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 فارغان ستوماتولوژی 1400مضامین و موضوعات شامل امتحان دولتی ماه جوزای سال  

 ) مضامین وموضوعات پاراکلینیک 1 

 مضمون  شماره  موضوع  تفصیالت 

General description, Regional  
Anatomy: skull, cranial cavity,  
Meninges, Brain and its blood supply, Venous 

drainage, venous sinuses.  

  

Head and Neck 
  

1   
 
 
 
 
 

 اناتومی .1
چپتر اناتویم )

رسوگردن 
مولف:داکتر 

محمد نارص 
 (محقق

 Cranial Nerves  2  

  Face  3-  وجه 

   The orbit and the eyeball 4  

  گوش خارجی .1

  گوش متوسط  .2

  گوش داخلی .3

  5 گوش 

مارت اسالمی افغانستانا  
          

 طبی   افغانستان
 شورای  

  

  
  



2  

 Root of the Neck 6   جذر عنق   

 Pharynx  7  بلعوم  

 Larynx  8   حنجره  

 Nasal Cavities  9   اجواف بینی  

 Oral Cavity  10  جوف دهن  

 & Teethدندان و بیره ها  
gingiva  

11  

   1 فزیولوژی حجره  

 .فزیولوژی2
)فزیولوژی طبی جلد اول 

 و دوم 
مولف:محمپ ناصر 

 فروتن(

  2 فزیولوژی حجره عصبی  
  3 فزیولوژی حجره عضلی  

  4 فزیولوژی خون و معافیت  

  5 فزیولوژی سیستم تنفسی  

  6 سیستم قلبی وعای  
   1 آسیب حجروی و تطابق  

 
 

 .پتالوژی3
پتالوژی عمومی )

 مولف:سردار آقا حبیب
 پتالوژی سیستمیک 

مولف:مقصود 
 استانکزی(

  2 التهاب و ترمیم  

  3 تشوشات سیستم دورانی  
  4 تشوشات سیستم معافیتی  
  5 امراض اوعیه  

  6 امراض قلب  

  7 امراض خون  

امراض جووف دهن و  
 معایی طرق معدی 

  

8  

 فارمکوکینیتیک .1

  فارمکودینامیک   .2

   1 عمومیات 
 
 
 
 

 
 

 .فارمکولوژی4
 )فارمکولوژی سریری

 مولف:محمد رفیع رحمانی(

 کولیترجیک ادویه تنبیه کننده  .1
 ادویه انتی کولینرژیک .2
 عضلی دویه رخاوت دهنده .3
 ادویه تنبیه کننده ادرینرژیک  .4
 ادویه انتی ادرینرژیک .5

فارمکولوژی سیستم 
  عصبی اتونوم

2  

  3  ادویه ضد اظطراب و خواب آور 
ادویه انستیتیک عمومی و  

  موضعی
4  

ادویه مستعمله در امراض  
  انتانی و پرازیتی

5  

  6  ادویه مستعمله در طبابت دندان 

 
تجویز منطقی ادویه و 

  نسخه نویسی
7  

 )  مضامین و موضوعات کلینیکی2



3  

  

 بخش  شماره  موضوع  تفصیالت 

  

 مضمون 

  

  1 تشخیص امراض دهن و دندان 

 

 

 

 

 

 

 

 

.داخله  1

 ستوماتولوژی

  2 اناتومی و مورفولوژی دندان 

  3 شماره گذاری دندانها و انومالی دندانها 

تحلیل داخلی و خارجی , تغیر رنگ محیطی   
 دندانهادندان ها و تغیرات رشدی نموی 

4  

  اتیولوژي کریس وتقسیمات کاریس دندان •

تقسیمات کریس از نظر اعراض و عالیم  •
 کلینیکی 

 

  5  کریس دندان

طبقه  ٬نام گذاری قسمت های مختلف دندان 
 مراحل تهیه کویته٬بندی کویته

6  

چهارم و  ٬میتود های تهیه کویته های کالس سوم
  پنجم

 

باند شونده به مینا و  کمپوزیت و سیستم های 
 دنتین

7  

  8 تداوی کاریس های عمیق 

  9 سمنت های گالس اینومر,بیس و الینر 

 Bleaching 10  

   فزیولوژی و سرکولیشن پولپ٬هستولوژي 
1  

 

 

  2 انساج اطراف ریشه 

 Pulp and per radicular pathosis 3  

  4 امراض پولپتقسیمات  



 

    5 امراض انساج پری رادیکولر  

 Disease of the per radicular 
tissues  

of non-endodontic origin  

6  

  Clinical diagnostic و معاینه پریودنتال 

methods   

7   

 Endodontic emergencies  8  

 عوامل که سبب تغیرات در اناتومی داخلی میشود  
 

  9 اناتومی داخلی  

  تعین طول ٬پاکسازی و شکل دهی کانال

 کارکرد,   میتود های پیدا کردن اپکس

 

  10 آماده ساختن کویته دسترسی   

  11 شستشو کانال ها با مواد کیمیاوی   

اشتباهات که در هنگام آماده ساختن کانال    
 رخ  میدهد

12  

میتود های مخصوص بی حسی موضعی   
 در  تداوی اندودانتیک

13  

میتود های قرار دادن ٬مواد پر کننده دایمی کانال
فواید و نواقص استفاده از مواد نیمه  ٬سمنت ها 

 جامد
 

  14 پرکاری کانال دندان 

 انواع سیلر ها٬خواص مطلوب سیلر ها 
 

  15 سیلر 

  16 میتود های پر کردن کانال  

  17 ارتباط بین اندودنتیک و پریودنتیک  

 Stomatitis  1  



 

Secondary oral ulcer cancer  

 ,chemotherapyستوماتیت نیکوتین 

Allergic contact stomatitis 
 

5   

 Candidiasis   انواع کاندیدیازس و تداوی کاندیدیازس 
 

6  

 pyostomatitis 
vegetans 

 ستوماتیت اورمیک
  

7  

  HIV 8تغیرات جوف دهن در سیر   

  9 ستوماتیت در سیر امراض خون  

  Cheilitis  10انومالی های زبان و  

میتود اندازه گیری لعاب ٬میتود های تشخیصی

امراض ٬جوگرن سندروم اولیه و ثانویه ٬دهن

وانومالی های مخصوص غده لعابیه ,تداوی 

  ,silorhea خشکی دهن

 امراض وایروسی ٬امراض غدوات لعابیه 

 غداوت لعابیه 
 

11  

   Jaundice  

   amyloidosis 
  

تظاهرات جوف دهن در سیر 
 امراض  سیستمیک

12  

 1  پریودنشیوم نارمل  

 ی.پریودنتولوژ2
 )چپترسمستر اول و دوم صنف چهارم(

 2  ارتباط عالیم کلینیکی و میکروسکوپیک  

انساج استحکامیه دندان و اثرات  
 افزایش سن بر پریودنشیوم 

 3 

نقش کلکولس ٬خصوصیات کلیدی پتوجن٬پالک
 وسایر فکتورهای مستعد کننده 

 میکروبیولوژی پریودنتال 
 

 4 

تاثیر امراض و اختالالت سیستمیک  
بر روی پریودنشیوم و تاثیرات تغذیه 
 باالی پریودنشیوم 

 5 

 6  بوی بد دهن  

 7  میکانیزم های دفاعی بیره  

  2 قرحات نکس کننده افتوز  

  Behcet’s syndrome  3  

Primary herpes simplex virus infection,  Recurrent herpes simplex 
 

4  

 



6  

  

مراحل التهاب بیره و تظاهرات کلینیکی التهاب 
 بیره 

 

 8  التهاب بیره 

افزایش حجم بیره ,انتانات حاد بیره و  
 التهاب تفلسی بیره 

  

 9 

 10  پاکت پریودنتال و ابسه پریودنتال  

پریودنیت مزمن، پریودنیت نکروزی  
  مهاجم قرحوی و پریودنتیت

 11 

  12  تداوی امراض پریودنتال    

کمک های رادیوگرافی در تشخیص امراض     
 پریودنتال 

 13 

 14  تداوی پریودنتال در زنان  

 15  تداوی پریودنتال در مریضان سیستمیک  

 16  پریودنشیوم در اشخاص مسن   

 17  تداوی امراض حاد بیره ای  

 18  کنترول پلک در مریضان پریودنتال  

مرحله تدوای جراحی , تدوای افزایش حجم  
 بیره و فلپ پریودنتال 

 19 

 20  و تداوی آن   مصابیت فورکیشن 

 21  غرس دندان   

 

  Amelogenesis and Dentinogenisis  1   
  
  
  
  
  
  
  

  

ستوماتولوژی  .3
 اطفال
 )چپتر سمستر اول و دوم
صنف سوم و چپتر 
سمستر اول صنف 

 چهارم(

هستولوژی دندان و انکشاف غشای  
 مخاطی 

 2 

فرق بین دندانهای شیری ودایمی ، مورفولوژي 
 دندانهای شیرو دندانهای دایمی 

 دندان ها 
 

 3 

افتادن دندان های شیری و خروج دندانهای 
عوامل ٬اختالف در خروج دندان ها ٬دایمی

موضعی و سیتمیک موثر در تاخیر خروج 
 دندان ها 

 قواعد اساسی در خروج دندان 
 

 4 

اختالالت تکاملی دندانها و اساسات  
 تشخیص 

 5 

استفاده از انستزی موضعی در دندان های  
 اطفال 

 6 

 7  کشیدن دندانهای شیری  



 

 8   وقایه و حفظ الصحه دهان در اطفال 

 9  نقش رژیم غذایی و تغذی    

 10  منجمنت رفتار اطفال  

 11  فلوراید، تسمم با فلوراید و سیالنت تراپی  

 فکتور های موثر در پیدایش 

فکتور های ثانوی در ٬اتیولوژی کریس٬کریس
میکانیزم بمیان امدن کریس و ٬تولید کریس

 تقسیمات کریس 

کریس در دندانهای اطفال و کنترول کریس 
 دندان 

 

 12 

تصنیف امراض پولپ, انواع مختلف تداوی های 
 پولپ در اطفال و تدوای ریشه های تکامل نیافته 

  Pulpitis 
 

 13 

 Periodontitis , Papilitis ,gingivitis 
and  stomatitis 

 14 

ارثی و (تعریف و انواع هایپوپالزیا 
 )محیطی

 

 Enamel hypoplasia  15 

 Amelogenesis imperfecta and  
Dentinogenesis imperfecta 

 16 

 Alveolarو  cellulitisدر اطفال  
abscess  

 17 

 تعریف و انواع ان سیست 
 

 Cyst   18 

  Leukemia و Haemophilia  19 



 

 

  20  تغیر رنگ دندان های شیری  

  Scurvy  21 

 22  تظاهرات دهن در کمخونی  

 23   عادات ناسالم دهن در اطفال   

  Dental trauma  24 

  Cleft lip and cleft palate  25 

 Xerostomia  26)خشکی دهن(  

موارد استعمال انستیزی موضعی در  
ستوماتولوژی, تکنیک های اساسی زرق 

 انستیزی موضعی و  

 اختالطات انستیزی موضعی 

1  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .جراحی وجه 4

 وفک
 جراحی وجه و فک )کتاب 

 مولف:ایمل شکیب 
چپتر سمستر اول صنف 

سوم/چپتر سمستر 
 (هشتم/چپتر سمستر نهم

پروسه های صغیره جراحی جوف دهن ,  
 کشیدن دندان و کشیدن دندان های امپکت 

2  
  

  3  جراحی اندودنتیک 

مراقبت عمومی مریضان مجروح و 
قواعد اساسی تداوی یک جرحه شدید 

 وچه وفک 

  جروحات وجه و فک
  

4  

  انواع جروحات انساج رخوه و تداوی ان
 

  5  جروحات انساج رخوه

  6  جروحات اسکلیت وجه و فک 

  7  کسور و تداوی دندان و الیول 

  8  کسور سوم حصه متوسط اسکلیت وجه  

اناتومی جراحی فک سفلی,  تصنیف  
  کسور فک سفلی و 

9  
  

 Process کسور  و تداوی Condylar 10  

اسباب،سیر انتانات اودونتوجنیک، مراحل 
 انتانات 

اودونتوجنیک(حاد ،مزمن)،تداوی انتانات 
اودونتوجنیک(تداوی طبی و تداوی 
جراحی و تکنیک های آن)،ارزیابی 

  مریضان مصاب به انتانات اوروفیسیال،

  انتانات نواحی وجه ,فک و عنق
 

11  

رادیو نکروز اوستیومیالیت و اوستیو  
  عظام فک

12  

  13  سیست های نواحی وجه 

  14  نیوروپتی های وجه 



 

سو اشکال والدی لب  و کام(لب  
  چاک،کام چاک)

15  

  16  جراحی قبل از پروتیز 

امراض غدوات لعابیه,سیست های غدوات    
 لعابیه و تومور  های غدوات لعابیه

17  

مفصل صدغی فکی, تشوشات مفصل  
انکیلوز مفصل صدغی  صدغی فکی و  

 فکی

18   

 Myofacial pain Dysfunction 
syndrome  

19  

  20 جراحی اصالحی  
 اکلوژن در ارتودنسی و 

 اکلوژن کالس اول، دوم و سوم مل 
1    

  
  
  
  
  
  
  

 .اورتودانسی5
)چپتر های سمستر اول و دوم صنف 

 چهارم(

 
   

 فوتوگرافی و رادیگرافی در
ارتودنسی  ارتودنسی, معاینه مریض در 

 و  سفالومتری

2  
  

مودل مطالعه در ارتودنسی و   انالیز    
 مودل ارتودنسی

3  

  4 اتیولوژی مشکالت ارتودنسی  

  انواع حرکات دندان و قوه ها 
 

  5 میخانیکیت حرکات دندان

کشیدن  میتود های ایجاد فضا و   
 دندان

6  

  7 وجهی فکی تداوی انومالی های دندانی و  

دستگاه های وظیفوی و   دستگاه های  
 ثابت اورتودنسی

8  

  9 اورتودنسی وقایوی  

  10 فضا نگهدارنده ها  
  11 و  اوپن بایت کراس بایت , دیاستوم وسطی  

  12 اورتودنسی برای کاهالن  
  13 های دندان تغیر در ساختمان  

    1 سیستم جونده  
  
  
  
  

  2 مشخصات وجه انسان  

مفصل صدغی فکی , حرکات فک سفلی,    
 اساسات اکلوژن و   بافت دندانی

3  



 

خصوصیات معاینه مریضان  در بخش    
 پروستودنتیکس

4    
  

 پروستودانتیک .6
 پروستودانتیک)چپتر             

اساسات سمستر اول صنف 
سوم/چپتر پروتیز های 

 پارشیال متحرک 
 مولف:داکتر بشیر نجرابی/
چپتر پروتیز های پارشیال 
ثابت/چپتر پروتیز کامل 

 متحرک(

آماده ساختن جوف دهن جهت  ساخت    
 پروتیز

5  

قالب گیری ،مواد قالب گیری  و میتود  
 های قالب گیری

6  

پروتیز های  پروتیز های متحرک و   
 پارشیال متحرک

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

اسباب کمبود قسمی دندانها و  عوارض  
 قسمی دندانها ناشی از کمبود 

8   

دندانهای از  پالن تداوی برای جایگزینی    
 دست رفته

9  

انتخاب نوع پروتیز و اهمیت جایگزینی    
 پروتیز دندانها به وسیله 

10  

پارشیال  طبقه بندی پروتیز های     
 متحرک

11  

اجزای پروتیز پارشیال متحرک, اتصاالت    
 اصلی و فرعی, رست ها و جایگاه آنها 

نگهدارنده  , نگهدارنده های مستقیم و  
 های غیر مستقیم

12  

  13 بیس دنچر  

اصول دیزاین پروتیز های پارشیال، 
 کلینیکی تشخیص و تداوی، معاینات 

 

  14 پروتیز های پارشیال 

  15 کست های تشخیصی     

پروتیزهای ثابت و  تشخیص تفریقی بین  
 متحرک

16  

پروتیز  آماده سازی جوف دهن برای    
 پارشیال

17  

مواد قالب گیری و میتود های قالب گیری    
 متحرک پروتیز پارشیال 

18  

های  رابطه اکلوزالی برای پروتیز    
 پارشیال متحرک

19  

  20 ساختمان دندان های مصنوعی  

مراحل کار های البراتواری  پروتیز  
 پارشیال متحرک

21  
  

 تحویل دادن پروتیز به مریض  

 ،تنظیم پروتیز و ویزیت های  بعدی
22  

 & Relineپروتیز پارشیال   
 rebasingمتحرک  

23  

ترمیم و اضافه کردن به  پروتیز    
 پارشیال 

24  

  25 پروتیز های پارشیال موقتی  



 

 Non Metal full ،کرون های کامل فلزی
crown,  

Combined full crowns, Partial 
veneer crowns, Post crowns  

 تقسیم بندی کرون ها   
 

27   

باز سازی دندانهای که تداوی کانال شده و  
 تخریبات وسیع  دارند.

28  

  29 بریج  

  30 انواع پروتیز در طب دندان   

تعریف،دوره بی دندانی،اهداف تداوی بی 
 دندانی 

مریض،اناتومیعظام و عضالت جوف 
دهن در ارتباط با پروتیز کامل،اناتومی 
پروتیز کامل،هستولوژی جوف دهن در 

 پروتیز کامل ارتباط با 

 پروتیز کامل متحرک 
 

31  

تداوی مریضان بی دندان با  پروتیز  
 کامل

32  

  33 قالب گیری در پروتیز کامل  

روابط فکتور های موثر در حرکات  و  
 فکی

34  

  35 چیدن دندانهای مصنوعی  

 

اساسات پروتیز های ثابت, تصنیف بندی  
پروتیز های پارشیال ثابت و  اصول آماده 
سازی دندانها برای پروتیز  های پارشیال 

 ثابت

26  


