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 دانشکده

 لالب نگارش طرح درس ترمی
 

 4ترم  دندانپزشکی 93دانشجویان ورودی  مخاطبان:  نظری تجهیزات دندانپزشکی:     عنوان درس 
                      جلسه( 17جلسه از  4ساعته ) 1جلسه  17واحد = 1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(   
 9-10 شنبه، ساعت چهاری روزها ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

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

 متخصص ارتودنسی دکتر امین گل شاه مدرس:                           95-96تحصیلی 
 ------ درس پیش نیاز:

 
 ی و چگونگی کاربرد آنها در کلینیک آشنایی با انواع تجهیزات دندانپزشک هدف کلی درس :

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

 لطعات آن و آشنایي با انواع یونیت هاي دندانپزشكي -1
 آشنایي با انواع صندلي ها،پدال ها و لطعات آن  -2
 آشنایي با دستگاه جرم گیري و ایرفلو -3
 آشنایي با دستگاه الیت كیور -4

 لطعات آن و انواع یونیت هاي دندانپزشكي آشنایي با اول: هدف کلی جلسه
 

 :اول اهداف ویژه جلسه
 بتواند: دیدانشجو با

 
 لطعات موثر و حساس یونیت را شناسایي كند 1-1
  تعویض برخي لطعات ضروري یونیت دندان پزشكي را زیرنظر استاد یادگرفته و انجام دهد 2-2
 
 
 

 
 

 پدال ها و لطعات آنآشنایي با انواع صندلي ها، :دوم هدف کلی جلسه
 

 
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو لادر باشد

 لطعات موثر و حساس صندلي ها،پدال ها را شناسایي كند 2-1
  تعویض برخي لطعات ضروري صندلي ها،پدال ها را زیرنظر استاد یادگرفته و انجام دهد 2-2
 

 م گیري و ایرفلوآشنایي با دستگاه جر :)بصورت مجازی(سوم هدف کلی جلسه
 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو لادر باشد
 تفاوت دستگاه هاي سونین و اولتراسونین را بداند 3-1
 عملكرد امواج مافوق صوت را در درمانهاي جرم گیري و اندو بداند 3-2
 ا شرح دهد.مكانیسم عملكرد امواج اولتراسونین در اثر مستمیم كاویتاسیون و میكرو استریم ر3-3
 
 

 آشنایي با دستگاه الیت كیورچهارم:  هدف کلی جلسه
 

 :چهارم اهداف ویژه جلسه
 بتواند: دیدانشجو با
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 نحوه عملكرد دستگاه الیت كیور را بدانند 4-1
 بدانندروش كاروساختمان داخلي دستگاه الیت كیور را  4-2
 
 

 منابع:
 

 ت دندان پزشکی. مهندس مجتبی مسگرپورو کتاب تکنولوژی تجهیزاشده در کالس مطالب تدریس 

  
 

 و مجازی سخنرانی و به مشارکت گرفتن دانشجویان در بحثهای گروهی روش تدریس:
 مطلب و ارائه انیب
 مهیدل 45: دیاسال 

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

 
 وسایل آموزشی :

 پروژکتور  ویدیو
(powerpoint) 
 بورد تیوا و
 کیوماژ نتریپو

 ارتباطات آموزش مجازی
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 درصد( حسب

 ساعت  تاریخ

امتحان  کوئیز
 )تشریحی کتبی

   و شفاهی

هر  2.5
 جلسه

7:30 

آزمون میان 
 ترم 

مطابك  20 امتحان کتبی  
اعالم 

 آموزش

مطابك 
اعالم 

 آموزش

آزمون پایان 
 ترم

مطابك  75 امتحان کتبی  
اعالم 

 آموزش

مطابك 
اعالم 

 آموزش

حضور فعال 
 در کالس

همه  2.5 حضور غیاب
 جلسات

7:30 
الی 

8:30 

 
 
 
 
 

 ممررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 
 
 و در بحث شرکت کند. دانشجو در کالس حضور فعال داشته باشد-
 می باشد. 12حدالل نمره لبولی -
 م نشده می باشد.بصورت اعال کوئیز -
 یک جلسه بصورت مجازی برگزار می شود. -
 است. جلسه 4تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس حد اکثر -
 دانشجو در کالس متعهد به ظاهر  و رفتار حرفه ایی باشد.– 
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                                           تجًیزات دهداهپزشکی هظری جدول زماهبودی 

 8:30الی  7:30 روز و ساعت جلسه : شنبه ساعت
 

 تاریخ برگزاری مدرس عوٌان جلصى

 77/6/95 دکتر گلشاه اهٌاع یٌهیت دهداهپزشکی 1

 3/7/95 دکتر گلشاه صودلی يا در دهداهپزشکی 7

 

 11/7/95 دکتر رحیمی اهٌاع پدال يا و قطعات آهًا 3

 17/7/95 دکتر رحیمی اهٌاع شاکشن يا و قطعات آهًا 4

 74/7/95 دکتر ایماهی کمپرشٌريا 5

 1/8/95 دکتر ایماهی تٌربین يا 6

 8/8/95 دکتر دالوریان ایرمٌتٌريا 7

 15/8/95 دکتر دالوریان میکرومٌتٌريا 8

 77/8/95 دکترشیدطبایی آهگل و يودپیس 9

 79/8/95 دکترشیدطبایی آپکس فایودر و پالپ تصتر 11

 6/9/95 دکتر گلشاه دشتگاه جرمگیری و ایرفلٌ 11

 13/9/95 دکتر گلشاه دشتگاه يای الیت کیٌر 17

گاه رادیتتٌگرافی دا تتل ديتتاهی  دشتتت 13

RVG و دشتگاه ظًٌر و ثبٌت 

 71/9/95 دکتر رحیمی

 4/11/95 دکتر رحیمی آمالگامٌتٌر 14

 11/11/95 دکتر ایماهی فٌر و اتٌکالو 15

 18/11/95 دکتر ایماهی تجًیزات البراتٌار پروتز 16


