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 : درس یکل فیتوص

 ارجاع موارد و بیمار انتخاب نحوه و عملي صورت به ایمپلنت درمان با عمومي دندانپزشکي دانشجویان آشنایي

 یيدرس آشنا نیاشود. هدف از  يارائه م 1۲باشد در ترم  يم ینظر مپلنتیآن كه درس ا ازین شیبا توجه به پ يعمل مپلنتیدرس ا

و انجام  یزپروت یمدل، اصول درمان ها کی یبر رو يو جراح ي، اصول انجام جراحCBCT با طرح درمان،  يدندانپزشک انیدانشجو

به صورت  offline یبه صورت مجاز يدرس كارگاه نی. اباشديم يبا كاتالوگ خان یيانتها آشنا درمدل و  یبر رو یپروتز یدرمان ها

 ینسخه ها ریاسو  لمیمدل و كمک از ف یبر رو يكار عمل نیروم و همچن یدر اسکا online    د،یبا صدا در سامانه نو نتیپاورپو

 .یشودارائه م يآموزش

 انید. ضمناً دانشجوپاسخ دهن فیموظفند در موعد مقرر به تکال زیعز انیشود دانشجو يارائه م دیمباحث كه در سامانه نو یانتها در

 .ندینما تیبهداشت و ... را رعا اب،یمقررات ازجمله حضوروغ يموظفند تمام يعمل هایدر كالس

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 .دكرده باشن دایكامل پ یيآشنا ریز يدرس میبا مطالب و مفاه يستیبا رانیفراگ یواحد نظر نیا سیپس از تدر

 هابا طرح درمان یيو آشنا مپلنتیمناسب جهت درمان ا مارینتخاب با 

 با یيآشنا CBCT  مرتبط با آن یموزش نرم افزارهاآو 

 مپلنتیا يبا اصول جراح یيآشنا  

 مدل یرو مپلنتیواحد ا کی يجراح  

 مپلنتیا یپروتز یبا درمان ها یيآشنا 

 مدل کی ی، انتخاب اباتمنت، ساخت پروتز رو یری)قالبگ یپروتز یاصول درمان ها 

 و پروتز يبا مشکالت بعد از جراح یيآشنا 

 شرفتهیپ یها يو جراح یوندیبا مواد پ یيآشنا 

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   ۲مجازی 

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

 رویکرد مجازی

                                                           
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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تركیبي )آفالین، آنالین(▀    آنالین                        آفالین 

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 مبتني بر محتوای الکترونیکي تعامليیادگیری  

  ( 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

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

  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  

 دمانستریشن و فیلم آموزشي( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

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

 : لطفا نام ببرید

  صدا گذاری شده درسیستم نوید یا كالس های آنالین در اسکای روم  پاور پوینت 

  و كار گروهي در كالس عملي و دمونستریشنفیلم های كمک آموزشي 

 گروه سه صورت به دانشجویان A,B,C  شوندمي بندی گروه. 

 گردش مطابق جدول درس مراجعه مي نمایند. ۲دانشجویان د ر 
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 (1روت )

 

 گروه بندی می شوند.  A,B,Cدانشجویان به صورت 

 

 

 

  تاریخ روز ساعت عنوان گروه آموزشی مدرس محل برگزاری

نفره 90آمفی تئاتر  جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی 
پرونده و تشکیل ،طرح درمان

 مقررات بخش
A,B,C 

12-8 25/11/99 شنبه   1 

25/11/99 شنبه  A,B,C دموی جراحی  گروه پریودنتولوژی خانم دکتر روستا مجازی سامانه نوید  2 

A 12-8 گروه  رادیولوژی  دهان و فک و صورت رادیولوژی آقای دکتر پنج نوش کتابخانه 27/11/99 دوشنبه   3 

27/11/99 دوشنبه  A,B,C  مواد پیوندی  گروه جراحی دهان و فک و صورت خانم دکتر هاشمی نسب مجازی سامانه نوید  4 

B 12-8 رادیولوژی  گروه دهان و فک و صورت رادیولوژی آقای دکتر پنج نوش کتابخانه 02/12/99 شنبه   5 

دکتر سیادتخانم  مجازی سامانه نوید 02/12/99 شنبه  A,B,C  دموی قالبگیری   گروه پروتز های دندانی   6 

C 12-8 رادیولوژی  گروه دهان و فک و صورت رادیولوژی خانم دکتر خیراندیش کتابخانه 04/12/99 دوشنبه   7 

Sky room online گروه جراحی پیشرفته پریودنتولوژی خانم دکتراکبری  A,B,C  04/12/99 دوشنبه  8 

-2پری کلینیک A 12-8 هندزان جراحی   گروه جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  09/12/99 شنبه   9 

09/12/99 شنبه  A,B,C  اباتمنت  گروه پروتز های دندانی خانم دکتر حبیب زاده مجازی سامانه نوید  10 

-2پری کلینیک B 12-8 هندزان جراحی   گروه جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  11/12/99 دوشنبه   11 

11/12/99 دوشنبه   A,B,C  فریم ورک  گروه پروتز های دندانی خانم دکتر علی خاصی مجازی سامانه نوید  12 

-2پری کلینیک C 12-8 هندزان جراحی   گروه جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  16/12/99 شنبه   13 

نویدمجازی سامانه  16/12/99 شنبه  A,B,C  فالوآپ گروه پریودنتولوژی آقای دکتر خورسند   14 

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

زادهخانم دکتر حسن  
A 12-8 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی شنبهدو    18/12/99  15 

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

زادهخانم دکتر حسن  
B 12-8 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی 23/12/99 شنبه   16 

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

زادهخانم دکتر حسن  
C 12-8 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی 25/12/99 دوشنبه   17 

-2پری کلینیک A +½B 12-8 گروه کاتالوگ خوانی جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  14/01/1400 شنبه   18 

-2پری کلینیک C +½B   12-8گروه کاتالوگ خوانی جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  16/01/1400 دوشنبه   19 

نفره400-آسکی 8-12 امتحان پایان دوره هاهمه گروه همه اساتید  21/01/1400 شنبه   20 



5 
 

(2روت )  

 

 گروه بندی می شوند.  A,B,Cدانشجویان به صورت 

  تاریخ روز ساعت عنوان گروه آموزشی مدرس محل برگزاری

نفره 90آمفی تئاتر  جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی 
پرونده و مقررات بخشتشکیل ،طرح درمان  

A,B,C 
12-8 23/01/1400 دوشنبه   1 

23/01/1400 دوشنبه  A,B,C دموی جراحی  گروه پریودنتولوژی خانم دکتر روستا مجازی سامانه نوید  2 

A 12-8 رادیولوژی   گروه دهان و فک و صورت رادیولوژی آقای دکتر نیکنامی کتابخانه 28/01/1400 شنبه   3 

 مجازی سامانه نوید
خانم دکتر هاشمی 

 نسب
28/01/1400 شنبه  A,B,C  مواد پیوندی  گروه جراحی دهان و فک و صورت  4 

B 12-8 رادیولوژی  گروه دهان و فک و صورت رادیولوژی خانم دکتر خیراندیش کتابخانه 30/01/1400 دوشنبه   5 

30/01/1400 دوشنبه  A,B,C  دموی قالبگیری   گروه پروتز های دندانی خانم دکتر سیادت مجازی سامانه نوید  6 

C 12-8 رادیولوژی  گروه دهان و فک و صورت رادیولوژی آقای دکتر نیکنامی کتابخانه 04/02/1400 شنبه   7 

04/02/1400 شنبه  A,B,C  گروه جراحی پیشرفته پریودنتولوژی خانم دکتراکبری مجازی سامانه نوید  8 

-2پری کلینیک A 12-8 هندزان جراحی   گروه جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  06/02/1400 دوشنبه   9 

06/02/1400 دوشنبه  A,B,C  اباتمنت  گروه پروتز های دندانی خانم دکتر حبیب زاده مجازی سامانه نوید  
1
0 

-2پری کلینیک B 12-8 هندزان جراحی   گروه جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  11/02/1400 شنبه   
1
1 

11/02/1400 شنبه   A,B,C  فریم ورک  گروه پروتز های دندانی خانم دکتر علی خاصی مجازی سامانه نوید  
1
2 

-2پری کلینیک C 12-8 هندزان جراحی   گروه جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  13/02/1400 دوشنبه   
1
3 

13/02/1400 دوشنبه  A,B,C  فالوآپ گروه پریودنتولوژی آقای دکتر خورسند مجازی سامانه نوید  
1
4 

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

زادهخانم دکتر حسن  
A 12-8 قالبگیری گروههندزان  پروتز های دندانی 18/02/1400 شنبه   

1
5 

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

زادهخانم دکتر حسن  
B 12-8 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی 20/02/1400 دوشنبه   

1
6 

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

زادهخانم دکتر حسن  
C 12-8 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی 25/02/1400 شنبه   

1
7 

-2پری کلینیک A +½B 12-8 گروه کاتالوگ خوانی جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  27/02/1400 دوشنبه   
1
8 

-2پری کلینیک C +½B   12-8گروه کاتالوگ خوانی جراحی دهان و فک و صورت آقای دکتر شریفی  01/03/1400 شنبه   
1
9 

نفره400-آسکی 8-12 امتحان پایان دوره هاهمه گروه همه اساتید  03/03/1400 دوشنبه   
2
0 
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 به جدول باال مراجعه شود :درس میتقو

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

تشکیل پرونده  ،طرح درمان  سخنراني در پریکلینیک - مطابق جدول باال

 و مقررات بخش

A,B,C 

1 

پاروپوینت صداگذاری شده در  تکلیف در نوید مطابق جدول باال

 سیستم نوید
 A,B,C ۲ دموی جراحي  گروه

 A 3 رادیولوژی   گروه دمانستریشن در پری كلینیک كار عملي در پریکلینیک مطابق جدول باال

صداگذاری شده در پاروپوینت  تکلیف در نوید مطابق جدول باال

 سیستم نوید
 A,B,C 4  مواد پیوندی  گروه

 B 5 رادیولوژی  گروه دمانستریشن كار عملي در پریکلینیک مطابق جدول باال

پاروپوینت صداگذاری شده در  تکلیف در نوید مطابق جدول باال

 سیستم نوید
  دموی قالبگیری   گروه

A,B,C 

6 

 C ۷ رادیولوژی  گروه دمانستریشن پریکلینیکكار عملي در  مطابق جدول باال

پاروپوینت صداگذاری شده در  تکلیف در نوید مطابق جدول باال

 سیستم نوید
  جراحي پیشرفته گروه

A,B,C 

۸ 

 A ۹ هندزان جراحي   گروه دمانستریشن در پری كلینیک كار عملي در پریکلینیک مطابق جدول باال

پاروپوینت صداگذاری شده در  تکلیف در نوید مطابق جدول باال

 سیستم نوید
 A,B,C 1۰  اباتمنت  گروه

 B 11 هندزان جراحي   گروه دمانستریشن در پری كلینیک كار عملي در پریکلینیک مطابق جدول باال

پاروپوینت صداگذاری شده در  تکلیف در نوید مطابق جدول باال

 سیستم نوید
 A,B,C 1۲  فریم ورک  گروه

 C 13 هندزان جراحي   گروه دمانستریشن در پری كلینیک كار عملي در پریکلینیک باالمطابق جدول 

پاروپوینت صداگذاری شده در  تکلیف در نوید مطابق جدول باال

 سیستم نوید
 A,B,C 14  فالوآپ گروه

 A 15 هندزان قالبگیری گروه دمانستریشن در پری كلینیک كار عملي در پریکلینیک مطابق جدول باال

 B 16 هندزان قالبگیری گروه دمانستریشن در پری كلینیک كار عملي در پریکلینیک مطابق جدول باال

 C 1۷ هندزان قالبگیری گروه دمانستریشن در پری كلینیک كار عملي در پریکلینیک مطابق جدول باال

 Aگروه  كاتالوگ خواني دمانستریشن در پری كلینیک - مطابق جدول باال

+½B 

1۸ 

 C +½B 1۹گروه كاتالوگ خواني دمانستریشن در پری كلینیک - مطابق جدول باال
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 :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 

 .دانشجویان موظف به حفظ  اصول اخالقي در برخورد با اساتید و رعایت شان كالس  مي باشند 

 رعایت نظم و نظافت شخصي و قوانین پوشش حرفه ای در محیط كار پری كلینیک 

 حضور و خروج به موقع از پری كلینیک با حفظ تمییزی میز كار و محیط پری كلینیک 

  روپوش و مقنعه تمییزداشتن اتیکت و 

 تحویل گرفتن وسایل كار در شروع دوره ، حفظ و مراقبت از آنها و تحویل وسایل در پایان گردش به شکل اولیه  

  انجام ریکوایرمنت ها 

 دیازنو يدانلود مطالب درس  

   يمطالب درس یریادگیتالش در 

  يمشاركت فعال در پرسش و پاسخ ، با مطالعه قبل، 

 شركت در آزمونها  

 يتالش در كسب حداكثر نمره  قبول 

 

 دانشجو:  یابیارز روش

 15 آسکي  صورت پایان ترم به نمره : امتحان 

   5 های فرم كردن پر  نمره : حضوروغیاب، انضباط ، مشاركت در كارهای گروهي كالسي و   Logbook 

  نمره منفي كسر خواهد شد. 5/۰در صورت عدم انجام تکالیف نوید به ازای هر جلسه 

  .شرط شركت در آزمون پایان ترم حضور در جلسات عملي و انجام ریکوایرمنت های گروهي است 

  کرار دوره خواهد مجاز آموزشي در واحد عملي منجر به محرومیت دانشجو از امتحان پایان دوره  و تغیبت بیش از حد

  شد.

  دوازده تمام 1۲: قبولي در این واحد نمره 

  :منابع

 کتاب پیترسون جراحی 
 کتاب ایمپلنت میش جراحی 

 کتاب فونسکا جراحی 

 کتاب کارانزا پریو 

 کتاب لینده پریو 

 کتاب ایمپلنت میش پروتز 

                                                           
  های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.مه انواع دورهتوانند در ه. این وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند و  مي1


