
 بلیچینگطرح درس 

 بلیچینگ درمانهای در کمکی های روش و ابزارهاموضوع درس: 

 گروه ترمیمیگروه آموزشی: 

         ولی زاده دکترمدرس: 

 هدف كلی: 

 ینگا و روشهای کمکی در درمانهای بلیچآشنایی با ابزاره

 

  اهداف ويژه:

 انتظار میرود دانشجو در پایان کالس بتواند:

 ژن و میگروارژن و موارد کاربرد آنها را بداند.روشهای ماکروابر 

 .با روش های لیزر بلیچ و مزایا و معایب آنها آشنایی داشته باشد 

 .روش رزین انفیلتراسیون، مورد کاربرد و چگونگی آن آشنا باشد 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:
 و پاسخ پرسش -سخنرانی تعاملی

 

  گاه:استفاده از سامانه مجازی دانش
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:
 امتحان پایان دوره

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره امتحان آسکی پایان ترم 1

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Summitt’s fundamentals of operative dentistry, fourth edition, chapter16 

 اسالیدهای سر کالس 

 

 ه بیشتر:منابع برای مطالع

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

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: valizadeh_s@sina.tums.ac.ir 
 09123488820 

 



 طرح درس بلیچینگ

 )دمونستریشن( بیمار روی بر Office Bleaching انجام   عملی کارگاهموضوع درس: 

 گروه ترمیمیگروه آموزشی: 

         دکتر عباسیمدرس: 

 هدف كلی: 

 بر روی بیمار  Office bleachingآشنایی با انجام

 

 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  بیلیچینگoffice  .را 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:

 نمره  نیم
 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 کل از نمره نیم نمره 
 

 منابع آزمون )امتحان(:

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

contemporary approach. 4th, 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: abbasimahdi84@gmail.com 

 

 
 
 


