
 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن  

 فرم طرح روزانه

 پذیذُ ّای سطحی کارتردی هَاد  هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی:  1تؼذاد ٍاحذ: تاریخچِ هَاد دًذاًی ػٌَاى درس: 1 طرح درس جلسِ ضوارُ:

 دکتر فریذُ داراتی -گرٍُ ترهیوی  کٌٌذُ:تذٍیي  ترهیوی گرٍُ آهَزضی: پذیذُ ّای سطحی کارتردیآضٌایی تا   اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 
ّای تؼذ 

 طثقِ حیطِ ّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد رئَس هطالة )تحلیل هحتَا( تذریساز 
ًحَُ ارائِ 

 درس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ

زهاى 
 )دقیقِ(

آشنایی با خصوصیات سطحی 
 مواد

دس هایعاذ ٍ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ زفاٍزْای ازن ّا یا هَلکَل ّای ػغحی ٍ عوقی سا * 
  % كحر ًام تثشد.00جاهذاذ تا 

 اػالیذ،خشٍطکسَس، لح زاج اػساد+داًـجَ ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی
یک 
 ػاعر

 

      داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ. 00داًـجَ تایذ قادس تاؿذ  علر ایي زفاٍزْا سا  تا  *ا 

      داًؾ ؿٌاخسی دًذاًدضؿکی ؿشح دّذ.داًـجَ تایذ قادس تاؿذ تا اسائِ هثال اّویر ؿیوی ػغح سا دس * 

 
حر زَضیح دادُ ٍ دٍ ًوًَِ اص ایي %  ك00داًـجَ تایذ قادس تاؿذ حالر کلَئیذی سا تا *

 ػیؼسن ّا سا دس دًذاًدضؿکی ًام تثشد.
      داًؾ ؿٌاخسی

      داًؾ ؿٌاخسی  % كحر رکش ًوایذ.00هَسد اػسفادُ آًشا دس دًذاًدضؿکی تا  2فـاس اػوضی سا زسشیف ٍ * 

 جزب ٍ جزب ػغحی
% كحر 00سا سا تا  adsorption  ،absorption  ٍ ،sorptionداًـجَ تایذ قادس تاؿذ *

 زعشیف ٍ آًْا سا اص ّن زویض دّذ.
      اسصؿیاتی ؿٌاخسی

 کـؾ ػغحی ٍ خیغ کٌٌذگی 
هَثش تش آًشا تا  داًـجَ تایذ قادس تاؿذ کـؾ ػغحی سا ٍ ٍاحذ آًشا تِ دسػسی تذاًذ ٍ عَاهل*

 % كحر زَضیح دّذ.00
      داًؾ ؿٌاخسی

      داًؾ ؿٌاخسی داًـجَ تایذ قادس تاؿذ خاكیر خیغ ؿًَذگی ، عَاهل هَثش تش آى سا تذسػسی زَضیح دّذ.* 

 
هایع تش سٍی جاهذ سا تا ؿکل ٍ   wettingزواع ٍ اسزثاط آى تا  داًـجَ تایذ اسزثاط صاٍیِ *

 .زشػین ًوایذ كحر100%
      داًؾ ؿٌاخسی

 چؼثٌذگی

یک هثال ضؿکی تا ًداّویر اؽ سا دس دًذا،  داًـجَ تایذ قادس تاؿذ ضوي زعشیف چؼثٌذگی*.
 رکش ًوایذ.

 داًـجَ تایذ قادس تاؿذ هکاًیؼن ّای چؼثٌذگی سا ًام تشدُ ٍ اص ّن زوییض دّذ.*
دس دًذاًدضؿکی سا تا رکش  یک هثال ٍ کاستشد ّش یک اص هکاًیؼن ّای چؼثٌذگی داًـجَ تایذ *
  %  صحت توضیح دهذ.00تا 

 

 ؿٌاخسی
 ؿٌاخسی
 ؿٌاخسی

  
 سصؿیاتی

 کاستشد
     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’کتاب هَاد دًذاًی: هٌاتغ

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی -3

 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 2 درس جلسِ ضوارُ:طرح 
 یک هَاد دًذاًیػٌَاى درس:

 ًظری
 خَاظ ًَری هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی:  1تؼذاد ٍاحذ:

 دکتر فریذُ داراتی ترمیمیگروه  تذٍیي کٌٌذُ: ترمیمی و مواد دندانی گرٍُ آهَزضی: آضٌایی تا خصَصیات فیسیکی هَاد اّذاف کلی:

 فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 

فؼالیت ّای 

 طثقِ حیطِ ّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد رئَس هطالة )تحلیل هحتَا( تؼذ از تذریس

ًحَُ 

ارائِ 

 درس

استاد+داًطج

ٍ 

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

)دقیقِ

) 

 رنگ

 

 % كحر رکش ًوایذ.00هساهشیؼن،  سا تا خاكیر ًَس،اًکؼاس، فلَسٍػٌغ، 

 

 % كحر رکش ًوایذ.00زعشیف سًگ سا تا *

 ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی 

 اػساد
اػالیذ،خشٍطکسَس، لح 

 زاج

یک 

 ػاعر
 

    اػساد  داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.100 خاساهسش ّای سًگ سا تا* 

    اػساد  داًؾ  ؿٌاخسی  .% كحر تیاى کٌذ100 ػفیذ ٍ ػیاُ اػساًذاسد سا تا  *هفَْم 

 اهمیت پارامتر های مختلف رنگ را با هم مقایسه نمایذدانشجو قادر باشذ  

 ؿٌاخسی 
 ادساک

 اػساد 
   

    اػساد  داًؾ ؿٌاخسی  % كحر ًام تثشد.100*اًَاع زکٌیک ّای اًذاصُ گیشی سًگ سا تا  

    اػساد  ادساک ؿٌاخسی  زکٌیک ّای هخسلف سا تا ّن هقایؼِ ًوایذ اندازه گیری رنگ

    اػساد  کاستشد ؿٌاخسی  % كحر رکش ًوایذ00کاستشد ّشکذام سا تا دس اًسخاب سًگ دًذاى تا  

    اػساد  داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.100اخاػیسی ، زشًؼلَػٌؼی ، زشًؼدشًؼی سا تا  

    اػساد+داًـجَ  کاتشد ؿٌاخسی  خیؾ تیٌی کٌذ.هَثش دس اًسخاب سًگ كحیح سا ًحَُ زاثیش عَاهل  

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’: کتاب هَاد دًذاًیهٌاتغ

 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی -1

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-3

 

 

 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 3طرح درس جلسِ ضوارُ:
 یک هَاد دًذاًی ػٌَاى درس:

 ًظری
 خصَصیات حرارتی هَاد هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1تؼذاد ٍاحذ:

 دکتر فریذُ داراتی -ترمیمیگروه  تذٍیي کٌٌذُ: ترمیمی گرٍُ آهَزضی: آضٌایی تا خصَصیات حرارتی هَاد اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 

ّای تؼذ 

 از تذریس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ ّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

زهاى 

 )دقیقِ(

 ،خشٍطکسَس،لح زاجاػالیذ  اػساد ػخٌشاًی  داًؾ  ؿٌاخسی  زَضیح دّذ.% كحر 100سا تا  دسجِ حشاسذ* خواص حرارتی
یک 

 ػاعر
 

    اػساد  داًؾ  ؿٌاخسی .ٍ ٍاحذ آى سا ًام تثشد % كحر زَضیح دّذ100سا تا  ّذایر حشاسزی* 

    اػساد  کاستشد ؿٌاخسی % كحر زَضیح دّذ.100اًسـاس حشاسزی سا تا * 

    اػساد  داًؾ  ؿٌاخسی .ًام تثشد % كحر100سا تا  عَاهل هَثش تش اًسـاس حشاسزی* 

 
% كحر زَضیح 100زفاٍذ تیي ّذایر حشاسزی ٍ اًسـاس حشاسزی سا تا *

 .دّذ

 ؿٌاخسی
    اػساد+داًـجَ  داًؾ

 
ّذایر حشاسزی سا تا رکش هثال گیشی اًسـاس حشاسزی تش  تشزشی اًذاصُ*

 ًـاى دّذ

 ؿٌاخسی
    اػساد  کاستشد

 

 % كحر تیاى کٌذ. 100ضشیة اًثؼاط حشاسزی ٍ ٍاحذ آى سا تا *

% كحر 100سا تا زاثیش اخسالف ضشیة اًثؼاط حشاسزی هَاد تا دًذاى *

 تیاى کٌذ. 

 ؿٌاخسی

    اػساد+داًـجَ  کاستشد ؿٌاخسی

 خَاف الکسشیکی
% 100تا هَاد زشهیوی هٌاػة سا تا زَجِ تِ ضشیة اًثؼاط حشاسزی آى *

 دّذزـخیق كحر 

 ؿٌاخسی 

 
   ،خشٍطکسَسلح زاج،اػالیذ  اػساد  ػخٌشاًی  داًؾ

 

 

 

   .دّذكحر زَضیح % 100تا ٍ  ّذایر ٍ هقاٍهر الکسشیکی سا تا رکش هثال*

 % كحر ؿشح دّذ.  10کشٍطى سا تا خذیذُ ّای گالَاًیؼن ٍ *

% 100عضی  افشاد سا تا علر عذم  احؼاع دسد اص کٌؾ گالَاًیکی دس ت*

 .زَضیح دّذ

 کشٍطى ؿیویایی ٍ الکسشٍؿیویایی سا زویض دّذ.*

 

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

     اػساد+داًـجَ  ادساک 

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’: کتاب هَاد دًذاًیهٌاتغ

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-3 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی-1



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 4طرح درس جلسِ ضوارُ:
یک  هَاد دًذاًیػٌَاى درس:

 ًظری
 خَاظ هکاًیکی هَادهَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1ٍاحذ: تؼذاد

 دکتر فریذُ داراتی -ترمیمیگروه  تذٍیي کٌٌذُ: گروه ترمیمی گرٍُ آهَزضی: خَاظ هکاًیکی هَادآضٌایی داًطجَیاى تا اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                 فؼالیت ّای قثل از تذریس: 

ّای تؼذ از 

 تذریس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ ّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

زهاى 

 )دقیقِ(

   اػالیذ ،خشٍطکسَس،لح زاج اػساد ػخٌشاًی داًؾ    ؿٌاخسی .رکش کٌذ % كحر100 هیضاى ًیشٍ ّای اکلَصالی دس دًذاًْای هخسلف سا تا * ًیشٍ ّای اکلَصالی

 ٍ اًَاع آى ، اػسشیياػسشع

% كحر زَضیح 100تا  هیضاى ًیشٍ ّای اکلَصالی سا دس تچِ ّا ، فَل دًچش، تشیج *

 .دّذ

 % كحر زَضیح دّذ100اػسشع ٍ ٍاحذ ّای آى سا تا *

      داًؾ ؿٌاخسی

      داًؾ ؿٌاخسی   .% كحر زَضیح دّذ100سا تا  اًَاع اػسشع* 

 هٌحٌی اػسشع/اػسشیي

     % كحر زَضیح دّذ.100اػسشیي ٍ اًَاع آى سا تا  *

% كحر تیاى 00کاستشد هٌحٌی اػسشع/اػسشیي سا دس ؿٌاخر خلَكیاذ هَاد تا *

 کٌذ

 ؿٌاخسی

 شناختی

 داًؾ

 کاربرد
     

      داًؾ ؿٌاخسی .زَضیح دّذٍ رکش ٍاحذ  % كحر 00سا تا حذ زٌاػة ٍ حذ االػسیک *  

 
 ذ.زَضیح دّ % كحر100تا زفاٍذ ٍ زـاتِ آى دٍ سا *

 اػسحکام زؼلین ٍ چگًَگی هحاػثِ آى سا اص سٍی ًوَداس ًـاى دّذ*
      داًؾ ؿٌاخسی

 
سا تا   stiff,tough,flexible, week, resilient, brittle,strongهفاّین *

 .هـخق ًوایذ ٍ تا سػن ًوَداس ّای هشتَعِ  كحر% 100
   لح زاج، خشٍطکسَس،اػالیذ اػساد  داًؾ ؿٌاخسی

    اػساد  ادساک ؿٌاخسی .هقایؼِ ًوایذ % كحر00سا تا زافٌغ ٍ اػسیفٌغ *هفَْم  

    اػساد+داًـجَ  کاستشد ؿٌاخسی .% كحر تیاى کٌذ00کاستشد آًْا سا دس ؿٌاخر خلَكیاذ هَاد تا * 

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’: کتاب هَاد دًذاًیهٌاتغ

 

 

 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی -1

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-3

 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 آضٌایی تا هَاد پیطگیری کٌٌذُ پَسیذگی هَضَع درس: :ترم دندانپزشکیرضتِ تحصیلی:  1 تؼذاد ٍاحذ:  ًظری یک  هَاد دًذاًی: ػٌَاى درس 5طرح درس جلسِ ضوارُ:

 دکتر فریذُ داراتی -ترمیمی و مواد دندانیگروه تذٍیي کٌٌذُ:  ترمیمیگرٍُ آهَزضی:  

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 

ّای تؼذ از 

 تذریس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَدّذف ّای  رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

زهاى 

 )دقیقِ(

خیـگیشی کٌٌذُ آؿٌایی تا هَاد 

فلَسایذ ، ػیلٌر اًَاع زجاسی آى 

 سا تـساػذ

  ػخٌشاًی داًؾ  ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.100* زشکیة هَاد  فیـَس ػیلٌر سا تا 
-لح زاج،خشٍطکسَس

 اػالیذ

یک 

 ػاعر
 

      داًؾ  ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.100*هَاسد کاستشد آًْا سا تا 

      داًؾ ؿٌاخسی % كحر زَضیح دّذ.00*سٍؽ کاستشد آًْا سا تا 

      داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.100*خاكیر هَاد فیـَس ػیلٌر سا تا 

      داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.00تش خَػیذگی دًذاى سا سا تا * زاثیش فلَسایذ 

      داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.100*اًَاع سٍؽ ّای اػسفادُ اص فلَسایذ  سا تا 

      داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.00*هَاسد کاستشد خَساکی سا تا 

      داًؾ  ؿٌاخسی  اص فلَسایذ س ا تاًام تثشد.*هَثشزشیي ٍ هقشٍى تِ كشفِ زشیي ساُ اػسفادُ 

      داًؾ ؿٌاخسی  *دٍص هجاص آى دس آب آؿاهیذًی سا تذاًذ.

 % كحر زَضیح دّذ. 00*هکاًیؼن عول ٍاسًیؾ حاٍی فلَسایذ ٍ عشیقِ اػسفادُ اص آى سا تا 

 
   اػالیذ،خشٍطکسَس،اػالیذ اػساد  ػخٌشاًی  داًؾ  ؿٌاحسی 

    اػساد+داًـجَ   ادساک  ؿٌاحسی  خیـگیشی هٌاػة سا تش حؼة ػغح دًذاى ٍ ٍیظگی ّای تیواس زـخیق دّذ.*سٍؽ 

    اػساد+داًـجَ  داًؾ ؿٌاخسی ؿکؼر دسهاى فیـَس ػیلٌر رکش ًوایذ. در  *عَاهل هَثش

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’کتاب هَاد دًذاًی: هٌاتغ

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-3 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» شناختیحیطه -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -پسشکی گیالندانشگاه علوم 

 فرم طرح روزانه

 هَاد سایٌذُ ٍ پالیص  هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1 تؼذاد ٍاحذ: یک ًظری ترهیوی  ػٌَاى درس: 6 طرح درس جلسِ ضوارُ:

 دکتر فریذُ داراتی -ترهیویگرٍُ ٌذُ:تذٍیي کٌ  گرٍُ آهَزضی: هَاد سایٌذُ ٍ کارترد آًْا در پالیص ترهین ّا آضٌایی داًطجَیاى تا اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 

ّای تؼذ از 

 تذریس
 طثقِ حیطِ درس قادر خَاّذ تَدّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى  رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

ًحَُ ارائِ 

 درس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ

زهاى 

 )دقیقِ(

Finishing and polishing  خشٍطکسَس ، کاهدیَزشاػالیذ  اػساد+داًـجَ ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی  .سا تا كذ دسكذ اعویٌاى تیاى کٌذهَاد ػایٌذُ *اًَاع ، 
یک 

 ػاعر
 

      ادساک ٍ فْن ؿٌاخسی (.تا ّـساد دسكذ اعویٌاى )سا زـشیح کٌذهَاد ػایٌذُ *ًحَٓ ٍ اكَل کاس تا اًَاع  

      داًؾ ؿٌاخسی .سا تا ّـساد دسكذ اعویٌاى تیاى کٌذ زشکیة ّش یک* انواع مواد ابرزیو

      داًؾ ؿٌاخسی . ّذف اص خالیـیٌگ ٍ فیٌیـیٌگ سا تیاى کٌذ* 

      ادساک ٍ فْن ؿٌاخسی .سا هقایؼِ کٌذ ػاخساس ایضاس فیٌیـیٌگ ٍ خالیـیٌگ * 

      ادساک ٍ فْن ؿٌاخسی .ػایض رساذ ٍ ػخسی آًْا سا تش اثشاذ هَاد ػایٌذّدیؾ تیٌی کٌذ*زأثیش  

      داًؾ ؿٌاخسی .تیاى کٌذ  % كحر00هَاسد کاستشد ّش یک اص اتشصیَ ّا سا تا * عوامل موثر و مراحل کار

      کاستشد ؿٌاخسی .کٌذ  % كحر تیاى 00هشاحل کاس خالیـیٌگ سا تشای ّش یک اص هَاد زشهیوی تا* 

      داًؾ ؿٌاخسی .صهاى هٌاػة خالیؾ ٍ فیٌیؾ سا تشای ّش زشهین تذاًذ* 

      داًؾ ؿٌاخسی .آًشا تیاى کٌذ ؿشایظ هٌاػة   * 

 

 
      داًؾ ؿٌاخسی % كحر تذاًذ.00شا تا اص آًٍ ساُ اجسٌاب  اثش حشاسذ زَلیذی *

 ؿٌاخسی  
زجضیِ ٍ 

 زحلیل
 ٍطکسَس، کاهدیَزشاػالیذ، خش اػساد+داًـجَ ػخٌشاًی

یک 

 ػاعر
 

 ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’کتاب هَاد دًذاًی: هٌاتغ

 

 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی -1

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-3

 

 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 هَاد سایٌذُ ٍ پالیص  هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1 تؼذاد ٍاحذ: ترهیوی یک ًظری  ػٌَاى درس: 8ٍ  7 طرح درس جلسِ ضوارُ:

 دکتر فریذُ داراتی -ٌذُ:گرٍُ ترهیویتذٍیي کٌ  گرٍُ آهَزضی: آضٌایی داًطجَیاى تاهَاد سایٌذُ ٍ کارترد آًْا در پالیص ترهین ّا  اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 

ّای تؼذ از 

 تذریس
 طثقِ حیطِ رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَدّذف ّای  رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

ًحَُ ارائِ 

 درس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ

زهاى 

 )دقیقِ(

 فرایند های آمالگام سازی

 

 

 

 

 

 

 خواص آمالگام

 

 

 

 

 

 

Manipulation آمالگام 

 % كحر زَضیح دّذ.00ًحَُ زَلیذ اؿکال هخسلف رساذ سا تا -

 % كحر خیؾ تیٌی کٌذ.00سا دس خَاف آهالگام  تا ًقؾ ؿکل رساذ -

 % كحر تیاى کٌذ.00زشکیة فاص ّای هخسلف آلیاط آهالگام سا تا -

 % صحت توضیح دهذ.100سا تا   triturationا

 ٍاکٌؾ اهالگام تا هغ خاییي ٍ جیَُ سا یغَس کاهل ًـاى دّذ.-

 ـاى دّذ.% كخر 00ًسا تا    unicompositionalٍاکٌؾ جیَُ تا آلیاط -

 

 % كخر ًـاى دّذ.00سا تا    admixed ٍاکٌؾ جیَُ تا آلیاطتا هغ تاالی -

، ضشیة کـؼاًی آهالگن سا تش عثق  creepاػسحکام فـاسی ، کــی،عشضی، -

 % كحر زَضیح دّذ.00تا  ADAدػسَسالعول 

کشٍطى ، کشیح ٍ زغییشاذ اتعادی آ هالگام سا تش اػاع زَع آهالگام خیؾ تیٌی -

 کٌذ.

 % كحر تیاى کٌذ.00خَاف جیَُ سا -

 

% 100ًؼثر كحیح آلیاط تِ جیَُ ٍ زاثیش آى دس خَاف آهالگام تا رکش هثال ٍ تا -

 كحر تٌَیؼذ.

 

% كحر خیؾ 00تش خَاف آ هالگام سا تا    triturationزاثیش زغییش دس ؿشایظ -

 تیٌی کٌذ.

 % كحر تٌَیؼذ.00کٌذاًغ کشدى ٍ اّذاف آى سا تا -

% كحر تیاى 00زاثیش آلَدگی سعَتر  دس حیي قشاس دادى آهالگام سا تا ًحَُ -

 ًوایذ.

 ؿٌاخسی

ؿٌاخسی 

 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

 

 

 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 

 داًؾ

 داًؾ

 داًؾ

 

 داًؾ

 داًؾ

 

 داًؾ

 داًؾ

 

 داًؾ

 

 داًؾ

 

 داًؾ

 

 

 داًؾ

 

 داًؾ

 داًؾ

 

 ػخٌشاًی

 ػخٌشاًی

 ػخٌشاًی 

 

 ػخٌشاًی

 ػخٌشاًی

 

 00 اػالیذ ، خشٍطکسَس ، کاهدیَزش

 دقیقِ

 

 

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’کتاب هَاد دًذاًی: هٌاتغ

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-3 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  حیطه عاطفی)نگرشی و ...( -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی-



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 کاهپَزیت ّاخصَصیات  هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1 تؼذاد ٍاحذ: یک ًظری : هَادػٌَاى درس 9ٍ11ضوارُ:طرح درس جلسِ 

 دکتر فریذُ داراتی -ترمیمیگروه  تذٍیي کٌٌذُ: گروه ترمیمی گرٍُ آهَزضی:  کاهپَزیت ّا آضٌایی داًطجَیاى تا خصَصیات اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 

ّای تؼذ از 

 تذریس
 طثقِ حیطِ ّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًطجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ
 زهاى )دقیقِ(

 اػساد ٍ داًـجَ ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی % اعویٌاى زعشیف کٌذ. 00*اجضاء کاهدَصیر سا تا  ترکیب کامپوزیت ها
اػالیذ،خشٍطکسَس،لح 

 زاج
  یک ػاعر

 
% اعویٌاى ًام 100*عثقِ تٌذی کاهدَصیر تش اػاع ػایض ٍ هحسَی فیلش سا تا 

 تثشد.
     ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی

 
فعال ػاصی ٍاکٌؾ ػسیٌگ ًام  % اعویٌاى ًح100َُ*اًَاع کاهدَصیر  سا تا 

 تثشد.
      داًؾ ؿٌاخسی

 خلَكیاذ کاهدَصیر

 

Coupling agent   ًحَُ ًحَُ قشاسگیشی آى دس فشهَالػیَى کاهدَصیر ٍ

% كحر  تیاى کٌذ. صهاى ػسیٌگ ٍ ٍسکیٌگ سا دس اًَاع کاهدَصیر تا 00سا تا 

 % كحر زَضیح دّذ.00

% كحر زَضیح 100ًاؿی اص آى سا تا هیضاى اًقثام خلیوشیضاػیَى ٍ اػسشع 

 دّذ.

 % كحر تٌَیؼذ. 00خلَكیاذ فیضیکی ٍ هکاًیکی کاهدَصیر ّا سا تا 

 

 % كحر تٌَیؼذ. 00خلَكیاذ فیضیکی ٍ هکاًیکی کاهدَصیر ّا سا تا 

 % كحر تٌَیؼذ. 00خلَكیاذ کلیٌیکی کاهدَصیر ّا سا تا 

 

      داًؾ ؿٌاخسی

Manipulation  

*l ًَس سا تش اػاع ًَع کاهدَصیر ، ضخاهر ٍ سًگ آى زعییي هیضاى زاتؾ

 کٌذ.

 % كحر تیاى کٌذ. 00هشاحل کاس ساسدس اًَاع کاهدَصیر تا 

 

      ادساک ؿٌاخسی

  ػاعر 2دس هجوَع        

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’: کتاب هَاد دًذاًیهٌاتغ

 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...( عاطفیحیطه  -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی-1

 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-2



 

 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 آضٌایی تا سواى ّای دًذاًپسضکی هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1 تؼذاد ٍاحذ: 1هَاد دًذاًی  ػٌَاى درس: 11 طرح درس جلسِ ضوارُ:

 دکتر فریذُ داراتی -ترمیمی گروه  تذٍیي کٌٌذُ: ترمیمی و مواد دندانیگروه  گرٍُ آهَزضی: سواًْای دًذاًپسضکیآضٌایی داًطتجَیاى تا  اّذاف کلی:

 فؼالیت ّای حیي تذریس                :       فؼالیت ّای قثل از تذریس 
فؼالیت ّای 

 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ ّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد رئَس هطالة )تحلیل هحتَا( تؼذ از تذریس
زهاى 

 )دقیقِ(

 اػالیذ،خشٍطکسَس،لح زاج اػساد ٍ داًـجَ ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی .% كحر زَضیح دّذ100تا  زشکیة خَدس ٍ هایع ػواى سا* سمان گالس آینومر
یک 

 ػاعر
 

      داًؾ ؿٌاخسی .% كحر تیاى کٌذ100تا  ٍاکٌؾ ػسیٌگ آًشا* 

      داًؾ ؿٌاخسی .% كحر زَضیح دّذ100سا تا  خَاف ٍ حؼاػیر ّای آى* 

      داًؾ ؿٌاخسی زـشیح ًوایذ% كحر 100سا تا  ًحَُ اخسالط آًشا * 

      کاستشد ؿٌاخسی .ًوایذخیؾ تیٌی % كحر 100سا تا  اًَاع کاستشد آى* 

      ادساک ؿٌاخسی .% كحر زـشیح ًوایذ100سا تا  زاثیش عَاهل هخسلف تش آى* 

   اػالیذ،خشٍطکسَس،لح زاج اػساد+داًـجَ ػخٌشاًی ادساک ؿٌاخسی .كحر هقایؼِ کٌذ  % 00هکاًیکی اًَاع هخسلف سا تا –خَاف فیضیکی * 

ػواى سصیي هذیفایذ گالع 

 آیٌَهش
      داًؾ ؿٌاخسی % كحر زَضیح دّذ100زشکیة خَدس ٍ هایع ػواى سا تا  *

      داًؾ ؿٌاخسی .% كحر رکش ًوایذ100سا تا ٍاکٌؾ ػسیٌگ *  

      داًؾ ؿٌاخسی .% كحر تیاى ًوایذ100سا تا  خَاف آى* 

 

  % كحر هقایؼِ ًوایذ100حؼاػیر ّای زکٌیکی آى سا تا گالع ػلف تا *

 % كحر زَضیح دّذ.00ًحَُ اخسالط سا تا 

 ًَع ػلف هقایؼِ ًوایذاًَاع کاستشد آى سا تا 

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 

 ادساک

 داًؾ

 ادساک

 

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’: کتاب هَاد دًذاًیهٌاتغ
 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی-1
 زقلیذ، اجشای هؼسقل، دقر ٍ ػشعر، ّواٌّگی حشکاذ، عادی ؿذى»  حیطه روان حرکتی-3

 

 

 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 آضٌایی تا سواى ّای دًذاًپسضکی هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1 تؼذاد ٍاحذ: یک ًظری ػٌَاى درس: 13ٍ  12ضوارُ:طرح درس جلسِ 

 دکتر فریذُ داراتی -ترمیمی گروه تذٍیي کٌٌذُ:  گرٍُ آهَزضی: آضٌایی داًطجَیاى تا خطاّای ظَْر  ثثَت ٍ تاریکخاًِ  اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                فؼالیت ّای قثل از تذریس:        

ّای تؼذ از 

 تذریس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ ّذف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

زهاى 

 )دقیقِ(

 اػالیذ،خشٍطکسَس،کاهدیَزش اػساد ٍ داًـجَ ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی .تیاى کٌذ% كحر 00تا  سا  زشکیة خَدس ٍ هایع * سمنتزینک فسفات 
یک 

 ػاعر
 

      ادساک ؿٌاخسی خَاف آًشا تش اػاع زشکیثاذ خیؾ تیٌی کٌذ.* 

      ادساک ٍ فْن ؿٌاخسی .سا زعثیش کٌذعلر اثشاذ تیَلَطیک *  

      داًؾ ؿٌاخسی  .% كحر زَضیح دّذ100ػواى سا تا ًحَُ اخسالط * 

 

 

 

 

 سمان زینک اکساید اژنول

 .سا خیـٌْاد دّذء تیَلَطیکی کن کشدى اثشاذ ػَ *ًحَُ 

 

 % كحر زَضیح دّذ.00کاستشد ػواى سا تا 

 

 % كحر زَضیح دّذ.100زشکیة خَدس ٍ هایع ػواى سا تا 

 % كحر زَضیح دّذ.00خَاف ػواى سا تا 

 .% كحر زَضیح دّذ100اخسالط ػواى سا تا ًحَُ 

 خَاف آًشا تا ػواى ّای قثلی هقایؼِ کٌذ

 % كحر تیاى کٌذ00کاستشد ػواى سا تا 

 ؿٌاخسی

 
 ؿٌاخسی

 

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 ؿٌاخسی

 
 
 

 زجضیِ ٍ زحلیل

 

 داًؾ

 

 داًؾ

 داًؾ

 داًؾ

 داًؾ

 داًؾ

 

 

 

 

 

 

 

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’: کتاب هَاد دًذاًیهٌاتغ
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 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح روزانه

 سواى ّای دًذاًپسضکی درس: هَضَع :ترم دندانپزشکی رضتِ تحصیلی: 1 تؼذاد ٍاحذ: یک ًظری هَاد دًذاًیػٌَاى درس:  14طرح درس جلسِ ضوارُ:

 دکتر دارابی -گروه ترمیمی تذٍیي کٌٌذُ:  گرٍُ آهَزضی: اًَاع سواى ّای دًذاًپسضکی آضٌایی داًطجَیاى تا  اّذاف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تذریس                فؼالیت ّای قثل از تذریس:        

ّای تؼذ از 

 تذریس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد ّذف ّای رفتاری: رئَس هطالة )تحلیل هحتَا(

زهاى 

 )دقیقِ(

  lecture داًؾ ؿٌاخسی .زَضیح دّیذ% كحر 100زشکیة خَدس ٍ هایع ػواى سا تا *  صیٌک خلی کشتَکؼیالذ
اػالیذّای زْیِ ؿذُ دس 

 power pointهحیظ 

دٍ جلؼِ 

 ػاعسِ 1
 

      داًؾ ؿٌاخسی .سا زَضیح دّیذاخسالط *چگًَگی  

      داًؾ ؿٌاخسی .سا تیاى کٌذ % كحر00خَاف آًشا تا* 

  دقیقِ 00 اػالیذ،خشٍطکسَس،لح زاج  ػخٌشاًی داًؾ ؿٌاخسی .سا زَضیح دّذ ػاصگاسی ًؼجی آى * 

      داًؾ ؿٌاخسی % كحر تیاى کٌذ00کاستشد آًشا تا * 

 
تشاػاع هثاحث زذسیغ ؿذُ کاستشد ػواى هٌاػی دس هَقعیر ّای هخسلف سا *

 .خیؾ تیٌی کٌذ.
 ؿٌاخسی

زجضیِ ٍ 

 زحلیل
     

      داًؾ ؿٌاخسی .زشکیة آًْاسا زَضیح دّذ  ػواى ّای سصیٌی

      داًؾ ؿٌاخسی  % كحر زَضیح دّذ.00خَاف آًْا سا تا * 

      داًؾ ؿٌاخسی .% كحر زَضیح دّذ.00ػسیٌگ ّش کذام سا تا اًَاع هخسلف ٍ ٍاکٌؾ * 

      داًؾ ؿٌاخسی  .% كحر تیاى کٌذ00کاستشد آًشا تا  * 

      داًؾ ؿٌاخسی .سا زَضیح دّذ ًحَُ اػسفادُ اص آًْا* 

      ادساک ؿٌاخسی  .تش اػاع زشکیة خَاف اًْا سا تا ػواى ّای دیگش هقایؼِ ًوایذ.* 

      داًؾ ؿٌاخسی .زشکیة آًْاسا زَضیح دّذ * ّا کاهدَهش

      ادساک ؿٌاخسی . تا ػواى ّای گالع آیٌَهش هقایؼِ کٌذ خَاف آًْا سا* 

    داًؾ ؿٌاخسی .% كحر زَضیح دّذ00کاستشد آًْا سا تا * 
یک 

 ػاعر
 

      داًؾ  ؿٌاخسی زَضیح دّذ. ًحَُ اػسفادُ آًْا سا* 

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: s Craig  ٍPhillip’s’دًذاًی: کتاب هَاد هٌاتغ

 «ّا، دسًٍی ؿذى اسصؽ ّا ارزشدسیافر، ٍاکٌؾ، اسصؿگزاسی، ػاصهاًذّی »  )نگرشی و ...(حیطه عاطفی -2« داًؾ، اداساک، کاستشد، زجضیِ ٍ زحلیل، زشکیة، اسصؿیاتی» حیطه شناختی-1
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