
  

  

  

  

  

  :سرفصل هاي درس
  :ي و آاربرديا 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-

   عضالت جونده اصلي و فرعي-

   مفصل گيجگاهي فكي-

   حفره اربيت-

  هاي لنفاوي و درناژلنفاوي قده ع-

   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 ارائه
  اي و آناتومي آاربردي ناحيه سر، صورت و گردن  و عمق بخشي دانش تشريح منطقهيادآوري: هدف



  

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  : آشنايي با آليات-١

   تكنولوژي آموزشي و تاريخچه آنتعريف -
 ارآان نظام آموزشي و عوامل موثر بر آنها -
 الگوهاي آموزشي -
 طراحي نظام مديريت آموزشي -
 هاي آموزشي تعيين هدف -
 طراحي آموزشي -
 انتخاب رسانه آموزشي -
 تعيين استراتژي يادگيري -
  :هاي مختلف ارزشيابي  آشنايي با روش-٢

  ارزشيابي دروني -
 ارزشيابي بيروني -
، انواع آزمونها، انواع سئواالت، نحوه طراحي سؤال، بررسي و )آزمون( زشيابي تحصيلي ار -

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

  .معايب آنها
  : 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 ارائه
هداف آموزشي،   هاي يادگيري و ا آشنايي با ارآان نظام آموزشي، روش و فنون تدريس، حيطه: هدف
ريزي درسي، وسايل سمعي و  ريزي آموزشي، برنامه هاي مختلف ارزيابي و ارزشيابي برنامه روش

  اي  هاي آموزشي رايانه فتوگرافي وتهيه اساليد و برنامه مهارت درطرزآارباآنها،اصول بصري وآسب



  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
  : شناخت ساختار رايانه شخصي-١

  ...، ميكروفون و Scanner,Digitizer,Mouse,Keyboardورودي شامل  -

 Fax modem,CD,Floppy disk drive,Ram,CPU,Main board ROM,Hard شامل پردازنده متعلقات -

disk آارت گرافيك، آارت صدا و ،... 

 ... و Speaker پرينتر، پالتر، خروجي شامل مانيتور، -

  :Windows,DOS آشنايي با سيستم عامل -٢

  هاي عامل پيشرفته آشنايي با تاريخچه سيستم -

 هاي سيستم عامل ويندوز قابليت و ويژگي -

 هاي مربوطه نحوه نصب و راه اندازي سيستم عامل ويندوز و تنظيم -

 ...)هاي آماري و  پردازش(هاي آابردي 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 -

 رهاي مهم جستجوآشنايي با مرورگرها و نحوه آار و جستجو با موتو -

 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
  وم پزشكيهاي اطالع رساني و عل رايانه و سيستم:  نام درس
  علوم پايه مشترك:  نوع درس

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

هاي  هيك را بداند، با سيستم عامل ويندوز آشنا شده و بتواند آن را نصب ورفع ايراد آند و آار با برنام
هاي مختلف جستجو  اي و روش چنين توانايي استفاده از الگوي آتابخانه هم. آاربردي مهم آن را فراگيرد

اي دانشگاه  هاي آتابخانه صيلي خود را داشته باشد و با سرويسحهاي اطالعاتي مهم در رشته ت در بانك
رهاي معروف اينترنت بوده به اهداف ديگر اين درس آشنايي با مرورگ ازجمله. خودآشناشود تحصيل محل

هاي معروف و مفيد اطالعاتي رشته خود آشنا  طوري آه بتواند با موتورهاي جستجو آار آند و با سايت
 . جهت ارسال و دريافت نامه و فايل را نيز داشته باشد الكترونيكي شودوبايدتوانايي ايجاد واستفاده ازپست



  

  

  

  

  

  
  :سرفصل هاي درس

   انتخاب موضوع-١

   بازنگري منابع-٢

  ها تحقيق و اولويت عنوان -٣

   بيان مسئله-٤

   اهداف تحقيق و فرضيات طرح-٥

   متغيرهاي تحقيق و مقياس سنج آنها-٦

  Observation مصاحبه و -پرسشنامه: هاي تحقيق  تكنيك-٧

  هاي تحقيق و موارد آاربرد آنها  روش-٨

  گيري  جامعه مورد بررسي و شرايط نمونه-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

* * *  
  

  

  

  

  

  
  .انتخاب عنوان رساله با تأييد استاد راهنما خواهد بود* 

  :سرفصل هاي درس

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

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

  طرح تحقيقاتي

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

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

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



  ت نقد مقاال-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

  توزيع، دفع و اثر داروها در بدنمكانيسم جذب،  -

 ...)اثرات توآسيك، ايديوسنكرازي، ازديادحساسيت و(آشنايي با اثرات و عوارض جانبي داروها  -

 تداخل اثر داروها -

 تجويز داروها در دوران بارداري و شيردهي -

   آشنايي با اصول نسخه نويسي-٢

  ها و فارماآولوژي داروهاي ضد درد  شناخت مسكن-٣

  فارماآولوژي داروهاي ضد التهاب استروئيدي و غير استروئيدي شناخت -٤

  )ضد ميكروب، ضدقارچ و ضد ويروس( ها   شناخت انواع و نحوه تاثير آنتي بيوتيك-٥

   شناخت آنتي هيستامين-٦

  حس آننده موضعي  شناخت داروهاي بي-٧

   شناخت داروهاي مؤثر بر سيستم عصبي مرآزي و خودآار-٨

   بيهوشي شناخت داروهاي-٩

   شناخت داروهاي موثر بر ميزان ترشح بزاقي-١٠

  ١٠:  شماره درس
  فارماآولوژي:  نام درس

   نظري-ت ساع٣٥:  ساعت درس و نوع ارائه
تعميق شناخت داروهاي آاربردي در دندانپزشكي و شناخت داروهاي رايج، اثرات و تداخل اثر : هدف

  آنها در دندانپزشكي



  هاي پوست و مخاط  آشنايي با اصول تاثير داروهاي موضعي در بيماري-١١

  هاي موضعي در دندانپزشكي  شناخت آنتي سپتيك-١٢

  هاي غير سرطاني  شناخت داروهاي سرآوب آننده سيستم ايمني در درمان بيماري-١٣

  هاي دهان ها و مواد معدني در درمان بيماري مين آشنايي با نقش ويتا-١٤

* * *  
  

  

  

  

  

  
  :سرفصل هاي درس

١- (BLS) Basic Life Support  

  :Cardiopulmonary (CPR)احياي قلبي ريوي  -

 Airwary-Breathing-Circulationهاي مورد استفاده فوري در ارتباط با  تكنيك -

 مراحل برقراري راه هوايي -

 نفس مصنوعيت -

 ماساژ قلبي -

 هاي پزشكي آابرد داروها در فوريت -

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

 ات و نحوه آنترل عالئم حياتيمعاين -

 ها وسائل و تجهيزات در فوريت -

 : درمان آنهاههاي شايع و نحو فوريت -

 هاي ازدياد حساسيت واآنش -

 مشكالت تنفسي -

 مشكالت قلبي -

 تغييرات سطح هشياري  -

* * *  
  

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

   آارگاهي- ساعت١٥:  ساعت درس و نوع ارائه
  هاي پزشكي ص و درمان موارد فوريتآشنايي و آسب مهارت جهت تشخي: هدف



  

  

  

  

  

  
  :سرفصل هاي درس

 دانهاي دن 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 فيزيولوژي مخاط دهان، بزاق، جوانه -٤

 فيزيولوژي مفصل گيجگاهي فكي و عضالت مرتبط با آن -٥

 فيزيولوژي درد و آنترل آن -٦

 )نفسمضغ، بلع، تكلم و ت(فيزيولوژي اعمال دهان  -٧

 فيزيولوژي رويش و تحليل دندان -٨

 شناخت مكانيسم تحليل و بازسازي استخوان -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

* * *  
 

  

  

  

  

  

  
  :فصل هاي درسسر
 ...آشنايي با مقررات دوره دستياري، امتحانات دانشنامه تخصصي، تعهدات خدمت و -١

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

   نظري- ساعت١٣:  ساعت درس و نوع ارائه
آشنايي با فيزيولوژي و بيولوژي دهان و فك و صورت به منظور درك عميق و آامل تر ساير : هدف

  دروس تخصصي

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

   نظري- ساعت١٥:  ساعت درس و نوع ارائه
اطالعات و آگاهي دستياران در رابطه با قوانين و مقررات  مصوب مانند نظام پزشكي،  باالبردن: هدف

   مطب داريآشنايي اجمالي با علم اخالق پزشكي و اصول... پزشكي قانوني و 



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

 تعيين هويت و  هاي دندانپزشكي، تعيين حد ديات در رابطه با درمان: قانونيآشنايي با مقررات پزشكي  -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

 ...آشنايي اجمالي با مقررات پيوند اعضاء، رضايت نامه پزشكي و تبعات قانوني آن، صدور گواهي و -٧

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

 ...معاينات فيزيكي و

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

 ...آل و  وضعيت موجود، وضعيت ايده

 در پزشكي) محاسبه(وحسابرسي ) مراقبه(، مواظبت )مشارطه(ريزي  آشنايي با اصول برنامه -١٠

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

* * *  
 

  

  

  

  

  

  
  :ي درسسرفصل ها

   آشنايي با فلورميكروبي دهان-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

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

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

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

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

  و دندان



  هاي فوق هاي تشخيص ميكروارگانيزم  آشنايي عملي با روش-٧

* * *  
  

  

  

  

  

  
  :سرفصل هاي درس

  )اثر نيروها( شناخت بيومكانيك -١

  ها  هاي بافتي در مقابل حرآت دندان ل فيزيولوژي واآنش آشنايي با اصو-٢

اثرات (هاي ارتودنسي، ريالپس و رزوربشن  هاي درمان ها و پيچيدگي  شناخت مشكالت، محدوديت-٣

  )هاي ارتودنسي بر نسوج نرم و سخت درمان

  ها  شناخت درمان و پيش آگهي آراس بايت-٤

 Expantion شناخت -٥

   و ارتودنسيCleft Palate آشنايي با -٦

  هاي پايه  آردن دندانUpright آشنايي با -٧

   و ارتودنسيT.M.J شناخت مشكالت -٨

 Open bite, Deep bite شناخت مشكالت -٩

  هاي نهفته در محل خود  آشنايي با بيرون آشيدن دندان-١٠

   شناخت سفالومتري و ارزشيابي آن-١١

  ت آشنايي با استانداردهاي ارزشيابي فرم صور-١٢

  هاي سر و صورت  شناخت نحوه بررسي و درمان بيماران با آنالومي-١٣

  Minor Tooth Movement آشنايي با -١٤

  هاي ارتودنسي اي  به دنبال درمان هاي ريشه  بررسي اتيولوژي، درمان و پيش آگهي تحليل-١٥

* * *  

  ١٥:  شماره درس
  نتيكسارتودا:  نام درس
  علوم وابسته:  نام درس

   نظري- ساعت١٦:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي  هاي متخصصين ارتودنسي در بازسازي دستگاه جويدن و درمان هاوتوانمندي آشنايي با ديدگاه: هدف

  مشترك



  

  

  

  

  

  . مشارآت فعال خواهد داشتObserverنوان هاي فوق به ع دستيار در زمان انجام درمان* 

  :سرفصل هاي درس
  هاي تهيه حفره و آماده سازي آانال  انواع تكنيك-١

  هاي پري آپيكال هاي داراي بيماري  پيش آگهي درمان دندان-٢

   انواع پرفوريشن و درمان آنها-٣

  هاي ريشه و نحوه درمان آنها  انواع تحليل-٤

   درمان آنهاهاي ريشه و  انواع شكستگي-٥

   ضايعات وارده بر پالپ در اثر تراش-٦

   تاثير تهيه فضاي پست بر درمان اندو-٧

  هاي اندودانتيكس هاي متداول اندو و جراحي  پيش آگهي درمان-٨

   تغييرات بيولوژيك و بيومكانيك دندان پس از درمان ريشه-٩

  هاي درمان ريشه شده  ترميم دندان-١٠

  هاي اندو  فوريت-١١

  )پالپ آپ(هاي پالپ  هاي با بيماري نحوه درمان دندان -١٢

  هاي پر آردن آانال  انواع تكنيك-١٣

   اثرات داروهاي داخل آانال-١٤

١٥- Forced Eruption  

* * *  

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

  *ظري عملي ن- ساعت٤٦:  ساعت درس و نوع ارائه
  هاي مشترك هاي اندودانتيك در ارتباط با درمان آشنايي با درمان: هدف



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  ...هپاتيت و ، انعقادي، ديابت، CBCهاي آزمايشگاهي رايج شامل   موارد تجويز و تفسير تست-١
  هاي  آماسي  هيپرپالزي-٢
   تب خال، آفت، آانديدياز-٣
   ضايعات پيش سرطاني مخاط دهان-٤
  هاي دنداني  ناهنجاري-٥
  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   تشريح پريودنشيوم-١
  هاي تشخيصي و پيش آگهي  تشخيص ضايعات اندودانتيكس و پريودانتيكس، تست-٢
  وژي پالك ميكروبي نقش عوامل ميكروبي در اتيول-٣
  عوامل موضعي و سيستميك:  اتيولوژي-٤
   پاتوژنز-٥
   طرح درمان-٦
   اآلوژن و پريودنشيوم، تروماي اآلوژن و اآلوزال تراپي-٧
  هاي پريودنتال  اپيدميولوژي و طبقه بندي بيماري-٨
هاي  ، درمانهاي موآوژنژيوال طرح فلپ، قطع ريشه، افزايش طول تاج، الكتروسرجي، جراحي( درمان -٩

  )هاي استخوان رژنراتيو، ايمپلنت و جراحي(فورآيشن، 
* * *  

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

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

  * نظري عملي- ساعت٣٠:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي   درارتباط با درمانهاي دهان و فك و صورت هاي تشخيصي و درمان بيماري آشنايي با روش: هدف

  مشترك

  ١٨:  شماره درس
  پريودانتيكس:  نام درس
  علوم وابسته:  نام درس

  * نظري عملي- ساعت٤٨:  ساعت درس و نوع ارائه
  هاي مشترك هاي مربوطه در ارتباط با درمان هاي پريودنتال و درمان آشنايي با بيماري: هدف



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  :هاي زير پروتز هاي آماده سازي بافت  جراحي-١

  برداشتن اپوليس -
  و هايپر پالستيكFlabbyهاي  بافتبرداشتن  -
 آلوئولوپالستي -
 فرنكتومي -
 اصالح توبروزيته -
  :هاي بازسازي و افزايش سطح زير پروتز  جراحي-٢

  پالستيلووستيبو -
 تفگرا -
 پيوندهاي پوستي مخاطي -
- Ridge Augmentation 
  هاي ارتوگناتيك  جراحي-٣
  هاي ايمپلنت  جراحي-٤

  . مشارآت فعال خواهد داشتObserver به عنوان هاي فوق دستيار در زمان انجام درمان •
* * *  

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   اصول تهيه حفره-١
   مواد ترميم آننده دندان-٢
  )از نظر ميكروليكيج( اثر مواد ترميمي بر پالپ -٣
  هاي معالجه ريشه شده  ترميم دندان-٤
  ميمي اصول و مباني زيبايي در دندانپزشكي تر-٥

  ١٩:  شماره درس
   فك و صورتجراحي دهان و:  نام درس
  علوم وابسته:  نام درس

  * نظري عملي- ساعت٣٠:  ساعت درس و نوع ارائه
  هاي پروتز آشنايي با مراحل آماده سازي دهان بوسيله جراحي براي درمان: هدف

  

  ٢٠:  شماره درس
  دندانپزشكي ترميمي:  نام درس
  علوم وابسته:  نام درس

  * نظري عملي- ساعت٤٨:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي  هاي متخصصين دندانپزشكي ترميمي در ارتباط با درمان ها و توانمندي آشنايي با ديدگاه: هدف

  مشترك 



  )هاي داخل عاجي پين(هاي با تخريب وسيع   طرح درمان در بازسازي دندان-٦
  ٨ Adhesiveهاي مختلف   سيستم-٧
  هاي مختلف ساخت اينله و آنله ها و تكنيك  روش-٨
  ها  مزايا، معايب و آاربرد المينيت-٩
  Bleaching یها ها و تكنيك  موارد تجويز، عدم تجويز روش-١٠

  . مشارآت فعال خواهد داشتObserverهاي فوق به عنوان  ان انجام درمان دستيار در زم* 
* * *  

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با راديوبيولوژي و حفاظت در برابر اشعه-١

   آشنايي با آنترل عفونت در راديولوژي-٢

  ها اني، لوآاليزاسيون و لندماركهاي راديوگرافي داخل ده  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(  

 (Digital Imaging-Sonography-MRI-CT Scan)هاي اختصاصي تصوير برداري   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* 

* * *  

  ٢١:  شماره درس
  راديولوژي دندان و فك وصورت:  نام درس
  علوم وابسته:  نام درس

  * نظري عملي- ساعت٢٠:  ساعت درس و نوع ارائه
راديوگرافي داخل و خارج دهاني و تشخيص افتراقي هاي رايج و نوين تهيه  آشنايي با روش: هدف

  ها  ضايعات دهان و دندان با استفاده از آن



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
بيمار خود را ٢ حداقل تشخيص و طرح درماندستيار سال اول ضمن مشارآت در تمام جلسات موظف است

وضع موجود (نمايش اساليدهاي داخل و خارج دهاني . قبل از شروع درمان در اين جلسات ارائه نمايد

، پري آپيكال و O.P.Gهاي الزم از قبيل  هاي آزموني ثابت شده در آرتيكوالتور و راديوگرافي و آست) بيمار

هاي  هاي داخل بخشي و بين بخشي در جلسه الزم است تا طرح درمان رهچنين مشاو هاي تشخيصي و هم يافته

  .مختلف مورد بررسي واقع شده و مهمترين طرح درمان انتخاب شود

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
 بيمار در ٢ بيمار خود را آه شامل ٤دستيار سال دوم ضمن مشارآت در تمام جلسات موظف است حداقل 

  . در مراحل مختلف درماني و يا پايان يافته باشند به صورت آامل ارائه نمايد بيمار٢مرحله طرح درمان و 

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
 بيمار خود را آه طرح درمان آنها به ٦دستيار سال سوم ضمن مشارآت در تمام جلسات موظف است حداقل 

  .اتمام رسيده و پيگيريهاي مربوط نيز انجام شده است ارائه نمايد

  

  ٢٢:  شماره درس
 Case Presentation)( ارائه مورد :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري عملي- ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي انجام شده و پيش آگهي  طرح درمان، درمانتشخيص،  ايجاد توانايي جهت نقدوبررسي پيرامون: هدف

  آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارائه مورد 

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

   نظري عملي- ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي انجام شده و پيش آگهي  تشخيص، طرح درمان، درمان مونايجاد توانايي جهت نقدوبررسي پيرا: هدف

  آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارائه مورد 

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

   نظري عملي- ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي انجام شده وپيش آگهي  درمان، درمان تشخيص، طرح  و بررسي پيرامونايجاد توانايي جهت نقد: هدف

  آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارائه مورد 



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  : آشنايي با دستگاه جويدن-١

 ليگامان، عضالت، عروق، دندان، پريودنشيوم و سيستم عصبي استخوان،: جويدن وعملكرد دستگاه اجزاء -
  ، منطقه خنثي، پالن اآلوزال و اآلوژن نرمالDentition آشنايي با -٢
  : آشنايي با حرآات فك پايين-٣

ها، پانتوگراف  سطوح مختلف، تاثير حرآات مانديبول به روي مورفولوژي دندانحرآات مرزي در  -
  (Anterior Guidance)و استريوگراف، بررسي حرآات فانكشنال و راهنماي قدامي 

  : آشنايي با روابط فكي-٤
  Intermediate, V.D.O.V.D.R: روابط عمومي -
  و رابطه مبداييLong Centric (C.R.): روابط افقي -
  :نايي با بازسازي اآلوژن آش-٥
  پالن اآلوزال، بازسازي قدامي باال، بازسازي قدامي پايين، بازسازي خلفي باال-
  

  
  

  

  
  

  
  :سرفصل هاي درس

 Temporomandibular Disorders (TMD) آشنايي با -١
  اتيولوژي -
 تشخيص -

 معاينات آلينيكي و پاراآلينيكي -
 تشخيص افتراقي و مراحل حل مشكالت -

 :انيهاي درم روش -
 اآلوزال اسپلينت تراپي، تراش انتخابي، ارتودنسي، ارتوپديك، دارو درماني -

  ٢٥:  شماره درس
 ١اآلوژن نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٣٢:  ساعت درس و نوع ارائه
  اه جويدنآشنايي آامل با اجزاء عملكرد دستگ: هدف

  ٢٦:  شماره درس
 ٢ Case Presentation)(ارائه مورد :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري عملي- ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي انجام شده و پيش آگهي  تشخيص، طرح درمان، درمان ايجاد توانايي جهت نقدوبررسي پيرامون: هدف

  ر هنگام ارائه مورد آنها و دفاع از اقدامات انجام شده د



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
 Functional Wax-up انجام -١

  هاي مانت شده بر آرتيكوالتور  بر روي آستOcclusal Adjustment انجام -٢

 هاي تشخيصي وي آستهاي مختلف بر ر  با طرحOcctusal Splint ساخت -٣

  

  
  

  

  
  

  
  :سرفصل هاي درس

  ها  همراه با تشخيص و طرح درمان آنT.M.D پرونده مربوط به بيماران ٥ تكميل نمودن -١

  T.M.D اسپلينت اآلوزالي در بيماران مبتال به ٣ ساخت -٢

  Anterior Repositioning اسپلينت ٢ ساخت -٣

   بيمار٣ تصحيح اآلوژن در -٤

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  آشنايي با آليات، تعريف و مقدمه-١

   آشنايي با عوامل موثر بر درمان ايمپلنت-٢

  ٢٧:  شماره درس
 )پره آلينيك(١اآلوژن عملي:  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   عملي - ساعت٤٢:  ساعت درس و نوع ارائه
، تصحيح اآلوژن بر روي آست و ساخت اسپلينت بر روي Functional Wax-upانجام مراحل : هدف
  هاي  تشخيصي آست

  ٢٨:  شماره درس
  ٢اآلوژن عملي: :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    عملي- ساعت٦٣:  ساعت درس و نوع ارائه
 و درمان T.M.Dآشنايي عملي با مراحل تشكيل پرونده، تشخيص و طرح درمان بيماران مبتال به : هدف

  پروتزهاي آنها 

  ٢٩:  شماره درس
 ١ايمپلنت نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ارائه ساعت درس و نوع
  هاي دنداني آشنايي با علم ايمپلنت: هدف



   آشنايي با مالحظات بيولوژيك در درمان ايمپلنت-٣

  هاي دنداني  شناخت فلزات مورد استفاده در ايمپلنت-٤

  هاي مختلف ايمپلنت  آشنايي با سيستم-٥

  رح درمان و انتخاب بيمار آشنايي با ط-٦

   جراحي٢و١فازهاي مختلف :  آشنايي با درمان جراحي-٧

  آشنايي با قالب گيري و مرحله رآوردگيري-٨

  

  
  

  
  

  
  :سرفصل هاي درس

  Fully Bone Anchored آشنايي با مراحل آلينيكي و البراتواري ساخت پروتزهاي -١

   متكي بر ايمپلنتOverdentureوتزهاي آشنايي با مراحل آلينيكي و البراتواري ساخت پر-٢

  ساخت پروتزهاي متحرك پارسيل و تك دنداني متكي بر ايمپلنت  آشنايي با مراحل آلينيكي و البراتواري-٣

  Recall,Maintenance,Complications آشنايي با مراحل -٤

  هاي پروتزهاي ايمپلنت  آشنايي با اهميت اآلوژن و مالحظات بيومكانيك در درمان-٥

   آشنايي با مراحل آماده سازي بافت جهت قبول ايمپلنت-٦

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  درمان حداقل يك بيمار به صورت آامل و ارائه نتيجه درمان انجام شده

  

  

  

  ٣٠:  شماره درس
  ٢ايمپلنت نظري: :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    نظري- ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
  گيري درمان آلينيكي والبراتوراري انواع پروتزهاي متكي بر ايمپلنت و پي آشنايي بامراحل ساخت: هدف

  ٣١:  شماره درس
 ١ايمپلنت عملي :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   عملي - ساعت٥٠:  ساعت درس و نوع ارائه
  هاي دنداني يادگيري و انجام مراحل درماني پروتزهاي متكي بر ايمپلنت:هدف



  

  
  

  
  

  
  :سرفصل هاي درس

 درمان يك بيمار ايمپلنت ثابت و يك بيمار ايمپلنت متحرك -

  تشخيص و طرح درمان بيمار مرحله مربوطه و تكميل پروندهحضور در جلسه -

 ها و اساليدهاي مربوط به درمان هاي آزموني، استنت تهيه آست -

 حضور در اطاق عمل براي مشاهده، آمك و اظهار نظر در مورد تغيير طرح درمان -

 گيري مراحل ترميم نسجي تا آماده شدن بيمار براي دريافت پروتز پي -

 وتز و تحويل آن به بيمارانجام درمان پر -

 گيري و آنترل بيمار پس از تحويل پروتز پي -

 تحويل پرونده آامل بيمار همراه با اساليدهاي مربوطه با تاييد استاد راهنما به مسئول تخصصي گروه -

  

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت-١

  هاي فارسي و انگليسي  ارائه مقاالت نوشته شده به زبان آشنايي با بررسي و-٢

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

   آشنايي با طبقه بندي انواع مقاالت-٤

  

  

  

  ٣٢:  شماره درس
  ٢ايمپلنت عملي: :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    عملي- ساعت٥٠ : ساعت درس و نوع ارائه
  )ثابت و متحرك(هاي درماني پروتز متكي بر ايمپلنت  يادگيري روش: هدف

  ٣٣:  شماره درس
 ١پروتز پارسيل * بررسي مقاالت :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١: ع ارائه ساعت درس و نو
نقد و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي در زمينه رشته پروتزهاي دنداني براي آسب : هدف

  هاي تحقيق در ارتباط با پروتزهاي متحرك پارسيل و علوم وابسته به آن اطالعات جديد و روش



  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
  آشنايي با نحوه نگارش مقاالت  -١

  ه زبانهاي فارسي و انگليسي آشنايي با بررسي و ارائه مقاالت نوشته شده ب-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 *

  . اند ت امتحان دانشنامه تخصصي تعيين گرديدهآموزش دندانپزشكي و تخصصي جه

 

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت-١

  هاي فارسي و انگليسي  آشنايي با بررسي و ارائه مقاالت نوشته شده به زبان-٢

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

   آشنايي با طبقه بندي انواع مقاالت-٤

  

  

  ٣٥:  شماره درس
 ١پروتز ثابت * بررسي مقاالت :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
زهاي دنداني براي آسب اطالعات درزمينه رشته پروت نقد و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي: هدف

  هاي تحقيق در ارتباط با پروتزهاي ثابت و علوم وابسته به آن و مواد دنداني جديد و روش

  ٣٤:  شماره درس
  ٢پروتز پارسيل * بررسي مقاالت : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    نظري- ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي در زمينه رشته پروتزهاي دنداني براي آسب نقد : هدف

   وابسته به آنBasicهاي تحقيق در ارتباط با پروتزهاي متحرك پارسيل و علوم  اطالعات جديد و روش



  

  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
  آشنايي با نحوه نگارش مقاالت  -١

   آشنايي با بررسي و ارائه مقاالت نوشته شده به زبانهاي فارسي و انگليسي-٢

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

   مقاالت آشنايي با طبقه بندي انواع-٤

* * *  
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

 

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت-١

  هاي فارسي و انگليسي نايي با بررسي و ارائه مقاالت نوشته شده به زبان آش-٢

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

   آشنايي با طبقه بندي انواع مقاالت-٤

  

  ٣٦:  شماره درس
  ٢پروتز ثابت * بررسي مقاالت : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    نظري- ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
اخلي و خارجي در زمينه رشته پروتزهاي دنداني براي آسب اطالعات نقدوبررسي مقاالت معتبر د: هدف

  هاي تحقيق در ارتباط با پروتزهاي ثابت و علوم وابسته به آن  جديد و روش

  ٣٧:  شماره درس
 ١پروتز آامل * بررسي مقاالت :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
درزمينه رشته پروتزهاي دنداني براي آسب اطالعات  نقد و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي: هدف

  هاي تحقيق در ارتباط با پروتزهاي متحرك آامل و علوم وابسته به آن  جديد و روش



  

  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
  آشنايي با نحوه نگارش مقاالت  -١

  ت نوشته شده به زبانهاي فارسي و انگليسي آشنايي با بررسي و ارائه مقاال-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 * 

  .اند شكي و تخصصي جهت امتحان دانشنامه تخصصي تعيين گرديدهآموزش دندانپز

 

  

  

  

  

  
  

  
  :سرفصل هاي درس

   آشنايي با نحوه نگارش مقاالت-١

  هاي فارسي و انگليسي  آشنايي با بررسي و ارائه مقاالت نوشته شده به زبان-٢

  الت نقد شدهگيري مناسب از مقا  آشنايي با نحوه نقد مقاالت و نتيجه-٣

   آشنايي با طبقه بندي انواع مقاالت-٤

  

  ٣٨:  شماره درس
  ٢پروتز آامل * بررسي مقاالت : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    نظري- ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
نقدوبررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي در زمينه رشته پروتزهاي دنداني براي آسب اطالعات : هدف

  هاي تحقيق در ارتباط با پروتزهاي متحرك آامل و علوم وابسته به آن  جديد و روش

  ٣٩:  شماره درس
 ١پروتزهاي دنداني * بررسي مقاالت : نام درس 

  علوم تخصصي:  نام درس
   نظري - ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه

درزمينه رشته پروتزهاي دنداني براي آسب اطالعات  نقد و بررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي: هدف
،ايمپلنت،اآلوژن، ماگزيلوفاسيال ومتحرك،پارسيل وآامل  ثابت  باپروتزهاي تحقيق درارتباط هاي جديدوروش

  و مواد دنداني 



  

  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
  آشنايي با نحوه نگارش مقاالت  -١

   آشنايي با بررسي و ارائه مقاالت نوشته شده به زبانهاي فارسي و انگليسي-٢

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

  بقه بندي انواع مقاالت آشنايي با ط-٤

* * *  
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

 

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با مقدمات پروتز ثابت و اصول تشخيص-١

   آشنايي با طرح درمان در پروتز ثابت-٢

   آشنايي با اصول بيومكانيك تراش معرفي فرزهاي تراش و آاربرد آنها-٣

 Full Veneer آشنايي با تراش -٤

  Partial Veneer آشنايي با تراش -٥

 Intracoronal آشنايي با نحوه تراش -٦

  ٤٠:  شماره درس
  ٢پروتزهاي دنداني * بررسي مقاالت : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    نظري- ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه
نقدوبررسي مقاالت معتبر داخلي و خارجي در زمينه رشته پروتزهاي دنداني براي آسب اطالعات : هدف

 و متحـرك، پارسيل وآامل ،ايمپلنت،   ثابـت بـا پروتـزهـايهاي تحقيق در ارتباط با پروتزهاي  جديدوروش
  يال و مواد دنداني شاآلوژن،  ماگزيلوفا

  ٤١:  شماره درس
 ١پروتزثابت نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
  هاي معالجه ريشه شده  ي با پروتز ثابت ونحوه درمان دندانآشنايي مقدمات: هدف



 

  

  
  
  
  

  : هاي درسسرفصل
  آشنايي با رستوريشن موقت  -١
  ها، آنار زدن لثه و الكتروسرجري  آشنايي با آنترل مايعات، آماده سازي بافت-٢
   آشنايي با مواد قالب گيري و قالب گيري-٣
   آشنايي با آست وداي-٤
   آشنايي با رآوردگيري و انتقال آست به آرتيكوالتور-٥
   شناخت آرتيكوالتورها-٦
   انواع پونتيك و ريج بي دنداني شناخت-٧
   آشنايي با الگوهاي مومي و طراحي اسكلت فلزي-٨
  اني آلياژها، سيلندرگذاري و ريخته گريب آشنايي با م-٩
   آشنايي با امتحان فريم، پرداخت اسكلت فلزي و چسباندن آراون-١٠
  روتز در ناحيه بي دندانيو رفع مشكالت پس از جايگزيني پ) پيگيري (Follow up آشنايي با اهميت -١١

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با انتخاب رنگ و زيبايي-١

   بررسي و حل مشكالت آلينيكي-٢

   شناخت ارتباط پروتز ثابت با پروتز متحرك، آراون با پايه پارسيل و پايه اوردنچر-٣

  هاي رزيني و مواد باندينگ  رستوريشن آشنايي با رستوريشن باند شونده توسط رزين،-٤

  هاي متال سراميك  آشنايي با رستوريشن-٥

  ها هاي تمام پرسلن  آشنايي با رستوريشن-٦

   آشنايي با مواد دندان پرسلني-٧

  ٤٢:  شماره درس
  ٢پروتزثابت نظري : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    نظري- ساعت٤٢:  ساعت درس و نوع ارائه
  گيري، ساخت اسكلت فلزي و رستوريشن موقت آشنايي با مباني علم پروتز ثابت در زمينه قالب: هدف

  ٤٣:  درس شماره
 ٣پروتزثابت نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٤٢:  ساعت درس و نوع ارائه
  آشنايي و درك مفاهيم سراميك، زيبايي، اآلوژن و آرتيكوالتورها : هدف



   آشنايي با نحوه ارتباط با البراتوار-٨

  هاي ايمپلنت به وسيله پروتز ثابت  آشنايي با طرح درمان-٩

   اآلوژن در پروتز ثابت آشنايي با مباني-١٠

   آشنايي با رآوردهاي بين اآلوزالي-١١

 Occlusal Adjustment آشنايي با -١٢

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
 Partial Coverage انجام تراش يك آراون، يك بريج و يك -١

   انجام قالب گيري از آنها-٢

   انجام موم گذاري آنها-٣

 لندرگذاري و ريختن فلز آنها انجام سي-٤

   انجام پرسلن گذاري آنها-٥

  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   مورد درمان تك آراون٥ انجام -١

   واحدي خلفي٣ مورد بريج  ٢ انجام -٢

   واحد پست ريختگي٥ آماده نمودن -٣

   واحدي قدامي٦ مورد بريج ١ انجام -٤

  
* * *  

  ٤٤:  شماره درس
 )پره آلينيك(١پروتزثابت عملي :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   عملي - ساعت٦٤: ئه ساعت درس و نوع ارا
  انجام مراحل آار البراتواري ساخت پروتزهاي ثابت بر روي آست: هدف

  ٤٥:  شماره درس
  ٢پروتزثابت عملي : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    عملي- ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه
  انجام مراحل آلينيكي درمان پروتزهاي ثابت: هدف



  

  

  

  

  
  

  : درسسرفصل هاي
   پروتز ثابتFull Case اتمام درمان يك -١

   واحدي٦ درمان دو بريج قدامي حداقل -٢

  )واحد٨(هاي تكي قدامي باال يا پايين   درمان آراون-٣

 Nonrigid Connector درمان يك مورد پروتز ثابت داراي -٤

   درمان يك مورد آراون پايه پارسيل-٥

 

  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   پروتز ثابت آه يكي همراه افزايش ورتيكال باشدFull mouthدرمان دو مورد  اتمام -١

  ) واحد٤٠) ( المينيت يا اينله و آنله-ژاآت آراون(هاي تمام سراميك   درمان با رستوريشن-٢

  )واحد١٠(هاي باند شونده   درمان با متال رستوريشن-٣

  ) واحد١٢( فك باال Round house درمان -٤

  )واحد٤(فته موارد ديگر  درمان پيشر-٥

  
* * *  

  ٤٦:  شماره درس
  ٣پروتزثابت عملي :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   عملي - ساعت١٢٦:  ساعت درس و نوع ارائه
  هاي پيچيده پروتزهاي ثابت انجام مراحل آلينيكي درمان: هدف

  ٤٧:  شماره درس
  ٤پروتزثابت عملي : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    عملي- ساعت١٢٦:  ساعت درس و نوع ارائه
  ل آلينيكي درمان پروتزهاي ثابت پيشرفتهانجام مراح: هدف



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   شناخت علل شايع بيماري سرطان-١

  رفتار و روان بيماران سرطاني -
   آشنايي با نحوه ارتباط آلينسين و بيماران مبتال به سرطان سر و گردن-٢
   آشنايي با آيموتراپي-٣
   آشنايي با راديوتراپي-٤
  :با ضايعات اآتسابي فك پايين آشنايي -٥

  اتيولوژي -
 درمان -
 بازسازي -
  : آشنايي با ضايعات اآتسابي سخت آام-٦

  اتيولوژي -
 ناتواني حاصل از ضايعات -
 بازسازي -
  : آشنايي با ضايعات اآتسابي نرم آام-٧

  صحبت آردن -
  

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  :م آشنايي با درمان ضايعات نرم آا-١

  عمل ولوفارنژيال -
 بازسازي -
   آشنايي با درمان شكاف لب و آام-٢

  ٤٨:  شماره درس
 ١پروتزهاي ماگزيلوفاسيال نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي مربوطه، ضايعات اآتسابي فك پايين، سخت آام و نرم  آشنايي با علل بروز سرطان و درمان: هدف

  نها،آام و درمان آ

  ٤٩:  شماره درس
 ٢پروتزهاي ماگزيلوفاسيال نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
هاي آرانيال و  آشنايي با بازسازي ضايعات نرم آام، شكاف لب و آام و ضايعات صورتي، ايمپلنت: هدف
  هاي آمكي سناپالي



  : آشنايي با درمان ضايعات صورتي-٣
  اتيولوژي -
 عدم توانايي  -
 بازسازي -
  هاي آرانيال  آشنايي با ايمپلنت-٤
  : آشنايي با تروماهاي فكي صورتي-٥

  مالحظات عمومي -
 صدمات فكي صورتي -
 اصول درمان -
  :مكيهاي آ  آشنايي با اپالينس-٦

  ساپورت آننده لب و گونه -
 توميسدر بيماران تحت درمان الرنگوآتومي و تراآ -
 هاي مخصوص زباني، مري و بازسازي -
 هاي سوختگي استنت -
 هاي بيني استنت -
  تريسموس -
  

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   صورتي- بيمار با پروتزهاي فكي ٣درمان 

  

  
  
  
  
  
  

  : درسسرفصل هاي
   صورتي- بيمار با پروتزهاي فكي٣درمان 

  

  ٥٠:  شماره درس
 ١پروتزهاي ماگزيلوفاسيال عملي :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   عملي - ساعت٥٣:  ساعت درس و نوع ارائه
  ساخت پروتزهاي آامل و پارسيل فكي صورتي و پروتزهاي خارج دهاني: هدف

  ٥١:  شماره درس
  ٢پروتزهاي ماگزيلوفاسيال عملي : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    عملي- ساعت٥٣ : ساعت درس و نوع ارائه
  ساخت پروتزهاي آامل و پارسيل فكي صورتي و پروتزهاي خارج دهاني: هدف



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
   شناخت اصطالحات رايج در پروتز پارسيل-١

  دنداني پارسيلي هاي بي  آشنايي با طبقه بندي قوس-٢

  : آشنايي با اجزاء پروتز پارسيل-٣

  هاي اصلي و فرعي اتصال -

 رست و جايگاه آن -

 غير مستقيم رنده مستقيم و نگهدا -

 )چرخشي انتهاي آزاد(حرآات پروتزهاي پارسيل  -

  بيس و مالحظات آن -

  

  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   آشنايي با اصول طراحي پروتز پارسيل-١

   در درمان پروتز پارسيل(Survey) آشنايي با سوروي -٢

   آشنايي با تشخيص و طرح درمان در پروتز پارسيل-٣

   در طراحي پروتز پارسيلIbar آشنايي با -٤

   آشنايي با نحوه آماده سازي دهان-٥

   پروتزهاي ثابت در درمان پروتزهاي متحرك پارسيل ها آابرد  آشنايي با آماده سازي دندان-٦

  گيري هاي قالب گيري و روش مفاهيم، مواد قالب:  آشنايي با قالب گيري-٧

* * *  

  ٥٢:  شماره درس
 ١پروتزمتحرك پارسيل نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
  دنداني پارسيلي و اجزاء پروتز پارسيل آشنايي با طبقه بندي بي: هدف

  ٥٣:  شماره درس
  ٢پروتزمتحرك پارسيل نظري : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    نظري- ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
آشنايي با اصول طراحي پروتز پارسيل، سوروي، تشخيص، طرح درمان، آماده سازي دهان و : هدف

  گيري در پروتز پارسيل دندان و قالب



  

  

  

  

  
  

  
  :رسسرفصل هاي د

   آشنايي با تأمين ساپورت براي پروتزهاي پارسيل متحرك انتهاي آزاد-١

   آشنايي با مراحل البراتواري ساخت اسكلت فلزي و بازوي مفتولي-٢

   آشنايي با نحوه امتحان فريم و نحوه تنظيم دستور العمل البراتوار-٣

   شناخت روابط فكي-٤

   شناخت اآلوژن-٥

  ها و امتحان آردن پروتز ان آشنايي با نحوه چيدن دند-٦

   آشنايي با مراحل البراتواري مدالژ، مفل گذاري، آآريل گذاري، پخت آآريل-٧

   آشنايي با نحوه تكميل پروتز، تحويل پروتز، مشاهدات بعد از تحويل-٨

   آشنايي با نحوه ريالين، ري بيس، ريپير-٩

       آشنايي با پروتز پارسيل موقت و فوري-١٠

   ساير اشكال پروتز پارسيل آشنايي با-١١

  )مك آراآن واستوارت( آشنايي با پروتزهاي فكي صورتي -١٢

   آشنايي با پروتز پارسيل براي افراد مسن-١٣

  

* * *  
  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  :دنداني  آشنايي با مفهوم دوره بي-١

  دنداني مقوله بي -

  ٥٤:  شماره درس
 ٣پروتزمتحرك پارسيل نظري  : نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٣٢:  ساعت درس و نوع ارائه
آشنايي بااصول ساپورت در پروتز پارسيل انتهاي آزاد، مراحل البراتواري، امتحان اسكلت فلزي، : هدف
بيس، ترميم پروتز،  ها، ريالين، ري دندان  البراتوار، روابط فكي، اآلوژن، چيدن  تنظيم دستورالعملهنحو

  پروتزهاي پارسيل موقت و غير معمول

  ٥٥:  شماره درس
 ١پروتزمتحرك آامل نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
  دنداني، طرح درمان و آماده سازي دهان شناخت آليات، تشريح و فيزيولوژي دوره بي: هدف



 بيومكانيك -
 اده از پروتز آاملعوارض و عواقب حاصل از استف -
 دنداني اثرات باال رفتن سن بر حالت بي -
 دندانپزشكي آهنسالي -
 هاي ويژه در تغذيه مراقبت -
 آشنايي با مفهوم نياز به پروتز آامل -
  :دنداني  آشنايي با تشريح و فيزيولوژي فك و دهان در دوره بي-٢

  استخوان شناسي و عضله شناسي -
 ل دهانيتشريح ماآروسكوپيك و ميكروسكوپيك داخ -
 مفصل گيجگاهي فكي -
 تشريح صورت و حالت آن -
  :دنداني آامل گرايش دارند  آشنايي باتشخيص وطرح درمان در افراد بدون دندان و افرادي آه به سمت بي-٣

  مراحل تشخيص به طور سيستماتيك -
 )تقسيم بندي بيماران بر مبناي طرز تلقي آنان از پروتز(مالحظات سايكولوژيك  -
هاي تضعيف آننده، مفصلي، قلبي عروقي، پوستي مخاطي، نورولوژيك،   در بيماريمالحظات پروتز -

 ها، بدخيمي
 توجه به عوامل موضعي -
 مالحظات آلينيكي و پاراآلينيكي -
  : آشنايي با نحوه آماده سازي دهان و بازسازي روابط فكي-٤

  غير جراحي -
 جراحي -
 غيرجراحي و جراحي توام -
   بحث و پرسش و پاسخ-٥

  
* * *  

  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  :گيري  آشنايي با قالب-١

  گيري تعريف و اهداف قالب -
 حفظ انساج، ساپورت، ثبات، گير و زيبايي -
 مواد قالب گيري -
 گيري  مفاهيم قالب -

  ٥٦:  شماره درس
 ٢پروتزمتحرك آامل نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١:  ساعت درس و نوع ارائه
  ها  گيري و روابط فكي، آرتيكوالتور، اآلوژن، انتخاب و چيدن دندان آشنايي با مفهوم قالب: هدف



 گيري  هاي قالب روش -
  : آشنايي با حرآات و روابط فكي-٢

  حرآات فكي -
 ابط فكيمالحظات بيولوژيكي و آلينيكي در ثبت رو -
 هاي راهنما رآورد بيس، موم اآلوزيون و شاخص -
 ثبت روابط فكي عمودي، افقي و مبدايي، محور لواليي و فيس بو -
  : آشنايي با آرتيكوالتور-٣

  تعريف و آاربرد آرتيكوالتور در پروتز آامل -
 اصول طراحي و تقسيم بندي انواع آرتيكوالتورها -
 انتقال روابط فكي به آرتيكوالتور -
  :ايي با اآلوژن آشن-٤

- Gnatology  
 مفاهيم اآلوژن -
 باالنس و غير باالنس -
  : آشنايي با نحوه انتخاب دندان-٥

  ) جنس–  رنگ -  فرم-اندازه(هاي قدامي  دندان -
 )  جنس– رنگ – فرم –اندازه (هاي خلفي  دندان -
  :ها  آشنايي با نحوه چيدن دندان-٦

  Speaking waxدر روابط مختلف فكي و روش  -
  هاي هنري و بازتاب) اثرات جنس، سن و شخصيت(م مختلف اآلوژن در مفاهي -

  
* * *  

  

  

  

  

  
  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  :هاي چيده شده  آشنايي با نحوه امتحان دندان-١

  زيبايي -
 فونتيك -
 ارزيابي روابط فكي و ثبت روابط مجدد -
  : آشنايي با مراحل البراتواري-٢

  مدالژ، فرم سطوح پاليش -

  ٥٧:  شماره درس
 ٣پروتزمتحرك آامل نظري :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٢١: عت درس و نوع ارائه سا
هاي چيده شده، مراحل البراتواري، تحويل و مشكالت بعد از تحويل،  آشنايي با مفهوم امتحان دندان: هدف

پروتز آامل فوري، اوردنچر، پروتزهاي تك فكي، پروتزهاي فكي صورتي داخل دهاني و ايمپلنت در 
  بيماران بدون دندان



 ختنپ -
   آشنايي با نحوه تكميل و اصالح بازسازي پروتز-٣
   آشنايي با نحوه تحويل به بيمار-٤
  : آشنايي با نحوه استفاده از پروتز آامل-٥

  بهداشت -
 جويدن -
 صحبت آردن -
   آشنايي با شكايات شايع بيماران و نحوه رفع آنها-٦
   آشنايي با پروتز آامل  فوري-٧
  )اوردنچر(دندان طبيعي  آشنايي با پروتزهاي متكي بر -٨
   آشنايي با پروتزهاي تك فكي-٩
  )بدون دندان( آشنايي با پروتزهاي فكي صورتي داخل دهاني -١٠
   آشنايي با ايمپلنت در پروتز آامل-١١
   بحث، پرسش و پاسخ-١٢
  

* * *  
  

  

  

  

  
  

  
  :سرفصل هاي درس

   بيمار پروتز متحرك پارسيل٢بيمار پروتز متحرك آامل و  ٢درمان آلينيكي و انجام مراحل البراتواري 

  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   بيمار٢درمان پروتز متحرك آامل  -
  بيمار٢درمان پروتز متحرك پارسيل  -

  .آليه مراحل البراتواري اولين بيمار پروتز متحرك آامل و پرسيل توسط دستيار انجام خواهد شد: تذآر

  ٥٨:  شماره درس
 )پره آلينيك (١پروتزمتحرك عملي :  درس نام

  علوم تخصصي:  نام درس
   عملي - ساعت٨٤:  ساعت درس و نوع ارائه

آشنايي عملي با مراحل ساخت پروتز متحرك آامل و پارسيل در پره آلينيك جهت آسب آمادگي : هدف
  انجام درمان در آلينيك تخصصي

  ٥٩:  شماره درس
  ٢پروتزمتحرك عملي : :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

    عملي- ساعت١٠٥:  ساعت درس و نوع ارائه
  دنداني آامل و پارسيل درمان بيماران با بي: هدف



  

  

  

  

  
  

  
  :سرفصل هاي درس

   بيمار٥ درمان پروتز متحرك آامل -١

   بيمار٣ درمان پروتز متحرك پارسيل -٢

   بيمار١ درمان سينگل دنچر -٣

   بيمار١ درمان پروتز آامل فوري -٤

   بيمار١ درمان اوردنچر -٥

   بيمار٣ درمان ريالين، ري بيس، اسپلينت جراحي و يا ترميم پروتز -٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
   بيمار٤درمان پروتز متحرك آامل  -١
  بيمار٣درمان پروتز متحرك پارسيل  -٢
  بيمار١درمان سينگل دنچر  -٣
  بيمار١درمان اوردنچر  -٤
   بيمار٤درمان ريالين، ري بيس، اسپلينت جراحي و يا ترميم پروتز  -٥

  
* * *  

  ٦٠:  شماره درس
   ٣پروتزمتحرك عملي :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   عملي - ساعت١٤٧:  ساعت درس و نوع ارائه
رسيل، سينگل دنچر، پروتز آامل فوري، اورنچر و درمان بيماران با پروتز متحرك آامل و پا: هدف

  ساخت اسپلينت جراحي، ريالين، ري بس و ترميم پروتز

  ٦١:  شماره درس
  ٤پروتزمتحرك عملي : :  نام درس٩

  علوم تخصصي:  نام درس
    عملي- ساعت١٦٨:  ساعت درس و نوع ارائه

، اوردنچر و ساخت اسپلينت جراحي، دنداني آامل، پارسيل، سينگل دنچر درمان بيماران با بي: هدف
   ري بيس و ترميم پروتز ريالين،



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  رساله تخصصي با سرپرستي استاد راهنما انتخاب موضوع -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

  
  
  
  
  

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

  
  
  
  
  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  هاي مصوب تحت نظر استاد راهنما  انجام و اتمام تحقيق مطابق مواد و روش-١
  اد راهنما نگارش رساله تخصصي با تاييد است-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

* * *  

  ٦٢:  شماره درس
  ١رساله تخصصي :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

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

  ٦٣:  شماره درس
  ٢رساله تخصصي : :  نام درس٩
  علوم تخصصي: نام درس 

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

  ٦٤:  شماره درس
  ٣رساله تخصصي: :  نام درس٩

  علوم تخصصي:  نام درس
    نظري عملي- ساعت١٤٠:  ساعت درس و نوع ارائه

  نمودن رساله با نظراستاد راهنما ودفاع از آن در هيئت داوران ب وآمادهتحقيقاتي مصو اتمام طرح: هدف



  

  

  

  

  
  

  :سرفصل هاي درس
  Retractory Dies, Investment Material  شناخت-٦  واد  آشنايي با خواص فيزيكي و مكانيكي م-١

  Noble شناخت آلياژهاي -٧   آشنايي با سازگاري زيستي مواد-٢

  Base.Metal شناخت آلياژهاي -٨  ها  شناخت گچ-٣

   آشنايي با مراحل ريختگي-٩  ها  شناخت موم-٤

    شناخت آمالگام-١٠
 

  
  
  
  
  

  :سرفصل هاي درس
  PFMهاي  لن شناخت سراميك و پرس-١
   شناخت انواع پليمرها-٢
  ها   و نحوه آاربرد آنDenture Base شناخت پليمرهاي -٣
  ها  شناخت آامپوزيت-٤
  Resin Based Materials آشنايي با نحوه باندينگ -٥
  هاي نرم و آاربرد آن شناخت اليه -٦
 گيري  شناخت مواد قالب -٧
 ها  شناخت سمان -٨

  
* * *  
  

  ٦٥:  شماره درس
  ١مواد دنداني :  نام درس
  علوم تخصصي:  نام درس

   نظري - ساعت٤٢:  ساعت درس و نوع ارائه
  آشنايي با خواص فيزيكي، مكانيكي و بيولوژيكي مواد مورد استفاده در پروتز: هدف

  ٦٦:  شماره درس
  ٢مواد دنداني : :  نام درس٩

  علوم تخصصي:  نام درس
    نظري - ساعت٤٢:  ساعت درس و نوع ارائه

  آشنايي با خواص فيزيكي، مكانيكي و بيولوژيكي مواد مورد استفاده در پروتز:هدف


