
 

  

 

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

 
 وجود دارد؟ Traumatic Telecanthusهاي ناحیه میانی صورت احتمال بروز یک  از انواع شکستگیدر کدام -1

 Lefort I fractureالف) 
 NOE fractureب) 
 ZMC fractureج) 
 Blowout fractureد) 

 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 179 صحیح است. صفحه بگزینه 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جایی مختصر استخوان در ناحیه شکستگی ار شکستگی کندیل سمت راست و جابدنبال تروما دچساله ب 9کودکی  -2

 شده است. درمان مناسب کدام است؟
 روز 10-14فیکساسیون بین فکی به مدت الف) 

 ب) فیکساسیون بین فکی به مدت دو تا سه هفته
 ج) فیکساسیون بین فکی به مدت یک ماه

 د) جااندازي باز همراه با فیکساسیون داخلی
 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 182 صحیح است. صفحه الفگزینه 

 جــراحی



2 
 

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرف کورتون به علتباشد و در حال مدر بیماري که کاندید عمل کوچک دهانی مانند خارج نمودن دندان می -3

ید باشد، کدام اقدام زیر باید صورت بگیرد؟آرتریت روماتوئ
 الف) دوز کورتون روز قبل دو برابر شود.

 اضطراب کافی است.ب) انجام پروتوکل کاهش 
 ج) دوز کورتون روز جراحی دو برابر شود.

 د) دوز کورتون براي سه روز، دو برابر شود.
کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 16 صحیح است. صفحهب گزینه 



 

  

 

  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته 3
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در راینوپالستی کدام مورد است؟ twisted noseعلت شایع  -4

 ب) برداشتن غضروف    سپتوم الف) انحراف
 د) اسکار جراحی     ج) استئوتومی نامناسب

 جراحی پیترسون درسنامه پارسه 194 صحیح است. صفحه الفگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترین طرح درمان جهت بهبود اتوم قدام ماگزیال مراجعه کرده است. مناسباپولیس فیشوربیماري با حجم وسیع  -5

 شرایط بیمار کدام است؟
 ب) خارج کردن بافت اضافی با کمک لیزر همراه وستیبولوپالستیالف) حذف بافت اضافی ب

 د) جذف بافت اضافی با برش ساده   ت نرم با الکتروسرجريفج) حذف با
 کتاب تست جراحی +  جراحی پیترسون درسنامه پارسه 93 است. صفحهصحیح د گزینه 

 صحیح است. نیزگزینه ب 



 

  

 

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

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :به جزباشد، هاي نهفته عقل پایین میهاي ذیل زیر نشان دهنده آسان بودن خارج کردن دندانتمام گزینه -6

 هاریشهالف) کامل نشدن تشکیل 
 عریض PDLب) تراکم کم استخوان و 

 ج) نهفتگی کالس یک راموس همراه با فاصله زیاد با دندان موالر دوم
 د) فولیکول باریک و استخوان متراکم 

 کتاب تست جراحی +  جراحی پیترسون درسنامه پارسه 76 صحیح است. صفحه دگزینه 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 شود؟تلیالیزه شدن محل دندان خارج شده از چه زمانی پس از خارج نمودن دندان شروع میاپی -7
 ب) هفته سوم    الف) هفته دوم

 د) ماه سوم    ج) ماه دوم
 یکتاب تست جراح + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 40 صحیح است. صفحه الفگزینه 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تر است؟یک در مورد منطقه هدف در تکنیک بالك عصب ماگزیالري صحیح کدام -8

 به منطقه هدف در بالك عصب خلفی فوقانی ماگزیال قرار دارد. inferiorالف) 
 به  منطقه هدف بالك عصب خلفی فوقانی ماگزیال قرار دارد. lateralب) 
 به منطقه هدف در بالك عصب خلفی فوقانی ماگزیال قرار دارد. lateralو  superiorج) 
 به منطقه هدف در بالك عصب خلفی فوقانی ماگزیال قرار دارد. medialو  superiorد) 

 حسیماالمد بی درسنامه پارسه 117 صحیح است. صفحه دگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دنبال خارج نمودن دندان فک تحتانی از آسیب به مفصل گیجگاهی فکی ب تمام اقدامات زیر براي پیشگیري -9

 به جز:صحیح است، 
 ب) ساپورت فک تحتانی    کارگیري نیروي کنترل شدهالف) ب

 اقل باز کردن دهاند) حد ج) استفاده از بایت بالك خلفی در سمت مقابل
 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 63 صحیح است. صفحه د گزینه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :به جزباشد، هاي زیر در رابطه با اتصال پروتز ایمپلنت به دندان طبیعی صحیح میتمام گزینه -10

 ب) احتمال شکست استئواینتگریشن اتصال اباتمنتالف) کاهش استرس در محل 
 د) جدا شدن سیمان پروتز دندان طبیعی   ج) لق شدن پیچ اباتمنت 

 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 101 صحیح است. صفحه الف گزینه
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

جهت پیوند  Bone Morphogenic Proteinهاي زیر از معایب کاربرد اولیه استفاده از یک از گزینهکدام -11
 باشد؟استخوان می

 الف) ادم قابل توجه پس از جراحی
 ب) ریسک عفونت باال در موضع جراحی
 ج) کیفیت پایین استخوان شکل گرفته

 د) تحلیل شدید استخوان در موضع جراحی
 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 108  یح است. صفحهصح الف گزینه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :به جزباشد، هاي زیر از مزایاي بستن شکاف کام در اولین فرصت میتمام گزینه -12

 ترب) تغذیه آسان  حلقی –الف) عملکرد بهتر سیستم عضالنی کامی 
 د) بهبود سیستم شنوایی    رشد بهتر فک باال ج) کمک به

 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 198  صحیح است. صفحه ج گزینه
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  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحیح  SURGICAL-ASSISTED RAPID PALATAL EXPANSIONهاي زیر در مورد تمام گزینه -13
 :جز بهباشد، می

  Prependicular plateباشد به جز قسمت خلفی لترال نازال و می  Iالف) برش استخوانی شبیه استئوتومی لفورت
 ومی میدالین ضرورت دارد.ب) استئوت

 الزم نیست. Latency periodج) 
 شود.د) براي رفع مشکالت عرضی ماگزیال استفاده می

 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 190 صحیح است. صفحه ج گزینه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 باشد؟سبت به کدام عضله تعیین کننده درگیري این فضا میها نضاي باکال وضعیت ریشه دنداندر درگیري ف -14
 الیسد) منت   ید داخلیج) تریگوئ   ب) مستر   الف) بوکسیناتور

 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 111 صحیح است. صفحه الف گزینه

 

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

حسی ترین عامل مؤثر بر میزان و قابلیت آسپیراسیون در حین تزریق بیهاي زیر عمدهیک از گزینهکدام -15
 باشد؟موضعی می

 الف) ضخامت بافت نرم
 ب) گیج سوزن

 محیط PHج) 
 د) طول سوزن

 حسیماالمد بی درسنامه پارسه 52 صحیح است. صفحه بگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باشد؟حسی زیر کمترین اتصال پروتئینی را دارا مییک از داروهاي بیکدام -16

  الف) پروکائین
 وکائینلب) پری

 ج) لیدوکائین
 د) آرتیکائین

 حسیماالمد بی درسنامه پارسه 19 الف صحیح است. صفحه گزینه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 به جز:باشد، حسی فک تحتانی نیاز به تماس سوزن تزریق به استخوان میهاي تزریق بیدر تمام تکنیک -17
 Inferior alveolar nerve blockالف) 
 Vazirani-Akinosi nerve blockب) 
 Gow-Gate nerve blockج) 
 Ineisive nerve blockد) 

 حسیماالمد بی درسنامه پارسه 128و  127 صحیح است. صفحه بگزینه 
 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باشد؟هاي زیر در رابطه با نورآلژي تري ژمینال صحیح مییک از گزینهکدام -18

 باشد.موارد یکطرفه بوده و سمت چپ بیشتر درگیر میالف) در اکثر 
 شود.تالمیک بیشتر درگیر میب) شاخه اف

 کند.در بین حمالت بیمار دردي را احساس نمی ج) غالبا
 باشند.عوامل دندانی از دالیل بروز درد می د) غالبا

 حیکتاب تست جرا + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 209  صحیح است. صفحه ج گزینه
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  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهاي تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاري رشته

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي زیر در مورد بیوپسی اینسیژنال صحیح است؟یک از گزینهکدام -19

 شود.متر توصیه میر از یک سانتیالف) براي ضایعه کوچکت
 تنها از مرکز ضایعه برداشته شود. ستیب) نمونه بای
 به صورت عمیق با  عرض کم برداشته شود. ستیج) نمونه بای

 د) در مواردي که درمان قطعی مدنظر باشد، روش انتخابی است.
 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 164 صحیح است. صفحه ج گزینه
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 

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

 منع کاربرد دارد؟، Modified Condylotomyدر کدام مورد انجام  -20
 جاي دیسکالف) جاب

 ب) ضایعه دژنراتیو مفصل گیجگاهی فکی
 وکسیشن مفصل گیجگاهی فکیج) ساب ل

 د) براکسیسم 
 کتاب تست جراحی + جراحی پیترسون درسنامه پارسه 220 صحیح است. صفحه د گزینه

 

 
 

 
 

 

 »گیردسنجش قرار می االت بر روي سایت سازمانؤالزم به ذکر است مالك اصلی پاسخنامه س«


