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 :درس یکل فیتوص

، شناخت عوامل پوسیدگي زا و راه های پیشگیری از آنها و همچنین بازسازی دندانهای آسیب دیده با مهارت 3هدف از درس ترمیمي عملي 

فرم و همین طور زیبایي را به دندانها بازگرداند. همچنین دانشجو باید به بیماران آگاهي الزم را در مورد اقدامات كافي طوری كه فانکشن و 

 .پیشگیرانه و مراقبت از دندانهای ترمیم شده بدهد. موارد ارجاع به متخصص را بداند

 .درمانهای خواسته شده را با مهارت و تسلط انجام دهدعالوه بر این ضمن رعایت اصول كنترل عفونت و ارتباط موثر با بیمار، بتواند 

 

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 بتواند پوسیدگي را با روشهای مختلف تشخیص دهد.-1
 انتخاب كند.طرح درمان مناسب ترمیمي را -2

 آمالگام و كامپوزیت باشد. I قادر به تراش و ترمیم حفرات كالس-3

 محافظه كارانه آمالگام باشد. II قادر به تراش و ترمیم حفرات كالس-4

 كامپوزیت باشد.5،و 3،4، 2قادر به تراش و ترمیم حفرات كالس  -5

 كامپوزیت باشد.قادر به تهیه حفره و ترمیم بازسازی  های وسیع آمالگام  و  -6

 و استفاده از مواد مناسب باشد. IPC  DPC  قادر به مدیریت پوسیدگي های عمیق -7

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 تاریخچه پزشکي مناسبي از بیمار تهیه كند-1

 است مثل شرایط پریودنتال را بررسي كند. شرایط دندانها را با توجه به این كه دندان در مجموعه سیستم دهاني دارای اهمیت-2

 افراد با ریسک باالی پوسیدگي را شناسایي كند.-3

 اصول كنترل عفونت را بداند.-4

 وسایل مناسب جهت تراش و ترمیم را بداند-5

 با توجه به شرایط بیمار و میزان عاج باقیمانده وضعیت موجود را تجزیه و تحلیل كند.-7

 

 دانشجویان باید در پایان دوره بتوانند:در حیطه رفتاری همچنین متصور است كه 

 تراش مناسب را بدون صدمه زدن به نسج سالم دندان بیمار انجام دهد.-1

 كف بندی مناسب را انجام دهد.-2

 ترمیم مناسب با آمالگام و كامپوزیت را انجام دهد.-3

 دفع بهداشتي اضافات آمالگام را انجام دهد.-4

 را بررسي كند.اكلوژن بیمار -5

 توصیه های الزم پس از ترمیم را به بیمار بگوید. -6

 روش های رعایت بهداشت را به بیمار توضیح دهد و روش های كاهش ریسک پوسیدگي را به بیماران ارائه دهد.-7
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 درک موارد زیر توسط دانشجو در حیطه عاطفي نیز در پایان این دوره باید به دست آید:

 واحد عملي در حیطه تخصصي رشته خود درک كند.اهمیت این -1

 مقررات بخش را رعایت كند.-2

 به نظرات انتقادی اساتید احترام بگذارد.-3

 با عالقه در بخش حضور یابد.-4

 با سایر دانشجویان تعامل مناسب داشته باشد-5

 : 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 

 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

 اهند شد.دمونستریشن ها به صورت آفالین روی سامانه نوید بارگزاری میشود وبررسي كیسها به شکل آنالین همزمان بررسي خو

 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  

  س توسط همتایان( استفاده از دانشجویان در تدریس )تدری 

                                                           
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 بازی  

 ( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

درمانهای و نظارت استاد ریکورامنتهای تعیین شده  مشاهده فیلمهای دمونستریشن، دانشجویان در این واحد عملی بر اساس

 ارزشیابی می شوند DOPSالزم را انجام می دهند و بر اساس 

 ویکرد ترکیبیر

  لطفا نام ببرید رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای از روشتركیبي 

 می باشد.  16/5/1400و پایان آن    9/12/99شروع درس از  :درس میتقو

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

دكتر حمید 

كرمانشاه، دكتر 

الدن عمراني، دكتر 

مهدی عباسي، دكتر 

زهره مرادی، دكتر 

فریبا متوسلیان، 

دكتر سارا ولي زاده، 

دكتر الهام احمدی، 

دكتر المیرا نجف 

راد، دكتر فروغ 

 فدوی      

به كارگیری اطالعات بدست 

آمده از طریق فیمهای 

 دمونستریشن و كالسهای تئوری

از طریق مشاهده فیلمهای 

دمونستریشن در سامانه نوید و 

در كلینیک بر نظارت اساتید 

 روی بیمار

 1 بیلدآپ آمالگام)كامپوزیت(

دكتر حمید 

كرمانشاه، دكتر 

الدن عمراني، دكتر 

مهدی عباسي، دكتر 

زهره مرادی، دكتر 

فریبا متوسلیان، 

دكتر سارا ولي زاده، 

دكتر الهام احمدی، 

دكتر المیرا نجف 

راد، دكتر فروغ 

 فدوی      

به كارگیری اطالعات بدست 

آمده از طریق فیمهای 

 دمونستریشن و كالسهای تئوری

ده فیلمهای از طریق مشاه

دمونستریشن در سامانه نوید و 

نظارت اساتید در كلینیک بر 

 روی بیمار

 2 نسبتا وسیع 4كالس 
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یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

دكتر حمید 

كرمانشاه، دكتر 

الدن عمراني، دكتر 

مهدی عباسي، دكتر 

زهره مرادی، دكتر 

فریبا متوسلیان، 

دكتر سارا ولي زاده، 

دكتر الهام احمدی، 

دكتر المیرا نجف 

غ راد، دكتر فرو

 فدوی      

به كارگیری اطالعات بدست 

آمده از طریق فیمهای 

 دمونستریشن و كالسهای تئوری

از طریق مشاهده فیلمهای 

دمونستریشن در سامانه نوید و 

نظارت اساتید در كلینیک بر 

 روی بیمار

 3 جلسه( 2پوسیدگي عمیق )

دكتر حمید 

كرمانشاه، دكتر 

الدن عمراني، دكتر 

مهدی عباسي، دكتر 

زهره مرادی، دكتر 

فریبا متوسلیان، 

دكتر سارا ولي زاده، 

دكتر الهام احمدی، 

دكتر المیرا نجف 

راد، دكتر فروغ 

 فدوی      

به كارگیری اطالعات بدست 

آمده از طریق فیمهای 

 دمونستریشن و كالسهای تئوری

ده فیلمهای از طریق مشاه

دمونستریشن در سامانه نوید و 

نظارت اساتید در كلینیک بر 

 روی بیمار

 4 جلسه 2،...( 3، 5متفرقه) كالس 

دكتر حمید 

كرمانشاه، دكتر 

الدن عمراني، دكتر 

مهدی عباسي، دكتر 

زهره مرادی، دكتر 

فریبا متوسلیان، 

دكتر سارا ولي زاده، 

دكتر الهام احمدی، 

دكتر المیرا نجف 

اد، دكتر فروغ ر

 فدوی      

به كارگیری اطالعات بدست 

آمده از طریق فیمهای 

 دمونستریشن و كالسهای تئوری

از طریق مشاهده فیلمهای 

دمونستریشن در سامانه نوید و 

نظارت اساتید بر انجام كار 

دانشجو بر روی دندان كشیده 

 شده

پست داخل كانال دندان كشیده 

 شده و اندو شده 

5 
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 دانشجو موظف است در طول مدت دوره خود 

 در تمامي ساعات كاری در بخش حضور داشته باشد.-1

 .شود استفاده(  عینک و ماسک دستکش،) شخصي حفاظت لوازم حداقل باید لذا شود برخورد آلوده موارد منزله به  بیماران همه با -2

 كند.اصول پوشش حرفه ای را رعایت  -3

 .شود پوشانده(  شده داده آموزش آنچه مطابق) مصرف یکبار روكشهای با سپس شده ضدعفوني كامال یونیت سطوح كار شروع از قبل -4

 اصول كنترل عفونت را به صورت كامل رعایت كند. -5

 رعایت كند. را ترمیمي بخش در جیوه بهداشت اصول -6

 به بیمار آوردن یا و كاری مراحل رعایت وعدم راهنما استاد نظارت بدون و پذیرش مسئول با هماهنگي بدون اضافي ترمیمي كار هرگونه انجام-7 

 .میشود محسوب تخلف پذیرش مسئول با هماهنگي بدون بخش

 .شود هماهنگي پذیرش مسئول با حتما مجدد نوبت تنظیم جهت است نشده تمام جلسه یک در بیمار درمان چنانچه -8

)با توجه به شرایط .شود ثبت مربوطه راهنمای استاد امضای كاری جلسه هر برای و شود ثبت بیمار پرونده در كامل بطور درمان مراحل كلیه -9

ز طرف پاندمي از آوردن هرگونه پرونده و الگ بوک به داخل بخش خودداری كرده و پس از پایان كار در محلي غیرآلوده پرونده را تکمیل نموده و ا

 امضا نماید و در الكر خود نگهداری كرده و در انتهای دوره به پذیرش بخش ترمیمي تحویل دهد( استاد راهنما

 )در شرایط غیر پاندمي كرونا(نشود. خارج بخش از وجه هیچ به بیمار پرونده -10

 .كند استفاده یونیت ازهمان ترم طول تمام در است موظف دانشجو و است شده تعیین دانشجو هر مخصوص یونیت -11

 .الزامیست موارد از بعضي در بیمار از كتبي رضایت و امضای باشد وگرفتن شده نوشته پرونده در حتما بیمار آدرس و تلفن شماره -12

 هنگامیکه بعدی روز وقت اول در. دهد استریل اتاق تحویل و شسته تمیز كامال را خود وسایل است موظف دانشجو درمان جلسۀ هر پایان در -13

 خواهد رفتار بخش داخلي مقررات طبق نبودن تمیز درصورت و كرده بازدید ستها از بخش داخلي مدیر گرفت تحویل را خود شده پک ست دانشجو

 .شد

 حریم خصوصي بیماران را رعایت كند.-14

 اخالق حرفه ای را به صورت كامل رعایت كند.-15

 م كند.در حین انجام كار راحتي بیمار راتا حد ممکن فراه-16

 نام و نام خانوادگي در معرض نمایش داشته باشد.label دانشجو در تمام مدت زمان حضور در بخش باید دارای  -17
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كنار تمامي اصول و پروتکل های الزم در ایام پاندمي كرونا را در نظر گرفته و به طور دقیق آنها را اجرا نماید.)چگونگي نشستن در یونیتهای  -18

 میان نشستن، اصول فاصله گذاری اجتماعي، استفاده از تمامي وسایل حفاظت شخصي در این دوره، ...(پنجره، یک در 

 دانشجو:  یابیارز روش

 انجام مي شود. جزییات در ادامه موجود است. DOPSارزیابي به شکل تکویني و بر اساس 

 

 جزییات ارزیابی دانشجو:

 حضور و غیاب-1

 این فرم در انتها پیوست شده است.(DOPS) ارزیابي دانشجو توسط استاد در هر جلسه بر اساس فرم تهیه شده -2

 )در ادامه مشخص شده است(Requirements تعداد و دانشجو ی پرونده -4

 مه توضیح داده شده است()در ادابررسي و بحث در مورد كیس مطرح شده توسط استادو پرسش و پاسخ با دانشجویان و ارزیابي آنها -5

Requirements: 

 مورد ترمیم پوسیدگي عمیق آمالگام یا كامپوزیت )پالپ كپ( 2

 وسیع 4مورد ترمیم كالس  1

 مورد آمالگام و كامپوزیت بیلدآپ 1

 مورد موارد متفرقه )كالس پنج، كالس یک و كالس سه و ....( 2

 خلفيمورد پست داخل كانال در دندان كشیده و اندوشده  1

  مقررات:

 :صبح شیفت   

 .میشود محسوب تاخیر 8:15 ساعت از بعد بخش به ورود و  شروع صبح 8 ساعت از بخش 

 .میشود محسوب غیبت روز یک تاخیر سه هر

  .نمیشود داده تحویل ست دیگر و میشود محسوب غیبت منزله به 8:30 ساعت از بعد ورود

 : ظهر از بعد شیفت 

 .میشود شروع 12:45 ساعت از

 میشود محسوب  غیبت1:15 از بعد و تاخیر 1 ساعت از بعد بخش به ورود
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 حد مجاز غیبت:
 نهایي نمره از نمره 25/0 شدن معادل كاسته غیبت روز یک 

 نهایي نمره از نمره 5/0 شدن معادل كاسته غیبت دوروز

 واحد معادل حذف غیبت روز سه

 

  :دهیقوانین نمره 

 حداقل نمره قبولي كل12 

 نمره مشاركت فعال در بررسي كیس مطرح شده  3

 انجام ریکوارمنتهای مورد نظرنمره  17
 

 کیسهای مورد بررسی:
را در هر گروه از  3هر یک از اساتید كیسي مرتبط با ریکوارمنتهای ترمیمي عملي الزم به ذكر است كه برای درک بهتر تشخیص و طرح درمان 

 دانشجویان به بحث میگذارند. این كیسها شامل موارد زیر مي باشند:

 آمالگام بیلدآپ -1

2-  Deep Caries Management 

 NCCLحساسیت عاجي و  -3

 انواع پستهای داخل كانال -4

 تروما(وسیع)پوسیدگي و  4كالس  -5

6- Caries Control 

7- Rampand Caries 
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  :منابع

 :كتب( الف      

1.Sturdevant’s art and science of operative dentistry,seventh edition, chapter  1,2,3,4,5,6,7,8,10 

2.Summitt’s fundamentals of operative dentistry,forth edition,chapter 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12  
 

 :مقاالت( ب      
 

 :يج( محتوای الکترونیک      

 دمونستریشن ها به صورت فیلمهای از پیش ضبط شده قرار گرفته روی سامانه نوید

 كیسهای ذكر شده به صورت آنالین در اسکای روم 
 

 


