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  رادیولوژی

 و عملی می باشد. کتبیآزمون شامل دو مرحله 

  :آزمون شامل دو قسمت می باشد روش ارزشیابی

 آزمون عملی( تهیه رادیو گرافی( 

 آزمون کتبی( تشخیص و تفسیر( 

 )آزمون عملی(:مرحله تهیه رادیو گرافی

 ده است تهیه شود:بر روی یونیت رادیولوژی نصب شکه احی خلفی و قدامی فکین یک فانتوم رادیوگرافی پری اپیکال از نو 8 

 کانین پایین–ین باال کان -مولر باال -مولر پایین-پره مولر پایین-پره مولر باال  -اینسیزورهای پایین-باال اینسیزورهای  

 نمره( 20نمره از  10 ت)معیارهای سنجش رادیوگرافیهای تهیه شده شامل موارد زیر اس  

  سنجش رادیوگرافی:: معیار 1جدول 

 
  .موارد فوق مطابق چک لیست پیوست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

 آزمون کتبی(رمرحله تشخیص و تفسی(: 

 نمره( 20نمره از  10) ارزیابی موارد زیر توسط یک فایل پاورپوینت انجام می شود  

  معیارهای تشخیص و تفسیر رادیوگرافی: 2جدول:  
 نمره موارد آزمون دیفر

 2 شناخت لندمارک های آناتومیک نرمال در رادیوگرافی داخل دهانی و خارج دهانی 1

 1 شناخت خطاهای تکنیکی رادیوگرافی داخل دهانی و پانورامیک و روش برطرف کردن آنها 2

 2 تشخیص ضایعات پوسیدگی و پریودنتال در رادیوگرافی های داخل دهانی 3

 3 استخوانی در رادیوگرافی)لوسنت، میکسد، اپک(تشخیص و تفسیر ضایعات  4

 1 دهانی تشخیص انواع رادیوگرافی های داخل دهانی)بای سکت، پارالل، بایت وینگ، اکلوزال( و خارج  5

 1 شناخت، تشخیص محل و سمت رادیوگرافی های داخل دهانی و آشنایی با اصول تعیین موقعیت جسم 6

 10 جمع نمرات 

  یل پاورپوینت انجام خواهد شد.فوق توسط یک فاارزیابی موارد 

 :منابع آزمون

Oral radiology 
Principles and interpretations 
White-pharaoh 
2014 edition7 

 25تا 15  زفصولیو ن 10تا  5فصول مورد امتحان:  فصل

 



  نام ونام خانوادگی                    چک لیست مهارت سنجی انجام رادیو گرافی داخل دهانی

 

  خیر                             اقدامات مربوط به حفاظت انجام شد؟           بله

 خیر                             بلهپوشش سطوح به درستی انجام شد؟            

 خیر                              بله  از دستکش استفاده شد؟                         

 خیر                        فاکتور های اکسپوژر مورد بررسی قرار گرفت؟  بله

 خیر                          درست است؟                     بله فانتومتنظیم سر  

 خیر                            زاویه عمودی به درستی تنظیم شد؟             بله

  خیر                          ی به درستی تنظیم شد؟                 بلهقزاویه اف  

 خیر                          فاصله به درستی تنظیم شد؟                      بله  

 خیر                    مورد بازبینی قرارگرفت؟ بله فانتومموقعیت فیلم و سر  

 قبل از اکسپوژر نهایی درب کابین بسته شد؟  بله                          خیر 

 خیر                        شد؟                     بلهم اکسپوژر به درستی انجا

  خیر                     پوشش های انجام شده خارج شد؟                    بله

  خیر               ل شد؟  بلهقفیلم به درستی و بدون آلودگی به تاریکخانه منت

 فیلمها از نظر اشکاالت تکنیکی و مانتینگ صحیح مورد ارزیابی قرارمیگیرند  .    :نتیجه نهایی

 پریودانتیکس

 آزمون بخش پریودنتولوژی شامل دو بخش عملی و کتبی است.

 :میباشدنمره است و شامل دو بخش  12آزمون عملی 

 نمره( 5) :پرسش و پاسخ در رابطه با الف(

 مشکالت و شرایط سیستمیک،درمان پریودنتال در بیماران دارای  -1

 خصوصیات کلینیکی لثه نرمال و بیمار  -2

 معاینه پریودنتال بیماران، نحوه تشخیص و -3

 بررسی رادیوگرافی،  -4

 تشخیص و پروگنوز و طرح درمان   -5

 نمره( 7این قسمت شامل: ) (ب

  ی فانتوم هدبر رو) جرمگیری( کار عملی  -1

 سوال جواب در رابطه با ابزارو شیوه های مختلف بهداشت دهانی -2

 



 پرسش و پاسخ

 ردیف موارد آزمون نمره

 1 شرایط سیستمیکمشکالت و  1

 

 

2 

 ه نرمال و بیمارخصوصیات کلینیکی لث

 Attachment lossتعیین 

 تعیین عمق پاکت

 تعیین میزان لثه چسبنده

2 

 3 بررسی رادیوگرافی 1

 4 تشخیص و پروگنوز و طرح درمان 1

  جمع نمرات 5
 

 

 کار عملی

 ردیف موارد آزمون نمره

 1 نحوه جستجوی جرم 1

 2 جهت جرمگیری انتخاب وسیله 1

2 Grasp & rest & position  3 

 scaling 4انجام  1.5

 5 آشنایی با ابزار و شیوه های مختلف بهداشت دهانی  1.5

 جمع نمرات 7

 

  دقیقه است. 10مدت زمان آزمون عملی به ازای هر آزمون دهنده 

 

صی دارد که داوطلب هر سوال زمان مشخ که به صورت نمایش اسالید میباشد. نمره از کل نمره امتحان است 8آزمون کتبی شامل 

 واالت وجود ندارد.باید در آن زمان به سواالت پاسخ دهد. به هیچ عنوان پس از اتمام آخرین اسالید، امکان تکرار مجدد س

 

 

 

 

 

 

 



 منابع آزمون:

 خواهند شد.سواالت آزمون نظری و عملی از میان مباحث نامبرده در جدول زیر طرح 

 مباحث و منابع آزمون نظری و عملی
 ردیف مبحث (2019منابع)کارانزا 

 1 آناتومی پریودنشیوم 3فصل 

 2 طبقه بندی بیماری های پریودنتال 5فصل 

 3 سیگار و بیماری پریودنتال 12فصل 

 4 تاثیر جرم و فاکتور های موضعی 13فصل 

 5 تاثیر شرایط سیستمیک بر پریودنشیوم 14فصل 

 6 عالیم بالینی التهاب لثه 18فصل 

 7 عفونت حاد لثه 20فصل 

 8 پاکت پریودنتال 23فصل 

 9 تحلیل استخوان و الگوی تخریب آن 24فصل 

 10 پریودنتیت مزمن 27فصل 

 11 پریودنتیت مهاجم 28فصل 

 12 پریودنتیت نکروزه زخمی 29فصل 

 13 معاینه و تشخیص پریودنتال 32فصل 

 14 رادیو گرافی در تشخیص بیماری های پریودنتال 33فصل 

 15 تعیین پروگنوز 35فصل 

 16 طرح درمان 36فصل 

 17 درمان پریودنتال در بیماران دارای مشکالت سیستمیک 39فصل 

 18 درمان پریودنتیت مهاجم 43فصل 

 19 درمان بیماری حاد لثه 44فصل 

 20 طبقه بندی و درمان آبسه ها 45فصل 

 21 پریو -ضایعات اندو 46فصل 

 22 فاز یک درمان پریودنتال 47فصل 

 23 روش های کنترل پالک              48فصل 

 24 جرم گیری و تسطیح سطح ریشه ، اینسترومنت ها 50فصل 

 25 وسایل سونیک و اولتراسونیک 51فصل 

 26 آنتی بیوتیک تراپی  52فصل 

 

 دن(ز:  مبحث روش های مسواک  2015چاپ  لیندهکتاب پریودنتولوژی کلینیکال و ایمپلنت دندانپزشکی  36)فصل 



 ارتودنسی

مشترک، آزمون  لیاو وس ستگاههایو به حد اقل رساندن استفاده از ا یفاصله اجتماع تیکرونا و اهم روسیو وعیبا توجه به ش

 .شود یبرگزار م ی کتببصورت کامال یارتودنس

دستگاهها به  یاجزا و یکست و سفالومتر زیخواهد بود و سواالت سه قسمت انال یا نهیگز 4سوال  20طبق معمول  دیاسال سواالت

 داشته باشند خواهند بود یحیتشر یدر  آزمون کتب یابیارز تیکه قابل ینحو

 مایهواپ طی.... در اخذ بل و شمارش برگه ها و یبه سر شمار ازیبا توجه به ن کنیباشد، ول یم قهیدق 40ساعت و  کیمدت امتحان  کل

 دیرا مد نظر داشته باش سیساعته حضور در دانشکده پرد 3 یبازه 

  :را در روز امتحان همراه داشته باشند ریز لیوسا یارتودنس یآزمون مل انیتمام دانشجو لطفا

 نقاله، پرگار، پاک کن ، مداد تراش ،یدکار آب(، مداد قرمز، خوینوک رینرم )غ اهیس مداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


