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 :  درس یکل فیتوص

و اصول نحوه تراش  ، و عدم کاربرد کاربرد ،مزایا و معایب ، سرامیکها معرفی این درس شامل مباحث تئوری در زمینه

همچنین  مباحث تئوری آشنایی با دندانپزشکی دیجیتال و  .المینیت ونیرهای سرامیکی می باشدسمان کردن 

 اندوکراون )اسکن و میلینگ رستوریشن اندوکراون(نیز ذکر  می گردد.

ین عملی شامل نحوه تراش المینیت های سرامیکی و تهیه رستوریشن موقتی پس از ارائه مباحث تئوری، دمونستریش

 توسط اساتید انجام می گردد. در مرحله بعدی دانشجویان به تمرین می پردازند.

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

و ساخت  اصول درمان المینیت ونیرهای سرامیکی و کسب توانایی تراش این نوع رستوریشن با آشنایی .1

 رستوریشن موقتی

 دندانپزشکی دیجیتال و اندوکراون )اسکن و میلینگ رستوریشن اندوکراون(آشنایی با  .2

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 اصول تراش المینیت ونیرهای سرامیکی را شرح دهد. .1

 المینیت ونیرهای سرامیکی را ذکر کند.مزایا و معایب  .2

 موارد تجویز و عدم تجویز المینیت ونیرهای سرامیکی را توضیح دهد. .3

 انواع سرامیک های مورد استفاده برای ساخت المینیت ونیرهای سرامیکی را توصیف نماید. .4

  با رعایت اصول تراش انواع متفاوت تراش المینیت ونیرهای سرامیکی را انجام دهد. .5

 اصول سمان کردن المینیت ونیرهای سرامیکی شرح دهد. .6

 بر روی دندانهای تراش خورده رستوریشن موقتی تهیه نماید. .7

 اصول تراش اندوکران را شرح دهد. .8

 مزایا و معایب اندوکران را ذکر کند. .9

 موارد تجویز و عدم تجویز اندوکران را توضیح دهد. .10

 نحوه ساخت اندوکران را شرح دهد. .11

 ندانپزشکی دیجیتال را ذکر کند.اصول کلی د .12
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 : آموزش رویکرد

 تركیبي  حضوری  مجازی 

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

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                           آفالین  

  كالس وارونه  

 بازی دیجیتالیادگیری مبتني بر  

 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

 رویکرد ترکیبی

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

و آموزش تکنیک های بالیني به صورت حضوری بر )سه جلسه سه ساعته(  وبینارقالب ارائه مطالب تئوری به صورت مجازی در  :لطفا نام ببرید

 .و تمرین دانشجویان روی دنتیک )دو جلسه سه ساعته( )سه جلسه سه ساعته( در پری كلینیک روی دنتیک
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 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

پرسش و پاسخ حین جلسه و  دكتر صفورا قدسي

 ارائه تکلیف در پایان جلسه

المینت سرامیکي: معرفي  وبینار

سرامیکها، أصول، أنواع تراش، 

مزایا/معایب/ موارد تجویز و 

 عدم تجویز المینت 

 معرفي دوره

1 

دكتر سمیه 

دكتر  ،ذیقمي

دكتر   ،فرزانه فرید

 ،سمیه اللهیاری

 دكتر سعید نوكار

ارائه  ،دمونستریشن عملي  تمرین روی دنتیک 

 فیلمهای از قبل ضبط شده

تهیه ایندكس جهت تمپ / 

آموزش عملي تراش ویندو و 

 چیزل با تهیه ایندكس تراش

2 

دكتر سمیه 

دكتر  ،ذیقمي

دكتر   ،فرزانه فرید

 ،سمیه اللهیاری

 دكتر سعید نوكار

ارائه  ،دمونستریشن عملي  تمرین روی دنتیک

 فیلمهای از قبل ضبط شده

آموزش عملي تراش بات و 

لینگوال رپ با تهیه ایندكس 

 تراش

3 

پرسش و پاسخ حین جلسه و  دكتر صفورا قدسي

 ارائه تکلیف در پایان جلسه

معرفي انواع  -سمان كردن وبینار

خطاها و عوارض و  -سمانها

 نحوه اصالح مشکالت المینت

4 

دكتر سمیه 

دكتر  ،ذیقمي

دكتر   ،فرزانه فرید

 ،سمیه اللهیاری

 دكتر سعید نوكار

ارائه  ،دمونستریشن عملي  تمرین روی دنتیک

 فیلمهای از قبل ضبط شده

معرفي انواع  -سمان كردن

خطاها و عوارض و  -سمانها

 نحوه اصالح مشکالت المینت

5 

دكتر ساسان 

 رسایي پور

پرسش و پاسخ حین جلسه و 

 پایان جلسهارائه تکلیف در 

دندانپزشکي دیجیتال و  وبینار

اندوكراون: هیستوری و نحوه 

اسکن و میلینگ  -كار

 رستوریشن اندوكراون

6 
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

حضور به موقع و فعال در کالسهای تئوری و عملی، انجام تکالیف محوله، تمرین روی انواع تراش آموزش داده شده و 

 موقت روی مدل ساخت رستوریشن

 دانشجو:  یابیارز روش

جهت ارزیابی دانش تئوری، آزمون تشریحی و رس در پایان دوره انجام می شود. ارزیابی تراکمی این د ·

عملی از تراش المینت با ایندکس و ساخت رستوریشن موقت جهت سنجش مهارتهای عملی، آزمون 

نمره( و  8نمره(، امتحان تئوری ) 2برگزار می شود. نمره نهایی بر اساس حضور و غیاب و شرکت فعال )

جلسه )صرفا در  1نمره( خواهد بود. با توجه به تعداد جلسات حداکثر تعداد مجاز غیبت  10امتحان عملی )

 جلسه تئوری امکان غیبت وجود ندارد و غیبت باعث حذف درس خواهد شد. 3جلسات عملی( است. در 

در صورت افزایش تعداد غیبتها تصمیم گیری با توجه به شرایط و اثری که بر یادگیری خواهد داشت، 

 گرفته می شود )حذف واحد، کسر قابل توجه نمره(.

  :منابع

Fundamental of fixed prosthodontics (Shillingburge) 

Contemporary fixed prosthodontics (Resenstiel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


