
        

 
شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکی   دادکشنه  دندا

 

 
 1 تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 51-1ًؾشی 1تشهیوی ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 یه تشم تحػیلی هذت صهبى اسائِ دسس: 7داًطجَیبى تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 داًطىذُ دًذاًپضضىی 2والس  اسی:هحل ثشگض ًذاسد ًیبص:دسٍس پیص

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص  تلفي ٍ سٍصّبی توبس: دوتش ًیلَفش هقیي  ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 گشدوتش هشین السبدات تَاً -دوتش سستن سادُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح دوره ردوش نظری 



ف کلی ردش:    اهدا
 

 

ف اختصاصی ردش:  دانشجى باید اقرد باشد اهدا

 -  ساختواى هیٌا ٍ عاج رابذاًذ ٍ با ّن هقایسِ کٌذ 

 -.تبثیش فَاهل هختلف ثش سبختوبى هیٌب ٍ فبج سا ثطٌبسذ 

 -گی ٍ اًَاؿ فَاهل پبتَلَطیه ٍ فیضیَلَطیه   سا ثب روش هثبل تَضیح دّذ.تغییش سبختوبى هیٌب ٍ فبج دس اثش  پَسیذ 

 .هشاحل تشاش حفشُ سا ثشای آهبلگبم سا ثِ تشتیت ًبم ثجشد 

 -.هسیش هٌطَس ّبی هیٌبیی دس لسوتْبی هختلف فبج سا داًستِ ٍ تبثیش آى ثش جْت دیَاسُ ّب سا ثذاًذ 

 - cavosurface angle  ّذ.سا ثب سسن ضىل تَضیح د 

 .فشم همبٍم ٍ گیش داس حفشُ سا تَضیح دّذ 

 .هشاحل تشاش حفشُ سا ثشای تشهین  وبهپَصیت ثِ تشتیت ًبم ثجشد 

   تشاش حفش ُ والسI  .آهبلگبم ثشای دًذاًْبی هختلف سا تَضیح دّذ 

  تشاش حفش ُ والسII  .آهبلگبم ثشای دًذاًْبی هختلف  ٍ هشاحل آى سا تَضیح دّذ 

  تشاش حفش ُ والسV آهبلگبم ثشای دًذاًْبی هختلف  ٍ هشاحل آى سا تَضیح دّذ 

 .اًَاؿ ٍسبیل ثشًذُ دستی ٍ چشخطی سا ثطٌبسذ ٍ ًحَُ وبسثشد آًْب سا تَضیح دّذ 

  .پَسیذگی ٍ فَاهل هَثش آًشا تَضیح دّذ 

 .فَاهل هَثش ثش پیطگیشی اص پَسیذگی  دًذاى سا ثطٌبسذ 

 َضیح دّذ.هشاحل پیطشفت پَسیذگی سا دس هیٌب ٍ فبج ت 

 .وبهپَصیت ٍ ًحَُ تشاش حفشُ ، اتػبل ثِ دًذاى ٍ هالحؾبت آى سا ثٌَیسذ 

 

 

 

 

 

 اغَل همذهبتی تشهیوی ٍ سبختوبى هیٌب ٍ فبج

 اغَل تشاش حفشُ

 آهبلگبم CLIتشاش ٍ تشهین حفشات

 

 آهبلگبم CLIIتشاش ٍ تشهین حفشات

 آهبلگبم CLVتشاش ٍ تشهین حفشات

 آضٌبیی ثب فشصّب ٍ اثضاس ٍ ٍسبیل دستی 

 
 دًذاى ٍ فیضیَپبتَلَطی آى آضٌبیی ثب پَسیذگی

 همذهبت تشهین ّبی وبهپَصیتی دس دًذاًْبی لذاهی



-99نیمطال /دوم.............                           .................................                                                                                            نظری 1رتمیمی ددول زمانبندی اراهئ ربانهم ردش 

99..... 

 مدرش مىضىع جلسو ضاعت اترخی ردیف
روظ اهی 

 آمىزظ
کاانت مىرد نیاز  ام

 رعهص  آمىزظ

1 
19/11/99 اطَل هقذهاتی  5/9ات 5/8 

ترهیوی ٍ ساختواى 

 هیٌا ٍ عاج

پرظػ ظخٌراًی ٍ دکتر هعیي

ٍپاظخ ، تحث 

 گرٍّی
َ ٍیذی

پرٍشکتَر+ 

الیذ اس

 پاٍرپَیٌت

 کالس درس

9 
62/11/26   

اطَل هقذهاتی ٍ 

 ساختواى هیٌا ٍ عاج
    دکتر هعیي

9 3/16/26   
    دکتر دٍلَّ اطَل تراش حفرُ

4 11/16/26   
    دکتر دٍلَّ اطَل تراش حفرُ

5 11/16/26   
    دکتر دٍلَّ اطَل تراش حفرُ

6 
62/16/26   

تراش ٍ ترهین 

 آهالگام CLIحفرات

تَاًگر دکتر     

7 
12/1/23   

تراش ٍ ترهین 

 آهالگام CLIIحفرات
    دکتر تَاًگر

8 
63/1/23   

تراش ٍ ترهین 

 آهالگام CLIIحفرات
    دکتر تَاًگر

9 
31/1/23   

تراش ٍ ترهین 

 آهالگام CLVحفرات
    دکتر تَاًگر

11 
2/6/23   

آشٌایی با فرزّا ٍ 

 ابسار ٍ ٍسایل دستی 
    دکتر تَاًگر



11 
13/6/23   

آشٌایی با فرزّا ٍ 

 ابسار ٍ ٍسایل دستی

    دکتر تَاًگر

19 
61/6/23   

آشٌایی با پَسیذگی 

دًذاى ٍ 

 فیسیَپاتَلَشی آى

    دکتر دارابی

19 
61/6/23   

آشٌایی با پَسیذگی 

دًذاى ٍ 

 فیسیَپاتَلَشی آى

    دکتر دارابی

14 
3/3/23   

آشٌایی با پَسیذگی 

دًذاى ٍ 

 فیسیَپاتَلَشی آى

کتر دارابید     

15 
11/3/23   

آشٌایی با پَسیذگی 

دًذاى ٍ 

 فیسیَپاتَلَشی آى

    دکتر دارابی

16 
11/3/23   

هقذهات ترهین ّای 

کاهپَزیتی در 

 دًذاًْای قذاهی

    دکتر تَاًگر

 

ت  آن هب -ررد ایه ردشمنابع اصلی ردش) عنىان کتاب، انم نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظ  رد صىرتی هک مطالعو همو کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

- Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition 
- 

  کاانت آمىزشی  ام



 ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -اسالیذ ّبی پبٍسپَیٌت 

 فیلن ّبی آهَصضی 

 :نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی 

   الف(  رد طىل رتم                                                                                      ب(  پایان دوره 

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن
 اهتحاى پایاى دٍرُ

18   
/ظَال ٍ جَاب 

   9 ٍ کَییس%5کالظی)
 

 

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

  الق و شئىانت اضالمیرعایت حسه اخ 

 - حضىر فعال و هب مىقع رد تمامی جلطات اراهئ ردش 

 .کان شرکت رد امتحان می شىد  غیبت شیب از حد مجاز منجر هب عدم ام

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکی دادکشنه   دندا
 1 :ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی( تقذاد ٍاحذ 51-2ًؾشی 2تشهیوی  دسس: ٍ ضوبسُ ًبم

  یه تشم تحػیلی هذت صهبى اسائِ دسس: 8داًطجَیبى تشم  :تحػیلی همغـسضتِ ٍ 

 داًطىذُ دًذاًپضضىی 2والس  هحل ثشگضاسی: ًؾشی 1تشهیوی  ًیبص:پیصدسٍس 

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص  تلفي ٍ سٍصّبی توبس: دوتش ًیلَفش هقیي  هسئَل ثشًبهِ:ًبم 

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش سستن سادُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ش:ف کلی ردا هدا

- 

 

ف اختصاصی  :شرد اهدا

 - 

 از فراگیراى اًتظار هی رٍد در پایاى ایي دٍرُ قادر تاؼٌذ:

 .رٍغ ـحیح هؼایٌِ تیواراى ٍ ارایِ طرح درهاى هٌاظة را تذاًٌذ ٍ تَضیح دٌّذ 

 .راّْای ترقراری ایسٍالظیَى را ًام تردُ ٍ اًْا را تا ّن هقایعِ کٌذ 

 .اّویت ایسٍالظیَى هٌاظة در ترهین را تَضیح دٌّذ 

 از تیَلَشی پالپ داؼتِ ٍ رٍؼْای حفاظت پالپ در پرٍظِ ّای ترهیوی را ؼرح دٌّذ. درک ـحیحی 

  را ؼرح دٌّذ.ارتثاط ترهیوی ٍ پریَدًؽیَم 

 هالحظات هرتَط تِ  هَاد ٍ ًحَُ ترهین در راتطِ تا پریَدًؽیَم را تطَر کاهل ؼرح دّذ 

 ری از آى را تؽٌاظذ.اّویت کٌترل ػفًَت را تَضیح دّذٍ راّْای اًتقال ٍ راّْای پیؽگی 

 آؼٌایی تا هؼایٌِ کلیٌیکی ٍ رادیَگرافی ٍ تؽخیؿ ٍ درهاى پَظیذگی 

   آؼٌایی تا Position    

 آؼٌایی تا کٌترل ػفًَت 

 آؼٌایی تا Isolation 

 ُآؼٌایی تا اظاض تیَلَشیک تْیِ حفر 

 آؼٌایی تا راتطِ ترهیوی ٍ پریَدًؽیَم 

 هالگامآؼٌایی تا هالحظات خاؾ در راتطِ تا تْذاؼت جیَُ آ 

 آؼٌایی تا پیي ّا 

 آؼٌایی تا ػَاهل تاًذیٌگ ػاجی 

 آؼٌایی تا ػَاهل تاًذیٌگ ػاجی 

 آؼٌایی تا کارترد کاهپَزیت در حفرات دًذاًْای قذاهی 

  آؼٌایی تا ظواى گالض یًََهر ٍ کارتردّای کلیٌیکی آى 

 آؼٌایی تا ظواى گالض یًََهر ٍ کارتردّای کلیٌیکی آى 



  .هفاّین ًظری چعثٌذگی را تذاًٌذ ٍ اًَاع هَاد تاًذیٌگ ٍ پرٍظِ ادّیصى را ؼرح دٌّذ 

  را ًام تردُ ٍ هَارد تجَیس ّر کذام را تذاًٌذ.پیي ّا اًَاع 

 .ًقػ پیي ّا ٍ ًحَُ ـحیح کارترد آًْا را تَضیح دّذ 

 ح دٌّذ.رٍغ ترهین حفرات کالض دٍ تاکاهپَزیت را تِ درظتی ؼر 

 .هَارد تجَیس اهالگام در دًذاًْای ؼذیذا تخریة ؼذُ را ًام تردُ ٍ رٍغ ترهین حفرات پیچیذُ تا اهالگام را ؼرح دٌّذ 

  را تَضیح دٌّذ.کارترد  اًَاع گالض آیٌَهر رٍغ ّای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94-99نیمطال اول/             ...................                                                                                                          ............نظری 9رتمیمی ددول زمانبندی اراهئ ربانهم ردش ..

کاانت مىرد نیاز روظ اهی آمىزظ مدرش مىضىع جلسو ضاعت اترخی ردیف  رعهص  آمىزظ ام

1 
66/2/23 یٌِ کلیٌیکی ٍ رادیَگرافی ٍ هعا 5/8ات 5/7 

 تشخیض ٍ درهاى پَسیذگی

ظخٌراًی  دکتر دارابی

پرظػ ٍپاظخ ٍ

 ، تحث گرٍّی
َ پرٍشکتَر+ ٍیذی

 اسالیذ پاٍرپَیٌت

 کالس درس

9 
62/2/23 هعایٌِ کلیٌیکی ٍ رادیَگرافی ٍ  5/8ات 5/7 

 تشخیض ٍ درهاى پَسیذگی

 دکتر دارابی
   

9 
5/1/23 ی ٍ رادیَگرافی ٍ هعایٌِ کلیٌیک 5/8ات 5/7 

 تشخیض ٍ درهاى پَسیذگی

 دکتر دارابی
   

4 
16/1/23  دکتر رستن زادُ Position 5/8ات 5/7 

   

5 
12/1/23  دکتر دٍلَّ کٌترل عفًَت 5/8ات 5/7 

   

6 
62/1/23  دکتر هعیي Isolation 5/8ات 5/7 

   

7 
3/8/23  دکتر هعیي اساس بیَلَشیک تْیِ حفرُ 5/8ات 5/7 

   

8 
11/8/23  دکتر رستن زادُ رابطِ ترهیوی ٍ پریَدًشیَم 5/8ات 5/7 

   

9 
11/8/23 هالحظات خاص در رابطِ  5/8ات 5/7 

 با بْذاشت جیَُ آهالگام

 دکتر رستن زادُ
   

11 
62/8/23  دکتر هعیي پیي ّا 5/8ات 5/7 

   

11 
1/2/23  دکتر تَاًگر عَاهل باًذیٌگ عاجی 5/8ات 5/7 

   

19 
8/2/23  دکتر تَاًگر عَاهل باًذیٌگ عاجی 5/8ات 5/7 

   

19 
15/2/23 کاربرد کاهپَزیت در حفرات  5/8ات 5/7 

 دًذاًْای قذاهی

 دکتر تَاًگر
   

14 
62/2/23  دکتر دٍلَّ سواى گالس یًََهر  5/8ات 5/7 

   

15 
2/11/23  دکتر دٍلَّ سواى گالس یًََهر  5/8ات 5/7 

   
 



ت  آن هب -نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردش منابع اصلی ردش) عنىان کتاب، انم رد صىرتی هک مطالعو همو کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

1. - Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

2. Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

3. Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition 

کاانت آمىزشی   ام
 -ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -اسالیذ ّبی پبٍسپَیٌت 

 فیلن ّبی آهَصضی 

 رم مربىط هب ره ارزشیابی:انحىه ارزشیابی دانشجى و ب

 ب(  پایان دوره                                                                                      الف(  رد طىل رتم  

 

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن
 اهتحاى پایاى دٍرُ

18   
/ظَال ٍ جَاب 

   9 ٍ کَییس%5کالظی)

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:ره دانشجى طی 

 رعایت حسه اخالق و شئىانت اضالمی 

 - حضىر فعال و هب مىقع رد تمامی جلطات اراهئ ردش 

 .کان شرکت رد امتحان می شىد  غیبت شیب از حد مجاز منجر هب عدم ام

 



-                                                                                                                                                                                                                       

شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکی دادکشنه   دندا
 1 تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 51-3ًؾشی 3تشهیوی  ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 یه تشم تحػیلی هذت صهبى اسائِ دسس: داًطجَیبى تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 داًطىذُ دًذاًپضضىی 2والس  هحل ثشگضاسی: ًؾشی 2تشهیوی  ًیبص:دسٍس پیص

س هحل ثخص ضٌجِ تب چْبسضٌجِ د تلفي ٍ سٍصّبی توبس: دوتش ًیلَفش هقیي  ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

 

 
- 

ف اختصاصی ردش:  اهدا
 -ٌگ ّب ٍ عجمِ ثٌذی آًْب سا ثذاًذ.اًَاؿ ثبًذی 

 .عشص وبسثشد آًْب سا ثذسستی تَضیح دّذ 

 -.اًَاؿ ثبًذیٌگ ّبی هختلف سا ثب ّن همبیسِ وٌذ 

 -.هىبًیسن چسجٌذگی ثِ فبج ٍ هیٌب سا ضشح دّذ 

 --.هشاحل تشهین دًذاًْب ثب وبهپَصیت  سا ضشح دّذ 

 .ًحَُ اًتخبة سًگ ٍ فَاهل هَثش ثش آى سا تَضیح دّذ 

 پشداخت ٍ ٍسبیل هَسد ًیبص سا ثذسستی ثیبى وٌذ.ًح َُ 

 آضٌبیی ثب DBA ًىبت ولیٌیىی دس ساثغِ ثب وبسثشد آًْب ٍ  

  هیتشهین ّبی وبهپَصیتی دس دًذاًْبی لذاآضٌبیی ثب 

  تشهین دًذاًْبی اًذٍ ضذُ آضٌبیی ثب 

  تشهین ّبی وبهپَصیتی دس دًذاًْبی خلفیآضٌبیی ثب 

  تشهین ّبی غیش هستمین فلضیآضٌبیی ثب 

  دسهبًْبی صیجبیی هحبفؾِ وبساًِ آضٌبیی ثب 

 

  فلت ّب ٍ دسهبى –ضىست تشهین ّبی وبهپَصیتی آضٌبیی ثب 



  .ًحَُ تشهین دًذاًْبی دسهبى سیطِ ضذُ لذاهی ٍ خلفی سا ثطٌبسذ 

 .اًَاؿ پست ، هَاسد وبسثشد ٍ ًحَُ استفبدُ آى سا تَضیح دّذ 

  دسن وٌذاًمجبؼ پلی هشیضاسیَى ٍ استشس ّبی ًبضی اص آى سا 

 دّذ. ًحَُ وبّص استشس ّبی اًمجبضی سا تَضیح 

 ٍهطىالت  تشهین ّبی خلفی ثب وبهپَصیت سا ثذاًذ ٍ ًحَُ سفـ آًْب سا ثطٌبسذ 

 .تشهین ّبی غیش هستمین ٍ هشاحل وبس سا ثطٌبسذ 

 .ًحَُ سفـ تغییش سًگ ، ثستي دیبستن، ٍ دیگ هَاسد وبسّبی صیجبیی ٍ هالحؾبت آًْب سا ثذاًذ 

  اجتٌبة ٍ دسهبى آى سا تَضیح دّذ.ّن سًگ سا تَضیح دّذٍ ساّْبی  هَاسد ضىست تشهین ّبی 

 

 94-99 نیمطال اول/                           .................................                                                                                             9رتمیمی  ددول زمانبندی اراهئ ربانهم ردش 

کاانت مىرد نیاز روظ اهی آمىزظ مدرش مىضىع جلسو ضاعت اترخی ردیف  رعهص  آمىزظ ام

1 
62/2/23 ٍ ًکات کلیٌیکی در  DBA 5/8ات 5/7 

 رابطِ با کاربرد آًْا
پرظػ ظخٌراًی ٍ دکتر هعیي

َ ٍیذی ٍپاظخ ، تحث گرٍّی
پرٍشکتَر+ 

اسالیذ 
 پاٍرپَیٌت

 کالس درس

9 
6/1/23 ٍ ًکات کلیٌیکی در  DBA 5/8ات 5/7 

 ابطِ با کاربرد آًْار
    دکتر هعیي

9 

2/1/23 ترهین ّای کاهپَزیتی در  5/8ات 5/7 

 دًذاًْای قذاهی 
دکتر هرین 

السادات 

 تَاًگر

   

4 

12/1/23 ترهین ّای کاهپَزیتی در  5/8ات 5/7 

 دًذاًْای قذاهی
دکتر هرین 

السادات 

 تَاًگر

   

5 63/1/23 ر دٍلَّدکت ترهین دًذاًْای اًذٍ شذُ  5/8ات 5/7      

6 31/1/23     دکتر دٍلَّ ترهین دًذاًْای اًذٍ شذُ  5/8ات 5/7 

7 1/8/23     دکتر دٍلَّ ترهین دًذاًْای اًذٍ شذُ  5/8ات 5/7 

8 
12/8/23 ترهین ّای کاهپَزیتی در  5/8ات 5/7 

 دًذاًْای خلفی

    دکتر دارابی



9 
61/8/23 ترهین ّای کاهپَزیتی در  5/8ات 5/7 

 خلفیدًذاًْای 

    دکتر دارابی

11 
68/8/23 ترهین ّای کاهپَزیتی در  5/8ات 5/7 

 دًذاًْای خلفی

    دکتر دارابی

11 

5/2/23 ترهین ّای غیر هستقین  5/8ات 5/7 

 فلسی
دکتر هرین 

السادات 

 تَاًگر

   

19 
16/2/23 درهاًْای زیبایی هحافظِ  5/8ات 5/7 

 کاراًِ 
    دکتر تَاًگر

19 
12/2/23 درهاًْای زیبایی هحافظِ  5/8ات 5/7 

 کاراًِ 

    دکتر تَاًگر

14 
62/2/23 درهاًْای زیبایی هحافظِ  5/8ات 5/7 

 کاراًِ 

    دکتر تَاًگر

15 
3/11/23 شکست ترهین ّای آهالگام  5/8ات 5/7 

 علت ّا ٍ درهاى –
دکتر رستن 

 زادُ
   

12 
11/11/
23 

شکست ترهین ّای  

علت ّا ٍ  –کاهپَزیتی 

 درهاى

ر رستن دکت

 زادُ
   

ت  آن هب -منابع اصلی ردش) عنىان کتاب، انم نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردش رد صىرتی هک مطالعو همو کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

1. - Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

2. Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition 
- 

  کاانت آمىزشی  ام



 ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -اسالیذ ّبی پبٍسپَیٌت 

 فیلن ّبی آهَصضی  

 

 ى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی:نحىه ارزشیابی دانشج 

 الف(  رد طىل رتم                                                                                        ب(  پایان دوره

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن
 اهتحاى پایاى دٍرُ

18   
/ظَال ٍ جَاب 

   9 ٍ کَییس%5کالظی)

 دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(مقررات و ااظتنرات از 

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

 رعایت حسه اخالق و شئىانت اضالمی 

 - حضىر فعال و هب مىقع رد تمامی جلطات اراهئ ردش 

 .کان شرکت رد امتحان می شىد  غیبت شیب از حد مجاز منجر هب عدم ام

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                        

شتی و ردمانی گ   یالندااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکیدادکشنه   دندا
 1 تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 41-1   1 هَاد دًذاًی  ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 یه تشم تحػیلی هذت صهبى اسائِ دسس: داًطجَیبى تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 داًطىذُ دًذاًپضضىی 2والس  هحل ثشگضاسی: ًذاسد ًیبص:دسٍس پیص

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص  تلفي ٍ سٍصّبی توبس: ًیلَفش هقیي دوتش  ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

ف کلی ردش:  اهدا

 
 

 

 دآضٌبیی ثب خَاظ فیضیىی  ٍهىبًیىی هَا 

   آضٌبیی ثب هىبًیسن ّبیadhesion 

  آضٌبیی ثب   DBA 

 آضٌبیی ثب سبختوبى پلیوشّب ٍ پلیوشیضاسیَى 

 آضٌبیی ثب سبختوبى وشیستبلی فلضات 

 آضٌبیی ثب آهبلگبم 

      آضٌبیی ثب  سوبى ّب 

 آضٌبیی ثب وبهپَصیت 

  آضٌبیی ثب سوبى گالس یًََهش 

 آضٌبیی ثب فلَسایذ-   Abrasive  ّب 



 

ف اختصاصی ردش:  اهدا

 
 - .خَاظ سغحی هَاد دًذاًی سا ثطٌبسذ ٍ هَاد سا اص ایي لحبػ همبیسِ وٌذ 

 .خَاظ حشاستی هَاد دًذاًی سا ثطٌبسذ ٍ هَاد سا اص ایي لحبػ همبیسِ وٌذ 

 .خَاظ هىبًیىی هَاد دًذاًی سا ثطٌبسذ ٍ هَاد سا اص ایي لحبػ همبیسِ وٌذ 

 .اجضاء سًگ سا ثطٌبسذ 

 اًذاصُ گیشی سًگ سا تَضیح دّذ. سٍش ّبی 

 فَاهل هَثش دس اًتخبة سًگ غحیح سا ثطٌبسذ 

 .آهبلگبم دًذاًی سا ثطٌبسذ اجضاء آى سا ًبم ثجشد 

 .ٍاوٌص ستیٌگ آى سا ٍ فَاهل هَثش ثش آى سا روش وٌذ 

 .خَاظ ، هضایب ٍ هقبیت آى سا ضشح دّذ 

  .سبختوبى پلیوشّب ٍ پلیوشیضاسیَى سا تَضیح دّذ 

 وشیستبلی فلضات سا ثذاًذٍ همبیسِ وٌذ. سبختوبى 

 .وبهپَصیت دًذاًی سا ثطٌبسذ اجضاء آى سا ًبم ثجشد 

 .ٍاوٌص ستیٌگ آى سا ٍ فَاهل هَثش ثش آى سا روش وٌذ 

 .خَاظ ، هضایب ٍ هقبیت آى سا ضشح دّذ 

  .اًَاؿ سوبى ّبی دًذاًپضضىی سا ثطٌبسذ ٍ وبسثشد آًْب سا روش ًوبیذ 

 هختلف سا تَضیح دّذ. ًحَُ اختالط سوبى ّبی 

 .هَادسبیٌذُ سا ضٌبختِ ٍ  هشاحل پشداخت ٍ پبلیص سا روش ًوبیذ 

 .وبسثشد هَاد هختلف سبیٌذُ سا تَضیح دّذ 

  .هَاد هختلف سا ثب ّن همبیسِ ًوبیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نی ددول زمانبندی اراهئ ربانهم ردش .. نیمطال                                                                                                     ...............................                    1مىاد دندا

 اول/دوم..................

 مدرش مىضىع جلسو ضاعت اترخی ردیف
روظ اهی 

 آمىزظ
کاانت مىرد نیاز  ام

 رعهص  آمىزظ

1 

1/1/26   
آشٌایی با خَاص فیسیکی  

 دٍهکاًیکی هَا

پرظػ ظخٌراًی ٍ دکتر دارابی

ٍپاظخ ، تحث 

 گرٍّی
َ ٍیذی

پرٍشکتَر+ 

اسالیذ 

 پاٍرپَیٌت

 کالس درس

9 
8/1/26   

آشٌایی با خَاص فیسیکی  

 ٍهکاًیکی هَاد

 دکتر  دارابی
   

9 
15/1/26   

آشٌایی با خَاص فیسیکی  

 ٍهکاًیکی هَاد

 دکتر  دارابی
   

4 
66/1/26   

آشٌایی با خَاص فیسیکی  

 ًیکی هَادٍهکا

 دکتر دارابی
   

5 
62/1/26   

 دکتر دٍلَّ adhesionهکاًیسن ّای  
   

6 
2/8/26   

DBA   َّدکتر دٍل 
   

7 
13/8/26   

ساختواى پلیورّا ٍ 

 پلیوریساسیَى

 دکتررستن زادُ
   

8 
61/8/26   

 دکتررستن زادُ ساختواى کریستالی فلسات
   

9 
61/8/26   

 دکتررستن زادُ آهالگام
   

11 
2/2/26   

 دکتررستن زادُ آهالگام 
   

11 
11/2/26   

دکتر هرین  سیواًْا

 السادات تَاًگر
   



19 
18/2/26   

دکتر هرین  سیواًْا

 السادات تَاًگر
   

19 
65/2/26   

 دکتر هعیي کاهپَزیت 
   

14 
2/11/26   

 دکتر هعیي کاهپَزیت
   

15 
12/11/26   

 دکتررستن زادُ سواى گالس یًََهر 
   

16 
63/11/26   

دکتر هرین   Abrasive   -فلَرایذ

 السادات تَاًگر
   

 

ت  آن هب -منابع اصلی ردش) عنىان کتاب، انم نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردش رد صىرتی هک مطالعو همو کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

1-Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

2-Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition 
- 

  کاانت آمىزشی  ام

 ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -پبٍسپَیٌت اسالیذ ّبی 

 فیلن ّبی آهَصضی 

 

 

 نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی:



 الف(  رد طىل رتم                                                                                        ب(  پایان دوره

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن
 اهتحاى پایاى دٍرُ

18   
ٍ جَاب  /ظَال

   9 ٍ کَییس%5کالظی)

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

 - رعایت حسه اخالق و شئىانت اضالمی 

 - حضىر فعال و هب مىقع رد تمامی جلطات اراهئ ردش 

 کان شرکت رد امتحان می شىد. غیبت شیب از حد مجاز منجر هب  عدم ام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                        

 

شتی و ردمانی گیالندااگشن  ه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکی دادکشنه  دندا

 
 1 تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 41-2  2هَاد دًذاًی   ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 یه تشم تحػیلی هذت صهبى اسائِ دسس: داًطجَیبى تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 داًطىذُ دًذاًپضضىی 2والس  هحل ثشگضاسی: 1هَاد دًذاًی  ًیبص:دسٍس پیص

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص  تلفي ٍ سٍصّبی توبس: دوتش ًیلَفش هقیي  ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

ف کلی ردش:ا  هدا

 
 

ف اختصاصی ردش:  اهدا
 

 - .اًَاؿ گچ ّبی دًذاًپضضىی سا ًبم ثشدُ خَاظ ٍ وبسثشد ّش یه سا ثذاًذ 

  ستیٌگ گچ ّب سا تَضیح دّذ. ٍاوٌص 

 آضٌبیی ثب هَاد لبلجگیشی 

 آضٌبیی ثب هَم ّب 

 آضٌبیی ثب فلضات 

 آضٌبیی ثب گچ ّب 

 آضٌبیی ثب Casting 

 آضٌبیی پشسلي 

       آضٌبیی آوشیل ّب ٍ پالستیه ّب 



 .ًمص فَاهل هختلف ثش ٍاوٌص ستیٌگ ثذاًذ 

  هَم ّبی دًذاًپضضىی سا ثطٌبسذ 

 .خَاظ اًَاؿ هَم ّب سا تَضیح دّذ 

 وبسثشد اًَاؿ هَم ّب سا ثذاًذ. 

 .اًَاؿ هَاد لبلت گیشی ٍ خَاظ ّش وذام سا روش ًوبیذ 

 .وبسثشد هَاد لبلت گیشی هختلف سا ثذاًذ 

 - دًذاًپضضىی ثطٌبسذ. الیبط ّبی 

 .خَاظ ٍ وبسثشد آًْب سا تَضیح دّذ 

 .هشاحل وستیٌگ سا ضشح دّذ 

 

 - .سشاهیه ّب دًذاًپضضىی سا ثطٌبسذ 

   .سشاهیه ّب ٍ خَاظ ٍ وبسثشد آًْب سا تَضیح دّذ 

  دًذاًپضضىی ثطٌبسذ. اًَاؿ پالستیه ّب ٍ آ وشیل ّبی 

 .تشویت ٍ ٍاوٌص ضیویبیی آًْب سا تَضیح دّذ 

  وبسثشد آًْب سا تَضیح دّذ.خَاظ ٍ 

 

 

 نیمطال اول/دوم..................                                                          ددول زمانبندی اراهئ ربانهم ردش .................................                                                             

کاانت مىرد نیاز روظ اهی آمىزظ مدرش مىضىع جلسو ضاعت اترخی ردیف  رعهص  آمىزظ ام

1 
61/11/26 پرظػ ظخٌراًی ٍ دکتر هعیي هَاد قالبگیری 5/8ات  5/7 

َ ٍیذی ٍپاظخ ، تحث گرٍّی

پرٍشکتَر+ 

اسالیذ 

 پاٍرپَیٌت

 کالس درس

9 68/11/26     دکتر هعیي هَاد قالبگیری  

9 5/16/26 تر هعیيدک هَاد قالبگیری       

4 16/16/26     دکتر دارابی  هَم ّا  

5 12/16/26     دکتر دارابی هَم ّا  

6 18/1/23     دکتر دٍلَّ  فلسات  

7 65/1/23     دکتر دٍلَّ فلسات  



8 1/6/23     دکتر رستن زادُ گچ ّا  

9 8/6/23     دکتر رستن زادُ گچ ّا  

11 15/6/23   Casting َّدکتر دٍل    

11 66/6/23   Casting َّدکتر دٍل    

19 
62/6/23 دکترهرین  پرسلي  

 السادات تَاًگر
   

19 
5/3/23 دکترهرین  پرسلي  

 السادات تَاًگر
   

14 
16/3/23 آکریل ّا ٍ   

 پالستیک ّا      

    دکتر رستن زادُ

15 
12/3/23 آکریل ّا ٍ   

 پالستیک ّا      

    دکتر رستن زادُ

 

  

ت  آن هب -ش) عنىان کتاب، انم نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردشمنابع اصلی رد رد صىرتی هک مطالعو همو کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

1-Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

2-Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition 
- 

  کاانت آمىزشی  ام



 ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -اسالیذ ّبی پبٍسپَیٌت 

 فیلن ّبی آهَصضی 

  

 بی:نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیا

 الف(  رد طىل رتم                                                                                        ب(  پایان دوره

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن
 اهتحاى پایاى دٍرُ

18   
/ظَال ٍ جَاب 

   9 ٍ کَییس%5کالظی)

 می گردد(مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه 

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

 رعایت حسه اخالق و شئىانت اضالمی 

 - حضىر فعال و هب مىقع رد تمامی جلطات اراهئ ردش 

 .کان شرکت رد امتحان می شىد  غیبت شیب از حد مجاز منجر هب عدم ام

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 

شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکیدادکشنه   دندا
 1 تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 30-1 ًؾشی آًبتَهی دًذاى  ضوبسُ دسس:ًبم ٍ 

 یه تشم تحػیلی هذت صهبى اسائِ دسس: داًطجَیبى تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 داًطىذُ دًذاًپضضىی 2والس  هحل ثشگضاسی: ًذاسد ًیبص:دسٍس پیص

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص  وبس:تلفي ٍ سٍصّبی ت دوتش ًیلَفش هقیي  ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

 

ف کلی ردش  :اهدا

 

 

  آضٌبیی ثب تقبسیف ٍ همذهبت آًبتَهی دًذاى 

  دًذاى سبًتشال ٍ لتشال ثبالآضٌبیی ثب هَسفَلَطی 

  آضٌبیی ثب هَسفَلَطی دًذاًْبی سبًتشال ٍ لتشال پبئیي 

 آضٌبیی ثب  هَسفَلَطی ًذاًْبی وبًیي ثبال ٍ پبئیي 

  آضٌبیی ثب  هَسفَلَطی دًذاًْبی پشهَلش ثبال 

 آضٌبیی ثب  هَسفَلَطی دًذاًْبی پشهَلش پبئیي 

 آضٌبیی ثب هَسفَلَطی  دًذاًْبی هَلش ثبال 

 آضٌبیی ثب  هَسفَلَطی دًذاًْبی هَلش ثبال 

 آضٌبیی ثب هَسفَلَطی دًذاًْبی هَلش پبئیي 

 آضٌبیی ثب هَسفَلَطی  دًذاًْبی هَلش پبئیي 

  آضٌبیی ثب آًبتَهی دًذاًْبی ضیشی 

 آضٌبیی ثب آًبتَهی حفشُ پبلپ 



 

ف اختصاصی ردش:  پص از پایان دوره دانشجى باید اهدا
 ٌٌذُ دًذاى ّب سا تَضیح دّذسبختبس احبعِ و 

 . لَس ّبی فىی ٍ وَادساًت ّب ٍ هیذالیي سا ثب غحت ثیبى وٌذ 

  تبج آًبتَهیىی ٍ ولیٌیىی سا یطٌبسذ- 

  ٍ دًذاى ّب سا ثب سیستن ّبی یًَیَسسبل، پبلوشF.D.I.  ًبم ثجشد. 

 - سغَح هختلف سبًتشال ثبال ٍ اجضائ ّش سغح سا تَضیح دّذ. 

 - سا تطخیع دّذ.ساست ٍ چپ ثَدى آًْب 

 سغَح هختلف لتشال ثبال ٍ اجضائ ّش سغح سا تَضیح دّذ. 

 - ساست ٍ چپ ثَدى آًْب سا تطخیع دّذ. 

 -.تفبٍت سٌتشال ٍلتشال ثبال سا دس سغَح هختلف ضشح دّذ 

 .سغَح هختلف وبًیي ثبال ٍ اجضائ ّش سغح سا تَضیح دّذ 

 -.ساست ٍ چپ ثَدى آًْب سا تطخیع دّذ 

  پبییي ٍ اجضائ ّش سغح سا تَضیح دّذ.سغَح هختلف وبًیي 

 -.ساست ٍ چپ ثَدى آًْب سا تطخیع دّذ 

 - .سغَح هختلف وبًیي پبییي ٍ اجضائ ّش سغح سا تَضیح دّذ 

 .آًبتَهی پشُ هَلش ّبی ثبال ٍ پبییي سا ثذاًذ ٍ ثب ّن همبیسِ وٌذ 

 

 - .آًبتَهی هَلش ّبی ثبال ٍ پبییي سا ثذاًذ ٍ ثب ّن همبیسِ وٌذ 

 ی هختلف ضشح دّذ.بحفشُ پبلپ سا دس دًذاًْ آًبتَهی 

  دًذاًْبی ضیشی سا ثطٌبسذ.آًبتَهی- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیمطال اول/دوم..................                                                          ددول زمانبندی اراهئ ربانهم ردش .................................                                                             

کاانت مىرد نیاز روظ اهی آمىزظ مدرش مىضىع جلسو ضاعت اترخی ردیف  رعهص  آمىزظ ام

1 

31/2/23 تعاااریو ٍ هقااذهات    

 آًاتَهی دًذاى 

پرظػ ظخٌراًی ٍ دکتر دٍلَّ

َ ٍیذی ٍپاظخ ، تحث گرٍّی

پرٍشکتَر+ 

اسالیذ 

 پاٍرپَیٌت

 س درسکال

9 
1/1/23 دًذاى ساًترال ٍ لترال   

 باال

 دکتر دٍلَّ
   

9 
12/1/23 دًااذاًْای ساااًترال ٍ    

 لترال پائیي 

 دکتر دارابی
   

4 
68/1/23 دًذاًْای کاًیي باال ٍ   

 پائیي

 دکتر دٍلَّ
   

5 5/8/23  دکتر دارابی دًذاًْای پرهَلر باال   
   

6 12/8/23 تر دارابیدک دًذاًْای پرهَلر پائیي    
   

7 62/8/23  دکتر دٍلَّ دًذاًْای هَلر باال  
   

8 3/2/23  دکتر دٍلَّ دًذاًْای هَلر باال  
   

9 11/2/23  دکتر دارابی دًذاًْای هَلر پائیي  
   

11 11/2/23  دکتر دارابی دًذاًْای هَلر پائیي  
   

11 
62/2/23 آًااااتَهی دًاااذاًْای    

 شیری 

 دکتر دٍلَّ
   

19 1/11/23  دکتر دارابی آًاتَهی حفرُ پالپ  
   

 



 

ت  آن هب -منابع اصلی ردش) عنىان کتاب، انم نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردش رد صىرتی هک مطالعو همو کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(
 

 لیف دوتش ثٌْبصوتبة آًبتَهی ٍ هَسفَلَطی دًذاى تب

  کاانت آمىزشی  ام

 ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -اسالیذ ّبی پبٍسپَیٌت 

 فیلن ّبی آهَصضی 

 

 نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی:

                                                                              الف(  رد طىل رتم            

 ب(  پایان دوره

 

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن
 اهتحاى پایاى دٍرُ

18   
/ظَال ٍ جَاب 

   9 ٍ کَییس%5کالظی)

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

 رعایت حسه اخالق و شئىانت اضالمی 

 - حضىر فعال و هب مىقع رد تمامی جلطات اراهئ ردش 

 .کان شرکت رد امتحان می شىد  غیبت شیب از حد مجاز منجر هب عدم ام



                                                                                                                                                                                                                        

شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکی  دادکشنه  دندا
 3 تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 30-1 آًبتَهی دًذاى فولی  ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 سبفت 102 صهبى اسائِ دسس:هذت  داًطجَیبى تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 داًطىذُ دًذاًپضضىی 2والس  هحل ثشگضاسی: ًذاسد ًیبص:دسٍس پیص

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص  تلفي ٍ سٍصّبی توبس: دوتش ًیلَفش هقیي  ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دٍلَ دوتش-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

ف کلی ردش:   اهدا

 

- 

ف اختصاصی ردش:  دانشجى باید پص از پایان دوره اهدا

 
 * از قَاًیي البراتَار ترهیوی ّوراُ با برًاهِ زهاى بٌذی کار در یک جلسِ آگاُ شَد.

 *  ًحَُ رفتار با استاد ٍ پرسٌل البراتَار را بیاهَزد.

 * هَاد ٍ ٍسایلی کِ بایذ بِ ّوراُ داشتِ باشذ را بشٌاسذ.

   بذرستی تشریح ًوایذ کِ قبال در کالس ًظری تَضیح دادُ شذُتاج ٍ ریشِ ّوِ دًذاًْا را ا شی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ 

 دًذاًْا را با ّواى هشخصات تشریح شذُ بر رٍی هَم یا گچ تراش دّذ.

فَسا ٍ شیارّای تکاهلی، کاسپ ّا،  ،ّایت اٍ کاًتَرالیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارشیٌال ریج، ذ سطَح هختلف، بتَاً  *   

تراش دّذ ر رٍی هَم یا گچب دًذاى را با صحت سرٍیکال الیي ٍ ریشِریج ّا،   

.ًسبت ابعاد ٍ تٌاسب آًْا را دقیقا رعایت کٌذ     

 

صحت تشخیص دهذ. ٪80* اشتباهات موجود در دنذان تراشذه شذه را با   

   

ن رب روی مىم یا گچ  آشنایی با وضایل مىرد استفاده جهت رتاظ  دندا
نهای یک کىاردانت باال و پانیی             آشنایی نحىه رتاظ مىم یا گچ هب شکل دندا



 

 

 ػولی دًذاى آًاتَهی درض ارائِ ترتیة ٍ هحتَا فْرظت

 ل ثبال سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبلسٌتشاًحَُ تشاش  demonstrationآضٌبیی ثب ٍسبیل ٍ  -1

2- demonstration لتشال ثبال سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبل ًحَُ تشاش 

3- demonstration  سٌتشال ٍ لتشال پبییي سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبلًحَُ تشاش 

4- demonstration  سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبلوبًیي ثبال ًحَُ تشاش 

5- demonstration  بًیي پبییي سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبلوًحَُ تشاش والس 

6- demonstration سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبل هَلش اٍل ثبالپشُ  ًحَُ تشاش دًذاى 

7- demonstration پبییي سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبلهَلش اٍل پشُ  ًحَُ تشاش دًذاى 

8- demonstration ضىبلسٍی گچ یب هَم ٍ سفـ ا پبییيدٍم پشُ هَلش  ًحَُ تشاش دًذاى 

9-  demonstration  ثبال سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبل ٍ دٍم هَلش اٍلًحَُ تشاش دًذاى 

10- demonstration  هَلش اٍل ٍ دٍم  پبییي سٍی گچ یب هَم ٍ سفـ اضىبلًحَُ تشاش دًذاى 

 

 رٍغ تذریط
Demonstration   جَیبى ٍ ساٌّوبیی آًْب ٍ وٌتشل هشاحل وبس داًط  ثش سٍی هذل ّبی دًذاًی، تَضیح توبهی هشاحل فولی 

 ٍظایف ٍ تکالیف داًؽجَ
 حضَس ثِ هَلـ دسوالس ّبی فولی  -1

 تحَیل تشاش ٍ تشهین دًذاًْبی آهَصش دادُ ضذُ  -2

 گزساًذى هَفمیت آهیض اهتحبًبتحضَس دس اهتحبًبت فولی ٍ وَئیض ّب ٍ  -3

 ) ؼرایط اًجام کار(: ةتکٌَلَشی هٌاظ
 اسبتیذ حضَس ثوَلـ -1

 ٍ سفـ اضىبل اسبتیذ وٌتشل هشاحل وبس تَسظ -2

 هْیب ثَدى ٍسبیل ٍ هَاد الصم -3

 



ت  آن هب رد صىرتی هک -منابع اصلی ردش) عنىان کتاب، انم نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردش مطالعو همو کتاب یا  همو مجلدا

 (عنىان منبع ضروری نباشد

 

 دًذاى تبلیف دوتش ثٌْبص وتبة آًبتَهی ٍ هَسفَلَطی

کاانت آمىزشی   ام
 - ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -آهَصش اص عشیك اجشای فولی 

 فیلن ّبی آهَصضی 

 نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی:

 ب(  پایان دوره                                                                                      الف(  رد طىل رتم  

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن

هیبًگیي ًوشات وست  ضذُ 

  دس پبیبى ّش سٍص وبسی

11 
 

غجح سٍص اٍل  9سبفت 

 ثخص 

حضَس ثِ هَلـ دس ثخص، 

 سفتبس حشفِ ایی ٍ اًضجبط

1 
 

سٍص پبیبًی  13.30سبفت 

 ثخص

 8 آصهَى پبیبى ثخص
  

 یه می گردد(مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعی 

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:
 سفبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی 

 - استجبط غحیح ٍ هحتشهبًِ ثب اسبتیذ ٍ پشسٌل پشی ولیٌیه 

 -   وبس دس صهبى همشس ضذُ اص سَی اسبتیذاًجبم غحیح هشاحل 

 -  تحَیل سیىبیشهت ّب 

 -بحث تقییي ضذُآهبدگی فلوی دس هج 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 

شتی و ردمانی گیالندااگشنه علىم زپش   کی و خدمات بهدا

نپسشکی دادکشنه   دندا
 2 تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ)/فولی(: 51-4 فولی 1تشهیوی   ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 سبفت 68 هذت صهبى اسائِ دسس: 7داًطجَیبى تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 ُ دًذاًپضضىیپشی ولیٌیه تشهیوی داًطىذ هحل ثشگضاسی: ًؾشی 1تشهیوی   ًیبص:دسٍس پیص

 دوتش ًیلَفش هقیي  ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص  تلفي ٍ سٍصّبی توبس:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

 

ف کل   ی ردش:اهدا
 آضٌبیی ثب هَاد ٍ ٍسبیل هَسد استفبدُ دس تشهیوی ٍ تَاًبیی دس وبسثشد آًْب 

 آهبلگبم ثش سٍی هذل  ّبی دًذاًی Iآضٌبیی ثب تشاش حفشات والس 

 هذل  ّبی دًذاًیآهبلگبم ثش سٍی  IIآضٌبیی ثب تشاش حفشات والس  -

 اًیهذل  ّبی دًذآهبلگبم ثش سٍی Vآضٌبیی ثب تشاش حفشات والس  -

 هذل  ّبی دًذاًیوبهپَصیت ثش سٍی  IIIآضٌبیی ثب تشاش حفشات والس -

 هذل  ّبی دًذاًیوبهپَصیت ثش سٍی   IVآضٌبیی ثب تشاش حفشات والس

 آضٌبیی ثب پشوشدى آهبلگبم دس حفشات تشاش دادُ ضذُ

 آضٌبیی ثب ٍج ، ًَاس هبتشیىس ٍ للن ّبی دستی ٍ ًحَُ وبسثشد آًْب 

 

ف اختصاصی رد   ش:اهدا
 :داًطجَ دس پبیبى دٍسُ لبدس است

 

 .هَاد ٍ ٍسبیل هَسد استفبدُ دس تشهیوی سا ثطٌبسذ ٍ ثغَس غحیح ثىبس ثشد 

  تشاش حفشات والسI  هذل دًذاًْبی خلفی سا ثب سفبیت اغَل  اًجبم دّذ. آهبلگبم ثش سٍی 

 -  تشاش حفشات والسII  اًجبم دّذ.  هذل دًذاًْبی خلفی سا ثب سفبیت اغَلآهبلگبم ثش سٍی 

 -  تشاش حفشات والسV هذل دًذاًْبی خلفی سا ثب سفبیت اغَل  اًجبم دّذ.آهبلگبم ثش سٍی 

 

 - تشاش حفشات والسIII  هذل دًذاًْبی لذاهی سا ثب سفبیت اغَل  اًجبم دّذ.وبهپَصیت ثش سٍی 



 تشاش حفشات والسIV   م دّذ.هذل دًذاًْبی لذاهی سا ثب سفبیت اغَل  اًجبوبهپَصیت ثش سٍی 

  پش وٌذ. ثغَس غحیح آهبلگبمحفشات تشاش دادُ ضذُ سا ثب 

  .هتشاون وشدى ، ثشًیص وشدى ٍ وبسٍ وشدى آهبلگبم سا ثذسستی اًجبم دّذ 

  ثِ ًحَ غحیح ثىبس ثشد. ٍج ، ًَاس هبتشیىس ٍ للن ّبی دستی 

 - سا ثذسستی اًجبم دّذ.وبسثشد اسیذ، ثبًذیٌگ ٍ هشاحل لشاس دادى وبهپَصیت 

 دًذاًْبی  خلفی ٍ لذاهی اًجبم دّذ. هذل ح : دس ایي ٍاحذ دسسی داًطجَ ثبیذ اًَاؿ تشاش ٍ پشوشدى آًْب سا ثش سٍیتَضی

 

 ػولی 1 ترهیوی درض ارائِ ترتیة ٍ هحتَا فْرظت

 ًحَُ تشاش اضىبل هختلف ثش سٍی سیطِ دًذاًْب demonstrationآضٌبیی ثب ٍسبیل ٍ  -11

12- demonstration ثبوبل سٍی دًذاى هَلش اٍل پبییي ًحَُ تشاش والس پیت 

13- demonstration  والس ًحَُ تشاشI   هَلش اٍل پبییي ثش سٍی دًذاىآهبلگبم 

14- demonstration  ًحَُ تشاش والسI  آهبلگبم ثش سٍی دًذاى پشُ هَلش اٍل ثبال 

15- demonstration  ًحَُ تشاش والسI  آهبلگبم ثش سٍی دًذاى هَلش اٍل ثبال    

16- demonstration ً حَُ تشاش والسI  آهبلگبم ثش سٍی دًذاى پشُ هَلش اٍل ٍ دٍم پبییي 

17- demonstration ًحَُ تشاش حفشُ دیستَ پبالتبل ثش سٍی دًذاى هَلش اٍل ثبال 

18- demonstration  ًحَُ تشاش والسII  آهبلگبم ثش سٍی دًذاى هَلش اٍل پبییي 

19- demonstration  ًحَُ تشاش والسII   هَلش اٍل پبییيپشُ  آهبلگبم ثش سٍی دًذاى 

20- demonstration  ًحَُ تشاش والسIII    ّبی لذاهیثش سٍی دًذاى وبهپَصیت 

21- demonstration  ًحَُ تشاش والسIV وبهپَصیت ثش سٍی دًذاى ّبی لذاهی 

22- demonstration ًُحَُ  تشهین حفشات تشاش دادُ ضذ 

23- demonstration ًحَُ وبسثشد ٍج ٍ ًَاس هبتشیىس 

 رٍغ تذریط
Demonstration   وٌتشل هشاحل وبس داًطجَیبى ٍ ساٌّوبیی آًْب ٍ   ، تَضیح توبهی هشاحلثش سٍی هذل ّبی دًذاًی فولی 

 ٍظایف ٍ تکالیف داًؽجَ
 حضَس ثِ هَلـ دسوالس ّبی فولی  -4

 تحَیل تشاش ٍ تشهین دًذاًْبی آهَصش دادُ ضذُ  -5

 تحبًبتگزساًذى هَفمیت آهیض اهحضَس دس اهتحبًبت فولی ٍ وَئیض ّب ٍ  -6



 ) ؼرایط اًجام کار(: ةتکٌَلَشی هٌاظ
 اسبتیذ حضَس ثوَلـ -4

 ٍ سفـ اضىبل وٌتشل هشاحل وبس تَسظ اسبتیذ -5

 هْیب ثَدى ٍسبیل ٍ هَاد الصم -6

 

ت  آن هب رد صىرتی هک مطالعو -منابع اصلی ردش) عنىان کتاب، انم نىیسنده، ضال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصىل یا صفحات مىرد نظررد ایه ردش همو کتاب یا  همو مجلدا

 عنىان منبع ضروری نباشد(

1-Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

کاانت آمىزشی   ام
 - ٍیذیَ پشٍطوتَس 

 -آهَصش اص عشیك اجشای فولی 

 فیلن ّبی آهَصضی 

 نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی:

 ب(  پایان دوره                                                                                        الف(  رد طىل رتم 

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن

هیبًگیي ًوشات وست  ضذُ 

  دس پبیبى ّش سٍص وبسی
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غجح سٍص اٍل  9سبفت 

 ثخص 

حضَس ثِ هَلـ دس ثخص، 

 سفتبس حشفِ ایی ٍ اًضجبط

1 
 

سٍص پبیبًی  13.30فت سب

 ثخص

 8 آصهَى پبیبى ثخص
  

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:
 سفبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی 

 - استجبط غحیح ٍ هحتشهبًِ ثب اسبتیذ ٍ پشسٌل پشی ولیٌیه 

 -  ًوبس دس صهبى همشس ضذُ اص سَی اسبتیذجبم غحیح هشاحل ا 

 -  تحَیل سیىبیشهت ّب 

 -ُآهبدگی فلوی دس هجبحث تقییي ضذ 



                                                                                                                                                                                                                        

  

شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکی دادکشنه   دندا
   1تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 51-5فولی  2تشهیوی  ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 سبفت 34 ت صهبى اسائِ دسس:هذ 8دًذاًپضضىی تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

فولی،وٌتشل ففًَت،  1، سادیَ فولی 1تشهیوی  ًیبص:دسٍس پیص

 1هَاد دًذاًی 

 ثخص تشهیوی  هحل ثشگضاسی:

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص    تلفي ٍ سٍصّبی توبس: دوتش ًیلَفش هقیي ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

 

ف کلی ردش:  اهدا

 
 -  هقبیٌِ ثیوبساى پشوشدى پشًٍذُ ّبی تشهیوی ٍ تطخیع پَسیذگی ّب، تشهین حفشات والسI ثب آهبلگبم. 

 ف لَس فىیاضٌبیی ثب پَصیطي ّبی غحیح وبس ثش سٍی لسوت ّبی هختل 

 آضٌبیی ثب ضیَُ ّبی وٌتشل ففًَت 

 یی ثب ٌبآضPatient management 

 

ف اختصاصی ردش:  اهدا
 اص فشاگیشاى اًتؾبس هی سٍد دس پبیبى ایي دٍسُ لبدس ثبضٌذ: - 

 .پشًٍذُ ثخص تشهیوی سا ثشای ثیوبساى ثغَس وبهل پش وٌٌذ 

 َجَد اًجبم دادُ ٍ سادیَ گشافی ّبی هٌبست سا تجَیض وٌٌذ .هقبیٌِ ثیوبساى  سا اص ًؾش پَسیذگی ٍ ٍضقیت تشهین ّبی ه 

 .هسبئل هشثَط ثِ وٌتشل ففًَت سا ثػَست وبهل دس استجبط ثب ثیوبس ٍ دس ثخص اجشا وٌٌذ 

 .پَصیطي ّبی غحیح وبس ثش سٍی لسوت ّبی هختلف لَس فىی سا ثذاًٌذ ٍ ثِ دسستی اجشا ًوبیذ 

  تشاش حفشات والسIبم سا ثغَس غحیح صیش ًؾش استبد اًجبم دٌّذ.ٍ تشهین آًْب ثب آهبلگ 

 .هَاسد تجَیض ثیس ٍ الیٌشّب سا ثذاًٌذ ٍ وبسثشد ولیٌیىی آى ّب دس تشهین ّبی آهبلگبم سا ثِ دسستی اًجبم دٌّذ 

  اًجبم دٌّذ.حیي تشهین  ایضٍالسیَى هٌبست سا دس 



 Patient management .سا ثػَست لبثل لجَلی اجشا ًوبیٌذ 

حفشُ هٌبست جْت ثشداضت پَسیذگی پیت ٍ فیطَس ّبی اولَصالی  دًذاًْبی خلفی  ٍ  تشاشایي ٍاحذ دسسی داًطجَ ثبیذ  تَضیح : دس -

 اًجبم دّذ.ای ثیوبساى ثشتب آهبلگبم  آًْب سا  غحیح  پشوشدى

 

 ػولی 2 ترهیوی درض ارائِ ترتیة ٍ هحتَا فْرظت

 

 ًؾن ٍ همشساتآضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب همشسات ثخص ٍ چگًَگی حفؼ  -1

 آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب اغَل استشیلیضاسیَى ٍ ًحَُ سفبیت آى دس ثخص -2

 لیست ًوَدى ٍسبیلی وِ داًطجَ یبى هی ثبیست ثِ ٌّگبم دسهبى ثب خَد ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ -3

 آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب ٍسبیلی وِ دس ثخص ثِ آًْب اسائِ هی ضَد. -4

 سادیَ گشافی ّبی هٌبستتجَیض  ثیوبساى  اص ًؾش پَسیذگی ٍ ٍضقیت تشهین ّبی هَجَد ٍ هقبیٌِ    آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب -5

 پشًٍذُ ثخص تشهیوی ثشای ثیوبساى ًحَُ پشوشدى   آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب -6

7- demonstration َُتشاش  ٍ تشهین حفشُ والس  وبسثشد غحیح ٍسبیل چشخطی ، ًحI   ثیوبس آهبلگبم ثش سٍی دًذاى 

 دى  داًطجَیبى ثب ساّْبی پیطگیشی اص خغب ّبی ضوي وبسآضٌب ًوَ -8

 آضٌب ًوَدى  داًطجَیبى ثب دسهبى یب ساُ حل خغب ّبی ایجبد ضذُ ضوي وبس -9

آضٌبیی ثب تَغیِ ّبی پس اص وبس ثِ ثیوبساى ، ًحَُ دسج ضشح وبس دس پشًٍذُ ثیوبس ٍ دس غَست ًیبص اسجبؿ ثیوبس جْت اداهِ دسهبى ثِ  -10

 ثخص ّبی دیگش

 تذریط رٍغ
Demonstration   وٌتشل هشاحل وبس داًطجَیبى ٍ ساٌّوبیی آًْب  ، تَضیح توبهی هشاحلثیوبسثش سٍی  فولی ٍ 

 ٍظایف ٍ تکالیف داًؽجَ
 ٍ آهبدگی فلویدس ثخص ٍ سفبیت همشسات حضَس ثِ هَلـ  -1

 تْیِ ٍسبیل هَسد ًیبص جْت دسهبى ثیوبساى  -2

 استشیلیضاسیَى یخص جْت تحَیل ثِ اتبقآهبدُ سبصی ٍسبیل آلَدُ  -3

 وٌتشل پشًٍذُ، هقبیٌِ ٍ وبسجْت ثیوبساى ٍلت دادُ ضذُ پس اص ّوبٌّگی ثب پزیشش ثخص  ٍ تبییذ استبد  -4

 وٌتشل ًوَدى ولیِ هشاحل وبس ثب اسبتیذ حبضش دس ثخص ٍ وست تبییذ ثشای ّش هشحلِ -5

 هشثَعِ پش وشدى پشًٍذُ ثیوبساى ، دسج ضشح وبس دس پشًٍذُ ٍ وست اهضب ء اص استبد -6

  حضَس دس جلسبت سویٌبس  پس اص پبیبى وبس فولی -7

 
 



 ) ؼرایط اًجام کار(: ةتکٌَلَشی هٌاظ
 داًطجَ)حذ اوثش( 4استبد ثِ اصاء ّش  1، اسبتیذ حضَس ثوَلـ 

 سفـ اضىبل وٌتشل هشاحل وبس تَسظ اسبتیذ ٍ 

 احتشام ثِ ثیوبساى ،پشسٌل ٍ اسبتیذ 

 صحفؼ ًؾن ٍ اًضجبط ٍ حضَس ثِ هَلـ دس تخ 

هٌاتغ اـلی درض) ػٌَاى کتاب، ًام ًَیعٌذُ، ظال ٍ هحل اًتؽار، ًام ًاؼر، ؼوارُ 

در ـَرتی کِ هطالؼِ ّوِ کتاب یا  ّوِ -ففَل یا ـفحات هَرد ًظردر ایي درض

 هجلذات  آى تِ ػٌَاى هٌثغ ضرٍری ًثاؼذ(

 
 Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

 Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

 Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition  
 

کاانت آمىزشی  ام

  
 - آهَصش اص عشیك اجشای فولی 

 - سخٌشاًی 

  پشسص ٍ پبسخ 

 ثشگضاسی سویٌبس 

 ارم مربىط هب ره ارزشیابی:نحىه ارزشیابی دانشجى و ب

 
 دسعَل دٍسُ ثخص ٍ پبیبى ثخص 

 

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن

 2  آصهًَْبی دٍسُ ایی
 

غجح سٍص اٍل  9سبفت 

 ثخص 

 1 سویٌبس
 

سٍص پبیبًی  13.30سبفت 

 ثخص



 3 آصهَى پبیبى ثخص
  

حضَس ثِ هَلـ دس ثخص، 

 سفتبس حشفِ ایی ٍ اًضجبط

 ًوش1ُ
  

ضذُ  وست  هیبًگیي ًوشات 

 دس پبیبى ّش سٍص وبسی
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 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

 

 سفبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی 

 - ُییذ استبد هشثَعٍِ تبثجت دلیك توبهی اعالفبت ثذست آهذُ اص ثیوبس دس پشًٍذُ تطىیل ضذ 

 تطخیع غحیح ثش پبیِ هطبّذُ، سادیَگشافی، ٍ سٍش ّبی ووه تطخیػی 

 استفبدُ غحیح اص ٍسبیل ٍ هشتت ثَدى ست دسهبى 

  حیي وبس پَصیطي غحیح 

  سفبیت وبهل اغَل تشاش ٍ ثشداضت وبهل پَسیذگی ٍ حفؼ اًسبج سبلن دًذاى 

 سفبیت وبهل اغَل وٌتشل ففًَت 

  پبلپ دًذاى ثب وبسثشد غحیح ثیس ٍ الیٌش دس هَاسد ضشٍسیاًجبم غحیح حفبؽت اص 

  اًجبم غحیح هشاحل آهبدُ سبصی ٍ تشهین 

 ثشلشاسی وبهل ایضٍالسیَى 

 ثشلشاسی ضىل هٌبست تشهین 

 تٌؾین تشهین هغبثك اولَطى ثیوبس  

 تطشیح وبهل تَغیِ ّبی پس اص دسهبى ثِ ثیوبس 

 یذ استبددسج غحیح دسهبى دس پشًٍذُ ثیوبسثب اهضبء ٍ تبی 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

شتی و ردمانی گیالن دااگشنه علىم زپشکی و  خدمات بهدا

نپسشکی دادکشنه  دندا
 2تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 51-6فولی  3تشهیوی  ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 سبفت 68 هذت صهبى اسائِ دسس: 8دًذاًپضضىی تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 ثخص تشهیوی  هحل ثشگضاسی: فولی 2تشهیوی  ًیبص:دسٍس پیص

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص    تلفي ٍ سٍصّبی توبس: دوتش ًیلَفش هقیي ًبهِ:ًبم هسئَل ثش

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

 

ف کلی ردش:  اهدا
 -- ى پشًٍذُ ّبی تشهیوی ٍ تطخیع پَسیذگی ّب، تشهین حفشات والس هقبیٌِ ثیوبساى پشوشدII آهبلگبم    ٍIII   وبهپَصیت 

 

ف اختصاصی ردش:  اهدا
 اص فشاگیشاى اًتؾبس هی سٍد دس پبیبى ایي دٍسُ لبدس ثبضٌذ: -

 .پشًٍذُ ثخص تشهیوی سا ثشای ثیوبساى ثغَس وبهل پش وٌٌذ 

 قیت تشهین ّبی هَجَد اًجبم دادُ ٍ سادیَ گشافی ّبی هٌبست سا تجَیض وٌٌذ .هقبیٌِ ثیوبساى  سا اص ًؾش پَسیذگی ٍ ٍض 

 .هسبئل هشثَط ثِ وٌتشل ففًَت سا ثػَست وبهل دس استجبط ثب ثیوبس ٍ دس ثخص اجشا وٌٌذ 

 .پَصیطي ّبی غحیح وبس ثش سٍی لسوت ّبی هختلف لَس فىی سا ثذاًٌذ ٍ ثِ دسستی اجشا ًوبیوذ 

  شهین آًْب ثب آهبلگبم سا ثغَس غحیح صیش ًؾش استبد اًجبم دٌّذ.ٍ ت 2تشاش حفشات والس 

  تشهین آًْب ثب وبهپَصیت سا ثغَس غحیح صیش ًؾش استبد اًجبم دٌّذ. 3تشاش حفشات والس ٍ 

 .هَاسد تجَیض ثیس ٍ الیٌشّب سا ثذاًٌذ ٍ وبسثشد ولیٌیىی آى ّب دس تشهین ّبی آهبلگبم ٍ وبهپَصیت سا ثِ دسستی اًجبم دٌّذ 

  وبهپَصیت اجشا ًوبیذ. 3اغَل صیجبیی ٍ اًتخبة سًگ سا دس تشهیوْبی والس 

 .ایضٍالسیَى هٌبست سا دس تشهین ّبی وبهپَصیت اًجبم دٌّذ 

 Patient management .سا ثػَست لبثل لجَلی اجشا ًوبیٌذ 

 

همچن  -
گام   کامپىزیت را هب طىر صحیخ ربای بیماران انجام دهد.  IIIیه رتمیم اهی کالش تىضیخ : رد ایه واحد ردسی دانشجى باید رتمیم اهی یک سطحی و دو سطحی آ مال



 

 ػولی 3 ترهیوی درض ارائِ ترتیة ٍ هحتَا فْرظت

 

 آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب همشسات ثخص ٍ چگًَگی حفؼ ًؾن ٍ همشسات -11

 آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب اغَل استشیلیضاسیَى ٍ ًحَُ سفبیت آى دس ثخص -12

 سبیلی وِ داًطجَ یبى هی ثبیست ثِ ٌّگبم دسهبى ثب خَد ّوشاُ داضتِ ثبضٌذلیست ًوَدى ٍ -13

 آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب ٍسبیلی وِ دس ثخص ثِ آًْب اسائِ هی ضَد. -14

 سادیَ گشافی ّبی هٌبستتجَیض  هقبیٌِ ثیوبساى  اص ًؾش پَسیذگی ٍ ٍضقیت تشهین ّبی هَجَد ٍ    آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب -15

 پشًٍذُ ثخص تشهیوی ثشای ثیوبساى ًحَُ پشوشدى   اًطجَیبى ثبآضٌب ًوَدى د -16

17- demonstration تشهین حفشُ والس  تشاش ٍII  والس آهبلگبم ٍIII,  ثش سٍی دًذاى  ثیوبسوبهپَصیت  

 ًحَُ اًتخبة سًگ دس تشهین ّبی صیجبیی  آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب -18

 بی ضوي وبسآضٌب ًوَدى  داًطجَیبى ثب ساّْبی پیطگیشی اص خغب ّ -19

 آضٌب ًوَدى  داًطجَیبى ثب دسهبى یب ساُ حل خغب ّبی ایجبد ضذُ ضوي وبس -20

آضٌبیی ثب تَغیِ ّبی پس اص وبس ثِ ثیوبساى ، ًحَُ دسج ضشح وبس دس پشًٍذُ ثیوبس ٍ دس غَست ًیبص اسجبؿ ثیوبس جْت اداهِ دسهبى ثِ  -21

 ثخص ّبی دیگش

 رٍغ تذریط
Demonstration   وٌتشل هشاحل وبس داًطجَیبى ٍ ساٌّوبیی آًْب   ، تَضیح توبهی هشاحلثش سٍی ثیوبس فولی ٍ 

 ٍظایف ٍ تکالیف داًؽجَ
 دس ثخص ٍ سفبیت همشسات ٍ آهبدگی فلویحضَس ثِ هَلـ  -8

 تْیِ ٍسبیل هَسد ًیبص جْت دسهبى ثیوبساى  -9

 آهبدُ سبصی ٍسبیل آلَدُ جْت تحَیل ثِ اتبق استشیلیضاسیَى یخص -10

 ِ ٍ وبسجْت ثیوبساى ٍلت دادُ ضذُ پس اص ّوبٌّگی ثب پزیشش ثخص  ٍ تبییذ استبدوٌتشل پشًٍذُ، هقبیٌ  -11

 وٌتشل ًوَدى ولیِ هشاحل وبس ثب اسبتیذ حبضش دس ثخص ٍ وست تبییذ ثشای ّش هشحلِ -12

 پش وشدى پشًٍذُ ثیوبساى ، دسج ضشح وبس دس پشًٍذُ ٍ وست اهضب ء اص استبد هشثَعِ -13

 بى وبس فولی حضَس دس جلسبت سویٌبس  پس اص پبی -14

 
 



 ) ؼرایط اًجام کار(: ةتکٌَلَشی هٌاظ
 داًطجَ)حذ اوثش( 4استبد ثِ اصاء ّش  1، اسبتیذ حضَس ثوَلـ 

 سفـ اضىبل وٌتشل هشاحل وبس تَسظ اسبتیذ ٍ 

 احتشام ثِ ثیوبساى ،پشسٌل ٍ اسبتیذ 

 ثخصحفؼ ًؾن ٍ اًضجبط ٍ حضَس ثِ هَلـ دس 

 

دس غَستی وِ -ذُ، سبل ٍ هحل اًتطبس، ًبم ًبضش، ضوبسُ فػَل یب غفحبت هَسد ًؾشدس ایي دسسهٌبثـ اغلی دسس) فٌَاى وتبة، ًبم ًَیسٌ
 هغبلقِ ّوِ وتبة یب  ّوِ هجلذات  آى ثِ فٌَاى هٌجـ ضشٍسی ًجبضذ(

 

 
 Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

 Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

 Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition  
 

کاانت آمىزشی  ام

  
 - آهَصش اص عشیك اجشای فولی 

 - سخٌشاًی 

  پشسص ٍ پبسخ 

 ثشگضاسی سویٌبس 

 نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی:

 
 ثخص ٍ پبیبى ثخص دسعَل دٍسُ 

 

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن

 2  آصهًَْبی دٍسُ ایی
 

غجح سٍص اٍل  9سبفت 

 ثخص 

 1 سویٌبس
 

سٍص پبیبًی  13.30سبفت 

 ثخص



 3 آصهَى پبیبى ثخص
  

حضَس ثِ هَلـ دس ثخص، 

 سفتبس حشفِ ایی ٍ اًضجبط

 ًوش1ُ
  

هیبًگیي ًوشات وست  ضذُ  

 دس پبیبى ّش سٍص وبسی

13 
  

 قررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(م 

 ره دانشجى طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آمىزشی  هب شرح  زری است:

 

 سفبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی 

 -ِثجت دلیك توبهی اعالفبت ثذست آهذُ اص ثیوبس دس پشًٍذُ تطىیل ضذُ ٍ تبییذ استبد هشثَع 

 بّذُ، سادیَگشافی، ٍ سٍش ّبی ووه تطخیػیتطخیع غحیح ثش پبیِ هط 

 استفبدُ غحیح اص ٍسبیل ٍ هشتت ثَدى ست دسهبى 

 پَصیطي غحیح  حیي وبس 

  سفبیت وبهل اغَل تشاش ٍ ثشداضت وبهل پَسیذگی ٍ حفؼ اًسبج سبلن دًذاى 

 سفبیت وبهل اغَل وٌتشل ففًَت 

  دس هَاسد ضشٍسیاًجبم غحیح حفبؽت اص پبلپ دًذاى ثب وبسثشد غحیح ثیس ٍ الیٌش 

  اًجبم غحیح هشاحل آهبدُ سبصی ٍ تشهین 

 ثشلشاسی وبهل ایضٍالسیَى 

 ثشلشاسی ضىل هٌبست تشهین 

  تٌؾین تشهین هغبثك اولَطى ثیوبس 

 تطشیح وبهل تَغیِ ّبی پس اص دسهبى ثِ ثیوبس 

 دسج غحیح دسهبى دس پشًٍذُ ثیوبسثب اهضبء ٍ تبییذ استبد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                        

  

شتی و ردمانی  گیالن دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

نپسشکی دادکشنه   دندا
  1تقذاد ٍاحذ ٍ ًَؿ ٍاحذ) ًؾشی/فولی(: 51-7فولی 4تشهیوی  ًبم ٍ ضوبسُ دسس:

 سبفت34 هذت صهبى اسائِ دسس: 8دًذاًپضضىی تشم  سضتِ ٍ همغـ تحػیلی:

 ثخص تشهیوی  هحل ثشگضاسی: فولی 3تشهیوی  ًیبص:دسٍس پیص

ضٌجِ تب چْبسضٌجِ دس هحل ثخص    لفي ٍ سٍصّبی توبس:ت دوتش ًیلَفش هقیي ًبم هسئَل ثشًبهِ:

 هشثَعِ

33486427 

-دوتش هقیي -دوتش دٍلَ-دوتش تَاًگش -هذسسیي: دوتش داساثی nilomoin@yahoo.com آدسس ایویل:

 دوتش هشین السبدات تَاًگش -دوتش سستن سادُ

 

ف کلی ردش:  اهدا

 
 ٍ خلفی وبهپَصیت   IVّبی والس ثب تشهین ّبی پیچیذُ آهبلگبم ٍ تشهین   آضٌبیی -

 

 اص فشاگیشاى اًتؾبس هی سٍد دس پبیبى ایي دٍسُ لبدس ثبضٌذ: -

 پشًٍذُ ثخص تشهیوی سا ثشای ثیوبساى ثغَس وبهل پش وٌٌذ.

 هقبیٌِ ثیوبساى  سا اص ًؾش پَسیذگی ٍ ٍضقیت تشهین ّبی هَجَد اًجبم دادُ ٍ سادیَ گشافی ّبی هٌبست سا تجَیض وٌٌذ .

 هشثَط ثِ وٌتشل ففًَت سا ثػَست وبهل دس استجبط ثب ثیوبس ٍ دس ثخص اجشا وٌٌذ. هسبئل

 پَصیطي ّبی غحیح وبس ثش سٍی لسوت ّبی هختلف لَس فىی سا ثذاًٌذ ٍ ثِ دسستی اجشا ًوبیوذ.

 .ٍ تشهین آًْب ثب آهبلگبم سا ثغَس غحیح صیش ًؾش استبد اًجبم دٌّذ 5ٍ  2تشاش حفشات والس 

 چیذُ آهبلگبم سا ثغَس غحیح صیش ًؾش استبد اًجبم دٌّذ. تشهین ّبی پی

 تشهین آًْب ثب وبهپَصیت سا ثغَس غحیح صیش ًؾش استبد اًجبم دٌّذ. 4ٍ  3تشاش حفشات والس 

 هَاسد تجَیض ثیس ٍ الیٌشّب سا ثذاًٌذ ٍ وبسثشد ولیٌیىی آى ّب دس تشهین ّبی آهبلگبم ٍ وبهپَصیت سا ثِ دسستی اًجبم دٌّذ.

 وبهپَصیت اجشا ًوبیذ.5ٍ  4ٍ  3صیجبیی ٍ اًتخبة سًگ سا دس تشهیوْبی والس  اغَل

 ایضٍالسیَى هٌبست سا دس تشهین ّبی وبهپَصیت اًجبم دٌّذ.

Patient management سا ثػَست لبثل لجَلی اجشا ًوبیٌذ. 
 

گام  - همچنیه رتمیم اهی کالش تىضیخ : رد ایه واحد ردسی دانشجى باید رتمیم اهی یک ،دو  و چند  سطحی آ مال
III   ،IV,II,I  .کامپىزیت را هب طىر صحیخ ربای بیماران انجام دهد 



 

 ػولی 4 ترهیوی درض ارائِ ترتیة ٍ هحتَا فْرظت

 

 آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب همشسات ثخص ٍ چگًَگی حفؼ ًؾن ٍ همشسات -22

 خصآضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب اغَل استشیلیضاسیَى ٍ ًحَُ سفبیت آى دس ث -23

 لیست ًوَدى ٍسبیلی وِ داًطجَ یبى هی ثبیست ثِ ٌّگبم دسهبى ثب خَد ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ -24

 آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب ٍسبیلی وِ دس ثخص ثِ آًْب اسائِ هی ضَد. -25

 ستسادیَ گشافی ّبی هٌبتجَیض  هقبیٌِ ثیوبساى  اص ًؾش پَسیذگی ٍ ٍضقیت تشهین ّبی هَجَد ٍ    آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب -26

 پشًٍذُ ثخص تشهیوی ثشای ثیوبساى ًحَُ پشوشدى   آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب -27

28- demonstration  ُثش سٍی ثیوبس ٍ دًذاى اًذٍ ضذُ  آهبلگبمپیچیذُ تشاش ٍ تشهین حفش 

29- demonstration تشاش ٍ تشهین وبهپَصیت دس دًذاى ّبی خلفی 

 ُ آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب ًحَُ تشهین دًذاى ّبی اًذٍ ضذ -30

 ًحَُ اًتخبة سًگ دس تشهین ّبی صیجبیی  آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب -31

 آضٌب ًوَدى  داًطجَیبى ثب ساّْبی پیطگیشی اص خغب ّبی ضوي وبس -32

 آضٌب ًوَدى  داًطجَیبى ثب دسهبى یب ساُ حل خغب ّبی ایجبد ضذُ ضوي وبس -33

ًذُ ثیوبس ٍ دس غَست ًیبص اسجبؿ ثیوبس جْت اداهِ دسهبى ثِ آضٌبیی ثب تَغیِ ّبی پس اص وبس ثِ ثیوبساى ، ًحَُ دسج ضشح وبس دس پشٍ -34

 ثخص ّبی دیگش

 رٍغ تذریط
Demonstration   وٌتشل هشاحل وبس داًطجَیبى ٍ ساٌّوبیی آًْب   ثش سٍی ثیوبس، تَضیح توبهی هشاحل فولی ٍ 

 ٍظایف ٍ تکالیف داًؽجَ
 دس ثخص ٍ سفبیت همشسات ٍ آهبدگی فلویحضَس ثِ هَلـ  -15

 بیل هَسد ًیبص جْت دسهبى ثیوبساى تْیِ ٍس -16

 آهبدُ سبصی ٍسبیل آلَدُ جْت تحَیل ثِ اتبق استشیلیضاسیَى یخص -17

 وٌتشل پشًٍذُ، هقبیٌِ ٍ وبسجْت ثیوبساى ٍلت دادُ ضذُ پس اص ّوبٌّگی ثب پزیشش ثخص  ٍ تبییذ استبد  -18

 شحلِوٌتشل ًوَدى ولیِ هشاحل وبس ثب اسبتیذ حبضش دس ثخص ٍ وست تبییذ ثشای ّش ه -19

 پش وشدى پشًٍذُ ثیوبساى ، دسج ضشح وبس دس پشًٍذُ ٍ وست اهضب ء اص استبد هشثَعِ -20



 حضَس دس جلسبت سویٌبس  پس اص پبیبى وبس فولی  -21

 
 

 ) ؼرایط اًجام کار(: ةتکٌَلَشی هٌاظ
 داًطجَ)حذ اوثش( 4استبد ثِ اصاء ّش  1، اسبتیذ حضَس ثوَلـ 

 لٍ سفـ اضىب وٌتشل هشاحل وبس تَسظ اسبتیذ 

 احتشام ثِ ثیوبساى ،پشسٌل ٍ اسبتیذ 

 حفؼ ًؾن ٍ اًضجبط ٍ حضَس ثِ هَلـ دسثخص 

 

دس غَستی وِ -هٌبثـ اغلی دسس) فٌَاى وتبة، ًبم ًَیسٌذُ، سبل ٍ هحل اًتطبس، ًبم ًبضش، ضوبسُ فػَل یب غفحبت هَسد ًؾشدس ایي دسس
 هغبلقِ ّوِ وتبة یب  ّوِ هجلذات  آى ثِ فٌَاى هٌجـ ضشٍسی ًجبضذ(

 

 
 Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

 Fundamentals Of Operative Dentistry: A Contemporary Approach  Last Edition 

 Craig Rg, Powers Jm, Wataha Jc. Dental Materials: Manipulation And Properties Last Edition  
 

کاانت آمىزشی  ام

  
 - اجشای فولی آهَصش اص عشیك 

 - سخٌشاًی 

  پشسص ٍ پبسخ 

 ثشگضاسی سویٌبس 

 نحىه ارزشیابی دانشجى و بارم مربىط هب ره ارزشیابی:

 
 دسعَل دٍسُ ثخص ٍ پبیبى ثخص 

 

 ضاعت اترخی نمره روظ آزمىن

 2  آصهًَْبی دٍسُ ایی
 

غجح سٍص اٍل  9سبفت 

 ثخص 



 1 سویٌبس
 

سٍص پبیبًی  13.30سبفت 

 ثخص

 3 آصهَى پبیبى ثخص
  

حضَس ثِ هَلـ دس ثخص، 

 سفتبس حشفِ ایی ٍ اًضجبط

 ًوش1ُ
  

هیبًگیي ًوشات وست  ضذُ  

 دس پبیبى ّش سٍص وبسی

13 
  

 مقررات و ااظتنرات از دانشجى: )تىسط گروه تعییه می گردد(

 ّش داًطجَ عی دٍسُ هلضم ثِ سفبیت همشسات آهَصضی  ثِ ضشح  صیش است:

 

 اسالهیسفبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت 

 ثجت دلیك توبهی اعالفبت ثذست آهذُ اص ثیوبس دس پشًٍذُ تطىیل ضذُ ٍ تبییذ استبد هشثَعِ-

 تطخیع غحیح ثش پبیِ هطبّذُ، سادیَگشافی، ٍ سٍش ّبی ووه تطخیػی

 استفبدُ غحیح اص ٍسبیل ٍ هشتت ثَدى ست دسهبى

 پَصیطي غحیح  حیي وبس

 گی ٍ حفؼ اًسبج سبلن دًذاىسفبیت وبهل اغَل تشاش ٍ ثشداضت وبهل پَسیذ 

 سفبیت وبهل اغَل وٌتشل ففًَت

 اًجبم غحیح حفبؽت اص پبلپ دًذاى ثب وبسثشد غحیح ثیس ٍ الیٌش دس هَاسد ضشٍسی

 دًذاى اًجبم غحیح هشاحل آهبدُ سبصی ٍ تشهین 

 ثشلشاسی وبهل ایضٍالسیَى

 ثشلشاسی ضىل هٌبست تشهین

 تٌؾین تشهین هغبثك اولَطى ثیوبس 

 وبهل تَغیِ ّبی پس اص دسهبى ثِ ثیوبستطشیح 

 دسج غحیح دسهبى دس پشًٍذُ ثیوبسثب اهضبء ٍ تبییذ استبد

 

 

 


