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 دًذاًپسضکی داًطکذُ

 ترهیوی گرٍُ آهَزضی:

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 1 وظریترمیمی  ػٌَاى ٍاحذ درسی:
داوشکذٌ   / هرکس آهَزضی درهبًی:داًطکذُ

 دوذاوپسشکی داوشگاٌ علًم پسشکی زوجان

 دوذاوپسشکی عمًمی رضتِ تحصیلی: وظری ٍاحذ درسی: ًَع

 دکترای حرفٍ ای  غ تحصیلی:طقه کبرٍرزی: کبرآهَزی: ٍاحذ1 ًظری: د ٍاحذتؼذا

 سبیر کبرٍرز کبرآهَز ترم تحصیلی کبرٍرزی: کبرآهَزی: سبػت 11 ًظری:        تؼذاد سبػت

    1ترم  مباوی دوذاوپسشکی ترمیمیپیطٌیبز:    کذ درس:

 سبیر: سبیر:

 مشخصبت مسؤل درس

 متخصص ترمیمی رضتِ تحصیلی:  الُام زاجکاویتر دک ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 استادیار رتبِ ػلوی: دکترای تخصصی هقطغ تحصیلی:

 424 -33144315 توبس: ضوبرُ
  پست الکترًٍیک:

Elham.zajkanident@gmail.com 

 بخش ترمیمی  -داوشکذٌ دوذاوپسشکی -داوشگاٌ علًم پسشکی زوجان   هحل کبر:

 دکتر اصذق-دکتر ممذم -دکتر زاجکاوی -دکترطارمی -دکتر رحیمی-دکتر یًسفی   :(بى)هذرسًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس

 ببزًگری بر اسبس ًیبز جبهؼِ: :تبریخ تذٍیي طرح درس ًحَُ برگساری دٍرُ:
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03/8/71 

 ضوبرُ جلسبت ببزًگری ضذُ: تبریخ   ترکیبی هجبزی حضَری

*    33/33/1071  

 اهذاف آموزشی

  ّذف کلی:

 لادر باشىذ: (ان)، اوتظار می ريد فراگیربروامٍ آمًزشی در پایان اف اختصبصی )رفتبری(:اّذ 

 :حیطِ ضٌبختی 

  بتواند روش صحیح معاینه  و تشخیص پوسیدگی و ارائه طرح درمان را توضیح دهدباید در پایان دوره دانشجو 

  را توضیح دهد نحوه کاربرد بیس و الینرو را بداند باید انواع روشهای حفاظت از پالپ در پایان دوره دانشجو 

  باید انواع سمانهای اسید بیس و رزین بیس را نام ببرد و شرایط کاربرد سمانهای محتلف را توضیح دهد.در پایان دوره دانشجو 

  باید بتواند روشهای مختلف ایزوالسیون و نحوه کاربرد آنها را توضیح دهد.در پایان دوره دانشجو 

  باید بتواند سااختار میکروسکوپی مینا و عاج را توضیح دهد ن دوره در پایادانشجو 

  باید سیستم های مختلف باندینگ ها و شرایط کاربرد آنها را توضیح دهددر پایان دوره دانشجو 

  د مناسب جهت درمانهای باید انواع مواد همرنگ دندان را نام ببرد و در بیماران مختلف با شرایط دندانی متفاوت ،موادر پایان دوره دانشجو
 ترمیمی را انتخاب کند.

  باید موارد اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون مواد همرنگ را در ترمیمهای خلفی را نام ببرد و روش تراش و برداشت در پایان دوره دانشجو
 پوسیدگی دندانهای خلفی راتوضیح دهد

  کاسیون ترمیمهای کمپلکس آماالم را نام ببرد باید موارد اندیکاسیون و کنترا اندیدر پایان دوره دانشجو 

 مت  را توضیح دهدباید انواع و روش ایجاد و موارد کاربرد فرم های گیردار و مقاو در پایان دوره دانشجو 

  باید انواع ماتریکس ها ونحوه کاربرد آنها را توضیح دهددر پایان دوره دانشحو 

 ننده و خصوصیات آنها را نام ببردباید کاسپهای ساپورت ک در پایان دوره دانشجو 

  باید حرکات فکی و تاثیر آن بر روی مفصل تمپورومندیبوالر را توضیح دهد در پایان دوره دانشجو 

  باید حرکات فکی را از نماهای مختلف راشرح دهد.در پایان دوره دانشجو 

 

. 
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 :حیطِ ػبطفی 

  ژی و عالیم مشکالت دندانی آگاه باشند و روش درمانی مناسب را متناسب با مشکل اهمیت تشخیص صحیح اتیولودانشجو در پایان دوره باید از
 بیمار و توتنایی خودش انتخاب کند.

  اهمیت ایزوالسیون دندانن در ایجاد یک ترمیم مناسب پی ببرد و روش جداسازی مناسب را باتوجه به موقعیت  بهدانشجو در پایان این دوره باید
 .ییز دهد.دندان و شرایط دهان تم

  و با توجه به موقعیت کلینیکی بتواند ماده  آگاه باشدمناسب برای حفاظت پالپ و نحوه کار با آن دانشجو در پایان دوره باید از اهمیت انتخاب ماده
 .مناسب برای حفاظت پالپ انتخاب کند

  د 

  و در موقعیتهای کلینیکی  آگاه باشدمیمهای همرنگ دندان انتخاب ماده باندینگ مناسب جهت اتصال تردانشجو در پایان دوره باید از اهمیت
 .متفاوت،ماده باندینگ مناسب جهت اتصال را انتخاب کند

 تلف دانشجو در پایان دوره باید از اصول کاربرد مواد همرنگ) رزین کامپوزیت ،گالس آینومر ( آگاه باشد و در ترمیم حفرات مختلف و شرایط مخ
 زیبایی ماده ترمیمی مناسب را انتخاب کنددهان و با توجه به مقوله 

  نحوه ترمیم حفرات کالس  بتوانددانشجو در پایان این دوره بایدII   را انتخاب کندو اصول ترمیمهای رزین کامپوزیت 

 شرایط کلینیکی دندان فرم  دانشجو در پایان این دوره از انواع فرمهای مقاومت و گیر جهت ترمیمهای پیچیده و وسیع آمالگام آگاه باشد و باتوجه به
 صحیح مقاومت را انتخاب کند

  را باتوجه دانشجو در پایان دوره باید از اهمییت ایجاد تماس پروگزیمالی در ترمیمهای آمالگام و کامپوزیت آگاه باشد و نوار ماتریکس و وج مناسب
 به نوع ترمیم دندان انتخاب کند.

  را بداند و درمانهای مناسب برای جلوگیری از بروز مشکالت اکلوژن را مشکالت احتمالی در رابطه با اکلوژن نامناسب دانشجو در پایان دوره
 .انتخاب کند

 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 ندارد 

 رٍش ّبی تذریس:

                                                  ًوبیص ػولی                                        *     بحث گرٍّی              *           پرسص ٍ پبسخ                                                                                                                                                                    سخٌراًی

      سبیر) بٌَیسیذ(:              

 

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:

 ویدئو پروژکتور، اسالید های پاور پوینت، فیلم آموزشی

 تجبرة یبدگیری )حیي تذریس(:
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 هطبّذُ فیلن آهَزضی در حیي تذریس

 شرکت فعال داوشجًیان در پرسش ي پاسخ در حیه تذریس

 

 

 تکبلیف یبدگیری) بؼذ تذریس(:

 ساوجام تحمیك ي کار گريَی در جلسات تذری

 

 ضَابط آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 رػبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی، حضَر فؼبل ٍ بِ هَقغ در توبهی جلسبت ارائِ درس، اًتظبرات: 

 یک بار می تًاوذ با تاخیر دٌ دلیمیٍ در کالس حضًر داشتٍ باشذحذاکثرداوشجً: هجبزّب

 رکت در امتحان می شًد.غیبت  يتاخیر بیش از حذ مىجر بٍ عذم امکان ش هحذٍدیتْب:

 (:/ببلیٌی/ػرصِ/آزهبیطگبّیػولیّبی ایوٌی )درٍس تَصیِ

 

 فْرست هٌببغ درسی:

 Art and Science of operative dentistry (last edition) 

 Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach( last edition) 

 
 

  روش ارزیببی:

 وره امتحان پایان د 

 سئوال و جواب کالسی و کوئیز 
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 هطبّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصبحبِ 

 ) ضفبّی(
 آزهَى کتبی

  

 ػیٌی تطریحی

گستردُ 

 *پبسخ
 صحیح / غلط جَرکردًی *چٌذ گسیٌِ ای *کَتِ پبسخ

  نمره(: 20ببرم بنذی نمره ) از 

 می ببشذ(.12، برابر 20) نمره قبولی از    

   ٍ پرٍشُ: ػولی اًجبم تکبلیف ًورُ 5/3 هطبرکت کالسی: نمره 1: حضَر ٍ غیبة کالسی

 ًورُ 18 اهتحبى پبیبى ترم: اهتحبى هیبى ترم: ًورُ 5/3 کَئیس:

  :هَارد سبیر
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 :جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ

 ساعت 11 عت :تعذاد سب 1  تعذاد واحذ : تئوری            عملی                1ترمیمی نظری  نبم درس:

 ترمیمی گروه آموزشی : تحصیلی سبل نیمسبل         اول        دوم  علوم پبیه                   كبرآموزی         

 دانشکذه دنذانپسشکی محل برگساری كالس : 22/3/61 :پبیبن كالس 11/11/69:شروع كالس  جلسه 11 تعذاد جلسبت :

  هذف كلی :
 

 مذرس موضوع سبعت ختبری روز جلسه

 دکتر یَسفی هعایٌه ٍ تشخیص ٍ طرح درهاى 5/7-5/8 17/11/96 سه شٌبه 1

 دکتر یَسفی هعایٌه ٍ تشخیص ٍ طرح درهاى 5/7-5/8 24/11/96 سه شٌبه 2

 دکتر یَسفی هعایٌه ٍ تشخیص ٍ طرح درهاى 5/7-5/8 1/12/96 سه شٌبه 3

 دکتر شکَر شهابی ت پالپبیَلَشی ٍ حفاظ 5/7-5/8 8/12/96 سه شٌبه 4

 دکتر شکَر شهابی بیَلَشی ٍ حفاظت پالپ 5/7-5/8 15/12/96 سه شٌبه 5

 دکتر زاجکاًی ایسٍالسیَى ٍ اصَل ارگاًیک 5/7-5/8 22/12/96 سه شٌبه 6

 دکتر زاجکاًی ایسٍالسیَى ٍ اصَل ارگاًیک 5/7-5/8 14/1/97 سه شٌبه 7

 دکتر رحیوی کوپلکسآهالگام  5/7-5/8 21/1/97 سه شٌبه 8

 دکتر رحیوی آهالگام کوپلکس 5/7-5/8 28/1/97 سه شٌبه 9

 دکتر طارهی ٍ هکاًیسن های باًذیٌگ  adhesionقَاًیي 5/7-5/8 4/2/97 سه شٌبه 11

 دکتر طارهی ٍ هکاًیسن های باًذیٌگ adhesionقَاًیي 5/7-5/8 11/2/97 سه شٌبه 11

 دکتر طارهی ٍ هکاًیسن های باًذیٌگ adhesionيقَاًی 5/7-5/8 18/2/97 سه شٌبه 12

 دکتر هقذم اکلَشى 5/7-5/8 25/2/97 سه شٌبه 13

 دکتر ًقیلی کاربرد سواًها در دًذاًپسشکی ترهیوی 5/7-5/8 1/3/97 سه شٌبه 14

 دکتر ًقیلی کاربرد سواًها در دًذاًپسشکی ترهیوی 5/7-5/8 8/3/97 سه شٌبه 15

 دکتر رحیوی کاربرد ترهین های هورًگ دًذاى 5/7-5/8 15/3/97 سه شٌبه 16

 دکتر رحیوی کاربرد ترهین های هورًگ دًذاى 5/7-5/8 22/3/97 سه شٌبه 17
" 

 
 :بخش ترمیمی محل برگساری امتحبن                                                                                                                                                   تبریخ و سبعت امتحبن:


