43شده بود و سوال 

 )ثابت ( موجود است 123و 82بوچر ،  64و  111ترتیب

 17 پروتز ثابت و بوچر آقای دکتر بصیر

 18 بیماری های دهان خانم دکتر علمی کالس مرور ذکر شده بوددرصد سواالت در  80

 

 

  این هک داوطلبانی به را ماالمد مکمل جزوه جعغری دکتر جناب,جراحی درس در: 1تبصره 

 یک با تندتوانس که بود آن ایشان هنرمندی و نمودند توصیه دارد 3 ضریب آنها برای درس

نی با ماالمد یع جزوه احتساب بدون.)دهند پوشش را سئواالت% 80 جامع و خالصه جزوه

 قاء بود(درصد قابل ارت 100در نظر گرفتن مباحث ماالمد برای افراد ضریب باالتر تا 

 

  قبولی نه, داوطلبان قبولی هدف به رسیدن جهت کلهری دکتر خانم پاتو درس در: 2تبصره 

 پایین بانداوطل اکثر برای درس این ضریب چون)شده تعیین پیش از تدبیر با پاتو درس در

 به مانز مدیریت با داوطلبان تا نمودند کارت فلش نکات و خالصه جزوه به اکتفا( است

 ئواالتس% 70 و با حجم گلچین و منطقی از نکنه و جزوه.بپردازند خود اصلی دروس سایر

 .دادند پوشش را

 

 

 میتواند که ( 243-242)به عنوان مثال سوال دارد وجود ابهام سوال درچند زبان درس در 

 .است هشد لحاظ است صحیحتر استاد نظر از که پاسخی اینجا در که باشد داشته دوجواب

. 

 

 

 

 

 ارتودانتیکس:
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ست پاسخ را اعالم روز بعد از آزمون در دسترس نبودندو موسسه می بای 1با توجه به اینکه استاد مربوطه دراین درس 

ده در شت ذکر طبق جمع بندی زیر اعالم گردید.صفحا جناب دکتر معتمدیانمیکرد پاسخ توسط استاد مرور این دروس 

 جزوه خالصه مرور بوده است.

 ساعته و جزوه و خالصه فلش کارت موجود است. 8در کالس مرور   سوال( 13سواالت )درصد  70

 

 ج-1

 1صفحه 

 ب-2

 

 د-3

 

 ب -4

 

 ب-5

 17صفحه 

 د-7 ج -6

 22صفحه 

 د -8

صفحه 

19 

 ج  -10 الف-9

جدول 

صفحه 

27 

 د  -11

 36صفحه 

 ب -12

 

 ج-14 الف -13

جدول صفحه 

41 

 د-18 د-17 الف-16 ج -15

صفحه 

62 

 ج-19

صفحه 

63 

 الف-20

 

 

 

 برخی از گزینه ها  5: صفحه  2*سوال 

 برخی از گزینه ها 7: صفحه 3*سوال 

 غیر مستقیم  14: صفحه 4*سوال 

 غیر مستقیم  37: صفحه  12*سوال 

 غیر مستقیم  60: صفحه 20*سوال 

 

 

 

 

 آسیب شناسی فک و دهان و صورت :

 

 درصد سواالت در جزوه ، سواالت مرور و فلش کارت موجود است. 70

 با پاتو درس در قبولی نه, داوطلبان قبولی هدف به رسیدن جهت کلهری دکتر خانم پاتو درس )در

 جزوه به اکتفا( است پایین داوطلبان اکثر برای درس این ضریب چون)شده تعیین پیش از تدبیر
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 خود اصلی دروس سایر به زمان مدیریت با داوطلبان تا نمودند کارت فلش نکات و خالصه

 (.دادند پوشش را سئواالت% 70 و با حجم گلچین و منطقی از نکنه و جزوه.بپردازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروتز های دندانی :

 

ست پاسخ را اعالم روز بعد از آزمون در دسترس نبودندو موسسه می بای 1با توجه به اینکه استاد مربوطه دراین درس 

ر در شده طبق جمع بندی زیر اعالم گردید.صفحات ذک جناب دکتر بصیرمیکرد پاسخ توسط استاد مرور این دروس 

 جزوه خالصه مرور بوده است.

ت مرور نکات در درصد( آزمون به صور 100مرور در خدمت عزیزان بودم تمام سواالت) درس زیر که بنده در کالس 2در 

و 82بوچر ،  64و  111عینا مشابه سوال مرور به ترتیب 70، 69، 64، 44، 43کالس مرور سریع ذکر شده بود و سوال 

 )ثابت ( موجود است 123

 

 د-30 الف-29 ج-28 ج-27 ب-26 ب-25 الف-24 ج-23 ب-22 الف -21

 ب-40 د-39 الف-38 ب-37 د-36 الف-35 ج-34 الف-33 د-32 ج-31
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Zarb: 

 ج -43 الف-42 ج-41

 

 ب-45 ب-44

 

 ب-49 الف-48 د-47 ب-46

 

 

Shilinburg: 

 

 ج-63 الف-62 ج-61 د-60 د-59 الف-58 ج-57 الف-56

 د-64

 

 د -69 ب-68 الف-67 ب-66 ب-65

 

 ج-70

 

 

 

 پارسیل:

 

رت موسسه درصد سواالت در جزوه و فلش کا 100استاد محترم سرکار خانم دکتر خوشخونژاد که 

 است.موجود است. که در کادر زیر صفحات جزوه کالسی ذکر شده 

 

 

 پریو:

 د است. درصد سواالت در جزوه و فلش کارت موسسه موجو 100که سرکار خانم دکتر مطلبی استاد محترم 

 تست در پاورپوینت کالسی ( 1تست در جزوه و  19)

 ج -71

 

 د-72

 

 ج  -73

 

 ب-74

 

 ب -75

 

 ب -76

  67ص

 16فصل 

 الف -77

 

 د -78

 

 ب -79

 88ص 

 20فصل

 ب -80

 

 ج -81

 

 ب -82

 

 ج  -83

 

 ب -84

 

 د  -85

 

 الف -86

 صفحه 

 (34)فصل 133

 ج-87

 35فصل 

 136صفحه 

 د  -88

 صفحه 

139 

 ب -89

 صفحه 

)فصل 161

 د  -90

  

 ج-50

  25صفحه 

 ج -51

  59صفحه 

 د-52

 96صفحه 

 الف-53

 77صفحه 

 الف-54

 145 و 374 صفحه

 ج-55

 46صفحه 
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 (46 (41)فصل 

 (1جزوه )فصل  14: صفحه  71*سوال

 (3)فصل  37: صفحه 72*سوال 

 (7،پارگراف دوم ، )فصل  48: صفحه 73*سوال 

 (14، پاراگراف اول )فصل  55: صفحه 74*سوال 

 (14پاراگراف اول )فصل  55: صفحه 75*سوال 

 (17،پاراگراف سوم )فصل  75: صفحه 77*سوال 

 (16،پارگراف یکی مانده به آخر )فصل 66صفحه  : 78*سوال 

 (21، پارگراف اول) فصل 96ه : صفح80*سوال 

 گزینه د نام قدیم گزینه ج است 104: صفحه 81*سوال 

 (29فصل 116: صفحه )82*سوال 

 (21پاراگراف سوم )فصل  116: صفحه 83*سوال 

 )سوال ترکیبی(31: فصل 84*سوال 

 (23،خط اول) فصل 105: صفحه 85*سوال 

 آورده در پاورپوینت 52: جدول فصل 90*سوال 

 

 های دهان فک و صورت: بیماری

ست پاسخ را اعالم روز بعد از آزمون در دسترس نبودندو موسسه می بای 1با توجه به اینکه استاد مربوطه دراین درس 

ر شده حات ذکطبق جمع بندی زیر اعالم گردید.صف سرکار خانم دکتر علمیمیکرد پاسخ توسط استاد مرور این دروس 

 در جزوه خالصه مرور بوده است.

 درصد سواالت در کالس مرور ذکر شده بود. 80

 ا نکات مرور بدونببوده است که  سرکار خانم دکتر صبوریدرصد سواالت در جزوه اصلی  95به استناد گفتار داوطلبان  

 میتوان زد.درصد  100به راحتی  105و  103سوال  2احتساب 

-100 ب-99 الف-98 الف-97 د-96 الف-95 ج-94 الف-93 ج-92 الف-91

 ج

 ب-103 ج-102 الف-101

 

104-

 ج

 د-106 ج-105

 254ص

 الف-107

 

 د-108

 

 ب-109

 64ص

110-

 د
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 با توجه به نظر وزارت بهداشت اعالم می گردد. 105و  103سوال *

 16-4جدول 267: صفحه 107*سوال 

 12-4، جدول 196: صفحه 108*سوال 

 

 

 جراحی دهان و فک و صورت:

 ، سواالت مرور و فلش کارت موجود است.درصد سواالت در جزوه  70

 آنها رایب درس این که داوطلبانی به را ماالمد مکمل جزوه جعغری دکتر جناب,جراحی درس در

 جامع و صهخال جزوه یک با توانستند که بود آن ایشان هنرمندی و نمودند توصیه دارد 3 ضریب

 .دهند پوشش را سئواالت% 80

 100ا تب باالتر یعنی با در نظر گرفتن مباحث ماالمد برای افراد ضریماالمد  جزوه احتساب بدون)

 درصد قابل ارتقاء بود(

 

111- 

 د

 -116 الف -115 ج-114 د-113 ب -112

 ب

 د-120 د-119 ب-118 ج-117

121-

 ب

-126 ج-125 ج-124 ب-123 د-122

 ج

 د-130 ج-129 الف-128 ب-127

 

 

 

 

 

 

 

 

 32ص
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 دندانپزشکی ترمیمی:

درصد سواالت در جزوه و فلش کارت  95از آزمون   159سوال  در صورت حذف

 عتی(خانم دکتر آقا محمدی و دکتر صانعی و دکتر سا موسسه )توسط اساتید محترم

 موجود است.

 

 ب-131

 کریگ 9فصل

 ج-133 الف -132

 کریگ10فصل 

 ب-137 د-136 الف-135 الف -134

 شوارتز6فصل 

 الف-138

 آرت13فصل 

 د-140 باشدحذف می-139

 7فصل 

 شوارتز

 ب -141

 شوارتز 10فصل 

 ب -142

 10فصل 

 شوارتز

 ب -143

 آرت 2فصل 

 د-144

 آرت 1فصل 

 الف -145

 11فصل 

 شواتز

 حذف میباشد-146

 آرت  2فصل 

 ب-147

 

 ب-148

 آرت 14فصل 

 الف-149

 آرت  16فصل 

 د-150

 آرت  14فصل 

 

 

 شوارتز 11به اشتباه آرت خورده ولی فصل : 147*سوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دندانپزشکی کودکان:
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وجود مدرصد سواالت در جزوه و فلش کارت موسسه  100که   سرکار خانم دکتر تدیناستاد محترم 

 است.

 

 د-151

 1ص

 الف-152

 143و 3ص

 د -153

 19ص

 ب-154

 89ص

 الف -155

 32ص

 د-156

 176ص

 ب-157

 62ص

 ب-158

 41ص

 الف-159

 124ص

160-

 ج

 92ص

 ب-161

 141ص

 ب-162

 138ص

 ب-163

 156ص

 الف-164

 185ص

 ب-165

 192ص

 ب-166

224 

 الف-167

 202ص

 ب-168

 233ص

 الف-169

 196ص

170-

 ج

ص

201 

 

 

 رادیولوژی:

 

وجود مموسسه  درصد سواالت در جزوه و فلش کارت 100که  سرکار خانم دکتر حمیدیاستاد محترم 

 است.

 

 (1)فصل 11صفحه  171*سوال 

 (1تصاویر نمودار)فصل  18: صفحه 172وال *س

 اول خط23 صفحه 2 فصل 173 سْوال *

 50 صفحه ابتداي 4 فصل 174 سْوال *

 دوم خط 39 صفحه 3 فصل 175 سْوال *

 93 صفحه جدول 9 فصل 177 سْوال *

 73 صفحه انتهاي به مانده خط3 7 فصل 178 سْوال *

 سوم خط 74 صفحه 7 فصل 179 سْوال *

 135 صفحه 14 وفصل 113 صفحه 11 فصل 180 سْوال *

 الف-171

 

 د-172

 

 الف-180 ج-179 د-178 الف-177 ب-176 ج-175 د-174 ب-173

 ج-190 الف-189 ب-188 ج-187 د-186 الف-185 ب-184 ب-183 ب-182 ج-181
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 93 صفحه جدول 9 فصل 181 سْوال *

 6 خط 3 پاراگرف 112 صفحه 11 فصل 182 سْوال *

 اول خط 152 صفحه 16 فصل 183 سْوال *

 12 خط 246 صفحه 23 فصل 185 سْوال *

 12خط 195 صفحه 20 فصل 186 سْوال *

 8 خط253 صفحه 24 فصل140 صفحه اخر خط 23 فصل 187 سْوال *

 281 صفحه جداول و سوم خط 270، 269 صفحه 25 فصل 188 سْوال *

 11 خط 231 صفحه 22 فصل 190 سْوال *

 23 فصل  ،237 صفحه انتهاي به خط 7، 22 ،فصل4 خط 220 صفحه 22 فصل صفحه 21 فصل 189 سْوال *

 244 صفحه

 

 

 

 

 

 

 مواد دندانی :

 

 ی دکتر باقری درصد سواالت در جزوه ایشان و جزوه کمکی آقا 100که  سرکار خانم دکتر پیرمرادیاناستاد محترم  

 و فلش کارت ها موجود است.

 

 ج-191

 2فصل

 11-2شکل

192-

 ب

 12فصل

 د-193

 17فصل

 ج-194

 21فصل

 21-2بخش

 الف-195

 22فصل

 د-196

 27و21فصل

197-

الف و 

 ب

 8فصل 

 ب-198

 18فصل 

و 6-18شکل 

 متن

 د-199

 23فصل 

جدول 

23-2 

 ب-200

 24فصل 
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 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی:

 درصد سواالت در کتاب و فلش کارت و تست موسسه موجود است. 100که  جناب دکتر خامیاستاد محترم 

 

 ب-210 د-209 ب-208 ج-207 د-206 ج-205 ج-204 الف-203 د-202 ب-201

 

 

 

 

 

 

 اندو:

 

ت در جزوات و درصد سواال 95که  سرکار خانم دکتر ایروانی و جناب دکتر طاهریاناساتید محترم 

 فلش کارتهای موسسه موجود است.

 

 د-211

 127ص

 ج-212

 33ص

 ب-213

 253ص

 الف-214

 39ص

 ج-215

 141ص

 الف-216

 187ص

 د-217

 89ص

 د-218

 199ص

 ب-219

 143ص

 ب-220

 94ص

 ب -221

ص 

114  

 د-222

 318ص

 

 د-223

 212ص

 ج-224

 45ص

 الف-225

 188ص

 الف-226

 138ص

 ب-228 د-227

 199ص

 ج-229

 147ص

 الف-230

 8ص
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 زبان :

 دکتر آقای نابج محترم استاد نظارت تحت را زبان ویژه ترم 2 که افرادی جناب آقای دکتر طالع پسنداستاد محترم 

 .داشتند بهتری آرامش رقبا به نسبت درس این در اند گذرانده پسند طالع

 

 

 

PART ONE: Reading Comprehension 

Passage One 

When an inordinate amount of the research of an increasingly high standard taking place, 

changes 

in the field of endodontics during the last decade have been even greater. There are two 

consequences of this, which relate to this textbook (Clinical guide to endodontics). The 

first is that a 

third edition is now required to keep practitioners up-to-date with current thinking and 

practice. The 

second is that, because of their research commitments, Dr Stock and Dr Nehammer do 

not have any time to devote to such a task 

. 

I am therefore honored and delighted to have edited this edition of their text. In some 

aspects of 

the subject there has been little change, whilst the developments in others have been 

immense. I may 

which could seem be criticized for retaining some historic material outdated to the 

modern 

practitioner using the latest canal preparation techniques. However, few dental schools 

have the 

resources necessary to introduce many of the react developments; therefore, 

undergraduate 

students still learn conventional techniques. It is important that they understand how 

these have 

developed and it is essential, as with most things in life, that they develop basic skills 

before advanced 
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ones! 

The format of the book remains the same; indeed, the preface to the second edition 

remains as 

valid today as it was then. This is a practical textbook written for the practice of 

endodontics. The 

research which underpins this practice is discussed where necessary, but the prime aim of 

the book is 

to guide practitioners through everyday treatment of teeth with endodontic problems. 

231-Choose the best title for this reading passage from an endodontic textbook. 

a) preface to New Edition = second edition   بهترین عنوان برای این متن               مقدمه چاپ جدید

              

b) Guide for Practitioner 

c) Introduction to First edition 

d) Conclusion to New Edition 

 

232- Based on the first paragraph, a(n) ---------- amount of high-standard research 

is being carried 

out currently. 

a) moderate 

b) excessive=inordinate 

c) unusual 

d) inadequate 

 

 

233. What does the text say about Dr Stock and Dr Nehammer? 

a)They have kept the readers up-to-date with current developments. 

b) They are very busy and no longer able to update the text. 

c) They are honored to have edited this edition. 

d) They are the endodontic authors of both editions. 

 

234. Why would the author be criticized according to this passage? 

a) Because they are addressing students. 

b) Because they have excluded historic materials. 

c) Because the text is written for modern practitioners. 

d) Because they have included historic aspects. 

235. What topic is centrally discussed in the last paragraph? 

a) The layout and goals of this text book.  موضوع اصلی پاراگراف آخر ، در خصوص طرح و اهداف

 این کتاب آموزشی می باشد

b) The preface of stock and Nehammer. 

c) The everyday practice of endodontics. 

d) The aims and conclusions of endodontic research 

Passage Two 

Pathogens or factors suspected to be associated with Kaposi’s sarcoma (KS) include 

human herpes 
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virus type 6, cytomegalovirus, human immunodeficiency virus, mycoplasma 

penetrance, sex 

hormone and nitrite inhalants. However, solid evidence of etiologic association among 

any of these 

agents with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) or non-AIDS KS has not been 

established 

yet. Recently, a new herpes-like DNA sequence was consistently identified by 

representative 

difference analysis method in AIDS KS tumor tissue. The emerging evidence suggests 

that this is an 

entirely new and unique herpes virus that contains 270 kb pairs, making it the largest 

known herpes 

virus, even though the virus has not been observed by electron microscopy. Further 

studies revealed 

that this viral sequence can be identified by polymerase chain reaction (PCR) not only in 

AIDS KS but 

also in non-AIDS KS. The corresponding control skin and other nearby tissue from 

Those KS patients 

were negative for this sequence. This DNA sequence has been consistently absent in 

normal control 

tissue and other types of human malignancies. Because this new herpes-like DNA 

sequence is most 

likely related to KS in AIDS and non-AIDS patients and the majority of patients with 

AIDS who develop 

KS have involvement of the oral cavity (71%), analysis of oral KS and other oral 

neoplasms are 

indicated. 

236. The newly identified herpes-like DNA sequence is ---------- found in ---------- 

tissues. 

a) never, KS tumor tissues 

b) never, normal 

c) always, normal 

d) always, KS patient’s skin 

 

237.A strong correlation ---------- established between Kaposi’s sarcoma and human 

immunodeficiency virus. 

a) has been 

b) is not likely to be 

c) has not yet been 

d) can never be 

 

238. It can be deduced from the reading passage that Kaposi’s sarcoma develops ----

------. 

a) only in patients with Aids 

b) only in patients with cytomegalovirus contamination 
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c) in patients with and without AIDS 

d) only in patients without AIDS 

 

239. What does new research show in relation to KS according to this passage? 

a) A relation between Ks and viruses. 

b) A relation between Ks and various pathogens. 

c) An association between AIDS and oral tumors. 

d) An association between a long herpes-like DNA sequence and KS. 

240. The newly discovered herpes-like DNA sequence is -------- related to Kaposi’s 

sarcoma in -------. 

a) not probably, AIDS and non-AIDS patients 

b) very probably, AIDS victims 

c) not probably, AIDS and non-AIDS patients  

d)very probably, AIDS victims and non-AIDS patients 

 

( که در scan- skim- main topic- deduction-key wordsدو متن باال بر اساس مهارت های ریدینگ) 

ده اند و اده شکالس تدریس شد پاسخ داده شده اند . کلید واژه ها در صورت سوال ها با رنگ های متفاوت نمایش د

هلل ده اند . انشاشده اند . با توجه به ضیق وقت پاسخها بدین شکل آماده ش  high lightبر اساس همان رنگ در متن 

 . در فرصتی دیگر پاسخ کامال تشریحی در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت

 

PART TWO: General English Vocabulary 

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

 

241. Despite repeated attempts to describe an idea occlusal scheme, descriptions of 

idea occlusion 

become so restrictive that few individuals can be found to ---------- the criteria. 

a) mix  مخلوط کردن 

b) fit مناسب 

c) make ساختن 

d) fix  ثابت کردن ، تعمیر کردن 

242. Corrective surgery for cleft palate is usually successful and is ---------- after 18 

months of age. 

a) scheduled برنامه اجرایی 

b) mediated  میانی ، وسطی 

c) postponed  به تعویق انداختن 

d) resumed از سر گرفتن 

243. Carcinoma may ---------- within lingual thyroid, but the rate of malignant 

transformation is no 

greater than that seen in normally placed gland. 

a) range حوزه ، محدود 
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b) rise  افزایش ،باال آمدن 

c) raise  پرورش دادن ، باال بردن 

d) arise  به وجود آوردن ، طغیان کردن 

244. Association suggests that the presence of an allele ---------- disease risk within a 

defined 

environment. 

a) confers رایزنی کردن 

b) refers  اشاره کردن 

c) defers  عقب انداختن 

d) infers   حدس زدن ، پی بردن ، اشاره کردن 

245. Some patients will complain and seek correction of even very minor vertical ----

------ in occlusal 

contacts. Thus the operative dentist must understand the precise details of 

occlusion. 

a) dimension بعد ،اندازه 

b) discrepancies اختالفات 

c) dispositions  مواضع 

d) disputations بحث و جدل ، مباحثه    

PART THREE: Dental Terminology 

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer. 

246. Cusps that contact the opposing teeth along the central fossa line are ---------- 

cusps. 

a) gliding  سر خوردن 

b) supporting  حمایت کردن 

c) colliding  تصادم کردن ، بهم خوردن 

d) non-supporting  عدم حمایت کردن 

247. The division of the uvula into two lobes, which represents the mildest form of 

cleft palate, is 

referred to as ---------- uvula. 

a) bisected  دو نیمه شده  

b) furcated شکافته شده 

c) fissured شیاری 

d) bifid  دو نیمه مساوی تقسیم شده 

248. The bodily movement of an object from one place to another is referred to as --

--------. 

a) translation حرکت انتقالی ، ترجمه    

b) transcription آوانویسی 

c) transformation  انتقال 

d) transmission  انتقال 

249. Multiple tooth contacts during lateral jaw movement is referred to as group ----

------. 

a) connection اتصال 



 

 NDmahan@ل : آدرس کانا           09361700851     -  88854557 صصی دوره های رزیدنتی دندانپزشکینوآوران دانش )ماهان( مرکز تخ

b) closure  بسته شدن 

c) function عملکرد وظیفه 

d) guidance راهنمایی ، هدایت 

250. Heat flow through a material is measured in terms of either the relative rate of 

heat 

conduction (thermal conductivity) or the amount of heat conduction per unit time 

(thermal ---- 

-----). 

a) discontinuity  ناپیوستگی ، انقطاع 

b) diffusivity  ضریب پخش 

c) dissidence  عدم توافق ، مخالفت 

d) difference ختالف تفاوت ، ا  

 

 

 

 

 

 جهت دریافت آخرین اخبار لحظه ای آزمون رزیدنتی دندانپزشکی نوآوران دانش )ماهان(

 ملحق شوید.@ azmoon_95به آدرس

عالقه مند به دریافت لینک و آدرس گروه های دندانپزشکی مرتب هستید به خط اگر 

 درخواست خود را پیامک و یا تلگرام نمایید. 09361700751و یا  09361700851
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231- a 232-b 233-b 234- 

d 
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