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ارتودانتیکس

احتمال بروز Sleep Apnea در کدامیک از اختالالت زیر بیشتر است؟١-

Maxillary Deficiency

Mandibular Deficiency

Maxillary Prognathism

Mandibular Prognathism

 

مشکل اسکلتی کالس III باعث اختالل در تلفظ کدام حرف می شود؟٢-

S

D

V

Th

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر در مورد E-line صحیح می باشد؟٣-

نوک بینی در حالت نرمال باید جلوتر از این خط قرار داشتھ باشد.

لب پایین در حالت نرمال باید جلوتر از این خط قرار داشتھ باشد.

لب باال در حالت نرمال باید عقب تر از این خط قرار داشتھ باشد.

چانھ در حالت نرمال باید عقب تر از این خط قرار داشتھ باشد.

 

بر اساس آنالیز سفالومتری Harvold کدام حالت زیر را پروترژن ماگزیال تشخیص می دھید؟۴-

فاصلھ خط Nasion Perpendicular-Point A برابر با ۴ میلیمتر باشد.

زاویھ SNA برابر با ٨۵ درجھ باشد.

فاصلھ خط Nasion Perpendicular-Point A برابر با ٢ میلیمتر باشد.

زاویھ SNA برابر با ٨٢ درجھ باشد.

 

در صورتی کھ در بیماری ۶ میلیمتر کراودینگ با اورجت نرمال داشتھ باشیم و بخواھیم برای اصالح پروتروژن لب ھا ٣ میلیمتر دندان ھای قدامی را بھ عقب ببریم چھ۵-
میزان فضا در قوس نیاز داریم؟

۶ میلیمتر

٩ میلیمتر

١٢ میلیمتر

١٨ میلیمتر

 

در کدام ناحیھ از قوس دندانی مندیبل امکان اکسپنشن از بقیھ کمتر است؟۶-

ناحیھ قدامی

ناحیھ کانینی

ناحیھ پرمولری

ناحیھ مولری
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مھمترین مرحلھ منفرد در تمام فرآیند طرح درمان ارتودنسی کدام مورد است؟٧-

جداسازی مشکالت پاتولوژیک از تکاملی

اولویت بندی مشکالت تکاملی

Cost-Risk ارزیابی

مشخص کردن جزییات درمان

 

در کودک دارای شکاف لب و کام در سن ١٢ تا ١٨ ماھگی کدامیک از اقدامات زیر انجام می شود؟٨-

ارتوپدی نوزادی

بستن شکاف لب

بستن شکاف کام

گرفت آلوئول

 

در پروسھ تریاژ ارتودنسی کدامیک از گزینھ ھای زیر جزء مشکالت Moderate طبقھ بندی می شود؟٩-

فقدان مادرزادی دندان دائمی

انکیلوز دندان دائمی

توالی غیر قرینھ الگوی تکامل دندانی

رویش اکتوپیک دندان

 

کدامیک از دستگاه ھای زیر عالوه بر اکسپنشن نقش Reminder ھم دارد؟١٠-

W-Arch

Hyrax

Lingual Arch

Quad-Helix

 

در صورت از دست رفتن مولرھای دوم شیری پیش از رویش مولر اول دائمی از کدام فضا نگھ دار استفاده می کنید؟١١-

Distal Shoe

Lingual Arch

Band & Loop

Nance

 

کدامیک از شرایط زیر جزء ویژگی ھای مطلوب برای حرکت لبیالی دندان ھای قدامی مندیبل جھت بھ دست آوردن فضا می باشد؟١٢-

اوربایت عمیق

اورجت صفر

لب ھای رتروزیو

بافت کراتینیزه کم
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کدامیک از موارد زیر در مورد کودکی با سابقھ رادیوتراپی در سن ٣ تا ۵ سالگی صحیح می باشد؟١٣-

طول ریشھ دندان ھای دائمی این کودکان نرمال است.

تمام دندان ھای دائمی در این کودکان رویش می یابند.

امکان انجام ارتودنسی با نیروھای سبک در آن ھا وجود ندارد.

دندان ھا با مورفولوژی غیر طبیعی در این کودکان شایع است.

 

در بیماری با زبان بزرگ در کدامیک از شرایط زیر، کراس بایت خلفی را در پایان درمان بھ ھمان صورت می پذیریم؟١۴-

Constricted Maxillary Arch

Wide Maxillary Arch

Constricted Mandibular Arch

Wide Mandibular Arch

 

کدامیک از موارد زیر جزء عوارض جانبی درمان با Face mask می باشد؟١۵-

کاھش اوربایت

پروکلینیشن دندان ھای قدامی مندیبل

رتروکلینیشن دندان ھای قدامی ماگزیال

کاھش ارتفاع صورت

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر در مورد اثرات دستگاه فانکشنال Twin Block صحیح است؟١۶-

چرخش پادساعتگرد پلن ماگزیال

چرخش ساعتگرد پلن ماگزیال

چرخش ساعتگرد پلن اکلوزال

چرخش پادساعتگرد پلن اکلوزال

 

برای ایجاد حرکت بادیلی و اکستروژن دندان مولر اول ماگزیال با استفاده از ھدگیر کدام گزینھ را انتخاب می کنید؟١٧-

ھدگیر High pull با جھت نیروی باالتر از مرکز مقاومت دندان

ھدگیر High pull با جھت نیروی در راستای مرکز مقاومت دندان

ھدگیر Cervical با جھت نیروی باالتر از مرکز مقاومت دندان

ھدگیر Cervical با جھت نیروی در راستای مرکز مقاومت دندان

 

کدامیک از اجزاء زیر در دستگاه فانکشنال Frankel II باعث Passive Arch Expansion می شود؟١٨-

Buccal Shields

Lip Pads

Lingual Flanges

Ramps
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کدامیک از گزینھ ھای زیر در مورد دندان مولر شیری انکیلوز صحیح می باشد؟١٩-

مشاھده آن در کودکان یک وضعیت نادر است.

در بیشتر موارد دندان جایگزین دایمی ندارد.

یکی از درمان ھای پیشنھادی Decoronation می باشد.

کشیدن زودھنگام این دندان جزء درمان ھای انتخابی نیست.

 

در پروسھ تریاژ ارتودنسی، مدیریت فضا در کدامیک از گزینھ ھای زیر جزء مشکالت متوسط طبقھ بندی می شود؟٢٠-

کمبود فضا بیش از ۵-۴ میلی متر

دیاستم میدالین بیش از ٢ میلی متر

کمبود فضای لوکالیزه در حد ٣ میلی متر

کراودینگ ھای شدید بیش از ١٠ میلی متر

 

اندودانتیکس

از میان گزینھ ھای زیر، قابل اعتمادترین تست برای بررسی وضعیت پالپ دندان کدام مورد می باشد؟٢١-

سرما

گرما

الکتریکی

بی حسی انتخابی

 

مفھوم عبارت "Flare-up" در اندودانتیکس چھ می باشد؟٢٢-

ایجاد ضایعھ ی رادیولوسنت پس از انجام درمان ریشھ دندان

وجود ضایعھ ی رادیولوسنت قبل از انجام درمان ریشھ دندان

ایجاد درد شدید و یا تورم پس از شروع درمان ریشھ دندان

وجود درد شدید و یا تورم قبل از شروع درمان ریشھ دندان

 

در عکس رادیوگرافی دندان لترال مندیبل، ضایعھ ی پری اپیکال مشاھده می شود. در صورت عدم وجود sinus tract و نیز عدم وجود حساسیت بھ دق و یا لمس،٢٣-
وضعیت پری اپیکال دندان چھ می باشد؟

Symptomatic apical periodontitis

Asymptomatic apical periodontitis

Acute apical abscess

Chronic apical abscess

 

در کدام مرحلھ از جراحی اندودانتیک عموما از ultrasonic tips استفاده می شود؟٢۴-

Osteotomy

Root-end resection

Periradicular curettage

Root-end cavity preparation
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چھ اقدامی سبب افزایش موفقیت در ایجاد بی حسی مولر اول مندیبل خواھد شد؟٢۵-

افزایش حجم ماده ی بی حسی تزریق شده برای تزریق بالک

افزایش غلظت اپی نفرین در ماده ی بی حسی برای تزریق بالک

تزریق اینفیلتره ی آرتیکائین بعد از انجام تزریق بالک با لیدوکائین

استفاده از آرتیکائین بھ جای لیدوکائین در تزریق بالک

 

در صورت عدم وجود عالئم سیستمیک، بھ منظور برطرف کردن آبسھ حاد لوکالیزه ایجاد شده پس از یک روز از درمان ریشھ دندانی کھ بھ خوبی پر گردیده است، چھ٢۶-
اقدامی باید در جلسھ ی اورژانس انجام داد؟

درمان ریشھ مجدد دندان

درمان جراحی پری اپیکال

انجام انسیژن بھ منظور درناژ

تجویز آنتی بیوتیک

 

از چھ ماده ای می توان برای حذف بافت ھای پالپی وایتال و نکروتیک استفاده نمود؟٢٧-

Sodium Hypochlorite

Chlorhexidine

EDTA

QMix

 

«حادثھ ی ھیپوکلریت» عموما در چھ دندان ھایی و با چھ شرایط پالپی اتفاق می افتد؟٢٨-

دندان ھای خلفی ماگزیال، پالپیت غیرقابل برگشت عالمت دار

دندان ھای قدامی ماگزیال، پالپیت غیرقابل برگشت عالمت دار

دندان ھای خلفی ماگزیال، پالپ نکروز

دندان ھای قدامی ماگزیال، پالپ نکروز

 

تکنیک پیشنھادی برای آماده سازی کانال ریشھ دندان در موارد «درمان مجدد غیر جراحی» چھ می باشد؟٢٩-

Passive step back

Step back

Balanced force

Crown down

 

بھ طور نرمال دندان مولر اول ماگزیال دارای چند کانال می باشد و نام بزرگترین کانال این دندان چیست؟٣٠-

٣ ، پاالتال

۴ ، پاالتال

٣ ، دیستوباکال

۴ ، دیستوباکال
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کدام صدمھ تروماتیک سبب حساسیت دندان بھ دق بدون لقی و یا جابجایی آن می گردد؟٣١-

Concussion

Subluxation

Lateral luxation

Intrusive luxation

 

چنانچھ از سمت دیستال بھ دندان مولر اول ماگزیال اشعھ تابانده شود، مزیالی ترین کانال مشاھده شده در کلیشھ رادیوگرافیک کدام کانال خواھد بود؟٣٢-

مزیوباکال ١

مزیوباکال ٢

دیستوباکال

پاالتال

 

بھ منظور درمان دندان نابالغ دارای پالپ نکروز، کدام تکنیک اندیکاسیون دارد؟٣٣-

Full pulpotomy

Partial pulpotomy

Apexogenesis

Regenerative endodontic procedure

 

مشابھ ترین روش بھ warm vertical condensation کدام است؟٣۴-

Cold lateral condensation

Single cone obturation

Carrier-based obturation

Continious wave of condensation

 

بھ منظور حفظ سیل اپیکالی ھنگام تھیھ فضای پست، حداقل چھ میزان از گوتاپرکا باید در انتھای کانال باقی بماند؟٣۵-

٣ میلی متر

۴ میلی متر

۵ میلی متر

۶ میلی متر

 

کدام گزینھ نشان دھنده ی وجود یک شکستگی ناکامل در دندان است کھ از تاج دندان شروع شده و بھ سمت اپیکال و مزیودیستالی گسترش پیدا کرده است؟٣۶-

Craze lines

Cracked tooth

Split tooth

Vertical root fracture
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بیماری بھ منظور معالجھ دندان سانترال ماگزیال کھ دارای پوسیدگی شدید است، بھ مطب مراجعھ نموده است. این بیمار تاریخچھ ای از درد در منزل گزارش نمی کند. در٣٧-
معاینھ کلینیکی دندان در تست سرما بھ مدت ١٠ دقیقھ درد احساس می کند. وضعیت پالپ دندان بھ چھ صورت است؟

نکروز

پالپیت برگشت پذیر

پالپیت برگشت ناپذیر عالمت دار

پالپیت برگشت ناپذیر بدون عالمت

 

کدام گزینھ عموما جزء معایب استفاده از درمان ھای bleaching در نظر گرفتھ نمی شود؟٣٨-

احتمال ایجاد سوختگی شیمیایی

احتمال ایجاد شکستگی در ساختارھای کرونالی دندان

احتمال ایجاد تحلیل خارجی ریشھ

احتمال ایجاد ضایعھ ی پری اپیکال

 

در کدام گزینھ، پیشرفت تحلیل دندان بھ محض نکروز کامل پالپ متوقف می شود؟٣٩-

External inflammatory root resorption

Internal root resorption

Replacement resorption

Invasive cervical root resorption

 

عموما کمترین مدت زمان الزم برای فالواپ پس از انجام درمان ریشھ دندان، چند ماه است؟۴٠-

٣

۶

٩

١٢

 

بیماری ھای دھان، فک و صورت

در ناحیھ ی سمت راست کام سخت خانمی ۶٧ سالھ با سابقھ ی پیوند کلیھ، زخم ھای دردناکی اخیرا ایجاد شده است. نمای بالینی ضایعات زخم ھای کوچک بھ اندازه ی۴١-
یک تا پنج میلیمتر است کھ در بعضی قسمت ھا بھ ھم پیوستھ و بھ صورت زخم ھای با حاشیھ نامنظم و بزرگ درآمده است. ھمچنین روی پوست صورت بیمار در ناحیھ ی

گونھ نیز وزیکول ھایی ھمزمان ایجاد شده است. بھترین تشخیص بالینی چیست؟

پمفیگوس ولگاریس

استوماتیت آفتی راجعھ

پمفیگویید بولوز

ھرپس زوستر

 

پسری ٢٠ سالھ با شکایت از زخم ھای دھانی منتشر دردناک از روز گذشتھ مراجعھ نموده است. در نمای بالینی زخم ھای بزرگی در ناحیھ مخاطات باکال ولبیالی و زبان،۴٢-
ھمچنین کراست ھای خون چکان بر روی لب مشاھده شد. بھترین تشخیص بالینی چیست؟

ھرپانژین

فارنژیت لنفوندوالر

اریتم مولتی فرم
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پمفیگوس ولگاریس

 

خانمی ۵۵ سالھ بھ دلیل سوزش و التھاب لثھ ھا مراجعھ نموده است. در نمای بالینی ژنژیویت دسکواماتیو و خطوط رتیکوالر در مخاط باکال ھر دو سمت وجود داشت.۴٣-
محتمل ترین تشخیص بالینی چیست؟

پمفیگویید سیکاتریکال

کاندیدیازیس اریتماتوز

پمفیگوس ولگاریس

لیکن پالن اروزیو

 

کدام شکل از کاندیدیازیس دھانی پتانسیل بدخیمی دارد؟۴۴-

Plaque-Type

Erythematous

Median Rhomboid Glossitis

Denture Stomatitis

 

خانم ٢٧ سالھ با تغییر رنگ در مخاط باکال سمت راست کھ مطابق با اظھار بیمار طی تروما ایجاد شده و رشد سریعی داشتھ، مراجعھ نموده است. در نمای بالینی یک پچ۴۵-
پیگمانتھ حدود یازده سانتی متر با حدود نامنظم می باشد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

خال مالنوسیتی

مالنواکانتوم

مالنوم

آمالگام تاتو

 

شایع ترین پیگمانتاسیون دھانی با منشا اگزوژن کدام است؟۴۶-

پیگمانتاسیون فیزیولوژیک

خال مالنوسیتی

ماکول مالنوتیک

آمالگام تاتو

 

در لثھ ی قدام فک باال، اطراف دندان لترال و کانین سمت راست پسر ٩ سالھ، ضایعھ ی ندولر ھموراژیک با سطح زخمی بھ مدت ٢ ماه، ایجاد شده است. بیمار از نظر۴٧-
بھداشت دھانی ضعیف می باشد. تشخیص احتمالی چیست؟

پیوژنیک گرانولوما

پالپ پولیپ

فیبروم تحریکی

ھمانژیوم

 

توده ی پولیپوییدی آبی رنگ بھ سایز نیم سانتی متر با قوام نرم و متموج در ناحیھ ونترال زبان پسر ١۵ سالھ کھ متعاقب تروما ایجادشده است، می تواند کدام ضایعھ را۴٨-
در تشخیص افتراقی محتمل تر سازد؟

لنفانژیوم

لیپوم

موکوسل

پلئومرفیک آدنوما
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در مدیریت درمانی خشکی دھان، کدام مورد در تحریک غدد بزاقی بطور سیستمیک، عمل می کند؟۴٩-

Parasympathomimetic secretagogues

humidification

Supplemental fluoride

Anti-inflammatory therapies

 

بیمار ٣١ سالھ در تاریخچھ پزشکی خود سابقھ اندوکاردیت عفونی در ۵ سال پیش داشتھ است. برای درمان ارتودنسی نیازمند کشیدن پرمولرھای فک باال می باشد. در۵٠-
صورتی کھ وی بھ پنی سیلین حساسیت داشتھ باشد، بھترین اقدام قبل از کار کدام است؟

نیاز بھ اقدام خاصی نمی باشد.

سفالکسین خوراکی ١ گرم

کلیندامایسین خوراکی ۶٠٠ میلی گرم

آمپی سیلین ٢ گرم

 

واکنش ھای آلرژی بصورت آنژیوادم در لب می تواند عارضھ جانبی کدام دارو باشد؟۵١-

کاپتوپریل

نیفیدپین

پروپرانولول

اسپیرونوالکتون

 

تجویز محدود کدام مسکن (NSAIDS) برای درد دندان بیماری کھ سابقھ ی سکتھ ی قلبی اخیر دارد، داروی انتخابی می باشد؟۵٢-

ایندومتاسین

ناپروکسن

مفنامیک اسید

ایبوپروفن

 

در مواردی کھ نیاز بھ جراحی اورژانس با فاصلھ ی زمانی کم از انجام ھمودیالیز وجود داشتھ باشد، کدام دارو تجویز می شود؟۵٣-

وارفارین

انوکساپارین

پروتامین سولفات

استروژن کونژوگھ

 

کدامیک از عالیم و نشانھ ھای خفیف (Mild) واکنش انسولین می باشد؟۵۴-

تعریق

عدم ھمکاری

ستیزه جویی

کاھش دمای بدن
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کدامیک از تظاھرات دھانی ھایپرتیروئیدیسم در بزرگساالن نمی باشد؟۵۵-

بیماری پریودنتال

پیشرفت سریع پوسیدگی

استئوپروز با درگیری الوئول

رشد سریع فک و دندان ھا

 

کدام دارو ھم در بارداری و ھم در شیردھی قابل تجویز است؟۵۶-

آسپیرین

تتراسیکلین

سفالکسین

مترونیدازول

 

کدامیک از تست ھا در غربالگری اولیھ اختالالت خونریزی دھنده، کاربردی ندارد؟۵٧-

aPTT

PFA-100

PT

Platelet count

 

پروتز ھای دندانی

مصرف کدامیک از داروھای زیر می تواند با بروز BRONJ مرتبط باشد؟۵٨-

بیس فسفونات ھا

آنتی ھیستامین ھا

آنتی کولینرژیک ھا

داروھای ضد فشارخون

 

در کدامیک از الگوھای اکلوژنی زیر تماس در دندان ھای سمت باالنسینگ وجود دارد؟۵٩-

Balanced occlusion

Group function

Canine protected

Mutually protected

 

در کدامیک از موارد زیر نباید تماس اکلوزالی در سنتریک وجود داشتھ باشد؟۶٠-

کانتی لور دندان لترال

کانتی لور پره مولر اول باال

کانتی لور پره مولر اول پایین

کانتی لور دندان مولر
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در جایگزینی کدامیک از بی دندانی ھای زیر، بھ دو دندان پایھ در ھر دو سمت پروتز (جمعا چھار دندان) نیاز است؟۶١-

جایگزینی دندان نیش باال

جایگزینی دندان نیش پایین

جایگزینی نیش و لترال باال

جایگزینی نیش و پره مولر اول پایین

 

در تراش فول متال در کدامیک از موارد زیر، از دو groove در باکال و لینگوال استفاده می شود؟۶٢-

در دندان ھای خلفی پایین

در دندان ھای خلفی باال

در بریج ھای طویل

در دندان ھای پایھ با ارتفاع زیاد

 

کدامیک از موارد زیر بھ عنوان سمان بیس در دندان ھای وایتال مناسب تر است؟۶٣-

زینک فسفات

پلی کربوکسیالت

زینک اکساید اوژنول

سمان رزینی

 

کدام دندان نمی تواند تحت درمان قطع ریشھ قرار گیرد؟۶۴-

پره مولر اول باال

مولر اول باال

مولر اول پایین

مولر دوم پایین

 

استفاده از کدام روش برای ساخت پروتز موقتی سھ واحدی قدامی امکان پذیر نیست؟۶۵-

Template fabrication

Shell fabrication

Over impression fabrication

Polycarbonate crowns

 

در صورت استفاده از رابردم، کاربرد کدامیک از مواد قالبگیری، منع مصرف دارد؟۶۶-

سیلیکون تراکمی

سیلیکون افزایشی

پلی اتر

پلی سولفاید

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



حداکثر برجستگی (height of contour) سطح باکال دندان ھای خلفی، معموال در کدام ناحیھ قرار می گیرد؟۶٧-

یک سوم سرویکالی

یک سوم میانی

یک سوم اکلوزالی

حدفاصل یک سوم میانی و سرویکالی

 

برای ریختن کدامیک از آلیاژھای زیر از اینوسمنت gypsum-bonded استفاده می شود؟۶٨-

سیلور - پاالدیوم

طال - پالتینوم

نیکل - کروم

III طالی نوع

 

کدامیک از سمان ھای زیر بھ اسلب سرد برای مخلوط کردن نیاز دارد؟۶٩-

گالس آینومر

پلی کربوکسیالت

زینک فسفات

زینک اکساید اوژنول

 

کدامیک از سرامیک ھای زیر قابلیت اچ شدن با ھیدروفلوریک اسید را ندارد؟٧٠-

IPS-Empress

Procera

Emax-Press

Emax-
CAD

 

کدامیک از انواع پونتیک می تواند سبب التھاب نسجی شود؟٧١-

Conical

Saddle

Modified ridge lap

Ovate

 

کدام ماده قالبگیری دارای بیشترین االستیک ریکاوری می باشد؟٧٢-

پلی سولفاید

سیلیکون تراکمی

پلی وینیل سایلوکسان

پلی اتر
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حد دیستالی وستیبول باکال در فک پایین توسط کدام الیاف عضالنی محدود می شود؟٧٣-

الیاف افقی باکسیناتور

الیاف عمودی ماستر

الیاف عمودی باکسیناتور

الیاف افقی ماستر

 

موقعیت سر بیمار، در مراحل ثبت ارتفاع عمودی استراحت و ثبت رابطھ مرکزی بھ ترتیب بھ چھ صورت است؟٧۴-

بدون تکیھ گاه - با تکیھ گاه

با تکیھ گاه - با تکیھ گاه

بدون تکیھ گاه - بدون تکیھ گاه

با تکیھ گاه - بدون تکیھ گاه

 

کدامیک از موارد زیر از عالیم سندروم Kelly نمی باشد؟٧۵-

ھایپرپالزی پاپیالری کام سخت

اکستروژن دندان ھای قدامی پایین

افزایش ارتفاع عمودی

تحلیل استخوان پره ماگزیال

 

اولین گام در جلسھ تحویل پروتز کامل کدام است؟٧۶-

تنظیم بردرھا

ثبت رکورد پیشگرایی

تنظیم بیس دنچر

اصالح اکلوژن

 

در مواردی کھ تنھا دنچر مندیبل نیاز بھ ریالین دارد، کدام روش ارجح است؟٧٧-

قالبگیری فانکشنال

قالبگیری استاتیک با دھان بستھ

قالبگیری استاتیک با دھان باز

Chair-side ریالین

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر از ویژگی ھای اکلوژن لینگوالیزه نمی باشد؟٧٨-

کارایی جویدن نسبت بھ اکلوژن منوپلن بھبود می یابد.

مساحت سطح اکلوزال موثر نسبت بھ چیدمان آناتومیک، دو برابر می شود.

کاسپ ھای باکالی دندان ھای باال طبیعی بھ نظر می رسند.

تماس اکلوزالی بین کاسپ ھای پاالتال باال و شیار مرکزی دندان ھای فک پایین می باشد.
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استفاده طوالنی مدت از دنچرھای با تطابق نامناسب، منجر بھ کدام ضایعھ می شود؟٧٩-

Sore spot

Denture irritation hyperplasia

Denture stomatitis

Angular cheilitis

 

در مواردی کھ دندان ھای باقیمانده شامل دندان ھای 7، 6، 3 چپ باال و 3 راست باال می باشد، بی دندانی پارسیل در کدام طبقھ بندی کندی قرار می گیرد؟٨٠-

mod 1 - III کالس

mod 2 - II کالس

mod 1 - I کالس

mod 2 - IV کالس

 

فاز دوم درمان پروتز پارسیل متحرک، کدام مورد می باشد؟٨١-

تشخیص و طرح درمان

آموزش بیمار

ثبت روابط فکی

تامین ساپورت پروتزھای انتھای آزاد

 

ھدف اصلی از طراحی رست تامین کدامیک از موارد زیر است؟٨٢-

ساپورت

گیر

ثبات

تقابل

 

کدامیک از موارد زیر از مزایای combination clasp نسبت بھ کالسپ ھای حلقوی ریختگی می باشد؟٨٣-

ثبات افزایش یافتھ

سھولت ساخت

بھبود زیبایی

Rigidity

 

بالک اوت موازی در کدام نواحی انجام می شود؟٨۴-

سطوح راھنما

سطوح باکال دندان ھای پایھ برای بازوی گیر

سطوح لینگوال دندان ھای پایھ برای بازوی متقابل

شیارھای لثھ ای
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کدام جملھ در مورد اتصال دھنده اصلی فک باال نادرست است؟٨۵-

فاصلھ بردرھا با لثھ آزاد نباید کمتر از ۶ میلیمتر باشد.

بردرھای آن باید با مارژین لثھ آزاد موازی باشد.

باید بھ صورت مورب از روی مارژین لثھ عبور کند.

پرکاربردترین نوع آن استرپ قدامی - خلفی می باشد.

 

در مواردی کھ بافت ھای ساپورت کننده در زیر یک دنچر قدیمی دارای التھاب غیر قرینھ است، کدام اقدام کلینیکی انجام می شود؟٨۶-

ریالین

ریبیس

اصالح اکلوژن

قراردھی تیشو کاندیشنر

 

اولین گام در جلسھ فالوآپ پروتز کامل کدام است؟٨٧-

بررسی بیس دنچر

بررسی گیر پروتز

بررسی تکلم

بررسی اکلوژن

 

پریودانتیکس

بیشترین و کمترین شدت کراتینیزاسیون در دھان بھ ترتیب مربوط بھ کدام نواحی می باشد؟٨٨-

کام، سطح ventral زبان

لثھ، سطح ventral زبان

لثھ، مخاط گونھ

کام، مخاط گونھ

 

کاندیدیازیس دھانی در کدامیک از موارد زیر ایجاد نمی شود؟٨٩-

کاھش جریان بزاق

افزایش گلوکز بزاق

افزایش PH بزاق

مصرف طوالنی مدت آنتی بیوتیک وسیع الطیف

 

کدام عبارت در رابطھ با افراد سیگاری صحیح می باشد؟٩٠-

میزان تشکیل پالک در افراد سیگاری بیشتر از غیرسیگاری است.

تفاوت قابل توجھی در دانسیتھ عروقی لثھ سالم افراد سیگاری و غیر سیگاری مشاھده شده است.

غلظت اکسیژن در لثھ سالم در افراد سیگاری کمتر از غیرسیگاری ھا است.

کیفیت پالک در افراد سیگاری و غیرسیگاری مشابھ است.
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پالک اولیھ در افراد heavy calculus former حاوی کلسیم ............ و پتاسیم ............. نسبت بھ افراد non-calculus former می باشد.٩١-

بیشتر - کمتر

بیشتر - بیشتر

کمتر - بیشتر

کمتر - کمتر

 

در کدام stage التھاب لثھ، فیبروبالست ھا دچار تغییرات سایتوتوکسیک می شوند و توانایی ساخت کالژن توسط آنھا کاھش می یابد؟  ٩٢-

initial

early

established

advanced

 

-٩٣clinical attachment loss (CAL) سھ میلیمتر باشد، میزان hidden recession در دندان پرمولر دوم مندیبل دو میلیمتر و visible recession در صورتی کھ
کدام است؟

یک میلیمتر

دو میلیمتر

سھ میلیمتر

پنج میلیمتر

 

بررسی میکروسکوپی نمونھ بیوپسی در تشخیص افتراقی کدام یک از بیماری ھای زیر از NUG قابل استفاده است؟٩۴-

ھرپتیک استوماتیت

دیفتری

توبرکلوزیس

استوماتیت استرپتوکوکی

 

احتمال حضور کانال فرعی در ناحیھ فورکا در کدام دندان بیشتر است؟٩۵-

مولر اول ماگزیال

مولر دوم ماگزیال

مولر اول مندیبل

مولر دوم مندیبل

 

بھ ترتیب از راست بھ چپ، لقی فیزیولوژیک دندان در جھت افقی ....... میلیمتر و در جھت اگزیال ...... میلیمتر است.٩۶-

0.02 ، 0.2

0.2 ، 0.02

0.01 ، 0.1

0.1 ، 0.01
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خانمی 65 سالھ بدون ھیچ گونھ مشکل سیستمیک با خونریزی از لثھ حین مسواک زدن و بوی بد دھان مراجعھ نموده است. در صورتی کھ در معاینات کلینیکی و٩٧-
رادیوگرافی، ۵٠% نواحی دھان clinical attachement loss=4 mm داشتھ باشد، تشخیص شما برای این بیمار چیست؟

generalized aggressive periodontitis

generalized mild chronic periodontitis

generalized moderate chronic periodontitis

generalized severe chronic periodontitis

 

اولین تغییرات رادیوگرافیک در پریودونتیت کدام گزینھ می باشد؟٩٨-

محوشدگی المینا دورا و از ھم گسیختگی کورتیکال آن

رادیولوسنسی وج شکل در مزیال یا دیستال کرست استخوان

کاھش ارتفاع اسخوان اینتردنتال

خطوط رادیواپک افقی کھ بھ نظر می رسد ریشھ دندان را قطع کرده اند.

 

بیماری مبتال بھ پریودونتیت مھاجم جنرالیزه است. بھترین پروگنوزی کھ برای بیمار می توان در نظر گرفت کدامیک از موارد زیر است؟٩٩-

good

fair

poor

questionable

 

ھدف اولیھ (primary) در درمان جراحی پریودونتال کدام گزینھ است؟١٠٠-

برداشت بافت نرم دیواره پاکت

دسترسی برای تمیز کردن سطح ریشھ

رزکسیون استخوان                                

رژنراسیون استخوان

 

در بیمار با آبسھ حاد پریودونتال چھ زمانی نیاز بھ درمان با آنتی بیوتیک نمی باشد؟١٠١-

تب  

سلولیت لوکالیزه                

لنفادنوپاتی ناحیھ ای    

پاکت عمیق غیر قابل دسترس

 

در فرایند ترمیم بعد از فاز یک درمان، long junctional epithelial در عرض چھ مدت تشکیل می شود؟١٠٢-

١ ھفتھ                  

٢ ھفتھ          

٣ ھفتھ            

۴ ھفتھ
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کدامیک از تکنیک ھای مسواک زدن زیر، یکی از روش ھای عمودی (vertical) محسوب می شود؟١٠٣-

fones

leonard

stillman

charters

 

حداکثر زاویھ ای کھ نوک دستگاه اولتراسونیک حین جرمگیری می تواند با دندان داشتھ باشد چقدر است؟١٠۴-

١٠

١۵

٢٠

٢۵

 

کدامیک از آنتی بیوتیک ھای زیر بھ صورت فعال و از طریق فاگوسیتھا در نواحی دارای التھاب نفوذ می کند؟١٠۵-

ونکومایسین

اسپیرامایسین

اریترومایسین

آزیترومایسین

 

کدامیک از مواد ھموستاتیک زیر می تواند موجب ایجاد کانون عفونت شود؟١٠۶-

Gelfoam

Oxycel

CollaCote

Thrombostat

 

برای بیمار دچار پریودونتیت کھ درمان روتین انجام شده و از نظر ترمیم بافتی ھم مشکلی ندارد، در سال اول پس از درمان، ھر چند ماه باید جلسات چک آپ انجام شود؟١٠٧-

ھر ٢ ماه              

ھر ٣ ماه              

ھر ۶ ماه                  

ھر یک سال

 

جراحی دھان، فک و صورت

مصرف کدامیک از داروھای زیر در ٣ ماھھ دوم بارداری مجاز می باشد؟١٠٨-

کاربامازپین

فنوباربیتال

نیتروزاکساید

کلردیازوپوکساید

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

تمام گزینھ ھای زیر در رابطھ با Necrotizing Sialometaplasia صحیح می باشد، بجز:١٠٩-

نمای کلینیکی مشابھ اسکواموس سل کارسینوما دارد.

معموال غدد بزاقی بزرگ را درگیر می کند.

ضایعھ معموال بعد از ۶ الی ١٠ ھفتھ بطور خود بخودی برطرف می شود.

ضایعھ معموال بصورت یک طرفھ ظاھر می شود.

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر از موارد منع تجویز مطلق داروھای بی حسی موضعی می باشد؟١١٠-

نارسایی شدید کلیھ

ھیپرتیرویدیسم

نارسایی شدید قلب

حساسیت بھ بی سولفیدھا

 

کدامیک از انواع تکنیک ھای بالک عصبی در بی حسی موضعی فک باالی بیمار ھموفیل منع تجویز دارد؟١١١-

عصب آلوئوالر خلفی فوقانی

عصب آلوئوالر میانی فوقانی

نازوپاالتن

کامی بزرگ

 

در کدامیک از انواع سردردھای رایج ناحیھ سر و صورت Erythrocyte Sedimentation Rate افزایش می باید؟١١٢-

Temporal Arteritis

Migraine

Cluster

Tension

 

در کدامیک از بیماران زیر بھتر است جلسھ درمان دندانپزشکی بھ عصر موکول شود؟١١٣-

نارسایی احتقانی قلب

نارسایی کلیوی با دیالیز

دیابت تحت درمان با انسولین

بیماری مزمن انسدادی ریھ

 

تمامی اقدامات زیر در زمان مسمومیت متوسط با بی حسی موضعی انجام می شود، بجز:١١۴-

قرار دھی بیمار در وضعیت سوپاین

تجویز میدازوالم

تجویز اکسیژن

کنترل عالیم حیاتی
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شنک (shank) کدامیک از الواتورھای زیر زاویھ دار است؟١١۵-

Miller

Cryer

Crane Pick

Triangular

 

در بیماری کھ کاندید خارج نمودن تمام دندان ھا می باشد و کلیھ دندان ھا بجز دندان ھای مولر دوم ھر دو فک را دارد اولین و آخرین دندانی کھ خارج می شود کدام است؟١١۶-
(از راست بھ چپ)

کانین ماگزیال / مولر مندیبل

مولر اول ماگزیال / کانین مندیبل

مولر اول مندیبل / کانین ماگزیال

کانین مندیبل / مولر ماگزیال

 

ویروس ھپاتیت با تمام موارد زیر غیر فعال می شود، بجز:١١٧-

یدوفور

ھیپوکلریت

گاز اکسید اتیلن

ترکیبات چھارتایی آمونیوم

 

عیب اصلی تکنیک وستیبولوپالستی بھ روش اینترسپتال چیست؟١١٨-
جدا شدن اتصاالت عضالت

کاھش ارتفاع ریج آلوئول
خونریزی زیاد در زمان جراحی

کاھش ضخامت ریج آلوئول

 

بیماری با تورم در ناحیھ بوردر تحتانی مندیبل از سھ روز قبل مراجعھ کرده است. در رادیوگرافی دندان مولر اول پوسیدگی عمیق دارد. قوام تورم ژلھ مانند بوده و در١١٩-
لمس کمی دردناک است. عفونت در کدام مرحلھ است و درمان پیشنھادی شما چیست؟

Inoculation – درناژ و پالپوتومی
Inoculation – فقط پالپوتومی

Cellulitis – درناژ و پالپوتومی
Cellulitis – فقط پالپوتومی

 

در تمام موارد زیر بیس فسفونات ھا تجویز می شوند، بجز:١٢٠-

درمان مکمل بعضی کانسرھا

بیماری پاژت

استئوپروزیس

ھیپوکلسمی

 

بیمار ٨ سالھ دارای شکاف آلوئول بدون انجام گرفت ایلیاک، برای معاینھ و انجام کارھای دندانپزشکی بھ شما مراجعھ کرده است. اگر در ناحیھ شکاف دارای یک دندان١٢١-
اضافھ دایمی باشد، کدام طرح درمان صحیح است؟
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دندان اضافھ را ٢ تا ٣ ماه قبل از انجام گرفت ایلیاک خارج کنیم.

دندان اضافھ را تا بعد از بھبود گرفت ایلیاک حفظ می کنیم.

دندان اضافھ را باید حداقل ۶ ماه قبل از گرفت ایلیاک خارج کنیم.

دندان اضافھ را تا زمان ارتودنسی قبل از جراحی ارتوگناتیک حفظ می کنیم.

 

کدام گروه در زمان استفاده از الکتروسرجری نیاز بھ مالحظات ویژه دارند؟١٢٢-

بیمارانی کھ براکت ارتودنسی دارند

بیماران دیالیزی

بیماران دارای پیس میکر

بیماران با سابقھ سکتھ مغزی

 

تمام گزینھ ھای زیر از خصوصیات درای ساکت می باشد، بجز:١٢٣-

درد معموال نبض دار کھ بھ گوش تیر می کشد.

درد روز سوم یا چھارم بعد از خارج نمودن، آغاز می شود.

کمی تب و تورم وجود دارد.

بیمار طعم و مزه بد در دھان احساس می کند.

 

برای ھمھ ی شرایط زیر تجویز آنتی بیوتیک ضرورتی ندارد، بجز:١٢۴-

خارج نمودن کلیھ دندان ھای ماگزیال در یک جلسھ در فرد سالم

پس از درناژ آبسھ وستیبوالر در فرد سالم

دندان درد شدید

سلولیت ناشی از دندان انسیزور مندیبل

 

در کدام مورد زیر تزریق PDL نباید انجام شود؟١٢۵-

بعد از انجام بالک عصب اینفریور آلوئوالر

نیاز بھ بی حسی پالپی در یک یا دو دندان یک نیم فک

عفونت و التھاب ناحیھ تزریق

درمان یک دندان مشابھ در دو سمت مندیبل

 

تمام شاخھ ھای عصبی زیر در تکنیک بی حسی اکینوزی - وزیرانی بی حس می شود، بجز:١٢۶-

مایلوھایویید

لینگوال

منتال

باکال

 

در کدام اختالل مفصل فک، دھان بیمار بصورت کامل باز نمی شود و ھنگام باز کردن بھ سمت مبتال منحرف شده و صدای کلیک نیز شنیده نمی شود؟١٢٧-

جابجایی قدامی دیسک برگشت ناپذیر

جابجایی دیسک برگشت پذیر

آرتروز

استئوآرتریت
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دندانپزشکی ترمیمی

کدامیک از گزینھ ھای زیر در تعریف «تفاوت در ساختار و محتوی معدنی در روند ایجاد دندان» صحیح می باشد؟١٢٨-

Incremental striae of retzius

Imbrication line of pickeril

perikymata

Hunter Shreger Bands

 

در ارتباط با منشورھای مینایی کدام گزینھ صحیح نیست؟١٢٩-

قطر آنھا در نزدیک DEJ کمتر از قطر آنھا در سطح خارجی دندان است.

تفاوت در جھت آنھا منجر بھ ایجاد خطوط Hunter Shreger می شود.

معموال جھت سر منشورھا بھ سمت سرویکال است.

ھر آملوبالست فقط یک منشور مینایی را می سازد.

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر در مورد پوسیدگی ھای سطح ریشھ دندان صحیح نیست؟١٣٠-

سطح ریشھ معموال خشن تر از سطح مینا است و بھ ھمین دلیل پوسیدگی روی آن سریع تر رشد می کند.

سطح ریشھ معموال توسط سمنتوم پوشیده شده است کھ بسیار آسیب پذیر است.

pH بحرانی عاج در سطح ریشھ بیشتر از مینا می باشد.

معموال شکل پوسیدگی ھای سطح ریشھ بھ شکل "V" است.

 

کدامیک از مناطق تقسیم بندی پوسیدگی دندان (Histologic Zone) معرف Affected Dentine می باشد؟١٣١-

Hard Dentine (Zone 1)

Firm Dentine (Zone 2)

Soft Dentine (Zone 3)

Bacterial Dentine (Zone 4)

 

مکانیسم کدامیک از ابزار ھای تشخیص پوسیدگی بر پایھ استفاده از نور آبی و بنفش با انرژی باال می باشد؟١٣٢-

Diagnodent

Cam X Spectra

Carie Scan PRO

ACIST

 

کدامیک جزو خصوصیات ضایعات پوسیدگی فعال نمی باشد؟١٣٣-

ضایعات ھمراه با Pit & Fissures نزدیک لثھ

ضایعات براق و تیره

ضایعات نرم و خشن مینایی

ضایعات ھمراه با التھاب و خونریزی لثھ
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کدام گزینھ در مورد برداشت پوسیدگی عاجی صحیح نیست؟١٣۴-

عاج infected حتما بایست بھ صورت کامل برداشتھ شود.

امروزه تئوری selective caries removal (SCR) در مورد عاج infected مطرح می باشد.

تنھا در مواردی کھ پالپ بدون عالمت باشد می توان مقادیری از عاج infected را باقی گذاشت.

آنزیم ھای پروتئاز باکتریایی قادر بھ تخریب کالژن ھای سالم عاج نمی باشند.

 

کدامیک در مورد بول لبھ جنجیوال ضایعات کالس دو صحیح نمی باشد؟١٣۵-

این بول روی لبھ مینایی بھ منظور حفظ منشور ھای مینایی انجام می شود.

زاویھ بول ۴۵ درجھ می باشد.

این بول بھ منظور افزایش ساپورت عاجی انجام می شود.

عدم انجام این بول شکست V-shape مینایی را در  cavo-surface بھ دنبال دارد.

 

در ارتباط با انواع آمالگام کدام گزینھ صحیح نیست؟١٣۶-

با آمالگام ھای نوع admixed می توان proximal contact بھتری ایجاد نمود.

آمالگام نوع admixed نیاز بھ نیروی condensation بیشتری نسبت بھ آمالگام نوع spherical دارد.

آمالگام ھای نوع Spherical جھت ترمیم ھای Complex Amalgam مناسب ھستند.

آمالگام ھای نوع admixed استحکام اولیھ باالتری نسبت بھ آمالگام Spherical دارند.

 

کدام گزینھ در مورد کاربرد کلینیکی آمالگام صحیح می باشد؟١٣٧-

جھت کارو نمودن و شکل دادن آمالگام، استفاده از وسایل دستی کامال تیز توصیھ نمی شود.
مھمترین نقش Pre-carve Burnishing کندانس کامل آمالگام در مارجین ھای حفره است.

استفاده از کندانسورھای ریز جھت آمالگام Spherical توصیھ می شود.
توده آمالگامی خشک معرف آن است کھ آمالگام بھ خوبی triturate شده است.

 

کدامیک از خصوصیات گالس یونومرھا نمی باشد؟١٣٨-

گالس یونومرھا بھ عنوان بیس و الینر استفاده می شوند.

گالس یونومرھا فلوراید آزاد می کنند.

گالس یونومرھا دارای PH باالیی می باشند.

گالس یونومرھا خاصیت ضد باکتریایی دارند.

 

در مورد فرزھا کدامیک از خصوصیات زیر صحیح نمی باشد؟١٣٩-

Edge Angle کوچک تر معرف فرز قوی تر است.

در ھندپیس ھای low speed فرزھای کار باید cross cut قابلیت برش قوی تری ایجاد می کند.

فرزھای الماسی از تراشھ ھای فلزی باند شده روی یک استوانھ فلزی ایجاد می شوند.

فرزھای فینیش و پالیش کار باید معموال تعداد پره ھای بیشتری نسبت بھ فرزھای تراش دارند.

 

کدامیک از انواع کامپوزیت قابلیت پالیش باالتری دارد؟١۴٠-
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کامپوزیت میکروھیبرید

کامپوزیت میکروفیل

کامپوزیت نانوھیبرید

packable کامپوزیت
 

تکنیک overlay بیشتر در کدام یک از حفرات کامپوزیت استفاده می شود؟١۴١-

کالس دو

کالس سھ

کالس چھار

کالس پنج

 

کدام گزینھ در مورد hydrolytic breakdown کامپوزیت ھا صحیح می باشد؟١۴٢-

جزء فیلری نسبت بھ جزء پلیمری کامپوزیت ھا نقش بیشتری در افزایش جذب آب دارد.

جذب آب باعث کاھش باند فیلر و رزین در کامپوزیت ھا می شود.

میزان جذب آب برای مقابلھ با اثرات polymerization shrinkage کافی است.

جذب آب اثرات مخربی روی کامپوزیت ھا ندارد.

 

کدامیک از کامپوزیت ھای زیر را نمی توان با باندینگ ھای معمول استفاده نمود؟١۴٣-

Bis-GMA کامپوزیت ھای حاوی

Bis-EMA کامپوزیت ھای حاوی

Silane کامپوزیت ھای حاوی

Siloxane کامپوزیت ھای حاوی

 

کدام نوع کامپوزیت ترانسلوسنسی باالتری دارد؟١۴۴-

میکروھیبرید

میکروفیل

نانوفیل

packable

 

در ایجاد باندینگ عاجی موثر کدامیک از گزینھ ھا مھم تر است؟١۴۵-

ضخامت الیھ ھیبرید

Bonding resin tags طول

عمق اچ شدن عاج

میزان قفل شدن رزین با کالژن ھای عاجی

 

کدامیک جزو سمان ھای Acid-Base نمی باشد؟١۴۶-

ZOE

Glass Ionomer

Resin Modified Glass Ionomer

Self Adhesive resin Cement
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کدامیک از نسل ھای باندینگ، حاوی مونومرھای استر پیوند شده با کربوکسیلیک اسید می باشد؟١۴٧-

نسل چھارم

نسل پنجم

نسل ششم

ھمھ موارد

 

دندانپزشکی کودکان

کدام بیماری سیستمیک با ھایپرسمنتوزیس مرتبط است؟١۴٨-

آترواسکلروزیس

آکرومگالی

پاژت

ھمھ موارد

 

واکنش سیلوردی آمین فلوراید (SDF) با ساختار ............. منجر بھ تشکیل رسوبات ............... روی سطح دندان می شود.١۴٩-

مینا - کلسیم فلوراید

مینا - فسفات فلوراید

عاج - کلسیم فلوراید

عاج - فسفات فلوراید

 

ھمھ نواحی زیر از محل ھای شایع بروز White Spot می باشد، بجز:١۵٠-

سطوح بین دندانی

شیارھای اکلوزالی

1/3 سرویکالی دندان

1/3 میانی دندان  

 

کدامیک در شیر مادر باالتر از شیر گاو است؟١۵١-

کلسیم

الکتوز

فسفر

ظرفیت بافرینگ

 

کدامیک بھ دنبال ترومای اینتروژن دندانی مشاھده می شود؟١۵٢-

احساس درد بھ دنبال انجام تست دق

افزایش لقی دندان

خونریزی از سالکوس لثھ و تورم لب باال
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ھمھ موارد
 

در کدام گروه از بیماران کاربرد فلوراید تراپی موضعی حر فھ ای توصیھ نمی شود؟١۵٣-

بیماران تحت معالجھ با پرتودرمانی یا شیمی درمانی

بیماران فلج مغزی

بیماران با نارسایی مزمن کلیوی

بیماران سندروم داون

 

کدامیک از مزایای انجام پروفیالکسی برای کودکان نمی باشد؟١۵۴-

آشنایی کودک با استفاده از ھندپیس در دھان

ارزیابی کامل دندان ھا قبل از معاینھ

قبل از انجام فلوراید تراپی موضعی جھت افزایش اثربخشی

ھمھ موارد فوق

 

کدام نوع عاج بھ Excavation دستی مقاوم است و برای برداشت آن مقداری اعمال نیرو بھ اینسترومنت الزم است؟١۵۵-

firm

leathery

soft

hard

 

کدامیک از ترکیبات موجود در ماده پرکننده KRI نمی باشد؟١۵۶-

پاراکلروفنول

یدوفرم

کلسیم ھیدروکساید

کمفور

 

پایھ ای ترین نوع پرت کردن حواس کدام است؟١۵٧-

داستان گفتن

صحبت کردن با دندانپزشک

counting

eyewear wraparound

 

ھمھ موارد زیر جزء مزایای فضا نگھدارنده بند و لوپ می باشد، بجز:١۵٨-

قیمت ارزان

ساخت آسان

بازیابی فانکشن اکلوزالی دندان از دست رفتھ

مقاومت در برابر دریفت دیستالی کانین مجاور
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اولین اقدام درمانی در کودک دارای براکسیسم کھ والدین اصرار بھ درمان دارند، کدام است؟١۵٩-

حذف تداخالت اکلوزالی

Boil and bite محافظ دھانی

ارجاع جھت بررسی وضعیت دندانی

ارجاع جھت بررسی مشکالت سیستمیک

 

در حدود دو سوم موارد عادات مکیدن انگشت و شست در سن ............. پایان می پذیرد.١۶٠-

سھ سالگی

پنج سالگی

ھفت سالگی

نھ سالگی

 

حداقل اندازه ضایعھ برای تصمیم بھ انجام بیوپسی انسیژنال چقدر باید باشد؟١۶١-

٠/۵ میلی متر

٠/۵ سانتی متر

١ میلی متر

١ سانتی متر

 

استفاده از کدام گزینھ در ext دندان ھای شیری کنترا اندیکاسیون دارد؟١۶٢-

Cow horn فورسپس

S150 فورسپس

الواتور پریوست                        

ھیچکدام

 

کدام یک از شاخص ھای بیولوژیک زیر جھت تخمین بلوغ استخوانی و تکامل بیمار از نظر کلینیکی بدون استفاده می باشد؟١۶٣-

رادیوگرافی مچ دست

بروز صفات ثانویھ جنسی

منحنی ھای رشدی

سن دندانی

 

کدامیک از انواع سیالنت بیشتر برای کودکان توصیھ می شود؟١۶۴-

سیالنت شفاف بھ دلیل استحکام باند بیشتر نسبت بھ سیالنت اوپک

سیالنت گالس آینومر بھ دلیل گیر بیشتر

سیالنت اوپک بھ دلیل بررسی آسان میزان گیر سیالنت

سیالنت فیلردار بھ دلیل مقاومت بھ گیر بیشتر  و میکرولیکیج کمتر نسبت بھ سیالنت بدون فیلر
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مدت زمان توصیھ شده برای اسپیلینت در دندان ھای دائمی دچار صدمات اکستروژن و لترال لوکسیشن بھ ترتیب چقدر است؟١۶۵-

٢-٣ ھفتھ / ۴-٣ ھفتھ

٣-۴ ھفتھ / ۴-٣ ھفتھ

٢-٣ ھفتھ / ٣-٢ ھفتھ

٢-٣ ھفتھ / ۶-٣ ھفتھ

 

کودکی ٨ سالھ با وضعیت اجتماعی اقتصادی متوسط والدین بھ کلینیک دندانپزشکی مراجعھ کرده است. والدین اظھار داشتند کودک مبتال بھ اوتیسم بوده و روزانھ ٢ میان١۶۶-
وعده نوشیدنی حاوی شکر مصرف می کند. با توجھ بھ شرایط فوق بر اساس ارزیابی ریسک پوسیدگی این کودک در کدام دستھ بندی قرار می گیرد؟

ریسک باالی پوسیدگی

ریسک متوسط پوسیدگی

ریسک پایین پوسیدگی

بدون ریسک پوسیدگی

 

حداکثر گسترش رادیوگرافی ضایعات پروگزیمالی قابل بازسازی با تکنیک رزین اینفیلتراسیون چھ میزان می باشد؟١۶٧-

یک سوم خارجی عاج

دو سوم خارجی عاج

یک سوم داخلی مینا

یک سوم خارجی مینا

 

رادیولوژی فک و صورت

پھن شدن دندان ھای قدامی در نمای پانورامیک بھ علت ..... است.١۶٨-

چرخش سر بیمار نسبت بھ میدساژیتال

باالتر بودن سر بیمار در پلن افقی

عدم تنظیم میدالین و پلن ساژیتال

عقب قرار گرفتن دندان ھا در فوکال تراف

 

کدامیک از تکنیک ھای تصویربرداری زیر بھ منظور بررسی قوس زایگوما مناسب تر می باشد؟١۶٩-

واترز

ساب منتورتکس

تاون معکوس

لترال سفالومتری

 

بررسی کامل دندان ھا در دوره Primary dentition شامل چند کلیشھ رادیوگرافیک است؟١٧٠-

۴ کلیشھ بایت وینگ + ۴ کلیشھ پری اپیکال + ٢ کلیشھ اکلوزال قدامی
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٢ کلیشھ بایت وینگ + ۴ کلیشھ پری اپیکال + ٢ کلیشھ اکلوزال قدامی

۴ کلیشھ پری اپیکال + ٢ کلیشھ اکلوزال قدامی

۴ کلیشھ بایت وینگ + ۶ کلیشھ پری اپیکال
 

چنانچھ سنسور PSP قبل از وارد شدن بھ دستگاه اسکنر توسط نور محیطی اکسپوز شود، تصویر ....... خواھد شد.١٧١-

روشن تر

تیره تر

دوتایی

واضح تر

 

اگر دو فیلم در محلول ظھور بھ ھم چسبیده باشند، تصویر رادیوگرافیک نھایی دچار چھ مشکلی خواھد شد؟١٧٢-

کنده شدن امولسیون

لکھ ھای سیاه

لکھ ھای سفید

مھ آلودگی

 

در رادیوگرافی پری اپیکال بیمار، دندان نھفتھ اضافھ در اپکس دندان پره مولر اول دیده می شود. در رادیوگرافی دوم با زاویھ دیستالی، دندان اضافھ بھ سمت دندان ھای١٧٣-
مولر جابجا شده است. موقعیت دندان اضافھ .... است.

مزیالی

مرکز ریج

باکالی

لینگوالی

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر در ارتباط با رعایت اصول کنترل عفونت در سنسورھای دیجیتال صحیح است؟١٧۴-

پوشاندن آنھا با کاور پالستیکی و التکس توصیھ می شود.

ضدعفونی کردن آنھا فقط در پایان روز کافی است.

ضدعفونی کردن آنھا با محلول ھای Low-Level مناسب است.

امکان غوطھ ورسازی سنسورھای فسفر پلیت در محلول ھای ضدعفونی کننده وجود دارد.

 

در ویزیت مجدد بیماری با پوسیدگی ھای متعدد در نمای کلینیکی چھ رادیوگرافی تجویز می شود؟١٧۵-

بایت وینگ خلفی بھ فاصلھ ۶ تا ١٢ ماه

بایت وینگ خلفی بھ فاصلھ ٣ تا ۵ ماه

پانورامیک بھ ھمراه پری اپیکال خلفی بھ فاصلھ ۶ تا ١٢ ماه

پانورامیک بھ ھمراه پری اپیکال خلفی بھ فاصلھ ٣ تا ۵ ماه

 

ریم رادیولوسنت در نمای رادیوگرافیک کدامیک از ضایعات زیر دیده می شود؟١٧۶-

ادنتوما - ایدیوپاتیک استئواسکلروزیس

سمنتوبالستوما - فیبروز دیسپالزیا

سمنتوبالستوما - ادنتوما
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فیبروز دیسپالزیا - استئوما
 

کدامیک از گزینھ ھای زیر در افتراق بین پوسیدگی ھای اکلوزال و باکال در نمای رادیوگرافیک کمک کننده است؟١٧٧-

محل و شدت رادیولوسنسی

وسعت و حدود رادیولوسنسی

ساختار داخلی و شکل رادیولوسنسی

ساختار داخلی و شدت رادیولوسنسی

 

در بیماری با مشکالت پریودنتال در صورت درگیری فورکای دندان مولر اول ماگزیال کدامیک از نماھای رادیوگرافیک زیر ممکن است دیده شود؟١٧٨-

Semi-circle

Drop shape

Inverted Y

Inverted J-shap

 

کدام گزینھ از مشخصات دنتینوژنزیس ایمپرفکتا محسوب می شود؟١٧٩-

پالپ چمبر Half-moon shape و دندان شبحی

تاج Bolbous و کاھش سایز پالپ چمبر

نھفتگی دندان و کوتاه شدن ریشھ ھا

پالپ چمبر Half-moon shape و نھفتگی دندان

 

جھت ارزیابی سکستر در استئومیلیت کدام روش تصویربرداری تجویز می گردد؟١٨٠-

Sonography

MRI

CBCT

Panoramic

 

بیماری ١٠ سالھ با شکایت از رویش ناکامل دندان مولر اول مندیبل مراجعھ کرده است. در نمای پانورامیک یک ضایعھ رادیولوسنت با حدود مشخص در ناحیھ فورکای١٨١-
مولر دیده می شود. در رادیوگرافی اکلوزال Expansion پلیت باکال و Tilt تاج بھ سمت باکال و جابجایی ریشھ بھ سمت لینگوال قابل مشاھده است. بھترین تشخیص

افتراقی .... است.

Buccal Bifurcation Cyst

Odontogenic Keratocyst

Mural Ameloblastoma

Ameloblastic Fibroma

 

خانمی ١۵ سالھ با شکایت از عدم رویش دندان ماگزیال مراجعھ کرده است. در نمای پانورامیک، یک ضایعھ میکس با حدود مشخص در اطراف تاج دندان کانین نھفتھ١٨٢-
دیده می شود کھ سبب جابجایی دندان ھای سانترال و لترال اینسایزور شده است ولی تحلیل ریشھ دیده نمی شود. بھترین تشخیص .... است.

Cemento-osseous Dysplasia
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Calcifying Epethelial Odontogenic Tumor

Adenomatoid Odontogenic Tumor

Cemento-Ossifying Fibroma

 

آقایی ٣٧ سالھ با شکایت از درد و تورم در ناحیھ سمت چپ مندیبل مراجعھ کرده است. در نمای رادیوگرافیک یک ضایعھ میکس گرانولر با حدود نامشخص در ناحیھ١٨٣-
مولرھا دیده می شود. ضایعھ سبب تخریب کورتکس کانال آلوئالر تحتانی و واکنش پریوستی با نمای Sunray شده است. بھترین تشخیص ..... است.

ائوزینوفیلیک گرانولوما

بورکیت لنفوما

استئومیلیت

استئوسارکوما

 

زبان انگلیسی – قسمت اول

184-There is a little doubt that the presence of periodontal diseases can _______ existing heart conditions.

contradict

condemn

exacerbate

excavate

 

185-Dental phobia is a serious condition characterized by _______ fear of the dentist.

scant

excessive

marginal

rational

 

186-Financial aid is being provided to the country under the _______ of the world health organization.

auspices

attributes

alienation

assimilation

 

187-If learners are _______ to English language for 2 hours per day, they can improve their language ability.

extracted

exploited

exceeded

exposed

 

188-Although there is a public dispute, there is a near _______ that the level of carbon dioxide (CO ) in the earth atmosphere has
risen, mainly as a result of burning fossil fuels.
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unanimity

solidarity

consensus

congruence
 

189-Biologists have claimed that women live longer because they need to bring up children. Another explanation for the _______ is
due to their healthier lifestyles.

discrepancy

congruity

allegiance

accordance

 

190-The definition for a failed project ranges from _______ projects to projects that do not meet their full potential or simply have
schedule overrun problems.

retained

abandoned

maintained

reserved

 

191-In the description/definition of mechanical properties of an alloy, which of the following definitions is NOT correct?

The density of an alloy is the mass in grams that occupies a volume of 1 cubic centimeter.

The modulus of an alloy characterizes its stiffness or resistance to bending. Modulus is important clinically.

The Yield strength of an alloy is the force per unit area (stress) required to temporary distort an alloy.

The hardness of an alloy is an indication of how easy the alloy is to indent or polish.

 

192-Which of the following casting defects does NOT match their cause?

Multiple random nodules — Inadequate vacuum during mixing.

Nodules on underside only — Prolonged vibration before pouring.

Black, rough casting — Breakdown of investment from excessive heat.

Random porosity — Dirt in wax pattern, loose particles of investment from sharp edges.

 

193-“Unfilled Pit and Fissure sealants”.

have higher rates of microleakage and better penetration into the fissures

create longer resin tags but show dissimilar retention rates with filled sealants

abrade rapidly if left in occlusion, and thus, occlusal adjustment is necessary

have less wear resistance and more porosity compared with filled sealants

 

زبان انگلیسی – قسمت دوم
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201-The author provides evidence for _______ oral health services in both African and European countries.

appropriate budget dedication for

patients’ unlimited access to

insufficient distribution of

disappearing inequalities in

 

202-According to the passage, _______.

the number of people suffering from oral diseases is the same in Africa and Europe

around one-third of people in the European countries suffer from dental problems

the ratio of children with dental caries in Africa is one-third of that in Europe

patients in Africa and Europe reported the same chief complaint in 2017

 

203-The author of the passage mainly concludes the paragraph by _______.

proposing a practical model to be enforced by countries

distributing oral health facilities equally across the world

dedicating oral health budget for poor continents and countries

implementing a comprehensive program for oral health professionals

 

سالمت دھان و دندانپزشکی اجتماعی

«پرورش اعتماد بھ نفس» مربوط بھ کدامیک از ابعاد سالمت می شود؟٢٠۴-

جسمی

معنوی

اجتماعی

احساسی

 

در کدامیک از مطالعات زیر مواجھھ با عوامل بیماری زا یا پیشگیری کننده تحت کنترل ھدفمند پژوھشگر می باشد؟٢٠۵-

تجربی

مشاھده ای

توصیفی

مقطعی

 

در کدامیک از شاخص ھای زیر می توان تمامی مراحل پوسیدگی مینایی و عاجی را بررسی کرد؟٢٠۶-

DMFT

SIC index

ICDAS

dmft

 

باالترین درصد افراد عاری از پوسیدگی Caries-Free (CF) بر اساس پیمایش کشوری سال ١٣٩١ در کدامیک از گروه ھای سنی زیر می باشد؟٢٠٧-

۶-۵ سالھ
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١٢ سالھ

١۵ سالھ

١٨ سالھ

 

در چرخھ برنامھ ریزی فعالیت ھای اجتماعی سالمت، الویت بندی مشکالت بعد از کدام مرحلھ زیر می باشد؟٢٠٨-

اجرا

ارزیابی نتایج

تعیین اھداف

نیاز سنجی

 

سوال «آیا طراحی مطالعھ برای رسیدن بھ اھداف تحقیق مناسب بوده است؟» مربوط بھ ارزیابی نقادانھ کدام بخش مقالھ است؟٢٠٩-

مقدمھ

روش

نتایج

بحث

 

در کدام گزینھ زیر، رویکرد ارتقای سالمت، بھ شیوه پایین بھ باال انجام می شود؟٢١٠-

پیشگیری

توانمندسازی

تغییر اجتماعی

تغییر رفتار

 

کدام رویکرد آموزش سالمت دھان جامعھ با اجبار و تصویب قوانین سعی در حفظ سالمت دھان جامعھ دارد؟٢١١-

آموزشی

خدماتی

نظارتی

فردی

 

«پیامد کلی کھ محدود بھ زمان و منابع موجود نیست» جزو تعریف کدام گزینھ است؟٢١٢-

Goal

Objective

Target

Plan

 

کدامیک از گزینھ ھای زیر، نمونھ ای از مدل ھای تغییر رفتار موثر در سطح فردی است؟٢١٣-

مراحل تغییر

خود تعیین کنندگی

انتشار نوآوری ھا
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یادگیری اجتماعی

 

مواد دندانی

کدامیک از گزینھ ھای زیر در مقایسھ کامپوزیت ھای Microfilled و Microhybrid صحیح نیست؟٢١۴-

کامپوزیت Microfilled انتخاب بھتری برای ترمیم حفرات Cl V است.

کامپوزیت Microfilled انقباض پلیمریزاسیون بیشتری دارد.

کامپوزیت Microhybrid دارای ٨۴% حجمی فیلر و االستیک مدولوس باالتری است.

ھر دو استحکام باند مشابھی بھ مینا و عاج دارند.

 

Universal bonding agents برای باند بھ کدامیک از سوبستراھای زیر مناسب تر ھستند؟٢١۵-

Dentin, Enamel, Amalgam

Dentin, Zirconia, Amalgam

Enamel, Dentin, Silica-based ceramic, Metal

Zirconia, Silica-based ceramic, Metal

 

کدامیک از موارد زیر در مورد آمالگام ھای دندانی صحیح است؟٢١۶-

آمالگام Over-triturated مقاومت کمتری نسبت بھ Condensation در مقایسھ با آمالگام Properly-triturated دارد.

باند آمالگام-دندان می تواند بطور چشمگیری دوام و گیر ترمیم آمالگامی را افزایش دھد.

mg/m 0.5 در 40 ساعت ھفتھ برسد. میزان بخار جیوه در فضای محیط کار می تواند بھ ماکزیمم 

در برخی از آمالگام ھای با مس باال، مقادیری جزئی از ایندیوم و پالتینوم برای بھبود خصوصیات مکانیکی اضافھ می شود.

 

کدامیک از آلیاژھای زیر در بریج ھای Resin-bonded با طرح Cantilever بھترین انتخاب است؟٢١٧-

Pd-Ag

Ni-Cr-
Mo

High Palladium

Au-Pd

 

کدام تکنیک ھا برای ساخت Veneer با ترکیب گالس سرامیک تقویت شده با لوسایت استفاده می شوند؟٢١٨-

Sintered, Slip casting, Hot pressed

Sintered, Slip casting, CAD-CAM

Sintered, CAD-CAM, Hot pressed

Hot pressed, Cast, CAD-CAM

 

-٢١٩:B نسبت بھ ماده A می باشد، ماده B دارای ضریب االستیک (االستیک مدولوس) باالتر نسبت بھ ماده A ماده

دارای ارتجاعیت باالتر است.

دارای سیم شوندگی باالتر است.
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دارای انعطاف پذیری باالتر است.

دارای سفتی بیشتر و مقاومت باالتر در برابر خمیدگی است.

 

گیر سمان گالس آینومر بھ سطح دندان:٢٢٠-

عمدتا میکرومکانیکال است و تا حدودی دارای چسبندگی شیمیایی می باشد.

عمدتا شیمیایی می باشد و تا حدودی ھم میکرومکانیکال می باشد.

عمدتا مکانیکال است و تا حدودی دارای چسبندگی شیمیایی می باشد.

عمدتا شیمیایی می باشد و تا حدودی ھم مکانیکال می باشد.

 

در ماده قالب گیری سیلیکون افزایشی:٢٢١-

جھت بھ حداقل رساندن تغییرات ابعادی بھتر است قالب بالفاصلھ بعد از قالب گیری توسط گچ ریختھ شود.

جھت بھ حداقل رساندن تغییرات ابعادی بھتر است قالب حداکثر بین ١٢ تا ٢۴ ساعت بعد از قالب گیری توسط گچ ریختھ شود.

برای اطمینان از عدم وجود حباب ھای ھیدروژن بھتر است قالب حداقل یک ساعت بعد از قالب گیری توسط گچ ریختھ شود.

برای اطمینان از عدم وجود حباب ھای ھیدروژن بھتر است قالب حداقل ٢۴ ساعت بعد از قالب گیری توسط گچ ریختھ شود.

 

آلیاژی محتوی ٣٠% فلزات Noble و بدون طال می باشد. این یک آلیاژ:٢٢٢-

Noble است.

High-noble است.

Base metal است.

بر اساس نوع و درصد فلزات Noble موجود می تواند Noble یا High-noble باشد.

 

دلیل سخت شدن و تعویض سافت الینرھای پایھ دست دندان Leach out ........ از ساختار در محیط دھان می باشد.٢٢٣-

فیلرھا

کراس لینکرھا

پالستی سایزرھا

مونومرھای واکنش نداده

 

آسیب شناسی دھان، فک و صورت

کدام ضایعھ سبب ایجاد برجستگی ھای متعدد وزیکول مانند بر سطح پشتی زبان در یک بیمار مبتال بھ ماکروگلوسی می شود؟٢٢۴-

نوروفیبروماتوزیس

آمیلوئیدوزیس

لنفانژیوما

کریتنیسم

 

نمای میکروسکوپیک «حلقھ ھای کالژن متراکم، احاطھ شده با لنفوسیت و سلول ھای جاینت چند ھستھ» مشخصھ ھیستوپاتولوژیک کدام ساختار است؟٢٢۵-
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Rushton bodies

Pyronine bodies

Russell bodies

Hyaline bodies
 

نمای Split papules از عالیم بالینی دھان در کدام بیماری باکتریال است؟٢٢۶-

توبرکلوز

سیفلیس

جذام

اکتینومایکوز

 

مناسب ترین رنگ آمیزی برای مشاھده ھایفھ ھای کاندیدیا در اسمیرھای سیتولوژیک چیست؟٢٢٧-

پریودیک اسید شیف

ھماتوکسیلین-ائوزین

تری کروم ماسون

رتیکولین

 

ارتشاح شدید سلول ھای التھابی مزمن از مشخصات ھیستوپاتولوژیک کدام ضایعھ پیگمانتھ است؟        ٢٢٨-

لنتیگو سیمپلکس

ماکول مالنوتیک

ھالو نووس

مالسما

 

کدام تغییر ھیستوپاتولوژیک سبب از دست رفتن قطبیت سلول ھای اپی تلیالی در کارسینوم سلول سنگفرشی می شود؟٢٢٩-

فقدان بلوغ پیش رونده سلول ھای اپی تلیالی بھ سمت الیھ ھای سطحی

تجمعات فوکال الیھ ھای ھم مرکز از سلول ھای کراتینیزه

فقدان چسبندگی سلول ھای اپی تلیالی

تجمع کراتین نابالغ در سلول ھا

 

شایع ترین مکان ایجاد تومور وارتین مربوط بھ کدام غده بزاقی است؟٢٣٠-

پاروتید

زیرزبانی

تحت فکی

فرعی

 

در بررسی میکروسکوپیک توده ای ندوالر در کام سخت «تکثیر ساختارھای داکتال و کیستیک در زمینھ ای میگسوماتو بھ ھمراه نواحی ھیالینیزه و کندرویید» مشاھده٢٣١-
شد. تشخیص چیست؟

انکوسیتوما
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پلئومورفیک آدنوما

داکتال پاپیلوما

کانالیکوالر آدنوما
 

شایع ترین الگوی ھیستوپاتولوژیک لیپوسارکوم در حفره دھان چیست؟٢٣٢-

Well-differentiated

Pleomorphic

Myxoid

Dedifferentiated

 

کدام ضایعھ B-Cell Neoplasm محسوب نمی شود؟٢٣٣-

Burkitt lymphoma

Plasma cell myeloma

Hairy cell leukemia

Mycosis fungoides

 

کدام عالمت بالینی / رادیوگرافیک احتمال کمتری برای پیش بینی وجود یک بدخیمی در استخوان فکین را دارد؟٢٣۴-

رادیولوسنسی با حدود مشخص

Paresthesia

گشاد شدن لیگامان پریودونتال

درد بدون دلیل قابل تشخیص

 

وجود سلول ھای شبحی “ghost cells” در اپیتلیوم از مشخصات ھیستوپاتولوژیک، کدام کیست ادنتوژن است؟٢٣۵-

Lateral periodontal

Glandular odontogenic

Calcifying odontogenic

Eruption

 

در بررسی ھیستوپاتولوژیک کدام کیست، مشاھده سلول ھای لنفوسیت در جدار بافت ھمبند الزامی است؟٢٣۶-

Calcifying odontogenic cyst

Glandular odontogenic cyst

Odontogenic keratocyst

Radicular cyst

 

نمای بافت شناسی کدام تومور مشابھ Enamel organ است؟٢٣٧-

Calcifying epithelial odontogenic tumor

Adenomatoid odontogenic tumor
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Odontogenic myxoma

Ameloblastoma

 

مشکالت دندانی شایع در اکتودرمال دیسپالزی کدام است؟٢٣٨-

تعداد زیاد دندان ھا

نقص در بافت عاج دندان

نقص در مینای دندان

ھایپر پالزی پالپ

 

کدام گزینھ در مورد موکوسل صحیح نیست؟٢٣٩-

درمان آن جراحی بھ ھمراه خارج کردن غده بزاقی مربوطھ است.

بھ عنوان کیست حاوی بزاق طبقھ بندی می شود.

در زمان غذا خوردن اندازه آن کوچکتر می شود.

بیشتر در لب پایین ایجاد می شود.

 

نمای میکروسکوپی "Chinese characters" در بررسی ھیستوپاتولوژیک کدام ضایعھ مشاھده می شود؟٢۴٠-

چروبیسم

استئوبالستوما

دیسپالزی فیبرو

پاژت
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