
 
 
  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با تهيه و رنگ آميزي الزم هاي ميكروسكوپي– ١

  ) ترميم زخم– فيبروز –رشد سلولي ( شناخت هيستوپاتولوژي ترميم بافتي – ٢

  شايع حفره دهان) Reactive( شناخت ضايعات واآنشي – ٣

  ) متاستاتيك–اوليه ( شناخت ضايعات نئوپالستيك حفره دهان – ٤

  )عفوني و غير عفوني( شناخت ضايعات التهابي حفره دهان – ٥

  حفره دهان) Development( شناخت ضايعات رشدي تكاملي – ٦

   آشنايي با تفسيرميكروسكوپيك اسمير تهيه شده از مخاط دهان– ٧

  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس

  )Cross Infection( خطرات انتقال عفونت – ١

  وبيولوژي انتقال عفونت ميكر– ٢

   بيماري هاي شايع و خطرناك قابل انتقال در آلينيك هاي دندانپزشكي و بيمارستاني– ٣

  )Barrier Technique( اصول حفاظت شخصي– ٤

   اصول حفاظت محيط– ٥

   روش هاي استريليزاسيون شامل حرارت خشك، حرارت مرطوب و مواد شيميايي– ٦

   روش هاي ضد عفوني– ٧

  ش هاي خاص آنترل عفونت مرتبط با هر رشته تخصصي رو– ٨

   آنترل عفونت هاي بيمارستاني– ٩

***  

  ١:شماره درس
  آسيب شناسي دهان و فك:نام درس
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري– ساعت ١٧ :ساعت درس و نوع ارايه
  شنايي با اصول تهيه الم و مباني تشخيص ميكروسكوپيك ضايعات بافت هاي حفره دهان آ:هدف

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

   آارگاهي– ساعت ١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  و بيمارستانيافزايش آگاهي، شناخت آنترل مهارت هاي آنترل عفونت در آلينيك هاي دندانپزشكي  :هدف



  
  
  
  

  :سر فصل هاي درس
   بافت نرم و سخت دهان و فك و صورت آشنايي با بافت شناسي و جنين شناسي– ١

   آشنايي با رشد و نمو جوانه دنداني– ٢

  ... آشنايي با رشد و نمو ساختمانهاي تشريحي نظير سينوس ها، درزهاي استخواني و – ٣

   آشنايي با رشد، نمو و تكامل سيستم عصبي عضالني– ٤

لب و آام و سندرم هاي  آشنايي با آنومالي هاي شايع دهان و فك و صورت شامل شكاف – ٥

 شايع مربوطه

***  

  

  

  

  

  :سر فصل هاي درس
  :شناخت تشريح منطقه اي و آاربردي

  حفره دهان -

  و ناحيه دور دهانعضالت اتصال آنها در دهان -

 ناحيه تحت فكي -

 ناحيه زير زباني -

 ناحيه حلق -

 بيني -

 سينوي هاي فكي و پارانازال -

 غدد بزاقي -

 پوست و عضالت حالت دهنده صورت -

 عضالت جونده اصلي و فرعي -

 مفصل گيجگاهي فكي -

  ٣:شماره درس
   و صورتبافت شناسي و جنين شناسي دهان و فك :نام درس
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري– ساعت ١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  صورت شناخت ساختمان و چگونگي تشكيل، رشد وتكامل بافت هاي تشكيل دهنده دهان و فك و:هدف

  ٤:شماره درس
  تشريح سرو گردن:نام درس
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري عملي– ساعت ٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
   ياد آوري و عميق بخشي دانش تشريح منطقه اي وآنامومي آاربردي ناحيه سر، صورت و گردن:هدف



 حفره اربيت -

 عقده هاي لنفاوي و درناژلنفاوي -

 اعصاب حسي و حرآتي ناحيه دهان وفك و صورت -

 هم ناحيه دهان و فك و صورتعروق م -

 فضاي هاي نيامي -

 استخوان هاي دهان و فك و صورت -

 دندان ها و استخوان هاي آلوئول -

***  

  

  

  

  

  

  
  

  :سر فصل هاي درس
  :ي با آليات آشناي– ١

  تعريف تكنولوژي آموزشي و تاريخچه آن -

 ارآان نظام آموزشي و عوامل مؤثر بر آنها -

 الگوهاي آموزشي -

 طراحي نظام مديريت -

 تعيين هدف هاي آموزشي -

 طراحي آموزشي -

 انتخاب رسانه آموزشي -

 تعيين استراتژي يادگيري -

  : آشنايي با روش هاي مختلف ارزشيابي– ٢

  ارزشيابي دروني -

 ي درونيارزشياب -

، انواع آزمونها، انواع سؤاالت، نحوه طراحي سؤال، بررسي )آزمون(ارزشيابي تحصيلي  -

 و تعيين حداقل نمره قبولي) تعيين ضريب دشواري و تشخيص(وئارزشيابي سؤاالت نتايج

 ارزشيابي تدريس و مدرس -

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

   آارگاهي– ساعت ٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
آشنايي با ارآان نظام آموزشي، روش وفنون تدريس، حيطا هاي يادگيري و اهداف آموزشي، روش :دفه

هاي مختلف ارزيابي و ارزش يابي برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي، وسايل سمعي و 
بصري  و آسب مهارت در طرز آار با آنها، اصول فتو گرافي و تهيه اساليد برنامه هاي آموزشي 

  نه ايرايا



 ارزشيابي بخش، دانشگاه و دانشكده -

پروژآتور،اورهد، اوپك، مولتي مديا و رايانه،  شناخت طرز آار وسايل سمعي و بصري شامل – ٣

  مزايا و معايب آنها

  : آشنايي با اصول فتوگرافي– ٤

  دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري -

 فالش هاي مختلف -

 انواع فيلم -

 تكنيك هاي فيلمبرداري -

   آشنايي با اصول تهيه اساليد و برنامه هاي آموزشي رايانه اي– ٥

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سر فصل هاي مختلف
  : شناخت ساختار رايانه شخصي– ١

  .....، ميكروفون و Keyboard،Digitizer،Scannerورودي شامل  -

 Main board،CPU،Ram ،Floppy diskمتعلقات پردازنده شامل -

drive،Fax modem ،CD،Hard disk،ROM آارت گرافيك ، آارت صدا و،

...... 

 ..... وSpeakerخروجي شامل مانيتور، پرينتر،پالتر، -

  :Windows و DOS آشنايي با سيستم عامل – ٢

  آشنايي با تاريخچه سيستم هاي عامل پيشرفته -

 قابليت و ويژگي هاي سيستم عامل ويندوز -

 سيستم عامل ويندوزو تنظيم هاي مربوطهنحوه نصب و راه اندازي  -

  ٦:شماره درس
  رايانه و سيتم هاي اطالع رساني علوم پزشكي:نام درس
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   آارگاهي– ساعت ٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
دستيار بايد درپايان اين درس بتواند اجزاء مختف يك رايانه سخصي رابشناسد و عملكرد هريك را :هدف

 شده آن را نصب و رفع ايراد آند و آار با برنامه هاي آاربردي مهم بداند، با سيستم عامل ويندوز آشنا
همچنين توانايي استفاده از الگوهاي آتابخانه اي و روش هاي مختلف جستجودر بانك . آن را فرا گيرد

هاي اطالعاتي مهم در رشته تحصيلي خود را داشته باشد و با سرويس هاي آتابخانه اي دانشگاه محل 
از جمله اهداف ديگر اين درس آشنايي با مرورگرهاي معروف اينترنت بوده به . ا شودتحصيل خود آشن

طوري آه بتواند با موتورهاي جستجو آار آند و با سايت هاي معروف و مفيد اطالعاتي رشته خود آشنا 
ز داشته شود و بايد توانايي ايجاد و استفاده از پست الكترونيكي جهت ارسال و دريافت نامه و فايل را ني

  .باشد



 ...)پردازش آماري و (آشنايي با برنامه هاي آاربردي مهم -

           : آشنايي با بانك هاي اطالعاتي مهم–٣

  و شناخت منوهاي آن) Medlineنظير(آشنايي با بانك هاي اطالعاتي علوم پزشكي  -

 آشنايي با مجالت الكترونيكي بر روي لوح فشرده -

  :ايي با شبكه آشن– ٤

  آشنايي با اينترنت وسايت هاي آن -

 آشنايي با مرورگرها و نحوه آارو جستجو با موتورهاي مهم جستجو -

 آشنايي با سايت هاي مهم و معروف رشته تحصيلي مربوطه -

 )E-Mail(آشنايي با پست الترونيك  -

  ختلف آشنايي با نحوه تهيه اساليد توسط رايانه با استفاده از نرم افزارهاي م– ٥
 
  

  
  

  

  

  :سرفصل هاي درس
   انتخاب موضوع– ١

   بازنگري منابع– ٢

   عنوان تحقيق و اولويت ها– ٣

   بيان مسئله– ٤

   اهداف تحقيق وفرضيات طرح– ٥

  يرهاي تحقيق و مقيلس سنج آنهاچ متغ– ٦

 Observation مصاحبه و–پرسشنامه :  تكنيك هاي تحقيق– ٧

   روش هاي تحقيق و موارد آاربرد آن– ٨

   جامعه مورد بررسي و شرايط نمونه گيري– ٩

  )(Validity   اعتبار داخلي و خارجي– ١٠

   مديريت در تحقيق– برنامه براي جمع آوري داده ها – ١١

  لعه آزماشب تحقيق مطا– ١٢

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

   آارگاهي– ساعت ٥٠ :ساعت درس و نوع ارايه
آشنايي دستياران با اصول وروش هاي مختلف تحقيق، آسب مهارت در تدوين صحيح يك طرح :هدف

  تحقيقاتي



   آمار در تحقيق، جداول خالي وآزمون هاي رايج– ١٣

   اخالق در تحقيق– ١٤

  
  
  

  

  

  

  . خواهد بودانتخاب عنوان رساله با تاييد استاد راهنما •

  :سر فصل هاي درس
   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

   اصول مقاله نويسي– ٧
  

  
  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس

  : آشنايي با آليات– ١

  مكانيسم جذب، توزيع، دفع و اثر داروها در بدن -

اثرات توآسيك،ايديوسنكرازي، ازدياد ( وعوارض جانبي داروها  آشنايي با اثرات -

 .....)ساسيت وح

 تداخل اثر داروها -

 تجويز داروها در دوران بارداري و شيردهي -

   آشنايي با اصول نسخه نويسي– ٢

  ٨:شماره درس
  ٢روش شناسي تحقيق:نام درس
  وم پايه مشترك عل:نوع درس

   آارگاهي– ساعت ٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
آشنايي دستيار با اصول طراحي يك طرح تحقيقاتي در رشته تخصصي خود وترجيحًا براي :هدف

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

  ٩:شماره درس
  فارماآولوژي:نام درس
   علوم پايه مشترك:رسنوع د

   نظري– ساعت ٢٥ :ساعت درس و نوع ارايه
تعميق شناخت داروهاي آاربردي در دندانپزشكي و شناخت داروهاي رايج، اثرات و تداخل اثر :هدف

 آنها در دندانپزشكي



   شناخت مسكن ها و فارماآولوژي داروهاي ضد درد– ٣

   شناخت فارماآولوژي داروهاي ضد التهاب استروئيدي و غيراستروئيدي– ٤

  )ضد ميكروب، ضد قارچ و ضد ويروس(  شناخت انواع و نحوه تاثير آنتي بيوتيك ها – ٥

   شناخت آنتي هيستامين ها– ٦

   شناخت داروهاي بي حس آننده موضعي– ٧

   شناخت داروهاي مؤثر برسيستم عصبي مرآزي و خودآار– ٨

   شناخت داروهاي بيهوشي– ٩

   شناخت داروهاي مؤثر بر ترشح بزاق– ١٠

  ريهاي پوست ومخاط آشنايي با اصول تاثير داروهاي موضعي در بيما– ١١

   شناخت آنتي سپتيك هاي موضعي در دندانپزشكي– ١٢

   شناخت داروهاي سرآوب آننده سيستم ايمني در درمان بيماري هاي غيرسرطاني– ١٣

   آشنايي با نقش ويتامين ها ومواد معدني در درمان بيماري هاي دهان– ١٤

  
  
  
  
  
  

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

 Cardiopulmonary Resuscition (CPR): احياي قلبي ريوي  -

 Airway-Breathing-Circulationتكنيك هاي مورد استفاده فوري در ارتباط با -

 هواييموارد برقراري راه  -

 تنفس مصنوعي -

 ماساژ قلبي -

 آاربرد داروها در فوريت هاي پزشكي -

 ....)تزريقات،سرم تراپي،(مهارت هاي آاربردي در فوريت هاي پزشكي  -

  : تشخيص و درمان فوريت هاي پزشكي شايع در آلينيك هاي دندانپزشكي– ٢

  انحوه گرفتن شرح حال، تاريخچه پزشكي و نقش آن درپيشگيري وتشخيص فوريت ه -

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

   آارگاهي– ساعت ١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  آشنايي و آسب مهارت جهت تشخيص و درمان موارد فوريت هاي پزشكي:هدف



 معاينات ونحوه آنترل عالئم حياتي -

 وسائل و تجهيزات در فوريت ها -

 :فوريت هاي شايع و نحوه درمان آنها -

 واآنش هاي ازدياد حساسيت ها -

 مشكالت تنفسي -

 مشكالت قلبي -

 تغييرات سطح هوشياري -

  
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با روند تشكيل و منيراليزاسيون بافت هاي دندان– ١

   شناخت ترآيب شيميايي بافت هاي دندان– ٢

   فيزيولوژي مينا، عاج، پالپ، سمنتوم واستخوان– ٣

  نفاوي فيزيولوژي مخاط دهان، بزاق، جوانه هاي چشايي و عقده هاي ل– ٤

   فيزيولوژي مفصل گيجگاهي فكي و عضالت مرتبط با آن– ٥

   فيزيولوژي دردو آنترل آن– ٦

  )مغغ، بلع،تكلم و تنفس( فيزيولوژي اعمال دهان – ٧

   فيزيولوژي رويش و تحليل دندان– ٨

   شناخت مكانيسم تحليل و بازسازي استخوان– ٩

   آشنايي با مكانيسم رفلكس عضالت– ١٠

  ا نقش تغذيه، سن و هورمون ها در ساختمان دهان و دندان آشنايي ب– ١١

   بيولوژي تشكيل و خصوصيات پالك دنداني و چگونگي پيشگيري از آن– ١٢

  

  

  

  ١١:شماره درس
  فيزيو لوژي و بيولوژي دهان:نام درس
   علوم پايه مشترك:نوع درس

   نظري– ساعت ١٣:ساعت درس و نوع ارايه
تر آشنايي با فيزيولوژي و بيولوژي دهان و فك و صورت به منظوردرك عميق و آامل :هدف

 سايردروس تخصصي



  

  

  

  

  

  :اي درسسرفصل ه
  .... آشنايي با مقررات دوره دستياري، امتحانات دانشنامه تخصصي، تعهدات خدمت و – ١

 آشنايي با قوانين پزشكي، نظام پزشكي، پزشكي قانوني، تخلفات پزشكي و تعهدات – ٢

  پزشكان در قبال بيماران و بالعكس

   آشنايي با ارآان و واحدهاي تابعه پزشكي– ٣

تعيين حد ديات در رابطه با درمان هاي دندانپزشكي، : ت پزشكي قانوني آشنايي با مقررا– ٤

  تعيين هويت و تعيين حد ضرر و زيان

   آشنايي با مقررات دادگاه ها و نحوه دادرسي– ٥

رابطه پزشك با بيمار، رابطه پزشك با نزديكان بيمار، :  آشنايي با علم اخالق پزشكي – ٦

  ه پزشك با جامعهرابطه پزشك با سايرهمكاران و رابط

 آشنايي اجمالي با مقررات پيوند اعضاء، رضايت نامه پزشكي و تنعات قانوني آن، – ٧

  ....صدور گواهي و 

 اشنايي با اصول مطب داري ، روش هاي ثبت و جمع آوري اطالعات و اسناد پزشكي – ٨

  ....مربوط به بيمار،معاينات فيزيكي و 

توجه به :  به تشخيص و تصميم گيري باليني  آشنايي با روش هاي مختلف رسيدن– ٩

  .....شكايات اصلي بيمار، وضعيت موجود، وضعيت ايده آل و 

در ) محاسبه(و حسابرسي ) مراقبه(، مواظبت)مشارطه( آشنايي با اصول برنامه ريزي – ١٠

  پزشكي

  )قوانين نورنمبرگ( آشنايي با موازين اخالقي در انجام تحقيقات و نگارش مقاالت – ١١

  

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

   نظري– ساعت ١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
باال بردن اطالعات و آگاهي دستياران در رابطه با قوانين ومقررات مصوب مانند نظام پزشكي :هدف

  علم اخالق پزشكي و اصول مطب داريو آشنايي اجمالي با...پزشكي قانوني و 



  

  

  

  

  :سر فصل هاي درس
   آشنايي با فلورميكروبي دهان– ١

   آشنايي با ميكروارآانيزم هاي موجود در پالك دنداني– ٢

  هاي مرتبط با بيماري هاي پريودنتال آشنايي با ميكروارگانيزم – ٣

   آشنايي با ميكروارگانيزم هاي مرتبط با ايجاد پوسيدگي دندان- ٤

   آشنايي با ميكروارگانيزم هاي مرتبط با بيماري هاي نسوج پالپ و پري آپيكال- ٥

   آشنايي با ميكروارگانيزم هاي مرتبط با عفونت هاي شايع دهان و آبسه هاي دنداني- ٦

  ايي عملي با روش هاي تشخيص ميكروارگانيزم هاي فوق آشن– ٧

  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   و ترميمي آشنايي با بستن فضاهاي بين دنداني از ددگاه ارتودنسي– ١

   آشنايي با درمان هاي همزمان ارتودنسي و ترميمي براي انجام آارهاي زيبايي– ٢

   شناخت علل شكست ترميم هاي زيبايي بعد از درمان هاي ارتودنسي– ٣

   آشنايي با زمان مناسب ترميم بعد از درمان هاي ارتودنسي– ٤

***  
      

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

   نظري عملي– ساعت ١٢ :ساعت درس و نوع ارايه
اشنايي باميكروارگانيزم هاي موجود در حفره دهان و ارتباط آنها با بيماري هاي شايع دهان و :هدف
  دندان

  ١٤:شماره درس
  ارتودانتيكس:سنام در

   علوم وابسته:نوع درس
   نظري– ساعت ٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه

  آشنايي با ديدگاه هاي ارتودنسي در ارتباط با ترميم هاي زيبايي:هدف



                                                                                       
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
   ازديدگاه اندودانتيكسPulp Capping آشنايي با – ١

   تشخيص ضايعات پري آپيكال– ٢

   شناخت فوريت هاي اندودانتيكس– ٣

   آشنايي با روش هاي درمان ريشه– ٤

   شناخت پرفوراسيون ها– ٥

  خارجي شناخت تحليل هاي داخلي و – ٦

   آشنايي با مالحظات اندودانتيكس در ترميم دندان هاي معالجه ريشه شده– ٧

  
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي عملي با درمان هاي مجدد– ١

  شاهده نحوه انجام درمان دندان ها با ضايعات ريشه م– ٢

   مشاهده نحوه انجام ئ و درمان دندان هاي چند ريشه– ٣

 post آشنايي با نحوه تهيه فضاي – ٤

  ١٥:شماره درس
  اندودانتيكس:نام درس
   علوم وابسته:نوع درس

   نظري–اعت ٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  انتيكس در ارتبتط با درمان هاي ريشه و تاج دندانآشنايي با ديدگاه هاي اندود:هدف

  ١٦:شماره درس
  اندودانتيكس:نام درس
   علوم وابسته:نوع درس

   عملي- ساعت ٦٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  آشنايي عملي با نحوه انجام درمان ريشه، موفقيت ها و عدم موفقيت ها:هدف



  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
، انعقاد، ديابت ، BDC(  آشنايي با موارد تجويز و تفسير تست هاي آزمايشگاهي رايج – ١

  ....)هپاتيت،

  ت هيپرپالزي هاي  التهابي شناخ– ٢

   شناخت تب خال ، آفت ، آانديدياز– ٣

   شناخت ضايعات پيش سرطاني مخاط دهان– ٤

   شناخت آنومالي هاي دنداني– ٥

  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
  )پست ريختگي(  آشنايي با نحوه درمان دندان هاي معالجه ريشه شده – ١

   آشنايي با روش هاي تراش– ٢

   آشنايي با روشها و مواد قالب گيري– ٣

   آشنايي با آاربرد آتيكوالتور– ٤

   آشنايي با اصول زيبايي در پروتز ثابت– ٥

  ت اشنايي با اآلوژن از ديدگاه پروتز ثاب– ٦

  )Cementation( آشنايي با – ٧

  )Temporay Restoration( آشنايي با ترميم موقت – ٨

   آشنايي با آليات ايمپلنت– ٩

   آشنايي با روش هاي آنار زدن لثه از ديدگاه پروتز ثابت – ١٠

  ١٧:شماره درس
  بيماري هاي دهان و تشخيص :نام درس

   علوم وابسته:ع درسنو
   نظري–ساعت ١٠ :ساعت درس و نوع ارايه

  آشنايي با بيماري هاي شايع مرتبط با دهان و تفسيرتست هاي آزمايشگاهي رايج:هدف

  ١٨:شماره درس
  پروتزثابت و اآلوژن:نام درس
   علوم وابسته:نوع درس

   نظري-ساعت ٣٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  صصين پروتزهاي دنداني در ارتباط با انجام درمان پروتز ثابتآشنايي با ديدگاه هاي متخ:هدف



  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   مشاهده نحوه تراش و آليه مراحل البراتواري ساخت يك آراون– ١

  نحوه تهيه پست ريختگي مشاهده – ٢

   مشاهده نحوه تهيه آراون-٣

   مشاهده نحوه تهيه بريج– ٤

 

 

 

 

 

  :سرفصل هاي درس
  Crow Lengthening آشنايي با موارد تجويز– ١

   تشخيص و پيش آگاهي بيماري هاي پريودنتال– ٢

   آشنايي با درمان درگيري فورآا– ٣

   آشنايي با طرح درمان در پريودانتيكس– ٤

  Luxation & Extraction آشنايي با موارد – ٥

   آشنايي با مالحظات ترميمي پس ازجراحي هاي لثه– ٦

   شناخت ارتباط اآلوژن و پريو– ٧

   آشنايي با اسپيلينت– ٨

  ١٩:شماره درس
  پروتز ثابت واآلوژن:نام درس
   علوم وابسته:نوع درس

   عملي- ساعت ٦٠ :ساعت درس و نوع ارايه
آشنايي عملي با ديدگاه هاي متخصصين پروتز هاي دنداني در ارتباط با نحوه انجام درمان :هدف

  پروتزثابت

  ١٨:ه درسشمار
  پروتزثابت و اآلوژن:نام درس
   علوم وابسته:نوع درس

   نظري-ساعت ٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  آشنايي دستياران با بيماري هاي پريودنتال و رابطه آن با درمان هاي ترميمي:هدف



  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
١ – Soft tissue Management  

 Electrosurgery آشنايي با نحوه انجام – ٢

  
  

  

  

  

  

  :سر فصل هاي درس
  لوژي و حفاظت در برابر اشعه آشنايي با راديوبيو– ١

   آشنايي با آنترل عفونت در راديولوژي– ٢

 آشنايي با آاربرد و مقايسه تكنيك هاي راديوگرافي داخل دهاني، لوآاليزاسيون و – ٣

  لندمارك ها

  : آشنايي با آاربرد تكنيك هاي مختلف خارج دهاني و لندمارك هاي تشريحي– ٤

  پانوراميك -

 سفالومتري -

- TMJ 

 اي پرانازالسينوس ه -

 جمجمه -

  : آشنايي با تكنيك هاي اختصاصي تصوير برداري – ٥

- MRI 

- CT Scan 

- Snography 

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

  لي عم- ساعت ٤٠:ساعت درس و نوع ارايه
  آشنايي با نحوه درمان بيماري هاي پريودنتال در ارتباط با درمان هاي مشترك:هدف

  ٢٢:شماره درس
  راديولوژي دندان و فك و صورت:نام درس
   علوم وابسته:نوع درس

   نظري- ساعت ٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  شخيص افتراقيآشنايي با روش هاي رايج و نوين تهيه راديوگراي داخل و خارج دهاني و ت:هدف



- Digital Imaging 

 پزشكي هسته اي -

  آشنايي با اصول تفسيرو الگوهاي راديوگرافيك انواع ضايعات دهان و فك و صورت– ٦
 
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
   ارايه و بحث در مورد درمان هاي انجام شده در بيماران با درمان هاي پيچيده– ١

 نقد و بررسي درمان ها و مراحل درمان هاي انجام شده، بررسي راديوگرافي هاي قبل – ٢

عدم موفقيت در درمان هاي انجام شده و بررسي علل هر يك از وبعد از درمان، موفقيت و 

  آنها

  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
 مراحل درمان هاي انجام شده بر – نوع درمان – ارايه و بحث درباره طرح درمان – ١

  روي بيماران با طرح درمان هاي پيچيده

   ارزيابي ونتيجه گيري – ٢

  
  

  

  

  

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

   عملي- ساعت نظري ٨٠ :ساعت درس و نوع ارايه
ايجاد توانايي جهت نقد و بررسي پيرامون تشخيص، طرح دمان، درمان هاي انجام شده و پيش :هدف

 نگام ارايه موردآگهي آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در ه

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

   نظري عملي– ساعت ١٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
ايجاد توانايي جهت نقد و بررسي پيرامون تشخيص، طرح درمان، درمان هاي انجام شده و پيش :هدف

 ه در هنگام ارايه موردآگهي آنها و دفاع از اقدامات انجام شد



  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   شناخت آامل تشريحي دندان ها– ١

  TMJ شناخت ناحيه – ٢

   شناخت انواع سيستم هاي اآلوژن– ٣

   آشنايي با نقش اآلوژن در سالمت دستگاه جويدن – ٤

  ات اآلوژن  بررسي ضايع– ٥

   شناخت رابطه اآلوژن و انتخاب نوع ترميم – ٦

   و چگونگي تفسير آن VD آشنايي با مسئله – ٧

   معرفي طرح هاي  درماني جهت اصالح اآلوژن – ٨

   آشنايي با صحيح اآلوژن– ٩

   شناخت و آاربرد انواع آرتيكوالتور– ١٠

  )بين فكي( ثبت و تمرين روابط اآلوزالي – ١١

  
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت – ١

   آشنايي با بررسي و ارايه مقاالت و نتيجه گيري مناسب از مقاالت نقد شده– ٢

  ا نحوه نقد مقاالت و نتيجه گيري مناسب از مقاالت نقد شده آشنايي ب-٣

   آشنايي با طبقه بندي انواع مقاالت– ٤

  ٢٥:شماره درس
  اآلوژن:نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

    نظري عملي- ساعت ٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  آشنايي با روابط فكي دنداني و تاثير ترميم ها بر اين روابط و بالعكس:هدف

  ٢٦:شماره درس
  ١*بررسي مقاالت:نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

    نظري - ساعت ١٤٠ :ارايهساعت درس و نوع 
نقد و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي براي آسب اطالعات جديد و روش هاي تحقيق در :هدف

   ترميمي-ارتباط با اثرات بيولوژيك مواد ترميمي، مواد دنداني، زيبايي و را بطه پريو



  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت– ١

   آشنايي با بررسي و ارايه مقاالت نوشته شده به زبان هاي فارسي و انگليسي– ٢

   گيري مناسب از مقاالت نقد شده آشنايي با نحوه نقد مقاالت و نتيجه– ٣

   آشنايي با طبقه بندي انواع مقاالت– ٤

  

انتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولويت با مقاالت مجالتي است آه توسط  •

دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي جهت امتحان دانشنامه تخصصي 

  .تعيين گرديده اند

  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   بستن رابردم بر روي آليه دندان هاي فك باال و پائين بر روي مانكن – ١

  : تراش حفرات آالس يك– ٢

- Palatal Pit چپ و راست باال٢، دندان هاي   

- Buccal Pit چپ و راست باال٦، دندان هاي  

  نيم فك باال ونيم فك پايين طرف مقابل٦و٤،٥اآلوزال، دندان هاي  -

  چپ و راست باال٦شيارپاالتال، دندان هاي  -

  : تراش حفرات آالس پنج– ٣

   نيم فك باال ونيم فك پايين طرف مقابل٦ و٥باآال و پاالتال، دندان هاي  -

   چپ و راست باال٣ دندان هاي  تراش حفرات آالس سه آمالگام،– ٤

   چپ و راست پايين٦ تراش حفرات آالس شش، دندان هاي – ٥

  ٢٧:شماره درس
  ٢* بررسي مقاالت:نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

    نظري - ساعت ١٦٠ :و نوع ارايهساعت درس 
نقد و بررسي مقاالت معتبرداخلي و خارجي براي آسب اطالعات جديد و روش هاي تحقيق در :هدف

 ارتباط با درمان هاي زيبايي، مواد دنداني و پست ريختگي

  ٢٨:شماره درس
  ١پره آلينيك ترميمي :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

    نظري -ساعت  ١٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
تراش آليه حفرات آمالگام و آامپازيت بر روي مانكن و آموزش آليه روش هاي تراش و ترميم :هدف

  حفرات



  : تراش حفرات آالس دو– ٦

   چپ و راست پايين٦و٥، دندان هاي )MO(مزيواآلوزال  -

  چپ و راست باال٧، دندان هاي )DO(ديستواآلوازال  -

 ال، دندان هاي چپ و راست با)DO،MO(مزيواآلوزال و ديستوآلوزال  -

  :CuspReduction انجام – ٧

   پايين٦فانكشنال، دندان  -

  پايين طرف مقابل٦نان فانكشنال ،دندان  -

   پايين٥ باال پايين طرف مقابل و يك دندان ٦ باال و ٦، دندان هاي Pin Amalgam   انجام-٨

   انجام ترميم حفرات فوق با آمالگام -٩

  : تراش حفرات آامپازيت– ١٠

   نيم فك باال و نيم فك پايين طرف مقابل ٢و١آالس سه، دندان هاي  -

  باال و پايين درطرف مقابل نسبت به آالس سه٢و١آالس چهار، دندان هاي  -

  نيم فك پايين طرف مقابل٣ و ٢ باال و ٣آالس پنج ، دندان هاي  -

  

  
  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
  : ساخت اينله و آنله فلزي– ١

  تراش -

 قالب گيري -

 تهيه داي -

- Wax up 

- Casting 

 امتحان  -

- Finishing and Polishing 

- Cementation 

   ساخت اينله و آنله آامپازيت– ٢

  تراش -

 قالب گيري -

 تهيه داي -

 )البراتوري ( اسيون تهيه اينله و آنله آامپازيت و پلي مريز -

  ٢٩:شماره درس
  ١ پره آلينيك ترميمي :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

    عملي - ساعت ١٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  ه فلزي و غير فلزي و مقايسهآموزش و يادگيري نحوه تراش انواع اينله و آنل:هدف



 امتحان  -

 پرداخت -

 نصب آردن -

  : ساخت اينله و آنله پرسلن– ٣

  تراش  -

 قالب گيري -

 تهيه داي -

 پودر گذاري -

 امتحان -

 پرداخت -

 نصب آردن -
  

 
 

  ٣٠ :ماره درس ش 
  ١ نظری ترميمي :نام درس  

   علوم تخصصی : نوع درس 
   نظری– ساعت ۴٣  :يه ساعت درس ونوع ارا

 حفرات آمالگام و روش ترميمي حفره و تهيه اهداف و روش های ترميمي، با دندانپزشکی يي آشنا:هدف  
  آاربردين ها همراه با سيع و پوسيدگي دندان  های با ترميميهای 

 
  

  :  فصل های درسسر

  ... ) پوشش و – ماسک – عينك –دستکش (  حفاظتی وسايلشناخت  -١

 متور ايرو موتور و ميكر توبينشکی و ملزومات آن زشناخت دستگاه های دندانپ -٢

 ترميمي دستی در دندانپزشکی وسائل با آشنايي -٣

  چرخنده دستی و وسائل بندی و نام گذاری تقسيم بندي با آشنايي -٤

  دستیوسائلهای کاربرد  با روش آشنايي -٥

  دستی وسائل با روش حفظ و نگهداری آشنايي -٦

 چرخنده وسائل شناخت فرزها و  -٧

 ترميمي دندانپزشکی وسائل با اصول حفاظت در مقابل خطرات آشنايي -٨

 و دندانپزشک در بازدهی و دسترسی بهتر و راحت تر بيمار، دستيار موقعيت با انواع طراحی آشنايي -٩

 ميترميدر درمان های 

 ..... )بی حسی موضعی و (  و مواد الزم جهت کنترل درد وسائل  شناخت - ١٠

 بندی حفرات آمالگامتقسيم شناخت - ١١

  های آمالگامترميم با اصول تراش حفرات برای آشنايي - ١٢



  شناخت اهداف و مراحل تراش در حفرات مختلف - ١٣

  حفرات مختلف و مراحل کارترميم با نحوه آشنايي - ١۴

  پين ها معرفی- ١۵

 ترميمي هات در دندانپزشکی پين با کاربرد و عدم کالربدر آشنايي - ١۶

 Pin Holeتهيه ها و معرفی ابزارهای الزم جهتپين با انواع آشنايي - ١٧

  معايب پين ها و يا شناخت مزا– ١٨

   شناخت رابردم – ١٩

   و دستگاه وسائل وسائل،خطرات  ، آمالگامترميم ، تراش آمالگامپين ها، بررسی مقاالت – ٢٠

  
     
 
  ٣١ :شماره درس  
   ٢ نظری ترميمي :نام درس  
   علوم تخصصی :نوع درس  

    نظری– ساعت ٢٧ :يهساعت درس و نوع ارا
 و اينله با آشنايي مواد و اين دندان های قدامی و نحوه  کار با ترميم با مواد همرنگ جهت آشنايي :هدف  

  ريختگيآنله  
 
 

  : سر فصل های درس 
   مقدمه – ١

    Pit and Fissure Sealant تكنيك با آشنايي – ٢

   در دندانپزشکیبيولوژيك شناخت نکات – ٣

  الپ  با اصول حفاظت از پآشنايي – ۴

   و عاج مينا باندينگ با اصول آشنايي – ۵

   مستقيم آامپازيتيIV ،II،III، I با مالحظات کلی و اصول تراش حفرات کالس آشنايي - ۶

  آامپازيتي حفرات ترميم با آشنايي – ٧

  آامپازيتي ترميمي در ماتريكس با آشنايي – ٨

  آامپازيتي با نحوه قرار دادن آشنايي – ٩

  Polishing Finishing با آشنايي – ١٠

  هاي غيرمستقيم آامپازيتي با آشنايي – ١١

  ) فلزی  ( ريختگي و آنله اينله با آشنايي – ١٢

  

  



  
  ٣٢:  شماره درس 

  ١نی غنلی ارني» تلنی ذرس 
  علوم تخصصی : نوع درس 

   عملی– ساعت ٢٢: ساعت درس و نوع ارايه 
  انجام صحيح ترميم دندان ها با آمالگام: هدف 

  
  

   : سسر فصل های در
   دندان٣٠                آمالگام                    آالسيك های پوسيدگي انواع ترميم – ١
   دندان                                  ٣٠                                 گام         آمالوسيع های پوسيدگي انواع ترميم – ٢
   دندان٢٠     نداشته باشند  Post به نياز شده و ريشه که معالجه دندان هايي ترميم – ٣
  

          
  
  
  
  
  
  
  

  : سر فصل های درس 
  دندان ٨     ساخته   پيش از پست های  شده با استفاده ريشهکه معالجه دندان هايي  ترميم – ١
   دندان٢٠     داخل عاج                                       پين دندان ها با استفاده از ترميم – ٢
   دندان٢٢    )                            Slot A malgapin( آمالگام پيشرفته های ترميم – ٣
   دندان١۴                                                 دينگ هابان آمالگام با استفاده با ترميم – ۴
   دندان۶        )                                      و آنله اينله (  فلزی ريختگي های ترميم – ۵
   دندان١٢       )                             و آنله اينله  (مستقيم غير آامپازيت  های ترميم – ۶
  آامپازيت ها پيشرفته های  ترميم– ٧

  
  
  ٣۴ :شماره درس  

  ٣ عملی ترميمي:رس نام د
   علوم تخصصی :نوع درس 

   عملی – ساعت ۴٨٠ :يهساعت درس و نوع ارا
  زيبائي پيشرفته انجام درمان های :هدف 

  
  

  : سر فصل های درس 
   دندان ۵) *                                                    و آنله ايلنه(  های پرسلنی ترميم – ١

   دندان٣     *                                                                چسبنده بريج ساخت – ٢

   دندان۴     *                                                           ريختگي  Post ساخت – ٣

   دندان٢٢              )             دياستم تستن – زيبائي ( آامپازيت ها پيشرفته های ترميم – ۴

   دندان٩ شده                                                    ريشه دندان های معالجه ترميم – ۵

۶ – Bleaching دندان ٨            زنده                                غير دندان های زنده و   

  ٣٣ : شماره درس
  ٢ عملی ترميمي :نام درس 

   تخصصی علوم :نوع درس 
   عملی – ساعت ٤٢٠  :يهساعت درس و نوع ارا

 ساخته پيش بدون استفاده از تپست های يا شده با و ريشه و بازسازی دندان های معالجه ترميمي :هدف 
  آامپازيت ها آمالگام و  پيشرفته ترميم هاي فلزی و غير و آنله های فلزی و اينله

  ٣٢ :شماره درس 
  ١   ترميمي عملي:نام درس

   علوم تخصصی :نوع درس 
   عملی– ساعت ٢٢٠  :يهساعت درس و نوع ارا

   دندان ها با آمالگامترميمي صحيح  انجام :هدف 
 



   دندان ۴                               تراپی                                             اسپلينت – ٧

   دندان Conventional                                                       ۴ بريج ساخت – ٨

   دندان ٢          ساخت کراون                                                                  – ٩

  

  . انجام خواهد شددستيار توسط  موارداينکارهای البراتواری *

  

  
  
  
  
  
  
  

  
   :سرفصل های درس 

   ترميمي مفرفی دندانپزشکی – ١

   )بيمار ارزيابي( بيمار معاينه شناخت عوامل – ٢

   نسوج نرم دهان معاينات با نحوه آشنايي – ۴

   با نحوه معاينات دندان ها آشنايي – ۵

   پريودنشيومی ارزيابي معاينات آشنايی با نحوه – ۶

   اکلوزالی معاينات با آشنايي – ٧

   آن تعويض و شناخت علل قديمي های ترميم بررسی – ٨

 دندانی ضايعات معرفی عمومي های بيماريمعرفی  ( ترميمي های مختلف در رابطه با بيماري شناخت – ٩

   ) پوسيدگي و بررسی بيماريو نحوه برخورد با 

  ...) اسنخوان و –دندان ها (  مختلف دهان ضايعات راديوگرافي با نمای آشنايي – ١٠

   مختلف ضايعات تشخيص جهت ديوگرافيرا نوع تعيين – ١١

  ....گرافی و سيالو – ١٢

   و موارد درخواست آنها پراآينيكي با تست ها یآشنايي – ١٣

  اآلينيكي تست ها ی پرتقسيم با آشنايي – ١۴

   طرح درمان و مالحظات کلی در طرح درمان ارائه – ١۵

   درد و کنترل آن تقسيم بررسی و – ١۶

   در طرح های درمانیاولويت ها شناخت – ١٧

  ) PREPARATORY Treatmeent(  با معالجات آماده سازی آشنائي – ١٨

 محدوديت های اقتصادی و محدوديتمهارت ها  ( نهايي طرح درمان ايجاد شناخت عوامل موثر در – ١٩

  ) های ابزاری 

   Periodic Recall Examination اهميت شناخت – ٢٠

  ٣۵ :شماره درس 
   و طرح درمان تشخيص :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
   نظری – ساعت ۴٠  :يهساعت درس و نوع ارا

 ايده  و دسيدن يه  درمان پيشگيري جهت صحيح و طرح درمان تشخيص معايناتبا انجام آشنايي:هدف 
 ترميميآل 



 و پيشگيري مكانيكال معرفی روش های غذائي رژيم آموزش طريق از بيمار آموزش بهداشت دهان – ٢١

   تراپیفلورايد

 
  

  

 

  

  
  :سرفصل هاي درس

   شناخت ساختمان هيستولوژيك مينا و عاج– ١

   آشنايي با اصول فيزيكي باندينگ– ٢

   شناخت باندينگ– ٣

   شناخت باندينگ عاج– ٤

   آشنايي سير تكاملي باندينگ هاي عاجي و ساختار شيميايي آن– ٥

   شناخت عوامل مؤثردر باندينگ– ٦

  دينگ با عاج و عوامل مؤثر بر آن آشنايي با مكانيزم بان– ٧

  بررسي مقاالت باندينگ– ٨

  

  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   مقدمه– ١

 آشنايي با اصول زيبايي از نظرشكل و فرم، تقارن، موقعيت دندان ها در قوس فكي، خصوصيات – ٢

  سطحي رنگ، ترانسلسولسنسي

  ها شناخت اصالحات محافظه آارانه آانتور و نقاط تماس دندان – ٣

 Bleaching آشنايي با اتيولوژي تغيير رنگ دندان ها و روش هاي درمان – ٤

   آشنايي با ميكروابرژن و ماآروابرژن– ٥

   آشنايي با ونيرهاي رزيني– ٦

   شناخت روش هاي غيرمستقيم آامپازيت ونير– ٧

   آشنايي با آامپازيت هاي خلفي– ٨

   آشنايي با بريج هاي محافظه آارانه– ٩

  ٣٧ :شماره درس 
   ١دندانپزشكي زيبايي  :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
   نظری – ساعت ۴٣  :يهساعت درس و نوع ارا

 ي با اصول باندينگ در دندانپزشكيآشناي :هدف 

  ٣٨ :شماره درس 
   ٢دندانپزشكي زيبايي  :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
   نظری – ساعت ٥٠ :يهساعت درس و نوع ارا

آشنايي بازيباسازي دندان هاي تغيير رنگ يافته بروش محافظه آارانه و عواملي آه باعث زيبايي  :هدف 
.دندان ها مي شوددر 



 سي مقاالت مربوطه  برر– ١٠

 

  
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
  پرسنلي معرفي اينله و آنله هاي – ١

   شناخت موارد آاربرد و عدم آاربرد اينله و آنله پرنلي– ٢

   آشنايي با آراون هاي پرسنلي– ٣

   شناخت موارد آاربرد و عدم آاربرد آراون هاي پرسنلي– ٤

   آشنايي با ونير هاي پرسني– ٥

   شناخت موارد آاربرد و عدم آاربرد ونيرپرسنل– ٦

  :نل شناخت اصول و نحوه تراش ونيل پرس– ٧

  اصول و نحوه تراش اينله و آنله پرسنل -

 اصول و نحوه تراش آراون هاي پرسنل -

   آشنايي با اعمال ال براتواري در تهيه ترميم هاي پرسنل– ٨

   آشنايي با اعمال آلينيكي ترميم هاي پرسنلي– ٩

   بررسسي مقاالت مربوط به ترميم هاي پرسنل– ١٠

  

  
  

  

  
  :سر فصل هاي درس

   انتخاب موضوع رساله تخصصي با سرپرستي استاد راهنما– ١

  تحقيق با هدايت استاد راهنما نگارش طرح مقدماتي – ٢

  در گروه آموزشي وشوراي پژوهشي دانشكده) پروپوزال( تصويب عنوان و طرح مقدماتي تحقيق – ٣

   ثبت عنوان مصوب رساله تخصصي در اداره آموزش– ٤

  ٣٨ :ره درس شما
   ٣دندانپزشكي زيبايي  :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
   نظری – ساعت ٦٠  :يهساعت درس و نوع ارا

 آشنايي با انواع ترميم هاي پرسنل و آاربرد و عدم آاربرد هر يك از آنها در ترميمي :هدف 

  ٣٩ :شماره درس 
   ١رساله تخصصي  :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
    عملي نظری– ساعت ٣٠  :يهدرس و نوع اراساعت 
 ثبت عنوان رساله تخصصي در پايان سال اول :هدف 



  
  
  
  

  

  
  :سرفصل هاي درس

   انجام تحقيق مطابق موارد و روش هاي مصوب تحت نظر استاد راهنما– ١

  رش مكتوب از پيشرفت طرح تحقيقاتي به استاد راهنما و سرپرست تخصصي گروه ودانشكده رايه گزا– ٢

  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   انجام واتمام تحقيق مطابق مواد و روش هاي مصوب تحت نظر استاد راهنما– ١

   نگارش رساله تخصصي با تاييد استاد راهنما– ٢

  ه با تاييد استاد راهنما نگارش حداقل يك مقاله از تحقيق انجام شد– ٣

   انتشار و يا اخذ پذيرش جهت انتشار مقاله در مجالت علمي معتبر– ٤

   دفاع از رساله تخصصي و انتشار آن– ٥

  

  

  
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
   تعريف پوسيدگي و معرفي آن – ١

   آشنايي با فلور ميكروبي دهان و پالك دنداني و نحوه تشكيل آن – ٢

   شناخت خصوصيات پالك دنداني– ٣

   آشنايي با اپيدميولوژي پوسيدگي– ٤

  ٤٠ :شماره درس 
   ٢رساله تخصصي  :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
  عملي نظری – ساعت ٨٠  :يهساعت درس و نوع ارا

  شروع و انجام طرح تحقيقاتي مصوب با هدايت استاد راهنما:هدف 
 

  ٤١ :درس شماره 
   ٣رساله تخصصي  :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
  عملي نظری – ساعت ١٤٠  :يهساعت درس و نوع ارا

اتمام طرح تحقيقاتي مصوب و آماده نمودن رساله با نظر استاد راهنما و دفاع از آن در هييت  :هدف 
 داوران

  ٤٢ :شماره درس 
  شناخت پوسيدگي   :نام درس 

  خصصی  علوم ت:نوع درس 
   نظری – ساعت ٣٨  :يهساعت درس و نوع ارا

 شناخت تئوري هاي مختلف ايجاد پوسيدگي و مسائل مرتبط با پويدگي دندان :هدف 



  ي اآولوژيكي پوسيدگي آشنايي با پايه ها– ٥

   شناخت تئوريهاي مختلف ايجاد پوسيدگي و پاتوفيزيولوژي پوسيدگي– ٦

  مختلف پويدگي) zone( آشنايي با هيستوپاتولوژي نواحي – ٧

   شناخت مكانيزم هاي دفاعي دندان و دهان در برابر پوسيدگي– ٨

   تشخيص پوسيدگي درراديوگرافي و معاينه داخل دهاني– ٩

   روش هاي پيشگيري از ايجاد پوسيدگي و عوامل ضد پوسيدگي شناخت– ١٠

   شناخت نقش قندها در ايجاد پوسيدگي– ١١

   شناخت روش هاي رعايت بهداشت دهان در جلوگيري از پوسيدگي– ١٢

   آشنايي با بزاق و روابط متقابل آن با پوسيدگي– ١٣

 Caries Activity Test شناخت – ١٤

  فلورايد و فلورايدتراپي شناخت شكل هاي مختلف – ١٥

   شناخت سيالنت ها و سيالنت تراپي– ١٦

   آشنايي با ايمن زايي در برابر پوسيدگي– ١٧

   شناخت روابط رژيم غذايي و پيشگيري از پوسيدگي– ١٨

   آشنايي با ترميم هاي پيشگيري آننده– ١٩

   آشنايي با ترميم هاي پيشگيري آننده– ٢٠

  
  
  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
         شناخت انواع طالي چسبنده– ١

   شناخت موارد تجويز و عدم تجويز– ٢

 V وI،II با تراوش حفرات آالس  آشنايي– ٣

   شناخت نحوه آار با طالي مستقيم– ٤

   بررسي مقاالت مربوط به طالي مستقيم– ٥

  

  ٤٣ :شماره درس 
   )طالي مستقيم ـچسبنده :نام درس 

   علوم تخصصی :نوع درس 
   نظری – ساعت ٢٠ :يهساعت درس و نوع ارا

 در دندانپزشكي) چسبنده(قيم آشنايي با آاربرد طالي مست :هدف 



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با فلزات-٣  :مرها  آشنايي با پلي-١
   ويژگيهاي عمومي فلزات-   مباني و ساختمان شيميايي- 
   ساختمان آريستالي فلزات-   وزن مولكولي -
   دفورماسيون فلزات-   ساختمان فضايي-
   شكست جامدات-  مرها ه پلي تهي-
   طبيعت آلياژها-   پليمريزاسيون افزايشي-
  : تقسيم بندي آلياژها-   راديكال آزاد-
 Solid Solution -   باز شدن حلقه-
   Intermetalic-   يوني-
   Eutectic-   پليمريزاسيون تراآمي-
   دياگرام تعادلي-  مرها  ساير پلي-
  :گرام انواع ديا-   آشنايي با نور و رنگ -٢

   اينترمتاليك-   تعريف-  
   سوليدسولوشن-   گيري  اندازه-  
   اوتكتيك-   روش اينستر و منتال-  
   دياگرام سه تايي-   روش چشمي-  
  - Chroma, Value, Hue  -خواص آلياژها   
  ساختمان ميكروسكوپيك فلزات و آلياژها  :ها  پيگمانتاسيون-  
   فلزاتSolidification -   سيستم افزايشي-    
   آلياژهاSolidification -   اختالط رنگ-    
   ريزساختار ريختگي-   متامريزم-  
 Cold Worked ريزساختار -   فلورسنت-  
 GRAIN GROWTHو   ري آريستاليزيشن-   اپسيتي، ترانسلوسنسي و ترانسپرنسي-  
  هاي استحكام بخشي  تكنيك-   آنتراست ريشيو-  
      اندآس رفراآسيون-  
   اندآس اسكترييد-  
- Absorption 

 
                                                                      

  ٤٤ :شماره درس
   علم مواد:نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٥٠ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي سخت شدن و عواملي  روند و شناخت روش مرهايي آه در دندانپزشكي بكار مي  آشنايي با پلي:هدف

با نور و رنگ در دندانپزشكي و آاربرد آنها، آشنايي . شود گيري يا سخت شدن آنها مي آه مانع از شكل
روند آشنايي با خواص فيزيكي  آشنايي با فلزات و آلياژهايي آه جهت باند پرسلن با دندان بكار مي

  ها، انواع و آاربرد آنها در دندانپزشكي مكانيكي و ساير خواص سراميك



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس بقيه سرفصل
  :هاي دنداني اميك آشنايي با سر-٤

   مواد اوليه در صنعت سراميك-  
  هاي دندانيك  سراميك-  
   پرسلن-    
   شيشه-    
   شيشه سراميك-    
   لعاب-    
  :گيري و شناسائي هاي اندزه  آناليز و روش-  
   خواص مكانيكي-    
   مكانيكي-    
   نوري-    
   حرارتي-    
  ها  خواص شيميايي سراميك-  
  :هاي ساخت و شكل دهي  روش-  
   سينترينگ-    
   فلز سراميك-    
  هاي دنداني  آاربرد سراميك-    
  ها  ساينده-  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  آمالگام  خصوصيات فيزيكي، مكانيكي،حرارتي و الكتريكي  آشنايي با تاريخچه و-١

  ٤٥ :شماره درس
  ١ مواد دنداني :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
                                 داني و خصوصيات آن آشنايي آامل با نحوه تهيه، ساختمان آمالگام دن:هدف

  ٤٤ :شماره درس
   علم مواد:نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٥٠ :درس و نوع ارايهساعت 
هاي سخت شدن و  روند و شناخت روش مرهايي آه در دندانپزشكي بكار مي  آشنايي با پلي:هدف

آشنايي با نور و رنگ در دندانپزشكي و . شود گيري يا سخت شدن آنها مي عواملي آه مانع از شكل
روند آشنايي با خواص  لن با دندان بكار ميآاربرد آنها، آشنايي با فلزات و آلياژهايي آه جهت باند پرس

  ها، انواع و آاربرد آنها در دندانپزشكي فيزيكي مكانيكي و ساير خواص سراميك



   آشنايي با سير پيشرفت و تاريخچه آمالگام-٢
   معرفي آلياژها-٣
   آشنايي با ترآيب، نحوه توليد آمالگام-٤
  Amalgamationهاي   آشنايي با آلياژ نقره و قلع و روش-٥
  هاي مس زياد و آم  آشنايي با آمالگام-٦
  ستراآچر آمالگام شناخت ميكروا-٧
   آشنايي با پديده آروژن و تارنيش-٨
 و Mixingانتخاب آلياژ و ( آمالگام Manipulationهاي   آشنايي با انواع روش-٩

Condensationو Polishing(  
   آمالگامfinishing آشنايي با برنيشينگ و -١٠
  هاي مبارزه با سميت جيوه  شناخت و روش-١١
   آمالگام از ديدگاه مواد دنداني بررسي مقاالت مربوط به-١٢

        
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  مريزاسيون  مرها و پلي  شناخت پلي-١
  ها همراه با تاريخچه  معرفي آامل آامپازيت-٢
  ها  آشنايي با ساختمان و ترآيب شيميايي آامپازيت-٣
  ها مريزاسيون آامپازيت  پلي  آشنايي با واآنش-٤
  ها  آشنايي با بسته بندي آامپازيت-٥
  ها  شناخت خصوصيات فيزيكي آامپازيت-٦
  ها يات مكانيكي آامپازيت شناخت خصوص-٧
  ها  شناخت خصوصيات سازگاري نسجي آامپازيت-٨
   آشنايي با نحوه آار با آامپازيت-٩
ترآيب، واآنش شيميايي، نحوه آاربرد، خصوصيات و ( معرفي سمان زينك فسفات -١٠

  )موارد آاربرد 
صوصيات ترآيب، واآنش شيميايي، نحوه آاربرد، خ( معرفي سمان زينگ سيليكوفسفات -١١

  )و موارد آاربرد
  )ترآيب، واآنش شيميايي، نحوه آار، خصوصيات و موارد آاربرد(ZOE معرفي سمان -١٢
ترآيب، واآنش شيميايي، نحوه آار، خصوصيات ( معرفي سمان زينگ پلي آربوآسيالت -١٣

  )و موارد آاربرد
ت و موارد ترآيب، واآنش شيميايي، نحوه آار، خصوصيا( معرفي سمان گالس آينومر -١٤

  )آاربرد

  ٤٦ :شماره درس
  ٢ مواد دنداني :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي دنداني و موارد آاربرد هريك ازآنها ها و انواع سمان  آشنايي آامل با خصوصيات آامپازيت:هدف



ترآيب، واآنش شيميايي، نحوه آار، خصوصيات و موارد ( معرفي رزين سمنت -١٥
  )آاربرد
  Cavity Liner معرفي -١٦
   معرفي هيدروآسيد آلسيم-١٧
   بررسي مقاالت مربوطه-١٨


