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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

-1400اول :* نیمسال تحصیلی                                ترمیمی *گروه آموزشی:                                دندانپزشکی:  دانشکده* 
1399 

  کد درس:*                                                     2ترمیمی نظری  عنوان درس: *

                                            دندانپزشکیرشته تحصیلی : *                                                                            دکتری مقطع : *

                              مجازی: برگزاری  محل*                                                                  مجازیزمان برگزاری:  *

 1ترمیمی نظری پیش نیاز یا هم نیاز: *             نظرینوع واحد:   *                                   1: تعداد واحد* 

                                12 تعداد جلسات:  *

 تعداد فراگیران: *

 طاووس کردافشاری، دکتر ملیحه اکرامیدکتر  ، منور نصیرزادهدکتر  ،یرترابیالسادات م میدکتر مرمدرسین: نام 

 و چهارشنبه سه شنبهروزهای تماس با مسئول درس:                 یرترابیالسادات م میمردکتر    مسوول درس: نام 

  تلفن:                                               یمیبخش ترم ،یدانشکده دندانپزشک   دفتر: آدرس 

 maryammirtorabi@gmail.com :پست الکترونیک

ترمیم های پیچیده آمالگام و کامپوزبت و علل عدم موفقیت آنها، مالحظات زیبایی و تغییرر رنگهرای آشنائی با : هدف کلی درس

 ایعات سرویکالی، ارتباط ترمیمی با پریو و اورتو و موارد ارجاع ضبرخورد با آنها، مالحظات ترمیمی افراد سالمند و دندانی و 

 

 اهداف اختصاصی:

 شده شهیدرمان ر یدندانها یبازساز .1

 آمالگام یها میترم تیعدم موفق علل .2

 در سالمندان یمیترم یدندانپزشک مالحظات .3

 تیپوزکام یها میترم تیعدم موفق علل .4

 دندان یکالیسرو عاتیضا .5

 و اورتو و موارد ارجاع ویپر ،یمیترم یدندانپزشک رابطه .6

 یمیترم یدر دندانپزشک ییبایز مالحظات .7

 رفع آنها یو روشها یدندان یرنگها رییتغ .8

 ترم انیپا حضور فعال و منظم در کالس و امتحان نحوه ارزشیابی دانشجو:

 

 (:......الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 کل نمرهمعادل ... نمره20............ب( پایان ترم  :

 :آزمونشیوه ج( 

 -میان ترم

  تستی / تشریحی   کتبی :پایان ترم 

 مجازی می باشدچون  - : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 چون مجازی می باشد - نشجو:وظایف و تکالیف دا

 -* تاریخ امتحان میان ترم

 امتحان تئوری 99//   تاریخ امتحان پایان ترم: *

                                        

 - * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:
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 ویرایش آخر و پاورپوینت اساتید علم و هنردندانپزشکی ترمیمیکتاب   :یمنابع اصل

 

 نترنتیجستجو در ا: برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : ع مناب

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 ردیف
 

 رئوس مطالب

فعالیت های یادگیری  شیوه ارائه درس

 دانشجو

 وسایل کمک آموزشی

1 
 بازسازی دندانهای درمان ریشه شده

 مجازی
 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی ان ریشه شدهبازسازی دندانهای درم 2

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی علل عدم موفقیت ترمیم های آمالگام 3

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی علل عدم موفقیت ترمیم های آمالگام 4

مالحظات دندانپزشکی ترمیمی در  5

 سالمندان

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی ترمیم های کامپوزیتعلل عدم موفقیت  6

 

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی ضایعات سرویکالی دندان 7

رابطه دندانپزشکی ترمیمی، پریو و اورتو و  8

 موارد ارجاع

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی مالحظات زیبایی در دندانپزشکی ترمیمی 9

  نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی مالحظات زیبایی در دندانپزشکی ترمیمی 10
 نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی تغییر رنگهای دندانی و روشهای رفع آنها 11

 نتیپاورپو پرسش و پاسخ مجازی تغییر رنگهای دندانی و روشهای رفع آنها 12

 


