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مقدمه :از آنجايي كه زبان انگليسي زبان پذيرفته شده بين المللي است و كتب و مقاالت علمي و روزآمد دنيا به اين زبان بوده و نيز جديدترين يافته هاي
علمي و فني دنيا به اين زبان منتشر مي شوند و به عالوه انگليسي زبان شبكه هاي اينترنت و اينترانت مي باشد اهميت آموزش زبان در همه مقاطع
تحصيلي بر همگان هويدا مي گردد.

پیامدهای یادگیری :افزايش دامنه واژگان تخصصی دندانپزشکی ،تکيه هجای اصطالحات تخصصی ،و تلفظ صحيح اصطالحات
دندانپزشکی جهت استفاده در دوره کارآموزی بالينی.
هدف کلی :اين اهداف عبارتند از :ادامه آموزش زبان انگليسي كه از دوره راهنمايي و دبيرستان شروع شده ،در دوره پيشدانشگاهي ،زبان عمومی ،و
زبان تخصصی  1و  2و  3ادامه يافته ،و در اين مقطع نيز در حد وسع دانشجويان ادامه خواهد يافت و آشنايي دانشجويان با اصطالحات تخصصي
رشته تحصيلي خود جهت استفاده در بخش بالينی.

اهداف عینی
در پايان ترم دانشجوبايد:
الف) ادای درست لغات را بداند و
بتواند واژه هاي انگليسي را با خوانش
و تکيه هجای درست بخواند.
ب) تکيه هجای درست واژه ها را كه
باعث اختالف معنايي مي شود بداند و
بتواند آن را بکار گيرد.
ج) معناي اصطالحات ارائه شده در
كالس و كتاب را بداند و بتواند بيان
نمايد.
د) روابط معناايي و دساتوري واژه هااي
موجااااود در جملااااه را بااااا هاااا  ،روابااااط
معنايي و دستوري جمله هاا را در بنادها
(پاااااراگراف هااااا) -و روابااااط معنااااايي و
دستوري بند ها را در متن بداند و بتواند
آن ها را بيان نمايد.
ه) بتواند جمالت انگليسي را با لحن
بومی درست انگليسی بخواند.
و) مترادف ها و متضادهاي ارايه شده
را بداند و بتواند بيان نمايد.
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 .1پيش مطالعه درس .2 ،حضور در کالس و شرکت در فعاليت های کالسی.3 ،
مشارکت در يادگيری تقابلی در کالس و حل تمرين .4 ،شرکت در فعاليت گروهی
کالسی .5 ،آمادگی جهت شرکت در آزمون ميان دوره و پايان دوره.
1. Class attendance: 1 point

2.
3.
4.
1.

Class participation: 1 point
Midterm exam: 9 points
Final exam: 9 points
A Textbook of Recent Dental Abstract (ESD IV) by: Kazem
Barzegar, 2017.
2. English Sounds Pamphlet

: منابع آموزشی

 دندانپزشکی4 جدول زمانی درس زبان تخصصی
No.
Title
1
Session I: What does general dentistry include? Fillings, Crowns, Bridge, Root canal
treatment, Dentures, Dental cleaning, Bonding, Oral (mouth) and Maxillofacial
Treatments, Orthodontic Definitions, Orthodontic Appliances, Appliance, Arch wire,
Band, Bond, Bracket, Coil Spring, Elastic (Rubber) Band.

Date
03.07.98

2

Session II: Elastic Tie, Headgear, Headgear Tube, Hook, Ligature, Lip Bumper,
Mouthguard, Palatal Expander, Retainer, Separator or Spacer, Tie Wire, Wax,
Orthodontic Procedures, Banding, Bonding, Cephalometric X-ray, Consultation,
Debanding, Debonding, Impressions, Invisalign®, Ligation, Panoramic X-ray.

10.07.98

3

Session III: What is a Prosthodontist and the Dental Specialty of Prosthodontics?
Periodontal Specialists.
Session IV: Who Should See a Periodontist? What is a Pediatric Dentist?, What Kind
of Training Do Pediatric Dentists Have? What Types of Treatments Do Pediatric
Dentists Provide?
Session V: Where Can I Find A Pediatric Dentist? Pediatric Dentists — The Best
Care For Children, Oral and maxillofacial surgery, Regulations, Summary.
Session VI: Surgical procedures, Dental materials, Temporary Dressings, Cements.
Anniversary Martyrdom of Imam Hassan Askari (PBUH)

17.07.98

Session VII: Impression materials, Restorative materials, Direct Restorative
Materials, Amalgam.
Session VIII: Composite Resin, Glass Ionomer Cement, Advantages, Disadvantages,
Resin modified Glass-Ionomer Cement (RMGIC).
Session IX: Compomers, Indirect Restorative materials, Porcelain (ceramic),
Composite Resin.

22.08.98

11

Session X: Ceramic-Resin Hybrids, Gold, Other historical fillings, What is the Future
of Geriatric Dentistry in the USA?, Introduction.

13.09.98

12

Session XI: Dental Radiographic, Examinations: Recommendations for Patient
Selection and Limiting Radiation Exposure, Patient Selection Criteria New Patient
Being Evaluated for Oral Diseases, Child (Primary Dentition), Limiting Radiation
Exposure, Receptor Selection.

20.09.98

13

Session XII: Receptor Holders, Endodontic Retreatment Explained, Why do I need
another endodontic procedure? What will happen during retreatment? Is retreatment
the best choice for me?

27.09.98

14

Session XIII: What are the alternatives to retreatment? Endodontic surgery, What
are the alternatives to endodontic retreatment and/or endodontic surgery? Extraction
of the tooth, Dental Diagnosis, Concussion - Diagnostic signs, Subluxation,
Extrusion, Intrusion - Intrusive luxation, Avulsion, Enamel infraction, Enamel

04.10.98

4
5
6
7
8
9
10

24.07.98

01.08.98
08.08.98
15.08.98

29.08.98
06.09.98

fracture.
15

Session XIV: Enamel-dentin fracture, Enamel-dentin-pulp fracture, Complicated
crown fracture), Crown-root fracture without pulp involvement.

11.10.98

16

Session XV: Crown root fracture with pulp involvement, Root fracture, Alveolar
fracture.
Final Exam

18.10.98

17
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