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 :  درس یکل فیتوص

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

تمام  یشوون ایاصووول سوواست رسووتور ک،یتمام سوورام یشوون ایرسووتور یطبقه بند ،يقدام یراهنما کوالتورها،یاكلوژن و آرت اصووول

روكش   ،یكار میو لح میاصول لح ودنتال،یمشکل پر یدارا یدندان ا یواصول تراش وسمان كردن آن، آماده ساز   تینیالم ک،یسرام 

 مپلنت،یبر ا يمتک یشن ای، رستورFRC یشن ایباندو اصول ساست رستور نیرز یشن ایاصول ساست رستور   ل،یپارس  هیپا یدندان ا

ساز   فپروتز ثابت،  لی، مراقبت پس از تحو characterizationو  glazing،یزیآم ،رنگیين ا يابیارز   شیسا  یدندان ا یصول باز

 .، استنت تالیجید یری، قالبگ Dentistryتالیجی، د افتهی

 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 کلوژن مرکزیا 

 اینترفرنس های اکلوزال/ اکلوژن نرمال و پاتولوژیک 

 سازماندهی اکلوژن 

  کننده ای آناتومیکاثرات تعیین 

 AG بداند را آن اهمیت و کند تعریف را.  

 بر را باال قدامی های دندان شیب تأثیرAG.بداند 

 بشناسد را باال قدامی های دندان انسیزال لبه مشخصات. 

 بشناسد را قدامی های دندان ثبات بی های تماس انواع. 

 بداند را انسیزال لبه موقعیت تغییر روش. 

 بداند را انسیزال پالن کانتور بتواند. 

 کند تعیین را پالنال انسیزال کانتور بتواند. 

 کردن  هماهنگ مراحل. Antero ga..را نام برده و بشناسد 

 .سرامیک های دندانی با قایلیت باند شدن را بشناسد و مزایای آن را توضیح دهد 

  کند.در مورد موارد کاربرد سرامیک های باند شونده و عدم کاربرد آن بحث 

 .در مورد عوامل موثر در رنگ نهایی ترمیم ساخته شده با سرامیک باند شونده بحث کند 

  نحوه ساخت سرامیک های با استحکام باالی کر شامل آلومیناreinforced substructure   و زیرکونیا را توضیح دهد

 در مورد مزایا و معایب آن بحث کند.

 ضیح دهد و در مورد نقش الینر زیرکونیا بحث نماید.دالیل شکست ونیر از کر زیرکونیا را تو 

 .تراش روکش تمام سرامیک را توضیح دهد 

 .موارد تجویز و عدم تجویزپرسلن المینیت ونیررا بداند 
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 ( روشهای مختلف آماده سازیpreparation.دندان را برای پرسلن المینیت ونیربداند ) 

  ونیر آشنا شود.پرسلنهای مختلف برای ساخت رستورشنهای المینیت 

 .روشهای ساخت رستوریشن موقت برای المینیت را آشنا شود 

 .با سمانها و روش سمان کردن پرسلن المینیت آشنا شوند 

 یادگیری  تراش دندانها در موارد تحلیل شدید لثه و یا موارد قطع ریشه دندانی 

  بداند. را دندانپزشکی در لحیم ویژگیهای 

 بداند. را لحیم ایندکس تهیه نحوه 

 بداند را کاری لحیم کاری مراحل در لحیم سیلندرگذاری نحوه. 

 بداند را سرامیک پخت از بعد و سرامیک پخت از قبل کاری لیحم. 

  فرق بینnon –Rigid connector، Rigid connector .را ربداند 

 ریتینرهای  طراحی و درمان ریزی طرح هنگام دندانی سرویور باRPDشود آشنا.  

 شود آشنا شده مانت تشخیص کست تهیه همچون ضروری نیازهای پیش با 

 طراحی  در متفاوت دیدگاهایRPDبرشمارد را. 

 کند معرفی آنها وظایف و پارسیل پروتز اجزاء 

 برشمارد را مومی الگوی در ضروری و الزم تغییرات بتواند. 

 گردد آشنا پارسیل پایه ثابت پروتز در کاربردشان موارد و ها اتچمنت انواع با. 

 برشمارد را تاجی خارج و داخل های اتچمنت انواع بتواند. 

 کند بحث را شونده باند ایھ کاربردبریج عدم کاربردو. 

 نماید تشریح را شونده باند ایھ بریج موفقیت در موثر عوامل. 

 کند راتوضیح اباتمنت انتخاب بیمارو انتخاب مالحظات. 

 کند تشریح را تراش و طراحی انواع. 

 کند سهمقای مختلف ایھ کیس در را بریح ساخت مختلف مواد کاربرد. 

 کند بحث مواد بیو بیمارو مالحظات ھب ھتوج با را اکلوژن. 

  آشنایی با انواع ایمپلنت، آشنایی با قطعات ایمپلنتی، اگاهی از موارد تجویز و عدم تجویز کاربردایمپلنت، آشنایی با

 از پروسه ساخت پروتز ثابت متکی بر ایمپلنتانواع اباتمنت و نحوه کاربرد ان، آگاهی 

 شود داده بیمار به باید که تحویل از پس دستورات و ثابت پروتز تحویل از پس مراقبت نحوه آموزش. 

 تحویل تهج آن سازی آماده و شده گذاری پرسلن رستوریشن ارزیابی 

 ببرد نام را دندانی ایھسایش انواع بتواند دانشجو. 

 هدد شرح را قدامی لوکالیزه سایش بازسازی روش دانشجو. 

 کند لیست را وسیع ایھسایش بازسازی مشکالت بتواند دانشجو. 

 کند بیان را بازسازی برای فضا تامین چگونگی بتواند دانشجو. 

 کند تعریف درستی به را قدامی نمایھرا بتواند دانشجو. 



4 
 

 .قالبگیری دیجیتال و وسایل مربوط به آن را بداند 

  قالبگیری دیجیتال و معمول را بداند .تفاوت روشهای 

 .انواع ساخت روشهای دیجیتال و معمول استنت را بداند 

   با دستگاهCAD/CAM آشنا باشد 

 : 1آموزشی ویکردر

 3تركیبي  حضوری   ۲مجازی 

 :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

 رویکرد حضوری

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

  بحث در گروه ای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLبر حل مسئله )یادگیری مبتني  

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

                                                           
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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 رویکرد ترکیبی

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

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

های یادگیری/ تکالیف فعالیت نام مدرس/ مدرسان

 دانشجو

 جلسه عنوان مبحث روش تدریس

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر ماهگلي

 شده یگذار

اصول اكلوژن) تعیین كننده ها( و آشنایي با 

 آرتیکوالتور

1 

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر گرامي پناه

 شده یگذار

 ۲ راهنمای قدامي

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر نوكار

 شده یگذار

رستوریشن های تمام سرامیک ) طبقه بندی 

 و انواع(

3 

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر نوكار

 شده یگذار

 ۴ رستوریشن های تمام سرامیک اصول ساست

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر سیادت

 شده یگذار

Lami nat e  اصول تراش و سمان كردن(

 لمینیت(

۵ 

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر گرامي پناه

 شده یگذار

dent دیجیتال/ i s t ry 

 3D S.Dقالب گیری دیجیتال، استنت، 

۶ 

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر فرید

 شده یگذار

آماده سازی دندان ای دارای مشکل پریو 

 دنتال

۷ 

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر ماهگلي

 شده یگذار

 ۸ اصول لحیم ولحیم كاری

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر صادق پور

 شده یگذار

 ۹ روكش دندان ای پایه پارسیل

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكترعامری

 شده یگذار

 باند رزین های رستوریشن ساست اصول

 FRCو اصول ساست رستوریشن ها 

1۰ 

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر علي ساصي

 شده یگذار

 11 رستوریشن های متکي بر ایمپلنت

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر عامری

 شده یگذار

 آمیزی رنگ ن ایي، ارزیابي

Gl azi ng , charact eri zat i on 

1۲ 

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر فرید

 شده یگذار

 13 مراقبت پس از تحویل

صدا  نتیپاورپو تکلیف در سیستم نوید دكتر علي ساصي

 شده یگذار

 1۴ اصول بازسازی دندان ای سایش یافته
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

  دانلود مطالب درسی ازنوید 

  درسیتالش در یادگیری مطالب 

 انجام تکالیف نوید در بازه زمانی مشخص 

 طالعه قبلی، و شرکت در آزمونها در پرسش و پاسخ ، با م مشارکت فعال 

  تالش در کسب حداکثر نمره  قبولی  

 آگاه سازی مسوول درس از مشکالت احتمالی بارگزاری دروس یا سواالت آزمون 
 

 دانشجو:  یابیارز روش

 است دوره انیدانشجو در پا يابیارز :1(یانیپا) یتراکم یابیارز  

  امتحانMCQ 

 ۷تا  1از جلسه  يآموزش میترم: مطابق با تقو انیمتحان ما 

 ۲۰ ترم انیترم و پا انیازامتحان م نتیمطابق بلوپر ینمره نظر 

 گردد. يمنجر به كسر نمره م د،ینو ستمیدر م لت مقرر در س فی.عدم ارسال پاسخ به تکل 

 

  :منابع

 مطابق منابع ذکر شده در طرح درس هر مدرس
 

 Contemporary of fixd prosthodontics  

 Related classic and current literature  

 Last Edition of Shillingburg (fundamentals of fixed prosthodontics ) 
 

 

                                                           
1. Summative Evaluation 


