
 بلیچینگ طرح درس

 مربوط های کیس ارائه و زنده  غیر دندانهای بلیچنگ های اندیکاسیون موضوع درس:

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

           دکتر عمرانی مدرس:

 هدف كلی: 

 در زنده غیر دندانهای کیسهای در درمانی مراحل اترتیبب آشنایی و زنده غیر دندانهای بیلیچینگ کنترایندیکاسیون و ایندیکاسیونها با آشنایی

 شده ارایه کیسهای

 

  اهداف ويژه:

 :دانشجو رود می انتظار جلسه پایان در

 بداند را زنده غیر دندانهای در بیلیچینگ تجویز عدم و تجویز موارد. 

 بداند را یافته رنگ تغییر زنده غیر دندانهای ماندر پی در عوارض این با مقابله مناسب راهکارهای و درمان این از ناشی عوارض. 

 کند بیان بتواند مورد نوع اساس بر  را زنده غیر یافته رنگ تغییر دندانهای درمان در درمانی مراحل ترتیب. 

 

 تعداد جلسات:

  یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 نیدرما کیسهای ارایه پاسخ، و پرسش تعاملی، سخنرانی

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:
 آزمون  آسکی

 

 نمره برای اين مبحث:

 یک نمره

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 پایان ترم نمره از  1 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 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  
 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: ladanomrani@yahoo.com 
 

 

mailto:ladanomrani@yahoo.com


 بلیچینگ طرح درس

 بلیچینگ دندانهای اندوشده بر روی دندان کشیده شده موضوع درس:

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

           معصومه حسنی طباطبائی دکتر مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنائی بادرمانهای بلیچینگ دندانهای اندوشده بدرنگ بر روی دندان کشیده شده
 

  اهداف ويژه:

 انتظار میرود در پایان این دوره دانشجو:
 .روشهای سفید کردن دندانهای اندوشده را بداند 

 .حداقل یک مورد سفید کردن دندان اندو شده بر روی دندانکشیده شده انجام دهد 

 

 تعداد جلسات:

  یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 دمو

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:
 آزمون  آسکی

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 0.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 از پایان ترم نمره 0.5 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  فصل اول از کتابArt and Science of Operative Dentistry 

 اسالیدهای تدریس شده 

 

  ی مطالعه بیشتر:منابع برا

 مقاالت و کتابهای دندانپزشکی 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: hasanita@sina.tums.ac.ir 
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