
 طرح دوره

 

 نام درس:

 1ترمیمی نظری 
 

 نحوه ارائه درس:
 نظری

 

 تعداد واحد:

 یک

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 مواد دندانی زیست گروه -گروه ترمیمی

 

 مسئول درس:
 f-motevasselian@sina.tums.ac.ir   فریبا متوسلیاندکتر 

 

 پیش نیاز:

 گذراندن مبانی دندانپزشکی ترمیمی
 

 اهداف کلی:

 1راندن یک واحد ترمیمی نظری انتظار میرود دانشجو  با گذ

 در مورد هر یک از عناوین تدریس شده دانش الزم را داشته باشد 

  در حیطه سر فصل های این واحد باشدبا توجه به موارد آموزش داده شده بتواند پاسخ گوی سواالت 

 توانایی تحلیل و ارزیابی موارد مختلف در عناوین تدریس شده را داشته باشد 

 

 هداف اختصاصی:ا

 

 :حیطه شناختی 

 دانشجو در پایان دوره بتواند:

o المتی بیمار را در و مواجه صحیح با بیمار را ضمن حفظ اصول الزم در جهت حفظ س دندانپزشکی ترمیمی را بیان کنددمات مق

 بداند.بخش دندانپزشکی ترمیمی را 

o انواع سمانها و خواص شیمیایی و فیزیکی انها را توضیح دهد ساختار شیمیایی. 

o  ترمیمی را توضیح دهد و انواع اصطالحات رایج در دندانپزشکی ادهزیو را بداند و مکانیسم  چسبندگی  به مینا ، عاج و سایر مواد

 .ینگ را بیان کندسیستم های باند

o بر اصول معاینه و تشخیص در دندانپزشکی ترمیمی مسلط بوده و انها را ارایه کند. 

o درمان پوسیدگی های عمیق عاجی و اصول حفاظت از پالپ را با جزییات توضیح دهد. 

o را بداند درمانهای غیر تهاجمی ضایعات پوسیدگی. 

o  و نحوه اعمال انها را بداند  استفاده از انها  با توجه به خواص فیزیکی شیمیاییکاربرد سمانهای مختلف دندانپزشکی و موارد

 .و موارد تجویزو نحوه استفاده از آنها را بیان کند

o اجی و مالحظات مربوط به ی باندینگ عاه ن کند و روش کاربرد هر یک از نسلنسل های مختلف باندینگ عاجی را بیا

 .آنها را با جزییات توضیح دهد
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o  و روش کاربرد آنها را بداند.دستگاه های الیت کیورانواع 

o وژن با ثبات در دندانپزشکی ترمیمی را بداندتعریف اکلوژن و تیوری های اکلوژن، ملزومات الزم برای برقراری یک اکل 

o  توضیح دهدرا اهمیت کانتور و کاتکت های صحیح. 

o با حفظ اصول حداکثر نسج دندانی را داشته کلمپوزیتی  حفرات کالس سه،چهار و پنج  و ترمیم  دانش کافی برای تراش

 .باشد و بتواند انرا توضیح دهد

o  دانش کافی برای تراش و ترمیم  هم رنگ دندانهای خلفی را با حفظ اصول حداکثر نسج دندانی را داشته باشد و بتواند انرا

 .توضیح دهد

o را بداند سالمندان میمی برایاصول انجام درمانهای تر. 

 

 رفتاری:یطه ح 

o تدریس شده در امتحانات مربوطه باشد.دانشجو، بتواند پاسخ گوی سواالت طرح شده از مباحث  رود انتظار می 

o دانشجو اهمیت مطالعه در زمینه های تدریس شده و جستجو و پژوهش در آن زمینه ها  را درک کند انتظار میرود. 

 

 :حیطه عاطفی 

 :در پایان دوره دانشجویان باید بتوانند

o نی را درک کند.لیاهمیت هر یک از مباحث تدریس شده در کار با 

o در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد. 

o مفرارت کالس را رعایت کند. 

o  را داشته باشد بالینیاحساس تعهد به آموخته های خود در درمان. 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 27/11/97مقدمات دندانپزشکی ترمیمی: خانم دکتر طباطبایی 

 4/12/97-سمانها )گروه مواد دندانی(: خانم دکتر شهابی 

 11/12/97-قوانین ادهیژن) گروه مواد دندانی(: خانم دکتر هوشمند 

 18/12/97-معاینه و تشخیص: خانم دکتر عمرانی 

  25/12/97-طباطباییروشهای غیر تهاجمی ضایعات پوسیدگی: خانم دکتر 

  17/1/98اصول حفاظت پالپ: خانم دکتر احمدی.بیولوژی و  

 24/1/98: خانم دکتر احمدی. پالپی پوشش تکنیکهای و پالپی پوشش مواد  شناخت 

 7/2/98ضایعات سرویکالی: خانم دکتر عمرانی 

 14/2/98عوامل باندینگ عاجی و کاربرد آنها:آقای دکتر عباسی 

  21/2/98-کیور:خانم دکتر ولی زادهدستگاههای الیت. 

 .28/2/98ترمیم های همرنگ قدامی:خانم دکتر مرادی 

 4/3/98ترمیم های همرنگ خلفی: خانم دکتر ولی زاده 

 11/3/98-تماس های پروگزیمالی: : آقای دکتر کرمانشاه 

 18/3/98-اکلوژن: آقای دکتر کرمانشاه 

 25/3/98-دندانپزشکی سالمندان: آقای دکتر عباسی 

 

 وش های تدریس:ر

 کالس وارونه و استفاده از وسایل کمک آموزشی مجازی  -کوییز -پرسش و پاسخ–تعاملی  ارایه سخنرانی 
 

  وظایف دانشجو:



 حضور به موقع در تمامی جلسات 

 رعایت نظم و قوانین در کالس 

 عدم غیبت بیش از حد مجاز تعیین شده 

 عدم استفاده از وسایل الکترونیک در کالس 

  فعال در تمام کالسهای ارائه شدهحضور 

 کنجکاوی و پرسش در مورد مطالب ارائه شده و جستجو در مورد آنها 

 مطالعه رفرنس های معرفی شده در جلسه آموزشی 

 

 وظایف استاد:

 در کالس  حضور به موقع 

 آشنایی به روز با علم مربوطه 

  معتبرجمع آوری سازمان دهی شده از مطالب آموزشی با استفاده از منابع 

 پاسخ دهی به سؤاالت دانشجویان و راهنمایی آنان 

 آشنایی با روش های نوین آموزشی 

 ایجاد حس تعامل در دانشجو 

 طراحی و تحویل به موقع سواالت امتحان 

 بررسی سواالت و چک کردن پاسخ ها و اطمینان از استاندارد بودن آنها 

  امتحانیپاسخ گویی به اعتراضات دانشجویان در مورد سواالت 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 حضور و غیاب 

 کوییز های برگزار شده 

 می باشد  7/2/98که در تاریخ  امتحان میان ترم به صورت کتبی بر طیق زمان  از پیش تعیین شده  

 تقویم آموزشی دانشکدهباقی مانده از کل دوره بر طبق  جلسات از امتحان پایان ترم به صورت کتبی 

 

 مقررات:
  آشنایی با مقررات هر جلسه به طرح درس اساتید مربوطه مراجعه کنندبرای. 

 یک ربع بعد از شروع کالس، دانشجویان مجاز به شرکت در کالس نیستند. 

 حضور و غیاب در ابتدا و انتهای کالس انجام میشود. 

 در کالس ممنوع است هاستفاده از تلفن همرا. 

 

 حد مجاز غیبت:

 طبق قوانین آموزش

 

 وانین نمره دهی:ق

 : نمره 10امتحان میان ترم 

 نمره  10امتحان پایان ترم 

  خواهد بود 12و نمره قبولی دانشجو موظف است در هر دو امتحان میان ترم و پایان ترم شرکت کند  

 :برای قوانین نمره دهی هر جلسه به طرح درس اساتید مربوطه مراجعه کنند نکته مهم 

 



 منابع:

 Summit Fundamental of Operative Dentistry-4th edition 

 Art and Science of Operative Dentistry-7th edition 
 Craig’s Restorative Dental Materials 
 Fundamental of occlusion from TMJ to smile design,Dawson 

  پزشکی تهراناصول علم مواد. تألیف اساتید گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 کتاب ملی ترمیمی 
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