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 مقدمه ای بر دندانپزشکی

در این فصل با تاریخچه دندانپزشکی و تخصص 

 شوید.های رشته دندانپزشکی آشنا می 

 فصلنگاهی به  چند نکته این 

 

 

 

 

 تاریخچه دندانپزشکی 

 ن و دندانتیم سالمت دها

 پزشکیآشنایی با تخصص های دندان
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 تاریخچه ی دندانپزشکی

برمی    "دندان درد "دندانپزشکی احتماال سابقه ای به قدمت عمر بشر دارد و علت پیدایش آن نیز به داشتن  

ر  تاریخ معتبگردد. در قرن پنجم قبل از میالد ارسطو و بقراط مطالبی در رابطه با پوسیدگی دندان بیان کردند.  

از   دان پزشکی از آثار بقراط شروع می شود.وموثق دن

که قرن ها مورد    او  نوشته های  ترین نکات درمهم  

قانون بقراطی است که می    ،قبول پزشکان واقع شده

   .گوید فقط دندان های لق را باید کشید 

ادوار   پزشک  بزرگترین  بقراط  از  پس  که  جالینوس 

مورد   در  که  بود  کسی  اولین  بود  عصب  "قدیمی 

پیش قدم  از  رازی که   د.مطالبی را عنوان کر  "دندان

اس  پزشکان  ش الترین  می  محسوب  پرکردن    ،دو می 

اج به    را با سیمانی که از ز ی دندان  حفرات پوسیده  

   .ود د توصیه نممدست می آ

قرن در  مسلمانان   همچنین  میالدی  دهم  تا  ششم 

  Miswakبرای اولین بار مسواک را از گیاه مسواک  

ع سا)نام  کردند.لمی:  تهیه  پرسیکا(  اولین   لوادورا 

سال   در  دندان  و  دهان  بهداشت  ی    1913مدرسه 

 تاسیس گردید. 

 

 

 تیم سالمت دهان و دندان

1. Dentist  دانشگاهی در رشته ی دندانپزشکی  : دندانپزشک )عمومی یا متخصص( که فارغ التحصیل

 و دارای شماره ی نظام پزشکی و مجوز مطب می باشد.

 

2. Dental Assistantپذیرش( - مالی  - : دستیار دندانپزشک )بالینی 

 

3. Oral/Dental Hygienist: کار دهان و دندان  بهداشت 

4. dental laboratory technician :   تکنسین البراتوار دندانپزشکی 
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 تخصص های دندانپزشکی آشنایی با 

1. Endodontics :)تخصص درمان ریشه(   

یا متخصص درمان ریشه که روت )   اندودنتیست  تراپی  یا همان  Root Canal Therapyکانال   )

درمان کانال ریشه را انجام می دهد. )تا حد امکان از به کار بردن اصطالح عامیانه ی عصب کشی  

 بپرهیزید.(

 

Root Canal Therapy -   درمان کانال ریشه 

2. Oral and Maxillofacial Surgery  :)تخصص جراحی فک و صورت( 

م جراحی های داخل دهانی مانند جراحی دندان  و صورت عالوه بر انجا  متخصص جراحی دهان و فک

عقل نهفته و یا جراحی های ایمپلنت، درمان های جراحی وسیع تر در حوزه ی دهان و فک و صورت  

 نیز در بیمارستان و تحت بیهوشی انجام می دهد.را 

 

  

 سازی دندان عقل نهفته جراحی خارج                  ایمپلنت دندانی                                
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3. Orthodontics  :)تخصص ارتودنسی( 

ارتودنتیست اصالح انواع ناهنجاری های فکی و بی نظمی های قوس دندانی را به کمک درمان های  

 یا متحرک انجام می دهد.  ارتودنسی ثابت

 

  

 درمان ارتودنسی ثابت                    یک نمونه درمان ارتودنسی متحرک                 

 

4. Periodontics :)تخصص درمان بیماری ها و جراحی های لثه( 

پریودنتیست مسئول درمان بیماری ها و مشکالت ناشی از لثه، استخوان و بافت های نگه دارنده ی  

باشد و انجام درمان هایی از جمله جرم گیری، انواع جراحی های تصحیح لثه، پیوند لثه یا  دندان می 

 هده دارد. استخوان از دست رفته را بر ع 

 
 درمان جرم گیری                                        جراحی پیوند لثه    
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5. Prosthodontics   :)تخصص پروتزهای دندانی( 

متخصص پروتزهای دندانی بازسازی یا جایگزینی دندان های از دست رفته را از  پروستودنتیست یا  

 بریج، دست دندان کامل و... بر عهده دارد. طریق درمان هایی نظیر روکش دندان، روکش ایمپلنت، 

 

 

 روکش دندانی                                            بریج دندانی               

   

 پایین( فک باال و Dentureدست دندان یا دنچر )

 



 مقدمه ای بر دندانپزشکی 

11 
 

6. Pediatric Dentistry :)تخصص دندانپزشکی اطفال( 

حوزه دهان و دندان و  متخصص دندانپزشکی اطفال به پیشگیری از پوسیدگی ها و سایر مشکالت در  

 ل از بلوغ می پردازد. نیز درمان های دندانپزشکی در کودکان تا سنین قب

  

 فیشورسیالنت تراپی اقدام پیشگیرانه ی قرار دادن شیارپوش یا همان 

 

 ( SSC- Stainless Steel Crownروکش فلزی برای دندان های شیری )

 

7. Restorative/Cosmetic Dentistry یبایی(: زشکی ترمیمی/ز)تخصص دندانپ 

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی انجام انواع درمان های ترمیمی مانند لمینت های دندانی و  

 کامپوزیت یا آمالگام را بر عهده دارد. ترمیم های  
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 یک نمونه ترمیم آمالگام                                                    لمینت دندانی   

 

8. Oral and Maxillofacial Radiology :)تخصص رادیولوژی دندانپزشکی( 

جهت    دندان   و   دهان  ی   محدوده   رادیولوژیست دندانی مسئول تهیه ی کلیشه های رادیوگرافی در 

 اهداف تشخیصی و درمانی می باشد.

 

 

 یک نمونه از رادیوگرافی های داخل دهانی )رادیوگرافی بایت وینگ( 
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 افی پانورامیک( یک نمونه از رادیوگرافی های خارج دهانی )رادیوگر

 

9. Oral Health and Medicine  :)تخصص بیماری های دهان و دندان( 

تشخیص و درمان بالینی بیماری ها و ضایعات محدوده ی  متخصص تشخیص بیماری های دهان به  

 دهان و فک و صورت می پردازد. 

 

   

 نمونه هایی از ضایعات دهانی 

 

10 .  Oral and Maxillofacial Pathology   و  آسیب    )تخصص فک  و  دهان  شناسی 

 صورت(:

صورت مسئولیت  دهان و فک و    متخصص آسیب شناسی )پاتولوژی( دهان و فک و صورت یا پاتولوژیست

تهیه ی الم های میکروسکوپی از نمونه های تهیه و ارسال شده توسط دندانپزشکان از ضایعات دهان و  

 فک و صورت و تشخیص آن ها را بر عهده دارد. 
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11 . Public Health Dentistry  :)تخصص دندانپزشکی جامعه نگر( 

یع و به انجام رساندن آن ها به بهبود وضعیت  دندانپزشکی جامعه نگر با برنامه ریزی در سطح وس   متخصص

مشکالت دندانی در    از   پیشگیری   تفکر  کلی سالمت و بهداشت دهان و دندان در سطح جامعه و نیز ایجاد 

  ساله،   1-6 ویت قرار دارند کودکانهای هدف این برنامه ها که معموال در اول  جامعه کمک می کند. گروه 

 زایمان می باشند. از  بعد  یسکال تا  شیرده و  باردار خانم های  ساله،  12-6

 

12 . Dental Material :)تخصص مواد دندانی( 

استفاده در    متخصص رشته ی مواد دندانی به طراحی و بررسی انواع خواص زیستی و فیزیکی مواد مورد

 باشد.و بالینی نمی   شاخه های مختلف دندانپزشکی می پردازد. این شاخه حالت تحقیقاتی داشته

 




