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

 دکتري  -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 3 یعمل یمیترم یدندانپزشک  نام درس:

 ترمیمی  ارائه دهنده:  گروه آموزشی 212418  شماره درس:

 دکتر حسن مالحسنیول درس:  ئمسو نام خانوادگی  نام   واحد عملی  1  عداد و نوع واحد:ت

 37925548، 12-9 روزهاي زوج  تماس:  و ساعتهاي   تلفن و روزها 1400 -  01ل  او  نیمسال تحصیلی: 

 Email  :h_mollahasani@yahoo.comآدرس   لی عم 2نظري و  2 یمیترم یدندانپزشک دروس پیش نیاز:

دکتر الله داوودي، دکتر حسن  پور،ر کامیار فتحتدک ،عطیه فیضدکتر  ،حمید مظاهريدکتر   :(نام و نام خانوادگی)  اسامی مدرسین
 مالحسنی، دکتر مائده قاسمی، دکتر الهام خردمند

 
،  گام و کامپوزیتآمال Vکالس   ،وسیع II  آمالگام کالس  هايمیهاي تئوري در ترمآموخته ريیکسب مهارت و بکارگ  هدف کلی درس:

 امپوزیت و بیلدآپ آمالگام ک  IVو   IIIکالس  
  اهداف اختصاصی درس:

 : شناختی  حیطه
 دوره بتواند:  انیدانشجو در پا

 کند.   ییرا شناسا ی دگیباالي پوس سکیافراد با ر -1
 اصول کنترل عفونت را بداند.  -2
 را بداند  میمناسب جهت تراش و ترم ل یوسا -3
 . کند لیو تحل هیموجود را تجز تیوضع مانده یعاج باق زانیو م ماریب طیبا توجه به شرا -4

 حیطه عاطفی:
 رشته خود درك کند. یتخصص طهیرا در ح یواحد عمل نیا تیاهم -1
 کند.   تیمقررات بخش را رعا -2
 احترام بگذارد.  د یبه نظرات انتقادي اسات -3
 . ابدیبا عالقه در بخش حضور  -4
 تعامل مناسب داشته باشد.  انیدانشجو  ریبا سا -5

 حیطه رفتاري: 
 انجام دهد.  ماریتراش مناسب را بدون صدمه زدن به نسج سالم دندان ب -1
 کف بندي مناسب را انجام دهد.  -2
 را انجام دهد.  تیمناسب با آمالگام و کامپوز  میترم -3
 کند.  یرا بررس ماریاکلوژن ب -4
 . د یبگو ماریرا به ب م یهاي الزم پس از ترم هیتوص -5
 ارائه دهد.  مارانیرا به ب ی دگیپوس سکیدهد و روش هاي کاهش ر حیتوض ماریبهداشت را به ب تیروش هاي رعا -6
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 : مطالعهمنابع اصلی  

 10و  8، 5، 3، 2، فصول  2019 یمیترم یعلم و هنر دندانپزشک -1
 9-13 و  5، فصل  2014 تیسام یمیترم یاصول دندانپزشک -2

 
 

 ها:ارزشیابی  
 نمره می باشد.)  5نظري، در یک واحد عملی، ( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی هاي 

 -  بارم: -  تاریخ: -:  ابتداي دوره (آزمون ورودي، ...)نظري الف)  

 -  بارم: -  تاریخ: -  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)نظري  ب)  

 -  بارم: -  تاریخ: -  پایان دوره:نظري ج)  

 20  بارم: دوره در طول   تاریخ: :)ریکوآرمنت هادر طول دوره (عملی  )  د

 -  بارم: -  تاریخ: -  پایان دوره:عملی )  ه

 
 
 

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي: 

 : بخشقوانین و مقررات  
 .شودیمحسوب م ریتأخ  8:15 تاز ساع صبح شروع و ورود به بخش بعد  8ساعت  صبح: بخش از فتیش
 .شودیمحسوب م ریتأخ  11:30 تاز ساع و ورود به بخش بعد  شودیشروع م 11:15ساعت  ظهر: از فتیش

 :بخش قوانین  نقض با برخورد نحوه
 . انجام خواهد شد ریصورت کسر نمره بصورت ز نیا ریدر غ  ،یجلسه جبران برگزاريدر صورت امکان  ردیصورت گ بتیغ  اگر

 نمره کسر خواهد شد 1، در بخش حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجهغیبت:  

 رابط و مسئول هماهنگی بین بخش و دانشجویان   :کالس وظایف نماینده  شرح 
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Requirements 

 

 تاریخ  نام بیمار  شماره دندان امضا استاد

  نییپا باال یا آمالگام فک  وسیع II  کالس   

  ت قدامیکامپوزی IVیا   III  کالس   

  یقدام  تیکامپوز IV  ای  IIIکالس     

  آمالگام  ترمیم همرنگ یا V کالس   

  یشه شده خلفیترمیم دندان معالجه ر   

  یشه شده خلفیترمیم دندان معالجه ر   

   
-در دندان  IIو   Iترمیم حفرات کالس 

  ا مواد همرنگ دنداناي خلفی به

 موارد اضافی     
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 12/8/1400   تا   20/6/1400  از تاریخ       روتیشن اول /       جدول زمان بندي حضور اساتید در بخش

 نام درس: 

 ظهربخش  (نام و نام خانوادگی)  اسامی اساتید  بخش صبح   (نام و نام خانوادگی) اسامی اساتید روز 

 - - شنبه

 الهام خردمند دکتر  – يالله داوود دکتر – پورمیار فتحکادکتر  الهام خردمند دکتر  – يالله داوود دکتر – پورمیار فتحکادکتر  یکشنبه

  - دکتر مائده قاسمی  -دکتر حسن مالحسنی  - دکتر عطیه فیض  دوشنبه 
 دکتر الله داوودي 

  -دکتر مائده قاسمی  -دکتر حسن مالحسنی  - دکتر عطیه فیض 
 دکتر الله داوودي 

 - - سه شنبه

حسن دکتر  - ئده قاسمی مادکتر  -دکتر حمید مظاهري   چهارشنبه 
 الهام خردمند دکتر  -ی سنمالح

حسن دکتر  - ئده قاسمی مادکتر  -دکتر حمید مظاهري  
 الهام خردمند دکتر  -ی سنمالح

 - - پنج شنبه

 
 
 

 1400/ 15/10  تا   15/8/1400  از تاریخ  دوم   روتیشن  /       جدول زمان بندي حضور اساتید در بخش

 نام درس: 

 ظهر اسامی اساتید بخش   اسامی اساتید بخش صبح  روز 

 - - شنبه 

 - - یکشنبه 

  ی دکتر مائده قاسم - یدکتر حسن مالحسن -  ضیف هیدکتر عط دوشنبه 
 ي دکتر الله داوود -

  ی دکتر مائده قاسم - یدکتر حسن مالحسن -  ضیف هیدکتر عط
 ي دکتر الله داوود -

 لهام خردمند ا دکتر – يداوود الله  دکتر – پور¬فتح اری دکتر کام د خردمن الهام دکتر – يداوود الله  دکتر – پور¬فتح اری دکتر کام سه شنبه 

دکتر حسن  -  ی دکتر مائده قاسم -  يمظاهر دیدکتر حم چهارشنبه 
 دکتر الهام خردمند  - یمالحسن

دکتر حسن  -  ی دکتر مائده قاسم -  يمظاهر دیدکتر حم
 دکتر الهام خردمند  - یمالحسن

 - - پنج شنبه 

 
 


