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

 
 

 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

 دندانپزشکي  دانشکده واحدهاي درسي مجازي
 

 

 *مشخصات درس-الف

      :ورودي:                         ۹۹۲نیم سال:                                      ایمپلنت عملينام درس 

      :کارگاهي     ×عملي                  -نظري                نظري              عملي                       ۲تعداد واحد  

 0۹1۲3۲04516دکتر رضا شریفي                  شماره تماس:    :   نام و نام خانوادگي استاد مسئول درس 

 یب زاده  ساره حبسرکار خانم دکتر پردیس :  نام و نام خانوادگي استاد مسئول درس 

 0۹1۲5۲1۲۷5۸تماس:شماره    

 

 :هدف کلي 

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

 

 :اهداف اختصاصي 

 کرده باشند. دایکامل پ یيآشنا ریز يدرس میبا مطالب و مفاه يستیبا رانیفراگ يواحد نظر نیا سیپس از تدر

 

 هاو آشنایی با طرح درمان انتخاب بیمار مناسب جهت درمان ایمپلنت-1

 و اموزش نرم افزارهای مرتبط با آن CBCTآشنایی با -2

 آشنایی با اصول جراحی ایمپلنت  -3

 جراحی یک واحد ایمپلنت روی مدل -4

 آشنایی با درمان های پروتزی ایمپلنت -5

 پروتزی )قالبگیری ، انتخاب اباتمنت، ساخت پروتز روی یک مدل های درماناصول  -6

 آشنایی با مشکالت بعد از جراحی و پروتز -7

 پیشرفتهآشنایی با مواد پیوندی و جراحی های  -8
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 *معرفي درس-ب

ارائه مي شود. هدف  1۲درس ایمپلنت عملي با توجه به پیش نیاز آن که درس ایمپلنت نظري مي باشد در ترم 

جام جراحي و جراحي بر روي اصول ان،  CBCTاز این درس آشنایي دانشجویان دندانپزشکي با طرح درمان، 

شنایي با کاتالوگ و در انتها آاصول درمان هاي پروتزي و انجام درمان هاي پروتزي بر روي مدل یک مدل، 

 به صورت پاورپوینت با صدا در سامانه نوید، offlineباشد. این درس کارگاهي به صورت مجازي ني ميخوا

online  نسخه هاي آموزشي ارائه مي در اسکاي روم و همچنین کار عملي بر روي مدل و کمک از فیلم و سایر

 شود.

مقرر به تکالیف پاسخ  شود دانشجویان عزیز موظفند در موعددر انتهاي مباحث که در سامانه نوید ارائه مي 

حضوروغیاب، بهداشت و ... را هاي عملي موظفند تمامي مقررات ازجمله دهند. ضمناً دانشجویان در کالس

 رعایت نمایند.

 

  :روشهاي تدریس 

  و مراه فیلم هاي کمک آموزشي ه به کالس هاي آنالین در اسکاي روم  -صدا گذاري شده درسیستم نویدپاور پوینت

 در کالس عمليو کار گروهي  دمونستریشن

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

  گردش مطابق جدول درس مراجعه مي نمایند. ۲ردانشجویان د 

  وظایف دانشجو:

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

 رعایت نظم و نظافت شخصي و قوانین پوشش حرفه اي در محیط کار پري کلینیک 

 میز کار و محیط پري کلینیکزي ه موقع از پري کلینیک با حفظ تمیحضور و خروج ب 

 زداشتن اتیکت و روپوش و مقنعه تمی 

 تحویل گرفتن وسایل کار 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 يریادگیتالش در 

  يمشارکت فعال در پرسش و پاسخ ، با مطالعه قبل، 

  شرکت در آزمونها 
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  يتالش در کسب حداکثر نمره  قبول 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس 

 پاسخ به سواالت دانشجویان 

 دیآپلود بموقع درس درنو 

  مناسب يکمک آموزش لیاستفاده از وسا 

  يمتناسب با مطالب آموزش يآموزش ياستفاده از تکنولو ژ 

  رانیدر فراگ يریادگی زهیانگ جادیا 

   يمنابع درس انیزمان ،ب ایتناسب حجم درس  

  امتحانات ينحوه برگزار حیضتو 

 رانیاعالم شده به فراگ يسواالت مطابق منابع درس يو طراح حیوقت اختصاص داده شده به آزمون بطور صح میتنظ. 

 : نابعم

 کتاب پیترسون جراحی 
 کتاب ایمپلنت میش جراحی 

 کتاب فونسکا جراحی 

 کتاب کارانزا پریو 

 کتاب لینده پریو 

 کتاب ایمپلنت میش پروتز 
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 *مجازي تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج
  

 1399-1400( نیمسال دوم 12) ترم پردیس امیرآبادبرنامه ایمپلنت عملی 

 21/1الی  2۵/11گردش اول: 

 تاریخ روز ساعت عنوان گروه آموزشی مدرس محل برگزاری
 

 90آمفی تئاتر
 نفره

 آقای دکتر شریفی
جراحی دهان و فک 

 و صورت

تشکیل پرونده و  ،طرح درمان 

 مقررات بخش

A,B,C 

 1 25/11/99 شنبه 9-12

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

 آقای دکتر پنج نوش کتابخانه
رادیولوژی دهان و 

 فک و صورت
 3 27/11/99 دوشنبه A 9-12 رادیولوژی   گروه

سامانه  مجازی
 نوید

خانم دکتر هاشمی 
 نسب

جراحی دهان و فک 

 و صورت
 4 27/11/99 دوشنبه  A,B,C  مواد پیوندی  گروه

 آقای دکتر پنج نوش کتابخانه
رادیولوژی دهان و 

 فک و صورت
 5 02/12/99 شنبه B 9-12 رادیولوژی  گروه

مجازی سامانه 
 6 02/12/99 شنبه  A,B,C  قالبگیری   گروهدموی  پروتز های دندانی خانم دکتر سیادت نوید

 کتابخانه
خانم دکتر 
 خیراندیش

رادیولوژی دهان و 

 فک و صورت
 7 04/12/99 دوشنبه C 9-12 رادیولوژی  گروه

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

 60آمفی تئاتر
 نفره

 شریفیآقای دکتر 
جراحی دهان و فک 

 و صورت
 9 09/12/99 شنبه A 9-12 هندزان جراحی   گروه

مجازی سامانه 
 نوید

خانم دکتر حبیب 
 زاده

 10 09/12/99 شنبه  A,B,C  اباتمنت  گروه پروتز های دندانی
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 60آمفی تئاتر
 نفره

 آقای دکتر شریفی
جراحی دهان و فک 

 و صورت
 11 11/12/99 دوشنبه B 9-12 هندزان جراحی   گروه

مجازی سامانه 
 نوید

خانم دکتر علی 
 خاصی

 12 11/12/99 دوشنبه  A,B,C  فریم ورک  گروه پروتز های دندانی

 60آمفی تئاتر
 نفره

 آقای دکتر شریفی
جراحی دهان و فک 

 و صورت
 13 16/12/99 شنبه C 9-12 هندزان جراحی   گروه

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

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

 زادهخانم دکتر حسن
 15 18/12/99 دو شنبه A 9-12 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

 زادهخانم دکتر حسن
 16 23/12/99 شنبه B 9-12 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی

-2پری کلینیک  
 خانم دکتر سیادت

 زادهخانم دکتر حسن
 17 25/12/99 دوشنبه C 9-12 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی

-2پری کلینیک  شنبه A +½B 9-12گروه  کاتالوگ خوانی پریودنتولوژی آقای دکتر شریفی 
14/01/14

00 
18 

-2پری کلینیک  دوشنبه C +½B 9-12گروه کاتالوگ خوانی پریودنتولوژی آقای دکتر شریفی 
16/01/14

00 
19 

 شنبه 12-9 امتحان پایان دوره هاهمه گروه همه اساتید نفره400-آسکی
21/01/14

00 
20 
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 1399-1400( نیمسال دوم 12) ترم امیرآبادبرنامه ایمپلنت عملی پردیس 

 3/3الی  23/1گردش دوم: 

محل 

 برگزاری
 تاریخ روز ساعت عنوان گروه آموزشی مدرس

 

 90آمفی تئاتر
 نفره

 آقای دکتر شریفی
جراحی دهان و فک و 

 صورت

تشکیل پرونده و  ،طرح درمان 

 مقررات بخش

A,B,C 

9-12 

23/01/1400 دوشنبه  

1 

مجازی 
  A,B,C دموی جراحی  گروه پریودنتولوژی خانم دکتر روستا سامانه نوید

23/01/1400 دوشنبه  

2 

 آقای دکتر نیکنامی کتابخانه
رادیولوژی دهان و 

 فک و صورت
 A 9-12 رادیولوژی   گروه

28/01/1400 شنبه  
3 

مجازی 
 سامانه نوید

خانم دکتر هاشمی 
 نسب

جراحی دهان و فک و 

 صورت
  A,B,C  مواد پیوندی  گروه

28/01/1400 شنبه  

4 

 کتابخانه
خانم دکتر 
 خیراندیش

رادیولوژی دهان و 

 صورتفک و 
 B 9-12 رادیولوژی  گروه

30/01/1400 دوشنبه  
5 

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

 آقای دکتر نیکنامی کتابخانه
رادیولوژی دهان و 

 فک و صورت
 C 9-12 رادیولوژی  گروه

04/02/1400 شنبه  
7 

Sky room 
online جراحی پیشرفته گروه پریودنتولوژی خانم دکتراکبری  A,B,C  04/02/1400 شنبه  8 

 60آمفی تئاتر
 نفره

 آقای دکتر شریفی
جراحی دهان و فک و 

 صورت
 A 9-12 هندزان جراحی   گروه

06/02/1400 دوشنبه  
9 

مجازی 
 سامانه نوید

خانم دکتر حبیب 
 زاده

06/02/1400 دوشنبه  A,B,C  اباتمنت  گروه پروتز های دندانی  10 

 60آمفی تئاتر
 نفره

 آقای دکتر شریفی
جراحی دهان و فک و 

 صورت
 B 9-12 هندزان جراحی   گروه

11/02/1400 شنبه  
11 

مجازی 
 سامانه نوید

خانم دکتر علی 
 خاصی

11/02/1400 شنبه  A,B,C  فریم ورک  گروه پروتز های دندانی  12 

 60آمفی تئاتر
 نفره

 دکتر شریفیآقای 
جراحی دهان و فک و 

 صورت
 C 9-12 هندزان جراحی   گروه

13/02/1400 دوشنبه  
13 
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 ارزشیابي  -د

 هاي فرم کردن پر – آسکي صورت بهپایان ترم  امتحان: دانشجو ارزیابي هاي روش   Logbook 

 15-1 آسکي صورت بهپایان ترم  امتحان نمره 

 ۲- 5 باط ضنمره پر کردن فرم هاي الگ بوک، حضور و غیاب ، مشارکت در کارهاي گروهي کالسي ورعایت  ان

 و کنترل عفونت 

 نمره منفي کسر خواهد شد 5/0هفت جلسه نوید( به ازاي هر جلسه در صورت عدم انجام تکالیف نوید)براي. 

  .شرط شرکت در آزمون پایان ترم حضور در جلسات عملي و انجام ریکوایرمنت هاي گروهي است 

 منجر به محرومیت دانشجو از امتحان  ) بیشتر ازیک جلسه(غیبت بیش از حد مجاز آموزشي در واحد عملي

  و تکرار دوره خواهد شد. پایان دوره 

  دوازده تمام 1۲:  بولي در این واحدقنمره 

   

 

 

 

 

 

 

مجازی 
 سامانه نوید

آقای دکتر 
 خورسند

13/02/1400 دوشنبه  A,B,C  فالوآپ گروه پریودنتولوژی  14 

پری 
 -2کلینیک

 خانم دکتر سیادت
-خانم دکتر حسن

 زاده
 A 9-12 گروههندزان قالبگیری  پروتز های دندانی

18/02/1400 شنبه  
15 

پری 
-2کلینیک  

 خانم دکتر سیادت
-خانم دکتر حسن

 زاده
 B 9-12 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی

20/02/1400 دوشنبه  
16 

پری 
-2کلینیک  

 خانم دکتر سیادت
-خانم دکتر حسن

 زاده
 C 9-12 هندزان قالبگیری گروه پروتز های دندانی

25/02/1400 شنبه  
17 

پری 
-2کلینیک  

27/02/1400 دوشنبه A +½B 9-12گروه  کاتالوگ خوانی پریودنتولوژی آقای دکتر شریفی  18 

پری 
-2کلینیک  

01/03/1400 شنبه C +½B 9-12گروه کاتالوگ خوانی پریودنتولوژی آقای دکتر شریفی  19 

-آسکی
 نفره400

03/03/1400 دوشنبه 12-9 امتحان پایان دوره هاهمه گروه همه اساتید  20 


