
        

 
شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

نپزشکی   دادکشنه  دندا

 

 
 1 تعداد واحد و نوع واحد) نظری/عملی(: 11-1نظری 1ترمیمی نام و شماره درس:

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

 دانشکده دندانپزشکی 2کالس  اری:محل برگز ندارد نیاز:دروس پیش

شنبه تا چهارشنبه در محل بخش  تلفن و روزهای تماس: گروه ترمیمی  نام مسئول برنامه:

 مربوطه

22468427 

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

 دکتر کرابیصادقی،دکتر محمدی،دکتر  -دکتر رستم راده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح دوره ردوس نظری 



ف کلی ردس:    اهدا
 

 

ف اختصاصی ردس:  دانشجو باید اقرد باشد اهدا

 -  ساختمان مینا و عاج رابداند و با هم مقایسه کند 

 -.تاثیر عوامل مختلف بر ساختمان مینا و عاج را بشناسد 

 -ر  پوسیدگی و انواع عوامل پاتولوژیک و فیزیولوژیک   را با ذکر مثال توضیح دهد.تغییر ساختمان مینا و عاج در اث 

 .مراحل تراش حفره را برای آمالگام را به ترتیب نام ببرد 

 -.مسیر منشور های مینایی در قسمتهای مختلف عاج را دانسته و تاثیر آن بر جهت دیواره ها را بداند 

 - cavosurface angle  توضیح دهد. را با رسم شکل 

 .فرم مقاوم و گیر دار حفره را توضیح دهد 

 .مراحل تراش حفره را برای ترمیم  کامپوزیت به ترتیب نام ببرد 

   تراش حفر ه کالسI  .آمالگام برای دندانهای مختلف را توضیح دهد 

  تراش حفر ه کالسII  .آمالگام برای دندانهای مختلف  و مراحل آن را توضیح دهد 

 کالس  تراش حفر هV آمالگام برای دندانهای مختلف  و مراحل آن را توضیح دهد 

 .انواع وسایل برنده دستی و چرخشی را بشناسد و نحوه کاربرد آنها را توضیح دهد 

  .پوسیدگی و عوامل موثر آنرا توضیح دهد 

 .عوامل موثر بر پیشگیری از پوسیدگی  دندان را بشناسد 

  و عاج توضیح دهد.مراحل پیشرفت پوسیدگی را در مینا 

 .کامپوزیت و نحوه تراش حفره ، اتصال به دندان و مالحظات آن را بنویسد 

 

 

 

 

 

 اصول مقدماتی ترمیمی و ساختمان مینا و عاج

 اصول تراش حفره

 آمالگام CLIتراش و ترمیم حفرات

 

 آمالگام CLIIتراش و ترمیم حفرات

 آمالگام CLVتراش و ترمیم حفرات

 آشنایی با فرزها و ابزار و وسایل دستی 

 
 پوسیدگی دندان و فیزیوپاتولوژی آن آشنایی با

 مقدمات ترمیم های کامپوزیتی در دندانهای قدامی



-39نیمسال /دوم.............                             .................................                                                                                          نظری 1رتمیمی جدول زمانبندی اراهئ ربانهم ردس 

39..... 

 مدرس موضوع جلسه ساعت اترخی ردیف
روش اهی 

 آموزش
کاانت مورد نیاز  ام

 رعهص  آموزش

1 
13/11/39 اصول مقدماتی ترمیمی  5/3ات 5/8 

 و ساختمان مینا و عاج
ندکتر معی پرسش سخنرانی و 

وپاسخ ، بحث 

 گروهی
و ویدی

کتور+ پروژ

اسالید 

 پاورپوینت

 کالس درس

9 
62/11/26   

اصول مقدماتی و 

 ساختمان مینا و عاج
ندکتر معی     

9 3/16/26   
ودکتر دولّ اصول تراش حفره     

4 11/16/26   
ودکتر دولّ اصول تراش حفره     

5 11/16/26   
ودکتر دولّ اصول تراش حفره     

6 
62/16/26   

تراش و ترمیم 

 گامآمال ICLحفرات

دکتر 

 توانگر
   

7 
12/1/23   

تراش و ترمیم 

 آمالگام IICLحفرات
دکتر 

 توانگر
   

8 
63/1/23   

تراش و ترمیم 

 آمالگام IICLحفرات
دکتر 

 توانگر
   

3 
31/1/23   

تراش و ترمیم 

 آمالگام VCLحفرات
دکتر 

 توانگر
   

11 2/6/23   
   دکتر آشنایی با فرزها و ابزار 



 توانگر و وسایل دستی 

11 
13/6/23   

آشنایی با فرزها و ابزار 

 و وسایل دستی

 دکتر 

 محمدی
   

19 
61/6/23   

آشنایی با پوسیدگی 

دندان و فیزیوپاتولوژی 

 آن

دکتر 

 دارابی
   

19 
61/6/23   

آشنایی با پوسیدگی 

دندان و فیزیوپاتولوژی 

 آن

دکتر 

 دارابی
   

14 
3/3/23   

آشنایی با پوسیدگی 

وژی دندان و فیزیوپاتول

 آن

دکتر 

 دارابی
   

15 
11/3/23   

آشنایی با پوسیدگی 

دندان و فیزیوپاتولوژی 

 آن

دکتر 

 دارابی
   

16 
11/3/23   

مقدمات ترمیم های 

کامپوزیتی در دندانهای 

 قدامی

دکتر 

 کرابی
   

 

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

 عنوان 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 آموزشی  ام

 ویدیو پروژکتور 

 -اسالید های پاورپوینت 

 فیلم های آموزشی 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیابی 

   الف(  رد طول رتم                                                                                      ب(  پایان دوره 

 ساعت اترخی نمره روش آزمون
 امتحان پایان دوره

18   
/سوال و جواب 

   9 و کوییز%1کالسی)
 

 

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

 ره دانشجو طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب شرح  زری است:

 حسن اخالق و شئوانت اسالمی رعایت 

 - حضور فعال و هب موقع رد تمامی جلسات اراهئ ردس 

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

 

 

 

 


