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 تواند شروع شود؟ برای تسریع درکاهش تورم بعداز عمل جراحی دهان،استفاده از گرما از چه زمانی می -111

 یک روز بعد عمل ب(     در روز عمل الف(

 سه روز بعد عمل  د(     دو روز بعداز عمل( ج

 

 شود؟ نامیده می lagاز ترمیم زخم به عنوان فاز کدام مرحله  -111

 فیبروبالستیک ب(   التهابی الف(

 ریمودلینگ د(   بلوغ زخم ( ج

 

نفریا قبل از شتتروع جراحی چردر اپی« تنگ کنندگی عروق»حدقل زمان مورد نیاز جهت ایجاد بیشتتتریا ا ر  -111

 است؟  

 دقیقه  9د(   دقیقه 7( ج دقیقه  5ب(  دقیقه 3الف( 

 

 بهتریا منبع داخل دهانی کورتیکو ت کنسلوس جهت پیوند استخوان اتوژن چیست؟  -111

 د( سمفیز   ( کام  ج ب( توبروزیته الف( راموس

 

پزشتتکی در های معمول دندان  حداقل تعداد گلبول ستتفید و پتکت در میلیمتر مکعخ خون جهت انجام درمان          -111

 اند به ترتیخ)از راست به چپ( کدام است؟ درمانی قرارگرفتهبیمارانی که تحت شیمی

 31111-4111ب(   41111-0111الف( 

 51111-4111د(   21111-0111( ج
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روز عتیم   1تحت درمان داروی کلوتریمازول قرارگرفته استتت بعداز       angular cheilitisخانمی با تشتتخی     -111

 شود، ادامه درمان چگونه است؟ بیماری دیده نمی

 روز دیگر   7ب( ادامه دارو برای   روز دیگر  2الف( ادامه دارو برای 

 د( قطع داروی کلوتریمازول   روز دیگر   00( ادامه دارو برای ج

 

 است؟   partialو یا  marginalن کدام ضایعه، رزکسیون از نوع درما -111

 Osteoblastomaب(   Ameloblastic odontomaالف( 

 Ameloblastic fibro-odontomaد(   Ameloblastic fibroma( ج

 

ستخوان در ناحیه               9کودکی  -111 صر ا ست و جابجایی مخت سمت را ستگی کندیل  شک ساله بدنبال تروما دچار 

 شده است. درمان مناسخ کدام است؟   شکستگی

 ب( فیکساسیون بین فکی به مدت دو تا سه هفته  روز  01-02الف( فیکساسیون بین فکی به مدت 

 د( جااندازی باز همراه با فیکساسیون داخلی  ( فیکساسیون بین فکی به مدت یک ماه  ج

 

 تر است؟ دیده کوتاهون دندان آسیخای دندانی ناشی از تروما، زمان فیکساسیدرکدام یک از آسیخ -119

 (  Displacementجایی دندان )ب( جابه  ( Mobileالف( دندان لق )

 شده با آپکس باز   replantد( دندان  (root fracture( شکستگی ریشه )ج
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 در جراحی خارج کردن سنگ غده بزاقی ساب مندیبوالر کدام اقدام اشتباه است؟   -111

 ب( ایجاد برش طولی در مجرا  الف( قراردادن بخیه دور مجرا، پروکسیمال نسبت به سنگ 

 د( سیالودوکوپالستی   ( بخیه کردن دوباره جدار مجرا ج

 

 باشد؟  در مندیبل صحیح می subapical osteotomyهای زیر درباره کدامیک از گزینه -111

 باشد.  ن میهای شایع در فک پاییالف( این تکنیک از جراحی

 گیرد. ب( استوتومی عمودی، استخوان آلوئول را تا بوردر تحتانی در برمی

 باشد.  بردن فک پایین می( جایگزین مناسبی برای جراحی عقبج

 شود.  د( در مواردی که جلوزدگی صرفاً مربوط به ناحیه دنتوآلوئولر باشد، انجام می

 

 :  به جزمفصل تمپورومندیبوالر صحیح است  osteoarthritisهای رادیوگرافی ها در ارتباط با نشانههمه گزینه -111

 ب( اروژن سطح مفصلی   الف( افزایش فضای مفصل 

 د( صاف شدن سر کندیل    ها( استیوفیتج

 

شد و بیمار عتیم        -111 شده با سپره  صورتی که روکش دندانی توسط بیمار آ سداد راه در  شد؛ اولیا  ان شته با  هوایی دا

 اقدام کدام گزینه است؟  

 برونکوسکوپیب(  انجام رادیوگرافی طرفی گردن الف( 

 کریکوتایروتومی  د(   مانور هایملیخ( ج
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 دار کدام است؟  داروی جایگزیا آنروپیا در موقعیت برادیکاردی عتمت -111

 Lidocaineب(   Epinephrineالف( 

 Verapamilد(   Isoproterenol( ج

 

 صحیح است؟  Cricothyrotomyکدام جمله در رابطه با  -111

 ب( معموالً با خونریزی زیاد همراه است.  سال است.  5تا  3الف( بهترین روش برای کودکان 

 د( ترمیم محل جراحی طوالنی است.  ( ریسک آسیب به مری در آن پایین است. ج

 

 باشد؟  حسی موضعی میکدام گزینه مهمتریا سد آناتومیک در برابر انتشار داروی بی -111

 نوریوم ب( پری  الف( آندونوریوم 

 نورال د( غالف اپی  نوریوم ( اپیج

 

 ؟  بجزهای زیر صحیح هستند، همه گزینه Akinosi-Vaziraniحسی موضعی در رابطه با تکنیک بی -111

 گیرند.  الف( اعصاب حسی زودتر از حرکتی تحت تأثیر قرار می

 ب( در مواردی که کانال مندیبل دو شاخه است موفقیت دارد. 

 کند.  ( در موارد تریسموس، به باز شدن دهان کمک میج

 د( در حین تزریق، سوزن فاقد تماس استخوانی است. 

 

 یراسیون صحیح، کدام است؟  تریا فاکتور قابل اعتماد برای انجام آسپمهم -111

 د( محل تزریق   ( روش تزریق ج ب( گیج سوزن  الف( طول سوزن 
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 باشد؟  می Greater palatine canalکدام علت دوبینی بعداز بلوک عصخ ماگزیتری از طریق  -119

 ب( بلوک احتمالی عصب اپتیک  ای عصب ابدوسنس  الف( بلوک منطقه

 د( افزایش حجم محتویات اربیت   ر ( احتمال خونریزی رتروبولباج

 

 باشد؟  مهمتریا ایراد اینترسپتال آلوئوپتستی کدام گزینه می -111

 ب( کاهش ارتفاع استخوان   الف( تشدید تحلیل استخوان 

 د( عدم ثبات جراحی   ( کاهش عرض استخوان ج

 

 و بررسی تطابق سواالت با درسنامه جراحی موسسه ماهان 98پاسخنامه سواالت جراحی آزمون دستیاری سال 

 ج   -000

 9خط  017درسنامه پیترسون صفحه 

 الف-004

 05خط  25درسنامه پیترسون صفحه 

 ج -003

 2خط  24درسنامه پیترسون صفحه 

 د -002

 7خط  050درسنامه پیترسون صفحه 

 د -005

 خط مانده به آخر 1،   091درسنامه پیتسون صفحه 
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 ج -001

 2خط  079درسنامه پیترسون صفحه 

 الف -007

 0-43، جدول  421درسنامه پیترسون صفحه 

 الف -008

 01خط  452درسنامه پیترسون صفحه 

 الف -009

  7خط  421درسنامه پیترسون صفحه 

 ج -041

 3خط  401درسنامه پیترسون صفحه 

 د -040

 41-41شکل  01خط  410درسنامه پیترسون صفحه 

 الف -044

 8خط  315درسنامه پیترسون صفحه 

 ج -043

 00خط  51درسنامه اورژانس ماالمد صفحه 

 ج -042

 4خط  47درسنامه اورژانس  ماالمد صفحه 

 ج -045

 ) نیمه دوم صفحه( 57درسنامه اورژانس ماالمد صفحه 

 ب-041
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 3خط  09درسنامه بی حسی ماالمد صفحه 

 الف -047

 2خط  050درسنامه بی حسی ماالمد صفحه 

 ب -048

 5خط  015درسنامه بی حسی ماالمد صفحه 

 الف -049

 41خط  039درسنامه بی حسی ماالمد صفحه 

 ج -031

 7خط  043درسنامه پیترسون صفحه 


