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مقدمه 

به نام خدا

االت آزمون بورد رادیولوژي دهان، فـک و صـورت در خـدمت    ؤکه بار دیگر با سري دیگري از تحلیل سمفتخرم
هاي تشریحی آزمون بورد رادیولوژي دهان، اي از سواالت و پاسخکتاب حاضر مجموعه. خوانندگان محترم هستم

کنیک و تفسیر تقسـیم  االت بورد در این مجموعه به سه بخش فیزیک، تؤس. باشدمی1400فک و صورت سال 
هم چنین، به نکات مهـم و  . تشریحی آورده شودال پاسخی جامع و کامالًؤاند و تالش شده که براي هر سشده

امیدوارم این کتاب همانند کتـب قبلـی مـورد اسـتقبال     . ال خیز موضوع سواالت پرداخته شده استؤمطالب س
هاي بورد ، ارتقـا و دسـتیاري نقشـی    کنندگان در آزمونخوانندگان عزیز قرار گرفته و بتواند در موفقیت شرکت

. داشته باشد

دکتر میترا کرباسی
متخصص رادیولوژي دهان، فک و صورت

رتبه برتر بورد تخصصی



1بخش
فیزیک

بـه  MA dialو X ،KVP dialـ در تیوب اشـعه  1
-ترتیب ولتاژ و جریان کدام مدارها را نشان مـی 

دهد؟ 
Filament - Filament) الف
Tube- Filament) ب
Filament - Tube) ج
Tube - Tube) د

ـ به دنبال رادیوتراپی در کودکان احتمال وقوع 2
باشد؟ کدام مورد کمتر می

تخریب جوانه دندانی ) الف
بد شکلی دندان ) ب
توقف رشد کلی دندان ) ج
توقف رویش دندان ) د

هاي تصویربرداري با یکـ دوز موثر در کدام تکن3
هم برابر است؟ 

با فیلد کوچک ـ سري کامـل بـا سنسـور     CBCT) الف
CCDو کولیماسیون گرد

و PSPبا فیلـد کوچـک ـ سـري کامـل بـا       CBCT) ب
کولیماسیون گرد 

ــور      ) ج ــا سنس ــل ب ــري کام ــک ـ س و CCDپانورامی
کولیماسیون چهارگوش 

سـیون  و کولیماPSPپانورامیـک ـ سـري کامـل بـا      ) د
چهارگوش

ـ علت مهمتر در محو شدگی تصـویر نهفتـه در   4
PSPکدام عامل است؟

نوع ترکیبات سنسور ) الف
دماي محیط) ب
نور محیط ) ج
فاصله زمانی تا اسکن شدن ) د

viewدر Hot lightingـ در صورت اسـتفاده از  5

boxشود؟ کدام فاکتور دچار تغییر نمی
Film latitude) الف
Linearity responds to exposure) ب
Useful optical density) ج
Useful density range) د

lowو high densityهاي ـ کنتراست در قسمت6

density منفی مشخصه فیلم چگونه است؟
غیر وابسته به دانسیته ) الف
یکسان در هر دو ناحیه ) ب
high densityبیشتر در ) ج
low densityبیشتر در ) د

7-Bioimage registration  ــدامیک از ــزء ک ج
ــویربرداري    ــدهاي اصــلی در تص CBCTفرآین

باشد؟ می
Image reconstruction) الف
Image detection) ب
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Image production) ج
Image Interpretation) د

از Rigid Body Transformationدر مرحلــه -8
DCBCT4  تغییرات فقط در کدام قسـمت ،Scan

Volumeگیرد؟ صورت می
Position & Orientation) الف
Shape & Position) ب
Size & Orientation) ج
Shape& Size) د

هاي محدودیت زاویه ـ کدام مورد جزء آرتیفکت9
نیست؟ (Scanning Trajectory)مسیر اسکن 

Photon Starvation) الف
Midplane Cupping) ب
Extinction) ج
Peripheral Unidirectional Streaking) د

ــه چــه دلیــل  -10 ــامپیوتري ب در تومــوگرافی ک
هاي هوایی هاي استخوانی سلولپیوستگی دیواره

گردد؟ اتموئید در موارد نرمال مشاهده نمی
Beam hardening artifact) الف
Partial Volume artifact) ب
Streak and dark band) ج
Misalignment) د

PSPک از خصوصــیات در ارزیــابی کــدامی-11

Readersشود؟ بررسی نمی
Spatial Resolution) الف
Contrast Resolution) ب
Laser Jitter) ج
Geometric Uniformity) د

ـ در ایران براي پرینتر فیلم با شـدت جریـان   12
منبـع تغذیـه   (آمپر نیاز به یـوپی اس  8مصرفی 
دارد؟ ) اتکیلوو(با چه حداقل توانی ) پیوسته

2) ب5/1) الف
3) د5/2) ج

اي کدام تایمر به طور ـ در رادیوگرافی مداخله13
تر است؟ اختصاصی مناسب

Electronic) الف
Synchronous) ب
mAs) ج
Automatic Exposure Control) د

مـدار  High voltageـ کدام اجـزا در قسـمت   14
تیوب اشعه ایکس قرار دارد؟ 

mAMeter و Focal spot selector) الف
mAselectorو kVpmeter) ب
Focal spot selectorو mAselector) ج
kVpmeterو mAmeter ) د

در کــدام step Al wedge 3ـــ اســتفاده از 15
هاي تصویربرداري متداول است؟ تکنیک

Digital Floroscopy – Serial Radiography) الف
Arteriography – Chest X-ray) ب
Serial Radiography - Arteriography) ج
Chest X-ray – Digital Floroscopy) د

Automatic Exposure Controlـــ در تــایمر 16

در شکل به ترتیب کدام است؟ Cو A ،Bموارد 
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گیرنده تصویر ـ فتودیود ـ صفحه فلورسنت ) الف
اتاق یونیزان ـ گیرنده تصویر ـ فتودیود ) ب
صویر ـ صفحه فلورسنت ـ فتو دیود گیرنده ت) ج
اتاقک یونیزان ـ فتودیود ـ گیرنده تصویر ) د

مـوثر  Focal spot blueـ کدام مـورد بـر روي   17
باشد؟ نمی
Patient thickness) الف
Source to Image Receptor Distance) ب
Field Size) ج
Object to Image Receptor Distance) د

: پاسخ

ماري با هیپرپالزي کندیلی یک طرفـه  ـ در بی18
چنانچه رادیوگرافی لترال از هر کندیل در وضعیت 
مشابه فاصله منبع تا فیلم با دو زاویـه مسـتقیم   

در (و اصـالح شـده   ) عمود بر محـور سـاجیتال  (

گرفته شود، کـدام تصـویر   ) راستاي محور کندیل
کندیل بیشترین دیستورشن شکلی را دارد؟ 

یم سالم ـ مستق) الف
سالم ـ اصالح شده ) ب
هیپر پالستیک، مستقیم ) ج
هیپر پالستیک، اصالح شده ) د

هاي دتکتور مورد ـ در صورتی که تعداد ردیف19
استفاده در یک سیستم مولتی دتکتور نصف شود 

دسـتگاه  pitchو میزان حرکت تخت تغییر نکند، 
کند؟ چگونه تغییر می

نصف ) ببرابر 2) الف
برابر 4) دغییر بدون ت) ج

Spatial Resolutionدر MTFـ علت باال بودن 20
چیست؟ Digital Radiographyپایین در سیستم 

پایین DQEباال و Dynamic Range) الف
باال DQEباال و Dynamic Range) ب
پایینDQEپایین و Dynamic Range) ج
باال DQEپایین  و Dynamic Range) د

Contrast Resolutionلی باال بـودن  ـ علت اص21
ــه CT Scanدر  ــایر مدالیت ــه س ــبت ب ــاي نس ه

تصویربرداري اشعه ایکس کدام است؟ 
باال mA) الف
باال kVp) ب
پایین Scatter) ج
وسیع Dynamic Range) د

DRهاي ـ با افزایش سایز پیکسل در سیستم22
ز و دوSpatial Resolution ،Fill Factorبه ترتیب 

کند؟ بیمار چه تغییري می
کاهش، کاهش، کاهش ) الف
کاهش، کاهش، افزایش ) ب
افزایش، افزایش، افزایش ) ج
کاهش، افزایش، کاهش ) د
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روز پس از 120گرمی، میلی200ـ در دوز تابش 23
هاي خون مشابه قبـل از  تابش، تعداد کدام سلول

باشد؟ تابش می
گرانولوسیت ) بلنفوسیت ) الف

اریتروسیت ) دپالکت ) ج

ـ کدام ترتیب در مورد مقاومت مراحل مختلف 24
باشد؟ چرخه سلولی به رادیاسیون صحیح می

G1-S > G2-M > early G1) الف

Late S > early G2 > early G1) ب

early G1 > G2- M > late S) ج
LateS > early G1 > early G2) د

واقعه منفـرد  ـ یونیزه شدن کامل اتاقک با هر 25
هـاي  یونیزاسیون منطبق با کدام ناحیه شـمارنده 

باشد؟ گایگر می
Ion Chamber region) الف
Geiger – Muller region) ب
Region of recombination) ج
Continuous discharge) د



2بخش 
تکنیک

99تکنیک بورد 

ـ در کلیشه پري اپیکال از ناحیه مولر اول فـک  1
ال، ریشه دیستوباکال و زایده زایگوماتیـک بـر   با

جهـت  . روي ریشه پاالتال سوپرایمپوز شده است
بهبود کیفیت تصویر کدام تغییـر کمـک کننـده    

است؟ 
افزایش زاویه عمودي و تابش از مزیال به دیستال ) الف
کاهش زاویه عمودي و تابش از مزیال به دیستال ) ب
ز دیستال به مزیال افزایش زاویه عمودي و تابش ا) ج
کاهش زاویه عمودي و تابش از دیستال به مزیال ) د

ـ جهت ارزیابی پیوستگی حدود قدامی، مدیالی 2
و لترالی سینوس ماگزیالري کدم تکنیـک مفیـد   

باشد؟ می
اکلوزال ) الف
تاون معکوس) ب
پانورامیک ) ج
سفالومتري خلفی قدامی ) د

ـ ـ کدام تکنیک3 راي بیمـار  هاي تصویربرداري ب
ترومایی بـا تـورم در ناحیـه زایگومـا، اوربیـت،      

-استخوان نازال و استخوان فرونتال تجـویز مـی  
شود؟ 

سفالومتري PAواترز، لترال سفالومتري، ) الف

سفالومتري PAواترز، پانورامیک، ) ب
، لترال سفالومتري، واترز SMV) ج
سفالومتري SMV ،PAلترال سفالومتري، ) د

در پانورامیک تمایل Xیري پرتو اشعه گـ جهت4
باشد و تصویر کانال مندیبوالر کـه  می................. 

باکالی قرار گرفته نسبت به اپکس ریشه مولرهـا  
شود؟ تصویر می................... 

ـ دورتر Cranio Caudal) الف
ـ دورتر Caudo Cranial) ب
تر ـ نزدیکCranio Caudal) ج
تر ـ نزدیکCaudo Cranial) د

ـ کونکاي بینی در وضعیت کرونالی و ساجیتالی 5
به ترتیب در کـدام قسـمت تصـویر پانورامیـک     

شود؟ مشاهده می
قدامی ـ خلفی ) بقدامی ـ قدامی ) الف

خلفی ـ خلفی ) دخلفی ـ قدامی ) ج

در تصـویر  Reformatکـدام نـوع   CBCTـ در 6
-را به حداقل میParallaxاستخوان آلوئل، خطاي 

رساند؟ 
پانورامیک ) بTransaxial) الف

Cross- Sectional) دTangential) ج
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ـ در شرایط یکسان، پارامترهـاي اکسـپوژر در   7
CBCT جهت تصاویر با شارپنس باال و نویز کمتر ،

به ترتیب از کدام فوکال اسپات و سـایز پیکسـل   
بایستی استفاده نمود؟ 

کوچک ـ کوچک ) الف
بزرگ ـ کوچک ) ب
کوچک ـ بزرگ ) ج
بزرگ ـ بزرگ ) د

تر هاي بافتی باریکجهت تهیه برشMRIـ در 8
چه باید کرد؟ 

تر استفاده از میدان مغناطیسی قوي) الف
ایجاد شیب مغناطیسی تندتر ) ب
درجه 180استفاده از پالس رادیویی ) ج
باال بردن نسبت ژیرومگنتیک ) د

گرافیک دمینرالیزاسیون ـ جهت تشخیص رادیو9
شود؟ مینا به شکل اسکار کدام مورد توصیه می

دو رادیوگرافی پري اپیکال با شرایط تابش مختلف ) الف
دو رادیوگرافی پري اپیکال با زوایاي مختلف ) ب
یک کلیشه رادیوگرافی بایت وینگ ) ج
هاي مختلف دو رادیوگرافی پري اپیکال در زمان) د

ته تصـویربرداري جهـت تفسـیر    ـ کدام مدالی10
افتراقی ضایعات عروقی از سایر نئوپالسـم هـاي   

فکی کارایی کمتري دارد؟ 
Contrast- enhanced MDCT) الف
Magnetic Resonance Imaging) ب
Conventional Angiography) ج
MR Angiography) د

هـاي تصـویربرداري تشخیصـی در    ـ مـدالیتی 11
Systemic Diseasesاً به ترتیب، کدام است؟ غالب

fCBCTپانورامیک fداخل دهانی ) الف
fCBCTfMDCTپانورامیک ) ب

fCBCTfMDCTداخل دهانی ) ج
fCBCTfNuclear Medicineپانورامیک ) د

ـ در بیماري آسمپتوماتیک که داراي ایمپلنـت  12
در ناحیه مولر اول راست باال است بررسی سالیانه 

....................... سال بعد و بـا تهیـه   ....... ..........تا 
شود؟ توصیه می

ـ پري اپیکال 3) الف
ـ پري اپیکال 4) ب
ـ پانورامیک 3) ج
ـ پانورامیک 4) د

ـ به منظور افتراق ترشحات آبکـی از تومـور و   13
، به ترتیب ”Air- Soft thissue interface“ارزیابی 

از راست (شود؟ میتجویزCTهاي کدام الگوریتم
) به چپ

Narrow Window – Narrow Window) الف
Wide Window – Narrow Window) ب
Narrow Window – Wide Window) ج
Wide Window – Wide Window) د

-ـ در تصاویر سی تی اسکن در کدام مورد نمـاي راه 14
شود؟ هاي هوایی بزرگتر از واقعیت مشاهده می

Wide Window) الف
Wide level) ب
Narrow Window) ج
Narrow Level) د

ـ روش تصویربرداري ترجیحی جهت بررسی بیماري 15
هاي التهـابی در ناحیـه سـینونازال    با عالئم و نشانه

کدام است؟ 
Enhanced CT Scan) الف
Non enhanced CT Scan) ب
Enhanced MRI) ج
Non enhanced MRI) د
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ن ترومایی علت ذاتی کاهش ـ در ارزیابی بیمارا16
باشد؟ کدام عامل میCTکیفیت تصاویر سه بعدي 

حرکت بیمار ) الف
Smoothingالگوریتم ) ب
فاکتورهاي اکسپوژر ) ج
Sharpeningالگوریتم ) د

Protonدلیـل ارجحیـت تصـاویر    MRIـ در 17

Density  ــه ــبت ب ــی T1-weightedنس در بررس
؟ مورفولوژیک دیسک مفصلی کدام است

دامنه بزرگتر ) الف
وجود کویل سطحی دوگانه ) ب
شدت میدان مغناطیسی باالتر ) ج
افزایش نسبت سیگنال به نویز ) د

شـود در  ـ کدام خطاي پانورامیک موجب مـی 18
یک سوم فوقانی تصویر جزئیـات اسـتخوانی بـه    

مشاهده شود؟ Streakو Fuzzyشکل 
حرکت بیمار ) الف
چرخش سر بیمار ) ب
سر بیمار Tilt)ج
بودن بیمار Slumped) د

درخصـوص  (و همکـاران  Arslanـ در مطالعـه  19
در مجله ) دقت تشخیصی پانورامیک و سونوگرافی

DMFR  بــه ترتیــب حساســیت و 2020در سـال
ویژگی کدام تکنیک در تشخیص ضـایعات پـري   

هاي قدامی بیشتر است؟ اپیکال در دندان
ک اولتراسوند، پانورامی) الف
پانورامیک، اولتراسوند ) ب
اولتراسوند، اولتراسوند ) ج
پانورامیک، پانورامیک ) د

و Luciana Munhozـــ بــا توجــه بــه مقالــه 20
ــوص (همکــاران  Mandibular Corticalدرخص

Index of Post Menopausal ( در مجلهDMFR به
Bone Mineralکدام مورد در ارزیابی 2021سال 

Density باشد؟ مفید نمیاسکلتال
Mandibular Cortical Index) الف
Quantitative Ultra Sound) ب
Mandibular Cortical width) ج
Panoramic Mandibular Index) د



3بخش 
تفسیر

ـ شروع درگیري فورکادر مولر اول فـک بـاال از   1
کدام ناحیه بوده و نماي رادیوگرافیـک آن کـدام   

است؟ 
Funnel Shapeسطح دیستال ـ )الف
Triangleسطح دیستال ـ ) ب
Funnel Shapeسطح مزیال ـ ) ج
Triangleسطح مزیال ـ ) د

ــراق   2 ــه افت ــ در وج و Dense Bone Islandـ
Sclerosing Osteitis     کـدام مـورد کمـک کننـده

نیست؟ 
تحلیل خارجی ریشه ) الف
در اپکس ریشه PDLتغییر عرض ) ب
Zone of transition) ج
Vitality Test) د

با الگوریتم بافـت نـرم همـراه بـا     MDCTـ در 3
در بافت Fat Streakingکنتراست، مشاهده نماي 

چربی زیر پوست بیانگر کدام مورد است؟ 
گسترش نئوپالسم به بافت نرم ) الف
گسترش ضایعه التهابی به بافت نرم ) ب
گسترش نکروز در بافت نرم ) ج
ده به پوست تروماي وار) د

ـ در تصاویر رادیوگرافی کدام مورد، هر دو نماي 4
هیپوسمنتوزیس یا تحلیل ریشـه دنـدان ممکـن    

است مشاهده شود؟ 
استئومیلیت ) الف
دیسپالزي فیبرو) ب
لنفوما ) ج
هیستوسیتوز ایکس ) د

ـ در نماي رادیوگرافیک کـدام مـورد احتمـال    5
ــاهده  Directional Externalمشـــــ

RootResorptionهـاي مجـاور ضـایعه    در دندان
بیشتر است؟ 

کیست دنتی ژروس ) الف
میکسوم ادنتوژنیک ) ب
کیست ساده استخوانی ) ج
آملوبالستوما ) د

در مجـاورت کـدام   OKCـ نماي رادیوگرافیک 6
تواند اتساع هیدرولیک داشته ناحیه آناتومیک می

باشد؟ 
انسیزیو فورامن ) الف
حفره بینی ) ب
انال مندیبوالر ک) ج
منتال فورامن ) د
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، کدام CGCGاز SBCـ در افتراق رادیوگرافیک 7
باشد؟ میCGCGمورد به نفع 

اي مینرالیزاسیون داخلی ـ نماي کنگره) الف
اي هاي مجاور ـ نماي کنگرهتحلیل ریشه دندان) ب
تر ـ جابه جایی دندان حدود کورتیکال مشخص) ج
هاي مجاور ـ مینرالیزاسیون داخلی جابه جایی دندان) د

ساله بـا  45ـ در رادیوگرافی پانورامیک خانمی 8
شکایت از انسداد بینی، جابه جـایی کـف حرفـه    

با کنتراست و الگوریتم بافـت  MDCTبینی و در 
اي بیضی شکل و هموژن همراه با اروژن نرم ضایعه

. شـود زوائدآلوئول در سمت لبیال مشـاهده مـی  
شخیص کدام است؟ ترین تمحتمل

کیست نازولبیال ) الف
موکوسل ) ب
آبسه دنتوآلوئوالر حاد ) ج
آدنوماي کیستیک بزاقی ) د

ـ در نماي رادیوگرافیک، کدام مورد در تشخیص 9
از » دسموپالســــتیک فیبرومــــا«افتراقــــی 

باشد؟ کمک کننده می» فیبروسارکوم«
وجود سپتا ) الف
حدود ضایعه ) ب
محل ضایعه ) ج
تهاجم به بافت نرم ) د

ـ کدام ضایعه علیرغم رشد آهسته ممکن است 10
حدود رادیوگرافیک ناواضح داشته باشد؟ 

شوانوما ) الف
نوروما ) ب
نوروفیبروما ) ج
ادنتوما ) د

هـاي  ـ در سمنتو اوسیفائینگ فیبروما ترابکول11
و Large heavy snow flakesبـه صـورت   ............ 

Stretched Tuftبه صورت .............. هايترابکول

of Cottonاز راست به چپ(شوند مشاهده می (
Irregular - Wispy) الف
Flocculent - Wispy) ب
Irregular - Flocculent) ج
Wispy - Flocculent) د

ـ کدام مورد وجه افتراق رادیوگرافیک کیسـت  12
د؟ باشعفونی از کیست دچار تغییرات بدخیمی می

عدم وجود حدود کورتیکالی ) الف
واکنش اسکلروتیک محیطی ) ب
حدود نامشخص ) ج
تخریب استخوان مجاور) د

ـ از بین رفتن حدود کورتیکال فولیکول دندان 13
نهفته در کدام مورد مشابه هایپر پاراتیروئیدیسم 

باشد؟ می
Simple bone Cyst) الف
Multiple Myeloma) ب
Lymphoma) ج
Sickle cell anemia) د

ـ در تصاویر رادیوگرافیک، کدام نما در ساختار 14
شود؟ داخلی استئوسارکوم کمتر مشاهده می

Ground Glass) الف
Granular) ب
Cotton wisps) ج
Honey Comb) د

ـ در روند تشخیص کـدام ضـایعه بـه تصـویر     15
باشد؟ اي نیاز نمیبرداري پزشکی هسته

Langerhands cell Histiocytosis) الف
Chronic Osteomyelitis) ب
Central Hemangioma) ج
Osteoid Osteoma) د


