
 بلیچینگطرح درس 

                                                          مربوط های کیس ارائه و زنده دندانهای بلیچینگ های اندیکاسیون  موضوع درس:

                                                              ترمیمی گروه آموزشی:

                                                                 دکتر مرادی   :رسمد

 آشنایی با موارد تجویز بلیچینگ در دندان های زنده هدف کلی:

 :در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو اهداف ویژه:

 موارد تجویز و عدم تجویز بلیچینگ در دندانهای زنده را بداند -1

 روشهای بلیچینگ در دندانهای زنده آشنا شودبا انواع  -2

 مراحل درمانی روشهای بلیچینگ در دندانهای زنده را بداند -3

 

 یک جلسه تعداد جلسات:  

                                                                                                                                                                                                                      

  :روش آموزشی

     PPTصداگذاری شده در سامانه نوید                                                                                                         

                                                                                                             

 بله خیر(/)بله سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                ----    نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از 

                                                                                 یک عدد پاورپوینت صداگذاری شده   تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                              یک عدد       تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

  نحوه ارزشیابی:

       نمره  5/0تکلیف بارگذاری شده      

 نمره 5/0 نمره برای این مبحث:

 

 

 

  نحوه محاسبه نمره کل: 

 4انتحاب صحیح بیمار و قالب گیری صحیح )-نمره 5/1حضور و غیاب در جلسات حضوری -نمره( 5/0نمره)هر تکلیف  5/2تکالیف نمرات 

 4فالوآپ بیمار )-نمره( 4مراحل تحویل تری به بیمار و اموزش بیمار جهت استفاده )-نمره( 4مراحل ساخت و اماده سازی تری بلیچ )-نمره(

 نمره(

 



و محتوای    9Sturdevant’sart and science of operative dentistry,seventh edition, chapterمتحان(:منابع آزمون )ا  

   بارگذاری شده

                                                                                                          

                                                                                                                                                                          fundamentals of operative dentistry,fourth edition, chapterSummitt’s 16منابع برای مطالعه بیشتر: 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

comZohrehmoradi2003@yahoo. 
09121242140 
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 بلیچینگطرح درس طرح درس    

                                                         تری به کلینیکی مربوط نکات و لیچینگب تری ساخت موضوع درس:

                                                              ترمیمی  گروه آموزشی:

                                                                 دکتر متوسلیان   :مدرس

 موارد الزم برای ساخت تری بلیچآشنایی با  هدف کلی:

 :در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو اهداف ویژه:

 دانشجو با  وسایل  و مواد الزم برای ساخت تری بلیچ آشنا شود-1

 با رعایت نکات الزم بگیرد. دانشجو بتواند قالب مناسب از فکین-2

 دانشجو بتواند کست ها را به شکل مناسب به هدف تهیه تری بلیچ روی آن، تریم کند.)در هنگام ساخت تری برای بیمار خود(-3

 مال کند.)و اهمیت انرا را بداند و بتواند ان را در محل صحیح روی دندانهای کست گچی اع reserviorدانشجو موارد الزم برای قرار دادن -4

 (خود بیمار برای تری ساخت هنگام در.)

 (خود بیمار برای تری ساخت هنگام در.) ترموپالستیک مناسب با ضخامت مناسب را برای ساخت تری بلیچ انتخاب کند. دانشجو بتواند ماده-5

 (خود بیمار برای تری ساخت هنگام در.) جهت ساخت تری بلیچ استفاده کند. vacuum forming machineدانشجو بتواند از -6

 تری ساخت هنگام در.) دانشجو بتواند   تری ساخته شده را با رعایت جزییات و موارد الزم  برای جلوگیری از آسیب به بیمار تریم کند.-7

 (خود بیمار برای

 

 یک جلسه تعداد جلسات:  

                                                                                                                                                                                                                      

  :روش آموزشی

     PPT                                                                                                  صداگذاری شده در سامانه نوید       

                                                                                                             

 بله خیر(/)بله سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                ----    نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از 

  یک عدد پاورپوینت صداگذاری شده                                                                                  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

  یک عدد                                                                                   :تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 نحوه ارزشیابی: 

       نمره  5/0تکلیف بارگذاری شده      

 نمره 5/0 نمره برای این مبحث:

  ، کار گروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود(quizنمره)نحوه محاسبه نمره کل: 



 4صحیح بیمار و قالب گیری صحیح )انتحاب -نمره 5/1حضور و غیاب در جلسات حضوری -نمره( 5/0نمره)هر تکلیف  5/2نمرات تکالیف 

 4فالوآپ بیمار )-نمره( 4مراحل تحویل تری به بیمار و اموزش بیمار جهت استفاده )-نمره( 4مراحل ساخت و اماده سازی تری بلیچ )-نمره(

 نمره(

 

 :منابع آزمون )امتحان(  
Chapter 16-edition th4-Summit Fundamental of Operative Dentistry  

 و محتوای بارگذاری شده      

                                                                                                       

                                                                                                                                                                       ---منابع برای مطالعه بیشتر: 

  :نحوه ارتباط با استاد

motevaselian@sina.tums.ac.ir-f 
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 بلیچینگطرح درس    

 مربوط های کیس ارائه و زنده  غیر دندانهای بلیچنگ های اندیکاسیون  موضوع درس:

                                                              ترمیمی  گروه آموزشی:

                                                               عمرانی دکتر   :مدرس

 دندانهای کیسهای در درمانی مراحل باترتیب آشنایی  و زنده غیر دندانهای لیچینگب ندیکاسیونکنترا و ندیکاسیونهاا با آشنایی هدف کلی:

 شده ارایه کیسهای در زنده غیر

 :در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو اهداف ویژه:

 .بداند را زنده غیر دندانهای در لیچینگب تجویز عدم و تجویز موارد -1

 .بداند را یافته رنگ تغییر زنده غیر دندانهای درمان پی در عوارض این با مقابله مناسب راهکارهای و درمان این از ناشی عوارض-2

 .کند بیان بتواند مورد نوع اساس بر  را زنده غیر یافته رنگ تغییر دندانهای درمان در درمانی مراحل ترتیب -3

 

 یک جلسه تعداد جلسات:  

                                                                                                                                                                                                                      

  :روش آموزشی

     PPT                                                                                                  صداگذاری شده در سامانه نوید       

                                                                                                             

 بله خیر(/)بله سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                ----    نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از 

  یک عدد پاورپوینت صداگذاری شده                                                                                  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                           یک عدد                                                          تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 نحوه ارزشیابی: 

       نمره  5/0تکلیف بارگذاری شده      

 نمره 5/0 نمره برای این مبحث:

 

  نحوه محاسبه نمره کل: 

 4صحیح بیمار و قالب گیری صحیح )انتحاب -نمره 5/1حضور و غیاب در جلسات حضوری -نمره( 5/0نمره)هر تکلیف  5/2نمرات تکالیف 

 4فالوآپ بیمار )-نمره( 4مراحل تحویل تری به بیمار و اموزش بیمار جهت استفاده )-نمره( 4مراحل ساخت و اماده سازی تری بلیچ )-نمره(

 نمره(

 



 operative dentistry; a ummitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS: Fundamentals of sمنابع آزمون )امتحان(:  

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

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Art and science of operative dentistry. 7th, Mosby, 2019, chapter 9  
    و محتوای بارگذاری شده                                                                                                         

                                                                                                                                                                     -------------منابع برای مطالعه بیشتر: 

  :نحوه ارتباط با استاد

     ladanomrani@yahoo.com   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلیچینگطرح درس 

 لیچینگ موجود در بازار ایرانمواد ب  موضوع درس:

                                                              ترمیمی گروه آموزشی:

                                                            احمدی دکتر   :مدرس

 لیچینگ موجود در بازار ایران و نحوه انتخاب این موادآشنایی با مواد ب هدف کلی:

  اهداف ویژه:

 :در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو

 لیچینگ را نام ببرد.به صورت کلی انواع روشهای ب -1

 لچینگ را بداند.مواد و روشهای ب  efficacyتعریف  -2

 لیچینگ را بیان کند.بلیچینگ میزان موثر بودن و زمان تقریبی بازگشت رنگ دندان متعاقب استفاده از مواد بر اساس نوع ماده ب -3

 ند.عوارض احتمالی بعد از کاربرد مواد را بر اساس نوع ماده به کار رفته  بداند و به طور اجمالی روشهای چگونگی رویارویی با آنها را بدا -4

ها ی موجود در  OTC(و  vital and non-vital bleachingلیچینگ  شامل مواد سفید کننده مخصوص درمانهای )انواع مواد ب -5

 تفاده از آنها را بداند.ایران و روش اس

 یک جلسه تعداد جلسات:  

                                                                                                                                                                                                                      

  :روش آموزشی

     PPT                                                                                                  صداگذاری شده در سامانه نوید       

                                                                                                             

 بله خیر(/)بله سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                ----    نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از 

 یک عدد پاورپوینت صداگذاری شده                                                                                   تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

  یک عدد                                                                                   تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید. در صورتی که

 نحوه ارزشیابی: 

       نمره  5/0تکلیف بارگذاری شده 

 نمره 5/0 نمره برای این مبحث:

 

  نحوه محاسبه نمره کل: 



 4انتحاب صحیح بیمار و قالب گیری صحیح )-نمره 5/1حضور و غیاب در جلسات حضوری -نمره( 5/0نمره)هر تکلیف  5/2نمرات تکالیف 

 4فالوآپ بیمار )-نمره( 4مراحل تحویل تری به بیمار و اموزش بیمار جهت استفاده )-نمره( 4مراحل ساخت و اماده سازی تری بلیچ )-نمره(

 مره(ن

 

  محتوای بارگذاری شده                                                                                                            منابع آزمون )امتحان(:

 

 ه شده استرمقاالتی که در پاور پوینت به آنها اشا   تر:منابع برای مطالعه بیش 
 

  :استادنحوه ارتباط با 

         dr.elham.ahmadi@gmail.com                                                                                                                                                
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلیچینگطرح درس 

 بلیچینگ درمانهای در کمکی های روش و ابزارها  موضوع درس:

                                                              ترمیمی گروه آموزشی:

                                                               ولی زاده دکتر   :مدرس

 ینگچآشنایی با ابزارها و روشهای کمکی در درمانهای بلی هدف کلی:

 :در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو اهداف ویژه:

 روشهای ماکروابرژن و میگروارژن و موارد کاربرد آنها را بداند. -1

 مزایا و معایب آنها آشنایی داشته باشد.با روش های لیزر بلیچ و  -2

 روش رزین انفیلتراسیون، مورد کاربرد و چگونگی آن آشنا باشد. -3

 یک جلسه تعداد جلسات:  

                                                                                                                                                                                                                      

  :روش آموزشی

     PPT                                                                                                  صداگذاری شده در سامانه نوید       

                                                                                                             

 بله خیر(/)بله سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                ----    نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از 

  یک عدد پاورپوینت صداگذاری شده                                                                                  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

  یک عدد                                                                                   تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 نحوه ارزشیابی: 

       نمره  5/0تکلیف بارگذاری شده      

 نمره 5/0 نمره برای این مبحث:

  نحوه محاسبه نمره کل: 

 4صحیح بیمار و قالب گیری صحیح )انتحاب -نمره 5/1حضور و غیاب در جلسات حضوری -نمره( 5/0نمره)هر تکلیف  5/2نمرات تکالیف 

 4فالوآپ بیمار )-نمره( 4مراحل تحویل تری به بیمار و اموزش بیمار جهت استفاده )-نمره( 4مراحل ساخت و اماده سازی تری بلیچ )-نمره(

 نمره(

  16Summitt’s fundamentals of operative dentistry,fourth edition,chapterمنابع آزمون )امتحان(:  
 و محتوای بارگذاری شده  

                                                                                                          
    منابع برای مطالعه بیشتر: 

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



 

  :نحوه ارتباط با استاد

      valizadeh_s@sina.tums.ac.ir 
 

09123488820 
  

 


