راهنمای بیماران دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از
بهترین دان شکده های تراز اول و معتبر ک شوری ا ست که
با اکثر دانشگگگاههای معتبر جهان در اروپا  ،آفریقا و آسگگ ا
تفاهم نامه علمی برای تبادل اسگگگتاد و دانشگگگ و و ان ام
پژوهش های م شترک ام ضا کرده ا ست .این دان شکده در
خ ابان کارگر شمالی واقع شده است .برای کسب اطالعات
ب شگگگتر به سگگگایت اینترنتی این دانشگگگکده به آدرس
 http://dentistry.tums.ac.irمراجعه کن د و اطالعات
مورد ن از خود را به زبان فارسی دریافت نمای د.
دانشگاه دولتی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از
دیدگاه وزارت بهداشگگگت جزو دانشگگگگاه های درجه یک
ارزش گ ابی گردیده و تا مقطع دکترا و تخصگگصگگی آن مورد
تای د کشورهای آس ایی است.
آدرس دانشکده دندانپزشکی :انتهای خ ابان کارگر شمالی،
نرسگگگ ده به خروجی بزرگراه حک م شگگگرد ،دانشگگگ کده
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن گویا۴۲۷۹۴۰۰۰ :
تلفن تمگگاس ۸۸۰۱۵۹۵۰_۵۴:و  ۸۸۰۳۵۱۲۵۰_۵۴و
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درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی

 .3پذیرش
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مدارک پزشکی
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تریاژ (معاینه)
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واحد درآمد (صندوق)
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 -4-7درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی رادیولوژی دهان ،فک و صورت

 .5خدمات رفاهی
 - 5-1بوفه
 -5-2نمازخانه
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تکثیر و کپی

 -1بدو ورود
 -1-1ایستگاه اتوبوس:

نزدیک ترین خط مترو به دانشکده خط شماره  7و  4می باشد

دانش ـکده از طریق خط اتـوبوس پـایـانه معیـن (راه آهن) –

و نزدیک ترین ای ستگاهها ای ستگاه بو ستان گفتگو و ای ستگاه

شهرک والفجر و میدان ولیعصر – شهرک والفجر در دسترس

برج میالد (خط  )7و میدان انقالب اسالمی (خط  )4می باشد .

می باشد که نزدیک ترین ایستگاه انرژی اتمی می باشد .
 -1-2تاکسی:
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از فرود گاه تا دانشکده :

پس از ورود به فرودگاه ا مام خمینی ،بی ماران محترم خارجی

دانشــکده از طریق ایســتگاه تاکســی میدان انقالب و میدان

به سه طریق می توانید خود را به دانشکده برسانید :

آزادی در دسترس می باشد.

الف) اســتفاده از تاکســی های موجود در فرودگاه به صــور
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مترو:

سریع و ایمن تا مقابل درب دانشکده
ب) اســتفاده از مترو که با اتوبوس های موجود در فرودگاه تا
درب مترو می رســ ید و پس از آن با خط  4و  7مترو به
ایســتگاه های میدان انقالب اســالمی و برج میالد به نزدیکی
دانشــکده رســیده و با یک تاکســی به محل دانش ـکده منتقل
می گردید.
 -1-5تلفن ها88015950-54 :
 -1-6آدرس پستی:
انتهای خیابان کارگر شــمالی ،نرســیده به خروجی بزرگراه
حکیم شرق ،دانشکده دندانپزشکی
 -1-7آدرس سایت:
HTTP://DENTISTRY.TUMS.AC.IR

 -2-4اطالعات:

 -2آشنایی با دانشکده
 -2-1درب های ورودی:
درب اصــ ی دانشــکده جنب خیابان کارگرشــمالی و قبل از
خروجی حکیم-شرق قرار دارد.

 -2-2خط کشی مسیر :
در قسمت پ ه های ورودی ساختمان های دانشکده،
خط کشی هایی جهت

راهنمایی بهتر مراجعه کنندگان به

قسمت های اص ی دانشکده ترسیم شده که با دنبال کردن خط
آبی به ساختمان اداری ،خط سبز سالن های همایش و خط
قرمز درمانگاه و ک ینیک تخصصی هدایت می شوید.

 -2-3انتظامات
انتظاما دان شکده دندانپز شکی در ورودی درب ا ص ی دان شکده
قرار گرف ته و مراج عه کن ند گان میتوان ند ج هت کار عبور مرور
وسایط نق یه همچنین گزارش اشیاء گمشده و م شکال امنیتی به
این واحد مراجعه نمایند .

واقع در طبقه همکف ســاختمان درمانی دانشــکده قرار دارد و
مراجعان جهت شــرو پذیرش و ســوا
این واحد مراجعه نمایند.

خود می توانند به

 -2-5درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی:

بال غربی

بال شرقی
طبقه همکف
گروه بیماریهای دهـان ،
فـک و صـور
گروه رادیـولوژی دهـان ،

گروه دندانپزشکی کودکان

فـک و صـور

طبقه اول
گروه آسیب شناسی دهـان

گروه ارتودنسی

 ،فـک و صـور

طبقه دوم
گروه پروتز های دندانی
بخش مفصل گیجگاهی فکی

طبقه سوم
گروه جراحی دهـان  ،فـک و
صـور

گروه پریودانتیکس

بخش ایمپ نت

طبقه چهارم
گروه اندودانتتیکس

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 .7مراجعه مجدد در زمان تعیین شده

 -3پذیرش:

 .8ارجا بیمار یا همراه به صندوق جهت پرداخت وجه
مورد نظر و صدور قبض پرداخت

 -3-1پذیرش بیمار:
واحد پذیرش بیمار (مدارک پزشکی) در طبقه همکف ساختمان

 .9مراجعه به بخش و تحویل قبض پرداخت به مسئول

قراردارد که بیماران و مراجعه

پذیرش بخش و نشستن در نوبت درمان بر اساس

درمانی جنب واحد اطالعا

کنندگان با توجه به نوبت دهی ت فنی که از طریق شماره ت فن

اولویت مراجعه

 021-42794020از ساعت  8:00صبح لغایت 8:30انجام

 .10انجام درمان توسط دانشجوی عمومی یا تخصصی بر
اساس نو کار با نظار

داده اند؛ تشکیل پرونده می دهند.

استاد مربوطه

 .11گرفتن عکس رادیولوژی حین درمان در صور

نیاز

 .12معمو ٌ درمان ها در یک ج سه انجام می شود ولی در
صور

نیاز به ج سا

درمان اضافی نوبت بعدی به بیمار

داده می شود.
 .13ارائه آموزش زم به بیمار در پایان کار

 -4معرفی بخش ها:
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درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی بخش

اندودانتیکس
 -3-2تریاژ (معاینه):
بیماران بزرگسال (از  10سال به با ) پس از تشکیل پرونده به
واحد تشخیص مراجعه نموده و از طریق واحد تشخیص که در
همان طبقه همکف ساختمان درمانی می باشد به بخش مخت ف
از جم ه رادیولوژی ارجا داده می شوند .






 -3-3واحد درآمد (صندوق):
بیماران و مراجعه کنندگان پس از تشکیل پرونده و مراجعه به
واحد تشخیص و سپس به قسمت پذیرش بخش های مخت ف از
جم ه اندودانتیکس ،ارتو دانتیکس ،پروتز های دندانی،
پریودانتیکس ،جراحی دهان ،فک و صور  ،ایمپ نت،
دندانپزشکی ترمیمی ،رادیولوژی دهان،فک و صور

و  ...و

مشخص شدن هزینه درمان به واحد درآمد در طبقه همکف
ساختمان درمانی رو بروی واحد اطالعا

مراجعه نموده و هزینه

خود را پرداخت می نمایند و به واحد مربوطه جهت ادامه فرآیند
درمان مراجعه می نمایند .
 -4-3مراحل پذیرش تا درمان بیماری:
 .1تشکیل پرونده واحد مدارک پزشکی
.2

معاینه و مشاهده عکس و پرونده توسط یکی از

اساتید بخش تشخیص
 .3تعیین نو درمان
 .4تعیین تخصصی یا عمومی بودن نو درمان
 .5مراجعه به بخش مورد نظر جهت تعیین نوبت
 .6نوبت دهی توسط پذیرش داخ ی بخش








درمان کانال ریشه موارد پیچیده
درمان های مجدد کانال ریشه
درمان کانال ریشه بیماران با بیماری های سیستمیک
خاص
درمان کانال ریشه بیماران مبتال به بیماری های عفونی
(ایدز و هپاتیت)
جراحی های اندودانتیک
درمان دندان های تروماتیزه
درمان موارد اندو-پریو
سفید کردن داخلی
Forced eruption
آپکسوژنزیز و آپکسیفیکیشن

 -4-2درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی بخش
ارتو دانتیکس

 -6-4درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی
دندانپزشکی ترمیمی

با مورفولوژی ،فیزیولوژی و پاتولوژی پالپ دندان و همچنین

حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری و تشخیص

انساج اطراف دندان ارتباط دارد .هدف از درمان های
اندودانتـیک حفظ و بازگرداندن سـالمتی بافـت های اطراف

پوسیدگی ها ،بازسازی و زیبا سازی دندان ها با استفاده از
ساخت لمینیت ،روکش و کامپوزیتی؛ ساخت بریج های مختلف

ریشه میباشد .برای موفقیت در درمانهای اندودانتیک،
دندانپزشک باید با علوم پایه چون بیولوژی پالپ نرمال ،آناتومی
و مورفولوژی دندان و ریشه ،اتیولوژی ،تشخیص و پیشگیری
از بیماری های پالپ و پری آپیکال آگاهی داشته باشد و بتواند
بیماریهای پالپ و صدمات وارده به آن و همچنین بیماریهای
ناحیه پری آپیکال را تشخیص دهد و سپس درمان نماید.
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درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی

پروتز های دندانی

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.
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درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی

پریودانتیکس

پریودنتولوژی علم مربوط به "نسوج اطراف دندان" در شرایط
سالمت و بیماری را شامل می شود .این نسوج عبارتند از :لثه،
استخوان آلوئل ،لیگامان پریودنتال ،و سمنتوم ( . )6از آنجا که
بیماری های لثه و پریودنتال یکی از مهمترین علل از دســـت
ر فتن د ندان ها می باشـــد ،آموزش صـــحیع این علم به
دان شجویان دندانپز شکی و دندانپز شکان آینده از اهمیت ویژه
ای برخوردار می باشد.
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درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی

جراحی دهان ،فک و صورت

حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل تشخیص و درمان
جراحی ،غیر جراهی  ،ضایعات ،صدمات ،ناهنجاری ها و نواقص
زیبایی و مادرزادی و اکتسابی نسج نرم و سخت ناحیه دهان،
فک و صورت می باشد .

با استفاده از کامپوزیت های تقویت شده
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درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی

رادیولوژی دهان ،فک و صورت

فعالیت های خدماتی بخش آموزشی رادیولوژی فک ،دهان
و صورت:
در بخش رادیولوژی فک و صورت انواع خدمات
تصویربرداری شامل رادیوگرافی های داخل و خارج دهانی،
تومو گرافی ،سفالوگرافی و همچنین مشاوره و تفسیر تصاویر
انجام می گیرد .فعالیتهای خدماتی روزانه بخش شامل ارائه
خدمات به بیش از  200بیمار ارجاع شده از بخش های
دیگر دانشکده در قالب موارد زیر می باشد:
 رادیوگرافی داخل دهانی
 رادیوگرافی خارج دهانی ،توموگرافی و سیالوگرافی
 ارائه تفسیر رادیوگرافی
CBCT 
 ارائه مشاوره

 -5-3تکثیر و فتو کپی:

-5

امکانات رفاهی :
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بوفه :

جهت رفاه حال دانشـــجویان و مراجعین محترم در قســـمت
مرکزی محوطه دان شکده ،انواع خوراکی ها ،غذای سرد و گرم،
آماده عرضه در محیطی زیبا میباشد.
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نمازخانه :

نمازخانه ،در محوطه مرکزی دانشکده دندانپزشکی ،همه
روزه جهت اقامه نماز برای نمازگزاران محترم دایر میباشد.
همچنین عالقمندان می توانند جهت رسیدگی به سواالت و
مشکالت شرعی یک ربع قبل از اذان تا نیم ساعت بعد از نماز
جماعت به دفتر نهاد مقام معظم رهبری مراجعه نمایند.

در طبقه همکف ساختمان اداری واقع شده و آماده همکاری
با دانشجویان در زمینه های چاپ  ،اسکن ،کپی و تکثیر
می باشد.

