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 رادیولوژی دهان و فک و صورت

 چیست؟ xدلیل استفاده از عناصر نادر زمینی به عنوانفیلتر در دستگاه های مولد اشعه -171

 الف( افزایش متوسط انرژی پرتو

 ب( افزایش کنتراست تصویر

 ج( حذف کامل پرتوهای کم انرژی

 د( افزایش ماگزیمم انرژی پرتو

  ستون دوم -18ص  -جامع درسنامهگزینه ب صحیح است. 

 

 
 

 با کدامیک از اصول فیزیک بهداشت بیان می شود؟ ALARAاصل -172

 الف(توجیه پذیری

 ب(رعایت حدود دوز

 ج( بهینه سازی

 د( کاهش پرتوگیری

 ستون دوم -29ص  -گزینه ج صحیح است. درسنامه جامع
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و....................................  Relaxation 1Tسبب .................... زمان  MRIاستفاده از ماده حاجب در  -173

 شدت سینگال می گردد.

 افزایش ←الف( کاهش 

 کاهش ←ب( کاهش 

 افزایش ←ج( افزایش

 کاهش ←د( افزایش

 ستون دوم -90ص  -گزینه الف صحیح است. درسنامه جامع

 

 
 

 ؟نمی باشدپرتو بر روی کدامیک تاثیرگذار  کلیماسیون -174

 الف( تعداد فوتون های پراکنده

 ب( محدوده  اکسپوژر

 ج( کیفیت تصویر
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 د( قدرت نفوذ پرتو

 ستون دوم  -16ص  -گزینه د صحیح است. درسنامه جامع

 

 
 در تصاویر رادیوگرافی داخل دهانی می گردد؟ Film graininessچه عاملی سبب رویت  -175

 استفاده از فیلم با سرعت باالترالف( 

 و زمان تابش mAب( کاهش 

 ج( درجه حرارت باالی داروی ظهور و ثبوت

 د( مدت زمان کم شستشوی فیلم

 ستون دوم  -50ص  -گزینه ج صحیح است. درسنامه جامع

 

 
 

 ( اشعه یونیزان بر بدن می باشد؟Stochastic Effect« )اثرات احتمالی»کدام مورد از  -176

 الف( مرگ سلولی

 ب( جهش ژنی

 ج( خشکی دهان

 د( اختالل در حس چشایی

 ستون دوم -22ص  -گزینه ب صحیح است. درسنامه جامع
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 در رادیوگرافی از فکین به دنبال رادیوتراپی شایع ترین تغییر در ناحیه استخوان آلوئول چیست؟ -177

 PDLالف( عریض شدگی نامنظم 

 آلوئولب( تحلیل افقی استخوان 

 ج( تحلیل عمودی استخوان آلوئول

 د( عدم وضوح دیواره های کورتیکالی

 ستون دوم -116ص  -گزینه الف صحیح است. درسنامه جامع
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 ( با فرکانس باال سبب ....................... می گردد.Samplingدر تصویربرداری دیجیتال، نمونه گیری ) -178

 الف( افزایش دوز جذبی بیمار

 signalتصویر نسبت به  noiseب( افزایش 

 ج( کاهش زمان ثبت تصویر

 د( افزایش دقت ثبت سیگنال های اولیه

 ستون اول-33ص -گزینه د صحیح است. درسنامه جامع

 

 
از نظر تئوریک در کدام تکنیک داخل دهانی امکان به تصویر کشیدن دندان با طول واقعی وجود  -179

 دارد؟

  Long coneالف( موازی با تیوب 

 ب( اکلوزال

 ج( نیمساز

 Short coneد( موازی با تیوب 

 ستون دوم -56ص  -گزینه الف صحیح است. درسنامه جامع
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 جهت انجام رادیوگرافی داخل دهانی در بیماری با رفلکس تهوع شدید، کدام مورد توصیه می گردد؟ -180

 الف( انجام تنفس دهانی توسط بیمار

 کار به بیمارب( عدم توضیح مراحل 

 ج( درخواست از بیمار جهت مهار حرکت زبان

 د( انجام رادیوگرافی در صبح

 ستون دوم -59ص  -گزینه د صحیح است. درسنامه جامع

 

 
 ؟نمی باشددر تکنیک پانورامیک موثر  "عرض الیه تصویر"کدام عامل بر روی  -181

 الف( مسیر چرخش 

 ب( تعدد مرکز چرخش

 گیرنده تصویرج( سرعت چرخش تیوب و 

 د( عرض کلیماتور
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 ستون دوم -72ص  -صحیح است. درسنامه جامع بگزینه  

 کدام است؟ Multidetector CTنسبت به  Cone Beam CTنقطه ضعف  -182

 الف( میزان دوز

 ب( میزان اشعه پراکنده

 ج( ابعاد پیکسل

 د( میزان رزولوشن

 دومستون  -78ص  -گزینه ب  صحیح است. درسنامه جامع

 

 
 

 در کدام تکنیک ریج پتروس بر روی قسمت تحتانی استخوان اکسیپیتال تصویر می شود؟ -183

 الف( تاون معکوس

 ب( ساب منتوورتکس

 قدامی جمجمه -ج( خلفی

 د( واترز

 ستون دوم -69ص  -گزینه الف صحیح است. درسنامه جامع
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کدام مورد توصیه  mild crowdingساله با ریسک پوسیدگی پایین و  8در معاینات دوره ای کودک  -184

 می گردد؟

 ماه 6-18خلفی با فاصله  Bitewingالف( رادیوگرافی 

 ماه 6-18خلفی با فاصله  Bitewingب( رادیوگرافی پانورامیک و 

 ماه 12-24خلفی با فاصله  Bitewingج( رادیوگرافی 

 در صورت دیده نشدن پوسیدگی کلینیکی نیازی به رادیوگرافی نیست.د( 

 16-1جدول  -98ص  -گزینه ج صحیح است. درسنامه جامع
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 ؟نمی باشدکدام مورد از عالئم رادیوگرافیک استئونکروز ناشی از بیس فسفونات  -185

 الف( سکستر

 ب( ضخیم شدگی المینا دورا

 PDLج( عریض شدگی 

 کاهش دانسیته استخوان د(

 ستون اول -118ص  -پاسخ گزینه د صحیح است. درسنامه جامع

 

 
 

 کدام ضایعه در نمای رادیوگرافیک عمدتا تک حفره ای دیده می شود؟ -186

 الف( آملوبالستیک فیبروما

 ب( سنترال جاینت سل گرانولوما

 ج( ادونتوژنیک میگروما

 د( تومور پیندبورگ

 ستون  -136ص  -گزینه الف صحیح است. درسنامه جامع
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 در رادیوگرافی کدام بیماری، افزایش فضای دیپلوئیک و نمای گرانولر جمجمه مشاهده می شود؟ -187

 الف( آنمی سیکل سل

 ب( هیپر پاراتیروئیدیسم

 ج( تاالسمی

 د( پرکاری هیپوفیز

 ستون دوم -175ص  -درسنامه جامعزینه ج صحیح است. گ
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ساله با تورم بدون درد طوالنی مدت و پاراسنتزی یکطرفه خلف فک پایین مراجعه کرده  54خانم  -188

است. در نمای رادیوگرافی، ضایعه چند حفره ای با حدود مشخص و کورتیکالی مشاهده می گردد. در 

 معاینه، غدد لنفاوی قابل لمس است محتمل ترین تشخیص چیست؟

 میلوسیتیکالف( لوسمی مزمن 

 ب( موکواپیدرموئید کارسینومای مرکزی

 ج( استئویارکوم

 د( یوونیگ سارکوم

)تنها توموری که در بین گزینه ها دارای حدود مشخص  160ص  -گزینه ب صحیح است. درسنامه جامع

 ستون  -می باشد( MECاست 

 

 
 

پریودنتال دندان های مجاور در رادیوگرافی از کدام ضایعه ممکن است نازک شدگی فضای لیگامان  -189

 را مشاهده نمود؟

 الف( استئورادیونکروز

 ب( استئومیلیت

 ج( استئوسارکوم

 د( دیسپالزی فیبرو

 ستون دوم -150ص  -گزینه د صحیح است. درسنامه جامع
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ساله با تورم در ناحیه مولر اول رویش نیافته پایین مراجعه نموده است. در رادیوگرافی  8بیماری  -190

اکلوزال اتساع کورتکس باکال و جابجایی ریشه های دندان مولر اول به سمت صفحه کورتیکال مشاهده 

 می گردد،محتمل ترین تشخیص کدام است؟

 Dentigerous cystالف( 

 Eruption cystب( 

 Buccal bifurcation cystج( 

 Paradental cystد( 

 اولستون  -122ص  -گزینه ج صحیح است. درسنامه جامع
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