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 بسمه تعالی
تا  15برگزار می گردد و مدت زمان آزمون برای هر دانش آموخته  فردی شفاهی/مصاحبهبه صورت  این آزمون

تشخیص و طرح درمان، توالی درمان و مالحظات است. سواالت این آزمون با تمرکز بر مباحث  دقیقه 03

 ، مطرح می گردد.دندانپزشکی عمومی درمانی در

در )شامل شرح حال، تصاویر رادیوگرافی و تصاویر داخل دهانی(  که اطالعات مربوط به یک بیمار در این آزمون

تن از اعضای هیات علمی از گروههای  چندود و پرسش و پاسخ با حضور اختیار دانش آموخته قرار داده می ش

ارزشیابی دانش آموخته انجام می شود. ، ترمیمی و پروتزهای دندانی  اندودانتیکس، پریودانتیکسآموزشی 

 می باشد. failیا   passبه صورت در این آزمون براساس تجمیع نظرات اعضای هیات علمی حاضر در جلسه آزمون

 در آزمون به تفکیک گروه آموزشی به شرح زیر است: مباحث مورد نظر

 : پروتزهای دندانیالف( 

 طرح درمان در رستوریشن های تک واحدی  .1

  دندانهای تخریب شده طرح درمان در بازسازی .2

 دست رفتهطرح درمان برای جایگزینی دندانهای از  .3

   (removable partial denture) متحرک  مالحظات تشخیص و طرح درمان در پروتز پارسیل .4

 (fixed partial denture)مالحظات تشخیص و طرح درمان در پروتز پارسیل ثابت  .5

 مالحظات تشخیص و طرح درمان در پروتز کامل .6

 ب( اندودانتیکس:

 دندان و مرفولوژی آناتومی  .1

 بیماری های پالپ و پری اپیکالمالحظات تشخیص و طرح درمان  .2

 تمامی مراحل درمان ریشهمالحظات الزم برای انجام مناسب  .3

 طرح درمان در موارد اورژانس های اندودانتیک .4

 پریو-تشخیص، طرح درمان و پروگنوز در بیماری های اندو .5

 سنحوه تشخیص، جلوگیری و درمان حوادث ایجاد شده حین درمان اندودانتیک .6
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 ( پریودانتیکس:ج

 نشیومپریودتاثیرگذار بر و شرایط  ریهابیماو طبقه بندی تشخیص  .1

 هاو نحوه درمان آن های کلینیکی ژنژیویت و پریودنتیتویژگی .2

  تحلیل استخوان و الگوهای تخریب آن .3

 (individual( وتک دندان)overallتعیین پروگنوز کلی) .4

 (فازهای درمان(توالی طرح درمان  .5

  تفسیر رادیوگرافی .6

 medically compromisedدرمان پریودنتال در بیماران  .7

 مکانیکی پالک در بیماران پریودنتالکنترل  .8

 

 د( دندانپزشکی ترمیمی:

 وچگونگی کاربردوموارد تجویزآنهاوموادالینر.شناخت ترکیب گالس آینومرها1

 .شناخت وچگونگی کاربردانواع ادهزیوها2

 وتاثیرهرکدام ساختارآمالگام ودانستن اجزای  کاربردی.شناخت 3

 شناخت انواع کامپوزیت و وکاربردآنها.4

 .مالحظات ترمیمی دندانهای دارای پوسیدگی 5

 .تشخیص وطرح درمان پوسیدگیها 6

 .اصول تهیه حفرات کامپوزیتی وآمالگامی وتفاوتها وشباهتهای آنها7

 .مالحظات ایزوالسیون وانواع نوارماتریس ووج گذاری درشرایط گوناگون8
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2. McCracken's Removable Partial Prosthodontics, 12th edition 

3. Zarb G, Prosthodontic Treatment For Edentulous Patients, 13th edition 
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1. Pathways of The pulp- Cohens - 11th edition 
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