
 بلیچینگ طرح درس

 مربوط های کیس ارائه و زنده دندانهای بلیچینگ های اندیکاسیون موضوع درس:

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

          دکتر مرادی مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنایی با موارد تجویز بلیچینگ در دندان های زنده

 

 اهداف ويژه:

 :انشجودر پایان جلسه انتظار می رود د

 موارد تجویز و عدم تجویز بلیچینگ در دندانهای زنده را بداند. 

 عوارض ناشی از بلیچینگ در دندانهای زنده را بداند. 

 راهکارهای درمانی مناسب برای مقابله با عوارض احتمالی بلیچینگ در دندانهای زنده را بداند. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 ارائه کیس–پرسش و پاسخ–(PPT)سخنرانی تعاملی

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
  آزمون آسکی

 

 نمره برای اين مبحث:

 یک نمره

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 از پایان ترم ا نمره 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Summitt’s fundamentals of operative dentistry,fourth edition, chapter 16 

 مقاالت اسالیدهای مبحث 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Sturdevant’sart and science of operative dentistry,seventh edition, chapter 9 
 

  نحوه ارتباط با استاد:

 Zohrehmoradi2003@yahoo.com 
 

mailto:Zohrehmoradi2003@yahoo.com


 بلیچینگ طرح درس

 تری به کلینیکی مربوط نکات و بیلیچینگ تری ساخت دموی کارگاهی موضوع درس:

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

           دکترمتوسلیان مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنایی با موارد الزم برای ساخت تری بلیچ

 

 اهداف ويژه: 

 انتظار میرود در پایان دوره:

 دانشجو با  وسایل  و مواد الزم برای ساخت تری بلیچ آشنا شود. 

 .دانشجو بتواند قالب مناسب از فکین با رعایت نکات الزم بگیرد 

 .در هنگام ساخت تری برای بیمار خود( دانشجو بتواند کست ها را به شکل مناسب به هدف تهیه تری بلیچ روی آن، تریم کند( 

  دانشجو موارد الزم برای قرار دادنreservior  روی دندانهای کست گچی اعمال و اهمیت انرا را بداند و بتواند ان را در محل صحیح

 (خود بیمار برای ریت ساخت هنگام در)کند. 

 بیمار برای تری ساخت هنگام در) ترموپالستیک مناسب با ضخامت مناسب را برای ساخت تری بلیچ انتخاب کند. دانشجو بتواند ماده 

 (خود

  دانشجو بتواند ازvacuum forming machine .(خود بیمار برای تری ساخت هنگام در) جهت ساخت تری بلیچ استفاده کند 

 تری ساخت هنگام در) تری ساخته شده را با رعایت جزییات و موارد الزم  برای جلوگیری از آسیب به بیمار تریم کند. نشجو بتوانددا 

 (خود بیمار برای

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 پرسش و پاسخ-Demonostration-PPT-سخنرانی

 

 دانشگاه: استفاده از سامانه مجازی

 خیر

 

   نحوه ارزشیابی:
 آزمون آسکی

 

 نمره برای اين مبحث:

  نمره 0.5 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 ترم پایان از نمره0.5

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Summit Fundamental of Operative Dentistry-4th edition-Chapter 16 

 PPT 



 مطالب ارایه شده در کالس 

 

 :نحوه ارتباط با استاد

 E-mail: f-motevaselian@tums.ac.ir 
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