دندان پزشکی

تعریف

یک دکتر دندانپزشک ،به تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان میپردازد؛ به همین دلیل گاهی اساتید این
رشته ،بهجای دندانپزشکی ،اصطالح« :دهانپزشکی» را بهکار میبرند.
در دندانپزشکی ،عالوه بر ساخت دندان جدید (پروتز) ،به شناخت بیماریهای دهان و دندان و لثه و انواع
جرّاحیهای دندانی و لثهای ،اصول به کارگیری ابزار و تجهیزات پزشکی  ،اجزای فک وصورت پی میبریم.
دندانپزشکی شامل دو دوره علوم پایه ( 2سال ) و کارآموزی ( 4سال ) می باشد.
پس از اتمام تحصیالت ،باید برای «طرح عمومی» نام نویسی کرده و به نوبت به شهرهایی که نیاز به خدمات
درمانی دندانپزشکی دارد ،اعزام شوند .دورهی طرح 18 ،ماه است.
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توانايي

دندان پزشکی یک رشته  Art & scienceمی باشد به همین
دلیل خالقیت و مهارت در کار دست و همچنین برخورداری از
خالقیت و دید هنری  ،تسلط بر علوم پایه و زبان انگلیسی،
توانایی ایجاد تمرکز و کنترل ذهن از شرایط الزم برای ورود
به این رشته است.
همچنین برخورداری از آمادگی روحی ،بدنی وسالمت
جسمی برای فعالیت در حیطه دندان پزشکی ضروری است.
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برخي دروس تخصصي

بیو شیمی

آناتومی

بافت شناسی

دندانپزشکی

آسیب شناسی
فک و دندان

جراحی فک و
صورت

بیماری های
دهان و دندان
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گرايش ها
(کارشناسي )

این رشته در مقطع کارشناسی فاقد گرایش است.
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مقاطع باالتر
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد فاقد گرایش است.

امکان ادامهی تحصیل فوق دکترا ،در رشتههای مختلف دندانپزشکی در کشور ما وجود دارد .برخی از انواع
تخصّصهای این رشته عبارتند از:
پاتولوژی فک و دهان و صورت (آسیب شناسی)
رادیولوژی فک و دهان و صورت
جراحی فک و دهان و صورت
ارتودنتیکس (متخصص ارتودنسی)
دندانپزشکی کودکان
پریودنتیکس (تخصص بیماریهای لثه و بافتهای نگه دارنده دندان)
پرستودنتیکس (تخصص پروتزهای دندانی)
دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
تشخیص و بیماریهای دهان
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موقعيت شغلي

کار در بخش دولتی مثل بیمارستان ها  ،درمانگاه ها و مراکز بهداشتی و درمانی
کار در بخش خصوصی مراکز خصوصی  ،مطب شخصی
تذکر  :اگرچه اهمیت رشته دندانپزشکی در شهرهای بزرگ و متوسط تا حدود
زیادی روشن است ،اما متاسفانه هنوز این رشته نتوانسته است ارزش واالی خود را
در شهرهای کوچک و روستاها ،آنچنان که باید نشان دهد.
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