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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

                                                             دندانپزشکی:دانشکده

 9011-9911اول :نیمسال تحصیلی                 پریو و پروتز*گروه آموزشی: 

                                                                                   ایمپلنت نظری                                                                   س: عنوان در*

                    کد درس:*

                                                                دکتری  مقطع : *

                                              دندانپزشکیرشته تحصیلي : *

                                                     در طی ترم زمان برگزاري:  *

   مجازیبرگزاری     محل* 

                                                        اواحد نظری:  تعداد واحد* 

                                                    نظرینوع واحد:    *

                                   جلسه 41  تعداد جلسات:  *

                                                   نفر  03 تعداد فراگیران: *

                     نداردپیش نیاز یا هم نیاز: *

 احمدی نیا -گویا –پوری  –میرزایی مدرسین: نام 

                                         دکتر احمدی نیامسوول درس: نام 

  دوشنبهروزهای تماس با مسئول درس: 

                                                دانشکده دندانپزشکی  آدرس دفتر: 

  تلفن:

 dr_ahmadinia45@YAHOO.COM :ترونیکپست الک
ماوارد کااربرد و مناع  آشنایی دانشجویان با سااتتار ایمپلنات: هدف کلی درس

 کاربرد درمان های ایمپلنت و جراحی ایمپلنت 
 

 

 اهداف اتتصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 با قسمت های مختلف ایمپلنت آشنا شوند -9
 ندیکاسیون و کنترا اندیکاسیون تجویز ایمپلنت را بیان کندموارد ا -2
 انواع جراحی های مورد استفاده در ایمپلنت را شرح دهد -9
 انواع روش های قالبگیری ایمپلنت را بیان کند -0
 اسئواینتگریشن و عوامل موثر بر آن را بیان کند -5

 

 

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 چهار گزینه ای تستی :پایان ترم 

  : نحوه برتورد با غیبت و تاتیر دانشجومقررات و 

 در صورت ارائه آنالین توسط همکاران حضور دانشجو سر کالس آنالین الزامی هست

 

 ندارد* تاریخ امتحان میان ترم: 

     طبق تقویم دانشگاهی تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

  
 

 :یمنابع اصل

 نت دندانی میشایمپل

 2195کارانزا 

 2195لینده 
 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 
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 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
ارائه  شیوه

 درس

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل 

کمک 

 آموزشی

هفته  1

 اول

 آزاد
موارد تجویز ایمپلنت 

 ای ایمپلنتوآشنایی با اجز

پاورپوین شناختی دکترپوری

 ت

هفته  2

 دوم

اینتگریشن بافت سخت ونرم  آزاد

 واهمیت استخوان
پاورپوین شناختی دکترمیرزایی

 ت

هفته  3

 سوم

پاورپوین شناختی دکترمیرزایی ویژگی های سطح ایمپلنت آزاد

 ت

هفته  4

 چهارم

تکنیک های تصویربرداری  آزاد

 تشخیصی
اورپوینپ شناختی دکتر پوری

 ت

هفته  5

 پنجم

مالحظات جراحی درارزیابی  آزاد

 وانتخاب بیمار
پاورپوین شناختی دکترمیرزایی

 ت

هفته  6

 ششم

دکتر احمدی  تکنیک جراحی در ایمپلنت آزاد

 نیا

پاورپوین شناختی

 ت

هفته  7

 هفتم

عوارض وموارد شکست از  آزاد

 دیدگاه جراحی
پاورپوین شناختی پوری

 ت

هفته   8

 هشتم

ادآز انواع پیوندهای بافت نرم  

 وسخت وبیومتریال
دکتر احمدی 

 نیا

پاورپوین شناختی

 ت

هفته  9

 نهم

شاخص آموژش بهداشت و  آزاد

 کنترل دوره ای

پاورپوین شناختی دکتر پوری

 ت

هفته  11

 دهم

آشنایی با قطعات  آزاد

پروتزی ایمپلنت های 

 دندانی

پاورپوین شناختی دکتر گویا

 ت

هفته  11

یازده

 م

آشنایی با روش قالب  آزاد

گیری تری باز و تری 

 بسته

پاورپوین شناختی دکتر گویا

 ت

هفته  12

دوازد

 هم

آشنایی با انواع  آزاد

اباتمنت های ایمپلنت 

های دندانی و کاربرد 

 آنها

پاورپوین شناختی دکتر گویا

 ت

هفته  13

سیزده

 م

اکلوژن در پروتزهای  آزاد

 متکی بر ایمپلنت

یشناخت دکتر گویا پاورپوین 

 ت

هفته  14

چهارد

 هم

اوردنچرهای متکی بر  آزاد

 ایمپلنت

پاورپوین شناختی دکتر گویا

 ت

 
 

 

 


