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پیشگفتار

نبود امتحان های شبیه سازی شده ی ارتقا، بورد و کمبود سواالت جامع و دسته بندی شده، لزوم فراهم آوردن این 
کتاب جهت آمادگی هرچه بیشتر دستیاران تخصصی رشته پروتزهای دندانی را ایجاب نمود. در این کتاب سعی بر 
آن بوده است تمامی نکات مهم و کلیدی در طراحی سواالت در نظر گرفته شود و همچنین با گنجاندن تعدادی 
از سواالت آزمون های پیشین، کمکی جهت تثبیت مطالب و همچنین جمع بندی نهایی باشد. سواالت بر اساس 
آخرین منابع آزمونی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت تهیه شده اند و جهت سهولت دسترسی به پاسخ ها، در 
بخش پاسخنامه به کتاب های ترجمه "درمان پروتزی بیماران بی دندان، زارب 2013 "، "پروتزهای پارسیل متحرک 
کلینیکی استوارت 2008 "، "پروتزهای ثابت دندانی نوین، رزنشیال 2016 "، "پروتزهای ایمپلنت دندانی، میش 
201۵ "، "اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند، داوسون 2007 "، "پروتزهای کلینیکی فکی-صورتی، تیلور2000 " 

و "درمان اختالالت تمپورومندیبوالر و اکلوژن، اوکیسون2020 " از همین ناشر، ارجاع داده شده اند.
این مجموعه کتاب به همت همکاری دوستان گرانقدر جناب آقای دکتر بهراد عرفانیان تقوایی و سرکار خانم 

دکتر آزاده صادقی و همچنین تیم انتشاراتی رویان پژوه فراهم شده است.
امید است کتاب پیش رو کمک شایانی در جهت ایجاد آمادگی باالتر برای شرکت در آزمون های ارتقا و بورد باشد. 

دکتر بنیکا عّباسی
پاییز 1401

Benika.abs@gmail.com



آزمون 1

بوچر

1- بیماران بیشتر کدام نوع از دنچرهای فوری را ترجیح می دهند و در مواردی که بیمار دچار عوارض 
ناشی از یك بیماری پریودنتال پیشرفته است کدام دنچر فوری برای وی اندیکاسیون پیدا می کند؟ 

)به ترتیب از راست به چپ( 
IID-IID )ب   CID-IID )الف
IID-CID )د   CID-CID )ج

2- هنگام تطابق فیس بو با آرتیکوالتور بین تغییر فاصله بین میله های کندیلی فیس بو یا عرض بین 
کندیلی آرتیکوالتور کدام ارجح می باشد و دلیل آن چیست؟

الف( تغییر فاصله ی بین میله های کندیلی فیس بو، ثابت ماندن قوس چرخشی کندیل غیر کارگر
ب( تغییر عرض بین کندیلی در آرتیکوالتور، ثابت ماندن قوس چرخش کندیل کارگر

ج( تغییر فاصله ی بین میله های کندیلی فیس بو، تغییر قوس چرخشی کندیل غیر کارگر
د( تغییر عرض بین کندیلی در آرتیکوالتور، تغییر قوس چرخشی کندیل کارگر

3- هنگام بوردر مولد برای ثبت ناحیه ی پره مایلوهایوئید کدام فانکشن باید انجام شود؟
الف( بیمار در مقابل نیروی دست روی چانه می بندد.

ب( بیمار زبان را در مقابل دسته تری یا روی شست دندانپزشک فشار می دهد.
ج( بیمار دهان خود را کامال باز کرده و در مقابل نیروی دست روی چانه می بندد.

د( بیمار حرکات شدیدی را در لب ها انجام می دهد.

4- کدام گزینه زیر برای تصمیم گیری نهایی در مورد رنگ و انتخاب سایز به ترتیب از راست به چپ 
صحیح می باشد؟

Size of tooth that is preferred- Shade of tooth that is preferred )الف
Size of tooth that is preferred- shade of tooth that is rejected )ب
Size of tooth that is rejected- Shade of tooth that is preferred )ج
Size of tooth that is rejected - Shade of tooth that is rejected )د
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resiliency -5 و toughness در دندان های پرسلنی نسبت به دندان های رزینی به چه صورت است؟ )به ترتیب(
ب( کمتر، بیشتر الف( کمتر، کمتر  
د( بیشتر، کمتر ج( بیشتر، بیشتر  

6- مورد تجویز داروی pilocarpin در درمان های پروتزی چیست؟
ب( افزایش ترشح بزاق الف( جلوگیری از حالت تهوع  

د( کاهش جریان بزاق قبل از جلسه ی قالبگیری ج( جلوگیری از ایجاد آلرژی در برابر آکریل ها 

7- از Fixture tap در چه مواردی استفاده می شود؟
الف( برای این که بتوان قسمت شکسته ی باقیمانده ی فیکسچر را خارج کرد.

ب( جهت خارج سازی پیچ اباتمنت از درون فیکسچر استفاده می شود.
ج( گاهی برای ترمیم رزوه های داخلی صدمه دیده ایمپلنت استفاده می شود.

د( هنگامی که رشد و ورود بافت نرم به درون فضای باالی ایمپلنت رخ می دهد کاربرد دارد.

8- اتیولوژی کدام بیماری، باکتریایی است و در کدام بیماری افزایش بزاق مشاهده می شود؟ )به ترتیب 
از راست به چپ(

SLE: systemic lupus Erythematosus

ALS: Amyotrophic lateral sclerosis

EM: Erythema multiform

SLE,EM )ب   ALS,SLE )الف
ALS, EM )د   BMS, ALS )ج

9- در یك دنچر Polished surface بر کدام مورد تاثیری ندارد؟
د( زیبایی ج( گیر   ب( ثبات   الف( ساپورت  

10- تمام موارد ذکر شده هیچ تاثیر منفی بر نتایج درمان پروتز متکی بر ایمپلنت ندارند به جز:
ب( سندروم شوگرن الف( درمان سیستمیک با کورتیکواستروئید  

د( هیپوفسفوتازیا ج( اسکرودرما  

11- در تقسیم بندی مورفولوژی ریج باقیمانده، ارتفاع استخوان در کدام ناحیه اندازه گیری می شود؟
ب( در محل حداقل ارتفاع الف( در محل حداکثر ارتفاع  

د( در ناحیه ی بین دو فورامن منتال ج( به طور میانگین در تمام قسمت ها  

12- راه حل رفع dead space در اوردنچرهای تاخیری و اوردنچرهای فوری به ترتیب کدام می باشد؟
light- cure استفاده از رزین اکریلی ،Tissue conditioner الف( قراردادن

heat cure ،استفاده از رزین اکریلی ،treatment resin ب( قرار دادن
treatment resin استفاده از ،heat cure ج( قرار دادن رزین آکریلی
treatment resin استفاده از ،self-cure د( قرار دادن رزین آکریلی



بوچر

1- گزینه »الف« صحیح است.
 Á124ÁصفحهÁ6Áفصل

2- گزینه »ج« صحیح است.
 Á209ÁصفحهÁ،9Áفصل

3- گزینه »ب« صحیح است.
 Á186ÁصفحهÁ،8Áفصل
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4-گزینه »د« صحیح است.
 Á220ÁیÁصفحهÁ،10Áفصل

5- گزینه »الف« صحیح است.
 ÁÁ153ÁصفحهÁ،7Áفصل

دندان های رزینی انعطاف پذیری باال دارند و نسبت به دندان های پرسلنی سفت تر)Tougher( هستند که شکستگی 
و لب پر شدن آنها را در ضربه کاهش می دهد.

6- گزینه »ب« صحیح است.
 ÁÁ45ÁیÁصفحهÁ،3Áفصل

شواهد اخیر نشان داده که ترشح بزاق مخاطی از کام، بعد از نوشیدن 2 لیتر آب، هنگام مضغ و یا هنگام مصرف 
استروژن یا پیلوکارپین افزایش می یابد.

7- گزینه »ج« صحیح است.
 Á400ÁیÁصفحهÁ،20Áفصل

8- گزینه »د« صحیح است.
 Á38ÁوÁ35ÁیÁصفحهÁ،2Áفصل

9- گزینه »الف« صحیح است.
 ÁاولÁستونÁ269ÁیÁصفحهÁ،12Áفصل

شکل سطوح صیقلی یک دنچر، بر ثبات و گیر آن موثر است و به عالوه زیبایی دنچر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

10- گزینه »ب« صحیح است.
 Á419ÁیÁصفحهÁوÁ417ÁیÁصفحهÁ،22Áفصل

 


