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 هدف کلی درس:

 انواع تجهیزات دندانپزشکی و چگونگی کاربرد آنها در کلینیک آشنایی با 

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(

 کمپرسورها: 1جلسه 

 توربین ها : 2جلسه 

 :فور و اتوکالو ها3جلسه 

 :تجهیزات البراتوار پروتز4جلسه 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 ساختار و عملکرد کمپرسورهااشنایی با :1جلسه هدف کلی 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تفاوت بین انواع کمپرسورها ومزایا و معایب هرکدام را بداند،:  1-1

 روش عملکرد کمپرسور ها را تشریح کند: 2-1

 ،عیوب شایع و نحوه سرویس و نگه داري کمپرسورهارا بداند،:3-1

 نگه داري آن را بداندجزا ساکشن ها،انواع آن و روش : ا4-1

 اشنایی با ساختار و عملکرد توربین ها: 2هدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بشناسد. توربین هاانواع 1-2

 چگونگی کاربرد آنها را بداند. 2-2

 مزایا و معایب آنها را بشناسد.3-2

 

 11ورودي دانشجویان دندانپزشکی مخاطبان: تجهیزات دندانپزشکیعنوان درس:  

 جلسه(              11جلسه از 4سهم استاد: )جلسه یک ساعته  11=  واحد1تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 12الی  11شنبه دوروزهاي ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:  

 نسیارتودمتخصص مد مسلم ایمانیمحدکتر مدرس: 15-16 اولنیمسال 5/8الی  5/1ها شنبهارائه درس:)روز ساعت و نیمسال تحصیلی( زمان

 نیاز به پیش نیاز ندارد درس و پیش نیاز:



 

 فور و اتوکالوها اشنایی با ساختار و عملکرد:3هدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه:

 .دستگاه هاي فور و اتوکالو و نحوه عملکرد هرکدام را بداند،روش عملکرد دستگاه شستشو دهنده را بداند1-3

 تجهیزات البراتوار پروتز:اشنایی با 4هدف کلی جلسه 

 :4اهداف ویژه جلسه 

 تعمیر تجهیزاتاشنایی با تجهیزات البراتواري و تسلط بر نحوه نگهداري و 1-4

 

 سر کالس مباحث مطرح شدهمنابع: 

 

 و سهمی از نمره پایان ترم دارد. ر جلسه پرسش و پاسخ انجام میشودهدر  -سخنرانی به صورت روش تدریس: 

 power pointاستفاده از وسایل آموزشی: 

 

 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل )بر حسب درصد( روش آزمون

 ////////////////////////// /////////////////////////// %2.5 پرسش و پاسخ )شفاهی( کوئیز

   %21 ) سوال چهار گزینه اي(کتبی آزمون میان ترم

  مطابق با اعالم اموزش %15 ) سوال چهار گزینه اي(کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

   %2.5 حضور و غیاب

 

 اسخگویی به سواالت در کالس و پ دانشجو حضور فعال -حضور به موقع سر کالس مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 

 

 دانشکده: EDOنام و امضاي مدیر گروه:                                نام و امضاي مسئول     محمد مسلم ایمانیدکتر نام و امضاي مدرس: 

 تاریخ ارسال:                                                           تاریخ ارسال:   تاریخ تحویل:                                             

 

 



 

 31/8-31/1/   شنبه ها  15-16نیمسال اول سال تحصیلی 

 72/6/59 دکتر گلشاه انواع یونیت دندانپزشکی 1

 3/2/59 دکتر گلشاه صندلی ها در دندانپزشکی 7
 

 11/2/59 دکتر رحیمی انواع پدال ها و قطعات آنها 3

 12/2/59 دکتر رحیمی آنهاانواع ساکشن ها و قطعات  4

 74/2/59 دکتر ایمانی کمپرسورها 9

 1/8/59 دکتر ایمانی توربین ها 6

 8/8/59 دکتر دالوریان ایرموتورها 2

 19/8/59 دکتر دالوریان میکروموتورها 8

 77/8/59 دکترسیدطبایی آنگل و هندپیس 5

 75/8/59 دکترسیدطبایی آپکس فایندر و پالپ تستر 11

 6/5/59 دکتر گلشاه دستگاه جرمگیری و ایرفلو 11

 13/5/59 دکتر گلشاه دستگاه های الیت کیور 17

 RVGدستگاه رادیوگرافی داخل دهانی،  13

 و دستگاه ظهور و ثبوت

 71/5/59 دکتر رحیمی

 4/11/59 دکتر رحیمی آمالگاموتور 14

 11/11/59 دکتر ایمانی فور و اتوکالو 19

 18/11/59 دکتر ایمانی البراتوار پروتزتجهیزات  16


