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 بسمه تعالي           

 طرح درس
 (تکمیل شود توسط مدرس محترم )برای هر جلسه از درس 

 

                                                                 رفی دندانپزشکی ترمیمیمع اولجلسه    موضوع درس:

                                                                   دندانپزشکی ترمیمی گروه آموزشي:

                                                                   دکترالهام احمدی                                                                  -دکتر لادن عمرانی -دکتر بهناز بهنیافر – کرمانشاهحمید دکتر  رس:مد

( در 21-8عملی) شرح درس
پری کلینیک بر اساس 

 گروهبندی

 تئوری  شرح درس

 زمان

ام دکتراله -دکتر لادن عمرانی -دکتر بهناز بهنیافر –حمید کرمانشاه دکتر   
 احمدی                                                                 

 نام استاد

         جلسه اول

61/1/99 
 
 
 
 

2/9/99 

)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 

 
 

نامگذاری سیستم های دندانی -رفی دندانپزشکی ترمیمیمع  
آشنائی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی ترمیمی،  پوزیشن ها و دندانپزشکی  

 چهار دستی 

 موضوع

شنائی با علم دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی و معرفی سیستم های نامگذاری آ 
 دندانی

حوه نشستن روی یونیت و دندانپزشکی چهار شناخت وسایل دستی و چرخنده ون
 دستی و پوزیشن ها

 هدف کلی

دکتر صدیقه هاشمی)کلاس  .
آنلاین معارفه، برای دانشجویان 

دکتر  -پردیس بین الملل(
عمرانی)کلاس آنلاین معارفه، 

 برای دانشجویان پردیس مادر(

: به درستیبتواند  باید "معرفی دندانپزشکی ترمیمی"مبحثدانشجو در پایان     
 دندانپزشکی ترمیمی را تعریف کند . 
 موارد تجویز درمانهای ترمیمی را نام ببرد . 
 .اهمیت درمانهای ترمیمی را درک نماید. 

ه بتواند ب باید " سیستم های نامگذاری دندانی "مبحثدانشجو در پایان   

 درستی:
 بردب نام را ها دندان نامگذاری مختلف های روش. 

 کند شناسایی را ها دندان بتواند گذاری نام روش هر در. 

: بتواند به طور کاملمحتوای وسایل دستی از دانشجو انتظار می رود در پایان   
 از یکدیگر  را ترمیمی درمان هنگام نیاز مورد دستی وسایل

 .تشخیص دهد

 بشناسد را دستی قلمهای انواع. 

 کند بیان را دستی های قلم اجزای.. 

 کند بیان ار دستی قلمهای کاربرد. 

 را دستی های قلم ای شماره چهار و سه گذاری شماره های سیستم 
 .کند  تشریح

 بداند را ها قلم دست گرفتن نحوه. 

: بتواند به طور کامل محتوای وسایل چرخندهاز دانشجو انتظار می رود در پایان   

 بشناسد را ها پیس هند انواع. 

 تفکیک هم از و بشناسد را چرخشی تراش وسایل و ها فرز انواع 
 .دهد

 دهد توضیح را فرز هر کاربرد. 

بتواند به محتوای دندانپزشکی چهار دستی، از دانشجو انتظار می رود در پایان 
: طور کامل  

 یرفتارف اهدا
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 دهد توضیح را بیمار کارروی هنگام در مختلف های پوزیشن. 

انواع روشش های به دست گرفتن هندپیس و قلم و کاربرد آن در نواحی مختلف 
 وضیح دهد.را ت

.  

, دکتر بهنیافر، دکتر عمرانی، دکتر دکتر کرمانشاه -آفلاین غیر همزمان در نوید 
 احمدی

 دکتر عمرانی و دکتر هاشمی  -آنلاین همزمان در اسکای روم 

روش آموزش مجازی 

 و بستر 

تکلیف پاسخ دهی به روز برای  7پاوپوینت صداگذاری شده،  2تکلیف در نوید،  2 
روز قبل از این تاریخ  5محتوا و تکلیف مربوطه دو تا ، مبحث دکتر کرمانشاه

 فعال می شود.
روز قبل  5دو تا  شده یصداگذار نتیپاورپو سهبرای مبحث وسایل و پوزیشن ها 

 روز 7با مهلت فیتکل دو -از این تاریخ فعال می شود.

تعداد و نوع محتوا و 

 مهلت پاسخدهی

که در امتحان میان ترم به  است دکتر کرمانشاه از جلسه تئوری درصد نمره3,3 

 گرفته می شود. حذفیتستی چهارگزینه ای و صورت 

 است. دکتر کرمانشاه جلسه فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5 
که در امتحان میان ترم به  است وسایل و پوزیشن از جلسه تئوریدرصد نمره 21

 گرفته می شود. حذفیتستی چهارگزینه ای و صورت 

 ت.اس وسایل و پوزیشن ها جلسه فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 21
 

 نحوه ارزشیابی

 رفرنس Art & Science of operative dentistry 2019 کتاب 6 فصل 

 دینو ستمیس پیام در  و لیمیادکتر احمدی:  

am.ahmadi@gmail.comdr.elh 
 kermanshahhamid@yahoo.com دکتر کرمانشاه:

 dr.behnazbehniafar@gmail.com  دکتر بهنیافر:

 ladanomrani@yahoo.com دکتر عمرانی:

 رتباط با استادروش ا

 دینو ستمیس پیام در  و لیمیادکتر احمدی:  

lham.ahmadi@gmail.comdr.e 
 kermanshahhamid@yahoo.com دکتر کرمانشاه:

 dr.behnazbehniafar@gmail.com  دکتر بهنیافر:

 ladanomrani@yahoo.com دکتر عمرانی:

 نحوه رفع اشکال

 

  دومموضوع درس:   جلسه 

                         دندانپزشکی ترمیمی                                           گروه آموزشي:

 - مدرس:

 زمان تئوری  شرح درس ( در پری کلینیک بر اساس گروهبندی21-8عملی) شرح درس

 دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین الملل(
دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر اساس 

 گروهبندی پردیس مادر(

  

 ادنام است
         دومجلسه 

81/6/99  

 

4/9/99  موضوع   
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 و تیکهادن و وسایل گرفتن تحویل کلینیک، پره فضای با آشنائی

وسایل دستی و چرخنده و هندپیس ها و تجهیزات پری  با آشنائی

 کلینیک

 

 هدف کلی
)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 
 دانشجو پس از کلاس تئوری و تمرین کافی در کلاس عملی باید:

 ه نشستن کنار یونیت و فاصله از بیمار و محل قرار نحو
 گیری خود را به درستی تشخیص دهد.

 ردیبه کار گ یرا بشناسد و به درست نیانگل و تورب.. 

 و انگل قرار دهد.  نیدر تورب یرا به درست فرز 
 .وسایل مورد نیاز برای معاینه را بداند 
 اند.وسایل مورد نیاز تراش  آمالگام و کامپوزیت را بد 
  وسایل مورد نیاز برای ترمیم آمالگام و کامپوزیت را

 بشناسد.
 بداند. را کار سینی چیدن صحیح نحوه 
  بتواند فرز های مختلف و وسایل چرخشی را تشخیص

 دهد و محل و موقعیت کاربرد هر یک را بیان کند.

  قلم های معمول در درمان و وسایل دستی مورد نیاز در
ه دست گرفتن و کار با آنها را ترمیمی را بشناسد و نحو

 به تفکیک بداند.

 

ف اهدا

 یرفتار

روش   دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 رفرنس  

یک فیلم برای آموزش پوزیشن  -دو فیلم برای دمو وسایل

 ها ونحوه نشستن

تعداد و                 

نوع محتوا 

و مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و آزمون 

 عملی پایان ترم

نحوه  

 ارزشیابی

 موضوع درس:   جلسه سوم

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

 هاشمیصدیقه دکتر  مدرس:

پری کلینیک بر اساس ( در 21-8عملی) شرح درس
 گروهبندی

 زمان تئوری  شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی 
 پردیس بین الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر 
 فدوی ) بر اساس گروهبندی پردیس مادر(

 هاشمیصدیقه دکتر  

 نام استاد

جلسه 

         سوم

32/6/99  

9/9/99  
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خش )چر 

 دوم(

 (8-62) 

انواع کلاس های آماده سازی دندان برای ترمیم آمالگام و نامگذاری  

 سطوح
 

 موضوع

تمرین عملی و آشنائی اولیه با روش کار با توربین و 
 آنگل و تراش حفرات فرضی 

آشنائی با انواع کلاس های پوسیدگی، نام حفرات، دیواره ها، لاین انگلها و 
 پوینت انگل ها

 لیهدف ک

از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به 
: طور کامل  

  بیضی، مثلث و اشکال

را با ابعاد بعلاوه 

مشخص بر روی ریشه 
 دنتیکها تراش دهد.

  بر روی اشکالی که بر روی کاغذهای
آماده و همچنین ماکتهای دندانی از 

انواع کلاس ها و حفرات دندانی تهیه 
ام دیواره ها، نام شده است، نوع حفره، ن

لاین انگل ها و پوینت انگلها را 
 تشخیص داده و بیان نماید. 

: از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طور کامل  
  .مفهوم آماده سازی دندان برای ترمیم را شرح دهد 
  انواع حفره اماده سازی را بر حسب تعداد سطوح

 درگیری نام ببرد.
  را برحسب نام سطح درگیر به نامگذاری حفرات

صورت کامل و به صورت خلاصه از یکدیگر 
 تشخیص دهد.

  انواع دیواره های حفره اعم از داخلی و خارجی را از
 یکدیگر تفکیک دهد.

  لاین انگل، پوینت انگل، کاووسرفیس انگل را
 .تعریف نماید

  انواع پوسیدگی در نواحی مختلف دندانی را بر حسب
 .بلک کلاس بندی نماید   تقسیم بندی جی وی

ف اهدا

 یرفتار

 ترکیبی، آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 آنلاین همزمان در اسکای روم دکتر هاشمی

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 رفرنس Art & Science of operative dentistry 2019کتاب  4فصل  

 دو، روز قبل از این تاریخ فعال می شود. 5، دو تا ی مدیایک محتوای مولت 
، یک خودآزمون  همزمان با کلاس آنلاین به روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، 

 epollدر  صورت مجازی

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد 
 مربوطه و آزمون عملی پایان ترم

در امتحان میان ترم  آن نیمی از که است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره 6,6

گرفته می شود و نیمی در  غیرحذفیتستی چهارگزینه ای و به صورت 

 امتحان پایان ترم تستی چهارگزینه ای
 جلسه است. نیا و خودآزمون فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 21 

نحوه 

 ارزشیابی

دانشگاه به آدرس  "یادگیری الکترونیکی"سامانه  "یامپ"از طریق سیستم  

www.tumsnavid.vums.ac.ir  و پست الکترونیکی

 smhk58950@gmail.com :آیدی تلگرام ،

@Dr_Mahbube_Hashemi 

 Tritappاپلیکیشن 

ش رو

رتباط با ا

 استاد
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نحوه رفع  در کلاس آنلاین در اسکای روم و از طریق ارتباط با استاد در ردیف قبلی جدول 

 اشکال

 موضوع درس:   جلسه چهارم

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

 هاشمی صدیقه دکتر مدرس:

( در پری کلینیک بر اساس 21-8عملی) ح درسشر
 گروهبندی

 زمان تئوری  شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی 
 پردیس بین الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر 
 فدوی ) بر اساس گروهبندی پردیس مادر(

 هاشمیصدیقه دکتر  

 نام استاد

جلسه 

         چهارم

32/6/99  

11/9/99  

)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 

 موضوع اصول کلی تراش آمالگام 

 هدف کلی آمالگام 2اصول کلی تراش و کلاس آشنایی با  

از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به 
 : طور کامل
  آمالگام را بر روی   2حفرات کلاس

پره مولر سطح اکلوزال دننتیک های 

با رعایت کلیه اصول   های فک بالا

 تراش، آماده سازی نماید. 

 

 از دانشجویان انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل:
 .موارد تجویز و عدم تجویز آمالگام را نام ببرد 

 .مزایا و معایب ترمیم های آمالگام را شرح دهد 

 ببرید نام را حفره تهیه نهایی و آغازین مراحل. 

 ازی و تراش دندان را بیان کند.مفهوم آماده س  

 .اهداف تهیه حفره را تشریح نماید 

 .مراحل و اجزای تهیه حفره را نام ببرد 

 .اصول مربوط به حدود خارجی و عمق اولیه تراش را بیان نماید 

 .اصول مربوط به تامین فرم مقاوم حفره را شرح دهد 

 .اصول مربوط به تامین فرم گیردار حفره را شرح دهد 

 ل تهیه حفره نهائی را شرح دهد.مراح 

  آمالگام را در دندان پره  2مراحل گام به گام تراش حفره کلاس

 مولر فک بالا توضیح دهد.

ف اهدا

 یرفتار

 ترکیبی، آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 آنلاین همزمان در اسکای روم دکتر هاشمی

روش 

آموزش 

و  مجازی

 بستر 

 Art & Science of operative dentistryکتاب  21و  4فصل  

2019 
 رفرنس

 دو، روز قبل از این تاریخ فعال می شود. 5، دو تا محتوای مولتی مدیا دو 
، یک خودآزمون  همزمان با کلاس آنلاین به روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، 

 epollبا  صورت مجازی

تعداد و 

نوع محتوا 

 و و تکلیف

مهلت 

 پاسخدهی
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ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد 
 مربوطه و آزمون عملی پایان ترم

در امتحان میان ترم  آن نیمی از که است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره 6,6

گرفته می شود و نیمی در  غیرحذفیتستی چهارگزینه ای و به صورت 

 امتحان پایان ترم تستی چهارگزینه ای
 جلسه است. نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5 

نحوه 

 ارزشیابی

دانشگاه به آدرس  "یادگیری الکترونیکی"سامانه  "پیام"از طریق سیستم  

www.tumsnavid.vums.ac.ir  و پست الکترونیکی

 smhk58950@gmail.com :آیدی تلگرام ،

@Dr_Mahbube_Hashemi 

 Tritappاپلیکیشن 

روش 

رتباط با ا

 استاد

نحوه رفع  در کلاس آنلاین در اسکای روم و از طریق ارتباط با استاد در ردیف قبلی جدول 

 اشکال

 و ششم پنجمموضوع درس:   جلسه 

                                                             دندانپزشکی ترمیمی       گروه آموزشي:

 هاشمیصدیقه دکتر  مدرس:

( در پری کلینیک بر اساس 21-8عملی) شرح درس
 گروهبندی

 تئوری  شرح درس
 زمان

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی 
 پردیس بین الملل(

دکتر  دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد،
 فدوی ) بر اساس گروهبندی پردیس مادر(

 هاشمی صدیقه دکتر 

 نام استاد

جلسه 

و  پنجم

         ششم

23/6/99  

 

16/9/99  

)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 

 مولرهای فک پایین 2تراش کلاس 

بر روی شیار دیستوپالاتال دندانهای  2تراش کلاس 
 مولر فک بالا

 2ادامه مبحث ترمیم حفرات آمالگام کلاس 

 موضوع

 هدف کلی 2مرور نکات و جزئیات تراش آمالگام کلاس  

از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به 
 :طور کامل
  آمالگام را بر روی  2حفرات کلاس

سطح اکلوزال دنتیک های مولر فک 
پائین و پیت باکال مولر های فک 
پائین با رعایت کلیه اصول تراش، 

 . آماده سازی نماید

  آمالگام را بر روی سطح  2حفره کلاس

شیار اکلوزال دنتیک های 

دیستوپالاتال مولر اول فک بالا و 

سطح اکلوزال پره مولر اول فک 

با رعایت کلیه اصول تراش، پائین 

 آماده سازی نماید. 

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل:

 آمالگام در دندانهای مولر  2 نکات و اصول تراش حفره کلاس
 پائین را بیان نماید.

  آمالگام بر روی حفره دیستوپالاتال مولر  2مراحل تراش کلاس
 اول فک بالا توضیح دهد.

  نحوه تهیه فرم خارجی اولیه دندان پره مولر اول فک پائین را بر
  اساس مورفولوژی آن توضیح دهد. 

ف اهدا

 یرفتار
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 آفلاین غیر همزمان در نوید عملی در پری کلینیک دمو ها در نوید و تمرین

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 رفرنس Art & Science of operative dentistry 2019کتاب  21فصل  

نیمه پایانی مولتی مدیایی که جلسه گذشته آپلود شده مربوط به این جلسه  
 روز مدت پاسخدهی 7،  تکلیفیک است. 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد 
 مربوطه و آزمون عملی پایان ترم

در امتحان میان ترم  نیمی از آن که است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره 6,6

گرفته می شود و نیمی در  غیرحذفیتستی چهارگزینه ای و به صورت 

 نه ایامتحان پایان ترم تستی چهارگزی
 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5 حدود

نحوه 

 ارزشیابی

دانشگاه به آدرس  "یادگیری الکترونیکی"سامانه  "پیام"از طریق سیستم  

www.tumsnavid.vums.ac.ir  و پست الکترونیکی

 smhk58950@gmail.com :آیدی تلگرام ،

@Dr_Mahbube_Hashemi 

 Tritappاپلیکیشن 

روش 

رتباط با ا

 استاد

نحوه رفع  در کلاس آنلاین در اسکای روم و از طریق ارتباط با استاد در ردیف قبلی جدول 

 اشکال

 هفتمموضوع درس:   جلسه 

                                                                  دندانپزشکی ترمیمی  گروه آموزشي:

 حمید کرمانشاهدکتر  مدرس:

( در پری کلینیک بر اساس 21-8عملی) شرح درس

 گروهبندی

 تئوری  شرح درس
 زمان

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی 

 پردیس بین الملل(

جف راد، دکتر دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر ن

 فدوی ) بر اساس گروهبندی پردیس مادر(

 حمید کرمانشاهدکتر  

جلسه  نام استاد

  هفتم

1/7/99  

11/9/99  سطح باکال و لینگوالبر روی  5تراش کلاس  

 دندانهای مولر فک بالا

 آمالگام  5صول تراش کلاس ا
 

 موضوع
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)چرخش  هدف کلی آمالگام 5برای ترمیم های کلاس  آماده سازی دندانشنایی با آ 

         دوم(

 (8-62) 

از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند 
 :به طور کامل 

  آمالگام را بر روی 5حفره کلاس 
باکال و لینگوال دنتیک همه سطح 

با رعایت کلیه اصول تراش، دندانها 
 آماده سازی نماید. 

 

 ند به طور کامل:نتظار می رود در پایان کلاس بتواا واز دانشج
 را نام ببرد. 5کلاس  موارد تجویز و عدم تجویز آمالگام 

 را شرح دهد. 5کلاس  مزایا و معایب ترمیم های آمالگام 

  آمالگام را توضیح  5مراحل گام به گام تراش حفره کلاس
 دهد.

  را شرح  5نحوه تامین فرم گیر دار حفره در ترمیم کلاس
 دهد.

  

ف اهدا

 یرفتار

 آفلاین غیر همزمان در نوید نوید و تمرین عملی در پری کلینیک دمو ها در

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 رفرنس Art & Science of operative dentistry 2019کتاب  21فصل  

روز قبل این تاریخ بارگذاری می شود.  5دو تا ، پاورپوینت صداگذاری شدهیک  

 روز مدت پاسخدهی 7یک تکلیف، 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد 

 مربوطه و آزمون عملی پایان ترم

در امتحان میان  آن نیمی از حدود که است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره 5

گرفته می شود و نیمی در  غیرحذفیتستی چهارگزینه ای و ترم به صورت 

  تستی چهارگزینه ای امتحان پایان ترم
 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

  

 kermanshahhamid@yahoo.com دکتر کرمانشاه:
 

روش 

رتباط با ا

 استاد

 kermanshahhamid@yahoo.com  نحوه رفع

 اشکال

 و نهم هشتمموضوع درس:   جلسه 

                                                                دندانپزشکی ترمیمی    گروه آموزشي:

 زهره مرادیدکتر  مدرس:

( در پری کلینیک بر اساس 21-8عملی) شرح درس
 گروهبندی

 تئوری  شرح درس
 زمان

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی 
 پردیس بین الملل(

 مرادیزهره دکتر  
جلسه  نام استاد

و  مهشت
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د، دکتر دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف را
 فدوی ) بر اساس گروهبندی پردیس مادر(

نهم 

6/7/99  

 

 

32/9/99  

)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 

بر روی دندانهای پره مولر دوم مولر  1تراش کلاس 
 فک پائین

بر روی دندانهای پره مولر اول مولر  1تراش کلاس 
 فک پائین

 1اصول تراش حفرات کلاس 

 موضوع

 هدف کلی با درگیری یک سطح پروگزیمال  1آشنائی با اصول تراش حفرات کلاس  

از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به 

 :طور کامل 

  1حفره کلاس (MO  یاDO ) آمالگام

پره مولر دوم را بر روی دنتیک های 

با رعایت کلیه اصول فک پائین 

  تراش، آماده سازی نماید.

  1حفره کلاس (MO   یاDO  یا

MOD ) آمالگام را بر روی دنتیک

پره مولر اول فک بالا و های 

ا ب پائین، مولر بالا و مولر پائین

رعایت کلیه اصول تراش، آماده سازی 

 نماید. 

 انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طور کامل: واز دانشج

  اصول تراش حفرات کلاسII  اول فک بالا و آمالگام )پرمولر
 (را بداند.نییو مولر اول بالا و پا نییپا

 را به هنگام تراش  لیاز وسا کیهر  حیصح یریروش به کار گ
 حفرات آمالگام بداند.

 هر  جادیا تیو اهم ییو نها هیحفره اول هیمراحل مختلف ته
 مرحله را درک کند.

  به صورت 2مراحل و اصول تراش حفره کلاسonly Box  را
 شرح دهد.

   به صورت  2مراحل و اصول تراش حفره کلاسslot 

preparation را شرح دهد.  شهیسطح ر یبررو 

  را  لیپارس هیو پا دهیچرخ یدندانها یبرا 1اصول تراش کلاس
 شرح دهد.

ف اهدا

 یرفتار

 آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 رفرنس Art & Science of operative dentistry 2019کتاب  21فصل  

، روز قبل این تاریخ بارگذاری می شود 5، دو تا پاورپوینت صداگذاری شده یک 
 روز مدت پاسخدهی 7،  تکلیفیک 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد 
 بوطه و آزمون عملی پایان ترممر

در امتحان میان  حدود نیمی از آن که است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره 8,3

گرفته می شود و نیمی در  غیرحذفیتستی چهارگزینه ای و ترم به صورت 

 امتحان پایان ترم تستی چهارگزینه ای
 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی
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دانشگاه به آدرس  "یکیالکترون یریادگی"سامانه  "امیپ" ستمیس قیاز طر 

www.tumsnavid.vums.ac.irیکیو آدرس الکترون 

zohrehmoradi2003@yahoo.com 

روش 

رتباط با ا

 استاد

 

 

 

 یقبل تمیارتباط با استاد درج شده در آ قیاز طر
نحوه رفع 

 اشکال

 تستی چهارگزینه ایآزمون  9 تا 6جلسات از کلیه مباحث تئوری  

 99آذر  22برای گردش اول و  99مهر  61  به عمل خواهد آمد.

 برای گردش دوم

  

 مدهموضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

 دکتر تبسم هوشمند مدرس:

 

 

 زمان تئوری ح درسشر شرح درس عملی

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین 
 الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 دکتر تبسم هوشمند

 نام استاد

و  جلسه دهم

 یازدهم

1/7/99  

32/9/99  

)چرخش 

 دوم(
(24:7-62) 

 

بر روی دندانهای مولر و پره مولر و کلاس  1 و 2تراش کلاس
 بر روی سطوح باکال و لینگوال دندانهای قدامی و خلفی  5

 موضوع خواص و ترکیب الیاژ امالگام

اربرد و ک ییایمیش بیبا انواع، خواص، ترک ییشناخت  و آشنا مرور
 آمالگام در دندانپزشکی 

 هدف کلی

 :کلاس بتوانند به طور کامل از دانشجو انتظار می رود در پایان 

  1و کلاس  2حفره کلاس (MO  یاDO ) آمالگام

را بر روی دندانهای خلفی کشیده شده فک بالا و 

پائین با استفاده از تورربین با رعایت کلیه اصول 

 تراش، آماده سازی نماید. 

  را بر روی سطوح باکال و لینگوال  5حفره کلاس

ده از توربین با با استفا دندانهای قدامی و خلفی

 رعایت کلیه اصول تراش، آماده سازی نماید. 

  1و کلاس  2حفره کلاس (MO  یاDO ) آمالگام

را بر روی دنتیکهای مستقر بر روی کست و نیز 

دندانهای مانت شده در گچ با رعایت کلیه اصول 

 تراش، آماده سازی نماید. 

  آمالگام را بر روی دنتیکهای  5حفره کلاس

وی کست و نیز دندانهای مانت شده مستقر بر ر

 از دانشجویان انتظار میرود در پایان کلاس بتوانند بطور کامل:.

 .طبقه بندی آمالگام های دندانی را توضیح دهند 

  ترکیب و واکنش شیمیایی آمالگام را توضیح

 دهند.

  دندانی بر اساس  خصوصیات مورد نیاز آمالگام

ADA  .را بشناسند 

  ارتباط خواص آمالگام دندانی با بکارگیری و کاربرد

 آن در کلینیک را بشناسند.

 یرفتارهدف ا 
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 دوازدهمموضوع درس:   جلسه 

                                        دندانپزشکی ترمیمی                            گروه آموزشي:

 فریبا متوسلیاندکتر  مدرس:

( در پری کلینیک بر اساس 21-8عملی) شرح درس
 گروهبندی

 زمان تئوری  شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس 
 بین الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) 
 اس گروهبندی پردیس مادر(بر اس

 فریبا متوسلیاندکتر  

 نام استاد

جلسه 

        دوازدهم

12/7/99  

23/9/99  

)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 

 موضوع آمالگام5و  2ترمیم حفرات کلاس  

 هدف کلی فراگیری ترمیم حفره های یک سطحی 

 لازم های تمرین انجام از پس از دانشجو انتظار می رود 

 :ر کامل به طو دبتوان

 با کار و آمالگام کردن مخلوط درست نحوه 
 یتکیف بر مربوطه های متغیر اثر و آمالگاماتور

در زمان انجام ترمیم رعایت  را حاصل آمالگام
 .کند

 به آمالگام با کار بهداشتی و صحیح نحوه 
 جیوه آلودگی خطر رساندن اقل حد به منظور

 .عملا اجرا کند را

 درستی به را ترمیم در نیاز مورد وسایل چیدن 
 .دهد انجام

 برای خورده تراش پنج و یک کلاس ای حفره 
 .نماید کارو و ترمیم درستی به را آمالگام

 انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طور کامل: واز دانشج
 اکلوژن فبل از تراش حفرات  یابیو اصول ارز  تیاهم

 بداند و انرا انجام دهد کیکلاس 
 تراش داده   قیحفرات کم عمق، متوسط و عم یآماده ساز

 . بداند و انرا انجام دهند شده قبل از قرار دادن آماگام را
  را   یدندان کیآمالکام  در حفرات کلاس  ینحوه قرار ده

 بداند و انجام دهد
 اکلوزو   کیآمالگام در حفرات کلاس  ینحوه قرار ده

 یمولر ها نگوالیاکلوزو ل ایفک بالا و  یپالاتال مولر ها
 را بداند و انرا اجرا کند نییفک پا

 ر حفرات کلاس پنج را بداند و آنرا نحوه قراد دادن آمالگام د
 اجرا کند

 کردن  قبل و بعد کارو کردن را بداند و انرا  شیاصول برن
 انجام دهد

ف اهدا

 یرفتار

در گچ با رعایت کلیه اصول تراش، آماده سازی 

 نماید. 

تراش دقیق و به تعداد کافی از همه دندانها و همه کلاس ها 
 دنتیکبر روی 

 
 نیازپیش

Demonstration   و آموزش و فیلم آمورشی در نوید
 ی ماکت، دنتیک  عملی بر رو

 

 آفلاین غیر همزمان در نوید
روش 

 تدریس

 
 
 
 

 

روز قبل از این تاریخ  5یک پاورپوینت صداگذاری شده، دو تا 
روز مهلت  7در نوید بارگذاری می شود. دو تکلیف و 

 پاسخدهی
نوع محتوا و 

 تکلیف

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و 
 پایان ترمآزمون عملی 

که در امتحان پایان  است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره 8,3
 ترم به صورت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.

 .تاس جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 21
 ارزیابیروش 
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 به را ترمیم کار آمالگام میزان حداقل با بتواند 
 .برد پایان

 گیرد انجام درست پالیش بعد جلسات در. 

 را مربوطه وسایل از نگاهداری درست نحوه 
 .دهد انجام

 انجام درستی به را آمالگام بقایای فعد نحوه
 .دهد

  تیو پنج  و اهم کیاصول کارو کردن در حفرات کلاس 
 کانتوررا بداند و  انرا انجام دهد یبازساز

 اکلوژن بعد کارو کردن  حفرات  یابیو اصول ازر تیاهم
 ند و انرا انجام دهدرا بدا کیکلاس 

 دهد حیتوض اتییمراحل فوق را با ذکر جز 

 آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 Art & Science of operative dentistryکتاب  21فصل  

2019 
 رفرنس

روز قبل از این تاریخ بارگذاری  5دو تا ، پاورپوینت صداگذاری شده یک 
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، یک می شود. 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد 
 مربوطه و آزمون عملی پایان ترم

که در امتحان پایان ترم به  است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره  5
 رت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.صو

 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

 motevasselian@sina.tums.ac.ir-Fروش  ، سیستم پیام در نوید

رتباط با ا

 استاد

 motevasselian@sina.tums.ac.ir-Fنحوه رفع  ، سیستم پیام در نوید

 اشکال

 سیزدهمموضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

 ولی زاده سارا دکتر مدرس:

 زمان تئوری  شرح درس ( در پری کلینیک بر اساس گروهبندی21-8ی)عمل شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین 
 الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 سارا ولی زادهدکتر  

 نام استاد
جلسه 

        سیزدهم

12/7/99  

3/13/99  
 موضوع آمالگام و نحوه ماتریس گذاری 1ترمیم حفرات کلاس  تمرین نحوه بستن ماتریس تافل مایر در نواحی مختلف فک
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)چرخش  هدف کلی فراگیری اصول ترمیم کلاس دو 

 دوم(

 (8-62) 

 :از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل 

  ابتدا بر روی دندانهای مانت شده ماتریس تافل مایر را

در گچ و سپس در هر یک از کوادرانتهای دهانی بر 

 روی کست مستقر نماید.

 دهد توضیح را مختلف ماتریس های نوار و ماتریسها. 

 بشناسد را مختلف وجهای. 

 توضیح را مایر تافل ماتریس مختلف های قسمت 
 .دهد

 به هخورد تراش دو کلاس حفره برای و فورم دنتا روی 
 .بگذارد وج و ببندد ماتریس  درستی

 هب و تهیه مناسب میزان به و صحیح  آمالگام مخلوط 
 .برد کار. درستی

 دهد انجام را آمالگام دادن قرار مراحل درستی به. 

 بطور را نشده مصرف آمالگام بقایای آوری جمع
 .دهد انجام صحیح

 :ر کاملانتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طو واز دانشج
 لحاظ از را دو کلاس صحیح ترمیم اهمیت 

 .کند بیان آناتومی و کانتکت

 ببرد نام را ها متریس انواع. 

 بداند را ماتریس های نوار انواع. 

 بشناسد را ها وج انواع. 

 دهد شرح را گذاری وج و ماتریس بستن ضرورت. 

 بداند را ماتریس بستن صحیح نحوه. 

 بداند را گذاری وج صحیح نحوه. 

 را دو کلاس حفره در آمالگام دادن قرار روش 
 .بداند

 و کردن کندانس و آمالگام دادن قرار مراحل 
 شرح درستی به را پالیش و کاروینگ و برنیشینگ

 .دهد

ف اهدا

 یرفتار

 آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 Art & Science of operativeاب کت 21فصل  

dentistry 2019 
 رفرنس

روز قبل از این تاریخ  5دو تا  پاورپوینت صداگذاری شده یک 
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، یک ، بارگذاری می شود. 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و 
 ون عملی پایان ترمآزم

که در امتحان پایان  است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره  6,6
 ترم به صورت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.

 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

 valizadeh.sara@yahoo.com1۲213488811  روش

رتباط با ا

 استاد

نحوه رفع  واتس اپ و ایمیل 

 اشکال

  پانزدهم چهاردهم و موضوع درس:   جلسه

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:
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 دکتر فاطمه جعفرزاده، دکترسیما شهابی مدرس:

 زمان تئوری شرح درس شرح درس عملی

ن اساس گروهبندی پردیس بی دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر
 الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 

 دکتر فاطمه جعفرزاده، دکترسیما شهابی

 نام استاد

جلسه 

چهاردهم و 

 پانزدهم 

 

 

33/7/99  

7/13/99  

)چرخش 

 دوم(

 

(24:7-62) 

 

ی مولر و پره مولر و کلاس بر روی دندانها 1و  2تراش کلاس
 بر روی سطوح باکال و لینگوال دندانهای قدامی و خلفی  5

 کامپازیت و ویژگی های آن و گلس آینومر

 
 

 موضوع

 آنها اتیو خصوص باتیها و ترک تیبا کامپوز ییآشنا مرور

 نومریو خواص سمان گلاس آ بیبا ترک ییآشنا
 هدف کلی

یان کلاس بتوانند به طور کامل از دانشجو انتظار می رود در پا

: 

  1و کلاس  2حفره کلاس (MO  یاDO )

آمالگام را بر روی دندانهای خلفی کشیده شده 

فک بالا و پائین با استفاده از تورربین با رعایت 

 کلیه اصول تراش، آماده سازی نماید. 

  را بر روی سطوح باکال و لینگوال  5حفره کلاس

ستفاده از توربین با با ا دندانهای قدامی و خلفی

 رعایت کلیه اصول تراش، آماده سازی نماید. 

  1و کلاس  2حفره کلاس (MO  یاDO )

آمالگام را بر روی دنتیکهای مستقر بر روی 

کست و نیز دندانهای مانت شده در گچ با رعایت 

 کلیه اصول تراش، آماده سازی نماید. 

  آمالگام را بر روی دنتیکهای  5حفره کلاس

بر روی کست و نیز دندانهای مانت شده مستقر 

در گچ با رعایت کلیه اصول تراش، آماده سازی 

 نماید. 

وانند بت کامپوزیت از دانشجویان انتظار میرود در پایان کلاس

 بطور کامل:.

  .انواع رزین کامپوزیت ها را بشناسند 

  را  رزین کامپوزیت هاترکیب شیمیایی

 توضیح دهند.

 ت ها را توضیح خصوصیات رزین کامپوزی

 دهند.

  ارتباط خواص رزین کامپوزیت ها با نحوه

 کاربرد آن در کلینیک را بدانند.

شجویان انتظار میرود در پایان کلاس بتوانند بطور از دان

 کامل:.

  ترکیب شیمیایی سمانهای گلاس آینومر را

 بیان کنند.

  استحکام فشاری سمانهای گلاس آینومر را

 توضیح دهند.

 لوراید را در سمانهای گلاس آزاد سازی ف

 آینومر توضیح دهند.

  میزان انحلال سمانهای گلاس آینومر را بیان

 کنند.

  ارتباط خواص گلاس آینومر با استفاده آن در

 کلینیک را بدانند.
 

 

هدف ا

 یرفتار

Demonstration   و آموزش و فیلم آمورشی در نوید
 عملی بر رو ی ماکت، دنتیک 

 در نویدآفلاین غیر همزمان 

 
 روش تدریس

 
 

روز قبل از این تاریخ  5دو تا ، پاورپوینت صداگذاری شده یک
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، دو بارگذاری می شود. 

تعداد و نوع 

محتوا و 
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 شانزدهمموضوع درس:   جلسه 

 نپزشکی ترمیمی                                                                  دندا گروه آموزشي:

 - مدرس:

 

 

 هفدهمموضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

  ولی زادهسارا  دکتر مدرس:

 زمان تئوری  شرح درس نیک بر اساس گروهبندی( در پری کلی21-8عملی) شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین 
 الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 سارا ولی زادهدکتر  

 نام استاد

جلسه 

  هفدهم

37/7/99  

 

11/13/99  
 موضوع ترمیم آنو  3اصول تهیه حفرات کلاس  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه 
 و آزمون عملی پایان ترم

که در امتحان پایان  است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره 21
وم )دو سترم به صورت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.

 از مبحث کامپوزیت و یک سوم از مبحث گلس آینومر(
 ت.اس جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 21

 ارزیابیروش 

 زمان تئوری شرح درس شرح درس عملی

 دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین الملل(

 س مادر(دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر اساس گروهبندی پردی

 
 نام استاد

 

جلسه 

 شانزدهم

22/7/99  

9/81/99  

)چرخش 

 دوم(

 موضوع  مرور

 هدف کلی  

 :از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل 

 .کلیه اهداف عملی جلسات گذشته را تمرین نماید 

 
 یرفتارهدف ا

 روش تدریس  تمرین عملی در پری کلینیک

 ارزیابیروش   مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و آزمون عملی پایان ترم ارزیابی فردی
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)چرخش  هدف کلی ترمیم آنو  3فراگیری نحوه تراش درست حفر های کلاس  

        دوم(

 (8-62) 

 :از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل 

 لترال های دندان روی صحیح طرز به  3 کلاس حفره  
 .دده تراش و کانین دنتیک سانترال و

 انجام دهد را رنگ تعیین مراحل. 

 جامان درستی به را اختیار در مواد با باندینگ و اچینگ 
 . دهد

 روش به و داده انجام درستی به را 3 کلاس ترمیم 
 .بتاباند را نور صحیح

 کند پالیش را ها ترمیم. 

 

 انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طور کامل: واز دانشج
 شرح  را دندان همرنگ های یمترم معایب و مزایا

 .دهد

 دهد شرح ترمیمی در را باندینگ اهمیت بتواند. 

 کند تعریف را 3 کلاس های حفره بتواند. 

 بیان کند 3 کلاس حفره در را گیر تامین نحوه. 

 محل و شرایط در 3 کلاس حفره در را تراش نحوه 
 .توضیح دهد مختلف های

 Bevel  ار آن مزایای و تراش نحوه و محل و 
 .دهد شرح

 دهد توضیح را رنگ تعیین نحوه و زمان. 

 شرح دهد را گذاری وج و گذاری ماتریس نحوه. 

 دهد شرح آنرا مراحل و اچینگ. 

 انبی را کامپوزیت ترمیمهای در ایزولاسیون اهمیت 
 .کند

 کند بیان را اچینگ اهداف. 

 توضیح دهد را ها  باندینگ با کار مراحل 

 ار کیور جام لایتان صحیح نکات مربوط به نحوه 
 .بیان کند

 وسایل و مراحل finishing و polishing  را 
 .دهد توضیح

ف اهدا

 یرفتار

 آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 Art & Science of operativeکتاب   8 فصل 

dentistry 2019 
 رفرنس

روز قبل از این تاریخ  5دو تا ، اورپوینت صداگذاری شدهپ یک 
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، یک بارگذاری می شود. 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و 
 آزمون عملی پایان ترم

متحان پایان ترم که در ا است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره  5
 به صورت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.

 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

 valizadeh.sara@yahoo.com1۲213488811  روش

رتباط با ا

 استاد
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نحوه رفع  واتس اپ و ایمیل 

 اشکال

 دهمجهموضوع درس:   جلسه 

 زشکی ترمیمی                                                                  دندانپ گروه آموزشي:

  روحانی نسب مرضیه دکتر مدرس:

 زمان تئوری  شرح درس ( در پری کلینیک بر اساس گروهبندی21-8عملی) شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین 
 الملل(

ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر دکتر احمدی، دکتر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 مرضیه روحانی نسبدکتر  

 نام استاد

جلسه 

         دهمجه

37/7/99  

 

11/13/99  

)چرخش 

        دوم(

 (8-62) 

 موضوع ترمیم آنو  4اصول تهیه حفرات کلاس  

 دف کلیه ترمیم آنو  3فراگیری نحوه تراش درست حفر های کلاس  

 :از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل 

 های دندان روی صحیح طرز به  را 4 کلاس حفره 
 .دهد تراش و کانین دنتیک سانترال و  لترال

 انجام دهد را رنگ تعیین مراحل. 

 جامان درستی به را اختیار در مواد با باندینگ و اچینگ 
 . دهد

 روش به و داده انجام درستی به را 4 کلاس ترمیم 
 .بتاباند را نور صحیح

 کند پالیش را ها ترمیم. 

 

 انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طور کامل: واز دانشج
 شرح  را دندان همرنگ های ترمیم معایب و مزایا

 .دهد

 4 کلاس حفره در را  مقاومت و گیر تامین نحوه  
 .بیان کند

 محل و شرایط در 4 لاسک حفره در را تراش نحوه 
 .توضیح دهد مختلف های

 Bevel  را آن مزایای و تراش نحوه و محل و 
 .دهد شرح

 دهد توضیح را رنگ تعیین نحوه و زمان. 

 شرح دهد را گذاری وج و گذاری ماتریس نحوه. 

 دهد شرح آنرا مراحل و اچینگ. 

 انبی را کامپوزیت ترمیمهای در ایزولاسیون اهمیت 
 .کند

 کند بیان را نگاچی اهداف. 

 توضیح دهد را ها  باندینگ با کار مراحل 

 ار کیور انجام لایت صحیح نکات مربوط به نحوه 
 .بیان کند

 وسایل و مراحل finishing و polishing  را 
 .دهد توضیح

ف اهدا

 یرفتار

 آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 

روش 

آموزش 

ی و مجاز

 بستر 

 Art & Science of operativeکتاب  8فصل  

dentistry 2019 
 رفرنس
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روز قبل از این تاریخ  5دو تا  ،پاورپوینت صداگذاری شده یک 
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، یک  بارگذاری می شود. 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

سط استاد مربوطه و ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو تو
 آزمون عملی پایان ترم

که در امتحان پایان ترم  است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره  5
 به صورت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.

 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

 mrohaninasab@yahoo.com 1۲212۲18814  روش

رتباط با ا

 استاد

     mrohaninasab@yahoo.com 1۲212۲18814  نحوه رفع

 اشکال

 دهمنوزموضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

  احمدی الهام دکتر مدرس:

 زمان تئوری  رح درسش ( در پری کلینیک بر اساس گروهبندی21-8عملی) شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین 
 الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 الهام احمدیدکتر  

 نام استاد

جلسه 

        دهمنوز

6/1/99  

16/13/99  

)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 

 موضوع ترمیم آنو  5حفرات کلاس  اصول تهیه 

 هدف کلی ترمیم آنو  5فراگیری نحوه تراش درست حفر های کلاس  

 :از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل 

 سطح بامال  روی صحیح طرز به  را 5 کلاس حفره
 .دهد تراش دنتیک

 جامان درستی به را اختیار در مواد با باندینگ و اچینگ 
 . دهد

 روش به و داده انجام درستی به را 5 کلاس ترمیم 
 .بتاباند را نور صحیح

 کند پالیش را ها ترمیم. 

 

 انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طور کامل: واز دانشج
 شرح  را دندان همرنگ های ترمیم معایب و مزایا

 .دهد

 4 کلاس حفره در را  مقاومت و گیر تامین نحوه  
 .ن کندبیا

 محل و شرایط در 4 کلاس حفره در را تراش نحوه 
 .توضیح دهد مختلف های

 Bevel  را آن مزایای و تراش نحوه و محل و 
 .دهد شرح

 دهد توضیح را رنگ تعیین نحوه و زمان. 

 شرح دهد را گذاری وج و گذاری ماتریس نحوه. 

 دهد شرح آنرا مراحل و اچینگ. 

 انبی را مپوزیتکا ترمیمهای در ایزولاسیون اهمیت 
 .کند

ف اهدا

 یرفتار
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 کند بیان را اچینگ اهداف. 

 توضیح دهد را ها  باندینگ با کار مراحل 

 ار کیور انجام لایت صحیح نکات مربوط به نحوه 
 .بیان کند

 وسایل و مراحل finishing و polishing  را 
 .دهد توضیح

 مزمان در نویدآفلاین غیر ه دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 Art & Science of operativeکتاب  8 فصل  

dentistry 2019 
 رفرنس

روز قبل از این تاریخ  5دو تا  پاورپوینت صداگذاری شده یک 
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، یک ، بارگذاری می شود. 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و ارزیاب
 آزمون عملی پایان ترم

که در امتحان پایان  است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره  3,3
 ترم به صورت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.

 است. جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

 دینو ستمیس پیام در  و لیمیا 

dr.elham.ahmadi@gmail.com 
روش 

رتباط با ا

 استاد

 دینو ستمیسپیام در و  لیمیا 

dr.elham.ahmadi@gmail.com 
نحوه رفع 

 اشکال

 مبیستموضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

  بهنیافربهناز  دکتر مدرس:

 زمان تئوری  شرح درس ( در پری کلینیک بر اساس گروهبندی21-8عملی) شرح درس

دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین 
 الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 بهناز بهنیافردکتر  

 ادنام است

جلسه 

        بیستم

11/1/99  

31/13/99  

)چرخش 

 دوم(

 موضوع ترمیم آنو  2اصول تهیه حفرات کلاس  

 هدف کلی ترمیم آنو  2فراگیری نحوه تراش درست حفر های کلاس  
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 :از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل 

 های اندند روی صحیح طرز به  را 2 کلاس حفره 
 .دهد تراش مولر و پره مولر دنتیک

 انجام دهد را رنگ تعیین مراحل. 

 جامان درستی به را اختیار در مواد با باندینگ و اچینگ 
 . دهد

 روش به و داده انجام درستی به را 2 کلاس ترمیم 
 .بتاباند را نور صحیح

 کند پالیش را ها ترمیم. 

 

 تواند به طور کامل:انتظار می رود در پایان کلاس ب واز دانشج
 شرح  را دندان همرنگ های ترمیم معایب و مزایا

 .دهد

 2 کلاس حفره در را  مقاومت و گیر تامین نحوه  
 .بیان کند

 محل و شرایط در 2 کلاس حفره در را تراش نحوه 
 .توضیح دهد مختلف های

 C-factor .و اهمیت ترمیم لایه لایه را درک کند 

 یخلف کامپوزیت ایترمیمه در ایزولاسیون اهمیت 
 .کند بیان را

 وسایل و مراحل finishing و polishing  را 
 .دهد توضیح

ف اهدا

 یرفتار

 (8-62) 

 آفلاین غیر همزمان در نوید دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

 

روش 

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 Art & Science of operativeکتاب  8فصل  

dentistry 2019 
 رفرنس

روز قبل از این تاریخ  5دو تا  پاورپوینت صداگذاری شده یک 
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، یک ، بارگذاری می شود. 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و 
 آزمون عملی پایان ترم

ر امتحان پایان ترم که د است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره  5
 به صورت تستی چهارگزینه ای کرفته می شود.

 .است جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

 پیام در سیستم نوید 

dr.behnazbehniafar@gmail.com 

روش 

رتباط با ا

 استاد

 پیام در سیستم نوید 

dr.behnazbehniafar@gmail.com 

نحوه رفع 

 لاشکا

 و یکم  بیستمموضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

  عباسیمهدی  دکتر مدرس:

( در پری کلینیک 21-8عملی) شرح درس
 بر اساس گروهبندی

 تئوری  شرح درس
 زمان
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 اساسدکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر 
 گروهبندی پردیس بین الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف 
راد، دکتر فدوی ) بر اساس گروهبندی 

 پردیس مادر(

 مهدی عباسیدکتر  

 نام استاد

جلسه 

و  بیستم

       یکم

11/1/99  

 

32/13/99  

)چرخش 

 دوم(

 (8-62) 

چیده آمالگام اصول تهیه گیر و پین داخل عاجی و تراش برای ترمیم های پی 

 اصول پر کردن ترمیم های پیچیده آمالگام
 موضوع

 هدف کلی فراگیری تراش و تامین گیر و مقاومت حفره های پیچیده 

 و از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس

 :بتوانند به طور کامل  پس از تمرین

 گیر ایجاد مختلف روشهای 
 .دهد بر روی دنتیک انجام را

 دنتیک با لرمو دندان روی
 پین کاسپ، یک حذف

self threading مناسب 
 .دهد قرار

 انتظار می رود در پایان کلاس بتواند به طور کامل: واز دانشج
 کند بیان را آمالگام پیچیده های ترمیم اندیکاسیون. 

 نام ببرد را پیچیده های ترمیم اندیکاسیون عدم. 

 کند بیان پیچیده حفرات در را ومقاومت گیر تامین مختلف های روش. 

 Cove,slot ,وgroove کند تعریف را. 

 کند تعریف را آمالگاپین. 

 با یکدیگذر مقایسه کند را هریک معایب و مزایا و پین انواع. 

 های پین انواع self-thread  نام ببرد را. 

 بتوضیح دهد را پین دادن قرار نحوه و ومحل اصول. 

 کند ذکر را گذاری پین از ناشی  خطرات. 

 شرح دهد صحیح بطور را گذاری وج و احل ماتریسمر. 

 دهد توضیح را برنیش و کندانس و آمالگام دادن قرار مراحل. 

 ببیان کند کامپلکس حفرات در  را کارو مراحل. 
 دهد توضیح را پالیش و برنیش. 

ف اهدا

 یرفتار

دمو ها در نوید و تمرین عملی در پری 
 کلینیک

 آفلاین غیر همزمان در نوید

 

ش رو

آموزش 

مجازی و 

 بستر 

 رفرنس Art & Science of operative dentistry 2019کتاب   21 فصل 

یک روز قبل از این تاریخ بارگذاری می شود.  5دو تا پاورپوینت صداگذاری شده،  یک 
 روز مدت پاسخدهی 7تکلیف، 

تعداد و 

نوع محتوا 

و تکلیف و 

مهلت 

 پاسخدهی

هر دانشجو  ارزیابی فردی مهارت عملی
توسط استاد مربوطه و آزمون عملی پایان 

 ترم

که در امتحان پایان ترم به صورت تستی  است جلسهاین از  تئوریدرصد نمره  5
 چهارگزینه ای کرفته می شود.

 است. و جلسه قبل جلسه نیا فیمربوط به تکل فیدرصد نمره تکال 5

نحوه 

 ارزشیابی

 دینو ستمیدر س امیپ 

abbasimahdi84@gmail.com 

روش 

 ارتباط با

 استاد
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 دینو ستمیدر س امیپ 

abbasimahdi84@gmail.com 

نحوه رفع 

 اشکال

 دومبیست و موضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

 - مدرس:

 

 سومبیست و ه موضوع درس:   جلس

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

 - مدرس:

 

 چهارمبیست و موضوع درس:   جلسه 

 دندانپزشکی ترمیمی                                                                   گروه آموزشي:

 زمان تئوری شرح درس شرح درس عملی

بین  ی پردیسدکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبند
 الملل(

دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر 
 اساس گروهبندی پردیس مادر(

 

 نام استاد

33/1/99  

23/13/99  

)چرخش 

 دوم(
(8-62) 

جلسه بیست 

 دومو 

 موضوع  بیلد آپ آمالگام
 هدف کلی  

 :ار می رود در پایان کلاس بتواننداز دانشجو انتظ

 بر روی  گذاری شده را بطور صحیح مولر پین
 ترمیم و پالیش کند. کست

 

 یرفتارهدف ا

 روش تدریس  دمو و فیلم آموزشی در نوید و تمرین عملی در پری کلینیک

ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و 
 آزمون عملی پایان ترم

 
 ارزیابیروش 

 استراتژی   

 زمان تئوری شرح درس شرح درس عملی

 دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین الملل(

 ر فدوی ) بر اساس گروهبندی پردیس مادر(دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکت

 
32/1/99 نام استاد  

 

2/11/99  

)چرخش 

 دوم(
(8-62) 

جلسه بیست 

 سومو 

 موضوع  مرور

 هدف کلی  

 :از دانشجو انتظار می رود در پایان کلاس بتوانند به طور کامل 

 .کلیه اهداف عملی جلسات گذشته را تمرین نماید 

 
 یرفتارهدف ا

 روش تدریس  در پری کلینیک تمرین عملی
 ارزیابیروش   ارزیابی فردی مهارت عملی هر دانشجو توسط استاد مربوطه و آزمون عملی پایان ترم
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 - مدرس:

 

 زمان تئوری شرح درس رح درس عملیش

 دکتر هاشمی، دکتر بهنیا فر )بر اساس گروهبندی پردیس بین الملل(

 دکتر احمدی، دکتر ولی زاده، دکتر نجف راد، دکتر فدوی ) بر اساس گروهبندی پردیس مادر(

 
 نام استاد

 

(8-62) 

جلسه بیست 

چهارمو   

37/1/99  

7/11/99  

)چرخش 

 دوم(

 موضوع  ن ترمعملی پایاامتحان 

 هدف کلی  

 یرفتارهدف ا  

 روش تدریس  

 ارزیابیروش   


