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به نام خدا

مقدمه

شـکر و سـپاس خـدای مهربـان را کـه توانایـی ارائـه مجموعه سـواالت ارتقاء دندانپزشـکی 
ترمیمـی بـا پاسـخ های تشـریحی آن را نصیبـم کرد.

آنچـه در پیـش رو داریـد، مجموعه سـواالت ارتقاء  ترمیمی از سـال ۱۳۹۳ تاکنون می باشـد 
و بـه دلیـل تغییـر رفرنس هـای ایـن آزمـون با ورود چـاپ جدیـد کتاب های مرجع ،سـواالت 

سـالهای ۹6 تا ۹8 برحسـب رفرنس های جدید ارائه شـده اسـت.
از آن جایـی کـه امتحـان ارتقـای سـال ۹۹ توسـط وزارتخانـه برگـزار نگردیـد ،سـواالت  

دانشـکده دندانپزشـکی شـاهد تهـران جهـت مطالعـه همـکاران قـرار داده شـد.
برتـری ایـن مجموعـه در ایـن اسـت کـه در پاسـخنامه هـر سـوال، عالوه بـر رفرنـس، کلیه 
نـکات مرتبـط بـا سـوال و گزینه ها بـرای حداکثر اسـتفاده همـکاران عزیز برای شـرکت در 
آزمـون دسـتیاری و بـورد تخصصـی تشـریح گردیده اسـت که امیـدوارم مفید فایـده قرار 

گیرد.
بـدون تردیـد، کتـاب حاضـر، علی رغـم بازبینی هـای مکرر و دقیـق ،خالی از اشـکال نبوده و 

صمیمانـه از پیشـنهادات و انتقـادات سـازنده خوانندگان محترم، اسـتقبال می کنم.
در پایـان از تمامـی اسـاتید محتـرم بخـش ترمیمی دانشـکده دندانپزشـکی شـاهد، بـه ویژه 
سـرکار خانـم دکتـر محمـدی بصیر و جنـاب آقای دکتـر رضوانی کـه با بردبـاری و متانت  
بـه مـن آموختنـد، صمیمانـه تشـکر و قدردانـی می نمایـم. همچنیـن از حمایت های ،دوسـت 
از مدیریـت و کارکنـان محتـرم  و همکارخوبم،سـرکار خانـم دکتـر طباطبایـی متشـکرم. 
انتشـارات شـایان نمـودار بـه سـبب تالش هـای خسـتگی ناپذیرشـان در امـر اعتـالی دانش 

دندانپزشـکی بسـیار سپاسگزارم.

دکتر مهدیه جمشیدیان        
             تابستان 1400
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آزمون ارتقاء سال 1393

1- براساس فرم پيشنهادي ADA براي ارزيابي خطر پوسيدگي افراد باالي شش سال، در معاينه كلينيكي 
يك فرد با خطر باالي پوسيدگي حداقل چند دندان پوسيده يا ترميم شده وجود دارد؟ )آرت(

ب( 3 دندان در 3 سال گذشته الف( 2 دندان در 3 سال گذشته   
د( 3 دندان در 2 سال گذشته ج( 2 دندان در 2 سال گذشته   

ترميم هاي  اكلوزال  در سطح  كاسپي  و شيب   پيت ها  اوليه،  كردن شيارهاي  براي مشخص  وسيله  كدام  2ـ 
آمالگامي مورد استفاده قرار مي گيرد؟ )آرت(

ب( انتهاي ديسكوئيد وسيله ديسكوئيد ـ كلوئيد الف( انتهاي كلوئيد وسيله ديسكوئيد ـ كلوئيد 
د( قاعده چاقوي آمالگام ج( كارور هولنبك    

3ـ توانايي ايجاد گير پين داخل عاجي در مقايسه با Slot چگونه است؟ )آرت(
ب( دو برابر بيشتر است الف( مشابه است    

د( كمتر است ج( يك و نيم برابر بيشتر است   

4ـ براساس تقسيم بندي ICDAS، پوسيدگي درجه سه به كدام مورد زير داللت دارد؟ )آرت(
ب( شكستگي مينا بدون عاج قابل مشاهده الف( ساختار سالم دنداني   

د( حفره مشخص با عاج قابل مشاهده ج( تغييرات اوليه بصري در مينا   

5ـ تمام گزينه ها در مورد DIAGNOdent صحيح است به جز: )آرت(
الف( براي بررسي پوسيدگي نيازمند سطح اكلوزالي تميز و خشك است.

ب( براساس مطالعات مرروي سيستماتيك، حساسيت اين روش بيشتر از روش هاي معمول تشخيص پوسيدگي است.
ج( احتمال وجود موارد منفي كاذب استفاده از اين وسيله تشخيصي را محدود مي سازد.

د( براساس اندازه گيري محصوالت باكتريايي و تغييرات ساختار دنداني در ضايعه پوسيده عمل مي كند.

6ـ كدام عبارت در مورد پوسيدگي حاد و مزمن صحيح است؟ )آرت(
الف( فاصله بين جبهه تهاجم باكتريايي و جبهه تغيير رنگ در پوسيدگي حاد در مقايسه با پوسيدگي مزمن بيشتر است.

ب( فاصله بين جبهه تهاجم باكتريايي و جبهه نرم شده در پوسيدگي مزمن در مقايسه با پوسيدگي حاد بيشتر است.
ج( در پوسيدگي حاد، جبهه تغيير رنگ يافته در مقايسه با جبهه نرم شده به پالپ دندان نزديك تر است.

د( در پوسيدگي مزمن، جبهه تهاجم باكتريايي در مقايسه با جبهه تغيير رنگ يافته به پالپ دندان نزديك تر است.
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7ـ بيشترين ميزان Brinell hardness مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير است؟ )آرت(
د( مينا ج( اكسيد آلومينيوم    III ب( آلياژ طالي تيپ الف( كوارتز  

8ـ زاويه مطلوب فلز در لبه هاي اكلوزالي اينله فلزي چند درجه مي باشد؟ )آرت(
د( 60 ج( 40    ب( 30    الف( 20   

9ـ كدام ضخامت هاي رابردم )برحسب اينچ( براي كارهاي ترميمي توصيه مي شود؟ )شوارتز(
د( 0/012 و 0/014 ج( 0/010 و 0/012   ب( 0/008 و 0/010   الف( 0/006 و 0/008  

10ـ Resistance تامين شده با Slot محيطي با Resistance چند پين TMS برابري مي كند؟ )شوارتز(
  Minim ب( 3 پين     Minim الف( 4 پين
minikin د( 3 پين     minikin ج( 4 پين

11ـ در صورتي كه در فالوي سه ماهه فرد مستعد به پوسيدگي ريشه درجه تست باكتريايي استرپتوكوك 
موتانس بين صفر و يك باشد كدام اقدام زير انجام مي شود؟ )شوارتز(

ب( ادامه تجويز فلورايد و فالوي سه ماهه الف( قطع تجويز فلورايد و فالوي سه ماهه  
د( ادامه تجويز فلورايد و فالوي شش ماهه ج( قطع تجويز فلورايد و فالوي شش ماهه  

12ـ نيترات پتاسيم موجود در خميردندان براي برطرف كردن حساسيت ناشي از بيليچينگ به چه مقدار زمان 
نياز دارد؟ )شوارتز(

د( يك ماه ج( دو هفته   ب( يك هفته   الف( دو روز  

تقريبًا هميشه كاهش مي يابد؟  ونير  Try – in كدام خصوصيت  رزين  يا  از خمير  استفاده  13ـ در صورت 
)شوارتز(

د( وليو ج( كروما    ب( سختي    الف( استحكام  

14ـ هنگام كار بر روي انسيزورها و سطح مزيال كانين ايزوالسيون كدام دندان ها توصيه مي شود؟ )آرت(
الف( دندان شماره چهار همان سمت تا دندان چهار سمت مقابل

ب( دندان شماره سه همان سمت دندان تا سه سمت مقابل
ج( دندان شماره چهار همان سمت تا دندان سه سمت مقابل 

د( دندان شماره پنج همان سمت تا دندان دو سمت مقابل
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15ـ اثر سينرژيسم كدام درمان ها در كنترل پوسيدگي ريشه مفيدتر است؟ )شوارتز(
ب(  NaF و كلرهگزيدين الف( وارنيش فلورايد و كلرهگزيدين   

د( NaF و ليزر آرگون ج( APF و ليزر آرگون   

16ـ كاسپ هاي Cupped out و ترميم هايي كه باالتر از سطح اكلوزال دندان قرار گرفته اند، تشابه چه نوع 
سايشي است؟ )شوارتز(

Ablation )د  Chemical erosion )ج   Abrasion )ب    Attrition )الف

17ـ كدام يك از ويژگي  دندان مسن مي باشد؟ )شوارتز(
ب( لوستر زياد الف( وليو زياد    

د( surface texture زياد ج( كروماي كم    

18ـ در كدام نوع از سراميك ها حتي بعد از سمان  كردن شيوع Fracture باال است؟ )آرت(
 Hot press )ب     CAD/CAM )الف

Feldspathic porcelain )د    Glass – Ceramic )ج

19ـ ميزان سايش اوليه در نقاط تماس اكلوزالي كدام نوع كامپوزيت بيشتر است؟ )آرت(
د( نانوفيل ج( ميكروفيل   ب( كانونشنال   الف( هيبريد  

20ـ اگر وسايل برنده چرخشي با سرعت پايين استفاده شود، كدام وضعيت روي نسج دندان اتفاق مي افتد؟ 
)آرت(

ب( تغييرات پالستيكي قبل از شكستن    Ductile Fracture )الف
د( ايجاد ترك    Brittle Fracture )ج

21ـ در شكل زير زاويه Rake  و Edge تيغه فرز به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ )آرت( 

B , A )الف
C, D )ب
D, B )ج
C , A )د
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22ـ ساختار Lamina limitans چيست و چه اثري بر شعاع فانكشنال توبول دارد؟ )آرت(
الف( آلي آمورف و كاهش شعاع فانكشال توبول 
ب( آلي فيبروزه و كاهش شعاع فانكشنال توبول
ج( آلي آمورف و افزايش شعاع فانكشنال توبول
د( آلي فيبروزه و افزايش شعاع فانكشنال توبول

23ـ در ارزيابي خطر پوسيدگي كدام يك از دو عامل ذكر شده از اهميت يكساني برخوردارند؟ )آرت(
Brown spot با White spot )ب الف( بيوفيلم و پالك قابل مشاهده با پيت و شيار عميق 
د( آب فلورايد با خميردندان فلورايد ج( مصرف الكل با مصرف تنباكو    

24ـ كدام يك از خصوصيات كاسپ ساپورتينگ مي باشد؟ )آرت(
الف( سطح Outer incline كاسپ تمايل به برقراري تماس دارد.

ب( فاصله آن از مركز Facio – Lingual دندان زياد است.
ج( با دندان مقابل در Maximum intercuspal تماس ندارد 

د( محافظت از بافت هاي نرم زبان و گونه را عهده دار است.

25ـ در فرضيه باندينگ االستيك چه ضخامتي از اليه باندينگ سبب كاهش استرس هاي ناشي از شرينكيج 
مي گردد؟ )شوارتز(

د( 125 ميكرومتر ج( 75 ميكرومتر   ب( 50 ميكرومتر   الف( 25 ميكرومتر  

26ـ كدام يك از گزينه هاي زير روش صحيح براي كاهش تعداد باكتري در دهان است؟ )آرت(
الف( استفاده از دهانشويه كلرهگزيدين و خميردندان فلورايد بدون سديم لوريل سولفات

ب( استفاده دوبار در روز دهان شويه حاوي هيپوكلريت سديم همراه با زايليتول
ج( استفاده از دهان شويه كلرهگزيدين

د( همه موارد

27ـ نماي Patina like در ترميم پرداخت شده كدام كامپوزيت مشهود است؟ )آرت(
Packable )د   Hybride )ج   Microfiled )ب  Conventional )الف

28ـ كدام گزينه در مورد فلورايد صحيح است؟ )آرت(
الف( استانوس فلورايد، حاوي 8% فلورايد بوده و Shelf lie طوالني دارد.
ب( اسيدوليت فسفات فلورايد طعم فلزي دارد و shelf life اندكي دارد.
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ج( براي تأثير بيشتر كاربرد فلورايد موضعي، استفاده از پاميس روي دندان توصيه مي شود.
د( حين كاربرد وارنيش فلورايد، ايزوالسيون كامل محيط دهان الزم نيست.

29ـ براي بازسازي كاسپ لينگوال اولين پرمولر فك پايين، ميزان كوتاه سازي دندان و ترميم آن با آمالگام 
به ترتيب چه قدر است؟ )آرت(

1/5 mm 1/5 ـ mm )ب    1/5 mm 1-0/5 ـ mm )الف
2 mm 2ـ mm )د    1 mm 0/5 ـ mm )ج

30ـ كداميك در مورد نوارهاي ماتريكس سكشنال پري كانتور صحيح است؟ )آرت(
الف( اين نوارها به دليل كانتورشان در ترميم هاي آمالگام كاربرد زيادي دارند.

ب( استقرار آن در ناحيه تماس به راحتي امكانپذير است.
ج( در اولين پرمولرهاي منديبول و ديستال كانين ماگزيال كاربرد دارد.
د( در پرمولر اول ماگزيال و سطح ديستال كانين منديبول كاربرد دارد.

31ـ كدام گزينه در مورد ونير صحيح است؟ )آرت(
الف( ونير غالباً براي دندان هاي قدامي پايين و باالي تغيير رنگ يافته كاربرد دارد.
ب( طرح window در بيماران با اكلوژن Canine guidance استفاده مي شود.

ج( كامپوزيت ميكروفيلد صرفاً بهترين ماده انتخابي براي ونيرهاي پارسيل مستقيم هستند.
د( طرح Butt Joint انسيزال در صورت نقص در سمت لينگوال نيز استفاده مي شود.

32ـ كدام ماتريكس متالوپروتئيناز )MMP( در عاج نقش ژالتيناز دارد؟ )آرت(
د( 9 و 20 ج( 2 و 8    ب( 8 و 20   الف( 2 و 9  

33ـ كدام خاصيت ماده كف بندي جهت حمايت ترميم آمالگام كليدي است؟
Compressive strength )ب    Tensile strength )الف

Hardness )د    Modulus of elasticity )ج

34ـ تفاوت اساسي ونيرهاي سراميكي فلدسپاتيك با سراميك هاي پرس شده در چه موردي است؟ )آرت(
د( مراحل تراش ج( باندينگ     Try in )ب الف( عمق تراش  

35ـ كدام گزينه در مورد محصوالت كروژن در آمالگام Conventional صحيح مي باشد؟ )شوارتز(
  CuO CuCl−2 2 ب(       CuO SnO−2 2 الف( 

 CuO Sn(OH) Cl−2 2 د(       SnCl SnO−2 2 ج( 
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36ـ در Attrition چه نوع عاجي ترشح مي شود؟ )آرت(
الف( عاج ثالثيه با ساختاري متفاوت از عاج اوليه و ثانويه 

ب( عاج اسكلروتيك واكنشي با ساختاري متفاوت از عاج اوليه و ثانويه
ج( عاج اسكلروتيك واكنشي با ساختاري مشابه از عاج اوليه و ثانويه

د( عاج ثالثيه با ساختاري مشابه عاج اوليه و ثانويه

37ـ كدام يك در مورد استفاده از كامپوزيت Preheated در ترميم حفرات صحيح است؟ )آرت(
الف( گرم كردن كامپوزيت تا دماي 86 درجه سانتيگراد باعث افزايش تطابق با حفره مي شود.

ب( گرم كردن كامپوزيت تا دماي 68 درجه سانتيگراد باعث افزايش ويسكوزيتي ماده مي شود.
ج( بهبوت تطابق و كاهش ريزنشت به دنبال گرم كردن كامپوزيت مربوط به نوع كامپوزيت مي باشد.

د( گرم كردن كامپوزيت باعث افزايش چسبندگي كامپوزيت به وسيله حين قرار دادن آن مي شود.

38ـ كدام يك در مورد تراش حفره با ليزر Erbium صحيح است؟ )شوارتز(
الف( با ايجاد دمينراليزاسيون سطحي و دهانه باز توبول هاي عاجي، باند ادهزيو را بهبود مي بخشد.

ب( با ايجاد ميكروفركچرها در مينا و عاج، باعث كاهش استحكام باند ادهزيوها مي شود.
ج( با ايجاد اليه كالژني دناچوره و فيوز شده در ضخامت 8-5 ميكروني عاج، باعث كاهش باند ادهزيوها مي شود.

د( عدم وجود اليه اسيد، نياز به اسيد اچينگ براي ايجاد دمينرليزاسيون عاج را كاًل منفي مي كند.

39ـ كدايك از موارد زير باعث كاهش استحكام باند بعد از اچينگ عاجي مي شود؟ )شوارتز(
الف( برداشتن اليه ژلي امورف در باالي شبكه كالژني اكسپوز شده.

ب( عدم توانايي رزين در نفوذ به عمق عاج دمينراليزه شده
ج( باقي ماندن برخي كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت در شبكه كالژني اكسپوز شده

د( تشكيل اليه مهار اكسيژني در سطح ادهزيو كيور شده

40ـ كدام يك در مورد حساسيت بعد از عمل در ترميم هاي كامپوزيت صحيح است؟ )شوارتز(
الف( خمش كامپوزيت تأثيري در ايجاد آن ندارد.

ب( بروز آن با احتمال وقوع شكست ترميم درآينده ارتباطي ندارد.
ج( تكنيك قرار دادن اليه اي و Rebonding باعث كاهش وقوع آن مي شود.

د( كاربرد گالس آينومر تأثيري در بروز آن ندارد.




