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 : درس یکل فیتوص

ین نحوه صحیح مي باشد.همچنمناسب  هایطرح درمانانتخاب دنداني و  هایهدف از این واحد شناخت عوامل ایجاد كننده تغییر رنگ

 اصول رعایت ضمن این بر عالوه را فرا گیرد.و بلیچینگ دندانهای اندو شده وایتال بلیچینگ)در خانه و در مطب( انجام درمانهای

 .دهد انجام تسلط و مهارت با را شده خواسته درمانهای بتواند بیمار، با موثر ارتباط و عفونت كنترل

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 آن رفع برای مناسب درماني روش انتخاب آن متعاقب و دنداني رنگ تغییر علل صحیح تشخیص

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 زنده ( رابداند. لیچینگ ) دندانهای زنده، دندانهای غیرا ایندیکاسیونهای  انواع درمان بایندیکاسیون ها و كنتر 

 ینفیلتریشن، میکرو اها و كنتراایندیکاسیونهای درمانهای محافظه كارانه سفید كردن دندانها نظیر رزین  ایندیکاسیون

 ابریژن و ماكرو ابریژن را بداند.

 .روشهای نوین در پروتکل درماني دندانهای تغییر رنگ یافته  را بیان كند 

 بیان كند. یر رنگ و بیمار ماده مناسب رامواد موجود در بازار ایران را بشناسد و بتواند بر اساس نوع تغی 

 بداند. را و در خانه و برروی دندانهای اندو شده   مطب كلیه مراحل سفید كردن داخل 

 انجام را( بیمار پیگیری و تری تحویل تری، ساخت گیری، قالب كیس، انتخاب) منزل داخل كردن سفید مراحل تمام 

 .دهد

 دهد پاسخ يخوب به موضوع این سواالت به و برسد دندانها  سفیدكردن درمانهای انجام به نسبت كلي دید بتواند. 

 : 1آموزشی ویکردر

 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 

                                                           
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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 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( 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  

  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  

 ( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

  یادگیری مبتنی بر چک لیست تهیه شده بر اساس محتوای کالسهای مجازی

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشرویکردهای آموززیرمجموعه های تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید
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 :درس میتقو

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

دكتر -دكتر مرادی

دكتر -متوسلیان

دكتر -عمراني

كتر ولي د -احمدی

 زاده

بارگذاری شده در انجام تکالیف 

 سامانه نوید

بارگذاری پاورپوینتهای صدا گذاری  مجازی)آفالین(

شده  در سامانه نوید طبق تقویم  

)یک هفته قبل از شروع  آموزشي

 واحد(

1 

 -دكتر نجف راد  

 دكتر فدوی

مشاهده فیلم های مزبور و به 

كارگیری اطالعات به دست امده در 

 كلینیک بر روی بیمار

بارگذاری فیلم های دمونستریشن    )آفالین(مجازی 

بلیچینگ در مطب و در خانه و بر 

روی دندانهای اندوشده)یک هفته 

 قبل از شروع واحد(

2 

یح  موضوعات درخواستي انجام صح اساتید بخش

شامل انتخاب بیمار و قالب گیری از 

 بیمار

انجام وایتال بلیچینگ  در خانه  حضوری با نظارت اساتید

)انتخاب  كیس مناسب و قالب 

 گیری از بیمار(

3 

همکاران تکنسین 

 پروتز

حضوری با نظارت همکاران تکنسین  ساخت صحیح تری و تریم ان

 پروتز

ساخت تری بلیچ در البراتوار و تریم 

 ان

4 

تحویل تری بلیچ به بیمار و اموزش  حضوری با نظارت اساتید تحویل تری و اموزش بیمار اساتید بخش

 بیمار

5 

 6 فالواپ بیمار ارت اساتیدبا نظحضوری  فالواپ بیمار اساتید بخش

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

در موعد ، انجام تکالیف در كالس درس منظمحضور نظیر  و انتظاراتي  در طول دوره است. وظایف دانشجوعمومي  فیوظا منظور

  1كالسهای برنامهو مشاركت فعال در مقرر، مطالعه منابع معرفي شده 

 در كلینیکحضور منظم و به موقع -1

 یگیری كار بیماران تا انتهای كار تحت نظر اساتید پ -2

 شود. استفاده(  عینک و ماسک دستکش،) شخصي حفاظت لوازم حداقل -3

 كند. رعایت را ای حرفه پوشش اصول -4

 پوشانده(  دهش داده آموزش آنچه مطابق) مصرف یکبار روكشهای با سپس شده ضدعفوني كامال یونیت سطوح كار شروع از قبل -5

 شود.

 كند. رعایت كامل صورت به را عفونت كنترل اصول -6

 .دهد استریل اتاق تحویل و شسته تمیز كامال را خود وسایل است موظف دانشجو عملي جلسۀ هر پایان در-7

 .باشد داشته نمایش معرض در خانوادگي نام و نامlabel   دارای باید بخش در حضور زمان مدت تمام در دانشجو -8

 مقررانجام تکالیف جلسات مجازی در موعد -9

 تواهای بارگذاری شده در سایت نویدمشاهده مح-10

                                                           
  های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.توانند در همه انواع دورهاین وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند و  مي. 1



5 
 

 دانشجو:  یابیارز روش

  تکویني/تراكمي(ذكر نوع ارزیابي(:  

مده از چک لیست ارزیابي ف هر جلسه مجازی و نمرات به دست آارزیابي تکویني شامل نمرات به دست آمده از تکالی

                   جلسات حضوری

 ذكر روش ارزیابي:  

 جلسات ارزیابي لیست چک از آمده دست به نمرات و مجازی جلسه هر تکالیف از آمده دست به نمرات شامل دانشجو

 حضوری 

 نهایي هر روش در نمره ذكر سهم ارزشیابي:  

انتحاب صحیح بیمار -نمره 5/1حضور و غیاب در جلسات حضوری -نمره( 5/0نمره)هر تکلیف  5/2نمرات تکالیف  دانشجو

اموزش بیمار مراحل تحویل تری به بیمار و -نمره( 4مراحل ساخت و اماده سازی تری بلیچ )-نمره( 4و قالب گیری صحیح )

 نمره( 4فالوآپ بیمار )-نمره( 4جهت استفاده )

  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

 Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS: Fundamentals of operative .1:كتب( الف      

dentistry; a contemporary approach. 4 th, Quintessence Publishing co 2013, chapter 16 

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

2019, chapter 9, pages 277-283   

 .کیسها و مقاالت مربوط به موضوع که در پاورپوینها در اخنیار دانشجویان قرار میگیرد :مقاالت( ب      

و فیلمهای  پاورپوینت های صداگذاری شده هستندمحتوای الکترونیکی که شامل   :يج( محتوای الکترونیک      

 از طریق سامانه نوید قابل دسترسی هستند. دمونستریشن بلیچینگ وایتال و نان وایتال

 -:شتریب مطالعه یبرا منابع( د      
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(HOME(چک لیست ارزیابي درمان وایتال بلیچینگ 

نمره 2 انتخاب صحیح بیمار و ثبت رنگ دندان بیمار پیش از  

 پروسه بلیچینگ

نمره 2 قالب –قالب گیری صحیح از بیمار)ثبت نواحي مورد نیاز  

 بدون حباب و نقص(

نمره 1  كست تریم شده نعلي شکل 

نمره 1 میلیمتری از  1اعمال فضا نگهدار به صورت صحیح با فاصله  

میلیمتری      1 -5/0لبه جینجیوال و با ضخامت      

نمره 2  

 
 

مناسب)اسکالوپ فاسیال و صاف در ساخت تری بلیچ 

-ضخامت مناسب تری-تریم شده در مارژین لثه -لینگوال

 بریدن تری در نواحي خلفي(

 

نمره 2 عدم ازردگي بافت نرم(-تحویل تری به بیمار)راحتي بیمار   

نمره 2 اموزش صحیح استفاده از تری و ماده هوم بلیچ و عوارض  

 ناشي از این پروسه

نمره 4 بیمار )ارزیابي میزان پاسخ به درمان و چک مجدد فالواپ  

 رنگ دندانهای بیمار(

 

 

 

 


