
 

 
 

رشته دندانپزشکی جزء رشته های محبوب و در زیرگروه یک کنکور تجربی می باشد.لی بسیاری از متقاضیان رشته تجربی 

برای ورود به این رشته با هم رقابت دارند و به همین دلیل ما در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم 

رشته چندسال طول می کشد و برای ورود به آن چه پیش نیازهایی مورد نیاز است. در ابتدا بهتر است  که تحصیل در این  

بدانید این رشته طرح اجباری دارد و پذیرش آن بومی ناحیه ای است. اگر قصد ادامه تحصیل در این رشته را دارید ممکن  

ترم چقدر طول می کشد و در هر ترم تحصیلی چه دروسی  است سواالتی از قبیل اینکه رشته دندانپزشکی چند ترم است؟ هر 

ارائه می شود، برای شما پیش بیاید. برای اطالع از پاسخ این سواالت و دریافت راهنمای جامع تحصیلی در این رشته همراه 

 .ما باشید

  

  

 رشته دندانپزشکی در هر یک از دانشگاه ها چند ترم است؟

ترم تحصیلی باید بگذرانید. دروس این دوره شامل دروس    12سال یا    6دندانپزشکی  برای تحصیل در دکتری عمومی رشته  

 .واحد( می باشد   46واحد( و دروس پایه ) 149واحد(، دروس اختصاصی ) 22عمومی )

سال است و دانشجویان در این دوره دروس علوم پایه، کلیه دروس عمومی و تعدادی از   2طول دوره تحصیلی علوم پایه  

 .تصاصی را در دو حالت نظری و عملی می گذراننددروس اخ 

ترم تحصیلی است و دانشجویان باید دروس اختصاصی را بصورت نظری و عملی    8سال یا    4طول دوره دروس اختصاصی  

بگذرانند. در این دوره بیشتر واحد های درسی در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و کلینیک ها بصورت عملی گذرانده 

 .شود  می

  

  

 تخصص ارتودنسی رشته دندانپزشکی چند ترم است؟

وظیفه دارد به تصحیح مشکالت فک و صورت بپردازد. دندانپزشکان عمومی برای دریافت دانشنامه تخصصی  ارتودنتیست 

هد  ترم تحصیلی خوا 6ساله را بگذرانند. طول دوره تحصیل تخصص ارتودنسی ،  4تا  3ارتودنسی باید یک دوره تخصصی 

 .بود

  

  



 

 
 

 متخصص پروتزهای دندانی چند ترم است؟

در این دوره افراد نحوه کار با این دوره شامل پروتز های متحرک، پروتزهای ثابت، پروتز متحرک پارسیل و ایمپلنت های  

 .ترم تحصیلی می باشد 6سال یا  3دندانی را می آموزند و طول دوره تحصیل این تخصص 

  

  

 

  

 بیماری های لثه رشته دندانپزشکی چند ترم است؟ تخصص 

پریودنتیست یا متخصص بیماری های لثه وظایفی نظیر تشخیص و درمان بیماری های لثه و جراحی کاشت ایمپلنت را دارد  

و یکی از بهترین های این رشته محسوب می شود. این افراد پس از گذراندن دوره عمومی دندانپزشکی، به مدت سه سال در 

 .زمینه ایمپلنت و بیماری های لثه آموزش های الزم را می بینند
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 دروس رشته دندانپزشکی 

 .در این قسمت دروس عمومی و تخصصی رشته دندان پزشکی را به شما معرفی خواهیم کرد 

  

  

 تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس 

دو درس ازدروس مبانی نظری  

 اسالم 
 3 ادبیات فارسی 4

اخالق  یک   دروس  از  درس 

 اسالمی 
 3 زبان عمومی 2

انقالب   دروس  از  درس  یک 

 اسالمی 
 1 1تربیت بدنی  2

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن  

 اسالمی 
 1 2تربیت بدنی  2

با   آشنایی  دروس  از  درس  یک 

 منابع اسالمی 
 2 جمعیت و تنظیم خانواده  2

و   اسالم  تمدن  و  فرهنگ  تاریخ 

 ایران
 24 جمع 2



 

 
 

  

 دروس علوم پایه رشته دندانپزشکی 

  

  

 تعداد واحد نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 0/5 آسیب شناسی عمومی عملی  2/5 آسیب شناسی عمومی نظری

شناسی   قارچ  و  شناسی  انگل 

 پزشکی
 2/5 ایمنی شناسی نظری 1

 3 باکتری شناسی نظری  0/5 ایمنی شناسی عملی 

 4 بیوشیمی نظری  1 باکتری شناسی عملی

 1 بیوشیمی عملی
مهارتهای   و  شناسی  روان 

 ارتباطی 
2 

 2 سالمت دهان و جامعه  2 ژنتیک انسانی

 3 2علوم تشریحی  4 1علوم تشریحی 

 1 فیزیک پزشکی  2 3علوم تشریحی 

 39 جمع 6 فیزیولوژی عملی و نظری



 

 
 

 تعداد واحد نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 1 ویروس شناسی

  

 دندانپزشکی رشته  دروس اختصاصی اجباری

  

  

 تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 1 2آسیب شناسی دهان ، فک و صورت عملی  1 1آسیب شناسی دهان ، فک و صورت عملی 

 2 آناتومی و فورمولوژی دندان  1 آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی

 1 1ارتو دانتیکس نظری  1 اخالق پزشکی ، تعهد حرفه ای و قانون 

 1 3ارتو دانتیکس نظری  1 2ارتو دانتیکس نظری 

 1 2ارتو دانتیکس عملی  1 1ارتو دانتیکس عملی 

 1 4ارتو دانتیکس عملی  1 3ارتو دانتیکس عملی 

 1 2مبانی اندودانتیکس  1 1مبانی اندودانتیکس 

 1 2اندودانتیکس نظری  1 1اندودانتیکس نظری 

 2 2اندودانتیکس عملی  2 1اندودانتیکس عملی 

 1 ایمپلنت های دندانی نظری 1 3اندودانتیکس عملی 

 1 2بیماریهای دهان و تشخیص عملی 2 1بیماریهای دهان و تشخیص عملی 



 

 
 

 تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 1 بیماریهای روانی 1 3بیماریهای دهان و تشخیص عملی 

 2 2بیماریهای سیستمیک  2 1بیماریهای سیستمیک 

 1 4بیماریهای سیستمیک  1 3بیماریهای سیستمیک 

 1 درمان بیماران با بی دندانی کامل 2 مبانی پروتزهای کامل

 2 مبانی پروتزهای ثابت دندانی  1 مبانی پروتزهای پارسیل 

 2 2پروتزهای کامل عملی  2 1پروتزهای کامل عملی 

 2 2پروتزهای پارسیل عملی  2 1پروتزهای پارسیل عملی 

 2 2پروتزهای ثابت عملی  2 1پروتزهای ثابت عملی 

 1 2پروتزهای دندانی پیشرفته نظری  1 1پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 

 1 2پریودانتیکس نظری  1 1پریودانتیکس نظری 

 1 1پریودانتیکس عملی  1 3پریودانتیکس نظری 

 1 3پریودانتیکس عملی  1 2پریودانتیکس عملی 

 1 شناسیپوسیدگی  1 4پریودانتیکس عملی 

 1 تروماتولوژی دهان و فک و صورت 1 تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی 

 1 1جراحی دهان ، فک و صورت نظری 1 تغذیه در سالمت دهان 

 1 1جراحی دهان ، فک و صورت عملی 1 2جراحی دهان ، فک و صورت نظری 

 2 3جراحی دهان ، فک و صورت عملی  1 2جراحی دهان ، فک و صورت عملی 

 2 4جراحی فک و صورت عملی 
خدمات   کیفیت  بهبود  و  بالینی  خدمات  حاکمیت 

 سالمت دهان 
1 

 2 مبانی دندانپزشکی ترمیمی 1 درد و دارو شناسی در دندانپزشکی 



 

 
 

 تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 1 2دندانپزشکی ترمیمی نظری  1 1دندانپزشکی ترمیمی نظری 

 2 2ترمیمی عملی   دندانپزشکی 1 1ترمیمی عملی   دندانپزشکی

 1 1دندانپزشکی تشخیصی  1 3ترمیمی عملی   دندانپزشکی

 2 3دندانپزشکی تشخیصی  2 2دندانپزشکی تشخیصی 

 1 5دندانپزشکی تشخیصی  1 4دندانپزشکی تشخیصی 

 1 7دندانپزشکی تشخیصی  1 6دندانپزشکی تشخیصی 

 1 2دندانپزشکی کودکان نظری  1 1دندانپزشکی کودکان نظری 

 2 2دندانپزشکی کودکان عملی  2 1دندانپزشکی کودکان عملی 

 1 1رادیولوژی دندان ، فک و صورت نظری  2 3دندانپزشکی کودکان عملی 

 1 1رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی  1 2رادیولوژی دندان ، فک و صورت نظری 

 1 3صورت عملی رادیولوژی دندان ، فک و  1 2رادیولوژی دندان ، فک و صورت عملی

 1 2روان شناسی تحقیق  1 1روان شناسی تحقیق 

 1 2زبان انگلیسی تخصصی  1 1زبان انگلیسی تخصصی 

 1 4زبان انگلیسی تخصصی  1 3زبان انگلیسی تخصصی 

 1 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری  1 سالمند شناسی 

 1 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی  1 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

 1 3سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 1 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی

 1 فوریت های پزشکی در دندانپزشکی  2 فارماکولوژی عمومی 

 1 کنترل عفونت  1 کاربرد رایانه در دندانپزشکی 

 1 حلق و بینیگوش و  1 کمپلکس پالپ و پری اپیکال



 

 
 

 تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 1 نگارش علمی  1 مبانی مواد دندانی 

 2 2درمان جامع دندانپزشکی  2 1درمان جامع دندانپزشکی 

 1 1رساله پایان نامه  2 پروتزهای دندانی پیشرفته عملی

 1 3رساله پایان نامه  1 2رساله پایان نامه 

 139 جمع 4 4رساله پایان نامه 

  

 رشته دندانپزشکی اختیاریدروس اختصاصی 

  

  

 تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 2 2اپیدمیولوژی پیشرفته نظری  2 1اپیدمیولوژی پیشرفته نظری 

 2 ایمپلنت های دندانی عملی  2 اقتصاد سالمت 

 1 جامعه شناسی سالمت  2 5پریودانتیکس عملی 

 2 بلیچینگدرمان  2 5جراحی دهان و فک و صورت عملی 

 1 دندانپزشکی در بحران 2 دندانپزشکی خانواده در نظام سالمت 

 1 روان شناسی در دندانپزشکی  1 دندانپزشکی قانونی 

 1 سالمت دهان و دخانیات  2 روشهای آمار زیستی

 2 کاربردهای کلینیکی لیزر در دندانپزشکی 1 مبانی نور و لیزی در دندانپزشکی 

  



 

 
 

  

 قبول شدن در رشته دندانپزشکی رتبه الزم برای  

در این قسمت همراه ما باشید تا رتبه ای که برای قبولی در این رشته نیاز دارید، بررسی کنیم. البته توجه داشته باشید تمامی  

 .درصد صحبت کرد 100اطالعاتی که در این قسمت می آوریم، به صورت تقریبی بوده و نمی توان در مورد آن به صورت 

 : الزم است بدانید معتبرترین دانشگاه های کشور که این رشته را دارا می باشند به این شرح هستند درابتدا 

 دانشگاه علوم پزشی شهید بهشتی •
 دانشگاه علوم پزشکی ایران  •
 دانشگاه علوم پزکشی شیراز  •
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  •
 دانشکاه علوم پزشکی مشهد  •

قبولی در این رشته ها باید رتبه کشوری سه رقمی کسب کنیم. اما اگر هدف شما    با توجه به اطالعات سال های گذشته جهت

 .نیز می توانید شانس قبولی داشته باشید ۷۰۰۰قبولی در این دانشگاه ها نباشد, تا رتبه کشوری 

  

  



 

 
 

 

  

  

 تجهیزات الزم برای شغل دندان پزشکی 

می توانید وارد بازار کار شوید؛ اما قبل از آن نیاز است یک سری  بعد از اینکه تحصیالت خود را در این رشته تمام کردید، 

 .نکات را بدانید

 .به طور مثال اولین کاری که باید انجام دهید این است که از سازمان نظام پزشکی مجوز تأسیس مطب دریافت کنید 

 .سپس یک ساختمان برای مطب خود اجاره یا خریداری نمایید

 .ها و تجهیزات مرتبط با شغل دندان پزشکی را فراهم کنیداه در مرحله بعدی باید دستگ

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1.jpg


 

 
 

 :های مورد نیاز شغل دندان پزشکی، یک فرد دندان پزشک باید موارد زیر را تهیه نمایددر خصوص تجهیزات و دستگاه 

 صندلی مخصوص دندان پزشکی  •
 دستگاه تصویر برداری پری اپیکال  •
 های لیزر دستگاه  •
 برداری دو بعدی های تصویر دستگاه  •
 رادیوگرافی پانور امیک  •
 دستگاه کاویتون  •
 های اسکنر دستگاه  •
 دوربین داخل دهان  •
 دستگاه رادیوگرافی  •
 سنسورهای دیجیتالی  •
 دستگاه اپیکس  •
 الیت کیور  •
 دستگاه تعیین رنگ دندان  •
 دستگاه آمالگاماتور و سیستم بهداشتی •

  

  

 پزشکی موثر است؟ دندانعالقه به چه میزان در انتخاب رشته 

وقتی صحبت از عالقه می شود منظور عالقه واقعی است. عالقه واقعی یعنی حالتی که فرد در آن تمامی سختی ها وشیرینی 

ها را با هم می پذیرد. در انتخاب رشته دندان پزشکی نیز عالقه بسیار مهم بوده و باید در نظر گرفته شود. اگرچه این روزها  

د که بسیاری از والدین به اجبار فرزندان خود را وارد رشته های بیشتر شناخته شده می کنند و در نهایت همین  مشاهده می شو

 .منجر به ایجاد حالت اشباع می شود موضوع  

  

  



 

 
 

 

  

  

 !پزشکی برای انتخاب رشته کنکورنحوه پذیرش در رشته دندان

ها در دفترچه انتخاب رشته سازمان انجام مب سود. همه این ناحیهای و بومی  پزشکی به صورت ناحیهپذیرش رشته دندان

شوند، در ادامه مثالی را برای درک بهتر شما آورده ایم. شما سه استان یزد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان  سنجش درج می

 .را اگر در نظر بگیرید، این سه استان و شهرهای آن در یک ناحیه قرار خواهند گرفت

یابد، به صورتی است که بعنوان مثال اگر دانشگاهی  ای بومی اختصاص می های دارای پذیرش ناحیهه به رشته ظرفیتی ک

درصد   60نفر پسرمی باشد. به صورت کلی فقط    30نفر دختر خواهد بود و    30دانشجو داشته باشد،    60ظرفیتی معادل جذب  

نفر   24نفر بومی آن ناحیه و  60نفر از  36ه نخواهند بود. در واقع درصد بقیه از آن ناحی 40از آن ناحیه پذیرفته می شوند و 

 .از ناحیه های دیگر می باشند 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c.jpg


 

 
 

 شود؟ ها ارائه میپزشکی در کدام دانشگاه رشته دندان

های علوم تجربی است و  پزشکی دومین رشته پرطرفدار از رشتهدانید، بعد از رشته پزشکی، رشته دندانطور که می همان

های ناب و تاپ را از آن خود کنند. طبق دفترچه های رشتهپردازند تا صندلیاوطلبین بسیاری به رقابت با یکدیگر می هرساله د

های دولتی روزانه و پردیس خودگردان پزشکی در دانشگاهانتخاب رشته کنکور سراسری علوم تجربی، پذیرش در رشته دندان

پذیر کرده است. پس در کل رشته  را امکان  د اسالمی نیز پذیرش در رشته دندانگیرد. ناگفته نماند که دانشگاه آزاصورت می 

 :گرددهای زیر ارائه میدندان در دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  دانشگاه شاهد  دانشگاه علوم پزشکی اراک

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  شگاه علوم پزشکی البرز دان

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 دانشگاه علوم پزشکی قم  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  پزشکی کردستان دانشگاه علوم  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 علوم پزشکی یزد  دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  دانشگاه علوم پزشکی همدان 

 (شعب بین الملل)

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی بابل  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن   دانشگاه علوم پزشکی گلستان  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 پزشکی همدان دانشگاه علوم  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دانشگاه علوم پزشکی یزد 

 !پزشکی بدون کنکوررشته دندان

با  در حال حاضر این رشته و به صورت کلی کلیه رشته های پزشکی پذیرش بدون کنکور ندارند، زیرا سازمان سنجش 

برگزاری کنکور افراد دارای صالحیت را از میان افرادی که صالحیت الزم را ندارند، انتخاب می کند. البته یک راه دیگر 

ورود به این رشته به صورت بدون کنکور وجود دارد و آن هم این است که افراد برای پذیرش در دانشگاه های خارج   برای

 .واحد انتقالی به ایران بگیرند 72از کشور درخواست داده و پس از گذراندن 

 پزشکیدرآمد رشته دندان

می شود. البته درآمد آن ها به موارد مختلفی نیز به صورت کلی رشته دندان پزشکی از جمله شغل های پر درآمد محسوب  

 .بستگی خواهد داشت. مثالً اگر پزشک در مطب خصوصی خود فعالیت نماید، درآمد بیشتری خواهد داشت

 .البته باید به این موضوع توجه داشته باشید که افراد دارای مطب باید یک سری هزینه های اضافی را نیز بپردازند

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی این موضوع بپردازیم که رشته دندان پزشکی چند ترم است، چه واحدهایی در طول  

مطالعه باید گذرانده شود و به صورت کلی افرادی که وارد این رشته می شوند با چه مواردی رو به رو بوده و باید انتظار چه 

ای انتخاب رشته دندان پزشکی تصمیم نهایی خود را گرفته اید و می خواهید وارد  مواردی را داشته باشند. در صورتی که بر

 .این رشته شوید، می توانید با کارشناسان ما جهت دریافت اطالعات بیشتر در تماس باشید
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