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مقدمه

همـواره یکـی از دغدغه هـای دانشـجویان دندانپزشـکی ورود به حـوزه تخصصی بعـد از اتمام 
دوران تحصیلـی عمومـی مـی باشـد. سـاالنه بالـغ بـر 2 هـزار داوطلب در آزمـون دسـتیاری برای 
کسـب بهتریـن نتیجـه و رسـیدن بـه رشـته دلخـواه خـود بـا همدیگـر بـه رقابـت می پردازنـد. از 
آنجایـی کـه هـر سـاله تنهـا عـده ای موفـق بـه کسـب رتبه هـای برتـر می شـوند و عـده ای علیرغـم 
هـوش و اسـتعداد خـود بـه علت عدم برنامه ریزی مناسـب، عدم اتخاذ اسـتراتژی های مناسـب و... 
از قبولـی در رشـته و دانشـگاه مـورد نظـر خـود بـاز مـی مانند و ایـن اتفـاق می تواند آینـده کاری 
و رضایـت شـغلی آنهـا را تحـت تاثیـر قـرار دهـد بـر آن شـدیم کـه همـراه رتبه هـای برتـر آزمون 
دسـتیاری سـال 99، دکتـر الهه کمالـی )رتبه1( و دکتر میـاد زارعی )رتبه5( کتـاب حاضر را تالیف 
کنیـم تـا تمامـی دانشـجویان و فـارغ التحصیانـی کـه قصـد ورود بـه دوره تخصـص را دارنـد به 
شـکلی عادالنـه از راهنمایی هـای الزم بـرای آمادگـی بـرای آزمـون دسـتیاری برخوردار شـوند تا 
بتواننـد مسـیر خـود را بـه درسـتی تعییـن کرده و بـا برنامه ریزی مناسـب به کسـب رتبـه دلخواه 
خـود برسـند. در ایـن کتـاب بـا قوانین آزمـون، روش های برنامـه ریـزی، روش های مطالعـه، انواع 
روش هـای مـرور کـردن، ویژگی هـای منابـع مطالعاتی خـوب، مدیریت زمـان، مباحث روانشناسـی 
ماننـد کنتـرل اسـترس افزایـش تمرکـز و...، آنالیز سـواالت آزمون هـای دسـتیاری و اهمیت فصول 
مختلـف درس هـا در آزمون دسـتیاری آشـنا می شـوید. با مطالعه دقیـق و به کارگیـری راهکارهای 
ارائـه شـده در ایـن کتـاب امید اسـت بتوانید به بهتریـن نتایج در آزمون دسـتیاری دسـت یابید. در 
آخـر تشـکر می کنـم از مهندس خزعلـی مدیر محترم انتشـارات شـایان نمودار که امـکان تالیف این 
کتـاب، کـه مطالبـش یکـی از مهمتریـن دغدغـه داوطلبان آزمون دسـتیاری اسـت را فراهـم کردند. 

با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبین عزیز آزمون دستیاری دندانپزشکی

دکتر سعید مدیحی        

             مدیر گروه آموزشی دنتان
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آزمون رزیدنتی یا آزمون دستیاری دندانپزشکی پل ورود به دوره تخصصی دندانپزشکی می باشد.
دندانپزشـکانی کـه قصـد ورود بـه دوره تخصـص و کار کـردن در زمینـه خـاص تحـت عنـوان متخصص را 
دارنـد و یـا عالقـه منـد بـه تدریـس هریـک از رشـته های تخصصی می باشـند، بـا شـرکت در آزمون و کسـب 
حـد نصـاب نمـره مجـاز اقدام بـه انتخاب رشـته نموده و بـا عنـوان دانشـجوی دوره تخصص به دانشـگاه هایی 

کـه ظرفیـت آموزش بـه نیروهـای تخصصی را دارنـد وارد خواهند شـد.
تعـداد شـرکت کننـدگان آزمـون دسـتیاری در حـدود هـزار تا 2 هـزار نفر در هـر دوره می باشـد و آزمون 

معمـوال در تابسـتان هر سـال برگزار می شـود.

تفاوت آزمون دستیاری با کنکور:

	 تعـداد شـرکت کننـدگان آزمـون دسـتیاری از آزمـون کنکـور بسـیار کمتر اسـت؛ ولـی رقابـت تنگاتنگی
بیـن داوطلبـان مشـاهده مـی شـود؛ چرا کـه ظرفیت پذیرش دانشـگاه هـای واجد شـرایط پذیرش دانشـجوی 

تخصـص چنـدان زیـاد نبـوده و همیـن امـر، داوطلبـان را بـا انتخاب هـای محدود تـری مواجه می سـازد.
	 منابع آزمون دسـتیاری هر سـاله توسـط سـازمان سـنجش آموزش پزشـکی تعیین شـده و ممکن اسـت

برخـی از فصـول یـا کتـاب هـا در دوره ی تحصیل دندانپزشـکی عمومی به دانشـجویان تدریس نشـده باشـند.
	 مـدارک مـورد نیـاز جهت شـرکت در آزمون و سـهمیه های پذیـرش داوطلبـان  در بحـث »قوانین مربوط

بـه آزمـون« مورد بررسـی قرار گرفتـه اند .
	 ۴ دوره تخصصـی دندانپزشـکی بـرای تمامـی رشـته ها به جز رشـته ی جراحـی دهان، فک و صـورت ۳تا

سـال مـی باشـد و بـرای رشـته ی جراحی دهان، فـک و صورت 5 سـال به طول مـی انجامد.

قوانین مربوط به آزمون

قبـل از آنکـه مطالعـه بـرای آزمـون دسـتیاری را آغـاز کنیـم، بایـد نسـبت بـه قوانیـن مربوطـه اطالعـات 
کاملـی داشـته باشـیم تـا دقیقـا بدانیـم کـه در چـه رقابتـی شـرکت خواهیـم کـرد. هـر سـاله هـم زمـان بـا 
آغـاز زمـان ثبت نـام آزمـون )معمـوالً حوالـی بهمن ماه( توسـط سـازمان سـنجش آمـوزش پزشـکی، دفترچه 
راهنمـای آزمـون منتشـر می شـود کـه اطالعـات کاملـی از شـرایط و ضوابـط آزمـون و پذیـرش دسـتیار در 
اختیـار داوطلبیـن قـرار می دهـد. معمـوالً قسـمت اعظم قوانیـن مربوطـه کمابیش ثابـت بـوده و تغییر خاصی 
در سـال های مختلـف در آن مشـاهده نمی شـود. بـا ایـن حـال ممکن اسـت بر حسـب شـرایط موجـود در هر 
سـال قسـمتی از قوانیـن مربوطـه دچـار تغییـر شـود کـه اطـالع از آنها ضروری اسـت . در این قسـمت سـعی 

مـی شـود تـا نـکات کلـی مربـوط بـه قوانین آزمـون ذکر شـود.
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1( شرایط شرکت در آزمون

به طور کلی فقط در دو صورت می توان در آزمون دستیاری دندانپزشکی شرکت کرد:
 الـف( تحصیـالت مقطـع دکتـرای عمومـی دندانپزشـکی را به پایان رسـانده و فارغ التحصیل شـده و طرح 
نیـروی انسـانی را گذرانـده باشـید. دانشـجویانی کـه در حـال گذرانـدن دوره طـرح نیروی انسـانی هسـتند با 
شـرایط خـاص می تواننـد در آزمـون شـرکت کننـد که برای کسـب اطالعـات بیشـتر در این زمینه مـی توانید 

دفترچـه راهنمـای سـال ۱۳۹۹)بخـش شـرایط اختصاصی شـرکت در آزمـون( را مطالعه کنید.
ب( دانشجویان سال آخری که شرایط شرکت در امتحان را به صورت مستقیم )استریت( دارا می باشند:

۱. دانشجویان مشمول آیین نامه" تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان"
2.دانشجویان متاهل 

۳.دانشجویان معاف از طرح
نکته: تنها یکبار می توان با هر یک از شرایط فوق به صورت استریت در آزمون شرکت کرد.

2( سهمیه های موجود

۱. سهمیه های اصلی که شامل سهمیه های آزاد، رزمندگان- ایثارگران و سهمیه بومی است.
2. سهمیه های مازاد که شامل سهمیه های استعداد درخشان و کادر نیروهای مسلح است.

شـرایط و نمـره الزم بـرای پذیـرش بـا هـر یک از سـهمیه هـای فوق متفـاوت خواهد بـود. آمـار قبولی در 
هـر یـک از سـهمیه هـا در دو سـال اخیـر به صـورت زیر بوده اسـت:

سال 98سال 99سهمیه

229227آزاد- استعداد  درخشان

3332مناطق محروم)بومی(

6270رزمندگان و ایثارگران %25

214رزمندگان و ایثارگران %5

43کادر نیروهای مسلح

349336مجموع

سـهمیه اسـتعداد   درخشـان: هر سـاله تعدادی از دانشـجویانی که بتوانند طبق آیین نامه اسـتعداد درخشـان، 

حداقـل ۴۰ امتیـاز از سـه حیطـه آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی- اجتماعـی کسـب کنند )با کسـب حداقـل امتیاز های 
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مربـوط بـه هـر حیطه( می توانند از سـهمیه اسـتعداد درخشـان اسـتفاده کـرده و قبولی خود را در رشـته محـل مربوطه 

تسـهیل کننـد. بـرای کسـب اطالعـات دقیـق بـه قسـمت سـهمیه اسـتعدادهای درخشـان از دفترچـه راهنمـای آزمون 

مراجعـه کنید.

3( تعداد سواالت دروس آزمون

تعداددرس

30پروتزهای دندانی  

20پاتولوژی

20ارتودانتیکس

20اندودانتیکس

20پریودانتیکس

20بیماری های دهان و فک و صورت

20رادیولوژی

20دندانپزشکی کودکان

20دندانپزشکی ترمیمی

20جراحی دهان و فک و صورت

10سالمت دهان و دندانپزشکی جامعه نگر

10مواد دندانی

20زبان

250مجموع

4( حداقل نمره الزم

کلیـه شـرکت کننـدگان در آزمـون، باید حداقـل 5۰ درصد از نمـره آزمون را )با احتسـاب نمره منفی( کسـب کرده 

باشـند تا مجاز به انتخاب رشـته شـوند.
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5( انتخاب رشته 

پـس از شـرکت در آزمـون و اعـالم نتایـج و رتبـه هـای اولیه، انتخاب رشـته محـل به صـورت اینترنتی و بـا اولویت 

رتبه هـای بهتـر انجـام می شـود. سـقف رشـته محل هـای انتخابـی 5۰ عـدد مـی باشـد. چنانچـه داوطلبـی در آزمـون 

شـرکت کـرده باشـد ولـی اقـدام بـه انتخاب رشـته نکنـد یا در رشـته محل مـورد نظر خـود قبول نشـود ، برای شـرکت 

در آزمـون سـال آینـده مشـکلی نخواهـد داشـت. امـا چنانچه اقـدام به انتخاب رشـته کـرده، در رشـته محل مـورد نظر 

خـود قبـول شـده، امـا از شـرکت در دوره دسـتیاری منصـرف شـده و ثبت نام نهایـی را در دانشـکده محـل قبولی خود 

انجـام ندهـد، دو سـال از شـرکت در آزمـون محروم خواهد شـد.

دانشـجویان اسـتریت در صـورت شـرکت در امتحـان و عدم قبولـی، قادر به امتحـان مجدد قبل از شـروع دوره طرح 

انسـانی نخواهنـد بـود. مگـر آنکـه سـایر شـرایط اسـتریتی را دارا باشـند . همانطور کـه گفته شـد از هر کدام از شـرایط 

اسـتریتی فقـط یـک بار می تـوان اسـتفاده کرد.

منابع آزمون

منابـع آزمـون دسـتیاری هر سـاله توسـط سـازمان سـنجش آمـوزش پزشـکی تعیین شـده و ممکن اسـت برخی از 

فصـول یـا کتـاب هـا در دوره ی تحصیل دندانپزشـکی عمومـی به دانشـجویان تدریس نشـده باشـند.

دروس ضریب دار

جـدول دروس ضریـب دار در هـر یـک از رشـته های تخصصـی در ایـن قسـمت آورده شـده اسـت. نکتـه مهـم در 

مواجهـه بـا دروس ضریـب دار ایـن اسـت که باید تـالش کرد تا اختـالف زمان اختصاص داده شـده بـرای مطالعه دروس 

ضریـب دار و دروس غیرضریـب دار چنـدان زیـاد نشـود. چنانچه سـعی کنیـم در تمامی دروس درصدهـای منطقی و در 

یـک بـازه مشـخص داشـته باشـیم، نتیجـه بهتری نسـبت بـه زمانی کـه در درس هـای ضریـب دار خود درصدهـای باال 

و در سـایر دروس درصدهـای پایینـی کسـب کنیـم، خواهیـم گرفـت. بنابرایـن بایـد سـعی کرد بـا همـه دروس به طور 

یکسـان برخـورد شـود. تنهـا می توانیـد بـرای درس ضریـب ۳ خـود اندکی بیشـتر وقت گذاشـته و تسـلط خـود را باالتر 

ببریـد. اجـازه ندهیـد کـه افزایـش توجه شـما بـه دروس ضریـب دار، باعث غفلت شـما از سـایر دروس شـود.
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ویژگی های منبع مطالعاتی مناسب:

یکی از چالش های داوطلبان آزمون رزیدنتی منابع مطالعاتی متعددی است که در ابتدای مسیر با آن مواجه می شوند.

در ایـن جـا سـعی میکنیـم برخـی از ویژگی هـای یک منبـع مطالعاتی خـوب را مرور کنیم تا شـما عزیـزان بتوانید 

بـه بهتریـن نحو این مسـیر را آغـاز کنید.

یک منبع مطالعاتی خوب باید:

شامل مطالب، جداول و اشکال مهم و سوال خیز رفرنس تعیین شده باشد.	•

عنوان بندی و پاراگراف بندی مناسبی داشته باشد.	•

نحوه نگارش آن )خالصه شده یا همراه توضیحات یا به صورت نمودار( با ترجیح مطالعاتی داوطلب متناسب باشد.	•

صفحه آرایی )سیاه سفید یا رنگی و هایالیت مطالب( با  ترجیح مطالعاتی داوطلب متناسب باشد.	•

نکات سوال خیز و مهم، در آن مشخص شده باشد.	•

از ذکر مطالب اضافی و توضیحات  بی اهمیت خودداری شده باشد.	•

خیلـی مهمـه کـه بعـد از کلـی وسـواس بـه خـرج دادن و انتخـاب منبـع مطالعاتیتون بهش اعتماد کنیـد، با خوب و بدش بسـازید  و دیگه 

فکـر عـوض کردنـش نباشـید چـون ایـن کار وقت زیـادی ازتون میگیره، حافظه تصویریتون رو خراب میکنه و خالصه ضررش بیشـتر از نفعشـه...



10

ی
شک

پز
دان

دن
ی 

ار
ستی

ن د
مو

آز
د 

 ص
 تا

فر
تعدد منابع:ص

در مطالعـه آزمـون هایـی با حجم مطالب گسـترده  مشـابه آزمـون رزیدنتی به هیـچ عنوان تعدد منابـع توصیه نمی 

شـود. چراکـه تسـلط و مـرور هـای متوالـی از روی یـک جـزوه یا کتـاب در  تثبیـت مطالـب ، تقویت حافظـه تصویری و 

سـهولت یـاد آوری مطلـب هنـگام مواجهـه با سـواالت آزمون نقش به سـزایی خواهد داشـت.

پـس بهتـر اسـت کـه در ابتدا با بررسـی موشـکافانه  منبـع مطالعاتی متناسـب با خـود را انتخـاب نموده و تـا پایان 

مسـیر بـه آن اعتمـاد کنیـد و در صـورت لزوم بـه تکمیل یا اصـالح آن اقـدام نمایید.

نحوه برنامه ریزی و جداول برنامه ریزی

دونوع اصلی برنامه ریزی ، برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت می باشد.

۱-برنامه ریزی بلند مدت: 

هـر داوطلـب بایسـتی از همـان ابتـدا مسـیر پیـش رو تـا روز آزمـون را بـرای خـود ترسـیم کنـد. تعـداد دوره ای 

مطالعاتـی، مـدت زمـان الزم بـرای اجـرای هـر دور، ترتیـب چینـش دروس و ... در ایـن مطالعـه مشـخص می شـود.

معمـوال زمـان بنـدی ایـن برنامـه ریزی از آخـر به اول انجام می شـود؛ یعنـی ابتدا بـرای دور آخر زمـان الزم در نظر 

گرفتـه مـی شـود و سـپس دور ماقبل اخر و بـه همین ترتیب تـا دور اول.

معمـوال در هـر دور مطالعاتـی، زمـان الزم بـه چیـزی در حـدود 5۰ تـا 6۰ درصـد زمـان سـپری شـده در دور قبل 

کاهـش می یابـد.

2-برنامه ریزی کوتاه مدت: 

برنامـه ریـزی کوتـاه مـدت  بـه صـورت برنامه ریـزی هفتگـی و روزانه و تعییـن سـاعات و  واحد هـای مطالعاتی هر 

روز می باشـد.

اعداد ذکر شده در جداول مثال هستند.

جدول محاسبه ساعت مطالعه ی هفتگی)168 ساعت(

ساعت در هفتهفعالیت

8*7=56خواب

4*5=20دانشگاه

2*4=8مطب/کلینیک

14سایر فعالیت ها

زمان باقی مانده از فعالیت های باال: 70 ساعت در هفته که در 7 روز تقسیم می شودمطالعه
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مرور...مرور چهارممرور سوممرور دوممرور اولدور اول

...............درج تاریخپاتولوژی

..................ارتودنسی

..................کودکان

.....................
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جدول آنالیز عملکرد هفتگی

برنامه
درصد اجرای مطالعهبرنامه اجرا شدهپیش بینی شده

هفته اولمثال 1
فروردین ماه

مرورکلیه فصول
درس ارتودنسی
مرور کلیه فصول
درس جامعه نگر 
مرور 5 فصل زبان

مرورکلیه فصول
درس ارتودنسی
مرور 11فصل

درس جامعه نگر 
مرور 4 فصل زبان

90 درصد

هفته دوممثال 2
80 درصد.55 ساعت70 ساعتفروردین ماه

................

................

................

الزم بـه ذکـر اسـت کـه ترسـیم و تکمیـل تمامی ایـن جداول بـرای موفقیت ضـروری نیسـت و بعضـی از داوطلبان 

موفـق سـنوات گذشـته بـه صورت ذهنـی برنامه ریـزی می کرده اند. اگرچـه حیاتی ترین عامـل موفقیت داشـتن برنامه ای 

منظـم و وفـاداری بـه آن تـا روز آزمـون می باشـد کـه هر داوطلـب می تواند روش شـخصی خـود را برای تنظیـم آن به 

گیرد. کار 

اصول حذف فصول

حتمـا وقتـی بـرای اولیـن بـار حجـم رفرنس های آزمـون دسـتیاری را می بینیـد از خود مـی پرسـید:"آیا باید همه 

مطالـب را بخوانم؟"

 اگـر بخواهیـم بـه ایـن سـوال پاسـخی واقع گرایانـه دهیـم، بایـد بگوییـم کـه ممکن اسـت از تک تک خطـوط کتب 

مرجـع سـوال طراحـی شـود، همان طـور که در سـال های گذشـته مشـاهده شـده که طراحـان بعضـاً از ریزتریـن نکات، 

زیـر نویـس شـکل ها و جدول هـای بـه ظاهر غیـر مهم سـوال طراحـی کرده اند. اما نکتـه ای که بایـد در نظـر بگیرید این 

اسـت کـه حتـی بـرای قبولـی در بهتریـن رشـته ها و بهتریـن دانشـگاه ها نیاز کسـب بـه درصدهای بسـیار بـاال در تمام 

دروس نیسـت. بنابرایـن سـعی کنیـد برنامـه درسـی خود را شخصی سـازی کنیـد. بدین صـورت که به جای پیـدا کردن 

یـک فرمـول کلـی که همـه از آن اسـتفاده کننـد، برنامه شـخصی خود را مشـخص کنید.

 بـا توجـه بـه شـرایط موجود شـاید حـذف کامل یک فصـل کاری منطقی  نباشـد. چرا که ممکن اسـت طـراح توجه 

خـود را در آن فصـول متمرکـز کـرده باشـد و بـا طـرح تعـداد زیـادی تسـت از فصل هـای خـاص و عـدم رعایـت بودجه 
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بنـدی عادالنـه باعـث متضـرر شـدن داوطلبانـی  شـود کـه این فصـول را حـذف کرده انـد. به جـای حذف کـردن کامل 

یـک فصـل بهتـر بـا توجه بـه اهمیت فصـول، زمان مـورد نیاز بـرای مطالعه آن هـا را )با توجه بـه توانایی شـخصی خود( 

مشـخص کنیـد. طبیعتـاً روش مطالعـه فصـول غیـر مهـم و مهـم متفـاوت خواهـد بود )تشـخیص مهـم بودن یـا نبودن 

یـک فصـل بـه معیارهـای شـخصی هـر فرد بسـتگی دارد( بـه عنوان مثـال چنانچـه در یک فصل مهـم  بـه مطالعه تمام 

جزئیـات ماننـد زیرنویـس شـکل ها، جـداول، باکس هـا و... مـی پردازیـد، ممکـن اسـت در فصول غیـر مهـم از پرداختن 

بـه ایـن جزئیـات تا حدی کاسـته و با سـرعت بیشـتری بـه مطالعـه بپردازید. بـا ایـن روش اگرچه ممکن اسـت تعدادی 

از سـواالتی کـه از ایـن جزئیـات طراحـی شـده را از دسـت بدهیـد، ولی حداقـل اطمینان دارید که سـواالت فصـل را به 

طـور کامـل از دسـت نخواهید داد.

جـداول زیـر اهمیـت فصول مختلف هر درس آزمون دسـتیاری را نشـان می دهند. در تدوین این جـدول پارامترهای 

مختلفـی ماننـد تعـداد سـواالت مطـرح شـده در آزمون هـای سـال های گذشـته، حجـم مطالـب، نـوع مطالب)حفظی یا 

مفهومـی بـودن(، سـطح دشـواری و... در نظر گرفته شـده اسـت. دقـت کنید که ایـن جداول صرفـاً راهنمایی بـرای این 

موضـوع اسـت کـه دورنمایـی از اهمیـت و دشـواری فصـول در ذهن خود داشـته باشـید. بدیهی اسـت در انتها شـخصی 

کـه بایـد اهمیـت فصـول را بـر طبق معیارهـا تشـخیص داده و در برنامه از آن اسـتفاده کند، "خودتان" هسـتید.



14

ی
شک

پز
دان

دن
ی 

ار
ستی

ن د
مو

آز
د 

 ص
 تا

فر
ص

ارتودنسی

تعداد سواالت درعنوان فصلشماره فصل
درجه اهمیت آزمون سال 99

15مال اکلوژن و ناهنجاری دندانی صورتی در جامعه امروز1پرافیت

16مفاهیم رشد و تکامل2 پرافیت

26مراحل ابتدایی تکامل3 پرافیت

06مراحل آخر تکامل4 پرافیت

27اتیولوژی مشکات ارتودنسی5 پرافیت

39تشخیص ارتودنسی- رویکرد مشکل محور6 پرافیت

16طرح درمان ارتودنسی: از لیست مشکات تا طرح درمان7 پرافیت

29اساس بیولوژیک درمان های ارتودنسی8 پرافیت

28اصول مکانیکی مهار نیروهای ارتودنسی9 پرافیت

15دستگاه های نوین ارتودنسی10پرافیت

درمان مشکات متوسط غیر اسکلتی در کودکان 11 پرافیت
preadolescent 

18

درمان مشکات پیچیده غیر اسکلتی در کودکان 12 پرافیت
preadolescent 18

28درمان مشکات عرضی و کاس III اسکلتال13 پرافیت

درمان هـای اصـاح رشـد کاس II، اپـن بایت/ دیـپ بایت، و 14 پرافیت
07مشـکات چند بعدی

16ریتنشن18 پرافیت
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تعداد سواالتعنوان فصلشماره فصل
درجه اهمیتدر آزمون 99

18ناهنجاری های تکاملی دندان3 نواک

04پوسیدگی دندان12 نواک

27معاینه، تشخیص و طرح درمان نوزاد و کودک نوپا14 نواک

17پیشگیری از بیماری دندانی15 نواک

16 نواک
در  تروماتیک  صدمات  درمان  دندانی،  صدمات  با  آشنایی 

15دندان های شیری

07معاینه، تشخیص و طرح درمان19 نواک

17پیشگیری از بیماری دندانی20 نواک

14دندانپزشکی ترمیمی برای دندان های شیری22 نواک

25پالپ تراپی در دندان های شیری23 نواک

16هدایت رفتاری بیمار دندانپزشکی کودکان24 نواک

17حفظ فضا در دندان های شیری26 نواک

16عادات دهانی27 نواک

15جراحی دندان در کودکان29 نواک

27معاینه، تشخیص و طرح درمان31 نواک

17پیشگیری از بیماری دندانی32 نواک

14پیت و فیشور سیانت ها، دالیل علمی و کلینیکی33 نواک

06پالپ تراپی در دنتیشن دائمی جوان34 نواک

17درمان صدمات تروماتیک در دندان های دائمی جوان35 نواک

17پیشگیری از بیماری دندانی39 نواک

15دندانپزشکی ترمیمی زیبایی برای نوجوانان40 نواک
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تعداد سواالت عنوان فصلشماره فصل
درجه اهمیتدر آزمون 99

16ویژگی های مواد2 پاورز

04مواد دندانی پیشگیرانه3 پاورز

27مواد ترمیمی زیبایی مستقیم4 پاورز

16آمالگام دندانی5 پاورز

16سمان ها7 پاورز

18مواد قالب گیری8 پاورز

14مدل ها و دای ها9 پاورز

06آلیاژ ریختگی، آلیاژ مفتولی و لحیم ها11 پاورز

06پلیمرها در پروتز13 پاورز

13ایمپلنت دندانی15 پاورز

08سرامیک های دندانی3.4 ون نورت

18سرامیک های باند شونده به فلز3.5 ون نورت

3.6 ون نورت
رستوریشن های تمام سرامیک: سرامیک های کور 

با استحکام باال
08

3.7 ون نورت
باند  رستوریشن های تمام سرامیک: سرامیک های 

18شونده به رزین
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تعداد سواالت عنوان فصلشماره فصل
درجه اهمیتدر آزمون 99

03حالت بی دندانی1 زارب

03سامت عمومی ماحظات تغذیه ای در بیماران بی دندان2 زارب

03بیماران مسن بی دندان3 زارب

03عوارض استفاده از پروتز کامل4 زارب

5 زارب
انتخاب های درمانی، گرفتن تاریخچه، طرح درمان و بهبود نواحی 

28تحمل کننده دنچر برای بیماران بی دندان

14سایر انواع طرح درمان برای بیماران بی دندان و بالقوه بی دندان6 زارب

16مواد مورد استفاده در درمان بیماران بی دندان7 زارب

05ساخت جایگزین نواحی نشستگاه ماگزیا و مندیبل8 زارب

26سطوح صیقلی دنچر ثبت روابط فکی و انتقال روابط به آرتیکوالتور9 زارب

17سطوح اکلوزال، انتخاب و چیدن دندان های مصنوعی10 زارب

07جلسه امتحان دندان ها11 زارب

39تحویل پروتز و جلسات پیگیری12 زارب

03پروتکلهای اصاح شده برای دنچرهای فوری، اوردنچر و دنچرهای تکی13 زارب

05طوالنی کردن عمر مفید دنچرهای کامل، ریاین، تعمیر 14duplication زارب

05ماحظات تکلم در دنچرهای کامل15 زارب

02علم استئواینتگریشن16 زارب

03اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت17 زارب

23 زارب
نظریه  و  تکنولوژی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  تغییرات  تاثیر 

02استانداردهای مراقبت و پروتکل های جایگزین
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تعداد سوال هاعنوان فصلشماره فصل
درجه اهمیتدر آزمون 99

17ارزیابی سامت بیمار پیش از جراحی1 پیترسون

07پیشگیری و درمان اورژانس های پزشکی2 پیترسون

04اصول جراحی3 پیترسون

15ترمیم زخم4 پیترسون

03کنترل عفونت جراحی5 پیترسون

03کنترل درد و اضطراب در بیماران جراحی6 پیترسون

06وسایل جراحی دهان7 پیترسون

17اصول خارج کردن دندان های ساده8 پیترسون

07اصول خارج کردن دندان های مشکل9 پیترسون

17اصول خارج کردن دندان های نهفته10 پیترسون

07مدیریت بیماران پس از کشیدن دندان11 پیترسون

00ماحظات پزشکی قانونی12 پیترسون

15جراحی های پیش پروتزی13 پیترسون

14درمان ایمپلنت: اصول و تکنیک پایه14 پیترسون

14درمان ایمپلنت: اصول پیشرفته و موارد پیچیده15 پیترسون

16عفونت های ادنتوژنیک16 پیترسون

07عفونت های ادنتوژنیک پیچیده17 پیترسون

03اصول جراحی اندودنتیک18 پیترسون

05درمان بیماران تحت رادیوتراپی یا شیمی درمانی19 پیترسون

06بیماری های ادنتوژنیک سینوس ماگزیاری20 پیترسون

08تشخیص و درمان اختاالت غدد بزاقی21 پیترسون

16اصول تشخیص افتراقی و بیوپسی22 پیترسون

04درمان جراحی ضایعات پاتولوژی دهان23 پیترسون
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تعداد سوال هاعنوان فصلشماره فصل
درجه اهمیتدر آزمون 99

27درمان شکستگی های صورت25 پیترسون

17اصاح ناهنجاری های دندانی صورتی26 پیترسون

16جراحی های زیبایی صورت27 پیترسون

18درمان بیماران مبتا به شکاف دهان و صورت28 پیترسون

05بازسازی ضایعات فکی به وسیله جراحی29 پیترسون

18نوروپاتولوژی صورت30 پیترسون

18درمان اختاالت تمپورومندیبوالر31 پیترسون
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عنوان فصلشماره فصل
تعداد سواالت 
درجه اهمیتدر آزمون 99

02مقدمه ای بر پروتز ثابت1 شیلینبرگ

15مبانی اکلوژن2 شیلینبرگ

04آرتیکوالتور ها3 شیلینبرگ

15رکوردهای اینترااکلوزال4 شیلینبرگ

07طرح درمان رستوریشن های تک واحدی6 شیلینبرگ

17طرح درمان برای جایگزینی دندان های از دست رفته7 شیلینبرگ

06پروتزهای پارسیل ثابت و اشکال ایمپلنت8 شیلینبرگ

17اصول آماده سازی دندان9 شیلینبرگ

08تراش دندان جهت روکش کامل10 شیلینبرگ

17آماده سازی دندان های به شدت تضعیف شده13 شیلینبرگ

18آماده سازی دندان هایی که از نظر پریودنتال ضعیف شده اند14 شیلینبرگ

16رستوریشن های موقتی15 شیلینبرگ

06کنترل مایعات و آماده سازی نسج نرم16 شیلینبرگ

28قالب گیری17 شیلینبرگ

04کست کار و دای18 شیلینبرگ

14الگوهای مومی19 شیلینبرگ

04سیلندرگذاری و ریختن الگوی مومی20 شیلینبرگ

05پرداخت و سمان کردن21 شیلینبرگ

06ماحظات زیبایی22 شیلینبرگ

07رستوریشن های تمام سرامیکی23 شیلینبرگ

06رستوریشن  های فلزی- سرامیکی24 شیلینبرگ

06پونتیک و ریج های بی دندانی25 شیلینبرگ

15لحیم و سایر اتصاالت26 شیلینبرگ

13رستوریشن ایمپلنت های دندانی27 شیلینبرگ

03رستوریشن ایمپلنت یک دندان28 شیلینبرگ

03جایگزینی چند دندان توسط ایمپلنت29 شیلینبرگ
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تعداد سواالت عنوان فصلشماره فصل
درجه اهمیتدر آزمون 99

17تدابیر دندانپزشکی اندوکاردیت عفونی2 فاالس

06تدابیر دندانپزشکی فشار خون3 فاالس

39تدابیر دندانپزشکی بیماری های ایسکمیک قلبی4 فاالس

17تدابیر دندانپزشکی بیماری مزمن کلیوی و دیالیز12 فاالس

37تدابیر دندانپزشکی دیابت ملیتوس14 فاالس

16تدابیر دندانپزشکی بیماری های تیروئید16 فاالس

17تدابیر دندانپزشکی مرتبط با سامت زنان17 فاالس

16اختاالت انعقادی مادرزادی25 فاالس

28ضایعات زخمی/ وزیکولوبولوز4 برکت

28ضایعات سفید و قرمز مخاط دهان5 برکت

16ضایعات پیگمانته مخاط دهان6 برکت

15ضایعات خوش خیم حفره دهان7 برکت

35غدد بزاقی10 برکت
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تعداد سواالت عنوان  فصلشماره فصل
درجه اهمیتدر آزمون 99

16اهمیت بالینی آناتومی دندانی، بافت شناسی، فیزیولوژی و اکلوژن1 آرت

28پوسیدگی و پیشگیری2 آرت

28ارزیابی بیمار، معاینه، تشخیص و طرح درمان3 آرت

15اصول آماده سازی دندان4 آرت

29باندینگ های مینایی و عاجی5 آرت

05روش های کلینیکی در ترمیم های آمالگام10 آرت

18مبانی باندینگ13 کریگ

37کامپوزیت رزین9 کریگ

18آمالگام10 کریگ

15چسبندگی به مینا و عاج9 سامیت

16ماحظات پالپی6 سامیت

25اصطاحات و وسایل7 سامیت

06ترمیم های قدامی مستقیم10 سامیت

28ترمیم های کامپوزیت مستقیم خلفی11 سامیت


