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 شود؟بر روی گونه و پیشانی مبتالیان به کدام بیماری دیده می Fine Wart Like ضایعات -1

 Tuberous Selerosisب(    Cowden Syndrome الف(

 Sturge Weber Syndromeد(     Heck,s Diseaseج( 

 درسنامه پارسه 80 زینه ب صحیح است. صفحهگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترین کند و سابقه خون دماغ نیز دارد. محتملبیماری با تورم و فیستول پوستی در اطراف غده پاروتید مراجعه می -2

 تشخیص کدام است؟

 Amyotrophic Lateral Selerosisب(    sarcoidosisالف( 

 s Granulomatosis,Wegenerد(    s Disense,Wilsonج( 

 درسنامه پارسه 117 زینه د صحیح است. صفحهگ

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟باشدنمییک از عالیم نوروپاتیک همراه با بیماری شوگرن کدام -3

 glossodyninالف( 

 oral burning sensationب( 

  burning pain of oxtrimitiesج( 

 facial nerve paralysisد( 

 درسنامه پارسه 113 زینه د صحیح است. صفحهگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یک از ترشحات غدد بزاقی، سروزی است؟کدام -4

 الف( مینور لب

 ب( تحت فکی

 ج( پاروتید

 د( زیرزبانی

 درسنامه پارسه 93 نه ج صحیح است. صفحهزیگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟بیوتیک توصیه مییک از موارد پروفیالکسی آنتیدر کدام -5

 الف( درناژ آبسه در بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب

 گیری در بیمار دارای استنت شریان کرونرب( جرم

 رادیوگرافی در بیمار دارای سابقه اندوکاردیتج( انجام 

 د( کشیدن دندان در بیمار دارای پروالپس میترال 

 درسنامه پارسه 11 زینه الف صحیح است. صفحهگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بیوتیک باشد، کدام آنتیر میدر بیمار با سابقه انفارکتوس میوکارد که تحت درمان با داروهای کلسیم کانال بلوک -6

 تجویز شود؟ نباید

 الف( کالریترومایسین 

 سیلینب( پنی

 ج( مترونیدازول

 د( کلیندامایسین

 پارسه جزوه 19 زینه الف صحیح است. صفحهگ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صحیح است؟در کدام گزینه، عارضه جانبی مربوط به داروی ضد پرفشاری خون  -7

 های لیکنوئیدالف( متیل دوپا، واکنش

 ب( مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین: ازیاد حجم لثه

 ج( کلسیم کانال بلوکر: آنژیو ادم

 د( نیازیدهای حاوی جیوه: خونریزی لثه

 پارسهجزوه  19 زینه الف صحیح است. صفحهگ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متر جیوه، برای کشیدن میلی 110/180ساله دچار دیابت ملیتوس و هایپرتروفی بطن چپ با فشار خون  75آقایی  -8

اد اختالالت مانده دندانی به کلینیک مراجعه کرده است. کدام مورد دارای میزان خطر بیشتری در ایجهای باقیریشه

 قلبی عروقی است؟

 الف( سن باالی بیمار

 ب( دیابت ملیتوس

 ج( هایپرتروفی بطن چپ

 110/180د( فشار خون 

 درسنامه پارسه 18 زینه ب صحیح است. صفحهگ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تواند مورد استفاده قرار گیرد، به جز:در کنترل خونریزی بیمار مبتال به نارسایی کلیوی شدید، تمام موارد می -9

 الف( استروژن گونژوکه

 ب( ترومبین موضعی

 ج( کالژن میکروفیبرپالز

 د( دسموپرسین

 درسنامه پارسه 20 زینه د صحیح است. صفحهگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کدام دسته از بیماران باید هر ساله مورد بررسی قند خون قرار گیرند؟ -10

 الف( افراد سنگین وزن

 سال 45ب( سن باالتر از 

 ج( سابقه ابتالی والدین

 خودقط مکرر خودبهس سابقهد( 

 درسنامه پارسه 27 زینه د صحیح است. صفحهگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟باشدنمییک از عوارض دهانی دیابت کدام -11

 ب( تأخیر در ترمیم زخم   الف( خشکی دهان

 د( پیگمانتاسیون ماکولر   های پری اپیکالج( آبسه

 درسنامه پارسه 30 زینه د صحیح است. صفحهگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود. کاردیا میبیماری مبتال به پرکاری تیرویید در حین ارایه خدمات دندانپزشکی دچار لرزش، بیقراری و تاکی -12

 کدام اقدام مناسب است؟

 ب( لووتیروکسین وریدی   الف( گرم کردن بیمار

 د( گلوکز وریدی    ج( انسولین

 درسنامه پارسه 38 زینه د صحیح است. صفحهگ
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ساله که سابقه مصرف بیس فسفونات تزریقی را دارد نیاز به کشیدن دارند. در  72های خانمی تعدادی از دندان -13

 های زیر احتمال استئونکروز فکی بیشتر است؟یک از دندانمحل کدام

 ب( لترال فک باال   الف( مولر اول فک پایین

 د( دندان عقل فک باال   فک پایین ج( کانین

 درسنامه پارسه 52 زینه الف صحیح است. صفحهگ
 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک از فاکتورهای انعقادی را تحت تأثیر قرار الطیف به مدت طوالنی، میزان کدامبیوتیک وسیعمصرف آنتی -14

 دهد؟می

 VIIIب(      XIالف( 

 IIIد(      IXج( 

 پارسه جزوه 27 زینه ج صحیح است. صفحهگ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د؟شونمیکدام عالمت بالینی در بیماران دچار ترومبوسایتوپنی دیده   -15

 ب( خونریزی از لثه    الف( پتشی در مخاط گونه

 د( اکیموز کام نرم     TMJج( هم آرتروز 

 پارسه جزوه 28 صحیح است. صفحه جزینه گ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های پوستی حاد شده و قبل از ساله دچار نارسایی پیشرفته کلیوی است. در ناحیه پیشانی دچار راش 70آقایی  -16

جزو بروز آنها درد شدیدی را در همان ناحیه احساس کرده است. اگر تشخیص بالینی زونا باشد، کدام مورد 

Predisposing Factors ؟باشدنمی 

 الف( سن باالی بیمار

 ب( نارسایی پیشرفته کلیوی

 ج( جایگاه بروز ضایعات جلدی

 د( وجود درد قبل از بثورات

 درسنامه پارسه 58 صحیح است. صفحه جزینه گ

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :به جزباشد، های زیر میمفیگوس دارای همه ویژگیپاس با ضایعات دهانی پمفیگوئید بولوز در قی -17

 ترالف( رشد آهسته

 ب( اندازه کوچکتر

 ج( حاشیه التهابی کمتر

 د( درد کمتر

 درسنامه پارسه 66 صحیح است. صفحه جزینه گ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شود؟دار میدر چه صورتی لکوپالکیای مویی عالمت -18

 الف( سوپر اینفکشن با کاندیدا

 های فیلیفرم ب( ازدیاد کراتوز پاپی

 ج( گسترش ضایعات به سطح پشتی زبان

 د( همراه شدن با استرس روحی

 درسنامه پارسه 71 صحیح است. صفحه الفزینه گ

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟گیردنمیقرار  Candin Assoclated Lesionsیک از ضایعات در دسته کدام -19

 Angular cheilitisب(    Denture stomatitisالف( 

 Median rhomboid glossitisد(    plaque like candidiasisج( 

 درسنامه پارسه 70 صحیح است. صفحه جزینه گ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احتمال بروز کدام پیگمانتاسیون در مخاط گونه بیشتر است؟  -20

 Laugier-Hunzinkerالف( 

 Physiologic Pigmentationب( 

 Hemochromatosisج( 

 Drug Induced Melanosisد( 

 پارسه جزوه 8 صحیح است. صفحه الفزینه گ

 
 

 

 

 «گیردسایت سازمان سنجش قرار میبر روی ای است که الزم به ذکر است مالک اصلی، پاسخنامه»

 

 


