
 :بیماریهای دهان فک و صورتآزمون ملی بخش 
 به صورت ملی در بخش بیماری های دهان، فک و صورت آزمون slide show  نمره است.  02می باشد و شامل

 باشد. آزمون جهت سنجش دانش نظری و عملی داوطلبان می

 

 آزمون منابع: 

 )کلیه ی فصول( 0202کتاب فاالس و تظاهرات دهانی بیماران سیستمیک  در نپزشکیسواالت از قسمت مالحظات دندا

ه و گمانتیز، ضایعات پو، ضایعات وزیکولوبولفصول ضایعات سفید و قرمز ،)قسمت هپاتیت و ایدز کامل مطالعه شود(

معاینه مفصل قسمت ) 9و فصل  (بطور کامل) 0و نیز فصل  0202 ضایعات خوش خیم حفره دهان از کتاب برکت

 کتاب ملی انتخاب می گردد. از (گیجگاهی و فکی

 

 :روش آزمون 

(. ستارائه شده اتصویر یا فیلم  ازگردد ) در بعضی موارد پرسش سواالت بصورت پرسش تستی یا تشریحی طرح می

 از کتاب نمی باشد.لزوماً الزم به ذکر است تصاویر 

 

  آزمون:چک لیست 

 

 

 

 سوالیک مثال از Case: 

، ی شکایت اصلی زشک مراجعه نموده است در تاریخچهبه دندانپساله با شکایت از ...........بیمار خانم/آقای .......

الینی یک ضایعه ............  مشاهده شده )سواالت بدر نمای  .مشکل بیمار از............ماه/سال پیش ایجاد شده است

کلیدی و گزینه ها بر مبنای توصیف بالینی، تشخیص افتراقی، نحوه ی رسیدن به تشخیص قطعی و درمان انتخابی می 

 باشد.(

  سیستمیک یبیماریک مثال از سوال: 

در تاریخچه ی پزشکی وی  .مراجعه نموده است..........مان دندانپزشکی .....دلیل در بیمار خانم/آقای .......ساله به

بیماری .............. گزارش شده )قابل ذکراست که سواالت کلیدی و گزینه ها بر مبنای عالیم و نشانه های بیماری 

 سیستمیک تستهای آزمایشگاهی، اتخاذ مالحظات دندانپزشکی الزم می باشد.(

نمره  روش آزمون )به تفکیک( موارد آزمون ردیف

 )تقریبی(

 )مانند نمونه( caseارائه ی  1

 

 1±3 ارائه تصویر و پرسش

بیماری سیستمیک )مالحظات دندانپزشکی و  0

 تظاهرات دهانی( ) مانند نمونه(

 سواالت تشریحی یا تستی

 

8±0 

  ارائه تصویر و تشخیص   spot  diagnosisلند مارک و  2

 

 

 

9±0 

 

 طرح درمان رادیوگرافی و دندانی 4

 

 )روش تشخیص، طرح درمان، تشخیص نهایی و...(  تصویر و پرسشارائه 

 انواع معاینه و تکنیک های آن 2

 

 سوال تشریحی یا تستی یا ارائه تصویر و پرسش

 ارائه تصویر یا فیلم و پرسش یا پرسشهای تستی و یا تشریحی معاینات داخل دهانی و تکنیک آن  6

 خارج دهانی و تکنیک آن  معاینات 7

 

 ارائه تصویر یا فیلم و پرسش یا پرسشهای تستی و یا تشریحی

 02 نمره نهایی


