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 ودف کهی درس:

 انياع ججىیزات دندانپزطکی و چگينگی کارةرد آنىا در کهینیک آطنایی ةا 

 اوداف کهی جهصات: )جىث ور جهصه یک ودف(

 ایرىيجيروا: 1جهصه 

 ىیکروىيجيروا: 2جهصه 

 اوداف ویژه ةه جفکیک اوداف کهی ور جهصه:

 ایرىيجيروا:1جهصه ودف کهی 

 اوداف ویژه:

 در پایان دانظجي كادر ةاطد

 ایرىيجيروا را ةظناشد.انياع 1-1 

 .ةداند چگينگی کارةرد آنىا را 2-1

 .ىزایا و ىػایب آنىا را ةظناشد 3-1

 ىیکروىيجيروا: 2ودف کهی جهصه 

 اوداف ویژه:

 در پایان دانظجي كادر ةاطد

 انياع ىیکروىيجيروا را ةظناشد.1-2

 چگينگی کارةرد آنىا را ةداند. 2-2

 ىزایا و ىػایب آنىا را ةظناشد.3-2

 

 شر کالس ىتاحخ ىطرح طدهىناةع: 

 

 (4)جرم  93ورودی دانظجيیان دندانپزطکی ىخاطتان:            ججىیزات دندانپزطکیغنيان درس:  

 جهصه(              17جهصه از 2شىو اشحاد: )جهصه یک شاغحه  17=  واحد1جػداد واحد:)یا شىو اشحاد از واحد( 

 12انی  11طنته دوروزوای شاغث پاشخگيیی ةه شياالت فراگیر:  

ىحخػع  دالوریانىحدده دکحر ىدرس:      95-96 اولنیيصال     5/8انی  5/7وا طنته زىان ارائه درس:)روز شاغث و نیيصال جحػیهی(

 نصیارجيد

 نیاز ةه پیض نیاز ندارد درس و پیض نیاز:



 و شىيی از نيره پایان جرم دارد. ر جهصه پرشض و پاشخ انجام ىیظيدودر  -شخنرانی ةه غيرت روش جدریس: 

 power pointاشحفاده از وشایم آىيزطی: 

 

 

 شاغث جاریخ شىو از نيره کم )ةر حصب درغد( روش آزىين

 ////////////////////////// /////////////////////////// %2.5 پرشض و پاشخ )طفاوی( کيئیز

  ىطاةق اغالم آىيزش %21 ) شيال چىار گزینه ای(کحتی آزىين ىیان جرم

  ىطاةق اغالم آىيزش %75 ) شيال چىار گزینه ای(کحتی آزىين پایان جرم

حضير فػال در 

 کالس

  ور جهصه %2.5 حضير و غیاب

 

 اشخگيیی ةه شياالت در کالس و پ دانظجي حضير فػال -حضير ةه ىيكع شر کالس ىلررات کالس و انحظارات از دانظجي: 

 

 دانظکده: EDOنام و اىضای ىدیر گروه:                                نام و اىضای ىصئيل     دکحر دالوریان           نام و اىضای ىدرس: 

 جاریخ ارشال:                                                           جاریخ ارشال:                                        جاریخ جحيیم:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ججىیزات دندانپزطکیدرس جدول زىانتندی   

 31/8-31/7/   طنته وا  95-96نیيصال اول شال جحػیهی 

 تاریخ برگزاری مدرس عنوان جلسه

 27/6/95 دکتر گلشاه دندانپزشکیو صندلی انواع یونیت  2و1

 3/7/95 دکتر رحیمی ساکشن ها انواع پدال ها و 4و3

 11/7/95 دکتر ایمانی توربین ها و کمپرسورها 6و5

 17/7/95 دکترسیدطبایی آنگل و هندپیس  7

 24/7/95 دکترسیدطبایی آپکس فایندر و پالپ تستر  8

 1/8/95 دکتر دالوریان  ایرموتورها 9

 8/8/95 دکتر دالوریان  میکروموتورها 11

 15/8/95 دکتر گلشاه دستگاه جرمگیری و ایرفلو 11

 22/8/95 دکتر گلشاه دستگاه های الیت کیور 12

 RVGدستگاه رادیوگرافی داخل دهانی،  13

 و دستگاه ظهور و ثبوت

 29/8/95 دکتر رحیمی

 6/9/95 دکتر رحیمی آمالگاموتور 14

 13/9/95 دکتر ایمانی فور و اتوکالو 15

 21/9/95 دکتر ایمانی تجهیزات البراتوار پروتز 16


