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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

     :96 ورودی:                 اول       نیم سال:                                      2ترمیمی عملی نام درس 

  ظرین                        2:    واحدتعداد              عملی                      کارگاهی -نظری                عملی  

   :09123758214شماره تماس:                         دکتر مهدی عباسینام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

  کلی:هدف 

 آشنایی با اصول ترمیم های دو سطحی آمالگام و کامپوزیت

 :اهداف اختصاصی 

 بتواند پوسیدگی را با روشهای مختلف تشخیص دهد.-1

 طرح درمان مناسب ترمیمی را انتخاب کند.-2

 آمالگام و کامپوزیت بر روی بیمار باشد. 2قادر به تراش و ترمیم حفرات کالس-3

 کامپوزیت بر روی بیمار باشد 4و  3 حفرات کالسقادر به تراش و ترمیم -4

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

این واحد یکی از مهمترین مباحث رشته ترمیمی را شامل میشود.در این واحد از دانشجو انتظار می رود که بتواند از بیمار 

پوسیدگی را تشخیص دهد همچنین با رعایت اصول کنترل عفونت  تاریخچه مناسبی تهیه کرده و افراد با ریسک باالی

اقدام به تشخیص پوسیدگیهای دو سطحی در نواحی قدامی و خلفی بیمار کند و باانتخاب وسایل صحیح این حفرات را 

ط سمینارهایی که در ترمهای پیشین توس 19با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از پاندمی کووید تراش و ترمیم کند.

دانشجویان ارائه میشد به صورت پاورپوینت صداگذاری شده به عنوان تکلیف توسط دانشجویان در سیستم نوید بارگذاری 

میشود همچنین دمونستریشن ها به صورت فیلم توسط مسئول درس در سیستم نوید بارگذاری میگردد.سپس دانشجویان 

 ت ها می پردازند.در بخش به درمان بیماران با توجه به تعداد ریکوایرمن



2 |  

  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

انتخاب رنگ در ترمیم -اصول تراش حفرات کامپوزیتی-عناوین سمینارها:فینیشینگ و پالیشینگ ترمیم های کامپوزیتی

روش های تشخیص کلینیکی -کاربرد انواع سیستم های باندینگ-پالپ کپ-اصول تراش حفرات امالگام-های کامپوزیت

 یم های کامپوزیتیانواع روشهای بستن کانتکت در ترم-پوسیدگی

 

 فصول 2013و سامیت  10‚8‚7‚6‚5‚4‚3‚2‚1فصول  2019رفرنس سمینارهای فوق از کتاب ارت 

 میباشد.12‚11‚9‚8‚7‚6‚5‚4‚3‚2‚1

 

 تعداد ریکوایرمنت ها به شرح زیر میباشد:

 امالگام یا کامپوزیت 2مورد ترمیم کالس  4

 کامپوزیت 3مورد ترمیم کالس  2

 و...... کامپوزیت یا امالگام 5و کالس   4ترمیم کالس مورد متفرقه شامل  1

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 عنوان جلسه ردیف
نام 

 استاد

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر  صداگذاری شده/مولتی مدیا
 نوع محتوای دیگری(

 

 تاریخ

 ارایه درس

 مهلت انجام تکلیف

 بر حسب روز

حفرات  تراش 1
بر  3و  2کالس 

 روی دنتیک

اساتید 
گروه 

 ترمیمی

فیلم دمونستریشن بارگذاری شده 
 در نوید

 99 /15/6دو چرخش اول: از 
 19/7/99و

به مدت یک هفته و دو چرخش 
به  2/10/99و 27/8/99دوم: از

 مدت یک هفته

پاورپوینت صداگذاری 
شده سمینارها به 

مدت یک هفته از 
تاریخ شروع چرخش 

 ها

تراش حفرات  2
آمالگام  2کالس 

 یا کامپوزیت

اساتید 
گروه 
 ترمیمی

  عملی جلسه 4 

تراش حفرات  3
 3کالس 

 کامپوزیت

اساتید 
گروه 

 ترمیمی

  جلسه عملی 2 

تراش موارد  4

متفرقه شامل 
و کالس  4کالس 

کامپوزیت و  5
 امالگام

اساتید 

گروه 
 ترمیمی

  جلسه عملی 1 
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 ارزشیابي  -د

 میباشد. 12حداقل نمره قبولی 

 پاورپوینت صداگذاری شده سمینارهانمره تکالیف بارکذاری شده در نوید شامل  3

 نمره امتحان عملی پایان دوره 17

 کامپوزیت بر روی دنتیک 3امالگام و  2و تراش  و ترمیم حفرات کالس  نمره از کارهای انجام شده در طول دوره 20

 

 .دهد می تشکیل را پایانی نمره و شود می 2 بر تقسیم نمره 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


