
 

 ثسمٍ تؼبلی

 پالک ثٍ ريش مکبویکی لکىتر  :ػىًان درس 

 طجق ثروبمٍ آمًزش :تبریخ طجق ثروبمٍ آمًزش          :زمبن                                     زیىت کذخذادکتر  :مذرس      

 آمفی تئبتر: مکبن                وفر 100حذيد   :تؼذاد داوطجًیبن ديرٌ ػمًمی دوذاوپسضکی   :گريٌ َذف     

 وذارد :پیص ویبز    

: هدف کلی 

 آضىبیی ي فراگرفته اوًاع ريش َبی مکبویکی کىترل پالک در حیطٍ پریًدوتیکس

 :اوتظبر می ريد فراگیران پس از پبیبن جلسٍ ثتًاوىذ :اهداف ویژه   

 .کىترل پالک میکريثی را تؼریف کىذ -1

. کىىذتبریخچٍ کىترل پالک را ثیبن -2

 .کىىذضکل ي اثؼبد ي کبرثرد ي جىس مًاد ي ورمی ي سختی رکر ,اوًاع مسًاکُب را از وظر ویريی مًتًر  -3

 .ومبیىذخصًصیبت مسًاک استبوذارد ي اجساء ایه مسًاک را تطریح  -4

 .دَىذاوًاع ريش َبی کىترل پالک مکبویکی را ثب حرکبت ػمًدی ي افقی ي ارتؼبضی را تًضیح  -5

 .دَىذالسیک ي درمبوی مکبویکی کىترل پالک را تًضیح اوًاع ريش َبی ک -6

 .ثجروذَب را تًضیح دادٌ ي ي ثتًاوىذ در مکبن َبی مىبست ثٍ کبر  perioaidاوًاع  -6

 .ومبیىذي افراد وبتًان ي در درمبن َبی ارتذوسی را تطریح  Restorativeمًارد خبظ کىترل پالک در اوًاع  -7

 .کىىذکردن يتصحیح اضکبالت ثیمبر را ثیبن زمبن ي دفؼبت ي چگًوگی مسًاک  -8

ي يیذئً پريشکتًر ي پرسص ي پبسخ  power pointاجرای سخىراوی ثب استفبدٌ از  :آموزشی استراتژی

 داوطجًیبن

ارزیبثی در پبیبن ديرٌ تًسط آزمًن َبی -2  طرح سًال ي جًاة ضفبَی در جلسٍ تذریس-1  :نحوه ارزشیابی 

 چُبر گسیىٍ ای

 ری طجق رفروس دادٌ ضذٌ يمطبلؼٍ دريس تئ -2حضًر مرتت در کالس َبی تئًری -1 : دانشجووظایف 

 طرح پرسص ي اضکبل در َمبَىگی ثب استبد در جُت فراگیری ثُتر -3

 CDتُیٍ  -3ثٍ ريز رسبوی اطالػبت ػلمی درثبرٌ ثیمبری  -2حضًر ثٍ مًقغ در محل تذریس -1 :وظایف استاد 

پبسخگًیی ثٍ اضکبالت ي سًاالت  -5استفبدٌ از يسبیل کمک آمًزضی  -4فىبيری َبی جذیذ  استفبدٌ از ي

                   حضًر در جلسٍ آزمًن پبیبن ترم -7طراحی سًاالت آزمًن  -6داوطجًیبن 
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