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سخن سردبیر

در هر برهه ای از زمان؛ باید بتوان با آرامش خاطر و آسودگی روان ادامه داد و این مهم برآورده نمیشود مگر با 
حس تواضع. 

چه بسا این حس بتواند ما را به طلب پوزش از محضر ایزد منان و جبران هرآنچه که نباید به وقوع می پیوست 
رهنمون سازد. 

اخیرا کل جوامع بشریت درگیر مسئله ای جهانی به نام ویروس کرونا هستند، بازگشت به شرایط اولیه پس از گذر 
از این ویروس زمانی میسر خواهد گردید که همگان بتوانیم با همتی عالی در کنار هم و با ادامه زنجیره حس و 

حال خوب، این ایام را سپری کنیم. 
متاسفانه این مسئله جهانی، دوستان بزرگوارمان را در مسیر رزیدنتی نیز با مشکالتی مواجه کرده که امیدواریم 
با صبر و شکیبایی بتوانند با موفقیت مطالعاتشان را پیش ببرند. موسسه پارسه نیز با افتخار با تغییرات الزم در 

هموار کردن این مسیر برای شما عزیزان می کوشد. 
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مقدمه

بار خدایا
 از درگاه تو پوزش میطلبم؛

اگر در محضر من بر ستمدیدهای ستمی رفته و من به یاری او برنخاسته باشم
 اگر کسی درحق من نیکی کرده و من سپاسش نگفته باشم

اگر خطاکاری از من عذری خواسته و من عذرش نپذیرفته باشم
 اگر بینوایی از من چیزی طلبیده و من بر او نبخشیده باشم

 اگر کسی را بر من حقی بوده و من به تمامی ادایش نکرده باشم
 اگر بر عیب بنده ای از بندگانت آگاه شدهام و آن را نپوشیده باشم

 اگر با گناهی روبرو شدهام و از آن دوری نگزیده باشم.

خدای من؛ مرا در این سال نو، پاکیزه گردان.
*سال نو مبارک...*

گرچه عید امسالمان بسیار متفاوت از سالیان پیشین بود اما یادمان باشد که دنیا در حال حرکت بوده و خواهد 
بود و همچنان رو به جلو پیش می رود؛ لذا امیدواریم با شروع سال جدید با تمام قدرت و با هر آنچه در توان 
داریم پیش برویم تا با وجدانی آسوده از روزهای مالل انگیز گذر کنیم و اطمینان داشته باشیم که در دفتر هستی 

برای امسالمان نیز هر آنچه خیر است رقم خورده است.
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آپارات پارسه اولین سینما گروه پزشکی

موسسه فرهنگی- انتشاراتی پارسه با مجوز رسمی برگزاری کالس های آنالین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
به عنوان نخستین مرکز مجاز ارائه پکیج آمادگی آزمون رزیدنتی دندانپزشکی با هدف تغییر در بستر آموزشی 

تاسیس گردید .
امروز »آپارات پارسه« بستر نوینی را فراهم نموده است تا دانشجویان، همکاران و تمام عالقه مندان در تمام 
شاخه های گروه پزشکی در تمام نقاط ایران و یا حتی جهان بتوانند به آموزش های جدید و به روز دسترسی 

داشته باشند.
شاخه های  پزشکی)تمام  رشته های  در  محتوا  عرضه  و  الزم  آموزش های  تمام  بخش  نوید  پارسه«  »آپارات 
تخصصی و تجهیزات و ابزار(، دندانپزشکی )تمام شاخه های تخصصی ، البراتور ، دستیار دندانپزشک و تجهیزات و 
ابزار(، داروسازی ،دامپزشکی ، علوم آزمایشگاهی ، پیراپزشکی)مامایی، پرستاری، تغذیه ، گفتاردرمانی ، شنوایی 
سنجی ، فیزیوتراپی ،کاردرمانی و...(، روان شناسی، مشاوره )خانواده، شغلی، تحصیلی و ...( ، علوم شناختی )تمام 

شاخه ها( ، سالمت عمومی، بهداشت خانواده و بهداشت دهان و دندان می باشد.
• آموزش ها با تنوع متعدد در مسائل گوناگون علمی بوده و میتواند موضوعاتی از قبیل موارد زیر را در برگیرد :

     آموزش تئوری؛ اصول و مبانی علمی
    آموزش عملی؛ جهت یادگیری حداکثری مخاطب

    فیلمهایی که بصورت reportا case ضبط گردیده است .
    فیلم سخنرانی های )Lecture( ارائه شده در داخل یا خارج کشور

    جلسات هم اندیشی ، Journal club و مباحث علمی جمعی
    تدریس کتب رفرنس آزمون بورد دندانپزشکی

و...
• همه اساتید/مدرسین در سایت آپارات پارسه دارای پروفایل شخصی هستند که در آن رزومه کاری، لینک 
شبکه های اجتماعی، لینک وب سایت شخصی و در صورت تمایل آدرس مطب نیز جهت معرفی به مخاطبان 

قرار داده میشوند.
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»آپارات پارسه« ارائه دهنده 3 نوع آموزش می باشد:

ــایت  ــف در س ــانس های مختل ــن، در س ــای آنالی ــم  ه ــورت فیل ــه ص ــه ب ــی ک 1-آموزش های
ــد. ــران می گردن ــه اک ــارات پارس آپ

• محتــوای آموزشــی بــه نــام تولیدکننــده اثــر و بــا برنامــه زمــان بنــدی از پیــش هماهنــگ شــده بــا اســاتید/
مدرســین مربوطــه منتشــرمی گردد.

• در ایــن نــوع آمــوزش، زمانــی بــرای پاســخگویی بــه ســواالت احتمالــی مخاطبــان پــس از هــر ســانس اکــران 
بــا پاســخگویی اســتاد مربوطــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .

• در پنــل آپــارات پارســه لیســت کاملــی از فــروش، درآمــد، میــزان بازخــورد و تعــداد شــرکت کننــدگان در 
اختیــار مــدرس قــرار می گیــرد تــا در تولیــد محتــوای آموزشــی بهتــر بــه آنهــا کمــک نمایــد.

2-پکیج ها و دوره های آموزشی
در ایــن نــوع آمــوزش، دوره هــا و فیلمهــای آموزشــی در بســتر نــرم افــزاری پویــا و امــن )امــکان ضبــط و کپــی 
وجــود نــدارد( برگــزار می گردنــد و مخاطبــان پــس از دانلــود دوره هــا در ایــن نــرم افــزار امــکان دیــدن فیلــم 
هــا تــا 1 ســال را دارنــد. کــه در ایــن حالــت پرســش و پاســخی بــرای مخاطبــان در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

ــا پرســش وپاســخ آنالیــن( در  3 -برگــزاری کالس هــای آنالیــن )کلینیــکال، تئــوری همــراه ب
بســتر نــرم افــزاری امــن و پویــا

ــا پلتفــرم آنالیــن فراهــم  ــد ب هــر پزشــک ، دندانپزشــک ، روانشــناس، پیراپزشــک و فــرد متخصــص می توان
شــده توســط آپــارات پارســه ســینمای شــخصی و دوره هــای آموزشــی خــود را راه انــدازی نمــوده و مخاطبــان 

خــاص خــود را جــذب نمایــد. در ایــن نــوع آمــوزش نیــز امــکان ضبــط و کپــی وجــود نــدارد.
از ایــن رو از شــما همــکار گرامــی دعــوت می کنیــم تــا در تحقــق بخشــیدن بــه ایــن مهــم و در نهایــت ارائــه 

خدمــت بــه بهتریــن شــکل بــه هــم نوعــان خــود بــا مــا همــراه شــوید.

آپارات پارسـه
راحت ترین و سریع ترین راه تولید و انتشارمحتوای ویدئویی گروه پزشکی
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پکیج آزمون های جامع

شــرکت در آزمون هــای جامــع پارســه بــا بیشــترین جامعــه آمــاری  و بــا تجربــه برگــزاری آزمون هــای جامــع 
آنالیــن بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا :

 - بــا قرارگیــری در شــرایطی مشــابه آزمــون رزیدنتــی؛ بــا شــبیه ســازی آزمــون اســترس  خــود را کاهــش 
دهیــد.

 - به طور صحیح مدیریت زمان را یاد بگیرید و موفقیت بیشتری در آزمون کسب نمایید.
ــادی درصــد موفقیــت خــود در آن  ــزان زی ــه می ــراز خــود در هــر رشــته را مالحظــه فرمــوده و ب  - نمــره ت

ــد. ــی نمایی رشــته را ارزیاب
 - پــس از هــر آزمــون  بــا آنالیــز کارنامــه؛ ارزشــیابی درســتی از میــزان پیشــرفت، نقــاط ضعــف و قــوت خــود 

ــته باشید.  داش
 - بــر اســاس شــرایط ســایر داوطلبــان احتمــال موفقیــت خــود در رشــته مــورد نظرتــان را بســنجید تــا بتوانید 

در ادامــه مطالعه تــان بــا برنامــه ریــزی و جهــت دهــی مناســب، بــه مســیر مطالعــه خــود ادامــه دهیــد.
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پکیج آمادگی آزمون ملی

گروهی از همراهان همیشگی پارسه و همکاران بزرگوارمان که دانش آموخته خارج از کشور می باشند؛ می بایست 
برای شرکت در آزمون ملی مطالعه منسجمی طبق آخرین دستاورهای علمی داشته باشند تا بتوانند این مرحله 

را به آسانی و با موفقیت پشت سر بگذارند. 
با دریافت پکیج بررسی ودرک مفاهیم پارسه شامل کتب تمام رنگی به همراه فایل تدریس اساتید می توانید 

جهت موفقیت در آمادگی آزمون ملی گام بردارید.
هدایت  برنامه  و  آموزشی  مشاوره ای،  با خدمات  تدریس  فایل  و  کتب  بر  عالوه  مفاهیم  درک  و  بررسی  پکیج 

تحصیلی و ... سعی در برآوردن تمام نیازهای آموزشی دارد.
دانش  در خدمت   99 ملی  آزمون  در  موفقیت  مطالعاتی هفتگی جهت  برنامه ریزی  ارائه  با  بار  اولین  برای 

آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور هستیم.
امسال برای این عزیزان در کنار پکیج یادگیری دروس برای کسب موفقیت حداکثری در آزمون ملی؛ امکان 

شرکت در آزمونهای جامع را نیز فراهم آوردیم.
این پکیج در کنار اینکه برای دوستان متقاضی شرکت در آزمون تخصص تهیه گردیده است؛ برای آن دسته از 

عزیزانی که دانش آموخته خارج از کشور نیز هستند ارائه می گردد.
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پکیج کامل آموزشی ویژه دانشجویان پزشکی

در راستای تکمیل  مطالعات ارزشمند همکاران بزرگوار پزشکی  و جهت موفقیت ایشان در آزمون های پره انترنی 
و دستیاری خدمات ذیل را ارائه می دهیم:

 - کتب تمام رنگی طبق آخرین رفرنس آزمون پره انترنی و دستیاری
 - دسترسی به فایل تصویری تدریس در سامانه جامع

 - دسترسی به فایل صوتی تدریس در برنامه موبایل
 - ارائه برنامه ریزی مطالعاتی هدفمند

کتاب علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی2019

آنچه که در کسب علم برای رهپویان هر رشته حائز اهمیت می باشد؛ دسترسی به جدیدترین دستاوردهای علمی 
به زبانی ساده و روان است تا با طی مسیری هموارتر به ارتقاء دانش خود بپردازند.

 در پاسخ به این نیاز دندانپزشکان گرامی این بار نیز موسسه پارسه با ارائه  کتاب علم و هنر در دندانپزشکی 
ترمیمی 2019 تمامی توان خود را در جهت پیشبرد علم در زندگی به کار بست و این اثر ارزشمند را تقدیم تمام 

دوستداران این رشته می نماید.
کلینیکال  مبانی  و  اصول  پکیج  و  کلینیکال  پکیج های  کتاب،  این  تهیه  برای  می توانند  بزرگوارمان  دوستان 

دندانپزشکی ترمیمی از طریق کد USSD نیز اقدام به خرید نمایند.
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برنامه آموزشی1400

امسال برای اولین بار برنامه ریزی آموزشی خود را برای گروه ایده آل از اسفندماه آغاز نمودیم تا بتوانید با خیالی 
آسوده و بدون نگرانی از کمبود زمان برنامه ریزی بفرمایید و با ما همراه شوید.

ارائه  جهت برقراری تعادل و توازن ساعات مطالعه؛ برنامه آموزشی داوطلبان آزمون 1400 برای دو گروه زیر 
می گردد:

 1- گروه اول: شروع دوره 8 اسفند 98 )ایده آل(
 2- گروه دوم: شروع دوره 12شهریور 99 )پس از برگزاری آزمون ورودی 99(

با شروع به موقع و ایجاد تسلط کامل؛ آرامش و لذت درس خواندن را توامان تجربه نموده و با کاهش استرس 
روزهای آخر آزمون رزیدنتی 1400 را با موفقیت پشت سر بگذارید.

ارائه به  دوره جدید پکیج بررسی و درک مفاهیم جهت آمادگی آزمون دستیاری1400 با خدمات ذیل آماده 
داوطلبان آزمون رزیدنتی می باشد:

 - ارائه کتب رزیدنتی
 - ارائه برنامه مطالعاتی هفتگی

 - ارائه برنامه زمانبندی تا روز آزمون
 - دسترسی به فایل تصویری تدریس در سامانه جامع

 - دسترسی به فایل صوتی تدریس در برنامه موبایل
 - عضویت در کانال اختصاصی ویژه آزمون1400

 - مشاوره و برنامه ریزی فردی
دریافت و مشاهده فایل های مشاوره 30 خرداد و 21 تیر98 برای عموم داوطالبان آزاد و بدون هزینه بوده و 

بدیهیست دریافت این نکات مهم از ارکان اولیه و اصلی موفقیت برای طی این مسیر می باشد.
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خیریه پارسه 

یکی از رسالت های بزرگ مجموعه پارسه )همانند تمامی گروه های جامعه( در کنار کمک به توسعه علم آموزی 
و تسهیل هر چه بیشتر مسیر یادگیری؛ انجام کارهای خیر و دستگیری از هموطنان و دوستانی است که خداوند 

توفیق خدمت رسانی به آنان را به انسان های مهربان و خیر داده است.
متاسفانه با بروز مشکالت ناشی از ویروس کرونا که امروزه کل دنیا را درگیر نموده است؛ همت بزرگوارانه خیرین 
محترم مجموعه پارسه نیز بیش از گذشته نمود پیدا می کند. چه بسا  خدمت کردن در کنار مهر خالصانه شما 

به هموطنانمان؛ لذت زیستن را دو چندان خواهد  کرد.
همواره توصیه به کارهای خیر در خفا و بدون اطالع و آگاهی سایرین بوده است؛ تا آن عمل خالص و به دور از 

ریا باشد.
» انفاق« تنها عملی است که نه تنها انجام آشکارا و علنی آن منع نگردیده؛ بلکه به آن سفارش و تاکید نیز شده 

است تا بدین ترتیب فرهنگ همیاری و دستگیری میان جامعه فراگیر شود.
اما باید به دو نکته دقیق و ظریف توجه نمود:

1- انفاق غیر علنی )مخفی(، ارزش و جایگاه واالتری دارد.
2- برای کمک و یاری، شخص اعطا کننده و گیرنده نباید همدیگر را بشناسند تا از اثرات سوء و عواقب زیان بار 

بعدی اجتناب به عمل آید؛ این حالت خالص ترین و سودمندترین روش انفاق است.
زیرا بدین ترتیب از مراجعه مجدد فرد نیازمند پیشگیری شده و کمک به عنوان وظیفه تلقی نمی گردد؛ به عالوه 

مانع از رشد و بروز فرهنگ » گدا پروری« نیز می شود.
لذا بهترین حالت انفاق و کمک به نیازمندان آن است که:

کمک کننده و کمک گیرنده آشناییت و ذهنیتی نسبت به یکدیگر نداشته باشند و این کار توسط شخص سومی 
صورت پذیرد.

 الزم به ذکر است اگر در کانال خیریه پارسه گزارشی از عملکرد کمک به بیماران کرونایی ارائه می شود، جهت 
قدردانی از شما بزرگواران و طلب مساعدت بیشتر می باشد.
در ذیل گزارش مختصری نیز تقدیم شما بزگواران می گردد:

 - با زحمت فراوان تعدادی ماسک قابل شستشویM 3 با قیمت 365 هزار تومان تهیه گردیده است.
1- پزشکان و پرستارانی که در بخش آی سی یو و ایزوله و در مواجهه مستقیم با بیماران کرونا هستند و به این 

)@pfound ( .ماسک ها نیاز دارند را معرفی فرموده و یا بفرمایید به ادمین کانال پیام بدهند
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2- برای تهیه مجدد چنین ماسک هایی، حتی در حد تهیه یک عدد مساعدت و همراهی فرمایید قطعا هر یک از 
این ماسک ها می تواند جان یک پزشک و خدمه درمانی را برای خدمتگزاری بیشتر مصونیت بخشد.

_ دوستان و همراهان گرامی ساکن تهران
در صورتی که در بستگان و نزدیکان خود بیمار مبتال به کرونا دارید که به دارو و یا دستگاه اکسیژن نیاز دارند، 

لطفا به ادمین کانال اطالع دهید. 
تمام داروها و دستگاه ها توسط افراد مهربان خیر تهیه گردیده و لذا هزینه ای در بر ندارند.

ما دست به دست هم و بدون چشم داشت از دیگران تمام تالش خود را مبذول خواهیم داشت.

کانال جدید نقد و بررسی درسنامه های پارسه ) ویژه داوطلبان پارسه(

همواره آنچه که موفقیت در مسیر مطالعه را تسهیل می بخشد امکان دسترسی و رفع اشکاالت درسی با اساتید 
بزرگواری است که ماهها با کالم ایشان به یادگیری مطالب درسی انس و الفت گرفته ایم چرا که رفع این سواالت 
در دور دوم مطالعاتی می تواند جهش بزرگی در تسریع بخشیدن به مرور مطالب در دورهای بعدی باشد؛ لذا 

موسسه دندانپزشکی پارسه بهمراه اساتید مجرب و دلسوز خود اقدام به ارائه این خدمات می نماید.
کلیه دانشجویان محترم پارسه می توانند سواالت و اشکاالت درسی خود را  فقط بصورت فایل متنی با شماره 

تلگرام 09204001354
    همراه با ذکر نام و نام خانوادگی خود ) الزامی ( مطرح نمایند.

بدیهی است زمان پاسخگویی به سواالت بین 24 تا 72 ساعت بعد می باشد.
تمامی پیام های داوطلبان برای استفاده سایرعزیزان داخل کانال نقد و بررسی درسنامه های پارسه قرار می گیرد.
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نام  ثبت  را  تغییرات  پکیج  یا  و  مرور سریع  مفاهیم،  و درک  بررسی  پکیج  که  داوطلبانیست  کانال خاص  این 
نموده اند.

پیشاپیش از زحمات دلسوزانه اساتید بزرگوارمان کمال تشکر و قدردانی را می نماییم.

کتاب مجموعه سواالت  جراحی دهان، فک و صورت 
)پیترسون 2019(

اهمیت حل تست در مسیر یادگیری برای آزمون رزیدنتی 
بر هیچ کس پوشیده نیست؛ از آنجا که از دور دوم به بعد 
جهت تثبیت یادگیری باید تست حل کنیم در کنار ارائه 
دهان،  جراحی  سواالت  مجموعه  کتاب  پشتیبان،  سواالت 
فک و صورت )پیترسون 2019( نیز تقدیم شما بزرگواران 

می گردد.
است،  تالیفی  اینکه شامل پرسش های  کنار  این کتاب در 
 88-98 سال های  دستیاری  آزمون  سواالت  برگیرنده  در 
همراه با پاسخ تشریحی نیز می باشد. همواره جهت آشنایی 
بیشتر با نحوه طراحی سواالت می توان به سواالت آزمون 
دستیاری در سنوات گذشته بعنوان مرجعی کامل و قابل 
با مبحث مرور و جمع  بر آن   اعتماد مراجعه کرد. عالوه 
بندی مطالب در این کتاب برای مرور این درس به مطالب 

جامعی دسترسی خواهیم داشت
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مرور سریع

این پکیج پس از اتمام دوره بررسی و درک مفاهیم؛ جهت جمع بندی دروس ارائه می گردد؛ در این دوره مطالب 
مهم، نکات کلیدی و... در زمانی کوتاه مرور و طی مدت زمان معینی، فصول انتخابی از یک درس جمع بندی 

می گردد.
این پکیج شامل موارد زیر می باشد:

 - برنامه مرور هر درس در طی یک هفته
 - کتب هوشمند و تمام رنگی پارسه

 - ارائه بانک سواالت پشتیبان به صورت رایگان مختص داوطلبان پارسه
 - دسترسی به فایل تصویری تدریس در سامانه جامع 

 -  ارائه برنامه زمان بندي جهت مرور در طول هفته
 - برگزاری آزمون 20 سوالی در پایان هر هفته با ارائه کارنامه 

 - دسترسی به فایل صوتی تدریس در برنامه موبایل 
جزوه خالصه شده جامعه نگر به داوطلبان مرور سریع تقدیم می گردد.

به داوطلبان عزیز توصیه می گردد جهت استفاده بهینه از برنامه مرور سریع به موارد زیر توجه فرمایند:
 - پس از مشاهده فایل چکیده درس استاد مربوطه و نکات تاکید شده؛ داوطلب در طی هفته بصورت مجدانه 

اقدام به حفظ نکات مهم امتحانی می نماید.
 - در پایان مطالعه در شب چهارشنبه در ساعت 22 تا 23، بیست سوال از درس مربوطه بصورت آنالین برگزار 

می گردد.

پکیج مرور سریع دروس ضریبدار رشته ها
این پکیج مخصوص دوستانی است که تمایل دارند فقط از 

دوره خالصه و جمع بندی )مرور سریع( دروس ضریبدار
 رشته خود استفاده نمایند. 

این پکیج نیز شامل تمام خدمات ویژه
 دوره کامل مرور سریع می باشد.

 - کتب هوشمند و تمام رنگی پارسه
 - دسترسی به فایل تصویری تدریس در سامانه جامع 

 - ارائه برنامه زمان بندي جهت مرور در طول هفته



فصلنامه بهار 1399 | صفحه 17
دندانپزشکی پارســـه

مرور فشرده 
بــرای افــراد موفــق در تمامــی برنامه هــای مطالعاتــی؛ لــزوم داشــتن مرورهــای متعــدد و بــه ویــژه مــرور نهایــی 

ــری واضح می باشــد. ام
در راســتای پاســخ بــه ایــن نیــاز مهــم داوطلبــان آزمــون رزیدنتــی و تکمیــل خدمــات پشــتیبانی؛ مجموعــه 
پارســه بــه ارائــه برنامــه مــرور فشــرده می پــردازد. در ایــن برنامــه بــا ویژگی هــای ذیــل در خدمــت دوســتانمان 

خواهیــم بــود:
 - فایل تقسیم بندی دروس

 - جدول خام
 - فایل نحوه استفاده از برنامه مرور فشرده

این برنامه در سامانه جامع قابل دسترسی می باشد.
ــی  ــت تمام ــه تثبی ــوان ب ــال می ت ــرور فاین ــه م ــرای برنام ــا اج ــرده؛ ب ــرور فش ــه م ــرای برنام ــه اج در ادام

پرداخــت.  آموخته هــا 

 - برگزاری آزمون 20 سوالی در پایان هر هفته با ارائه کارنامه 
 - دسترسی به فایل صوتی تدریس در برنامه موبایل 

اهمیت خواب، مصرف داروها و ...
 

هــدف مــا  از ایــن سلســله مباحــث ایــن اســت کــه یــک پکیــج خــود یــاری و خــود مراقبتــی بــرای همــکاران 
عزیــزی کــه مــی خواهنــد در آزمــون  دســتیاری دندانپزشــکی و پزشــکی شــرکت نماینــد ارائــه دهیــم.

بــرای موفقیــت در هــر ماراتنــی، افــراد نیــاز دارنــد بــه جــز انجــام فعالیت هایــی کــه بطــور مســتقیم مرتبــط 
بــا امتحانــی اســت کــه در پیــش رو دارنــد، یــک ســری مراقبت هــای جســمی و اعصــاب و روان را  نیــز داشــته 

باشــند تــا بتواننــد حداکثــر بهــره وری را از پتانســیل های خودشــان کســب کننــد.
مثالــی کــه می توانــم بزنــم ایــن اســت کــه مثــال فــرض کنیــد فــردی خــود را بــرای یــک ماراتــن ورزشــی 
آمــاده مــی کنــد. معمــوال بــه ایــن شــکل هســت کــه بــه جــز تمرین هــای مســتمر و ســنگین و منظمــی کــه 
ــه می شــود  ــی ریخت ــزی مراقبت هــای جســمی و روان ــه ری ــل برنام ــل، بلکــه از ســال ها قب ــا قب ــد، از ماه ه دارن

تــا فــرد بتوانــد تــاب آوری آن شــرایط را داشــته باشــد.
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در واقــع گذارنــدن ایــن شــرایط کمــک می کنــد کــه شــما متوجــه شــوید تنهــا ماراتــن زندگــی مــا گذرانــدن 
امتحــان رزیدنتــی نیســت و در جاهــای مختلــف تحمــل شــرایط هیجانــی می توانــد بــه شــدت کمــک کننــده 

. شد با
ــورد دو پیــش  ــم، در م ــان عــرض می کن ــای مراقبــت جســمی و اعصــاب و روان کــه خدمتت ــه جــز آیتم ه ب

ــم. ــرض می کن ــرط ها را ع ــش ش ــا پی ــه متعاقب ــم ک ــت می کنی ــرط صحب ش
ــد  ــن می توان ــن مارات ــاال ای ــد. ح ــرایط می باش ــرش ش ــی پذی ــر ماراتن ــروع ه ــرای ش ــرط اول ب ــش ش پی

ــم داد. ــح بیشــتری خواه ــن خصــوص توضی ــه در ای ــد ک ــد باش ــا بیزینســی جدی ــی ی ــی، درس ورزش
دومیــن پیــش شــرط مهــم بــرای موفقیــت ایــن اســت کــه بتوانیــد و بلــد باشــید عوامــل مزاحــم و اســترس 

ــا وجــود ایــن دو پیــش شــرط مــا وارد آیتم هــای مراقبتــی می شــویم. زا را حــذف کنیــد. ب
مراقبت های جسمی

یکــی از مهمتریــن مراقبت هــای جســمی کــه بــه عنــوان آیتمــی مهــم بــرای ادامــه یادگیــری بایــد مراعــات 
شــود، اهمیــت خــواب هســت. گاهــی اوقــات جملــه ای کــه در کیلینیــک بــه مراجعــه کننــده می گوییــم کــه 

همچنیــن بــرای امتحانــات مهمــی مثــل دســتیاری هــم در کنــار درس خوانــدن مــی تــوان ایــن نــکات را در 
نظــر گرفــت و رعایــت کــرد تــا نتیجــه نهایــی را کامل تــر و مطلوب تــر کنــد. منتهــی قبــل از اینکــه بخواهــم 
آیتم هــا را توضیــح دهــم، توجــه شــما را بــه ایــن نکتــه جلــب می کنــم کــه صــرف نظــر از اینکــه ایــن دوره 
ــه طــور کلــی  ــا هــر نتیجــه ای بالخــره پشــت ســر می گذاریــد، ب ســپری می شــود و شــما ایــن امتحــان را ب
مطالبــی کــه قــرار هســت آمــوزش بینیــد، بــه لحــاظ انســجام روانــی بــه افــراد کمــک می کنــد کــه بتواننــد 

تــاب آوری و تحمــل شــرایط ســخت، کنتــرل هیجانــات را یــاد بگیرنــد. 
روان مــا نیــاز دارد کــه یــک ســری نامالیمــات را بــرای شــرایط مختلــف تجربــه کنــد و آمــوزش ببینیــد. یعنــی 
وقتــی روان مــا هیــچ گونــه تجربــه ای کســب نکنــد یــا بــه اصطــالح می گوییــم اجــازه ندهیــم آب تــو دل فــرد 
تــکان بخــورد، در واقــع  ایــن باعــث می شــود کــه در شــرایط مختلــف افــراد تــاب آوری الزم را نداشــته باشــند 

و نتواننــد در شــرایط ســخت کــه مکانیزم هــای ناکارآمــد افــراد بــاال می آیــد مدیریــت کننــد. 
ــی  ــای دفاع ــرل مکانیزم ه ــاب آوری، کنت ــردم؛ ت ــرض ک ــان ع ــه خدمتت ــی ک ــن مؤلفه های ــی ای ــور کل ــه ط ب
ــت  ــی اســت کــه امــروزه ثاب ــا همــان هــوش هیجان ناکارآمــد، کنتــرل و مدیریــت هیجــان آیتم هــای EQ ی
شــده هــوش هیجانــی نقــش بســیار موثرتــری بــه نســبت IQ در موفقیــت افــراد دارد و خبــر خــوب در مــورد 
EQ ایــن اســت کــه EQ اکتســابی اســت و مثــل IQ نیســت کــه بــرای هرکســی یــک عــدد خاصــی بــوده و 

از اول تــا آخــر عمــر تغییــر ناپذیــر باشــد؛ پــس EQ را می تــوان ارتقــا داد.
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شــما بــا یــک خــواب خــوب می توانیــد نتیجــه امتحانتــان را تثبیــت کنیــد، بــه دلیــل اینکــه خــواب می توانــد 
در تثبیــت مطالــب و یادگیــری نقــش مهمــی داشــته باشــد.

عــادات غذایــی یکــی از مراقبت هــای جســمی کمــک کننــده اســت کــه افــراد اســترس کمتــری را تحمــل 
نمــوده یــا معیارهــای الزم بــرای فعالیــت بهتــر مغــز را فراهــم کنــد. 

ــه در  ــت ک ــی اس ــای مدیکال ــان بیماری ه ــناخت و درم ــمی، ش ــای جس ــت ه ــد در مراقب ــئله بع مس
یادگیــری فــرد تاثیــر می گــذارد کــه از جملــه ایــن بیماری هــا مــی تــوان بــه کــم کاری تیروئیــد و میگــرن 

اشــاره کــرد.

در مرحلــه بعــد Abuse یــا عــوارض داروهــا و مــواد اســت. چیــزی کــه مــا زیــاد در Abuse دارو هــا بیــن 
ــرک  ــای مح ــته داروه ــر دس ــوان س ــه عن ــن را ب ــم، Abuse متالی ــد می بینی ــه درس می خوانن ــرادی ک اف

ــم داد. ــح خواه ــا توضی ــر دو اینه ــورد ه ــن در م ــه م ــدن ک ــل زولپی ــی مث ــوارض داروی ــا ع ــم ی می بینی
ــا  ــا ی ــم، در مــورد ماریجوئان ــی اگــر بخواهــم بگوی ــه توضیــح نباشــد ول ــاز ب در مــورد مــواد شــاید خیلــی نی
گــرس کــه مقــدار شــیوع اینهــا زیــاد هســت و بعضــی افــراد اســتفاده می کننــد تــا خلقشــان را تغییــر دهنــد 

یــا مثــال یــک دوره خالقیتــی داشــته باشــند.

مراقبت های اعصاب و روان

نکاتی که گفته شد برای مراقبت های جسمی بود که به طور کلی خدمتتان عرض کردم.
 در مــورد مراقبت هــای اعصــاب و روان قســمتی از مبحثمــان بــه شــناخت فریب هــای ذهنــی بــر می گــردد؛ 
ــود  ــث می ش ــه باع ــی آورد ک ــود م ــه وج ــی ب ــم و تعارضات ــری آیت ــک س ــرایط ی ــن ش ــات در ای ــی اوق گاه
راندمــان افــراد را در درس خوانــدن پاییــن آورد و بهتــر اســت کــه ایــن عوامــل را بشناســیم و درمــان کنیــم.

Time  Management یــا مدیریــت زمــان یــک ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه بــه افــراد کمــک می کنــد 
ــه هــر حــال زمــان محــدود و  ــد. ب ــا بتواننــد از زمانــی کــه صــرف مطالعــه می کننــد نتیجــه خوبــی بگیرن ت
حجــم درس هــا زیــاد اســت و امتحــان رقابتــی اســت و میدریــت زمــان می توانــد بســیار کمــک کننــده باشــد.

آیتــم دیگــری کــه یــک مقــدار تخصصی تــر اســت، شــناخت و درمــان اختــالالت اعصــاب و روانپزشــکی اســت 
کــه در ایــن قســمت اختــالالت ADD یــا بیــش فعــال بزرگســالی را خدمتتــان توضیــح می دهــم. 

تقریبــا آمارهــا نشــان می دهــد کــه 60 درصــد کودکانــی کــه بیــش فعالــی دارنــد در بزرگســالی ایــن قضیــه 
ــذارد و  ــان بگ ــدر زم ــر چق ــرد ه ــه ف ــان نمی شــود بلک ــان درم ــرور زم ــه م ــا ب ــه تنه ــه دار می شــود و ن ادام
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اختــالالت اضطرابــی کــه بســیار هــم شــایع اســت و انــواع و اقســام مختلفــی دارد . مثــل اضطــراب منتشــر، 
حمــالت پنیــک کــه اینهــا بــر روی سیســتم تمرکــز و خــواب تاثیــر دارنــد وعملکــرد را پاییــن مــی آورد.

در مــورد ایــن اختالل هــا توضیحــی خواهــم داد و برنامه هــای درمــان روان پزشــکی کــه وجــود دارد را خواهــم 
گفــت تــا فــرد بتوانــد این هــا را حــل و فصــل کنــد و در واقــع بــا یــک مراقبــت روانــی  و جســمی خــوب، در 

کنــار درس خوانــدن مســتمر بتوانــد نتیجــه خوبــی بگیــرد.

بیش فعالی بزرگسالی
در ادامــه بحثهایــی کــه در مــورد پکیــج خودیــاری داشــتیم االن رســیدیم بــه اختــالالت روان پزشــکی قابــل 

درمــان کــه می توانــد کمــک کننــده باشــد.
 بــرای فــردی کــه میخواهــد افزایــش تمرکــز داشــته باشــد در صورتــی کــه هــر کــدام از ایــن اختــالالت وجــود 
ــا رفــع ایــن  داشــته باشــه عملکــرد فــرد بــرای درس خوانــدن در طوالنــی مــدت کاهــش می یابــد و فــرد  ب

علــل بــه راحتــی می توانــد تمرکــز الزم را در حــد پتانســیل خــودش داشــته باشــد.
 یکــی از ایــن اختــالالت کــه بســیار در گیــم نــت بــا آن مواجــه هســتیم؛ ADD اختــالل بیــش فعالــی 

بزرگســالی اســت.
ــا بزرگســالی ادامــه پیــدا  در واقــع ADD ادامــه ADH ؛ یعنــی ادامــه بیــش فعالــی کودکــی اســت کــه ت
می-کنــد حــدود 60 درصــد کســانی کــه در بچگــی  ADH دارنــد در بزرگســالی نیــز دچــار بیــش فعالــی 

تــالش کنــد، وقتــی دچــار اختــالل پیــش فعالــی اســت بــه شــدت تمرکــز کــردن بــرای او ســخت مــی شــود، 
بایــد چنــد برابــر بقیــه تمرکــز کنــد تــا نصــف بقیــه کســانی کــه درس می خواننــد بتوانــد امتحــان را پشــت 

ســر بگــذارد، بنابرایــن توجــه ویــژه ای بــه ADD داریــم.
اختــالل بعــدی Depression یــا اختــالل خلقــی اســت کــه بــه عنــوان یــک بیمــاری روانپزشــکی کــه 
ــد  ــرار می ده ــر ق ــه لحــاظ جســمی تحــت تاثی ــی و چــه ب ــه لحــاظ ذهن ــرد را چــه ب ــای ف ــه فعالیت ه کلی
بســیار قابــل تامــل و توجــه هســت و از ایــن دســته از افــراد نمی شــود خیلــی انتظــار نتیجــه باالیــی داشــت 

و حتمــا بایــد شــناخته و درمــان شــود.
ــراد  ــواس اســت. گاهــی اوقــات اف ــدن تاثیــر بگــذارد وس ــر روی درس خوان ــد ب عامــل دیگــری کــه می توان
زمینــه وســواس را دارنــد و در درس خوانــدن بیشــتر وســواس فکــری مــد نظــر اســت. بیشــتر افــراد وسواســی 
ــد در  ــد و می توان ــود می کن ــواس ع ــن وس ــترس زا ای ــرایط اس ــی در ش ــرل هســت ول ــل کنت ــه قاب ــد ک دارن
یــک امتحــان فاجعــه بــار باشــد و شــدت مطالعــه در ایــن افــراد را کنــد کــرده و فــرد نتوانــد بهــره وری الزم 

را داشــته باشــد.
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خواهنــد بــود. البتــه برعکــس ایــن قضیــه رو نداریــم یعنــی کســانی کــه مراجعــه میکنــن میگــن مــا اون زمــان 
دکتــر هــم رفتیــم بیــش فعالــی نداشــتیم ولــی االن احســاس می کنیــم بیــش فعالــم. اگــر واقعــا اثبــات شــده 

کســی بیــش فعالــی دوره کودکــی را نداشــته باشــد در دوره بزرگســالی منتظــر بیــش فعالــی نیســتیم.
در کلینیــک شــرح حــال کاملــی می گیریــم و بــه کســانی کــه شــک کنیــم بــه بیــش فعالــی بزرگســالی مبتــال 

هســتند و احیانــا در کودکــی نیــز بیــش فعالــی داشــتند یــا نــه. 
بــرای پــی بــردن بــه بیــش فعالــی در کودکــی فقــط بــا شــرح حــال گیــری می توانیــم نتیجــه گیــری کنیــم 

کــه وجــود داشــته یــا خیــر.
 مســاله ای هــم کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه لزومــا بیــش فعالــی در کــودکان بــه معنــای تحــرک خیلــی 
زیــاد نیســت نوعــی از بیــش فعالــی خــودش رو بــه آن شــکل نشــان می دهــد گاهــی اوقــات مــا بیــش فعــال 
هایــی داریــم کــه خیلــی هــم تحــرک زیــادی نــدارن ولــی از لحــاظ ذهنــی بیــش فعــال هســتند و تمرکــز 

الزم را ندارنــد .
همانطــور کــه گفتــم 60 درصــد از  کســانی کــه در بچگــی دچــار بیــش فعالــی هســتند در بزرگســالی نیــز 
ــد مدیریــت  ــه شــدت ناتوانــی در تمرکــز کــردن دارن ایــن بیــش فعالــی ادامــه پیــدا کــرده و کســانی کــه ب
زمــان خوبــی نمیتونــن داشــته باشــن یعنــی اگــه قــراره ســر موقــع یــه جایــی بــرن یــا کاری رو ســر موقــع 

انجــام بــدن.
ــا اشــکاالتی مواجــه  ــان رســاندن کارهــا ب ــه پای ــد، در ســازماندهی کارهــا و ب ــی ندارن ــا زمــان ارتبــاط خوب ب
هســتند، در نظــم دادن بــه کارهــا نیــز اشــکاالتی وجــود دارد؛  مثــال خودشــان می گوینــد از ایــن شــاخه بــه 

ــم .  ــری می پردازی ــه کار دیگ ــانیم و ب ــام برس ــه اتم ــم کاری را ب ــم و نمی توانی ــاخه می روی اون ش
تحمــل کــردن اســترس براشــون بســیار ســخته مثــال زمانــی کــه در ترافیــک قــرار می گیرنــد یــا وقتــی بــا 
شــرایط اســترس زا مواجــه می شــوند، یــا زمانــی کــه  منتظــر هســتند تحمــل کــردن برایشــان بسیارســخت 
می باشــد و باالخــره تــا حــدی حالــت تحریــک پذیــری، زود عصبانــی شــدن و بــی ثباتــی در خلــق می توانــد 

وجــود داشــته باشــه.
 بنابرایــن اگــر اثبــات شــود کــه کســی دچــار  ADD اســت؛ از درمانهــای دارویــی الزم بــرای ایــن قضیــه و 

گاهــی اوقــات در کنــارآن بــرای ســاپورت از نوروفیــت بــک اســتفاده می شــود .
در واقــع نوروفیــت بــک روشــی اســت بــرای تمریــن کــردن مغــز بــرای تمرکــز کــه حتــی می توانــد در فــرد 
بزرگســال هــم مفیــد واقــع شــود؛ بــه ایــن ترتیــب کــه بــا درمانهــای دارویــی اختــالل در مکانیســم دوپامیــن 
رو درمــان می کنیــم و بــا ســاپورتی کــه بــا نوروفیــت بــک می کنیــم می توانیــم کاری کنیــم کــه فــرد بتوانــد  

تمرکــز الزم بــرای موفقیــت در یــک آزمــون بــزرگ را بدســت آورد.



فصلنامه بهار 1399 | صفحه 22
دندانپزشکی پارســـه

نمونه سواالت آزمونک هدایت تحصیلی 
مواد دندانی

1( کدام یک از مواد زیر از آلیاژهای مفتولی نمی باشد؟
الف( ایمپلنت های دندانی

ب( آلیاژهای متصل شونده به سرامیک
ج( سیم ها
د( فایل ها

پاسخ: گزینه ب صحیح می باشد. 
 انــواع آلیاژهــای مفتولــی: ســیم ها، فایل هــا، و ایمپلنت هــای دندانــی -آلیاژهــای متصــل شــونده بــه ســرامیک 

جــزء آلیاژهــای ریختگــی می اشــد. ص 83.

2( کدام یک از انواع آلیاژها توسط فرآیندی به نام سینترینگ شکل می گیرد؟
الف( آلیاژهای متصل شونده به سرامیک

ب( آلیاژهای ریختگی
ج(  لحیم ها

د( آلیاژهای کامپوزیت
پاسخ: گزینه د صحیح می باشد. 

آلیاژهــای کامپوزیــت )alloy composites( توســط ســینترینگ شــکل می گیرنــد و بــه عنــوان زیــر ســاخت 
فلــزی بــرای ترمیم هــای ســرامیکی – آلیــاژی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ص 83

ــی  ــروی مکانیک ــط نی ــری توس ــه گ ــس از ریخت ــاژ پ ــواع آلی ــک از ان ــی کدام ی ــکل نهای 3( ش
ــود؟ ــاد می ش ایج
الف( آلیاژهای مفتولی

ب(  لحیم
ج( آلیاژهای ریختگی

د( آلیاژهای کامپوزیت
پاسخ: گزینه الف صحیح می باشد. 
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ــود را  ــی خ ــکل نهای ــی ش ــروی مکانیک ــط نی ــپس توس ــوند س ــری می ش ــه گ ــی اول ریخت ــای مفتول  آلیاژه
83 می گیرنــد. ص 

4( کدام یک از عناصر زیر جزء فلزات نابل در حیطه دندانپزشکی نمی باشد؟
الف( طال
ب( نقره

ج(  پالتین
د( پاالدیوم

پاسخ: گزینه ب صحیح می باشد. 
ــی در  ــه خوردگ ــل آن ب ــل تمای ــه دلی ــا ب ــد، ام ــل می دانن ــز ناب ــره )Ag( را فل ــت ها نق ــی از متالوژیس برخ

ــتون اول. ــود. ص 84 س ــه نمی ش ــر گرفت ــل در نظ ــز ناب ــک فل ــکی ی ــره در دندانپزش ــان، نق ــط ده محی

5( کدام یک از فلزات بیس متال در فرم خالص در دندانپزشکی استفاده می شود؟
الف( تیتانیوم

ب( مس
ج( نقره
د( روی

پاسخ: گزینه الف صحیح می باشد. 
ــتثناء  ــک اس ــوند. ی ــتفاده نمی ش ــی اس ــای دندان ــرای ترمیم ه ــز ب ــا هرگ ــص تقریب ــال خال ــس مت ــزات بی فل

ــود. ــتفاده می ش ــای endosseous اس ــرای ایمپلنت ه ــص ب ــا خال ــکل تقریب ــه ش ــه ب ــت ک ــوم اس تیتانی
 ص 84 ستون اول.
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