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

  دکتري - دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  1 یعمل یمیترم یدندانپزشک نام درس:
  ترمیمی گروه آموزشی ارائه دهنده:   1399- 1400نیمسال اول   212414 شماره درس:

  دکتر حسن مالحسنیول درس: ئنام مس    واحد عملی 1: عداد و نوع واحدت
  مبانی دندانپزشکی ترمیمی پیش نیاز:دروس 

  حسی موضعیبی
  کنترل عفونت

  مبانی مواد دندانی

  14الی  8شنبه شنبه، یکشنبه و سه تلفن و روزهاي تماس:
37925548  

 Email :h_mollahasani@yahoo.comآدرس 

 
 بکارگیري و مهارت کسب، Iکالس  آمالگام هايترمیم در تئوري هايآموخته بکارگیري و مهارت کسب :هدف کلی درس

 IIکالس  آمالگام هايترمیم در هاي تئوريآموخته
  

  اهداف اختصاصی درس:

 یگرو د نیاندد بینو  لیزاکلوا يهاپوسیدگی اعنوداده، ا منجاا بخش به هکنند جعهامر رانبیمااز  کاملیو  جامع ینهمعا - 1
را در  تشخیص اردموو  برسند صحیح نمادر حطرو  تشخیص بهو  نمایند تهیه فیایوگرراد ينما ،هندد تشخیصرا  هاپوسیدگی

  .کنند ثبت هندوپر
  .باشند یگرد يهابخش به ربیما مناسب عجاار به درقا وملز رتصوو در  هندد ئهارا ربیما به صحیح شتابهد زشموآ - 2
  .باشند خلفی يهانانددر د ممالگاآ IIو  I سکال ترمیم منجاا به درقا ،کافی رتمهاو  نشدابا   - 3
  .ببرند ربکا مختلف اتحفردر  ستیدر بهرا  الینرو  بیس اعانو - 4
  .نمایند ختداپرو  مختتاا صحیح ربطورا  ممالگاآهاي ممیتر - 5
  هند.د منجاا ستیدر بهرا  نالسیوویزو ا دهبو ربیماو  دخو عفونت لکنتر لصوا عایتر به درقا حلامر متمادر  -6

 
   منابع اصلی مطالعه:     

 14و  13 لفصو، 2013 ترمیمی نپزشکیاندد هنرعلم و کتاب  - 1
 12 فصل، 2014 سامیت ترمیمی نپزشکیاندد لصواکتاب  - 2

 
  ها:ارزشیابی 

  -  بارم:  -  تاریخ:  -  :الف) ابتداي دوره

 ساتیدا توسط نشجودا جلسه هر براي نمرهتعیین  :در طول دوره ب)
  مربوطه

  20 بارم:  هر جلسهانتهاي  تاریخ:

محاسبه میانگین نمرات داده شده توسط اساتید براي  ج) پایان دوره:
  هر دانشجو

  20 بارم:  انتهاي روتیشن تاریخ:

  کسر خواهد شد. نمره 1د) غیبت: حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، 
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 مربوطهخواندن فصول  پیش مطالعه براي هر جلسه:

 -  براي مطالعه بیشتر:منابع 

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

  :قوانین و مقررات
  .دمیشو بمحسو تأخیر 8:15 ساعتاز بعد بخش بهو ورود  وعشر صبح 8:00 ساعتاز بخش: صبح شیفت
  .دمیشو بمحسو تأخیر 12:30 ساعتاز بعد بخش بهو ورود  دمیشو وعشر 11:15ت ساع: ازظهرازبعد شیفت

 شد. هداخو منجاا مرهن کسر رتصو ینا غیردر  ،نیاجبر جلسه اريبرگز نمکاا رتصودر  دگیر رتصو غیبت گرا 
  

  

Requirements  
  امضا استاد  شماره دندان  نام بیمار  نوع تهیه حفره  تاریخ

        آمالگام فک پایین Iترمیم کالس   

        آمالگام فک پایین Iترمیم کالس   

        آمالگام فک باال Iترمیم کالس   

        آمالگام فک باال Iترمیم کالس   

        آمالگام فک پایین IIترمیم کالس   

        آمالگام فک باال IIترمیم کالس   

موارد 
  اضافی
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  عملی ترمیمی شیابیارز هنحو برگه

  :یخرتا                            :  ترمیم عنو                            : نشجودا منا

  
  مرحله انجام کار

  کیفیت

  نامطلوب  قابل اصالح  قابل قبول  عالی

          معاینه کامل، تشخیص و طرح درمان
          سازي بیمار و وسایل، رعایت مسائل ارگونومیکآماده

          حسی مناسبتزریق بی
          تهیه حفره اولیه

حذف پوسیدگی و تهیه حفره نهایی شامل فرم مقاوم 
  نهایی و گیردار

        
          استفاده از پین یا پست در صورت لزوم

          تشخیص نیاز استفاده از بیس و الینر در صورت لزوم
          کاربرد صحیح بیس و الینر از نظر ضخامت و جایگاه

          استفاده صحیح از نوار ماتریکس در صورت لزوم
          استفاده صحیح از وج در صورت لزوم

          ترمیم و شکل دهیقرار دادن ماده 
          بررسی اکلوژن و پرداخت در صورت لزوم

          ايبخشی و اخالق حرفهنظم و انضباظ درون
          رعایت اصول کنترل عفونت

  
  
  

 امضا و نظر استاد:                                               نمره نهایی:                                                 


