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 : رشتهتعريف 

 آموختگان آن با کسب است که دانشیک رشته تخصصی بالینی دندانپزشکی دندان درمان ریشه  /اندودانتیکس یا معالجه

های یتشخیص و درمان به موقع بیمار ،توانند در پیشگیریهای دانشی، نگرشی، عملی و رفتاری در طی دوران تحصیل میمهارت

 .پالپ و پری اپیکال اقدام نمایند

  :(ارزش ها و باورها)فلسفه 

بایست خود را مسئول اندرکار طبابت میهای دستها بوده و تمامی گروهما بر این باوریم که برخورداری از سالمت، حق تمامی انسان

ما معتقدیم که متخصصین این رشته قادر خواهند بود با آموزش روشهای پیشگیری، . تامین، حفظ و ارتقاء سالمت مردم بدانند

گیری از بهترین وسایل، مواد و روشهای نوین در حفظ اپیکال و همچنین با بهرههای پالپ و پریتشخیص و درمان به موقع بیماری

 .بع آن در ارتقاء سالمت آحاد مردم نقش بسزایی داشته باشندتدندانها و به 

 ارتباطی مؤثر  -های عملینگر و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه و با تکیه بر مهارتما بر این اعتقادیم که با رویکردی جامعه

 . ت را به مردم جامعه ارائه دهیمتوانیم بهترین خدممی

توانند نگر میهای دانشی، نگرشی و عملی و با رویکردی جامعهفراگیران این رشته در طول دوره آموزشی ضمن کسب مهارت

 .بهترین خدمات را در جهت حفظ سالمت جامعه ارائه دهند

 (:چشم انداز) دورنما

 پیشگیری،های توانمند در عرصه با تربیت متخصصین عالم و 4141سال  ساله تاانداز بیست خواهیم با عنایت به سند چشمما می

 ءبا منشادر منطقه باشیم و در چند سال آینده از تعداد دندانهای کشیده شده  این علمقطب کس، یاندودانتتولید علم و درمان 

 . به شدت بکاهیمبیماریهای اندودنتال 

 (:ماموريت)رسالت 

های کشور تربیت نیروی انسانی متخصص درمان ریشه متناسب با استانداردهای جهانی و در راستای نیازمندی ،رسالت این رشته

قادر به آموزش در  ورا به مردم ارائه دهند  درمانی -یرپیشگیآموختگان این رشته قادر خواهند بود بهترین خدمات دانش. باشدمی

 . ها و مرزهای دانش در این رشته گام بردارنددر راستای گسترش پژوهش بوده و سراسر کشور دندانپزشکی هایدانشکده

 : پيامدهاي مورد انتظار

 :آموختگان دوره درمان ریشه بتوانندرود دانشدر پایان دوره انتظار می

 ای رفتار نمایندهمکاران و مسئولین با رعایت کلیه اصول اخالق حرفه همراهان بیمار،  ،با بیماران. 



 

 

 پیگیری و  ،جهت تشخیصو اقتصادی اجتماعی  ،وری نوین و با در نظر گرفتن کلیه مسائل علمیافن ،گیری از دانش روزبا بهره

 .بیماران اقدام نمایندبه موقع درمان 

 طراحی و را های کاربردی، اپیدمیولوژیک و بالینی جهت حل مشکالت و رفع نیازهای جامعه در زمینه درمان ریشه، پژوهش

 .نداجرا نمای

 جهت آموزش علمی و کاربردی آحاد مردم از هیچ تالشی دریغ نداشته باشند. 

 عملی الزم را کسب نماید ها آمادگی علمی ودستیاران سایر دانشکده جهت آموزش دانشجو یان و. 

 به مدیریت در مراکز آموزشی باشند قادر. 

 یدرمان ریشه و علوم وابسته از هیچ تالشی فروگذارهای علمی و عملی فردی خود در زمینه جهت افزایش مداوم توانمندی  

  .ننمایند

  های وابسته استفاده نماینداز مشورت با متخصصان سایررشته کنندههمراجعبیماران جهت تشخیص و درمان صحیح . 

 :آموختگان در جامعهدانش هاينقش

 ، ایمشاوره: د، درمانگر :جکننده، پیشگیری :ب، تشخیص دهنده: الف :های دانش آموختگان رشته درمان ریشه در جامعهنقش

 .آموزیخود :حو  مدیریتی :ز، هشگرپژو: و، آموزش دهنده :ه

 :اي دانش آموختگانحرفه يفاوظ

، گرفتن شرح حال و تاریخچه از مراجعینمعاینه دقیق، ، برقراری ارتباط با بیماران و همراهان :نقش تشخيص دهنده -الف

 .تشخیص و طرح درمان مناسب، انجام مشاوره در صورت نیاز، انجام اقدامات تشخیصی، پاراکلینیکی مورد نیازدرخواست آزمایشات 

های مبارزه با این اپیکال و بکارگیری راهالپ و پریشناخت عوامل مستعدکننده بیماریهای پ :قش پيشگيري کنندهن -ب

 .عوامل

 .پیگیری الزم، انجام درمان مناسب در صورت نیاز، ثبت کلیه اطالعات در پرونده :نقش درمانگر  -ج

 .همکاران و ارائه مشاوره تخصصی به بیماران :نقش مشاوره دهنده -د

 .های کشورارائه آموزش در دانشکدهو  ارائه آموزش به همکاران، ارائه آموزش به بیماران :نقش آموزش دهنده -ه



 

 

و  طرح تحقیقاتیپروپوزال ارائه ، رفع مشکالتجهت طراحی هیپوتز در ، شناخت دقیق مشکالت موجود :نقش پژوهشگر -و

 .رفع مشکلجهت گیری صحیح و ارائه راهکارهای عملی در نتیجهانجام تحقیق، 

 .و آموزشیتیم درمانی در و سرپرستی  ، مشارکتریزی، هدایتتوانایی برنامه :نقش مديريتی -ز

توانایی غربالگری متدولوژیک ، اطالعات روز و استفاده از منابع علمی اینترنتیخرین آتوانایی دسترسی به  :نقش خودآموز -ح

 .های جاریتوانایی استفاده وکاربرد اطالعات به روز شده در درمان، و "اندودانتیکس مبتنی بر شواهد"اطالعات با استفاده از 

 :هاي مورد انتظارتوانمندي 

، آوری جدیداحاطه به علم و فن، استفاده به جا از معاینات پاراکلینیکی، کاملدقیق و انجام معاینه ، برقراری ارتباط مؤثر با بیماران

انجام پژوهش در راستای حل ، مناسبدرمان انجام پیشگیری و ارائه راهکار در جهت ، تشخیص صحیح و طرح درمان مناسب

 .تیم سالمتو مشارکت اجرایی در مدیریت و  و همکارانهمراهان  های الزم به بیماران،ارائه آموزش، مشکالت

 :در حيطه درمان  هاي عملی مورد انتظارمهارت

 سازی کانال ریشه مستقیم و انحنادار با آماده، هاحفره دسترسی مناسب در کلیه دندانتهیه ، های تشخیصیانجام دقیق تست

انجام جراحی ، های یک و چند ریشهدرمان مجدد ریشه دندان، های مستقیم و انحنادار، پرکردن کانالهای دستی و چرخشیسیستم

قرار دادن اپیکال اپکسیفیکیشن با ، اپکسوژنز، درمان پالپ زنده، ن ماده رتروگرید در دندانهای تک و چند ریشهبا گذاشتریشه انتهای 

سفیدکردن و درمان ایمپلنت تک واحدی ، درمان دندانهای تروماتیزه، دوباره زنده کردن دندانهای نکروزه با اپکس باز، پالگ

 .دندانهای غیرزنده

 :رودآموختگان این رشته انتظار میاز دستیاران و دانش :از دانش آموختگان  ايانتظارات اخالق حرفه

در ، کننددر مواجهه با بیماران مختلف عدالت را رعایت ، .منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند: در حوزه نوع دوستی -الف

در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت ، آنان توجه داشته باشندو اعتقادی اجتماعی  ،برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی، روانی

منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن و  ها و آالم بیماران توجه داشته باشندبه خواسته ،کافی صرف نمایند

 .ننددفاع ک

                                              
1: 

Professionalism 



 

 

وظائف خود تعهد کافی داشته باشند، به سواالت بیماران پاسخ نسبت به انجام : در حوزه وظيفه شناسی و مسئوليت -ب

 مورد در کارهای بیاز دخالتقرار دهند، همراهان  ترین شیوه در اختیار وی واطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبدهند، 

برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از ضای تیم سالمت تعامل داشته باشند، و با اع همکاران پرهیز نمایند

در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد و نیز بهبود کیفیت زندگی به طور مناسب و  بیماران اجازه بگیرند

 .به بیماران آموزش دهند

 .حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایندو  باشند رازدارراستگو باشند، درستکار باشند، : در حوزه شرافت و درستكاري -ج

ن یک انسان در نظر بیمار را به عنواعادات بیماران احترام بگذارند،  رسوم و ،به عقاید، آداب : در حوزه احترام به ديگران -د

کادر تیم درمانی احترام بگذارند  همکاران و به همراهان بیمار،ه و نظم و ترتیب را رعایت نمایند، به وقت بیماران احترام گذاشت، گیرد

 .شدای باوضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفهو 

به موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند، ، در های علمی خودرا شناختهمحدودیتانتقاد پذیر باشند، : در حوزه تعالی شغلی -ه

وردهای علمی دستا اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودهند،  دانش و توانمندیهای خود را ارتقاء مستمر،طور 

 . استانداردهای تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کننددر دسترس انجام دهند و 

 هاجراحیانواع صورت در برخی از  جراحی دهان و فک وتداخل عمل با رشته پریودانتیکس و  :تداخل عمل با رشته هاي ديگر

تداخل عمل با رشته جراحی دهان و فک و صورت و رشته دندانپزشکی کودکان در و  سکشنرادیکوالر و یا همینظیر جراحی پری

 .های تروماتیزه درمان دندان

 :تدوين شده است آموزشیبرنامه با استفاده از آنها ی که يمعيارها

 آموختگاننقش آینده دانش، نظراننظر صاحب، المللیشواهد بین، کتب و مراجع موجود رشته درمان ریشه، شیوع بیماری، جامعهنیاز 

 :مد نظر استدر آموزش رشته درمان ریشه راهبردهای زیر  :راهبردهاي آموزشی

آموزش در ، نگرآموزش جامعه، مبتنی بر شواهد یادگیری، تلفیق علوم پایه و بالینی ،یادگیری مبتنی بر حل مسئله، فراگیر محوری

 .آموزش سیستماتیکو  تمام طول عمر

 :تغييراتی که در اين برنامه نسبت به برنامه مصوب گذشته ايجاد شده است

ارائه دروس ، اندودانتیکس مبتنی بر شواهداضافه نمودن برخی مباحث ضروری از جمله ، واحدی -تغییر نظام آموزشی به ترمی

تغییر در ساعات ، تغییر در محتوای دروس، دروسبرخی عناوین  تغییر در، عمومی و علوم پایه به طور همزمان با دروس بالینی

 .درمانی به صورت دقیقموارد مشخص کردن تعداد و انواع و  آموزش

  



 

 

 :طول دوره

مقررات شورای آموزش دندانپزشکی و نامه و سال و به صورت تمام وقت طبق آیین 3طول دوره تخصصی رشته اندودانتیکس 

 .باشدتخصصی می

 :شكل نظام آموزشی

ارائه دروس به شکل نظری، عملی و کارگاهی . باشدمی( نیمسال)نظام آموزشی دوره تخصصی رشته اندودانتیکس به صورت ترمی 

 . باشدو علوم تخصصی می ، علوم وابستهزمینه دروس علوم پایه سهتنظیم شده که در 

 :دروسترکيب 

تخصصی به ترتیب زیر دروس و  ، علوم وابستهدروس رشته تخصصی اندودانتیکس شامل دروس علوم پایه مشترك و اختصاصی

 :باشدمی

 :دروس علوم پايه

این دروس به عنوان زیرساخت علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارائه آنها یادآوری، نوآموزی و تعمیق مباحثی است 

  (.به برخی از آنها در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است)تخصصی ارائه خواهند شد  که در دوره

منظور از دروس . شودمشترك و اختصاصی ارائه می بوده که به دو صورت (واحد انتخابی 4) واحد 43دروس علوم پایه جمعاً 

شوند در حالی که های تخصصی دندانپزشکی ارائه میرشته مشترك، دروسی است که همزمان و در یک محیط آموزشی برای همه

 . شونددروس علوم پایه اختصاصی همراه با دروس تخصصی رشته در قالب مباحث مربوط در درس تخصصی ارائه می

 :دروس علوم وابسته

 یرگیمیو تصم تیبه بحث پرداخته و دانش، خالق یدندانپزشک یتخصص هایرشته ریمتقابل سا یدروس در مورد ارتباط علم نیا

در  نینو هایشرفتیو پ هاتیمحدود ها،تیاولو ها،یبا شناخت توانائ ارانیکه دست یبه نحو دهدیم یآموزش ارانیرا به دست حیصح

 .ندیکسب نما مارانیرا جهت ارائه درمان جامع به ب یمیکار ت رشرکت د ییعلوم مرتبط، توانا

های آموزشی مرتبط ارائه واحد از دوره تخصصی را  به خود اختصاص داده و به شکل مشترك با گروه 4علوم وابسته جمعاً  دروس

 .خواهند شد

 :دروس علوم تخصصی

 اندودانتیکسدروس تخصصی با هدف ارتقاء و تعمیق سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص 

این دروس توسط اساتید . باشندمیاندودانتیکس واحد از دروس برنامه آموزشی رشته تخصصی  441شوند و جمعاً شامل ارائه می

 .گروه آموزشی مربوطه ارائه و هدایت خواهند شد

      .واحد است 441جمعاً  اندودانتیکس رشته جمع کل واحد های درسی دوره تخصصی
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د 
ك

 

 نام درس

 ساعت آموزش نوع واحد تعداد و

حد
وا

ع 
جم

 

 پیشنیاز

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

  1/4 - - 1 - - 1/4 (اطفال -پریو)سمینار بین بخشی  41

  1/4 - - 1 - - 1/4 (پروتز -ترمیمی)سمینار بین بخشی  47

    - - 8  - -   جمع



 

 

 اندودانتیكستخصصي دوره تخصصي رشته دروس علوم جدول  (د

س
در

د 
ك

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
وا

ع 
جم

 
 پیشنیاز

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 
  1/4 - - 21 - - 1/4 4ارائه مورد  48

  1/4 - - 21 - - 1/4 2ارائه مورد  41

  1/4 - - 21 - - 1/4 3ارائه مورد  24

  1/4 - - 21 - - 1/4 1ارائه مورد  24

  4 - - 47 - - 4 اندودانتیکس مبتنی بر شواهد 22

  1 - - 442 - - 1 4اندودانتیکس نظری  23

  1 - - 442 - - 1 2اندودانتیکس نظری  21

  1 - - 442 - - 1 3اندودانتیکس نظری  21

  1 - - 442 - - 1 1اندودانتیکس نظری  21

  1 - - 442 - - 1 1اندودانتیکس نظری  27

  42 - - 241 - - 42 1اندودانتیکس نظری  28

  1 - 241 - - 1 -  4اندودانتیکس عملی  21

  1 - 241 - - 1 -  2اندودانتیکس عملی  34

  1 - 241 - - 1 -  3اندودانتیکس عملی  34

  1 - 241 - - 1 -  1اندودانتیکس عملی  32

  1 - 241 - - 1 -  1اندودانتیکس عملی  33

  2 - 18 - - 2 -  1اندودانتیکس عملی  31

  2 442 - - 2 - - (4)پایان نامه  31

  2 442 - - 2 - - (2)پایان نامه  31

  2 - 18 - - 2 - (3)پایان نامه  37

  2 442 - - 2 - - (1)پایان نامه  38

  2 442 - - 2 - - (1)پایان نامه  31

  1/4 - - 21 - - 1/4 4ژورنال کالب  14

  1/4 - - 21 - - 1/4 2ژورنال کالب  14

  1/4 - - 21 - - 1/4 3ژورنال کالب  12

  1/4 - - 21 - - 1/4 1ژورنال کالب  13

  1/4 - - 21 - - 1/4 1ژورنال کالب  11

  1/4 - - 21 - - 1/4 1ژورنال کالب  11

  2 - 18 - - 2 - (4)مشارکت در آموزش دانشجویان  11

  2 - 18 - - 2 - (2)دانشجویان  مشارکت در آموزش 17

  2 - 18 - - 2 - (3)مشارکت در آموزش دانشجویان  18

  03  308 430  913 8 30 58 جمع
 

  



 

 

 كسیدوره تخصصي رشته اندودانت چینش پیشنهادي دروس
 

       نیمسال اول  

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 1/4 اصول آسیب شناسی دهان 4

 عملی 1 4اندودانتیکس عملی  2

 نظری 1 4اندودانتیکس نظری  3

 کارگاهی 4 4آموزش پزشکی  1

 نظری 1/4 بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت 1

 کارگاهی EBD 2روش تحقیق و  1

 نظری 1/4 4ژورنال کالب  7

 کارگاهی 4 کنترل عفونت و ایمنی بیمار 8

 - 8 /5 جمع
 

        نیمسال دوم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف
 کارگاهی 2 2آموزش پزشکی  1
 عملی 1/4 آناتومی سر و گردن کاربردی 44
 نظری 1/4 4ارائه مورد  44
 عملی 1 2اندودانتیکس عملی  42
 نظری 1 2اندودانتیکس نظری  43
 نظری 4 اندودانتیکس مبتنی بر شواهد 41
 نظری 1/4 شناسی دهانایمنی شناسی و میکروب  41
 کارگاهی 2 4پایان نامه  41
 نظری 1/4 زیست مواد دندانی 47
 نظری 1/4 2ژورنال کالب  48
 نظری 1/4 فارماکولوژی 41
 کارگاهی 1/4 فوریت های پزشکی 24
 نظری 1/4 فیزیولوژی و بیولوژی دهان 24

 - 34 جمع

 



 

 

        نیمسال سوم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 عملی 1 3اندودانتیکس عملی  22

 نظری 1 3اندودانتیکس نظری  23

 کارگاهی 2 2پایان نامه  21

 نظری 1/4 3ژورنال کالب  21

 نظری 1/4 (اطفال -پریو) سمینار بین بخشی  21

 کارگاهی 4 قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 27

 کارگاهی 4 مدیریت و حاکمیت بالینی 28

 عملی 2 4در آموزش دانشجویان  مشارك 21

 - 30 جمع
 

        نیمسال چهارم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 1/4 2ارائه مورد  34

 عملی 1 1اندودانتیکس عملی  34

 نظری 1 1اندودانتیکس نظری  32

 عملی 2 3پایان نامه  33

 نظری 1/4 1ژورنال کالب  31

 نظری 1/4 (پروتز -ترمیمی) سمینار بین بخشی  31

 عملی 2 2مشارکت در آموزش دانشجویان  31

 - 9 /5 جمع

 

  



 

 

       نیمسال پنجم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 1/4 3ارائه مورد  37

 عملی 1 1اندودانتیکس عملی  38

 نظری 1 1اندودانتیکس نظری  31

 کارگاهی 2 1پایان نامه  14

 نظری 1/4 1کالب ژورنال  14

 عملی 2 3مشارکت در آموزش دانشجویان  12

 - 9  جمع
 

       نیمسال ششم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 1/4 1ارائه مورد  13

 عملی 2 1اندودانتیکس عملی  11

 نظری 42 1اندودانتیکس نظری  11

 کارگاهی 2 1پایان نامه  11

 نظری 1/4 1ژورنال کالب  17

 - 9  جمع
 

 دروس اختیاري

 ترم پیشنهادی نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 2 کارگاهی 4 فتوگرافی بالینی 18

 - -   جمع
 

 
  



 

 

   : کد درس     (4)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 14: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 2)و ( 4)هدف از دروس آموزش پزشکی : اهداف کلی

 .مشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشد

 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 آموزش نهیدر زم یعلم ئتیه کینقش  .4

 یریادگی -یاددهی اصول .2

 یریادگی انواع .3

 سیتدر ندیفرآ یها مهارت .1

 استاد فیها و وظا یژگیو .1

 (Lesson Plan)درس   یطراح .1

 یآموزش اهداف .7

 یآموزش یمحتوا هیته اصول .8

 یسخنران متن .1

 پرسش و پاسخ متن .44

 کوچک یدر گروها آموزش .44

 یمختلف آموزش گروه یروشها .42

 یساز هینقش و شب یفایا .43

 کینیدر کل آموزش .41

 یکمک آموزش لیوسا .41

 هوشمند یها تخته .41

 نتیپاورپو هیته .47

  



 

 

  3: کد درس     (2)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 (4)آموزش پزشکی : پيش نياز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 2)و  (4)هدف از دروس آموزش پزشکی : اهداف کلی

 .مشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشد

 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 یطرح درس اختصاص .4

 آن یدانشجو و روشها یابیارزش .2

 یا نهیچند گز سواالت .3

 یحیتشر سواالت .1

 یسواالت امتحان یبند سطح .1

 در هنگام کار یابیارز .1

 Dops یطراح .7

 OSCE امتحانات .8

 یشفاه آزمون .1

 سواالت لیو تحل هیتجز .44

 برنامه یابیارزش .44

42. Course Planning 

43. Log book 

41. Port folio 

 یریادگی یبر توانمند یمبتن دگاهید .41

41. Standard patent 

 در آموزش قیتلف .47

  



 

 

  4: کد درس     EBDروش تحقیق و   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 انتشار در یابی و مهارت آموزش حوزه در تحقیق هایش رو با آشنایی و علمی پژوهش بنیادهای از آگاهی کسب: اهداف کلی

 .پژوهش نتایج

 يادگيري -به همراه روش ياددهی EBD و تحقيق درس روش( عنوان محتوا)آموزشی سرفصل هاي

ف
دي
ر

 

 يادگيري -روش ياددهی عنوان محتواي آموزشی
 مدت آموزش 

 (ساعت)

4 
 دندانپزشکی در سوال طراحی و اصول شواهد بر مبتنی دندانپزشکی و تحقیق مبانی
 شواهد بر مبتنی

Problem oriented lecture 3 

 Problem oriented lecture 3 علمی منابع بر مروری 2

 1 کارگاهی دندانپزشکی در کاربردی و مهم و سایتهای جستجوگر موتورهای 3

 1 کار عملی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات علمی انواع منابع مدیریت افزارهای نرم با آشنایی 1

 3 تعاملی سخنرانی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات انواع 1

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، توصیفی مطالعات 1

 Problem oriented lecture 3 بیماری و سالمت گیری اندازه شاخصهای 7

 Problem oriented lecture 3 ارتباط گیری اندازه شاخصهای 8

 3 سخنرانی ای مشاهده -تحلیلی مطالعات اصول 1

 Problem oriented lecture 3 ای مداخله مطالعات 44

 3 سخنرانی مروری مطالعات 44

 Problem oriented lecture 3 تشخیصی تستهای ارزیابی 42

 Problem oriented lecture 3 علیت و خطاها 43

 Problem oriented lecture 1 توصیفی آمار مبانی 41

 Problem oriented lecture 1 فرض آزمون و برآورد 41

 3 سخنرانی نقادانه ارزیابی 41

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، مساله بیان و موضوع انتخاب و بندی اولویت 47

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پژوهش  در و اخالق تحقیق متغیرها و مدیریت و فرضیات اهداف، 48

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پرسشنامه و ها داده آوری جمع روشهای 41

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، نمونه حجم محاسبه و گیری نمونه 24

 Problem oriented lecture 3 تورش – تحقیق خطاهای 24

 Problem oriented lecture 3 شدگی مخدوش – تحقیق و خطاهای برهمکنش 22

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، شاهدی -مورد مطالعات خاص همگروهی و مالحظات مطالعات خاص مالحظات 23

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، ای مداخله مطالعات خاص مالحظات 21

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، تشخیصی تستهای ارزیابی خاص مالحظات 21

 Problem oriented lecture 3 کیفی مطالعات 21

 Problem oriented lecture 1 دندانپزشکی در آماری آزمونهای کاربرد با آشنایی 27



 

 

  3: کد درس     فتوگرافی بالینی  :نام درس

 ساعت 14: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 .آن یساز رهیو ذخ یدندانپزشک مارانیاز ب یتخصص یفتوگراف هیو ته یعکاس نیبا انواع دورب ییآشنا: اهداف کلی

دستیار به صورت مداوم باید نسبت به اقداماتی که در موارد اورژانس باید انجام شود  :حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار 

های پزشکی برای این منظور در معرض دید قرار دادن فلوچارت درمان فوریت. مسلط باشد و بر روی بیمار استاندارد شده نشان بدهد

 .می استتوسط دستیار الزا

 يادگيري -وگرافی بالينی کارگاهی به همراه روش ياددهیتدرس ف( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

مدت 

 آموزش

 (جلسه)

 عنوان محتواي آموزشی يادگيري -روش ياددهی

ف
دي
ر

 

 کارگاهی 4
 آشنایی با نحوه کاربرد دوربین و استفاده ازو آشنایی با انواع دوربین های مناسب و استاندارد 

 تکیه گاه
4 

 2 آشنایی با انواع رترکتورها، آیینه ها و نحوه کاربرد آنها کارگاهی 4

 3 فتوگرافی پرتریت و پروفایل کارگاهی 4

 1 فتوگرافی خارج دهانی و داخل دهانی کارگاهی 4

 1 تهیه فتوگرافی از رادیوگرافی ها و کست ها کارگاهی 4

 1 تهیه آنهاآشنایی با تصاویر سه بعدی و  کارگاهی 4

 7 آشنایی با رفع مشکالت احتمالی در حین فتوگرافی در کارگاه و گروه کارگاهی 4

 8 (توسط اساتید گروه مربوطه) انجام تصاویر استاندارد در رشته تخصصی و نحوه تهیه و آنالیز آنها کارگاهی 3

 1 (مربوطهتوسط اساتید گروه ) انجام تصاویر سه بعدی و آنالیز آنها  کارگاهی 3

 44 گرافینحوه سوپرایمپوزیشن تصاویر فتوگرافی و رادیو کارگاهی 4

 44 (دو بعدی و سه بعدی)آشنایی با ذخیره سازی تصاویر کارگاهی 4

 42 آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با فتوگرافی و ویرایش تصاویر کارگاهی 4

 Power Point 43با  Slide Presentations کارگاهی 4

 :منابع اصلی درس

Mastering Digital Dental Photography    و کتابهای تخصصی هر رشته  2441سال 

 

                                              




 

 

  5: کد درس     فوریت های پزشکی  :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 Skill Labدر   یدندانپزشک یها کینیدر کل عیشا یپزشک یها تیو درمان موارد فور صیکسب مهارت جهت تشخ: اهداف کلی

 .آموزش یمدل ها یو با آموزش بر رو

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

 ناتیو معا هاتیفور صیو تشخ یریشگیو نقش آن در پ یپزشک خچهینحوه گرفتن شرح حال، تار -4

 ها تیدر فور زاتیو تجه لیوسا -2

 یاریسطح هش راتیتغ ،یمشکالت تنفس ت،یحساس ادیاز د یشامل واکنش ها: و نحوه درمان آنها عیشا یها تیفور -3

 (CPR) یویر یقلب یایاح -1

 Circulation – Airway- Breathingدر ارتباط با  یمورد استفاده فور یها کیتکن -1

 یپزشک یها تیکاربرد داروها در فور -1

 ...(یسرم تراپ -قاتیتزر) یپزشک یها تیدر فور یکاربرد یمهارت ها -7

 امکانات مشترك موجود در دانشکده ایاورژانس موجود در بخش و  زاتیبا مواد و تجه ییآشنا -8

 

دهان و فک و  یجراح یگروه آموزش دیساعته بوده و آموزش توسط اسات 3به صورت کارگاه  یجلسات آموزش شودیم هیتوص* 

  .    شودارائه ( گروه طب اورژانس برگزار شود یبا همکار تواندیکه م)صورت 



 

 

  3: کد درس    قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای  :نام درس

 ساعت 14: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

ای آنان در قبال جامعه و حقوق قانونی بیمار و تعهدات حرفههای پایه اخالق، توانمندسازی دستیاران در زمینه تئوری: اهداف کلی

گردد تا های تشخیص مسایل اخالقی در هنگام بروز، تجزیه و تحلیل آن در دستیاران تقویت میدر این دوره مهارت. همکاران

مچنین در طی ارائه خدمات بتوانند با بکارگیری موازین اخالقی و حقوقی در محیط آموزشی و پژوهشی بعنوان استاد و محقق و ه

 .ترین تصمیم را اخذ کندبعنوان درمانگر شایسته
 

 يادگيري-درس قوانين پزشكی و اخالق حرفه اي به همراه روش ياددهی( عنوان محتوا)هاي آموزشی سرفصل

ف
دي
ر

 

 يادگيري -روش ياد دهی عنوان محتواي آموزشی
 مدت آموزش

 *(جلسه)

 4 کارگاهی کلیات پروفشنالیسماخالق عمومی و کاربردی و  4

 4 کارگاهی نوع دوستی و احترام، تعالی شغلی و عدالت 2

 4 کارگاهی شرافت و درستکاری، وظیفه شناسی 3

 4 کارگاهی تاریخچه و فلسفه اخالق، و اصول چهارگانه اخالق زیستی 1

 4 کارگاهی مکاتب و تئوریهای اخالقی 1

 4 کارگاهی های اخالقی ابزارهای تشخیصی در تصمیم گیری 1

 4 کارگاهی رضایت آگاهانه، برائت وتعیین ظرفیت تصمیم گیری جایگزین 7

 4 کارگاهی رازداری و حقیقت گویی 8

 4 کارگاهی ارتباط دندانپزشک با سایر اعضای کادر سالمت  1

 4 کارگاهی اصول مطب داری، ثبت اسناد پزشکی، ارتباط دندانپزشک با بیمار و همراهان  44

 4 کارگاهی آشنایی با نظام پزشکی، دندانپزشکی قانونی، مسوولیت، خطا و قصور پزشکی و حدود دیات 44

 4 کارگاهی آشنایی با تبعات صدور گواهی، مقررات دادگاه ها و نحوه دادرسی  42

 4 کارگاهی تعارض منافع 43

 4 کارگاهی اخالق در محیط های آموزشی 41

 4 کارگاهی اسالمی، احادیث و ارتباط آن با اخالق در دندانپزشکیفقه  41

 4 کارگاهی چالش های اخالق پزشکی 41
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  1: کد درس    کنترل عفونت و ایمنی بیمار  :نام درس

 ساعت 14: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

را در کلینیک های دندانپزشکی و بیمارستانی بدانند و آنها را اجراء  ماریب یمنیهای ا دستیاران روش ها و مهارت: اهداف کلی

 .نمایند

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

 ماریب یمنیا .4

  ماریب یمنیدر ا یانسان هایعامل تیاهم .2

 ماریو مراقبت ب یمنیو موثر در ا دهیچیپ هایستمیبا س ییآشنا .3

 موثر  هایمیو استفاده از ت لیتشک .1

 ندهیآ یاز خطرها یریجلوگ یدرس از اشتباهات گذشته برا .1

 یپزشک یخطرها تیریشناخت و مد .1

 یمنیبه منظور ارتقا ا تیفیارتقا ک هایروش .7

 با کارکنان و سرپرستان مارانیب شتریارتباط ب .8

 و کنترل عفونت یریشگیمراقبت، پ .1

 یعفون یهایماریدر ب یمنیا .44

 ییدارو یمنیو ارتقا ا شیافزا .44

 انتقال  یو راهها یدر دندانپزشک عیشا های عفونیمیکروبیولوژی بیماری .42

 داده شده هایآموزش یساز ادهیو پ یحضور در گروه آموزش* .43
 

 .کندیمباحث مربوط به گروه خود کار کرده و بحث م یبر رو اریهر دست یکار گروه در

 د،یبوده، توسط اسات یموارد آموزش یساز ادهیدر بخش با پ اریدست ینیاقدامات بال نیدر ح افتهیجلسه ادغام  1قسمت بصورت  نیا* 

 شده و در  نهینهاد اریدر دست ها، نکات آموزشیآموزش نیبا ا رودیانتظار م. شودیارائه م ینیو بال یلیتکم هایموزشآو  یابیارز

 . داد شود ریآنان تاث یابیکنترل و در ارز دیبعد توسط اسات یآموزش هایترم
 

از انتشارات سازمان بهداشت  Patient Safety Curriculum Guide, Multi-professional Editionدرس،  نیا درسنامه

 یدسترس قابل http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf تیکه در سا باشدیم یجهان

  .باشدیم



 

 

  8: درسکد     مدیریت و حاکمیت بالینی  :نام درس

 ساعت 14: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

آشنا شده و  یابیو ارز تیریاعمال مد مار،یب یمنیخدمات، ا یتعال یازهایخدمات، ن تیفیک تیریمد یبا مدلها و ابزارها: اهداف کلی

 ینیخدمات بال تیاز جمله مدل حاکم تیفیک تیریمد یاستقرار مدلها و ابزارها قیخدمات سالمت دهان از طر تیفیبه لزوم بهبود ک

 .موارد را در عملکرد خود نشان بدهد نیاعتقاد داشته باشد و ا

در حین  انتظار می رود دستیار در پایان این واحد اعمال مدیریت خدمات بالینی را: حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار 

 .ارئه خدمات سالمت دهان نشان بدهد و در ترم های باالتر تا حد نشان دادن آن به صورت خودکار ارتقا یابد

 يادگيري -درس مديريت و حاکميت بالينی کارگاهی به همراه روش ياددهی( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

 مدت آموزش

 (جلسه)
 رديف عنوان محتواي آموزشی يادگيري -روش ياددهی

 4 کیفیت و سیستم های بهبود آن کارگاهی 4

 2 مدیریت کیفیت خدمات سالمت دهان کارگاهی 4

 3 حاکمیت خدمات بالینی و پیش نیازها کارگاهی 4

 1 مدلها و ابزارهای مدیریت کیفیت کارگاهی 4

 1 ایمنی بیمار کارگاهی 4

 1 اثر بخشی بالینی کارگاهی 4

 7 بخشی بالینی و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و ممیزی بالینیمفاهیم اثر  کارگاهی 4

 8 تعامل با بیماران، همراهان و جامعه کارگاهی 4

 1 آموزش و مهارت آموزی و مدیریت کارکنان کارگاهی 4

 44* بهبود کیفیت در خدمات رشته تخصصی کارگاهی 1

 44* بالینی خدمات در رشته تخصصیارزیابی میزان تحقق و نحوه اجرای اصول حاکمیت  کارگاهی 3
 

این مورد در حین ارائه خدمات بالینی در رشته های تخصصی می باشد با این تفاوت که در این جلسات آموزش های الزم * 

 .مدیریت حاکمیت خدمات بالینی توسط اساتید گروه ارائه شود

 دیبرنامه از د یابیبرنامه به صورت ارزش نیا یابینحوه ارزش. باشدیدانشکده م یدرس بر عهده معاون آموزش تخصص نیا تیریمد

آن همراه  جهیگروه انجام و نت ریهمه ساله توسط مد دیباشد که با یم یبه اهداف اختصاص یابیدست زانیدانشجو، استاد و م

  .دانشکده ارائه گردد یآموزش تخصص یبرنامه به شورا یارتقا اجرا یو راهکارها شنهادهایپ



 

 

  9: کد درس    اصول آسیب شناسی دهان  :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 تهیه و رنگ آمیزی الم های میکروسکوپی .4

 (زخم رشد سلولی، فیبروز و ترمیم)هیستوپاتولوژی ترمیم بافتی  .2

 شایع حفره دهان (Reactive)ضایعات واکنشی  .3

 (اولیه، متاستاتیک)ضایعات نئوپالستیک حفره دهان  .1

 (عفونی و غیر عفونی)ضایعات التهابی حفره دهان  .1

 حفره دهان (Developmental)ضایعات رشدی تکاملی  .1

 تفسیر میکروسکوپیک اسمیر تهیه شده از مخاط دهان .7

  



 

 

  0 : کد درس   میکروب شناسی دهانایمنی شناسی و   :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

مپلمان، اجزاء سیستم ایمنی، ایمنی ذاتی و اکتسابی، ایمنی هومورال و سلوالر سیستم ک: کلیات ایمنی شناسی عمومی شامل .4

 ...تنظیم پاسخ ایمنی، واکنش ازدیاد حساسیت، خود ایمنی و 

 ایمنی شناسی دهان و بزاق .2

 پاسخ های ایمنی پالپ دندان و بافت های پری آپیکال .3

 پاسخ های ایمنی موثر در تحلیل استخوان و بیماریهای پریودنتال .1

 پاسخ های ایمنی در برابر پالك و پوسیدگی دندان .1

 و ارتباط آنها با سیستم ایمنی حساسیت های دارویی .1

 فلور میکروبی دهان .7

 میکروارگانیزم های موجود در پالك دندانی .8

 میکروارگانیزم های مرتبط با بیماری های پریودنتال .1

 میکروارگانیزم های مرتبط با بیماری های نسوج پالپ و پری آپیکال .44

 دندانیمیکروارگانیزم های مرتبط با عفونت های شایع دهان و آبسه های  .44

 آشنایی عملی با روش های تشخیص میکروارگانیزم های فوق .42

 بحث و پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مورد عالقه دستیاران در حیطه تخصص های مربوطه .43

 
  



 

 

    : کد درس    آناتومی سر و گردن کاربردی  :نام درس

 ساعت 47: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد عملی 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 حفره دهان .4

 عضالت و اتصال آنها در دهان و ناحیه دور دهان .2

 ناحیه تحت فکی .3

 ناحیه زیر زبانی .1

 ناحیه حلق .1

 بینی .1

 سینوس های فکی و پارانازال .7

 غدد بزاقی .8

 پوست و عضالت حالت دهنده صورت .1

 عضالت جونده اصلی و فرعی .44

 فکی مفصل گیجگاهی .44

 حفره اربیت .42

 عقده های لنفاوی و درناژ لنفاوی .43

 اعصاب حسی و حرکتی ناحیه دهان و فک و صورت .41

 عروق مهم ناحیه دهان و فک و صورت .41

 فضاهای نیامی .41

  



 

 

  3 : کد درس  بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت  :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 بافت شناسی و جنین شناسی بافت نرم و سخت دهان و فک و صورت .4

 رشد و نمو جوانه دندانی .2

 ...رشد و نمو ساختمان های تشریحی نظیر سینوس ها، درزهای استخوانی و  .3

 عصبی عضالنیرشد، نمو و تکامل سیستم  .1

 آنومالی های شایع دهان و فک و صورت شامل شکاف لب و کام و سندرم های شایع مربوطه .1

 بحث و پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مورد عالقه دستیاران در حیطه تخصص های مربوطه .1

  



 

 

  4 : کد درس     زیست مواد دندانی  :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 تاریخچه و انواع زیست مواد .4

 انواع زیست مواد با منشا بافتی و یا مصنوعی .2

 CEMو  MTAساختمان و خواص سرامیک ها با تاکید بر سرامیک های هیدروکسی آپاتیت، بیوگلس،  .3

 فلزات با تاکید بر عملکرد فلزاتی همچون تیتانیوم در بدن و خواص سطحی ایمپلنت هاساختمان و خواص  .1

 با تاکید بر عملکرد آنها در بدن...( کامپوزیت ها، نخ بخیه و )ساختمان و خواص پلیمر ها  .1

 :روش های آزمایش کردن زیست مواد .1

 انواع کشت های آزمایشگاهی -

 ایمپلنتاسیون بافتی -

 ی بررسی میکروسکوپیکمراحل تهیه نمونه برا -

  بررسی واکنش های بین مواد و انساج زنده -

  



 

 

  3 : کد درس      فارماکولوژی  :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 مروری بر کلیات .4

 توزیع، دفع و اثر داروها در بدنمکانیسم جذب،  -

 ...(اثرات توکسیک، ایدیوسنکرازی، ازدیاد حساسیت و )اثرات و عوارض جانبی داروها  -

 تداخل اثر داروها -

 تجویز داروها در دوران بارداری و شیردهی -

 اصول نسخه نویسی .2

 مسکن ها و فارماکولوژی داروهای ضد درد .3

 و غیر استروئیدی فارماکولوژی داروهای ضد التهاب استروئیدی .1

 (ضدمیکروب، ضد قارچ و ضد ویروس)انواع و نحوه تاثیر آنتی بیوتیک ها  .1

 آنتی هیستامین ها .1

 داروهای بی حس کننده موضعی .7

 داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی و خودکار .8

 داروهای بیهوشی .1

 داروهای موثر بر میزان ترشح بزاق .44

 رمان بیماری های غیر سرطانیشناخت داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در د .44

  



 

 

  5 : کد درس    فیزیولوژی و بیولوژی دهان  :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 روند تشکیل و مینرالیزاسیون بافتهای دندان .4

 شیمیایی بافت های دندانشناخت ترکیب  .2

 فیزیولوژی مینا، عاج، پالپ، سمنتوم و استخوان .3

 فیزیولوژی مخاط دهان، بزاق، جوانه های چشایی و عقده های لنفاوی .1

 فیزیولوژی مفصل گیجگاهی فکی و عضالت مرتبط با آن .1

 فیزیولوژی درد و کنترل آن .1

 (مضغ، بلع، تکلم و تنفس)فیزیولوژی اعمال دهان  .7

 ویش و تحلیل دندانفیزیولوژی ر .8

 شناخت مکانیسم تحلیل و بازسازی استخوان .1

 مکانیسم رفلکس عضالت .44

 نقش تغذیه، سن و هورمون ها در ساختمان دهان و دندان .44

 بیولوژی تشکیل و خصوصیات پالك دندانی و چگونگی پیشگیری از آن .42

  



 

 

  3 : کد درس    (اطفال -پریو)سمینار بین بخشی   :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 

 .توسط اساتید تعیین می گردد

  



 

 

  1 : کد درس   (پروتز -ترمیمی)سمینار بین بخشی   :نام درس

 ساعت 1: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 1/4: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 

 .توسط اساتید تعیین می گردد

 

  



 

 

  8  - 3: کد درس     (1)تا  (4)ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره  (واحد نظری 1/4هر ترم ) واحد نظری  1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 

 .توسط اساتید تعیین می گردد

 

  



 

 

  33: کد درس    اندودانتیکس مبتنی بر شواهد  :نام درس

 ساعت 47: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 4: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 (محتواعنوان )سرفصل هاي آموزشی 

 وضعیت موجود استناد به شواهد در اندودانتیکس .4

 منابع اطالعات در اندودانتیکس .2

 دسترسی به شواهد اندودانتیکس در حین مراقبت از بیمار .3

 نقد مقاالت پژوهشی اندودانتیکس .1

 استاندارد کردن مداخالت در اندودانتیکس .1

 انواع پیامدهای بالینی در اندودانتیکس و اندازه گیری آنها .1

 مشکالت اندودانتیکس مبتنی بر شواهد .7

  



 

 

  34: کد درس     (4)اندودانتیکس نظری   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 

  فلسفه و تاریخچه درمان ریشه :نام درس

 :سرفصل های درس

 روند تکاملی آنتاریخچه علم اندودانتیکس و  .8

 مواد، ابزار و روش های درمانی در گذشته .1

 فلسفه و اهداف اصلی درمان های اندودانتیکس .44

 و تحقیقات در این زمینه Hallow Tubeو  Focal Infectionتئوری های  .44

 جنین شناسی و بافت شناسی و بیولوژی  پالپ و پری آپیکال:  نام درس

 :سرفصل های درس

 دندانیروند تکامل جوانه  .4

 جنین شناسی، نحوه تشکیل اجزاء مختلف بافت های سخت و نرم دندان .2

 جنین شناسی، نحوه تشکیل بافت های نگهدارنده دندان .3

 بافت شناسی مینا، عاج و پالپ دندان .1

 بافت شناسی بافت های نگهدارنده دندان .1

 بیولوژی ساختمان بافت های سخت دندان .1

 نگهدارنده دندان بیولوژی ساختمان نسوج پالپ و بافت های .7

 مکانیزم عمل سلول های ادنتوبالست در حالت طبیعی و تحت تاثیر تحریکات مختلف .8

 مکانیزم عمل عروق و اعصاب و اجزاء تشکیل دهنده پالپ در حاالت طبیعی .1

 مکانیزم عمل عروق و اعصاب و سلول های مختلف بافت های نگهدارنده دندان .44

  



 

 

 آپیکالبیماری های پالپ و پری :  نام درس

 :سرفصل های درس

 عوامل مختلف ایجاد کننده بیماری های پالپ .4

 عوامل مختلف ایجاد کننده بیماری های پری آپیکال .2

 تقسیم بندی های موجود در زمینه بیماری های پالپ .3

 تقسیم بندی های موجود در زمینه بیماری های پری آپیکال .1

 مکانیسم های دفاعی پالپ و پری آپیکال .1

 ی و سلولی ناشی از تحریکات در پالپ و پری آپیکالواکنش های عروق .1

 واکنش های سلولی ادنتوبالست در حاالت مختلف .7

 روند و توسعه بیماری های پالپ در بیماری های مرتبط .8

 روند و توسعه ضایعات پری آپیکال در حاالت مختلف بیماری .1

 هیستوپاتولوژی بافت های پالپ و پری آپیکال در بیماری های مرتبط .44

 تشخیص افتراقی ضایعات بافت های نگهدارنده دندان با منشا دندانی و غیر دندانی .44

 اصول تشخیص، طرح درمان و انتخاب بیمار: نام درس

 :سرفصل های درس

 اصول معاینه دهان و دندان .4

 تست های مختلف تشخیصی جهت تشخیص نوع بیماری .2

 :ارزشیابی دندان .3

 تحلیل و کلسیفیکاسیون طول و شکل ریشه، وضع کانال،: رادیوگرافی -

 موقعیت دندان در قوس فکی -

 قابل ترمیم بودن تاج دندان -

 وضعیت پریودنتال -

 مهارت، تجربه و امکانات عمل کننده .1



 

 

 :طرح درمان .1

 درمان های فوری -

 :درمان های رایج -

 درمان اندودانتیکس -

 درمان جراحی -

 ...(تروما، آپکس باز و )درمان های جنبی  -

 مشورت با دیگر بخش ها -

 آگهی پیش -

 بیماری های سیستمیک:  نام درس

 :سرفصل های درس

 تشریح استخوان آلوئول .4

 فعالیت های آنزیمی و تاثیر هورمون ها در سازندگی و تخریب استخوان .2

 عوامل موثر در تشکیل ماتریکس استخوان و نقش هورمون ها و ویتامین ها در آن .3

 از یکدیگر و با ضایعات با منشا اندودانتیک تقسیم بندی بیماری های استخوانی و تشخیص افتراقی آنها .1

 تظاهرات استخوانی بیماری های متابولیکی و اختالالت خونی در فک .1

 سیست های فکی و ضایعات تومورال شایع، تظاهرات رادیولوژیکی و تشخیص آنها .1

 عفونت  فضاهای صورتی .7

 (ونولوژیکآنزیم ها، هورمون و فاکتورهای ایم)فاکتورهای موثر در تخریب استخوان  .8

 تحلیل های ریشه ای در ارتباط با عوامل موضعی و سیستمیک .1

 ضایعات سیستمیک و گرانولومی فک و تشخیص افتراقی آنها با ضایعات دیگر .44

  



 

 

 رادیوگرافی و تکنیک های پیشرفته پرتودهی تشخیصی: نام درس

 :سرفصل های درس

 تاریخچه رادیوگرافی در اندودانتیکس  .4

 نکات ایمنی آن فیزیک اشعه و توجه به .2

 کاربرد رادیوگرافی در اندودانتیکس .3

 تکنیک های مختلف رادیوگرافی .1

 تکنیک ها و وسایل نوین رادیولوژی .1

 نکات مهم در تهیه یک فیلم رادیوگرافی مناسب .1

 تفسیر نماهای رادیوگرافیک .7

 آناتومی کانال ریشه:  نام درس

 :سرفصل های درس 

 های قدامی و خلفیمرفولوژی و تشریح حفره پالپ  در دندان  .4

 تعداد کانال های دندانی در دندان های مختلف در حالت طبیعی .2

 انشعاب و کانال های اضافی در دندان های مختلف .3

 کانال های طرفی در دندان های مختلف و محل استقرار آنها .1

 تغییرات پالپ از نظر کلسیفیکاسیون و دیگر حاالت غیرطبیعی .1

 نوز درماننقش تشریحی کانال و ریشه در پروگ .1

 تفسیر تشریحی و مرفولوژی دندان از نظر رادیولوژیکی .7

 مدخل کانال های دندانی از نظر شکل و محل استقرار .8

 (Danger zone)ضخامت دیواره کانال در نقاط مختلف به خصوص منطقه خطر  .1

  



 

 

  33: کد درس     (2)اندودانتیکس نظری   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 

 وسایل و تجهیزات جهت آماده سازی کانال:  نام درس

 :سرفصل های درس

 با توجه به جنس، شکل و کاربرد هر کدام... انواع فایل ها، دربل ها، سندها و : وسایل دستی .4

 توجه به جنس، شکل و کاربرد هر کدامسونیک، اولتراسونیک با : وسایل لرزشی آماده سازی کانال .2

 گیتز، پیزو، دریل ها و سیستم های نوین از نظر شکل، جنس و کاربرد هر کدام: وسایل چرخشی .3

 ابزار رابردم جهت جداسازی دندان .1

 (Apex Finders)وسایل الکترونیکی جهت تخمین طول کانال  .1

 سایر وسایل مرتبط .1

 کانال ریشهتهیه حفره دسترسی و آماده سازی : نام درس

 :سرفصل های درس

 :تهیه حفره دسترسی .4

 اهداف -

 ابزار مورد نیاز -

 مراحل انجام در دندان های قدامی و خلفی -

 موارد خطا -

 :آماده سازی کانال .2

 اهداف -

 اصول بیولوژیکی و مکانیکی تهیه کانال -

 Negotiationمراحل  -

 روش های تعیین طول کانال -

 در تهیه کانال Step Backتکنیک  -

 های آماده سازی کانال سایر تکنیک -

 تکنیک های آماده سازی کانال های خمیده -



 

 

  Rotaryتکنیک های  -

 داروهای داخل کانال و مواد شستشو دهنده:   نام درس

 :سرفصل های درس

 اهداف استفاده از مواد شستشو دهنده .4

 خصوصیات مواد شستشودهنده ایده آل .2

 انواع مواد شستشو دهنده کانال .3

 انواع مواد شستشودهنده کانال مقایسه خصوصیات مختلف .1

 ابزار، مواد و روش های پرکردن کانال:  نام درس

 :سرفصل های درس

 ...(دستی، برقی و )وسایل مربوط به پرکردگی کانال  .4

 ...(گوتاپرکا، سیلر و )مواد پرکننده کانال  .2

 اهداف پرکردن کانال .3

 اصول بیولوژیکی و مکانیکی پرکردگی کانال .1

 ...(تراکم عمودی، طرفی و )پرکردن کانالتکنیک های مختلف  .1

 خصوصیات رادیولوژیکی یک پرکردگی مناسب .1

 اهمیت پرکردگی کانال های فرعی .7

 بی حسی های موضعی:  نام درس

 :سرفصل های درس

 ترکیب شیمیایی ماده بی حسی .4

 مکانیسم اثر ماده بی حسی .2

 .ترکیبات تنگ کننده عروق همراه با ماده بی حسی و کاربرد آنها .3

 وامل موثر در عدم موفقیت بی حسی موضعیع .1

 روش اجرای تکنیک های بی حسی در دندان های مختلف .1

 ...(و  (Gow Gateتکنیک های آلترناتیو و بی حسی ناحیه ای  .1

 ...(تزریق داخل لیگامان، داخل استخوان )روش های آلترناتیو بی حسی دندان  .7

 ی کنترل آنهادوزهای سمی ماده بی حسی، واکنش های آلرژیک و چگونگ .8

 
  



 

 

  35: کد درس     (3)اندودانتیکس نظری   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 

 فارماکولوژی در اندودانتیکس: نام درس

 :سرفصل های درس

 داروهای ضد اضطراب  مورد مصرف در درمان اندودانتیکس .4

 :داروهای مورد مصرف جهت کنترل درد شامل .2

3. Antipyretics, NSAID 

1. Narcotic Analgesics 

 داروهای مورد مصرف جهت کنترل عفونت شامل انواع آنتی بیوتیک .1

 مکانیسم اثر داروهای ضداضطراب، ضد درد و آنتی بیوتیک ها .1

 متابولیسم و اثرات جانبی داروهای مورد مصرف در درمان های اندودانتیکس .7

 دوزهای پیشگیری و درمانی دارو در شرایط مختلف .8

 تداخل عمل داروهای مصرفی .1

 میکروب شناسی کانال ریشه و استریلیزاسیون:  نام درس

 :سرفصل های درس

 تاریخچه باکتریولوژی کانال .4

 بررسی باکتری های موثر در ایجاد پوسیدگی، بیماری های پالپ و پریودنتال .2

 باکتری ها و مشکالت کاربرد آنها در کلینیک روش های جدید تهیه نمونه و کشت .3

 در کانال و چگونگی رشد و فعالیت آنها Facultativeانواع باکتری های هوازی، بی هوازی و  .1

 باکتری های موجود در فضای پریودنتال و چگونگی فعالیت آنها .1

 نقش باکتری ها در ایجاد عفونت فضاهای تشریحی و چگونگی کنترل آنها .1

 کنش پالپ و پری آپیکال به تحریکاتوا:  نام درس

 :سرفصل های درس

 تقسیم بندی عوامل اتیولوژیک بیماری های پالپ و پری آپیکال .4

 نقش باکتری ها در ایجاد بیماری های پالپ و پری آپیکال .2

 در ایجاد بیماری های پالپ و پری آپیکال... نقش درمان های ترمیمی، پریو، ارتودانتیک و  .3



 

 

 درایجاد بیماری های پالپ و پری آپیکال... ز درمان های ترمیمی، ارتودانتیک، جراحی و اکلوژن و نقش ترومای ناشی ا .1

 در ایجاد بیماری های پریودنتال( آماده سازی و پرکردن کانال)نقش درمان های اندودانتیکس  .1

 واکنش های التهابی و دژنراتیو پالپ در برابر عوامل محرك .1

 (تخریب و سازندگی)در برابر عوامل محرك  واکنش های التهابی پری آپیکال .7

 واکنش پالپ در برابر بیماری های سیستمیک .8

 واکنش های پالپ در برابر پرتو درمانی و استفاده از داروها جهت درمان بیماری های سیستمیک .1

 حوادث حین درمان: نام درس

 :سرفصل های درس

 پرفوراسیون ها، عدم دسترسی به حفره و چگونگی مقابله با آنهاحوادث حین تهیه حفره دسترسی اعم از مسیر غلط،  .4

 حوادث حین آماده سازی کانال اعم از ایجاد پله، پرفوراسیون، عدم دسترسی به کانال، شکستن وسیله و چگونگی مقابله با آنها .2

 گی مقابله با آنهاحوادث حین پرکردگی کانال اعم از کوتاه پرشدن، رد شدن ماده پرکردگی و شکستگی ریشه و چگون .3

 جهت درمان های ترمیمی و روش های مقابله با آنها Postحوادث حین تهیه حفره  .1

اتفاقات احتمالی از قبیل بلعیدن وسیله در حین درمان، رد شدن ماده شستشو دهنده از ناحیه آپیکالی و حوادثی از قبیل آمفیزم و  .1

 چگونگی مقابله با آنها

 تروماتیزهدرمان دندان های :  نام درس

 :سرفصل های درس

 علل، اپیدمیولوژی و تقسیم بندی تروما های دندانی .4

 روش های تشخیصی اثرات ترومای وارده بر دندان ها .2

 فوریت ها در درمان دندان های تروماتیزه .3

 بررسی و تفسیر نمای رادیولوژیک به منظو رتشخیص و طرح درمان دندان های تروماتیزه .1

 ر ترومای وارده بر تاج و ریشه دندان های با آپکس بازتشخیص و روش های درمان د .1

 تشخیص و روش های درمان در ترومای وارده بر تاج بدون شکستگی ریشه .1

 تشخیص و روش های درمان در ترومای وارده بر تاج همراه با شکستگی ریشه .7

 تشخیص و روش های درمان در ترومای وارده بر دندان یا شکستگی استخوان آلوئول .8

 ی با تشخیص و روش های درمان در ترومای وارده بر دندان با جابجایی و یا خروج از ساکتآشنای .1

 

  



 

 

  33: کد درس     (1)اندودانتیکس نظری   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 

 تحلیل ریشه:  نام درس

 :سرفصل های درس

 تقسیم بندی تحلیل های ریشه ای با توجه به عوامل اتیولوژیک آنها .4

 تشخیص رادیولوژیک تحلیل های خارجی و داخلی ریشه .2

 مکانیسم تحلیل و بررسی نقش استئوکالست ها و واسطه های شیمیایی در ایجاد تحلیل .3

 روش های درمانی تحلیل های ریشه .1

 پیش آگهی درمان در انواع تحلیل های ریشه .1

 وایتال پالپ تراپی: رسنام د

 : سر فصل دروس

 ساختار پالپ وایتال .4

 توانایی پالپ جهت ترمیم  .2

 تشکیل عاج ترمیمی .3

 تکنیکهای مختلف جهت تحریک تشکیل عاج ترمیمی .1

 درمان پالپ مستقیم .1

 درمان پالپ غیر مستقیم .1

 پالپوتومی .7

 اندیکاسیونهای درمان پالپ زنده .8

 مواد مورد استفاده در درمان پالپ زنده .1

 عیارهای ارزیابی موفقیت درمانم .44

 روشهای عملی درمان .44

 استرلیزیشن .42

 هموستاز .43

 ترمیم نهایی .41



 

 

 فالوآپ .41

 ایمونولوژی و آماس در اندودانتیکس: نام درس

 :سرفصل های درس

 نقش واکنش های عروقی در مراحل التهاب حاد و مزمن .4

 نقش واکنش های سلولی در مراحل التهاب حاد و مزمن .2

 شیمیایی در مراحل التهاب حاد و مزمننقش واسطه های  .3

 سیستم ایمنی .1

 انواع واکنش های ازدیاد حساسیت .1

 روند واکنش های التهاب مزمن .1

 روند ترمیم بافت به دنبال صدمات وارده .7

 کاربردهای کلینیکی واکنش های التهابی پالپ و پری آپیکال .8

 اورژانس ها در اندودانتیکس: نام درس

 :سرفصل های درس

 یمیایی در حاالت فوریت های با منشا پالپ و پری آپیکالواسطه های ش .4

 شناخت و درمان فوریت های پالپیت حاد، آبسه و پریودنتیت حاد پری آپیکال .2

 Flare Upپیشگیری، شناخت و درمان  .3

 Flare Upعوامل موضعی و عمومی موثر در ایجاد  .1

 در پیش آگهی درمان Flare Upتاثیر  .1

 درمان ریشه شده سفید کردن دندان های: نام درس

 :سرفصل های درس

 Nonvital, Vitalعوامل موثر در تغییر رنگ دندان های  .4

 تکنیک های رایج جهت سفید کردن دندانها .2

 اثر مواد شیمیایی مورد مصرف در سفید کردن دندان بر روی بافت های پریودنتال .3

 پیش آگهی سفید کردن دندانها .1

  



 

 

  31: کد درس     (1)اندودانتیکس نظری   :نام درس

 ساعت 442: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 

 آشنایی با تازه های اندودانتیکس:  نام درس

 :سرفصل های درس

 طرز کار لیزر در تشخیص و درمان های اندودانتیک .4

 نقش میکروسکوپ در درمان های اندودانتیک .2

 Apex Locatorسیستم های مختلف  .3

 Rotaryسیستم های مختلف  .1

 سیستم های مختلف پرکردگی کانال .1

 سیستم های جدید پرتو نگاری .1

 سایر سیستم ها و ابزار جدید در درمان های اندودانتیک .7

 درمان مجدد غیر جراحی:  نام درس

 :سرفصل های درس

 :شناخت خصوصیات درمان مجدد

 تشخیص و عوامل موثر در آن .4

 (اندودانتیکس، جراحی و دیگر درمان ها)طرح درمان  .2

 ...(پرکردگی ناقص، شکستن وسیله و )علل عدم موفقیت  .3

 ...(بیرون آوردن وسیله شکسته از کانال و )روش های درمان  .1

 ...(تشریح دندان، مهارت و )عوامل موثر در نتیجه درمان  .1

 مواد، وسایل و ابزار مورد استفاده و کاربرد صحیح آنها .1

 موفقیت و عدم موفقیت :  نام درس

 :سرفصل های درس

 مالك های کلینیکی و هیستولوژیکی موفقیت .4

 عوامل موثر در موفقیت و چگونگی تاثیر آنها در نتیجه درمان .2

 بیماران Follow upشاخص های مورد توجه در  .3

 تفسیر رادیوگرافی در ارزیابی درمان .1



 

 

 (ار و درمان کنندهعوامل دندانی، مربوط به بیم)عوامل موثر در شکست درمان  .1

 و اصول میکروسرجری جراحی های اندودانتیک:  نام درس

 :سرفصل های درس

 موارد تجویز و عدم تجویز جراحی های اندودانتیک .4

 اهداف درمان در جراحی های اندودانتیک .2

 تکنیک ها و مراحل جراحی های اندودانتیک .3

 دستورات قبل و پس از عمل .1

 اندودانتیک سیر ترمیم بافتی پس از جراحی های .1

 انواع مواد رتروفیل، موارد و چگونگی تجویز آنها .1

 ترمیم تاج دندان های اندو شده: نام درس

 : سر فصل دروس

 تغییرات ایجاد شده در ساختمان دندانهای اندو شده .4

 مقاومت به شکست دندانهای اندو شده .2

 تغییرات زیبایی در دندانهای اندو شده .3

 میم دندانهای اندو شدهروشها و مواد استفاده شده در تر .1

 ارزیابی قبل از درمان دندانهای اندو شده .1

 طرح درمان مناسب .1

 آماده سازی دندان .7

 قراردادن پست .8

 روشهای ادهزیو .1

 ترمیمهای پارسیل .44

 روشهای فول کراون .44

 آماده سازی جهت فول کراون .42

 ترمیم ضایعات پری آپیکال :  نام درس

 :سرفصل های درس

 ترمیم ضایعات پری آپیکال عالیم کلینیکی و رادیولوژیکی .4

 هیستوپاتولوژی ترمیم ضایعات پری آپیکال .2

 نقش سلول های فیبروبالست، استئوبالست، سمنتوبالست و ماکروفاژها در ترمیم پری آپیکال .3

 نحوه ترمیم بافت پری آپیکال  به دنبال آماده سازی کانال .1



 

 

 تاثیر ماده پرکردگی بر ترمیم بافتی .1

 بافتیتاثیر اکلوژن بر ترمیم  .1

 تاثیر عوامل سیستمیک بر ترمیم .7

 مراحل ترمیم بافت نرم و سخت به دنبال جراحی های اندودانتیک .8

  



 

 

  38: کد درس     (1)اندودانتیکس نظری   :نام درس

 ساعت 241: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 42: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 

 درد و کنترل آن:  نام درس

 :سرفصل های درس

 ترمینولوژی درد .4

 مکانیسم های فیزیولوژیک ایجاد درد و انتقال آن .2

 ...(واسطه های شیمیایی و )فاکتورهای مسبب درد .3

 انواع دردهای با منشا دندانی و ارتباط آن با بیماری های پالپ و پری آپیکال .1

 ...(عروقی، عضالنی و )دردهای با منشاء ارگان های مختلف  .1

 کنترل درد و فاکتورهای موثر بر آنچگونگی  .1

 داروهای مورد مصرف در کنترل درد، موارد تجویز و کاربرد آنها .7

 دردهای غیر دندانی: درس نام

 : سرفصل دروس

 نوروفیزیولوژی درد .4

 مسیر دردهای حاد .2

 دردهای ارجاعی .3

 سیستم تریژمینال .1

 دردهای مزمن .1

 فاکتورهای رفتاری .1

 سنجش میزان درد .7

 سرو گردنطبقه بندی دردهای  .8

 دردهای با منشأ خارج کرانیال .1

 دردهای با منشأ داخل کرانیال .44

 دردهای نوروواسکوالر .44



 

 

 دردهای نوروپاتیک .42

 دردهای کاسالژیک .43

 دردهای عضالنی .41

 دردهای با منشأ ناشناخته .41

 درمان بیماران مضطرب: نام درس

 :سرفصل های درس

 ترس و اضطراب  .4

 کنترل افراد مضطرب و ترسو .2

 ترس و اضطرابکنترل غیر دارویی  .3

 کنترل دارویی ترس و اضطراب .1

 آرامبخشهای تنفسی .1

 آرامبخشهای خوراکی .1

 آرامبخشهای وریدی .7

 آرامبخشهای عضالنی .8

 آرامبخشهای نازال .1

 بیهوشی عمومی .44

 ترك ها ی دندانی و شکستگی های ریشه: نام درس

 : سرفصل دروس

 خصوصیات ترکهای دندانی .4

 اتیولوژی ترکهای دندانی .2

 سمپتومهای ترکهای دندانیعالئم و  .3

 پیشگیری و درمان ترکهای دندانی .1

 تشخیص شکستگیهای ریشه دندان  .1

 اتیولوژی شکستگیهای ریشه دندان  .1

 درمان شکستگیهای ریشه دندان  .7

  



 

 

 ایمپلنت های فوری دندانی : نام درس

 :سر فصل دروس

 کاربرد ایمپلنت ها در دندانپزشکی .4

 انواع ایمپلنت ها .2

 تشخیص و طرح درمان .3

 آماده سازی آلوئول .1

 ایمپلنت فوری .1

 ضایعات اندودانتیک و موفقیت ایمپلنت .1

 علوم وابسته –اندو :  نام درس

 :سرفصل های درس

 پریو -نحوه تشخیص ضایعات با منشا اندو .4

 پریو -تقسیم بندی بیماری های اندو .2

 پریو و پیش اگهی درمان –روش درمانی بیماری های اندو  .3

 نقش و تاثیر بیماری ها و درمان های پریودنتال بر پالپ دندان                                            .1

 حفاظت پالپ در درمان های ترمیمی .1

 تحریکات پالپ در درمان های ترمیمی .1

 تاثیر درمان های ارتودانتیک بر عروق و اعصاب پالپ، سیمان ریشه و پریودنشیوم .7

 دانتیک دندان های با آپکس باز و رویش ناقصروش های درمان اندو .8

  



 

 

  39: کد درس     (4)اندودانتیکس عملی   :نام درس

 ساعت 241: ساعت آموزشی در طول دوره     عملیواحد  1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 
 :باشداین درس مشتمل بر انجام حداقل موارد درمانی ذیل در پره کلینیک می

 

 حداقل مورد نياز عنوان مهارت رديف

 مورد از هر کدام 1 تهیه حفره دسترسی دندانهای قدامی، پره مولر و مولر 4

 مورد از هر کدام 1 آماده سازی کانال دندانهای  قدامی، پره مولر و مولر مستقیم و انحنادار با روشهای مختلف 2

 مورد از هر کدام 1 پرکردن کانال های آماده سازی شده با روشهای مختلف 3

 مورد Simulated root resorption 3 قرار دادن اپیکال پالگ در دندان های با  1

 مورد 2 انجام درمان سفید کردن در دندان های کشیده شده 1

1 Forced Eruption 4 مورد 

 مورد 4 بستن انواع اسپلینت 7

 مورد از هر دندان  1 شدهانجام درمان مجدد ریشه بر روی انواع دندان های کشیده  8

 مورد 44 اندودانتیک میکروسرجری 1

 
استفاده از اپکس لوکیتور، دیجیتال رادیوگرافی، سیستم های روتاری، سیستم های آبچوریشن، لیزر و سایر وسایل و تجهیزات 

جدیدی که کاربرد کلینیکی دارند بر روی بلوك های اکریلی، دندان های کشیده شده و یا جمجمه انسان و همچنین دندان ها و 

 . احد عملی ضروری است و با نظر مسئول دوره تخصصی انجام خواهد شدفکین حیوانات زنده یا مرده در این و

  



 

 

  40: کد درس     (2)اندودانتیکس عملی   :نام درس

 ساعت 241: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 :این درس مشتمل بر انجام حداقل موارد درمانی ذیل می باشد
 

 حداقل مورد نياز عنوان مهارت رديف

 مورد 24 انتخاب بیمار، تشخیص و تکمیل پرونده بیمار 4

 مورد 24 درمان ریشه دندان های تک کاناله 2

 مورد 24 درمان ریشه دندان های دو کاناله 3

 مورد 24 درمان ریشه دندان های مولر اول 1

 مورد 24 درمان ریشه دندان های مولر دوم 1

    

 

 

 

 

 

 
  



 

 

   4: کد درس     (3)اندودانتیکس عملی   :نام درس

 ساعت 241: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 :این درس مشتمل بر انجام حداقل موارد درمانی ذیل می باشد
 

 حداقل مورد نياز عنوان مهارت رديف

 مورد 1 مولر سومدرمان ریشه دندان های  4

 مورد 1 درمان ریشه دندان های قدامی دو کاناله 2

 مورد 1 درمان ریشه دندانهای پره مولر با کانال اضافه 3

 مورد 44 درمان ریشه دندان های مولر با کانال اضافه 1

 مورد 1 درمان مجدد ریشه دندان های تک کاناله 1

 مورد 44 درمان مجدد ریشه دندان های دو کاناله 1

 مورد 1 (اپکس بسته)درمان پالپ زنده  7

 مورد 1 (اپیکال پالگ)درمان ریشه دندان های با آپکس باز  8

 مورد 1 آپکسوژنز 1

 مورد 1 درمان ریشه دندان های با تحلیل داخلی 44

 مورد 1 درمان ریشه دندان های با تحلیل خارجی 44

 مورد 44 درمان دندان های ضربه دیده 42

 مورد 2 سفید کردن دندان های درمان ریشه شده 43

41 Forced eruption 2 مورد 

 مورد 1 پریو-درمان موارد اندو 41

 
  



 

 

  43: کد درس     (1)اندودانتیکس عملی   :نام درس

 ساعت 241: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 : این درس مشتمل بر انجام حداقل موارد درمانی ذیل می باشد

 
 حداقل مورد نياز عنوان مهارت رديف

 مورد 24 درمان مجدد ریشه دندان های مولر 4

 مورد 24 درمان ریشه انواع دندان های با انحنای شدید ریشه 2

 مورد 41 درمان ریشه انواع دندان های با کانال کلسیفیه 3

 مورد  1 ریشه از روی کراوندرمان  1

 مورد  1 جراحی پری رادیکولر دندان های تک ریشه 1

 مورد 1 جراحی  پری رادیکولر دندان های چند ریشه 1

 مورد 2 (رژنریشن) دوباره زنده کردن دندان 7

 مورد 1 درمان مجددریشه دندان های دو کاناله 8

 
  



 

 

  44: کد درس     (1)اندودانتیکس عملی   :نام درس

 ساعت 241: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 :این درس مشتمل بر انجام حداقل موارد درمانی ذیل می باشد

 
 حداقل مورد نياز عنوان مهارت رديف

 مورد 24 درمان حوادث حین درمان 4

 مورد 2 چند ریشهدرمان اندو دندان های شیری یک و  2

 مورد 2 درمان جراحی تحلیل خارجی 3

 مورد 1 درمان ری پالنت 1

 مورد  1 فرش ساکت ایمپلنت 1

 مورد 14 فالوآپ دندان های درمان شده 1

 مورد 1 درمان ریشه دندان های مولر سوم 7

 مورد 24 درمان مجدد ریشه دندان های مولر 8

 مورد 44 تک ریشهجراحی پری رادیکولر دندان های  1

 مورد 1 جراحی پری رادیکولر دندان های چند ریشه 44

 
  



 

 

  43: کد درس     (1)اندودانتیکس عملی   :نام درس

 ساعت 18: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 2: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 : این درس مشتمل بر انجام حداقل موارد درمانی ذیل می باشد
 

 حداقل مورد نياز عنوان مهارت رديف

 مورد 14 (همراه با درمان موارد شکست)فالوآپ دندان های درمان شده  4

 مورد 44 مشارکت در درمان موارد پیچیده 2

 
 :منابع درسی

 .هیئت بورد تخصصی رشته اندودانتیکس عمل خواهد شددر مواردی که در متن مشخص نشده است طبق مصوبات 

  



 

 

  45 -49: کد درس     (1)تا  (4)پایان نامه   :نام درس

 ساعت 171: ساعت آموزشی در طول دوره    کارگاهی -واحد عملی 44: تعداد و نوع واحد

       :پيش نياز و همزمان

 آموزش تخصصیانتخاب موضوع مورد تحقيق در حيطه : هدف -( )پايان نامه 

در این واحد دستیار با همکاری اساتید گروه . واحد کارگاهی برگزار می شود و باید در برنامه آموزشی دیده شود 2این درس بصورت 

گردآوری مقاالت، تحقیقات مرتبط و انجام جستجوهای مربوطه، خارج . در جلسات کارگاهی نسبت به تعیین موضوع اقدام می نماید

در پایان ترم دستیار باید مستندات الزم موضوع خود را . ه بوده و در جلسات کارگاه باید نتایج تحقیقات ارائه شوداز ساعت کارگا

ثبت اولیه موضوع در معاونت پژوهشی و با ارائه گواهی به سرپرست تخصصی گروه بیانگر گذراندن این واحد می . انتخاب کرده باشد

 .باشد

 وع پژوهشثبت موض: هدف -(3)پايان نامه 

واحد کارگاهی برگزار می شود و دستیار باید در جلسات مربوطه که با حضور مشاور آماری و یا متخصصین آمار  2این درس بصورت 

( پژوهشیار)دستیار باید تا پایان ترم پروپوزال خود را کامل کرده و در سایت مربوطه . یا اپیدمیولوژیست برگزار می گردد، شرکت کند

 .مالقات با استاد راهنما جهت هماهنگی های مربوط به پروپوزال راهنما نیز باید در همین جلسات پیش بینی شود. ثبت نماید

 انجام پژوهش: هدف -(4)پايان نامه 

زمان و نحوه ارائه این واحد کامالً در . واحد عملی طراحی شده است که باید در برنامه آموزشی دیده شود 2این درس به صورت 

استاد راهنما باید نحوه ارائه این واحد را به . ستاد راهنما است و می تواند به صورت جلسات پشت سر هم و یا با فاصله باشداختیار ا

تر از یک چنانچه تحقیق مربوطه طوالنی. سرپرست تخصصی گروه اعالم نماید تا سایر برنامه های آموزشی با آن هماهنگ گردد

 .ید در این ترم صورت می گرفته است با تائید استاد راهنما برای گذراندن این واحد کافی می باشدترم باشد، انجام اقداماتی که با

 نوشتن پايان نامه و مقاله: هدف -(3)پايان نامه 

دستیار باید با هماهنگی استاد راهنما و مشاور . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 2این درس به صورت 

ماری به آنالیزهای آماری، استخراج نتایج و نگارش پایان نامه بپردازد و حداقل یک مقاله علمی نیز از آن آماده و به یک مجله آ



 

 

در خصوص تحقیقاتی که بخشی از آن به این ترم منتقل می شود، دستیار باید عالوه بر ارائه تحقیق بخش های . معتبر ارسال کند

 .در صورتی که مقدور بوده باشد در این ترم مورد آنالیز و استخراج نتایج اولیه تحقیق خود قرار دهد مربوط به تحقیقات اولیه را

 دفاع از پايان نامه: هدف -(5)پايان نامه 

در این درس دستیار پایان نامه را کامل و . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 2این درس به صورت 

 .اع را طی می نمایدمراحل دف

 

روشن است همه پایان نامه ها نمی توانند از روش باال تبعیت کنند و بسته به طول زمان تحقیق ممکن است تا یک ترم  :توجه

 .دیگر به تعویق بیافتد که با هماهنگی و تائید معاونت پژوهشی برنامه پیشنهادی از نظر زمانبندی اصالح خواهد شد

 

  



 

 

  30 -35: کد درس     (1)تا  (4)کالب ژورنال   :نام درس

 ساعت413: ساعت آموزشی در طول دوره   (واحد 1/4هر ترم ) واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  طبق مصوبات هیئت بورد تخصصی رشته اندودانتیکس
  



 

 

  33-38: کد درس   (3)تا  (4)مشارکت در آموزش دانشجویان   :نام درس

 ساعت 241: ساعت آموزشی در طول دوره   (واحد 2هر ترم )واحد عملی  1: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 یادگیری -کسب مهارت عملی فرآیند یاددهی: هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 و سایر آموزش ها( و بالینیکلینیک پره)مشارکت دستیار در آموزش های نظری و عملی 

 

خوراند الزم شرکت دستیار در آموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی تحت نظارت استاد بوده، ارزشیابی شده و پس

گردد به نحوی که در پایان دوره دستیار نسبت به روشهای آموزش و ارزیابی دانشجو بویژه روشهای ارزیابی توسط استاد ارائه می

 .وین آموزشی مسلط شده و با مهارت امور مربوطه را انجام دهدن




