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 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی
 

 (4)ترم  93 دانشجویان دندانپزشکی ورودی مخاطبان:        تجهیزات دندانپزشکیعنوان درس : 
                      جلسه( 16جلسه از  2ساعته ) 1جلسه  16واحد = 1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(   
 10-11شنبه، ساعت  روزهای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

 
 اولنیمسال  ، 8:30الی  7:30شنبه ساعت زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   

 متخصص ارتودنسی الهه سید طباییدکتر  مدرس:                           95-96تحصیلی 
 نیاز به پیش نیاز ندارد درس و پیش نیاز:

 
 کینیکاربرد آنها در کل یو چگونگ یدندانپزشک زاتیجهبا انواع ت ییآشنا : دورههدف کلی 

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 شناخت آنگل و هندپیس :1جلسه 
 شناخت اپکس فایندر و پالپ تستر :2جلسه 

 
 

 شناخت آنگل و هندپیس :اول هدف کلی جلسه
 

 :اولاهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 کانیکی آنگل را بداندساختار م 1-3
 نحوه کار آنگل را بداند 2-3

 ساختار مکانیکی هندپیس را بداند 3-3     
 نحوه عملکرد هندپیس را بداند 4-3
 بداند چگونه عیوب ساده آنها را برطرف کند 5-3
 

 شناخت اپکس فایندر و پالپ تستر :دوم هدف کلی جلسه
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 

 باشد در پایان دانشجو قادر
 ساختار مکانیکی اپکس فایندر را بداند 1-1
 نحوه کار اپکس فایندر را بداند 2-3

 ساختار مکانیکی پالپ تستر را بداند 3-3     
 نحوه عملکرد پالپ تستر را بداند 4-3
 
 
 
 

 منابع:
 مطالب ارائه شده توسط اساتید در کالس و جزوات آموزشی

 
 ن دانشجویان در بحثهای گروهیسخنرانی و به مشارکت گرفت روش تدریس:

 مطلب و ارائه انیب
 قهیدق 45: دیاسال 

 قهیدق 10و پاسخ:  پرسش
 قهیدق 5خالصه:    انیو ب یبند جمع

 
 وسایل آموزشی :

 پروژکتور  ویدیو
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(powerpoint) 
 بورد تیوا و
 کیوماژ نتریپو
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت خ تاری

امتحان  کوئیز
 کتبی  

به صورت  هر جلسه 5/2
تصادفی در 

ساعات 
 کالس

آزمون میان 
 ترم 

امتحان 
 کتبی  

طبق  20
برنامه 
 آموزش

 

آزمون پایان 
 ترم

امتحان 
کتبی  

 بصورت 

طبق  75
برنامه 
 آموزش

 

حضور فعال 
 در کالس

حضور 
 غیاب

همه  5/2
 جلسات

الی  7:30
8:30 

 
 
 
 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 
 
 و در بحث شرکت کند. دانشجو در کالس حضور فعال داشته باشد-
 می باشد. 12حداقل نمره قبولی -
 بصورت اعالم نشده می باشد. کوئیز -
 است. جلسه 4تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس حد اکثر -
 باشد.دانشجو در کالس متعهد به ظاهر  و رفتار حرفه ایی – 
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 تجهیزات دندانپزشکی جدول زمانبندی درس

 96-95نیمسال اول تحصیلی  -8:30الی  7:30 لسه : شنبه ساعتروز و ساعت ج
 تاریخ برگزاری مدرس عنوان جلسه

انواع یونیت  1
 دندانپزشکی

 27/6/95 دکتر گلشاه

صندلی ها در  2
 دندانپزشکی

 3/7/95 دکتر گلشاه
 

انواع پدال ها  3
 و قطعات آنها

 10/7/95 دکتر رحیمی

انواع ساکشن  4
ها و قطعات 

 آنها

 17/7/95 کتر رحیمید

 24/7/95 دکتر ایمانی کمپرسورها 5

 1/8/95 دکتر ایمانی توربین ها 6

 8/8/95 دکتر دالوریان ایرموتورها 7

 15/8/95 دکتر دالوریان میکروموتورها 8

آنگل و  9
 هندپیس

 22/8/95 دکترسیدطبایی

آپکس فایندر و  10
 پالپ تستر

 29/8/95 دکترسیدطبایی

دستگاه  11
مگیری و جر

 ایرفلو

 6/9/95 دکتر گلشاه

دستگاه های  12
 الیت کیور

 13/9/95 دکتر گلشاه

دستگاه  13
رادیوگرافی 

داخل دهانی، 
RVG  و

دستگاه ظهور 
 و ثبوت

 20/9/95 دکتر رحیمی

 4/10/95 دکتر رحیمی آمالگاموتور 14

 11/10/95 دکتر ایمانی فور و اتوکالو 15

تجهیزات  16
البراتوار 

 پروتز

 18/10/95 دکتر ایمانی

 


