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 ها، به ترتیب از راست به چپ، بیشتر است؟میزان نسبت اشعه پراکنده به اشعه اولیه، در کدام تصویربرداري -1

  single ray CT-CBCT-Fan beam CT  الف)
 single ray CT-Fan beam CT-CBCTب) 
 CBCT-single ray CT- Fan beam CTج) 
 Fan beam CT- single ray CT-CBCTد) 

 گزینه ب صحیح است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 midlineجایی هکه به هنگام تنظیم بیمار در دستگاه پانورامیک ، شیفت سر به سمت چپ همراه با جابدر صورتی -2

 شود؟اتفاق بیفتد، کدام خطا در تصویر پانورامیک مشاهده می
 هاي قدامیب) کوچک شدن دندان الف) بزرگنمایی مولرهاي سمت راست

 د) کات شدن سر کندیل سمت چپ  ج) بزرگنمایی راموس سمت چپ
 ، توضیحات کامل در فیلم آموزشی پارسهدرسنامه پارسهجلد اول  118 گزینه ج صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شود؟می PSPدر گیرنده  noisyیک از خطاهاي زیر باعث ایجاد تصویر کدام -3

 excessive ambient lightب)   severe bendingالف) 
 liquid disinfectantد)    scratchج) 

 درسنامه پارسهجلد اول  56 گزینه ب صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رادیولوژي دهان، فک و صورت
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مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

یابد.با افزایش انرژي اشعه ایکس، نسبت تداخالت کمپتون به فتوالکتریک.......... و کنتراست تصویر.......... می -4
 افزایش -کاهش ب) کاهش -الف) کاهش
 افزایش –د) افزایش  کاهش –ج) افزایش 

 درسنامه پارسهول جلد ا 23 گزینه ج صحیح است. صفحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد؟بهترین تکنیک رادیوگرافی براي ارزیابی زایگوما و قوس زایگوما بترتیب از راست به چپ کدام می -5

 waters –panoramicب)  waters – smvالف) 
 smv – smvد)  smv – watersج) 

 درسنامه پارسهجلد اول  113 گزینه ج صحیح است. صفحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 باشد؟می TMJدر ارزیابی   CBCTیک از موارد تجویز کدام -6
 الف) آرتریت روماتویید

 ب) افیوژن
 ج) جابجایی دیسک

 د) صداي کلیک مفصل
  درسنامه پارسهجلد دوم  17 گزینه الف صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به ترتیب از راست به چپ  CBCTدر   sphenoethmoid recessو   frontal recessبهترین مقاطع جهت ارزیابی  -7

 باشد............ و .......... می
 axial- axialالف) 
 axial- coronalب) 
 coronal- coronalج) 
 sagittal – axialد) 

 درسنامه پارسه جلد دوم  28 گزینه ب صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- T2 relaxation   از .........T1 relaxation  باشد.هاي حاوي چربی ......... میافتد و در بافتاتفاق می 

 کوتاه -ترالف) سریع
 بلند -ب) با سرعت کمتر

 بلند -ترج) سریع
 کوتاه -د) با سرعت کمتر

 درسنامه پارسه جلد دوم 44و  43 گزینه الف صحیح است. صفحه
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- Scout   اولیه تهیه شده درCTشود؟، معموال در کدام پلن تهیه می 

 ب) خلفی قدامی    الف) لترال
 د) اوبلیک    ج) اگزیال

 توضیحات در فیلم آموزشی پارسهگزینه الف صحیح است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مدالیته انتخابی جهت بررسی سینوس قبل از جراحی بیماران سینوس لیفت کدام است؟ -10

 CBCTب)   الف) رادیوگرافی پانورامیک
 د) رادیوگرافی واترز   CT SCANج) 

 درسنامه پارسه جلد دوم 61 صفحهگزینه ب صحیح است. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در صورت ایجاد خراشیدگی و دبري بر روي صفحات تشدید کننده دستگاه پانورامیک، به ترتیب نواحی ..........  -11

 شود.و .......... روي فیلم ایجاد می
 تیره –ب) روشن    روشن –الف) تیره 

 روشن –د) روشن     تیره –ج) تیره 
 درسنامه پارسهجلد اول   65 گزینه د صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پس از رویش مولرهاي اول، براي اولین بار به دندانپزشک مراجعه  کرده است.  mixed dentitionکودکی در دوره  -12
 ید؟کنکدام تصویربرداري را پیشنهاد می

 ب) رادیوگرافی بایت وینگ و پانورامیک  الف) فقط رادیوگرافی بایت وینگ
 د) سري کامل داخل دهانی  ج) فقط رادیوگرافی پانورامیک

 ، توضیحات کامل در فیلم آموزشی پارسهدرسنامه پارسه جلد دوم 75 گزینه ب صحیح است. صفحه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 در بیماران تحت درمان ارتودنسی به ترتیب چگونه است؟ PDLنماي رادیوگرافی المینادورا و  -13
 localized widening – intactالف) 
 localized widening – thinب) 
 generalized widening – intactج) 
 generalized widening – thinد) 

 ، توضیحات کامل در فیلم آموزشی پارسهسهدرسنامه پارجلد دوم  135 گزینه ج صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به دنبال اسکلروز وسیع استخوان در بیماري پریودنتال، نماي رادیواوپک به صورت .......... در رادیوگرافی مشاهده  -14
 شود.می

 ب) آمورف    الف) گرانولر
 cotton woolد)     mottledج) 

 توضیحات در فیلم آموزشی پارسهگزینه ب صحیح است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و سوپرایمپوزیشن ریشه، به ترتیب تغییر زاویه .......... و ......... اشعه  Pulp stoneاز  Enamel pearlجهت تمایز  -15

 الزم است.
 عمودي –ب) افقی    عمودي –الف) عمودي 

 افقی –د) افقی    افقی –ج) عمودي 
 جلد دوم درسنامه پارسه، توضیحات کامل در فیلم آموزشی پارسه 101صفحه گزینه ج صحیح است. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟باشدنمیکدام مدالیته تصویربرداري در تشخیص استئومیلیت مزمن مفید  -16
 MDCTالف) 
 CBCTب) 

 99تکنسیوم  ج) اسکن
 67د) اسکن گالیوم 

 جلد دوم درسنامه پارسه، توضیحات کامل در فیلم آموزشی پارسه 106صفحه گزینه د صحیح است. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تر است؟مناسب Nasolabial cystکدام مدالیته تصویربرداري جهت ارزیابی  -17

 الف) پري اپیکال
 CBCTب) 
 اکلوزال ج)
 MRIد) 

 درسنامه پارسه جلد دوم 113 گزینه د صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چیست؟ AOTبهترین تصویربرداري جهت ارزیابی نواحی کلسیفیکاسیون در  -18

 CBCTالف) 
 MDCTب) 
 Panoramic Viewج) 
 Periapicalد) 

 گزینه د صحیح است. 
افتد، ممکن است بسیار محو باشند؛ از اینرو در تصاویر هایی که در داخل این تومور اتفاق میکلسیفیکاسیون

panoramic   وAdvanced  که رزولوشن پاییینی دارند احتماال خوب دیده نمی شود؛ بنابراین از تصویري باید
 ترین هستند.مناسب Periapicalاستفاده کرد که از همه رزولوشن باالتري داشته باشد که تصاویر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شود؟نماي گرانولر در ترابکوالسیون استخوان فکین، در نماي رادیوگرافی کدام بیماري سیستمیک مشاهده می -19
 الف) هیپر پاراتیروئیدیسم

 ب) هیپر تیروئیدیسم
 ج) هیپو پاراتیروئیدیسم

 مد) هیپو تیروئیدیس
 درسنامه پارسه جلد دوم 132 گزینه الف صحیح است. صفحه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زان کدام است؟ن سلول بدن انسان، نسبت به اشعه یونیتریحساس -20

 الف) لنفوسیت
 ب) اسپرماتید
 ج) میلوسیت

 د) غدد سروزي
 گزینه الف صحیح است. 

 
 
 
 
 
 

 »الت بر روي سایت سازمان سنجش قرار می گیردؤامالك اصلی پاسخنامه سالزم به ذکر است «

 


