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 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 تواند قابل قبول باشد؟ ها در مساله سالمت میکدام دسته از نابرابری -221

 د( سنّی ج( سیاسی    ب( اجتماعی   الف( اقتصادی   

 

 پیشرفت پایدار در سالمت جامعه و رفع نابرابری در سالمت وابسته به کدام اقدام زیر است؟   -222

 الف( تسهیل دسترسی مردم به خدمات سالمت  

 ب( افزایش نیروی کار متخصص سالمت  

 ج( شناسایی عوامل زیربنایی بیماری در جامعه

 د( افزایش بودجه بخش سالمت  

 

 ( است؟ clinical icebergتعریف کوه یخ بالینی ) یک از موارد زیرکدام -223

  (  Perceived need( و نیاز درک شده )Felt needالف( تفاوت نیاز احساس شده )

 ( Felt need( و نیاز احساس شده )Normative needب( تفاوت نیاز هنجاری )

     (Demand)( و تقاضا Normative needج( تفاوت نیاز هنجاری )

 (Comparatiive needای )( و نیاز مقایسهFelt needنیاز  احساس شده )د( تفاوت 

 

 دهان، کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟   در رابطه با سرطان -224

 الف( مصرف دخانیات جزو فاکتورهای مستعد کننده سرطان دهان است. 

 ب( مصرف الکل جزو فاکتورهای مستعد کننده سرطان دهان است. 
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 جزو فاکتورهای خطر سرطان دهان است.  Cج( کمبود ویتامین 

 د( مصرف دخانیات جزو فاکتورهای خطر سرطان دهان است. 

 

 یک از موارد زیر است؟ آوری شواهد کدامدر دندانپزشکی مبتنی بر شواهد بهترین روش جهت جمع -225

 الف( سوال از فرد خبره و کارشناس 

 ب( جستجو در بانک اطالعاتی  

  ج( خواندن کتاب مرجع   

 د( پیدا کردن مقاله مرتبط در آرشیو مقاالت

 

 دندانپزشکی بالینی عمدتاً بر کدام یک از رویکردهای ارتقاء سالمت متمرکز بوده است؟   -226

 الف( تغییر اجتماعی و توانمندسازی 

 ب( پیشگیری و توانمندسازی 

 ج( تغییر رفتار و پیشگیری 

 د( تغییر اجتماعی و تغییر رفتار 

 

در کدام مدل تغییر    « اش تحت تأثیر رفتار خود ا عوامل خارجی قرار دارد     اعتقاد فرد به اینکه سالالالمتی   » -227

 رفتار مطرح است؟  

 Knowledge – attitude – behaviorب(  Health locus of controlالف(

 PRECEDEد(   Health belief modelج(

 دهد؟ را نشان می PRECEDEگزینه ترتیب صحیح اجزای مدل کدام  -228
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 الف( تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی، تشخیص رفتاری، تشخیص آموزشی، تشخیص مدیریتی.  

  ب( تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی، تشخیص مدیریتی، تشخیص رفتاری، تشخیص آموزشی  

 ج( تشخیص مدیریتی،تشخیص آموزشی، تشخیص رفتاری، تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی 

 د( تشخیص مدیریتی، تشخی رفتاری، تشخیص اپیدمیولوژیک و اجتماعی، تشخیص آموزشی

 

 براساس واهد موجود کدام گزینه زیر صحیح است؟   -229

 شود.  الف( حذف پالک دندانی به تنهایی موجب کاهش پوسیدگی می

 ها حذف کند.  زا را از روی دندانهای پوسیدگیتواند تمام میکروارگانیسمب( مسواک زدن می

 ای بر روند پوسیدگی دارد. ج( مسواک زدن به همراه خمیر دندان فلوراید، اثر قابل مالحظه

 شود.  د( مسواک زدن به تنهایی باعث پیشگیری از پوسیدگی می

 

 راید در کاهش پوسیدگی کدام گزینه صحیح است؟ در رابطه با شیوه اثر فلو -230

ترین شییییوه اثر فلوراید در کاهش پوسییییدگی، ترکیب شییییمیایی آن با سیییاختمان دندان اسیییت که به آن اثر  الف( مهم

 شود.  رویشی گفته میپیش

ترین شیییوه اثر فلوراید در کاهش پوسیییدگی، معدنی شییدن مجدد ضییایعات پوسیییدگی اولیه اسییت که به آن اثر   ب( مهم

 شود.  رویشی گفته میپیش

رویشی   ترین شیوه اثر فلوراید در کاهش پوسیدگی، ترکیب شیمیایی آن با ساختمان دندان است که به آن اثر پیش     ج( مهم

 شود.  گفته می

شیییوه اثر فلوراید در کاهش پوسیییدگی، معدنی شییدن مجددد ضییایعات پوسیییدگی اولیه اسییت که به آن اثر  ترین د( مهم

 شود.رویشی گفته میپی
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 پاسخنامه

 اول پاراگراف 9 صفحه 1 فصل. د. 221

 اول اراگرافپ 10 فحهص 2 صلف. ج. 222

 پنجم اراگرافپ 19 فحهص 3 صلف. ب. 223

 2 باکس 247 فحهص 15 صلف( کتاب. )د. 224

 دوم اراگرافپ 59 فحهص 7 صلف. ب. 225

 هفتم و چهارم اراگرافپ 75 فحهص 9 صلف. ب. 226

 اول اراگرافپ 82 فحهص 10 صلف. الف. 227

 93 و 92 فحهص 11 صلف. الف. 228

 سوم اراگرافپ 101 فحهص 12 صلف. ج. 229

 چهارم اراگرافپ 106 فحهص 13 صلف. د. 230


