*** فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :ترمیمی  2عملی

رشته و مقطع تحصیلی  :دندانپزشکی – دکتری عمومی

شماره درس212212:

گروه آموزشی ارائه دهنده :دندانپزشکی ترمیمی

تعداد و نوع واحد 2 :واحد عملی

نام مسئول درس :دکتر کامیار فتح پور

دروس پیش نیاز :ترمیمی ( )1عملی

تلفن و روزهای تماس -84529923 :شنبه تا چهارشنبه

تعداد دانشجو:

آدرس kamyarfathpour@gmail.com :Email

هدف کلی درس :ادامه کسﺐ مهارت و ﺑه کارگیري آموﺧته هاي تئوري در ترمیﻢ هاي آماﻟﮕام کﻼس  ،Iکسﺐ مهارت و ﺑه کارگیري
آموﺧته هاي تئوري در ترمیﻢ هاي آماﻟﮕام کﻼس  ،IIترمیﻢ های کﻼس IIکامپوزیت و ترمیﻢ های کﻼس  IIIکامپوزیت و ترمیﻢ
همرنگ یا آماﻟﮕام کﻼس V
اهداف اﺧتصاصی درس:
-1معاینه ﺟامع و کاملی از ﺑیماران مراﺟعه کننده ﺑه ﺑﺨش انجام داده ،انواع پوﺳیدگی هاي اکلوزاﻟی و ﺑین دندانی و دیﮕر
پوﺳیدگی ها را تشﺨیﺺ دهد،نماي رادیوگرافی تهیه نماید و ﺑه تشﺨیﺺ و ﻃرح درمان صحیح ﺑرﺳند و موارد تشﺨیﺺ را
در پرونده ﺛبت کنند.
-2آموزش ﺑهداشت صحیح ﺑه ﺑیمار ارائه دهند و در صورت ﻟزوم ﻗادر ﺑه ارﺟاع مناﺳﺐ دانشجو ﺑه ﺑﺨش هاي دیﮕر ﺑاشند.
 -3در تمامی مراحل ﻗادر ﺑه رعایت کنترل عفونت ﺧود و ﺑیمار ﺑوده و ایزوالﺳیون را ﺑه درﺳتی انجام دهند .
 -4ﺑا دانش و مهارت کافی ،ﻗادر ﺑه انجام ترمیﻢ کﻼس Iو IIآماﻟﮕام و کامپوزیت در دندانهاي ﺧلفی ﺑاشند .
 -5ﻗادر ﺑه انجام تراش و ترمیﻢ مناﺳﺐ کامپوزیت کﻼس IIIدر دندانهاي ﻗدامی ﺑاشند.
 -6ﻗادر ﺑه انجام تراش و ترمیﻢ مناﺳﺐ همرنگ دندان و یا آماﻟﮕام کﻼس  Vﺑاشند.
 -9ترمیﻢ هاي آماﻟﮕام و کامپوزیت رزین را ﺑطور صحیح اﺧتتام و پرداﺧت نمایند.
حیطه عاطفی:
 -1اهمیت این واحد عملی را در حیطه تﺨصصی رشته ﺧود درك کند.
-2مقررات ﺑﺨش را رعایتکند.
 -3ﺑه نظرات انتقادي اﺳاتید احترام ﺑﮕذارد.
حیطه رفتاری:
 -1تراش مناﺳﺐ را ﺑدون صدمه زدن ﺑه نسج ﺳاﻟﻢ دندان ﺑیمار انجام دهد.
 -2کف ﺑندي مناﺳﺐ را انجام دهد.
 -3ترمیﻢ مناﺳﺐ ﺑا آماﻟﮕام و کامپوزیت را انجام دهد
1

مناﺑع اصلی مطاﻟعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،ﺳال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر مقاﻟه :آدرس مطاﺑق رفرنس نویسی ونکوورThe Art and Science of Operative Dentistry, Seventh edition, Chapters 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 -1
Summit Fundamentals of Operative Dentistry, Fourth edition, Chapters 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, -2
12,
3ارزشیاﺑی ها:
تاریخ:

ﺑارم:

اﻟف) اﺑتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

ب) در طول دوره (کوئیز ،تکاﻟیف :)...،تعیین میانﮕین ارزشیاﺑی هر روز تاریخ:
دانشجو توﺳط اﺳاتید مرﺑوطه و ارزشیاﺑی نهایی دانشجو طبق عملکرد وی
ﺑعد از اتمام روتیشن از دیدگاه اﺳاتید ﺑﺨش
تاریخ:
ج) پایان دوره :تعیین میانﮕین ارزشیاﺑی هر روز دانشجو توﺳط اﺳاتید
مرﺑوطه و ارزشیاﺑی نهایی دانشجو طبق عملکرد وی ﺑعد از اتمام روتیشن
از دیدگاه اﺳاتید ﺑﺨش

ﺑارم:
ﺑارم:

پیش ﺑینی ارائه مباحث اﺧﻼق حرفه ای:
ﻗوانین و مقررات ﺑﺨش:
٭ﺳیاﺳت مسوول دوره در مورد ﺑرﺧورد ﺑا غیبت و تاﺧیر دانشجو در کﻼس درس:
ﺳاعت حضور در ﺑﺨش ﺳکشن اول  8صبح و ﺳکشن دوم ﺳاعت 11:15 یک رﺑع تاﺧیر :تاﺧیر همراه ﺑا دیدن ﺑیمار نیﻢ ﺳاعت تاﺧیر :غیبت همراه ﺑا دیدن ﺑیمار ﺑیش از نیﻢ ﺳاعت تاﺧیر :غیبت و محرومیت از دیدن ﺑیمارنحوه ﺑرﺧورد ﺑا نقض ﻗوانین ﺑﺨش :اعمال کسری نمره /ﺑرگشت فراگیر ﺑه پرکلینیک
غیبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهﻢ واحد می ﺑاشد  /ﺑه ازا هر ﺟلسه غیبت غیر موﺟه در ﺑﺨش 2 ،نمره کسر ﺧواهد شد
شرح وظایف نماینده کﻼس :ایجاد هماهنﮕی ﺑین اﺳاتید ﺑﺨش و فراگیران در مورد ﺑرنامه های اموزشی ﺑﺨش

ﺟدول زمان ﺑندی حضور اﺳاتید در ﺑﺨش:
روتیشن اول از تاریخ  1411/3/1تا 1411/3/16
نام درس :ترمیمی  2عملی

2

روز

اﺳامی اﺳاتید ﺑﺨش صبح

اﺳامی اﺳاتید ﺑﺨش عصر

شنبه

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

یکشنبه
دوشنبه
ﺳه شنبه

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

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

چهارشنبه

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

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

پنج شنبه

روتیشن دوم از تاریخ  1411/3/19تا 1411/6/3
نام درس :ترمیمی  2عملی

روز

اﺳامی اﺳاتید ﺑﺨش صبح

اﺳامی اﺳاتید ﺑﺨش عصر

شنبه

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

یکشنبه
دوشنبه
ﺳه شنبه

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

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

چهارشنبه

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

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

پنج شنبه
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