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 1صفحه  
 

 پزشکی کودکاندندان

 کدام گزینه صحیح است؟  primary failure of eruptionدر مورد ـ 1
 شود.می درگیر میئحداقل دو دندان مولر اول دا )الف
 شوند.درگیر می هاي واقع در مزیال مولرهاي اولدندان )ب
 شود.اپن بایت پیشرونده در این بیماران دیده می )ج
 اکستروژن ارتودنسی بهترین گزینه درمانی است. )د

هاي هاي سالمت ویژه دارد و روي دندانیاي که نیاز به مراقبتساله 3در بررسی ریسک پوسیدگی کودك  ـ 2
 گیرد؟کدام گروه ریسک پوسیدگی قرار میسانترال پالك دندانی دارد، در 

 ریسک باال )الف
 ریسک متوسط )ب
 ریسک پایین )ج
 توان ارزیابی کردبا این داده نمی )د

 ؟نیستدر مورد معاینه دهانی نوزاد کدام گزینه صحیح  ـ 3
 روش مطلوب در معاینه نوزاد موقعیت زانو به زانو است. )الف
 نوزاد استفاده از یونیت دندانپزشکی غیر ضروري است.در معاینه  )ب
 کودك ممکن است گریه کند که مفید و کمک کننده است. )ج
 کننده کودك را داشته باشند.حرکتتوانند نقش بیوالدین تنها می )د

 گیري از سمیت فلوراید در کودکان کدام مورد صحیح است؟در مورد پیش ـ 4
 بیشتر شود. mg 40تجویز مکمل فلوراید در هر بار نباید از  )الف
 بیشتر شود. mg 30تجویز مکمل فلورایددر هر بار نباید از  )ب
 محدود شود.ml  120تجویز فلوراید تغلیظ شده موضعی خانگی باید به  )ج
 محدود شود. ml  30-40تجویز فلوراید تغلیظ شده موضعی خانگی باید به  )د

 هدف اصلی در مدیریت و درمان همه صدمات لوکسیشن کدام است؟ ـ 5
 ايبرقراري خونرسانی به بافت لثه )الف
 بازگرداندن دندان به موقعیت اصلی )ب
 حفظ حیات لیگامان پریودنتال )ج
 حفظ حیات پالپ دندان )د

 ـ ساله 4 ـ ساله 3دندانپزشکی به ترتیب از راست به چپ در کودك به عنوان خصوصیات تکاملی در رابطه با  ـ 6
 ساله چه نوع ترسی وجود دارد؟ 6

 ترس شنیداري ـ ترس از آسیب بدنیـ  ترس بصري )الف
 ترس از آسیب بدنی ـ ترس شنیداري ـ ترس بصري )ب
 ترس از آسیب بدنی ـ ترس بصري ـترس شنیداري  )ج
 ترس بصري ـ بدنیترس از آسیب  ـ ترس شنیداري )د



 1400سال  پزشکی اجتماعیسالمت دهان و دندانرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 2صفحه  
 

الزم به ذکر است هیچ دندانی در  ،کندفلوراید زندگی می PPM  2/0ماهه در منطقه با آب حاوي 10کودکی  ـ 7
 دهان کودك رویش پیدا نکرده است. میزان مکمل مورد نیاز کودك چقدر است؟

 mg/d 1 د) mg/d 5/0 ج) mg/d 25/0 ب) mg/d 0 الف)

تراش داده شده است. نظر والدین کودك  SSCساله که دندان مولردوم شیري فک پایین براي  5درکودکی  ـ 8
اش باید الح ترکند و تمایل به قرار دادن روکش زیرکونیا بر روي دندان دارند. کدام تغییر زیر براي اصتغییر می

 انجام گردد؟
 باید تغییر کند. shoulderبه   feather edgeهاي تراش از لبه )الف
 شود ولی در دیستال نیازي به تراش بیشتر نیست. mm 5/1  باید  تراش سطح مزیال )ب
 .بیشتر شود و تمامی زوایا گرد شود mm 5/0باید  تراش سطح اکلوزال )ج
 نیاز به تغییر تراش در ناحیه باکالی دندان نیست. )د

در  درد حین غذا خوردن در مولر دوم شیري سمت راست پایین به شما مراجعه کرده است.ساله با  4کودکی  ـ 9
معاینه کلینیکی پوسیدگی وسیعی بر روي دندان قابل مشاهده است. در بررسی رادیوگرافیک، بجز 

 چیست؟مناسب شود. درمان رادیولوسنسی فورکا مشکل دیگري مشاهده نمی
 کشیدن )د پالپکتومی )ج تومیپالپو )ب بیوتیکتجویز آنتی )الف

 پزشکی مورد قبول است؟هاي کنترل رفتاري از نظر والدین تقریبا براي همه اقدامات دندانکدام روش ـ 10
 کنترل صدا و تقویت مثبت )الف
 TSDتقویت مثبت و  )ب
 و کنترل صدا TSD ج)
 نیتروس اکساید و کنترل صدا )د

ساله با درد شدید خودبخود در دندان مولر اول شیري فک باال سمت راست به شما مراجعه کرده  5کودکی  ـ 11

ور ن، مجبهاي کودك سالم است ولی با توجه به غیرقابل ترمیم بودن دندااست. در معاینه کلینیکی سایر دندان
 انتخاب است؟ دار بهترینشوید. در این شرایط کدام فضانگهبه کشیدن این دندان می

 Band and loop الف)
 Reverse band and loop ب)
 Distal Shoe ج)
 Removable appliance د)

 .دیکن انتخاب را عادت جویدن ناخن با ارتباط در حیصح نهیگز ـ 12
 کند.سال شروع به افزایش می 8 ـ 6این عادت در گروه سنی  )الف
 شود.سالگی دیده می 4به ندرت قبل از  )ب
 درصد است. 20شیوع آن زیر  )ج
 تر است.سالگی در دختران شایع 10بعد از  )د
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 در مورد درمان انکیلو گلوسیا کدام گزینه صحیح است؟ ـ 13
 حسی موضعی انجام شود.درمان فرنوتومی باید با بی )الف
 پس از فرنوتومی باید ناحیه عمل بخیه شود. )ب
 تواند منجر به محدودیت حرکات زبان شود.اسکار پس از عمل می )ج
 انجام فرنکتومی باید تحت بیهوشی عمومی انجام شود. )د

 شود؟بررسی رابطه مولري و کانینی در کدام بعد انجام می ـ 14
 Anteroposterior dimension الف)
 Transverse relationship ب)
 Vertical dimension ج)
 Horizontal dimension د)

 شویه فلوراید در چه سنی بیشترین اثر را دارد؟دهان ـ 15
 سال 10 )د سال 8 )ج سال 6 )ب سال 4 )الف

 ترین ماده کدام است؟ها، قابل قبولدر بین سیالنت ـ 16
 هاي گالس آینومريسیالنت )الف
 کامپومري هايسیالنت )ب
 هاي با بیس رزینیسیالنت )ج
 هاي رزینی و گلس آینومري به یک میزانسیالنت )د

درمان شده است، پس   short term apexification with MTAساله به روش  8می کودك ئدندان سانترال دا ـ 17
 ؟درمان مناسب چیستشود، در این صورت از گذشت دو ماه دندان دچار تورم و آبسه می

 درمان ریشه مجدد معمول )الف
 جراحی اپیکال دندان )ب
 اپکسیفیکاسیون مجدد )ج
 کشیدن دندان )د

ماه بعد به ترتیب چه  2ماه بعد و  1هاي پیگیري پس از تروماي دندانی، بررسی رادیوگرافی در تهیه رادیوگرافی ـ 18
 دهند؟عالئمی را نشان می

 عالئم تحلیل جایگزینی ـ عالئم نکروز پالپ )الف
 عالئم تحلیل التهابی ـ عالئم تحلیل جایگزینی )ب
 عالئم نکروز پالپ ـ عالئم تحلیل التهابی )ج
 عالئم تحلیل التهابی ـ عالئم نکروز پالپ )د

کدام گروه ترمیم پوسیدگی اولیه و در کدام در  (incipient caries)سال با پوسیدگی اولیه  6در کودکان باالي  ـ 19
 (از راست به چپ) ؟شودگروه تجویز مکمل خوراکی توصیه می

 با ریسک متوسط پوسیدگی/ با درگیري والدین ـ با ریسک متوسط پوسیدگی/ بدون درگیري والدین )الف
 رگیري والدینبا ریسک باالي پوسیدگی/ بدون د ـ با ریسک باالي پوسیدگی/ با درگیري والدین )ب
 با ریسک متوسط پوسیدگی/ بدون درگیري والدین ـ  با ریسک متوسط پوسیدگی/ با درگیري والدین )ج
 با ریسک باالي پوسیدگی/ با درگیري والدین ـ  با ریسک باالي پوسیدگی/ بدون درگیري والدین )د
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 ؟نیسترد صحیح در مورد ترمیم زیبایی نقاط هیپوپالستیک کدام مو ـ 20
 توان با میکروابرژن مینا بهبود بخشید.اي را مینقاط سفید یا زرد قهوه )الف
 توان استفاده کرد.سیل و انفیلتراسیون رزین هم می ـ بلیچ ـ از روش اچ )ب
 ها دارد.سیل بیشترین تهاجم را بین روش ـ بلیچ ـ روش اچ )ج
 بخشد.هاي سفید را بهبود میکلینیکی لکهروش رزین انفیلتراسیون به طور مشخص ظاهر  )د

 

 پزشکی ترمیمیدندان

 دهد؟در طول عمر دندان چه تغییراتی در عاج دندان رخ می ـ 21
 شود.عاج ثانویه در سقف پالپ چمبر ساخته می )الف
 شود.تر میعاج پري توبوالر با افزایش سن ضخیم )ب
 دهد.مجاور پالپ چمبر بیشتر رخ میرسوب مواد معدنی در عاج  )ج
 شود.عاج اسکلروزه توسط ادنتوبالستهاي ثانویه تشکیل می )د

 کدام ویژگی و تعریف در مورد پلیکل درست است؟ ـ 22
 زا و غیر چسبنده است.هاي بیماريهاي انتخابی و باسیلآنزیم اي از اجزاي مختلف بزاق،پلیکل الیه )الف
 زا است.هاي غیر پوسیدگیمحافظ مینا و باکتري لیکل ساختاري از مواد ارگانیک،پ )ب
 .کندپلیکل ماتریسی فراهم می هاهم براي مینرالیزاسیون و هم براي کلونیزاسیون باکتري )ج
 کند.هاي بزاق و همراه با مواد ارگانیک است که در عرض دو دقیقه رسوب میپلیکل رسوب پروتیین )د

 افتد؟بعد از خوردن محلول گلوکز چه اتفاقی می طبق منحنی استفان در فرد با ریسک باالي پوسیدگی، ـ 23
 ن برسد.آبحرانی  pHمحیط پس از افت، به باالي  pHکشد تا دقیقه طول می 20الی  10 )الف
 ن برسد.آی بحران pHمحیط پس از افت، به باالي  pHکشد تا دقیقه طول می 60 )ب
 گردد.می بحرانی بر pHدر عرض دو ساعت با رسوب پلیکل، به باالي  pH ج)
 بحرانی نخواهد رسید. pHبه باالي  pH دقیقه، 60در بازه زمانی  )د

 ؟نیستهاي سطح ریشه هاي پوسیدگیکدام گزینه ازویژگی ـ 24
 هستند.پیش رونده سریع ،هاي سطح ریشهپوسیدگی )الف
 حساس و دردناك هستند. هاي سطح ریشه،پوسیدگی )ب
 .به پالپ دندان نزدیک هستند هاي سطح ریشه،پوسیدگی )ج
 ها سخت است.ترمیم آن ،هاي سطح ریشهپوسیدگی )د

 در چیست؟  Hypocalcified Enamelبا   Initial Cariesتفاوت ـ 25
 در حالت خشکی Surface Texture الف)
 در حالت مرطوب Surface Hardness ب)
 در حالت خشکی Visual Appearance ج)
 در حالت مرطوب Surface Texture د)
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 براي تشخیص پوسیدگی کدام روش در اولویت و ارجح است؟ ـ 26
 تمیز به همراه رادیوگرافی مشاهده چشمی در نور کافی دندان خشک، )الف
 DIAGNOdentرادیوگرافی به همراه استفاده از دستگاه  )ب
 CamX Spectra Caries Detection Aid رادیوگرافی به همراه استفاده از دستگاه )ج
 DIAGNOdentمشاهده چشمی به همراه استفاده از دستگاه  )د

 گیرد؟ه چه زمانی انجام میدر اصول تراش حفره، مرحله محافظت پالپ و گیر و مقاومت ثانوی ـ 27
 شود.ابتدا گیر ثانویه مکانیکی با تراش شیار ایجاد و سپس مرحله حفاظت پالپ انجام می )الف
 گیرد.گیر و مقاومت ثانویه مکانیکی بعد از مرحله حفاظت از پالپ انجام می )ب
 رود.ر میابتدا شیار گیردار ایجاد و سپس بیس گالس اینومر به کا در حفره کالس دو، )ج
 شود.حفاظت پالپ همزمان با اچینگ و پرایمینگ در مرحله گیر و مقاومت ثانویه انجام می )د

 اي اچ و شستشو علت اصلی تخریب هیدرولیتیک چیست؟هاي باندینگ دو مرحلهدر سیستم ـ 28
 هیدروفیلیسیتی ادهزیو )الف
 اثر اسید اچینگ )ب
 وجود پرایمر اسیدي )ج
 شستشو پس از اچینگ )د

 عمق عاج چه اثري بر استحکام باند عاجی دارد؟ ـ 29
 عمق حفره و عاج اثري بر استحکام باند ندارد. )الف
 در ادهزیوهاي سلف اچ استحکام عاج عمقی بیشتر از عاج سطحی است. )ب
 استحکام باند در عاج عمقی کمتر از عاج سطحی است. )ج
 استحکام عاج عمقی بیشتر از عاج سطحی است. اي،هزیوهاي اچ و شستشو یک مرحلهدر اد )د

 چه اثري در ترمیم آمالگام دارد؟ گرد کردن الین انگل داخلی اگزیوپالپال، ـ 30
 شود.می  Secondary Resistanceباعث بهبود  )الف
 شود.می  Secondary Retentionباعث بهبود  )ب
 شود.می   Primary Retentionباعث بهبود  )ج
 شود.می  Convenience Formباعث بهبود  )د

 ؟نیستکدام گزینه از عملکرد مستقیم الینرها  ـ 31
 آزادسازي فلوراید )الف
 مسدودسازي عاج )ب
 فعالیت ضدباکنریایی )ج
 حفاظت حرارتی )د

 تواند انجام پذیرد؟اند، رستوریش غیرمستقیم در چه زمانی میشده )IPCکه پالپ کپ غیرمسقیم (هایی در دندان ـ 32
 براي حفظ سیل عاجی و وایتالیتی پالپ، میتوان بالفاصله رستوریشن غیرمستقیم را انجام داد. )الف
 انجام داد.هفته بعد  8الی  4میتوان رستوریشن غیرمستقیم را  در صورت حفظ وایتالیتی دندان، )ب
 ماه هفته بعد انجام داد. 8الی  4میتوان رستوریشن غیرمستقیم را  در صورت حفظ وایتالیتی دندان، )ج
 تحت هیچ شرایطی مورد تجویز ندارند.شده  IPCهاي غیرمستقیم، براي دندانی رستوریشن )د
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 است؟ استحکام فشاري اولیه کدام نوع آمالگام از همه بیشتر ـ 33
 Admixedآلیاژهاي با مس باال و  )الف
 Unicompositionalهاي با مس باال و ژآلیا )ب
 Lathe Cutآلیاژهاي با مس پایین و  )ج
 Unicompositionalهاي با مس پایین و ژآلیا )د

 رصد کافی است؟د 40ـ 30چه مقدار زمان استفاده از اسید اچ   Frosty Enamelبراي دستیابی به  ـ 34
 ثانیه 20 )د ثانیه 10 )ج ثانیه 15 )ب ثانیه 30 )الف

 ها درست است؟وزیتپحاللیت و جذب آب کامدر مورد   یککدام ـ 35
 ها هستند.هاي با ذرات هیبرید داراي جذب آب بیشتري نسبت به میکروفاینکامپوزیت )الف
 ها هستند.داراي حاللیت بیشتري نسبت به میکروفاینهاي با ذرات هیبرید کامپوزیت )ب
 ها هستند.هاي با ذرات هیبرید داراي جذب آب کمتري نسبت به میکروفاینکامپوزیت )ج
 اندازه ذرات تاثیري در ویژگی حاللیت و جذب آب کامپوزیت ندارد. )د

 

 پریودانتیکس

متر در نواحی پرمولر و میلی 6تا  4و دو طرفه اتصاالت پریودونتال به میزان ساله با تخریب ژنرالیزه  37بیمار  ـ 36
است.  9برابر  HbA1cبوده و  2مولر فک باال و پایین مراجعه کرده است. بیمار مبتال به دیابت ملیتوس نوع 

متر در میلی 6تا  5است. در نماي رادیوگرافی، تخریب افقی استخوان به میزان  %75پالك ایندکس بیمار 
 .دست داده است هاي سانترال فک پایین را به دنبال لقی ازشود. بیمار، دنداننواحی درگیر مشاهده می

دونتال هاي بیماري پریو، این بیمار در کدامیک از گروه1999هاي پریودونتال در سال بندي بیماريطبق طبقه
 گیرد؟قرار می

 Generalized aggressive periodontitis الف)
 Chronic periodontitis modified by diabetes mellitus ب)
 Refractory periodontitis ج)
 Periodontitis as a manifestation of systemic disease د)

 تلیوم پاکت وهاي التهابی غالب در پاکت پریودونتال، اپیسلول "advanced lesion"در نماي هیستولوژي  ـ 37
 بافت همبندي عبارتند از:

 پالسماسل، پالسماسل، پالسماسل )الف
 نوتروفیل، نوتروفیل، نوتروفیل )ب
 نوتروفیل، نوتروفیل، پالسماسل )ج
 پالسماسل، نوتروفیل، پالسماسل )د

پریودونتال، کدامیک از هاي بر اساس فرضیه پالك اکولوژیک در مورد نقش پالك میکروبی در پاتوژنز بیماري ـ 38
 در تغییر شدت بیماري دارد؟ کمتري موارد زیر تاثیر

 هاي اختصاصیهدف قراردادن میکروارگانیسم )الف
 بهبود کنترل پالك بیمار )ب
 ترك سیگار )ج
 بهبود کنترل دیابت بیمار )د
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 ؟نیستاشی از مسواك زدن م تراماي حاد نئعال ءهاي بالینی زیر، جزکدامیک از یافته ـ 39
 اي دردناك و اکسپوژر بافت همبندي زیرینهاي لثهزخم )الف
 ايآبسه حاد لثه )ب
 دست رفتن چسبندگی در نواحی اینترپروگزیمال از )ج
 تلیوم سطحی در لثه سمت باکالسایش اپی )د

 لتشخیص شدن خط موکوجینجیواکدامیک از انواع ژنژیویت ممکن است منجر به غیرقابل  ـ 40
mucogingival) lineبشود؟ ( 

 Generalized marginal gingivitis الف)
 Generalized diffuse gingivitis ب)
 Localized marginal gingivitis ج)
 Generalized marginal and papillary gingivitis د)

جنرالیزه مراجعه نموده است. همچنین بیمار مبتال به دیابت کنترل نشده  بیمار با پریودونتیت مزمن شدید ـ 41
ام در تم باشد. پس از فاز یک درمان همکاري بیماري خوب ارزیابی شده است اما نیاز به جراحی پریودونتالمی

 پروگنوز کلی بیمار کدام گزینه است؟ نواحی دهان وجود دارد.
 questionable د) Poor ج) Fair ب) Good الف)

در بیماري که طی سال اول پس از درمان پریودونتال نتایج درمان به طور کلی خوب بوده است، ولی در  ـ 42
ه ها در بعضی نقاط و عود مجدد پوسیدگی دیدهاي سنگین و وجود پاکتي فالوآپ بیمار تشکیل جرممعاینه

دسته قرار  درصد است، بیمار در کدام 50در بعضی مناطق کمتر از  شود و میزان استخوان آلوئوالر باقیماندهمی
 گیرد و فواصل جلسات فالوآپ او بعد از سال اول چگونه باید باشد؟می

 ماه 4تا  3، هر B الف)
 ماه 3تا 1، هر B ب)
 ماه 4تا  3، هر C ج)
 ماه 3تا  1، هر C د)

 سوپراکرستال در ناحیه فیشیال و اینترپروگزیمال ناشی از کدام مورد است؟تفاوت در ارتفاع لثه  ـ 43
 تفاوت در عرض بیولوژیک )الف
 hight of contourتفاوت در محل  )ب
 تفاوت در عمق سالکوس )ج
 CEJتفاوت در محل  )د

 ؟نیست "recession"کدامیک از موارد زیر جزء علل عود  ـ 44
 ناشی از مسواكابریژن  )الف
 ترك دندان )ب
 درمان اورتودنسی )ج
 لثه کراتینیزه ناکافی )د
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اگر قبل از شروع درمان رستوریتیو، نیاز به انجام جراحی پیوند لثه جهت افزایش عرض لثه کراتینیزه باشد،  ـ 45
 درمان رستوریتیو حداقل چه مدتی پس از جراحی باید انجام شود؟

 چهار ماه )د دو ماه )ج یک ماه )ب هفتهدو  )الف

 کند؟اي نفوذ میدر پروبینگ پاکت پریودونتال انسان با نیروي مناسب، نوك پروب تا چه ناحیه ـ 46
 تر از ابتداي اپیتلیوم جانکشنالکرونالی )الف
 دوسوم ابتدایی اپیتلیوم جانکشنال )ب
 نتهاي اپیکالی اپیتلیوم جانکشنالتر از امتر کوتاهیک دهم میلی )ج
 ترین الیاف سالم اتصاالت همبنديکرونالی )د

ساله از بوي بد دهان همیشگی شکایت دارد. بیمار دیابت کنترل شده دارد. در معاینه بالینی، پوشش  40خانمی  ـ 47
ول مولر اول و یک آفت مینور در وستیبهاي هاي پریودونتال عمیق در اطراف دندانسطح پشتی زبان، پاکت

ترین تواند اصلیشود. کدامیک از موارد فوق با احتمال بیشتري میباکال ناحیه پرمولرهاي فک پایین دیده می
 علت ایجاد بوي بد دهان در این فرد باشد؟

 دیابت )الف
 هاي پریودونتالپاکت )ب
 پوشش سطح پشتی زبان )ج
 آفت )د

 از انواع کراتین در الیه پاراکراتینیزه وجود داشته و در الیه اورتوکراتینیزه وجود ندارد؟ کدامیک ـ 48
 K19 د) K12 ج) K10 ب) K1 الف)

 هنگام جرمگیري با وسایل اولتراسونیک نحوه صحیح گرفتن وسیله و تکیه گاه مناسب کدام است؟ ـ 49
 Pen grasp- extraoral fulcrum الف)
 Pen grasp- conventional finger rest ب)
 Modified pen grasp- extraoral fulcrum ج)
 Modified pen grasp- conventional finger rest د)

 ؟کندها در نواحی داراي التهاب نفوذ میهاي زیر به صورت فعال و از طریق فاگوسیتبیوتیکآنتیکدامیک از  ـ 50
 اسپیرامایسین )د اریترومایسین )ج آزیترومایسین )ب ونکومایسین )الف

 

 پزشکی اجتماعیدندان

 یاز مراحل ارائه خدمت درمان کدامیکدر جامعه معادل  يماریب کیو شدت  وعیمربوط به ش يهاداده لیتحل ـ 51
 است؟ کینیکل کیدر 
 خدمات ارزیابی )د تعیین طرح درمان )ج معاینه بیمار )ب تشخیص بیماري )الف

 شود؟از کدامیک از لغات زیر مفهوم رایگان و دولتی بهتر استنباط می ـ 52
 Societal د) Community ج) Public ب) Social الف)

 رد؟یگیمجموعه کدام بعد سالمت قرار مریز ،پرورش اعتماد به نفس و تصور مثبت ـ 53
 يمعنو د) یاجتماع ج) یاحساس ب) یجسم الف)
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 ارتقاء سالمت است؟ يبرا »بر کل جامعه یمبتن کردیرو« اتیکدام مورد جزء خصوص ـ 54
 .کنندیضرورت انجام مداخله را درك م ،شوندیکه پرخطر شناخته م يافراد الف)
 .است نییمداخله معموال پا ياجرا يهانهیهز ب)
 .کنندینم دریافتمداخالت الزم را  وافتند یاز افراد پرخطر از قلم م يمعموال تعداد ج)
 .بر تعداد افراد مبتال داشته باشد یاثر بزرگ تواندیم ،عوامل خطر عیکوچک در توز فتیش کی )د

 متغیر مستقل کدام است؟ اگر رابطه متغیر مستقل با متغیر وابسته، رابطه علت و معلولی باشد، ـ 55
 Risk Determinant د) Risk Moderator ج) Risk Indicator ب) Factor Risk الف)

را چه  »کندیم نییرا تب یکرده و ارزش و اصول کل انیانجام کارها را ب تیکه قصد و ن یو عموم یکل ياهیانیب« ـ 56
 نامند؟یم

 Goal د) Target ج) Aim ب) Objective الف)

 دهیدندان پوس يکودك دارا 180سال  يابتدا ناتیسال دارد، در معا 12تا  6کودك  240روستا که  کیدر  ـ 57
 دهیپوس يهادندان زینفر ن 18بودند و  دیجد دهیدندان پوس يکودك دارا 24آغاز سال بعد  ناتیبودند. در معا

 ست؟اروستا چه مقدار  نیسال ا 12تا  6در کودکان  یدگیو بروز پوس وعیش زانیشان را پر کرده بودند. م
 درصد 78در انتها  وعیش ـدرصد  60در ابتدا  وعیش الف)

 درصد در سال 10بروز  ـ درصد 75در ابتدا  وعیش )ب
 سال در درصد 24 بروز ـدرصد  180در ابتدا  وعیش )ج
 درصد در سال 78در انتها  ـدرصد در سال  75در ابتدا  بروز )د

 درست است؟ یدر مورد نسبت وابستگ ریز يهانهیاز گز کدامیک ـ 58
 رفاه آن جامعه کمتر است. ،باشد شتریب يسربار بیچه ضر هر )الف
 فعال جامعه است. ریغ تیفعال جامعه به جمع تیقسمت جمع خارج )ب
 است. 8/0تا  5/0 نینسبت ب نیا شرفتیدر حال پ یصنعت مهین يکشورها در )ج
 هستند. تیچند نفر واقع در سن فعال ،کنندیکه در جامعه کار م ينفر افراد 100 يبه ازا مفهوم آن این است که )د

 هاي سنی درست است؟کدام گزینه در مورد هرم ـ 59
 شود.دیده می هاي جوانهرم سنی مثلثی شکل با قاعده باریک در جمعیت )الف
 کنند.محاسبه می 500هاي سنی استاندارد، کل جمعیت را بر مبناي یک در در هرم )ب
 تر است.هر قدر هرم به شکل واقعی خود درآید ساختار جمعیتی زشت )ج
 هاي میانسال است.هرم سنی زنگوله شکل مربوط به جمعیت )د

 ؟شودنمیمحسوب آل  دهیاخص اش کی يهایژگیوکدام مورد از  ـ 60
 ییایپا د) بودن ینیع ج) ییروا ب) دشواري )الف

 است؟ »يماریبار ب«گزینه تعریف کدام  ـ 61
 تیمشخص در جمع یمورد نظر در بازه زمان دهینرخ وقوع پد  الف)
 مشخص یمورد نظر در بازه زمان تیبه ازاء جمعموارد بیماري تعداد   ب)
 يماریبه ب تیجمع ءسرعت ابتال يریگاندازه  ج)
 از آن بر افراد جامعه یمرگ زودرس ناش ای یناتوان ،يماریب کیاثر   د)
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 چه باید کرد؟ ،در شاخص وضعیت دندانی اگر یک دندان شیري و دائمی همزمان یک فضاي دندانی را اشغال کرده باشند ـ 62
  .شودمی فقط دندان دائمی ثبت )الف
 شود.فقط دندان شیري ثبت می )ب
 شوند.هر دو دندان ثبت می )ج
 شوند.ها ثبت نمیهیچکدام از دندان )د

 يهابر حسب نسبت رانیلب و دهان ثبت شده در ا يهایمیبدخ يمحل برا نیترعیشاهاي زیر، در میان گزینه ـ 63
 کدام است؟ ،استاندارد شده سن

 لثه )الف
  قاعده زبان ب)
 زبان يهاقسمت ریسا ج)
 کام د)

 درست است؟ کدامیک ،در مورد عوامل خطر سرطان دهان ـ 64
 دو عامل خطر اصلی و ثابت شده، مصرف دخانیات و الکل است. )الف
 هاي دهان به دخانیات و الکل نسبت داده شده است.درصد از سرطان 25علت  )ب
 اصلی سرطان دهان شامل عوامل قومی، نژاد و ژنتیک است.علل  )ج
 اي است.هاي دهان مخاطرات شغلی و عوامل تغذیهدرصد از سرطان 75علت  )د

 است؟ حیبه خدمات سالمت صح ازیکدام جمله در رابطه با انواع ن ـ 65
 .احساس شده است ازین رمجموعهیز ،برآورده شده ازین الف)
 .شده است انیب ازین رمجموعهیز ،احساس شده ازین ب)
 .احساس شده است ازین رمجموعهیز ،يهنجار ازین ج)
 .است يهنجار ازین رمجموعهیز ،شده انیب ازین د)

 است؟ یابیقابل ارز ازیاز انواع ن کدامیکعدالت در سالمت با استفاده از  ـ 66
 يهنجار ازین الف)
 ياسهیمقا ازین ب)
 احساس شده ازین ج)
 شده انیب ازین د)

نوعی از غربالگري منحصر به افرادي است که به علت دیگري به ارائه دهندگان خدمات پزشکی و دندانپزشکی  ـ 67
 گري چه نام دارد؟کنند. این نوع غربالمراجعه می

 فرصت طلبانه )د دارهدف )ج ايچند مرحله )ب عمومی )الف

 شود؟کدام مورد جزء اهداف نظام سالمت محسوب می ـ 68
 مشارکت مالی عادالنه )د تامین و تخصیص )ج ارائه خدمات )ب تولیت )الف

 در ایران الگوي نظام ارائه خدمات سالمت، شامل بخش دندانپزشکی، از لحاظ ساختاري چگونه است؟ ـ 69
 تلفیقی )الف
 تکثرگرا )ب
 مبتنی بر بیمه و تامین اجتماعی )ج
 نظام ملی خدمات سالمت )د
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 .....نوع مطالعه نیاست؟ در ا حیصح يادر مورد پژوهش مداخله نهیکدام گز ـ 70
 .شودیوابسته بر مستقل مشاهده م ریمتغ ریتاث الف)
 .شودیوابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل م ریمتغ ب)
 .ستین یقابل بررس یرابطه علت و معلول ج)
 .شودیم يمستقل دست کار ریمتغ د)

 اي از نظر شواهد علمی از کدام گزینه باالتر است؟سطح مطالعات مشاهده ـ 71
 مند کارآزمایی بالینیمرور نظام )الف
 مند مطالعات مشاهده ايمرور نظام )ب
 شدهکارآزمایی بالینی کنترل  )ج
 مطالعات فیزیولوژیک )د

 است؟ ذکر شده حیصح نوع مطالعه براي پاسخگویی به سوال بالینی، نهیکدام گزدر  ـ 72
 نوع مطالعه: کوهورت ـ : درمانینینوع سوال بال الف)
 نوع مطالعه: کوهورت ـ یآگهشی: پینینوع سوال بال ب)
 یالیمطالعه: موارد سر نوع ـ یصی: تست تشخینینوع سوال بال ج)
 ينوع مطالعه: مورد شاهد ـ یصی: تست تشخینینوع سوال بال د)

 .....دیمطالعه با کیکاهش اثر عوامل مخدوش کننده در  يبرا ـ 73
 .از حجم نمونه کمتر استفاده کرد الف)
 .استفاده کرد تیجمع ندهیاز نمونه نما ب)
 .و شانس را باال برد یتصادف يخطر خطا ج)
 .شده استفاده کرد يسازکسانی يهااز گروه د)

 شده است؟ یمعرفبه درستی مربوطه  قیتحق براي یابینقد و ارز ستیچک ل نه،یدر کدام گز ـ 74
 زینقد مطالعات متاآنال يبرا،  (STROBE)استراب الف)
 یصینقد مطالعات تشخ يبرا،  (STARD)استارد ب)
 ینیبال یینقد مطالعات کارآزما يبرا،  (COREQ)کیکار ج)
 ينقد مطالعات مشاهده ا يبرا،  (PRISMA)سمایپر د)

 .....جهیدندان هر فرد نت یدگیاست؟ پوس »یسرزنش قربان«مفهوم  انگریب نهیکدام گز ـ 75
 .درست است صیدندانپزشک در تشخ یتوجه یب الف)
 .است یارائه خدمات دندانپزشکفقدان مرکز  ب)
 .خودش در مسواك زدن است یکوتاه ج)
 .سالمت کارآمد است يهااستیفقدان س د)

 ستمیبه عنوان گروه هدف در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در س ریز یتیجمع يهااز گروه کیکدام ـ 76
 اند؟شده فیتعر رانیشبکه بهداشت و درمان ا

 شاغل تیجمع د) جوانان ج) انساالنیم ب) سالمندان الف)
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 يبـرا يریگمیو تصـم قیارتباط، آموزش، تشـو يبرقرار«شامل در آموزش سالمت دهان جامعه  کردیکدام رو ـ 77
 ؟است »یسالمت يرفتارها رییبه تغ یابیدست

 یدرون سازمان کردیرو د) یآموزش کردیرو ج) یخدمات کردیرو ب) ینظارت کردیرو الف)

 ت؟اس صحیحسالمت  يارسانه يهادر مورد اثرات آموزش کدام گزینه ـ 78
 مدت بر رفتار دارد. یطوالن راتیتاث الف)
 خواهد بود. اثر آن کمترانتخاب شود،  خاصی چنانچه رفتار ب)
 شود.یعموم استفاده م يروش لحاظ گردد چون برا نیدر ا یاجتماع يعوامل اقتصاد ستیالزم ن ج)
 با اینکه اثر کمی دارد، از هزینه اثر بخشی باالیی برخوردار است. )د

 ؟ستین) مربوط Health Belief Model( یبه مدل اعتقاد سالمت نهیکدام گز ـ 79
 درك شده تیحساس د) یتیخودکفا ج) منافع درك شده ب) یهنجار ذهن الف)

 تعمق مربوط به کدام تئوري تغییر رفتار است؟مرحله پیش ـ 80
 مراحل تغییر )د ریزي شدهرفتار برنامه )ج پروسیدـ  پرسید )ب کنندگیخودتعیین )الف

 دهد؟یقرار مرا مورد توجه جامعه رفتار در سطح  رییمداخالت تغ ریز يهانهیاز گز کدامیک ـ 81
 یمدل اعتقاد سالمت الف)
 هايانتشار نوآور هینظر ب)
 رییمدل مراحل تغ ج)
 یکنندگنییخودتع هینظر د)

 کدام گزینه در مورد عوامل موثر بر سالمت صحیح است؟ ـ 82
 ها تاثیر بگذارد.تواند بر فعالیت و بروز ژنعوامل محیطی می )الف
 طرفه است.هاي سالمت یکقتصادي اجتماعی با شاخصرابطه وضعیت ا )ب
 در مدل دالگرن در مورد عوامل موثر بر سالمت، تنها بر نقش ژنتیک و رفتارها تاکید شده است. )ج
 یابد.با باال رفتن فرد در گرادیانت یا طبقات اجتماعی اقتصادي، سطح سالمت دهان کاهش می )د

 دارند؟ ریتاث کیو ژنت طیدهان و دندان هر دو عامل مح يهايماریکدام ب جادیدر ا ـ 83
 مپرفکتایا سیآملوژنز الف)

 مپرفکتایا دنتینوژنزیس )ب
 مال اکلوژن ج)
 ماکرودونشیا )د

 تنبیه و تشویق در حیطه کدام وظیفه مدیر است؟ ـ 84
 کنترل )د رهبري )ج سازماندهی )ب برنامه ریزي )الف

 است از: يانمونه »سال پنجکودکان سه ساله در مدت  DMFTشاخص  يدرصد یکاهش س«عبارت  ـ 85
 Aim د) Target ج) Objective ب) Goal الف)

 ي ...... است.برا یدر ارتقاء سالمت دهان مدل PRECEDE-PROCEEDمدل  ـ 86
 یسازمانده د) یانسان يروین تیریمد ج) يرهبر ب) يزیربرنامه الف)
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 با درآمد متوسط به چه صورت است؟ ییکودکان در کشورها DMFT تیوضع ـ 87
 است. شیدر حال افزا وعیاز نظر شدت و ش یدندان یدگیکشورها پوس نیدر ا الف)
 است. افتهی شیافزا یکاهش و در برخ یدگیکشورها پوس نیاز ا یدر برخ ب)
 در حال کاهش است. وعیاز نظر شدت و ش یدندان یدگیکشورها پوس نیدر ا ج)
 .ندارد یچندان رییتغ یدگیکشورها روند پوس نیدر ا د)

 شود؟یدندان محسوب م یدگیاز پوس يریشگیپ يهاياز استراتژ کدامیک جزء دیفلورا يحاو ردندانیکاربرد خم ـ 88
 بر عملکرد جامعه یمبتن الف)

 یشاغالن دندانپزشکمبتنی بر  )ب
 بر عملکرد فرد یمبتن ج)
 بهداشت ستمیبر عملکرد س یمبتن د)

 در سطح جامعه است؟ ودنتالیپر يهايماریاز ب يریشگیدر جهت پ نانهیواقع ب یهدف گزینهکدام  ـ 89
 یدندان ستمیها و سدندان ياز وجود هرگونه پالك رو يریشگیمخرب و پ يماریب شرفتیکنترل پ الف)
 یدندان ستمیها و ساز دست رفتن عملکرد دندان يریشگیپ يمخرب برا يماریب شرفتیکنترل پ ب)
 هادندان يهاآل لثه با برداشتن کامل پالك و جرم دهیسالمت ا ج)
 ودنتالیبه صفر رساندن پاکت پرو  هابردن التهاب لثه نیاز ب د)

 ) دهان صحیح است؟SCCهاي سنگفرشی (کدام گزینه در رابطه با سرطان سلول ـ 90
 یسـرطانشیپ عاتیشدن ضـا میدر اثر بدخ یسرطان عاتیضا نیاز ا یاما برخ د،یآیمعموال در مخاط نرمال به وجود م الف)

 .ندیآیوجود مه ب
 .یدآیوجود مه ب یسرطانشیپ عاتیشدن ضا میدر اثر بدخ این ضایعه همیشه )ب
ه بـ یسـرطانشیپ عاتیشـدن ضـا میدر اثر بـدخ یسرطان عاتیضا نیاما اکثرا ا دیآیوجود مه در مخاط نرمال ب یگاه ج)

 .ندیآیوجود م
 است. یسرطانشیپ عاتیضا ایمخاط نرمال و  در يبا احتمال مساو یداخل دهان SCCمنشا  د)

 گیرد؟صدمات دندانی عمدي قرار می کدامیک جزء ـ 91
 هاي ورزشیفعالیت )الف
 هااستفاده نامناسب از دندان )ب
 صدمات رانندگی )ج
 صدمات یاتروژنیک )د

 شود؟مربوط می MPOWERاجراي ممنوعیت تبلیغات مواد دخانی به کدام بند راهنماي  ـ 92
 Raise د) Enforce ج) Protect ب) Monitoring الف)

 شود؟کدام مورد زیر بررسی می �5در مرحله ارزیابی در دستورالعمل  ـ 93
 ماریتوسط ب اتیعدم مصرف دخان ایمصرف  الف)
 ماریتوسط ب یمصرف ينوع تنباکو ب)
 ماریبر سالمت دهان ب اتیاثرات مصرف دخان ج)
 اتیبه ترك دخان ماریب لیتما د)
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شوند باید تشویق شوند که چه افرادي که پس از دریافت درمان مناسب ترك دخانیات، در این کار موفق نمی ـ 94
 مدت بعد دوباره اقدام به ترك کنند؟

 دو تا سه ماه )د یک ماه )ج دو تا سه هفته )ب یک هفته )الف

گیریم، در واقع از فرصت استفاده از آن منبع در جاي دیگر و به هرگاه ما تصمیم به استفاده از یک منبع می« ـ 95
 این جمله به کدام مفهوم در علم اقتصاد اشاره دارد؟ »شکل دیگر چشم پوشی کرده ایم.

 هزینه منفعت )د هزینه مطلوبیت )ج هزینه فرصت )ب هزینه اثربخشی )الف

 دانند؟نظور برآورد مطلوبیت، اکثر محققین نظر کدام گروه را معتبرتر میبراي ارزش گذاري شرایط سالمت به م ـ 96
 متخصصان اقتصاد سالمت )الف
 متخصصان پزشکی )ب
 عموم مردم )ج
 گذارانسیاست )د

 یا   Minimally Invasive Dentistryهاي زیر جزء اجزاي سه گانه مثلث طالیی اجراي از گزینه کدامیک ـ 97

MID ؟نیست 
 بافت شناسی دندان تحت درمان )الف
 شیمی و اصول کاربرد با مواد چسبنده )ب
 هاي ترمیمیمالحظات مربوط به تکنیک )ج
 کاربرد دندانپزشکی دیجیتال )د

 کودکان صفر تا پنج سال، کدام گزینه داراي خطر متوسط پوسیدگی است؟ در مورد ـ 98
 تازگی مهاجرت کرده است.کودکی که به  )الف
 اقتصادي پایین است.ـ  کودکی که از طبقه اجتماعی )ب
 کند.کودکی که بیش از سه بار میان وعده قندي مصرف می )ج
 کودکی که ضایعه لکه سفید یا ضایعات مینایی دارد. )د

 کدام گزینه بزرگترین علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است؟ ـ 99
 افزایش وزن و چاقی )الف
 سرطان )ب
 تصادفات )ج
 هاي قلبی عروقیبیماري )د

اي، دندانپزشکان براي معرفی یک محصول بهداشتی باید به اطالعات به دست آمده از منظر اخالقی و حرفه از ـ 100
 کدام منبع تکیه کنند؟

 معرفی تولید کننده یا بازاریاب محصول )الف
 ور و کاتالوگ معرفی محصولبروش )ب
 کننده محصولشبکه مجازي تولید صفحه اینترنتی و )ج
 بررسی مستقل خود دندانپزشک در مورد محصول )د

 موفق باشید
 


