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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

 99-00دوم نیم سال:                                          اندودانتیکس    گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 تجهیزات دندانپزشکي و ارگونوميدرس: عنوان

  درس:كد 

 كارگاهيعملي:                 عملي:                 كارگاهي:-نظری:               نظری               1  :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر بهنام بوالهرینام مسؤول درس: 

     مهندس جاپاني –دكتر بهنام بوالهری مدرسان:   مدرس/ 

 : زمانهم /نیازپیش

 تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد  رتبه علمي:

 اندودانتیکس  رشته تخصصي:

 محل كار:

 09123807423تلفن تماس:

  Behnam bolhari @ yahoo.comالکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2)مثال: عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب.  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 :درس یکل فیتوص

 ندانپزشک دآشنایي دانشجویان با  جنبه های فني تجهیزات مورد استفاده در دندانپزشکي و نحوه صحیح موقعیتهای بیمار و 

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

ظر فني آشنا شود . ناجزاء مختلف یونیت و صندلي دندانپزشکي را بشناسد . با توربین آنگل و سایر  وسایل مورد استفاده از 

 یماریهای فوق را بداند . ببیماریهای سیستم عضالني و اسکلتي در رابطه با دندانپزشک را بشناسد و راههای جلوگیری از ابتالئ به 

     :مندیتوانای هر محورهزیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

گاه الیت كیور را بشناسد . انواع  صندلي ، كمپرسور ، ساكشن ، دستگاه رادیولوژی داخل دهاني ، اتوكالوها ، آنگل ، توربین ، دست

 طول عمر حرفه ای خود را با رعایت اصول ارگونومي را افزایش دهد . 

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 الکترونیکي تعاملي یادگیری مبتني بر محتوای 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -----قسمت عملي به صورت حضوری و قسمتهای نظری به صورت مجازی برگزار مي شود . –( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.به كار مي ي مجازی و حضوری،شزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

معرفي  یونیت و صندلي  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 دندانپزشکي

1 

یونیت و صندلي   معرفي پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 دندانپزشکي

2 

معرفي  یونیت و صندلي  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 دندانپزشکي

3 

معرفي كمپرسورهای  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 دندانپزشکي

4 

 5 معرفي ساكشن های دندانپزشکي پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

معرفي دستگاه موجود در  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 رادیولوژی

6 

معرفي دستگاه موجود در  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 رادیولوژی

7 

معرفي دستگاه موجود در  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 رادیولوژی

8 

 9 معرفي اتوكالو پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

معرفي اینسترومنت های  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 دندانپزشکي

10 

معرفي اینسترومنت های  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 دندانپزشکي

11 

 12 معرفي دستگاه الیت و بلیچنگ پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني
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یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 13 دستگاه جرمگیری معرفي پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

چیدن تجهیزالت پزشکي و  پاورپوینت صداگذاری شده  مهندس جاپاني

 تاسیسات مورد نیاز

14 

 15 ارگونومي   در دندانپزشکي پاورپوینت صداگذاری شده  دكتر بوالهری

 16 ارگونومي   در دندانپزشکي پاورپوینت صداگذاری شده  دكتر بوالهری

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 كالسهای برنامهو مشاركت فعال در در موعد مقرر، مطالعه منابع معرفي شده ، انجام تکالیف در كالس درس منظمحضور 

 امتحان پایان ترم به صورت كتبي )مجازی ( و قسمت عملي به صورت حضوری انجام خواهد شد .  دانشجو:  یابیارز روش

  :منابع

 :كتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 

 

 

 

 

 

 

 


