راهنمای دانشجویان دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دان شکده دندانپز شکی دان شگاه علوم پز شکی تهران یکی
از بهترین دانشکده های تراز اول و معتبر کشوری است
که با اکثر دانشگگگگاههای معتبر جهان در اروپا  ،آفریقا و
آسگگ ا تفاهم نامه علمی برای تبادل اسگگتاد و دانشگگ و و
ان ام پژوهش های مشگگگتر امضگگگا کرده اسگگگت .این
دان شکده در خ ابان کارگر شمالی واقع شده ا ست .برای
کسب اطالعات ب شتر به سایت اینترنتی این دانشکده به
آدرس  http://dentistry.tums.ac.irمراجعه کن د
و اطالعات مورد ن از خود را به زبان فارسگگگی دریافت
نمای د.
دانشگاه دولتی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
از دیدگاه وزارت بهداشگگت جزو دانشگگگاه های درجه یک
ارز ش ابی گردیده و تا مقطع دکترا و تخ ص صی آن مورد
تای د کشورهای آس ایی است.
آدرس دانشگگگکده دندانپزشگگگکی :انتهای خ ابان کارگر
شگگگمالی ،نرسگگگ ده به خروجی بزرگراه حک م شگگگر ،
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن گویا۴۲۷۹۴۰۰۰ :
تلفن ت ماس ۸۸۰۱۵۹۵۰_۵۴:و  ۸۸۰۳۵۱۲۵۰_۵۴و
۴۲۷۹۴۰۰۰
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ایستگاه اتوبوس:

ج -استفاده از مترو که با اتوبوس های موجود در

دانشکده از طریق خط اتوبوس پایانه معین (راه آهن)

فرودگاه تا درب مترو می رسد و پس از آن با خط

– والفجر و میدان ولیعصر(عج)  -شهرک والفجر در

شماره  7مترو و ایستگاه برج میالد به نزدیکی

دسترس است که نزدیک ترین ایستگاه انرژی اتمی

دانشکده رسیده و با یک تاکسی به محل دانشکده

می باشد.

خواهید رسید.
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تاکسی:

دانشکده از طریق ایستگاه تاکسی میدان انقالب
اسالمی و میدان آزادی در دسترس می باشد.
-1-3

مترو :

نزدیک ترین خط مترو به دانشکده خط شماره  7و 4
مترو که نزدیک ترین ایستگاه ها ایستگاه بوستان
گفتگو ،ایستگاه برج میالد و میدان انقالب اسالمی
می باشد.
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از فرودگاه تا دانشکده :

پس از ورود به
 فرودگاه امام خمینی جهت دانشجویان خارجی به
سه طریق می توانید خود را به دانشکده برسانید:
الف -با هماهنگی قبلی و ارسال سرویس دانشکده
جهت حمل و نقل به دانش کده

 از فرودگاه مهر آباد جهت دانشجویان داخلی به
سه روش می توان خود را به دانشکده برسانید:
الف – با هماهنگی قبلی و ارسال سرویس دانشکده
جهت حمل و نقل به دانشکده
ب -استفاده از تاکسی های موجود در فرودگاه به
صورت سریع و ایمن تا مقابل درب دانشکده
ج -استفاده از خط مترو مهرآباد و پس از آن با خط 7
مترو و ایستگاه برج میالد به نزدیکی دانشکده رسیده
و با یک تاکسی به محل دانشکده خواهید رسید.
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تلفن ها و فکس88015950-54 :

تلفن گویا:
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42794000

آدرس پستی :انتهای خیابان کارگر

شمالی ،نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم شرق،
دانشکده دندانپزشکی  ،کد پستی1439955991-

آدرس سایت:

ب -استفاده از تاکسی های موجود در فرودگاه به
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صورت سریع و ایمن تا مقابل درب دانشکده

Http:Dentistry.Tums.ac.ir

 -2آشنایی با دانشکده:
دربهای ورودی دانشکده
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ساعت  8صبح الی 21شب آماده ارائه خدمات رسانی
به مراجعین به شرح زیر می باشد.
سالن مطالعه با ظرفیت  90نفر

امانت کتاب

سووایت کتابخانه با امکانات رایانه و پرینت و

اسکن



پورتال کتابخانه های دانشووگاه به نشووانی :
LIB.TUMS.AC.Ir

درب اصلی دانشکده جنب خیابان کارگرشمالی و
قبل تقاطع اتوبان حکیم در ضلع جنوبی قرار دارد.

 انتظامات
انتظامات دانشکده دندانپزشکی در ورودی درب اصلی
دانشکده (ضلع جنوبی) قرار گرفته و مراجعه کنندگان
می توانند جهت کارت عبور مرور

وسایط نقلیه

هم چنین گزارش اشیاء گمشده و مشکالت امنیتی به
این واحد مراجعه نمایند.
 خط کشی مسیر.
بعد از قسمت پارکینک در قسمت پله های ورودی
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سلللل

سلللرویس:سوووالن غذا خوری

دانشووجو یان واقع در طب قه منفی یک
سوواختمان اداری (ضوولع غربی) ،شوونبه تا
چهار شنبه ساعت  12:30لغایت  14جهت
صرف ناهار آماده پذیرایی می باشد.

ساختمان های دانشکده ،خط کشی جهت راهنمایی
بهتر قسمت های اصلی دانشکده کشیده شده که با
دنبال کردن خط آبی به ساختمان اداری و پشتیبانی و
خط سبز سالن های همایش دانشکده و خط قرمز
درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی مشخص
می شوند.



اطالعات و میز خدمت

در ورودی ساختمان ضلع غربی دانشکده قرار دارد و
دانشجویان جهت هرگونه سواالت خود می توانند به
این واحد مراجعه نمایند.

کتابخانه مرکزی:

- 2-2
در طبقه سوم ساختمان اداری دانشکده و بامساحت
 600متر مربع حاوی مجمو عه کاملی از ک تاب ها،
مجالت علمی ،میکرو فیلم ها ،فا یل های صوووتی و
ت صویری و پایان نامه ها از شنبه لغایت چهار شنبه از

بوفه:

- 2-4
ج هت ر فاه حال دانشووجو یان و مراجعین محترم در
ق سمت مرکزی محوطه دان شکده ،انواع خوراکی ها،
غذای سوورد و گرم ،آ ماده عرضوووه در محیطی زی با
می باشد.

باشگاه ورزشی:

- 2 -5
با شگاه ورز شی واقع در ضلع جنوبی محوطه (روبروی
واحد تاسیسات) قرار دارد .امکانات این مجوعه ی سر
پوشیده:
 لوازم ورزشی بدنسازی
 میز بیلیارد
 میز پینگ پنگ
 فوتبال دستی
برنامه ا ستفاده از با شگاه ورز شی :خانم ها روزهای
شوونبه و دوشوونبه ،سوواعت  8صووبح لغایت  15:30و
آقایان روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت  8صبح
لغایت  15:30دایر اسووت .برای اطالعات بیشووتر به
سوووا یت  Http:Dentistry.Tums.ac.irمرا ج عه
فرمایید.
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در طبقه همکف ساختمان اداری واقع شده و آماده
همکاری با دانشجویان در زمینه های چاپ  ،اسکن،
کپی و تکثیر می باشد.

- 2-9
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سالن های آمفی تئاتر:

دو آمفی ت ئاتر 60 ،نفره و  90نفره طب قه منفی یک
ساختمان اداری ،و آمفر تئاتر  400نفره طبقه همکف
ساختمان اداری دان شکده ،در مرا سم و برنامه های
مختلف دانشووجویی ،سوومینارها و همایش ها ،آماده و
پذیرایی مراجعه کنندگان می باشد.

تکثیر و کپی:

تشکل های دانشجویی:

 انجمن اسالمی
فعالیت های فرهنگی،اجتماعی
 بسیج
فعالیت های فرهنگی،اجتماعی
 کانون خیریه مهیار
غربالگری بیماران بی بضاعت تهران
 کانون ادبی رویش
نقد فیلم،کتاب و...
 کانون جهادی شهید هدایت
اردوهای جهادی در مناطق حروم با تیم کامل
دندانپزشکی جهت درمان بیماران بی بضاعت مناطق
محروم
 کانون قرآن و عترت
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نمازخانه:

نمازخانه ،در محوطه مرکزی دانشکده دندانپزشکی،
همه روزه جهت اقامه نماز برای نمازگزاران محترم دایر

فعالیت های قرآنی و مذهبی و برگزاری نمایشگاه های
قرآنی
 شورای صنفی
با برگزاری یک انتخابات دانشجویی در تمام

میباشد .همچنین عالقمندان می توانند جهت رسیدگی

رشته های تحصیلی افرادی جهت پیگیری مشکالت

به سواالت و مشکالت شرعی یک ربع قبل از اذان تا

دانشجویی برگزیده می شوند.

نیم ساعت بعد از نماز جماعت به دفتر نهاد مقام
معظم رهبری مراجعه نمایند.

 مرکز پژهش های دانشجویی
فعالیت های پژوهشی دندانپزشکی در حوزه سالمت
دهان و دندان راشامل می شود که خروجی آن

به

صورت مقاله ،بروشور ،کتاب و پوستر در اختیار
عالقه مندان قرار می گیرد.

 - 2-10ساختمان اداری:
ساختمان اداری دانشکده دندانپزشکی
کتابخانه
گروه مواد دندانی

طبقه سوم

حوزه ریاست
معاونت اداری و مالی
معاونت آموزشی دندانپزشکی عمومی
معاونت آموزش تخصصی و تحصیالت
تکمیلی
معاونت پژوهشی
معاونت بین الملل
معاونت دانشجویی فرهنگی اجتماعی
واحد انفورماتیک و سمعی و بصری
دفتر خدمات
گروه سالمت دهان و دندانپزشکی
اجتماعی
کالس های درس  1تا 4

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

مدیریت پرستاری
دفتر نهاد مقام معظم رهبری
دفتر شاهد و ایثارگر
بسیج دانشجویی
کانون قرآن
کانون خیرین مهیار
مرکز پژوهش های علمی
آمفی تئاتر شهید دکتر هدایت
فوریتهای پزشکی
واحد امین اموال

زیر زمین اول

آموزشکده پروتز
بایگانی مرکزی
رختکن دانشجویان
انجمن اسالمی
کالس 5

زیر زمین دوم و
محوطه

واحد پری کلینیک
تاسیسات
رختشویخانه
انبار
تجهیزات پزشکی

 -3ثبت نام در دانشکده:
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ثبت نام از طریق سایت:

ثبت نام دانشجویان مقطع دکترا دندانپزشکی
عمومی به ترتیب زیر می باشد.
 مراجعه جهت ثبت نام اینترنتی با وارد
نمودن کد ملی به عنوان کد کاربری و شماره

شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشانی سایت ثبت
نام به آدرس
HTTP://SIPAD.TUMS.AC.IR/STDN
EW

 تکمیل فرم ها و مدارک ثبت نامی و اسکن
مدارک

 مدارك الزم برای ثبت نام اینترنتی :

تکمیل فرم های ثبت نام:
.1
الف) فرم شماره  1برای کلیه پذیرفته شدگان
ب) فرم شماره  2مخ صوص پذیرفته شدگان منطقه
 ،1شاهد  ،رزمندگان
ج) فرم شماره  3مخ صوص پذیرفته شدگان منطقه
2،3
د) فرم مشخصات داوطلبین افغانی و عراقی
گواهی پایان دوره پیش دانشوو گاهی برای
.2
داوطلبان نظام جدید آموزش متو سطه با مهرو ام ضاء
مدیر مرکز پیش دانشوو گاهی که نوع گواهی پیش
دانشووگاهی ،بخش و شووهرسووتان محل اخذ مدرک
پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.
ا صل مدرک یا گواهی دیپلم متو سطه نظام
.3
جدید آموزش متوسووطه و سووال ماقبل دیپلم برای
داوطلبان نظام جدید آموزش متو سطه با مهروام ضاء
مدیردبیرستان ویا هنرستان
گواهی مدرک دوره کاردانی برای پذیرف ته
.4
شدگانی که با مدرک فوق ثبت نام نموده اند.
اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه
.5
گواهی نا مه دوره چ هارسوووا له ن ظام قدیم
.6
آموزش متوسطه با مهروامضاء مدیر دبیرستان توجه
اسووکن شوو ناسوو نا مه ازکل یه صووف حات
.7
وعکس3*4با فرمت  JPEGوحجم کمتراز KB 50
تصویرکارت ملی پشت و رو
.8
گواهی اسووت فاده ازسووهی مه شوو هداء و
.9
ایثارگران
 .10تصووویرکارنامه قبولی اعالم ن تایج اول یه آزمون
سراسری
 .11کارت پا یان یا م عاف یت از خد مت ن ظام وظی فه
برای آقایان به صورت کارت هو شمند یا گواهی
تعویض از مراکز پلیس10+
تبصووره :پذیرف ته شووودگان مشوومول م عاف یت
تحصوویلی موظف اند حداکثر تا یک ماه با در دسووت
داشووتن یک قطعه عکس و تصووویر گواهی پایان
پا یان پیش دانشوو گاهی ج هت صووودور م عاف یت
تحصوویلی به معاونت آموزشووی دانشووکده مربوطه
مراجعه نمایند.
پذیرفته شدگان اتباع خارجی ضروری است
.12
یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر زیر را اسکن
نمایند.
الف :کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر
ب :گذرنامه معتبر با حداقل شش ماه اقامت معتبر

ج :دفترچه پناهندگی سوویاسووی صووادره از نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران
د :آخرین کارت آمایش معتبر براسوواس اعالم اداره
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
جهت کسب اطالعات الزم در خصوص سند
.13
تعهد محضووری و امکانات رفاهی به سووایت معاونت
آدرس
بوووووه
دانشوووووووجوووووویوووووی
HTTP://VSCA.TUMS.AC.IRمراجعه فرمایید.
جهت ک سب اطالعات در خ صوص خدمات
.14
خوابگاهی از قبیل تقاضووای اسووکان به وب سووایت
HTTP://ESKAN.TUMS.AC.IRمراجعه نمایید.
توجه:
.15
الف) ج هت آ گاهی از تکم یل بودن و تائ ید مدارک
ضروری است مجدداً بعداز حداکثر سه روزکاری به
سایت مراجعه تا پیام ثبت نام انجام شد را م شاهده
نمایید و رسووید تاییدیه ثبت نام موقت راجهت ثبت
نام حضوری دردانشکده پرینت نمایید.
ب) در صورت م شاهده پیام مدارک ناقص می با شد
باید سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام نمایید
ج) برای دریافت کارت دانشووجوئی پس از صوودور
شوووووموووواره دانشوووووجوووووئووووی بووووه
نشوووا نی HTTP://VSCA.TUMS.AC.IRمرا ج عه
نمایید.
 شماره های تماس امورخوابگاه واموررایانه :
 امور رفاهی و خوابگاه()88352176
 م شکالت رایانه ای ( 81634162 :ق سمت
رایانه وفنی)
مراجعه حضوووری دانشووجویان شوواهد و
.16
ایثارگر اعم از افرادی که با سهمیه و یا غیر سهمیه
قبول شوووده ا ند پس از تکم یل مرا حل ث بت نام
اینترنتی(بعداز ثبت نام حضوووری دردانشووکده ها) به
واحد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (بلوار
کشووواورز ،نبش خ یابان قدس ،سووواخت مان مرکزی
دانشووگاه ،طبقه چهارم ،اتاق ) 408جهت ارائه ی
اصل مدارک ایثارگری و تکمیل مراحل ثبت نام الزامی
است.
 تبصووره  :فرز ندان جان باز  ٪25به پایین و
فرزند رزمندگان نیازی به مراجعه حضوری ندارند.
 .17تاریخ ثبت نام حضوری:
 پذیرف ته شووود گان گرامی ج هت ث بت نام
حضوری و تحویل اصل مدارک ثبت نامی به دانشکده
موردنظر در اسرع وقت اقدام نمایید.
 توجه :پذیرفته شدگان گرامی جهت ار سال
تاییدیه تحصوویلی پیش دانشووگاهی از طریق آموزش
دانشوو کده (ب عد از ث بت نام حضوووری) و به آدرس
دانشکده مربوطه اقدام نمایید.

ثبت نام دانشجویان مقطع دکترا دندانپزشکی
تخصصی و تحصیالت تکمیلی به ترتیب زیر
می باشد.
برای تکمیل فرم ها و مدارک ثبت نامی زیر با وارد
نمودن کدملی به عنوان کد کاربری و رمز عبور به
نشانی سایت ثبت نامی
HTTPS :// SIPAD.TUMS .AC.IR/ STDNEW
مراجعه و نسبت به ا سکن مدارک زیر و ثبت نام
اینترنتی اقدام فرمایند .الزم به ذکر است به دلیل
تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع در
شهریورماه بازه زمانی ثبت نام تخصصی تمدید
نخواهد شد و کسانیکه موفق به تکمیل مدارک و تائید
نهایی ثبت نام نگردند به هیچ وجه به گروه های
آموزشی جهت شروع دوره معرفی نخواهند شد و عدم
ثبت نام آنها نیز جهت معرفی جایگزین به وزارت
متبوع اعالم خواهد شد.
توجه :برای تکمیل فرم های بررسی صالحیت عمومی
(گزینش دستیاری) :به سایت
 SAJED.TUMS.AC.IRمراجعه نمایید.
** پذ یر ف ته شووود گان ل ط فاً پس از ورود به
سایت  SAJED.TUMS.AC.IRموارد زیر رعایت
نمایند:
 -1برای شووروع تکم یل فرم ها ،به فایل راهنمای
تکمیل مدارک درسامانه مراجعه شود.
 -2برای ورود به سامانه نام کاربری همان شماره
ملی پذیرف ته شوووده می باشووودو پذیرف ته
شووده جهت ورود به سووامانه  ،کلمه عبور را از
قسوومت فراموشووی کلمه عبور ،ایجاد نماید و
بالفاصووله پس از کل یک کلمه عبور پ یامکی به
تلفن همراه پذیرفته شده ارسال می شود.
 -3پس از تکمیل فرم ها ومدارک در سووامانه ،فرم
های تکمیل شده را به کارشناس ارجاع دهنده ،
در نهایت ارجاع نمائید.
 -4درصوورت هرگونه سووالی لطفاً با شوماره تلفن
 81633823تماس حاصل نمائید..
 -5ج هت در یا فت فرم تای یده هسوو ته تحقیق و
نووظووردهووی در توواریووخ  1397/07/07الووی
 1397/07/08به آدرس بلوار کشووواورز نبش
خیابان قدس ساختمان مرکزی دان شگاه علوم
پز شکی تهران طبقه ه شتم اتاق  802مراجعه
فرمایید.

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی:
 -1اسووکن سووند تعهد محضووری ثبت شووده در
دفاترا سناد ر سمی ک شور برا ساس سهمیه قبولی
برای در یا فت فرم های سوو ند تع هد محضووری به
سوووا یت ا مور ح قو قی دانشووو گاه به آدرس
HTTP:// VCMDRP .TUMS.AC.IR/FIND.PHP?IT
EM =6.2235.4708. FA
مراجعه نمائید.

 -2تکمیل و ا سکن فرم های ثبت نامی شماره -2
4 -3
 -3اسووکن گواهی مبنی برفراغت ازتحصوویل تا31
شهریور ماه (1396برای دانشجویان ترم آخر
 -4ا سکن شنا سنامه (تمام صفحات) کارت ملی
وع کس ( )4*3با فر مت  JPEGوح جم ک متر
50KB
 -5ارا ئه نامه از م حل اسووت خدام مبنی بر مواف قت
بدون قیدو شرط با ادامه تح صیل از سوی باالترین
م قام سووواز مان مربو طه (الزم به ذکراسوووت
م ستخدمین ر سمی و پیمانی ملزم به ا سکن مدرک
فوق می باشند.
 -6تصووویر کارت پایان یا معافیت ازخدمت نظام
وظیفه برای آقایان به صووورت کارت هوشوومند یا
گواهی تعویض از مراکز پلیس 10 +
 تب صره:پذیرفته شدگان م شمول معافیت تح صیلی
موظفند تا دو ماه با در د ست دا شتن گواهی فراغت
از تح صیل مقطع پز شکی عمومی (اعالم فراغت به
سوازمان وظیفه )جهت تمدید معافیت تحصویلی به
آموزش تخصووصووی دانشووکده پزشووکی مراجعه
نمایند.
 -7تصووویر پایان یا معافیت ویا ترخیص از طرح
نیروی انسانی
 -8تسووویه صووندوق رفاه (درصووورت اخذ مدرک
مذکور(
 -9رونوشووت حکم ماموریت آموزشووی یامرخصووی
بدون حقوق برای پذیرفته شدگانی که درا ستخدام
ر سمی،پیمانی وزراتخانه ها  ،سازمانها ونهادهاو...
می با شند(در صورت آماده نبودن درحین ارائه ا صل
مدارک تحویل گردد(
 -10صویر پروانه دائم (درصورت داشتن(
 -11تصویر کارت سهمیه ایثارگران
 -12تصویر کارنامه قبولی با ذکر نمره ورتبه قبولی
*ثبت نام کنندگان جهت اطالع از زمان تعیین محل
مراکز آموزشی و شروع دوره به به گرو های آموزشی
مراجعه نمایند
* در خصوووص اطالع از ام کا نات ر فاهی (خواب گاه
و)...بووه سووووایووت مووعوواونووت دانشووووجووویووی
فر ه ن گی  HTTP://VSCA.TUMS.AC.IRمرا ج عه
فرمایند.
توجه:
الف( ج هت آ گاهی ازتکم یل بودن و تائ ید مدارک
ضروری است مجددا" حداکثر بعد از 48ساعت به
سوووایت مراج عه تا پ یام ث بت نام ان جام شووود را
مشوواهده نمائید و رسووید تاییدیه ثبت نام موقت را
جهت ثبت نام حضوری در دانشکده پرینت نماید
ب) در صورت م شاهده پیام مدارک ناقص می با شد
باید سریعا" نسبت به رفع نقص اقدام نمائید.

ج) برای دریافت کارت دانشووجوئی پس ازصوودور
دانشووووووجوووووئووووی بووووه
کووووارت
نشانی  VSCA.TUMS.AC.IRمراجعه نمایید.
د) برای تکمیل فرم های برسووی صووالحیت عموی
(گووزیوونووش دسووووتوویوواری) :بووه سووووایووت
 SAJD.TUMS.AC.IRمراجعه نمایید .
ه) در حین مراج عه حضوووری برای ارا ئه مدارک،
عالوه بر مدارک فوق ارا ئه مدارک زیر ضووروری
می باشد:

الف) مدارك مورد نیاز برای پذیرفته شدگان
سهمیه آزاد:

 6 قطعه عکس 3*4
 اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه
 اصل و کپی پشت و روی کارت ملی
 اصوول و کپی دانش نامه دندان پزشووکی
عمومی ( یا مدرکی که نشوووان ده نده ی
فراغت از تحصیل باشد(
تبصووره :پذیرفته شوودگانی که با اسووتفاده از
مقررات رتبه های برتر ،اسووتعدادهای درخشووان،
قانون ت سهیل ازدواج جوانان و......مجاز به شرکت
در آز مون بوده ا ند ،یا حدا ک ثر تا تار یخ
 1397/06/31فارغ التحصیل شده باشند.
 اصوول کپی کارت پایان خدمات یا معافیت
دائم یا مدارکی که نشوووان ده نده ی
وضعیت نظام وظیفه ی آقایان باشند.
 مدرک نشوووان ده نده ی وضووع یت طرح
نیروی انسوووانی (براسووواس م ندر جات
دفترچه ی راهنمای آزمون(
تذکر : :پذرفته شوودگانی که ملزم به گذراندن
طرح نیروی ان سانی بوده اند ،باید دوره ی
مذکور را تا 31/06/97به پایان رسووانده
باشند.
 گواهی اشتغال به کار در حال حاضر ،ویژه
ی استفاده کنندگان از سهمیه استانی (بر
اساس مندرجات دفترچه ی راهنما(
 آخرین حکم کارگزینی(ویژه مسووتخدمان
وزارت خانه ها ،نهادهاوسازمان ها)

الف) مدارك مورد نیاز برای پذیرفته شدگان
سهمیه ی رزمندگان و ایثارگران:
 ت مام مدارک مورد ن یاز در ب ند الف ( به جز


مواردی که برای مشووموالن سووهم یه ی
رزمندگان و ایثارگران مستثنا شده است)
ا صل و کپی مدارک ن شان دهنده ی و ضعیت
داوط لب ج هت اسووت فاده از سووهم یه ی
رزمندگان و ایثارگران

ج) مدارك مورد ن یاز برای پذیرف ته شددد گان
سهمیه ی بومی (مناطق محروم(:
 تمام مدارک مورد نیاز در بند الف
 ا صل و کپی مدارک ن شان دهنده ی و ضعیت
بومی (براسووواس م ندر جات دفتر چه ی
راهنما(

ددگان
د) مدارك مورد ن یاز برای پذیرف ته شد
سهمیه ی مازاد استعداد درخشان:



تمام مدارک مورد نیاز در بند الف
ا صل و کپی مدارک ن شان دهنده ی و ضعیت
اسووتعداد درخشووان (براسوواس مندرجات
دفترچه ی راهنما(

ه) مدارك مورد ن یاز برای پذیرف ته شددد گان
سهمیه ی مازاد  ٪2/5نیروهای مسلح:



تمام مدارک مورد نیاز در بند الف
اصوول و کپی گواهی مربوط به کار نیروهای
مسوولح ( به تای ید باالترین م قام مربو طه)
ویژه ی مستخدمان نیروهای مسلح



عدم مراج عه و ث بت نام در ز مان مقرر  ،به
منزله ی انصراف بوده و هیچ گونه اعتراضی
در این مورد پذیرفته نخواهد شد.
پذیرف ته شووود گانی که پس از ث بت نام،
انصووراف ده ند یا برای ث بت نام مراج عه
نکنند ،حق شوورکت درآزمون دوره ی بعد را
ندارند .پذیرفته شوودگان رشووته محل هایی
که ملزم به پردا خت شووهر یه هسووت ند
(دان شگاه آزاد ا سالمی و بخ شی از ظرفیت
دان شگاه شاهد) م شمول مقررات این بند
نمی شوند.
یکی از شوورایط پذیرش در سووهم یه ها ،
ک سب نمره ی حد ن صابی ا ست که قانون
معین کرده ا ست  .بنابراین ،در صورتی که
داوطلبان این سهمیه ها حد ن صاب الزم را
ک سب نکرده با شند ،حائز شرایط پذیرش
نشووده اند.هم چنین ،ممکن اسووت نفرات
باالتر آن سووهم یه ( با نمره ی بیش تر)
ظرفیت را پر کرده و داوطلب به رغم ک سب
حد نصاب ،پذیرفته شده نشود.
برای افرادی که انتخاب ر شته /محل انجام
داده اند(اعم از پذیرفته شدگان و مردودان)
کارنامه نهایی صووادر می شووود که جایگاه
داوط لب را در رشوو ته /م حل های انت خابی
اش ،در مقایسووه با سووایر داوطلبانی که آن







 تذکرات مهم 

رشووته/م حل را انتخاب کرده اند  ،نشووان
می دهد.
 پذیرفته شوودگان سووهمیه ی بومی(مناطق
محروم)هنگام ثبت نام موظف به سووپردن
تع هد محضووری به دانشوو گاه م حل تعهد
هسووتند .افرادی که با (تعهد خاص بومی)
پذیرفته شووده اند،این موضوووع در کارنامه
شان قید شده است..

تاریخ ثبت نام حضوری:
تاریخ ثبت نام ح ضوری جهت تحویل ا صل مدارک از
روز شنبه هفتم مهر ماه  1397لغایت ه شتم مهر ماه
 1397می با شد .مقت ضی ا ست پذیرفته شدگان با در
د ست دا شتن ا صل مدارک و پرینت ثبت نام تایید
شد و تاییدیه گزینش به دانشکده مراجعه نمایند.
 تو جه  :مراج عه حضوووری دانشووجو یان
شوووا هد و ای ثارگر اعم از افرادی که با
سهمیه و یا غیر سهمیه قبول شده اند به
واحد مدیریت امور دانشووجویان شوواهد و
ای ثارگر ج هت ارا ئه ی اصووول مدارک
ایثارگری و تکمیل مراحل ثبت نام الزامی
است.

شماره های تماس:




درصورت هرگونه سوال درخصوص تنظیم
سووو ند ت ع هد محضوووری ومشووواوره
حووقوووقووی پوویووش از اخووذ تووعووهوود
دردفاتر اسنادرسمی کشور با دفترحقوقی
دانشوو گاه با شوو ماره -81633359
 - 8163369تماس حاصل نمایید
ضمنا" شما عزیزان می توانید در صورت
بروز هرگونه سوووال درخصوووص مدارک
ثبت نامی ومشکالت رایانه ای در ساعات
اداری (10الی  )12با شوو ماره تلفن های
( 81633788قسوومت اداره تخصووصووی)
و( 81634162قسوو مت را یا نه وفنی)
تماس حاصل نمایید.

 -4گشایش حساب بانکی:
 -4-1افتتاح ح ساب:دان شگاه علوم پز شکی
تهران ب عد از ات مام ث بت نام دانشووجو یان و
در یا فت شو و ماره دانشو و جو یی برای ت مام
دانشجویان افتتاح حساب در بانک تجارت انجام
می دهد .
 -4-2وام تح صیلی :طبق د ستوالعمل صندوق
رفاه  %60دان شجویان غیر بور سیه –غیر شاغل
دانشووگاه می توانند از وام تحصوویلی اسووتفاده
نمایند .دان شجویان دکتری حداکثر  14نیم سال و

کاردانی حداکثر  5نیم سوووال می توان ند از وام
تحصیلی استفاده نمایند.
دروری :دانشووجو یانی در نتی جه
 -4-3وام ضد
رویدادهای غیر منتظره و پیش بینی ن شده با م شکل
مالی روبرو می شوند  .وام ضروری تا سقف شش
میلیون ریال با رعایت ضوووابط و امتیاز بندی پرداخت
می گردد .مقطع تخصصی  2بار – مقطع دکتری  6بار
–مقطع کاردانی  2بار
 -4-4کمک هزینه تحصیلی شاهد :دانشجویان
شاهد (فرزندان شهید -ا سیر – جانباز – مفقودالثر و
نیز جان بازان و آزاد گان محترم) در هر ترم ک مک
هزینه تحصیلی دریافت نمایند.
 -4-5ودیعه م سکن  :به دانشووجویان متاهل که
در محل سووکونت خانواده نبوده و یا در محل خوابگاه
های دان شجویی سکونت ندا شته با شند و اجاره خانه
مورد تایید ارائه نمایند طبق اولویت و گذ شت حداقل
یک نیم سال از شروع سال تح صیلی و فقط برای یک
بار تعلق می گیرد .

 -5بیمه دانشجویی:
 -5-1بیمه خدمات درمانی :دان شجویان که از
طرف والدین و هم سر شان تحت پو شش هیچگونه
بیمه ای نمی باشووند در قبال ارائه مدرک می توانند
با مراجعه به سایت بیمه سالمت ثبت نام و دفترچه
خدمات درمانی دریافت نمایند و برا ساس جداول و
تعرفه های سالیانه متفاوت است .

خوابگاه ها با اولویت دانشجویان عمومی
مدارك مورد نیاز خوابگاه مجردی که باید به
معاونت دانشجویی تحویل داده شود :


عکس  2( 3×4قطعه)



فتوکپی شناسنامه  1برگ



برگه انتخاب واحدی که به تأیید آموزش
دانشکده رسیده باشد.

 -6-2خوابگاه متاهلین:
 نظر به این که سووواخت مان فعلی خواب گاه
متأهلین (شهرک دانشگاه) جوابگوی نیاز تمامی
دان شجویان متأهل نمیبا شد فقط دان شجویانی
کووه حووداقوول  %50از واحوودهووای درسوووی
گذرانده باشووند و در محل سووکونت خانواده
باشوو ند طبق اولویت به آنان خواب گاه م تأهلین
تعلق میگیرد.
مدارك مورد نیاز خوابگاه مجردی که باید به
معاونت دانشجویی تحویل داده شود:


فتوکپی شووناسوونامه دانشووجو و همسوور
صفحات 1و 2



فتوکپی سند ازدواج از  4صفحه اول

الف) تسووهیالت ر فاهی :ت مامی دانشووجو یان

 -5-2بیمه حوادث :کلیه دانشجویان بعد از ثبت
نام و در یا فت شوو ماره دانشووجویی بی مه حوادث
میگردند و به صورت رایگان می باشد.

خوابگاهی ،سند تعهدنامه مح ضری ارائه دهند .لذا

 -6خوابگاه:

در این خصوص رعایت مراحل زیر الزامی است:

ثوبووت نووام خوووابووگواه هوا از طوریووق سوووایووت

می -بایسووت ج هت در یافت تسووهیالت رفاهی و



 HTTPS://ESKAN.TUMS.AC.IRبرای متقا ضیان
با شرایط زیر مقدور می باشد.

 -6-1خوابگاه مجردی:



سراسر کشور (قابل ذکر است مهر و

 دان شجویانی که در محل سکونت خانواده

امضای دفتر اسناد رسمی در فرم اولیه

ن باشوو ند میتوان ند با تو جه به سووهم یه ای
که دانشوو گاه تعیین میک ند از خواب گاه مجردی
استفاده نمایند .
تب صره  :1ا سکان دان شجویان بور سیه امکان
پذیر نمی باشد .
تبصووره :2امور دانشووجویی دانشووکده نسووبت
به وا گذاری خوا ب گاه به دانشووو جو یان
تخ ص صی تعهدی ندارد و واگذاری خوابگاه به
این دانشووجو یان از طریق اداره امورخواب گاه
ها انجام خواهد شد.

دریافت فرم تعهد محضری از سایت
HTTP://VSCA.TUMS.AC.IR/FILES/TAAHOD
-MAHZARI.PDF
تکمیل در یکی از دفاتر اسناد رسمی در

مورد قبول نمی باشد(.


تطبیق فرم تنظیم شده با سند دریافتی از
دفاتر اسناد رسمی به عهده دانشجو می
باشد (قبل از امضا سند در دفتر اسناد
رسمی ،محتویات سند با فرم مذکور توسط
متعهد دقیقا کنترل و سپس امضا شود(.
نکته مهم :خواهشمند است دانشجویان در

خصوص کنترل سند محضری توجه الزم را
مبذول دارند .در صورت وجود هرگونه مغایرت

سند با فرم نمونه ،دانشجو به مدت یک سال از

اختصاص خواهد داد .افرادی که به آنها خوابگاه

خوابگاه و تسهیالت رفاهی دیگر محروم می

اختصاص می گیرد ،می توانند به آدرس خوابگاه

شود.

معرفی شده مراجعه کنند ،برای سکونت در خوابگاه



ارسال اسکن سند تعهد محضری در

الزم است وسایل شخصی مانند تشک ،پتو ،بالش،

سایت درخواست اسکان خوابگاه برای

مالفه و  ...را به همراه داشته باشند.

متقاضیان خوابگاه ضروری است.


-

اصل سند تعهد محضری را همراه با کپی

انصراف از خوابگاه تلقی و حداقل در نیم سال اول

جواز کسب یا حکم کارگزینی کارمند

 98-97به شما خوابگاه تعلق نمی گیرد.

ضامن ،به امور دانشجویی دانشکده خود


عدم ثبت نام در مهلت مقرر به منزله

-

به استناد آیین نامه اسکان ،سکونت

تحویل و تصویر آن را نزد خود نگاه دارید.

دانشجویان در تعطیالت تابستان و نوروز در

در نیمه اول آبان ماه  1397به سایت

خوابگاهها اکیداً ممنوع است .برای دانشجویان

HTTP://REFAH.TUMS.AC.IRمراجعه و

مقطع کارشناسی ارشد در صورت ثبت پروپوزال،

اطالعات مرتبط با سند تعهد محضری را

فقط برای یک بار بعد از ترم چهارم ،درخواست

در سایت مذکور تکمیل کنید.

خوابگاه تابستانه قابل بررسی در شورای اسکان

ب) کارت دانشجویی :برای تمامی دانشجویان

است.

کارت دانشجویی هوشمند صادر می شود که برای

تذکر :ارسال فرم تعهد محضری مطابق

استفاده از امکاناتی نظیر :تردد به محیط دانشگاه،

بند یک اطالعیه معاونت دانشجویی در سامانه

اماکن ورزشی ،خوابگاه ،رزرو غذای دانشجویی و ...

اسکان خوابگاه الزامی است و همچنین دانشجویان

مورد نیاز است .هزینه کارت دانشجویی هوشمند،

دختر می-بایست ضمن دریافت فرم معرفی محارم

مبلغ  150.000ریال است که در ثبت نام به صورت

از سایت اسکان مدیریت امور خوابگاه ها ،نسبت به

الکترونیکی دریافت می شود .زمان و مکان تحویل

تأیید و امضای والدین محترم ،اسکن و ارسال آن

کارت های دانشجویی متعاقباً از طریق کانال اطالع

اقدام کنند.

رسانی دانشجویان جدیدالورود یا وبسایت معاونت

-

دانشجویان مقاطع تخصصی  (PH.Dو

دانشجویی دانشگاهHTTP://VSCA.TUMS.AC.IR

دستیاری) متقاضی خوابگاه ،در صورت وجود

اطالع رسانی خواهد شد.

ظرفیت ،امکانات و مقدورات ،پس از درخواست از

ج) اسکان در خوابگاه :دانشجویان مقاطع عمومی

طریق سامانه اسکان ،مراجعه حضوری به مدیریت

(به جز شبانه ،میهمان ،انتقالی ،بورسیه ،شهریه

امور خوابگاه ها و اخذ معرفینامه ،می توانند از

پرداز و ساکنین استان-های تهران و البرز) در

خوابگاه (با پرداخت هزینه مصوب) بهره-مند شوند.

صورت نیاز به خوابگاه می-توانند پس از دریافت

د) غذای دانشجویی :در صورت تمایل به استفاده از

شماره دانشجویی در بازه زمانی تعریف شده به وب

غذای دانشجویی می توانید پس از دریافت شماره

سایت  HTTP://ESKAN.TUMS.AC.IRمراجعه و نسبت

دانشجویی به

به ارسال تقاضای خوابگاه اقدام کنند .الزم به ذکر

مراجعه و طبق راهنما نسبت به شارژ حساب کارت و

است پس از پایان مهلت ثبت نام ،مدیریت امور

رزرو غذای هفته های بعد اقدام کنید( .در هنگام رزرو

خوابگاهها نسبت به تعیین خوابگاه متقاضیان واجد

اینترنتی حتماً به تاریخ رزرو دقت کنید(

شرایط اقدام کرده و نتیجه در قسمت سابقه

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید آیین نامه

سکونت سایت مذکور قابل مشاهده خواهد بود.

تغذیه دانشجویان را مطالعه کنید.

-

بدیهی است ثبت نام به منزله درخواست

خوابگاه است و مدیریت امور خوابگاه ها بر اساس
امکانات و آئین نامه های موجود ،پس از بررسی در
صورت داشتن فضای خالی به شما خوابگاه

وبسایت HTTP://FOOD.TUMS.AC.IR

تذکر :1رزرو غذا برای هفتۀ بعد فقط از روز
شنبه تا سه شنبه هر هفته میسر است.
تذکر :2تهیه و توزیع غذا فقط بر اساس
آمار رزرو شده انجام خواهد شد.

تذکر : 3وعده غذایی رزرو شده فقط در

داده میشووود .عالوه بر آن در ابعاد درمانی بی ماران

همان سلف سرویس که رزرو انجام گرفته قابل

توسووط دانشووجویان تحت نظارت اعضووای هیات

تحویل است.

علمی مداوا میشوووند .پذیرش بیمار ابتدا از طریق

تذکر : 4رزرو و تحویل شام و صبحانه فقط

بخش تشووخیص بیماریهای دهان انجام میگردد و

برای دانشجویان ساکن خوابگاه امکان پذیر است.

سووپس توسووط کادر ه یات علمی بخش ،بی ماران

تذکر :5در سلف دانشکده پزشکی ،تا قبل

متنا سب با نیازهای آموز شی و پژوه شی انتخاب و

از دریافت کارت دانشجویی هوشمند ،می توانید با

جهت درمان به دانشووجو و دسووتیاران تخصووصووی

استفاده از وب کیوسک ،ژتون کاغذی وعده رزرو

معرفی میشوند.

شده را چاپ کرده و غذای خود را تحویل بگیرید.

-7-3-2

گروه ارتو دانتیکس:

تذکر  :6دانشجویانی که موفق به رزرو غذا

حیطه ا صلی فعالیت این بخش ،شامل پی شگیری،

نشوند تنها در صورت اضافه بودن غذا در وعده ناهار

تشووخیص و در مان ناهن جاری های د ندانی فکی،

می توانند از ساعت  13:45تا  14با مراجعه به

آموزش نحوه خم کردن سوویم و ته یه پالک های

مسئول سلف و خرید غذا به صورت روزفروش ،غذا

مختلف ارتودنسووی،نحوه انجام معاینات کلینیکی ،

دریافت کنند.

قالب گیری ،و تراش قالب های ارتودنسووی  ،آنالیز

تذکر  :7با توجه به محدودیت تعداد غذا و

رادیوگرافی ،طراحی در مان مال اکلوژن و در مان

از آنجا که پیش بینی های صورت گرفته بر اساس

بیماران پس از تهیه پالک های مختلف می باشوود و

تعداد غذای رزرو شده ،انجام می-پذیرد ،در صورت

در حیطه مطرح شووده دارای فعالیت های آموزشووی

عدم رزرو ،از مراجعه به مسئول سلف قبل از زمان

نظری و و عملی جهت دانشووجویان دکترای عمومی

اعالم شده روزفروش اجتناب کنید.

و تخصووصووی و همچنین فعالیت های پژوهشووی

توضیح اینکه :معاونت دانشجویی دانشگاه در

میباشد.

آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ،کانال اطالع رسانی

دانش آموختگان دکترای تخ ص صی باید در انتهای

و استقبال ویژه از دانشجویان جدیدالورود را به

دوره مهارت های زیر را کسب نمایند:

نشانی  HTTPS://GAP.IM/TUMS_STUDENTS97راه



شووناسووایی و تشووخیص کامل ناهنجاری های

اندازی کرد و دانشجویان جدیدالورود با عضویت در

دندانی صووورتی و ارزیابی ماهیت چند جانبه ی

این کانال می توانند از جدیدترین اطالعات مرتبط

این مشووکالت در ارت باط با ناهن جاری های

مطلع شوند.

دندانی فکی و اختالالت فانکشنال سیستم فکی

 -7بخشها و گروههای آموزشی درمانی

دهانی

 -7-1راهنمای طبقات :صقفلق
 -7-2کالس های آموزشی تئوری:
کالس به شووماره های 3 ،2 ،1و  4درطبقه اول و



باارتودنسی بالینی


پیشووگیری و تصووحیح ناهنجاری های دندانی

واقع شده است
-7-3

دوره ها و کالس های آموزشووی عملی در گروه های
آموزشی به شرح ذیل برگزار می شوند.
 -7-3-1گروه اندودانتیکس:
در این بخش دروس دان شجویان در مقاطع دکتری
و دوره پس از دکتری توسووط اعضووای هیات علمی
گروه به دان شجویان و د ستیاران تخ ص صی آموزش

دانش و م هارت الزم در طراحی در مان و به
کارگیری روش های مختلف در مانی به عنوان

کالس شماره  5در طبقه منفی یک ساختمان اداری
آموزشی عملی :

ای جاد درک عمیق از دانش بیولوژ یک و ارت باط

فکی


توانایی تفکر تحلیلی در علم ارتودانتیکس و
تدریس کلیه موارد آموزش دیده شده

-7-3-3

گروه آسیب شناسی دهان ،فک

و صورت:
گروه آ سیب شنا سی دهان ،فک و صورت در طبقه
اول شوورقی قراردارد شووامل  7نفر اعضووای هیئت
علمی می با شد ،گروه آ سیب شنا سی دهان برنامه

های پژوهشووی مت عددی را در طول این سووال ها

بی مار می باشوود .گروه پروتزهای دندانی دارای 3

طراحی و اجرا نموده اسووت که نتایج آنها در قالب

رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از:

پا یان نا مه های دوره های دکتری و تخصووصووی

الف) آموزشی ،ب) پژوهشی ،ج)درمانی

همچنین م قاالت مت عدد در مجالت مختلف داخلی و

الف) آموزش :این گروه عالوه بر اموزش دانشجویان

خارجی منت شر شده ا ست .تنها در طول  10سال

دوره دکترای عمومی و دانشووجویان تخصووصووی

گذشته بیش از  30پایان نامه دوره تخصصی  ،بیش

(رزیدنت ها) و دانشووجویان فلوشووی  ،عهده دار

از  40مقاله فارسووی و بیش از  20مقاله انگلیسووی

آموزش دروس وابسوو ته به سوووایر رشوو ته ها ی

نتیجه برنامه های پژوه شی گروه آ سیب شنا سی

تخصووصووی و آموزشووکده پروتزهای دندانی نیز می

دهان بوده است .عالوه بر این گروه آسیب شناسی

باشد .

دهان در طرح های پژوه شی ب سیاری از دیگر گروه

ب) پژوهش :این گروه در امر راهن مائی پا یان نامه

های آموزشی دانشکده مشارکت داشته و گروه های

های دوره دکتری عمومی و تخصووصووی و تحقیقات

دیگر مکرراً از تجرب یات  ،ام کا نات و ا ندوخ ته های

بسوویار فعال بوده و عالوه بر این همکاران به عنوان

پژوهشی این گروه بهره گرفته و می گیرند.

نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده ،مشاوره

-7-3-4

گروه بیماری های دهان ،فک و

صورت:
حی طه اصوولی ف عال یت های این گروه  ،توا نایی
ت شخیص و شنا سایی و درمان بیماری های مخاط ،
غدد بزاقی  ،مفصوول گیجگاهی قکی و انجام درمان
های دندانپزشووکی برای مبتالیان به بی ماری های
سی ستمیک می با شد و در حیطه های مطرح شده
دارای فعالیت های آموزشووی نظری و عملی جهت
دان شجویان دکترای عمومی و تخ ص صی و همچنین

در امر پا یان نامه ها ی تحقیقی سووایر گروه ها و
موسسات علمی کشور را نیز عهده دار می باشد.
ج) درمان :این گروه عهده دار آموزش عملی
دانشجویان دوره دکترای عمومی و تخصصی در
حوزه پروتزهای دندانی (پروتز کامل ،پروتز پارسیل،
پروتز های فک و صورت ،و پروتز ثابت) ،درمان
ناهنجاری های مفصل گیجگاهی فکی) ، ( TMJو
درمان های متکی بر ایمپلنت ثابت و متحرک می
باشد.

فعالیت های پژوهشی می باشد .

 -7-3-5-1آموزشکده پروتز:

دانش آموختگان دکترای تخصووصووی در این گروه

در ساختمان ضلع شرقی طبقه منفی یک قراردارد و

باید در انتهای دوره مهارت های زیر را کسب نمایند

جهت استفاده دانشجویان پروتز های دندانی در



تشووخیص و در مان بی ماری های م خاط

دهان  ،فکین و غدد بزاقی


تشووخیص و در مان درد های صووورت و

بیماری های مفصل گیجگاهی فکی


در مان د ندانپزشووکی برای مبتال یان به

بیماری های سیستمیک


توا نایی ان جام پژوهش در مسوووا ئل و

مشکالت دهان و دندان در جامعه


مقاطع مختلف می باشد.
 -7-3-5-2واحد پری کلینیک:
در ساختمان ضلع غربی طبقه منفی دو قراردارد و
جهت استفاده دانشجویان گروه ترمیمی و گروه
اندودانتیکس در مقاطع مختلف می باشد.
-7-3-6

گروه پریو دانتیکس:

این گروه مسووئول آموزش دروس پریو دنتولوژی
تئوری و عملی می با شد .کالس های تئوری عمدتا

الزم به ذکر است گروه تشخیص و بیماری

به صووورت سووخنرانی و آموزش عملی در بخش

های دهان بنا به مصوووبه اخیر وزارت متبوع به گروه

پریودانتیکس در دو نوبت صبح و ع صر فعال ا ست

بیماری های دهان  ،فک و وصورت تغییر نام داد .

بخش عمومی در نوبت صبح و بخش تخ ص صی در

-7-3-5

گروه پروتزهای دندانی:

پروتزهای دندانی علم جایگزینی دندانها و انساج از

نوبت عصر فعالیت می کنند.
-7-3-7

گروه جراحی دهان ،فک و صورت:

دست رفته دهان و گاه سر و صورت جهت بازسازی

حیطه ا صلی فعالیت این بخش شامل ت شخیص و

ظاهر و عملکرد فرد ودر جهت بهبود کیفیت زندگی

درمان جراحی  ،ضایعات ،صدمات ،ناهنجاری ها و

نواقص زیبایی و مادرزادی و اکتسووابی نسووج نرم و

دان شجویان دکترای عمومی و تخ ص صی و همچنین

سووخت ناحیه دهان،فک و صووورت می باشوود و در

فعالیت های پژوهشی می باشد.

حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموز شی

دانش آموختگان دکترای تخ ص صی باید در انتهای

نظری و عملی جهت دان شجویان دکترای تخ صصی

دوره مهارت های زیر را کسب نمایند:

و عمومی و همچ ن ین ف عال یت های پژوهشووی

 دانش پیشووگیری از بروز بی ماری های د هان و

می باشد.

دندان کودکان و نوجوانان طبیعی و با نیازهای خاص

دانش آموختگان دکترای تخ ص صی باید در انتهای

 دانش و توانایی آموزش بهداشووت به کودکان و

دوره مهارت های زیر را کسب نمایند:

جامعه و پی شگیری از بیماری های دهان و دندان در



ت شخیص بیماری ها ،ضایعات ،صدمات،

آنها

نواقص و ناهن جاری های مادر زادی و اکتسوووابی

 توانایی تشووخیص و درمان مشووکالت دهان و

عفونی ،تروماتیک ،رشوودی تکاملی ،نئوپالسووتیک

دندان کودکان و نوجوانان طبیعی و با نیازهای خاص

خوش خیم و بدخیم نسوج نرم و سخت دهان و فک

 توانایی انجام پژوهش در ارت باط با مسووائل و

و صورت

مشکالت دهان و دندان کودکان و جامعه



درمان جراحی و غیر جراحی موارد فوق



بازسازی بافت نرم و سخت و جراحی های

زیباسازی ناحیه دهان ،فک و صورت

7-3-10

گروه رادیولوژی د هان  ،فک و

صورت:
فعالیتهای آموزشی گروه در طول یک ترم تحصیلی
عبارتست از:

 7-3-8گروه دندانپزشکی ترمیمی :

برگزاری دروس عملی برای دانشجوِیان دوره دکترا

فعالیتهای آموزشی گروه دندانپزشکی ترمیمی:

(سه واحد در  10نیم گردش  10روزه) شامل:

عمومی

آموزش عملی تکنیک های رادیوگرافی داخل دهانی

الف:

در زمینه تدریس واحد نظری درس دندانپزشکی

و آموزش عملی تفسیر رادیوگرافی های داخل و

ترمیمی و زیبائی ،در زمینه تدریس واحد عملی

خارج دهانی به دانشجویان دوره دکترا (روی فانتوم

دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی

و بیمار)

ب:

آموزش

آموزش

در

در

دوره

دوره

دکتری

دکتری

تخصصی

ج :آموزش دوره های دکتری تخصصی دروس
وابسته سایر گروههای تخصصی
 7-3-9گروه دندانپزشکی کودکان:

آموزش عملی و نظری دستیاران تخصصی
7-3-11

گروه زیست مواد دندانی:

دوره دکتری تخصصی مواد دندانی (DENTAL
)MATERIALSیکی از دوره های تخصصی برای

رشووته دندان پزشووکی کودکان شوواخه ای از علم

دریافت درجه دکتری تخصصی ) (PH. Dمواد دندانی

دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت این بخش

است و جهت گیری صریح و مؤکد آن بر شناخت

شوامل پیشوگیری،تشوخیص و درمان بیماری های

علمی – کاربردی و چگونگی ساخت و استفاده از مواد

د هان و د ندان کود کان و نوجوا نان طبیعی و با

دندانی در دندانپزشکی است.

نیازهای خاص اسووت و در حیطه های مطرح شووده
دارای فعالیت های آموزشووی نظری و و عملی جهت
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معرفی هیات رئیسه و معاونین دانشکده :

رئیس دانشکده دندانپزشکی :

جناب آقای دکتر امیررضا رکن استاد گروه پریودنتولوژی
معاون اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی (معاون پشتیبانی و توسعه منابع) :

جناب آقای دکتر آرش منصوریان ،دانشیار گروه بیماری های دهان ،فک و صورت
معاون آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی:

سرکار خانم دکتر فرنوش محمدی  ،استادیار محترم گروه آموزشی جراحی دهان و فک صورت
معاون آموزشی دندانپزشکی عمومی:

سرکار خانم دکتر حکیمه سیادت ،استاد محترم گروه پروتزهای دندانی
معاون پژوهشی:

سرکار خانم دکتر مرضیه علی خاصی  ،دانشیار محترم گروه پروتزهای دندانی
معاون بین الملل:

جناب آقای دکتر پویان امینی شکیب  ،دانشیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان ،فک و صورت
معاون دانشجویی-فرهنگی و اجتماعی:

جناب آقای دکتر مهدی نیکنامی ،استادیار محترم گروه رادیولوژی دهان فک و صورت

