
 بلیچینگ طرح درس

   بیمار روی بر Home Bleaching انجام   عملی کارگاهموضوع درس: 

 گروه ترمیمیگروه آموزشی: 

       دکتر احمدی عمرانی، دکتر ولی زاده، دکتر متوسلیان، دکتر مرادی،دکترمدرس: 

 هدف كلی: 

 بیماربر روی     home  bleachingآشنایی با انجام 

 

 اهداف ويژه: 

 انتظار می رود دانشجو در پایان جلسه:

چگونگی قالب گیری، ساخت تری، تحویل تری و مواد بیلیچ فاللوآپ و اعم از پذیرش بیمار، نحوه شرح حالگیری،  دانشجو کلیه مراحل

 بتواند انجام دهد.توضیحات قبل و پس از درمان را 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 3

 

  روش آموزشی:
  انجام کار بر روی بیمار

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر 

 

 نحوه ارزشیابی:

  نمره در هرجلسه بر طبق فرم ارزیابی داده می شود. 

 (نمره 4)بیمار پیگیری و تحویل ،(نمره 3)تری ساخت ،(نمره 3)گیری قالب : شامل  نهایی نمره کل از نمره 10

 

 :نحوه محاسبه نمره كل

 

 

 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 
 

 مطالعه بیشتر:  منابع برای

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

chapter 9 .  

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 ladanomrani@yahoo.com 

 abbasimahdi84@gmail.com 

 dr.elham.ahmadi@gmail.com  

 valizadeh_s@sina.tums.ac.ir  

 f-motevaselian@tums.ac.ir 

 Zohrehmoradi2003@yahoo.com 
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