
1 
 

   4نام درس:ترهیوی عولی                99-29نین سال تحصیلی دوم: 

 2تعداد واحد:

 پیش نیاز:

 عولینوع واحد:

 دکتر گلکار -دکتر ّاضوی -دکتر صفارپَر -دکتر قَامنام هدرسین:

 

 :هدف کلی

 95ترهین دًذاى ّای اًذٍ ضذُ ٍ یا دًذاى ّای تا پَسیذگی ٍسیع تا آهالگام ٍ کاهپازیت )تعذاد  اًجام هراحل عولی

 ترهین( 
 

 :یئاهداف جس

 ایٌِ تیوار،پر کردى پرًٍذُ تیواراًجام هراحل هع-9

 عرح درهاى در ترهین دًذاى ّای اًذٍ ضذُ یا زًذُ ئِارا-2

 اًجام هراحل تراش حفرُ پیچیذُ آهالگام-3

 اًجام هراحل تراش حفرُ پیچیذُ کاهپازیتی-4

 اًجام هراحل ترهین حفرات پیچیذُ آهالگام-5

 اًجام هراحل ترهین حفرات پیچیذُ کاهپازیتی-6

 اًجام هراحل پالیص حفرات آهالگام یا کاهپازیتی-7

 

 :اهداف رفتاری

 (:Cognitiveالف( حیطه شناختی )
 هراحل:پس از پایاى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ تَد، 

هعایٌِ تیواراى،پر کردى پرًٍذُ تیواراى را ضرح دّذ ٍضوٌا عرح درهاى دًذاى را ارائِ دّذ،ٍ قادر تاضذ تا هراحل تراش ٍ 
 ترهین ٍ پالیص حفرُ را ًیس ضرح دّذ )داًص(،

 ارتثاط تیي هراحل تاال را درک کردُ ٍ تَضیح دّذ )فْویذى(،
 ذ )کار تستي(،هراحل را رٍی دًذاى ّای تیواراى اًجام دّ

 در صَرت ترٍز خغا حیي اًجام هراحل،علت را در یاتذ ٍ تحلیل کٌذ )تحلیل(،
 در صَرت ترخَرد تا دًذاًی تا ضرایظ پیچیذُ تر ًیس هراحل را تِ درستی اًجام دّذ )ترکیة(.

 

 (:psychomotorب(حیطه ههارتی )
 داًطجَ قادر خَاّذ تَد،هراحل:

پرًٍذُ ایطاى را اًجام دّذ، سپس اتتذا تا کوک استاد عرح درهاى هرتَعِ را ارائِ کٌذ ٍ در هعایٌِ تیواراى، پر کردى 
 پایاى دٍرُ تِ تٌْایی ٍ تِ عَر هستقل عرح درهاى ترهین دًذاى ّای اًذٍ ضذُ ٍ زًذُ را ارائِ کٌذ.
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ترهین آ کاهپازیت را اًجام دادُ ٍ در پایاى دٍرُ تِ تٌْایی ٍ تِ عَر هستقل قادر تاضذ تا تراش حفرات پیچیذُ آهالگام ٍ
 ًْا را ًیس اًجام دّذ.

                                             

                                         

 (:Affectiveج(حیطه عاطفی )
 پیذا کٌذ.داًطجَ ًگرش هثثت ًسثت تِ هراحل ترهین دًذاى ّای تا حفرات پیچیذُ ترای حفظ دًذاى تیواراى 

 داًطجَ احساس تَاًایی در اًجام ترهین دًذاى ّای تا حفرات پیچیذُ پیذا کٌذ.
 داًطجَ تا عالقِ تِ دًثال پاسخ سَاالت هغرح ضذُ در تخص تاضذ.

 

 :روش تدریس
Observerتحث گفتگَ، آهَزش رٍی دًذاى ّای تیواراى ، 

 

 : هنابع
1. Art and science 2006 
2. Schwartz 2006 
3. Dental Materials Craige 2006 

 

  :شیوه ارزیابی دانشجو

رسی دًذاى ّای کار اهتحاى ٍرٍد تِ تخص، حضَر ٍ غیاب، ًظن، رعایت اصَل کٌترل عفًَت در حیي کار عولی، تر
 َ، اهتحاى عولی در پایاى ّر گردش عولی تر رٍی یک دًذاى.جضذُ تَسظ داًط

                                              

             

 
                        


