
 

1 

  انطباق درس تشخیص آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 

 آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم های دهان، فک و صورتریابیمانطباق درس 

 زخم گرد التهابی با ۱0-۱۲های راجعه دهانی مراجعه کرده اند. در معاینه بالینی حدود  ساله با سابقه زخم ۲۸خانم  -۴۱

 میلی متر در کف دهان دیده می شود. معمل ترین تشخیص کدام است؟ 5-6اندازه های 

 الف( اریتم مولتی فرم 

 ی فرم پتفت هرآ( ب

 س داخل دهانیپج( هر

 فت ماژور آد( 

 گزینه ب صحیح است.

 درسنامه طالیی تشخیص.  19صفحه 

 

کنژکتیویت و  مخاط لب مراجعه نموده است. در معاینه دچار ی در گونه ونهای مکرر دها ساله با شکایت از زخم ۴5آقایی  -۴۲ 

 می باشد. تشخیص مناسب کدام است؟ آرتریت زانو نیز 

 روماتوئیدالف( آرتریت 

 اسکلروزیس مالتیپل ب(

 ج( پمفیگوئید غشای مخاطی  

 د( بیماری بهجت
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 صحیح است. دگزینه 

 بهجت.درسنامه طالیی تشخیص، مبحث تظاهرات بالینی  21صفحه 

 

 

 

ویروسی در عفونت های اقماری در حاشیه زخم اصلی از مشخصات کدام  میلیمتری با زخم ۱-۲های خوشه ای وزیکولوجود  -۴3

 ؟بیماران مبتال به ضعف سیستم ایمنی می باشد

 عود کننده  سمبلکیسس پالف( هر

 روس یار وب اپشتنب( 

 زوستر پسج( عفونت اولیه هر

 سایتومگالو ویروس (د

 صحیح است. الفگزینه 

 

 ده تلقی می شود؟رادیوتراپی در ایجاد کدام ضایعه به عنوان عامل مستعدکنن -۴۴

 الف( لکوادم 

 جغرافیایی ب( زبان 

 ج( زبان مودار 

 تحت مخاطی  فیبروزد( 
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  انطباق درس تشخیص آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 صحیح است. جگزینه 

 پاراگراف زبان مودار. 62و صفحه  4صفحه 

 

 

 :بجزگونه های شایع کاندیدا در دهان می باشند،  ءتمام موارد جز -۴5

 د( تروپیکالیس   ج( گالبرانا   ای  ( کروزهب  الف( آلبیکانس

 صحیح است. بگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 38صفحه 

 

 

 شایع ترین عارضه جانبی تنباکوی غیر تدخینی در حفره دهان کدام است؟ ۔۴6

 لثهالف( تحلیل 

 ب( چروکیدگی مخاط 

 ( کراتوز چرمی ج 

 د( زخم مخاطی
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 صحیح است. الفگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 58صفحه 

 

 

 :بجزساله قرار می گیرد،  5۲ماکولر در لثه خانم فرد نم ضایعهتمام موارد در تشخیص افتراقی  ۔۴۷

 ک یتیالف( خال مالنوس

 فیزیولوژیک پیگمانتاسیون( ب

 ج( مالنوم بدخیم 

 د( ماکول مالتونیک 

 صحیح است. بگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 76صفحه 

 

 کدام است؟  ساله 30محتمل ترین تشخیص برای بالگ پیگمانته منفرد با حدود نامشخص و رشد سریع، در مخاط گونه خانم  -۴۸

 الف( کراتوز سیوریک 

 موکورالب( خال اینترا 

 آکانتوماج( مالنو  

 د( اسکواموس سل کارسینوما
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  انطباق درس تشخیص آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 72صفحه 

 

 

 خطر ابتال به کارسینوم سلول سنگفرشی زبان در کدام بیماری وجود دارد؟ -۴۹

  سند رم کودنالف( 

 وبروز اسکلروزیس تب( 

  ج( مک کان البرایت

 یر هانزینکر ژد( ال

 صحیح است. الفگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 92صفحه 

 

 

 :بجزایعه برجسته صورتی رنگ با سطح صاف در کناره طرفی زبان در تشخیص افتراقی با تمامی موارد قرار می گیرد، ض -50

 یب( فیبروم تحریک    الف( بیوژنیک گرانولوما 

 فیهسید( فیبروم محیطی ا    لشکج( پاپیالی برگی  

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 93صفحه 
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 شایع ترین جایگاه بروز موکوسل احتباسی کدام است؟  -5۱

 د( رتروموالر پد  ج( لب باال  ب( زبان رم نکام  الف(

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 113صفحه 

 

 

 بیماری غده بزاقی مناسب است؟ اندازه گیری سطح کلسیم در تشخیص کدام  -5۲

 سندرم شوگرنالف( 

 ب( بی اشتهایی عصبی  

 دوزیسئیسارکوج( 

 د( بولیمیا

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 136صفحه 
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  انطباق درس تشخیص آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 

 

 ه آنژیوادم متعاقب مصرف پنی سیلین کدام دارو جهت پروفیالکسی اندوکاردیت عفونی جایگزین می شود؟در بیمار دارای سابق -53

 کالریترومایسین (د   ( سفیکسیمج   سفتریاکسون  ب(   الف( سفازولین

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 146صفحه 

 

 

 داروی مسکن در افراد مصرف کننده داروهای ضد پرفشاری خون منع تجویز دارد؟  کدام -5۴

 اپیوئید  (د  ج( ترامادول   ( استامینوفن ب   الف( دیکلوفناک

 صحیح است. الفگزینه 

 درسنامه طالیی تشخیص 154صفحه 

 

 

 سابقه انفارکتوس میوکارد تجویز کدام داروی ضد التهاب غیر استروئیدی مجاز می باشد؟ در بیمار با -55

 د( مفنامیک اسید  یروکسیکام پج(    ب( ناپروکسن  الف( ایبوپروفن 

 صحیح است. ب گزینه
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 درسنامه طالیی تشخیص 169صفحه 

 
 

 :بجزتمام عالیم دهانی در بیمار مبتال به نارسایی مزمن کلیه دیده میشود  -56

 الف( هیپوپالزی دندانی

  یب( پیگمانتاسیون دهان 

 ج( کلسینوزیس مخاطی

 د( عفونت پاروتید 

 صحیح است. ج گزینه

 درسنامه طالیی تشخیص 180صفحه 
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  انطباق درس تشخیص آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 ؟نمی باشدغربالگری دیابت برای کدام گروه الزامی  ۔5۷

 سال  ۴5( افراد باالی فال

 ب( مصرف داروی ضد بارداری 

 های مکرر ج( زنان با سابقه سقط

 د( وجود خویشاوند دیابتیک

 صحیح است. ب گزینه

 درسنامه طالیی تشخیص 189صفحه 

 

 

 :بجزشود،  تمام عالیم دهانی در کودک مبتال به هیپرتیروئیدیسم دیده می ۔5۸ 

 الف( رویش زودهنگام دندان شیری 

 ب( استئوپروزیس استخوان فک

 ج( بیماری پریودنتال 

 د( ماکروگلوسیا 

 صحیح است. د گزینه

 درسنامه طالیی تشخیص 214صفحه 
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 :بجز ،همه موارد به عنوان عوارض تجویز تتراسیکلین حین بارداری است -5۹

 نایییالف( هیپوپالزی م 

 ب( تغییر رنگ دندانها  
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  انطباق درس تشخیص آزمون رزیدنتی دوره سی و ششم

 ناهنجاری اسکلتی ج( 

 عدم رشد جمجمه (د

 صحیح است. د گزینه

 درسنامه طالیی تشخیص 231صفحه 

 

 

 کدام است؟ جهت ارزیابی خطر خونریزی در حین درمان دندانپزشکی، بهترین تست در بیماری که کومارین مصرف می کند -60

 BTد(    8NCج(    PTTب(    INIالف( 

 صحیح است. الف گزینه

 درسنامه طالیی تشخیص 264صفحه 

 

 


