
 

شتی و ردمانی گیالن                                                                                                                                                                                                                         دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه ...........
 2 تعداد واحد و نوع واحد)/عملی(: 11-4 عملی 1ترمیمی   شماره درس: نام و

 ساعت 86 مدت زمان ارائه درس: 7دانشجویان ترم  رشته و مقطع تحصیلی:

 پری کلینیک ترمیمی دانشکده دندانپزشکی محل برگزاری: نظری 1ترمیمی   نیاز:دروس پیش

 گروه ترمیمی  نام مسئول برنامه:

 

شنبه تا چهارشنبه در محل بخش  تماس: تلفن و روزهای

 مربوطه

22468427 

-دکتر معین -دکتر دولو-دکتر توانگر -درسین: دکتر دارابیم dental@gums.ac.ir آدرس ایمیل:

 دکتر صادقی،دکتر محمدی،دکتر کرابی -ادهزدکتر رستم 

ف کلی ردس:  اهدا
 ی و توانایی در کاربرد آنها آشنایی با مواد و وسایل مورد استفاده در ترمیم

 آمالگام بر روی مدل  های دندانی Iآشنایی با تراش حفرات کالس 

 مدل  های دندانیآمالگام بر روی  IIآشنایی با تراش حفرات کالس  -

 مدل  های دندانیآمالگام بر روی Vآشنایی با تراش حفرات کالس  -

 مدل  های دندانیکامپوزیت بر روی  IIIآشنایی با تراش حفرات کالس -

 مدل  های دندانیکامپوزیت بر روی   IVآشنایی با تراش حفرات کالس

 آشنایی با پرکردن آمالگام در حفرات تراش داده شده

 آشنایی با وج ، نوار ماتریکس و قلم های دستی و نحوه کاربرد آنها 

ف اختصاصی ردس:   اهدا
 :دانشجو در پایان دوره قادر است

 ورد استفاده در ترمیمی را بشناسد و بطور صحیح بکار برد.مواد و وسایل م 

  تراش حفرات کالسI  مدل دندانهای خلفی را با رعایت اصول  انجام دهد. آمالگام بر روی 

 -  تراش حفرات کالسII  مدل دندانهای خلفی را با رعایت اصول  انجام دهد.آمالگام بر روی 

 -  تراش حفرات کالسV دندانهای خلفی را با رعایت اصول  انجام دهد.مدل آمالگام بر روی 

 - تراش حفرات کالسIII  مدل دندانهای قدامی را با رعایت اصول  انجام دهد.کامپوزیت بر روی 

 تراش حفرات کالسIV   مدل دندانهای قدامی را با رعایت اصول  انجام دهد.کامپوزیت بر روی 

  پر کند. بطور صحیح آمالگامحفرات تراش داده شده را با 

  .متراکم کردن ، برنیش کردن و کارو کردن آمالگام را بدرستی انجام دهد 

  به نحو صحیح بکار برد. وج ، نوار ماتریکس و قلم های دستی 

 - را بدرستی انجام دهد.کاربرد اسید، باندینگ و مراحل قرار دادن کامپوزیت 

 دندانهای  خلفی و قدامی انجام دهد. مدل ن آنها را بر رویتوضیح : در این واحد درسی دانشجو باید انواع تراش و پرکرد



 عملی 1 ترمیمی درس ارائه ترتیب و محتوا فهرست

 نحوه تراش اشکال مختلف بر روی ریشه دندانها demonstrationآشنایی با وسایل و  -11

12- demonstration نحوه تراش کالس پیت باکال روی دندان مولر اول پایین 

12- demonstration  کالس تراش نحوهI   مولر اول پایین بر روی دندانآمالگام 

14- demonstration  نحوه تراش کالسI  آمالگام بر روی دندان پره مولر اول باال 

11- demonstration  نحوه تراش کالسI  آمالگام بر روی دندان مولر اول باال    

18- demonstration  نحوه تراش کالسI   و دوم پایینآمالگام بر روی دندان پره مولر اول 

17- demonstration نحوه تراش حفره دیستو پاالتال بر روی دندان مولر اول باال 

16- demonstration  نحوه تراش کالسII  آمالگام بر روی دندان مولر اول پایین 

19- demonstration  نحوه تراش کالسII   مولر اول پایینپره  آمالگام بر روی دندان 

23- demonstration  نحوه تراش کالسIII    های قدامیبر روی دندان کامپوزیت 

21- demonstration  نحوه تراش کالسIV کامپوزیت بر روی دندان های قدامی 

22- demonstration نحوه  ترمیم حفرات تراش داده شده 

22- demonstration نحوه کاربرد وج و نوار ماتریکس 

 روش تدریس
Demonstration   کنترل مراحل کار دانشجویان و راهنمایی آنها و   مراحل، توضیح تمامی بر روی مدل های دندانی عملی 

 وظایف و تکالیف دانشجو
 حضور به موقع درکالس های عملی  -4

 تحویل تراش و ترمیم دندانهای آموزش داده شده  -1

 گذراندن موفقیت آمیز امتحاناتحضور در امتحانات عملی و کوئیز ها و  -8

 ) شرایط انجام کار(: بتکنولوژی مناس
 اساتید عحضور بموق -4

 و رفع اشکال کنترل مراحل کار توسط اساتید -1

 مهیا بودن وسایل و مواد الزم -8

 



ت  آن هب -منابع اصلی ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این ردس رد صورتی هک مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدا

 شد(عنوان منبع ضروری نبا

1-Art And Science Of Operative Dentistry , Last Edition 

 

 

کاانت آموزشی   ام
 - ویدیو پروژکتور 

 -آموزش از طریق اجرای عملی 

 فیلم های آموزشی 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیابی:

 ب(  پایان دوره                                                                                      الف(  رد طول رتم  

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

میانگین نمرات کسب  شده 

  در پایان هر روز کاری

11 
 

صبح روز اول  9ساعت 

 بخش 

حضور به موقع در بخش، 

 رفتار حرفه ایی و انضباط

1 
 

روز پایانی  12.23ساعت 

 بخش

 6 آزمون پایان بخش
  

 ت و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(مقررا 

 ره دانشجو طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب شرح  زری است:
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 - ارتباط صحیح و محترمانه با اساتید و پرسنل پری کلینیک 

 -   کار در زمان مقرر شده از سوی اساتیدانجام صحیح مراحل 

 -  تحویل ریکایرمت ها 

 -آمادگی علمی در مباحث تعیین شده 

 


