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 هدف و ماهيت: 
جاي دندانپزشكي، پردازد؛ به همين دليل گاهي اساتيد اين رشته، بههاي دهان و دندان مييك دكتر دندانپزشك، به تشخيص و درمان بيماري

دانستند. اما امروزه دندانسازي تنها بخشي از در گذشته دندانپزشكي را مساوي با دندانسازي مي برند.كار ميرا به» پزشكيدهان«اصطالح: 
هاي دهان و دندان را آموزش دندانپزشكي است. رشته دندانپزشكي در مقطع دكتراي عمومي نحوه رعايت بهداشت، پيشگيري و درمان بيماري

 .دهدمي
دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سالمت جسم و روح، زيبايي و ادا كردن كلمات تامين  پزشكي يك علم تخصصي است كه سالمتدندان

 .ها را در مراحل اوليه شناخت و از پيشرفت آن جلوگيري نمودتوان بسياري از بيماريكند. همچنين به ياري اين علم ميمي
 

نام نويسي كرده » طرح عمومي«پس از اتمام تحصيالت، بايد براي سال ) مي باشد. 4سال ) و كارآموزي ( 2دندانپزشكي شامل دو دوره علوم پايه (
 ماه است. 18ي طرح، و به نوبت به شهرهايي كه نياز به خدمات درماني دندانپزشكي دارد، اعزام شوند. دوره

 
 توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه: 

ه و زبان انگليسي، توانايي ايجاد تمركز و كنترل خالقيت و مهارت در كار دست و همچنين برخورداري از خالقيت و ديد هنري ، تسلط بر علوم پاي
.همچنين برخورداري از آمادگي روحي، بدني وسالمت جسمي براي فعاليت در حيطه دندان ذهن از شرايط الزم براي ورود به اين رشته است

 پزشكي ضروري است.
به نحوي به رشته دندانپزشكي ارتباط دارد بخصوص دو بخش گيرد شناسي دوره دبيرستان خود فرا ميآموز در درس زيستهرآنچه كه يك دانش

شناسي كه دانشجويان دندانپزشكي در دو سال اول تحصيل خود با وسعت و عمق بيشتري نسبت به دوره دبيرستان مطالعه فيزيولوژي و آسيب
 .كنندمي

  
 ادامه تحصيل در مقاطع باالتر: 

 .دارد پزشكي در ايران وجودهاي مختلف دندانامكان ادامه تحصيل فوق دكترا در رشته
م حتما زير اس» متخصص«دندانپزشكي كه در يك رشته تخصصي خاص ادامه تحصيل داده باشد (پس از اخذ مدرك دكتراي دندانپزشكي) عنوان 

 .او و قبل از گرايش مورد نظر ذكر مي شود
و به  دانها و استخوانهاي سر و صورتارتودنتيكس (متخصص ارتودنسي): تصحيح روابط نامناسب فكي و دنداني، تنظيم و تصحيح روابط بين دن -1

طور كلي ناهنجاري هاي دنداني و فك و صورت از جمله وظايف يك متخصص ارتودنسي به شمار مي رود. طول دوره اين تخصص رشته 
 .ساله است، معموال بهترين رتبه هاي آزمون تخصص وارد اين رشته مي شوند 3دندانپزشكي 

شناسي): توانايي متخصصان اين رشته دندانپزشكي بررسي نمونه هاي برداشته شده از ضايعات دهان، فك  پاتولوژي فك و دهان و صورت (آسيب-2
 .و صورت از لحاظ تشخيص انواع بدخيمي، سرطان و ساير ناهنجاري هاي بافتي مي باشد

ه و يا جراحي هايي است كه معموال اندودنتيكس (تخصص درمان ريشه دندان): وظيفه متخصص اين رشته دندانپزشكي درمان هاي پيچيده ريش-3
 .از عهده توانايي هاي دندانپزشكان عمومي خارج است

 يپريودنتيكس (تخصص بيماريهاي لثه و بافتهاي نگه دارنده دندان): اين افراد در تشخيص بيماري هاي لثه، گذاشتن ايمپلنت، عملكرد و زيباي-4
 .ساختار لثه تخصص پيدا مي كنند

زيبايي: ترميم و بازسازي دندانهاي طبيعي و تأمين زيبايي ظاهري دندان ها بخشي از وظايف متخصصان اين شاخه  دندانپزشكي ترميمي و -5
 .رشته دندانپزشكي است

 .جراحي فك و دهان و صورت، رشته دندانپزشكي كودكان و تخصص پروتزهاي دنداني هم شاخه هاي تخصصي ديگر رشته دندانپزشكي است-6
 

 آينده شغلي: 
از مراكز كاري  بخش دولتي مثل بيمارستان ها ، درمانگاه ها و مراكز بهداشتي و درماني و كار در بخش خصوصي مراكز خصوصي و مطب شخصي

 يك دندانپزشك است. 
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 دروس اختصاصي رشته دندانپزشكي: 

 دندانپزشكيدروس اصلي رشته 

 آناتومي آسيب شناسي 

 بيوشيمي ايمني شناسي

 فيزيك پزشكي ژنتيك انساني

 ميكروب شناسي ويروس شناسي

 اآشنائي با وسايل و تجهيزات دندانپزشكي و نگهداري آنه آسيب شناسي دهان و فك و صورت

 بيماري هاي داخلي آناتومي دندان

 يتغذيه و نقش آن در بهداشت دهان و دندانپزشكي پيشگير بيولوژي دهان 

 گوش و حلق و بيني نظري يكنترل عفونت در دندانپزشك

 شكي و تب قانوني نظام پز مواد دنداني

  و.....
 


