
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي ميكروسكوپي  آشنايي با تهيه و رنگ آميزي الم-١
  ) ترميم زخم- فيبروز-رشد سلولي( شناخت هيستوپاتولوژي ترميم بافتي -٢
  شايع حفره دهان) Reactive(نشي  شناخت ضايعات واآ-٣
  ) متاستاتيك-اوليه( شناخت ضايعات نئوپالستيك حفره دهان -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  بيماريهاي شايع و خطرناك قابل انتقال در آلينيك-٣
  )Barrier Technique( اصول حفاظت شخصي -٤
   اصول حفاظت محيط-٥
  رارت خشك، حرارت مرطوب و مواد شيمياييهاي استريليزاسيون شامل ح  روش-٦
   روشهاي ضد عفوني -٧
   روشهاي خاص آنترل عفونت مرتبط با هر رشته تخصصي-٨
  هاي بيمارستاني  آنترل عفونت-٩

    
  
  

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

   نظري- ساعت١٧ :ساعت درس و نوع ارايه
  باني تشخيص ميكروسكوپيك ضايعات بافتهاي حفره دهان آشنايي با اصول تهيه الم و م:هدف

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

   آارگاهي- ساعت١٥ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي دندانپزشكي و  هاي آنترل عفونت در آلينيك  افزايش آگاهي، شناخت و مهارت:هدف

  بيمارستاني



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
ي و اآتسابي، ايمني اجزا سيستم ايمني، ايمني ذات:  آشنايي با آليات ايمني شناسي عمومي شامل-١

  ...هومورال و سلوالر، سيستم آمپلمان، تنظيم پاسخ ايمني، واآنش ازدياد حساسيت، خود ايمني و 
   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
  هاي ايمني در برابر پالك و پوسيدگي دندان  شناخت پاسخ-٥
  هاي دارويي و ارتباط آنها با سيستم ايمني  شناخت حساسيت-٦
  هاي مربوطه  بحث و پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مورد عالقه دستياران در حيطه تخصص-٧
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   شناسي بافت نرم و سخت دهان و فك و صورت آشنايي با بافت شناسي و جنين-١
   آشنايي با رشد و نمو جوانه دنداني-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 اف لب و آام و سندرمهاي شايع دهان و فك و صورت شامل شك  آشنايي با آنومالي-٥

    

  ٣ :شماره درس
   ايمني شناسي :م درسنا

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

هاي دفاعي، بيماريهاي   افزايش سطح آگاهي در مورد اجزا و عملكرد سيستم ايمني، واآنش:هدف
  سيستم ايمني و آاربرد آنها در حيطه علوم دندانپزشكي

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

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



  
  
  
  
  
  
  

  :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-  
  الهاي فكي و پاراناز  سينوس-  
   غدد بزاقي-  
   پوست و عضالت حالت دهنده صورت-  
   عضالت جونده اصلي و فرعي-  
   مفصل گيجگاهي فكي-  
   حفره اربيت-  
  هاي لنفاوي و درناژ لنفاوي  عقده-  
   اعصاب حسي و حرآتي ناحيه دهان و فك و صورت-  
   عروق مهم ناحيه دهان و فك و صورت-  
   فضاهاي نيامي-  
  ن و فك و صورتهاي دها  استخوان-  
   دندانها و استخوان آلوئول-  
      

  

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

   نظري عملي- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  اي و آناتومي آاربردي ناحيه سر، صورت و گردن  يادآوري و عمق بخشي دانش تشريح منطقه:هدف



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  : آشنايي با آليات-١

   تعريف تكنولوژي آموزشي و تاريخچه آن-  
   ارآان نظام آموزشي و عوامل موثر بر آنها-  
   الگوهاي نظام آموزشي و عوامل موثر بر آنها-  
  ي الگوهاي آموزش-  
   طراحي نظام مديريت آموزشي-  
  هاي آموزشي  تعيين هدف-  
   طراحي آموزشي -  
   انتخاب رسانه آموزشي-  
   تعيين استراژي يادگيري-  
  : آشنايي با روشهاي مختلف ارزشيابي-٢

   ارزشيابي دروني-  
   ارزشيابي بيروني-  
راحي سئوال، بررسي و ، انواع آزمونها، انواع سئواالت، نحوه ط)آزمون( ارزشيابي تحصيلي -  

  و تعيين حداقل نمره قبولي) تعيين ضريب دشواري و تشخيص(ارزشيابي سئواالت نتايج 
   ارزشيابي تدريس و مدرس-  
   ارزشيابي بخش، دانشكده و دانشگاه-  
 شناخت طرز آار با وسايل سمعي و بصري شامل پروژآتور، اورهد، اوپك، مولتي مديا و رايانه، -٣

   آنهامزايا و معايب
  : آشنايي با اصول فتوگرافي-٤

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

      

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

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

ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي، وسايل سمعي و  روشهاي مختلف ارزيابي و ارزشيابي برنامه
هاي آموزشي  اصول فتوگرافي و تهيه اساليد و برنامه بصري و آسب مهارت در طرز آار با آنها،

  ايرايانه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :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  اندازي سيستم عامل ويندوز و تنظيم  نحوه نصب و راه-  
   ...)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-  
   آشنايي با مجالت الكترونيكي بر روي لوح فشرده -  
  :ها  آشنايي با شبكه-٤

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

      
  
  

  ٧: شماره درس
  الع رساني علوم پزشكيهاي اط  رايانه و سيستم: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 هر يك :هدف

هاي  ر با برنامه ويندوز آشنا شده و بتواند آنرا نصب و رفع ايراد آند و آا را بداند، با سيستم عامل
اي و روشهاي مختلف جستجو  همچنين توانايي استفاده از الگوهاي آتابخانه. آاربردي مهم آنرا فراگيرد

اي، دانشگاه  در بانكهاي اطالعاتي مهم در رشته تحصيلي خود را داشته باشد و با سرويسهاي آتابخانه
يي با مرورگرهاي معروف اينترنت از جمله اهداف ديگر اين درس آشنا. محل تحصيل خود آشنا شود

بوده بطوريكه بتواند با موتورهاي جستجو آار آند و با سايتهاي معروف و مفيد اطالعاتي رشته خود 
 الكترونيكي جهت ارسال و دريافت نامه و فايل را نيز  وردآشنا شود و بايد توانايي ايجاد و استفاده از پس

  . داشته باشد



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   موضوع انتخاب-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
  Observation مصاحبه و -پرسشنامه: هاي تحقييق  تكنيك-٧
  هاي تحقيق و موارد آاربرد آنها  روش-٨
   جامعه مورد بررسي و شرايط نمونه گيري-٩
  )Validity( اعتبار داخلي و خارجي -١٠
   مديريت در تحقيق-ها آوري داده  برنامه براي جمع-١١
   مطالعه آزمايشي تحقيق-١٢
  هاي رايج آزمون  آمار در تحقيق، جداول خالي و -١٣
   اخالق در تحقيق-١٤

      
  

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

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

  تحقيقاتي



  
  
  
  
  
  
  
  
  .نما خواهد بودانتخاب عنوان رساله با تاييد استاد راه* 
  

  :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
   اصول مقاله نويسي-٧

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس فصلسر
  : آشنايي با آليات-١

   مكانيسم جذب، توزيع، دفع و اثر داروها در بدن-  
  ...)ايديوسنكرازي، ازدياد حساسيت و  اثرات توآسيك،( آشنايي با اثرات و عوارض جانبي داروها -  
   تداخل اثر داروها-  
   تجويز داروها در دوران بارداري و شيردهي-  
  ويسين  آشنايي با اصول نسخه-٢
  ها و فارماآولوژي داروهاي ضد درد  شناخت مسكن-٣

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

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

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

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

   نظري- ساعت٢٥ :ت درس و نوع ارايهساع
 تعمييق شناخت داروهاي آاربردي در دندانپزشكي و شناخت داروهاي رايج، اثرات و تداخل اثر :هدف

  آنها در دندانپزشكي



   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  شناخت آنتي هيستامين-٦
  حس آننده موضعي  شناخت داروهاي بي-٧
  ناخت داروهاي موثر بر سيستم عصبي مرآزي و خودآار ش-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
  هاي موضعي در دندانپزشكي  شناخت آنتي سپتيك-١٢
  م ايمني در درمان بيماريهاي غير سرطاني شناخت داروهاي سرآوب آننده سيست-١٣
  هاي دهان ها و مواد معدني در درمان بيماري  آشنايي با نقش ويتامين-١٤

      
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  :Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) احياي قلبي ريوي -  
  Aireway- Breathing- Circulation مورد استفاده فوري در ارتباط با هاي  تكنيك-    
   مراحل برقراري راه هوايي-    
   تنفس مصنوعي-    
   ماساژ قلبي-    
  هاي پزشكي  آاربرد داروها در فوريت-  
  ...)تزريقات، سرم تراپي و(هاي پزشكي  هاي آاربردي در فوريت  مهارت-  
  :هاي دندانپزشكي ي شايع در آلينيكهاي پزشك  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-    

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

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



   مشكالت تنفسي-    
   مشكالت قلبي-    
   تغييرات سطح هوشياري-    
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :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 ن، بزاق، جوانه فيزيولوژي مخاط دها-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
   شناخت مكانيسم تحليل و بازسازي استخوان-٩
  مكانيسم رفلكس عضالت آشنايي با -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 ساير   آشنايي با فيزيولوژي و بيولوژي دهان و فك و صورت به منظور درك عميق و آامل:هدف

  يدروس تخصص



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  ..ي، تعهدات خدمت و  آشنايي با مقررات دوره دستياري، امتحانات دانشنامه تخصص-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
عيين هويت و هاي دندانپزشكي، ت تعيين حد ديات در رابطه به درمان:  آشنايي با مقررات پزشكي قانوني-٤

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

  ساير همكاران و رابطه پزشك با جامعه
  .. پزشكي و تبعات قانوني آن، صدور گواهي ونامه  آشنايي اجمالي با مقررات پيوند اعضاء، رضايت-٧
آوري اطالعات و اسناد پزشكي مربوط به بيمار،  روشهاي ثبت و جمع: داري  آشنايي با اصول مطب-٨

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

  ...آل  ت ايدهوضعيت موجود، وضعي
  در پزشكي) محاسبه(و حسابرسي ) مراقبه(، مواظبت )مشارطه(ريزي   آشنايي با اصول برنامه-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
 باال بردن اطالعات و آگاهي دستياران در رابطه با قوانين و مقررات مصوب مانند نظام :هدف

  داري زشكي و اصول مطبو آشنايي اجمالي با علم اخالق پ... پزشكي، پزشكي قانوني و 



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  دهان آشنايي با فلور ميكروبي -١
  هاي موجود در پالك دنداني  آشنايي با ميكروارگانيزم-٢
  هاي مرتبط با بيماريهاي پريودنتال  آشنايي با ميكروارگانيزم-٣
  هاي مرتبط با ايجاد پوسيدگي دندان م  آشنايي با ميكروارگانيز-٤
  لآپيكا هاي نسوج پالپ و پري هاي مرتبط با بيماري  آشنايي با ميكروارگانيزم-٥
  هاي دنداني هاي شايع دهان و آبسه هاي مرتبط با عفونت شنايي با ميكروارگانيزم آ-٦
  هاي فوق هاي تشخيص ميكروارگانيزم  آشنايي عملي با روش-٧

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با تشخيص، پيشگيري و درمان عادات دهاني-١
  دامي و خلفي شناخت درمان آراس بايت ق-٢
  ، رشد و تكامل اآلوژنSpace Management شناخت -٣
 با استفاده از Mixed Dentitionهاي جزيي دنداني در مرحله   آشنايي با تشخيص و درمان ناهنجاري-٤

  هاي متحرك وسايل ارتودنسي متحرك و بيومكانيك دستگاه
  هاي فانكشنال   و دستگاهBegهاي  هاي متحرك، اصول آلي تكنيك  آشنايي با ساخت و آاربرد پالك-٥
   شناخت سفالومتري و آاربرد آن-٦
   آشنايي با سريال اآستراآشن-٧
  .گردد هاي متحرك انجام مي هاي شيري و مختلط با دستگاه آليه موارد فوق در دوران دندان* 

      

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

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

  ١٥ :شماره درس
  ودانتيكس ارت:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   نظري- ساعت٥١ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي رشد  هاي متخصصين ارتودنسي در ارتباط با دندانپزشكي آودآان در زمينه  آشنايي با ديدگاه:هدف

هاي دنداني شيري و شيري دائمي به منظور  هاي فكي دنداني در سيستم و تكامل اآلوژن و درمان
  هاي بعدي گيري از بروز ناهنجاريپيش



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  دامي و خلفي انجام درمان آراس بايت ق-١
  Space Regainer ساخت -٢
٣- Space Supervision   
 با استفاده Mixed Dentitionهاي جزيي دنداني در مرحله   آشنايي عملي با تشخيص و درمان ناهنجاري-٤

  هاي متحرك از دستگاه
  هاي متحرك جهت آنترل و هدايت رشد فكين آودآان  ساخت پالك-٥
   سفالومتري و آناليز آن آشنايي عملي با نحوه آاربرد-٦

      
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   شناخت التهاب و آنترل آن از ديدگاه پاتولوژيكي و آلينيكي در علم اندودانتيكس-١
   شناخت درد و آنترل آن در اندودانتيكس-٢
ه هاي دائمي جوان با آپكس باز از ديدگا هاي جديد در درمان پالپ دندان  آشنايي با نظرات و روش-٣

  :اندودانتيكس
  - Apexogenesis  
  - Apexification  
  هاي ضربه ديده  آشنايي با درمان اندودانتيك دندان-٤
  ها هاي جديد آماده سازي و پر آردن آانال دندان  شناخت روش-٥

      
  
  
  

  ١٦ :شماره درس
   ارتودانتيكس:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   عملي- ساعت١٣٦ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي دنداني شيري و شيري دائمي به منظور  هاي دنداني در سيستم  ناهنجاري  آشنايي عملي با درمان:هدف

  اي بعديه پيشگيري از بروز ناهنجاري

  ١٧ :شماره درس
   ارتودانتيكس:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   نظري- ساعت١٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي متخصصين اندودانتيكس در ارتباط با دندانپزشكي آودآان  آشنايي با ديدگاه:هدف



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي معاينه باليني  آشنايي با اصول و روش-١
  اخت روش توصيف ضايعات و اصول مشاوره شن-٢
  هاي رايج آزمايشگاهي  آشنايي با موارد درخواست و تفسير تست-٣
  هاي سيستميك با عاليم دهاني در آودآان  شناخت بيماري-٤

      
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   شناخت حالت سالمت و بيماري نسوج پريودنتال-١
  ال در آودآان و نوجوانانهاي شايع پريودنت  آشنايي با بيماري-٢
  هاي پريودنتال و مطالعات اپيدميولوژيك مربوطه  شناخت شاخص-٣
  هاي نهفته  آشنايي با نحوه اآسپوز آردن دندان-٤
  هاي موآوژنژيوال  آشنايي با اصول و موارد تجويز جراحي-٥
  ي و فرنوتوميم شناخت اصول، موارد تجويز و نحوه عمل فرنكتو-٦

      
  

  ١٨ :شماره درس
   بيماريهاي دهان و تشخيص:نام درس
  اي  دانشكده علوم وابسته:نوع درس

   نظري- ساعت١٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي دهان و تشخيص در ارتباط با دندانپزشكي آودآان هاي متخصصين بيماري  آشنايي با ديدگاه:هدف

  ١٩ :شماره درس
   پريودانتيكس:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   نظري- ساعت٨ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي متخصصين پريودانتيكس در ارتباط با دندانپزشكي آودآان يدگاه آشنايي با د:هدف



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  )Supernumerary(هاي دندان اضافي   مشاهده و آمك در انجام جراحي-١
  هاي آنكيلوزه  مشاوره و آمك در انجام جراحي دندان-٢
  ها  مشاهده و آمك در انجام جراحي آيست-٣
   مشاهده و آمك در انجام جراحي تومورهاي ژآنت سل محيطي-٤
  ه انجام بيوپسي مشاهده نحو-٥
   مشاهده و آمك در انجام جراحي فرنوم-٦
   مشاهده نحوه آنترل و درمان عفونت حاد وخيم با منشا دنداني در آودآان-٧
  هاي فكي و آنديل  آشنايي عملي با نحوه درمان شكستگي-٨

      
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با اصول جديد تهيه حفره -١
  :ميم همرنگ دندان آشنايي با مواد جديد تر-٢

  هاي جديد خود سخت شونده و نوري  آامپوزيت-  
  هاي جديد مواد چسبنده به عاج  نسل-  
   آشنايي با نحوه شناخت مريلند بريح-٣
  هاي مينايي هاي با ميناي ناقص و بد شكلي  دندان هاي ترميم تاج  آشنايي با روش-٤

  ناقصهاي با ميناي   آاربرد مواد ترميم آننده در دندان-  
  هاي چيني و رزيني  اصول و آاربرد فيسينگ-  
   پالپ زنده دارایهاي هاي سفيد آردن دندان  آشنايي با روش-٥

      
  
  

  ٢٠ :شماره درس
   جراحي دهان و فك و صورت:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   عملي- ساعت٣٤ :ساعت درس و نوع ارايه
  زشكي آودآانهاي دهان و فك و صورت در ارتباط با دندانپ هاي متخصصين جراحي  آشنايي با ديدگاه:هدف

  ٢١ :شماره درس
   دندانپزشكي ترميمي:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   نظري- ساعت١٢ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي متخصصين دندانپزشكي ترميمي در ارتباط با دندانپزشكي آودآان  آشنايي با ديدگاه:هدف



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با راديوبيولوژي و حفاظت در برابر اشعه-١
   آشنايي با آنترل عفونت در راديولوژي-٢
  ها هاي راديوگرافي داخل دهاني، لوآاليزاسيون و لندمارك برد و مقايسه تكنيك آشنايي با آار-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  هستهیپزشك
   آشنايي با اصول تفسير و الگوهاي راديوگرافيك انواع ضايعات دهان و فك و صورت-٦

      
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
هاي ذيل از آودآان و نوجوانان طبيعي و با نيازهاي   آشنايي عملي با تهيه فيلم و تفسير راديوگرافي-١

  ، سفالومتري رخ و نيمرخOPG، اآلوزال، PA,BW: خاص
  )Buccal Object Rule(هاي لوآاليزاسيون   آشنايي عملي با تكنيك-٢
   آشنايي عملي با نحوه تهيه و تفسير راديوگرافي در بيماران متعاقب تروما به دهان و دندان-٣
  نان انجام ظهور و ثبت چند فيلم راديوگرافي مورد آاربرد در آودآان و نوجوا-٤

      
  

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

   نظري- ساعت٢٠ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي متخصصين راديولوژي دندان و فك و صورت در ارتباط با دندانپزشكي آودآان  آشنايي با ديدگاه:هدف

  ٢٣ :شماره درس
   راديولوژي دندان و فك و صورت:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   عملي- ساعت١٤ : نوع ارايهساعت درس و
هاي متخصصين راديولوژي دندان و فك و صورت در ارتباط با   آشنايي عملي با ديدگاه:هدف

  دندانپزشكي آودآان



  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با جريان تحول هيجانات آودك-١
   آشنايي با مشكالت عاطفي و رفتاري آودك-٢
   آشنايي با بهداشت رواني آودك-٣
  هاي ايجاد رابطه با آودك  آشنايي با روش-٤

      
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  اصول ژنتيك آشنايي با مقدمه و -١
   آشنايي با نحوه توارث منوژنيك، پلي ژنيك و مولتي فاآتوريال-٢
   شناخت تاثير محيط بر ژنتيك-٣
 شناخت مباني ژنتيك پوسيدگي دندان، بيماريهاي پريودنتال، اآلوژن، اختالالت تكاملي دنداني و نحوه -٤

  توارث آنها
   آشنايي با اصول و مباني جديد در علم ژنتيك-٥

     
 

  ٢٤ :شماره درس
   روان شناسي آودك:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   نظري- ساعت٢٤ :ساعت درس و نوع ارايه
 شناسي آودك به منظور آسب توانايي در آنترل رفتار آودآان در  آشنايي با اصول روان:هدف

  دندانپزشكي

  ٢٥ :شماره درس
   ژنتيك:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   نظري- ساعت١٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 آشنايي با مباني علم ژنتيك به منظور آمك در پيشگيري، تشخيص، تهيه طرح درمان و درمان :هدف
  اران مرتبط با دندانپزشكي آودآانبيم



  
 
 
 
 
 
 

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي با خواص مواد اوليه در دندانپزشكي-١
  هاي تخصصي دندانپزشكي  شناخت انواع مواد مختلف مصرفي در رشته-٢
  هاي جديد در زمينه مواد چسبنده به مينا و عاج  آشنايي با يافته-٣
  چسبنده به مينا و عاجهاي جديد در زمينه مواد   آشنايي با يافته-٤

      
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   آشنايي عملي با احياي قلبي ريوي-١
   آشنايي عملي با داروهاي مورد مصرف در بيهوشي-٢
   آشنايي عملي با مراحل بيهوشي-٣
   آشنايي عملي با درد حاد پس از عمل جراحي-٤
   آشنايي عملي با سرم درماني-٥
  هاي بعد از عمل جراحي  آشنايي عملي با مراقبت-٦
   آشنايي عملي با آسپيراسيون معده-٧
   آشنايي عملي با ارزيابي قبل از عمل جراحي-٨
   آشنايي عملي با داروهاي مورد نياز فوري در آلينيك دندانپزشكي آودآان-٩

      
  

  ٢٦ :شماره درس
   مواد دنداني:نام درس
  اي  علوم وابسته دانشكده:نوع درس

   نظري- ساعت١٧ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي دندانپزشكي براي آودآان  آشنايي با دانش مواد دنداني به منظور ارتقاي آيفيت درمان:هدف

  ٢٧ :شماره درس
  آرام بخشي بيهوشي و :نام درس
   علوم وابسته بيمارستاني:نوع درس

  )بيمارستاني( عملي - ساعت١٧ :ساعت درس و نوع ارايه
بخشي به منظور آسب توانايي در آماده سازي آودك براي   آشنايي با اصول بيهوشي و آرام:هدف

  حين و بعد از عمل جراحي در دندانپزشكي آودآان, بيهوشي و آنترل قبل



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي سالمتي  در ارتباط با شاخص آليات رشد و تكامل آودك و نوجوان-١
   واآسيناسيون آودآان-٢
   بيماريهاي واگير در دوران آودآي-٣
   اختالالت شايع غدد مترشحه داخلي در آودآان و نوجوانان-٤
  . بيماريهاي شايع آودآان به ويژه بيماريهايي آه تظاهرات دهاني دارند-٥

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ي درسها  سرفصل
  جالب علمي جهت ارايه با مشورت استاد راهنما) Casese( انتخاب موارد -١
   تكميل و آماده نمودن پرونده موارد-٢
  هاي الزم براي موارد مورد بحث  تهيه فتوگرافي و راديوگرافي-٣
   دستور تهيه آزمايشات پاراآلينيكي در صورت لزوم-٤
   تهيه مدل مطالعه-٥
  از سوابق و تاريخچه موارد مورد بحث و وضعيت آلينيكي آنها تهيه گزارش آاملي -٦
اي از وضعيت موارد   تهيه گزارش از مطالب علمي مربوط به آن از منابع و مقاالت همچنين خالصه-٧

  مشابه به منظور مقايسه و تشخيص افتراقي

  ٢٨ :شماره درس
   پزشكي آودآان:م درسنا

   علوم وابسته بيمارستاني:نوع درس
  )بيمارستاني( نظري - ساعت١٧ :ساعت درس و نوع ارايه

درمان و ,  آشنايي با شاخصهاي سالمتي و شناخت بيماريهاي شايع آودآان به منظور تشخيص:هدف
  پيشگيري از مشكالت دهان و دندان آودآان

  ٢٩ :شماره درس
  )Case Presentation(د  ارايه مور:نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

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



  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   استاد راهنماجالب علمي جهت ارايه با مشورت) Cases( انتخاب موارد -١
    تكميل و آماده نمودن پرونده موارد-٢
  هاي الزم براي موارد مورد بحث  تهيه فتوگرافي و راديوگرافي-٣
   دستور تهيه آزمايشات پاراآلينيكي در صورت لزوم-٤
   تهيه مدل مطالعه-٥
   تهيه گزارش آاملي از سوابق و تاريخچه موارد مورد بحث و وضعيت آلينيكي آنها-٦
اي از وضعيت موارد  هيه گزارش از مطالب علمي مربوط به آن از منابع و مقاالت همچنين خالصه ت-٧

  مشابه به منظور مقايسه و تشخيص افتراقي
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  
  
  
  
  
  
  

   :هاي درس سرفصل
  

  ٣٠ :شماره درس
  ٢) Case Presentation(ه مورد  اراي:نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي- ساعت٤٩ :ساعت درس و نوع ارايه
درمانهاي انجام شده و , طرح درمان,  ايجاد توانايي جهت نقد و بررسي پيرامون تشخيص:هدف
  آگهي آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارايه مورد پيش

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

   نظري - ساعت٦٨ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي تحقيق در   نقد و بررسي مقاالت معتبر داخل و خارجي براي آسب اطالعات جديد و روش:هدف

  ارتباط با دندانپزشكي آودآان

  ٣٢ :شماره درس
  ٢  بررسي مقاالت :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس
   نظري - ساعت٦٨ :س و نوع ارايهساعت در

هاي تحقيق در   نقد و بررسي مقاالت معتبر داخل و خارجي براي آسب اطالعات جديد و روش:هدف
  ارتباط با دندانپزشكي آودآان



  
  
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  : آمي و آيفي آنها براي تعيين زمينه مقاالت مورد نظر تعيين گرديده است عناوين زير به ترتيب اهميت

   درمان آنها وپيشگيري,  پوسيدگي-١
  هانده فضا و نگهدار,  تكامل اآلوژن-٢
  ها و فكين هاي ناشي از ضربه به دندان  آسيب-٣
  هاي آودآان انهاي پالپ دند  درمان-٤
  اختالالت رشد و تكامل -٥
  آنترل رفتار آودك-٦
  آودآان با نيازهاي خاص-٧
  رويش دندان و اختالالت آن-٨
  دندانپزشكي اجتماعي -٩
  لثه و پريودنشيوم در آودآان -١٠
 حسي   جراحي دهان و دندان و بي-١١
  معاينه و طرح درمان -١٢
  مواد دنداني -١٣
  تغذيه -١٤
  ژنتيك -١٥
  شكاف آام و لب-١٦
  تومورهاي فك و دهان آودآان -١٧
  دندانپزشكي بيمارستاني -١٨

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

      

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

   نظري - ساعت٦٨ :ساعت درس و نوع ارايه
هاي تحقيق در   مقاالت معتبر داخل و خارجي براي آسب اطالعات جديد و روش نقد و بررسي:هدف

  ارتباط با دندانپزشكي آودآان



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  :هاي سني مختلف  بررسي وضعيت سالمت دهان و دندان گروه-١

   سالگي ٦ از بدو تولد تا -  
  سالگي ١٢ تا ٦ -  
  سالگي ١٨ تا ١٢ -  
  سالگي٣٤ تا ١٨ -  
  سالگي ٤٤ تا ٣٤ -  
  سالگي به باال ٤٤ و -  
  آودآان و نوجوانان و جوانان جامعه تحت پوششهاي سالمت دنداني  تعيين شاخص-٢
 :هاي مختلف هدف هاي آموزش بهداشت براي گروه   انواع  روش-٣

   والدين -  
  مربيان مهد آودك ومدارس-  
  دانش آموزان -  
   آموزش بهداشت دهان به اقشار گوناگون جامعه -٤
 اشتي درماني شهر يا استان هاي بهداشتي دهان و دندان در مراآز بهد   همكاري در برنامه-٥
هاي   ارايه گزارش آامل از وظايف محوله به دستيار، در مدارس، مراآز بهداشتي درماني و جمعيت-٦

 .تحت پوشش
     

  

  ٣٤ :شماره درس
  ١ پژوهش دندانپزشكي اجتماعي :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري عملي - ساعت٦٨ :ساعت درس و نوع ارايه
گيري در حيطه علم دندانپزشكي در جامعه و  افزايش دانش، حس مسئوليت پذيري در زمينه پيش:هدف

  هاي خاص تحت پوشش جمعيت



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
الي پوسيدگي و هاي با ريسك با ها در گروه  شناسايي مشكل بهداشتي دهان و دندان و تعيين اولويت-١

  هاي حفره دهان  پريودنتال و سرطان
 هاي بهداشت دهان و دندان در مراآز بهداشتي و درماني شهر يا استان   همكاري در اجراي برنامه-٢
نگر دانشجويان دوره دآتري دندانپزشكي و سرپرستي   همكاري و شرآت فعال در اجراي برنامه جامعه-٣

 هاي دانشجويي با همين هدف گروه
هاي تحت   ارايه گزارش آامل از وظايف محوله در مدارس و مراآز بهداشتي درماني و ساير جمعيت-٤

 پوشش 
هاي   و تعيين نيازهاي درماني در گروه١ تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده قبلي در پژوهش -٥

  .مختلف سني و ارايه گزارش آامل از وظايف محوله
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   معاينه، تشخيص و درمان آودآان با نيازهاي خاص در آلينيك و يا اطاق عمل -١
هاي لثه به آودآان، والدين و   آموزش عملي روش مناسب جهت پيشگيري از بروز پوسيدگي و بيماري-٢

 مراقبين بهداشتي
 ي آرام بخش و يا تحت بيهوشي هاي آلينيكي دندانپزشكي تحت تجويز داروها  انجام درمان-٣
 هاي پيشگيري نظير فلورايد تراپي فيشورسيالنت در آلينيك و يا تحت بيهوشي  انجام درمان-٤
هاي شيري و دائمي جوان با توجه به مالحظات سيستميك در آلينيك و يا تحت   درمان پالپ دندان-٥

 بيهوشي 

  ٣٥ :شماره درس
  ٢ پژوهش دندانپزشكي اجتماعي :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي – ساعت ٣٤ :ساعت درس و نوع ارايه
شناخت عملي و آاربردي علم دندانپزشكي اجتماعي و افزايش حس مسئوليت پذيري در زمينه :هدف
  هاي خاص تحت پوشش شگيري در حيطه علم دندانپزشكي در جامعه و جمعيتپي

  ٣٦ :شماره درس
  ١ درمان آودآان با نيازهاي خاص :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

  * عملي - ساعت٦٨ :ساعت درس و نوع ارايه
   آشنايي عملي و آسب مهارت در زمينه درمان آودآان با نيازهاي خاص درماني:هدف



ها  هاي استنلس استيل و يا ساير روآش رميمي با روآشهاي پوسيده شيري و دائمي با مواد ت  ترميم دندان-٦
 در آلينيك و يا تحت بيهوشي 

 هاي غير قابل ترميم و عفوني شيري يا دائمي در آلينيك و يا تحت بيهوشي  در آوردن دندان-٧
 هاي حاد دنداني   درمان عفونت-٨
 ها  درمان صدمات ناشي از ضربه به دندان-٩

 يك پيشگيري با توجه به شرايط بيمار انجام درمان ارتودانت-١٠
هاي فوق در اطاق عمل و يا آلينيك توسط دستيار و با آنترل و نظارت استاد راهنما انجام شده و   درمان

  .تعداد موارد توسط استاد راهنما تعيين مي شود
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   با نيازهاي خاص در آلينيك و يا اطاق عملتشخيص و درمان آودآان,  معاينه-١
والدين و , هاي لثه به آودآان  آموزش عملي روش مناسب جهت پيشگيري از بروز پوسيدگي و بيماري-٢

  مراقبين بهداشتي
  بخش و يا تحت بيهوشي هاي آلينيكي دندانپزشكي تحت تجويز داروهاي آرام  انجام درمان-٣
  فيشور سيالنت در آلينيك و يا تحت بيهوشي, ر فلورايد تراپيهاي پيشگيري نظي  انجام درمان-٤
هاي شيري و دائمي جوان با توجه به مالحظات سيستميك در آلينيك و يا تحت   درمان پالپ دندان-٥

  بيهوشي
ها  هاي استنلس استيل و يا ساير روآش هاي پوسيده شيري و دائمي با مواد ترميمي با روآش  ترميم دندان-٦

  ك و يا تحت بيهوشيدر آليني
  هاي غير قابل ترميم و عفوني شيري يا دائمي در آلينيك و يا تحت بيهوشي  درآوردن دندان-٧
  هاي حاد دنداني  درمان عفونت-٨
  ها  درمان صدمات ناشي از ضربه به دندان-٩
   انجام درمان ارتودانتيك پيشگيري با توجه به شرايط بيمار-١٠

ل و يا آلينيك عمدتًا توسط دستيار انجام شده و تعداد موارد توسط استاد هاي فوق در اطاق عم  درمان
  .شود راهنما تعيين مي

      
  

  ٣٧ :رسشماره د
  ٢ درمان آودآان با نيازهاي خاص :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي - ساعت٦٨ :ساعت درس و نوع ارايه
   آشنايي عملي و آسب مهارت در زمينه درمان آودآان با نيازهاي خاص درماني:هدف



  
  
  
  
  
  
  
  

  : هاي درس سرفصل
  :صورت و دهان آودآان, گردن,  آشنايي با نحوه معاينه سر-١

   معاينه آلينيكي-  
  ...مدل مطالعه و, يبررسي راديوگرافيك و آزمايشگاه,  معاينه-  
   تشخيص و طرح درمان-  
  : آشنايي با نحوه آنترل رفتاري آودآان-٢

   روان شناسي آودك در سنين مختلف-  
   فيزيوپاتولوژي رفتارهاي نامطلوب-  
   ايجاد رابطه با آودك و نقش والدين در آن-  
  هاي آنترل رفتاري آودك بر مبناي آاربرد اصول روان شناسي  روش-  
  ل رفتاري آودك با آمك آنترل حرآات جسمي و آاربرد داروها و بيهوشي آنتر-  
  :صورت و دهان, فك, ها  آشنايي با اختالالت تكاملي دندان-٣

  ها  مراحل تكامل دندان-  
  اپيدميولوژي و اتيولوژي اختالالت تكاملي دندان, طبقه بندي,  تعريف-  
  عاج و سمان,  اختالالت مينا-  
  گردن و دهانهاي سر و   سندرم-  
  ها  آيست-  
   پيشگيري و درمان-  
  : آشنايي با نحوه رويش دندانها-٤

  هاي دهان و دندان هيستولوژي و فيزيولوژي بافت,  جنين شناسي-  
  هاي رويش دندان  تئوري-  
  ها  زمان رويش و اختالالت رويشي دندان-  
  هاي مسبب اختالل در رويش دندان ها و بيماري  سندرم-  
  ها و آنترل آنها  و عوارض رويشي دندان مشكالت-  
  :پيشگيري و درمان آن,  شناخت پوسيدگي دندان-٥

 هاي ايجاد پوسيدگي دندان و اپيدميولوژي آن  اتيولوژي و تئوري-  
  
  

  ٣٨ :شماره درس
  ١ دندانپزشكي آودآان نظري :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٤٠ : نوع ارايهساعت درس و
 افزايش سطح دانش دستياران دندانپزشكي آودآان از طريق بررسي و مرور منابع و متون علمي :هدف
  مرتبط



  
  
 
 
 
 

  :هاي درس بقيه سرفصل
  هاي تشخيصي، هيستوپاتولوژي پوسيدگي عاج، مينا و سمان  شاخص-  
  هاي فعاليت پوسيدگي دندان و ميكروفلوراي آن ت تس-  
   پالك ميكروبي-  
  زا  رژيم غذايي و پوسيدگي دندان  اصالح رژيم غذايي پوسيدگي-  
   فلورايد و آاربرد آن در آنترل و پيشگيري از پوسيدگي دنداني-  
   مسدود آردن شيارهاي دنداني-  
   بهداشت دهان از طرق شيميايي و مكانيكي-  
  :ي با نحوه ترميم پوسيدگي دنداني آشناي-٦

  هاي قدامي و خلفي  اصول تراش حفرات پوسيدگي دندان-  
  هاي شيري و دائمي  تفاوت تهيه حفره و مواد ترميم آننده مورد استفاده در دندان-  
هاي شيري  در ترميم دندان...) پلي آربنات، استنلس استيل و (هاي از پيش آماده شده   آاربرد روآش-  
  هاي ساختني ئمي جوان و روآشو دا
  :هاي شيري و دائمي جوان  آشنايي با نحوه درمان پالپ دندان-٧

  تشخيص و طرح درمان  تعريف، طبقه بندي،-  
   موارد تجويز و عدم تجويز پالپوتومي-  
  هاي جديد درمان پالپ  روش-  
  دنبال پالپوتوميهاي هيستولوژيك پالپ و تغييرات راديوگرافيك و آلينيكي دندان ب  واآنش-  
  هاي شيري  پالپكتومي دندان-  
  هاي شيري آگهي و پي گيري درمان پالپ در دندان  پيش-  
   آپكسوژنزيس و آپكسي فيكيشن-  
     

  

  ٣٨ :شماره درس
  ١ دندانپزشكي آودآان نظري :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
دانپزشكي آودآان از طريق بررسي و مرور منابع و متون  افزايش سطح دانش دستياران دن:هدف

  علمي مرتبط



  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  : بيماريهاي لثه و پريودنتال در آودآان و نوجوانان-١

  ولوژيك پريودنشيوم آودآان و نوجوانان خصوصيات هيستولوژيك و فيزي-  
   ژنژيويت-  
   پريودنتيت قبل از بلوغ جوانان-  
   پاپيلون لوفور-  
   بيماريهاي سيستميك و پريودونشيوم-  
  هاي شيري  افتادن زود هنگام دندان-  
  هاي پريودنتال  شاخص-  
  :هاي آوچك در دهان آودآان  جراحي-٢

   دندان انكيلوزه-  
   دندان اضافي-  
  هاي موضعي حسي  بي-  
  هاي شيري  در آوردن دندان-  
  هاي دنداني  آبسه-  
  هاي دهاني دنداني در آودآان ها و عفونت  درمان آبسه-  
  : دندانپزشكي بيمارستاني-٣

   اصول پذيرش بيمار-  
   اصول پرستاري-  
   اصول مشاوره-  
  هاي دهان و دندان  اصول همكاري گروهي در بيماري-  
   عمومي اصول بيهوشي-  
  ... و IV,IM اصول تزريقات -  
  - Intubation  
  - Extubation  

  
  
  

  ٣٩ :شماره درس
  ٢ دندانپزشكي آودآان نظري :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٤٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 آشنايي با مباحث آتب مرجع مرتبط با دندانپزشكي آودآان، نحوه تجويز و تحليل مطالب جهت :هدف
  دگي براي آاربرد اطالعات تئوريك در انجام آارهاي تخصصي در آلينيكآما



   ريكاوري-  
  - Conscious Sedation  
  هاي گازي هوش آننده  بي-  
   موارد تجويز و عدم تجويز هوشبري-  
  يازهاي خاص درماني مالحظات عمومي و دندانپزشكي در درمان آودآان با ن-  
   تعريف، اپيدميولوژي، اتيولوژي-  
  Down آودآان مبتال به سندروم -  
   آودآان مبتال به فلج مغزي-  
  هاي ذهني  عقب ماندگي-  
  هاي يادگيري  نارسايي-  
   آودآان نابينا و ناشنوا-  
   آودآان مبتال به هموفيلي-  
  مادرزاديهاي قلبي اآتسابي و يا   آودآان مبتال به بيماري-  
   آودآان مبتال به لوسمي-  
  Solid تومورهاي -  
  ها  لنفوم-  
   پيوند مغز استخوان-  
   ايدز و هپاتيت-  
  : صدمات ناشي از ضربه به دهان و دندان آودآان-٤

   تعريف، طبقه بندي، اتيولوژي، اپيدميولوژي و پيشگيري-  
   معاينه، تشخيص، طرح درمان و پيش آگهي-  
  ها ج، ريشه و تاج ريشه دندانهاي تا  شكستگي-  
  Avulsion و Luxation ضايعات -  
  ها و مخاط دهان هاي نگهدارنده دندان  صدمات وارده به استخوان-  
  هاي دائمي جانشين شونده هاي شيري و عوارض آن روي دندان  ضربه وارده به دندان-  
  ها هاي دنداني و درمان فوري ضربه  اسپلينت-  
  هاي دنداني  درمان شكستگي-  
  : دندانپزشكي اجتماعي-٥

   تعريف و اهداف-  
  )اول، دوم و سوم( سطوح مختلف پيشگيري -  
  هاي دهان و دندان هاي در خطر ابتال به بيماري  شناسايي گروه-  
   سال١-٦ نيازهاي آودآان -  
   سال٦-١٢ نيازهاي آودآان -  
  يازهاي دندانپزشكي بالغين و زنان در دوران بارداري و شيردهي ن-  
  هاي بهداشتي درماني ايران و ساير آشورها آشنايي با سيستم  -  



   آشنايي با سازمان بهداشت جهاني-  
  P.H.C اصول -  
  P.H.C طرح ادغام بهداشت دهان در سيستم -  
   افزودن فلورايد به آب آشاميدني، نمك، شير-  
  هاي شيار دندان ه از مسدود آننده استفاد-  
   مديريت در بهداشت دهان و دندان-  
   مباني اپيدميولوژيك-  
   روند چگونگي حل مشكالت بهداشتي-  
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
هاي  و درمان آودآان با نياز٢، ١مطالب اين درس شامل آليه مواردي است آه در درس دندانپزشكي 

خاص ذآر شده است و در آن مطالب آموخته شده از آتب مرجع با تجربيات آلينيكي در دوره تخصصي 
  .شود درهم آميخته و قدرت تجزيه و تحليل اطالعات تقويت مي

      
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  هاي مطالعه  تهيه مدل-١
  هاي ترميمي و پالپ روي مدل تهيه شده  انجام درمان-٢
  هاي شيري و دائمي در البراتوار ازي، تراش و نصب روآش استنلس استيل روي دندان آماده س-٣
   تهيه و نصب اسپلينت روي مدل گچي-٤
  هاي دندان شيري و دائمي هاي مورد استفاده در ترميم  آاربرد انواع ماتريكس-٥
  ماده شده آماده سازي و آاربرد و نصب رابردم بر روي نواحي مختلف مورد استفاده و مدل آ-٦
  هاي دنداني در دسترس  ساخت فضا نگهدار ثابت و متحرك در مدل-٧

  ٤٠ :شماره درس
  ٣ دندانپزشكي آودآان نظري :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   نظري- ساعت٨٥ :ساعت درس و نوع ارايه
   تعميق اطالعات نظري آموخته شده از آتب مرجع و ارتباط آنها با تجربيات آلينيكي:هدف

  ٤١: ره درسشما
  ١ دندانپزشكي آودآان عملي :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي- ساعت١٢٥ :ساعت درس و نوع ارايه
  هاي درماني در ارتباط با دندانپزشكي آودآان  شناخت عملي روش:هدف



      
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   سالگي١٥ معاينه،گرفتن تاريخچه پزشكي و دندانپزشكي آودآان سنين مختلف از تولد تا -١
  ن تشخيص و طرح درمان مسايل و مشكالت دهان و دندان آودآا-٢
   دادن آموزش بهداشت به آودآان سنين مختلف و والدين يا همراه آنها-٣
  هاي آودآان  فلورايد تراپي و فيشورسيالنت دندان-٤
  هاي قدامي و خلفي شيري و دائمي  ترميم انواع دندان-٥
  هاي شيري هاي استيل روي دندان  آماده سازي و نصب روآش-٦
  ) فيكيشن آپكسوژنزيس، آپكسي(ئمي هاي دا هاي پالپ دندان  انجام درمان-٧
  هاي شيري ، پالپوتومي و پالپكتومي دندانDPC, IPTهاي پالپ   انجام درمان-٨
  هاي شيري و دائمي  بيرون آوردن دندان-٩
  هاي شيري و دائمي ضربه ديده  آنترل و درمان دندان-١٠
   ساخت و نصب فضا نگهدارها-١١

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
   تشخيص و طرح درمان مسايل و مشكالت دهان و دندان آودآان-١
   دادن آموزش بهداشت به آودآان تحت درمان و والدين يا همراه آودك-٢
  هاي قدامي و خلفي شيري و دائمي آودآان  ترميم انواع دندان-٣
  هاي شيري و دائمي هاي استيل روي دندان  آماده سازي و نصب روآش-٤
  هاي قدامي شيري  نصب انواع  روآش دندان-٥
  هاي شيري  و پالپوتومي و پالپكتومي دندان DPC, IPTهاي پالپ نظير   انجام درمان-٦

  ٤٢ :شماره درس
  ٢ دندانپزشكي آودآان عملي :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي- ساعت٧١٨ :ساعت درس و نوع ارايه
 ارتقا سطح دانش و آسب مهارت الزم و حس مسئوليت پذيري دستيار به منظور تشخيص، :هدف

  هاي دهان و دندان آودآان درمان و پيشگيري از بروز بيماري

  ٤٣ :شماره درس
  ٣ دندانپزشكي آودآان عملي :نام درس
   علوم تخصصي:نوع درس

   عملي- ساعت٧٠٠ :ساعت درس و نوع ارايه
 مهارت دستيار و حس مسئوليت پذيري او به منظور تشخيص، درمان و پيشگيري از ء ارتقا:فهد

  بروز بيماريهاي دهان و دندان آودآان



  )، آپكسوژنزيس و آپكسي فيكيشنDPC, IPT(هاي دائمي   پالپ دندان  انجام درمان-٧
  هاي شيري و دائمي  بيرون آوردن انواع دندان-٨
  هاي رويشي حاد دنداني و آيستهاي   درمان آبسه-٩
  هاي شيري و دائمي با آسيب ناشي از ضربه  آنترل و درمان دندان-١٠
  هاي ارتودنسي پيشگيري  نصب و آنترل فضا نگهدارها و انجام درمان-١١

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي درس سرفصل
  ما انتخاب موضوع رساله تخصصي با سرپرستي استاد راهن-١
   نگارش طرح مقدماتي تحقيق با هدايت استاد راهنما-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
   راهنماهاي مصوب تحت نظر استاد  انجام تحقيق مطابق مواد و روش-١
 ارايه گزارش مكتوب از پيشرفت طرح تحقيقاتي به استاد راهنما و سرپرست تخصصي گروه و -٢

 دانشكده

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

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

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

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



  
  
  
  
  
  

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

      

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

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

  داوران


