
 1401 یدندانپزشک یاریمنابع آزمون دست 

دندانپزشکی آزمونی است رقابتی که ساالنه میان دانش آموختگان رشته دندانپزشکی عمومی  آزمون دستیاری  

برگزار می شود. برای کسب نمره مناسب در این آزمون، داوطلبان باید واجد شرایط ثبت نام در آزمون  

تخصصی  دستیاری دندانپزشکی باشند که بتوانند پس از کسب نمره الزم، دوره رزیدنتی خود را در رشته  

مورد عالقه خود بگذرانند. یکی از عواملی که می تواند در قبولی دانش آموختگان موثر باشد دانستن منابع  

آزمون و نیز تغییراتی است که در منابع این آزمون صورت گرفته است. به همین جهت در این مقاله به 

وفقیت را برایتان هموارتر سازیم. می پردازیم تا مسیر م  1401منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی   معرفی

اگر که از داوطلبین آزمون دستیاری می باشید می بایست اطالعات دقیقی از این منابع داشته باشید، پس تا  

 .انتهای مقاله با ما همراه باشید 

  

 

دندانپزشکی   دستیاری  منابع   1401معرفی 
 

ابتدا الزم است که بدانید منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی به چند دسته تقسیم می شود تو موضوعات  در  

محوری هر دسته چه می باشند تا بتوانید بهترین و مناسب ترین منبع را برای خود انتخاب کرده و شروع به  

وهله اول می توان منابع آزمون  مطالعه آن نمایید، چرا که مطالعه تمامی منابع امکان پذیر نمی باشد. در  

دسته تقسیم نمود که هر یک از این منابع مربوط به رشته خاصی    13را در    1401دستیاری دندانپزشکی  
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توان جویا شد. با توجه به  ها را در رابطه با این منابع میهستند که فصول مرتبط با هر یک از این رشته 

های ارتباطی برای داوطلبان جهت اطالع از دارا بودن کانال تغییرات منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی،  

منابع آزمون دکتری ضروری می باشد. به همین دلیل داوطلبین عزیز می توانند با مشاورین و متخصصین  

ایران تحصیل حتی در روزهای تعطیل نیز تماس بگیرند. در ادامه نیز لیستی کامل از منابع آزمون دستیاری  

 ئه می دهیم. با ما همراه باشید.دندانپزشکی ارا

 کلیک کنید.   تیاری دندانپزشکی چیست؟رشته دس برای مطالعه مقاله 

از  اطالع  دندانپزشکی  جهت  دستیاری  آزمون  دستیاری   -  منابع  آزمون  منابع  تغییرات 

 .دندانپزشکی و لیست جدید منابع آزمون ، از سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید

صبح    8) استان تهران( پاسخگویی از    9099075307و در صورت شلوغی   9099075307

 شب 1الی 

  

  

  لیست منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی

ارائه شده اند  مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منابع بیان شده در این لیست، منابعی می باشند که توسط

اخبار و   آخرین  با  مطابق  منابع  این  نمایند.  را مطالعه  منابع  خیال راحت  با  توانند  می  داوطلبین عزیز  و 

 .تا به این لحظه می باشند  1401تغییرات منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی  

  

 .کلیک کنید  1401ثبت نام رشته دندانپزشکی بدون کنکور   برای اطالع از

  

  :بیماری های دهان، فک و صورت

و   6،    5،   4شامل فصل های   Glick M. Burket’s Oral Medicine. 12th Ed. 2015 کتاب  •

 ( 232تا  224)به جز صفحات  10( و فصل 161)قسمت بافت نرم از ابتدای فصل تا صفحه  7

 Falace DA , Little J. Dental Management in the Medically. 2011کتاب   •

Compromised Patient. 12th Ed (  24و   17،    16،    14،    12،    4،    3،    2شامل فصل های  

 ()فقط مباحث مالحظات پزشکی

 :دندانپزشکی کودکان
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،   16،    15،    14،    12،    3شامل فصل های  ) Nowak A. Pediatric Dentistry. 2019 کتاب  •

19  ،20  ،22  ،23  ،24   ،26  ،27  ،29  ،31  ،32  ،33   ،34  ،35  ،39  ،40) 

 :پروتزهای دندانی

 Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthodontics Dentistry. 4th کتاب  •

Ed. 2012 ( 12و   11،   5شامل تمامی فصل ها به جز فصول) 

تمامی  ) Carr AB. Mc Cracken’s Removable Partial Prosto.12th Ed. 2011 کتاب  •

 (فصل ها

 .Zarb G , Hobkirk J. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients کتاب  •

13th Ed. 2013 ( 22و   21،  20،  19،  18شامل کلیه فصول به جز فصل های) 

 :جراحی دهان ، فک و صورت

 .Contemporary Oral and maxillofacial Surgery , 7th Ed , James Hupp کتاب  •

2019 

 Hand book of Local anesthesia, 6th Ed, Stanley F Malamed. 2013 کتاب  •

 :اندودانتیکس

 Torabinejad M , Walton RE. Endodontics 5th Edition. Principles and کتاب  •

Practice. Saunders. 2015 (ها  تمامی فصل) 

 :رادیولوژی دهان ، فک و صورت

• White SC , Pharoah MJ. Oral Radiology , Principles and Interpretation. 2019 

 (25تا   1شامل فصل های  )

 :ارتودانتیکس

شامل فصل  ) Contemporary Orthodontics. William R. Proffit. 6th Ed. 2019 کتاب  •

)کل فصل    8( ، فصل  47تا  18)صفحات   2و فصل  13،   12،    11،    7،   6،   5،    4،   3،   1های 

)صفحات   10( ، فصل  291تا    288و    278تا    276)صفحات    9( ، فصل  265تا    260به جز صفحات  

  17( و فصل  476تا    472و    465تا    462)کل فصل به جز صفحات    14( ، فصل  315تا    310

 ((589تا   579)صفحات 

 :مواد دندانی

شامل  ) Introduction to dental materials , Richard Van Noort , 4th Ed. 2013 کتاب  •

 (7و  6،  5،  4و فصول    3بخش 



 Dental Materials: Foundations and Applications , Powers , John M. and کتاب  •

Wataha John C. Eleventh Edition .2017 (  6،    1تمامی فصل ها به استثنای فصل های    ،

 (14و   12،  10

 :مت دندان و دندانپزشکی اجتماعیسال

)شامل    1394کتاب سالمت دندان و دندانپزشکی اجتماعی ، تالیف گروه مولفین ، جهاد دانشگاهی ،   •

 ( 16تا   1فصل های  

 :پریودانتیکس

 12،    8،    7،    5،    3شامل فصل های  ) Carranza’s Clinical Periodontology. 2019 کتاب  •

  64،   62،  60،   59،  57،   52تا    44،  36،   35،   33،   32،  28،   27،  25،   24،   23،  20تا  

 ()شامل قسمت های چاپ شده و آنالین( 72و   70،  69، 

 :دندانپزشکی ترمیمی

 Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental کتاب  •

Materials.14th Ed. 2018 (  13( و  178تا   171)فقط صفحات  10،  9شامل فصل های) 

 Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 7th کتاب  •

Ed. 2018 (  10و   5،  4،  3،  2اول اکلوژن( ،  – 15تا   1)صفحات  1شامل فصول) 

 :آسیب شناسی دهان ، فک و صورت

شامل تمامی فصل های کتاب  ) Neville. Oral and Maxillofacial Pathology. 2016 کتاب  •

 (19و  18،  8،  4به جز فصول  

 :زبان انگلیسی

این بخش در حد  • طراحی می شوند و سازمان سنجش پزشکی   Upper Intermediate سواالت 

 .برای این درس معرفی نکرده است  کشور کتابی را

  

نمره مثبت و به هر پاسخ    3الزم است بدانید که این آزمون شامل نمره منفی می باشد و به هر پاسخ درست  

نمره منفی تعلق می گیرد. سواالت بدون پاسخ بدون نمره ای اختصاص نیز می باشند و چنانچه    1غلط ،  

 .یک نمره منفی خواهد بود  رده باشید، به منزله کسب برای سوالی بیش از یک پاسخ را انتخاب ک

  

 . کلیک کنید  دندانپزشکی بدون کنکور دانشگاه بروجرد  برای اطالع از
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 1401ضرایب مواد امتحانی آزمون دستیاری دندانپزشکی 

سوال مختلف دارد.    250آزمون دستیاری دندانپزشکی شامل ده رشته تخصصی می باشد که در مجموع  

به دندانپزشکی  دستیاری  آزمون  بندی  باشد:    بودجه  می  زیر  از  30صورت  پروتزهای   سوال  درس 

سوال از هر یک از دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت، پریودانتیکس، ارتودانتیکس،  20 دندانی،

دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان، فک و صورت،   بیماری های دهان، فک و صورت،  اندودانتیکس، 

سوال از دروس    10ان و زبان انگلیسی و در نهایت  رادیولوژی دهان، فک و صورت، دندانپزشکی کودک

 .دندانپزشکی جامعه نگر و و مواد دندانی

اگر شما از داوطلبین این آزمون می باشید الزم است که عالوه بر دانستن منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی،  

تا بتوانید به درستی    از مواد امتحانی و ضرایب هر یک از آن ها در رشته های تخصصی اطالع داشته باشید 

برنامه ریزی کرده و آمادگی مناسب را به دست آورید. در ادامه جدولی از ضرایب این آزمون را ارائه دادیم 

  .تا راهنمایی برای انتخاب مسیر شما داوطلبین باشد 

 ضریب هر درس  رشته تخصصی  ضریب هر درس  رشته تخصصی 

آسیب شناسی دهان، فک  

 و صورت 

 1پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان ، فک و 

 3صورت:  

 1ارتودانتیکس: 

 1اندودانتیکس:  

 1پریودانتیکس:  

و  فک  دهان،  های  بیماری 

 2صورت:  

و  فک  دهان،  جراحی 

 2صورت:  

 1دندانپزشکی ترمیمی: 

 1دندانپزشکی کودکان: 

و  فک  دهان،  رادیولوژی 

 2صورت:  

 پروتزهای دندانی 

 3پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و  

 1صورت:  

 1رتودانتیکس: 

 1اندودانتیکس:  

 2پریودانتیکس:  

و  دهان، فک  های  بیماری 

 1صورت:  

و   فک  دهان،  جراحی 

 2صورت:  

 2دندانپزشکی ترمیمی: 

 1دندانپزشکی کودکان: 

و   فک  دهان،  رادیولوژی 

 1صورت:  



 1کی جامعه نگر:  دندانپزش

 1مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

 1دندانپزشکی جامعه نگر:  

 2مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

 آرتودانتیکس 

 1پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و 

 1صورت:  

 3ارتودانتیکس: 

 1اندودانتیکس:  

 1پریودانتیکس:  

و  فک  دهان،  های  بیماری 

 1صورت:  

و  فک  دهان،  جراحی 

 1صورت:  

 1ترمیمی:  دندانپزشکی

 2دندانپزشکی کودکان: 

و  فک  دهان،  رادیولوژی 

 2صورت:  

 1دندانپزشکی جامعه نگر:  

 1مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

 اندودانتیکس 

 1پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و  

 1صورت:  

 0/5ارتودانتیکس: 

 3اندودانتیکس:  

 2پریودانتیکس:  

و  دهان، فک  های  بیماری 

 1صورت:  

و   فک  دهان،  جراحی 

 2صورت:  

 2دندانپزشکی ترمیمی: 

 1دندانپزشکی کودکان: 

و   فک  دهان،  رادیولوژی 

 2صورت:  

 1دندانپزشکی جامعه نگر:  

 1مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

 پریودانتیکس 

 2پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و 

 1صورت:  

 1ارتودانتیکس: 

بیماری های دهان، فک 

 و صورت 

 1انی: پروتزهای دند 

آسیب شناسی دهان، فک و  

 2صورت:  

 1ارتودانتیکس: 



 2اندودانتیکس:  

 3پریودانتیکس:  

و  فک  دهان،  های  بیماری 

 2صورت:  

و  فک   ، دهان  جراحی 

 2صورت:  

 1دندانپزشکی ترمیمی: 

 1دندانپزشکی کودکان: 

و  فک   ، دهان  رادیولوژی 

 1صورت:  

 1دندانپزشکی جامعه نگر:  

 5/ 0مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

 1اندودانتیکس:  

 5/ 1پریودانتیکس:  

و  دهان، فک  های  بیماری 

 3صورت:  

و   فک   ، دهان  جراحی 

 2صورت:  

 1دندانپزشکی ترمیمی: 

 1دندانپزشکی کودکان: 

و   فک   ، دهان  رادیولوژی 

 2صورت:  

 1دندانپزشکی جامعه نگر:  

 5/ 0مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

و   فک  دهان،  جراحی 

 صورت 

 1پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و 

 2صورت:  

 2ارتودانتیکس: 

 1اندودانتیکس:  

 1پریودانتیکس:  

و  فک  دهان،  های  بیماری 

 1صورت:  

و  فک  دهان،  جراحی 

 3صورت:  

 1دندانپزشکی ترمیمی: 

 دندانپزشکی ترمیمی 

 2پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و  

 1صورت:  

 1ارتودانتیکس: 

 2اندودانتیکس:  

 2پریودانتیکس:  

و  دهان، فک  های  بیماری 

 1صورت:  

و   فک  دهان،  جراحی 

 1صورت:  

 3دندانپزشکی ترمیمی: 



 1زشکی کودکان: دندانپ

و  فک  دهان،  رادیولوژی 

 2صورت:  

نگر:  جامعه  دندانپزشکی 

0 /5 

 5/ 0مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

 1دندانپزشکی کودکان: 

و   فک  دهان،  رادیولوژی 

 1صورت:  

 2دندانپزشکی جامعه نگر:  

 2مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

 دندانپزشکی کودکان 

 1پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و 

 1صورت:  

 2تیکس: ارتودان

 2اندودانتیکس:  

 1پریودانتیکس:  

و  فک  دهان،  های  بیماری 

 1صورت:  

و  فک  دهان،  جراحی 

 1صورت:  

 2دندانپزشکی ترمیمی: 

 3دندانپزشکی کودکان: 

و  فک   ، دهان  رادیولوژی 

 1صورت:  

 1دندانپزشکی جامعه نگر:  

 1مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 

رادیولوژی دهان، فک و 

 صورت 

 1پروتزهای دندانی: 

آسیب شناسی دهان، فک و  

 2صورت:  

 1ارتودانتیکس: 

 1اندودانتیکس:  

 2پریودانتیکس:  

و  دهان، فک  های  بیماری 

 2صورت:  

و   فک   ، دهان  جراحی 

 2صورت:  

 1دندانپزشکی ترمیمی: 

 1دندانپزشکی کودکان: 

و   فک  دهان،  رادیولوژی 

 3صورت:  

نگر:  دندانپزشک جامعه  ی 

0 /5 

 5/ 0مواد دندانی: 

 2زبان انگلیسی: 



  

از اطالع  دندانپزشکی  جهت  دستیاری  آزمون  دستیاری    منابع  آزمون  منابع  تغییرات  و 

 .دندانپزشکی از سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید

   ) استان تهران( 9099075307تماس از سراسر کشور و  9099075307

 شب  1صبح الی  8پاسخگویی از 

  

  

 آخرین تغییرات منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 

در سال های اخیر برای معرفی منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی، تغییراتی ایجاد شده است که متقاضیان  

اطالعات الزم را کسب  آزمون دستیاری الزم است نسبت به تغییرات منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی

در قسمت قبلی برای شما ارائه خواهد گردید، ممکن است در طی ماه های آینده نمایند. منابع این آزمون که 

 .با توجه به اعالم این سامانه دچار تغییراتی گردد 

اطالع دقیق از تغییرات منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی موجب می شود که زمان و انرژی داوطلبان  

اهد این مسئله در آزمون های مختلف همچون آزمون جهت آمادگی در آزمون به هدر نرود. متاسفانه گاها ش

دستیاری می باشیم که اطالع رسانی درستی در رابطه با تغییرات منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی نمی  

 .گردد به همین دلیل این مسئله موجب مشکالتی برای داوطلبان می گردد 

ان عزیز فراهم نموده است که با توجه به آن  ایران تحصیل راه های ارتباطی مختلفی را برای کلیه داوطلب

آگاه شوند. با استفاده از برقراری تماس با مشاورین ایران   منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی می توانند از

و دندانپزشکی  دستیاری  آزمون  منابع  تغییرات  از  توانید  می  دستیاری   تحصیل  آزمون  در  شرایط شرکت 

 .ست با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید ، اطالع دقیقی را کسب نمایید. کافی ا دندانپزشکی
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کانال اطالع رسانی   

 [caption/]آزمون دستیاری دندانپزشکی

  

 1401اخبار مرتبط با منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 

داوطلبان متقاضی سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی   •

نام نشده یا    که در مهلت های ثبت نام و تمدید آن موفق به ثبت   ۱۴۰۱-۱۴۰۲برای سال تحصیلی 

خرداد به   ۲۴روز سه شنبه    ۱۲خرداد تا ساعت    ۲۳مدارکشان ناقص است از ساعت روز دوشنبه  

 .ساعت فرصت دارند نسبت به ثبت نام یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند  ۲۴مدت 

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد؛ این آخرین فرصت ارفاقی برای ثبت نام یا تکمیل مدارک  •

شرکت در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی  داوطلبان  

 .است و به هیچ وجه قابل تمدید نیست 

 خالصه مطلب 

یکی از آزمون های رقابتی رشته دندانپزشکی، آزمون دستیاری دندانپزشکی می باشد که ساالنه برگزار می  

اشد. از راه های موفقیت در این آزمون، برنامه ریزی  شود و نیازمند کسب نمره مناسب برای موفقیت می ب

منابع آزمون دستیاری    و مطالعه مستمر و صحیح است. برای برنامه ریزی صحیح الزم است تا داوطلبین از

اطالع حاصل کنند و با تهیه و مطالعه این منابع، با موفقیت این آزمون را پشت سر    1401دندانپزشکی  

عالوه بر منابع الزم، ضریب های هر یک از دروس در رشته های تخصصی ارائه  بگذارند. در این مقاله  

شده است که می تواند داوطلبین را در مسیر درست هدایت کند. اگر پس از مطالعه این مقاله با سوال و یا 

ارید.  ابهامی مواجه شدید می توانید با کارشناسان مجرب ایران تحصیل تماس بگیرید و یا برای ما کامنت بگذ 

  .کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخ گوی سواالت شما خواهند بود 



 

   مطالب مرتبط

 1401دفترچه آزمون دستیاری 

 اعالم نتایج آزمون دستیاری 

  لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد 

 ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

 آزاد ثبت نام ارشد بدون كنكور دانشگاه 

 لیست رشته های کاردانی علمی کاربردی 

 شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی 

  منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی

 منابع جدید دستیاری دندان پزشکی

 تغییرات منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی 
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