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درس را در قالب های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  درس یکل فیتوص

 (: کند فیتوص بند، دو ای کی

 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

  1انتظار میرود دانشجو با گذراندن یک واحد ترمیمی نظری
 در مورد هر یک از عناوین تدریس شده دانش الزم را داشته باشد.  -1

 سواالت در حیطه سرفصلهای این واحد باشد.با توجه به موارد آموزش داده شده بتواند پاسخگوی  -2

 توانایی تحلیل و ارزیابی موارد مختلف در عناوین تدریس شده را داشته باشد. -3

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

: دانشجو در پایان دوره بتواند :حیطه شناختی  

شیمیایی انواع سمانها و خواص شیمیایی و فیزیکی انها را توضیح دهدساختار -1  

ای اصطالحات رایج در دندانپزشکی ادهزیو را بداند و مکانیسم  چسبندگی  به مینا ، عاج و سایر مواد ترمیمی را توضیح دهد و انواع سیستم ه-2

 باندینگ را بیان کند

می مسلط بوده و انها را ارایه کندبر اصول معاینه و تشخیص در دندانپزشکی ترمی-3  

درمان پوسیدگی های عمیق عاجی و اصول حفاظت از پالپ را با جزییات توضیح دهد-4  

درمانهای غیر تهاجمی ضایعات پوسیدگی را بداند -5  

آنها را با جزییات  نسل های مختلف باندینگ عاجی را بیان کند و روش کاربرد هر یک از نسل های باندینگ عاجی و مالحظات مربوط به-6

 توضیح دهد

انواع دستگاه های الیت کیورو روش کاربرد آنها را بداند. -8  

تعریف اکلوژن و تیوری های اکلوژن، ملزومات الزم برای برقراری یک اکلوژن با ثبات در دندانپزشکی ترمیمی را بداند -9  

اهمیت کانتور و کاتکت های صحیح را توضیح دهد -01  
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برای تراش و ترمیم  حفرات کالس سه،چهار و پنج  کلمپوزیتی با حفظ اصول حداکثر نسج دندانی را داشته باشد و بتواند انرا دانش کافی -11

 توضیح دهد

دانش کافی برای تراش و ترمیم  هم رنگ دندانهای خلفی را با حفظ اصول حداکثر نسج دندانی را داشته باشد و بتواند انرا توضیح دهد -21  

انجام درمانهای ترمیمی برای سالمندان را بداند اصول -31  

 

 حیطه رفتاری: 

 بتواند پاسخگوی سواالت طرح شده از مباحث تدریس شده باشند. -1

 اهمیت مطالعه در زمینه های تدریس شده را در کارهای بالینی و پژوهش در آن زمینه ها درک کند. -2

 

 :حیطه عاطفی 
 کار بالینی خود درک کنند.اهمیت هر یک از مباحث تدریس شده را در  -1

 در بحثهای گروهی کالس شرکت فعال داشته باشند. -2

 نظرات دانشجویان دیگر را محترم بدانند. -3

 مقررات کالس را رعایت کنند. -4

 احساس تعهد به آموخته های خود در درمانهای کلینیکال خود داشته باشند.  -5
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 : 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 

  ( PBLمبتني بر حل مسئله )یادگیری  

  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

 رویکرد ترکیبی

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

 .................... لطفا نام ببرید

                                                           
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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 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/  یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

صدا مشاهده  پاور پوینت  دكتر عمراني

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

معاینه و تشخیص و طرح  مجازی

 1درمان در ترمیمي

1 

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر عمراني

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

معاینه و تشخیص و طرح  مجازی

 2درمان در ترمیمي

2 

پوینت صدا مشاهده  پاور  دكتر شهابي

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 3 سمان ها مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر هوشمند

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 4 قوانین ادهیژن مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر متوسلیان

گذاری شده و مطالعه منابع 

 انجام تکلیف معرفي شده و

روش های غیر تهاجمي  مجازی

 مدیریت ضایعات پوسیده

5 

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر احمدی

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 6 بیولوژی و اصول حفاظت پالپ مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر احمدی

گذاری شده و مطالعه منابع 

 تکلیف معرفي شده و انجام

شناخت مواد پوشش پالپي و  مجازی

 تکنیک های پوشش پالپ

7 

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر فدوی

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 8 ایزوالسیون مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر عمراني

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 9 ضایعات سرویکالي دندان مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر عباسي

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

عوامل باندینگ عاجي و  مجازی

 كاربرد آن ها

10 
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 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/  یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر ولي زاده

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 11 الیت كیوردستگاه های  مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر مرادی

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 12 ترمیم های همرنگ قدامي مجازی

و  پاور پوینت  مشاهده  دكتر ولي زاده

مطالعه منابع معرفي شده و 

 انجام تکلیف

 13 ترمیم های همرنگ خلفي مجازی

پاور پوینت صدا مشاهده   دكتر كرمانشاه

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 14 تماس های پروگزیمالي مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر كرمانشاه

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 15 اكلوژن مجازی

مشاهده  پاور پوینت صدا  دكتر عباسي

گذاری شده و مطالعه منابع 

 معرفي شده و انجام تکلیف

 16 دندانپزشکي سالمندان مجازی

    17 

 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 فایل های قرار داده شدهبه موقع  مشاهده
 انجام به موقع تکالیف

 مطالعه منابع معرفی شده
 رعایت قوانین آموزشی واداری دانشکده

 توانایی توضیح کیس و پرسش و پاسخ در مورد کیسهای کالس وارونه
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 دانشجو:  یابیارز روش

 )تکویني)انجام تکالیف( و تراكمي) آزمون میان ترم و پایان ترم(     ذكر نوع ارزیابي )تکویني/تراكمي                     

 آزمونهای چند گزینه ای -آزمونهتي گسترده پاسخ -: آزمونهای كوتاه پاسخ ذكر روش ارزیابي دانشجو 

 دانشجو نهایي ذكر سهم ارزشیابي هر روش در نمره 

 نمره 75/3: انجام تکالیف
 نمره 8: جلسه اول دوره طبق زمان از پیش تعیین شده 8امتحان میان ترم به شکل کتبی از 
 نمره 75/7: جلسه باقیمانده از کل دوره در زمان از پیش تعیین شده  8امتحان پایان ترم به شکل کتبی از 

  

  نمره 5/0: آنالیز بحث  و چگونگی تحلیل کیسهای کالس وارونه
      

  :نابعم

 :كتب( الف      

edition th4-Summit Fundamental of Operative Dentistry  

edition th7-Art and Science of Operative Dentistryة 

editiong th14-Craig’s Restorative DentalMaterials 

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 

 

 

 


