
 دانشکده دندانپزشکی گیالن –شیوه نامه آزمون ملی دندانپزشکی کودکان 

 

 آزمون پری کلینیک

 برگزار میگردد.  اسالید کتبی و  قسمتآزمون در دو 

 امتحان در محل البراتواری پری کلینیک دانشکده دندانپزشکی پردیس برگزار میشود. 

برگزار خواهد شد. این امتحان به صورت تشریحی بوده و برگزاری امتحان کتبی: در ابتدای ساعت امتحان کتبی  -1

دقیقه است. مباحث امتحان شامل تشخیص و طرح درمان دندانپزشکی کودکان، ترمیم و  02مدت زمان آن 

ترمیم های رزینی پیشگیرانه، درمان های پالپ دندانهای یشورسیلنت و لوراید تراپی، فروکش دندانهای شیری، ف

 می باشد. ، کشیدن دندان های شیری و فضانگهدار هاتزریق بیحسی در کودکان ،شیری

 

 برگزاری امتحان اسالید : تشخیص و طرح درمان های دندانپزشکی کودکان به صورت اسالید و رادیوگرافی -0

 

ن ادانشجویان باید بر اساس اسالید هایی شامل تصاویر داخل دهانی کلینیکی و رادیوگرافی کودکان طرح درم

 خود را جهت مشکالت تشخیص داده شده توضیح دهند.

 

 

 آزمون کلینیک

 امتحان در محل البراتواری پری کلینیک دانشکده دندانپزشکی پردیس برگزار میشود. 

پوشیدن روپوش سفید الزامی است. به همراه داشتن وسایل مورد نیاز شامل کست دندان شیری با کیفیت خوب، آنگل، 

، فرز روند کوچک و متوسط توربین، فرز نیدل کوتاه توربین، فرز روند 220، فرز فیشور کوتاه توربین، ایرموتور

 کوچک و متوسط آنگل و وسایل محافظت شخصی شامل ماسک و عینک و شیلد برای تمامی دانشجویان الزامی است. 

 

 انجام میشود:برگزاری امتحان عملی روی کست شیری و دندان کشیده شده خلفی که در دو مرحله 

 

بر روی دو دندان مولر  back to backمرحله ی اول: تراش بر روی کست به صورت تراش آمالگام  -

 بر روی یک دندان مولر شیری. SSCشیری و تراش 

مرحله ی دوم : تهیه ی حفره ی دسترسی بر روی دو دندان مولر شیری که تهیه ی دندان و مانت آنها به  -

 باشد.عهده ی دانشجویان می 



توجه: دندانهای مولر اول یا دوم شیری قبل از مانت کردن باید به تایید استاد دندانپزشکی کودکان 

داشته باشند و تمیز باشند و در محلول نرمال سالین  دندانها باید نسبتا ساختار سالم و ریشه های کاملیبرسند.

ردند و در روز امتحان با دندان مانت شده در مانت گ قبل از روز امتحاننگهداری شوند و پس از تایید استاد 

 گچ یا آکریل در جلسه حاضر باشند.

 

*** در صورتی که دندانهای تهیه شده معیار های ذکر شده را نداشته باشد مسئولیت آن بر عهده ی دانشجو 

 بوده و بر نتیجه ی امتحان تاثیر خواهد گذاشت.
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