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 :اهداف کلی

 تشخیص صحیح علل تغییر رنگ دندانی و متعاقب آن انتخاب روش درمانی مناسب برای رفع آن

 

 اهداف  اختصاصی:  

 در انتهای دوره از دانشجو انتظار می رود بتواند: 

 :حیطه شناختی 

o ( رابداند.ندانهای زنده، دندانهای غیر زندهدی  انواع درمان بیلیچینگ )ایندیکاسیون ها و کنترا ایندیکاسیونها 

o  ایندیکاسیون ها و کنتراایندیکاسیونهای درمانهای محافظه کارانه سفید کردن دندانها نظیر رزین اینفیلتریشن، میکرو ابریژن و

 ماکرو ابریژن را بداند.

o یافته  را بیان کند. روشهای نوین در پروتکل درمانی دندانهای تغییر رنگ 

o  بیان کند.مواد موجود در بازار ایران را بشناسد و بتواند بر اساس نوع تغییر رنگ و بیمار ماده مناسب را 

o .انجام دمو بر روی بیمارتوسط اساتید( کلیه مراحل سفید کردن داخل مطبی را بتواند نام ببرد( 

 

   :حیطه رفتاری 

o  دندانهای غیر زنده را بر روی دندان کشیده شده انجام دهد.تمام مراحل درمانی سفید کردن 

o .تمام مراحل سفید کردن داخل منزل )انتخاب کیس، قالب گیری، ساخت تری، تحویل تری و پیگیری بیمار( را انجام دهد 

 

  :حیطه عاطفی  

o  وضوع به خوبی پاسخ دهد.دندانها برسد و به سواالت این م نسبت به انجام درمانهای سفیدکردنبتواند دید کلی 

 

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

 

mailto:dr.elham.ahmadi@gmail.com


 1-4بعداز ظهر محل برگزاری تاریخ

 دوشنبه

29/11/97 
 2پری کیلینیک منفی 

 مربوط های کیس ارائه و زنده دندانهای بلیچینگ های اندیکاسیون/  1-2

 )دکتر مرادی( جلسه پرسش و پاسخ

 عملی ساخت تری بیلیچینگ و نکات کلینیکی مربوط به تری دموی/  2-4

 (دکتر متوسلیان)

 دوشنبه

6/12/97 
 2پری کیلینیک  منفی 

مربوط  های کیس ارائه و زنده  غیر دندانهای بلیچنگ های اندیکاسیون/  1-2

 )دکترعمرانی(

 دکتر طباطبایی() کارگاه عملی سفید کردن دندانهای غیر زنده/  2-4

 دمو شجویانتمام دان

 دوشنبه

13/12/97 

  2پری کیلینیک منفی 

(1-2) 

مواد بلیچینگ /  1-2

و موجود در بازار ایران 

 ابزارها

 (دکتر احمدی) 

 بر Office Bleaching  انجام  عملی کارگاه/  2-4

 (دمونستریشن)  بیمار روی

 نیمی از دانشجویان

 (عمرانیدکتر )
 (4-2) بخش ترمیمی

 دوشنبه

20/12/97 

 2یلینیک منفی پری ک

(1-2) 

ارهای روشها و ابز/  1-2

نوین در سفید کردن 

 دندانها

 (دکتر ولی زاده)

 بر Office Bleaching  انجام  عملی کارگاه/  2-4

 (دمونستریشن)  بیمار روی

 نیمی از دانشجویان

 (4-2) بخش ترمیمی (عباسیدکتر )

 دوشنبه

19/1/98 
 (4-1)بخش ترمیمی

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleach)مار بی

 گروه اول()

ذیرش بیمار و پ/  1-2

)اساتید بخش  قالبگیری

 ترمیمی(

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleachبیمار )

 )گروه دوم(

ذیرش بیمار و پ/  2-3

)اساتید بخش  قالبگیری

 ترمیمی(

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleachبیمار )

 (سوم)گروه 

ذیرش بیمار و پ/  3-4

د بخش )اساتی قالبگیری

 ترمیمی(

دوشنبه 

26/1/97 
 بخش ترمیمی

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleachبیمار )

 )گروه اول(

 حویل تریت/  1-2

 )اساتید بخش ترمیمی(

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleach)بیمار 

 گروه دوم()

)اساتید  حویل تریت/  2-3

 بخش ترمیمی(

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleach)بیمار 

 (سوم)گروه 

)بخش  حویل تریت/  3-4

 ترمیمی(

 دوشنبه

2/2/98 

 2پری کیلینیک  منفی 

 
 امتحان به صورت آسکی

 دوشنبه

9/2/98 
 بخش ترمیمی

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleachبیمار )

 )گروه اول(

)اساتید  الوآپف/  1-2

 بخش ترمیمی(

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleach)بیمار 

 گروه دوم()

)اساتید  الوآپف/  2-3

 بخش ترمیمی(

انجام بیلیچینگ بر روی 

 (Home bleach)بیمار 

 (سوم)گروه 

)بخش  الوآپف/  3-4

 ترمیمی(

 

 :روشهای تدریس

o  پرسش و پاسخ، سخنرانی تعاملی برنامه ریزی شده ، پاورپوینت ، ارایه کیس 

o  ارایهdemonstration روی دندان کشیده شده سفید کردن دندانهای غیر زنده توسط اساتید بر  

o ی دارارایه کیس زنده سفید کردن داخل مطبی بر روی بیمار به همراه فیلم بر 

 



 :وظایف دانشجو 

 حضور منظم و به موقع سر کالس، مطالعه مطالب جلسه گذشته، شرکت فعال در بحث های کالسی. 

  پیگیری کار بیماران تا انتهای کار تحت نظر اساتید. 

 شود استفاده(  وعینک دستکش،ماسک) شخصی حفاظت زملوا حداقل. 

 کند رعایت را ای حرفه پوشش اصول. 

 شود پوشانده( شده داده آموزش آنچه مطابق) یکبارمصرف باروکشهای سپس شده ضدعفونی کامال یونیت سطوح کار شروع از قبل. 

 کند رعایت کامل صورت به را عفونت کنترل اصول. 

 دهد استریل اتاق تحویل و شسته تمیز کامال را خود وسایل است موظف دانشجو سۀعملیهرجل پایان در. 

 دارای باید بخش در حضور زمان مدت درتمام دانشجو labelباشد داشته نمایش معرض در خانوادگی نام و نام. 

 

 وظایف استاد:

 و عملیحضور به موقع در کالسهای نظری 

 دانشجو نظارت داشته باشد.در کلیه مراحل عملی  بر کار 

 بک بدهد.ن انجام دهد  و به دانشجویان فیدی درستی در هر جلسه از دانشجویایابارزش

 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

 ، صحیح و غلطبه صورت تشریحی، تستی ، جورکردنی، جای خالیسواالت کتبی 

 برگزاری امتحان به صورت ارایه کیس 

 )پرکیلینیک یا بیمار( توسط استاد مربوطه)بر اساس گروه بندی ها( لینمره در هر جلسه عم 

 

 : مقررات 

 ضروری است. حضور به موقع  و فعال در کلیه جلسات

 ضروری است.رل عفونت تکن اصول رعایت

 ضروری است. رعایت پوشش حرفه ای 

 الزم است. و بیمار خود تعامل مثبت وسازنده با سایر دانشجویان

  .نایری  کلیه مراحل کاری بیمار تا انتهای درمپیگ

 

 حد مجاز غیبت: 

 میباشد درس حذف منجربه جلسات ازکل یبتغ جلسه 2 از بیش میباشد؛ جلسات درکل غیبت جلسه 2 حداکثر به مجاز هردانشجو  . 

 بود خواهد غیبت کی معادل بارتاخیر هردو درضمن . 

 

 :قوانین نمره دهی

 : نمره نهایی زانمره 5/1حضور و غیاب 

 از این قسمت( 5/2نمره از کل نمره نهایی )حداقل  5/5:  آزمون آسکی 

 :ار ، تحویل و پیگیری بیم]نمره 3[، ساخت تری]نمره 3[نمره از کل نمره نهایی  شامل ) قالب گیری 13 نمرات مربوط به قسمت عملی

 از این قسمت گرفته باشد( 6.5حداقل ) ]نمره 3 [لسه سفید کردن دندانهای غیر زنده ج، ،]نمره 4[

 

 منابع:

 Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS: Fundamentals of operative dentistry; a 

contemporary approach. 4 th, Quintessence Publishing co, 2013, chapter 16 

 Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of operative dentistry. 7th, Mosby, 2019, 

chapter 9, pages 277-283 

 



  یار دانشجویان قرار میگیرد.به موضوع که در پاورپوینها در اختکیسها و مقاالت مربوط 
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