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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظریفرم معرفی دروس ***   

 

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 2 ترمیمی نظری نام درس:

         یک واحد نظری    :عداد و نوع واحد ت 2222122شماره درس:

 شماره کالس: 2911-2122نيمسال دوم نيمسال تحصيلی: 

 دکتر سیده سمیه حسینیول درس: ئنام مس ترمیمی  دهنده:گروه آموزشی ارائه 

 37922849 – 37922848 تلفن و روزهای تماس: تعداد دانشجو:

 Email :somayehoseini@dnt.mui.ac.irآدرس  1 ترمیمی نظری دروس پيش نياز:

 

 مختلفشنایی دانشجو با مواد ترمیمی مختلف و نحوه بازسازی دندان با مواد آ هدف کلی درس:

 

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حيطه

 دانشجو با نحوه بازسازی دندانهای معالجه ریشه شده آشنا شود -1

 آشنایی با علل عدم موفقیت ترمیم های آمالگام -2

 آشنایی با علل عدم موفقیت ترمیم های کامپوزیت -3

 شناخت علل تغییر رنگ های دندانی و روش های رفع آن -4

 آشنایی با مالحظات زیبایی در دندانپزشکی ترمیمی -5

 آشنایی با نحوه درمان ضایعات سرویکالی -6

 آشنایی با مالحظات دندانپزشکی ترمیمی در سالمندان -7

 حيطه عاطفی:

 اهمیت هر یک از مباحث تدریس شده را در کارهای بالینی خود درک کند -1

 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشد -2

 نظرات سایر دانشجویان را محترم بشمارد-3

 حيطه رفتاری:

 قادر به استفاده از مطالب آموخته شده در کالس نظری، طی دوره های عملی باشد -1

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -

  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -

1- Sturdevant,s Art and Science Of Operative Dentistry 7th Edition,2019 
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2- Fundamentals Of Operative Dentistry,Summitts:A Contemporary Approach Fourth Edition,2013 

 

 ها:ارزشيابی 

 بارم: تاریخ: تکاليف،...(:در طول دوره )کوئيز، الف( 

 8بارم: تاریخ: ب( ميان ترم:

 02بارم: 08-01ساعت  22/3/0011 تاریخ: ج( پایان ترم:

 

 

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 حضور به موقع در کالس آنالین و مطالعه به موقع مطالب کالس آفالین :کالس قوانين و مقررات

غیبت غیرمجاز، عدم رعایت اصول اخالقی در کالس، عدم توانایی در پاسخگویی به سواالت شفاهی  :کالس قوانين نقض با برخورد نحوه

 و یا کوییز بر نمره نهایی تاثیر مستقیم خواهد داشت

 
 

 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غيبت: 

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،              

 انجام هماهنگی در مواقع تغییر احتمالی برنامه. اطالع زمان آپلود شدن فایلهای کالس آفالین به دانشجویان :کالس وظایف نماینده شرح

 
 

 22-20ساعت:    یکشنبهروز:    مجازیمحل:   0011-0311دوم نيمسال: . 2ترميم نظری جدول زمان بندی کالس ها ی درس 

 :نوع جلسه مدرس عنوان تاریخ جلسه

 ☐ نالینآ

 ☐ینالآف

ماژول 

جلسات 

 :آفالین

  ☐تکلیف

   آزمون

 گفتگو ☐

☐ 
 

 منابع

تغییر رنگهای   5/11/99 1

دندانی و روشهای 

 رفع آنها

دکتر 

 مالحسنی

   آنالین

Art and science of 
operative dentistry, 
chapter 9,2019 
Summits Fundamentals 
of operative 
Dentistry,chapter16,2013 
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تغییر رنگهای  12/11/99 2

دندانی و روشهای 

 رفع آنها

دکتر 

 مالحسنی

   آنالین

Art and science of 
operative dentistry, 
chapter 9,2019 
Summits Fundamentals 
of operative 
Dentistry,chapter16,2013 

 

 

 

تغییر رنگهای  19/11/99 3

دندانی و روشهای 

 رفع آنها

دکتر 

 مالحسنی

   آنالین

Art and science of 
operative dentistry, 
chapter 9,2019 
Summits Fundamentals 
of operative 
Dentistry,chapter16,2013 

 

 

 

مالحظات زیبایی  26/11/99 4

در دندانپزشکی 

ترمیمی، ونیرهای 

مستقیم، آشنایی 

و  FRCبا انواع 

 کاربرد آنها

   آفالین دکتر فیض

Art & Science of 
operative 
Dentistry,chapter 
9 ,2019 

بخش درمانهای زیبایی 
 محافظه
 کارانه

 

 

 

مالحظات زیبایی  3/12/99 5

در دندانپزشکی 

ترمیمی، ونیرهای 

مستقیم، آشنایی 

و  FRCبا انواع 

 کاربرد آنها

   آفالین دکتر فیض

Art & Science of 
operative 
Dentistry,chapter 
9 ,2019 

بخش درمانهای زیبایی 
 محافظه
 کارانه

 

 

 

مالحظات  10/12/99 6

دندانپزشکی 

ترمیمی در 

 سالمندان

 مقاله  آفالین دکتر فیض

7 17/12/99  

ضایعات سرویکالی 

 دندان

 مقاله  آفالین دکتر فیض

   آفالین دکتر فیض اکلوژن 24/12/99 8

Art & Science of 
operative 
Dentistry,chapter 
1,2019 
 بخش اکلوژن
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بازسازی دندانهای  15/1/1400 9

 معالجه ریشه شده

دکتر 

 شیرانی

 جزوه  آنالین

بازسازی دندانهای  22/1/1400 10

 معالجه ریشه شده

دکتر 

 شیرانی

 جزوه  آنالین

بازسازی دندانهای  29/1/1400 11

 معالجه ریشه شده

دکتر 

 شیرانی

 جزوه  آنالین

علل عدم موفقیت  5/2/1400 12

ترمیم های 

 آمالگام

دکتر فتح 

 پور

   آفالین

Art & Science of 
operative 
Dentistry,chapter 
11,p.417-
429,2019 
chapter 8,p.259-
262 
chapter 3, p.102-
104 
Summits 
Fundamentals 
of operative 
Dentistry,chapter 
21 
,p.557-562.2013 

 

 

 

عالل عدم  12/2/1400 13

موفقیت ترمیم 

 های کامپوزیت

دکتر فتح 

 پور

   آفالین

Art & Science of 
operative 
Dentistry,chapter 
11,p.417-
429,2019 
chapter 8,p.259-
262 
chapter 3, p.102-
104 
Summits 
Fundamentals 
of operative 
Dentistry,chapter 
21 
,p.557-562.2013 

 

 

 

رابطه دندانپزشکی  19/2/1400 14

ترمیمی، پریو، ارتو 

 و موارد ارجاع

دکتر فتح 

 پور

   آفالین

Art & Science of 
operative 
Dentistry,chapter 
11,p.417-
429,2019 
chapter 8,p.259-
262 
chapter 3, p.102-
104 
Summits 
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Fundamentals 
of operative 
Dentistry,chapter 
21 
,p.557-562.2013 

 

 

 

15 26/3/1400 Minimally 

invasive 

dentistry 

 

دکتر 

 شیرانی

 جزوه  آنالین

16 2/3/1400 Minimally 

invasive 

dentistry 

 

دکتر 

 شیرانی

 جزوه  آنالین

د مواد رموارد کارب 9/3/1400 17

 هم رنگ دندان

دکتر 

 شیرانی

   آنالین

 

Art & Science 
of 
operative 
Dentistry,2019 
Summits 
Fundamentals 
of operative 
Dentistry 
,2013 

 

 

 


