طرح درس بلیچینگ
موضوع درس :مواد بیلیچینگ موجود در بازار ایران
گروه آموزشی :گروه ترمیمی
مدرس :دکتر الهام احمدی
هدف كلی:
آشنایی با مواد بیلیچینگ موجود در بازار ایران و نحوه انتخاب این مواد
اهداف ويژه:
در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو:


به صورت کلی انواع روشهای بیلیچینگ را نام ببرد.



تعریف  efficacyمواد و روشهای بیلچینگ را بداند.





بر اساس نوع ماده بیلیچینگ میزان موثر بودن و زمان تقریبی بازگشت رنگ دندان متعاقب استفاده از مواد بیلیچینگ را بیان
کند.
عوارض احتمالی بعد از کاربرد مواد را بر اساس نوع ما ده به کار رفته بداند و به طور اجمالی روشهای چگونگی رویارویی با آنها
را بداند.
انواع مواد بیلیچینگ شامل مواد سفید کننده مخصوص درمانهای ( )vital and non-vital bleachingو  OTCهای
موجود در ایران و روش استفاده از آنها را بداند.

روش آموزشی:
سخنرانی تعاملی ،پرسش و پاسخ
استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
خیر
نحوه ارزشیابی:
آزمون آسکی
نمره برای اين مبحث:
یک نمره
نحوه محاسبه نمره كل:
 1نمره از پایان ترم
منابع آزمون (امتحان):



power point
بروشورهای مواد بیلیچینگ

منابع برای مطالعه بیشتر:


مقاالتی که در پاور پوینت به آنها اشاه شده است

نحوه ارتباط با استاد:
E-mail: dr.elham.ahmadi@gmail.com



طرح درس بلیچینگ
موضوع درس :کارگاه عملی انجام  Office Bleachingبر روی بیمار (دمونستریشن)
گروه آموزشی :گروه ترمیمی
مدرس :دکتر عمرانی
هدف كلی:
آشنایی با انجام  Office bleachingبر روی بیمار
اهداف ويژه:
انتظار می رود دانشجو در پایان جلسه:



دانشجو کلیه مراحل اعم از پذیرش بیمار ،نحوه شرح حالگیری ،چگونگی توضیحات قبل و پس از درمان را بداند.
دانشجو ترتیب مراحل درمانی بیلیچینگ  officeرا بر روی بیمار بداند.

تعداد جلسات:
یک جلسه
روش آموزشی:
Demonstration
استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
خیر
نحوه ارزشیابی:
آزمون آسکی
نمره برای اين مبحث:
 0.5نمره
نحوه محاسبه نمره كل:
 0.5نمره از نمره کل
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
منابع برای مطالعه بیشتر:
Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of operative dentistry. 7th, Mosby, 2019,
chapter 9, pages 277-283
نحوه ارتباط با استاد:
E-mail: ladanomrani@yahoo.com







