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  99اد مرد -پزشکی دفترچه بدندانهای تخصصی آزمون پذیرش دستیاری رشته

 
در کدام مرحله صورت   s peaks,wisowماگزیال جهت انجام روکش، حذف  7و  6های دندان CLدر انجام جراحی  -1

 گیرد؟ می

 gradulizing marginal bone( لفا

 flattening interproximal boneب( 

 radicular blendingج( 

 vertical groovingد( 

 درسنامه پارسه 282است. صفحه  صحیحگزینه الف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها متباعد و بلند در فورکای دیستال و باکال در صورتی که ریشه 2در دندان مولر اول فک باال با درگیری درجه  -2

 درمان فورکا چیست؟باشند، بهترین 

 Guided tissue regenerntionلف( ا

 ب( فورکا پالستی و کنترل پالک

 ج( کشیدن دندان و ایمپلنت

 د( قطع ریشه دیستوباکال

 درسنامه پارسه 287است. صفحه  صحیحگزینه د 

 دانتیکسپریو
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سه حاد پریودنتال کدام است؟مناسب در بیماری با آب بیوتیکیآنتیرژیم  -3

 گرممیلی 500گرم با دوز اولیه میلی 250لف( آزیترومایسین ا

 گرممیلی 500گرم با دوز اولیه میلی 250ب( مترونیدازول 

 گرم 1گرم با دوز اولیه میلی 500 سیلینآموکسیج( 

 شود.بیوتیک انتخابی باید به صورت دوز باال و مدت زمان طوالنی تجویز د( آنتی

 درسنامه پارسه 204 است. صفحه صحیحگزینه ج 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  99اد مرد -پزشکی دفترچه بدندانهای تخصصی آزمون پذیرش دستیاری رشته

 گیری منع کاربرد دارد؟های اولتراسونیک برای جرمدر چه شرایطی استفاده از دستگاه -4

 لف( جهت حذف اورهنگ آمالگاما

 ب( بر روی سطوح دندانی دمینرالیزه شده

 به دیسفاژی یا اختالل در بلع ج( در بیمار مبتال

 د( در بیمار مبتال به هپاتیت ویروسی 

 درسنامه پارسه 249 است. صفحه صحیح جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 گذارد؟استعمال دخانیات چه تأثیری بر شیوع و شدت بیماری پریودنتال می -5

 شود.افزایش عمق پاکت پریودنتال میلف( باعث افزایش شدت التهاب لثه و ا

 شود.ب( باعث کاهش خونریزی هنگام پروبینگ و افزایش از دست رفتن اتصاالت کلینیکی می

 شود.ج( باعث افزایش شدت خونریزی هنگام پروبینگ و افزایش میزان تخریب پریودنتال می

 شود.ینیکی مید( وقتی باعث کاهش شدت التهاب لثه و کاهش از دست رفتن اتصاالت کل

 درسنامه پارسه 99و  97 اتاست. صفح صحیحگزینه ب 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  99اد مرد -پزشکی دفترچه بدندانهای تخصصی آزمون پذیرش دستیاری رشته

 در چه مواقعی امکان انجام درمان جراحی افزایش طول تاج بدون برداشت استخوان وجود دارد؟ -6

 متر از کرست استخوان فاصله دارد.میلی 2لف( وقتی مارژین لثه ا

 متر فاصله دارد.میلی 2ب( وقتی لبه پوسیدگی با کرست استخوان 

 متر لثه چسبنده وجود دارد.میلی 5ج( وقتی 

 آگهی درمان رستوریتیو دندان ضعیف باشد.د( وقتی پیش

 درسنامه پارسه 291 است. صفحه صحیح جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را تعیین کنید؟ root proximityفورکای دیستال دارای  2پروگنوز دندان مولر دوم فک باال با درگیری درجه  -7

 Poorلف( ا

 Questionableب( 

 Hopelessج( 

 Fairد( 

 است. درسنامه پارسه صحیحگزینه د 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبت به رادیوگرافی  Cone Beam CTدر تشخیص کدام نوع از ضایعات استخوانی پریودنتال، رادیوگرافی  -8

 داخل دهانی دیجیتال ارجح است؟

 لف( ضایعه استخوانی دو دیوارها

 ب( درگیری فورکای پیشرفته

 trough-likeج( ضایعات 

 fenestrationد( ضایعه 

 درسنامه پارسه 189است. صفحه  صحیحگزینه د 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به بیمار معادل آموزش کدام روش مسواک زدن است؟ targeted oral hygieneآموزش  -9

 Bass techniqueلف( ا

 Modified Stillman techniqueب( 

 Charters techniqueج( 

 Scrub techniqueد( 

 درسنامه پارسه 217 است. صفحه صحیح الفگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در صورتی که در لثه ملتهب تنها عالئم بالینی، قرمزی و خونریزی هنگام پروبینگ باشد، سلول ایمنی غالب  -10

 کدام است؟

 لف( پالسماسلا

 ب( لنفوسیت

 ج( ماکروفاژ

 د( پلی مورفونوکلوئر 

 درسنامه پارسه 122است. صفحه  صحیحگزینه ب 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در کدام ژنژیویت احتمال وجود شرایط سیستمیک به عنوان فاکتور اتیولوژیک مطرح است؟-11

 Localized marginal gingivitisلف( ا

 Generalized diffuse gingivitisب( 

 Localized papillary gingivitisج( 

 Generalized papillary gingivitisد( 

 درسنامه پارسه 125 است. صفحه صحیح بگزینه 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فواصل مراجعات در فاز نگهدارنده برای بیمار مبتال به پریودنتیت که کاندید جراحی پریودنتال است اما به علت  -12

 (Merinبندی بیماری سیستمیک امکان جراحی وجود ندارد، چگونه است؟ )بر اساس طبقه

 یکبارماه  1-3لف( هر ا

 ماه یکبار 3-4ب( هر 

 ماه یکبار 6ج( هر 

 ماه یکبار 12د( هر 

 درسنامه پارسه 303 است. صفحه صحیح الفگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  99اد مرد -پزشکی دفترچه بدندانهای تخصصی آزمون پذیرش دستیاری رشته

 بیوتیک را نباید تجویز کرد؟در بیماری که تحت درمان با داروی ضد انعقاد وارفارین قرار دارد، کدام آنتی -13

 لف( مترونیدازولا

 ب( تتراسیکلین

 ج( آموکسی سیلین

 د( کلیندامایسین

 است. درسنامه پارسه صحیحگزینه الف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممکن است  دیده شود؟« wicking effect» ،در کدام نوع نخ بخیه -14

 لف( نخ نایلونا

 cPTEEب( نخ 

 ج( نخ سیلک 

 د( نخ کرومیک کات

 درسنامه پارسه 274 است. صفحه صحیح جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 یابند؟کدام الیاف پریودنتال لیگامنت، در زمان ورود دندان به حفره دهان تکامل می -15

 Oblique ،Gingivodentalلف( ا

 Alveolar crest ،Transseptalب( 

 Gingivodental ،Transseptalج( 

 Horizontal ،Obliqueد( 

 درسنامه پارسه 32صفحه  گزینه ب صحیح است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کدام نوع  Necrotizing Ulecrative Gingivitisاستفاده از نمونه بیوپسی در تشخیص افتراقی ضایعات  -16

 ضایعات دهانی، کاربرد دارد؟

 لف( ضایعات حاصل از تروماا

 ب( ضایعات حاصل از تحریکات شیمیایی

 ضایعات دهانی توبروکلوزیس  ج(

 د( استوماتیت استرپتوکوکال

 درسنامه پارسه 141 است. صفحه صحیح جگزینه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ک ـورهای سیستمیـر فاکتـثیای تحت تأهای لثهاریـای، در گروه بیمهـهای لثماریـیک از بیکدام -17

(Gingival disease modified by systemic factorsقرار می )گیرد؟ 

 ای ناشی از لیکن پالنضایعات لثهلف( ا

 ب( ژنژیویت همراه با لوسمی

 ای مرتبط با فیبروماتوز ارثی لثهج( ضایعات لثه

 د( ژنژیویت همراه با بیماری اسکوروی

 درسنامه پارسه 35 است. صفحه صحیح بگزینه 
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  99اد مرد -پزشکی دفترچه بدندانهای تخصصی آزمون پذیرش دستیاری رشته

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چیست؟ biologic widthترین یافته در صورت گسترش مارجین رستوریشن به شایع -18

 ب( تحلیل استخوان بدون تحلیل لثه  لف( تحلیل استخوان به همراه تحلیل لثها

 د( التهاب دایم لثه بدون تحلیل استخوان  ج( التهاب دایم لثه به همراه تحلیل استخوان

 درسنامه پارسه 294گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 شود؟های ناحیه پاکت پریودنتال دیده میونتال، شدیدترین تغییرات دژنراتیو در کدام سلولدر پاکت پریود -19

 تلیوم جانکشنالهای بافت همبند در اپیکال اپیب( سلول  تلیوم جانکشنال در قاعده پاکتهای اپیلف( سلولا

 دیواره جانبی پاکت تلیالیهای اپید( سلول های بافت همبند در مجاورت دیواره جانبی پاکتج( سلول

 درسنامه پارسه148گزینه د صحیح است. صفحه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( دارد؟tongue coatingکدام عامل بیشترین تأثیر را در ایجاد پوشش زبان ) -20

 ب( سیگار کشیدن     لف( عادات غذاییا

 د( داشتن دندان مصنوعی     ج( بهداشت دهانی ضعیف

 درسنامه پارسه 223است. صفحه  صحیحگزینه ج 

 
 

 

 

 

 

 «ردیگیسازمان سنجش قرار م تیسا یاست که بر رو یاپاسخنامه ،یالزم به ذکر است مالک اصل»


