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 معسفی

 کلیىیک دوداوپصشکی

 

 

 

 

 

 ياحد بیه الملل داوشگاٌ علًم پصشکی گیالن
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 کصیه بستس اودیشٍ بس وگرزد    بٍ وام خدايود جان ي خسد 

 ؛با سالم 

ایه مجمًعٍ دز زاستای آشىایی َس چٍ بیشتس َمکازان محتسم دز مًزد خدمات قابل ازائٍ دز کلیىیک 

ن ي آي تديیه شدٌ است . با امید بٍ مفید بًدن  یٍاوشگاٌ علًم پصشکی گیالن تُدوداوپصشکی ياحد بیه الملل د

قای دکتس آتشکس اش َمکازی کلیٍ کساوی کٍ دز تُیٍ ایه مجمًعٍ تالش کسدٌ اود ي زاَىمایی َای جىاب 

ٌ گاآامید است َمکازان محتسم ما زا اش وقطٍ وظسات ساشودٌ خًد ،خادمی ي جىاب آقای دکتس ذاکس جعفسی

 ومایىد . 

 

 با آزشيی مًفقیت بسای َمٍ َمکازان ي داوشجًیان محتسم

 سسپسستاز  –فیسيشٌ زضاپًز 
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 1کلیىیک شمازٌ 
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 Oral Medical Departmentٍ درهاى بیواریْای دّاى  بخػ تؽخیص 

 

 

 

 

 

 خذهات:

هؼبیٌِ دلیك ضفشُ دّبًی ٍ دًذاًْب ٍ سـخیق دسهبًْبی هَسد ًیبص ثشای ثیوبساى  -1

  .بی هخشلف خْز دسهبى دًذاًذضؿىیّ ساٌّوبیی آًْب ثشای اسخبع ثِ ثخؾٍ 

دادى دػشَسار داسٍیی ٍ یب اسخبع ٍ دس ضفشُ دّبى ًؼَج ًشم بر ضبیؼسـخیق  -2

 ثیوبس ثِ ثخؾ خشاضی خْز دسهبى ٍ ثشداؿشي ضبیؼِ. 

ی دًذاًذضؿى دسهبى ّش اص ثؼذ ٍ لجل یدضؿى ظُیٍ دػشَسار اسائٍِ هشالجزاًدبم  -3

یب ػبیش  للجی،  ولیَی  هـىالر  وِ دزبس ثیوبساًی خبًن ّبی ثبسداس ٍ  ثشای

 .  ّؼشٌذ  ثیوبسیْبی ػوَهی

 



 - 6 - 

 X-Ray Department  بخػ رادیَلَشی

 

 

 

 

 

 

 خذهات بخػ:

 (Extra oral)خبسج دّبًی  -2    (Intraoral)داخل دّبًی -1 سادیَلَطی:

 P.A                                           1- O.P.Gدشی آدیىبل               :داخل دّاًی

 خارج دّاًی:         B.Wگ یٌثبیز ٍ                       

         

 

دًذاى ٍ ّذف اص ایي  ػِ: سادیَگشافی اص یه سب  P.A  (Pre Apical)رادیَگرافی

بیؼبر دَػیذگی دًذاى ٍ ضهَلؼیز ًؼَج ػخز اعشاف دًذاى ، سادیَگشافی سـخیق 

 ثبؿذ.  هی Apical ))یبلآدیى

          Occlusalولَصال  ا

 Cephalometricیفبلَهششػ -2
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دػز یبفشي ثِ دَػیذگیْبیی ػغَش  B.Wّذف اص سادیَگشافی  (: Bite wingگ)یٌبایت ٍ

 سبج، سطلیل  overhangلخ ٍ سغییشار آى، دشوشدگیْبی ثیشٍى صدُ بٍضؼیز د ،دشٍگضیوبل 

 .هی ثبؿذ ی دًذاًْب ،هَلؼیز ٍ سٍاثظ اولَصالاػشخَاى آلَئَل 

دس سـخیق ٍػؼز ثبوَلیٌگَالی ضبیؼبر  : occlusal techniqueال کلَزتکٌیک ا

ؿىؼشگیْب، ثشسػی ٍضؼیز اخؼبم خبسخی، دًذاًْبی سٍیؾ ًیبفشِ ٍ ، دبسَلَطیه 

 .وبسثشد داسد  ّبی ثبلی هبًذُ سیـِ

Ortho panoramic Graph (O.P.G :)  ثشسػی  –خشاضی  خْز سـخیق ، لجل اص

س گشفشي دًذاًْب دس فه ٍ ٍضؼیز دًذاًْبی ؿیشی ٍ ٍضؼیز فه ٍ دّبى ٍ زگًَگی لشا

ٍ ضبیؼبر فىی  ٍسدؼغ دس هَسد اعفبل( –دًؼی َ)اسس –دًذاًْبی دائوی سٍیؾ ًیبفشِ 

 . گیشد هَسد اػشفبدُ لشاس هیدسهبى اسسَدًؼی 

ٍ ساثغِ آى ثب خودوِ اػشخَاًْبی سادیَگشافی اص :  (Cephalometric) ظفالَهتری

ثیـشش هَاسد ثشای دسهبًْبی اسسَدًؼی هَسد اػشفبدُ دس وِ     بؿذث هیاػشخَاًْبی  فه 

 گیشد.  لشاس هی
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 Department   periodontology  درهاى بیواریْای لثِ   بخػ 

 

 

 

 

 

 :خذهات درهاًی

دس خْز ضفظ ثْذاؿز لثِ ثبالی : ثشداؿشي خشم صیش ٍ ( Scaling)گیری خرم -1

 دّبى . 

گیشی ثشای سؼغیص ػغَضی وِ  اص ػول خشم : ثؼذ (Prophylaxis)پرٍفیالکعی -2

ّن زٌیي ثشای ثشداؿشي  وبّؾ سدوغ دالن دًذاًی ٍگیشی ؿذُ خْز  خشم

( ٍ ثغَس ولی ایدبد  stain) لىِ ّبی سًگی سٍی دًذاىدالوْبی هیىشٍثی ٍ دثشی ٍ

 . ٍ دًذاى ثشای دّبى هٌبػت هطیظ ثْذاؿشی 

ٍ هؼَان ًطَُ  بوز دًذاىهثب اػشفبدُ اص :  (Oral Hygiene)آهَزغ بْذاؼت -3

دادُ  آهَصؽثِ ثیوبساى   (Dental flossًخ دًذاى )هؼَان صدى ٍ اػشفبدُ اص 

 ؿَد.  هی

    Gingivectomy : الف: طًظیَوشَهی (Gingival Surgery)خراحی لثِ -4
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 ج: افضایؾ عَل سبج          ( Periodontal flapشبلی )دًّبی دشیَ ة: فلخ

 :   Gingivectomy     ًصیَکتَهیش الف:

دس لغز ثِ هؼٌبی لغغ ٍ ثشیذى لثِ اػز ٍلی دس ٍالغ ایي سٍؽ خشاضی ؿبهل ثشؽ 

ثیوبس، ػَاهل هطشن لثِ ثبؿذ وِ هشؼبلت آى اًؼبج  دادى لثِ سطز ؿشایظ خبف هی

ضزف هیگشدًذ. اًدبم ػول طًشیَوشَهی ثِ  ، هَضؼی ٍ ػوبى ًىشٍسیه ػغَش سیـِ

ـِ دًذاًْبی هَسد ًظش ٍ ضزف وبهل دبوشْبی هٌظَس دػششػی ثیـشش ثِ ػغَش سی

هطیغی هٌبػت ثشای سشهین اًؼبج دشیَدًـیَم ٍ  ًِشیددس ثبؿذ وِ  شبل هیدًدشیَ

 ػبصد.  هْیب هیٍ صیجبیی ثیوبسسبهیي فشم فیضیَلَطیه لثِ 

 :Periodontal  flaps دشیَدًشبلفلخ ّبی ب: 

وِ سَػظ خشاضی اص اًؼبج  ثِ لؼوشی اص لثِ، هخبط ٍ یب لثِ ٍ هخبط اعالق هیـَد

 ؾ خذا گشدد.یٌصیش

  گیشًذ : شبل هَسد اػشفبدُ لشاس هیدًّبی دشیَ ّب ثِ دٍ دلیل اكلی دس خشاضی فلخ

ثشای دػششػی ثِ اًؼبج صیشیي ثِ هٌظَس اًدبم اػوبل سلطیطی ًظیش  -1

دػششػی ثِ ػغَش سیـِ دًذاًْب ٍ  ، اػشئَاوشَهی، لغغ سیـِ ، اػشئَدالػشی

 َاًی.ضبیؼبر اػشخ

ًَػی اص ، ثِ هٌظَس خبثدبیی هَلؼیز ثبفز ًشم وِ دس ایي ضبلز فلخ اًدبم ؿذُ  -2

 هَوَطًظیَال هطؼَة هیگشدد. خشاضی
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 دس ایي ًَع خشاضی هیشَاى ثِ اّذاف ریل دػز یبفز:

  دشیَدًشبلبی ّ ثشعشف ًوَدى وبهل ٍیب ًؼجی دبوز -1

 دػششػی ثِ ػغَش سیـِ دًذاًْب -2

 خَاُسب ضذ دلضفظ لثِ زؼجٌذُ  -3

 .خْز صیجبیی ٍ ػولىشد ثْشش ثشلشاسی فشم هٌبػت لثِ ٍ اػشخَاى آلَئَل  -4
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 Department            Oral Surgeryبخػ خراحی دّاى

 

 

 

 

 

 خذهبر دسهبًی لبثل اسائِ دس ثخؾ خشاضی دّبى، فه ٍ كَسر:

 : خراحی دّاى -1

خشاضی  اسیَلَطی، سـخیق ٍ هؼبلدبر هشسجظ ثب لؼوشی اص اػوبل دًذاًذضؿىی 

 .هی ثبؿذ ٍثیوبسیْبی ٍاثؼشِ، خشاضبر ٍ ًَالق فىیي ٍ دًذاًْب 

 ّای ظرپایی هتذاٍل در خراحی دّاى:  خراحی -2

 خراحی دًذاًْای ًْفتِ: -الف

دالیل دسهبًی ٍ یب خْز دیـگیشی اص  ًذاًْبی ًْفشِ ٍ ثبلیوبًذُ دس فه ثِدخبسج وشدى 

 ثشٍص ػفًَز ٍیب ثشٍص ضبیؼبر دبسَلَطیه .

 Episectomy (Epico) ّای اطراف ریؽِ: احیخر -ب

 ثبؿذ. هی ّوشاُ ثب لغغ اًشْبی آى ّذف ضزف ضبیؼِ اًشْبی سیـِ
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 ّای قبل از پرٍتس: خراحی -ج

 : ًعح ًرم

 هٌبػتوف دّبى خْز ایدبد اسسفبع  افضایؾ ػوك ٍػشیجَل ٍ ٍظتیبَلَپالظتی ؛

 سیح ٍ لشاس دادى دشٍسض ثب گیشٍ ثجبر ثیـشش.

 شیه ثبفز ًشم دس داخل دّبى. فثشداؿشي ضبیؼِ اگضٍ راتَم؛اپَلیط فیؽَ

 فشًَم ثب زؼجٌذگی ثبالسش . ضزف یب سغییش هَلؼیز  کتَهی؛رًف

 : ًعح ظخت

اػشخَاى خْز لشاسدادى دشٍسض  )ثشخؼشِ (؛ ضزف ضبیؼِ اگضٍفشیهخراحی تَرٍض

 هٌبػت .

 یذى دًذاى.اػشخَاًی ًبؿی اصوـ ٍ ًبّوَاسثشخؼشگیْبی سیضضزف  آلَئَپالظتی؛

 : ًعح ًرم ٍ ظخت

وبّؾ اسسفبع سَثشٍصیشِ ٍافضایؾ فبكلِ ثیي دٍ سیح ثبال ٍدبییي   خراحی تَبرٍزیتِ؛

 . خْز خبیگضیٌی ثْشش دشٍسضّب 

 ّای فک: ؼکعتگی درهاى -د

فه وِ ثِ دٍ سٍؽ ثبص  ٍ ػولىشدلشاسدادى لغؼبر ؿىؼشِ دس وٌبس ّن ٍ سبهیي صیجبیی 

 ٍ ثؼشِ كَسر هیگیشد.
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دیر ٍ دس سٍؽ ثبص لغؼبر سَػظ اػشفبدُ هی ؿَد سٍؽ ثؼشِ اص ػین ٍ آسذ ثبس دس 

 گیشًذ.  ػین وٌبس ّن لشاسهی ّوشاُ یٍ گبّ(Plate) ٍ دالن

 درهاى عفًَت ّا : -ـّ

اًؼضیَى ٍ دسًبط ٍ ضزف ػبهل ػفًَز ًٍیض سدَیض  ، ػوذُ سشیي دسهبى ػفًَز

 ثبؿذ. هی آىدسهبى  خْزثیَسیه هٌبػت  آًشی
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 Prosthetic Departmentّای دًذاًی   پرٍتس ػبخ

 

 

 

 

 

 خذهبر ایي ثخؾ ؿبهل ػبخز دشٍسض ّبی دًذاًی هی ثبؿذ 

ّبی هٌبػت ثشای  ػجبسر اػز اص ػلن ٍ ٌّشسبهیي خبًـیيدشٍسض دًذاى  تعریف :

لؼوشْبی سبخی دًذاًْب یب ثشای یه یب سؼذادی اص دًذاًْبی عجیؼی اص دػز سفشِ یب 

صیجبیی، ساضشی ٍػالهشی هخشل ؿذُ ٍ اصدػز سفشِ ثیوبس  ، ػولىشدوِ غبیت ثِ ًطَی 

 سا اػبدُ ًوبیذ.

 سمؼین ثٌذی اًَاع دشٍسض ّبی دًذاًی : 

  ى ٍثشیح)ثبثز(ٍ: دشٍسضّبی وشالف

 دشٍسض ّبی هشىی ثِ دًذاًْب -1ؿبهل :

  دشٍسض ّبی هشىی ثِ ایوذلٌز  -2         

  : دشٍسضّبی دبسػیل هشطشن ة
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 هشطشن  ّبی وبهلضس: دشٍج 

 دشٍسض ّبی هشىی ثِ ًؼَج ًشم -1ؿبهل : 

 دشٍسض ّبی هشىی ثِ ًؼَج ًشم ٍایوذلٌز  -2          

  Fix- prosthodonticsى ٍ بریح )ثابت( ٍپرٍتسّای کر:  الف

دشٍسضی اػز وِ دس هَسد ػبخشي سٍوـْب ٍثشیدْبی  دسهبى اصؿبخِ ای  تعریف:

 ًوبیذ. ثطث هیثبثز هلٌَػی 

سشهین لؼوشی اص دػشگبُ خًَذُ  -2اكالش ضبلز غیشعجیؼی دّبى      -1  ف:ّذ

ًگْذاسی دًذاًْب سطز ؿشایظ ػبلن ٍ عجیؼی ثشای   -3ى.     ِ آلؼوشْبی ٍاثؼشِ ث یبٍ

 .هذر صهبى عَالًی 

  دًذاًْب خلَگیشی اص آػیت ثیـشش ثِ -4

 سبهیي صیجبیی  -5

دشٍسضّبی ثبثز هشىی ثِ دًذاًْب : ثب سشاؽ لؼوشی اص دًذاًْب ی اعشاف ًبضیِ ثی  -6

 ش سٍ ی آًْب ًلت هی گشدد . ثدًذاًی . دشٍسض ثِ كَسر ثشیح یب دل 

ًلت ایوذلٌز دس اػشخَاى فه ثز هشىی ثِ ایوذلٌز : ثب خشاضی ٍدشٍسض ّبی ثب -7

 دشٍسضثِ عَس  ثبثز لشاس هیگیشد . 
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B: یل هتحرکپرٍتسّای پارظ    denture   partial-prosthodontics   

ًَػی دشٍسضّبی دًذاًی اػز وِ داسای یه یب زٌذ دًذاى هلٌَػی ّوشاُ ثب  تعریف:

 ((partial ًبلق خبًـیٌی ثشای ًؼَج اص دػز سفشِ هدبٍس هیجبؿذ ٍ دس لَػی وِ ثغَس

 ثىبس هیشٍد. ، دًذاى هیجبؿذ ثی

ًْبی هلٌَػی ثِ خبی دًذاى یبدًذاًْبی عجیؼی اص خبًـیي وشدى دًذاى یب دًذا ّذف:

 .ٍ سبهیي صیجبیی هی ثبؿذ  اص دػز سفشِ دػشگبُ خًَذُ ػولىشد دػز سفشِ ٍ اػبدُ

  denture complete-prosthodontics پرٍتس کاهل

دس آى دسهبى ثیوبس وِ اػز ای اص ٌّش ٍ ػلن دًذاى دضؿىی دشٍسضی  ؿبخِ تعریف:

دًذاًْبی هلٌَػی ثِ خبی سوبم دًذاًْبی عجیؼی خبًـیي وشدى ثَػیلِ  سٍؿْبی هخشلف 

 .اًدبم هیگیشد اص دػز سفشِ 

 ّذف: 

 اػبدُ ػول خَیذى -1

 اكالش اثؼبد ٍ ؿىل اص دػز سفشِ ٍ هخشل ؿذُ كَسر هٌغجك ثبًیبصّبی صیجبیی -2

اكالش ًَالق كَسی ایدبد ؿذُ ثش اثش اص دػز سفشي دًذاًْبی عجیؼی هغبثك ثب  -3

 ّبی سىلوی)فًَشیه( ًیبص

 ٍ صیجبیی ثیوبس اػز .   خَیذى ػولىشد اػبدُ ؛هْوتریي ّذف

  



 - 17 - 

 pedodontics Department اطفال ػبخ

 

 

 

 

 

 

 خذهبر دسهبًی:

 :پَظیذُ ؼذُ  دًذاًْای ؼیری خارج ًوَدى

دزبس دَػیذگی ؿذیذ ؿذُ ثبؿذ ٍ یب هجشال ثِ ػفًَز ٍ آثؼِ ضبد ٍ هضهي غیش اگش دًذاى 

 ى ثبؿذ ثبیذ اص دّبى خبسج ؿَد)وـیذُ ؿَد ( . لبثل دسهب

 :ذر اطفال دائوی ٍترهین دًذاًْای ؼیری 

 ٍ فشم  ؿىلثِ هٌبػت  سشهیویى ثب هَاد دش وشدى آّبی دًذاى ٍ  ثشداؿشي دَػیذگی

 . آًبسَهیىی اٍلیِ

 پرٍفیالکعی:

 اًدبم  گیشی ًیض ثؼذ اص ػول خشم یگبّ دّبًی وِ  هطیظ ثْذاؿشی ٍ ػبلن ایدبد : ّذف

 ؿَد. هی
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 ی: تراپ فلَرایذ

طل فلَسایذ ثشای دیـگیشی اص  ثٍِ دائوی  یشیؿ یدًذاًْب ػجبسسؼز اص :آغـشِ وشدى

 ّب.  ّب یب ثِ ػجبسسی ثبالثشدى لذسر همبٍهز دًذاى دس ثشاثش دَػیذگی دَػیذگی

 گیری: خرم

ایدبد هطیغی  لثِ ثشای اص ثیي ثشدى ػَاهل سخشیجی لثِ ٍ ثبالیثشداؿشي خشهْبی صیش ٍ 

 . سویض ٍ ثْذاؿشی دس دّبى وَدوبى

  pit & fissure sealantsظیالًت تراپی:

ثِ هٌظَس  ،سٍی ػغص خًَذُ دًذاًْب دس دًذاًْبی ؿیشی وَدوبى  ػویك دشوشدى ؿیبسّبی

وِ گیش غزایی داؿشِ ٍثیـشش هؼشؼذ وبّؾ ضفشار عجیؼی ػغَش خًَذُ دًذاًْب یی 

 .ثبؿٌذ  دَػیذگی هی

 درًاش: 

 سخلیِ آثؼِ داخل دّبًی وِ ثِ ّش دلیلی هوىي اػز ثَخَد آهذُ ثبؿذ.

 پالپَتَهی:

دًذاى سؼىیي  ددس ایي هشضلِ دبلخ صًذُ سبج دًذاى ثغَس وبهل ثشداؿشِ هیـَد ٍ دس

 یبثذ. هی

 پالپکتَهی:
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دس ایي هشضلِ دسهبى وبهل دبلخ هشدُ)سیـِ ٍ سبج( هَسد ًظش هیجبؿذ اػز. وِ سوبم ثبفز 

    وِ  ؿَد. ثیـشش دس دًذاًْبیی اػشفبدُ هیـَد ًذاى )سیـِ ٍسبج( ثشداؿشِ هیدبلخ د

 ػفًَز ٍ آهبع هضهي یبًىشٍص دس دبلخ ٍخَد داؿشِ ثبؿذ. شهجٌی ث ًـبًِ ای 

S.S.Crown  :رٍکػ اظتیل تاج دًذاى  

اگش دَػیذگی دًذاًْبی ؿیشی خیلی ٍػیغ ثبؿذ ثشای سشهین ٍ ًگِ داؿشي دًذاى اص 

 اػشفبدُ هیـَد.((Stainless Steelاػشیل  سٍوـْبی

 

 : (Space Maintainer)فضاًگْذار

دس كَسر اص دػز سفشي دًذاى ؿیشی ، فضب ًگْذاسًذُ ّبیی خْز خلَگیشی اص سٍیؾ 

 .ثیؾ اص ضذ دًذاًْبی دائوی ٍ یب ضش وز ثِ خلَ ٍ ػمت آًْب ، سْیِ ٍ اػشفبدُ هیـَد 

 آهَزغ بْذاؼت:

 آهَصؽ دادُ ثِ وَدوبى (  Dental flossًخ دًذاى )فبدُ اص هؼَان صدى ٍاػش سٍؿْبی

 ؿَد.  هی
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 Central Supply Room  (CSR)        بخػ اظتریل : 

 

 

 

 

 

دس ایي ثخؾ ٍػبیل هلشف ؿذُ ثشای ثیوبساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ثؼذ  خذهات :

ػالٍُ ثش اص ؿؼشـَ ٍ خـه وشدُ ثِ عشیمِ كطیص ثؼشِ ثٌذی ٍ اػششیل هی گشدد . 

ایي دشػشبساى ؿبغل دس ایي ٍاضذ هَاد ٍ سدْیضار الصم خْز اسائِ خذهبر ثِ ثیوبساى 

 سا دس اخشیبس داًـدَیبى ٍ اػبسیذ ثخؾ لشاس هیذٌّذ . 

اسائِ ثِ هَلغ ٍ هٌظن هَاد ٍ ٍػبیل ٍ خلَگیشی اص ثشٍص ٍاًشمبل ػفًَز  دس  ّذف :

 . ٍ دشػٌل  ثیوبساى هشاخؼِ وٌٌذُ
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  2بسُ ولیٌیه ؿو
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 Restorative Dentistry Departmentبخػ ترهیوی 

 

 

 

 

 

 خذهات درهاًی: 

 : ثشداؿشي دَػیذگی دًذاى ٍ سشهین هدذداً آى ثب هَاد دشوشدًی ترهین -1

دًذاًْبیی وِ لجال سطز دسهبى سیـِ ثَدًذ خْز  ترهین دًذاًْای اًذٍ ؼذُ: -2

 وٌٌذ. دسهبى سبج ٍ سشهین آى ثِ ثخؾ سشهیوی هشاخؼِ هی
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 Endodontic Departmentدرهاى ریؽِ  بخػ

 

 

 

 

 

 خذهات درهاًی:

 هؼبلدِ سیـِ دًذاى: -1

ٍلشی دَػیذگی اص ػبج دًذاى)سبج( گزؿشِ ٍثِ دبلخ دًذاى هیشػذ ثبیذسیـِ دًذاى 

 دسهبى ؿَد.

 دبلذَسَهی)اٍسطاًغ(:  -2

ًذاى ؿَد سب دسد د ثغَس وبهل ثشداؿشِ هی دغ اص ثی ضؼی  دبلخ صًذُ سبج دًذاى

 سؼىیي یبثذ )اٍسطاًغ( ایي ثیوبساى ثبیذ  ثؼذاً ثشای هؼبلدِ وبهل سیـِ هشاخؼِ ًوبیٌذ .

 ٍ اسبق سبسیىخبًِ هی ثبؿذ  .PA سای یه ٍاضذ سادیَلَطی دشی ادیىبل اایي ثخؾ د
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 Orthodontics Departmentبخػ ارتَدًعی 

 

 

 

 

 

 

 

 دبسیْبی اولَطى دًذاًْب اػز.اكالش ًبٌّ آى  سؼشیف: اسسَدًؼی؛ ػلوی اػز وِ ّذف

دیـگیشی یب اكالش  آى : ػجبسر اػز اص ػلن ثیَهىبًیه وِ ّذفارتَدًتیکط

ثبؿذ. ثغَسی  ٍّوبٌّگ ًوَدى ػبخشوبًْبی هجشال هی ٍ فىیي  ًبٌّدبسیْبی اولَطى دًذاًْب

خْز  فؼبلیشْبی عجیؼی ػضالر ٍ فىیي هٌبػت اكالش ؿذُ ٍ فىی وِ اولَطى دًذاًی 

ثب  ّوبٌّگ  ایي ػلن ػجبسر اػز اص هغبلؼِ هشاضل سؿذ ٍسىبهل اص ًظش سئَسی . ثبؿٌذ 

 .اكَل فیضیىی ٍهىبًیىی 

اػبدُ ضبلز صیجبیی  -2ثبصدّی ثیـشش ٍساضشی فؼبلیشْبی ػولىشدی ؿبهل :       ّذف :  

 ثجبر ٍ ضفبظز دًذاًْب -4اػبدُ ضبلز صیجبیی كَسر            -3دًذاًْب   
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 دشی ولیٌیه
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 Phantom  :فاًتَم 

 

 

 

 

 

ولیٌیه،  ؿبهل ثخـْبی دشی ولیٌیه اًذٍ، سشهیوی ، دشٍسضثبثز ٍ هشفَلَطی ٍ دشی

 دشٍسضوبهل ٍ دبسػیل هی ثبؿذ 

دزیشد دس ثخؾ  ّبی اكلی ثش سٍی ثیوبساى اًدبم هی ثِ عَس ولی وبسّبیی وِ دس ثخؾ

ی عجیؼی ًىشٍصُ، ثب یب دًذاًْب  ( Head Phantom)فبًشَم ثش سٍی هبوز ّبی هخلَف

 دزیشد.  اًدبم هی دسولیٌیهثىبس ثشدى ّوبى اثضاس ٍ ٍػبیل ٍ هَاد هلشفی 

هْبسر وبفی هیجبؿذ سب داًـدَیبى ثشَاًٌذ دس ثِ دػز آٍسدى دس ٍالغ ّذف، یبدگیشی ٍ 

 هَلغ ٍسٍد ثِ ولیٌیه اػوبل هطَلِ سا ثب هْبسر ٍ ػلن وبفی اًدبم دٌّذ. 

دشٍسض وبهل ٍ دبسػیل  دس الثشاسَس ٍ اعبق گر وِ هدْض ثِ ولیٌیه  ػوذُ وبسّبی دشی

گیشد. ثخؾ فبًشَم ٍالثشاسَاس دشٍسض اص  هَسَسآٍیض ٍیجشاسَس ٍسشیوش ّؼشٌذ اًدبم هی

 الثشاسَاسّبی هدْض ثِ ولیِ اهىبًبر آهَصؿی ٍ وبسثشدی داًـىذُ دًذاًذضؿىی هیجبؿذ. 
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 Laboratoryالثشاسَاس 

 

 

 

 

 

 

 خذهبر : 

اًَاع دشٍسضّبی دًذاًی ثش سٍی هبوز ّبی دًذاًی ثِ كَسر دشی ولیٌیه ثشای  ػبخز -1

 .آهَصؽ داًـدَیبى 

اًی ثشای ثیوبسى وِ ثب هشاخؼِ ثِ ثخؾ دشٍسض ػول لبلت ذػبخز دشٍسض ّبی هخشلف دً -2

 .گیشی خْز آًْب اًدبم ؿذُ اػز 

ٍ ولیٌیىی صیش  ّذف : آهَصؽ زگًَگی ػبخز دشٍسض ّبی دًذاًی ثِ كَسر دشی ولیٌیىی

 ًظش اػبسیذ هشثَعِ 
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    Dental Anatomy Department  :آًاتَهی دًذاى ٍاحذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (یآهَصؿ كشفبً) ییداًـدَ خذهبر:  خذهبر

ثخـی اػز وِ ؿىل ٍ آًبسَهی ػبخشوبى سـىیل دٌّذُ ، سبج ٍ سیـِ دًذاى اثشذا ثش سٍی 

ب داًـدَیبى ثب فشم ٍ آًبسَهی ؿَد س گر ٍ ػذغ ثش سٍی هَم هخلَكی سشاؽ دادُ هی

سه سه دًذاًْب وِ ّشوذام ؿىل خبكی داسًذ، آؿٌب ؿًَذ ٍ سفبٍر دس سیـِ ٍسبج 

 دًذاًْبی فه ثبال ٍ دبییي، لذاهی ٍ خلفی سا آهَصؽ ثجیٌٌذ.
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 : pathologyپاتَلَشی

 

 خذهبر داًـدَیی )كشفبً آهَصؿی( خذهات :

 دْض ثِ هیىشٍػىَح ٍالم(ّبی سئَسی ٍ ػولی دبسَلَطی )ه سـىیل والع

دس ایي ثخؾ الم ّبی آهَصؿی ثبفشْبی ًشم ٍ ػخز ؿبهل هخبط لثِ ،دّبى ،لت ،گًَِ 

صثبى ٍ ثشؿْبی هخشلف هیٌب ،ػبج ٍ دبلخ دًذاًی صیش هیىشٍػىَح هـبّذُ هی گشدد 

ٍ ّوسٌیي ثبفشْبی ثیوبس وِ دزبس ضبیؼبر دبسَلَطیه ؿذُ اًذ ًیض ثب ثشؿْبی 

 هـبّذُ هی ثبؿٌذ . هیىشٍػىَدیه لبثل

 سـخیق ثبفشْبی ػبلن ٍ ثیوبس سَػظ داًـدَیبى .  ّذف :

 

 


