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 خدا نام به
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  پزشكي آموزش سنجش مركز
رشته شفاهي بورد دستورالعمل آزمون  تخصصي، و دندانپزشكي آموزش شوراي دبيرخانه عالما بنابر 

 باشد:به شرح زير مي ٩٨اندودانتيكس سال 
دانتيكس شامل دو قسمت امتحان شفاهي بورد رشته اندو١٣٩٨سالدر  ،ر اساس مصوبه هيئت بوردب

  و ارائه كيس  امتحان اساليد :باشدمي
شده   Accept) مورد تاييدPdfيا    wordپرينت مقاالت ( مستندات پژوهشي ارائه براي كسب نمره

  مجالت معتبر الزامي است و بايد ضميمه شود.
 مقاالتي كه در مجالت بلك ليست چاپ شده باشند پذيرفته نمي شوند.  
 Index و تعداد نويسندگان  اي كه مقاله پذيرفته شده يا چاپ شده است پرينت گرفته وضميمه شود مجله

  و نام انها مشخص باشد.
كه در طي دوره تخصصي خود درمان كيس  ٣مي بايستي  شركت در آزمون بورد تخصصي  داوطلبان 

امتحان شفاهي بورد ارائه نمايند. مشخصات و نحوه ارائه موارد خواسته  در هنگام شركت در نموده اند را
  شده به شرح زير مي باشد:

دانشكده محل تحصيل تيكس موارد ارائه شده مي بايستي داراي پرونده كامل شده بخش اندودان -الف
   بخش امضا شده باشد.آن بوده و توسط يكي از اساتيد داوطلب 

 بايد به پيوست پرونده ارائه شود.  گرافييا پرينت راديو راديوگرافي كليشه فيلمهاي  -ب
قرار داده  CDغير از پرونده، موارد ارائه شده همچنين بايد به صورت برنامه پاورپوينت كه بر روي   -ج

 ئه گردند.شده ارا
 نباشند. موارد انتخاب شده بايد داراي موضوعات متفاوت بوده و مثال هر دو در مورد جراحي   -ح
 پاورپوينت ارائه شده در هر مورد بايد داراي مشخصات زير باشد:   -د
  سابقه پزشكي و دندانپزشكي بيمار ذكر شده باشد.  -١
اي درمان مورد نظر قرار گرفته كه برچنانچه بيمار مالحظات سيستميك خاصي داشته باشد  -٢

  مشخص شود.
  جنسيت، سن و شكايت اصلي بيمار مشخص باشد.  -٣
  بيمار مشخص باشد.  (objective)عالئم سوبژكتيو وعيني  -٤
(سرما، گرماو پالپ تستر)، بررسي پريودنتال، تستهاي پري اپيكال  sensitivityنتايج تستهاي  -٥

  باشد.  ذكر شدهدندان مورد نظر و دندانهاي شاهد 
  عالئم راديوگرافيك بيمارذكر شده باشد. -٦
   تشخيص قبل از درمان مشخص باشد. -٧
  طرح درمان بيان شده باشد. -٨
  تشخيص پس از كار مشخص باشد. -٩

(نظير نوع بي حسي، نوع تكنيك آماده سازي، نوع ماده  نحوه درمان بيماربا ذكر دقيق جزئيات - ١٠
از موادي نظير هيدروكسيد كلسيم يا هر دارويي در بين جلسات درمان(در شستشو دهنده، استفاده 
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 ٢

صورت درمان دو يا چند جلسه اي) روش پر كردن كانالها، ميزان آماده سازي كانالها، نوع سيلر مورد 
  آورده شود. و ...) smear layerاستفاده، برداشتن يا باقي گذاشتن 

  ضميمه باشد.ها  آن  لم ها يا پرينت راديوگرافي شده و في Follow-up بايد بيمار حتما - ١١
  مشخص گردد حداقل مدت فالو يك سال است. Follow-upزمان  - ١٢
كليشه هاي راديوگرافي  و فيلمهاي فتوگرافي تهيه شده كامال واضح و مشخص بوده و به خوبي  - ١٣

  اسكن شده باشند.
شرح عمل شامل نوع در خصوص بيماراني كه تحت جراحي قرار گرفته اند دليل نياز به جراحي ،  - ١٤

، استفاده يا عدم استفاده از  root-end fillingلپ، نوع ماده مورد استفاده براي نوع فماده بي حسي، 
  مي بايستي ذكر شود.  و نتيجه بيوپسي و همچنين نوع بخيهميكروسكوپ جراحي 

بيماراني كه به دليل عدم موفقيت درمان ريشه قبلي تحت درمان مجدد قرار مي گيرند، دليل  در - ١٥
  عدم موفقيت ذكر شود. 

آزمايشات پارا كينيكي به منظور  نيزو ي داشتهخاص بيماراني كه دندان آنها شرايط در مورد  -١٦
  د. انجام شده است توضيح كافي داده شده باشطرح درمان و يا تشخيص تكميل 

در صورتيكه براي درمان حوادث حين كار از ماده يا تكنيك خاصي جهت درمان استفاده شده  - ١٧
  شرح كافي در اين زمينه داده شود. 

دربيماراني كه بدليل تكنيك مورد استفاده، درمان درجلسات متعدد انجام شده، شرح درمان در  - ١٨
مشخص شده و   Medicamentاده به عنوانهر جلسه ، نوع مايع شستشو دهنده و مواد مورد استف

  تعداد جلسات ذكر شود.
در بيماراني كه نيازمند دارو درماني پس از درمان ريشه بوده اند نوع و دوز داروي مصرفي ذكر  - ١٩

  گردد.
  در هر مورد تاريخ شروع درمان و نيز تاريخ جلسات بعدي ذكر شده باشد. - ٢٠

ن امتحان شفاهي يا قبل ازآن به بررسي موارد ارائه شده  از آنجا كه ممكن است هيئت بورددر حي
قرار داده و آن را به آدرس  CDبپردازند، داوطلبان محترم مي بايستي  پاور پوينت مربوطه را بر روي 

به دبيرخانه واصل گردد. ضمنا  ١٣٩٨مرداد  ٣١دبيرخانه تخصصي ارسال نمايند به نحويكه تا تاريخ 
رائه يكي از موارد مورد ارائه خود باشند اصل مدارك (پرونده و كليشه هاي داوطلبين بايد آماده ا

ديگر از پاور پوينت مربوطه مي بايستي در صبح روز امتحان كتبي به  CDراديوگرافي) به اضافه يك 
  دبير خانه داده شود

رد است بديهي است كه هرقسمت از مراحل فوق داراي ضوابط خاصي براي نمره دادن از طرف هيئت بو
  بعنوان مثال براي كيس  معيارهاي زير در نظر گرفته ميشود:

مستندات وامضا اساتيد جالب  –كامل بودن مراحل  –نحوه ارائه  -كيفيت راديوگرافي ها -تنوع كيس
  داشتن كيس ريپورت در ژورنال معتبر –پرسش و پاسخ  –بودن كيس 

امضا هاي الزم در روز امتحان شفاهي با خود  ساله با كامل بودن ٣در آخرياد اوري ميشود الگ بوك 
  همراه داشته باشيد.
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