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پیشگفتار

 هر آزمون وسیله ایست برای این که خودمان را بهتر بشناسیم؛ آزمون دستیاری هم یکی از همین آزمونهاست. 
این  نرسید حداقل  آنچه که می خواستید هم  به  این مسیر  اگر در  سازنده. حتی  واقعاً  اما  فرسایشی  سخت، 
مزیت را دارد که در رابطه با قسمتهای مختلف حیطه کاریتان آشنایی بیشتری پیدا کنید. دیگر تشخیص و 
طرح درمان برایتان راحت تر می شود و بهتر دلیل هر اقدامی را متوجه می شوید. به شخصه از دید من آزمون 
دستیاری دین هر دندانپزشکی نسبت به رشته خود می باشد؛ تا وسیله ای باشد که بتوانید، در آخر که با کار 
عملی هم آشنایی پیدا کردید، دانسته هایتان را تکمیل کنید. در نهایت این که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند 

مانع از رسیدن شما به جایگاهی که الیق آن هستید بشود.
الزم می دانم از خانواده و دوستانم که در تالیف این کتاب مرا همراهی کردند تشکر کنم.

این قسمت را با شعری از اقبال الهوری به پایان می رسانم:

ــهنهنگــی بچــه خــود را چه خــوش گفت ــد کران ــرام آم ــا ح ــن م ــه دی ب

ــز ــاحل بپرهی ــز و از س ــوج آوی ــه م همــه دریاســت مــا را آشــیانهب

دکتر نگین امینیان پور
دستیار تخصصی پروتزهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران



سواالت

ارتودانتیكس

1-در پارادایم بافت نرم، کدام مورد زیر در مبحث "Function emphasis" مطرح می شود؟ 
Display of teeth )ب   Equilibrium effects )الف

TMJ )د   Functional occlusion )ج

2-در هیدروسفالی، کدام استخوان جمجمه کمتر متاثر می شود؟
ب( پاریتال  الف( فرونتال  

د( اکسیپیتال ج( اسفنوئید  

3- عبارت زیر نشان دهنده کدام یك از مراحل رشد در مندیبل است؟
"در دوره ی نوزادی، راموس حدودا در نقطه ای واقع شده که مولر اول شیری در آن جا رویش خواهد یافت."

ب( جایگزینی استخوانی اندوکندرال الف( رسوب پریوستئال استخوان  
د( جابجایی ناشی از رشد قاعده ی کرانیوم ج( تحلیل ناشی از مادلینگ  

4- براساس تقویم سن دندانی، بین رویش کدام یك از دندان های دائمی زیر، فاصله زمانی بیشتری وجود دارد؟
ب( لترال ماگزیال و کانین مندیبل الف( سانترال مندیبل ولترال ماگزیال  

د( کانین ماگزیال و مولر دوم مندیبل ج( کانین مندیبل و پره مولر دوم ماگزیال 

5-در بیماران با ارتفاع صورت قدامی بلند )بدون مشكل پاتولوژیك(، کدام نوع چرخش فكی ممكن 
است رخ دهد؟

ب( چرخش عمدتا اینتراماتریکس مندیبل الف( Internal rotation بیشتر از نرمال مندیبل 
د( کاهش میزان external rotation مندیبل  Backward مندیبل در جهت Internal rotation )ج

Microphtalmia -6 در اثر تمام تراتوژن های زیر ایجاد می شود، به جز:
Zika Virus )ب   Cytomegalo Virus )الف
Toxoplasma )د   Rubella Virus )ج



ارتودانتیكس

1- گزینه »ب« صحیح است.
 Á1-1ÁجدولÁ،2019ÁپروفیتÁ1Áفصل

حرکات بافت نرم در ارتباط با نمایش دندان ها در مبحث function emphasis پارادایم بافت نرم مطرح می شود.

پاسخنامه
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2- گزینه »ج« صحیح است.
 ÁÁماتریکسÁفانکشنالÁیÁنظریهÁتیترÁ،2019ÁپروفیتÁ2Áفصل

هیدروسفالی ممکن است منجر به افزایش دو تا سه برابری سایز جمجمه و عمدتا با بزرگ شدن استخوان های فرونتال، 
پریتال و اکسیپیتال شود.

3- گزینه »ج« صحیح است.
 ÁÁ)مندیبل(ÁکرانیوفاسیالÁکمپلکسÁدرÁرشدÁانواعÁوÁهاÁمحلÁتیترÁ،2019ÁپروفیتÁ2Áفصل

در نوزادان راموس حدودا در محلی که مولر اول شیری رویش خواهد داشت قرار دارد. مادلینگ و ریمادلینگ 
پیشرونده فضا برای رویش سایر دندان ها فراهم می آورد )برداشتن استخوان از سطح قدامی راموس و رسوب استخوان 

در سطح خلفی(.

4- گزینه »ب« صحیح است.
 Á3-2ÁجدولÁ،2019ÁپروفیتÁ3Áفصل

5- گزینه »ج« صحیح است.
 ÁرشدÁحینÁهاÁفکÁچرخشÁتیترÁ،2019ÁپروفیتÁ4Áفصل

 backward internal یا وجود forward internal rotation در افراد النگ فیس بدون پاتولوژی مفصل حاصل عدم
اولیه در  rotation در مندیبل و forward rotation ماگزیال می باشد. internal rotation )در مندیبل( به صورت 

کندیل ها )matrix( رخ می دهد.
 در افراد با مشکل پاتولوژیک در مفصل، رشد در کندیل محدود شده و فقط به صورت backward rotation در بادی 

مندیبل )intramatrix( می باشد.

6- گزینه »ب« صحیح است.
 Á5-1ÁجدولÁ،2019ÁپروفیتÁ5Áفصل

وقوع میکروفتالمی در Cytomegalo Virus، Rubella Virus و توکسوپالسما.


