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 اصَل دىساىپزطکی جرنیهیآطيایی ةا :ٌسف کلی درس

 

 اٌساف کلی جلصات:

 آطيایی ةا کارةرد شهان ٌا در دىساىپزطکی جرنیهی -1

 دىساننَارد کارةرد جرنیم ٌای ٌهرىگ آطيایی ةا  -2

 ٌهرىگ دىسان IVو  IIIاصَل جٍیً و جرنیم خفرات کالس آطيایی ةا  -3

 ٌهرىگ دىسان IIاصَل جٍیً و جرنیم خفرات کالس آطيایی ةا  -4

 ( انالگامcomplexخفرات پیظرفحً)آطيایی ةا  -5

 ( انالگامcomplexروش ٌای کلیيیکی جرنیم خفرات پیظرفحً)آطيایی ةا  -6

 در جرنیم ٌای وشیع گام و روش ٌای ایجاد جهاس پروگزیهالیآنال IIآطيایی ةا جرنیم ٌای کالس  -7

 

 

 آطيایی ةا کارةرد شهان ٌا در دىساىپزطکی جرنیهی :ٌسف کلی جلصً اول

 

 :اول جلصًٌساف ویژه ا

 ىپزطکی جرنیهی را ةظياشس.داىظجَ ةایس اىَاع شهان ٌا در دىسا-1-1

 دىساىپزطکی جرنیهی را ةظياشس.نزایا و نػایب اىَاع شهان ٌا در داىظجَ ةایس  -2-1

 نَارد ججَیز و روش کارةرد اىَاع شهان ٌا در دىساىپزطکی جرنیهی را ةظياشس.داىظجَ ةایس  -3-1

 

 آطيایی ةا نَارد کارةرد جرنیم ٌای ٌهرىگ دىسان :ٌسف کلی جلصً دوم

 

                                                                                                                                مبانی دنذانپسشکی ترمیمیعنىان درش:   

 دنذانپسشکی 92ورودی مخاطبان: دانشجىیان  

                                                                     جلسه( 17جلسه از  7) جلسه  17=واحذ نظری 1اد واحذ:)یا سهم استاد از واحذ(: تعذ

 11-11شنبه  1ساعت پاسخگىیی به سىاالت فراگیر:  

سال  اول.نیمسال 31/8-31/7شنبه . ساعت 1زمان ارائه درش: )روز ساعت و نیمسال تحصیلی(  

 متخصص ترمیمی و زیبایی دکتر حسنا تیمىریانمذرش:       95-96تحصیلی 

 نذارددرش و پیش نیاز:  



 :دوم جلصًٌساف ویژه ا

 

 اىَاع نَاد ٌهرىگ دىسان را ةظياشس.داىظجَ ةایس -1-2

 نزایا و نػایب اىَاع نَاد ٌهرىگ دىسان را ةظياشس.داىظجَ ةایس -2-2

 نَارد کارةرد اىَاع نَاد ٌهرىگ دىسان را ةظياشس.داىظجَ ةایس -3-2

 

 ٌهرىگ دىسان IVو  IIIآطيایی ةا اصَل جٍیً و جرنیم خفرات کالس : ٌسف کلی جلصً شَم

 

 :شَم جلصً اٌساف ویژه

 را ةساىس. ٌهرىگ دىسان IVو  IIIخفرات کالس اصَل جراش داىظجَ ةایس -1-3

 را ةساىس. ٌهرىگ دىسان IVو  IIIخفرات کالس روش ٌای کلیيیکی جرنیم  داىظجَ ةایس-2-3

 

 ٌهرىگ دىسان IIآطيایی ةا اصَل جٍیً و جرنیم خفرات کالس  :ٌسف کلی جلصٍچٍارم

 

 :چٍارم جلصً اٌساف ویژه

 را ةساىس. ٌهرىگ دىسانIIخفرات کالس اصَل جراش داىظجَ ةایس  -1-4

 را ةساىس. ٌهرىگ دىسانIIخفرات کالس روش ٌای کلیيیکی جرنیم  داىظجَ ةایس-2-4

 

 ( انالگامcomplexآطيایی ةا خفرات پیظرفحً) :ٌسف کلی جلصٍپيجم

 

 :پيجم جلصً اٌساف ویژه

 را ةظياشس. ( انالگامcomplexپیظرفحً)نَارد ججَیز و نيع ججَیز اىَاع جرنیم ٌایداىظجَ ةایس  -1-5

 را ةساىس. ( انالگامcomplexپیظرفحً)نزایا و نػایب جرنیم ٌای داىظجَ ةایس  -2-5

 

 ( انالگامcomplexآطيایی ةا روش ٌای کلیيیکی جرنیم خفرات پیظرفحً) :ٌسف کلی جلصٍظظم

 

 :طظم جلصً اٌساف ویژه



 را ةساىس. ( انالگامcomplexپیظرفحً)روش جراش دىسان ةرای اىَاع خفرات داىظجَ ةایس  -1-6

 را ةساىس. ( انالگامcomplexپیظرفحً)داىظجَ ةایس روش ٌای کلیيیکی جرنیم خفرات  -2-6

 

 آنالگام و روش ٌای ایجاد جهاس پروگزیهالی در جرنیم ٌای وشیع II: آطيایی ةا جرنیم ٌای کالس ٌسف کلی جلصٍٍفحم

 

 :مٌفح جلصً اٌساف ویژه

 

 را ةساىس. آنالگام IIکالس داىظجَ ةایس اصَل جراش خفرات  -1-7

 را ةساىس. آنالگام IIکالس داىظجَ ةایس روش جرنیم خفرات  -2-7

 را ةساىس. جهاس پروگزیهالی در جرنیم ٌای وشیعداىظجَ ةایس ىدَه ایجاد -3-7

 

 

 

 نياةع:  

1-Stordevants, Art and science of operative dentistry. Last Edition                          

2-Sumit, Fundamentals of operative Contemporary approach. Last Edition 

 3.جزوه جسریس طسه

 

پَیيث و ىیز جَضیح ىکات افزار پاور ارائً نطالب ةً صَرت شزيراىی ةا اشحفاده از اشالیسٌای جٍیً طسه در ىرمروش جسریس:  

 طَد. ٌای کَچک اشحفاده نی ٌهچيیو جٍث درک ةٍحر نطالب از ةدخ غهَنی در گروهةاطس.  نینٍم 

 

 پاورپَیيثوشایل آنَزطی:  

 شاغث جاریذ شٍم از ىهره کل )ةر خصب درصس( روش آزنَن

سر کَئیز ةً صَرت جصادفی کَئیز

 ٌهان جلصً

 ////////////////////////// /////////////////////////// درصس 5

    ىسارد نیان جرم آزنَن

   درصس 95 جصحی و جظریدی آزنَن پایان جرم

     خضَر فػال در کالس

 



جلصً غیتث  1ةاطس کً جيٍا  جلصً جسریس نی 17جلصً غیتث در  2ٌر داىظجَ نجاز ةً خساکثر نقررات کالس و اىحظارات از داىظجَ:  

جلصً نی جَاىس در جلصات ایيجاىب صَرت گیرد و در صَرت جلصات غیتث ةیظحر، نجاز ةً طرکث در آزنَن پایان جرم  2از نجهَع 

دقیقً غیتث ندصَب نی طَد. خضَر در پرشض و پاشذ و  15خضَر ةً نَقع در کالس ضروری اشث و جاریر ةیظحر از  ةاطس. ىهی

 نظارکث در کالس الزانی اشث.

 خصياجیهَریان      حر دکىام و انضای نسرس:

 دکحر ٌسی پَیاىفرگروه:ىام و انضای نسیر

 نػصَنً غیَضیدکحر داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل 

 8/6/95جاریذ ارشال:  8/6/95جاریذ جدَیل: 

 


