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 ***   فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان   ***
 

 عمومی دکتری –دندانپزشکی : رشته و مقطع تحصیلی  عملی 2ترمیمی  :نام درس

 دندانپزشکی ترمیمی :گروه آموزشی ارائه دهنده 212212:شماره درس

 دکتر کامیار فتح پور: نام مسئول درس                                 واحد عملی 2:    تعداد و نوع واحد

 شنبه تا چهارشنبه -84529923 :تلفن و روزهای تماس عملی( 1)ترمیمی  :دروس پیش نیاز

 Email :kamyarfathpour@gmail.comآدرس  :نشجوتعداد دا

 

 

ي گیرربه کارت و کسب مها، Iس کالم مالگاي آترمیم هاري در تئوي موخته هاي آگیرربه کارت و مه کسب مهاادا هدف کلی درس:

کامپوزیت و ترمیم  IIIکامپوزیت و ترمیم های کالس II، ترمیم های کالس IIس کالم مالگاي آترمیم هاري در تئوي موخته هاآ

 Vهمرنگ یا آمالگام کالس 

 

 

 اهداف اختصاصی درس:

 

یگر و دنی انددبین  و لی زاکلوي اپوسیدگی هااع نوم داده، انجاابه بخش ه جعه کنندامرران بیمااز کاملی و جامع معاینه -1

را تشخیص ارد موو صحیح برسند ن ماح درطرو به تشخیص و فی تهیه نماید ایوگري رادنما،هددتشخیص را پوسیدگی ها 

 ثبت کنند.ه ندوپردر 

 

 یگر باشند.  ي  دنشجو به بخش هادامناسب ع جااربه در قاوم لزرت صوو در هند دئه ر اراشت صحیح به بیماابهدزش موآ-2

 

 

 در تمامی مراحل قادر به رعایت کنترل عفونت خود و بیمار بوده و ایزوالسیون را به درستی انجام دهند .-3

 خلفی باشند .ي نهااندم و کامپوزیت در دمالگاآIIو I  سترمیم کالم نجاابه در قا، کافیرت مهاو نش دابا  -4

 می باشند.اقدي نهاانددر د IIIسیت کالزترمیم مناسب کامپواش و ترم نجاابه در قا -5

 باشند. Vس کالان و یا آمالگام نددترمیم مناسب همرنگ اش و ترم نجاابه در قا -6

 خت نمایند.داپرم و ختتااصحیح ر بطورا ین رزیت زکامپوم و مالگاي آترمیم ها -9

 

 
 

 حیطه عاطفی:

 .کند درك خود رشته تخصصی حیطه در را عملی واحد این اهمیت -1

 کند.رعایت را بخش مقررات-2

 .بگذارد احترام اساتید انتقادي نظرات به -3

 حیطه رفتاری:

 .دهد انجام بیمار دندان سالم نسج به زدن صدمه بدون را مناسب تراش -1 

 .دهد انجام را مناسب بندي کف -2

 دهد انجام را کامپوزیت و آمالگام با مناسب ترمیم -3
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 منابع اصلی مطالعه:

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

 آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور مقاله:  -

1- The Art and Science of Operative Dentistry, Seventh edition, Chapters 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 

2- Summit Fundamentals of Operative Dentistry, Fourth edition, Chapters 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12,  

3- 

 

  ارزشیابی ها:

 

 بارم: تاریخ:  الف( ابتدای دوره )آزمون ورودی، ...(:

تعیین میانگین ارزشیابی هر روز  تکالیف،...(:ب( در طول دوره )کوئیز، 

دانشجو توسط اساتید مربوطه و ارزشیابی نهایی دانشجو طبق عملکرد وی 

                                                                                                                                                                بعد از اتمام روتیشن از دیدگاه اساتید بخش                                                                               

  بارم: تاریخ:

تعیین میانگین ارزشیابی هر روز دانشجو توسط اساتید  ج( پایان دوره:

د از اتمام روتیشن مربوطه و ارزشیابی نهایی دانشجو طبق عملکرد وی بع

                                                                                                                                                              از دیدگاه اساتید بخش                                                                                

 بارم: تاریخ:

 

 

 

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 قوانین و مقررات بخش:

 

 ٭سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:

    11:15ساعت  صبح و سکشن دوم 8سکشن اول ساعت حضور در بخش  -

 تاخیر همراه با دیدن بیمار یک ربع تاخیر: -

 غیبت همراه با دیدن بیمار نیم ساعت تاخیر: -

 غیبت و محرومیت از دیدن بیمار بیش از نیم ساعت تاخیر: -

 
 

 اعمال کسری نمره/ برگشت فراگیر به پرکلینیک :نحوه برخورد با نقض قوانین بخش

 نمره کسر خواهد شد 2هر جلسه غیبت غیر موجه در بخش،  حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازاغیبت: 

 ایجاد هماهنگی بین اساتید بخش و فراگیران در مورد برنامه های اموزشی بخش  :شرح وظایف نماینده کالس

 

 

   

 

 

 جدول زمان بندی حضور اساتید در بخش:    

 

 16/3/1411تا  1/3/1411روتیشن اول از تاریخ 

 عملی 2ترمیمی نام درس: 
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 روز اسامی اساتید بخش صبح  اسامی اساتید بخش عصر

دکتر حمید مظاهری/ دکتر مایده قاسمی/ دکتر الله 

 السادات داوودی/ دکتر نجمه کتیرایی
دکتر حمید مظاهری/ دکتر مایده قاسمی/ دکتر الله 

 السادات داوودی/ دکتر نجمه کتیرایی

 شنبه

 یکشنبه  

 دوشنبه  

پور/ دکتر مایده قاسمی/دکتر الهام دکتر کامیار فتح 

 خردمند/ دکترراحله میرصیفی
دکتر کامیار فتح پور/ دکتر مایده قاسمی/دکتر الهام 

 خردمند/ دکترراحله میرصیفی

 سه شنبه

دکتر عطیه فیض/ دکتر حسن مالحسنی/دکتر الهام 

 خردمند/ دکتر فرزاد سرندی
دکتر عطیه فیض/ دکتر حسن مالحسنی/دکتر الهام 

 خردمند/ دکتر فرزاد سرندی
 چهارشنبه

 پنج شنبه  

 

 

 3/6/1411 تا 19/3/1411 از تاریخ دومروتیشن 

 عملی 2ترمیمی نام درس: 

 

 

 روز اسامی اساتید بخش صبح  اسامی اساتید بخش عصر

دکتر حمید مظاهری/ دکتر مایده قاسمی/ دکتر الله 

 السادات داوودی/ دکتر نجمه کتیرایی
مظاهری/ دکتر مایده قاسمی/ دکتر الله دکتر حمید 

 السادات داوودی/ دکتر نجمه کتیرایی

 شنبه

 یکشنبه  

 دوشنبه  

دکتر کامیار فتح پور/ دکتر مایده قاسمی/دکتر الهام 

 خردمند/ دکترراحله میرصیفی
دکتر کامیار فتح پور/ دکتر مایده قاسمی/دکتر الهام 

 خردمند/ دکترراحله میرصیفی

 سه شنبه

دکتر عطیه فیض/ دکتر حسن مالحسنی/دکتر الهام 

 خردمند/ دکتر فرزاد سرندی
دکتر عطیه فیض/ دکتر حسن مالحسنی/دکتر الهام 

 خردمند/ دکتر فرزاد سرندی
 چهارشنبه

 پنج شنبه  

 

 

 

 


