
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي ميكروسكوپي  آشنايي با تهيه و رنگ آميزي الم-١
  )رشد سلولي، فيروز و ترميم زخم( شناخت هيستوپاتولوژي ترميم بافتي -٢
  شايع حفره دهان) Reactive( شناخت ضايعات واآنشي -٣
  )متاستاتيك, اوليه( حفره دهان  شناخت ضايعات نئوپالستيك-٤
  )عفوني و غير عفوني( شناخت ضايعات التهابي حفره دهان -٥
  حفره دهان) Developmental( شناخت ضايعات رشدي تكاملي -٦
   آشنايي با تفسير ميكروسكوپيك اسمير تهيه شده از مخاط دهان-٧
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  )Cross Infection( خطرات انتقال عفونت -١
   ميكروبيولوژي انتقال عفونت-٢
  هاي دندانپزشكي و بيمارستاني هاي شايع و خطرناك قابل انتقال در آلينيك  بيماري-٣
  ) Barrier Technique( اصول حفاظت شخصي -٤
   اصول حفاظت محيط-٥
  هاي استريليزاسيون شامل حرارت خشك، حرارت مرطوب و مواد شيميايي  روش-٦
  هاي ضد عفوني  روش-٧
  هاي خاص آنترل عفونت مرتبط با هر رشته تخصصي  روش-٨
  هاي بيمارستاني   آنترل عفونت-٩

    
  
  
  

   ١ :شماره درس
   آسيب شناسي دهان و فك :نام درس 

   علوم پايه مشترك:ع درسنو
   نظري- ساعت١٧ :ساعت درس و نوع ارايه

  هاي حفره دهان آشنايي با اصول تهيه الم و مباني تشخيص ميكروسكوپ ضايعات بافت: هدف

   ٢ :شماره درس
   اصول آنترل عفونت :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   آارگاهي- ساعت١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي دندانپزشكي و بيمارستاني هاي آنترل عفونت در آلينيك شناخت و مهارت,  آگاهيافزايش: هدف



  
  
  
  
  
  
  

  .هاي درس سرفصل
اجزا سيستم ايمني، ايمني ذاتي و اآتسابي، ايمني هومورال :  آشنايي با آليات ايمني شناسي عمومي شامل-١

  ...پاسخ ايمني، واآنش ازدياد حساسيت، خود ايمني و و سلوالر، سيستم آمپلمان، تنظيم 
   آشنايي با ايمني شناسي دهان و بزاق-٢
  هاي پري آپيكال هاي ايمني پالپ دندان و بافت  شناخت پاسخ-٣
  هاي پريودنتال هاي ايمني موثر در تحليل استخوان و بيماري  شناخت پاسخ-٤
  دگي دندانهاي ايمني در برابر پالك و پوسي  شناخت پاسخ-٥
   شناخت حساسيت دارويي و ارتباط آنها با سيستم ايمني-٦
  هاي مربوطه  بحث و پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مورد عالقه دستياران در حيطه تخصص-٧
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با بافت شناسي و جنين شناسي بافت نرم و سخت دهان و فك و صورت-١
  وانه دنداني آشنايي با رشد و نمو ج-٢
  ....ها، درزهاي استخواني و  هاي تشريحي نظير سينوس  آشنايي با رشد و نمو ساختمان-٣
   آشنايي با رشد، نمو و تكامل سيستم عصبي عضالني-٤
  هاي شايع مربوطه هاي شايع دهان و فك و صورت شامل شكاف و لب و آام و سندرم  آشنايي با آنومالي-٥

    
  
  
  
  
  
  

   ٣ :شماره درس
   ايمني شناسي :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري- ساعت١٧ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي  هاي دفاعي، بيماري افزايش سطح آگاهي در مورد اجزا و عملكرد سيستم ايمني، واآنش: هدف

  سيستم ايمني و آاربرد در حيطه علوم پزشكي

   ٤ :شماره درس
   بافت شناسي و جنين شناسي دهان و فك و صورت :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري- ساعت١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي تشكيل دهنده دهان و فك و  شناخت ساختمان و چگونگي تشكيل، رشد و تكامل بافت: هدف

  صورت



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  :اي و آاربردي شناخت تشريح منطقه

   حفره دهان-  
   عضالت و اتصال آنها در دهان و ناحيه دور دهان-  
   ناحيه تحت فكي-  
   ناحيه زير زباني-  
    ناحيه حلق-  
   بيني-  
  هاي فكي و پارانازال  سينوس-  
   غدد بزاقي-  
   پوست و عضالت حالت دهنده صورت-  
  ت جونده اصلي و فرعي عضال-  
   مفصل گيجگاهي فكي-  
   حفره اربيت-  
  هاي لنفاوي و درناژلنفاوي  عقده-  
   اعصاب حسي و حرآتي ناحيه دهان و فك و صورت-  
   عروق مهم ناحيه دهان و فك و صورت-  
   فضاهاي نيامي-  
  هاي دهان و فك و صورت  استخوان-  
  ها و استخوان آلوئول  دندان-  

    
  
  
  
  
  
  

   ٥ :شماره درس
   تشريح سر و گردن :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري عملي- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي تشكيل دهنده دهان و فك و  شناخت ساختمان و چگونگي تشكيل، رشد و تكامل بافت: هدف

  صورت



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  : آشنايي با آليات-١

   تعريف تكنولوژي آموزشي و تاريخچه آن-  
   ارآان نظام آموزشي و عوامل موثر بر آن-  
   الگوهاي آموزشي-  
   طراحي نظام مديريت آموزشي -  

  هاي آموزشي  تعيين هدف-   
   طراحي آموزشي -  
   انتخاب رسانه آموزشي-  
  ستراتژي يادگيري  تعيين ا-  
  :هاي مختلف ارزشيابي  آشنايي با روش-٢

   ارزشيابي دروني-  
   ارزشيابي بيروني-  
، انواع سئواالت، نحوه طراحي سئوال، بررسي و ارزشيابي سئواالت )آزمون( ارزشيابي تحصيلي -  
  و تعيين حداقل نمره قبولي) تعيين ضريب دشواري و تشخيص(نتايج 
  مدرس ارزشيابي تدريس و -  
   ارزشيابي بخش، دانشكده و دانشگاه-  
 شناخت طرز آار با وسايل سمعي و بصري شامل پروژآتور، اورهد، اوپك، مولتي مديا و رايانه، مزايا -٣

  و معايب آنها
  : آشنايي با اصول فتوگرافي-٤

  هاي عكاسي و فيلمبرداري  دوربين-  
  هاي مختلف  فالش-  
   انواع فيلم-  
   انواع فيلم-  
  اي هاي آموزشي رايانه آشنايي با اصول تهيه اساليد و برنامه -٥
  
  
  
  

   ٦ :شماره درس
   تكنولوژي آموزشي  :نام درس 
  مشترك علوم پايه :نوع درس

   آارگاهي- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي يادگيري و اهداف آموزشي،  آشنايي با ارآان نظام آموزشي، روش و فنون تدريس، حيطه:هدف

روشهاي مختلف ارزيابي و ارزشيابي، برنامه ريزي درسي، وسايل سمعي و بصري و آسب 
  اي هاي آموزشي رايانه د و برنامهمهارت در طرز آار با آنها، اصول فتوگرافي و تهيه اسالي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  : شناخت ساختار رايانه شخصي-١

  ....، ميكروفون و Scanner, Digitizer, Mouse, Keyboard ورودي شامل -  
 ,Fax modem, CD, Floppy disk drive, Ram, CPU, Main board, ROM متعلقات پردازنده شامل -  

Hard disk آارت گرافيك، آارت صدا و ،...  
  ... و Speaker خروجي شامل مانيتور، پرينتر، پالتر، -  
  :Windows و DOS آشنايي با سيستم عامل -٢

  هاي عامل پيشرفته  آشنايي با تاريخچه سيستم-  
  هاي سيستم عامل ويندوز  قابليت و ويژگي-  
  هاي مربوطه  راه اندازي سيستم عامل ويندوز و تنظيم نحوه نصب و-  
  ...)هاي آماري و  پردازش(هاي آاربردي مهم   آشنايي با برنامه-  
  :هاي اطالعاتي مهم  آشنايي با بانك-٣

  و شناخت منوهاي آن) Medlineنظير (هاي اطالعاتي علوم پزشكي   آشنايي با بانك-  
  ي لوح فشرده آشنايي با مجالت الكترونيكي بر رو-  
  :ها  آشنايي با شبكه-٤

  هاي آن  آشنايي با اينترنت و سايت-  
   آشنايي با مرورگرها و نحوه آار و جستجو با موتورهاي مهم جستجو-  
  هاي مهم و معروف رشته تحصيلي مربوطه  آشنايي با سايت-  
  )E- Mail( آشنايي با پست الكترونيك -  
   رايانه با استفاده از نرم افزارهاي مختلف آشنايي با نحوه تهيه اساليد توسط-٥

      
  
  
  

  ٧ :شماره درس
  هاي اطالع رساني علوم پزشكي  سيستم.  رايانه و:نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   آارگاهي- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
دستيار بايد در پايان اين درس بتواند اجزا مختلف يك رايانه شخصي را بشناسد و عملكرد : هدف

را بداند، با سيستم عامل ويندوز آشنا شده و بتواند آن را نصب و رفع ايراد آند و آار با هر يك 
اي و  همچنين توانايي استفاده از الگوهاي آتابخانه. هاي آاربردي مهم آن را فراگيرد برنامه
هاي اطالعاتي مهم در رشته تحصيلي خود را داشته باشد و با  هاي مختلف جستجو را بانك روش
از جمله اهداف ديگر اين درس . اي دانشگاه محل تحصيل خود آشنا شود هاي آتابخانه يسسرو

آشنايي با مرورگرهاي معروف اينترنت بوده به طوري آه بتواند با موتورهاي جستجو آار آند و 
هاي معروف و مفيد اطالعاتي رشته خود آشنا شود و بايد توانايي ايجاد و استفاده از پست  با سايت

  .ترونيكي جهت ارسال و دريافت نامه و فايل را نيز داشته باشدالك



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   انتخاب موضوع-١
   بازنگري منابع-٢
  ها  عنوان تحقيق و اولويت-٣
   بيان مسئله-٤
   اهداف تحقيق و فرضيات طرح-٥
   متغيرهاي تحقيق و مقياس سنج آنها-٦
  Observationصاحبه و پرسشنامه، م: هاي تحقيق  تكنيك-٧
  هاي تحقيق و موارد آاربرد آنها  روش-٩
  )Validity( اعتبار داخلي و خارجي -١٠
   مديريت در تحقيق-ها  برنامه براي جمع آوري داده-١١
   مطالعه آزمايشي تحقيق-١٢
  هاي رايج  آمار در تحقيق، جداول خالي و آزمون-١٣
   اخالق در تحقيق-١٤

      
  

  ٨ :شماره درس
   ١ روش شناسي تحقيق :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   آارگاهي- ساعت٥٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي مختلف تحقيق، آسب مهارت در تدوين صحيح يك  آشنايي دستياران با اصول و روش:هدف

  طرح تحقيقاتي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .انتخاب عنوان رساله با تاييد استاد راهنما خواهد بود* 

  :هاي درس سرفصل
   نقد مقاالت-١
   داليل انتخاب موضوع رساله تخصصي-٢
   اصول طراحي طرح تحقيقاتي مربوطه -٣
   تدوين طرح تحقيقاتي پيشنهادي -٤
   اصول گزارش نويسي طرح در حال اجرا-٥
   گزارش نهايي-٦
  اله نويسي اصول مق-٧

      
  

  ٩ :شماره درس
   ٢ روش شناسي تحقيق :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   آارگاهي- ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
آشنايي دستيار با اصول طراحي يك طرح تحقيقاتي در رشته تخصصي خود و ترجيحًا براي :هدف

سي و نگارش همراه با نقد مقاالت مربوطه، شناخت اصول گزارش نوي* موضوع رساله تخصصي 
  مقاله



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  : آشنايي با آليات-١

   مكانيسم جذب، توزيع، دفع و اثر داروها در بدن-  
  اثرات توآسيك، ايديو سنكرازي، ازدياد حساسيت( آشنايي با اثرات و عوارض جانبي داروها -  
  ..) و 

   تداخل اثر داروها-  
  ران بارداري و شيردهي تجويز داروها در دو-  
   آشنايي با اصول نسخه نويسي-٢
  ها و فارماآولوژي داروهاي ضد درد  شناخت مسكن-٣
   شناخت فارماآولوژي داروهاي ضد التهاب استروئيدي و غير استروئيدي-٤
  )ضد ميكروب، ضد قارچ و ضد ويروس(ها  بيوتيك  شناخت انواع و نحوه تاثير آنتي-٥
  ها ين شناخت آنتي هيستام-٦
   شناخت داروهاي بيحس آننده موضعي-٧
   شناخت داروهاي موثر بر سيستم عصبي مرآزي و خودآار-٨
   شناخت داروهاي بيهوشي-٩
   شناخت داروهاي موثر بر ميزان ترشح بزاق-١٠
   آشنايي با اصول تاثير داروهاي موضعي در بيماريهاي پوست و مخاط-١١
  ندانپزشكيهاي موضعي در د  شناخت آنتي سپتيك-١٢
   شناخت داروهاي سرآوب آننده سيستم ايمني در درمان بيماريهاي غير سرطاني-١٣
  ها و مواد معدني در درمان بيماريهاي دهان  آشنايي با نقش ويتامين-١٤

      

  ١٠ :شماره درس
   فارماآولوژي :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري- ساعت٢٥ :ساعت درس و نوع ارايه
 تعميق شناخت داروهاي آاربردي در دندانپزشكي و شناخت داروهاي رايج، اثرات و تداخل :هدف

  اثر آنها در دندانپزشكي



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
١- (BLS) Basic Life Support  

  :Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) احياي قلبي ريوي -  
  Airway- Breathing- Circulationهاي مورد استفاده فوري در ارتباط با   تكنيك-    
   مراحل برقراري راه هوايي-    
   تنفس مصنوعي-    
   ماساژ قلبي-    
  هاي پزشكي  آاربرد داروها در فوريت-  
  .تراپي و تزريقات، سرم (هاي پزشكي  هاي آاربردي در فوريت  آشنايي با مهارت-  
  :هاي دندانپزشكي هاي پزشكي شايع در آلينيك  تشخيص و درمان فوريت-٢

  ها  نحوه گرفتن شرح حال، تاريخچه پزشكي و نقش آن در پيشگيري و تشخيص فوريت-  
   معاينات و نحوه آنترل عالئم حياتي-  
  ها  وسائل و تجهيزات در فوريت-  
  :هاي شايع و نحوه درمان آنها  فوريت-  
  هاي ازدياد حساسيت واآنش -    
   مشكالت قلبي-    
   تغييرات سطح هوشياري-    
        

  

  ١١ :شماره درس
   پزشكي هاي  فوريت:نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   آارگاهي- ساعت١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي پزشكي  آشنايي و آسب مهارت جهت تشخيص و درمان موارد فوريت:هدف



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي دندان  آشنايي با روند تشكيل و مينراليزاسيون بافت-١
  هاي دندان  شناخت ترآيب شيميايي بافت-٢
   فيزيولوژي مينا، عاج، پالپ، سمنتوم و استخوان-٣
  هاي لنفاوي هاي چشايي و عقده يزيولوژي مخاط دهان، بزاق، جوانه ف-٤
   فيزيولوژي مفصل گيجگاهي فكي و عضالت مرتبط با آن-٥
   فيزيولوژي درد و آنترل آن-٦
  )مضغ، بلع، تكلم و تنفس(  فيزيولوژي اعمال دهان -٧
   فيزيولوژي رويش و تحليل دندان-٨
  وان شناخت مكانيسم تحليل و بازسازي استخ-٩
   آشنايي با مكانيسم رفلكس عضالت-١٠
  ها در ساختمان دهان و دندان  آشنايي با نقش تغذيه، سن و هورمون-١١
   بيولوژي تشكيل و خصوصيات پالك دنداني و چگونگي پيشگيري از آن-١٢

      
  

  ١٢ :شماره درس
   فيزيولوژي و بيولوژي دهان :نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري- ساعت١٣ :ساعت درس و نوع ارايه
تر  ايي با فيزيولوژي و بيولوژي دهان و فك و صورت به منظور درك عميق و آامل آشن:هدف

  ساير دروس تخصصي



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  ...نشنامه تخصصي، تعهدات خدمت و  آشنايي با مقررات دوره دستياري، امتحانات دا-١
 آشنايي با قوانين پزشكي، نظام پزشكي، پزشكي قانوني، تخلفات پزشكي و تعهدات پزشكان در قبال -٢

  بيماران و بالعكس
   آشنايي با ارآان و واحدهاي تابعه نظام پزشكي-٣
ندانپزشكي، تعيين هويت و هاي د تعيين حد ديات در رابطه با درمان:  آشنايي با مقررات پزشكي قانوني-٤

  تعيين حد ضرر و زيان
  ها و نحوه دادرسي  آشنايي با مقررات دادگاه-٥
رابطه پزشك با بيمار، رابطه پزشك با نزديكان بيمار، رابطه پزشك با ساير :  آشنايي با علم اخالق پزشكي-٦

  همكاران و رابطه پزشك با جامعه
  رضايت نامه پزشكي و تبعات قانوني آن، صدور آشنايي اجمالي با مقررات پيوند اعضا، -٧

  ... گواهي و 
آوري اطالعات و اسناد پزشكي مربوط به بيمار،  هاي ثبت و جمع روش:  آشنايي با اصول مطب داري-٨

  ...معاينات فيزيكي و 
توجه به شكايت اصلي بيمار، : گيري باليني هاي مختلف رسيدن به تشخيص و تصميم  آشنايي با روش-٩

  ...آل و  يت موجود، وضعيت ايدهوضع
  در پزشكي) محاسبه(و حسابرسي ) مراقبه(، مواظبت )مشارطه( آشنايي با اصول برنامه ريزي -١٠
  )قوانين نورنمبرگ( آشنايي با موازين اخالقي در انجام تحقيقات و نگارش مقاالت -١١

      
  

  ١٣ :شماره درس
  اي  قوانين پزشكي و اخالق حرفه:نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري- ساعت١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
وانين و مقررات مصوب مانند نظام  باال بردن اطالعات و آگاهي دستياران در رابطه با ق:هدف

  و آشنايي اجمالي با علم اخالق پزشكي و اصول مطب داري... پزشكي، پزشكي قانوني و 



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  ر ميكروبي دهان آشنايي با فلو-١
  هاي موجود در پالك دنداني  آشنايي با ميكروارگانيزم-٢
  هاي پريودنتال هاي مرتبط با بيماري  آشنايي با ميكروارگانيزم-٣
  هاي مرتبط با ايجاد پوسيدگي دندان  آشنايي با ميكروارگانيزم-٤
  پيكاالآ هاي نسوج پالپ و پري هاي مرتبط با بيماري  آشنايي با ميكروارگانيزم-٥
  هاي دنداني هاي شايع دهان و آبسه هاي مرتبط با عفونت  آشنايي با ميكروارگانيزم-٦
  هاي فوق هاي تشخيص ميكروارگانيزم  آشنايي عملي با روش-٧

      
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   مالحظات دندانپزشكي در مبتاليان به بيماريهاي سيستميك-١
  هاي دهاني مربوطه نپزشكي در بيماران مبتال به بيماريهاي سيستميك با زخم مالحظات دندا-٢
   مالحظات دندانپزشكي در بيماريهاي خونريزي دهنده-٣
  با عاليم دهاني مربوطه...  و AIDS مالحظات دندانپزشكي در بيماران مبتال به هپاتيت، -٤
   مالحظات دندانپزشكي در بيماران مبتال به سرطان دهان-٥

     

  ١٤ :شماره درس
   ميكروب شناسي دهان:نام درس 
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري عملي- ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي شايع دهان  در حفره دهان و ارتباط آنها با بيماريهاي موجود   آشنايي با ميكروارگانيزم:هدف

  و دندان

  ١٥ :شماره درس
   بيماريهاي دهان و تشخيص:نام درس 
   علوم وابسته:نوع درس

  * نظري عملي - ساعت٣٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي اندودانتيك هاي سيستميك و دهان و دندان در درمان  آشنايي با مالحظات بيماري:هدف



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   تشخيص مشكالت اندو پروتز و پريو-١
   ارتباط اندودانتيست و پروتزيست قبل از شروع درمان ريشه-٢
  هاي معالجه ريشه شده  در دندانpost لزوم تهيه -٣
   ريختگيpost چگونگي آماده آردن آانال براي ساختن -٤
  Parapost و Pin هاي معالجه ريشه شده با  موارد ترميم دندان-٥

      
  . مشارآت فعال خواهد داشتObserverهاي فوق به عنوان  دستياران در زمان انجام درمان* 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي پريودنتال و طبقه بندي ضايعات اندوپريو آگهي بيماري  تشخيص، درمان و پيش-١
  پريودنشيوم تاثير شرايط پاتولوژيك پالپ بر روي -٢
  هاي پريودنتال بر روي پالپ  تاثير بيماري-٣
  هاي اندودانتيك بر روي پريودنشيوم  تاثير درمان-٤
  هاي پريودانتيك بر روي پالپ دندان  تاثير درمان-٥
   تشخيص و درمان ضايعات اندوپريو-٦
  Endodontic Perforation, Bicuspidization, Hemisection, Root Amputation درمان -٧
  . مشارآت فعال خواهد داشتObserverهاي فوق به عنوان  دستيار در زمان انجام درمان* 

      
  

  ١٦ :ره درسشما
  )ثابت( پروتزهاي دنداني :نام درس 
   علوم وابسته:نوع درس

  * نظري عملي - ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هايي آه درمان ريشه   آشنايي و آگاهي نسبت به ارتباط بين اندو و ترميم پروتز ثابت دندان:هدف
  .اند شده

  ١٧ :شماره درس
   پريودانتيكس:نام درس 
  وابسته علوم :نوع درس

  * نظري عملي - ساعت٥٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 آشنايي با پريودنشيوم، اثرات بيماريهاي پريودنتال و پالپي بر يكديگر و نحوه تاثير متقابل :هدف
  هاي اندو و پريو درمان



  
  
  
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  هاي دهان و فك   آشنايي با اصول جراحي-١
   آشنايي با اصول آماده سازي بيمار و تيم درمان-٢
  ال شناخت و درمان انواع ضايعات پري آپيك-٣
  هاي پري راديكوالر از ديدگاه متخصصين جراحي دهان و فك و صورت   شناخت موارد آاربرد جراحي-٤
   آشنايي با نحوه حضور و شرايط اطاق عمل-٥

      
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
١- Bleaching  
   شناخت پوسيدگي و درمان آن -٢
  هاي ترميمي بر پالپ دندان  اثرات مواد و درمان-٣
  ها با پوسيدگي وسيع ترميم دندان نحوه -٤
  اند هايي آه درمان ريشه شده  نحوه ترميم دندان-٥
  . مشارآت فعال خواهد داشتObserverهاي فوق به عنوان  دستيار در زمان انجام درمان* 

        
  

  ١٨ :شماره درس
   جراحي دهان و فك و صورت:نام درس 
   علوم وابسته:نوع درس

   نظري - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي  هاي متخصصين جراحي دهان و فك و صورت در درمان ها و توامندي  شناخت ديدگاه:هدف

  هاي دهان و فك  آشنايي با اصول جراحي مشترك و 

  ١٩ :شماره درس
   دندانپزشكي ترميمي:نام درس 
   علوم وابسته:نوع درس

  * نظري عملي - ساعت٥٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي جديد در  هاي پوسيدگي و ايده هاي ترميمي، آشنايي با تئوري ر درمان مروري ب:هدف

  دندانپزشكي



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با تئوريهاي مربوط به آنترل رفتاري آودآان-١
  Nonvital و Vitalهاي شيري   آشنايي با پالپ تراپي و درمان ريشه دندان-٢
  ).Apexification و Apexogenesis( آشنايي با پالپ تراپي و درمان ريشه دندانهاي دايمي با آپكس با -٣
 تا ٧هاي عميق در سنين  هاي مولر اول دايمي با پوسيدگي  آشنايي با نحوه ارزيابي و طرح درمان دندان-٤
  )درمان اندودانتيكس و يا خارج نمودن دندان( سال ١٠
 Forced Eruption تروما، تقسيم بندي، راههاي درماني و -٥
 
 
 
 
 
 

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با راديوبيولوژي و حفاظت در برابر اشعه-١
   آشنايي با آنترل عفونت در راديولوژي -٢
  ها اديوگرافي داخل دهاني، لوآاليزاسيون و لندماركهاي ر  آشنايي با آاربرد و مقايسه تكنيك-٣
پانوراميك، سفالومتري، (هاي آناتوميك  هاي مختلف خارج دهاني و لندمارك  آشنايي با آاربرد تكنيك-٤

T.M.Jهاي پارانازال و جمجمه ، سينوس(  
 -Sonography- MRI- CT Scan- Digital Imaging(هاي اختصاصي تصويربرداري   آشنايي با تكنيك-٥

  )اي پزشكي هسته
   آشنايي با اصول تفسير و الگوهاي راديوگرافيك انواع ضايعات دهان و فك و صورت-٦
  . مشارآت فعال خواهد داشتObserverهاي فوق به عنوان  دستيار در زمان انجام درمان* 

      
  
  
  
  

  ٢٠ :شماره درس
   دندانپزشكي آودآان:نام درس 
   علوم وابسته:نوع درس

   نظري - ساعت١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي اندودانتيكس در آنان  آشنايي با آنترل رفتاري آودآان و شناخت درمان:هدف

  ٢١ :ره درسشما
   راديولوژي دندان و فك و صورت:نام درس 
   علوم وابسته:نوع درس

  * نظري عملي - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي مختلف راديوگرافي، آسب مهارت در آاربرد آنها در اندودانتيكس و   آشنايي با تكنيك:هدف

  هاي اين رشته هاي راديوگرافي و تازه شناخت خصوصيات دستگاه



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
 اد راهنما به صورت سمعي بصري حتي المقدور همراه با  ارايه گزارش بيمار با نظر است-١

Follpw up مورد ٣   
   شرآت منظم و فعال در آليه جلسات سمينار آلينيكي-٢

      
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   مشارآت فعال در آليه جلسات سمينار آلينيكي-١
راآلينيكي، راديوگرافيك در حين آار  ارايه گزارش بيمار همراه پرونده تكميل شده، اساليدهاي آلينيكي، پا-٢

   مورد٥  گيري بيمار  و پي
   بررسي و ارايه متون و مقاالت علمي در موارد ارايه گزارش بيمار-٣

      
  

  ٢٢ :ماره درسش
  ١) Case Presentation( ارايه مورد :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي - ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي انجام شده، و   ايجاد توانايي جهت نقد و بررسي پيرامون تشخيص، طرح درمان، درمان:هدف
  ايه مورد آگهي آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ار پيش

  ٢٣ :شماره درس
  ٢) Case Presentation( ارايه مورد :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي - ساعت٨٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي انجام شده، و   ايجاد توانايي جهت نقد و بررسي پيرامون تشخيص، طرح درمان، درمان:هدف
  .ر هنگام ارايه موردآگهي آنها و دفاع از اقدامات انجام شده د پيش



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   مشارآت فعال در آليه جلسات سمينار آلينيكي-١
 اساليدهاي آلينيكي، پاراآلينيكي، راديوگرافيك در حين آار  ارايه گزارش بيمار همراه پرونده تكميل شده،-٢

   مورد٥  گيري بيمار  و پي
   بررسي و ارايه متون و مقاالت علمي در موارد ارايه گزارش بيمار-٣

هاي اندودانتيكس باشند آه همراه با ذآر داليل مستدل در   موضوع گزارشات بايد موارد متنوعي از درمان
گيري و مشكالت حين درمان  آگهي، پي ، تشخيص، طرح درمان، روش درماني، پيشمورد انتخاب بيمار

  .گردند مطرح مي
      

  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با تاريخچه علم اندودانتيكس و روند تكاملي آن-١
  هاي درماني در گذشته   آشنايي با مواد، ابزار و روش-٢
  هاي اندودانتيكس  اهداف اصلي درمان آشنايي با فلسفه و-٣
   و تحقيقات بعدي در اين زمينهHallow Tube و Focal Infectionهاي   آشنايي با تئوري-٤

  ٢٤ :شماره درس
  ٣) Case Presentation( ارايه مورد :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي - ساعت٨٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 - مهارت الزم در ارايه گزارش آامل تاريخچه پزشكي و دندانپزشكي و مراحل درمان بيمار:هدف

  ن در موارد خاص ارايه طرح درما-مرور مقاالت علمي

  ١-٢٥ :شماره درس
  فلسفه و تاريخچه: ١ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٤ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي تشخيصي و درماني   روش گيري علم اندودانتيكس و سير پيشرفت  آشنايي با نحوه شكل:هدف

  هاي آلينيكي در حيطه اين علم ام درمانبيماريهاي اندودانتيك و هدف نهايي از انج



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   شناخت روند تكامل جوانه دنداني-١
  هاي سخت و نرم دندان  آشنايي با جنين شناسي نحوه تشكيل اجزا مختلف بافت-٢
  هاي نگهدارنده دندان نين شناسي نحوه تشكيل بافت آشنايي با ج-٣
   آشنايي با بافت شناسي مينا، عاج و پالپ دندان-٤
  هاي نگهدارنده دندان  آشنايي با بافت شناسي بافت-٥
  هاي سخت دندان  شناخت بيولوژي ساختمان بافت-٦
  هاي نگهدارنده دندان  شناخت بيولوژي ساختمان نسوج پالپ و بافت-٧
  هاي ادنتوبالست در حالت طبيعي و تحت تاثير تحريكات مختلف ي با عمل سلول آشناي-٨
   آشنايي با عمل عروق و اعصاب و اجزا تشكيل دهنده پالپ در حاالت طبيعي-٩
  هاي نگهدارنده دندان هاي مختلف بافت  آشنايي با عمل عروق و اعصاب و سلول-١٠

      
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي پالپ  آشنايي با عوامل مختلف ايجاد آننده بيماري-١
  هاي پري آپيكال  آشنايي با عوامل مختلف ايجاد آننده بيماري-٢
  هاي پالپ هاي موجود در زمينه بيماري  بررسي تقسيم بندي-٣
  هاي پري آپيكال هاي موجود در زمينه بيماري  بررسي تقسيم بندي-٤
  پالپ و پري آپيكالهاي دفاعي   بررسي مكانيسم-٥
  هاي عروقي و سلولي ناشي از تحريكات در پالپ و پري آپيكال  بررسي واآنش-٦
  هاي سلولي ادنتوبالست در حاالت مختلف  بررسي واآنش-٧
  هاي مرتبط هاي پالپ در بيماري  بررسي روند و توسعه بيماري-٨

  ٢-٢٥ :شماره درس
  جنين شناسي، بافت شناسي و بيولوژي پالپ و پري آپيكال: ١ اندودانتيكس :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
ساختمان نگهدارنده  آشنايي با رشد و تكامل جوانه دنداني، بافت شناسي و بيولوژي پالپ و :هدف
  دندان

  ٣-٢٥ :شماره درس
  هاي پالپ و پري آپيكال آسيب شناسي بيماري: ١ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي پالپ و پري آپيكال و شناخت عوامل مولد   آشنايي با روند ايجاد سير پيشرفت بيماري:هدف
  هاي نگهدارنده آن اريهاي ساختمان نرم و سخت دندان و بافتبيم



  ري بررسي و روند توسعه ضايعات پري آپيكال در حاالت مختلف بيما-٩
  هاي مرتبط هاي پالپ و پري آپيكال در بيماري  بررسي هيستوپاتولوژي بافت-١٠
  هاي نگهدارنده دندان با منشا دنداني و غير دنداني  تشخيص افتراقي ضايعات بافت-١١

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با تشريح استخوان آلوئول-١
   استخوان و نقش سلولها در سازندگي و تخريب استخوان آشنايي با فيزيولوژي-٢
  ها در سازندگي و تخريب استخوان هاي آنزيمي و تاثير هورمون  شناخت فعاليت-٣
  ها در آن ها و ويتامين  شناخت عوامل موثر در تشكيل ماتريكس استخوان و نقش هورمون-٤
راقي آنها از يكديگر و با ضايعات با منشا هاي استخواني و تشخيص افت  آشنايي با تقسيم بندي بيماري-٥

  اندودانتيك
  هاي متابوليكي و اختالالت خوني در فك  شناخت تظاهرات استخواني بيماري-٦
  هاي فكي و ضايعات تومورال شايع، تظاهرات راديولوژيكي و تشخيص آنها  شناخت سيست-٧
  هاي فضاهاي صورتي  شناخت عفونت-٨
  )ها و فاآتورهاي ايمونولوژيكي ها، هورمون آنزيم(ر در تخريب استخوان  آشنايي با فاآتورهاي موث-٩
  اي در ارتباط با عوامل موضعي و سيستميك هاي ريشه  شناخت تحليل-١٠
   آشنايي با ضايعات سيستميك و گرانولومي فك و تشخيص افتراقي آنها با ضايعات ديگر-١١

      
  

  ٤-٢٥ :شماره درس
  هاي سيستميك تغييرات استخواني ناشي از بيماري: ١ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
امل سيستميك مولد ضايعات آن،  آشنايي با تشريح و فيزيولوژي استخوان فك، شناخت عو:هدف

فيزيوپاتولوژي و عاليم، تشخيص ضايعات مربوطه و تشخيص افتراقي آنها از ضايعات با منشا 
  اندودانتيكس



  
  
  
  
  
  
  
  

   :هاي درس سرفصل
   آشنايي با اصول معاينه دهان و دندان-١
  هاي مختلف تشخيصي جهت تشخيص نوع بيماري  آشنايي با تست-٢
  : ارزشيابي دندان-٣

  طول و شكل ريشه، وضع آانال، تحليل و آلسيفيكاسيون:  راديوگرافي-  
   موقعيت دندان در قوس فكي-  
   قابل ترميم بودن تاج دندان-  
   وضعيت پريودنتال-  
  هارت، تجربه و امكانات عمل آننده م-٤
  : طرح درمان-٥

  هاي فوري  درمان-  
  :هاي رايج  درمان-  
   درمان اندودانتيكس-    
   درمان جراحي-    
  ...)تروما، آپكس باز و (هاي جانبي   درمان-    
  ها  مشورت با ديگر بخش-    
  آگهي  پيش-    
        

  

  ١-٢٦ :شماره درس
  تشخيص، طرح درمان و انتخاب بيمار: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

    نظري- ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه
 آشنايي با اصول معاينه دهان و دندان جهت تشخيص و انتخاب بيمار بر اساس بررسي دندان :هدف

  هاي وابسته و ارايه طرح درماني جامع هاي نگهدارنده، مشورت با بخش با توجه به وضعيت بافت



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   تفسير نماهاي راديوگرافيك-٧  نايي با تاريخچه راديوگرافي در اندودانتيكس  آش-١
   شناخت فيزيك اشعه و توجه به نكات ايمني آن-٢
   آشنايي با آاربرد راديوگرافي در اندودانتيكس-٣
  هاي مختلف راديوگرافيژ  آشنايي با تكنيك-٤
  ها و وسايل نوين راديولوژي  آشنايي با تكنيك-٥
   با نكات مهم در تهيه يك فيلم راديوگرافي مناسب آشنايي-٦
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي قدامي و خلفي  آشنايي با مرفولوژي و تشريح حفره پالپ در دندان-١
  هاي مختلف در حاالت طبيعي هاي دنداني در دندان  بررسي تعداد آانال-٢
  هاي مختلف هاي اضافي در دندان  بررسي انشعاب و آانال-٣
  آنها هاي مختلف و محل استقرار  هاي طرفي در دندان  بررسي آانال-٤
   تغييرات پالپ از نظر آلسيفيكاسيون و ديگر حاالت غير طبيعي-٥
   بررسي نقش تشريحي آانال و ريشه در پروگنوزيس درمان-٦
   بررسي و تفسير تشريحي و مرفولوژي دندان از نظر راديولوژيكي-٧
  دنداني از نظر شكل و محل استقرار هاي   بررسي مدخل آانال-٨
  )Danger Zone( بررسي ضخامت ديواره آانال در نقاط مختلف به خصوص منطقه خطر -٩

        
  
  
  
 

  ٢-٢٦ :شماره درس
  راديولوژي در اندودانتيكس: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
  م تخصصي علو:نوع درس

   نظري - ساعت٨ :ساعت درس و نوع ارايه
 آشنايي با فيزيك اشعه، دستگاه راديوگرافي و فيلم به منظور تهيه، اجرا و تفسير تصاوير :هدف

  راديوگرافي براي رسيدن به تشخيص صحيح و درمان مناسب

  ٣-٢٦ :شماره درس
  تشريح و فيزيولوژي دندان: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 

   علوم تخصصي:درسنوع 
   نظري - ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه

 آشنايي با تشريح حفره پالپ دندانهاي قدامي و خلفي باال و پايين از نظر محل، مسير، شكل و :هدف
اندازه در جهات مختلف و بررسي تشريح آانال در ناحيه آپيكالي و وضعيت فورامن آپيكال به 

  منظور درمان صحيح ريشه



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  با توجه به جنس، شكل و آاربرد هر آدام... ها، سندها و  ها، دريل انواع فايل:  آشنايي با وسايل دستي-١
سونيك، اولتراسونيك با توجه به جنس، شكل و آاربرد هر : آشنايي با وسايل لرزشي آماده سازي آانال -٢

  آدام
  هاي نوين از نظر شكل، جنس و آاربرد هر آدام ها و سيستم گيت، پيزو، دريل:  آشنايي با وسايل چرخشي-٣
   آشنايي با ابزار رابردم جهت جداسازي دندان-٤
  )Apex Finders(كترونيكي جهت تخمين طول آانال  آشنايي با وسايل ال-٥
   آشنايي با ساير وسايل مرتبط-٦

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  : آشنايي با تهيه حفره دسترسي-١

   اهداف -  
   ابزار مورد نياز-  
  هاي قدامي  مراحل انجام در دندان-  
  هاي خلفي  مراحل انجام در دندان-  
  د خطا موار-  
  : آشنايي با آماده سازي آانال-٢

   اهداف-  
   اصول بيولوژيكي و مكانيكي تهيه آانال-  
  Negotiation مراحل -  

  ٤-٢٦ :رسشماره د
  وسايل و تجهيزات جهت آماده سازي آانال: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 آشنايي با آليه وسايل و ابزار رايج و نوين آه به منظور تهيه حفره و دسترسي آماده سازي :هدف

  .گيرند آانال مورد استفاده قرار مي

  ٥-٢٦ :شماره درس
  تهيه حفره دسترسي و آماده سازي آانال: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي رايج و آلترناتيو براي   شناخت اهداف و مراحل تهيه حفره دسترسي و بررسي روش:هدف

  آماده سازي آانال



  هاي تعيين طول آانال  روش-  
   در تهيه آانالStep Back تكنيك -  
  هاي آماده سازي آانال  ساير تكنيك-  
  هاي خميده هاي آماده سازي آانال  تكنيك-  
  Rotaryهاي   تكنيك-  
        

  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با اهداف استفاده از مواد شستشو دهنده-١
  آل  خصوصيات مواد شستشو ايده-٢
   آشنايي با انواع مواد شستشو دهنده آانال-٣
   مقايسه خصوصيات مختلف انواع مواد شستشو دهنده آانال-٤

        
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  ...)دستي، برقي و ( آشنايي با وسايل مربوط به پرآردگي آانال -١
  ... )گوتاپرآا، سيلرو و ( آشنايي با مواد پر آننده آانال -٢
   آشنايي با اهداف پر آردن آانال-٣
  آشنايي با اصول بيولوژيكي و مكانيكي پرآردگي آانال-٤
  ...)، طرفي و تراآم عمودي(هاي مختلف پرآردن آانال   آشنايي با تكنيك-٥
   بررسي خصوصيات راديولوژيكي يك پرآردگي مناسب-٦
  هاي فرعي  اهميت پرآردگي آانال-٧

        
  

  ٦-٢٦ :شماره درس
  داروهاي داخل آانال و مواد شستشو دهنده: ٢ اندودانتيكس نظري : درس نام

   علوم تخصصي:نوع درس
   نظري - ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه

   آشنايي با اهداف و خصوصيات مواد شستشو دهنده مناسب و مقايسه انواع مختلف آن:هدف

  ٧-٢٦ :شماره درس
  هاي پرآردن آانال اد و روشابزار، مو: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي پرآردن آانال و موارد مرتبط با پيش آگهي درمان  شناخت وسايل، روش:هدف



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  حسي  آشنايي با ترآيب شيميايي ماده بي-١
  حسي  آشنايي با مكانيسم اثر ماده بي-٢
  حسي و آاربرد آنها ه با ماده بي آشنايي با ترآيبات تنگ آننده عروق همرا-٣
  حسي موضعي  عوامل موثر در عدم توفيق در بي-٤
  حسي در دندانهاي مختلف هاي بي  روش اجراي تكنيك-٥
  ....) و Gave Gate(اي  حسي ناحيه هاي آلترناتيو و بي  آشنايي با تكنيك-٦
  )، داخل پالپيتزريق داخل ليگاماني(حسي دندان  هاي آلترناتيو بي  آشنايي با روش-٧
  هاي آلرژيك و چگونگي آنترل آنها حسي، واآنش  آشنايي با دوزهاي سمي ماده بي-٨
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي اندودانتيكس مورد مصرف در درمان) Benzodiazepines( آشنايي با داروهاي ضد اضطراب -١
  : آشنايي با داروهاي مورد مصرف جهت آنترل درد شامل-٢

  - Antipyretics, NSAID  
  - Narcotic Analgesics  
  بيوتيك  آشنايي با داروهاي مورد مصرف جهت آنترل عفونت شامل آنتي-٣
  ها  مكانيسم اثر داروهاي ضد اضطراب، ضد درد و آنتي بيوتيك-٤
  هاي اندودانتيكس  متابوليسم و اثرات جانبي داروهاي مورد مصرف در درمان-٥
   درماني دارو در شرايط مختلف آشنايي با دوزهاي پيشگيري و-٦

        
  
  
  

  ٨-٢٦ :شماره درس
  هاي موضعي حسي بي: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت١٢ :يهساعت درس و نوع ارا
حسي موضعي  هاي مختلف بي حس آننده و ترآيب شيميايي آنها، تكنيك  آشنايي با داروهاي بي:هدف

  آلرژيك و توآسيك نسبت به اين داروها هاي  و واآنش

  ٩-٢٦ :شماره درس
  فارماآولوژي و داروهاي مورد استفاده : ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي اندودانتيكس به منظور پيشگيري، آنترل   آشنايي با داروهاي مورد استفاده در درمان:هدف

  درد و عفونت و موارد تجويز آنها



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با تاريخچه باآتريولوژي آانال-١
  هاي موثر در ايجاد پوسيدگي، بيماريهاي پالپ و پريودنتال  بررسي باآتري-٢
  ها و مشكالت آابرد آنها در آلينيك  روشهاي تهيه نمونه و آشت باآتري-٣
   در آانال و چگونگي رشد و فعاليت آنهاFacultativeهوازي و  هاي هوازي، بي شنايي با انواع باآتري آ-٤
  هاي موجود در فضاي پريودنتال و چگونگي فعاليت آنها  آشنايي با باآتري-٥
  ها در ايجاد عفونت فضاهاي تشريحي و چگونگي آنترل آنها  نقش باآتري-٦

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   تقسيم بندي عوامل اتيولوژيك بيماريهاي پالپ و پري آپيكال-١
  ها در توليد بيماريهاي پالپ و پري آپيكال  نقش باآتري-٢
  هاي پالپ و پري آپيكال در ايجاد بيماري... هاي ترميمي، پريو، ارتودانتيك و   نقش درمان-٣
  در ايجاد بيماري... ارتودانتيك، جراحي و اآلوژن و هاي ترميمي،  نقش تروماي ناشي از درمان-٤
  در ايجاد بيماريهاي پريودنتال) آماده سازي و پر آردن آانال(هاي اندودانتيكس   نقش درمان-٥
  هاي التهابي و دژنراتيو پالپ در برابر عوامل محرك  واآنش-٦
  )تخريب و سازندگي(هاي التهابي پري آپيكال در برابر عوامل محرك   واآنش-٧
   واآنش پالپ در برابر بيماريهاي سيستميك-٨
   واآنش پالپ در برابر پرتو درماني و استفاده از داروها جهت درمان بيماريهاي سيستميك-٩

  ١٠-٢٦ :شماره درس
  شناسي آانال و استريليزاسيون  ميكروب: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي شايع موجود در آانال، چگونگي فعاليت و اهميت آنها در ايجاد   آشنايي با ميكروارگانيزم:هدف

  بيماريهاي پالپ و پري آپيكال

   ١١-٢٦ :شماره درس
  هاي مختلف  واآنش پالپ و پري آپيكال به محرك: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي   شناخت عوامل مولد بيماريهاي پالپ و پري آپيكال و چگونگي واآنش آنها به محرك:هدف

  مختلف



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي با منشا پالپ و پري آپيكال الت فوريتهاي شيميايي در حا  آشنايي با نقش واسطه-١
  هاي پالپيت حاد، آبسه و پريودنتيت حاد پري آپيكال  شناخت و درمان فوريت-٢
   Flare up پيشگيري، شناخت و درمان -٣
  Flare up عوامل موضعي و عمومي موثر در ايجاد -٤
   در پيش آگهي درمانFlare up تاثير -٥

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
ها، عدم دسترسي به حفره   شناخت حوادث حين تهيه حفره دسترسي اعم از مسير غلط، پرفوراسيون-١

  چگونگي مقابله با آنها
، عدم دسترسي به آانال، شكستن   شناخت حوادث حين آماده سازي آانال اعم از ايجاد پله، پرفوراسيون-٢

  وسيله و چگونگي مقابله با آنها
 شناخت حوادث حين پرآردگي آانال اعم از آوتاه پر شدن، گذشتن ماده و شكستگي ريشه و چگونگي -٣

  مقابله با آنها
  هاي مقابله با آنها هاي ترميمي و روش  جهت درمانPost شناخت حوادث حين تهيه حفره -٤
و دهنده از ناحيه آپيكالي  شناخت اتفاقات احتمالي از قبيل بلعيدن وسيله در حين درمان، گذشتن ماده شستش-٥

  و حوادثي از قبيل آمفيزم و چگونگي مقابله با آنها

  ١٢-٢٦ :شماره درس
   Flare upها و  فوريت: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي  هاي مقابله با آن قبل، حين و بعد از درمان هاي اندودانتيكس و روش  آشنايي با فوريت:هدف

  اندودانتيكس

  ١٣-٢٦ :شماره درس
  حوادث حين درمان : ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه
  و پيش آگهي حوادث در حين مراحل مختلف درمان اندودانتيك پيشگيري، شناخت، درمان :هدف



  
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  ها اندودانتيك  آشنايي با طرز آار ليزر در تشخيص و درمان-١
  هاي اندودانتيك  آشنايي با نقش ميكروسكوپ در درمان-٢
  Apex Locatorهاي مختلف   آشنايي با سيستم-٣
  Rotaryهاي مختلف  با سيستم آشنايي -٤
  هاي مختلف پرآردگي آانال  آشنايي با سيستم-٥
  هاي جديد پرتونگاري  آشنايي با سيستم-٦
  هاي اندودانتيك ها و ابزار جديد در درمان  آشنايي با ساير سيستم-٧

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  :شناخت خصوصيات درمان مجدد

  عوامل موثر در آن تشخيص و -  
  )ها اندودانتيكس، جراحي و ديگر درمان( طرح درمان -  
  ...)پر آردگي ناقص، شكستن از آانال و ( علل عدم موفقيت -  
  ...)بيرون آوردن وسيله شكسته از آانال و (هاي درماني   روش-  
  ...)تشريح دندان، مهارت و ( عوامل موثر در نتيجه درمان -  
  بزار مورد استفاده و آاربرد صحيح آنها مواد، وسايل و ا-  

  ١٤-٢٦ :شماره درس
  هاي اندو  آشنايي با تازه: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه
  نتيك شناخت، معرفي، نحوه آار و آاربرد ابزار و وسايل نوين در معالجات اندودا:هدف

  ١٥-٢٦ :شماره درس
  درمان مجدد : ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٨ :ساعت درس و نوع ارايه
 شناخت عوامل موثر در انتخاب حالت و بررسي موفقيت درمان، عوامل موثر در :هدف

  پروگنوزيس درمان مجدد و بررسي طرح درمان مربوطه



  
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  Nonvital, Vitalهاي   شناخت عوامل موثر در تغيير رنگ دندان-١
  ها هاي رايج جهت سفيد آردن دندان  شناخت تكنيك-٢
  هاي پريودنتال  اثر مواد شيميايي مورد مصرف در سفيد آردن دندان بر روي بافت-٣
  ها د آردن دندان پيش آگهي سفي-٤

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي موفقيت آلينيكي و هيستولوژيك  شناخت مالك-١
   شناخت عوامل موثر در موفقيت و چگونگي تاثير آنها در نتيجه درمان-٢
   بيمارانFollow upهاي مورد توجه در   آشنايي با شاخص-٣
  بي درمان تفسير راديوگرافي در ارزيا-٤
  )عوامل دنداني، مربوط به بيمار و درمان آننده( شناخت عوامل موثر در شكست درمان -٥
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي اندودانتيك  شناخت موارد تجويز و عدم تجويز جراحي-١
  هاي اندودانتيك  شناخت اهداف درمان در جراحي-٢

  ١٦-٢٦ :شماره درس
  سفيد آردن دندان : ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٤ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي اندو شده و عوارض ناشي از آن هاي مختلف سفيد آردن دندان در دندان  آشنايي با روش:هدف

  ١٧-٢٦ :شماره درس
  يت درمان موفقيت و عدم موفق: ٢ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٨ :ساعت درس و نوع ارايه
 شناخت عوامل موثر در موفقيت درمان، شناخت عواملي آه در آاهش آن موثرند و :هدف

  چگونگي مقابله با آنها به منظور دستيابي به يك درمان موفقيت آميز

  ١-٢٧ :شماره درس
  هاي اندودانتيك  جراحي: ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي اندودانتيكس به منظور رفع نقص   آشنايي با موارد تجويز و چگونگي اجراي جراحي:هدف
  اي، تصحيح معالجات ريشه به منظور حفظ و نگهداري دندانريشه



  ها و مراحل جراحي اندودانتيك  آشنايي با تكنيك-٣
   آشنايي با دستورات قبل و پس از عمل جراحي-٤
  هاي طبيعي  آشنايي با موارد تجويز و پيش آگهي ايمپلنت دندان-٥
  هاي اندودانتيك  آشنايي با سير ترميم بافتي پس از جراحي-٦
   آشنايي با انواع مواد رتروفيل، موارد و چگونگي تجويز آنها-٧

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي دنداني  شناخت علل، اپيدميولوژي و تقسيم بندي تروما-١
  ها هاي تشخيصي اثرات تروماي وارده بر دندان  آشنايي با روش-٢
  هاي تروما تيزه ها در درمان دندان  آشنايي با فوريت-٣
   تروماتيزههاي  آشنايي با بررسي و تفسير نماي راديولوژيك به منظور تشخيص و طرح درمان دندان-٤
  هاي با آپكس باز هاي درمان در تروماي وارده بر تاج و ريشه دندان آشنايي با تشخيص و روش  -٥
  هاي درماني در تروماي وارده بر تاج بدون شكستگي ريشه  آشنايي با تشخيص و روش-٦
  هاي درماني در تروماي وارده بر تاج همراه با شكستگي ريشه  آشنايي با تشخيص و روش-٧
  هاي درماني در تروماي وارده بر دندان با شكستگي استخوان آلوئول  آشنايي با تشخيص و روش-٨
  هاي درماني در تروماي وارده بر دندان با جابجايي و يا خروج از ساآت  آشنايي با تشخيص و روش-٩
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  اتيولوژيك آنهااي با توجه به عوامل  هاي ريشه  آشنايي با تقسيم بندي تحليل-١
  هاي خارجي و داخلي ريشه  آشنايي با تشخيص راديولوژيك تحليل-٢
  هاي شيميايي در ايجاد تحليل ها و واسطه  آشنايي با مكانيسم تحليل و بررسي نقش استئوآالست-٣
  هاي ريشه هاي درماني تحليل  آشنايي با روش-٤

  ٢-٢٧ :شماره درس
  تروما : ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 آشنايي با اثرات تروما بر دندان، چگونگي تشخيص و درمان و بررسي عوارض آن در :هدف
  هاي مختلفزمان

  ٣-٢٧ :شماره درس
  تحليل ريشه : ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٨ :ايهساعت درس و نوع ار
  ها هاي درماني آن به منظور حفظ و نگهداري دندان  آشنايي با اتيولوژي تحليل ريشه و روش:هدف



  هاي ريشه  آشنايي با پيش آگهي درمان در انواع تحليل-٥
        

  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي معالجه ريشه شده  آشنايي با اهميت و اهداف ترميم تاج دندان-١
   جهت ترميم عاجPostهاي تهيه فضاي   آشنايي با روش-٢
   جهت ترميم عاجPost آشنايي با انواع پين و -٣
   آشنايي با آمالگام آور-٤
  ها هاي فرعي ناحيه انشعاب ريشه  و توجه به آانالPostمودن  آشنايي با نحوه سيمان ن-٥
  هاي اندودانتيك  شناخت اآلوژن و تاثير آن در پيش آگهي درمان-٦
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با نحوه تشخيص ضايعات با منشا اندو پريو-١
  هاي اندو پريو  شناخت تقسيم بندي بيماري-٢
  هاي اندو پريو  بيماريهاي درماني  آشنايي با روش-٣
  هاي پريودنتال بر پالپ دندان  شناخت نقش و تاثير درمان-٤
  هاي ارتودانتيك بر عروق و اعصاب پالپ، سيمان ريشه و پريودنشيوم  شناخت تاثير درمان-٥
  هاي با آپكس باز و رويش ناقص هاي درمان اندودانتيك دندان  آشنايي با روش-٦

        
  

  ٤-٢٧ :شماره درس
  هاي معالجه ريشه شده  دندان: ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت١٦ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي انجام درمان ترميمي به منظور نگهداري و استفاده  ت ترميم تاج و روش آشنايي با اهمي:هدف

  هاي اندودانتيك  از دندان در قوس دنداني و تضمين موفقيت درمان

  ٥-٢٧ :شماره درس
  رابطه اندو با پريو، ارتودنسي و اطفال : ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي  هاي درماني آنها، اثرات درمان هاي مشترك اندو پريو، روش  شناخت ارتباط بيماري:هدف

  هاي با اپكس باز هاي درماني دندان هاي دنداني و روش ارتودانتيك بر بافت



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفص
   شناخت عالئم آلينيكي و راديولوژيكي ترميم ضايعات پري آپيكال-١
   آشنايي با هيستوپاتولوژيك ترميم ضايعات پري آپيكال-٢
  هاي فيبروبالست، استئوبالست، سمنتوبالست و ماآروفاژها در ترميم پري آپيكال  شناخت نقش سلول-٣
  پري آپيكال به دنبال آماده سازي آانالچ آشنايي با نحوه ترميم بافت -٤
   شناخت تاثير ماده پرآردگي بر ترميم بافتي-٥
   شناخت تاثير اآلوژن بر ترميم بافتي-٦
   آشنايي با تاثير عوامل سيستميك بر ترميم-٧
  هاي اندودانتيك  شناخت مراحل ترميم بافت نرم و سخت به دنبال جراحي-٨

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي عروقي در مراحل التهاب حاد و مزمن  شناخت نقش واآنش-١
  هاي سلولي در مراحل التهاب حاد و مزمن  شناخت نقش واآنش-٢
  هاي شيميايي در مراحل التهاب حاد و مزمن  شناخت نقش واسطه-٣
   آشنايي با سيستم ايمني-٤
  هاي ازدياد حساسيت  آشنايي با انواع واآنش-٥
   آشنايي با روند واآنش هاي التهابي مزمن-٦

  ٦-٢٧ :شماره درس
  ها  آپيكال متعاقب انواع درمان ترميم پري : ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 

   علوم تخصصي:ع درسنو
   نظري - ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه

هاي اطراف دندان به دنبال   بررسي آلينيكي، راديولوژيكي و هيستولوژيكي ترميم بافت:هدف
 پريودنتال و بررسي چگونگي  هاي مختلف بر ترميم هاي معمول اندودانتيك، تاثير محرك درمان

  هاي اندودانتيك ترميم به دنبال جراحي

  ٧-٢٧ :شماره درس
  التهاب و ايمني شناسي : ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٦٤ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي التهابي حاد و مزمن  هاي عروقي و سلولي در واآنش  شناخت و مكانيسم و دخالت ارگان:هدف

  گونگي ترميم بافتهاي ايمونولوژي، واآنش حساسيت و چ و نقش سيستم



   آشنايي با روند ترميم بافت به دنبال صدمات وارده-٧
  هاي التهابي پالپ و پري آپيكال  آشنايي با آاربردهاي آلينيكي واآنش-٨
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با ترمينولوژي درد-١
  و انتقال آنهاي فيزيولوژيك ايجاد درد   آشنايي با مكانيسم-٢
  ...)هاي شيميايي و  واسطه( آشنايي با فاآتورهاي مسبب درد -٣
   آشنايي با انواع دردهاي با منشا دنداني و ارتباط آن با بيماريهاي پالپ و پري آپيكال-٤
  ...)عروقي، عضالني و (هاي مختلف   آشنايي با دردهاي با منشاء ارگان-٥
  ر بر آن چگونگي آنترل درد و فاآتورهاي موث-٦
   آشنايي با فارماآولوژي داروهاي مورد مصرف در آنترل درد، موارد تجويز و آاربرد آنها-٧

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  هاي فك باال و پايين  تهيه حفره دسترسي در انواع دندان-١
  :مختلف با نظر استاد راهنماهاي  ها و پرآردن آن با روش  آماده سازي آانال با انواع تكنيك-٢

   مورد٢     دندان سانترال باال-  
   مورد٢     دندان سانترال پايين-  
   مورد٢     دندان لترال باال-  
   مورد٢     دندان لترال پايين -  
   مورد ٢     دندان آانين باال يا پايين-  
   مورد٣     دندان پره مولر دو آاناله-  

  ٨-٢٧ :شماره درس
  درد و آنترل آن : ٣ اندودانتيكس نظري :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري - ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي ايجاد و انتقال دردهاي دنداني فكي صورتي، چگونگي آنترل آنها و   آشنايي با مكانيسم:هدف

  اني و غير دنداني به منظور انجام درمان صحيحتشخيص افتراقي دردهاي با منشا دند

  ٢٨ :شماره درس
  ) پره آلينيك (١ اندودانتيكس عملي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي - ساعت٨٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي مختلف درماني در   آشنايي با اصول آلي آار در بخش اندودانتيكس، شناخت روش:هدف

  اندودانتيكس



   مورد٣     دندان مولر باال-  
   مورد٣    مولر پايين دندان -  

  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي رايج اندودانتيك  انواع درمان مورد ٨٠ انجام حداقل -١
 ,Endo- Perio, Forced Eruption وAxification, Apexogenesis, Bleachingهاي   انجام درمان-٢

Retreatment و ...  
نده بيمار پس از تكميل به تاييد استاد راهنما  انتخاب موارد درمان با نظر استادان راهنما بوده و پرو

  .خواهد رسيد
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي رايج اندودانتيك  انواع درمان مورد ٨٠ انجام حداقل -١
٢- Follow Up ماه و يكسال٦ بيماران قلبي با فواصل   
  هاي ضربه ديده  دندانRetreatment, Resorption, Forced Eruption, Endo- Perioهاي   انجام درمان-٣
  )دستيار و درمان آننده(هاي اندودانتيك   انجام جراحي-٤

 انتخاب موارد درمان با نظر استادان راهنما بوده و پرونده بيمار پس از تكميل به تاييد استاد راهنما 
  .خواهد رسيد

        
  

  ٢٩ :رسشماره د
  ٢ اندودانتيكس عملي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي- ساعت٣٥٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي مختلف درماني و شناخت عملي معالجات پيچيده   آسب مهارت در انتخاب و انجام روش:هدف

  در اندودانتيكس

  ٣٠ :شماره درس
  ٣ اندودانتيكس عملي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي- ساعت٦٨٥ :عت درس و نوع ارايهسا
هاي مختلف درماني و شناخت عملي معالجات پيچيده   آسب مهارت در انتخاب و انجام روش:هدف

  در اندودانتيكس



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي رايج اندودانتيكس  مورد انواع درمان٤٠ انجام حداقل -١
٢- Follow up ماه و يكسال٦ بيماران قبلي در فاصله زماني   
   مورد١٥    هاي اندودانتيك  انجام جراحي-٣
   مورد١٠    ها  درمان تروما و ساير درمان-٤

س از تكميل به تاييد استاد راهنما  انتخاب موارد درمان با نظر استادان راهنما بوده و پرونده بيمار پ
  .خواهد رسيد

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت-١
  هاي فارسي و انگليسي  آشنايي با بررسي و ارايه مقاالت نوشته شده به زبان-٢
  د شده آشنايي با نحوه نقد مقاالت و نتيجه گيري مناسب از مقاالت نق-٣
   بندي انواع مقاالت   آشنايي با طبقه-٤

       

  ٣١ :شماره درس
  ٤ اندودانتيكس عملي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي- ساعت٤٥٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي مختلف درماني در اندودانتيكس و شناخت عملي  ب و انجام روش آسب مهارت در انتخا:هدف

  معالجات پيچيده در اندودانتيكس

  ٣٢ :شماره درس
  ١  بررسي مقاالت :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٨٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 براي آسب  نقد و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي در زمينه رشته اندودانتيكس:هدف

  هاي تحقيق در ارتباط با اين رشته و علوم وابسته به آن اطالعات جديد و روش



  
  
  
  
  
  
 

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت-١
  هاي فارسي و انگليسي  آشنايي با بررسي و ارايه مقاالت نوشته شده به زبان-٢
  گيري مناسب از مقاالت نقد شده  آشنايي با نحوه نقد مقاالت و نتيجه-٣
  طبقه بندي انواع مقاالت آشنايي با -٤

        
  

 انتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولويت با مقاالت مجالتي است آه توسط دبيرخانه شوراي 
  .اند ه آموزش دندانپزشكي و تخصصي جهت امتحان دانشنامه تخصصي تعيين گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  ... و ECGي پاراآلينيكي، فشار خون، ها  آشنايي با تست-١
  هاي پزشكي  آشنايي با چگونگي مشاوره-٢
  ها هموفيلي، لوسمي، تاالسمي و انواع آم خوني: هاي خون  آشنايي با بيماري-٣
، حين و بعد از درمان اين بيماران  هاي قبل نارسايي، عفونت و مراقبت: هاي قلبي ريوي  آشنايي با بيماري-٤

  ه پزشكي و تجويز داروو لزوم مشاور
  هاي الزم در بيماران با عضو پيوندي و مراقبت) ويروسي(انواع هپاتيت : هاي آبدي  آشنايي با بيماري-٥
  هاي الزم در بيماران با عضو پيوندي هاي آليوي و مراقبت  آشنايي با بيماري-٦
  درمانيهاي الزم در بيماران تحت شيمي درمان و پرتو   چگونگي درمان و مراقبت-٧
   چگونگي درمان در بيماران مغزي عصبي و مبتاليان به صدمات نخاعي-٨

  ٣٣ :شماره درس
  ٢  بررسي مقاالت :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٨٠ :ساعت درس و نوع ارايه
ب  نقد و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي در زمينه رشته اندودانتيكس براي آس:هدف

  هاي تحقيق در ارتباط با اين رشته و علوم وابسته به آن اطالعات جديد و روش

  ٣٤ :شماره درس
   ١ دندانپزشكي بيمارستاني :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 و توجه به Compromizedهاي سيستميك در رابطه با بيماران   آشنايي با بيماري:هدف

  هاي الزم جهت معالجات اندودانتيك در اين بيماران ستورالعملد



  ...) مالتيپل اسكروزيس و -اسكلوردرما: (هاي اتوايمون  آشنايي با بيماري-٩
  هاي غدد مترشحه داخلي و چگونگي درمان در اين بيماران  آشنايي با بيماري-١٠

        
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
حسي موضعي و يا بيهوشي   تحت بيCompromizedاي اندودانتيك مورد نياز بيماران خاص و ه انجام درمان

  و آشنايي با آارهاي تيمي در بيمارستان
        

  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   انتخاب موضوع رساله تخصصي با سرپرستي استاد راهنما-١
  د راهنما نگارش طرح مقدماتي تحقيق با هدايت استا-٢
  در گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكده) پروپوزال( تصويب عنوان و طرح مقدماتي تحقيق -٣
   ثبت عنوان مصوب رساله تخصصي در اداره آموزش-٤
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  هاي مصوب تحت نظر استاد راهنما  انجام تحقيق مطابق مواد و روش-١
   تحقيقاتي به استاد راهنما و سرپرست تخصصي گروه و دانشكده ارايه گزارش مكتوب از پيشرفت طرح-٢

  ٣٥ :شماره درس
   دندانپزشكي بيمارستاني:نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي- ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي خاص   و بستري آه در بيمارستان به مراقبتCompromized درمان اندودانتيك بيماران :هدف

  .نياز دارند

  ٣٦ :شماره درس
  ١ رساله تخصصي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي- ساعت٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  ثبت عنوان رساله تخصصي در پايان سال اول:هدف

  ٣٧ :شماره درس
  ٢ رساله تخصصي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي- ساعت٨٠ :ساعت درس و نوع ارايه
   انجام طرح تحقيقاتي مصوب با هدايت استاد راهنما شروع  و:هدف



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي مصوب تحت نظر استاد راهنما  انجام و اتمام تحقيق مطابق مواد و روش-١
   نگارش رساله تخصصي با تاييد راستا راهنما-٢
   نگارش حداقل يك مقاله از تحقيق انجام شده با تاييد استاد راهنما-٣
   انتشار و يا اخذ پذيرش جهت انتشار مقاله در مجالت علمي معتبر-٤
   دفاع از رساله تخصصي و انتشار آن-٥

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي پالپ و پري آپيكال  آشنايي با عاليم حاد آلينيكي بيماري-١
   چگونگي درمان آنها در جلسه اولها و فك و  شناخت حاالت مختلف صدمات وارده بر دندان-٢
  هاي تروماتيزه در ساآت  آشنايي با آاشت و اسپلينت دندان-٣
   فضاهاي صورتي و چگونگي درمان آنها و تجويز دارو هاي مربوط به عفونت  آشنايي با فوريت-٤
  هاي بين بخشي در ارتباط با پالپ و نسوج اطراف دندان  آشنايي با فوريت-٥

        
  

  ٣٨ :شماره درس
  ٣ رساله تخصصي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي- ساعت١٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 اتمام طرح تحقيقاتي مصوب و آماده نمودن رساله با نظر استاد راهنما و دفاع از آن در :هدف

  هيئت داوران

  ٣٩ :شماره درس
  ٣ رساله تخصصي :نام درس 
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي- ساعت١٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 اتمام طرح تحقيقاتي مصوب و آماده نمودن رساله با نظر استاد راهنما و دفاع از آن در :هدف

  هيئت داوران


