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بسمه تعالی

مقدمه

کتابـی کـه در پیـش رو داریـد مجموعـه ای از 736 سـوال آزمون هـای دسـتیاری تـا سـال 1399 و 
سـواالت طراحـی شـده جدیـد از چاپ ششـم کتـاب "Contemporary Orthodontics" می باشـد. از 
آنجـا کـه زمان مناسـب اسـتفاده از سـری کتاب های DDQ، پرسـش بسـیاری از همـکاران گرامی 
مـی باشـد لـذا در ایـن فرصت بـه اختصار به این موضـوع می پـردازم، بهترین زمان جهـت مطالعه 
کتاب های DDQ، پس از دور دوم مطالعه دروس می باشـد تا خواننده تسـلط و سـرعت بیشـتری 
داشـته و در ضمـن زمـان کافـی جهـت مـرور نـکات جدیـد مطـرح شـده در سـواالت را در اختیـار 

داشـته باشد.
در اینجـا بـر خـود الزم مـی دانـم از اسـاتید ارجمنـد بخش ارتودنسـی دانشـگاه تهـران بخصوص 
سـرکار خانـم دکتـر طاهـره حسـین زاده نیـک، جنـاب آقـای دکتـر جـواد چلیپا، جنـاب آقـای دکتر 
الهیـار گرامـی و جنـاب آقـای دکتـر محمد صـادق آخوندی کـه عالوه بر کمـک به فهم بهتـر مطالب 
ایـن کتـاب، بینـش علمـی نوینـی در من ایجـاد نموده انـد، کمال قدردانی و سـپاس را بـه عمل آورم.

همچنیـن از همسـر عزیـزم کـه در تهیـه ایـن کتـاب مشـوق و یاریگر من بودنـد و دوسـت و همکار 
ارجمنـدم جناب آقـای دکتـر سـید امیرحسـین میـر هاشـمی، کـه تجربـه همـکاری با ایشـان بسـیار 
ارزنـده بـود و از جنـاب آقـای مهنـدس خزعلـی و سـرکار خانـم آقازاده و انتشـارات وزین شـایان 

نمـودار کمـال تشـکر را به عمـل آورم.
بـه رغـم دقـت فـراوان در تهیـه ایـن اثـر، پیشـاپیش از تمامـی خوانندگانـی کـه پیشـنهادات خود را 
جهـت ارتقـاء ایـن اثـر در اختیـار اینجانـب قـرار می دهند، تشـکر مـی نمایم و امیـدوارم کـه این اثر 

مـورد قبـول و توجـه خواننـدگان گرامی قـرار گیرد.

دکتر مجید شالچی

عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه گیالن

آدرس الکترونیکی جهت ارسال پیشنهادات:

mshalchi@razi.tums.ac.ir

تلفن: 32115986 و 013-32115985



بسمه تعالی

مقدمه

سـپاس خداونـد مهربـان را کـه ایـن فرصـت را در اختیار من قـرار داده تـا بتوانم پـس از تجربیات 
موفق قبلي در زمینه کتب آموزشـي ارتودنسـي CDR و DDQ ، این بار سـهمي در تهیه و تدوین 
سـري جدیـد DDQ پروفیـت داشـته باشـم و امیـدوارم کـه این کتـاب بتوانـد درارتقا سـطح دانش 
ارتودنسـي همـکاران ارجمنـد موثـر باشـد  و بتواند کمکـی هر چند انـدک به همکاران جوانم باشـد.

برخـود الزم میبینـم ازهمراهـی دوسـت ارجمنـدم جنـاب آقـاي دکتـر مجیـد شـالچي کـه در تهیـه 
ایـن اثـر همـراه بودیـم و رزیدنـت پرتالشـم سـرکار خانم دکتر راشـین بهرامـی و از تمامي دسـت 
انـدرکاران انتشـارات شـایان نمـودار بـه خصـوص جنـاب آقـاي مهنـدس خزعلـي و سـرکار خانم 

آقـازاده کـه مراحـل اجرایـي ایـن کتـاب را بـه عهـده داشـتند تشـکر بنمایم. 
در پایـان خـود را مرهـون لطـف همـه همکارانـي مي دانـم کـه با ارائـه رهنمودهـاي خـود در مورد 
آثـار قبلـي، باعـث آگاهـي من از نقاط ضعـف و قوت آثار گردیدنـد و امیدوارم که همـکاران ارجمند 

نظـرات خـود را در مـورد ایـن اثر دراختیـار اینجانب قـرار دهند.

دکترسید امیر حسین میرهاشمی       

                دانشیار بخش ارتودنسی دانشگاه تهران

Instagram:@drmirhashemi       

88211640         
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1- هـدف Charles tweed و Reymond begg از بکارگیـری درمـان هـای همـراه با کشـیدن دندان در 
بود؟ چه  ارتودنسـی 

د( الف و ج ج( دستیابی به ثبات بهتر   ب( دستیابی به اکلوژن بهتر  الف( بهبود زیبایی صورت 

2- عامل محدود کننده در درمان های ارتوگناتیک چیست؟
د( همه موارد ج( بافت های نرم   ب( استخوان ها   الف( دندان ها  

3-کدام گزینه در مورد اکلوژن در درمان های ارتودنسی افراد مبتال به TMD  صحیح می باشد؟ 
الف( دستیابی به اکلوژن ایده ال انگل در تناقض با هدف درمان در این افراد است. 

ب( هدف اصلی درمان در این افراد جلوگیری از صدمه به بافت های نرم صورت است. 
ج( در برخی از این بیماران ایجاد تغییراتی در اکلوژن ایده آل انگل می تواند مفید باشد.

د( آسیب به بافت های نرم اطراف مفصل TM بعلت اکلوژن نامناسب علت اصلی ایجاد TMD است.

4- تأکید تشخیصی در درمان های مدرن ارتودنسی برچیست؟
الف( مشاهده بافت های نرم در سفالومتری

MRI ب( مشاهده و آنالیز تغییرات بافت های نرم در بازسازی های سه بعدی بوسیله
CT ج( مشاهده و آنالیز تغییرات بافت های نرم در بازسازی های سه بعدی بوسیله

د( بررسی کلینیکی بافت های نرم دهان و صورت

5- علت شایعتر درد همراه با مشکالت مفصلTM چیست؟
ب( اسپاسم عضالنی الف( تغییرات پاتولوژیک در داخل مفصل  

د( گزینه ب و ج ج( خستگی عضالت    

6- نقطه قوت اصلی مطالعات Randomized clinical Trial نسبت به مطالعات propective چیست؟
ب( مالحظات اخالقی     random assignment )الف

د( قابلیت بررسی چندین روش درمانی  ج( مالحظات عملی    

مال اکلوژن و ناهنجاری های فصل اول
 دندانی- صورتی در جامعه معاصر
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7- کدامیک  از گزینه های زیر از clinical effectiveness باالتری برخوردار است؟
 Meta analysis  )ب   Randomized clinical trial  )الف

 Retrospective study )د     prospective study )ج

8- جزء سالمت دندانی در IOTN شامل چیست؟
ب( اکلوژن و سالمت پریودنتال  الف( اکلوژن    

د( نظم دندان  ها و اکلوژن ج( سالمت پریودنتال و نظم دندان ها   

9- کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های روش Norman Kingsley نمی باشد؟
ب( توجه به نظم دندان ها الف( استفاده از نیروهای خارج دهانی  
د( توجه به روابط اکلوزالی ج( توجه به زیبایی و تناسب صورت  

10- کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های روش انگل می باشد؟
الف( توجه به نسبت های صورتی صحیح  

ب( توجه به اکلوژن فانکشنال
ج( تأکید بر داده های حاصل از رادیوگرافی سفالومتری

د( توجه به روابط بین لب و دندان ها

11- با توجه به شیوع مال اکلوژن از دوران کودکی تا بزرگسالی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف( در این دوره شروع اورجت بیش از حد کاهش می یابد.

ب( در این دوره شیوع کراودینگ در مندیبل کاهش می یابد.
ج( در این دوره شیوع مال اکلوژن کالس III افزایش خفیفی می یابد.

د( در این دوره شیوع اور بایت ایده آل افزایش می یابد.

12- با توجه شیوع مال اکلوژن از دوران کودکی تا بزرگسالی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف( شیوع بی نظمی متوسط و شدید در نژاد مکزیکی-آمریکایی بیشتر از سفیدپوستان و سیاه پوستان می باشد.

ب( هر شدت از بی نظمی در مندیبل بیشتر از ماگزیال می باشد.
ج( بی نظمی باالی 10 میلی متر در نژاد سفیدپوست بیشتر از سایرین می باشد.

د( رشد مندیبل در گذر زمان علت افزایش کراودینگ و کاهش اورجت در بالغین می باشد.
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13- کدامیک از گزینه های زیر ارتباط بیشتری با مشکالت مفصل TMJ دارد؟
الف( کراس بابت خلفی بدون انحراف فک هنگام بستن

ب( کراس بابت خلفی همراه با انحراف فک هنگام بستن
ج( Open Bite قدام

د( استرس

14- هدف از کاربرد روش هایIOTN,TPI در علم ارتودنسی چیست؟ به ترتیب از راست به چب:
الف( بررسی میزان نیاز به درمان ارتودنسی، بررسی میزان نیاز به درمان ارتودنسی

ب( پیشگویی نتایج درمان، بررسی میزان نیاز به درمان ارتودنسی
ج( به دست آوردن اطالعات پایه)Data Base( ، تهیه لیستی از مشکالت بیمار

د( پیشگویی نتایج درمان، تهیه لیستی از مشکالت بیمار

15- بیمـاری کـه دارای کـراس بایـت لینگوالـی خلفـی بـدون تمـاس اکلوزالـی فانکشـنال در دو طـرف 
می باشـد، بـر اسـاس ایندکـس IOTN در چـه سـطحی قـرار مـی گیـرد؟  

د( 5 ج( 4  ب( 3  الف( 2 

16-گزینه درست کدام است؟
الف( در مشکالت عمودی و عرضی line of occlusion بدون تغییر می ماند.

ب( تمایل به کالس 2 در بقایای اسکلتی بیشتر از کالس 3 می باشد.
ج( انگیزه فرد در رعایت بهداشت از نظم دندانی اهمیت بیشتری دارد.

د( دندان کانین در جمعیت غارنشین و قفقازی تفاوتی ندارد.

line of occlusion  -17 از کدام ناحیه عبور نمی کند؟
ب( نوک کاسپ مولر اول پایین الف( لبه انسیزال سانترال پایین   

د( نوک کاسپ کانین باال ج( سینگلوم سانترال باال   

18-در ارتباط با ایندکس PAR و ABO کدام یک صادق نیست؟
الف(این دو معیار سیستم اسکلتی و تناسب صورت را در نظر نمی گیرند.

ب( هردو میزان بهبود در طی درمان را نشان می دهند.
ج(در ارتباط با نیاز به درمان با نظر متخصص تطابق ندارند.

د( ABO همان ایندکس PAR می باشد به همراه سه اندازه از سفالومتری
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Irregularity Index -19 بر اساس کدام یک از موارد زیر تعیین می گردد؟  )اختصاصی اسفند 80(
الف( میزان کرادینگ انسیزورها بر اساس آنالیز فضا

ب( میزان چرخش دندان های انسیزور
ج( میزان فاصله نقاط تماس دندان های قدامی

د( مجموعه میزان پروتروژن و کرادینگ دندان های قدامی

20- در کدام یک از شاخصه های زیر هر دو جزء زیبایی و دندانی در نظر گرفته می شوند؟ )ورودی سال 87(
DAI )د   Irregularity Index )ج  IOTN )ب   TPI)الف

21- کدامیک از موارد زیر در مقایسه نظریه Angle و نظریه بافت نرم صحیح نمی باشد؟ )ورودی سال88(
الف( رکوردهای تشخیصی مهم در نظریه بافت نرم، معاینه کلینیکی داخل دهانی و بافت های نرم صورتی می باشد. 

ب( هدف ثانویه درمانی در نظریه بافت نرم و روابط ایده ال فکی می باشد. 
ج( هدف اولیه درمانی براساس نظریه Angle کسب اکلوژن دندانی ایده ال می باشد. 

د( اهمیت فانکشن در نظریهAngle   براساس رابطه مفصلی تمپومندیبوالر با اکلوژن دندانی می باشد.

22-در بحث soft tissue paradigm, angle paradigm  کدام عبارت صحیح است؟ ) دستیاری 94(
الف( هدف اولیه درمان در angle paradigm، روابط ایده آل فکی است. 

ب( هدف اولیه درمان در soft tissue paradigm، اکلوژن فانکشنال است. 
ج( هدف ثانویه درمان soft tissue paradigm، اکلوژن فانکشنال است. 

د( هدف ثانویه در  angle paradigm اکلوژن دندانی ایده آل است. 

23-در soft tissue paradigm  تاکید بر کدام مورد است؟ )دستیاری 95(
الف( مفصل گیجگاهی – فکی و ارتباط آن با اکلوژن دندانی

ب( حرکت بافت سخت جهت تعدیل فشارهای بافت نرم
ج( حرکت بافت نرم و ارتباط آن با میزان دیده شدن دندان ها

د( حرکت دندان ها برای ایجاد اکلوژن ایده آل

24-کـدام یـک از دندان های زیر بیشـترین تغییـر در تعداد را در گونه هـای مختلف از پسـتانداران اولیه 
)basic mammalian( تـا انسـان های امروزی به خـود اختصاص می دهند؟ )دسـتیاری 98(
د( مولر ج( پره مولر   ب( کانین    الف( انسیزور  
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NHANESIII کدامیک از مال اکلوژن ها از سن 18-50 سالگی تغییرات یکنواخت تری  25-طبق مطالعه 
داشتند؟ )دستیاری 99(

د( کرودینگ دندان ج( کراس بایت خلفی   ب( اپن بایت   الف( اورجت زیاد  



1- در هنگام بلوغ کدامیک از بافت های زیر دچار تغییرات کمتری می شود؟
د( بافت های جنسی ج( بافت های عمومی بدن   ب( بافت های عصبی   الف( بافت های لنفوئید  

2- حداکثر اندازه بافت های لنفاوی در چه دوره سنی دیده می شود؟
د( پس از بلوغ ج( اواخر کودکی   ب( اوایل کودکی   الف ( نوزادی  

3- شناخت الگوی کلی رشد کرانیوفاسیال حاصل از کدام گزینه است؟
د( گزینه الف و ب ج( سفالومتری   ب( آنتروپومتری   الف( کرانیومتری  

4- کدام گزینه در مورد مطالعات طولی صحیح نمی باشد؟
الف( نیازمند حجم نمونه کوچکتری نسبت به مطالعات cross – sectional می باشد.

ب( تفاوت های فردی ناشی از فاکتور زمان تاثیر منفی بر دقت این مطالعات دارد.
ج( در مطالعه تفاوت های فردی مفید است.

د( انجام آن نیازمند زمان بیشتری است.

5- کدام گزینه در مورد دوربین های 3dMD صحیح می باشد؟
الف( در اندازه گیری ابعاد بافت نرم بسیار مفید است.
ب( در اندازه گیری تغییرات رشدی بسیار مفید است.

ج( در حین تصویربرداری نیاز به تغییر موقعیت سر نمی باشد.
د( همه موارد فوق صحیح می باشد.

6- کدام گزینه در مورد اسکن های گاما صحیح نمی باشد؟
ب( در شناخت مشکالت موضعی رشد مفید هستند. الف( در بررسی الگوی رشد مفید هستند.  

د( در شناخت مناطق با رشد سریع در انسان کاربرد دارند. ج( با استفاده از qqmTc انجام می شوند.  

 مفاهیم رشد و نموفصل دوم


