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مقدمه 
 

" آشنایى با روال کلى آزمون بورد شفاهى ارتودنسى"
 دکتر نسترن جنابی
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مقدمه:

آشنایی با روال کلی آزمون بورد شفاهی ارتودنسی )دکتر نسترن جنابی(

آزمون بورد عملی ارتودنسی در روز یا روزهای بعد از آزمون نظری برگزار می شود و قبل از آزمون در راهنمایی که بر روی 
سایت سازمان سنجش قرار داده می شود، مکان و زمان آن ذکر خواهد شد. چندین ساعت پس از اتمام آزمون نظری )عصر 
همان روز( نتایج آزمون نظری و افراد مجاز به شرکت در آزمون عملی بر روی وب سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. 

آزمون شفاهی شامل مراحل زیر است:
 ارزیابی مدارک چهار کیس از بیماران تحت درمان در طی دوره دستیاری 

 ارزیابی مهارت داوطلب در ساخت ، تنظیم و نصب آرچ وایر ها )وایر بندینگ( بر روی قالب های گچی و تایپودنت
 ارزیابی دانش داوطلب در تشخیص، طرح درمان، مکانوتراپی و ریتنشن سه کیس مطرح شده توسط هیأت بورد

 مصاحبه شفاهی هیات بورد با داوطلب

 ارزیابی لیست بیماران تحت درمان در دوره دستیاری
 ارزیابی فعالیت های پژوهشی داوطلب

در ادامه به بررسی هر یک از مراحل آزمون به صورت جداگانه می پردازیم.

 نکته مهم: دقت داشته باشید که نکات عنوان شده بر اساس آزمون های سال های گذشته و روال معمول 
آزمون بورد عملی می باشد و بنابر صالح دید هیأت محترم بورد امکان تغییر رویه در هر یک از قسمت های 

آزمون وجود دارد که از طریق وبسایت سازمان سنجش اعالم خواهد شد. 
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فصل 1 
 

آماده سازی مدارک چهار کیس از بیماران تحت 
درمان در طى دوره دستیاری

 دکتر نسترن جنابی
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آماده سازی مدارک چهار کیس از بیماران تحت درمان در طی دوره دستیاری: 
الزم است داوطلبان مدارک مربوط به چهار کیس از بیماران تحت درمان در طی دوره دستیاری خود را به هیأت بورد ارائه 

کنند. نوع کیس ها و مدارک مورد نیاز، هر سال در راهنمای آزمون ذکر خواهد شد.

نوع کیس ها:
چهار کیس خواسته شده در چند سال گذشته موارد زیر بوده است:

Four quadrant extraction.1
Orthognathic surgery or Treatment of impacted teeth.2

Non-surgical class II or Nonsurgical class III.3
Non-surgical open bite or Posterior cross-bite.4

مدارک مورد نیاز برای هر کیس:

1. مدل های گچی قبل و پس از درمان:
برای هر کیس الزم است دو مدل گچی قبل و پس از درمان با تریم ارتودنسی و ترجیحاً در یک جعبه مجزا برای هر 
کیس ارائه شود. در جدول جدیدی که در راهنمای بورد سال 99 بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده شده است، 
برای کیفیت کست قبل و بعد از درمان امتیاز مجزایی در نظر گرفته شده است لذا سعی بر آن شود که کست ها بدون 

شکستگی و تمیز باشند. 

2. فتوگرافی های قبل و پس از درمان:
بر اساس شکل 5-34 کتاب گریبر 2017 )صفحهe4 997(  اصول فتوگرافی به شرح زیر می باشد:

فتوگرافی های خارج دهانی:
 نمای فرونتال رست و فرونتال لبخند:

1- دندان ها در اکلوژن باشند.
2- چشم ها باز باشند و به دوربین نگاه کنند.

3- گوش ها مشخص باشند.
4- لب ها در حالت ریلکس و در تماس باشند.

5- بیمار عینک یا جواهرات نداشته باشد.
6- عکس به گونه ای کراپ شود که تقارن صورت و تعادل آن مشخص باشد.

7- خط اینترپاپیالری قاب تصویر را به دو قسمت تقسیم کند و باالی شانه ها و گردن نمایان باشد.
8- موارد ذکر شده در باال برای هر دو نمای فرونتال رست و فرونتال لبخند باید رعایت شوند. 

شکل 34-5 کتاب گریبر
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 نمای پروفایل:
1- گوش نمایان باشد

  natural head position باشد )برای دستیابی به  natural head position 2- صورت در حالت
الزم است بیمار به دوردست خیره شود و یا آن که به تصویر خود در آینه رو به رویش نگاه کند.(

3- میزان کمی از مژه سمت چپ نمایان باشد. 

شکل 34-5 کتاب گریبر

 نمای سه چهارم رست و لبخند:

1- دندان ها در اکلوژن باشند.
2- سر باید در حالت natural head position باشد.

3- چشم ها به دوردست نگاه کنند )به دوربین نگاه نکنند.(.
4- سفیدی چشم چپ در سمت لترال مشخص نباشد.

5- تیپ بینی مماس بر کانتور صورت باشد یا آنکه در امتداد تیپ بینی مقدار کمی از کانتور صورت مشخص باشد.
6- گوش سمت راست نمایان باشد.

شکل 9-5 کتاب گریبر

نکته

نکته

 نمای پروفایل باید به گونه ای تهیه شود که سمت راست صورت را نمایان کند. 

 در این قسمت از کتاب گریبر اشاره ای به استاندارد های مربوط به فتوگرافی نمای سه رخ یا سه چهارم )oblique یا 45°( 
نشده است. اما در قسمت های دیگری از این نما استفاده شده است. موارد ذکر شده برای این نما توسط مؤلف اضافه شده است:
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 نمای ساب منتال:
 این نما در بیماران دچار آسیمتری مندیبل کمک کننده می باشد.

شکل 9-8 کتاب گریبر

 فتوگرافی های داخل دهانی:
 نمای اکلوزال ماگزیال:

1- رافه میدپاالتال در مرکز عکس باشد.
2- کل قوس دندانی با حداقل نمایش بافت نرم را در بر بگیرد.

شکل 34-6 کتاب گریبر
 نمای اکلوزال مندیبل:

1- کل قوس مندیبل را حداقل تا مولر های اول در بر بگیرد.
2- سطح لبیال دندان های سانترال مندیبل با حاشیه پایینی عکس موازی باشد.

3- میدالین در مرکز عکس قرار گیرد.

شکل 34-6 کتاب گریبر
 نمای اکلوژن از رو به رو:

1- پلن اکلوزال به صورت افقی قرار گرفته و عکس را به دو نیمه تقسیم کند.
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2- نمایش دندان های خلفی )در سمت راست و چپ( به یک اندازه باشد.

شکل 34-6 کتاب گریبر

 نمای اکلوژن از راست و چپ:
1- از نظر قدامی تا دندان سانترال سمت مقابل نمایش داده شود.

2- از نظر خلفی حداقل دندان های مولر اول را نمایش دهد.
3- پلن اکلوزال باید با حاشیه عکس موازی باشد.

شکل 34-6 کتاب گریبر

3. رادیوگرافی های قبل و بعد از درمان:
ارائه رادیوگرافی پانورامیک قبل و بعد از درمان و لترال سفالوتری قبل و بعد از درمان برای تمامی کیس ها الزامی 
می باشد. برای کیس های خاص سایر رادیوگرافی ها می توانند مفید باشند. به عنوان مثال در موارد آسیمتری 
صورت، ارائه CBCT و PA Cephalometry و در موارد وجود دندان نهفته ارائه CBCT حائز اهمیت می باشد. 

4. سوپرایمپوزیشن سفالومتری بر کرنیال بیس، ماگزیال و مندیبل:
تریسینگ سفالومتری و سوپرایمپوزیشن را می توان با نرم افزار یا به صورت دستی تهیه کرد. جهت تهیه سوپر 
ایمپوزیشن به صورت دستی ابتدا تریسینگ قبل و بعد از درمان را تهیه کرده و در صورت هم اندازه بودن ابعاد، هر 
دو سفالومتری را بر روی یک کاغذ تریس واحد با رنگ های مختلف تریس می کنیم )تریس قبل از درمان به رنگ 
مشکی و تریس بعد از درمان به رنگ قرمز(. بهترین راه برای هم ابعاد بودن دو سفالومتری رعایت پروتکل های 
عکس برداری و استفاده از یک یونیت عکس برداری واحد است. اما در صورتی که رادیوگرافی قبل و بعد از درمان 
توسط دستگاه های متفاوتی تهیه شده و یا این که هم ابعاد نباشند، الزم است دوسفالومتری یا تریسینگ آن ها هم 
ابعاد شوند. برای دستیابی به این هدف، به شرط بالغ بودن بیمار، یک اندازه خطی مانند طول SN را بر روی هر 
دو به دست آورده و بر هم تقسیم می کنیم. به عنوان مثال اگر طول SN در تریسینگ سفالومتری قبل از درمان 

4242 میلی متر باشد و درتریسینگ سفالومتری بعد از درمان  39 میلیمتر باشد: 1.07
39

=
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برای یکسان شدن ابعاد در دو تریسینگ و فراهم شدن امکان سوپرایمپوز کردن آنها الزم است ابعاد تریسینگ سفالومتری 
یا ابعاد خود سفالومتری بعد از درمان 1/07 برابر شود. غالباً هم اندازه کردن دو تریسینگ آسان تر و در دسترس تر از 
یکسان کردن ابعاد رادیوگرافی می باشد. برای این منظور پس از اسکن هر دو تریسینگ به کمک نرم افزارهای ادیت عکس، 
یکی از تریسینگ ها را مطابق با دیگری به میزان مورد نیاز تغییر می دهیم و سپس پرینت کرده و مجددا هر دو را بر 
روی یک کاغذ تریس مجزا با رنگ های متفاوت رسم می کنیم. راه دیگر استفاده از دستگاه های فتوکپی مجهزی است 

که امکان تغییر ابعاد با این دقت را دارند. 
پس از یکسان شدن ابعاد تریسینگ ها، می توان به راحتی سوپرایمپوزیشن روی هر یک از ساختارها را رسم نمود. بدین 
طریق که ابتدا با مداد مشکی از روی تریسینگ قبل از درمان بیمار بر روی یک کاغذ تریس جدید کپی برداری می کنیم، 
سپس کاغذ تریس را بر روی تریسنگ بعد از درمان قرار داده و با مداد قرمزخطوط تریسینگ دوم را نیز کپی برداری می 
کنیم. دقت داشته باشید که برای سوپرایمپوزیشین روی هر یک از ساختارها بر اساس فصل 6 کتاب پروفیت باید بدین 

صورت عمل کنید:
 کرانیال بیس:

برای سوپرایمپوزیشن بر روی کرنیال بیس الزم است خط SN دو تریسینگ را بر هم منطبق کرده و کاغذ 
تریس را در این موقعیت ثابت کنید و سپس سایر خطوط را رسم نمایید.

شکل 46-6 پروفیت: A. سوپرایمپوزیشن بر روی کرانیال بیس قدامی بر روی خط SN. این 
سوپرایمپوزیشن الگوی کلی تغییرات در صورت را نشان می دهد که از ترکیب رشد و درمان 
در کودکانی که درمان ارتودنسی دریافت کرده اند حاصل می شود. توجه کنید که در این بیمار 
فک پایین در جهت پایین و قدام رشد کرده است در حالی که فک باال مستقیما به سمت پایین 

حرکت کرده است و امکان اصالح مال اکلوژن کالس دو بیمار بدین وسیله فراهم شده است.

 ماگزیال:
برای سوپرایمپوزیشن بر روی ماگزیال الزم است کانتور پاالتالی اینسایزورهای ماگزیال و امتداد پاالتال پلن 

دو تریسینگ بر هم منطبق شوند. 
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پاالتالی  کانتور  روی  خصوص  به  ماگزیال  روی  بر  سوپرایمپوزیشن   .B پروفیت:   6-46 شکل 
اینسایزورهای ماگزیال و در امتداد پاالتال پلن. این نما تغییرات دندان های ماگزیال نسبت به ماگزیال 
را نشان می دهد. در مورد این بیمار تغییرات اندکی رخ داده است که مشخص ترین آن حرکت رو به 

قدام مولرهای ماگزیال به دنبال از دست رفتن مولر دوم شیری بوده است.
 مندیبل:

و  مندیبل  کانال  کانتور  مندیبل،  داخلی سمفیز  است سطح  مندیبل الزم  روی  بر  برای سوپرایمپوزیشن 
کریپت مولر سوم رویش نیافته بر هم منطبق شوند. 

شکل 46-6 پروفیت: C.  سوپرایمپوزیشن بر روی مندیبل به خصوص بر روی سطح داخلی 
سمفیز مندیبل، کانتور کانال مندیبل و کریپت مولر سوم رویش نیافته. این سوپرایمپوزیشن نشان 
دهنده تغییرات راموس مندیبل و زائده کندیلی بر اثر رشد یا درمان و تغییر موقعیت دندان های 
مندیبل نسبت به مندیبل. توجه کنید که در این بیمار طول راموس مندیبل نسبت به خلف زیاد 
می شود در حالی که کندیل به سمت باال و عقب رشد کرده است. همانطور که مورد انتظار است، 
درطی انتقال از دوره دندانی مختلط به اوایل دوره ی دندان های دائمی دندان های مولر مندیبل 

به سمت قدام حرکت کرده اند.

5. ارائه تشخیص، طرح درمان، مکانوتراپی و ریتنشن:
در این قسمت بهتر است برای هر یک از کیس ها، تشخیص، طرح درمان، مکانوتراپی و ریتنشن در قالب پرونده و به صورت طبقه 
بندی شده و منظم ارائه شود. در این قسمت جهت ملموس تر بودن روند ارائه کیس، ابتدا فتوگرافی و رادیوگرافی های یک بیمار بالغ 

دچار اسکلتال کالس دو و دفیشنسی مندیبل وسپس نمونه پرونده پیشنهادی برای این بیمار ارائه شده است. 
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)فتوگرافی ها در این قسمت با کسب رضایت بیمار قرار داده شده اند و جهت حفظ حریم شخصی بیمار، فتوگرافی های 
خارج دهانی کراپ شده اند و استاندارد نمی باشند.(

  

 

  

  


