
 

  

 

  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته 1

 
 باشد؟کدام مورد از مشخصات سیلرهاي با پایه سرامیک می-1

 نیاز به آب براي سفت شدن) الف
 ب) رادیو اوپاسیتی پایین

 ج) حاللیت زیاد
 زیاد انقباضد) 

 درسنامه پارسه 120گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درجه سانتیگراد کاهش پیدا کند. این  160حرارت به زیر  استریلیزاسیون با حرارت خشک درجهاگر حین پروسه  -2

 پروسه چه مدتی باید ادامه یابد؟
 الف) پانزده دقیقه

 ب) چهل و پنج دقیقه
 ج) سی دقیقه

 د) شصت دقیقه
 درسنامه پارسه 97گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اندو دانتیکس



2 
 

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

هاياپیکال تهیه شده از مولر دوم ماگزیال زائده زایگوماتیک سبب محو شدن آپکس ریشهدر رادیوگرافی پري -3
ها چه تغییراتی در زاویه تیوب یشهباکال این دندان شده است. براي جدا شدن تصویر زائده زایگوماتیک از آپکس ر

شود؟داده می
 الف) مزیالی با کاهش زاویه عمودي
 ب) دیستالی با کاهش زاویه عمودي

 ج) مزیالی با افزایش زاویه عمودي
 د) دیستالی با افزایش زاویه عمودي
 درسنامه پارسه 88گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خود و شدید مولر اول ماگزیال به درمانگاه مراجعه کرده است. در ارزیابیباي با شکایت از درد خودساله 57بیمار  -4

دهد و همچنین حساسیت شدید به تست دق دارد. هاي سرما و الکتریکی واکنش نشان میبالینی، دندان به تست
اپیکال چیست؟ترین تشخیص پريمشهود است. محتملدر نماي رادیوگرافی گشادي لیگامان پریودنتال 

 الف) آبسه اپیکال حاد
 ب) پریودنتیت اپیکال بدون عالمت

 دارج) پریودنتیت اپیکال عالمت
 د) آبسه اپیکال مزمن

 درسنامه پارسه 42گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  

 

  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته 3

 شوند؟ها توسط کدام رسپتور شناسایی میلیپوپلی ساکارید باکتري -5
 TLR 2الف) 
 TLR 3ب) 
 TLR 4ج) 
 TLR 5د) 

 درسنامه پارسه 39گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي حیاتی پاسخ وسیع به تستدوم پایین با پوسیدگی  ساله، دندان پرمولر 35کی بیماري در معاینه کلینی -6
شود. در پروب کردن پاکت دهد و دندان حساسیت اندك به دق دارد. در رادیوگرافی یک ضایعه اپیکالی دیده مینمی

 شود. تشخیص احتمالی کدام است؟پریودنتال باریکی تا نزدیکی اپکس پروب می
 Primary periodontal defects of endodontic originالف) 
 Primary periodontal defects of periodontic originب) 
 Primary periodontal defects of endodontic-periodontic originج) 
 True combined lesionد) 

 درسنامه پارسه 57 گزینه الف صحیح است. صفحه
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گردد؟هاي زیر توصیه مییک از کانالدر کدام continuous wave of compactionتکنیک پر کردن  -7
 سازي شده با تقارب زیادهاي آمادهب) کانال   هاي با انحناي شدیدالف) کانال

 هاي داراي طول کارکرد کمد) کانال   هاي داراي تحلیل اپیکالج) کانال
 درسنامه پارسه121صحیح است. صفحه  ب گزینه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  

 

  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته 5

 هاي زیر ضروري است؟یک از حرکتبراي درگیر شدن فایل با دیواره عاجی کدام balanced forceدر تکنیک  -8
 180هاي ساعت و کمتر از الف) جهت عقربه
 180هاي ساعت و بیشتر از ب) جهت عقربه
 180هاي ساعت و بیشتر از ج) خالف عقربه
 180هاي ساعت و کمتر از د) خالف عقربه

 درسنامه پارسه 109گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تواند باعث ایجاد حساسیت بعد از پر کردن کانال شود؟کدام ترکیب در سیلرهاي اپوکسی رزین می -9
 الف) هگزامین تترامین

 ریالت ب) متیل متاک
 پارافرمالدئیدج) 

 د) پلی کاپروالکتون 
 درسنامه پارسه 120گزینه الف صحیح است. صفحه 



 

 

6 
 

 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوند؟مینال بدون نیاز به حرارت استفاده کننده کاهاي پریک از سیستمامکد -10
 Carrier –Based Systemالف) 
 Continuous Wave of Compaction Systemب) 
 OBTURA Systemج) 
 Gutta Flow Systemد) 

 درسنامه پارسه 123گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  

 

  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته 7

ه اسمیر، داراي خاصیت ضد بیوفیلم نیز ل کانال عالوه بر توانایی حذف الیهاي داخدهندهیک از شستشوکدام -11
 باشند؟می

 Chlorhexidineد)   QMixج)   EDTAب)   MTADالف) 
 درسنامه پارسه 107گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي بنیادي پالپ در کجا قرار دارند؟محل ذخیره فاکتورهاي رشدي مؤثر بر سلول -12
 اپیکالپري PDLهاي ب) سلول    الف) دنتال پاپیال

 د) ماتریک همبندي پالپ    عاجی ج) ماتریکس
 درسنامه پارسه 18گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» دارپریودونتیت اپیکال عالمت«هاي اولیه اندودانتیک با درگیري ترین میکروارگانیسم موجود در عفونتشایع -13
 به ترتیب از راست به چپ کدام است؟» آبسه حاد اپیکال«و 

 پروفیروموناس اندودونتالیس –ب) تروپونما دنتیکوال   تروپونما دنتیکوال –الف) تروپونما دنتیکوال 
 پورفیروموناس اندودونتالیس –د) پورفیروموناس اندودونتالیس  تروپونما دنتیکوال –وموناس اندودونتالیس ج) پورفیر

 درسنامه پارسه 34گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 شود؟یک از موارد زیر دیده میدر کدام CO2کاهش حساسیت به تست حیاتی پالپ با کمک  -14
 ب) تحلیل لثه    الف) دندان قدامی

 هاي تروما دیدهد) دندان   هاي داراي روکش کاملج) دندان
 درسنامه پارسه 48گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد؟تر میهاي زیر محتملCrackیک از نیاز به درمان اندودانتیک در کدام -15
 هاي متمایل به لینگوالب) ترك    الف) ترك کاسپ باکال

 هاي متمایل به مرکزد) ترك   هاي متمایل به باکالج) ترك
، با توجه به مفهوم ذیل درنتیجه گزینه د صحیح است که نیاز به درمان درسنامه پارسه 48صحیح است. صفحه د گزینه 

 دهد.یاندو را افزایش م

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي ناحیه هاي حیاتی دندانبیماري با درد شدید منتشر در ناحیه خلف مندیبل مراجعه نموده است. پاسخ تست -16
 شود؟حسی انتخابی براي تشخیص عامل درد، استفاده میباشد. کدام بیمتناقض می

 بالك منتالب)   بالك تحتانی مندیبلالف) 
 د) تزریق داخل لیگامان   ج) تزریق داخل استخوانی

 درسنامه پارسه 49گزینه الف صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي زیر منع تجویز دارد؟بیوتیکیک از آنتیداروي مترونیدازول با کدام -17
 د) فلوروکوئینولون  سپورینج) سفالو  ب) تتراسیکلین  سیلینالف) پنی

 درسنامه پارسه 75گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

کیلوگرم دچار بیرون افتادگی شده است. بیمار طی یک  20اي با وزن ساله 8دندان سانترال راست باالي کودك  -18
 بیوتیک انتخابی چیست؟لینت و آنتیساعت پس از حادثه مراجعه نموده است. نوع  اسپ

 ساعت  8گرم هر میلی 300آموکسی سیلین  –همراه با کامپوزیت  mm 2/0الف) سیم 
 ساعت 8گرم هر میلی 100آموکسی سیلین  –همراه با کامپوزیت  mm 2/0ب) سیم 
 ساعت 8گرم هر میلی 300آموکسی سیلین  –همراه با کامپوزیت  mm 6/0ج) سیم 
 ساعت 8گرم هر میلی 100آموکسی سیلین  –همراه با کامپوزیت  mm 6/0د) سیم 
 درسنامه پارسه 83صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي به نگرانی از وجود یک برجستگی مینایی بر روي سطح اکلوزال دندان پرمولر دوم ساله 13والدین بیمار  -19
پزشک مراجعه کردند. در معاینات بالینی دندان مورد نظر فاقد پوسیدگی بوده و مندیبل فرزندشان به مطب دندان

ماي رادیوگرافیک، ریشه به طور کامل تکامل نیافته دهد. در نهاي حیاتی پاسخ طبیعی میکامالً سالم است و به تست
 ترین اقدام درمانی چیست؟باشد. مناسباست و دندان فاقد ضایعه پري اپیکال می

 الف) برداشت برجستگی، اپکسیفیکاسیون و ترمیم با آمالگام
 پ و ترمیم با کامپوزیتبرداشت برجستگی، پالپ ک ب)

 با آمالگامپ و ترمیم ج) برداشت برجستگی، پالپ ک
 د) برداشت برجستگی، اپکسیفیکاسیون و ترمیم با کامپوزیت

 درسنامه پارسه 99گزینه ج صحیح است. صفحه 
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  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در جراحی اپیکال ناحیه کانین ماگزیال کدام فلپ محدودیت استفاده دارد؟ -20
  submarginal curved flapالف) 
 full mucoperiosteal flapب) 
 submarginal triangular flapج) 
 submarginal rectangular flapد) 

 درسنامه پارسه 133گزینه الف صحیح است. صفحه 

 
 

 

 »گیردبر روي سایت سازمان سنجش قرار میالت ؤاالزم به ذکر است مالك اصلی پاسخنامه س«


