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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

     :94ورودی:                             نیم سال:  اول        ایمپلنت نظرینام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                         1:   واحدتعداد  

    :09123204516شماره تماس:              آقای دکتر شریفینام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :هدف کلی 

کلی درمان ایمپلنت و نحوه انتخاب بیمار و موارد ارجاع به متخصص بر آشنایی دانشجویان دندانپزشکی عمومی با مفاهیم 

 اساس درجه سختی

 

 :اهداف اختصاصی 

در پایان این دوره انتظار می رود دانشجویان با مفاهیم کلی درمان ایمپلنت و قطعات مختلف آن و درمان حیطه ی شناختی: 

 به متخصصین مربوطه، آشنا شوند. بیمارانی ارجاع های ساده جراحی و پروتز ایمپلنت و نحوه

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند عالوه بر شناخت قسمت های مختلف ایمپلنت و نحوه انتخاب صحیح حیطه ی رفتاری: 

 و بیماران و طرح درمان الزم را از دیدگاه جراحی و پروتز را انجام دهد.

 .مراحل مختلف تدریس فعاالنه شرکت نمایددانشجو با انجام تکالیف در حیطه ی عاطفی: 
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 *معرفي درس-ب
 كلمه در مورد اين درس بنويسید. دقت كنید معرفي شما موارد زير راشامل شود: 300تا  250توضیح: معرفي مختصري در حدود 

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

ارائه می شود.  11دروس نظری و عملی جراحی، پریو و پروتز جهت دانشجویان ترم  هایدرس ایمپلنت نظری با توجه به پیش نیاز

هدف از این درس آشنایی با دانشجویان دندانپزشکی با قطعات مختلف ایمپلنت، مفاهیم کلی درمان و نحوه انتخاب بیماران شامل 

ها ها و عوارض ایمپلنت complication ه برخورد با ، نحوه صحیح یک درمان ایمپلنت) در زمینه جراحی و پروتز( و نحوطرح درمان

 باشد.و شناخت موارد ارجاعی  به متخصص مربوطه می

، به صورت نظری و تئوری و به صورت مجازی از طرق مختلف  12این درس با توجه به وجود واحد ایمپلنت عملی در ترم 

شود. در انتهای های آموزشی ارائه میبا کمک از فیلم و سایر نسخهو همچنین  onlineبه صورت پاورپوینت با صدا و  offlineشامل)

مقرر که در انتهای هر تکلیف مشخص شده به  عدگردد که دانشجویان عزیز موظفند در موهر مبحث تکلیفی به دانشجویان ارائه  می

با حضور به موقع به صورت فعاالنه درکالس  آن تکلیف پاسخ دهند در صورت برگزاری کالس به صورت آنالین انتظار می رود که

 آنالین حضور داشته باشند.
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 *مجازي تقويم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 نوع محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

1 
سیر تکاملی و آشنایی با انواع ایمپلنت و 

 اجزای آن
 خانم دکتر قدسی

یک محتوای مولتی مدیا: پاورپوینت 

 صداگذاری شده
15/06/99 ماه 1   

 مالحظات آناتومیک در درمان ایمپلنت 2
خانم دکتر هاشمی 

 نسب
22/06/99 یک فایل پاورپوینت با صدا ماه 1   

3 
ایمپلنتطراحی  (Micro and Macro 

design) 
صدا  با مدیا فیلممولتی  خانم دکتر کدخدا  29/06/99 ماه 1   

4 
فت سخت و نرم مالحظات بیومکانیک با

ایمپلنتاطراف  
زمهخانم دکتر رو 05/07/99 پاورپوینت با صدا محتوای مولتی مدیا                 ماه 1   

جراحیانتخاب بیمار و طرح درمان از نگاه  5 12/07/99 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر عباسی  ماه 1   

19/07/99 یک پاورپوینت صداگذاری شده خانم دکتر فرید انتخاب بیمار و طرح درمان از نگاه پروتز 6 ماه 1   

7 
روش ها و تکنیک های تصویر برداری 

 تشخیصی
آقای دکتر گودرزی 

 پور
و یک فایل صوتیپاورپوینت یک   26/07/99 ماه 1   

8 
کست های تشخیصی و راهنمایی های 

 جراحی
حسن  خانم دکتر

 زاده
03/08/99 یک پاورپوینت با صدا ماه 1   

   امتحان میان ترم 9

10/08/99 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر شریفی اصول جراحی ایمپلنت و مراحل آن 10 ماه 1   

11 
روشهای درمانی اوردنچر های متکی بر 

 ایمپلنت 
خانم دکتر 
 مصطفوی

پاورپوینت صداگذاری شده     17/08/99 ماه 1   

12 
روشهای درمانی پروتزهای ثابت متکی بر 

 ایمپلنت )پیچ شونده و سمان شونده(
-خانم دکتر حبیب

 زاده
24/08/99 یک فایل پاورپوینت با صدا ماه 1   

13 
پیشرفته: جراحی های روش های جراحی 

 بازسازی بافت سخت و سینوس لیفت
01/09/99 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر بشکار ماه 1   

14 
روش های جراحی پیشرفته: جراحی های 

 بازسازی بافت نرم
ک فایل پاورپوینت با صدای     آقای دکتر صالحی  08/09/99 ماه 1   

15 
عوارض و موارد شکست در ایمپلنت از 

 دیدگاه جراحی
15/09/99 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر پرهیز ماه 1   

16 
عوارض و موارد شکست در ایمپلنت از 

 دیدگاه پروتز
خانم دکتر خوشخو 

 نژاد
22/09/99  پاورپوینت با صدا سال سه فایلار ماه 1   
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17 Periimplantitis 29/09/99                                                                          فیلم )سخنرانی بر روی پاورپوینت(            - خانم دکتر طاهری ماه 1   

18 
شاخصها، آموزش بهداشت وکنترل 

 های دوره ای
06/10/99                                                                              کتاب PDFپاورپوینت صداگذاری شده،  - خانم دکتر مسلمی ماه 1   

   امتحان پایان ترم 19

 

 

 ارزشیابي  -د
  وتکالیف کسب نمره ی به شرح زیر می باشد: با توجه به تعداد جلسات زیاد و تنوع مطالب

 نمره  8هشتم                       یتا انتهای جلسه ی  یکامتحان میان ترم از جلسه-1

 نمره 9                     ی هفدهمی نهم تا انتهای جلسهامتحان پایان ترم از جلسه-2

 نمره 3                      های آنالینوحضور به موقع در کالس صحیح تکالیفانجام -3

 

 گردد.لطفاً از کپی کردن تکالیف خودداری نمایید. در صورت مشاهده نمره منفی لحاظ می

  

 


