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  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهای تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاری رشته

 
های تکاملی مؤثرتر های شیمیایی زیر جهت کاهش ژنژیویت و پالک میکروبی در نوجوانان دچار ناتوانییک از روشکدام -1

 است؟

 الف( دهانشویه فلوراید

 ب( دهانشویه کلرهگزیدین

 کلرهگزیدین ج( ژل

 د( ژل فلوراید

 درسنامه پارسه 187گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساله که قبالً با کامپوزیت ترمیم شده ولی  10برای درمان دندان مولر اول دائمی هایپوپالستیک با شدت متوسط در کودک  -2

حساسیت دندان برطرف نشده و قسمتی از ترمیم افتاده چه طرح درمانی صحیح است؟ )درگرافی جوانه دندان مولر سوم 

 (شودنمیمشاهده 

 الف( کامپوزیت با دایکال نوری

 ب( کالس اینومر نوری

 SSCج( 

 د( کشیدن دندان

 درسنامه پارسه 195گزینه ج صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دندانپزشکی کودکان
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

بیوتیکی استفاده کیب آنتیهای دائمی جوان غالباً از چه ترهای رژنراتیو برای جلوگیری از تغییر رنگ دنداندر درمان -3

 شود؟می

 مترونیدازول -ماینوسایکلین –یپروفلوکساسین الف( س

 کلیندامایسین –مترونیدازول  –ب( سیپروفلوکساسین 

 مترونیدازول –ماینوسایکلین  –ج( کلیندامایسین 

 ماینوسایکلین  –مترونیدازول  –د( کلیندامایسین 

 درسنامه پارسه 157گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های رزینی فیلردار، گزینه صحیح کدام است؟های رزینی فاقد فیلر با سیالنتدر مقایسه سیالنت -4

 کنند.تر در شیارها نفوذ میهای فاقد فیلر ویسکوزیتی بیشتری داشته و عمیقالف( سیالنت

 دهند.ری را در طول زمان نشان میهای فاقد فیلر میکرولیکیج بیشتب( سیالنت

 باشد.های فاقد فیلر ضروری نمیج( تنظیم اکلوزال پس از قرار دادن سیالنت

 دهند.های فاقد فیلر گیر بیشتری را در طول زمان نشان مید( سیالنت

 درسنامه پارسه 177 گزینه ج صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  

 

3 
  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهای تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاری رشته

 دهانشویه فلوراید در چه سنی بیشترین اثر را دارد؟ -5

 سال 4الف( 

 سال  6ب( 

 سال 8ج( 

 سال 10د( 

 درسنامه پارسه 152 گزینه د صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- Decoronation کند؟در دندان شیری انکیلوز شده در مواقع فقدان دندان دائمی زیرین، از چه مشکلی جلوگیری می 

 الف( از دست رفتن ارتفاع آلوئول

 های مجاوردندان Tippingب( 

 ج( از دست رفتن فضا

 د( از دست رفتن عرض آلوئول

 درسنامه پارسه 146گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

درجه به کلینیک  39ای با عالیم تعریق، خستگی، تهوع، اشکال در تنفس، خشونت صدا، اشکال در بلع و تب ساله 8کودک  -7

دام ترین اقشوید. مناسبپایین سمت راست می Eکند. در معاینه دهانی مشکوک به عفونت دندان پزشکی مراجعه میدندان

 درمانی چیست؟

روزه به دلیل احتمال ابتال به کرونا و توصیه به مصرف مکرر آب و مایعات، پس از رفع عالیم اقدام به درمان  14الف( قرنطینه 

 مقتضی دندان

سیلین / سولباکتام داخل وریدی و بیوتیک آمپیتجویز مایعات داخل وریدی و آنتی –ب( دستور بستری بیمار در بیمارستان 

 رمان مقتضی دنداند

 روز، کشیدن دندان 5سیلین و مترونیدازول به صورت خوراکی و پس از بیوتیک آموکسیج( تجویز آنتی

 د( تجویز کلیندامایسین وریدی و کشیدن دندان به صورت سرپایی

 درسنامه پارسه 134گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای  quad helixکه به دلیل عدم توانایی در رعایت بهداشت دهان با شکایت از بوی بد دهان بعد از قرار دادن  کودکیدر  -8

 دهید؟مکیدن انگشت و رفع تنگی قوس فک باال مراجعه کرده است، کدام گزینه را پیشنهاد می عادتدرمان 

 الف( دستگاه پاالتال کریب 

 ونیب( نانس همراه با رولر تفل

 bluegrassهمراه اپالینس  W archج( 

 د( اپالینس متحرک پاالتال اکسپنشن

 درسنامه پارسه 126 صفحهگزینه ج صحیح است. 



 

  

 

5 
  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهای تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاری رشته

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های مولر اول شیری فک پایین به صورت دوطرفه به علت آبسه شدید کشیده شده است. ساله، دندان 5در یک کودک  -9

 بهترین فضا نگهدار کدام است؟

 الف( بند و لوپ دوطرفه

 ب( لینگوال آرج

 ج( دیستال شو

 د( دستگاه نانس

 درسنامه پارسه 119 گزینه الف صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای ندارد، با سر و پزشکی عالقهساله به همراه والدین خود به مطب شما مراجعه کرده است. به انجام درمان دندان 5زهرا  -10

دهد. براساس مقیاس فرانکل کند و اجازه درمان را به شما میدهد اما دهانش را باز میکند و مقاومت نشان میصدا گریه می

(franklرفتار کودک فوق در کدام مورد زیر طبقه )شود؟بندی می 

 د( کامالً مثبت )++(  ج( مثبت )+(  (-ب( منفی )  (--منفی )کامالً الف( 

 درسنامه پارسه 113گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 شود؟مل سقف پالپ شامبر، خونریزی ایجاد شده در محل چگونه کنترل میدر پالپوتومی مولرهای شیری پس از برداشت کا -11

 حسی داخل کانالالف( تزریق ماده بی

 ب( پنبه آغشته به فرموکروزول

 cotton pelletج( فشار 

 د( استفاده از کلسیم هیدروکساید

 درسنامه پارسه 98 و 95ات گزینه ج صحیح است. صفح

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یک از موارد زیر کاربرد روکش استنلس استیل نسبت به روکش زیر کونیا در کودکان ارجحیت مطلق دارد؟در کدام -12

 های شیری و دائمی هیپوپالستیکالف( ترمیم دندان

 تراپی شدهب( ترمیم دندان شیری پالپ

 اپالینس پروتزیج( اباتمنت فضای نگهدارنده و 

 د( ترمیم دندان مولر اول شیری با پوسیدگی مزیالی

 درسنامه پارسه 84گزینه ج صحیح است. صفحه 
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  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهای تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاری رشته

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ها قبل از انجابر طبق مطالعات البراتواری و کلینیکی پروفیالکسی و پاک کردن البه ارگانیک موجود روی سطح دندان -13

 عمل فلورایدتراپی موضعی چه تأثیری بر کارایی این عمل دارد؟

 شود.الف( با تأثیر بر میزان نفوذ یون فلوراید به داخل مینای دندان باعث باال بردن کارایی این عمل می

 ای بر کارایی این عمل ندارد.ب( تأثیر قابل توجه و یا فواید افزوده

 آورد.ا روی مینای دندان کم کرده و در نتیجه کارایی این عمل را پایین میج( میزان تجمع و نفوذ یون فلوراید ر

 گردد.د( تأثیر مثبتی بر تجمع و چسبندگی مستقیم یون فلوراید بر روی مینای دندان داشته و باعث باال بردن کارایی این عمل می

 + مشابه آزمون جامع درسنامه پارسه 70گزینه ب صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها اند. در معاینه کلینیکی همه دندانهای قدامی فک باال مراجعه نمودهساله با شکایت از فاصله بین دندان 8والدین کودک  -14

متری مشهود یلیها فاصله یک و نیم مها به طرف دیستال تیپ شده و بین سانترالدر زمان مناسب رویش یافته و تاج لترال

 است. اقدام مناسب کدام است؟

 الف( تهیه رادیوگرافی برای احتمال وجود دندان مزیودنس 

 ب( صبر کردن تا زمان رویش دندان کانین باال

 ج( بستن دیاستم با کمک پالک متحرک و فینگر اسپرینگ

 های فک پایین نسبت به فک باالد( کاهش ابعاد دندان

 درسنامه پارسه 145ه گزینه ب صحیح است. صفح
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود. اگر دندان ساله متعاقب تروما دچار تغییر رنگ خاکستری می 4سمت راست فک باالی یک کودک  Aتاج دندان  -15

 یست؟باشد، طرح درمان مناسب چ نداشتهعالیمی از قبیل رادیولوسنسی، موبیلیتی، تورم و فیستول و درد 

 الف( پالپکتومی 

 ب( کشیدن دندان

 ج( پارشیل پالپوتومی 

 اید( انتظار و نظارت دوره

 درسنامه پارسه 52گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  99رداد م -پزشکی دفترچه بانهای تخصصی دندآزمون پذیرش دستیاری رشته

 تواند باعث کاهش میزان استرپتوکوک موتانس در بالغین گردد؟براساس مطالعات، مصرف چه میزان زایلیتول می -16

 گرم 10تا  6ب( دو بار در روز، مجموعاً   گرممیلی 10تا  6الف( سه بار در روز، مجموعاً 

 گرممیلی 10تا  6د( دو بار در روز، مجموعاً   گرم  10تا  6ج( سه بار در روز، مجموعاً 

در فیلم آموزشی پارسه تدریس  154، صفحه 15، زمانی که فصل درسنامه پارسه 40گزینه ج صحیح است. صفحه 

باشد تأکید شد و همچنین همانجا جزوه اشاره شد و بر دوز فلوراید که جواب این سؤال می 40گردید، مجددا به صفحه 

 باالی صفحه به صورت نوت نوشته شد.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ای کدام جمله صحیح است؟در مورد عادت مکیدن غیر تغذیه -17

 شود.های ارتوپدیک باعث کاهش چشمگیر مشکالت دندانی میالف( استفاده از پستانک

 ب( عادت مکیدن انگشت بیشتر با افزایش و کراس بایت خلفی در ارتباط است.

 بیشتر با کراس بایت خلفی و اپن بایت در ارتباط است.ج( عادت مکیدن پستانک 

 سالگی هم قطع شود خطر باالیی برای مال اکلوژن دارد. 2د( عادت مکیدن پستانک حتی اگر در 

 + مشابه آزمون جامع درسنامه پارسه 38گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقادیر زیاد خمیردندان توسط کودک زیر سه سال، کدام مورد صحیح  عبروز فلوروزیس به دنبال بل جهت جلوگیری از -18

 است؟ 

 ( روی مسواک او قرار داده شود.Pea sizedفلوراید به اندازه یک نخود )الف( باید خمیردندان حاوی 

 او قرار داده شود.( روی مسواک Smcarب( باید خمیردندان حاوی فلوراید به اندازه یک پوشش نازک )

 ( روی مسواک او قرار داده شود.Peu sizedج( باید خمیردندان بدون فلوراید آن هم به اندازه یک نخود )

 ( روی مسواک او قرار داده شود.Smearد( باید خمیردندان بدون فلوراید آن هم به اندازه یک پوشش نازک )

 + مشابه آزمون جامع درسنامه پارسه 33گزینه ب صحیح است. صفحه 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعه نموده  Eو  Dهای مندیبل و لقی دندان Bو  Aهای ز دست دادن زودهنگام دندانساله با استئوپروژ، ا 4بیماری  -19

 تر است؟های زیر محتملیک از بیماریاست. کدام

 الف( دنتینوژنز ایمپرفکتا 

 ب( کلیدوکرانیال دیسپالزیا 

 ج( استئوژنز ایمپرفکتا 

 د( هیپوفسفاتازیا

 درسنامه پارسه 20گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساله با پوسیدگی وسیع و پولیپ پالپ که بعد  4سمت راست فک پایین یک پسربچه  Dطرح درمان مناسب برای دندان  -20

 آید، چیست؟از قطع پالپ تاجی، خونریزی به صورت طبیعی بند می

 ایالف( پالپکتومی یک جلسه

 ایب( پالپکتومی دو جلسه

 ایتومی یک جلسهوج( پالپ

 اید( پالپوتومی دو جلسه

 درسنامه پارسه 96گزینه ج صحیح است. صفحه 

 
 

 

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

 


